
افزایش نرخ ارز، قیمت کاغذ را نیز به صورت صعودی باال برد تا آنجا که هر 
کیلو کاغذ مطبوعات گاه تا 6 برابر گران تر شد؛ افزون براین، باال رفتن قیمت 
زینک و نایاب شدن آن نیز بسیاری از مطبوعات را به ویژه در شهرستان ها با 

مشکل مواجه کرده است؛ مشکالتی از جنس غم نان و بیم بیکاری.
یک سال و نیم است که بحران کاغذ آرام و قرار از روزنامه ها گرفته است. از 
آذر 96 وقتی که اعالم شد کاغذ و مقوا 25 درصد گران می شود تا به امروز که 
بخش فرهنگی کشور و به تبع آن مطبوعات چنان دچار مشکل کمبود یا گرانی 
کاغذ شده اند که رهبر معظم انقالب در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران دستور پیگیری دادند و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز 
تأکید کرد که باید با مفسدان اقتصادی در این حوزه برخورد جدی شود و کاغذ 

با ارز 4200 تومانی ارائه شود. 
دریافت 23 میلیون یورو ارز دولتی توسط برخی افراد و عدم تخصیص آن به 
کاغذ، احتکار و فساد گسترده در این زمینه نشان می دهد دولت به موقع متوجه 
این وضعیت  از  افراد  اما برخی  از کمبود و گرانی کاغذ شد؛  ناشی  مشکالت 
با دست باز کرد، چنان کور  سوءاستفاده کردند و گرهی را که روزی می شد 

کرده اند که امروز به دشواری با دندان باز می شود. 
و  کنندگان  احتکار  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر   ،98 اردیبهشت  در 
فروشندگان کاغذی که ارز 4200 تومانی دریافت کردند اما کاغذ را در بازار 
باقیمت های نجومی فروختند هشدار داد که شاهد برخورد جدی خواهند  آزاد 

بود.
گفته شده که هم اکنون نیز وضعیت بسیاری از واردکنندگان کاغذ در دست 

بررسی است.
باآنکه بحران کاغذ به ویژه برای مطبوعات، امری ملی است، مطبوعات شهرستانی 
نگران هستند که حتی با ترخیص حدود 10 هزار تن کاغذی که در گمرک 
نظارت  نبود  در صورت  دیگر،  کاغذ  تن  هزار   30 واردات  نیز  و  است  مانده 
کافی و عدم تخصیص عادالنه سهمیه به روزنامه هایی که خارج از پایتخت چاپ 

می شوند، بحران  همچنان ادامه یابد و دیگر قادر به چاپ نباشند. 
پیمان بهادری مدیرمسئول و صاحب امتیاز روزنامه افسانه شیراز در گفت وگو با 
ایرنا، معتقد است که وضعیت کاغذ مطبوعات جدا از وضعیت اقتصادی کشور 

نیست و متأثر از گرانی همه کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانه هاست. 
وی ادامه داد: ازآنجاکه گرانی و کمبود کاغذ بخش فرهنگ را مستقیمًا تحت 

تأثیر قرار می دهد، تبعات نامطلوبی بر همه سطوح جامعه خواهد داشت. 
بهادری بابیان اینکه در بسیاری از کشورها روزنامه ها باقیمت های بسیار نازل 
و حتی رایگان به ارائه می شود تا مردم را مجبور به مطالعه کنند، اضافه کرد: 
وضعیت نامطلوبی که هم اکنون در حوزه نشر و چاپ و مطبوعات وجود دارد 
باعث می شود حتی تعامالت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نیز دچار مشکل شود.

کاغذ کجا رفت
کاغذ  بحران  در  اساسی  مشکل  اینکه  به  اشاره  با  افسانه  روزنامه  مدیرمسئول 
عدم نظارت درست برای جلوگیری از فساد بوده است، بیان کرد: وقتی دولت 
مهم  حساسیت  این  یعنی  است،  اساسی  کاالهای  از  کاغذ  که  کرد  تصویب 
خود  که  فرهنگی  بخش  ندهد  اجازه  است  تالش  در  و  است  کرده  درک  را 
آسیب پذیر است، لطمه بخورد اما باید نظارت کافی از سوی وزارت فرهنگ و 

ارشاد صورت گیرد. 
وی با طرح این پرسش که کاغذ وارداتی با نرخ دولتی 4200 تومان در بازار 
به کجا رفت، به دستگیری سلطان کاغذ و یافتن انبارهای مملو از کاغذ احتکار 

به  باید  که  کاغذی  که  معناست  بدان  وضعیت  این  و گفت:  کرد  اشاره  شده 
ناشران و مطبوعات می رسید، نرسید بلکه دوباره به بازار برگشت و با 10 برابر 

قیمت فروخته شد. 
بهادری ادامه داد: اگر به مطبوعاتی ها اجازه داده می شد کاغذ موردنیازشان را با 
ارز 4200 تومانی وارد کنند، شاید خودشان  هم می توانستند مدیریت کنند اما 

امروز حدود 200 روزنامه در کشور داریم که همه مشکل دارند. 
داده اند  کاهش  را  خود  تعداد صفحات  بزرگ کشور  روزنامه های  گفت:  وی 
و تیراژ کتاب ها کم شده است؛ این بدان معناست که مستقیمًا معیشت بخش 

فرهنگی جامعه تحت تأثیر قرارگرفته است. 
الغر شدن روزنامه و خیل بیکاران حوزه رسانه 

صفحات  کردن  کم  کرد:  بیان  افسانه  روزنامه  مدیرمسئول  و  صاحب امتیاز 
روزنامه یعنی بخش عظیمی از فعاالن این حوزه از چرخه حذف شوند که با این 
دیدگاه معضل فقط کاغذ نیست، وقتی کاغذ حذف شود؛ صفحه آرا، ویراستار و 

خبرنگار و گزارشگر نیز باید حذف شوند. 
بهادری بابیان اینکه نیروی تعدیل شده مطبوعات و چاپخانه ها باید به اداره کار 
معرفی شوند، افزود: پرداخت حقوق بیکاری به این افراد بار سنگینی را بر دوش 

دولت می گذارد و مشکالت را چندین برابر می کند. 
وی درباره تأمین کاغذ روزنامه تحت مدیریت خود گفت: در دوره قبل سهمیه 
کاغذ موردنیازمان را دریافت کردیم؛ اما ذخیره باقی مانده تنها برای دو تا سه 
هفته دیگر کافی است و در مراجعات و تماس ها با وزارت ارشاد، اعالم می کنند 

شما در نوبت هستید. 
این فعال عرصه روزنامه نگاری ابراز کرد: گفته می شود برخی مطبوعات در دوره 
قبل موفق به دریافت سهمیه کاغذ نشده اند که ازجمله آن ها باید به ماهنامه ها 
است؛  متفاوت  کاماًل  روزنامه ها  درحالی که وضعیت  اشاره کرد؛  فصلنامه ها  یا 
چراکه روزنامه ها نمی توانند حتی یک روز توقف چاپ داشته باشند و از همین 

رو است که متولیان امر باید به روزنامه ها نگاهی ویژه داشته باشند.
تخلفات بسیار 

با  ایرنا  با  گفت وگو  در  نیز  تماشا  روزنامه  سردبیر  و  صاحب امتیاز  قائم مقام 
اشاره به تخلفات گسترده واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی گفت: باوجود تمام 
مشکالت در تأمین کاغذ، واردکنندگانی که کاغذ را در اختیار مصرف کنندگان 
قرار می دادند تقاضای تسویه با وجه نقد داشتند و کاغذ واردشده با ارز 4200 
تومانی را که نهایتًا باید کیلویی حدودًا 3000 تومان محاسبه می شد، به قیمت 

کیلویی 6000 تومان می فروختند؛ بااین حال بازهم روزنامه ها راضی بودند.
سهمیه  شیراز  روزنامه   8 از  روزنامه   7 به  سال گذشته  در  افزود:  آماده  مهدی 
کاغذ تعلق گرفت که با توجه به مصرف روزانه کافی نبود و جوابگوی مصرف 
کوتاه مدت بود که آن هم تمام شده و از آن روز نیز دیگر کاغذی به ما تعلق 

نگرفت. 
کوتاهی دست شهرستان ها از پایتخت، دلیل توزیع ناعادالنه کاغذ
را کوتاه  شیراز  روزنامه های  اساسی  از مشکالت  یکی  تماشا،  روزنامه  سردبیر 
مرتبًا  نمی توانند  شهرستانی  روزنامه های  که  می داند  پایتخت  از  دستشان  بودن 
در وزارتخانه حضورداشته باشند و مجبور هستند با نامه نگاری و تلفنی کارشان 
را پیش ببرند. او گفت: هم اکنون حدود دو ماه است که با معاونت مطبوعاتی 
اما هنوز جواب  وزارت ارشاد برای پیگیری وضعیت کاغذ در تماس هستیم؛ 

درستی به ما داده نشده است. 
وی عنوان کرد: درصورتی که وزارت ارشاد بتواند کاغذ را به گونه ای عادالنه بین 
همه روزنامه ها توزیع کنند، ممکن است با اعمال قوانین جدید و واردات کاغذ، 
قیمت ها کاهش یابد اما اگر قرار باشد سهمیه کافی به روزنامه های شهرستانی 
باال  همچنان  قیمت ها  و  کنیم  مراجعه  آزاد  بازار  به  دوباره  ناچاریم   نرسد، 

می ماند. 
نظارت مهم تر از واردات

آماده با تأکید بر اینکه مطبوعات خواهان نظارت وزارت ارشاد بر نحوه توزیع 
کاغذ هستند، ادامه داد: این امر مهم تر از ورود کاغذ است؛ چراکه کاغذ در یک 
سال گذشته حتی بیش از نیاز واردشده است؛ اما چون به دست مصرف کنندگان 

اصلی آن نرسید دچار بحران شد. 
بالتکلیفی کاغذها 

حسین امیری سردبیر روزنامه شیراز نوین نیز به ایرنا گفت: پیش ازاین نیز اعالم 
شد که در سال گذشته 260 هزار تن کاغذ، ویژه مطبوعات و کتاب با ارز دولتی 
واردشده است؛ درحالی که تنها 10 درصد آن به دست مطبوعات رسیده است و 

تکلیف مابقی معلوم نیست. 
وی افزود: اگر قرار است دوباره با ارز 4200 تومانی و سرمایه مملکت 30 هزار 
از مشکالت  به سرنوشت دوره قبل دچار شود، گرهی  تن کاغذ وارد شود و 
روزنامه ها گشوده نمی شود، بلکه تنها، جیب عده ای واسطه گر و دالل پر می شود. 
این  بر توزیع کاغذ مطبوعات می تواند  نظارت صحیح  بر آن است که  امیری 

بحران را حل کند. 
این فعال عرصه مطبوعات می گوید: امروز در حالی روزنامه چاپ می کنیم که 
نرخ کاغذ کاهی به کیلویی 18 هزار تومان رسیده است و قیمت این کاغذ از 

اسفند 96 تا امروز 6 برابر شده است.
دریافت سهمی اندک از کاغذ 

وی بیان کرد: در پاییز گذشته برای شش ماه دوم سال، تقاضای 60 تن کاغذ 
کردیم که در آذرماه 25 تن آن حدود یک سوم درخواستمان به ما داده شد و 
تا امروز پیگیر تهیه هستیم و به تازگی پیامکی دریافت کرده ایم که فقط دو تن 
سهمیه کاغذ به ما اختصاص داده شده است که با هزینه های جانبی و حمل ونقل 

انبارداری اصاًل به صرفه نیست. 
انتظار برای تصمیم، نبود نظارت

طلوع  روزنامه  سردبیر  و  مدیرمسئول  صاحب امتیاز،  جعفری زاده،  محمدمهدی 
عملی  نتایج  منتظر  همگی  موجود  وضعیت  با  روزنامه ها  گفت:  ایرنا  به  نیز 

تصمیم گیری های دولت درباره کاغذ هستند. 
وی بابیان اینکه کاغذ در بازار آزاد نیز به اندازه موردنیاز وجود ندارد، ادامه داد: 
آنچه مسلم است این است که همه اجناس و نه فقط کاغذ، وقتی دچار سودجویی 

دالل ها می شود، سرنوشتی بهتر از احتکار ندارند. 
این فعال مطبوعاتی با اشاره به اینکه قیمت کاغذ A4 و A5 نیز طی مدت گذشته 
بشدت افزایش یافته است، بیان کرد: تا دو هفته پیش یک بسته کاغذ A4، به 
قیمت 23 هزار تومان به فروش می رسید؛ اما به تازگی برخی فروشندگان عمده 
اعالم کردند کاغذ ندارند و بعد تماس گرفتند و خبر از افزایش قیمت آن تا 

40 هزار تومان دادند. 
وی از این اتفاقات نتیجه گرفت که وضعیت موجود نشان می دهد که نظارتی بر 

توزیع کاغذ در بازار وجود ندارد. 
بحران کاغذ، بحران زینک را به حاشیه راند

جعفری زاده بابیان اینکه بحران کاغذ باعث شده بقیه مشکالت عرصه مطبوعات 
فراموش شود، اظهار داشت: یکی دیگر از مشکالت روزنامه ها خرید و تأمین 

زینک است که شاید بتوان گفت وضعیت آن بدتر از کاغذ است. 
مدیرمسئول روزنامه طلوع بیان کرد: قیمت زینک پیش ازاین پنج یا شش هزار 
تومان بود و امروز به 45 هزار تومان رسیده است و جالب اینکه حتی با این 
قیمت نیز موجود نیست و ازآنجاکه اهمیت زینک برای چاپ روزنامه کمتر از 

کاغذ نیست باید فکری برای تأمین آن کرد.
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8/206 باشد.  اعتبار می  فاقد  مفقود شده و 

صص

رای عدم افراز پالک شماره 2163/798 واقع در بخش 4 شیراز
حاجی  فرزند  یل  ماشاله  آقای  از  بوکالت  حسینی  سیدمجتبی  آقای  خواهان: 
آدرس:  به  شیراز   401 دفترخانه   97/05/16 مورخ   14144 وکالتنامه  طبق 
کدپستی  ایران-  خشکبار   -3 کوچه  روبروی  آباد-  عفیف  خیابان  شیراز- 

7183875817
خیابان  شیراز-  آدرس:  به  محمد  فرزند  پور  سلمان  احمد   -1 خواندگان: 
فلسطین- حکیمی شرقی- ساختمان پاییز- طبقه 3- احمد سلمان پور کدپستی 
7134713839. 2- محمود زرگری فرزند ابوالحسن به آدرس: شیراز- زرهی 
متری شهید کالهدوز- سمت چپ کوچه 4- ساختمان  پاسداران- 20  بلوار 

بهنام- طبقه پنجم بنام محمود زرگری.
 2163/798 شماره  ثبتی  پالک  از  خود  موکل  مشاعی  سهام  افراز  خواسته: 
واقع در بخش 4 شیراز. گردشکار: حسب درخواست آقای سید مجتبی حسینی 
بوکالت از آقای ماشاله یل بطرفیت آقایان احمد سلمان پور و محمود زرگری 
شماره  پالک  ششدانگ  از  خود  سهمی  مشاع  نیم  و  یکدانگ  افراز  بر  مبنی 
2163/798 واقع در بخش 4 شیراز بدوا با بررسی پرونده ثبتی مشخص گردید 
به مساحت  قطعه زمین  بعنوان یک  مزبور  مالکیت ششدانگ پالک  اسناد  که 
3010 مترمربع در صفحه 77 دفتر 309 امالک بنام آقایان ماشاله یل و محمود 
زرگری هریک نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ و آقای احمد سلمان 
پور نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با طول و ابعاد معینه ثبت و صادر 
گردیده و تا این تاریخ در قید رهن و بازداشت نمیباشد و سند مالکیت معارضی 
نیز مشاهده نشد سپس با توجه به تقاضای وکیل آقای ماشاله یل مبنی بر افراز 
اخطاریه دعوت به افراز طی شماره به اداره اجرا جهت ابالغ به آقایان محمود 
شماره  به  اجرا  اداره  نامه  به  توجه  با  که  ارسال  پور  سلمان  احمد  و  زرگری 
139785611001030241 مورخ 97/05/03 عودت داده شده که اخطاریه 
دعوت به افراز به آدرس خواهان افراز در تاریخ 97/05/08 الصاق شده و 
جهت خواندگان آقای محمود زرگری در تاریخ 98/05/08 ابالغ واقعی و به 
آدرس آقای احمد سلمان پور نیز در تاریخ 98/05/08 الصاق گردیده و در 
وقت مقرر 97/05/17 با حضور وکیل خواهان و نیز آقای محمود زرگری 
از 2163  به همراه پالکهای 800 و 799 فرعی  نظر  مشاهده شده که مورد 
اند که  درآمده  تراشی  بصورت کارگاه سنگ  و  تجمیع شده  و  ادغام  درهم 
مورخ   34001985 وارده  افراز  عدم  و  محل  معاینه  صورتجلسه  به  توجه  با 
98/01/27 متقاضی سهام مشاعی خود را در پالک مذکور مفروز ننموده و 
اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداریها از شهرداری منطقه 7 شیراز در خصوص 
نامه شماره 98/18031  با افراز پرسش که شهرداری موصوف طی  موافقت 
مورخ 98/01/24 اعالم کرده ))با توجه به اینکه پالکهای مذکور در حریم 
شیراز می باشد در حال حاضر غیرقابل افراز می باشد(( لذا تصمیم ریاست ثبت 

بشرح ذیل اتخاذ می گردد:
بنام  افراز  خواهان  وکیل  حسینی  سیدمجتبی  آقای  تقاضای  خصوص  ))در 
آقای ماشاله یل فرزند حاجی بخواسته افراز سهام مشاعی خود از پالک شماره 
2163/798 واقع در بخش 4 شیراز با توجه به محتویات پرونده ثبتی و حسب 
برابر  بوارده 34001985 مورخ 98/01/27 و چون  صورتجلسه کارشناسان 
ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 قانون ثبت ادارات ثبت اسناد و امالک 
باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز 
و تفکیک اقدام نمایند و شهرداری منطقه 7 شیراز نیز طی شماره 98/18031 
مورخ 98/01/24 مخالفت خود را با افراز پالک اعالم نموده است لذا افراز 
از ناحیه اداره ثبت اسناد مقدور نمیباشد و تقاضای متقاضی رد و مراتب به 
متقاضی افراز و ماکین مشاعی دیگر ابالغ تا در صورت اعتراض طبق ماده 2 
قانون افراز و فروش امالک مشاع و ماده 6 آئین نامه ظرف مدت 10 روز پس 
از تاریخ ابالغ تصمیم رئیس ثبت اعتراض خود را نزد دادگاه صالحه شهرستان 

محل وقوع ملک اقدام نماید. 2338/م الف
 30493/190433

جهانبخش اسفندیاری نیا
 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز- ناحیه 2

رای عدم افراز پالک شماره 2163/799 واقع در بخش 4 شیراز
حاجی  فرزند  یل  ماشاله  آقای  از  بوکالت  حسینی  سیدمجتبی  آقای  خواهان: 
آدرس:  به  شیراز   401 دفترخانه   97/05/16 مورخ   14144 وکالتنامه  طبق 
کدپستی  ایران-  خشکبار   -3 کوچه  روبروی  آباد-  عفیف  خیابان  شیراز- 

7183875817
خیابان  شیراز-  آدرس:  به  محمد  فرزند  پور  سلمان  احمد   -1 خواندگان: 
فلسطین- حکیمی شرقی- ساختمان پاییز- طبقه 3- احمد سلمان پور کدپستی 
7134713839. 2- محمود زرگری فرزند ابوالحسن به آدرس: شیراز- زرهی 
متری شهید کالهدوز- سمت چپ کوچه 4- ساختمان  پاسداران- 20  بلوار 

بهنام- طبقه پنجم بنام محمود زرگری.
 2163/799 شماره  ثبتی  پالک  از  خود  موکل  مشاعی  سهام  افراز  خواسته: 
واقع در بخش 4 شیراز. گردشکار: حسب درخواست آقای سید مجتبی حسینی 
بوکالت از آقای ماشاله یل بطرفیت آقایان احمد سلمان پور و محمود زرگری 
شماره  پالک  ششدانگ  از  خود  سهمی  مشاع  نیم  و  یکدانگ  افراز  بر  مبنی 
مشخص  ثبتی  پرونده  بررسی  با  بدوا  شیراز   4 بخش  در  واقع   2163/799
به  زمین  قطعه  یک  بعنوان  مزبور  پالک  ششدانگ  مالکیت  اسناد  که  گردید 
مساحت 3276 مترمربع در صفحه 80 دفتر 309 امالک بنام آقایان ماشاله یل 
و محمود زرگری هریک نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ و آقای 
احمد سلمان پور نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ با طول و ابعاد معینه ثبت 
و صادر گردیده و تا این تاریخ در قید رهن و بازداشت نمیباشد و سند مالکیت 
یل  ماشاله  آقای  وکیل  تقاضای  به  توجه  با  سپس  نشد  مشاهده  نیز  معارضی 
مبنی بر افراز اخطاریه دعوت به افراز طی شماره به اداره اجرا جهت ابالغ به 
آقایان محمود زرگری و احمد سلمان پور ارسال که با توجه به نامه اداره اجرا 
شده  داده  عودت   97/05/09 مورخ   139705811120000041 شماره  به 
که اخطاریه دعوت به افراز به آدرس خواهان افراز در تاریخ 97/05/08 به 
فرزند وی آقای عبدالرسول یل ابالغ و جهت خواندگان آقای محمود زرگری 
در تاریخ 98/05/08 ابالغ واقعی و به آدرس آقای احمد سلمان پور نیز در 
حضور  با   97/05/17 مقرر  وقت  در  و  گردیده  الصاق   98/05/08 تاریخ 
وکیل خواهان و نیز آقای محمود زرگری مشاهده شده که مورد نظر به همراه 
پالکهای 800 و 798 فرعی از 2163 درهم ادغام و تجمیع شده و بصورت 
و  محل  معاینه  به صورتجلسه  توجه  با  که  اند  درآمده  تراشی  سنگ  کارگاه 
عدم افراز وارده 34001981 مورخ 98/01/27 متقاضی سهام مشاعی خود 
را در پالک مذکور مفروز ننموده و اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداریها از 
شهرداری منطقه 7 شیراز در خصوص موافقت با افراز پرسش که شهرداری 
موصوف طی نامه شماره 98/18031 مورخ 98/01/24 اعالم کرده ))با توجه 
به اینکه پالکهای مذکور در حریم شیراز می باشد در حال حاضر غیرقابل افراز 

می باشد(( لذا تصمیم ریاست ثبت بشرح ذیل اتخاذ می گردد:
بنام  افراز  خواهان  وکیل  حسینی  سیدمجتبی  آقای  تقاضای  خصوص  ))در 
آقای ماشاله یل فرزند حاجی بخواسته افراز سهام مشاعی خود از پالک شماره 
2163/799 واقع در بخش 4 شیراز با توجه به محتویات پرونده ثبتی و حسب 
برابر  بوارده 34001981 مورخ 98/01/27 و چون  صورتجلسه کارشناسان 
ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 قانون ثبت ادارات ثبت اسناد و امالک 
باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز 
و تفکیک اقدام نمایند و شهرداری منطقه 7 شیراز نیز طی شماره 98/18031 
مورخ 98/01/24 مخالفت خود را با افراز پالک اعالم نموده است لذا افراز 
از ناحیه اداره ثبت اسناد مقدور نمیباشد و تقاضای متقاضی رد و مراتب به 
متقاضی افراز و ماکین مشاعی دیگر ابالغ تا در صورت اعتراض طبق ماده 2 
قانون افراز و فروش امالک مشاع و ماده 6 آئین نامه ظرف مدت 10 روز پس 
از تاریخ ابالغ تصمیم رئیس ثبت اعتراض خود را نزد دادگاه صالحه شهرستان 

محل وقوع ملک اقدام نماید. 2340/م الف
 30495/190431

جهانبخش اسفندیاری نیا
 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز- ناحیه 2

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

تعیین  قانون  موضوع  هیأت   13986031700700246 شماره  رأی  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  بهبهان تصرفات  ثبتی شهرستان  واحد 
از  صادره   104 شناسنامه  شماره  به  ابوالقاسم  فرزند  فتحی  نژاد  ابوالحسن 
به  باب ساختمان  در ششدانگ یک  ملی 1860385753  به شماره  بهبهان 
از پالک 5664 اصلی واقع  مساحت 127 مترمربع مفروز و مجزی شده 
در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی کوروس نیاپرست احدی از 
ورثه بالواسطه سیروس و احدی از ورثه مع الواسطه کریم احراز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  می شود. در صورتی که اشخاص 
مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
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 مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/2/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/13

30503              8/106 م الف
   رئیس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی مناقصه 
نوبت دوم

شهرداری اشکنان به استناد مجوز شورای 
محترم اسالمی شهر اشکنان در نظر دارد 
انجام امور مربوط به بخش های خدماتی- 

فضای سبز- سرایداری و نگهبانی و گشت ساختمانی را به شرکت 
کلیه  از  لذا  نماید  واگذار  شرایط  واجد  و  صالحیت  دارای  های 
شرکت های صالحیت دار و واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به شهرداری اشکنان 
مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 

52762700 آماده پاسخ گویی می باشد.
به  ریال   520/000/000 مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ   *
صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب 

105384507005 سپرده بانک ملی شعبه بنام شهرداری اشکنان
قرارداد  انعقاد  به  حاضر  هرگاه  مناقصه  سوم  تا  اول  برندگان   *

نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
عنوان ضمانت  به  پیشنهادی  مبلغ   %10 قرارداد  انعقاد  زمان  در   *
 حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی با وجه نقد اخذ 
می گردد. * آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ده روز از مرحله دوم 
می باشد. * واگذاری خدمات فوق به مدت یک سال بوده و در 
صورت رضایت شهرداری با شرایط جدید قابل تمدید خواهد بود.

قید گردیده  مناقصه  اسناد  * جزئیات قرارداد و سایر شرایط در 
است.

پیشنهادات مجاز و مختار  از  قبول هر یک  یا  * شهرداری در رد 
می باشد.

* هزینه مناقصه بر عهده برنده مناقصه است.
* در صورت استنکاف نفرات اول، دوم و سوم برنده مناقصه از 

انعقاد قرارداد سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
* به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش یا مشروط و یا 

فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نوبت چاپ اول آگهی: 1398/02/24 مرحله اول

نوبت چاپ دوم آگهی: 1398/02/30 مرحله دوم   
شناسه/465265               2199/م الف               30431

خسروی- شهردار اشکنان

آگهي تجدید مناقصه 
عمومي نوبت اول

مصوبه  استناد  به  دارد  نظر  در  اسیر  شهرداری 
اسالمی  شورای   97/10/16 مورخ   13 شماره 

شهر عملیات زیرسازی و روسازی معابر سطح شهر براساس شرایط ذیل به 
پیمانکار واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید.  

  مشخصات فنی پروژه:
1.اجرای قیرپاشی و آسفالت گرم به مساحت تقریبی 36/870 مترمربع
2.اجرای کامل الیه اساس )بیس( به مساحت تقریبی 31/050 مترمربع

3. تخریب آسفالت و حمل تا 5 کیلومتر به مساحت تقریبی 17/000 مترمربع
4. برآورد اولیه مبلغ 16/182/200/000 ریال )شانزده میلیارد و یکصد 

و هشتاد و دو میلیون و دویست هزار ریال(
5. سپرده شرکت در مناقصه 809/110/000 ریال )هشتصد و نه میلیون و 
یکصد و ده هزار ریال( خواهد بود. که به صورت ضمانت نامه بانکی واریز 
نقدی به حساب 0103429460005 صادرات به نام شهرداری اسیر می باشد.

تبصره: برنده اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می شود.

مناقصه  اسناد  در  آن  اجرایی  و  فنی  نکات  و  کار  ضوابط  و  شرایط   .6
موجود می باشد.    7. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

محل دریافت اسناد- شهرداری اسیر امور مالی
مهلت دریافت اسناد: 98/03/16 

مهلت تحویل پاکت ها: 98/03/19     تاریخ گشایش پاکت ها: 98/03/21
2452/م الف       30501         شناسه آگهی: 469835 

شهرداري اسیر

قفل گرانی بر کاغذ مطبوعات
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