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 مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس به 
مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی از رسانه 
ها به عنوان رکن اصلــی ارتباطات و تولید کنندگان 
اصلــی محتوا یاد کــرد و همچنیــن روابط عمومی 
دستگاه های اجرایی را به عنوان مجرای اصلی انتشار 

اطالعات دانست.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ صابر 
ســهرابی در پیامی می گوید: روز جهانی ارتباطات 
و جامعــه اطالعاتی و روز ملــی ارتباطات و روابط 

عمومی، مجالی برای تجلیل و بزرگداشــت خادمان 
کم توقع عرصه ارتباطــات و فرصتی برای یادآوری 
این نکته اســت که دولت خدمتگزار به تســهیلگری 
ارتباطات و گردش آزاد اطالعات اعتقاد راسخ دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان فارس 
با اشــاره به اینکه نمونه این اعتقاد، قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطالعات اســت، گفت: این مهم 
مبنی بر دسترسی آزاد به اطالعات به عنوان یک حق 
شهروندی در دستور کار قرار گرفته است و آیین نامه 
آن از ســوی دولت تصویب و به همه دســتگاه های 

اجرایی ابالغ گردیده.
سهرابی افزود: براساس این قانون هر شهروند ایرانی 
حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد و کمیسیون 
انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات هم با مسئولیت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  وظیفه هماهنگی و 
نظارت بر دســتگاه های اجرایی کشور برای اجرای 

این قانون را برعهده دارد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس اظهار 
داشت: تردیدی نیست که رســانه ها به عنوان رکن 
اصلــی ارتباطات و تولید کننــدگان اصلی محتوا و 

روابط عمومی و اطالع رســانی دستگاه های اجرایی 
به عنوان مجرای اصلی انتشــار اطالعات دو بازوی 
مهم جریان آزاد اطالعات در کشــور هستند. اطالع 
رسانی آزاد و تسهیل ارتباطات میان مردم و مسئوالن، 
حق ذاتی این دو رکن ارتباطی یعنی رســانه و روابط 

عمومی است.
سهرابی در پایان با تبریک این روز به خانواده بزرگ 
ارتباطات، روابط عمومی و رســانه استان، به تمامی 
اعضای این خانواده فرهیخته و سختکوش، خداقوت 

و دست مریزاد گفت.

بــه همت معاونت آموزشــی دانشــکده جشــنواره 
گرامیداشــت هفته آموزش پزشــکی با حضور رئیس 
شبکه بهداشــت و درمان ، شهردار شهر المرد ، پرسنل 
دانشــکده و بیمارســتان ، جمعی از اساتید دانشکده و 

دانشجویان برگزار گردید. 
طاهره قطبی ضمن تشریح بسته های تحول و نوآوری 
در علوم پزشکی و معرفی دستاوردهای دومین جشنواره 
آموزش پزشــکی دانشــکده از جمله ارائــه محتوای 
الکترونیکی تولید شــده توسط دانشجویان ، از حضور 
فعال گروه آموزشی بیمارستان  ولیعصر )عج( نیز ضمن 
ارائه محتواهای آموزشی خود در این جشنواره خبر داد.

معاون آموزشی دانشکده اظهار امیدواری کرد در سال 
های آتی بتوان با مشــارکت گســترده سایر دانشگاهها 
و مراکز آموزش عالی ســطح شهرستان ، جشنواره در 

سطح گسترده تری برگزار گردد.
قطبی در این راســتا افزود: در این جشــنواره عالوه 
بر تحقیقات دانشــجویان و اســاتید ، اجرای اپلیکیشن 
دانشجویی ،  دو کتاب از اثر اساتید دانشکده در معرض 

دید مخاطبین قرار گرفت.  
همچنین در پایان تندیس جشــنواره و جوایز به آثار 
برتر بــا رأی داوران اهدا گردیــد و از هئیت اجرایی 

جشنواره تقدیر به عمل آمد. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، 

بــا حضور جمعی از مســئولین ومــردم  مجتمع 
ابیطالب شهر  فرهنگی مذهبی ودارالقرآن علی ابن 

وراوی مورد بهره برداری قرار گرفت.
این مجتمع فرهنگی، مذهبی درزمینی به مساحت 
3 هزارمتــر مربــع وبا زیربنــای ۸۰۰ متر مربع با 
اعتبــاری افزون بر یــک میلیارد تومان توســط 
وراوی  اهل  زاده خیراندیش  غالمحسین چشمگان 

ساخته شده است.

4 فرهنگی

پیام مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس برای روز ملی ارتباطات و روابط عمومی:
 رسانه ها و و روابط عمومی دو بازوی مهم جریان آزاد اطالعات هستند

برگزاری جشنواره آموزش پزشکی در دانشکده پرستاری المرد  افتتاح مجتمع فرهنگی مذهبی و دارالقرآن علی ابن ابیطالب 
شهر وراوی 

واریز ٥0 میلیون تومان سرانه برای 
کانون های مساجد فارس

 مسـئول سـتاد هماهنگـی کانون های فرهنگـی ـ هنری 
مسـاجد فـارس از واریز ۵۰ میلیـون تومان سـرانه برای 

کانون های ثبت شـده در سـامانه سـجا خبـر داد.
بـه گـزارش ایکنـا از فارس، بـه نقل از روابـط عمومی 
سـتاد هماهنگـی کانون هـای فرهنگـی ـ هنری مسـاجد 
 ۲۲ امـروز،  امیـدی  حسـین  حجت االسـالم  فـارس، 
اردیبهشـت ماه بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: همزمـان بـا 
اجـرای طرح غنی سـازی اوقـات فراغـت در کانون های 
مسـاجد مبلـغ ۵۰ میلیـون تومـان سـرانه بـرای بیـش از 
11۰۰کانـون مسـاجدی کـه در سـامانه سـجا ثبت نـام 

می شـود. واریـز  کرده انـد، 
وی بـا تأکید بر ثبت نام کانون های مسـاجد در سـامانه 
سـجا ادامـه داد: بـا ثبـت کانون هـا در پورتـال بچه های 
مسـجد، یکپارچه سـازی، نظـارت و حمایت هـای مالـی 

به صـورت متمرکـز و کشـوری صـورت می گیرد.
امیـدی افـزود: سـامانه سـجا، سـامانه جامـع آمـار و 
کانون هـای  سـاماندهی  هـدف  بـا  مسـاجد  اطالعـات 
مسـاجد راه انـدازی شـده و کانون هـای مسـاجد اسـتان 
www. نیـز بایـد برای ثبـت اطالعات خـود به سـایت
bachehayemasjed.ir مراجعـه کـرده و نسـبت بـه 

تکمیـل فرم هـای مربوطـه اقـدام کننـد.
مسـئول سـتاد هماهنگـی کانون هـای فرهنگـی ـ هنری 
مسـاجد اسـتان فـارس بـا بیـان اینکـه پرداخت سـرانه 
کانون هـای مسـاجد منـوط بـه ثبت نـام در این سـامانه 
اسـت، گفـت: بر اسـاس بخشـنامه ابالغ شـده از سـال 
گذشـته پرداخت سـرانه مسـاجد، حمایـت از کانون ها، 
جامـع  پورتـال  طریـق  از  عضویـت  کارت  صـدور 
اطالعـات کانون هـای فرهنگـی هنری مسـاجد کشـور، 
سـجا انجـام شـده و منحصـر بـه کانون هایی اسـت که 
در سـامانه ثبـت نـام کـرده و گزارشـات و برنامه هـای 

کانـون خـود را در ایـن سـامانه بارگـذاری می کننـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه همـه کانون هـای فرهنگـی و 
هنری مسـاجد اسـتان فـارس بایـد در این سـامانه ثبت 
نـام کننـد، ادامـه داد: هرگونـه حمایـت از کانون هـای 

مسـاجد بـر اسـاس امتیـاز دهی این سـامانه اسـت.
امیـدی بـا اشـاره بـه اینکـه سـجا، کانون های مسـاجد 
در سراسـر کشـور را بـه هـم مرتبـط می کنـد، گفـت: 
مـالک هرگونـه عمـل و ارائه خدمـات سـتاد کانون های 

مسـاجد کشـور، اطالعـات سـامانه سـجا خواهـد بود.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

برابر رای شـماره 139760311029000430 مورخه 97/09/25 
هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بـا معـارض متقاضی آقـای محمد 
هـادی اسـماعیلیان فرزنـد جعفـر بشـماره شناسـنامه 3598 صـادر از 
فراشـبند در ششـدانگ یـک بـاب دامداری  بـه مسـاحت 7500 متر 
مربـع تحت پـاک 5297فرعـی از 1231اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 1231 اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان 
فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جعفـر اسـماعیلیان محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14         

  تاریخ انتشار نوبت دوم :98/2/30

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

برابر رای شـماره 139760311029000436 مورخه 97/09/26 
هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بـا معـارض متقاضی آقـای حبیب 
اسـماعیلیان فرزنـد جعفـر بشـماره شناسـنامه 131 صادر از فراشـبند 
در ششـدانگ یـک قطعه زمیـن زراعتی به مسـاحت 61470متر مربع 
تحـت پـاک 5299 فرعـی از 1231اصلـی مفـروز و مجزی شـده از 
پـاک 1231 اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان 
فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جعفـر اسـماعیلیان محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/2/30 

   

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

برابر رای شـماره 139760311029000434 مورخه 97/09/26 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فراشـبند تصرفات مالکانه بـا معارض متقاضی آقای علی اسـماعیلیان 
فرزند جعفر بشـماره شناسـنامه 487 صادر از فراشـبند در ششـدانگ 
یـک قطعـه زمین زراعتـی به مسـاحت 61073متر مربـع تحت پاک 
5300 فرعـی از 1231اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 1231 
اصلـی قطعـه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای جعفر اسـماعیلیان محرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید ، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/2/30 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139760311029000484 مورخـه 97/10/25 هیات 
اول  موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک فراشـبند 
تصرفـات مالکانـه با معـارض متقاضی آقـای علی اسـماعیلیان فرزند 
جعفـر بشـماره شناسـنامه 487 صادره از فراشـبند در ششـدانگ یک 
درب بـاغ نخلـی بـه مسـاحت 32487 متـر مربع تحت پـاک 5293 
فرعـی از 1231اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1231اصلـی 
قطعـه اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جعفـر اسـماعیلیان محـرز گردیده 
اسـت. .لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ، ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، 
دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/2/30 
امید حسینی_رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند امید حسینی_رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند امید حسینی_رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند امید حسینی_رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

28 / م الف 24 / م الف 21/م الف 25 / م الف

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

مورخـه   139760311029000487 شـماره  رای  برابـر 
97/10/25 هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بـا معـارض 
متقاضـی آقـای حبیـب اسـماعیلیان فرزند جعفر بشـماره شناسـنامه 
نخلـی  بـاغ  درب  یـک  ششـدانگ  در  فراشـبند  از  صـادر   131
از  پـاک 5296فرعـی  تحـت  مربـع  متـر  مسـاحت 29681  بـه 
1231اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1231 اصلـی قطعـه 
6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای جعفـر اسـماعیلیان محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/2/30

 
 

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

مورخـه   139760311029000483 شـماره  رای  برابـر 
97/10/25 هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بـا معـارض 
متقاضـی آقـای محمـد باقـر  اسـماعیلیان فرزنـد جعفـر بشـماره 
شناسـنامه 7497 صـادر از فراشـبند در ششـدانگ یـک درب بـاغ 
نخلـی   بـه مسـاحت 29132 متـر مربـع تحت پـاک 5292فرعی 
از 1231اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 1231 اصلی قطعه 
6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای جعفـر اسـماعیلیان محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/2/30

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

مورخـه   139760311029000482 شـماره  رای  برابـر 
97/10/25 هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بـا معـارض 
متقاضـی آقـای محمـد هـادی اسـماعیلیان فرزنـد جعفـر بشـماره 
شناسـنامه 3598 صـادر از فراشـبند در ششـدانگ یـک درب بـاغ 
نخلـی   بـه مسـاحت 38207 متـر مربـع تحت پـاک 5291فرعی 
از 1231اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 1231 اصلی قطعه 
6 بخـش 8 فـارس واقع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای جعفـر اسـماعیلیان محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/2/30

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

مورخـه   139760311029000485 شـماره  رای  برابـر 
97/09/25 هیـات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بـا معـارض 
متقاضـی آقـای محمـد هـادی اسـماعیلیان فرزنـد جعفـر بشـماره 
شناسـنامه 3598 صادر از فراشـبند در ششـدانگ یـک قطعه زمین 
زراعتـی مشـتمل بربـاغ  بـه مسـاحت 121490 متـر مربـع تحـت 
پـاک 5294فرعـی از 1231اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک 
1231 اصلـی قطعـه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرسـتان فراشـبند 
خریـداری از مالک رسـمی آقای جعفر اسـماعیلیان محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14
تاریخ انتشار نوبت دوم :98/2/30

امید حسینی_رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند         امید حسینی_رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند امید حسینی_رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند امید حسینی_رییس ثبت اسناد و امالک فراشبند

26/ م الف 23/ م الف 29/ م الف 27/ م الف

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139760311029000428 مورخـه 97/09/25 هیـات اول/دوم  موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فراشـبند تصرفـات مالکانـه بـا معـارض متقاضـی آقای محمـد باقر اسـماعیلیان فرزند جعفر بشـماره شناسـنامه 7497صـادره از فراشـبند در ششـدانگ یک قطعه زمیـن زراعتی بـه مسـاحت 74117متر مربع تحت پـاک 5298 فرعـی از 1231اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک 1231اصلـی قطعـه 6 بخـش 8 فـارس واقـع در شهرسـتان فراشـبند خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جعفـر اسـماعیلیان محـرز گردیده اسـت. . لـذا به منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
 22/ م الف     امیدحسینی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فراشبندتاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14            تاریخ انتشار نوبت دوم :98/2/30

حجـت االسـالم الهیاری ضمن تشـریح 
اوقـاف  تابسـتانی  طـرح  برنامـه  ویـژه 
فراغـت تابسـتان 9۸ در مـدارس قرآنـی 
گفـت:  )ع(«،  »ثـاراهلل  القـرآن  مکتـب 
ترویـج مبانـی دینـی و اخالقـی در بیـن 
کـودکان و نوجوانـان مـی  توانـد آنـان 
را از سـنین پاییـن در مسـیر کمـال قرار 

. هد د
خبرگـزاری  خبرنـگار  گـزارش  بـه   
االسـالم  حجـت  شـیراز،  از  شبسـتان 
»محمـد الهیـاری«، بـا اشـاره بـه هجمه 

 هـای فرهنگـی دشـمنان، گفـت: ترویـج 
مبانـی دینـی و اخالقی در بیـن کودکان 
و نوجوانـان مـی  تواند آنان را از سـنین 

پاییـن در مسـیر کمـال قـرار دهـد.
مکتـب  موقوفـه  موسسـه  مقـام  قائـم   
اینکـه  بیـان  بـا  )ع(«  »ثـاراهلل  القـرآن 
برنامـه هـای متنـوع قرآنـی، فرهنگـی و 
هنـری در طرح اوقـات فراغت تابسـتان 
9۸ اجـرا می  شـود، از شـروع روند ثبت 
نـام ویـژه برنامه طـرح تابسـتانی اوقاف 
فراغـت نوجوانـان و جـوان در مـدارس 

قرآنـی این موسسـه در شهرسـتان المرد 
خبـر داد و افـزود: پرورش اسـتعدادهای 
نهفتـه در کـودکان و نوجوانـان، مهارت  
آمـوزی و غنـی سـازی اوقـات فراغـت 
اولویـت  هـای  مهـم  تریـن  از  تابسـتان 
اجـرای ایـن طـرح در شهرسـتان قرآنی 

اسـت. المرد 
تاکیـد  الهیـاری  االسـالم  حجـت   
کـرد: کالس هـای آمـوزش عمومـی و 
تخصصـی قـرآن کریـم، زبان انگلیسـی، 
ابتدایـی،  مقطـع  پایـه  دروس  تقویـت 

هنـری  هـای  کالس  ورزشـی،  برنامـه 
مهـم  زیارتـی  و  تفریحـی  اردوهـای  و 
تریـن ویـژه برنامـه طرح اوقـات فراغت 
مکتـب  موقوفـه  موسسـه  در  تابسـتان 

اسـت. )ع(«  »ثـاراهلل  القـرآن 
 وی تصریـح کـرد: دوره هـای آوزش 
عمومـی و تخصصـی قرآن کریم شـامل 
روخوانـی و روانخوانـی، ترتیـل و حفظ 
قـرآن نیـز بـا حضـور اسـتادان مجـرب 

شهرسـتان برگـزار می شـود.
 وی خاطرنشـان کـرد: عالقـه مندان می 

تواننـد بـرای ثبـت نـام بـا شـماره تلفن 
هـای ۰71۵۲7۲3۴7۰ و ۰71۵۲7۲۲۴۴۲ 
تمـاس گرفتـه و یا به مدرسـه آموزشـی 
»امام حسـین )ع(« المـرد مراجعـه کنند.

قائم مقام موسسه موقوفه مکتب القرآن »ثاراهلل )ع(« عنوان کرد: 
تشریح ویژه برنامه طرح تابستانی اوقاف فراغت تابستان 9۸ در مدارس قرآنی 

مکتب القرآن »ثاراهلل )ع(«


