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آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 

برابر رای اصالحی شماره 1400603170070001334 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی رمضانی مقدم فرزند صفا به شناسنامه 295 و کدملی 1861252986 
صادره از بهبهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 199/50 مترمربع در قسمتی از پالک 5125 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده 
از مالک رسمی عباسعلی محسن نسب محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک 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 عرض حال 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/17                تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400/08/01            36764                                 8/239 م الف 

کاظمی – رئیس ثبت بهبهان

آگهی

درگرهیکدامکالفسرمراگمکردهام
کههرچهدستوپامیزنمکورترمیشوم

شایدازسربیسامانیاینکالفهایسردرگمکهدقایقوساعتوسالرادرمن
میپیچد

زمانرابهضمانتزندگی
بهعاریتگرفتهباشد

ازاینروستکهزندگیراوامیدهم
سرمراپسبگیرم.

بیسامانیراشایدبتوانمدرکمرکشزندگیتاببیاورم
مجید شهرزادبیسریراهرگز....

ابراهیم وطن خواه

جنگنفسباحلقهیدودیکهمیرقصید

بردامنزردصنوبرهایحلقآویز

داریکهگنجشکانبهرویششعرمیخواندند

تصویربرعکسدرختیماندهدرپاییز

ماهیدوبارهدرسکوتخانهتنهاماند

بایکزنیکهچاردهسالشخیالیبود

زنجیردرزنجیرمیبافدخیالشرا

تنهاامیدشنقشهایدارقالیبود

زخمعمیقیرویخورشیدتنشگلداد

درگوشهایازحرفهایشمادریپرزد

درخواب،دستانشبهرویشانهایلغزید

وقتیکهپشتآرزویشیکنفردرزد

پیراهنگلداراحساسشسیاهیرفت

ماهیدوبارهدرسکوتخانهتنهاماند

وقتیکهآجرهاقفسرادورهمیکردند

تنهاکالغیرویکاجدفترشجاماند

منتظر داستان و اشعار شام هستیم

به تلفن شماره درج با را خود مطالب لطفًا
ذیل الکترونیکی آدرس یا روزنامه دفتر

ارسالنمائید.
ضمنًاروزنامهدرویرایشمطالبارسالی،آزاد
استومطالبارسالیبرگشتدادهنمیشود.
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ازتمامپیراهنهایچهارخانهمتنفرم
آنها

چهارخانهدارندکهصاحبشتویی
من
اما

نهخانهایدارم
نهپیراهنیکهدرونش

یکتوباشد
*********
برایمردهها
چایدممیکنم

وهرشب
تابهگورشاننروند
خوابنمیروم
اینجسدها

هرروزمراتاانتهایجهنم
همراهیمیکنند
اشکهایمرا

برایمبادایخودم
نگهداشتهام

فریبا نجفی آرزو جمالی

توراچونسایهیعشقخدامیخواهمتجانا
توراچوناستجابتدردعامیخواهمتجانا

همیشهآرزوکردمدرآرامشرهاباشی
وازسرتابهپاغرقشفامیخواهمتجانا

منوتوروزهادرفکرهمبودیمومیمانیم
نخورغمبعدازاینهمباوفا،میخواهمتجانا

کنارتوزمانآبستنآرامشمحضاست
یقیندارمکهفهمیدیچرامیخواهمتجانا

همیشهمنبعالهامواژهدرغزلهستی
توایپیغمبرنامآشنا،میخواهمتجانا

ودنیاهرچهرافریادکردمپسگرفتازمن
بنابراینهمیشهبیصدامیخواهمتجانا

برایلحظهایآرامشتوهرچهخواهمکرد
خدامیدانداینکهتاکجامیخواهمتجانا

تنتنازطبیبانرانبیندتانفسداری
همیشهازهجومغمرهامیخواهمتجانا

خدایمعرفت،عاشق،رفیِقروزهایسخت
عزیزم،بامراموباصفا،میخواهمتجانا

ماُشهرهیشهریمدراینعشِقتبآلود

بیآنکهبدانیمچهتقدیروقضاییست

معروفبهدیوانهترینعاشِقشهرم

معلومشدایندلکهچهدیوانهسراییست

خوشحالمازآنُطعمهکهدربندتواَمکرد

درداِمتوافتادِنمن،عینرهاییست

هرگوشهیاینشهرتوییدرنظرمباز

هرگوشهکهیادآوریکعکسدوتاییست

بتساختهازیکِگلمرغوب،خداوند

چشماِنبهآهوَمَثلاتبحثجداییست!

مجید حیدری

آگهی فقدان سند مالکین بخش 25 فارس 
آقای علی قاسمیان با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 353 وروای تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند 
مالکیت مربوط به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 623 مترمربع تحت پالک 1971 اصلی واقع در قطعه 2 بخش 25 فارس شهرستان مهر – روستای 
میرملکی در صفحه 496 دفتر 18 دفاتر حوزه ثبت ملک مهر ذیل ثبت شماره 4924 به نام علی قاسمیان فرزند حسین ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 
185370 سری الف سال 83 صادر گردیده به علت آتش سوزی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده 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 ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسیده یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

تاریخ انتشار:1400/07/17                                               36755/194739                           81136/365 م الف 

خلیل شاکری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر 

آگهی مزایده امالک شهرداری خشت 
نوبت اول، مرحله دوم :1400/07/10                                                                   نوبت دوم ، مرحله دوم: 1400/07/17

شهرداری خشت در نظر دارد بر اساس مجوز 57 مورخ 1400/04/21 شورای اسالمی شهر خشت نسبت به فروش 5 قطعه زمین ملکی خود با مشخصات ذیل اقدام نماید، 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا ده روز 

کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم ) در پاکت سربسته ( به شهرداری تحویل نمایند.

مبلغ سپرده )ریال(قیمت اولیه )ریال( قیمت واحد نشانی کاربری مساحت پالک ثبتیردیف

9/000/0001/876/050/00093/802/500 تنگ هامون مسکونی11/3898208/45

8/500/0002/848/435/000142/421/750 تنگ هامون مسکونی21/3892335/11

9/000/0001/984/500/00099/225/000مافی آباد مسکونی317/1159220/5

9/000/0001/984/500/00099/225/000مافی آباد مسکونی417/1156220/5

9/000/0001/984/500/00099/225/000مافی آباد مسکونی517/1151220/5

 شرایط آگهی مزایده 
1-پیشنهاددهنده 5 درصد از قیمت پایه را به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری خشت و یا نقدا به حساب 0108042628006 سپرده شهرداری واریز و 

فیش آن را در پاکت سربسته الف گذاشته و به شهرداری تسلیم نماید و در ضمن مشخصات شرکت کنندگان در پاکت )ب( گذاشته شود.
2-پیشنهاد بایستی خوانا و بدون خط خوردگی باشد و به پیشنهاد مخدوش و مبهم و مشروط و فاقد سپرده بند 1 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-پیشنهاد قیمت را به صورت تک پالک یا دسته جمعی طبق فرم پیوست تکمیل و در پاکت )ج( گذاشته و پس از ثبت شماره دبیرخانه شهرداری روی پاکت شماره 
مزایده و تلفن و شماره پالک مشخص و تحویل گردد.

4-پس از تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری در موعد مقرر و اعالم برنده مزایده، برنده می بایست ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به انجام مراحل قانونی شامل 
مراجعه به شهرداری و محاسبه و واریز به حساب درآمد شهرداری اقدام نماید.

5-سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا زمان تعیین تکلیف قطعی برنده مزایده فروش زمین ها در شهرداری ضبط خواهد شد.
6-هرگاه برندگان اول، دوم و سوم واجد شرایط حاضر به انجام معامله نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری خشت ضبط می گردد.

7-کلیه هزینه های صدور سند – نقل وانتقال- دارایی – نشر آگهی روزنامه- کارشناسی و کسورات و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.
8-قیمت ملک فوق تماما و کماال نقدی و می بایست به حساب 0104681758003 به نام درآمد شهرداری نزد بانک ملی واریز و اصل فیش واریزی تحویل امور مالی 
گردد.   9-در صورتی که برنده مزایده صرفا نسبت به پرداخت بخشی از بهای مورد مزایده اقدام نماید، شهرداری در فسخ معامله مختار خواهد بود. ضمنا وجه پرداختی 

به شهرداری نیز به برنده مسترد نخواهد شد.
10-کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک و همسران و عروس و داماد ایشان حق شرکت در مزایده را ندارند.

11-شهردار در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار خواهد بود.
12-تاریخ تحویل پاکات 10 روز کاری تا بعد از آگهی نوبت دوم و پیشنهاددهندگان می توانند در تاریخ بازگشایی )1400/07/28( به صورت حضوری در جلسه 

کمیسیون شرکت نمایند.                           1200980                              36737                                    4473 م الف 
شهرداری خشت 

))آگهی  تجدید مناقصه عمومی((
نوبت دوم:1400/07/17    نوبت اول:1400/07/10                                                         

به استناد بودجه سال 1400 و مصوبه شماره 6مورخ 1400/06/07شورای اسالمی شهر مهر ،شهرداری مهردر نظر دارد امور مربوط  جمع آوری ، حمل 
و دفن زباله و نخاله های سطح شهر- شستشو و رفت و روب خیابانها ، معابر و جداول سطح شهر- مجموعه عملیات خدمات شهری سطح شهر-حراست از 
تاسیسات شهرداری )پارکها-ساختمان اداری و...(خدمات حمل و نقل واحد موتوری و سی ان جی  وفضای سبز  را به شركتهای واجدالشرایط و مورد 
 تائید اداره كار و امور اجتماعی به صورت مدیریت پیمان با شرایط ذیل واگذار نماید، لذا كلیه شركتهایی كه دارای صالحیت درزمینه خدمات شهری 
می باشند می توانند حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم با در دست داشتن گواهی صالحیت كار و رتبه از اداره كار و امور اجتماعی 

برای دریافت اسناد مناقصه  و ارائه قیمت در ساعات اداری به ساختمان شهرداری مهر واقع در بلوار امام علی )ع(، واحد امور مالی  مراجعه نمایند.
1-مدت انجام کار یک سال شمسی می باشد.

2-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/832/541/306 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده شماره 0105599749008 
نزد بانک ملی به نام شهرداری مهر 

3- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4-- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

5- شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است
6-هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.                                                       1199446                       36735

شهرداری مهر


