استان
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همزمان بــا روز ملی بزرگداشــت مقام واالی
شــهدا رئیس کل دادگســتری استان فارس،
دادســتان عمومی و انقالب شــیراز و جمعی از
معاونین دادگســتری فارس با حضور در آرامگاه
جانباز شهید حسن سبکدل هوشیار یاد و خاطره
شهدای انقالب و جنگ تحمیلی را گرامی داشتند.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری اســتان
فــارس در این مراســم که با حضــور خانواده
آن شــهید واالمقــام در حرم شــاهچراغ (ع)
برگزار شــد رئیس کل دادگستری فارس ضمن
تجلیل از مقام شهید ســبکدل هوشیار و یاری

رساندن ایشــان در اجرای عدالت و احقاق حق
به عنوان کارمند مجموعه قضایی اســتان گفت:
زنده نگه داشــتن یاد و نام شهدا و الگو سازی
از شخصیت و سیره آنان بخشــی از وظایف و
مســئولیت ما به عنوان خدمتگزاران در جامعه
است.
دکتــر علی القاصی مهر ترویــج فرهنگ ایثار و
شــهادت را رمز بقا و مانــدگاری و دوام جامعه
اســامی خواند و افزود :خون شــهدا ســبب
عزتمندی و شرافت ملت و انقالب اسالمی است
بنابراین مسئوالن کشور باید دائماً به یاد شهدا و

خون پاک ریخته شده آنها باشند و مواظب باشند
که مبادا اعمال و رفتار آنها باعث پایمال شــدن
خون شهدا شــود و همواره باید به خود گوشزد
نمائیم که همه ما مدیون شهدا هستیم.
نماینده عالی قــوه قضاییه در اســتان فارس
خانواده شــهدا را دارای منزلت و جایگاه ویژه
دانســت و تصریح کرد :همــواره باید قدردان
ایثار و فداکاری شهیدان و خانواده معظم شهدا
باشــیم و با تدوین برنامه های فرهنگی ،ایثار
و از خودگذشتگی و رشــادت های شهدا را به
ســرلوحه و الگویی برای جوانان جامعه تبدیل
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نماییم.
رئیس شورای قضایی استان افزود :شهدا وظیفه
خود در قبال میهن و جامعه اسالمی را به خوبی
انجــام داده اند و حاال نوبت مــا جاماندگان از
قافله شهدا است که با انجام وظیفه و مسئولیت
خــود پایبندی خود را به انقــاب و نظام اثبات
نماییم.
وی روز بزرگداشت شهدا را فرصت مناسبی برای
تجدید میثاق با آرمان های شــهدا و امام شهدا
دانســت و خاطر نشــان کرد :خدمت صادقانه
به مردم ،نظام و انقالب اســامی و بیداری در

برابر توطئه های دشــمن و کســب بصیرت و
تالش در مسیر سرافرازی انقالب ،بزرگ ترین
آرمان های شهدا بود که امروز و در این شرایط
سخت و حساس باید بیش از پیش به آن پایبند
باشیم.
گفتنی است؛ شهید حسن سبکدل هوشیار جانباز
 70درصد جنگ تحمیلی از قهرمانان پارالمپیک
و کارمند تالشــگر دادســرای عمومی و انقالب
شــیراز بود که پس از سال ها تحمل رنج ناشی
از جراحات در جنگ تحمیلی ،اسفند ماه امسال
به همرزمان شهیدش پیوست.
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ادای احترام رئیس
کل دادگستری و مسئوالن
قضایی استان فارس به مقام
شامخ شهدا در روز ملی
بزرگداشت شهدا

طرح نوروز بیزباله با استقبال عمومی مردم فارس مواجه شد
طرح نوروز بی زباله با مشــارکت دوستداران محیط
زیست و تشکل ها و فعاالن زیست محیطی در شهرها
و مناطق مختلف اســتان فارس کلید خورده است که
در این طرح دوســتداران طبیعت به پاکسازی مناطق
اطراف تفرجگاه ها و ورودی شهرها می پردازند.
به گزارش ایرنا این طرح در بسیاری از مناطق فارس
از جمله شــهرهای مرودشــت ،آباده طشک نی ریز،
فیروزآباد ،شیراز و برخی دیگر از شهرها اجرا شده و
دوستداران محیط زیست با پاکسازی پیرامون مناطق
دارای جاذبه های زیســت محیطی و تفرجگاه ها ،این
مناطق را برای دیدار مســافران و میهمانان نوروزی
آماده می کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس با تکریم
کســانی که دغدغه محیط زیســت دارند این اقدام
دوستداران محیط زیست را ستود و آن را پاسداشت
ارزش های زیست محیطی توصیف کرد.
سعید محمودی مردم و مســافران نوروزی را نیز به
حفظ محیط زیســت و پرهیــز از ریختن زباله دعوت

کرد و ابرازداشــت :مســافران با همت و تالش خود
ضمن بهره منــدی از موهبت های الهی و ارزش های
خدادادی با رعایت اخالق طبیعت گردی و به کاربستن
توصیه های زیســت محیطی ،در حفظ و حراســت
طبیعت و محیط زیست کوشا باشند.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان فارس اضافه
کرد :کســانی که مــی خواهند چند ســاعتی را در
طبیعت بگذرانند ضمن پاکســازی طبیعت و جلوگیری
از رهاســازی زباله ها باید با توجــه به فصل گلدهی
گیاهان ،محل اســکان خود را در اماکنی انتخاب کنند
که از پوشش گیاهی و جنگلی کمتری برخوردار باشد
و از لگدمال کردن گیاهان و شکســتن سرشاخه های
درختان خودداری شود.
* پاکسازی ورودی شــیراز و پویش شیراز ،شهر
بدون زباله
طی روزهای گذشــته مردم طبیعت دوست شیراز در
سومین مرحله از پاکسازی حاشیه مبادی ورودی شهر
شیراز ،محور پلیس راه سپیدان تا شعاع  10کیلومتری

محور شیراز -سپیدان را پاکسازی کردند و با پاکسازی
حاشیه ورودی شهر به استقبال بهار رفتند.
این برنامه با همت اداره کل حفاظت محیط زیســت
فارس و با همکاری تشکل پاکسازان طبیعت فارس،
دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز ،دانشگاه فرهنگیان
شــهید رجایی شیراز ،شهرداری شــیراز ،پاکسازان
طبیعت ســیوند ،کانون جوانان نگاه فــرداُ ،م ّروجان
فرهنگ اقتصاد ســبز ،اقامتگاه بومگــردی َج َورگ در
قالب طرح بی زباله انجام شد.
پویش شیراز ،شهر ســبز بدون زباله در ادامه پویش
شیراز ،شــهر سبز و بدون پالســتیک مطرح شده و
مبادی اصلی شهر شیراز تا پایان اسفند ماه پاکسازی
و در ایام نوروز نیز از آن مراقبت می شود.
سه محور شیراز -بوشهر ،شیراز -مرودشت ،شیراز-
سپیدان از زباله پاک شده است.
* اجرای طرح بیزباله در فیروزآباد
همچنین به مناســبت قرار گرفتن در آستانه نوروز و
در اجرای طرح نوروز بی زباله ،حاشــیه بولوار ورودی

روبروی پارک کشتکاران جنب امالک زمانی ،سند تک برگ

مغازه ها به متراژ کل  70متر ( 54متری و  16متری)
واقع در بولوار مدرس نبش خیابان جانبازان (پودنک)
دارای آب ،برق ،گاز ،تلفن ،ارتفاع  4/5متر ،دارای
بالکن ،سرویس بهداشتی ،یک درب پشتی

فروش کلیه لوازم ایمنی زیر قیمت بازار
تهیه ،توزیع کلیه لوازم ایمنی و ترافیکی و ملزومات
آتش نشانی و چراغ قوه
ساعت کار فروشگاه 9:30 :صبح به صورت
یکسره تا 22:30
برای خرید به آدرس فروشگاه مراجعه کنید
آدرس :شیراز ،قاآنی جنوبی (نو) نبش کوچه 31
فروشگاه ایمن ابزار امین
07137360645
09207238681

فروش به علت نیاز مالی

مبل شویی و قالیشویی فوالد

امتیاز آب ،برق ،گاز ،قیمت توافقی
09174106028

فروش دو باب مغازه سر دو نبش

09171012303

خرید و فروش زمین و باغ
زمین  200متری مسکونی با کد رهگیری در بهترین
موقعیت کرونی – جمال آباد

صورت تضمینی صد در صد

قیمت  15میلیون تومان

آدرس :خیابان لقمان ،بولوار نواب صفوی

«زیر قیمت بازار»
09387181179

09178496479 - 09372465054

مناقصه عمومی واگذاری فضای سبز دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی جهرم درنظردارد

نســبت به واگذاری فضای سبز دانشــگاه اقدام نماید  .لذا از اشخاص

حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید.

موضوع مناقصه :واگذاری فضای ســبز ســایت دانشــگاه و دانشکده

پرستاری

مهلت دریافت اسناد :از روز پنجشــنبه 97/12/23 :تا آخر وقت اداری

روزسه شنبه 97/12/28 :ازســایت دانشگاه علوم پزشکی جهرم به نشانی

(  ) www.jums.ac.irوســامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی
 www.setadiran.ir/setad/cmsقابــل دانلود می باشــد (.حتما باید
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت نام و دانلود شود)

دریافت پیشــنهاد :تا آخر وقت اداری روزیکشــنبه(98/01/11 :پاکات

حضوری هم باید ارسال شود)

تعمیرات تخصصی انواع فرش به

بازگشــایی پاکات :حداکثر یک هفته پس از دریافت پیشــنهاد صورت

می پذیرد.

مبلغ تضمین ورود شرکت به مناقصه:

مبلغ  112/000/000ریال(یکصدودوازده میلیون ریال)

است که باید به صورت ضمانت نامه بانکی تهیه و منظم

به اسناد مناقصه ارائه گردد .مدت اعتبار ضمانتنامه فوق باید حداقل سه
ماه پس از تاریخ افتتاح پیشــنهاد ها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل

تمدید باشد (.شماره حساب  0105809909008سیبا بانک ملی)

محل تحویل پیشنهادات :جهرم -انتهــای بلوار استاد مطهری -دانشگاه

علوم پزشــکی -طبقــه همکف -دبیرخانــه مرکزی -شــماره تماس
07154446000

جهــت کســب اطالعات بیشــتر بــا شــماره تلفــن071 54446000

تماس حاصل فرمائید.

نوبت اول97/12/23 :

واحد امور قراردادها -دانشگاه علوم پزشکی جهرم

آگهی فقدان پروانه حصارکشی
آقای علی آســایش با شماره ملی  5159305548با تقدیم یک برگ استشهادیه که در دفترخانه شماره  430المرد تأیید امضا گردیده است مدعی است
که پروانه به شــماره / 71/185د مورخ  1371/2/27مربوط به پالک  3182/212مفقود گردیده اســت و متقاضی صدور پروانه ساخت می باشد .لذا این
شهرداری مراتب را آگهی نموده است تا چنانچه کسی نسبت به پروانه ذکر شده ادعا و یا اعتراضی دارد تا ده روز پس از انتشار آگهی به این شهرداری
مراجعه نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد این شهرداری طبق مقررات اقدام به صدور پروانه ساخت به نام آقای علی آسایش متقاضی خواهد کرد.
شهردار المرد – مهدی کشتکار
آگهی حصر وراثت
آقای یحیی وکیلی دیندارلو دارای شناســنامه شــماره  904متولد  1341به شرح دادخواستی به کالسه  97 / 241ش د از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خانم جهانتاب کشــمیری دیندارلو به شناسنامه  556در تاریخ  68/9/21در اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته و ورثه
حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی  /متقاضیه با مشخصات فوق الذکر یحیی وکیلی دیندارلو پسر متوفی
 -2ذبیح اهلل وکیلی دیندارلو به شماره شناسنامه  738صادره از حوزه شیراز پسر متوفی
 -3پوران وکیلی دیندارلو به شماره شناسنامه  930صادره از حوزه شیراز دختر متوفی
 -4غالمرضا کشمیری به شماره شناسنامه  27صادره از حوزه شیراز پسر متوفی
 -5عیسی کشمیری به شماره شناسنامه  723صادره از حوزه شیراز پسر 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.
/22477م.الف -رئیس شعبه شهر داریون شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شیراز

فروش دستگاه لیزر به علت مهاجرت
دستگاه  SHRدارای دو هندپیس برای موهای زائد – جوان سازی پوست از
بین برنده جای جوش و رگ های واریس ،کارکرد کم
فقط  9ماه 3 ،ماه گارانتی ،جواب دهی عالی

دستگاه کام ً
ال تمیز و سالم بدون تعمیر و عوض کردن المپ

قدیمی

فروش مغازه  41متری در شهرک مهدی آباد ابتدای خیابان امین

فروشگاه ایمن ابزار امین

مبلمان صدف

فروش نقد و اقساط انواع مبلمان (شروع قیمت از یک میلیون تومان)
سرویس خواب ،تشک ،بوفه و ...
آدرس :شیراز ،سه راه دارالرحمه ،بولوار ابوذر غفاری نبش کوچه 71
لوازم خانگی سعید
09173004918

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو
چهارراه پارامونت ،ابتدای خیابان
قصردشت ،سمت راست ،کوچه 2

جدید

خرید و فروش مغازه و ملک تجاری

متفرقه

فیروزآباد از وجود زباله پاکسازی شد.
در ایــن برنامه که با هماهنگــی اداره حفاظت محیط
زیســت فیروزآباد و با حضور فرماندار شهرســتان
فیروزآباد ،شــورای شــهر ،اداره آموزش و پرورش
و مدیریت و پرســنل اداره منابع طبیعی ،مسئوالن و
دانش آموزان انجام شــد 5 ،هکتار از اراضی حاشیه
بولوار شــهید بهشتی شــهر فیروزآباد پاکسازی شد
و زباله های جمع آوری شــده به ســایت زباله شهر
فیروزآباد انتقال یافت.
هوشــنگ علی پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست
فیروزآباد ضمن تشــکر از همه شــرکت کنندگان با
بیان اثرات ســوء رهاسازی زباله بخصوص پالستیک
در طبیعت ،بیان داشــت :حفاظت از محیط زیســت
وظیفه همگانی است و یک یا دو دستگاه اجرایی قادر
نخواهند بود به تنهایی و بدون مشارکت مردم در حفظ
محیط زیســت و منابع طبیعی عملکرد مناسبی داشته
باشند.
* اجرای برنامه بیزباله در آباده طشک

طرح نوروز بــی زباله همچنین با پاکســازی مبادی
ورودی شهر آباده طشک نی ریز به همراه کاشت نهال
و بذر در این منطقه انجام شد.
مراسم پاکســازی طبیعت دراین شهر با حضور ١٢٠
نفر از نونهاالن و پیش دبستانی های آباده طشک در
ورودی شهر و فضای محیط زیست انجام و تعداد ٣٠
اصله نهال انجیر نیز غرس شد.
مراسم بذر پاشــی نیز به همت دوستداران طبیعت با
تهیه یک تن ذرت و با حمایت مجتمع ســنگ چینی
تنگ حنا و با حضور بخشدار آباده طشک ،امام جمعه
این شهر و جمعی از مسئولین محلی در حاشیه تاالب
طشک برگزار شد.
* اجرای طرح بیزباله در مرودشت
مردم شهر مرودشــت نیز با پاکسازی ورودی منطقه
تاریخی تخت جمشــید به استقبال مسافران نوروزی
رفتند.
دوســتداران طبیعت دراین شــهر برای حفاظت از
طبیعت اقدام به پاکسازی جاده ورودی تخت جمشید

از زباله کردند.
این برنامه به همت اداره محیط زیســت شهرستان
مرودشــت و شــهرداری این شــهر و بــا حضور
پررنگ مــردم طبیعت دوســت مرودشــت برگزار
شد.
ابوالحسن کشــاورز رئیس محیط زیست مرودشت
دراین زمینه بیان کرد :پاکســازی مبادی شــهر قرار
است در چند مرحله قبل از ورود مسافران نوروزی به
شهر باستانی مرودشت اجرا شود.
طرح بی زباله که هر روز دامنه آن به ســایر شــهرها
و مناطق زیســت محیطی اســتان فارس گسترش
می یابد تلنگری به همه کســانی اســت که طبیعت
را بــرای گذران اوقات فراغت انتخــاب می کنند اما
زبالــه های خــود را در کنار هر جــوی و آبراهی رها
می کننــد ،طرح بی زباله آمده اســت تــا یاد آوری
کنــد که هر زباله ای که ما بــر زمین می افکنیم قدی
را خم می کند و نیشــتری بر احســاس پاک طبیعت
است.

مرادی 32338171- 09171236039

فروش انواع میوه خشک و حبه های میوه به صورت
خرده و عمده
کیفیت تضمینی درجه یک
09307693587

عروسک های دست ساز ممول

قیمت  50/000/000تومان
09383298788

مدرنترین دکوراسیون داخلی با نازلترین قیمت
طراحی و اجرای معماری داخلی توسط گروه معماری مجرب ،فروش
متریال های داخلی و خارجی ساختمان شامل کاغذ دیواری ،پارکت ،لمینت،
دیوارپوش ،چوب ،سنگ ،تایل های شیشه ای و فلزی،آلومینیوم های سه
بعدی ،سنگ های بین کابینتی
ساخت کابینت ،کمددیواری ،زیر تلویزیونی با  MFDو چوب ،طراحی با
استارون و فایبرگالس و چوب در ساخت میز اداری و طرح های دکوراتیو و ...
طراحی و اجرا انواع میز و کمددیواری مسکونی طبق مکان شما
طراحی و اجرا کمد و بوفه
طراحی و اجرای کامل اتاق خواب شما با متریال های قیمت مناسب شامل
تخت خواب،کاغذ دیواری ،دیوار کوب ،آینه های دکوری ،کف پوش و غیره،
طراحی و اجرای دکوراسیون اتاق خواب و ...
طراحی و اجرای ست های تلویزیونی ،طراحی و اجرای حیاط ایوان
باغ شهری ،باغچه ،ویال و ...
09179269699

09335669786

سفارش انواع

عروسک روسی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  1397/8/29 - 139760311198000232هیأت 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 هوشنگ خسروی فرزند مهدی به شماره شناسنامه  176صادره از ممسنی به نمایندگی از
طرف شرکت دانه ریزان ثبت شده به شماره  1372/12/19 - 5945ثبت شرکت های شیراز در ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر سوله صنعتی با مساحت 5249/47
مترمربع پالک از اصلی  1109مفروز و مجزی شــده از پالک  1109اصلی واقع در بخش ســه زرقان که جهت آن پالک فرعی  2منظور گردید .خریداری از مالک
رسمی مالکیت مشاعی متقاضی برابر سند  1373/04/15 – 21747دفتر  86زرقان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت 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 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 اول1397/12/08 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/12/23 :
/ 21910م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان – غالمرضا آقایی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  1397/8/29 – 139760311198000232هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هوشــنگ خســروی فرزند مهدی به شماره شناسنامه  176صادره از ممسنی به نمایندگی
از طرف شــرکت دانه ریزان ثبت شده به شــماره  1372/12/19 - 5945ثبت شرکت های شیراز در ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر کارگاه و سوله صنعتی به
مســاحت  6534/65مترمربع پالک از اصلی  1109مفروز و مجزی شــده از پالک  1109اصلی واقع در بخش سه زرقان که جهت آن پالک فرعی  3منظور گردید.
خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی برابر سند  1373/4/15 - 21747دفتر  86زرقان 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 اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،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 اول1397/12/08 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/12/23 :
/ 21907م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان – غالمرضا آقایی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139760311001007409مورخ  1397/11/23هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر جاللی دوقزلو فرزند عبدالحســین به شماره شناسنامه  1308و کدملی
 2294156234صادره از شیراز در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  785/25مترمربع پالک  67408فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 211.3317
فرعی از  1652اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی سهم مشاعی خودش 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 اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،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 اول1397/12/08 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/12/23 :
/ 21886م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک – حمید کشاورز

