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کازرون
امامجمعهباالده:

فاصله طبقاتی در جامعه نتیجه 
بی توجهی به حقوق مردم است

امام جمعه باالده بابیان اینکه فاصله دهک ها در جامعه زیاد 
شده است، گفت: درآمدهای نجومی نتیجه در نظر نگرفتن 

حقوق مردم است.
کازرون،  از  آنا  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
سبک  کارگاه  در  بهرامی  حسین علی  حجت االسالم 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  دانشگاه  استادان  ویژه  زندگی 
واحد کازرون اظهار کرد: در زندگی هر جا از سبک و 
چالش  و  مشکل  با  باشیم  داشته  فاصله  قرآنی  آموزه های 
روبه رو خواهیم شد و یکی از این مشکالت همین بحث ربا 
و سودهای غیرشرعی بانک هاست که حتی اشک مجتهدان 

ما را جلو دوربین ملی درآورده است.
وی افزود: وقتی آمریکا اعالم جنگ می کند و می گوید 
گزینه نظامی روی میز است، برخی از مسئوالن ما حساب 
می برند و موضوع را جدی می گیرند؛ اما درخصوص پیام 
رباخواری که درواقع یک نوع اعالن جنگ باخدا و رسول 
)ص( خداست و در قرآن کریم به این موضوع هم تأکید 
فراوان شده، هیچ کس اهمیت نمی دهد و به سادگی از کنار 
هنوز  ما  بانکداری  سیستم  است  سال   ۴۰ می گذرند،  آن 
آن   اصالح  فکر  به  هم  کسی  و  است  معضل  این  دچار 

نیست. 
جامعه، گفت:  در  واقعی  عدالت  نبود  از  انتقاد  با  بهرامی 
نفت یک ثروت ملی و بیت المال محسوب می شود و همه 
افراد در این نعمت خدادادی حق برابری دارند؛ اما بدون 
از  ناعادالنه و  به طور  نظر گرفتن حقوق و حق مردم  در 

طریق مفسدان اجتماعی مورد سوءاستفاده قرار می گیرد.
امام جمعه باالده بابیان اینکه تمام مشکالت امروزی ما به 
است،  قرآنی  آموزه های  و  سبک  به  نکردن  عمل  دلیل 
و  شده  زیاد  جامعه  در  دهک های  فاصله  کرد:  اظهار 
نان  برای  بعضی هم  نجومی و  بعضی ها دارای درآمدهای 
شب محتاج هستند و این از عدالت به دور است؛ بنابراین 
مدیران ارشد جامعه باید تالش کنند این فاصله ها را کنترل 

و اجازه ندهند هرروز افراد ضعیف فقیرتر شوند.

داراب
قنات 2 هزارساله در داراب فارس 

کشف شد
داراب  شهرستان  رستاق  بخش  روستای  یک  در  قناتی 
استان فارس کشف شد که سفال های یافته شده در مسیر 

آن، گویای قدمت حدود 2 هزارساله آن است.

دهستان  اهالی  گفت:  داراب  رستاق  بخش  بخشدار 
تلفنی  تماس  طی  دوشنبه  داراب  رستاق  بخش  کوهستان 
با بخشداری اطالع دادند که در عملیات بهسازی نزدیک 

روستای بازرگان یک قنات کشف شده است.
افزود:  ایرنا  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  مهرابی  محمدعلی 
فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  با  موضوع  از  اطالع  از  پس 
کارشناس  یزدانی  و  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  و 
قنوات اداره جهاد در محل حاضر شدیم که با قنات بسیار 

زیبایی روبه رو شدیم.
شده  کشف  قنات  چاه های  میله  گفت:  رستاق  بخشدار 
آن  کانال های  در  اما  بودند؛  نامشخص  و  مسدود  همگی 
آب جاری بود اما چون در هیچ نقطه ای از زمین آب آن 
قنات  این  وجود  به  پی  نمی شده کسی  هدایت  بیرون  به 

نبرده است.
مادر چاه و چندین  قنات شامل یک  احتمااًل  وی گفت: 
بود  بی نقص  و  سالم  کاًل  قنات  داخل  و  است  چاه  میله 
فقط مقداری مواد رسوبی در کف کانال ها وجود داشت 
که به مرورزمان تشکیل شده بود که باید دهانه سایر میله 

چاه ها باز شود تا میزان دقیق آبدهی آن مشخص شود.
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  مرادی  داود 
قنات کشف شده در بخش  از  نیز گفت: من هم  داراب 
به  نارنجی  سفال  تکه ای  که  داشتم  بازدید  داراب  رستاق 
این قنات پیدا شده که احتمااًل  قطر 2 سانتیمتر در کنار 
امر درست  این  به دوران اشکانیان است که اگر  مربوط 
باشد قدمت این قنات به حدود 2 هزار سال پیش می رسد.

وی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با کارشناسان 
استان امیدوارم هر چه سریع تر بازدید و کار کارشناسی بر 
روی این قنات انجام شود تا ابعاد جدیدی از این کشف 

نمایان شود.
به  می گوید:  داراب  کشاورزی  جهاد  مدیر  سیدی  عبداهلل 
و  شده  بسته  دهانه ها  برخی  قنات  میله های  ریزش  دلیل 
احتیاج به الیروبی نیز هست که اگر اعتبار استانی به این 
قنات داده شود قطعًا می تواند منبع آب خوبی برای اهالی 

این منطقه باشد. 
با توجه به وجود غار تاریخی سهلک در این منطقه می طلبد 
ویژه ای  اهتمام  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مسئوالن 
به کار  منطقه  این  در  تاریخی  آثار  دیگر  شناسایی  برای 

بندند. داراب در 225 کیلومتری شرق شیراز است.

فسا
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتی

فارسخبرداد:
اختصاص مشوق سرمایه گذاری 90 

درصدی  در شهرک صنعتی فسا
فراهم شدن ظرفیت ایجاد اشتغال برای 

1130 نفر در شهرک صنعتی فسا
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از اختصاص 
در  درصد   90 سقف  تا  سرمایه گذاری  ویژه  مشوق های 
شهرک  این  در  گفت:  و  داد  خبر  فسا  صنعتی  شهرک 
با  صنعتی  تولیدی  واحد   230 استقرار  ظرفیت  صنعتی 

پیش بینی ایجاد اشتغال برای 1130 نفر فراهم شده است.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی فارس، احد فتوحی در جلسه رفع موانع 
راستای  در  داشت:  اظهار  فسا  صنعتی  شهرک  در  تولید 
و  اشتغال  ایجاد  برای  سرمایه گذاران  ترغیب  و  تشویق 
هیئت مدیره  مصوبه  با  فسا  شهرستان  در  صنعتی  توسعه 
شرکت شهرک های صنعتی فارس، سرمایه گذارانی که بر 
اساس برنامه نسبت به ایجاد اشتغال و بهره برداری از واحد 
 90 سقف  تا  کنند  اقدام  فسا  صنعتی  شهرک  در  صنعتی 

درصد مشوق دریافت می کنند.
وی افزود: پرداخت 5 درصد بهای نقدی حق انتفاع و نیز 
دیگر  از  ماهه   48 اقساط  در  نقدی  غیر  سهم  پرداخت  با 
این  متقاضیان سرمایه گذاری در  به  مشوق هایی است که 

شهرک صنعتی اختصاص یافته است.
تأمین آب مهم ترین مشکل در  اینکه  به  اشاره  با  فتوحی 
با  تعامل  با  باید  این شهرک صنعتی است، تصریح کرد: 
دستگاه های مربوط نسبت به رفع این مشکل اقدام کنیم و 
شرکت شهرک های صنعتی فارس نیز تمام تالش خود را 

در این زمینه انجام خواهد داد.
تصریح  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
کرد: در این زمینه به زودی عملیات کف شکنی چاه آب 

این شهرک صنعتی انجام خواهد شد.
وی همچنین از آمادگی این شرکت برای حفر یک حلقه 
چاه آب جدید در این شهرک صنعتی خبر داد و گفت: در 
صورت صدور مجوز، حفر چاه آب جدید نیز در دستور 
کار قرار دارد. فتوحی ادامه داد: زیرساخت ها در شهرک 
صنعتی فسا برای جذب سرمایه گذار فراهم است و در 22 
سال گذشته هزینه های زیادی برای تأمین زیرساخت ها در 

این شهرک صنعتی انجام شده است.
شهرک  در  تاکنون  کرد:  مطرح  مسئول  مقام  این 
قرارداد   19 مساحت  هکتار   100 از  بیش  با  فسا  صنعتی 
سرمایه گذاری با متقاضیان منعقد که از این تعداد 14 واحد 
بهره برداری  پروانه  نفر   295 اشتغال  با  تولیدی  و  صنعتی 
دریافت کرده اند. فتوحی بیان کرد: با توجه به وجود این 
ظرفیت ها در شهرک صنعتی فسا برای جذب سرمایه گذار 
امیدواریم با اختصاص حداکثری مشوق ها، شهرک صنعتی 

فسا به شهرکی تقاضامحور در استان فارس تبدیل شود.
فرماندار ویژه شهرستان  فسا نیز در این جلسه بر حمایت 
دستگاه های  همه  گفت:  و  کرد  تأکید  سرمایه گذاران  از 
سرمایه گذاران  از  حمایت  به  موظف  شهرستان  اجرایی 
هستند و در این زمینه امنیت سرمایه گذار در این شهرستان 

تأمین می شود.
برای  جدید  سرمایه گذار   13 اینکه  بابیان  کرمی  سلیمان 
شهرک  این  در  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  ایجاد 
جذب  چالش  مهم ترین  کرده اند،  آمادگی  اعالم  صنعتی 
مشکل  را  صنعتی  شهرک  این  در  توسعه  و  سرمایه گذار 
تأمین آب اعالم کرد و گفت: در این زمینه با تعامل و 
همکاری با سایر دستگاه ها تدابیری در نظر گرفته خواهد 
جدید  قراردادهای  انعقاد  شاهد  مشکل  این  رفع  با  تا  شد 

سرمایه گذاری باشیم.
وی با اشاره به اهتمام دستگاه های اجرایی شهرستان برای 
جذب و حمایت از سرمایه گذاران افزود: امیدواریم با رفع 

مشکل آب شاهد شتاب در جذب سرمایه گذاران باشیم.

خنج
معاونفرماندارخنج:

طرح آمارگیری از مسکن روستایی 
شاخص توسعه و محرومیت زدایی است

مسکن  از  آمارگیری  طرح  گفت:  خنج  فرماندار  معاون 
روستایی شاخص توسعه و محرومیت زدایی است.

بنیاد  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
مدیر  همراه  به  شاحسنی  حبیب اهلل  فارس،  استان  مسکن 
بنیاد مسکن این شهرستان و جمعی از کارشناسان و دهیار 
سده از طرح آمارگیری از ویژگی هایی مسکن روستایی 
در روستای سده بازدید کردند. شاحسنی بابیان اینکه آمار 
زمینه ساز  و  توسعه  اصلی  پایه  و صحیح  فنی  اطالعات  و 
ارائه خدمات است گفت: اگر اطالعات جامعی از نیازها 
با  و  آید  دست  به  روستایی  مناطق  در  محرومیت ها  و 
این مناطق سرمایه گذاری و بسترسازی  آنچه تاکنون در 
جنبه های  به  می توان  بهتر  قطعًا  گردد  مقایسه  است  شده 
بهتری  برنامه ریزی  آینده  برای  و  کرد  توجه  محرومیت 

داشت.
شاحسنی با اشاره به برخی از قابلیت های توسعه روستایی 
سده  روستای  گفت:  مناطق  این  در  بکر  ظرفیت های  و 
همچنان  شهرستان  این  روستاهای  دیگر  از  بسیاری  و 
ظرفیت های بکر و دست نخورده دارند که می توان از آن 

در جهت توسعه روستایی بهتر و بیشتر استفاده کرد.
احمد عبداللهی مدیر بنیاد مسکن شهرستان خنج نیز در این 
بازدید از نحوه اجرای مراحل مختلف این طرح را بازگو 
اطالعات  جمع آوری  طرح  این  از  هدف  گفت:  و  کرد 
تخصصی، شناخت هر چه بیشتر خصوصیات فنی مهندسی 
عبداللهی  است.  روستاها  توسعه  به منظور  برنامه ریزی  و 
در  شهرستان  این  روستای   10 در  این طرح  اینکه  بابیان 
حال اجرا است گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور 
از 21 مهرماه در این شهرستان آغازشده و در 10 روستای 

منتخب اجرا می شود و به مدت یک ماه ادامه دارد.
این  مشخصات  بابیان  خنج  شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
چاه  روستاهای  کرد:  اضافه  آن  اجرای  اهداف  و  طرح 
کاظم، گزیوز، شهرک چم کوکو، هفتوان، الغر، سیف 
آباد، چاه طوس، بغرد، سده و کورده در این شهرستان و 

در بخش های مرکزی و در حال اجرای این طرح است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان خنج بابیان اینکه این مرحله 
مسکن  ویژگی  از  آمارگیری  طرح  دوره  چهارمین 
خنج  در  کشور  سراسر  با  همزمان  که  است  روستایی 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  اضافه کرد:  است  شده  اجرا 
روستایی  مسکن  به  مربوط  امور  برنامه ریزی  منظوری  به 
نیازمند آمار و اطالعات دقیق، جامع و بهنگام در رابطه با 
ویژگی های خاص مسکن روستایی و برخی ویژگی های 
اقتصادی و اجتماعی مرتبط با سکونت آبادی های کشور 
است و با توجه به فقدان آمار تخصصی و رسمی در حوزه 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کشور  در  روستایی  مسکن 
در سال 1382 اقدام به تعریف و اجرای طرحی با عنوان 

طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی نمود که 
باهدف به روزرسانی، تکرار آن در فواصل زمانی 5 ساله 

در دستور کار قرارگرفته است.
عبداللهی افزود: این طرح برای نخستین بار در سال 1382 
به تصویب شورای عالی آمار رسید و اجرا شد و بعدازآن 
اجرا  دست  در  هم   1397 و   1387،1392 سال های  در 
 21 از  متوالی  دوره  چهارمین  برای  که  است  قرارگرفته 
مهرماه لغایت 21 آبان ماه این طرح در 10 روستای خنج 

اجرا می شود.
آمارگیری  مأموران  با  تا  خواست  روستاییان  از  وی 
همکاری کنند و مشارکت مسئوالن محلی و دهیاران و 
سازنده  و  مؤثر  را  طرح  این  بهینه  اجرای  در  بخشداران 

خواند.

استان بوشهر
نمایندهبوشهر،گناوهودیلمدرمجلس:

مطالبات اوقاف از دستگاه های اجرایی 
استان بوشهر وصول شود

 
شورای  مجلس  در  دیلم  و  گناوه  بوشهر،  مردم  نماینده 
اجرایی  دستگاه های  از  اوقاف  مطالبات  گفت:  اسالمی 

استان بوشهر وصول شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم عبدالحمید خدری 
بوشهر  استان  امور خیریه  و  اوقاف  مدیرکل  با  دیدار  در 
اظهار داشت: وقف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است 

و نقش مهمی در کاهش مشکالت در جامعه دارد.
وی ترویج فرهنگ وقف و توسعه این مهم در جامعه را 
مردم  بوشهر  استان  در  کرد:  اضافه  و  دانست  مهم  بسیار 
همواره در عرصه وقف و کمک به دیگران و مشارکت 
در امور عام المنفعه پیشتاز هستند و شاهد ثبت موقوفات 

بسیار زیادی هستیم.
شورای  مجلس  در  دیلم  و  گناوه  بوشهر،  مردم  نماینده 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  داد:  ادامه  اسالمی 
فرهنگ  ترویج  درزمینه  گسترده ای  تالش  نیز  بوشهر 
وقف، اجرای برنامه های فرهنگی و قرآنی و بهره گیری از 
موقوفات برای کمک به نیازمندان و رفع مشکالت جامعه 

داشته است.
اوقاف  فعالیت های  از  تشکر  خدری ضمن  حجت االسالم 
استان بوشهر افزود: حاضر به همکاری با اوقاف به منظور 
وصول مطالبات موقوفات از ارگان های دولتی هستم و در 

این خصوص از هیچ تالشی فروگذار نخواهم کرد.
اوقاف  مدیرکل  اسماعیل پور  محمدرضا  حجت االسالم 
فعالیت های  از  گزارشی  دیدار  این  در  نیز  بوشهر  استان 
عمرانی  و  قرآنی  فرهنگی،  حوزه های  در  استان  اوقاف 

اوقاف و امور خیریه استان بوشهر ارائه کرد.
دولتی  ارگان های  از  اوقاف  مطالبات  کرد:  بیان  وی 
به  موقوفه  حقوق  پرداخت  از  ادارات  و  است  میلیاردی 
دالیل مختلف خودداری می کنند و تقاضای همکاری برای 

وصول مطالبات موقوفات را داریم.

بهمناسبتهفتهملیدیابتصورتگرفت؛
اجرای ورزش صبحگاهی توسط کارکنان شبکه بهداشت کازرون

کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت شهید پیرویان، از برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی کارکنان شبکه 
بهداشت در هفته ملی دیابت خبر داد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون، طاهره 
بیاتی گفت: با همکاری واحد تربیت بدنی شبکه بهداشت در هفته ملی دیابت با شعار دیابت و خانواده، با حضور معاون بهداشتی و کارکنان 
این مرکز، برنامه ورزش صبحگاهی به منظور ترویج فرهنگ ورزش همگانی، برگزار شد. شایان ذکر است پس از انجام حرکات کششی و 
نرمشی، خوبیار جعفری معاون بهداشتی شبکه بهداشت نیز پیرامون انواع دیابت، عالئم، عوارض و عوامل خطر این بیماری نکاتی بیان کرد و 
افزود: با تغییر سبک و شیوه زندگی و پرهیز از چاقی می توان از ابتال به دیابت، پیشگیری کرد. در پایان این مراسم به قیدقرعه به تعدادی از 

کارکنان جوایز ورزشی اهدا گردید و با میوه سیب به عنوان نماد سالمتی، از آنها پذیرایی شد.

آگهی حصر وراثت
شرح  به  خداخواست  مرحوم  فرزند  کشکولی  افراسیابی  سروناز  خانم 
درخواستی که به کالسه 9756 ش 4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور 
گواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته که مرحومه گوهر بهزادی فرزند 
در  فیروزآباد  از  صادره   1294  –  2450991557 ملی  شماره  به  غالمرضا  
تاریخ 1373/10/18 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده و 
وارثین حین الفوت وی عبارتند از: 1- سروناز افراسیابی کشکولی به شماره 
ملی 5479614649- 1341 کازرون دختر متوفیه 2- زرین تاج افراسیابی به 
شماره ملی 2549672887 – 1349 سپیدان دختر متوفیه 3- هاجر افراسیابی 

کشکولی به شماره ملی 2549672895- 1351 سپیدان دختر متوفی والغیر
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی با   اینک 

می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
واال  نماید   تقدیم  و  مراجعه  شورا  این  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ 

گواهی صادر خواهد شد.         1051/ م الف           7/1408
زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز
اسناد  دفتر  در  که  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  جعفرآباد  رنجبر  عباداله  آقای 
رسمی شماره 331 شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند 
به اعیانی ششدانگ پالک 2174/121 واقع در بخش 4 شیراز  مالکیت مربوط 
که ذیل ثبت 434995 در صفحه 275 دفتر 1398 امالک به نام نامبرده ثبت و 
سند مالکیت بشماره چاپی 188896 صادر و به موجب سند شماره 25366 مورخ 
1394/7/8 دفتر 361 شیراز نزد بانک ملی در رهن است به علت سهل  انگاری 
المثنی سند مالکیت نموده  نامبرده تقاضای صدور سند  مفقود گردیده است و 
است مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده 120 آیین نامه  قانون ثبت آگهی 
می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای  کرده  و یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد. 16487/ م الف      28381/17353 
جهانبخش اسفندیاری نیا

 رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی ثبتی 
سهامی  شرکت  سبز  شهر  شهد  به  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   10530082107 ملی  شناسه  و   428 ثبت  شماره  به  خاص 
العاده مورخ  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 

1397/07/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس 
محمدرضا  آقای  و   2370260432 ملی  شماره  به  زاده  رمضان 
علیرضا  آقای  و   2372036343 ملی  شماره  به  زاده  رمضان 
رمضان زاده به شماره ملی 2372097520 همگی بعنوان اعضا 
انتخاب شدند. - آقای  برای مدت دو سال  هئیت مدیره  اصلی 
بازرس  عنوان  به   2371894699 ملی  شماره  به  نظرزاده  مسلم 
به  ملی 2372031937  شماره  به  خاوند  سهراب  آقای   ، اصلی 

عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.  
شناسه آگهی: 291908             28436

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی فقدان پرونده ثبتی 2148/350 بخش چهار شیراز
نظرباینکه پرونده ثبتی پالک 2148/350 واقع در بخش چهار شیراز که ذیل 
مالکیت  سند  و  ثبت  صادقی  محسن  آقای  بنام   1149 دفتر   588 صفحه  ثبت 
صادر گردیده مفقود شده و علیرغم جستجو سابقه ای از آن یافت نگردید. و 
پرونده فوق جهت  فقدان  بدینوسیله آگهی  المثنی  پرونده  تشکیل  بمنظور  لذا 
انتقال عین یا  اطالع عموم منتشر میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی 
منافع پالک مرقوم بنام خود باشند مستندات رسمی خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک ناحیه دو شیراز تسلیم نمایند در غیر اینصورت پرونده المثنی تشکیل 

و جانشین پرونده اصلی خواهد شد. 16489/م الف            28386/17358
جهانبخش اسفندیاری نیا 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی حصر وراثت
آقای حمید خداکرمی فرزند محمد به شرح درخواستی که به کالسه 9760 
ش 4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
ملی  شماره  به  ماشاءاله  فرزند  خداکرمی  محمد  مرحوم  که  داشته  اعالم  و 
2371658561 – 1311 صادره از کازرون در تاریخ 1397/8/5 در اقامتگاه 
دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 
زوجه  کازرون  ملی 2371675229- 1317  شماره  به  طوبی خداکرمی   -1
متوفی 2- ابراهیم خداکرمی به شماره ملی 2371811521 – 1337 کازرون 
 1342  –  2371842346 ملی  شماره  به  خداکرمی  بهمن   -3 متوفی  پسر 
کازرون پسر متوفی 4- فتح اله خداکرمی به شماره ملی 2371865702 – 
1345 کازرون پسر متوفی 5- حمید خداکرمی به شماره ملی 2371888672 
ملی  شماره  به  خداکرمی  مجید   -6 پسرمتوفی  کازرون   1348  –
2371894680 – 1349 کازرون پسر متوفی 7- مهناز خداکرمی به شماره 
خداکرمی  سکینه   -8 متوفی  دختر  کازرون   1357  –  2371954020 ملی 
معصومه   -9 دخترمتوفی  کازرون   1339  -2370280719 ملی  شماره  به 
خداکرمی به شماره ملی 2370247568- 1334 کازرون دختر متوفی والغیر
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی با   اینک 

می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
واال  نماید   تقدیم  و  مراجعه  شورا  این  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ 

گواهی صادر خواهد شد.   1053/ م الف         7/1397
زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهي تجدید مناقصه عمومي
97-714

نوبت اول: 97/08/22  روزنامه خبرجنوب    
نوبت دوم: 97/08/24 روزنامه طلوع

شهرداری منطقه 8 )تاریخی( شیراز در نظر دارد عملیات کفسازی و مناسب سازی 
از طریق  اولیه 9/551/810/098 ریال،  برآورد  با  را  ابراهیم )ع(  امامزاده  گذر 
پیمانکاران  کلیه  از  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومی  مناقصه 
نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت  از  ابنیه  یا  ساختمان  رشته  در  رتبه  حداقل  دارای 
جهت  ذیل  موارد  به  توجه  با  آید.  می  بعمل  دعوت  جمهوری  ریاست  راهبردی 
اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز، بلوار زینبیه، ابتدای خیابان آستانه، دبیرخانه 
اطالعات  به  نیاز  در صورت  نمایند. ضمنًا  مراجعه  )تاریخی(   8 منطقه  شهرداری 

بیشتر شماره تلفن:  37399075 و 37362023 آماده پاسخ گویی می باشد.
 مدت انجام کار 4 ماه و 15 روز

نامه  ضمانت  بصورت  ریال   478/000/000 مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ   -
بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده شماره 700794461858  بانک شهر 

شعبه بین الحرمین بنام شهرداری منطه 8)تاریخی(
- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به 

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

بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
اداری دوشنبه مورخ 97/9/5 می  پایان وقت  پیشنهادات  تسلیم  - آخرین مهلت 

باشد.  
- تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/9/6 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 پیشنهادها مختار می باشد.
- جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه تصویر صالحیت رتبه بندی مربوطه ازمعاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی است.
به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری  - شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد 

موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.   28369   

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداري شیراز

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   38217 شناسنامه  شماره  دارای  راوش  مرضیه  خانم 
نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   4 ش   9758 کالسه 
شناسنامه 32376  به شماره  بابسته  مسعود  شادروان  داده که  توضیح  و چنین 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دایمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ 1393/11/17  در 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضیه راوش به شماره شناسنامه 
38217 – 1348 صادره از حوزه کازرون زوجه متوفی 2- امیرارسالن بابسته 
فرزند مسعود ش ملی 2360634801 – 1379 صادره از حوزه کازرون پسر 
متوفی 3- فاطمه بابسته فرزند مسعود ش ملی 2360775261 – 1383 صادره 

از حوزه کازرون دختر متوفی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی با   اینک 

می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
واال  نماید   تقدیم  و  مراجعه  شورا  این  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ 

گواهی صادر خواهد شد.      1054/ م الف            7/1412
زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون


