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کرمانشــاه یکی از کهن ترین شهرهای ایران
اســت و در دوران باســتان نام هایی چون الیپی،
کانبادین و قرمسین به آن اطالق می شد و بعدها
نام کرمانشــاهان و کرمانشاه به خود گرفته است.
کلمه کرمانشاه نخستین بار در حدود سال  279ه.ق
توسط فقیه همدانی در کتاب «مختصرالبلدان» به
کار رفته است.
اســتان کرمانشاه یکی از اســتان های غربی
کشــور اســت که از پرجاذبه ترین مناطق کشور
به شــمار می آید .اگر اهل گردش و سفر باشید به
هر بهانه ای و از هر مســیری که وارد این استان
شوید با دیدنی ها و جاذبه های کم نظیری روبرو
می شود .این اســتان از نظر وســعت هفدهمین
استان کشور محسوب می شود .از شمال با استان
کردستان ،از جنوب با اســتان لرستان و ایالم ،از
شــرق با اســتان همدان و از غرب با کشور عراق
همجوار اســت و حدود  330کیلومتر مرز مشترک
با کشور عراق دارد.
استان کرمانشاه  24998کیلومتر مربع مساحت
دارد و براســاس آخرین تغییرات در  1390از 14
شهرســتان 31 ،شــهر 31 ،بخش و  86دهستان
تشکیل شده اســت .جای جای این استان دارای
آثار با ارزش طبیعی ،تاریخی و معنوی اســت .در
هر یک از شــهر های اسالم آباد غرب (شاه آباد)،
بیســتون ،پاوه ،تازه آباد ،ثالث باباجانی ،جوانرود،
داالهو ،روانســر ،ســرپل ذهاب ،ســنقر ،صحنه،
قصرشــیرین ،کرمانشــاه ،کرند غــرب ،کنگاور،
گیالنغرب و هرسین می توان آثاری از پیشینیان یا
اثری طبیعی را مشاهده کرد.
زبان و گویش
زبان بیشتر مردم این استان کردی است که با
لهجــه ها و گویش های مختلف از جمله کلهری،
گورانــی ،اورامی ،جاقی و لکی ســخن می گویند
و زبان مردم شهرســتان ســنقر ترکی ســنقری
اســت که با ســایر گویش وران آذری و ترکی در
کشــور متفاوت است .در شــهر کرمانشاه فارسی
کرمانشــاهی که گفته می شود بیش از  700سال
پیشینه دارد متداول است و بخش بزرگی از مردم
شــهر کرمانشاه به این گونه از زبان فارسی سخن
می گویند.
ایل ها و اقوام
ایل های بــزرگ کرد ایران از جمله ایل کلهر،
ایــل زنگنه ،و ایــل گوران ،ایل ســنجابی و ایل
قلخانی در استان کرمانشاه مستقر هستند .از نظر
مذهبی و آیینی هم می توان کرمانشــاه را بهشت
ادیان و باورها دانســت .چرا که دارای گونه گونی
بسیار زیادی اســت .به طور مثال پیروان مذهب

شــیعه ،ســنی ،اهل حق (بارســان) و آیین های
عرفانی مانند نعمت اللهی همچنین پیروان مذهب
ادیان یهودی ،مســیحی (ارمنی و آشوری) در این
استان همزیستی دارند.
هــر یــک از اقوام و ایــل ها دارای مراســم
و آیین هــای مختلفی هســتند که مــورد توجه
گردشگران قرار گرفته است و می تواند به عنوان
میــراث ناملمــوس و معنوی به عنــوان ظرفیت
گردشگری استفاده شود.
معبد آناهیتا
در استان کرمانشــاه حدود  4هزار اثر تاریخی
شناســایی شــده که تنها حــدود  700اثر آن به
ثبت آثار ملی رسیده اســت و بیستون به ثبت اثر
جهانی رســیده اســت .یکی از راه های دسترسی
به استان کرمانشــاه بزرگراه همدان به کرمانشاه
است و بیشتر گردشگران از این مسیر وارد استان
می شوند.
در گذر از این مســیر می توان در شهر کنگاور
توقف و از محوطــه معبد آناهیتا بازدید کرد .بنای
این معبد در مرکز شــهر کنگاور است .برخی این
بنا را معبد آناهیتا الهه یا ایزد بانوی آب دانسته اند
برخی هم آن را کاخی نیمه تمام از دوران ساسانی
می دانند به هر حال یکــی از جاذبه های زیبایی
استان کرمانشاه است.
صحنه ،پایتخت موسیقی عرفانی ایران
صحنه یکی از شهرهای زیبای استان کرمانشاه
در مســیر کنگاور به بیســتون واقع شــده است.
سراســر خیابان های این شهر پوشیده از درختان
چنار کهنسال اســت که طراوت خاصی به محیط
بخشیده است.
مردم خوب این شــهر بیشــتر اهل عرفان و
موســیقی هستند ،به ســختی می توان صحنه را
پایتخت موســیقی عرفانی کشــور دانست .بیشتر
تنبورنوازان ایران از این شــهر برخاسته اند .پس
از بازدیــد شــهر زیبای صحنه و ســراب صحنه
می توانید از کباب این شــهر بخورید و خاطره ای
خوش از سفرتان را رقم بزنید.
محوطه تاریخی بیستون
محوطه باستانی بیستون تنها مجموعه و اثری
از اســتان کرمانشاه اســت که در فهرست جهانی
ثبت شــده است .از کوه بیستون در متون تاریخی
با نام های بغســتان ،بهستان و بهستون یاد شده
است.
ایــن مجموعه دارای آثار کم نظیری اســت.
نقش برجســته و کتبیه داریوش از آن جمله است.
این نقش برجسته مربوط به دوره هخامنشی است،
همراه ســنگ نگاره داریوش اول کتیبه ای وجود

 17ذیالحجه 1436

Oct 1، 2015

سال بیستم

شماره 5583

جاذبه های گردشگری کرمانشاه

دارد که یکی از آثار ادبی دوره تاریخی به شــمار
می رود.
مجسمه هرکول
در محوطه تاریخی بیســتون نقش برجســته
دیگری وجود دارد که به مجسمه هرکول معروف
است .این اثر ســال  1337در زمان احداث جاده
همدان کرمانشــاه شناسایی شد و مربوط به دوره
اشکانیان است.
مرد نیرومندی که لم داده و نشسته و به آرنج
چپش تکیه کرده است و پیاله ای به دست گرفته
است .در پشت این مجسمه نیز سنگ نگاره هایی
وجود دارد که تکمیل کننده آن است.
کاروانسرای شاه عباسی بیستون
کاروانسرای شــاه عباسی بیستون در پای کوه
بیســتون و فرهادتراش خودنمایــی می کند .این
کاروانســرا به ســبک چهار ایوانی ساخته شده و
بیش از  3هزار متر مســاحت دارد .در چهار گوشه
این بنا برج هایی قرار دارد که بر زیبایی آن افزوده
اســت .آغاز ساختن این کاروانســرا در زمان شاه

عباس بوده و تا دوره شــاه سلیمان طول کشیده
است.
در سال های اخیر بنا مرمت شد و این روزها به
بخش خصوصی واگذار شده تا تبدیل به هتل شود.
عالوه بر آثار یادشده کتیبه شیخ علی خان زنگنه،
کاروانســرای ایلخانی و آثــار دیگری در محوطه
بیســتون وجود دارد که از دیــدن آنها نمی توان
چشم پوشی کرد.
طاق بستان
مجموعه تاریخی طاق بســتان در دامنه کوهی
به همین نام واقع شــده اســت .در این محوطه
آثاری از دوره ساسانی از جمله سنگ نگاره اردشیر
ساسانی ،دو ایوان ســنگی و آثاری از دوره قاجار
برجا مانده است.
در کنار این ســنگ نگاره ها و آثار چشمه ای
وجود دارد که در ســال جاری خشک شده است و
به گفته کارشناسان علت خشک شدن این چشمه
برداشــت بی رویه از آب هــای زیرزمینی اطراف
محوطه است.

سوغات کرمانشاه
بازار ســنتی کرمانشــاه همه ســاله میزبان
میلیون ها گردشــگر داخلی و خارجی است .بازار
کرمانشــاه از بزرگ ترین بازارهای ایران است و
گفته می شود بیش از  200سال قدمت دارد .این
مجموعه تاریخی دارای  19راســته بازار اســت و
آثاری مانند تکیه معاون الملک ،تکیه بیگلربیگی،
مســجد عمادالدوله ،موزه های پوشــاک استان
کرمانشاه و موزه خط و کتاب در نزدیک بازار قرار
گرفته است .معروف ترین سوغاتی که از کرمانشاه
می توان خرید ،نان برنجی و نان خرمایی اســت.
هرچند این شــیرینی ها در همه جای کرمانشــاه
وجــود دارد اما مرغوب ترین نــان برنجی و نان
خرمایــی را در بازار ســنتی کرمانشــاه می توان
تهیه کرد .نان برنجی کرمانشاه این روزها شهرت
منطقه ای ییدا کرده و نه تنها به استان های دیگر
صادر می شود ،بلکه در استان های دیگر هم تهیه
می شود و به فروش می رسد.
عالوه بــر نان برنجی و نــان خرمایی ،کاک،
روغن کرمانشاهی ،سقز کردی و تخمه سنقری را
هم می توان نام برد که در شــهرهای دیگر ایران
زبانزد است.
هنرهای سنتی
هنرهای سنتی استان کرمانشاه در عین زیبایی
تنــوع خاصــی دارد که می توان بــه گلیم بافی،
موج بافی ،پــرده بافی ،جاجیم بافــی ،قالی بافی،
نمدمالی ،گیوه کشــی ،چیغ بافی و قلم زنی اشاره
کــرد .چاقوســازی و هنرهای ظریــف فلزی در
شهرهای سنقر و کرند بسیار معروف است.
گیــوه هــای این اســتان نیز با اســتان های
آذربایجان غربی و کردســتان متفاوت است .هم
گیوه زنانه تولید می شــود و هم دمپایی گیوه ای
بافته می شــود .این اســتان یکی از مراکز مهم
ساخت سازهای ســنتی ایران است و تار ،سه تار،
تنبور و دف بیشتر از سایر سازها ساخته می شود.
غذاهای کرمانشاهی
می توان گفت اســتان کرمانشــاه از نظر تنوع
غذایی می تواند با استان های شمالی کشور رقابت
کند .دنده کباب ،خورشت خالل بادام کرمانشاهی،
آش عباســعلی ،آش دوغ ،آش ترخینــه (دوینه)،
سیب پلو ،شامی کرمانشــاهی و ده ها نوع غذای
دیگر را می توان نام برد که تحســین هر انســان
صاحب ذوقی را بر می انگیزد .به خصوص وقتی با
روغن کرمانشاهی پخته می شود.
تکیه بیگلربیگی
ایــن بنای زیبــا در محله قدیمــی فیش آباد
کرمانشاه واقع شده است .این تکیه در دوره قاجار
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توسط عبداهلل خان بیگلربیگی ساخته شده و یکی
از جاذبه های آن آینه کار ایوان اصلی بناست.
در این بنا عالوه بــر جذابیت معماری خاص
دوره قاجاریــه می توان از موزه هایی که در داخل
آن ایجاد شــده بهره برد .موزه خط و کتابت که از
کم نظیرترین آثار در آن استفاده شده است و موزه
پارینه سنگی و انسان شناســی کرمانشاه که آثار
پیش از تاریــخ آن را در کمتر جایی از موزه های
دنیا می توان دید در این مجموعه قرار دارد.
تکیه معاون الملک
تکیه معاون الملک متعلق به دوره قاجار اســت
که به دستور حسین خان معاون الملک جد استاد
معینی کرمانشاهی ساخته شده است و دارای سه
بخش حســینیه ،زینبیه و عباســیه است .این بنا
در محله آبشــوران قدیم و خیابان شهید حدادی
قرار دارد .اهمیت این بنا به کاشــیکاری آن است،
کاشــی هایی با مضامین تاریخی و مذهبی که از
دوره تاریخی تا زمان احمدشــاه قاجار را به تصویر
می کشــد ،همچنین از مجالس مذهبی و حماسی
نیــز در جای جای ایــن بنا کاشــی های نصب
شــده اســت .قبر بناکننده این مجموعه در ضلع
جنوب شــرقی زینبیه درون اتــاق کوچکی قرار
گرفته است و بخشی از بنا را به موزه مردم شناسی
کرمانشــاه اختصاص داده اند که آثار گوناگونی در
این حوزه به نمایش درآمده است.
برخی جاذبه های گردشگری کرمانشاه
مســلما پرداختن به حدود  4هزار اثر تاریخی و
طبیعــی در مطلبی کوتاه نمی گنجد .اســتانی که
دارای ده ها ســراب و غار کم نظیر است و صدها
اثر تاریخی کمتر شناخته شده دارد نیاز به معرفی
مفصل تــری دارد .هدف ،یادآوری گوشــه ای از
شکوه و زیبایی این سرزمین است.
به همین دلیل تنها بــه نام تعدادی از این آثار
گرانبها اکتفــا می کنیم .باغ گل کرمانشــاه ،باغ
پرندگان کرمانشاه ،سراب نیلوفر ،پارک کوهستان،
ســراب قنبر ،مســجد عمادالدوله ،حمام و مسجد
شهبازخان ،مسجد شــافعی ها ،امام زاده ابراهیم
در پارک شرقی طاق بستان ،امام زاده باقر بیستون
کرمانشــاه ،تپه و شکارگاه خسروپرویز ،کوهستان
پراو و عمیق ترین غار جهان به نام غار آبی آسیا،
روستای تاریخی هجیج ،شــهر هزارماسوله پاوه،
بازار ارزانی جوانرود ،ســراب روانســر ،طاق گرا،
آبشــار پیران (ریجاب) بلندترین آبشــار کشــور،
سراب صحنه ،سراب سنقر ،سراب هرسین ،سراب
گیالنغرب ،نخلستان ها ،آثار باستانی چهار قاپی در
شهرســتان قصر شیرین ،روستای زیبای گره بان،
روستای زیبای پالنگان ،روستای شمشیر پاوه و...
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توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 94/7/27
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10روز دوشنبه مورخ  94/7/27با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  170000000ریال که بــه صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصهگزار یا
مطالبات بلوکه شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد
ضمن ًا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/16491م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه (شماره )94-49

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات برداشت و ورود اطالعات شبکههای فشار متوسط ،ضعیف ،شبکه روشنایی در محدوده شهرستان ممسنی
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/7/9لغایت  94/7/14به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین
شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اســناد :شــیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شــرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن
32317869
 - 6آدرس محل دریافت اسناد :دسترســی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 94/7/27
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10/15روز دوشنبه مورخ  94/7/27با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد،
به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  130000000ریال که بــه صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصهگزار یا
مطالبات بلوکه شــده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد
ضمن ًا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/16490م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به شاهزاده آقاجانی فرزند عیسی که به موجب دادنامه
شــماره  9409977310200777در پرونده کالســه  931386حکم به
صدور طالق صادر گردیده اســت ابالغ میشود حکم صادره  20روز
از تاریخ انتشار قابل واخواهی و  20روز پس از انقضای مهلت واخواهی
قابــل تجدیدنظرخواهی و  20روز پس از مهلــت تجدیدنظرخواهی
قابل فرجامخواهی میباشد چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض
دارد ظرف  60روز از تاریخ انتشــار این آگهی درخواســت خود را به
این مرجع واقع در شعبه دوم حقوقی دادگستری فسا تسلیم نماید در
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/531م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری فسا
دهقانیان
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه محمد روســتا فرزند مجید به اتهام خیانت در امانت از
طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه
نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میســور نگردیده بدینوسیله در
اجرای ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه
 16دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتســابی در پرونده کالسه  940746حاضر گردد پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد  217و 218
قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/14978م الف
دادیار شعبه  16دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
دوبحری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان /شــاکی رباب خرسند دادخواســتی به طرفیت خواندگان/
متهمان محمــد معصومی و منوچهر معصومــی و موقوفه خاص حاج
رئیســعلی شــیادانی با تولیت حســن کشاورز ارشــدی و منوچهر
معصومی به خواســته تخلیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان
شیراز نموده که جهت رســیدگی به شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان شیراز واقع در شیراز خیابان مالصدرا انتهای خیابان شهید
جمالی ارجاع و به کالسه  9409980700300502ثبت گردیده که وقت
رسیدگی آن مورخ  94/8/11ســاعت  11تعیین شده است .به علت
مجهولالمکان بودن خواندگان /متهمان و درخواست خواهان /شاکی و
به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میشــود تا خواندگان /متهمان پس از نشر آگهی
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردند.
 /14977م الف
مدیر دفتر شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز
مرادی

آگهی ابالغ دادنامه کیفری
بدینوسیله به حمید ایزدخواه فرزند رحیم که به موجب دادنامه شماره
 9409977111900619در پرونده کالسه  109/930826به اتهام ترک نفقه
بــه تحمل  9ماه حبس تعزیری در حق شــاکی طاهــره ندیمی محکوم
گردیده است ابالغ میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد
ظرف ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی درخواست خود را به این مرجع
واقع در میدان اهلل (گلسرخ) مجتمع قضایی شهید قدوسی تسلیم نماید
در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/14979م الف
مدیر دفتر شعبه  109دادگاه کیفری  2شیراز
محمد کیوان شکوه
آگهی حصر وراثت
ژاله اسمعیلی تزنگی دارای شناسنامه شماره  823متولد  1334/6/20به
شرح دادخواست به کالســه  94/165از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان نجمه قدرتی
تزنگی به شماره شناســنامه  2183در تاریخ  94/1/2در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحومه عبارت است از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر مادر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه یک
مرتبه آگهی مینماید تا هر شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /14980م الف
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف سروستان
حسن حسنزاده سروستانی
آگهی فقدان و تشکیل المثنی پرونده
ششــدانگ یکباب خانه باقیمانــده  1/176متخذه از یــک اصلی واقع
در بخش  2شــیراز به نام مینودخت قرهگولچیان ســپس برابر ســند
شــماره  105500مورخ  81/12/28دفتر  7شــیراز دو و نیم دانگ آن به
حجتاالسالم محمدجعفر محالتی شــیرازی انتقال قطعی یافته است و
پرونده رقبه فوق مفقود گردیده و با اقدامات انجام شــده تاکنون پیدا
نشده لذا برابر دستور شماره کد  01-33سازمان ثبت اسناد کشور و بند
 333مجموعه بخشنامههای ثبتی که سیستم عملیات آن پس از بخشنامه
به دفاتر اســناد رســمی مبنی بر انجام معامله نسبت به پالک مزبور و
با توجه به دســتورالعمل قانونی در یک نوبت آگهی چنانچه شــخص یا
اشــخاص حقوقی و حقیقی اعتراض و یا اینکــه در پرونده مربوطه حق و
حقوقی برای خود قائلند از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت یک ماه
کتب ًا مراتب اعتراض خود را با مدارک مستند به این اداره تسلیم نمایند
بدیهی است چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را با مدارک مستند
به این اداره تسلیم نمایند چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسیده و
یا در صورت اعتراض مدارک مستند ارائه نشد اداره ثبت به استناد نام
مالک عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.
 /15045م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
حسن نصیریان

