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دانش آموزان ممتاز دبستان بهارآزادی
با نهایت تقدیر و تشکر خدمت مدیریت و کارکنان محترم آموزش و پرورش، اعضای هیأت امنا و انجمن اولیا و مربیان 
آموزشگاه، معاونین محترم خانم ها لیال داستار، نسرین دهقان، طاهره قاسمی شیری و آقای عباس زاهدی، آموزگاران شایسته 
آموزشگاه خانم ها زهره کواری، مریم دهقانی، زهرا شکری زاده، خدیجه صنعتی، مرضیه فرنیا، لیال روحنده، صغری معتمد، 
زهرا داودی فر، الله شاکرمی، لیال شیروانی، راضیه امام دوست، طاهره قاسمی، مملکت مهرابی، الهه موسوی، فریده نگین 
تاجی، راضیه مرادی و آقای محمدجواد منظمیان، این موفقیت چشمگیر را به کلیه دانش آموزان عزیز و والدین محترم آنان 

تبریک عرض می نمایم. با آرزوی موفقیت روزافزون. 
سیده لیال شاکری – مدیریت آموزشگاه بهار آزادی      027274

ملیکا مهرزاده
کالس ششم 

منتخب بدمینتون شهرستان

مریم پوالدی 
کالس ششم

سحرناز 
مزارعی کاسکانی 

کالس ششم

سیده آیدا هاشمی
کالس ششم منتخب 
بدمینتون شهرستان

مریم جمشیدزاده 
کالس ششم

مهتاب معصومی پور
 کالس ششم

الهه افخمی 
کالس ششم 

مقام برتر آزمون 
آینده سازان

آنیسا شجاعی 
کالس ششم 

منتخب دومیدانی شهرستان

فاطمه ابراهیمی
کالس ششم

 منتخب دومیدانی شهرستان

یلدا داودی نژاد 
کالس ششم 

منتخب تیم بدمینتون و 
والیبال شهرستان

زهرا انصاری زاده
کالس ششم

دینا کرمی 
کالس ششم 

منتخب فوتسال شهرستان

فاطمه علی اکبری
کالس ششم مقام دوم تنیس 

روی میز شهرستان

پرنیا داودی 
کالس ششم 

منتخب تیم فوتسال شهرستان

سیده اسما موسوی
کالس ششم

محدثه افشار 
کالس ششم منتخب فوتسال 
شهرستان مقام دوم قرائت 

قرآن شهرستان

کیمیا قنبری 
کالس ششم

فاطمه آسیایی 
کالس ششم 

منتخب فوتسال شهرستان

مریم راسخی 
کالس ششم 

منتخب فوتسال شهرستان

زهرا بازدار 
کالس ششم

نسیم کشاورز 
کالس ششم 

منتخب دومیدانی شهرستان

یسنا برزیده 
کالس ششم

آتوسا گلستانی 
کالس ششم

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اصالحی  و   1396/12/27  -139660311036005033 شماره  رأی  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   1397/03/22  -139760311036000662
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه 4 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله 
حسنی فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 979 صادره از شیراز  در اعیانی ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 300/66 مترمربع احداثی در یک قطعه زمین وقفی پالک 
2407 فرعی از 350 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5 فرعی از 350 اصلی 
واقع در بخش 3 شیراز که برابر با اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعیان به اجاره 
متقاضی برگزار شده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اخذ رسید، ظرف  از  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو 
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.  
 6327/م الف       27142/16503

تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/04/11      
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/26 

غالمحسین رییسی – رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأی شماره 139760311034000304 مورخه 1397/02/24 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمحمدحسین محمدی فرزند سید اسداله به شماره شناسنامه 312 صادره از شیراز  به شماره ملی 
2301435210 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/50 مترمربع قسمتی از پالک 2071 اصلی واقع در بخش 4 شیراز  خریداری از مالک رسمی مع الواسطه عوض شریفی 
شریف آباد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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.         6384/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1397/04/26     تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/05/10                  27271/16630     
جهانبخش اسفندیاری نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأی شماره 139660311036002929- 1396/07/24 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ناحیه 4 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدباقر  حوزه ثبت ملک شیراز  
اعیانی  در  مرودشت   از  صادره   1 شناسنامه  شماره  به  رمضان  فرزند  خانیمنی  سلطانی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 195/36 مترمربع پالک 773 فرعی از 785 اصلی 
مفروز و مجزی شده از غارسی پالک 5 فرعی از 785 و مالکی 785 اصلی واقع در بخش 
از مالک رسمی آقای محمدتقی ده بزرگی و مالکی  3 شیراز خریداری غارسی ملک 
ملک از آقای جواد تکاپوی و بانوان مهین، ارم، همایون شهرت همگی تکاپوی و آقایان 
و بانوان سیروس، نادر، بهادر، شهناز و مهناز شهرت همگی جم وراث خانم فرح تکاپوی 
احد از وراث خانم قمر تکاپوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز 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. مساحت در سامانه 192 مترمربع قید گردیده برابر با نظریه کارشناسی 
195/36 مترمربع در تصرف متقاضی می باشد.     6326/م الف     27129/16501         

تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/04/11  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/26 

 غالمحسین رییسی – رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأی شماره 139760311033000064 مورخ 97/4/5 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت ملک رستم   ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مجید باقری فرزند قهرمان به شماره شناسنامه 9 صادره 
از ممسنی نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه )1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه متعلق به موقوفه بوشهری تعلق دارد( به انضمام 1/5 دانگ دیگر اعیان به مساحت 
رستم  فارس شهرستان   7 بخش   9 قطعه  در  واقع  اصلی  از 86  فرعی  مترمربع پالک 643   287/74
اراضی مشاعی قریه مصیری انتقالی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
40/م الف          27268/16627  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/04/26    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/09        
سیدعلی عباسیان – رییس ثبت اسناد و امالک رستم

آگهی مناقصه عمومی  97-295
نوبت اول آگهی: 97/04/23  خبرجنوب

نوبت دوم آگهی: 97/04/26 روزنامه طلوع
شهرداری منطقه چهار شیراز در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده 
A )مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( را برای مدت یکسال شمسی با برآورد اولیه 
8/392/073/312 ریال، از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی 
واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکتها واجد شرایط دعوت بعمل می آید. جهت اخذ 
اوراق و شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری مورخه 97/5/7 

به آدرس شیراز- ابتدای بلوار امیرکبیر شهرداری منطقه چهار شیراز مراجعه نمایند.
1- ارائه صالحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان 
فارس الزامی است و ارائه صالحیت سایر استانها میبایست به همراه مجوز فعالیت از اداره 

کار استان فارس باشد.
بایست  می  الزاما  شرکت  مدیره  هیئت  اصلی  اعضا  از  یکی  حداقل  یا  مدیرعامل   -2
مالی  اسناد  در  مجاز  امضا  دارای حق  و  دار  سهام  یا کشاورزی،  سبز  کارشناس فضای 

تعهدآور و قراردادها باشد.
3- موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد.

4- شرکت می بایست دارای حداقل سه سال سابقه مرتبط در زمینه حفظ و نگهداری 
فضای سبز باشد.

5- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 419/700/000 ریال بصورت واریز نقدی یا ضمانت 
نامه بانکی معتبر

6- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 97/5/8 
می باشد.        

7- زمان بازدید میدانی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 97/5/6 و محل تجمع واحد 
فضای سبز منطقه چهار می باشد.             

مورخه  شنبه  سه  روز  ها  پاکت  بازگشایی  جهت  مناقصه،  کمیسیون  تشکیل  زمان   -8
97/5/9 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز و واقع در چهار راه 

خلدبرین خواهد بود.
9- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها 

مختار است که در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
و  شروط  کلیه  قبول  بمنزله  پیشنهاد  ارائه  و  مناقصه  در  شرکت  است  بدیهی   -10

تصمیمات متخذه شهرداری خواهد بود.
11- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.              

ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن های 38308596 آماده پاسخگویی 
می باشد.                     27269     

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

چاپ آگهی نوبت دوم: مورخ 97/04/26 چاپ آگهی نوبت اول: مورخ 97/04/20    
شهرداری جویم در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 97/283/ش مورخ 97/4/13 شورای اسالمی شهر اجرای پروژه ی عمرانی 
)سال 97( مشروحه ذیل را در سال جاری واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت دریافت اسناد 
مناقصه و ارائه رزومه و قیمت پیشنهادی خود به مدت 10 روز از نشر آگهی )چاپ دوم در روزنامه طلوع( به محل شهرداری جویم 

)هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد(. مراجعه نمایند.   
تلفن تماس: 07152573792- فاکس: 07152572900

موضوع مناقصه: اجرای آسفالت معابر سطح شهر به مساحت 30/000 مترمربع
شرایط:   1- کلیه پیشنهادات می بایست در پاکت سربسته تا پایان وقت اداری مورخ 97/05/04 به امور اداری شهرداری تحویل 

شود.
2- واریز مبلغ 450/000/000 ریال جهت پروژه ی فوق به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 3100002338009 
شهرداری جویم نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی یا نامه تایید شده کسر از بستانکاری )عدم واریز سپرده به منزله عدم شرکت 

در مناقصه تلقی می گردد.(
3- در صورت برنده نشدن متقاضی در مناقصه سپرده فوق الذکر مسترد می گردد.

4- برندگان اول-دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.
5- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

6- جلسه کمیسیون در مورخ 97/05/06 روز شنبه ساعت 13 در محل شهرداری جویم برگزار و نتایج اعالم خواهد شد.

27231 حسین نجفی زاده، شهردار جویم

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی  97-316
نوبت اول: 97/04/26  طلوع      

نوبت دوم: 97/04/27 خبر جنوب
شهرداری منطقه پنج در نظر دارد عملیات تکمیل ورزشگاه قائم واقع در بلوار 
گفتار  را با برآورد اولیه 17/202/124/037 ریال، از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه اشخاص حقوقی دارای رتبه 
ریاست  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت  از  ابنیه  رشته  در  مربوطه 
جمهوری دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس: شیراز، بلوار رحمت، روبروی بوستان سعدی، شهرداری منطقه پنج، 
واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره 

تلفن ) 37367860 واحد قراردادها( آماده پاسخ گویی می باشد.  
 مدت انجام کار: 18 ماه

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 861/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه 
بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب شماره 100785543066  بانک شهر 

شعبه بین الحرمین سپرده بنام شهرداری منطقه پنج شیراز
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهدشد.
اجرای  حسن  ضمانت  بعنوان  پیشنهادی  مبلغ   %5 قرارداد  انعقاد  زمان  در   -

تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 97/5/7 می باشد.       

- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/5/9 می باشد.             
- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.         

- بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد 
یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

بندی  رتبه  صالحیت  اصل  برابر  تصویر  ارائه  مناقصه  اسناد  دریافت  -جهت 
الزامی  برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  مربوطه از معاونت 

است.
- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری 

موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.              
27272   اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهي مناقصه دو مرحله اي 
   به شماره 97-64

1- نام مناقصه گزار: شركت توزیع برق فارس به آدرس 
تلفن:32319374-80  مالصدرا-  و  فلسطین  حدفاصل  معدل  خیابان  شیراز 

تلفن امور تداركات 32317869
حوادث  رفع  اتفاقات،  رفع  عملیات  کلیه  انجام  مناقصه  مناقصه:   موضوع   -2
تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه های برق بخش های مرکزی، 

خشت، قائمیه، نودان و جره باالده در شهرستان کازرون
3 - زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری )از ساعت 7/30 الی14/30( 

از تاریخ 97/4/26 لغایت 97/4/31 به مدت 5 روز كاری          
مبلغ 200000  به  واریزی  فیش  اسناد:  تحویل  نیاز جهت  مورد  مدارك   -4
بانك تجارت  شعبه  به حساب جاری شماره 74827 - 07860  ریال واریز 

فلسطین شیراز
5-آدرس محل دریافت اسناد:شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا 

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس- امور تدارکات تلفن 32317869
6-آدرس محل تحویل اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع 
رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع 
نیروی برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir  امكان پذیر می باشد.

7 -  زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز شنبه  مورخ 97/5/13
فارس - طبقه  استان  برق  نیروی  توزیع  مناقصه: شركت  برگزاری  8- محل 

اول - دفتر معاونت پشتیبانی              
9- زمان بازگشایی پاكات: پیشنهادهای واصله ساعت 10:15 روز شنبه مورخ 
به  گردد،  می  قرائت  و  باز  مناقصه  كمیسیون  اعضای  حضور  با   97/5/13
پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر 

در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10 - ذكر شماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان 

در جلسه آزاد است. 
صورت  به  كه  ریال   650/000/000 مناقصه:مبلغ  در  شركت  تضمین   -11
ضمانتنامه معتبر بانكی، چك بانكی یا چك تضمین شده در وجه مناقصه گزار 
یا مطالبات بلوكه شده توسط امور مالی این شركت می باشد كه بایستی در 
پاكت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاكات تحویل مناقصه گزار گردد. 
ضمنا تضمین كمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چك شخصی، وجه نقد 

و...( قابل قبول نمی باشد.
12 - شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.           

13- مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار می گردد.
مناقصه  برنده  عهده  به  قانونی  كسورات  های  هزینه  کلیه  پرداخت   -14

می باشد.    
15- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

9416/م الف        27265     شرکت توزیع نیروي برق استان فارس

آگهی ابالغ وقت دادرسی
محمدی،  نورمحمد  مسیحی،  محمدرفیع  آقایان  شود  می  اعالم  بدینوسیله 
مال مسروقه  قبول  و  بر خرید  مبنی  و... شکایتی  مشتانی  خورشید جوکاری 
علیه آقایان امید و حمید بهبهانی نژاد فرزند کرامت  تسلیم این دادگاه نموده 
که به این شعبه ارجاع و به کالسه 970270   ثبت و وقت رسیدگی برای روز 
1397/6/3  ساعت 11 صبح  تعیین شده  است با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم و تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی  کیفری مراتب یک نوبت آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به  دفتر این دادگاه 
واقع در دادگستری کازرون شعبه 102 کیفری دو مراجعه و ضمن اطالع از 
شکایت شاکی ارایه دالیل نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر 
گردد در غیر این صورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.                                                                                                                       

558/ م الف                   7/664
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کازرون

آگهي 
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست خانم خدیجه 
قلی  فرزند  آزادی  کتایون   -1 بطرفیت   ولی  فرزند  محمدی 
رضازاده  مهرشاد   -3 رضا  فرزند  رضازاده  آفرین  جهان   -2
فرزند رضا 4- پروین رضا زاده فرزند رضا 5- فریبا رضازاده 
فرزند رضا - قرار تحریر ترکه مرحوم خلیل روشن طی شماره 
970241 در شعبه سوم شورای حل اختالف ممسنی صادر و 
وقت اجرای قرار ساعت 17:00 عصر مورخ 97/5/30 تعیین 
گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و 
مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
شورا  این  محل  در  مذکور  موعد  در  شود  می  دعوت  دارند 
واقع در شهرستان ممسنی خیابان جانبازان مجتمع شورای حل 
اختالف ممسنی حاضر شوند  اختالف شعبه سوم شورای حل 

عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
 352/م الف     27267/16628

مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف ممسنی

 روزنـامـه طلـوع آگهـی 
و مشــترک می پـذیـرد

42229246 - 32344772


