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اسپانیولی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول/دوم  هيأت   1397/05/24 مورخه   139760311035003331 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي سيدمحمدرضا رضوي فرزند سيدآزاد به شماره شناسنامه 38 صادره از جهرم به 
شماره ملي 6559767949 نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 115/25 
مترمربع که برابر نامه شماره 97/3178236 مورخه 1397/04/06 اداره اوقاف ناحيه 
العابدين مي  از عرصه مذکور وقفي شيخ زين  4 شيراز موازي 17/88 مترمربع مشاع 
باشد به پالک 16/1636 مفروز و مجزي شده از پالک 16/754 واقع در شيراز شهرک 
کدپستي  پالک  آخرين  30 سمت چپ  ياسين  اله کوچه  رسول  محمد  خيابان  جواديه 
7197765359 خريداري از مالک رسمي آقاي مهراب کهنه پوش محرز گرديده است. 
در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا 
باشند مي  اعتراضي داشته  مالکيت متقاضي  به صدور سند  نسبت  صورتي که اشخاص 
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.         12091/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/06/11          

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/27              27665/16866 
شاپور زارع شيبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

برابر رأي شماره 139760317007002042 هيأت موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان 
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي امين شريف نيا فرزند حبيب به 
شماره شناسنامه 727 صادره از بهبهان به شماره ملي 1861609450 در ششدانگ 
پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  مترمربع  مساحت 163/75  به  ساختمان  باب  يک 
از مالک رسمي علي، محسن،  بهبهان خريداري  5645 اصلي واقع در بخش يک 
منظور  به  لذا  است.  محرز گرديده  باقر  ورثه  شاکرنسب  شهرتين  مهري  و  فاطمه 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 عرضحال ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
مدت  انقضاي  صورت  در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
 8/316 م الف                   27669

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/12    تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/27
 رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760311001003408 مورخه 1397/04/05 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي 
محبي فرزند نجابت به شماره شناسنامه 1 صادره از شيراز  به شماره ملي 2299533516 
در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 201/37 مترمربع قسمتي از پالک 2148 اصلي 
محرز  احمدي  حبيب  الواسطه  مع  رسمي  مالک  از  شيراز  خريداري   4 بخش  در  واقع 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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.   
 12092/م الف                27623/16843

تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/06/12          
تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/06/27      

جهانبخش اسفندياری نيا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139760311001001200 مورخه 1397/02/24 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي 
دوان اميرزادگان فرزند رحمان به شماره شناسنامه 362 صادره از جهرم  به شماره ملي 
از  قسمتي  مترمربع   122/07 مساحت  به  خانه  باب  يک  ششدانگ  در   2470482518
پالک 2076/3 اصلي واقع در بخش 4 شيراز  خريداري از مالک رسمي علي کاظمي 
احمدآبادي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز 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 
تسليم  تاريخ  از  ماه  از اخذ رسيد، ظرف مدت يک  تسليم و پس  اداره  اين  به  را  خود 
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.         12093/م الف                   27543/16806
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/06/12          

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/06/27
جهانبخش اسفندياری نيا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139760311003000821 راي  برابر 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي وحيد حيدري فرزند 
داداله بشماره شناسنامه 70 صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکيت موقوفه بوشهري مي باشد به مساحت 
ششدانگ 207/98 مترمربع پالك 161 فرعي از 43  اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالك 41 الي 43  اصلي قطعه 9 بخش 7 فارس خريداري از مالك رسمي آقاي 
شاپور چوبينه ورثه اردشير محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
از اخذ رسيد،  اداره تسليم و پس  اين  به  به مدت دو ماه اعتراض خود را  آگهي 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.   7/952               447/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12             تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/27

سيد مصطفی حسينی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول/دوم  هيأت   1397/04/05 مورخه   139760311035002148 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
شيراز کد  از  شناسنامه 1392 صادره  شماره  به  فرزند غالمحسين  افژولند  نسرين  خانم 
به  ساختمان  دستگاه  يک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت   2291335553 ملي 
مساحت 270 مترمربع به پالک 8/38680 مفروز و مجزي شده از پالک 8/445  واقع 
 7188466115 کدپستي  چپ  دست  کوچه  آخر   9 کوچه  زيمنس  شهرک  گويم  در 
خريداري از مالک رسمي آقاي کاظم خلوصيان فرزند محمود محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بديهي  نمايند.  تقديم  قضايي 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.      
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/06/27           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/14

27837/16927    12147/م الف  
شاپور زارع شيبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه شيراز

آگهی حصر وراثت
آقاي محمود کشتگر به شماره ملي 2370424001 به استناد شهادتنامه و گواهي فوت 
و  نموده  شورا  اين  تقديم   4/97/20 شماره  به  درخواستي  ورثه  شناسنامه  فتوکپي  و 
به شماره ملي 2370331203 کازرون  بهاري  چنين اشعار داشته که شادروان رجبعلي 
در تاريخ 97/1/11 در اقامتگاه دايمي خود درگذشته و ورثه حين الفوت وي عبارتند 
از: 1- محسن کشتگر فرزند رسول به شماره ملي 2370475684 متولد 1357 برادر 
 1349 متولد  ملي 2370424401  شماره  به  رسول  فرزند  کشتگر  محمود   -2 متوفي 
برادر متوفي 3- حسين کشتگر فرزند رسول به شماره ملي 2370424028 متولد 1353 
متولد  ملي 2371981508  به شماره  فرزند رسول  متوفي 4- غالمرضا کشتگر  برادر 
1359 برادر متوفي 5- فاطمه کشتگر فرزند رسول به شماره ملي 2370424011 متولد 

1352 خواهر متوفي
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا 
هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 
يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد  واال گواهي صادر خواهد شد.                                                                                   

837/ م الف                     7/1120
زمانی بخش - رييس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسيله به زالي کريمي فرزند راه خدا ابالغ ميگردد به موجب دادنامه شماره 
9709978888000388 مورخ 97/6/21 در پرونده کالسه 970218 ش 16 به 
خواسته مطالبه محکوم به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
تاريخ تقديم  از  الوکاله وکيل معادل تعرفه قانوني و خسارت تأخير تأديه  و حق 
دادرسي  هزينه  بابت  ريال   2/520/000 مبلغ  و   97/5/2 مورخه  در  دادخواست 
صادره  رأي  بودن  غيابي  لحاظ  به  ايد  گرديده  هاشمي(  )محمد  خواهان  درحق 
ميتوانيد ظرف بيست روز از انتشار آگهي تقاضاي واخواهي نماييد و سپس ظرف 
20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي کازرون مي 

باشد.        7/1126               843/م الف
رييس شورای حل اختالف شعبه شانزدهم کازرون

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139760311003001480 راي  برابر 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
فرزند  کرمي  آذر  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسني  ملك  ثبت 
سردار  بشماره شناسنامه 1 صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکيت موقوفه بوشهري مي باشد به مساحت 
ششدانگ 245/47 مترمربع پالك 1692 فرعي از 59  اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالك 58 و 59  اصلي قطعه 9 بخش 7 فارس خريداري از مالك رسمي آقاي 
مختار فرامرزي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به صدور سند  نسبت  اشخاص  فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه  به 
مالكيت 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 
تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  يك 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.           7/953      461/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12          تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/27

سيد مصطفی حسينی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول/دوم  هيأت   1397/04/05 مورخه   139760311035002147 شماره  رأي  برابر 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز - ناحيه 3 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
کد  شيراز  از  صادره   373 شناسنامه  شماره  به  غالمحسين  فرزند  افژولند  شمسي  خانم 
به  ساختمان  دستگاه  يک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت   2291325401 ملي 
مساحت 270 مترمربع به پالک 8/38680 مفروز و مجزي شده از پالک 8/445  واقع 
 7188466115 کدپستي  چپ  دست  کوچه  آخر   9 کوچه  زيمنس  شهرک  گويم  در 
خريداري از مالک رسمي آقاي کاظم خلوصيان فرزند محمود محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بديهي  نمايند.  تقديم  قضايي 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.      
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/06/27           تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/07/14

27836/16928    12148/م الف  
شاپور زارع شيبانی – رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه سه شيراز

آگهی حصر وراثت
آقاي سعيد عبادي فرزند احمد به شرح درخواستي که به کالسه 4/97/22 ش 4 
اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور گواهي انحصار وراثت نموده و اعالم 
شناسنامه  شماره  به  شکراله  مرحوم  فرزند  خورشيدي  حميده  مرحوم  که  داشته 
در   1396/11/7 تاريخ  در  کازرون  از  صادره   1329/1/1  –  2370226773
اقامتگاه دايمي خود شهرستان کازرون فوت نموده وراث حين الفوت وي عبارتند 
از: 1- احمد عبادي به شماره ملي 2371671411 – 1316 کازرون شوهر متوفيه 
2- سعيد عبادي به شماره ملي 2370361948- 1346 کازرون 3- حسين عبادي به 
شماره ملي 2372016377 – 1361 کازرون پسران متوفيه 4- خانم فاطمه عبادي 
به شماره ملي 2370459516 – 1357 کازرون 5- خانم الهه عبادي به شماره ملي 

2370393955 – 1348 کازرون دختران متوفيه والغير
نوبت آگهي مي  را در يک  مزبور  مقدماتي درخواست  تشريفات  انجام  با  اينک 
تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  وصيتنامه  يا  و  دارد  اعتراضي  هرکسي  تا  نمايد 
نشر آگهي ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد  واال گواهي صادر 

خواهد شد.                                                                                   
840/ م الف                    7/1122

زمانی بخش - رييس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
مهدي   -1 خواندگان  طرفيت  به  دادخواستي  فارس  استان  تجارت  بانک  خواهان 
دهقان فرزند قنبرعلي 2- کورش دهقان فرزند علي به خواسته مطالبه وجه مطرح  
به شماره پرونده کالسه 9709987180200217 شعبه  ارجاع و  اين شعبه  به  که 
دوم دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري شهرستان کازرون ثبت و وقت رسيدگي 
موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعيين   12 ساعت    1397/8/12 مورخ  
و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدني  دادرسي  آيين   قانون   73 ماده 
از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي  درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي 
گردد تا خواندگان ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني و دادخواست و ضمايم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.         
 7/1125                  842/م الف

شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری کازرون
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون

 تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت    97/5/27  -2000499 شماره  رأي  برابر 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي ايمور انصاري  به 
شماره شناسنامه 7  فرزند مرحوم ابراهيم صادره از کازرون  نسبت به ششدانگ يک 
قطعه باغ به مساحت 35998/18  مترمربع پالک 401  فرعي از 8 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 8 اصلي قطعه 11 واقع در کازرون خريداري از مالک رسمي 
سهم الحصه متقاضي و برزو انصاري محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
انتشار  تاريخ  از  باشند مي توانند  اعتراضي داشته  مالکيت متقاضي  به صدور سند 
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.  7/1121               838/ م الف
تاريخ انتشار نوبت اول:  97/6/27                    تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/11

داود انصاری - رييس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمايم به خواندگان
 -1 خواندگان  طرفيت  به  دادخواستي  وغيره  پرست  يزدان  بهزاد  آقاي  خواهان 
محمد   -7 ايران   -6 ليال   -5 پروانه   -4 قمر   -3 شايسته   -2 فر  جمالي  خاتون 
 -12 نژاد  تنگستاني  همگي  شکوفه   -11 خاطره   -10 خاتون   -9 شمسي   -8
مالکيت  اثبات  خواسته  به  حيدري  همگي  محمدرضا   -14 13-بهنام  عبدالرضا 
نسبت به يک باب ساختمان  عمارت مالکي واقع در قريه خشت موضوع قولنامه 
عادي مورخ 1339/7/1 مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709988907400295 شعبه  دادگاه عمومي بخش خشت ثبت و وقت رسيدگي 
مورخ 1397/7/28  ساعت 9 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين  دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
تا  گردد  مي  آگهي  کثيراالنتشار  جرايد  از  يکي  در  نوبت  يک  مراتب  خواهانها 
خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود، نسخه ثاني و دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 7/1127                 844/م الف

شعبه اول دادگاه عمومی بخش خشت

تجديدآگهي فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله ای )نوبت اول(
اداره كل راه و شهرسازي الرستان در نظر دارد مناقصه عمومي با شرايط ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها،از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار 

فراخوان در سامانه تاريخ 97/06/27 مي باشد. 
1- شرکتها بايد داراي صالحيت و ظرفيت کاري مورد مناقصه )رشته راه و ترابري( باشند.

2- محل دريافت اسناد مناقصه :
www.setadiran.ir درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس

3- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه از ساعت 8:00صبح مورخ97/06/27 لغايت ساعت 14:00 مورخ 97/07/04 مي باشد.
4- تاريخ نهايي قبول پيشنهادها و آخرين مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونيکي در سامانه ستاد :

ساعت 14:00  مورخ 1397/07/16 
5- تاريخ بازگشايي پاکات: ساعت 9 صبح مورخ  1397/07/17

6- محل تحويل پاکت هاي الف : اداره کل راه و شهرسازي الرستان–مديريت حراست
7- بدينوسيله در اجراي بند "د" ماده 18 قانون برگزاري مناقصات از پيشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند 5 دعوت به عمل مي آيد.

8- هزينه کارمزد سامانه ستاد برعهده برنده مناقصه مي باشد.
9- براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن1560-52241160–071اداره پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمائيد.

10- اطالعات سامانه ستاد :
مرکز پشتيباني و راهبري سامانه: 27313131

دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/پروفايل تامين کننده/مناقصه گر" موجود است.

محل تحويل/شرح پروژهرديف
اجراي كار

برآورد تقريبي
)میلیون ريال(

مبلغ ضمانت نامه بانكي 
شرکت درمناقصه)ريال(

000'000'593980'19الرستان/گراش  روكش آسفالت محور الر-پل اسالم آباد حدفاصل گراش-اوز1

000'000'370820'16المرد  روكش آسفالت محور الر-المرد  حدفاصل چاهشور-المرد2

000'000'102806'16مهر  روكش آسفالت محور الر-المرد-مهر-گله دار  حدفاصل ارودان-فال3

000'000'580280'5المرد تعريض و تكميل ابنيه فني محور چاهورز-احشام4

زمان درج آگهي نوبت دوم ، 4 روز پس از زمان درج آگهي نوبت اول.                                                                                                                                         27856

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی الرستان

آگهی حصر وراثت
خانم حاجيه بي بي آردي به شماره ملي 2370935421 کازرون به استناد شهادتنامه 
به شماره 4/97/22 تقديم  و گواهي فوت و فتوکپي شناسنامه ورثه درخواستي 
ملي  شماره  به  پرتو  لطفعلي  شادروان  که  داشته  اشعار  چنين  و  نموده  شورا  اين 
2371675067 کازرون در تاريخ 94/4/30 در اقامتگاه دايمي خود درگذشته و 
ورثه حين الفوت وي عبارتند از: 1- حاجيه بي بي آردي فرزند محمود به شماره 
به  فرزندغالمحسين  پرتو  عوض   -2 متوفي  همسر  کازرون   2370935421 ملي 

شماره ملي 2370162139 کازرون برادر متوفي
آگهي نوبت  يک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشريفات  انجام  با   اينک 

مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهي ظرف يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد  واال گواهي صادر 

خواهد شد.    7/1123
زمانی بخش - رييس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي 139760311003000540 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
بشماره  بهرام  فرزند  قاسمي  امالک  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسني 
مساحت  به  باب خانه  اعيان يك  و  نورآباد در ششدانگ عرصه  از  شناسنامه 2 صادره 
367/22 مترمربع پالك 5342 فرعي از 49  اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 49  
ورثه  بهرام خورشيدي  آقاي  رسمي  مالك  از  فارس خريداري   7 بخش   9 قطعه  اصلي 
حبيب اله محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
تسليم  تاريخ  از  ماه  از اخذ رسيد، ظرف مدت يك  تسليم و پس  اداره  اين  به  را  خود 
نمايند.بديهي است در صورت  تقديم  به مراجع قضايي  را  اعتراض، دادخواست خود 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.            7/954                        457/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12           تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/27

سيد مصطفی حسينی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي 139760311003001482 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي 
ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين منفرد آبياني فرزند ولي بشماره 
شناسنامه 259 صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب مغازه که 1/5 دانگ مشاع از 
 27/55 ششدانگ  مساحت  به  باشد  مي  بوشهري  موقوفه  مالکيت  در  عرصه  ششدانگ 
مترمربع پالك 1714 فرعي از 50  اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 57 فرعي از 
50  اصلي قطعه 9 بخش 7 فارس خريداري از مالك رسمي آقاي اسماعيل عسکري ورثه 
فاصله  به  نوبت  اطالع عموم مراتب در دو  منظور  به  لذا  پرويز  محرز گرديده است. 
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
تسليم  تاريخ  از  ماه  از اخذ رسيد، ظرف مدت يك  تسليم و پس  اداره  اين  به  را  خود 
نمايند.بديهي است در صورت  تقديم  به مراجع قضايي  را  اعتراض، دادخواست خود 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.       7/955                      458/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12       تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/27
سيد مصطفی حسينی - رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان ممسنی

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139760311003001493 راي  برابر 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين اميري فرزند 
شنبه بشماره شناسنامه 556 صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکيت موقوفه بوشهري مي باشد به مساحت 
ششدانگ 376/83 مترمربع پالك 381 فرعي از 64  اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالك 62 الي 64  اصلي قطعه 9 بخش 7 فارس خريداري از مالك رسمي آقاي 
عبداهلل لشکري ورثه کرم اهلل محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
از اخذ رسيد،  اداره تسليم و پس  اين  به  به مدت دو ماه اعتراض خود را  آگهي 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.    7/956           459/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12           تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/27
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آگهی حصر وراثت
استناد شهادتنامه و گواهي  به  ملي 2360606832  به شماره  احمدي  آقاي محمدامين 
نموده  اين شورا  تقديم  ورثه درخواستيبه شماره 97/107   شناسنامه  فتوکپي  و  فوت 
شناسنامه  شماره  به  محمدعلي  فرزند  احمدي  قباد  شادروان  که  داشته  اشعار  چنين  و 
قائميه درگذشته  اقامتگاه دايمي خود واقع در  تاريخ 1397/6/7  در  1348/217 در 
ش  ش  محمدعلي  فرزند  احمدي  کوکب   -1 از:  عبارتند  وي  الفوت  حين  ورثه  و 
1310/248 صادره ازحوزه ممسني مادر متوفي 2- سهيال صالحي زاد فرزند علي ش 
ش 1357/919 صادره از حوزه ممسني همسر متوفي 3- محمدامين احمدي ش ملي 
نيما احمدي ش ملي  1379/2360606832 صادره از حوزه کازرون پسر متوفي 4- 
2360731637/ 1382 صادره از حوزه کازرون پسر متوفي 5- ليال احمدي ش ملي 

1375/2360479830 صادره از حوزه کازرون دختر متوفي
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا 
هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 
يک ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد  واال گواهي صادر خواهد شد.                                                                                   

841/ م الف                     7/1124
دالکی - قاضی شعبه اول شورای حل اختالف قائميه

آگهی مناقصه شهرداری اهل
شهرداري اهل در نظر دارد نسبت به واگذاري پروژه هاي ذيل از طريق 

مناقصه عمومي اقدام نمايد:

حجم پروژهنوع مناقصهکد مناقصه

 لبه گذاري و جدول گذاري9701
معابر سطح شهر

2  هزار متر طول

به  پيشنهادي  مبلغ   %5 ميزان  به  مناقصه  در  شرکت  سپرده  ميزان   -1
پست  نزد   55442714252753002 حساب  به  واريز  نقد  صورت 

بانک يا ضمانت نامه معتبر بانکي 12 ماه اعتبار داشته باشد.
2- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار مي باشد.

3- هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
4- متقاضيان مي توانند حداکثر هفت روز پس از تاريخ درج آگهي 
دوم جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

شماره تماس : 071-52773140
آگهي مرحله اول :27شهريور1397,               

آگهي مرحله دوم :3 مهر1397                     27855

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تكليف  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات   139760311003001506 راي  برابر 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
رضايي  شهريار  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  ممسني  ملك  ثبت 
رودبالي فرزند علي يار  بشماره شناسنامه 1277 صادره از نورآباد در ششدانگ يك 
باب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکيت موقوفه بوشهري مي 
باشد به مساحت 300/58 مترمربع پالك 181 فرعي از 56  اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالك 56  اصلي قطعه 9 بخش 7 فارس خريداري از مالك رسمي آقاي 
بهنام کياني محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
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 يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.    7/957          463/م الف
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/6/12        تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/27
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آگهى


