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آگهی مزایده شماره( 1400_3مرحله اول)

نوبت دوم 1400/10/ 28 :
نوبت اول1400/10/21 :
شهرداری کره ای در نظر دارد به استناد مجوز شماره  15مورخ  1400/ 08 /15شورای اسالمی شهر ُکره ای و آئین نامه مالی و معامالتی شهرداریها
تعداد  4قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر کره ای ،خیابان فرهنگ ،کوچه  7را از طریق برگزاری مزایده کتبی برابر ضوابط و مقررات به
فروش رساند .متقاضیان ضمن رعایت ضوابط و مقررات می توانند با شرایط ذیل در این مزایده شرکت نمایند.
شرایط:
.1متقاضیان نباید قیمت پیشنهادی خود را از قیمت پایه کمتر اعالم نماید.
.2میزان سپرده شرکت در مزایده جهت هر قطعه مبلغ 130.000.000ريال خواهد بود که شرکت کنندگان می بایست به حساب سپرده شهرداری
کره ای به شماره  0105777620000نزد بانک ملی شعبه سرچهان واریز ویا بصورت ضمانت نامه بانکی به همراه دیگر مدارک تسلیم نمایند.
.3متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه ویا باشماره تلفن 07144423100تماس حاصل نمایند.
.4بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص،معین وبدون ابهام باشد و در پاکت در بسته بوده و تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/11/09به
انضمام مدارک که به امضاء متقاضی رسیده به امور مالی تحویل وتسلیم نمایند.
.5سپرده نفرات اول،دوم وسوم در صورتی که حاضر به معامله نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
.6به پیشنهادات مبهم،مخدوش،مشروط  ،فاقد سپرده وخارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
.7شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
.8مبلغ سپرده نفرات اول تا سوم تا پایان معامله و فروش قطعات به متقاضیان پرداخت نخواهد شد.
.9هزینه انتشار آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.
.10آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/11/09می باشد.
.11انتقال اسناد مالکیت و کلیه هزینه های مربوط به آن بعهده خریدار می باشد.
.12بازگشایی پاکات راس ساعت  14روز یکشنبه  1400/11/10در محل شهرداری ُکره ای انجام می پذیرد.
.13قیمت پایه قطعات مذکور به شرح ذیل می باشد.
قیمت پایه (ریال)
مساحت (مرتمربع)
مشخصات
ردیف
2.490.000.000
300
قطعه شامره 1
1
2.310.000.000
300
قطعه شامره 2
2
2.400.000.000
300
قطعه شامره 3
3
2.550.000.000
300
قطعه شامره 4
4
1257292

37420

محمدحسین میرزایی -شهردار ُکره ای
( سهامي خاص )
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره 1400/101
( يك مرحله اي)

موضوع مناقصه :اجرای شبکه و نصب ایستگاه
مناقصه گـزار :شركت گاز استان فارس
-1شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه  :اجرای  228متر شبکه گازرسانی ،حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه  T.B.Sبا ظرفیت  10000متر مکعب بر
ساعت ،تهیه برخی اقالم مکانیکال یک دستگاه ایستگاه  T.B.Sبا ظرفیت  5000متر مکعب بر ساعت و یک دستگاه ایستگاه  C.G.Sبا ظرفیت  30000متر مکعب برساعت،
تکمیل ساختمان ایستگاه  ،C.G.Sجاده دسترسی و ابنیه فنی ،طراحی و اجرای حفاظت کاتدیک به صورت پل الکتریکی سیستم ارتینگ ،اجرای سیستم صاعقه گیر ،جهت
شهر دوزه از توابع شهرستان جهرم ،به روش تأمین کاال ،تجهیزات و نصب به صورت توأم  ،PCفهرست بهایی (تهیه بخشی از کاال عهده کارفرما)
 - 2مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :
مبلــــغ تضميـــن حداقل به مبلغ  1/360/000/000/-ریال ميباشد كه بايد توسط پيشنهاد دهنده به يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران كه تا سه ماه از تاريخ
تسليم پيشنهاد معتبر باشد.
ب) واريز وجه به شماره حساب شبا (  ) IR710100004101133430232891با اخذ تأییدیه بر روی فیش واریزی از خزانه امور مالی شرکت گاز استان فارس
ج) سایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)( ،ج)( ،چ) و (ح) ماده ()4آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب هیات
وزیران  -3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاريخ  1400/11/03لغايت ( 1400/11/07از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ،حداکثر تا ساعت )19:00
 -4مهلت و محل تحويل پيشنهادات :حداكثر تا ساعت 13:00روز دوشنبه مورخ  1400/11/18دبيرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه تدارکات
الکترونیک دولت
توجه :طبق شیوه نامه شماره  28/1 -311578مورخ  93/7/5وزارت نفت ،مناقصه گران مي توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد ،تا قبل از
شروع گشایش پاکتها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.
 -5مدت اعتبار پيشنهادها :سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.
 -6تاريخ ،ساعت و محل گشايش پاكات :روز دوشنبه مورخ  1400/11/25ساعت  08:00ساختمان مركزي شركت گاز استان فارس  -بلوار استقالل – نبش خيابان باغ
حوض –سالن وصال
 -7شرايط مناقصه گر
•داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار
•داشتن همزمان رتبه ابنیه و تأسیسات و تجهیزات یا ابنیه و نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور
•داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه  27/189/142/169/-ریال )
•داشتن تجهيزات الزم ،تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي شركت ملي گاز ايران
•ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه  63268وزارت اقتصاد و دارایی.
 -8اقدامات الزم جهت خريد اسناد مناقصه:
 -8-1ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.irو دریافت توکن
 -8-2انجام واريزي به مبلغ  400 ،000/-ريال به حساب شماره  4001133404025447بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شناسه واریز
( )306133458292740838300000000501و شماره شبا  IR030100004001133404025447از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
شركتهاي واجد شرايط در بند  7جهت خريد اسناد مي توانند به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس  setadiran.irمراجعه نمایند .پشنهادات مناقصه گراني
كه حداقل امتياز قابل قبول را در ارزيابي كيفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد (حداقل سه مناقصه گر) .اطالعات درج آگهي در وب سايت شركت
گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.irو پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irقابل دسترسي مي باشد.
شماره فكس  - 071 - 38304074 -38209000 :شماره تماس شرکت گاز استان فارس 071-38209443-9
تاريخ درج آگهي نوبت دوم1400/10/29 :
تاريخ درج آگهي نوبت اول1400/10/28 :
37478
1259910

روابط عمومي شركت گاز استان فارس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060311029000262مورخه  1400/08/17هیات 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 نصیب اله ذوالفقارلو کوهی فرزند محمود بشماره
شناسنامه  1662صادره از فراشبند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  259/63مترمربع پالک  7623فرعی از  1231اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  867فرعی از  1231اصلی قطعه  6بخش  8فارس واقع در شهرستان فراشبند خریداری از مالک رسمی آقای طمراس محمدی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ 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 انتشارنوبت دوم1400/11/13 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/28 :
 102م الف
37405/195820
امیدحسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رای شماره  1400603170070002658هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد هوشور فرزند استاد کرم به شناسنامه  140و کدملی  1860921701صادره
از بهبهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  14/59مترمربع در قسمتی از پالک  5771/2اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک بموجب
سند رسمی به متقاضی محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/11/12 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/28 :
 8 /350م الف
37470
احمدی – سرپرست ثبت بهبهان

صفحه

5
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شماره

3275
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1400/09/25-140060311033000329هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رستم تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی گودرزی فرزند مهراج بشماره شناسنامه  4صادره
از مصیری نسبت به  4/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یک باب گاوداری به مساحت  3000مترمربع تحت پالک  703فرعی
از پالک  86اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی مذکور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 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.
 71م الف
37348/195731
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/10/28 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/14 :
موسی کشاورزی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060311002000603مورخ  1400/06/18موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جهانگیر شریفی فرزند منصور بشماره شناسنامه  881صادره از
ممسنی در ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت  10095/20مترمربع پالک  1208فرعی از  6اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  6اصلی قطعه  11واقع
در بخش  7فارس کازرون خریداری از مالک رسمی ( اسفندیار زارعی فرزند غالمحسین) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 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 انتشارنوبت دوم1400/10/28 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/13 :
 345م الف
37260/195695
داود انصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060311002000601مورخ  1400/06/18موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جهانتاب پناهی فرزند محمد بمشاره شناسنامه  2صادره از کازرون
نسبت به  24سهم مشاع از  30سهم سهام ششدانگ یک درب باغ به مساحت  5231/56مترمربع پالک  246فرعی از  89اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  89اصلی قطعه  3واقع در بخش  7فارس کازرون خریداری از(قدرالحصه متقاضی) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 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.
 370م الف
37380/195715
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/10/28 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/13 :
داود انصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی مناقصه خدمات شهری مرحله چهارم

شهرداری باالده در نظر دارد با استناد به صورتجلسه شماره  02مورخ  1400/05/21شورای اسالمی شهر باالده نسبت به واگذاری بخش نیروی انسانی ،خدماتی و فضای سبز
شهری به پیمانکار واجد الشرایط دارای صالحیت از اداره کار و کارت ایمنی با قیمت پایه ماهیانه مبلغ  1/000/000/000ريال اقدام نماید لذا از واجدین شرایط دعوت به
عمل می آید پس از نشر آگهی جهت تحویل اسناد و شرکت در مناقصه از تاریخ  1400/10/28لغایت  1400/11/14به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.
-2شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد.
-1به پیشنهاد مخدوش ترتیب اثر داده نمی شود.
-3هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-4پیشنهاددهندگان می بایست مبلغ  5درصد از مجموع قیمت یکساله برابر با  600/000/000ريال را به حساب سپرده شماره  0110811420001نزد بانک صادرات به
-5سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد ضبط خواهد شد.
عنوان تضمین شرکت در مناقصه واریز نماید.
-6پیمانکار ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری در سال  1400می باشد.
-7ده درصد کل قرارداد بعنوان حسن انجام تعهدات ضمانت نامه بانکی معتبر در هنگام عقد قرارداد گرفته می شود.
 3655م الف
37477
1262053
-8پرداخت حداقل دو ماه اول حقوق با برنده مناقصه می باشد.

فتح اله اردشیری – شهردار باالده

اطالعیه فراخوان واگذاری امور نمونه برداری
اداره کل استاندارد استان فارس در نظر دارد نسبت به واگذاری فعالیت نمونه برداری ( نمونه برداری ،آماده سازی و ارسال نمونه به آزمایشگاه) به شرکتهای
بازرسی واجد صالحیت و مطابق " شیوه نامه واگذاری فعالیت های بازرسی و نمونه برداری به شرکت های بازرسی تایید صالحیت شده" اقدام نماید .لذا از
متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد که با مراجعه به سایت این اداره کل به آدرس  SHIRAZ.ISIRI.GOV.IRضمن دریافت مستندات ( متن شیوه
نامه مذکور و جدول هزینه تمام شده نمونه برداری) و تکمیل جدول الف  ( 1ستون خود ارزیابی شرکت) شیوه نامه ،نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر
 6353م الف
37479
1261568
تا تاریخ  1400/11/15به دبیرخانه این اداره کل ( در پاکت دربسته) اقدام نمایند.
اداره کل استاندارد فارس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060311029000261مورخه  1400/08/17هیات 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 حسین ذوالفقارلو کوهی فرزند جهانبخش بشماره
شناسنامه  10375صادره از فراشبند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  290/78مترمربع پالک  7624فرعی از  1231اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  867فرعی از  1231اصلی قطعه  6بخش  8فارس واقع در شهرستان فراشبند خریداری از مالک رسمی آقای طمراس محمدی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ 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.
 103م الف
37406/195819
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/11/13 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/28 :
امیدحسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060311029000348مورخه  1400/10/07هیات 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 کمیل بقائی فرد فرزند محمد زکی بشماره شناسنامه 189
صادره از فیروز آباد در یک باب خانه به مساحت  298/43مترمربع پالک  7625فرعی از  1231اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1231اصلی قطعه
 6بخش  8فارس واقع در شهرستان فراشبند خریداری از مالک رسمی آقای محمد اسماعیلیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 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.
 105م الف
37428/195821
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/11/13 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/28 :
امید حسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060311029000315مورخه  1400/09/20هیات 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 صادق حق پرست فرزند عبدالرحمن بشماره
شناسنامه  1031صادره از فراشبند در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  2998/11مترمربع پالک  1324فرعی از  1232اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  1232اصلی قطعه  6بخش  8فارس واقع در شهرستان فراشبند روستای آویز خریداری از مالک رسمی آقای گرگعلی حق پرست محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 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.
 107م الف
37464/195822
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/11/13 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/10/28 :
امید حسینی – رئیس ثبت اسناد و امالک

