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IR030100004001133404025447

آگهي مناقصه عمومي
1400-1150

نوبت اول آگهی  1400/11/06   طلوع                                                                نوبت دوم آگهی   1400/11/10  افسانه
فضای سبز  شهرداری منطقه پنج شیرازدر نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B را ازطریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به 
بخش خصوصی واگذار نماید. لذا ازكلیه شركتهاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آید، با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: 
شیراز بلوار رحمت روبروی بوستان سعدی شهرداری منطقه پنج مراجعه نمایند. ضمنًا در صورت نیازبه اطالعات بیشتر شماره تلفن 07137367860 

آماده پاسخگوئي میباشد.
1 -مبلغ برآورد اولیه)دوساله(91.403.341.572 ریال 

2 - مدت انجام كار: دو سال می باشد
3 - مبلغ تضمین شركت در مناقصه مبلغ 4.570.167.079 ریال است كه باید به یكي از صورتهاي مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاكت 

) الف ( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. 
الف - ضمانتنامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملي: 14002091671  و كداقتصادي: 411364877455  

ب – فیش واریز نقدي به حساب سازمان به شماره 100805504742 بانک شهر
4 - ارائه حداقل رتبه 5 كشاورزی از سازمان برنامه و بودجه یا ارائه گواهی صالحیت معتبر مرتبط با موضوع مناقصه  از اداره تعاون، كار و رفاه 

اجتماعی استان فارس الزامی می باشد .
5 -الزم به ذكر است شركتهایی كه گواهی صالحیت )مجوز فعالیت( از استانهای دیگر را داشته باشند می بایست مجوز فعالیت در استان فارس 
را از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان فارس اخذ و همراه با سایر اسناد در پاكت ب ارائه نمایند در غیر اینصورت پاكت پیشنهادی آنان 

بازگشایی نخواهد شد.
 6 -مدیرعامل یا یكی از اعضای هیات مدیره شركت الزامًا می بایست داراي مدرك كارشناسی از دانشكده های كشاورزی یا منابع طبیعی در 

رشته های مرتبط با موضوع مناقصه و سهام دار ودارای حق امضا در اسناد و مدارك مالی و قراردادها باشد. 
7 -خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز می بایست جزء موضوع اساسنامه شركت باشد .

8 -ارائه 3سال سابقه  اجرایی در خصوص حفظ و نگهداری و یا احداث فضای سبز توسط شركت ، الزامی میباشد .
9 -زمان بازدید میدانی ساعت 9 صبح  روز دو شنبه مورخه 1400/11/18 و محل تجمع دفتر فضای سبز منطقه واقع در بوستان شهدا  می باشد .

10 -آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخه 1400/11/25 می باشد .
11 -زمان تشكیل كمیسیون بازگشایی پاكت ها ساعت 14:15 روز چهار شنبه مورخه 1400/11/27 در محل سالن جلسات اداره كل حقوقي 

شهرداری شیراز واقع در چهار راه خلدبرین خواهد بود.
12 -هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.

13 -بدیهی است شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول كلیه شروط  شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
14 -سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

15 -جهت اخذ اسناد مناقصه، از طریق مراجعه به سایت معامالت شهرداری شیراز به آدرس PMIS.SHIRAZ.IR یا از طریق مراجعه حضوری و 
ارائه معرفی نامه معتبر، كارت شناسایی به آدرس:)بلوار رحمت، روبروی بوستان سعدی، واحد قراردادها منطقه پنج(اقدام گردد

16 - آگهی و اطالعات مریوط به مناقصه از طریق سامانه شفافیت شهرداری شیرازقابل مشاهده می باشد.
37535                                       1264038                  

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان های فاقد سند رسمي
های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  تكلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره 140060311020000960 -1400/10/12-هیات  رای  برابر 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بیضا تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی ایت اله دهقان فرزند علی صادره بیضا ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیم كار به مساحت 38001 مترمربع پالك شماره 1245 فرعی از 943 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك اصلی مذكور واقع در بخش 
شش فارس بیضا روستای شهید آباد كه مالكین رسمی بیداله دهقان، مظفر كشاورز و خان باز كشاورز می باشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/11/06                                                      تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/11/21

195858/37540                         115 م الف 
سید عبدالکریم زارعي – رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهي مزایده اموال منقول 
اجرای احكام حقوقی شورای حل اختالف كازرون به موجب محتویات پرونده 98/793 اجرایی ش له خانم ژاله طالب فرد فرزند 
علی به طرفیت آقای شاحسین )شاه حسین( فرزند امراله و با تجویز از مواد مندرج در قانون اجرای احكام حقوقی مصوب سال 1356 
و بنا به تقاضای محكوم له اموال توقیفی شامل یک دستگاه خودرو پیكان بار به شماره انتظامی 153 ل 43 ایران 24 سفید رنگ و 
دوگانه LPG و ظاهر تمیزی ندارد و به قیمت پایه مبلغ 500/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده است  را از طریق مزایده به 
فروش می رساند؛ لذا بدینوسیله به اطالع عمومی می رساند كسانیكه مایل به خرید می باشند در روز یكشنبه مورخه1400/11/24 
ساعت ده صبح در این اجراء حاضر و قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه فوق شروع و شخصی كه باالترین 
از  احدی  های  از حساب  یكی  در  را  كارشناسی  پایه  مبلغ  باید  متقاضی  بود.  مزایده خواهد  برنده  نماید  ارائه  را  پیشنهادی   قیمت 
بانک های خود توقیف و رسید آن ) چک تضمینی( را به شعبه ارائه نماید. مزایده با حضور نماینده دادستان برگزار خواهد شد 
متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر و مشاهده وضعیت خودرو تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده به این اجرا مراجعه نمایند. این 

آگهی به استناد ماده 18 قانون اجرای احكام حقوقی برای نوبت اول در یكی از روزنامه های محلی درج و منتشر می گردد.
37539                            401 م الف 

حکیمه کامکار- قاضي اجرای احکام حقوقي شورای حل اختالف کازرون 

) سهامي خاص (
چاپ آگهي مناقصه عمومي شماره  1400/103

) یك مرحله ای (
مناقصه گـزار: شركت گاز استان فارس                                                                   موضوع مناقصه: تعمیرات خطوط شبکه، انشعاب، ایستگاه و حفاظت کاتدی  

1-شرح مختصر كار و محل اجرای پروژه: تعمیرات خطوط شبکه، انشعاب، ایستگاه و سیستم¬های حفاظت کاتدی در سطح شهرستانهای آباده، اقلید، مرودشت، ارسنجان، 
بوانات، سرچهان، خرمبید، پاسارگاد، خرامه و زرقان به روش فهرست بهایی

2 -  مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : 
مبلغ تضمین حداقل به مبلغ  -/2/740/000/000  ریال می باشد كه باید توسط پیشنهاد دهنده به یكی از صورتهای ذیل اقدام گردد.                  

الف( ضمانت نامه بانكی 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 تاریخ 
تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.

ب( واریز وجه به شماره حساب شبا )                                                         ( با 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 )4(آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22 مصوب 

هیات وزیران
3- زمان فروش اسناد  مناقصه و ارزیابی: از تاریخ 1400/11/10  لغایت 1400/11/14 )از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت،  حداکثر تا ساعت 19:00(

4- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداكثر تا ساعت 13:00 روز دوشنبه  مورخ 1400/11/25 دبیرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس و سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت

توجه: طبق شیوه نامه شماره 311578- 28/1 مورخ 93/7/5 وزارت نفت، مناقصه گران می توانند پیشنهاد مالی اصالحی خود را فقط یک بار در سامانه ستاد، تا  قبل از 
شروع گشایش پاکت¬ها به صورت دیجیتالی در سامانه ستاد بارگذاری و تأیید نمایند.

5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداكثر برای یك بار قابل تمدید می باشد.
6- تاریخ، ساعت و محل گشایش پاكات: روز دوشنبه  مورخ 1400/12/02  ساعت  08:15   ساختمان مركزی شركت گاز استان فارس - بلوار استقالل – نبش خیابان 

باغ حوض –سالن وصال
7- شرایط مناقصه گر          •داشتن رتبه تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور                  •داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار

•داشتن  ظرفیت آزاد  معادل حداقل برآورد پروژه  -/54/729/805/287 ریال(
•داشتن تجهیزات الزم ،تخصص و توانایی فنی و مالی انجام كار مطابق با استانداردهای شركت ملی گاز ایران

•ارائه آخرین صورت های مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد بر اساس بخشنامه 63268 وزارت اقتصاد و دارایی.
8- اقدامات الزم جهت خرید اسناد مناقصه:                       1-8- ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.ir و دریافت توکن

2-8- انجام واریزی  به  مبلغ -/000، 400 ریال  به حساب شماره 4001133404025447  بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  شناسه  واریز  )3061334582927
40838300000000501(   و  شماره شبا                                                             از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت.

شركتهای واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد می توانند به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس setadiran.ir مراجعه نمایند. پشنهادات مناقصه گرانی 
كه حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی كیفی كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد )حداقل سه مناقصه گر(. اطالعات درج آگهی در وب سایت شركت 

گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد.
شماره فكس : 38209000- 38304074 - 071 - شماره تماس شرکت گاز استان فارس  071-38209443-9

تاریخ درج آگهی نوبت اول:  1400/11/05                               تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 1400/11/06                             1264041               37530

روابط عمومي شركت گاز استان فارس

آگهي فراخوان شرکت در مزایده
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس در نظر دارد مزایده عمومی زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 

مبلغ پايه اجاره بها مدت قراردادنوع قراردادمحلعنوانرديف
ماهيانه )ريال(

مبلغ تضمين شركت 
در مزايده )ريال(

واگذاري سايت كارواش پايانه 1
بار شيراز 

اجاره بدون اخذ پايانه بار شيراز 
سرقفلي

328.000.00061.152.000 سال

1.مهلت دریافت اسناد از تاریخ 1400/11/07 لغایت 1400/11/11 
2.مهلت بازدید از تاریخ 1400/11/07 لغایت 1400/11/21 )ساعت 8:00 لغایت 14(

3.ارائه پیشنهاد : تا پایان وقت اداری )ساعت 14( مورخ 1400/11/21
4.بازگشایی پیشنهادها :1400/11/23 راس ساعت 10:00 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :
1.برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت می باشد و كلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 
صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شركت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از 

این طریق امكان پذیر می باشد.
2.كلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه ارجاع كار در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3.عالقه مندان بر شركت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی )توكن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مركز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-41934 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir(  بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/05                                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/06

37529                                                               1264645
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس

آگهي تجدید مناقصه و ارزیابي کیفي
شماره آگهی تجدید مناقصه در سامانه تداركات الكترونیكی دولت:  2000005669000062

نوع فراخوان : ارزیابی كیفی و مناقصه عمومي یک مرحله اي
شركت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی كیفی و مناقصه عمومي یک مر حله اي نسبت به انتخاب پیمانكاران واجدشرایط حداقل  

بارتبه 5 در رشته آب و یا ابنیه  پروژه تكمیل احداث مخزن 2500 متر مكعبی شهر نورآباد  اقدام نماید .
www.setadiran.ir 1(محل پروژه :  نورآباد                   2(مدت اجرا ء پروژه : 24 ماه   3(محل اخذ اسناد : سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس

4( (برآورد اولیه: 31.648.469.335 ریال.       5(تاریخ نهایي اخذ اسناد: 1400/11/16      6(تاریخ نهایي قبول پیشنهادات: 1400/11/30
7(تاریخ كمیسیون باز گشایي پاكات ارزیابی: 1400/12/01  و تاریخ بازگشایی پاكات الف و ج : 1400/12/03

8(به پیشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9(مبلغ تضمین شركت در مناقصه 1.600.000.000  ریال .

10( قیمت اسناد 2.000.000 )ریال( به حساب 1528936404 بانک ملت به شناسه پرداخت 240008037112 نام شركت آب و فاضالب استان فارس كه حتما 
از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت انجام پذیرد.

11(اعتبارات طرح از محل اعتبارات توسعه و ایجاد شبكه توزیع و تاسیسات آب آشامیدنی شهری به شماره طرح 302ف1503003 كه از طریق اسناد خزانه 
اسالمی، اوراق مشاركت  و غیره پرداخت میگردد مي باشد.

12(نوع تضمین شركت در مناقصه:ضمانت نامه بانكي )شركت در فرآیند ارجاع كار( در وجه شركت آب و فاضالب استان فارس.)سه ماه اعتبار و قابل تمدید(                       
13(سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

14( این آگهی در سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس www.setadiran.ir تبت گردیده فقط پاكاتی قابل قبول و بازگشایی میگردد كه شركت 
كننده )مناقصه گر( در سامانه ثبت نام و كلیه مدارك را در سامانه بارگذاری و پیشنهاد قیمت را ارائه نموده باشند،  پاكت ضمانتنامه )الف(عالوه بر بارگذاری در 

سامانه بدون هیچ تغییری میبایست بصورت فیزیكی تحویل دبیرخانه شركت آب و فاضالب فارس گردد.
وب سایت جهت باز بیني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

تاریخ آگهي نوبت اول 1400/11/06  و نوبت دوم 1400/11/11                                                       1263621                           37537
شركت آبفا استان فارس

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان های فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 40060311002000982 مورخ 1400/10/02 موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثتبی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک كازرون تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مسلم شكری آقاجری فرزند علی بشماره شناسنامه 
2 صادره از ممسنی نسبت به 35 سهم از 48 سهم عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت 491/62 مترمربع به پالك 2153 
فرعی از 61 اصلی واقع در قطعه 3 بخش 7 فارس كازرون مفروز و مجزی شده از پالك 61 اصلی قطعه 3 بخش 7 فارس كازرون خریداری  و 
انتقالی از مالک رسمی آقای عیدی محمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/10/21                                                            تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/11/06

195759/37412                                          375 م االف 
داود انصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان های فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 140060311241004117 مورخ1400/08/11 موضوع پرونده كالسه شماره 1400114411241000140 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز- ناحیه 5 تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی خانم مرجان تقی زاده به شناسنامه شماره 82 كدملی 2298920761 صادره شیراز فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 113/50 مترمربع به پالك 12946 فرعی از 2139 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك شماره 7 فرعی از 2139 اصلی واقع در بخش 4 
حوزه ثبت ملک شیراز –ناحیه 5 خریداری از مالک رسمی آقای حیدر صفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/10/21                                                    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/11/06
195758/37409                     3648 م الف

محسن مرتضوی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان های فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 1400/10/19-140060311033000345 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رستم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حسین باقری فرزند كریم بشماره شناسنامه 
2380269051 صادره از ممسنی نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 388/22 
مترمربع تحت پالك 184 فرعی از 85 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك اصلی مذكور قطعه 09 بخش 07 فارس حوزه ثبت ملک رستم انتقالی 
احدی از وراث شهباز باقری فرزند علی قلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/10/21                                                    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/11/06

195760/37416                                             80 م الف 
موسي کشاورزی – رئیس ثبت اسناد و امالک 


