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كسي كه به پشتكار خود اعتماد دارد، 
ارزشي براي شانس قائل نیست. 

ژاپني

آگهى

آگهی تحدید حدود اختصاصی
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 1527/355 واقع در قطعه 2 بخش ۲۵ فارس شهرستان مهر، چون عملیات تحدید حدود پالک 1527/355 به عنوان 
ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی تحت پالک مرقوم به مساحت 58476 متر مربع  واقع در قطعه 2 بخش ۲۵ فارس شهرستان مهر روستای نورآباد، آقای ایوب 
خلیلی فرزند محمد، تحدید حدود به عمل نیامده و تحدید حدود پالک مرقوم برابر تبصره ماده 15 قانون ثبت مقدور نگردیده است، اینک در اجرای تبصره 
ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 این آیین نامه، تحدید حدود پالک فوق راس ساعت 8 صبح روز 
چهارشنبه مورخ  98/09/20 در محل وقوع ملک شروع و عملیات تحدید حدود بعمل خواهد آمد لذا از کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده ۱۴ قانون 
ثبت دعوت می گردد. که در وقت، مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند. واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی به استناد ماده ۲۰ قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا سی روز پذیرفته خواهد شد ،که بایستی کتبا به اداره ثبت محل تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمائید ضمنا 
معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت ارائه نماید در غیر اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد. 394/ م الف    تاریخ انتشار:1398/08/25         32018/191571 

خلیل شاکری- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحت  بمغرب  رو  دکان  باب  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
پالک 6065 بخش یک شیراز در بازار محل اسحق بیگ )خیابان لطفعلی 
 )7137783113 کدپستی  بازار  اردو  اول  خان  مدرسه  کوچه  زند  خان 
از  وکالت  به  قوچی  ابوالفتح  آقای  اینک  و  است  نیامده  بعمل  تاکنون 
تحدید  تقاضای  شیراز  یک  بخش   6065 پالک  مالک  توکلی  حسن 
حدود اختصاصی پالک مذکور را نموده لذا عملیات تحدید حدود روز 
ساعت  از  حدود  تحدید  عملیات  و  تعیین   1398/09/17 مورخ  یکشنبه 
 14 ماده  اجرای  در  لذا  آمد  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  صبح   8
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و مراتب به اطالع مالک و مجاورین 
دارند  واخواهی  ارتفاقی  حقوق  حدود  به  نسبت  چنانچه  میشود  رسانده 
میتوانند واخواهی خود را کتبا از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
ظرف  معترض  همچنین  و  نمایند  تسلیم  اسناد  ثبت  اداره  به  روز  سی  تا 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، می بایست دادخواست 
ثبت اداره  به  و  اخذ  الزم  گواهی  و  تسلیم  قضایی  مراجع  به  را   خود 

الف               م   /9378 انتشار:1398/08/25       تاریخ  نماید.  تحویل  محل 
     32016/191569

شاپور زارع شیبانی- رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

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

اول  هیأت   1398/07/28  -139860311036002122 شماره  رأی  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه 4 تصرفات مالکانه 
شناسنامه  شماره  به  صفر  فرزند  پناه  عباس  سعید  آقای  متقاضی  بالمعارض 
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  اعیانی  در  شیراز  از  صادره   14208
89/11 مترمربع احداثی در یک قطعه زمین وقفی پالک 587 فرعی از 926 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 926 اصلی واقع در بخش 3 شیراز که 
برابر با اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار شده، 
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 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.   9379/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/08/25          

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/10     31985/191545 
شاپور زارع شیبانی – رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

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

رای  و   1397/08/22  –  139760311036002404 شماره  رأی  برابر 
اصالحی 139760311036003656 – 1397/12/08 هیأت اول موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مالکانه  تصرفات   4 ناحیه  شیراز   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
اله داورپناه فرزند عبداله به شماره شناسنامه  بالمعارض متقاضی آقای ذبیح 
492 صادره از شیراز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 123/41 
از غارسی  مفروز و مجزی شده  اصلی  از 924  فرعی  مترمربع پالک 503 
اصلی   924 پالک  وقفی  عرصه  روی  بر  اصلی   924 از  فرعی   64 پالک 
واقع در بخش 3 شیراز خریداری غارسی از مالکین ثبتی قدرت اله عزیزی 
سعدی و مهرداد و میثم فهندژ سعدی و اجاره عرصه از متولی موقوفه، 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 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.      9381/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/08/25           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/10  31994/191547  
 شاپور زارع شیبانی – رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت  قطعه 10 بخش هفت فارس
در  که  استشهادیه  برگ  یک  تسلیم  با  جعفر  فرزند  جعفری  بابا  علی  آقای 
دفتر اسناد رسمی 62 کازرون تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک جلد 
سند مالکیت مربوط به ششدانگ یکباب خانه تحت پالک 1/771 واقع در 
قطعه 10 بخش 7 فارس به نام نامبرده ذیل 1 دفتر 2 صفحه 500 ثبت و سند 
مالکیت به شماره سریال 709920 سری الف سال 81 صادر شده سپس و به 
علت نامعلوم مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده 
است. مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود 
که هرکس نسبت به ملک مورد نظر معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید 
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی 
 87/4/29  –  123922 سند  برابر  مذکور  پالک  کرد. ضمنا  خواهد  تسلیم 
دفتر 3 بوشهر نزد بانک ملت شعبه بوشهر در قبال مبلغ 815/967/000 ریال 

در رهن می باشد.
تاریخ انتشار: 1398/8/25        8/825                   543/ م الف

داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی ثبتی
ملی  شناسه  به   51536 ثبت  شماره  به   1398/08/18 درتاریخ  تبیان  سبز  سفر  سالمت  جهانگردی  و  مسافرتی  خدمات  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 

14008749289 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :دفتر خدمات سیاحتی ، جهانگردی که در زمینه اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه 
خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین ومقررات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری طبق مجوز شماره 2389 / 133 / 982 
مورخ : 04 / 03 / 98 و 982/133/11202 مورخ 1398/08/01 اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جمیعا با رعایت قوانین و مقررات 
جاری کشور مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز، محله باغشاه ، خیابان 
حکیمی غربی ، کوچه 3حکیمی غربی ، پالک 53 ، ساختمان سیمین ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپستی 7134634843 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 54 / 7860 / 233 مورخ 1398/07/23 نزد بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز با کد 7860 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشد اعضا هیئت مدیره آقای وحید وطندوست به شماره ملی 2291486055و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال آقای محمدمهدی استرحام به شماره ملی 2298604071و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حامد حسنی به شماره ملی 
2360073842و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضا ثابت مدیرعامل به همراه رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی 
و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ارینب ایوبی اژدری 
به شماره ملی 2291882732 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای اسماعیل رنجبر به شماره ملی 2300909626 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 982 / 133 / 9045 مورخ 1398/06/23 

وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی تاسیس گردید. 32026                            شناسه آگهی: 662543
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
تاسیس موسسه غیر تجاری نیکو کاران خیر اندیش جاوید درتاریخ 1398/08/16 به شماره ثبت 4145 به شناسه ملی 14008745330 ثبت و امضا ذیل 

دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع : پرداخت کمک هزینه به بیماران خاص و کمک به نیازمندان و برنامه ریزی و اقدام برای هرگونه فعالیت عام المنفعه و خیریه، انجام هرگونه 
اقدامی که متضمن خیر و رفاه عامه بوده و همچنین انجام کلیه امور غیر انتفاعی عام المنفعه که باعث توسعه فرهنگ، مذهب، تربیت و بهداشت و درمان 
نیازمندان و مستمندان باشد از قبیل ساخت کتابخانه، بیمارستان، مساجد، سرای سالمندان، مراکزآموزشی و غیره. انجام هرگونه اقدامی که باعت ایجاد و 
اشتغال و خوداتکائی و عزت نفس مددجویان شود، از قبیل اعطای وام اشتغال، تهیه لوازم اشتغال و غیره. مراسم تغذیه و اطعام، هزینه یا وام تحصیلی دانش 
آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر و رسیدگی به 
بیماران وایجاد مراکز درمانی در سطح استان و کشور و فعالیتهای دیگر مرتبط با موضوعات فوق الذکر و هر گونه اقدام مفیدی که به نفع موسسه بوده و 
منع قانونی نداشته باشد.کلیه فعالیت های موسسه غیرسیلسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در زمینه نیکوکاری و امور خیریه میباشددرصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط باستناد مجوز شماره ص 5641/28433/98 مورخ 1398/5/15 فرمانداری شهرستان شیراز مدت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز، محله چهار راه ریشمک ، کوچه 3 باغ حوض]26 امیرکبیر[ ، کوچه 
13شهیدباهنرشمالی]26/1 امیرکبیر[ ، پالک -97 ، طبقه همکف کدپستی 7175915857 سرمایه شخصیت حقوقی : 30,000,000 ریال که بالعوض می 
باشد. اولین مدیران : آقای احمد حسین نژاد به شماره ملی 2360063618 و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای احسان 
حسینی نژاد به شماره ملی 5479728709 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای یعقوب حسین نژاد به شماره ملی 5479894250 و به سمت 
عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت نامحدود خانم مریم حسین نژاد به شماره ملی 5479906161 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار 
به مدت نامحدود خانم مرضیه حسین نژاد به شماره ملی 5479966103 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و... و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب 
خزانه دار با امضای ریئس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان موسسه : خانم فاطمه بزرگر به شماره 
ملی 5479897152 بسمت بازرس اصلی و خانم فاطمه محسنی به شماره ملی 5470024784 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 32027                           شناسه آگهی: 662550
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه آقای حمید زارع دهقانانی در اجرای قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند 
قسمتی  در  مترمربع   122/98 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  مالکیت 
شماره  رای  آن  به  نسبت  که  نموده  را  شیراز  سه  بخش   924 پالک  از 
صادر  مذکور  هیات   1398/05/12 مورخ   139860311036001358
به  عنایت  با  لذا  منظور گردیده  پالک 924/515  آن  که جهت  گردیده 
نیامده و  بعمل  به پالک فوق عملیات تحدید حدود  نسبت  تاکنون  اینکه 
نامبرده نسبت به پالک موصوف تقاضای تحدید حدود اختصاصی نموده 
مورخ  شنبه  پنج  روز  صبح   8 ساعت  راس  حدود  تحدید  عملیات  لهذا 
1398/09/14 در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد لذا در 
اطالع  به  مراتب  و  نوبت آگهی  مراتب یک  ثبت  قانون  ماده 14  اجرای 
ارتفاقی  به حدود حقوق  نسبت  مالک و مجاورین رسانده میشود چنانچه 
تنظیم صورت  تاریخ  از  کتبا  را  واخواهی خود  میتوانند  دارند  واخواهی 
همچنین  و  نمایند  تسلیم  اسناد  ثبت  اداره  به  روز  تا سی  تحدیدی  مجلس 
می  ثبت،  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  مدت  ظرف  معترض 
بایست دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم و گواهی الزم اخذ و به 

اداره ثبت محل تحویل نماید. تاریخ انتشار:1398/08/25
 9377/ م الف              32017/191570     

شاپور زارع شیبانی- رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

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

اول  هیأت  شماره 139860311036002136 – 1398/07/29  رأی  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
تصرفات   4 ناحیه  شیراز   ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عزت بهرامی دیزیچه فرزند رحمن به شماره 
یک  بر  مشتمل  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  مبارکه  از  صادره   4 شناسنامه 
باب مغازه به مساحت 202/70 مترمربع پالک 4919 فرعی از 1102 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 157 فرعی از 1102 اصلی واقع در بخش 3 
شیراز خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه دوزنده 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 را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.      9380/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/08/25           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/10   32009/191555 
شاپور زارع شیبانی – رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

آگهی حصر وراثت
آقای سیدعباس مهجور به شماره ملی 2370194146 کازرون 
ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه  استناد  به 
و  نموده  شورا  این  تقدیم   4 98184 ش  شماره  به  درخواستی 
چنین اشعار داشته که شادروان سیدحسن مهجور به شماره ملی 
2370109076 کازرون در تاریخ 98/8/14 در اقامتگاه دایمی 
خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- سیدعباس 
متولد   2370194146 ملی  شماره  به  سیدکریم  فرزند  مهجور 

1314 برادر متوفی
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به 

این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
8/826                            547/م الف

 زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای 
حل اختالف کازرون

آگهی فقدان سند مالکیت  قطعه 10 بخش هفت فارس
آقای علی بابا جعفری فرزند جعفر و خانم نسا امیدی فرزند محمدحسن 
اسناد رسمی 62 کازرون  با تسلیم یک برگ استشهادیه که در دفتر 
تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به 
ششدانگ یکباب خانه تحت پالک 1/770 واقع در قطعه 10 بخش 7 
فارس به نام آقای رحیم جعفری فرزند علی بابا  ذیل 1 دفتر 2 صفحه 
497  ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 709919 سری الف سال 
81 صادر شده سپس و به علت نامعلوم مفقود گردیده است و نامبرده 
فوت نموده ورثه اش برابر دادنامه 1462- 1384/12/15  دادرس 
شعبه اول دادگاه عمومی خشت و کمارج عبارتند از علی بابا جعفری 
)پدر( و نسا امیدی )مادر( سپس نامبردگان تقاضای صدور سند المثنی 
ثبت  قانون  نامه  آیین  اصالحی   120 ماده  طبق  مراتب  است.  نموده 
آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد نظر معامله ای کرده 
باشد تا ده روز پس از  و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل 
مقرر  مدت  اگر ظرف  و  نماید  تسلیم  معامله  یا خالصه  مالکیت  سند 
اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره 
به متقاضی تسلیم  المثنی را طبق مقررات صادر و  ثبت سند مالکیت 

خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: 1398/8/25             8/825               544/ م الف
داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی حصر وراثت
خانم رضوان جوکار دارای شماره ملی 2370276886 به شرح دادخواست به کالسه 98185 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محترم محمدی فر به شماره ملی 3520692058 در تاریخ 1398/7/2 در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- رضا جوکاران فرزند محمد ش ملی 2370400137 – 1350 صادره از حوزه کازرون پسر متوفیه 2- رضوان جوکاران فرزند محمد ش ملی 2370276886 – 1338 
صادره از حوزه کازرون دختر متوفیه 3- مرضیه جوکاران فرزند محمد ش ملی 2371874434 – 1346 صادره از حوزه کازرون دختر متوفیه 4- پروین جوکاران 
فرزند محمد ش ملی 2370345829 – 1342 صادره از حوزه کازرون دختر متوفیه 5- خدیجه جوکاران فرزند محمد ش ملی 2370307099 – 1340 صادره از حوزه 
کازرون دختر متوفیه                اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.                   8/828                          548/م الف

زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی مناقصه عمومی     98-805
نوبت دوم: 98/8/26 تماشا نوبت اول: 98/8/25 طلوع  

شهرداری منطقه شش شیراز در نظر دارد عملیات تکمیل پارک 3 هکتاری و احداث مخزن و نگهبانی و سرویس بهداشتی را با 
برآورد اولیه 14/541/795/295 ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران 

دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت بعمل می آید. با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس گلدشت معالی آباد- شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن:  36391699 آماده پاسخ 

گویی می باشد.
 مدت انجام کار 4 ماه

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 728/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده شماره 100785002873 
بانک شهر شعبه معالی آباد بنام شهرداری          - 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.        - آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 98/9/9 می باشد. 
- زمان تشکیل کمیسیون بازگشائی پاکت ها ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/9/11 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع 
در چهار راه خلدبرین خواهد بود.        - شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه 

معامالت شهرداری می باشد.     - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.    
شناسه آگهی: 662700                           32030                                           10740/م الف  

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز


