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امیر حسنوندی
منتظر داستان و اشعار شما هستیم

لطف ًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.
ضمن ًا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی ،آزاد
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمیشود.

رحیمی رامهرمزی
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اصالحیه
آگهی مزایده
عمومی 96/30

آگهی منتشر شده در روز يک شنبه مورخ 96/11/15
(نوبت اول) روزنامه هاي خبر جنوب ،عصر مردم،
نيم نگاه ،تماشا ،افسانه ،سبحان ،شيرازنوين ،طلوع و
دوشنبه مورخ ( 96/11/16نوبت دوم) روزنامه هاي
خبر جنوب ،عصر مردم ،نيم نگاه ،تماشا ،افسانه،
سبحان ،شيرازنوين ،طلوع به شرح زیر اصالح
می گردد:
تاریخ بازگشایی پاکت ها و تشکیل کمیسیون
مزایده روز پنج شنبه مورخ  96/12/3راس
ساعت  10صبح در محل معاونت مالی و اقتصادی
شهرداری ابتدای بلوار شهید چمران می باشد.
26226

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل
شهرداري شيراز

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آقای محمدابراهیم شفیعی فرزند محمد اسمعیل به شناسناد در  895و شناسه ملی
 ۲3۷۱۹۵۴۹۴۲بدهکار پرونده اجرایی کالسه  ۱۳۹۶۰۴۰۱۱۱۲۱۰۰۰۹۳۱ابالغ می گردد که بانک
ملی بموجب یک فقره قرارداد الزم االجرا جهت وصول مبلغ  ۹۴۲۵۰۳۳۰ریال علیه شما اقدام به
صدور اجراییه نموده است و چون طبق گزارش مامور اجرای ثبت آدرس شما مندرج در متن اجراییه
شناخته نشده است و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما را معرفی نماید و در خواست ابالغ اجرائیه از
طریق روزنامه نموده است لذا مراتب طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ
و تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه تاریخ ابالغ محسوب می گردد چنانچه ظرف مهلت ده روز
از تاریخ ابالغ نسبت به پرداخت بدهی یا جلب رضایت بستانکاراقدام ننمایید برابر مقررات عملیات
اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت /1482.م الف 26207/15912
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کازرون -داود انصاری
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311033000317مورخ  96/11/04هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک رستم
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای عادل جوکار جهان آباد فرزند لطفعلی به شماره شناسنامه
 2614صادره از بویراحمد نسبت به  4/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان یک باب خانه (1/5
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به موقوفه بوشهري تعلق دارد) به انضمام  1/5ديگر اعيان به مساحت
 1085مترمربع پالک  1264فرعي از  92اصلي انتقالي از سید جبار مرتضوی فرزند سید عبداهلل واقع
در قطعه  9بخش  7فارس شهرستان رستم اراضي مشاعي قريه چشمه کناری محرز گرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد /215 .م الف
 26221/15922تاريخ انتشار نوبت اول 1396/11/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم1396/12/08 :
سيدعلي عباسيان – رييس ثبت اسناد و امالک رستم

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311033000256مورخ  96/10/6هيأت اول موضوع قانون
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملک رستم تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم مهناز نیکنام فرزند
صفدر به شماره شناسنامه  1346صادره از ممسنی نسبت به  4/5دانگ مشاع از ششدانگ
عرصه و اعيان یک باب خانه ( 1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به موقوفه بوشهري
تعلق دارد) به انضمام  1/5ديگر اعيان واقع در قطعه  9بخش  7فارس شهرستان رستم
اراضي مشاعي قريه مصیری انتقالی از مرتضی نیکنام فرزند براتعلی به مساحت 206/79
مترمربع پالک  630فرعي از  86اصلي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک
ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت
26222/15921
صادر خواهد شد /214 .م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/12/08 :
تاريخ انتشار نوبت اول1396/11/24 :
سيدعلي عباسيان – رييس ثبت اسناد و امالک رستم

آگهي مناقصه (شماره ) 96 - 128

نوبت دوم

 -1نام مناقصه گزار :شركت توزيع برق فارس به آدرس شيراز خيابان معدل حدفاصل فلسطين و مالصدرا -تلفن -32319374-80 :تلفن امورتداركات32317869
 -2موضوع مناقصه :مناقصه کرایه مینی بوس و خودرو سواری جهت ایاب و ذهاب کارکنان به مدت یکسال از طریق پیمانکارانی که دارنده گواهی صالحیت از اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی با تاریخ اعتبار جهت سال  97باشند.
 - 3زمان دريافت اسناد مناقصه :در ساعت اداري (از ساعت  7 / 30الي  ) 14 / 30از تاريخ  96/ 11 /23لغايت  96 /11 /28به مدت  5روز كاري
 -4مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد :فيش واريزي به مبلغ  200000ريال واريز به حساب جاري شماره  07860 - 74827بانك تجارت شعبه فلسطين شيراز
 -5آدرس محل دریافت اسناد :دسترسي به اسناد مناقصه از طريق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به
 -6آدرس محل تحویل اسناد :شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شرکت
			
آدرس  www.farsedc.irامكان پذير مي باشد.
 - 7زمان تحويل اسناد :ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/12
			
توزیع نیروی برق استان فارس -اداره دبیرخانه
 -8محل برگزاري مناقصه :شركت توزيع نيروي برق استان فارس  -طبقه اول  -دفتر معاونت پشتيباني
 -9زمان بازگشايي پاكات :پيشنهادهاي واصله ساعت  10روز چهارشنبه مورخ  96/12/12با حضور اعضاي كميسيون مناقصه باز و قرائت مي گردد ،به پيشنهادهاي فاقد امضاء
مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در بند  7آگهي مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذكر شماره مناقصه روي پاكات الزامي بوده و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 -11تضمين شركت در مناقصه :مبلغ  200/000/000ريال كه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي ،چك بانكي يا چك تضمين شده در وجه مناقصه گزار يا مطالبات بلوكه شده توسط
امور مالي اين شركت مي باشد كه بايستي در پاكت الف قرار گرفته و همزمان با ساير پاكات تحویل مناقصه گزار گردد .ضمنا تضمين كمتر از مبلغ ياد شده يا ساير موارد (چك
 - 12شركت توزيع برق فارس در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.
شخصي ،وجه نقد و )...قابل قبول نمي باشد.
-13مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار می گردد -14 .پرداخت هزینه حمل و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي باشد.
26213
 -15ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است /27650 .م الف
شرکت توزيع نيروي برق استان فارس

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311033000319مورخ  96/11/4هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک رستم تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای نادر کشاورز فرزند اله کرم به شماره
شناسنامه  8صادره از ممسنی نسبت به  4/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان یک باب خانه ( 1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به موقوفه بوشهري تعلق دارد) به انضمام  1/5ديگر اعيان واقع در قطعه  9بخش  7فارس شهرستان رستم اراضي مشاعي قريه گوراب (بابا میدان-
مرز بین دو پالک  89و  )90انتقالی از گودرز نیکنام فرزند حیدریه به مساحت  231/91مترمربع پالک  86فرعي از  89اصلي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور
26223/15920
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/12/08 :
تاريخ انتشار نوبت اول1396/11/24 :
 /212م الف
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
سيدعلي عباسيان – رييس ثبت اسناد و امالک رستم
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  96/10/6 – 2000885هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جهانبخش کریمی فرزند قربانعلی به شماره
شناسنامه  330نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  116/21مترمربع پالک
 193/1532قطعه  4بخش  7فارس کازرون مفروزی از پالک  193/5اصلی خریداری از
مالک رسمی آقای سیدعلی حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 اول 1396/11/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/11/24 :
 /1364م الف
6/1885
داود انصاری  -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  96/10/10 – 2000902هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت برق منطقه ای فارس به شناسه
ملی  10530067685نسبت به ششدانگ یکباب پست 400کیلو وات برق منطقه فارس به
مساحت  117630/84مترمربع پالک  2813فرعی از  60اصلی قطعه  3بخش  7فارس
کازرون مفروزی از پالک  60/5اصلی خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند 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
 /1361م الف
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد6/1890 .
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/11/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/11/24 :
داود انصاری  -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  96/8/30 – 2000716هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مسلم اژدری فرزند قاسم علی به شماره شناسنامه
 1010نسبت به  35سهم از  48سهم سهام ششدانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک
باب مجتمع رفاهی به مساحت  3018/25مترمربع پالک  61/2134قطعه  3بخش  7فارس
کازرون مفروزی از پالک  61اصلی خریداری از مالک رسمی آقای عیدی محمدی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند 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
 /1372م الف
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد6/1892 .
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/11/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/11/24 :
داود انصاری  -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  96/9/1 – 2000721هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ساره طاوسی فرزند محمد به شماره شناسنامه
 2360275844نسبت به ششدانگ یکباب کارخانه گچی مخروبه به مساحت 3358/11
مترمربع پالک  305/4قطعه  2بخش  7فارس کازرون مفروزی از پالک  305اصلی
خریداری از مالک رسمی آقای علی اعتمادی و احمد پوسکانی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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
 /1397م الف
سند مالکیت صادر خواهد شد6/1912 .
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/11/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/11/24 :
داود انصاری  -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311033000246مورخ  96/10/4هيأت اول موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملک رستم تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم کتایون احمدی فرزند یاری
به شماره شناسنامه  6صادره از نورآبادممسنی نسبت به  4/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه
و اعیان ( 1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به موقوفه بوشهری تعلق دارد) به انضمام 1/5
دیگر اعیان یکباب خانه واقع در قطعه  9بخش  7فارس شهرستان رستم اراضی مشاعی قریه
مصیری انتقالی از فریدون نیکنام فرزند عباسقلی به مساحت  260/64مترمربع پالک 628
فرعي از  86اصلي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد /207 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول 1396/11/10 :تاريخ انتشار نوبت دوم1396/11/24 :
سیدعلی عباسیان -رييس ثبت اسناد و امالک رستم
26123/15854

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي شهرستان بهبهان
برابر رأي شماره  139660317007005339هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان بهبهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای اسماعیل نوذری فرزند باران به شماره شناسنامه 23
صادره از بهبهان به شماره ملي  1861515601در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت
 176/35مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک  5655اصلي واقع در بخش يک بهبهان
خريداري از مالک رسمي محمود خورده بین احدی از ورثه نجف محرز گرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود .در صورتي
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ
انتشار اولين آگهي به مدت يک ماه از تاريخ اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
 8/691م الف
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد26122 .
تاريخ انتشار نوبت دوم96/11/24 :
تاريخ انتشار نوبت اول96/11/9 :
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

