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صفحه فراخوان هالل احمر برای احسان ایرانیان:
طرح »ققنوس« حامی تأمین وسایل استاندارد گرمایشی در مدارس سیستان و بلوچستان

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان فارس با اعالم اجرای طرح »ققنوس«، از تمام هم استانی ها برای مشارکت در طرح تأمین وسایل استاندارد گرمایشی 
در مدارس ابتدایی سیستان و بلوچستان دعوت کرد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان فارس کامبیز قهرمانی با اشاره 
به اینکه پس از حادثه آتش سوزی در مدرسه اسوه حسنه زاهدان، رئیس جمعیت هالل احمر بر ورود این نهاد مردمی برای کمک به حل این مشکل تأکید 

کرد، افزود: پس ازاین دستور، دبیر کل و خزانه دار جمعیت، برای بررسی میدانی و هماهنگی با آموزش وپرورش استان به منطقه سفر کردند.
بر این اساس هالل احمر مقدمات تجهیز تمام مدارس ابتدایی فاقد سیستم گرمایشی استاندارد این استان را فراهم کرد و بر اساس گزارش های کارشناسی درباره 
وضع مدارس و نوع سیستم گرمایشی موردنیاز آنها، اقدامات الزم آغاز شده است. قهرمانی بابیان اینکه پس از انتشار اخباری از ورود جمعیت هالل احمر 
به این موضوع، تعداد زیادی از هموطنان، خیران و هنرمندان در تماس با جمعیت هالل احمر خواستار مشارکت در این زمینه شده اند، گفت: تأمین و تجهیز 
تمامی مدارس پیش دبستان و دبستان سیستان و بلوچستان نیازمند عزم ملی است، لذا جمعیت هالل احمر در قالب طرح »ققنوس« و اعالم فراخوان، زمینه را 

برای همیاری تمام هم وطنان در تأمین این وسایل گرمایشی فراهم کرد تا با حمایت مردمی دیگر شاهد رخداد این حوادث ناگوار نباشیم.
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خبـر

شهرداری شیراز در راستای بسترسازی برای حرکت در مسیر شهر 
)سازمان  الکترونیک  دولت  جهانی  سازمان  رسمی  عضو  هوشمند، 

شهرهای هوشمند پایدار( شد.
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
 »WeGO« الکترونیک دولت  جهانی  سازمان  در  شیراز، عضویت 
می تواند به شیراز به منظور حرکت در مسیر شهر هوشمند و استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت شهری از طریق تبادل دانش 

و تجربه با سایر شهرهای هوشمند جهان کمک کند.
هوشمند  شهرهای  )سازمان  الکترونیک  دولت  جهانی  سازمان 
پایدار( »WeGO« یک نهاد بین المللی است که با شهرها در جهت 
می کند  همکاری  الکترونیک  دولت  اساس  بر  شهری  پایدار  توسعه 
همگان«  برای  پایدار  هوشمند  »شهر  تحقق  آن  کلیدی  رویکرد   و 

است. 
از  یکی  به عنوان  جنوبی  کره  »سئول«  شهر  در  سازمان  این  مقر 
شهرهای پیشرو در امر هوشمندسازی قرارگرفته است. سازمان جهانی 

دولت الکترونیک با داشتن 128 عضو همچون »فرانکفورت« آلمان، 
بلژیک  »بروکسل«  روسیه،  »مسکو«  آمریکا،  »سانفرانسیسکو« 
استفاده  امکان  آموزشی،  دوره های  و  رویدادها  برگزاری  بر  عالوه 
از کمک های فنی برای برخی از پروژه های هوشمندسازی شهری و 

تقویت برندسازی شهر شیراز را نیز فراهم می کند.
اصلی  برنامه های  از  یکی  شهرداری  و  شیراز  شهر  هوشمندسازی 
پیش ازاین  نیز  شیراز  شهردار  اسکندرپور  و  است  شهری  مدیریت 

گرفتن  پیش  در  با  شهری  مدیریت  مجموعه  که  بود  کرده  اعالم 
خود  هدف  را  شیراز  شهر  هوشمندسازی  انسان محوری،  رویکرد 
قرار داده و برای تحقق این هدف در نخستین گام اقدام به تشکیل 
کرده  متخصصین  و  شایسته  مدیران  از  متشکل  هوشمندسازی   ستاد 

است. 
و  اساسی  زیرساخت های  شدن  فراهم  نیازمند  شهرها  هوشمندسازی 
طی مسیری طوالنی است. رشد و توسعه استفاده از فناوری ها زمانی 
شهروندان  زندگی  کیفیت  که  است  اهمیت  قابل  و  مهم  ما  برای 
در  زندگی  ارتقای  دنبال  به  نیز  ما  راستا  این  در  دهد،  ارتقا  را 
 کالن شهر شیراز هستیم و تالش داریم گام های بلندی در این زمینه 

برداریم.
دولت  جهانی  سازمان  در  شیراز  شهرداری  عضویت  ازاین رو 
پایدار( می تواند گامی مؤثر  الکترونیک )سازمان شهرهای هوشمند 
جهت هوشمندسازی شیراز، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

در مدیریت شهری و درنهایت افزایش رفاه شهروندان باشد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت: تقاطع غیرهمسطح چند 
سطحی »مطهری امیرکبیر رحمت« بیش از 90 درصد پیشرفت دارد 

و به زودی آماده افتتاح و بهره برداری می شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی حوزه معاونت فنی 
و عمرانی شهرداری شیراز، حسین آرگیو بابیان اینکه در حال حاضر 
بخش قابل توجهی از این پروژه آماده شده است، افزود: در این پروژه 
بیش از 5 کیلومتر پل سازی انجام شده که با این حساب می توان این 

پروژه را در ردیف بزرگترین پروژه های شهری کشور قرار داد.
این پروژه چند  انجام کارهای عمرانی در جبهه های مختلف  به  وی 
عملیات  پل  از  بخش هایی  در  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  سطحی 
آسفالت در حال انجام است که با توجه به گستردگی کار یک ماه 

کار پرحجم در پروژه انجام خواهد شد.
به  توجه  با  پروژه  ساخت  مراحل  که  مطلب  این  توضیح  با  آرگیو 
طراحی سه سطحی آن، گام به گام، مرحله به مرحله و با توجه به بلوار 
می گیرد  صورت  خودروها  عبور  وسیع  حجم  و  امیرکبیر  شریانی 
تصریح کرد: در حال حاضر ساخت سطح دوم در چپ گرد امیرکبیر 
به مطهری در حال انجام است تا پروژه در تمام جبهه های کاری به 

پایان رسیده و سازه های دروازه ای عظیم جمع آوری شود.
افتتاح پروژه خواهند بود  اینکه شهروندان به زودی شاهد  بابیان  وی 

اولویت  به  توجه  با  آینده  ماه  تا یک  امیدواریم  ساخت:  خاطرنشان 
کیفیت، حجم کار و شرایط جوی بتوانیم طبق برنامه جلو برویم.

بخش  آماده سازی  به  اشاره  با  شیراز  شهردار  عمرانی  و  فنی  معاون 
بزرگ  عملیات  یک  نیز  خود  که  زمین  روی  در  پروژه  همسطح 
دارد؛  شیراز  شهردار  که  تأکیدی  با  داشت:  اظهار  است  عمرانی 
بزرگ ترین پروژه پل سازی شیراز که تکمیل کننده رینگ شهری و 
نقطه تبادل ترافیک در بزرگراه ها و بلوارهای رحمت، امیرکبیر، شهید 
مطهری و بزرگراه کمربندی است در آستانه سال جدید آماده افتتاح 

و بهره برداری می شود.
وی به مأموریت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری به عنوان 
پیمانکار این پروژه و بسیاری پروژه های بزرگ، متوسط و کوچک 
این پروژه و به مرور  افتتاح  با  افزود:  شهرداری شیراز اشاره کرد و 
تکمیل برخی پروژه های دیگر که این سازمان متولی ساخت آن است 
از اواسط سال آینده می توانیم حجم بیشتری از توان مناسب و باالی 
این سازمان را به سمت آسفالت معابر اصلی، بازپیرایی شهر، ساخت 
پیاده راه ها و در کل بازآفرینی شهری و احداث پروژه های ماندگار 

هدایت کنیم.

از  فارس  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
مکاتبات  پیشخوان  سامانه  راه اندازی 
خبر  کل  اداره  این  در  ارباب رجوع 

داد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
فارس، مصیب امیری بابیان این خبر 
اساسی ترین  از  یکی  داشت:  اظهار 
الکترونیک،  دولت  استقرار  اهداف 
تسهیل،  و  مردم  رضایت  کسب 
تسریع و دقت در نحوه پاسخگویی 
همین  به  است.  آنها  تقاضای  به 
منظور، با تالش های صورت گرفته، 
و  ارسال  اداری،  مکاتبات  انجام 
اداره کل میراث  نامه ها در  دریافت 
و  الکترونیکی  به صورت  فرهنگی، 
ارائه  مراجعه حضوری  به  نیاز  بدون 

می شود.
کرد:  اضافه  مسئول  مقام  این 
سوخت،  وقت،  در  صرفه جویی 
کنترل  عمومی،  هزینه های  و  کاغذ 
جلب  و  نامه ها  کارشناسی  و  دقیق 
از  ارباب رجوع،  بیشتر  رضایتمندی 

مزایای این فرآیند است.
سیستم  بهره برداری  به  اشاره  با  وی 
عنوان  با  الکترونیکی  مکاتبات 
ارباب رجوع،  مکاتبات  پیشخوان 
گفت: این پیشخوان به مراجعین این 
امکان را می دهد که بدون حضور در 
به  اتصال  از طریق  تنها  اداره،  محل 
اینترنت و دسترسی به سایت سامانه 
مکاتبه  متن  تهیه  به  اقدام  پیشخوان، 

خود و ارسال به اداره کل نماید.
اهمیت  قابل  از نکات  افزود:  امیری 

در این فرایند، اطالع رسانی مداوم در 
چرخه ارجاع های نامه به ارباب رجوع 
از طریق شماره تلفن همراه وی و در 
صورت لزوم دریافت و چاپ پاسخ 

مکاتبه است.
فارس  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
از  می توانند  مراجعین  کرد:  تصریح 
آدرس  به  کل  اداره  سایت  طریق 
www.farschti.ir، بخش سامانه 
ارباب رجوع  مکاتبات  پیشخوان 
درخواست خود را الکترونیکی ثبت 

و پیگیری کنند.
برای  همچنین  گزارش،  بنابراین 
حضوری،  مراجعین  به  پاسخگویی 
کاربر،  توسط  نامه،  ثبت  عملیات 
در  مستقر  خدمت  میز  حوزه  در 
فارس،  فرهنگی  میراث  دبیرخانه 
برای  ارباب رجوع  و  می گیرد  انجام 
ضمن  خود،  بعدی  پیگیری های 
بروشور  جلد  یک  الزم،  آموزش 
فایل  از سامانه که  استفاده  راهنمای 
اداره  سایت  اول  صفحه  در  نیز  آن 
دریافت  است،  دسترس  در  کل 

خواهد کرد.

در راستای هوشمندسازی شهر شیراز؛

معاون شهردار شیراز خبر داد:

مدیرکل میراث فرهنگی فارس خبر داد:

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر رأي شماره 139760311034006778 مورخه 1397/09/06 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 
از  صادره   155 شناسنامه  شماره  به  کریم  فرزند  زارعي  رحمن  آقاي  متقاضي 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   2390272215 ملي  شماره  به  نورآباد 
155/75 مترمربع قسمتي از پالک 2148 اصلي واقع در بخش 4 شيراز  خریداري 
از مالک رسمي کریم فروتن و شرکاء محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
که  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         18781/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/10/09          28923/17788  
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/10/24 

جهانبخش اسفندیاري نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر رأي شماره 139760311034008563 مورخه 1397/10/05 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 
شناسنامه  شماره  به  محمدعلي  فرزند  دوست  حسيني  محمدحسين  آقاي  متقاضي 
58 صادره از فسا به شماره ملي 2572125692 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 259/35 مترمربع قسمتي از پالک 2071/889 اصلي 
واقع در بخش چهار شيراز  خریداري از مالک رسمي نادر ایزدي محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
اعتراضي  متقاضي  مالکيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
در  است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.   20056/م الف    29164/17988 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/24           
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/09          

جهانبخش اسفندیاري نیا – رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

هيأت   1397/09/18 مورخه   139760311034007757 شماره  رأي  برابر 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند  تعيين تکليف وضعيت  قانون  اول موضوع 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات مالکانه 
شناسنامه  شماره  به  باباجان  فرزند  مویدي  محمدجواد  آقاي  متقاضي  بالمعارض 
13 صادره از بيضا به شماره ملي 5469882421 در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 130/04 مترمربع قسمتي از پالک 7673 اصلي واقع در بخش دو شيراز  
خریداري از مالک رسمي سهم مشاعي خودش محرز گردیده 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 
تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.   20055/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/24        29167/17989  

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/09
 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

هيأت   1397/09/12 مورخه   139760311034007131 شماره  رأي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سرایل نصيري قرقاني فرزند مصطفي به شماره 
شناسنامه 340 صادره از شيراز به شماره ملي 2292997411 در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 115/55 مترمربع قسمتي از پالک 2148 اصلي واقع در 
بخش 4 شيراز  خریداري از مالک رسمي رضا دهقانيان محرز گردیده 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 تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
است  بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.         18782/م الف   28932/17793 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/10/09           

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/10/24
جهانبخش اسفندياری نيا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر رأي شماره 139760311034006307 مورخه 1397/08/29 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 
به  گودرز  فرزند  بهارفالمرزي  نصرت  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
 1818721872 ملي  شماره  به  آبادان  از  صادره   1448 شناسنامه  شماره 
پالک  از  قسمتي  مترمربع   122 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در 
رسمي  مالک  از  خریداري  شيراز   چهار  بخش  در  واقع  اصلي   2071/37
عوض شریفي شریف اباد با واسطه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي  عموم مراتب در دو نوبت 
باشند  اعتراضي داشته  متقاضي  مالکيت  به صدور سند  نسبت  که اشخاص 
مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.   20058/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/24       29144/17966    

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/09
جهانبخش اسفندياری نيا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر رأي شماره 139760311034008124 مورخه 1397/09/26 هيأت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد  تعيين تکليف وضعيت  اول موضوع قانون 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات 
به  فرزند عوض  آباد  دهقان حسين  آقاي حميد  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
در  ملي 2292647559  شماره  به  شيراز  از  شناسنامه 1353 صادره  شماره 
از پالک  مترمربع قسمتي  به مساحت 523/10  باب کارگاه  ششدانگ یک 
ورثه  رسمي  مالک  از  شيراز  خریداري  چهار  بخش  در  واقع  اصلي   2145
پایدار محرز گردیده 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 تاریخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.   20057/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/10/24      29157/17980     

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/11/09
 جهانبخش اسفندياری نيا 

رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهی مناقصه
اسالمي  شوراي  مصوبه  طبق  کهنویه  روستاي  دهياري 
معابر  آسفالت  و  قيرپاشي  اجراي  دارد  نظر  در  روستا 
بگذارد  مناقصه  به  مترمربع  متراژ 26000  به  را  روستا 
شرکت هاي داراي صالحيت مي توانند قيمت پيشنهادي 
خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان چاپ آگهي 
پس از دریافت اسناد مناقصه به دهياري روستا تحویل 

نمایند.
ضمنا جهت دریافت اسناد مناقصه به عالمرودشت- 
روستای کهنویه مراجعه نمایند.    29242/18017

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۷-1
مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی 

دانشکده علوم پزشکی بهبهان
فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در  بهبهان  پزشکي  علوم  دانشکده 
اقدام  عمومي  مزایده  برگزاري  طریق  از  خود  اسقاطي  اموال 
نماید. لذا جهت اخذ اسناد پس از واریز مبلغ 1/500/000 ریال 
شناسه  با  کارگران  رفاه  بانک   261118729 حساب  شماره  به 
پزشکي  علوم  دانشکده  ستاد  نام  به   97101514935000063
http:// :بهبهان به سایت دانشکده علوم پزشکي بهبهان به نشاني

www.behums.ac.ir مراجعه شود.
1-مبلغ تضمين شرکت در مزایده برابر 5% )پنج درصد( مبلغ 
نام  به  بانکي  به صورت ضمانتنامه  باید  باشد که  پيشنهادي مي 

دانشکده علوم پزشکي بهبهان با اعتبار سه ماهه باشد.
2- مهلت دریافت اسناد از سایت: اسناد مزایده از روز دوشنبه 
به   97/11/1 مورخ  دوشنبه  روز  لغایت   97/10/24 مورخ 
فروش مي رسد و اعتبار مدارک تحویلي از سوي شرکت کننده 
خدمات  مدیریت  مهر  به  اوراق  شدن  ممهور  بر  منوط  مزایده 

پشتيباني مي باشد.
 3- مهلت تحویل پاکات پيشنهادي: تا ساعت 12 روز دوشنبه 

.97/11/8
شهيد  خيابان   - بهبهان  اسناد:  و  پيشنهادات  تحویل  محل   -4
مرکزي  ستاد   - شهيدزاده  دکتر  بيمارستان  جنب   - زیبایي 
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمان بهبهان - واحد 

خدمات پشتيباني- تلفن تماس 061-52832007 
مورخ  شنبه  سه  روز  پيشنهادات:  گشایش  محل  و  تاریخ   -5
97/11/9 در جلسه اعضاء کميسيون مناقصات دانشکده علوم 
پزشکي بهبهان )دفتر معاونت توسعه( باز و قرائت خواهد شد. 

6-دانشکده در رد یا قبول کليه پيشنهادات مختار مي باشد. 
برنده مزایده  بر عهده  7- کليه هزینه هاي نشر آگهي مزایده 

خواهد بود.
8- حد نصاب مناقصه گزاران: حداقل سه پاکت.    29228   

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمان بهبهان

آگهی مناقصه
اسالمي  شوراي  مصوبه  طبق  کمالي  روستاي  دهياري 
معابر  آسفالت  و  قيرپاشي  اجراي  دارد  نظر  در  روستا 
بگذارد  مناقصه  به  مترمربع   20000 متراژ  به  را  روستا 
شرکت هاي داراي صالحيت مي توانند قيمت پيشنهادي 
خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان چاپ آگهي 
به دهياري روستا تحویل  مناقصه  اسناد  از دریافت  پس 

نمایند.
ضمنا جهت دریافت اسناد مناقصه به عالمرودشت- 
روستای کمالی مراجعه نمایند.             29242/18017

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

هيأت   1397/08/22 مورخه   139760311034005648 شماره  رأي  برابر 
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 سيدمهدي ميري فرزند سيداسداله به شماره شناسنامه 
1774 صادره از شيراز به شماره ملي 2295454344 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 107/72 مترمربع قسمتي از پالک 2156 اصلي واقع در بخش 
مالک رسمي ورثه شيرعلي کاظمي کوشکک محرز  از  4 شيراز  خریداري 
گردیده 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 تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
اعتراض طبق  انقضاي مدت مذکور و عدم وصول  است در صورت  بدیهي 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         18783/م الف          
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/10/09                      28926/17791                                                                   

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/10/24
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

هيأت   1397/06/14 مورخه   139760311034002204 شماره  رأي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تکليف  تعيين  قانون  موضوع  اول 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  ناحيه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسماعيل جهاندیده فرزند علي قلي به شماره 
شناسنامه 42 صادره از فيروزآباد به شماره ملي 2452195588 در ششدانگ 
یک باب انبار به مساحت 232 مترمربع قسمتي از پالک 2145/3 اصلي واقع 
پایدار  ابوالقاسم  از مالک رسمي ورثه مرحوم  در بخش 4 شيراز  خریداري 
محرز گردیده 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 تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.         18780/م الف      
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/10/09    

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/10/24   28920/17780  
جهانبخش اسفندياری نيا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز


