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شماره

صفحه سخن بزرگان
میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد 

که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد

آگهى

اریسون سووت ماردن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060311029000195 مورخه 1400/06/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی ویسی فرزند مسیح به شماره شناسنامه 
1557 صادره از فراشبند در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 65055 مترمربع پالک 110 فرعی از 1230 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1230 اصلی قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرستان فراشبند خریداری از مالک رسمی آقای حیدر خدابخشلو محرز گردیده است. لذا به منظور 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.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18                             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/03           36771/194741                       76 م الف 
امیدحسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060311029000191 مورخه 1400/06/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان عالیشوندی فرزند رضا بشماره شناسنامه 52 
صادره از فراشبند در ششدانگ یک درب باغ نخلی به مساحت 36574 مترمربع پالک 7707 فرعی از 1231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 7530 
فرعی از 1231 اصلی قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در فراشبند خریداری از مالک رسمی آقای بهادر کاویانی و سبزعلی عالیشوندی محرز گردیده است. 
لذا به منظور 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18                                                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/03

36762/194743                           75 م الف 
امیدحسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون به موجب رای شماره 140060311029000025 مورخه 1400/02/05 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعتی تحت پالک 1232/1273 مفروز و مجزی شده از پالک 1232 به مساحت 94535 مترمربع واقع در فراشبند بخش 8 فارس در 
مالکیت آقای علی نقی کشاورز فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه 730 قرارگرفته است و مطابق سوابق ثبتی تحدید حدود پالک اصلی پس از انتشار 
آگهی تحدید حدود بعمل نیامده است لذا حسب تقاضای مالک و برابر دستور تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
عملیات تحدید حدود پالک موصوف روز دوشنبه مورخه 1400/08/10 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملک شروع و انجام خواهد گرفت. لذا به وسیله 
این آگهی از کلیه صاحبان امالک مجاور دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور یافته و چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
پالک مذکور ادعائی دارند طبق ماده 20 قانون ثبت، اعتراض خود را کتبا از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به مدت 30 روز به اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان فراشبند تسلیم و رسید دریافت دارند.
تاریخ انتشار آگهی: 1400/07/18                         تاریخ تحدید حدود: 1400/08/10               36759/194746                           80 م الف 

امیدحسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت قطعه 6 بخش 8 فارس شهرستان فراشبند
وراث مرحوم آقای علی جوکار با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی 318 فراشبند تنظیم شده مدعی است تعداد یک جلد سند مالکیت 
ششدانگ تحت پالک 1239/650 واقع در قطعه 6 بخش 8 فارس که در صفحه 151 دفتر 4 استنساخی زیرشماره 11542 به نام علی جوکار به شماره 
شناسنامه 839 مفقود گردیده است ضمنا به موجب سند شماره 6684 مورخه 91/07/11 دفتر خانه 159 کازرون در قبال مبلغ 135000000 ریال در رهن 
بانک کشاورزی شعبه باالده می باشد و نامبردگان تقاضای صدور سند المثنی نموده مراتب طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود 
تا 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 اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود اداره ثبت اسناد و امالک سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار: 1400/07/18                                    36763/194742                        74 م الف 

امیدحسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه 
شركت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد "عملیات برق رسانی به ایستگاه پمپاژ قیر و حفاظت کاتدی خطوط انتقال آب از سد سلمان فارسی به جهرم و 
قیر" با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی طبق قانون برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

1(محل اجرای پروژه: استان فارس- شهرستان جهرم و قیر 
2(خالصه کارهای موضوع مناقصه: خرید، حمل و نصب یک دستگاه پست کمپکت KVA 800 و احداث فونداسیون مربوط- 200 متر مسیر فشار متوسط- 200 متر مسیر 
فشار ضعیف- یک کیلومتر شبکه فشار متوسط 20 کیلوولت- خرید، حمل و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 50KVA به همراه کابل خروجی و تابلو زیرترانس- تست، 
راه اندازی، بهره برداری و رفع عیب از پست کمپکت آبگیر شناور شهرستان جهرم- بهره برداری، سرویس و نگهداری از ایستگاه پست 66 کیلوولت به 20 کیلوولت واقع 
در سه راهی سیمکان جهرم- سرویس، نگهداری و رفع عیب از حدود 40 کیلومتر شبکه فشار متوسط مربوط به طرح آبرسانی به جهرم- تهیه و اجرای حفاظت کاتدیک 

خطوط لوله انتقال آب از سد سلمان فارسی به شهرستان جهرم و قیر به طول تقریبی 56 کیلومتر.
3(اعتبار پروژه از محل طرح "آبرسانی به جهرم و بخش هایی از الرستان" به شماره طبقه¬بندی 1307002032 تامین گردیده است. قرارداد فاقد پیش پرداخت بوده و 

سایر پرداخت ها تابع ضوابط ابالغی دولت و از طریق اوراق مالی می-باشد.
4(برآورد پایه عملیات موضوع مناقصه حدودا مبلغ 86،508 میلیون ریال بر اساس فهارس بهاء پایه سال 1400 و استعالم قیمت خرید تجهیزات در سه ماهه دوم سال 

1400 می باشد. 
5(مدت اجرای پروژه 3 ماه می باشد.

6(مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 4،326 میلیون ریال است كه می بایست طبق شرایط تعیین شده در اسناد مناقصه تهیه و در پاکت "الف" پیشنهاد ارائه گردد.
7(پیمانکاران دارای گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری در رشته نیرو و داشتن سوابق اجرایی معتبر واجد شرایط شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه می باشند.

8(حداقل نمره ارزیابی کیفی قابل قبول جهت گشایش پاکات مناقصه، امتیاز 65 می باشد. توضیحات بیشتر به همراه ضوابط ارزیابی کیفی در اسناد ارزیابی کیفی آورده 
شده است.

9(دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 لغایت ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1400/07/24 صرفًا از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.Setadiran.ir و با پرداخت هزینه  1،000،000 ریال امکان پذیر می باشد.

10(آخرین مهلت بارگذاری نسخه الکترونیکی مدارک ارزیابی کیفی و پیشنهاد مناقصه در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی پاکت )الف( پیشنهاد به مناقصه گزار )با 
رعایت موارد مندرج در اسناد(، ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/08/09 می باشد.

11(محل تحویل نسخه فیزیکی پاکت )الف( پیشنهاد، آدرس: شیراز، بلوار ارم، شرکت سهامی آب منطقه ای فارس، مدیریت قراردادها اتاق 362 می باشد.
الزامی است(، در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ  نامه  باشند )همراه داشتن معرفی  به حضور  نمایندگان مناقصه گرانی که مایل  با حضور  12( جلسه مناقصه 

1400/08/12 برگزار خواهد شد. تنها پاکات پیشنهاد مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی حایز امتیاز الزم شده باشند، گشوده خواهد شد.
13( هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

14( در صورت ابهام در اسناد، مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس به آدرس : شیراز- بلوار ارم مکاتبه نمایند و یا با شماره 
تلفن 07132250702 تماس حاصل نمایند.

15( وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.FRRW.IR و IETS.MPORG.IR و WWW.SETADIRAN.IR  می باشد.  
36775                               1203427

  مدیریت قراردادهای شركت سهامی آب منطقه ای فارس

آگهی اعالم به اشخاص حقیقی و حقوقی 
با توجه به اینکه نمایندگی شرکت سایپا در شهرستان کازرون با کد 5015 سابقا و تا سال 1393 متعلق به آقایان مسلم و آرمان داوودی بوده 
است و سپس نمایندگی از طریق شرکت سایپا تهران از نامبردگان سلب و با کد 5875 به اینجانب محمود سرویان منتقل گردیده است. لذا 
به اشخاص حقیقی و حقوقی شهرستان کازرون و حومه آن اعالم می گردد که از تاریخ انتشار آگهی طی دو نوبت 10 روز چنانچه دلیل یا 
مدارک مثبته ای دال بر ثبت نام خودرو شرکت سایپا در زمان تصدی نمایندگی آقایان داوودی دارند با در دست داشتن تمام مدارک خویش 
به نمایندگی سایپا سرویان با کد 5875 مراجعه تا پس از بررسی موضوع را جهت مطالبات نامبردگان آن شخص یا اشخاص به شرکت سایپا 

تهران اعالم و پیگیری نمایند.
شایان ذکر است پس از آخرین وقت شرکت سایپا در مقابل اشخاص حقوقی و حقیقی هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

36753/194740
نمایندگی سایپا حاج محمود سرویان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060311029000190 مورخه 1400/06/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جوکار فرزند لطفعلی بشماره شناسنامه 9805 
صادره از فراشبند در ششدانگ یک درب باغ نخلی به مساحت 125701 مترمربع پالک 104 فرعی از 1240 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1240 
اصلی قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرستان فراشبند خریداری از مالک رسمی آقای علی جوکار محرز گردیده است. لذا به منظور 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18                                                      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/03

36761/194747                          77 م الف
امیدحسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060311029000192 مورخه 1400/06/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فراشبند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه شفیعی سیف آبادی فرزند مصطفی بشماره 
شناسنامه 17 صادره از کازرون در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 1016603 مترمربع پالک 153 فرعی از 1237 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 1237 اصلی قطعه 6 بخش 8 فارس واقع در شهرستان فراشبند خریداری از مالک رسمی آقای کیامرث جهانگیرپورآرد کپان محرز گردیده 
است. لذا به منظور 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/03          36760/194745                           78 م الف 

امیدحسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک 


