
27

یکشنبه

1397
آبان

تاریخ

4

سال
بیستوچهارم

2383
روزنامه

شماره

صفحه

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن صنفی 
کارگری کارگران و استادکاران لوله 

کش آب و گاز وسایل بهداشتی و برقکار
مجمع عمومی انجمن صنفی فوق در روز یکشنبه 1397/9/18 
استادکاران  و  کارگران  صنفی  انجمن  محل  در   11-9 ساعت 
لذا  گردد.  می  برگزار  حومه  و  کازرون  شهرستان  ساختمانی 
می  تقاضا  مزبور  صنف  در  شاغل  و  عضو  کارگران  کلیه  از 
گردد در صورت تمایل به کاندیداتوری بازرس انجمن با ارایه 
مدارک: کپی شناسنامه و کارت ملی – یک قطعه عکس – فرم 
تعهدنامه و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را به نشانی اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی کازرون یا انجمن صنفی کارگری 
کارگران و استادکاران ساختمانی )لوله کشی آب و گاز وسایل 

بهداشتی و برق کار( ارسال نمایند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان
2- ارایه گزارش بیالن مالی انجمن توسط هیأت مدیره     

          028467
سیدرضا حسینی - رییس هیأت مدیره انجمن صنفی 
کارگری کارگران و استادکاران ساختمانی لوله کش 

آب و گاز وسایل بهداشتی وبرقکار

استان  کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  قضایی  معاون 
فارس گفت: اشخاصی که انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها 

ثبت نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی دادگستری کل 
راهکارهای  جمله  از  داشت:  اظهار  رحمانیان  احمد  فارس،  استان 
پیشگیری از قاچاق که در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز پیش بینی شده تهیه، اجرا و بهره برداری از سامانه های نرم افزار 

جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت است.
دستگاه های  توسط  می بایست  سامانه ها  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
امور  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارتخانه های  جمله  از  اجرایی 
بانک  و  گمرک  کشور،  شهرسازی  و  راه  دارایی،  و  اقتصادی 
جامع  سامانه  سامانه ها  این  از  یکی  گفت:  گردد  ایجاد  مرکزی 
انبارها است که تهیه و اجرای آن به عهده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گذاشته شده است.  این مقام قضایی افزود: هدف از تهیه 
فرآیندهای  الکترونیکی  انجام  قاچاق،  کاالی  شناسایی  سامانه  این 
متعارف صدور، اصالح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی 
انبار، کنترل موجودی و کم و کیف و  انتقال مالکیت، قبوض  و 

ورود و خروج کاالهاست. 
رحمانیان اضافه کرد: به وسیله این سامانه کلیه انبارها اعم از کوچک 
و بزرگ، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کاالهای متعلق به 

مالک  مشخصات  و  می شوند  شناسه دار  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
کاال، نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی در این سامانه ها ثبت 
و ضبط می شود. وی بابیان این موضوع که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت توانسته پس از پیگیری های فراوان این سامانه را ایجاد کند، 
اعالم کرد: استان فارس استانی پیشرو و برتر در شناسه دار کردن 

انبارها در سطح کشور است.
دبیر شورای پیشگیری از جرم فارس اظهار کرد: مالکین، متصرفان 
و بهره برداران قانونی کلیه اماکن، انبارها و مستغالتی که کاال در 
سامانه جامع  به  ثبت نام و ورود  به  نگهداری می شود مکلف  آنجا 
انبارها و مراکز نگهداری کاال و ارسال اطالعات قبوض انبارها از 

طریق این سامانه می باشند.
قاضی رحمانیان ادامه داد: کلیه مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری 
بنادر گمرک ها،  انبارهای عمومی و خصوصی که در  کاال شامل 
باید  هستند  مستقر  اماکن  سایر  و  تولیدی  و  تجاری  واحدهای 
کاالی  مشخصات  بر  مشتمل  انبار  قبوض  و  موجودی  اطالعات 
را  کاال  مقدار  و  کاال  شناسه  جمله  از  حمل ونقل  اسناد  در  مندرج 
مراکز  و  انبارها  جامع  سامانه  به  آن  آورنده  یا  مالک  با  همراه 
نگهداری کاال ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبارهای کاالهای 

ورودی و خروجی دریافت کنند.
عرضه کننده  مراکز  اینکه  بابیان  فارس  دادگستری  قضایی  معاون 

خدمات بیمه بازرگانی مجاز به بیمه نمودن کاالهایی که در سامانه 
جامع انبارها ثبت نشده نمی باشند، گفت: یکی از دالیل مؤثر برخی 
متهمان اخالل در نظام اقتصادی کشور و یا احتکار که در ماه های 
و  انبار  ثبت  عدم  همین  گرفتند  قرار  قضایی  تعقیب  تحت  اخیر 
توصیه  لذا  است،  بوده  انبارها  سامانه  در  آن  در  موجود  کاالهای 
و  حقیقی  اشخاص  قانونی  تعقیب  از  پیشگیری  به منظور  می شود 

حقوقی، مالکین انبارها حتمًا در این سامانه ثبت نام نمایند.
وی به کلیه مالکین و متصرفان قانونی انبارها که انبار و موجودی شان 
این سامانه ثبت نکردند، هشدار داد: چنانچه کاالی موجود  را در 
به  باشد  و چنانچه خارجی  احتکار  به جرم  باشد  داخلی  انبارها  در 
جرم قاچاق کاال و در صورت حصول شرایط قانونی بر اساس بند 
ب قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب 
آنان  مجازات  فساد،  احراز  در صورت  که  می گیرند  قرار  قضایی 
اعدام و در غیر این صورت به حبس تا 20 سال محکوم می شوند 

و کلیه اموالی که از این طریق به دست آورده اند ضبط می شود.

ایجاد موج  فرهنگی در  از هم افزایی دستگاه های  شهردار شیراز 
نقطه  را  این شهر قدردانی و آن  گسترده ترویج کتابخوانی در 

عطفی در مسیر کسب عنوان پایتخت کتاب ایران دانست.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی شهرداری 
شیراز، حیدر اسکندرپور در پیامی ضمن تبریک بیست و ششمین 
هفته کتاب و کتابخوانی جمهوری اسالمی ایران، تاریخ شیراز را 
گواه خردورزی و اندیشه مداری مردمان پایتخت فرهنگی ایران 
اسالمی توصیف و ابراز امیدواری کرد که موج گسترده ترویج 
کتابخوانی جامعه را بیش ازپیش به سوی دانش، آگاهی و اندیشه 

مداری پیش برد. 
گواه  به  شیراز  شهر  است:  آمده  شیراز  شهردار  پیام  متن  در 
معتبرترین تذکره ها همچون مرآت الفصاحه، هزار مزار و آثار 

بزرگ ترین مورخان ایران، همواره در اندیشه و علم پیشتاز بوده 
بزرگ ترین  و  اولین  راه اندازی  با  نیز  معاصر  دوران  در  است. 
کتابخانه های عمومی و دانشگاهی ایران و مراکز مهمی همچون 
دانشگاه شیراز، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز فارس 
و پایگاه استنادی جهان اسالم، کتاب را محور فرهنگ شهروندان 

قرار داده است.
اخیر  دهه  در  شیراز  است:  کرده  تأکید  ادامه  در  اسکندرپور 
پایه ریزی  مطالعه  فرهنگ  ترویج  حوزه  در  مدونی  برنامه ریزی 
هنرپرور  شهر  این  برزن  و  در کوی  آن  نمود  که  است  کرده 
و اندیشه محور از انجمن های ادبی، کافه ها و رستوران ها گرفته 
و  مترو  ایستگاه های  حتی  و  ورزشی  باشگاه های  و  مدارس  تا 

پایانه های مسافربری و... به روشنی قابل مشاهده است.

دوستدار  روستاهای  و  شهرها  شبکه  هماهنگی  شورای  عضو 
با تحسین هم افزایی همه دستگاه های  ایران در پیام خود  کتاب 
فرهنگی شیراز در بیست و ششمین هفته کتاب و کتاب خوانی 
تصریح کرده است: در سال ۱۳۹۷ برنامه ها و اقدامات مؤثر در 
حوزه کتاب و کتابخوانی سیری صعودی چشمگیری داشته که 
دستگاه های  همه  هم افزایی  و  همراهی  هماهنگی،  نشان دهنده 
به عنوان  شیراز  است.  طراز  شیراز جنت  در  فرهنگ  امر  متولی 
را  کتابخوانی  و  کتاب  اسالمی  ایران  تمدن  و  فرهنگ  مهد 
ضرورتی انکارناپذیر در توسعه شهری و پیشرفت جامعه می داند 
ایجاد  در  را  کتابخوانی  ترویج  گسترده  موج  نیز  شهرداری  و 
نیک  فال  به  مطالعه  سرانه  بردن  باال  برای  شهروندان  حساسیت 
گرفته و از تمام ظرفیت های خود در این مسیر بهره خواهد برد.

معاونقضاییوپیشگیریازوقوعجرمدادگستریکلفارسعنوانکرد؛

فارس پیشرو در شناسه دار کردن انبارها
مجازات های سنگین در انتظار انباردارهای متخلف

درشهرکهایصنعتیفارسصورتگرفت:

 رسیدگی به 56 پرونده راکد صنعتگران
در شهرک ها و نواحی صنعتی فارس

سومین جلسه امسال هیئت حل اختالف و داوری 
صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان 
فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  در  ایران 
بررسی  حقوقی صنعتگران  پرونده های  و  برگزار 

و رسیدگی شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی فارس، مدیر حقوقی 
صنعتی  شهرک های  شرکت  قراردادهای  امور  و 
استان فارس از رسیدگی و بررسی به 56 پرونده 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  صنعتگران  راکد 
فارس خبر داد و اظهار داشت: این پرونده ها مربوط 
به متقاضیانی است که در سال های قبل از 1392 
با این شرکت قرارداد منعقد اما ساخت و سازی 
سومین  در  اینکه  بابیان  فتوحی  خالد  نداشته اند. 
به مدت  داوری که  و  اختالف  هیئت حل  جلسه 
دو روز با حضور داور و حکم مرضی الطرفین در 
دفتر مرکزی شرکت شهرک های صنعتی فارس 
برگزار شد پرونده های راکد رسیدگی و بررسی 
با بررسی این پرونده ها درنهایت 22  افزود:  شد، 
به  منجر  پرونده  قطعی،32  فسخ  به  منجر  پرونده 
اعطای مهلت و 2 پرونده نیز از دستور کار خارج 

شد.
حدود  جلسه  این  برگزاری  با  گفت:  وی 
صنعتی  شهرک های  در  زمین  مترمربع   80731
و  قانونی  مهلت  گذشت  از  پس  متقاضیان  که 
اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به 
ساخت وساز اقدام نکرده بودند بازپس گیری شد تا 
به متقاضیانی که توان و شرایط الزم برای ایجاد 

واحد صنعتی دارند واگذار شود.
شرکت  قراردادهای  امور  و  حقوقی  مدیر 
تعیین  اینکه  بابیان  فارس  صنعتی  شهرک های 
آزادسازی  و  فسخ  و  راکد  قراردادهای  تکلیف 
آن ها از برنامه های مهم است گفت: با واگذاری 
اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت وساز 

و اجرای طرح های صنعتی شتاب می گیرد.
وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت وساز 
واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت 
و  زمین  بورس بازی  امکان  ساخت وساز،  برای 
شهرک های  فضای  در  سودجو  افراد  سوءاستفاده 

صنعتی فارس وجود ندارد.
صنعتی  شهرک های  شرکت  کرد:  اضافه  فتوحی 
صنایع  سازمان  دستورالعمل  اساس  بر  فارس 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران و در راستای 
انجام تعهدات طرف های قرارداد، پس از دو مرحله 
تعیین  به  نسبت  وقت،  تجدید  و  اخطاریه  ارسال 
مطلوب  فعال کردن  و  راکد  قراردادهای  تکلیف 
اراضی غیرفعال در شهرک ها و نواحی صنعتی در 
نشست هیئت حل اختالف و داوری اقدام می کند.
عدم  ساختمانی،  پروانه  دریافت  عدم  وی 
بدهی  کار،  پایان  پروانه  اخذ  عدم  ساخت وساز، 
یا  اعتبار  انقضا  گاز،  و  شارژ  حق  بدهی  مالی، 
ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل 
در  قرارداد  طرف های  تخلف  موارد  ازجمله  را 
در  که  کرد  اعالم  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
جلسات هیئت حل اختالف و داوری موردبررسی 
قراردادهای  امور  و  حقوقی  مدیر  می گیرد.  قرار 
شرکت شهرک های صنعتی فارس تعیین تکلیف 
هیئت  طریق  از  غیرفعال  و  راکد  قراردادهای 
تخصصی  راهکار  را یک  داوری  و  اختالف  حل 
به  ارجاع  بدون  متخلف  واحدهای  با  برخورد  در 
فسخ  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  قضایی  مراجع 
شهرک های  در  غیرفعال  و  راکد  قراردادهای 
صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به واسطه آن، 
برای  واقعی  سرمایه گذاران  برای  موردنیاز  زمین 
در  شغلی  فرصت های  و  تولیدی  واحدهای  ایجاد 

سطح این استان فراهم شود.
وی اضافه کرد: تا پایان امسال دو جلسه دیگر این 

هیئت نیز برگزار خواهد شد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا روستایی فارس، جلسه ای با حضور نوروزی مدیرکل امور حقوقی آب و 
فاضالب کشور جهت بازرسی دوره ای از اداره حقوقی و رسیدگی به شکایات آب و فاضالب روستایی استان فارس تشکیل گردید.

در این جلسه، ارزیابی به عمل آمده را مثبت اعالم نمودند و اداره حقوقی و رسیدگی به شکایات آبفار فارس را جزء برترین های صنعت در 
حیطه حقوقی دانستند. محمد علی نژاد رئیس اداره حقوقی و رسیدگی به شکایات در این خصوص گفت: در سال گذشته حدود چهار هزار 
انشعاب غیرمجاز در سطح استان شناسایی و به مراجع قضای معرفی و انشعابات آنها مجاز گردید. وی افزود: امیدواریم مشترکین آب روستایی 
با رعایت قوانین و مقررات حقوقی مربوط به آب و رعایت الگوی مصرف، همکاری بیشتری با این شرکت درزمینه پیشگیری داشته باشند.
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خبـر

فراخوان عمومی
واگذاری احداث مرکز معاینه 

فنی خودروهای سبک
معاینه  مرکز  احداث  مجوز  دارد  نظر  در  صدرا  شهرداری 
فنی خودروهای سبک را از طریق فراخوان عمومی براساس 
معاینه  اندازی  راه  و  تاسیس  دستورالعمل  مطابق  و  شرایط 
فنی خودرو های سبک را به متقاضی واجدالشرایط واگذار 
نماید. لذا متقاضیان دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل 
به   97/8/27 تاریخ  از  پیشنهاد  فرم  اخذ  جهت  توانند  می 
به آدرس شهرداری صدرا ساختمان شماره  مدت یک هفته 
ترافیک شهرداری مراجعه  نقل و  2- دفتر معاونت حمل و 
مورخه  اداری  پایان وقت  تا  و  دریافت  برگ درخواست  و 
ترافیک شهرداری  نقل و  به دفتر معاونت حمل و   97/9/5

صدرا تحویل نمایید.             28455
واحد امور قراردادها- شهرداری صدرا

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

تعیین  قانون  موضوع  هیأت   139760317007002820 شماره  رأی  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
اسماعیل  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان  ثبتی 
آباریان فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 1019 صادره از بهبهان به شماره ملی 
به مساحت 468/68 مترمربع  1861185871 در ششدانگ یک باب ساختمان 
مفروز و مجزی شده از پالک 5645 اصلی واقع در بخش یک بهبهان  خریداری 
لذا  است.  گردیده  محرز  فرج  ورثه  از  احدی  آباریان  ابراهیم  رسمی  مالک  از 
فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  تقاضا  مورد  متقاضی  مشخصات 
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 عرضحال ظرف مدت 
تقدیم  به مرجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
اعتراض  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند. 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    8/433/م الف       28255
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/12  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/27

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

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

برابر رأی شماره 139760317007002895 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای فرزام نوبخت فرزند 
غالمرضا به شناسنامه شماره 804 صادره از بهبهان به شماره ملی 1861610221 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 169/59 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 5618 اصلی واقع در بخش یک بهبهان  خریداری از مالک رسمی 
اسماعیل خاکساریان ورثه ابراهیم محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی 
مورد تقاضا به منظور اطالع عموم 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 عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.        8/430/م الف       28252
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/12  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/27

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

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

تعیین  قانون  موضوع  هیأت   139760317007002839 شماره  رأی  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
فرزام  مینا  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان  ثبتی 
ملی  به شماره  از مسجد سلیمان  به شناسنامه شماره 4281 صادره  فرزند محمد 
مترمربع   82/07 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در   1972338005
مفروز و مجزی شده از پالک 5645 اصلی واقع در بخش یک بهبهان  خریداری 
از مالک رسمی غالمرضا مروج احدی از ورثه حاجتی محرز گردیده است. لذا 
فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  تقاضا  مورد  متقاضی  مشخصات 
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 عرضحال ظرف مدت 
تقدیم  به مرجع قضایی  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
اعتراض  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند. 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.        8/432/م الف       28254
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/12   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/27

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

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

تعیین  قانون  موضوع  هیأت   139760317007002814 شماره  رأی  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مسلم سلیمانی 
شماره  به  کهگیلویه  از  صادره   906 شماره  شناسنامه  به  ابوالحسن  فرزند  فر 
 165/13 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ   در   6009748771 ملی 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 5664 اصلی واقع در بخش یک بهبهان  
از ورثه  پیروزی و جواد شناور احدی  مالک رسمی غالمحسین  از  خریداری 
مشخصات  لذا  است.  گردیده  محرز  نژاد  به  یوسف  و  شماور  حسن  و  حسن 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور  به  تقاضا  مورد  متقاضی 
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 عرضحال ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    8/428/م الف       28237
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/12   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/27

کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

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

هیأت   1397/07/11 مورخه   139760311034003390 شماره  رأی  برابر 
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 احمدعلی برزگر فرزند اله قلی به شماره شناسنامه 2 
صادره از بوانات به شماره ملی 5139835398 در ششدانگ اعیانی یک باب 
خانه ساخته شده در عرصه یک قطعه زمین موقوفه به مساحت 128 مترمربع 
قسمتی از پالک 2086/82 اصلی واقع در بخش 4 شیراز که برابر یک فقره 
اجاره نامه عادی با حق احداث اعیانی به متقاضی واگذار 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.         16471/م الف    28320/17302 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/08/27           

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/09/12
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

اول  هیأت  برابر رأی شماره 139760311034003640 مورخه 1397/07/24 
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 سیدناصر موسوی اصل فرزند سیدفخرالدین به شماره شناسنامه 209 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   5489427140 ملی  شماره  به  کربال  از  صادره 
مساحت 117/40 مترمربع قسمتی از پالک 2082/127 اصلی واقع در بخش 4 
شیراز  خریداری از مالک رسمی مع الواسطه ابراهیم و اسماعیل کشتکاران 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 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم و پس  اداره  این  به  را 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.         16472/م الف            28321/17310 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/08/27          

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/09/12
جهانبخش اسفندیاری نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

)آگهی مناقصه))یک مرحله ای((
 3- 970826 نوبت دوم(

را  زیر  پروژه  احداث  دارد  نظر  بویراحمد در  و  استان کهگیلویه  اداره کل ورزش و جوانان 
از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای رتبه ابنیه 
جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل  می آید پروژه بر اساس فهرست بهای پایه سال 1397 

برآورد شده است.

ف
دی

برآورد اولیهمحل اجراپروژهر
به ریال

مبلغ تضمین
به ریال

رتبه

 رتبه 5 ابنیه به باال3/627/210/232182/000/000گچسارانتکمیل سالن ورزشی بابا کالن1

 رتبه 5 ابنیه به باال13/739/835/528678/000/000روستای گچ بلنداحداث سالن ورزشی گچ بلند2

  احداث زمین چمن مصنوعی3
شهرک ولی عصر

 شهرک ولی
عصر بهمئی

 رتبه 5 ابنیه به باال4/163/833/701209/000/000

* متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 97/08/26 تا ساعت  19 مورخ 97/08/28 به سامانه 
الکترونیکی دولت مراجعه ضمن ارسال و تکمیل از طریق سامانه پاکتهای فیزیکی را نیز به آدرس اداره کل ارسال  نمایند .

** مهلت ارائه پیشنهاد  تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 10/ 97/09 ساعت 8 صبح می باشد. 
**** بازگشایی پاکات روز شنبه مورخه    97/09/10 ساعت 9 صبح می باشد.

*** محل تحویل فیزیکی اسناد حراست اداره کل ورزش و جوانان واقع در  بلوار شهید قرنی نبش خیابان تختی مجموعه ورزشی 
شهدا

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/26                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/8/27                                28452

دفتر فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان

جمهوری اسالمی ایران
وزارت ورزش و جوانان

اداره کل ورزش و جوانان استان 
کهگیلویه و بویر احمد

ازسویمدیرکلامورحقوقیشرکتآبوفاضالبکشورصورتگرفت؛
بازدید از اداره امور حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت آب و فاضالب روستایی فارس

طیپیامیصورتگرفت؛

تقدیر شهردار شیراز از موج گسترده ترویج کتابخوانی در پایتخت فرهنگی ایران


