آگهی
آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج
احتراما آقای امین انداده فرزند اله قلی به شماره شناسنامه 341صادره
ازبویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه اسناد
رسمی شماره 15یاسوج ويك برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند
مالكيت ششدانگ يك باب خانه (طبق سند )به مساحت 216مترمربع به
پالک 612.809به شماره چاپی  0338749سری الف 16.سال88دفتر251
صفحه  216تاریخ ثبت  88/11/28به ثبت رسیده و سند مالکیت آن بعلت
جابه جایی مفقود گردیده است ضمنا ملک مذکور بموجب دستور شماره
 9210117415001079تاریخ  92/11/21قاضی محترم شعبه اول اجرای احکام
دادگاه عمومی حقوقی یاسوج بمبلغ  460.174.646ریال باز داشت می باشد.
لذا مراتب طبق اصالحيه تبصره يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت
جهت اطالع عموم يك نوبت آگهي ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا
وجود سند مالكيت فوق الذكر نزد خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از
تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه
معامله را به اين اداره تسليم نمايد.وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين
اداره واصل نشودو يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نگردد اداره
ثبت المثني سند مالكيت پالك مذكور را طبق مقررات صادر و به متقاضي
تسليم خواهد نمود.
حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل ۱۳۸۶شماره پالک -۱۶۱،۷۳ص۵۲به
شمارهموتور2010681بهشمارهشاسی s141228613833بناممجیدعبدالهی
مفقود واز درجه اعتبار ساقط است
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اقدامی ارزشمند برای توسعه سرمایه گذاری در یاسوج

شهردار یاسوج :عقب ماندگی های شهری را با اعتبارات ناچیز دولتی نمی توان جبران کرد
نشست مشترک شهردار یاسوج ،اعضای شورای شهر و رئیس و اعضای
هیات رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاسوج با رویکرد
توسعه سرمایه گذاری شهری برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی یاسوج در ابتدای این جلسه گفت :این نشست با هدف ایجاد
حلقه همکاری میان اتاق یاسوج و شهرداری به پیشنهاد شهردار یاسوج برگزار
می شود و هدف آن توسعه سرمایه گذاری در مرکز استان است.
￼جبار کیانی با اشاره به نقش و ظرفیت اتاق های بازرگانی در کشور
گفت :اتاق های بازرگانی واسط برای کارهای بزرگی هستند که خواهر
خواندگی شهرها از جمله خواهرخواندگی شهر اصفهان با شهر فرایبورگ
آلمان از دستاوردهای اتاق بازرگانی است.
وی با بیان اینکه ما از ظرفیت بخش های خصوصی برای توسعه شهری
غافل مانده ایم ،گفت :در گذشته با همکاری میراث فرهنگی شهر یاسوج به
عنوان قلب گردشگری معرفی شد و همایش بزرگی نیز برگزار شد.
کیانی با تاکید بر اهمیت موضوع و اهمیت این نشست عنوان کرد:
امیدواریم در پایان این نشست با بحث کارشناسی به تفاهم نامه ای با
رئوس برنامه و نقشه راه مشترک برسیم.
آغوش باز شهرداری و شورای اسالمی شهر به روی سرمایه گذاران
شهردار یاسوج نیز در این نشست با تقدیر از رئیس و هیات رئیسه اتاق
بازرگانی یاسوج برای فراهم کردن این نشست عنوان کرد :اینکه امروز اتاق
بازرگانی استان در سطح کشور حرف برای گفتن دارد ،جای بسی امیداوری
است و می طلبد نهادهایی مثل شهرداری ها از این ظرفیت استفاده کنند.
نستهن مقدم با تاکید بر اهمیت و نقش بخش خصوصی در توسعه ابراز
داشت :متاسفانه در سال های اخیر بخش خصوصی به دلیل مشارکت در
کارهای دولتی جایگاه خودش را کمرنگ کرده است.
وی ادامه داد :ظرفیت های خوبی در شهرها داریم و تجمع بیشتر مردم
در شهرهاست و این ظرفیت ها و تجمیع جمیعت می تواند به ایجاد رغبت
در میان سرمایه گذاران کمک شایانی داشته باشد.
مقدم گفت :استان کهگیلویه و بویراحمد ویژگی های خدادادی و منحصر
بفردی دارد که از جمله آب ها ،جنگل ها ،معادن ،نفت و گاز که فرصت
سرمایه گذاری های متنوعی را در استان ایجاد کرده است و استفاده از این
بسترها به توسعه و رونق می انجامد.
شهردار یاسوج :عقب ماندگی های شهری را با اعتبارات ناچیز دولتی نمی
توان جبران کرد
شهردار یاسوج با بیان اینکه عقب ماندگی های شهری را با اعتبارات ناچیز
دولتی نمی توان جبران کرد ،ابراز کرد :با کمک بخش خصوصی و مشارکت
اتاق بازرگانی در فعالیت های سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهری
می توان بخش زیادی از پروژه های سرمایه گذاری را احیا کرد و و زمینه رونق
اقتصادی ،ایجاد اشتغال و حتی کاهش آسیب های اجتماعی را رقم زد.
مقدم تاکید کرد :آغوش شهرداری و شورای اسالمی شهر برای گفتگو و
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی باز است.
مقدم :در چهار دهه گذشته در یاسوج سرمایه سوزی شد نه سرمایه
گذاری
شهردار یاسوج با تاکید بر لزوم ایجاد سرمایه گذاری واقعی بیان داشت:
متاسفانه در چهار دهه گذشته آنچه در شهر یاسوج به عنوان سرمایه گذاری

برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۱۴۰۱رنگ سفید شماره پالک
۶۴۲ط ۸۴ایران ۴۹شماره موتور ۱۲۵K۰۰۰۲۹۸۴شماره شاسی
NAANA15E6NH442294به نام عالمه سادات موسوی حسب مفقود
گردیده و فاقد اعتبار می باشد

آگهي فقدان سند مالكيت واقع در بخش٢٦فارس یاسوج
احتراما آقای سید ذوالفقارتقویان فرزند سید حمد اله به شماره شناسنامه
2254صادره ازبویراحمد با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده از دفتر خانه
اسناد رسمی شماره 9یاسوج ويك برگ تقاضاي كتبي مدعي هستند كه سند
مالكيت ششدانگ يك قطعه زمین (طبق سند )به مساحت 215.15مترمربع
به پالک  729.2220به شماره چاپی  389155سری ب سال94دفترالکترونیک
139520320001000696صفحه  216تاریخ ثبت  82/3/21به ثبت رسیده و سند
مالکیت آن بعلت جابه جایی مفقود گردیده است .لذا مراتب طبق اصالحيه
تبصره يك اصالحي ماده ١٢٠آئين نامه قانون ثبت جهت اطالع عموم يك نوبت
آگهي ميشود كه هركس مدعي انجام معامله ويا وجود سند مالكيت فوق الذكر
نزد خود ميباشد ميتواند ظرف مدت ١٠روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا خالصه معامله را به اين اداره تسليم
نمايد.وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي به اين اداره واصل نشودو يا در
صورت اعتراض اصل سند مالکيت ارائه نگردد اداره ثبت المثني سند مالكيت
پالك مذكور را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد نمود.
حسين فرخي-رئيس ثبت اسناد و امالك ياسوج
سند خو درو سواری پژومدل۱۳۹۰به شماره پالک-۶۳۷،۴۹ط ۶۳به شماره
موتور ۱۲۴۹۰۱۹۶۷۸۳به شماره شاسی  NAAN11CA5BK2S7407بنام
رقیه صاحبی مفقود واز درجه اعتبار ساقط است
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مطرح شده است سرمایه سوزی بوده است اکثر قراردادهایی که با شهرداری
بسته شده است صرفا سود و منافع طرف مقابل را تامین کرده است و منافع
شهروندی و شهرداری دیده نشده است که همه تالش هایمان را از طریق
پیگیری های حقوقی و استمداد کمک از دستگاههای نظارتی بکار بسته ایم تا
به این نوع قراردادها خاتمه دهیم.
وی بیان کرد :طرح جامع آبشار از رجا تا پل مختار و همچنین طرح جامع
پارک جنگلی پروژه های سرمایه گذاری متفاوتی ایجاد کرده است که می تواند
در باالترین سطوح سرمایه گذاری از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده
کند.
شهردار یاسوج انتقادی از دستگاههای دولتی در گره خوردن طرح جامع
پارک جنگلی و آبشار داشت و بیان کرد :در همه جای کشور در بکرترین
نقاط شاهد پروژه های متفاوتی هستیم که حتی به طبیعت آسیب زده اند
اما در طرح پارک جنگلی علیرغم اینکه طرح توسط یکی از بهترین مشاورین
کشور ارائه شد و طرح کامال با معماری سازگار با طبیعت ارائه گردیده است
اما پس از تائید اولیه طرح شاهد سنگ اندازی های زیادی هستیم.
فرصت های متنوع سرمایه گذاری در یاسوج
مقدم بیان کرد :برای اینکه در بحث شهری بتوانیم به توسعه و آبادانی
برسیم باید از ظرفیت های شهر استفاده کنیم و شهرداری آمادگی دارد در
زمینه های حمل نقل عمومی ،ایجاد فرهنگسراها و فضاهای فرهنگی نیز
از توانایی سرمایه گذاران استفاده کند که می طلبد اتاق بازرگانی به عنوان
حلقه واسط ارتباط شهرداری با سرمایه گذاران زمینه را مهیا کند و از بسته
های متنوع سرمایه گذاری شهر یاسوج را ارائه نماید.
پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای ایجاد همکاری بخش خصوصی و شهرداری
جبار کیانی رئیس اتاق بازرگانی نیز در ادامه بیان داشت :در اتاق
بازرگانی در واقع گفتمانان به این شکل است که دنبال برنامه های بلند
مدت و پایه ای هستیم
کیانی به پیشنهادهای اتاق بازرگانی پرداخت و گفت :در ابتدای همکاری
باید از ظرفیت هایمان استفاده کنیم.
وی گفت :تهیه بیلبورد معرفی شهر یاسوج در مناطق مهم پایتخت و
شهرهای بزرگ برای معرفی شهر یاسوج باید در اولویت قرار گیرد.
کیانی برگزاری رویدادهای مربوط به شهر یاسوج و برجسته کردن آن
را ضروری دانست و گفت :عالوه بر برنامه های مرتبط با موضوع معرفی
فرصت های فرهنگی و اقتصادی شهر یاسوج درحوزه توسعه برنامه های
محیط زیستی شهر همراه با ارایه دوره های آموزشی الزم است.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد فصلی از این جلسات
باید صورت گیرد گفت :برگزاری همایش های سرمایه گذاری و ایجاد
شرکت توسعه عمران شهری و برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های
اقتصادی مردم شهر بصورت ساختاری تدوین شود.
جبار کیانی تاکید کرد :مرکز پژوهش اتاق بازرگانی و حوزه سرمایه گذاری
شهرداری برای رسیدن به تفاهم نامه ای مشترک در مدت معینی اقدام
نمایند.
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج تصریح کرد :بخش خصوصی عالقمند به
حضور در پروژه های شهری هستند و امیدواریم با تداوم این جلسات و
برگزاری نشست های تخصصی حرکت ارزشمندی برای شهر و استان رقم
بزنیم.

سند و برگ سبز و قولنامه سواری پژو ۴۰۵مدل ۱۳۸۹رنگ خاکستری
متالیک شماره پالک ۱۳۲د ۳۱ایران ۹۱شماره موتور ۱۲۴۸۹۲۷۰۱۵۳شماره
شاسی NAAM01CA7BR548800به نام مرتضی منصف مرنی مفقود
گردیده و فاقد اعتبار می باشد

ایمان جاودانه :پروژه های سرمایه گذاری یاسوج در گذشته عملکرد خوبی
نداشته اند
ایمان جاودانه عضو شورای شهر یاسوج نیز در این نشست گفت :از
ابتدای شکل گیری شهرداری در شهر یاسوج ،برنامه خوبی برای ساختن
شهر ارائه نشد و از فرصت های سرمایه گذاری درست غافل بودند.
وی تاکید کرد :با توجه به ظرفیت های موجود می توان یاسوج را به قطب
گردشگری و نگین گردشگری تبدیل کرد و همچون کشورهای همسایه که
تمرکز خود را بر روی گردشگری گذاشته اند ،باید به این سمت و سو برویم.
جاودانه گفت :پروژه های سرمایه گذاری یاسوج در گذشته عملکرد خوبی
نداشته اند و در این زمینه فرصت سوزی شده است و با نگاه علمی و
استفاده از تجربه های گذشته می توان پروژه های عام المنفعه ای در این
شهر به یادگار گذاشت.
کیوان آشنا :از سرمایه گذاری با توجه به منافع عمومی استقبال می کنیم
کیوان آشنا عضو شورای اسالمی شهر یاسوج نیز در این نشست گفت:
برای رسیدن به سرمایه گذاری مطلوب باید زمینه های آن را مهیا ساخت.
وی گفت :امنیت اقتصادی سرمایه گذاری و سودآوری دو فاکتور مهم
برای ترغیب سرمایه گذاران است که این در شهر یاسوج این دو فاکتور
وجود دارد.
آشنا تصریح کرد :ایجاد کارهای جدید نیازمند زمینه سازی های فرهنگی
و آموزشی برای جوامع بومی و محلی است که در این زمینه الزم است
دستگاههای متولی فرهنگی و حوزه فرهنگی شهرداری برای کارهای فرهنگی
که ورود سرمایه گذاران و پذیرش آنان را تسهیل می کند ،اقدام نمایند.
کیوان آشنا تاکید کرد :در سرمایه گذاری شهری نباید صرفا سودآوری
شهرداری یا سرمایه گذار را در نظر گرفت و عالوه بر این دو فاکتور مهم باید
خدمات عام المنفعه و استفاده عموم را نیز در نظر گرفت.
عضو شورای شهر یاسوج بیان کرد :در دوره قبلی بحث واگذاری پارک
جنگلی یاسوج به شرکت نفت مطرح شد که وقتی پذیرش استفاده عموم
مردم از سوی شکرت نفت پذیرفته نشد با همکارانم در شورای شهر وقت
مجوز استفاده اینکار را ندادیم.
وی بیان کرد :بنده و همکارانم در شورای شهر یاسوج از پیشنهادهای
سرمایه گذاری که به منافع عمومی توجه دارند ،به گرمی استقبال خواهیم
کرد.

برگ سبزخودرو کمپرسی سیستم بنز مدل  ۱۳۹۴شماره پالک-،۸۳
شاسی
۴۷۶ع ۲۵به شماره موتور  33594010126339به شماره
 NAB374438FAOOO292بنام نخواسته کمالی مهر مفقود واز درجه
اعتبا ر ساقط است

