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سیدمحی الدین حسینی ارسنجانی  -تماشا

دکتر حســین افالکی فرد مدیــر امور پردیس های دانشــگاه
فرهنگیان فارس با صدور پیامی به مناســبت هفته بســیج این

مناســبت مهم ملی را به آحاد ملت شــریف ایــران بخصوص
بسیجیان ،دانشــگاهیان و دانشجومعلمان بسیجی تبریک گفت.
متن این پیام که از ســوی روابط عمومی این دانشگاه در اختیار
خبرنگار «تماشا» قرار گرفته است را با هم می خوانیم:

بسم ا ...الرحمن الرحیم

بسیج ،فهم درســت ،اعتماد ،اراده و اخالص امت اسالمی است

که با ظهور اســام تولد یافته و در ملتهای مسلمان رشد کرده

اســت .هوشــمندی و تدبیر ارجمند حضرت امام خمینی (ره) و
عدالت خواهی میلیونها انسان با ایمان ،تنها تبلور دوباره بسیج

در عصر حاضر بود .هفته بسیج فرصتی مغتنم برای تجدید عهد

و پیمان با آرمان های بلند حضرت امــام خمینی (ره) و بیعتی با

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است .مهم ترین هدف بسیج

یاری رســاندن به دین خدا و مردم اســت و این روحیه مردمی

و اعدولهم ما استطعتم من قوه (انفال )۶۰

باعث شده که فرهنگ بســیجی نه تنها در کشور بلکه به بیرون

هنگامی که بســیج اســت هیچ تهدیدی متوجه نظام اسالمی

و صالبت جمهوری اســامی ایران در برابر دشــمنان خارجی و

افتخارم اینست که خود یک بسیجی ام .امام خمینی (ره)

نخواهد شد .مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

از مرزهای کشور نیز گســترش یابد .بسیج مردمی بیانگر اقتدار

همچنین نشان دهنده رشــادت ،جوانمردی ها و غیرت مردان و

* سال دوازدهم * شماره 2238

زنان ایران زمین اســت .بسیج جامعه پزشکی نیز در کنار اقشار

مختلف جامعه و مردم ،طی این روزهای سخت کرونایی ،اقدامات
ارزنده ای در حوزه سالمت و استفاده از ظرفیت های بالقوه جامعه

پزشکی در خدمت رسانی جهادی به آحاد مردم انجام داده است.
هفته مبارک وفرخنده بســیج فرصت مغتنمی است جهت تجدید

پیمــان با آرمانهای بلند حضرت روح ا ...و بیعتی دوباره با بزرگ
بســیجی دالور ســلف صالح حضرت امام ،مقام معظم رهبری
است که نوای دلنشین و عاشــقانه اش را باگوش جان شنیدیم
او که در خاکی افالکی به گســتره تاریخ انسان در برابر تمامیت

استکبار قد علم کرد و پرچم خونین فتح را بر گلدسته های غریب

مســجد اللهها برافراشت واو که مارا گفت :بسیجی باید دروسط
میدان باشــدتا فضیلتهای اصلی انقالب زنده بماند .امید آنکه

مابازماندگان آن امام بزرگواروپاک سرشت بتوانیم این صفت زیبا

را در تار و پود نام مقدس بسیج و بسیجی که عجین شده است
با کلمات مقدســی نظیر شهید و جانباز و ایثارگر و آزاده و فداکار
و جان برکف ،خون شــهید و دست بریده و تن پاره پاره ،صیانت

و پاســداری کنیم.لذا اینجانب هفته بسیج را بر همه دالور مردان

بسیجی ایام دفاع مقدس و دیگر بســیجیانی که در سنگرهای
گوناگون نظام در جهت توســعه و آبادانی و حفظ و حراست آن

کوشــش می کنند همچنین بســیجیان خانواده بزرگ دانشگاه
فرهنگیان و عموم کارکنان ،اســاتید و دانشجویان این مجموعه

تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم در پرتو عنایات الهی و
پیروی از منویات مقام معظم رهبری در پاسداری از ارزش های

اسالمی انقالبی موفق و موید باشید.

گامهای دولت برای بهرهبرداری فارس از آب خلیج فارس

به گــزارش ایرنــا ،یکی از دغدغــه ها و
درخواســتهای مردم استان فارس و حتی
حوزه صنعــت این خطه جنوبی کشــور در
راستای حل مشکل کم آبی بوده است.
معضل کم آبی نه تنها آب شــرب مورد نیاز
مردم که ســایه این چالش اکنون بر صنعت
فارس نیز سنگینی می کند و حتی باعث شده
تا بســیاری از طرح های زیربنایی و صنعتی
از جمله صنعت پتروشیمی این خطه به دلیل
وجــود همین معضل در میانــه راه راکد و یا
متوقف شده و هزینه های هنفگت و بار مالی
فراوانی را بر روی مجموعه دولت و سرمایه
گذاران بخش خصوصی نیز تحمیل کند.
کم مهری و خشم طبیعت و بروز خشکسالی ها
در کنار برخی دخالت های انســانی و شاید
ســوء تدبیرها از گذشــته های دور تاکنون
باعث شده تا برخی روســتاها و شهرها در
این اســتان و مناطق جنوبــی آن از جمله
بیرم ،عالمرودشــت و بسیاری از روستاها و
شــهرهای امروز بیش از گذشته با مشکل
جدی کم آبی دست و پنجه نرم کنند.
مردم و شــهروندان مناطق جنوبی اســتان
فارس سالهاســت که با افت فشــار آب و
حتی غیرقابل شرب بودن دست و پنجه نرم

می کنند و بدون شک ضرورت چاره اندیشی،
برنامه ریزی به صــورت کوتاه مدت و بلند
مدت برای حل این مشــکل امری اجتناب
ناپذیر به نظر می رسد.
اما آنچه مســلم اســت ،چالش کم آبی در
اســتان فارس خود زخم کهنه و گره کوری
اســت که باز کردن و امید بــه رفع و گره
گشایی از آن گویا باید در این برهه زمانی و
در دولت تدبیر و امید آن هم با وجود شرایط
بسیار سخت صورت گیرد.
گام اساســی اکنون در سایه همدلی و عزم
جدی مسئوالن و مقامات اجرایی در استان
فــارس اعم از نمایندگان و مقامات ارشــد
اجرایی و نهادهای مربوطــه برای رفع این
معضل جــدی محکم تر و بــا برنامه ریزی
منسجم تری نســبت به قبل برداشته شده
است.
همیــن عزم و وحدت و انســجام و همدلی
مردم ،مســئوالن و نهادهــای ذی ربط در
اســتان فارس و مناطق جنوبی آن نیز باعث
شــده تا دولت و مجموعــه وزارت نیرو و
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور نیز
بیش از گذشته این درد را احساس و با عزم
و تصمیمی جــدی تر برای کمک به حل این

آگهي مزایده عمومي یک مرحله اي
(شماره )99-1-9-69
شماره سامانه 2099007000000002

 -1نام مزایده گزار :شــرکت توزيع برق فارس به آدرس شــيراز خيابان معدل
حدفاصل فلســطين و مالصدرا تلفــن  07132319374-80تلفن امور تدارکات
07132317869
 -2موضوع مزایده :فروش کاال و لوازم شــبکه توزیع نیرو و اموال اســقاط (از
قبیل :سیم مسی اســقاط و کابل مسی اســقاط و غیره) موجود در انبار مرکزی
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
 -3زمان دريافت اســناد مزایده :در ساعت اداري (از ساعت  10:00الي )14:30
از تاريخ  99/9/4لغایت  99/9/9به مدت  5روز کاري
 -4مدارک مورد نياز جهت تحويل اســناد :فيش واريزي به مبلغ  220000ريال
واريز به حساب جاري شماره  07860-7827بانک تجارت شعبه فلسطين شيراز
 -5آدرس محل دريافت اســناد :دسترســي به اســناد مزایده از طريق سامانه
الکترونیکی تدارکات در ســایت  www.setadiran.irو سایر اطالع رسانی ها
از طریق شبکه اطالع رســانی معامالت توانیر به نشانی ، www.tavanir.org.ir
شرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس به آدرس  www.farsedc.irو پایگاه
ملی مناقصات امکان پذیر می باشد .الزم به ذکر است بارگذاری اسناد از طریق
سامانه تدارکات دولت الزامی می باشد.
-6آدرس محل دریافت پیشنهادها :شيراز -خيابان معدل -حدفاصل فلسطين و

مشکل اعالم آمادگی کند.
* خروجی مثبت و امیدبخش یک نشست
معاون عمرانی اســتانداری فــارس اعالم
کرد :موضوع انتقــال آب از خلیج فارس به
اســتان فارس در کمیسیون عمران مجلس
و بــا حضور معاونــان وزارت نیرو  ،تعدادی
از نماینــدگان مجلس  ،اســتاندار فارس و
شرکت های سرمایه گذار در این حوزه مورد
بررسی قرار گرفت.
محمود رضایی کوچــی عنوان کرد :به دنبال
پیگیری های اســتاندار فارس برای اجرای

طــرح انتقال آب از خلیج فارس به اســتان
فــارس در فــاز اول  ۱۵ ،میلیون مترمکعب
آب به شهرســتان های المرد و مهر منتقل
خواهد شد و مصارف شــرب و صنعت این
شهرستانها را از منابعی پایدار تأمین خواهد
کرد.
وی یادآور شــد :در اجــرای فاز اول انتقال
آب در این طرح ،به واســطه شیوه طراحی
آب شیرینکن های استفاده شده که امکان
انتقال آب تا ظرفیت  ۴۰۰میلیون متر مکعب
نیز ممکن خواهد بود.

مالصدرا  -شــرکت توزيع نيروي برق استان فارس -امور
تدارکات -تلفن 32317869
 -7زمان تحویل اسناد :ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخه
99/9/24
شرکت توزيع
استان
برق
نيروي
توزيع
شرکت
مزایده:
برگزاري
 -8محل
نيروي برق استان
پشتيباني
معاونت
دفتر
اول
طبقه
فارس-
فارس
 -9زمان بازگشايي پاکات :پيشنهادهاي واصله ساعت  13روز
دوشنبه مورخ  99/9/24با حضور اعضاي کميسيون مزایده باز و قرائت مي گردد،
به پيشــنهادهاي فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از موعد مقرر
در بند  7آگهي مزایده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -10ذکر شماره مزایده روي پاکات الزامي بوده و حضور پيشنهاددهندگان در
جلسه آزاد است.
 -11تضمين شــرکت در مزایــده :مبلغ  4.835.000.000ريــال که به صورت
ضمانتنامه معتبر بانکي ،چک بانکي تضمين شده در وجه مزایده گزار يا مطالبات
بلوکه شده توسط امور مالي اين شرکت مي باشد که بايستي در پاکت الف قرار
گرفته تحويل مزایده گزار گردد .ضمن ًا تضمين کمتر از مبلغ ياد شــده يا ساير
موارد (چک شخصي وجه نقد و  )...قابل قبول نمي باشد.
 -12شرکت توزيع برق فارس در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار مي باشد.
 -13پرداخت هزينه حمل و کسورات قانوني به عهده برنده مزایده مي باشد.
 -14ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
شناسه آگهی1048500 :

/8557م.الف -شرکت توزيع نيروي برق استان فارس

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1399قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فیروزآباد

برابر مقررات ماده  12قانون ثبت و ماده  56آئین نامه قانون مذکور اســامی اشــخاصی که نســبت به امالک مجهول المالک واقع در قطعه یک بخش هشت فارس
شهرستان فیروزآباد از اول تیرماه لغایت آخر شهریور ماه  1399درخواست ثبت نموده اند به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد:

 -1پالک شــماره  945/156آقای محمود فوالدی فرزند رمضان به شــماره شناسنامه  10875صادره از فیروزآباد موازی ده سهم مشاع از دویست سهم ششدانگ یک

باب خانه به مساحت  252/55مترمربع تحت پالک  945/156برابر رأی شماره  99/3/27 – 13996031100900695قانون تعیین تکلیف

 -2پالک شماره  1101/5آقای بهنام رحمن پور فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه  607صادره از فیروزآباد موازی  379سهم از  540سهم پالک  1101/5واقع در

قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فیروزآباد  .برابر رأی اصالحی شماره  1399/4/4 – 139960311009000800قانون هیات تعیین تکلیف

 -3پالک شــماره  1453آقای چراغعلی بهزادی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه  2136صادره از فیروزآباد ششدانگ یک قطعه زمین از جدول متروکه به مساحت
 43/22مترمربع تحت پالک  1453اصلی واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فیروزآباد

برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نســبت به رقبات باال واخواهی دارد یا قبل از انتشــار آگهی اقامه دعوا نموده و در دادگاه مطرح است می تواند ظرف مدت

 90روز از انتشار اولین آگهی و در مورد آگهی نوبتی اصالحی ظرف مدت  30روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی به اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد مراجعه
و اعتراض خود را کتب ًا تســلیم و رســید دریافت دارد معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک دادخواست به مراجع
ذیصالح قضائی تقدیم نماید و اال پس از گذشــت موعد مقرر و نرســیدن واخواهی حق او ســاقط مالک یا نماینده قانونی او می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و
گواهی عدم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم نماید .در غیر این صورت اداره ثبت اسناد و امالک بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی
را ادامه خواهد داد.

واخواهی نسبت به حقوق ارتفاقی برابر ماده  20قانون ثبت پذیرفته خواهد شد .این آگهی در دو نوبت به فاصله زمانی  30روز منتشر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول1399/8/1 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/1 :

شناسه1024765 :

/7519م.الف -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد – تیمور منصوری
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1399قسمتی از پالک بخش چهار شیراز منطقه پنج

برابر مقررات ماده  12اصالحی قانون ثبت اســناد و امالک کشــور و با رعایت ماده  59آیین نامه مذکور امالکی که در آگهی های ســابق مجهول المالک آگهی
گردیده و یا امالکی که در موقع ثبت عمومی شــماره گذاری و اظهارنامه آنها در ســه ماهه دوم ســال  1399مربوط به حوزه ثبتی منطقه پنج واقع در بخش چهار

شــیراز به جریان گذارده شده با ذکر شــماره پالک ثبتی ،نام و نام خانوادگی مالک و نام پدر مالک ،میزان سهام مالکیت ،نوع ملک ،محل ملک و مساحت ملک به
شرح ذیل آگهی می گردد:

 - 4327خانم ســعیده خلوصی فرزند هادی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین قسمتی از معبر متروکه به مساحت  53/94مترمربع تحت پالک  4327واقع در بخش
چهار شیراز جهت تجمیع با پالک . 1844/16

 - 4329آقای محمدعلی عزیزآبادی فرزند مهرداد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که سابق ًا قسمتی از سد خاکی بوه به مساحت  1/23مترمربع تحت پالک 4329
واقع در بخش چهار شیراز جهت تجمیع با پالک .1416/35

برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نســبت به رقبه فوق اعتراض یا واخواهی دارد و یا قبل از انتشــار این آگهی اقامه دعوی نموده که در دادگاه مطرح اســت

می تواند دادخواســت واخواهی یا گواهی مشــعر بر طرح دعوی خود را ظرف مدت  90روز از انتشــار اولین آگهی نوبتی به استناد مواد  74و  86اصالحی آیین

نامه قانون ثبت به اداره ثبت منطقه پنج شــیراز تسلیم و رسید دریافت نماید بدیهی اســت که معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره می
بایســت دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید که در این صورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.

تاریخ انتشار نوبت اول1399/8/1 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/1 :

شناسه1021889 :

/7451م.الف  -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  - 5ابراهیم حفار

معاون امور عمرانی استانداری فارس تأکید
کرد :انتقال این حجم آب می تواند آب مورد
نیاز مصارف شــرب و صنعتی تمام استان
فارس را تأمین کند.
رضایی ادامه داد :خــط انتقال آبی که در فاز
اول انتقال آب از خلیج فارس به جنوب استان
کشیده می شود از حیث طراحی به گونه ای
است که انتقال آب به تمام شهرستان های
استان را فراهم می کند.
رضایی با اشاره به اینکه مشاور اجرای طرح
مذکور در گام اول انتقال آب به شهرســتان
المرد را عملی خواهد کــرد ،افزود :به دنبال
اجرای فاز اول و با مشخص شدن میزان آبی
که وزارت نیرو برای ســایر شهرستان های
استان تخصیص می دهد ،آب از حوزه جنوب
به مرکز اســتان منتقل شده و برای مصارف
شرب و صنعتی ســایر شهرستان ها مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد :آب منتقل شده از خلیج فارس
به استان بیش از ظرفیت مصرفی شرب بوده
و در این راستا مورد استفاده حوزه صنعت نیز
قرار می گیرد و بسیاری از مشکالت مرتبط
با کمبود آب صنایع در آینده را نیز برطرف و
زمینه توسعه آنها را فراهم می کند.
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فارس «هفته بسیج»
را تبریک گفت

به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
اجرا شد؛

طرح جهادی همیاران سالمت در بیمارستان نمازی

معــاون امــور عمرانی اســتانداری فارس
همچنین یاد آور شــد :انتقال این حجم آب
به استان فارس سیســتم و ظرفیت پایدار
در حوزه تامین آب را در اســتان ایجاد کرده
و در حــوزه پدافند غیر عامــل نیز کاربردی
خواهد بود.
* انتقال آب از سد سلمان به شهرستانهای
جنوبی استان
رضایی در ادامه از بررسی موضوع آبرسانی
به بخــش هایی از شهرســتان های الر و
المرد ،خیرگو ،چاهورز و بیرم و سایر روستاها
و بخش های با مشکل کم آبی در این منطقه
اشاره کرد و گفت :در این نشست مقرر شد
رفع مشکل کم ابی این مناطق در اسرع وقت
در دستور کمیســیون عمرانی مجلس قرار
گیرد.
وی تصریح کرد :با ارتقا ،تقویت و بهسازی
خط یک انتقال آب از ســد سلمان و انجام
مطالعات خــط  ،۲پروژه آبرســانی به این
مناطق اجرایی می شود.
رضایی افزود :تامین اعتبارات مورد نیاز برای
انجام این پروژه آبرسانی از طریق نمایندگان
مجلس پیگیری و بــه دنبال آن پروژه طبق
زمان بندی معمول اجرایی خواهد شد.

طرح همیاران سالمت به نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شیراز در حال برنامه ریزی و اجراست.
به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ،نشست هماهنگی برنامه جهادی
همیاران ســامت با حضور مســئوالن دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه و مسئوالن بیمارستان نمازی برگزار شد.
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ضمن تقدیر از زحمات
کادر درمان در ســنگر مبــارزه با ویروس کرونا بیان کــرد :فعالیت همیاران
ســامت در زمینه همیاری با کادر درمان ،ارایه مشــاوره ویژه کادر درمان،
بیماران و همراهان بیمار مشــاوره احکام ،در راستای مراقبت و حفظ سالمت
معنوی و همکاری جهادی در بخش خدماتی بیماران است.
حجت االســام و المسلمین «محمد مهدوی» با تأکید بر فعالیت جهادی این
گروه افزود :اقدامات خدماتــی از جمله غذا دادن به بیماران و مواردی از این
قبیل نیز از فعالیت های همیاران سالمت است.
او ادامه داد :این طرح نیازمند ورود خیرین برای کمک رســانی مالی و حضور
طالب ،دانشــجوها و افراد عالقمند و توانمند اســت ،همچنین برای تحقق
بخشیدن به این فعالیت جهادی ،الزم است اطالع رسانی وسیعی انجام شود.
دکتر «کامران راسخ» قائم مقام و معاون درمان مرکز آموزشی درمانی نمازی
نیز ضمن بررســی و ابراز نظر در خصوص طرح همیاران سالمت گفت :تیم
مدیریتی در راســتای اجرای این طرح مطابق با معیارهای مشخص مجموعه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،برای هرگونه همکاری آمادگی کامل دارد.
در ادامه این نشست «رضا ملک نسب» سرپرست مدیریت بیمارستان نمازی
نیز با توجه نتایج معنوی دست اندرکاران برنامه های جهادی ،خواستار رعایت
پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمت این همیاران طی مدت همکاری شد.
طرح جهادی همیاران ســامت در قالب همیاری ،مشــاوره ،همکاری با کادر
درمان به همــت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه علوم
پزشکی شیراز در حال برنامه ریزی و اجرا است.

آگهی حصر وراثت

آقای  /خانم ســیده عفت حسینی دارای شناسنامه شماره  5متولد  1361به شرح دادخواســت به کالسه  99/114ش د از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت

نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدعلی برزحسینی به شناسنامه  1301در تاریخ  1399/4/16در اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته و ورثه حین الفوت
آن مرحوم عبارتند از:

 -1متقاضی  /متقاضیه با مشخصات فوق الذکر سیده عفت حسینی دختر متوفی

 -2ماهتاب فهندژ سعدی به شماره شناسنامه  11صادره از حوزه شیراز همسر متوفی
 -3سید احمد حسینی به شماره شناسنامه  16صادره از حوزه شیراز پسر متوفی
 -4سید علی اصغر حسینی به شماره شناسنامه  65صادره از حوزه شیراز پسر متوفی

 -5سیدعلی اکبر حسینی به شماره شناسنامه  2257صادره از حوزه شیراز پسر متوفی

 -6سید محمد حسینی به شماره شناسنامه  2280919885صادره از حوزه شیراز پسر متوفی
 -7عهدیه حسینی به شماره شناسنامه  2صادره از حوزه شیراز دختر متوفی

 -8آفرین حسینی به شماره شناسنامه  1448صادره از حوزه شیراز دختر متوفی
 -9لیال سادات حسینی به شماره شناسنامه  2256صادره از حوزه شیراز دختر متوفی

والغیر؛ اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نماید بدیهی است پس از انقضاء مهلت ،وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/8086م.الف -رئیس شعبه شهر داریون شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شیراز

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

برابر رأی شــماره  1399/8/8 – 139960311198000425هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرحمن رهســپار فرزند خداخواست به شماره شناسنامه 4447صادره از کازرون در

ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مســاحت  8140/51مترمربع پالک اصلی  3838مفروز و مجزی شده از پالک  3838اصلی واقع در بخش سه
زرقان خریداری از مالک رسمی آقای حسین محمد خانی و یداله محمد خانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض

خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول1399/9/1 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/16 :

/8482م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک– غالمرضا آقایی

آگهی صدور سند مالکیت المثنی موضوع تبصره  5ماده  120بخش چهار شیراز
آقای محمد حسن احمدی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره  273شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت
مربوط به ششــدانگ پالک  1792/3285واقع در بخش چهار شــیراز که ذیل ثبت  2820صفحه  304دفتر  319به شماره چاپی  850276به نام مهین شبانکاره ثبت و
به موجب ســند  7269دفتر  105شــیراز به محمد حسن احمدی منتقل شده به علت آب رفتگی غیر قابل استفاده گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی
نموده اســت مراتب طبق تبصره  5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود
ســند مالكيت نزد خود مي باشــد ،تا ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهي 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 و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/8092م.الف -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  – 5از طرف عباس مزارعی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش چهار شیراز
خانم ماریا لقمانی با تسیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره  201شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به
ششدانگ پالک  1715/154واقع در بخش چهار شیراز که ذیل ثبت  455499صفحه  290دفتر  1498امالک به نام آقای علیرضا کوچک دزفولی ثبت و سند مالکیت
به شماره چاپی  051087الف  87/صادر و به موجب سند  5736مورخه  1389/10/28دفتر  201شیراز به خانم ماریا لقمانی منتقل شده و به موجب سند شماره 5737
مورخه  1389/1028دفتر  201شــیراز نزد دانشگاه آزاد اسالمی در رهن است به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده
اســت مراتب طبق ماده  120اصالحی آئين نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و 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 و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/ 8093م.الف -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  - 5از طرف عباس مزارعی
آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1399بخش سه زرقان
برابر مقررات ماده  12و  59قانون ثبت اســامی اشــخاصی که نسبت به امالک
مجهول المالک واقع در بخش سه زرقان از اول تیر ماه لغایت آخر شهریور ماه
 1399تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره و مقدار و نوع
و محل وقوع ملک برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود:
 -1پــاک  - 5416خانــم طاهره امینی فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه
 35حــوزه  15شــیراز ششــدانگ یک قطعــه باغ بخــس رزی به مســاحت
 2495/28مترمربــع تحــت پــاک  5416اصلــی واقع در بخش ســه فارس
زرقان.
 -2پالک  – 5417آقای لطف اهلل صادق پور فرزند عزیزاهلل به شناســنامه 5052
زرقان ششــدانگ یک قطعه باغ بخس رزی به مساحت  2495/07مترمربع تحت
پالک  5417اصلی واقع در بخش سه فارس زرقان.

لذا برابر ماده برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به پالک های فوق
الذکر اعتراض دارد و یا قبل از انتشــار آگهی اقامه دعــوا نموده و در دادگاه
مطرح اســت می تواند دادخواســت واخواهی مشعر و به طرح دعوی را ظرف
مدت 90روز پس از انتشــار نوبت اول این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک
زرقان تســلیم و به فاصله یک ماه از تاریخ اعتراض بایســتی به مراجع ذیصالح
دادخواست الزم تسلیم و گواهی الزم اخذ و به این اداره تحویل نماید در غیر
این صورت حق او ساقط خواهد شد.
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