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اخبار
 سه شنبه

  1 آذر 1401
  27 ربیع الثانی 1444

 2022N0V 22 

گهی آ

با نیازمندی های

 روزنامه تماشا
دیده شوید

خرید و فروش
رهن و اجاره

دعوت به همکاری
تبلیغات مشاغل شما و.....

فروش منزل 
به متراژ 120 متر ولی در سند 93 متر 

سند تک برگ، بازسازی شده برای 
ساخت و ساز مناسب می باشد، بدون 
عقب نشینی و بدون هزینه شهرداری 

خانه دارای وام هم می باشد 
قیمت: 1/200/000/000 تومان 

09370862832

 خرید و فروش منزل و آپارتمان

 خرید و فروش مغازه و ملک تجاری

اجاره باغ و تاالر 
عروسی 

مراسم عروسی، عقد، حنابندان، جشن های 
خانوادگی با دو سالن بزرگ 500 متری مجزا 

 سفره عقد، آتش بازی، بهترین منو غذایی
 با کیفیت باال و عالی ترین ویو از شهر شیراز 

بلوار رسول اعظم باالی پارک نماز 
ویالشهر کیمیا دشتکوه 

09014424606

باربیکیو اهورا
طراحی، اجرا و تولید انواع شومینه 

باربیکیو، آبنما، روشویی سنگی، نرده 
 سنگی، محوطه سازی، آجر نسوز 

و چسب ماستیک
آدرس: روبروی مجتمع تجاری خلیج فارس 

 سر سه راه گلستان شمالی 
جنب باسکول دهقان 

کارگاه تولیدی باربیکیو اهورا
ارائه خدمات با 10% تخفیف 

 09015807200 -09120589563
مدیریت سیدرضا نوری

آهن آالت راهب 
فروش عمده و خرده انواع آهن آالت 

میلگرد، خاموت، پروفیل، سیم و حرارتی 
ارسال بار در سریع ترین زمان ممکن

 امکان پرداخت در محل 
آدرس: بلوار امیرکبیر، نبش پل 

امام حسن )راهب(

09177272990-09901971400
 متفرقه 

آگهی نوبتی دو ماهه سوم سال1401قسمتی از پالک بخش چهار شیراز منطقه پنج
برابر مقررات ماده12اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک کشور و با رعایت ماده59 آیین نامه مذکور امالکی که در آگهی ها ی سابق مجهول المالک آگهی گردیده 
و یا امالکی که در موقع ثبت عمومی شماره گذاری واظهارنامه آنها در سه ماهه سوم سال 1400مربوط به حوزه ثبتی منطقه پنج واقع در بخش چهار شیرازبه جریان 
 گذارده شده با ذکر شماره پالک ثبتی ،نام و نام خانوادگی مالک  ونام پدر مالک،میزان سهام مالکیت،نوع ملک،محل ملک و مساحت ملک به شرح ذیل آگهی می گردد :

4379-آقاي علي اکبر دهقان ابنوي  درششــدانگ یک قطعه زمین  قســمتی از جدول متروکه به مســاحت 2/83 متر مربع تحت پالک 4379 واقع در بخش چهار 
شیرازجهت تجمیع با پالک1792/3061

برابرمواد 16و17قانون ثبت هر کس نســبت به رقبه فوق اعتراض یا واخواهی دارد  ویا قبل از انتشــار این آگهی اقامه دعوی نموده که در دادگاه مطرح است می 
تواند دادخواست واخواهی یا گواهی مشعر برطرح دعوی خود را ظرف90روز  از انتشار اولین آگهی نوبتی به استناد مواد 74و86 اصالحی آیین نامه قانون ثبت به 
اداره ثبت منطقه پنج شــیراز تســلیم و رسید دریافت نماید بدیهی است که معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره می بایست دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت 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 انتشارنوبت اول: 1401/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/01
شناسه: 1394008

 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 5- محسن مرتضوی نیا

اصالحیه آگهي فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)با ارزیابی کیفی همزمان(

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اســتان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی زیر را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 

است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد)ریال(شرح پروژهردیف
گواهي صالحیت معتبر 

مورد نیاز

1
تکمیل سوله و محوطه سازي راهدارخانه بیشاپور

رتبه )5( ابنیه9.080.599.380455.000.000 تجدید شده

2
اجراي کارهاي تکمیلي سوله و ساختمانهاي راهدارخانه مرکزي 

شهرستان استهبان
 تجدید شده

رتبه )5( ابنیه11.586.866.600580.000.000

3
تعمیرات اساسي پلیس راه جهرم

رتبه )5( ابنیه23.470.121.1261.174.000.000 تجدید شده

4
تکمیل ساختمان راهدارخانه مرکزي شهرستان نورآباد ممسني 

رتبه )5( ابنیه23.356.446.3421.168.000.000تجدید شده

5
احداث سوله دو منظوره راهدارخانه شهیدآباد شهرستان خرم بید

 تجدید شده 
رتبه )5( ابنیه25.334.498.6541.267.000.000

رتبه )5( ابنیه31.335.597.5421.567.000.000تعمیرات ضروري پایانه بار شیراز6

7
عملیات تکمیلي ساختمان راهدارخانه مرکزي 

شهرستان فسا
رتبه )5( ابنیه13.442.889.596673.000.000

1( داشتن گواهی صالحیت معتبر مطابق با اسناد مناقصه الزامی می باشد .
2( دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/09/01 بمدت )8( روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد. 

3(آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت : آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا پایان وقت اداري مورخ 1401/09/22 و تحویل 
نسخه فیزیکی آن به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری 1401/09/22 و محل آن دبیرخانه اداره کل می باشد. 

4( زمان گشایش پیشنهاد : پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصه گران حاضر در جلسه در ساعت 10:00 صبح مورخ 1401/09/26 در این اداره کل بازگشایی خواهد شد .
5( اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه : شیراز بلوار مدرس اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان فارس 

– اداره پیمان و رسیدگی
6( هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

7( اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس :27313131 ، دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش " ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/مناقصه گر :" موجود است .
iets.mporg.ir و www.setadiran.ir 8( وب سایت ها جهت بازبینی آگهی

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/01

شناسه:1413385

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان فارس

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رأی شــماره 140160311241002691 مورخ 1401/07/17 موضوع پرونده کالسه شــماره 1401114411241000192 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز- ناحیه 5 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهرام بهمن پوری 
گله زن به شناسنامه شماره 2283252504 کدملی 2283252504 صادره شیراز فرزند مهدی یار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 177/20 مترمربع به پالک 2213 
فرعی از 2144 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره 2144  اصلی واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملک شــیراز-ناحیه5 خریداری از مالک رسمی آقای محمد 
رحیم خرمندار محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض 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 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 اول: 1401/08/16                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/01

2952/م.الف- رئیس ثبت اسناد و امالک – محسن مرتضوی نیا  

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1401 قطعه یک  بخش هشت فارس شهرستان فیروزآباد

 برابر مقررات ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در قطعه یک  بخش هشت 
فارس شهرستان فیروزاباد از اول تیرماه  لغایت آخرشهریورماه 1401 درخواست ثبت نموده اند به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد : 

1- پالک شــماره 3/894  آقای محسن بهبودی به وکالت از طرف آقای سیاوش بهبودی   فرزند احمد    به شناسنامه  شماره 10صادره از فیروزاباد، موازی 
نیم سهم مشاع از هشت سهم سهام از ششدانگ  پالک سه فرعی از هشتصدو نودو چهار اصلی  واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فیروزآباد .

2-پالک شــماره 1462آقای محمد امین قاســمی فرزند محمد  به شناسنامه شماره 258صادره از فیروزآباد ، ششدانگ یک قطعه جدول متروکه به مساحت 
06/75متر هفتادو پنج و شش صدم متر  مربع واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فیروزآباد 

3-پالک شماره 1463 آقای علی کوهگرد فرزند کریم قلی با کد ملی 2440065625 صادره از فیروزآباد ششدانگ یکقطعه راه متروکه به مساحت 46/21متر 
بیست و یک و چهل شش صدم متر مربع   واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فیروزآباد.  

4-پالک شماره 1464 آقای حشمت اله یزدان پور به قیمومیت از آقای محمد متین یزدان پور فرزند محمود با کد ملی 2440888583 صادره از فیروزآباد  
ششدانگ یک قطعه جدول متروکه به مساحت 83/22متر بیست و دو و هشتاد و سه صدم متر مربع  واقع در قطعه یک بخش هشت فارس شهرستان فیروزآباد. 
برابر مواد 16و17 قانون ثبت هر کس نسبت به رقبات باال واخواهی دارد یا قبل از انتشار آگهی اقامه دعوا نموده و در دادگاه مطرح است می تواند ظرف 
مدت 90 روز از انتشــار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد مراجعه و اعتراض خود را کتبًا تسلیم و رسید دریافت دارد  معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت اســناد و امالک دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و اال پس از گذشت 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 
اســناد و امالک تســلیم 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 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهی در دو نوبت به فاصله زمانی 30 روز منتشر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/09/01

شناسه: 1393975
اداره ثبت اسناد و امالک فیروزآباد 

فروش مغازه و سوئیت
یک باب مغازه به متراژ 40 متر زمین ، 90 متر زیر 

بنا به همراه یک سوئیت یک خوابه و 10 متر بالکن 

 دارای سند مالکیت و 18 سال سابقه سوپرمارکت 

 با تمام وسایل و امکانات سوپری به صورت یکجا

 با قیمت کامال مناسب به فروش میرسد 

قیمت توافقی

09179269842 موسوی

 pdr صافکاری بدون رنگ
 با استفاده از جدیدترین و بروزترین ابزار و دستگاه های 
روز دنیا بدون جاماندگی اثر ضربه و موج بدون ریزش 

رنگ و افت قیمت 
 اصالح موج در اثر صافکاری سنتی، انجام صافکاری
  با رنگ بوسیله دستگاه بدون برش دوبل با کمترین 

نیاز به بتونه
در این مجموعه خدمات با باالترین کیفیت انجام می شود 

آدرس: بلوار امیرکبیر ، پل امام حسن ، به سمت فلکه 
معلم 1000 متر بعد از پل، جنب چوب بری

09164592022

اعالم مفقودی
سند کمپانی موتور سیکلت دینو مدل 95 آبی به شماره پالک 

انتظامی 93287-696 شــماره تنه 9508934 و شــماره موتور 

699956 مفقود شده و فاقد اعتبار است.

امالک بام ایران
خرید ، فروش، رهن و اجاره 

زمین ، ملک ، باغ ویال ، آپارتمان 

آدرس: صدرا زندیه پالک 50

09170879037

فروش منزل ویالیی
منزل ویالیی به مترا ژ600 متر 

مربع واقع در دروازه قرآن بعد از 
بیمارستان مادر و کودک دارای سند 

تک برگ ملکی و کد نوسازی
خانه قابل سکونت و بسیار زیبا با ویو 

عالی می باشد.
مبلغ نقد یا 1/3 نقدی و ما بقی مبلغ 

منزل در اصفهان 
قیمت 10/000/000/000 تومان 

09130846382


