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بیتوته :هندوستان ،کشوری در جنوب قاره آسیا که دومین کشور پرجمعیت
جهان با  1.2میلیارد نفر به شمار می رود.
پایتخت این کشور دهلی نو و پرجمعیت ترین شهر هند بمبئی می باشد.
تاریخ کشور هند به سه هزار سال قبل از میالد مسیح بر می گردد و به
مدت  800سال تحت حکومت ایرانیان و ترکان بوده است که همین موضوع
باعث تاثیر بر فرهنگ هندوستان شده و سبب پرورش شاعران بنامی چون
بیدل دهلوی و امیر خسرو دهلوی شد .در سده  19میالدی ،هند به مستعمره
انگلستان درآمد و تا سال  1977این استعمار طول کشید.
کشور هندوستان دارای حدود  22زبان مختلف است که زبان های هندی و
انگلیسی به عنوان زبان های رسمی این کشور اعالم شده اند همچنین کشور
هند دارای گویش ها ،لهجه ها ،آیین ها ،نژادها و دین های بسیاری است و
این در کنار هم قرار گرفتن فرهنگ ها و عقاید مختلف به صورت مسالمت آمیز
ساالنه تعداد زیادی از گردشگران را به این کشور جذب می کند و شما می توانید
با خرید تور هند ،در سفرتان به کشور هفتاد و دو رنگ لذت ببرید.
اگر قصد سفر به هند و بازدید از تاج محل ،شهر رمانتیک و زیبای جیپور و
کالن شهر دهلی را دارید بهترین زمان سفر به هند اواسط فصل پاییز تا اواسط
فصل بهار است چرا که در این بازه زمانی روزها گرم و خشک به همراه تابش
آفتاب می باشند که زمان بسیار مناسبی برای گشت و گذار در شهرها می باشند
اما از اواسط اردیبهشت گرما در هند (دهلی ،آگرا و جیپور) شروع می شود.
بنابراین اواخر زمستان و اوایل فصل بهار بهترین زمان برای سفر به هند
می باشند زیرا بارش های شدید باران تمام شده و هنوز گرمای فصل تابستان
شروع نشده است.
جشنواره های نوروزی هند
جشن عید نوروز نیز در کشور هند هر سال در بیست و یکم ماه مارس در
میان مردم فارسی زبان ساکن کشور هند برگذار می شود و در این روز مردم
نوروز باستانی را جشن می گیرند و خانه های خود را تزیین و آراسته می کنند.
همچنین در نزدیکی ایام نوروز جشنواره های گوناگونی در نقاط مختلف
هندوستان برگزار می شود که می توان به فستیوال ایستر ،فستیوال رنگ ها و
جشنواره گانگائور اشاره کرد.
اگر عالقه مند هستید تا در تعطیالت سال نو ،در میان مردم هندوستان
حضور داشته باشید و از بناها و فرهنگ های متنوع این کشور دیدن کنید
می توانید با خرید تور هند نوروز  99سفر بی دغدغه ای را تجربه کنید.
گوا ،بندری زیبا در هندوستان
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سفر نوروزی به کشور هفتاد و دو رنگ

گوا ،شهر بندری که در سواحل غربی کشور هند قرار گرفته است و به دلیل
موقعیت جغرافیایی دارای سواحل بسیار زیبایی می باشد .کشور پرتغال در حدود
 450سال بر شهر گوا حکومت می کرده است و به همین دلیل ،در گوا شاهد
فرهنگ متفاوتی نسبت به سایر نقاط هند خواهید بود و همینطور کلیساهای
بسیاری از زمان حکومت پرتغالی ها هنوز به جای مانده است.

می توانید در یک آب و هوای فوق العاده بهاری در شهر گوا ،در سواحل
زیبای این شهر به تماشای غروب آفتاب بنشینید و از آرامش آن لذت ببرید.
همچنین شب های گوا لحظات به یاد ماندنی را در عمر شما به وجود
می آورند و این شهر با برخورداری از پوشش گیاهی فراوان ،خانه های رنگارنگ،
مناطق روستایی زیبا بهترین سفر زندگیتان را برای شما رقم می زنند و این

اتفاق خوب با خرید تور گوا به وقوع می پیوندد.
کویر نمکی ،یکی از عجایب دیدنی هند
یکی از جاذبه های گردشگری بی نظیری که در کشور هند وجود دارد و در
بین ديگر جاذبه ها بسیار پر بازديد شده است ،صحرای نمک هند است.
در بین عوام مردم متداول است که اصطالح کویر را به جای بیابان به کار
می برند و یا برعکس .گاهی اوقات بیابان به محیط خارج از شهر و روستا گفته
می شود .ولی در واقع بین این دو اصطالح اختالف اساسی وجود دارد .بیابان به
قسمتی از مناطق خشک گفته می شود که بارندگی کمتر از  50میلی متر دارد
و امکان دارد چند سال در آن باران نبارد و با کم آبی و تبخیر شدید مواجه باشد
و دارای پوشش گیاهی بسیار ضعیف است .ولی کویر به زمین های رسی پف
کرده ،با شوری و نمک بسیار زیاد که گیاهان در آن نمی توانند رشد نمایند،
گفته می شود.
کویر نمکی هند را به عنوان بزرگ ترين کویر نمکی جهان (در این موضوع
با کویر بولیوی رقابت دارد) می شناسند که حدود  ۱۰هزار کیلومتر مربع
مساحت دارد .این کویر پر نمک و شور ،مسیر اقوام مختلف مخصوصا عشایر و
کولی های هندی است .مطلبی که در مورد کویر نمک هند هر شنونده ای را
به تعجب می اندازد ،این است که کویر نمکی هند در طول فصل موسمی در
هندوستان تماما به زیر آب می رود .با این حال حدود  ۸ماه از سال کام ً
ال بدون
آب می شود .در این زمان اگر به دیدن کویر نمک هند و همراه با کوچ عشایر
کوتچ بروید ،با زمینی تا دوردست ها سفید و با آفتاب سوزان روبرو می شوید.
درصورتی که قصد سفر به هند و شهرهایی مثل بمبئی یا جیپور را دارید ،به این
جاذبه نزدیک خواهید بود.
کویر نمکی هند در ماه اکتبر هر ساله شروع به خشک شدن می کند ،بطور
پیوسته به بیابان خشک و نمکی تبدیل می شود .فصل توریستی تا ماه مارس
می باشد و در اواخر ماه مارس ،امکانات اقامتی هم به پایان می رسد .درصورتی
که دوست دارید با جمعیت کمی روبرو شوید و عالقه مند نیستید در جای شلوغ
باشید ،در انتهای فصل توریست در ماه مارس ،به کویر نمکی هند سفر کنید.
البته شما در هر فصلي از سال به آن جا بروید امکانات اولیه موجود می باشد ولی
خب هر مکان توریستی در جهان زمان خاص خودش را دارد.
بهتر است فقط در صبح یا عصر به بیابان بروید ،در غیر این صورت نمک
می تواند با بازتاب نور خورشید در چشم شما چشم های شما را بسوزاند .شما
می توانید در این بیابان سوار شتر شوید و ماه را در بیابان ببینید .آسمان کویر
هم که در شب ها ستاره باران می شود.

آگهی
برگ ســبز خودرو ســواری پراید  131مدل  1392به شماره
پالک  391ل 22ایران  83به شماره موتور  4845276و شماره
شاســی  NAS411100D3491743متعلق به آقای میثم رنجبر
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان فارس

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/100
( يك مرحله اي ) -نوبت دوم – بر اساس مجوز
شماره1398.6507 :

(سهامی  خاص) مناقصه گـزار  :شركت گاز استان فارس
موضوع مناقصه  :نصب انشعاب
 - 1شــرح مختصر كار و محل اجراي پروژه :نصب  500فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و
پراکنده ،به روش ت ٌامین کاال  ،تجهیزات و نصب به صورت تو ًام نیمه  PCدر شهرستان فیروز آباد ،
روستاهای رودبال و شهید دستغیب و سایر روستاهای تابعه شهرستان فیروز آباد ( فهرست بهایی).
 - 2مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه :
مبلــــغ تضميـــــن حداقل به مبلغ  215 /000/000ریال مي  باشد كه بايدتوسط پيشنهاد
دهنده به يكي از صورتهاي ذيل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانكي 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 تاريخ تسليم پيشنهاد معتبر باشد .
ب) واريز وجه نقد به حســاب شــماره784071200بانك تجارت شعبه اســتقالل با شناسه
پرداخت5107731به نام شركت گاز استان فارس
ج) ســایرضمانت نامه های موضوع بندهای (پ)(،ج)(،چ) و (ح) مــاده ()4آیین نامه تضمین
معامالت دولتی بشماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22مصوب هیات وزیران
- 3زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی :از تاريخ 98/10/30 :لغايت  ( 98/11/02 :از ساعت
7:30صبح لغايت 16ايام اداري به استثناء چهارشنبه ها تا ساعت )15
 - 4مهلت و محل تحويل پيشــنهادات:حداكثر تا ســاعت 13روز چهار شنبه مورخ 98/11/16
دبيرخانه واحد حراست شركت گاز استان فارس
توجه  :طبق بند  4-17بخشــنامه راهنمای مناقصه بشماره  101/95579مورخ 1384/5/26
مناقصه گران مي توانند بر حســب مورد و صرفآ یک بار نسبت به تســلیم اصالحیه/جایگزین
پیشنهادات خود شامل اصالحیه /جایگزین پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه) ،و یا اصالحیه/
جایگزین پاکت ب(پیشــنهاد فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای یا مدارک فنی در مناقصات
یک مرحله ای) ،و یا اصالحیه/جایگزین پاکت ج (پیشــنهاد قیمــت) « با قید عبارت اصالحیه /
جایگزین رو ی پاکت مربوطه» در پاكت الك و مهر شــده در جلسه کمیسیون مناقصات و قبل از
شروع گشايش پاكت ها به صورت حضوري و دستي و در قبال دريافت رسيد به كميسيون معامالت
اقدام نمایند و در صورت جایگزین نمودن پاکت جدید در هر یک از موارد سه گانه فوق ،پاكت هاي
اوليه خود را به صورت الك و مهر شده تحويل گيرند.
 - 5مدت اعتبار پيشنهادها:سه ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها و اين مدت حداكثر براي يك
بار قابل تمديد مي باشد.
 - 6تاريخ  ،ساعت و محل گشايش پاكات :روز شنبه مورخ  98/11/26ساعت  10ساختمان مركزي
شركت گاز استان فارس  -بلوار استقالل – نبش خيابان باغ حوض – طبقه ششم – سالن كنفرانس
 ) 7شرايط مناقصه گر
* داشتن رتبه تاسیسات تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور
* داشتن صالحیت ایمنی از اداره کار
* داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه ( 4/295/905/324/-ریال )
* داشتن تجهيزات الزم ،تخصص و توانايي فني و مالي انجام كار مطابق با استانداردهاي شركت
ملي گاز ايران
)8مدارك الزم جهت خريد اسناد مناقصه :
 )8-1ارائه معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه،كد اقتصادي ،كد شناسه ملي اشخاص
حقوقي /حقیقی و مشخصات نماينده شركت
 )8-2اصل فيش واريزي به مبلغ  400،000/-ريال به حساب شماره  4001133404025447بانك
مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،شناسه واریز ()306133458292740838300000000501
و شماره شبا IR03 0100 0040 0113 3404 025447
شركتهاي واجد شرايط در بند  7جهت خريد اسناد مي توانند به آدرس شركت گـاز استان فارس
بلوار استقالل نبش خيابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قرار دادها مراجعه و اسناد ارزيابي و
همچنين اسناد مناقصه را دريافت نمايند  .پشنهادات مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول را
در ارزيابي كيفي كسب نموده اند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد اطالعات درج آگهي در وب
سايت شركت گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.irو پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
به آدرس  http://iets.mporg.irقابل دسترسي مي باشد.
شماره فكس 071 - 38304074 - 38209000 :

تاريخ درج آگهي نوبت اول98/10/30:

تاريخ درج آگهي نوبت دوم98/11/01 :

روابط عمومي شركت گاز استان فارس

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال  1398بخش 5
فارس قطعه یک حوزه ثبتی شهرستان ارسنجان
برابر مــاده  12اصالحیه قانون ثبت و با رعایت
ماده  59آیین نامه قانون مزبور اشخاصی که از
اول مهر لغایت آخر آذرماه سال  1398نسبت
به درخواســت ثبت امالک مجهولالمالک اقــدام نمودهاند
آگهی نوبتی آنها با ذکر نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت نوع و
مقدار و محل وقوع و شماره پالک برای اطالع عموم به شرح
ذیل منتشر میگردد:
 -1پالک  10/329صدیقه پنچعلی فرزند علیاکبر به شــماره
شناسنامه  75صادره از شیراز (توسط وکیل رسمی خود جعفر
محمودی) نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به
مســاحت  87/70مترمربع پالک  10/329واقع در قطعه یک
بخش  5فارس ارسنجان :خیابان ســعیدیه کوچه جنب بانک
ملت
 -2پالک  1872اصلی اکبر اســکندری فرزند حسن به شماره
شناسنامه  47صادره از ارسنجان نسبت ششدانگ یک قطعه
زمین محصور بــه مســاحت  226/63مترمربع پالک 1872
اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس ارسنجان :بلوار شهید
مصطفی اسکندری کوچه جنب پمپ بنزین
لذا طبق مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به پالکهای
فوقالذکــر واخواهی دارد و یــا قبل از انتشــار آگهی اقامه
دعوا نموده و در دادگاه مطرح رســیدگی است میبایست
دادخواست واخواهی و یا گواهی مشعر بر طرح دعوی خود را
ظرف مدت  90روز از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی به این اداره
تسلیم و رســید دریافت نموده و از تاریخ تسلیم اعتراض به
اداره ثبت ،ظرف مدت یک ماه دادخواست خود را به مراجع
ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم اخذ و به این اداره تسلیم
نماید .در غیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی او
میتواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست
اخذ و به اداره ثبت تسلیم نموده که در این صورت اداره ثبت
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد .ضمن ًا
حقوق ارتفاقی در زمان تحدید حدود مشخص خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/1 :
شناسه آگهی715610 :
 /12630م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسنجان
محمدعلی زارعی

تجدید آگهی مزایده
نوبت دوم98/11/1 :
نوبت اول98/10/24 :
شــهرداری خومهزار به موجب مصوبه شماره  25تاریخ  98/9/5در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به
فــروش تعداد  3پالک زمین واقع در حدفاصل بلوار  45متری و خیابان  24متری کمربندی و بلوار جمهوری اســامی بعد از
باسکول خیابان  24متری باالتر از قالیشویی با کاربری مسکونی به شرح زیر اقدام نماید.
 -1شــماره پالک  49واقع در بلوار جمهوری اسالمی بعد از باســکول خیابان  24متری باالتر از قالیشویی و پالک  59و  88واقع در حدفاصل بلوار 45
متری و خیابان  24متری کمربندی آماده برای فروش به شرح زیر میباشد.
 -2محل اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات :شهر خومهزار ،دبیرخانه شهرداری
شماره پالک

متراژ (مترمربع)

قیمت پایه هر متر (ریال)

49

230

1 /800/000

59

262

1/400/000

88

252

1 /300/000

 -3تاریخ شروع فروش اسناد98/10/24 :
 -4تاریخ نهایی دریافت اسناد مزایده توسط متقاضی98/11/1 :
 -5تاریخ نهایی عودت اسناد مزایده تکمیل شده توسط متقاضی98/11/13 :
 -6تاریخ بازگشایی پاکتهای مزایده :رأس ساعت  10مورخ 98/11/14
 -7به مدارکی که فاقد امضاء ،مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8مبلغ تضمین شرکت در مزایده  5درصد قیمت برآوردی برای هر پالک ( 5درصد از قیمت کل پیشنهادی توسط متقاضی) به عنوان ضمانتنامه
بانکی یا واریز به حساب شماره  865966537بنام سپرده شهرداری نزد بانک کشاورزی
 -9قیمت اسناد 500/000 :ریال واریز به حساب شماره  786286245بنام شهرداری خومهزار نزد بانک کشاورزی
 -10سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
 -11متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در پاکتهای مجزا با درج موضوع روی هر پاکت تحویل دهند.
 /13108م الف
شناسه آگهی733247 :
شهردار  -ابوطالب جعفری

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  5فارس شهرستان خرامه
وجیهه محمدی فرزند عباســقلی با وکالت از عبداله محمدی فرزند
عباسقلی با ارایه سند وکالت به شماره  20600مورخ  87/2/30تنظیمی
دفترخانه  133شیراز با تســلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه
 274خرامه تنظیم گردیده اســت مدعی اســت که تعداد یک فقره
ســند مالکیت دفترچهای مربوط به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 424/32مترمربع تحت پالک  269/127مجزی شــده از اصلی مذکور
واقع در قطعه یک بخش  5فارس خرامه که در دفتر امالک  36صفحه
 124ذیل شــماره  13516به نامش ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی
 342707ســری الف  85صادر گردیده به علت جابجایی منزل مفقود
گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است .مراتب
طبق مــاده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر
شخصی نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده باشد و یا مدعی
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا
خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت
المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /496م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه
رضا حقانی نیا
آگهی مزایده و مناقصه عمومی
نوبت اول98/11/1 :
نوبت دوم98/11/8 :
شهرداری سده در نظر دارد بر اساس مجوز شورای
محترم اسالمی شهر سده نسبت به واگذاری امورات
تفرجگاه قدمگاه شــهر سده ســال ( 1398مزایده)-
یکشــنبه بازار ســال ( 1398مزایده) -واگذاری امــورات خدماتی
شهرداری ســده پرسنل شــرکتی ( 1398مناقصه) از طریق مزایده
و مناقصــه عمومی اقدام نماید .لذا از کلیه متقاضیان واجدالشــرایط
دعوت به عمل میآید از تاریخ نشر آگهی دوم به مدت  10روز کاری
به شــهرداری مراجعه و قیمت پیشــنهادی خود را به شهرداری ارایه
نمایند.
شرایط مزایده و مناقصه:
 -1سپرده نفر اول تا ســوم به ترتیب در صورت برنده شدن و عدم
قرارداد به نفع شهرداری ضبط میگردد.
 -2به درخواستهای بدون سپرده و مخدوش و بعد از مهلت تعیین
شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3شهرداری مجاز به رد یا قبول کلیه پیشنهادها میباشد.
 -4مبلغ ســپرده شرکت شــرکتکنندگان در مزایده و مناقصه5 ،
درصد قیمت پایه جهت واریز به جاری ســپرده شهرداری نزد بانک
ملی  0109986028003تعیین گردید.
 -5تمامی شــرایط و ضوابط آییننامه معامــات مربوط به مزایده
و مناقصه از طرف شــهرداری رعایت میگــردد و متقاضیان جهت
دریافت اسناد مزایده و مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.
 -6هزینه نشر آگهی و کارشناســی و ارزش افزوده به عهده برنده
مزایده و مناقصه میباشد.
 -7تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت حداکثر  4روز بعد از اتمام مهلت
قانونی تحویل اسناد میباشد.
آدرس :اقلید -شهر سده -شهرداری سده -تلفن 07144592216
شناسه آگهی741336 :
 /13546م الف
روابط عمومی شهرداری سده

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
طاهره پروانه شــیرازی به موجب وکالتنامه شــماره  27980مورخ
 98/10/15دفترخانه  229شــیراز به وکالت از احمد پروانه شــیرازی
با تسلیم  3برگ استشــهادیه که در دفترخانه اسناد رسمی شماره
 229شــیراز تنظیم گردیده است مدعی اســت که تعداد یک جلد
ســند مالکیت به پالک  2472فرعی از  12واقع در بخش  3شیراز که
ذیل ثبت  14620صفحه  319دفتر  171به نام حشــمتاهلل فرآور ثبت
و سند مالکیت شــماره چاپی  878067صادر شده سپس با واسطه
به موجب خالصه شــماره  135563مورخ  76/2/4دفتر یک شیراز
به احمد پروانه شــیرازی منتقل و به علت سهلانگاری مفقود و وکیل
نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق تبصره
 5ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس
نسبت به ملک و ســند مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا تسلیم نماید ضمن ارائه اصل سند
مالکیت یا خالصه معامله کتب ًا تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/12519م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
محسن مرتضوی نیا
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال  1398بخش  13فارس
شهرستان استهبان
برابر مواد  11و  12قانون ثبت اسناد و امالک و ماده
 59آیین نامه اجرایی قانون مذکور اسامی اشخاصی
که امالک آنها در ســه ماهه سوم سال  98مبادرت
به درخواســت ثبت شده اســت به ترتیب ذکر
شماره به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
 -1پالک  -4015علیاکبر حقگو فرزند درویش ششــدانگ یک قطعه
انجیرســتان به مســاحت  7980مترمربع واقــع در بخش  13فارس
استهبان -محل مشهور به صحرای سریش
 -2پالک  -4015/1علیاکبر حقگو فرزند درویش ششدانگ یک قطعه
انجیرستان جدیدالغرس به مساحت  5650مترمربع واقع در بخش 13
فارس استهبان -محل مشهور به صحرای سریش
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به رقبات باال واخواهی
دارد و یا قبل از انتشــار این آگهی اقامه دعــوی نموده و در دادگاه
مطرح اســت میتواند از زمان انتشــار این آگهی به مدت  90روز از
تاریخ انتشــار نوبت اول به آگهیهای نوبتی و مدت سی روز نسبت
به آگهی اصالحی اعتراض نماید و گواهی مشعر به طرح دعوی خود را
به اداره ثبت اسناد و امالک استهبان تحویل نماید معترض باید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد دادخواست
به مرجع ذیصــاح قضایی تقدیم نماید در غیر این صورت اداره ثبت
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد این آگهی در
دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/11/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/12/1 :
شناسه آگهی727975 :
 /12724م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار

