گردشگری
چهارشنبه  31تیر 1394

زمانی که به سواحل دریا و اقیانوس فکر میکنیم ،سرزمینی با ماسههای
ســفید و کرمرنگ تجســم میشود .ولی با ســفر به نقاط مختلف دنیا شاهد
سواحلی ماسهای به رنگهای بسیار زیبا خواهیم بود که بیشتر این سواحل از
واکنشهای شیمیایی طبیعی یا آتشفشانی تأثیر گرفتهاند.
ســواحلی به رنگهای بنفش ،صورتی ،قرمز ،ســبز ،ســیاه و نارنجی که
همگی به خاطر وجود فعالیتهای آتشفشــانی منطقهای ،ترکیبات شیمیایی
مرجانها و ترکیب آن با آب دریا شکلگرفتهاند.
این سواحل در کنار زیبایی چشمنوازی که دارند ،تا حد زیادی از خاصیت
درمانی نیز برخوردار هستند.
ساحل قرمز کایهولولو در هاوایی
مخروطهای آتشفشانی در این منطقه موجب تغییر رنگ ساحل کایهولولو
شده است.
ساحل قرمز سانتورینی در یونان
این ساحل تحت تأثیر گدازههای آتشفشانی قرمز و سیاه و آهن حاوی آن
به این رنگ درآمده است.
ساحل نارنجی رامال در جزیره گازو مالت
فعلو انفعاالت شیمیایی آهن در محیطزیست این منطقه ،رنگ ساحل را
به نارنجی برگردانده است.
ساحل سبز رنگ پاپاکولی در جنوب هاوایی
بلورههای زیتونیرنگ خلیج ماهانا علت اصلی تشکیل این رنگ در ساحل
است.
ساحل زرد پورتو فرو در ساردینیا ایتالیا
وجود تشکیالت آتشفشانی و صدفهای خردشده رنگی علت تغییر رنگ
این ساحل زیبا است.
سواحل هاربور در باهاما
ترکیب گاز کلســیم کربنات با مرجان و صدفهای خردشده رنگی ،موجب
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معرفی سواحل رنگی دنیا

آگهی ابالغ وقت دادرسی
پیرو آگهی شماره  5321مورخ  93/8/24مندرج در روزنامه عصر مردم
بدینوســیله به  -1محمدحسن صلحجو  -2وحید  -3ســعید  -4ناهید
همگی ثباتی همگی فع ً
ال مجهولالمکان ابالغ میگردد و جهت ادای پارهای
توضیحات پیرامون ادعای جعلیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
فارس نسبت به سند انتقالی شماره  94776مورخ  66/6/8دفتر اسناد
رسمی  39شیراز در خصوص پالک ثبتی  1071/15بخش  4شیراز مطروحه
در پرونده کالســه  94-28این دادگاه در تاریخ  94/6/3ساعت  10صبح
در این دادگاه واقع در بلوار جدید قرآن حاضر شــوید .بدیهی اســت
در صورت عدم حضور در موعد قید شــده به پرونــده مربوطه غیاب ًا
رسیدگی خواهد شد.
 -94-28الف -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139460311001003909مــورخ  94/2/31هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سعید شبانی فرزند رسول به شماره
شناســنامه  1439صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 176/46مترمربع پالک  1241فرعی از  2144اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی ورثه
محمدرحیم خرمندار محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند 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 تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/4/31 :
/7653م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001004466مورخ  94/3/7هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی رامین فرزاد فرزند مهدی به شماره شناسنامه 543
صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  114مترمربع پالک
 6992فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2083اصلی
واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رســمی اکبر دهقان محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند 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 تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/4/31 :
/7661م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

رنگ صورتی کمرنگ این ساحل شده است.
ساحل هورس شو در برمودا
به دنبال ترکیب گاز کلسیم کربنات با مرجان و صدفهای خردشده رنگی،
این ساحل به رنگ نیلی برگشته است.
ساحل تانگسی در لومباک اندونزی
وجــود نوع خاصی از مرجانهــا در آب دریا و ترکیب آن با مواد موجود در
ماسهها  ،رنگ صورتی زیبایی به این منطقه داده است.
ساحل سیاه موری وای در آکلند نیوزلند
علت تغییر رنگ این ساحل به رنگ سیاه وجود ترکیبات آتشفشانی آهن
و تیتانیوم است.
ساحل فایفر در کالیفرنیا
منگنز موجود در این منطقه ،ماســههای ســاحلی را به رنگ بنفش روشن
برگردانده است.
ساحل پونالو در هاوایی
علت تغییر رنگ این ساحل به رنگ سیاه وجود ترکیبات آتشفشانی بازالت
است.
ساحل خاکستری شلترکاو در کالیفرنیا
درنتیجه فرســایش صخرههای اطراف ســاحل منطقه به رنگ خاکستری
درآمده است.
ساحل سیاه ویکی میردال در ایسلند
علت تغییر رنگ این ساحل به رنگ سیاه وجود ترکیبات آتشفشانی بازالت
است.
ساحل سفید هیامز در استرالیا
این ســاحل کام ً
ال سفید بوده و عنوان ســفیدترین ساحل را در گینس به
خود اختصاص داده است .ذرات ریز کوارتز علت سفیدی این ساحل هستند.

ثبتی و دادگستری

نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی حصر وراثت
عطری جعفری فرزند صفر به شــماره شناســنامه  15صــادره از بیضا
به شــرح دادخواستی که به کالســه  94/155ح این شورا ثبت گردیده
تقاضای گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان احسان
زراعتپیشه فرزند فتحاله صادره از بیضا در تاریخ  93/10/9در اقامتگاه
دائمی خود روســتای قصرمال بیضا فوت نمــوده و ورثه حینالفوت وی
عبارت است از:
 -1عطری جعفری فرزند صفر مادر متوفی و الغیر
اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کــس وصیتنامهای از متوفی نزد او و یا
اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه اعتراض کتبی
و مستدل خود را به شورا تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.
 /117م الف
شورای حل اختالف دهستان بیضاء
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 894و شناسه ملی 10530126488
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 94/1/9
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضــای هیأت مدیره عبارتند از عبدالحســین صباغزاده کازرونی و
محسن صباغزاده کازرونی و حسام صباغزاده کازرونی برای مدت 2
سال انتخاب گردیدند.
شهســوار زارعی به ســمت بازرس اصلی و ایوب زارعی به سمت
بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشــر آگهیهای شــرکت
انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیران ،انتخــاب روزنامه
کثیراالنتشار ،انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شــخصیت حقوقــی مرقوم ثبت و در پایــگاه آگهیهای
سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /9507م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

آگهی
نظر به اینکه محمد رضایی فرزند افغان مجهولالمکان که به اتهام حمل و نگهداری یک قبضه اســلحه غیرمجاز در پرونده کالسه  911794شعبه اول
دادگاه عمومی خرامه تحت پیگرد بوده و وقت رســیدگی پرونده برای روز دوشنبه مورخ  94/6/30ساعت  10صبح تعیین شده ابالغ میگردد در
وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شود در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
 /9565م الف
دادرس شعبه اول دادگاه شهرستان خرامه
مجید عبدشاهی
آگهی تغییرات شرکت لوله سبز گستر شیراز شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  9414و شناسه ملی 10860217276
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  94/1/11تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
محســن درخشــنده به ســمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
شرکت و مهری عبادی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و عصمت
جوشقانینژاد به سمت عضو هیأت مدیره همگی برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند و مقرر گردید حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شرکت و قراردادها و سایر نامههای عادی و اداری با امضای
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حــق امضا ،انتخاب و
تعیین سمت هیأت مدیره ،تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /9496م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت
سید رضا شهابی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه  39شیراز
تنظیم شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی
 662044مربوط به ششدانگ یک مغازه به پالک  1940واقع در بخش یک
شــیراز که ذیل ثبت  9192در صفحه  336دفتر  139امالک به نام سید
رضا شــهابی ثبت و ســند مالکیت صادر و به علت اسبابکشی مفقود
گردیده و نامبرده تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده مراتب
طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا خالصه معامله
تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت ،المثنی
سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/9505م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
حسن نصیریان

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی شــماره  5476مورخ  94/2/31منــدرج در روزنامه عصر
مردم بدینوسیله مفاد دادنامه شماره  94-33مورخ  94/4/9صادره
از دادگاه انقالب اســامی ویژه اصل  49استان فارس مبنی بر تملک
پالک ثبتی  662/168بخش  3شیراز ملکی امیر آشوری مقدس فرزند
ابراهیم به نفع ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام (ره) مطروحه در
پرونده کالسه  93-122این دادگاه به نامبرده که فع ً
ال مجهولالمکان
میباشد ابالغ میگردد رأی صادره غیابی و پس از ابالغ ظرف مدت
بیســت روز قابل واخواهی در ایــن دادگاه و پس از آن ظرف مهلت
بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
 -93-122الف -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوسیله به غالمرضا سعیدی دهاقانی فرزند مصطفی که به موجب
دادنامه شــماره  138/94در پرونده کالسه  94/94به خواسته مطالبه
وجه چک در حق خواهان غالمرضا جوکار محکوم گردیده اســت ابالغ
میشود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز
از تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در فسا
میدان غدیر مجتمع شــورای حل اختالف شــعبه دوم تسلیم نماید در
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/9571م الف
شورای حل اختالف شعبه دوم فسا

آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم دادگاه
در اجرای دادنامه  63کالســه  93/1275صادره از شــعبه  20دادگاه خ
شیراز به هوشنگ پاشــایی فرزند آرام ابالغ میشود که ظرف مدت 7
روز از انتشــار این آگهی جهت ثبت و اجرای صیغه طالق و مطلقه نمودن
فیروزه ســنگی فرزند عباس به نشانی شــیراز خیابان مالصدرا خیابان
شهید جمالی ســاختمان پارس طبقه دوم واحد  15دفتر طالق  47شیراز
مراجعه فرمایید .در صورت عدم مراجعه نســبت به ثبت طالق غیابی
اقدام خواهد شد.
/7564م الف
سردفتر طالق  47شیراز
دکتر حمزه اسفندیاری بیات

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001004075مورخ  94/3/3هیأت ســوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اصغرعبدالحســین دره گرگی
فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه  1476صادره از آبادان در
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  84/12مترمربع پالک 52634
فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  505فرعی از 1652
اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از مالک رسمی محمد آقایی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/4/31 :
/7551م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311001005185مورخ  94/3/26هیأت اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ابراهیم فرهیزاد فرزند الماس
به شماره شناسنامه  2243صادره از ممسنی در ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  145/07مترمربع پالک  1240فرعی از  2144اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2144اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی عبدالعلی خرمندار ورثه محمد رحیم محرز گردیده است.
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشند میتوانند 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/4/31 :
/7650م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139460311001004445مورخ  94/3/7هیأت دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی نازعنبر توکلیان فرزند احمد به شــماره شناسنامه
 138صادره از دشــمن زیاری در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 109/15مترمربع پالک  52604فرعی از  1652اصلی مفروز و مجزی شده
از پــاک  509فرعی از  1652اصلی واقع در بخش  4شــیراز خریداری از
مالک رســمی قربانعلی پاکباز محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند 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 تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/4/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/4/31 :
/7640م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
رضا کنعانی

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کالسه پرونده94-22 :
وقت رسیدگی 94/5/27 :ساعت  9صبح
خواهان :محمد آزادی فرزند مرتضی
خوانده :رمضان دالوند فرزند نصراله
خواســته :اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شــماره  77/431مورخ
 77/8/14صادره از دادگاه انقالب اســامی ویــژه اصل  49فارس و
اثبات رابطه اســتیجاری خواهان نسبت به یکباب گاراژ و یکباب مغازه
در پالک ثبتی  1699/4بخش  4شــیراز و اثبات مالکیت خواهان نسبت
به سه دانگ اعیانی پالک قید شده.
خواهان دادخواستی تسلیم این دادگاه نموده و وقت رسیدگی تعیین
شــده بعلت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و
دستور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب
برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده
از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه واقع
در شــیراز بلوار جدید قرآن مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر
باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند و چنانچه بعدا ً ابالغی به وسیله
آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
 -94-22الف -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کالسه پرونده94-23 :
وقت رسیدگی 94/6/3 :ساعت  9صبح
خواهان :حسن آزادی فرزند کاظم
خوانده :رمضان دالوند فرزند نصراله
خواســته :اعتراض ثالث نســبت به دادنامه شــماره  77/431مورخ
 77/8/14و اثبات مالکیت منافع ســرقفلی یکبــاب مغازه لوازم یدکی
موضوع پالک ثبتی  1699/4بخش  4شیراز
خواهان دادخواســتی تسلیم این دادگاه نموده و وقت رسیدگی تعیین
شده بعلت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور
دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب برای
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشود تا خوانده از
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه واقع در
شیراز بلوار جدید قرآن مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت
رسیدگی حضور به هم رســاند و چنانچه بعدا ً ابالغی به وسیله آگهی
الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
 -94-23الف -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 894
و شناسه ملی 10530126488
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  94/1/9تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
-1محسن صباغزاده کازرونی به سمت رئیس هیأت مدیره
-2حسام صباغزاده کازرونی به سمت نایب رئیس
-3عبدالحســین صباغزاده کازرونی به سمت مدیرعامل و عضو هیأت
مدیره
کلیه اوراق و اســناد رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به
امضا محســن صباغزاده کازرونی یا عبدالحســین صباغزاده کازرونی یا
حسام صباغزاده کازرونی همراه با مهر شرکت و نامههای عادی و اداری
به امضاء عبدالحسین صباغزاده کازرونی یا حسام صباغزاده کازرونی یا
محسن صباغزاده کازرونی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان حق
امضا انتخاب و تعیین ســمت هیأت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای
سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /9506م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

