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تا شب نروی روز به جایی نرسی
تا غم نخوری به غمگساری نرسی
ای برادر جان ،در گذشــتههای دور ،دور روزی
تاجری برای گردش به لب دریا رفت .داشت دریا
را تماشا میکرد که چشمش به کلهی آدمی افتاد
که روی آب شناور بود .گاهی این بر و گاهی آن بر
میرفت و مدام میگفت:
چهل تا خون کــردهام و چهل خون دیگر هم
میکنم.
تاجر را میگــی تعجب کرد که یعنی چه؟! مگر
میشود کلهای خشک چنین کاری انجام دهد.
در این اندیشه بود که ناگهان آب دریا کله را به
لب دریا کوبید و کله تکه تکه شد .تاجر هم تکهها
را جمع کرد آنها را به خانه برد .در هاون کوبید ،در
کیســهای ریخت و کیسه را در گوشهای از سقف
آویزان کرد.
زد و تاجــر بــه مســافرت رفــت و در غیاب
او دختــرش به مرض ســختی مبتال شــد .نزد
هر حکیمی که دختر را بردند حکیم چیزی نفهمید.
آنها در خانه کنیزکی داشتند .روزی کنیزک گفت:
ای بیبی جان روزی تاجر چیزی را که به همراه
آورده بود کوبید ،بعد آن را در کیسهای ریخت و آن
را از ســقف آویزان کرد .چطوره مقداری از آن را
به دختر بدهیم .شاید دوای دردش باشد .زن تاجر
قبول کرد و همین کار را کردند .چندی که از این
ماجرا گذشــت دیدند که دختر حامله شده است و
بعد از نه ماه و نه روز پسری آورد.
پسر هفت ساله شــده بود که تاجر از مسافرت
برگشت پسرک جلو پدر دوید و سالم کرد.
تاجر تعجب کرد و با خودش گفت :من پسری
به این سن نداشتم ،یعنی او کیست؟
ماجرا را از سیر تا پیاز برایش تعریف کردند.
تاجر حیران و سرگردان شد و با خودش گفت:
دیدی چه خاکی بر سر خودم کردم!

شــب شــد تاجر دختر و پســرش را به اتاقی
آن طــرف حیاط برد و آنهــا را در اتاق خواباند و
در اتاق را بست .نزد زنش برگشت قصهی کلهی
خشــک را برایش تعریف کرد و گفــت :باید این
بچه را ســر به نیست کنیم وگرنه میترسم کاری
دســتمان بدهد .نگو که پسرک حرفهای تاجر را
میشنید .خودش را به تاجر رساند و گفت :ای پدر
میخواهی مرا بکشی؟
تاجر را میگی تعجب کرد که پسرک صدای او
را آن سر حیاط چگونه شنیده است؟
فردای آن شب پسرک از خانه بیرون زد .ظهر
برایش غذا پختند .غذا را مســموم کردند که او را
بکشند.
ظهر پســرک غذا را نخورد و گفت :من امروز
همــراه بابابزگم ناهار میخــورم .غذای مرا امروز
زهرآلود کردهاید.
آن روز پســرک جان ســالم به در بــرد و به
هر طریقی هم که خواستند او را سر به نیست کنند
موفق نشدند.
روزی تاجر به مجلس جشــنی دعوت داشــت
پسرک هم التماس کرد که با تاجر برود و سرانجام
تاجر راضی شــد که او را با خود ببرد .در مجلس
جشــن نشســته بودند که صاحب مجلس گوهر
شب چراغی را با خود آورد و از تک تک آنهایی که
حضور داشــتند پرسید :این گوهر شب چراغ چقدر
ارزش دارد؟
هر کس مبلغــی را بیان میکرد تــا نوبت به
پسرک رسید .پسرک میخواست نظرش را بگوید
ولی تاجر مانع او میشد سرانجام صاحب مجلس
گفت :چکارش داری ،بگذار او هم حرفش را بزند،
دلش را نشکن!
پسرک جلو رفت گوهر شب چراغ را در دستش
گرفت .نگاهی به آن انداخت .مدتی آن را با دقت
بررســی کرد آنگاه گفت :معذرت میخواهم ،اگر
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راز خنده ماهی ...
به روایت :خدابخش شفاعتیان

گردآورنده :ابوالقاسم فقیری

حرفی بزنم ناراحت نمیشوید؟
گفتند :نه ،حرفت را بزن.
پســرک گفــت :خزوکــی داخل ایــن گوهر
شــب چراغ است که مغز آن را خورده و حاال پوک
پوک است و هیچ ارزشی ندارد.

همه تعجب کردند .گوهر شــب چراغ را نصف
کردند دیدند که حق با اوست.
اینجا بود که صاحب مجلس جلو آمد و هدیهای
گرانبها به پســرک داد .پدر و پســر خوشحال از
مجلس جشن بیرون آمدند.

بشنوید پادشاه کشور همسایه شبی خوابی دید،
رو به وزیرش کرد و از آنها ماهی خواست.
وزیران ماهی بســیار زیبایی پیــدا کردند و به
حضور پادشاه تقدیم کردند.
ماهی تا پادشاه را دید شروع کرد به خندیدن.
صبح کــه از خواب بیدار شــد به یــاد خواب
دیشبش افتاد .جریان خوابش را با وزیران در میان
گذاشت و پرسید :خندیدن ماهی یعنی چه؟
وزیر بزرگ درآمد و گفت :قبله عالم به سالمت
باد .چهل روز به من فرصت دهید ،تا علت خندیدن
ماهی را به عرضتان برسانم.
پادشــاه گفت :قبول اما به یک شرط اگر موفق
به جواب نشــوی هم تمام داراییت و هم جانت را
از دست خواهی داد!
وزیر گفت :قبول.
و از آن پــس وزیر شــروع کــرد از این و آن
ماجرای خندیدن ماهی را پرسید ولی جوابی برای
آن نیافت.
پول زیادی خرج کرد ولی به جوابی نرسید که
نرسید.
چهل روز داشــت تمام میشــد ،حسابی ناامید
شــده بود .شــروع کرد به گریه و زاری کردن و
دست آخر متوســل به خداوند مهربان شد :خدایا
گره از کارم تو بگشا ،ناامیدم نکن.
شــب خواب دید که در مملکت همسایه پسر
جوانی اســت که در تعبیر خــواب مهارت فراوانی
دارد.
پــس از خانوادهاش خداحافظی کرد خودش را
به پسر جوان رساند .از این و آن سراغ پسر جوان
را گرفت ســرانجام پسر جوان را پیدا کرد و گفت:
هر چه بخواهی میدهــم تا راز خندیدن ماهی را
برایم بگویی.
پسر جوان گفت :اینجا نمیتوانم چیزی بگویم،
میروی لباس پادشاه و رخش ،اسب مخصوصش
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را همــراه با بزرگانی میآوری تا به قصر پادشــاه
بیایم آن زمان اســت که اصل ماجــرا را تعریف
خواهم کرد.
وزیر آنچه میخواست آماده کرد ،آورد و تقدیم
پسر جوان کرد و گفت :خوب تعریف کن.
پســر جوان گفت :اصل ماجرا را برای شخص
پادشــاه تعریف خواهم کرد .احدی در قصر نباشد.
قصر را غُرق کردند.
پسر جوان گفت :برای اینکه حرفهایم را بزنم
باید نیمی از دولتت را به من ببخشی.
پادشاه چنین کرد.
پسر جوان گفت :ای پادشاه تو دختری داری که
در زیر زمین منزل دارد .این دختر چهل رفیق دارد
که با آنها روزگار میگذراند.
این آخریها چون میدیــد نمیتواند به همه
برسد دستور داد که یک ماهی ماده برایش بیاورند
که کمکش باشــد .ماهی را که آوردند «نر» بود.
خندهاش گرفت و گفت :حاال شدیم رفیق!
بشــنوید کنار حوض دریچهای بود .پسر جوان
گفت :شما اطراف حوض را داشته باشید احدی را
زنده نگذارید که از این جا برود.
دریچه را باز کرد پایین رفت زیر آب ،حوض را
کشید آب حوض خالی شد.
چهل جوان یکی یکی بیرون آمدند .پسر جوان
همه را با شمشیر به درک فرستاد و سرانجام نوبت
به دختر خیانتکار رســید .پس دستور داد که بیایند
جنازهها را ببرند.
پســر جوان نیمــی از دولت پادشــاه را هم با
خود برداشــت و روانه مملکتش شــد .برای پدر و
مادربزرگش همه چیز را تعریف کرد.
و گفت ســرانجام سرنوشــت من این بود که
چهل خون بکنم ،این هم چهل خون!
قصه ما به سر رسید ،غروب به پشت در رسید،
کالغه به خونهش نرسید.

ثبتی و دادگستری
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
حسین اســفندیاری با تسلیم سه برگ استشــهادیه که در دفتر اسناد
رسمی شماره  407شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک
جلد سند مالکیت مربوط به پالک  12/6257واقع در بخش  3شیراز که
ذیل ثبت  254صفحه  239دفتر  18به نام حسین اسفندیاری ثبت و سند
مالکیت شــماره  635348صادر شده و به موجب سند شماره 28885
مورخ  89/5/14دفترخانه  133شیراز نزد بانک تجارت و به موجب سند
شــماره  30197مورخ  93/5/23دفترخانه  25شیراز نزد بانک ملت در
رهن است و به علت اثاثکشی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای
صدور سند المثنی نموده مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون
ثبت آگهی میشود که هر کس نســبت به ملک 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 ضمن ارائه اصل سند
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرســید و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود اداره ثبت سند
مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/16858م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی
آگهی ابالغ دادنامه
پرونده کالسه9409987529300351 :
تصمیم نهایی شماره9409977529300787 :
شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش خفر
خواهان :اســماعیل موزیری فرزند بمانعلی به نشانی بخش خفر روبروی
پمپ بنزین کوچه کانون منزل شــخصی کدپستی  7453116435تلفن:
09179080670
خواندگان -1 :حمید دارابی فرزند علیمحمد به نشانی بخش خفر گوکان
روستای باروس منزل شــخصی تلفن 09176121273 :و  -2محمدحسین
اسفندیاری فرزند محمدحسن مجهولالمکان
خواستهها -1 :مطالبه خسارت  -2مطالبه خسارات دادرسی
گردشــکار :پرونده کالسه فوق تحت نظر اســت دادگاه پس از انجام
تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به
شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
راجع به دعوی اســماعیل موزیری بــه طرفیت  -1حمیــد دارابی -2
محمدحسین اسفندیاری به خواسته مطالبه شصت و نه میلیون و هشتصد
هزار ریال (خواهان در جلســه اول دادرسی خواسته خود را به این مبلغ
کاهش داده است) به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین
وصف که خواهان مدعیست که بین  4/2تا  4/5تن بار سیب خود را جهت
انتقال به تهران به خوانده ردیف اول تحویل داده و در مســیر رانندگی
کامیونت را خوانده ردیف دوم بر عهده داشــته و بر اساس بیاحتیاطی
وی در رانندگی خودرو دچار سانحه شده و متعاقب آن بار سیب خواهان
دچار خسارات زیادی شده است که کارشناس رسمی دادگستری نسبت
به برآورد خســارات اقدام نموده و پس از کسر مبلغ یک میلیون تومان
مابه التقاوت بار ســالم و آسیب دیده میزان خسارات خواهان به میزان
خواســته اعالمی تعیین گردیده اســت علی ایحال او ً
ال با توجه به نظریه
کارشناس تصادفات و اظهارات شــخص خواهان دعوی متوجه خوانده
ردیف اول نیســت چرا که در بروز خسارت تقصیری نداشته و رانندگی
خودرو و اظهارات شخص خواهان دعوی متوجه خوانده ردیف اول نیست
بنابراین به اســتناد ماده  84قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی
نسبت به وی صادر و اعالم مینماید .ثانی ًا نسبت به خوانده ردیف دوم
با عنایت به مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه
دادرســی روگرفت مصدق نظریه کارشناس تصادفات که علت وقوع
حادثه را بیاحتیاطی از ناحیه راننده خودرو (خوانده ردیف دوم) دانسته
اســت و خوانده ردیف دوم نیز علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه
دادرســی حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده اســت با التفات به
نظریه کارشناس رسمی دادگســتری و تکیه بر اصل اتالف و تسبیب و
مســتندا ً به مواد  1و  2قانون مســئولیت مدنی و مواد  520 ،519 ،198و
 522قانون صدرالذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت
مبلغ شــصت و نه میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته به
انضمام هزینه داردســی و کارشناسی پرداختی و خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعالمی
از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید .رای صادره
در بخش اول ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل پژوهشخواهی نزد
دادگاه تجدیدنظر اســتان فارس اســت و در بخش دوم بدوا ً غیابی و
ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد همین دادگاه خواهد
بود.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر
ابوذر اسدی
آگهی ابالغ دادنامه
در خصوص دادخواســت خواهان اســماعیل موزیری با توجه به اینکه
آدرس خوانده ردیف دوم محمدحسین اســفندیاری را مجهولالمکان
اعالم نموده که پس از انشــاء رأی منجر به صدور دادنامه فوق شــده
است لذا طبق تبصره ماده  302قانون آیین دادرسی مدنی برای یکبار در
روزنامه کثیراالنتشار چاپ و به خوانده فوقالذکر به عنوان محکوم علیه
ابالغ میگردد تاریخ انتشار آگهی  ،تاریخ ابالغ رأی محسوب میشود.
 /16974م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش خفر
کاووس کرمی

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به جواد میرزائی فرد فرزند شنبه که به موجب دادنامه
شماره  94/182در پرونده کالسه  94/126به خواسته مطالبه وجه چک
در حق خواهان فضلاله غالمپور محکوم گردیده است ابالغ میشود
چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیســت روز از
تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در میدان
غدیر مجتمع شــورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی تسلیم نماید در
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق مقررات قانونی اقدام
خواهد شد.
/564م الف
مجتمع شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی فسا
آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالسه  6/206/94و به موجب حکم شماره  25/93صادره
از شعبه مرکزی شورای حل اختالف شهرستان فسا محکوم علیه عیسی
محمودی فرزند سعداهلل محکوم اســت به پرداخت مبلغ 41068068
ریال در حق محکوم لــه و مبلغ  1700000ریال بابت نیم عشــر اجرایی
در حق صنــدوق دولت با توجه به اینکه به محکوم علیه ابالغ شــده
و در مهلت مقرر نســبت به اجرای حکم اقدام ننموده است و بنا به
درخواست محکوم علیه و به منظور استیفاء محکوم به و هزینه اجرایی
اقالم  -1یک دســتگاه ردیف کار ذرت چهــار ردیفه مجهز به فاروئن
بدون خطزن قابل اســتفاده به ارزش  41000000ریال  -2یک دســتگاه
گاوآهن سوارشونده با سه خیش قابل استفاده به ارزش  8000000ریال
از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح
فوق توصیف و ارزیابی شــده است و مقرر است اجرای احکام حقوقی
دادگستری فسا از ساعت  9صبح الی  12ظهر مورخ  94/8/20در محل
اجرای احکام حقوقی فسا به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع
میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید فروخته خواهد شد  10درصد وجه مزایده فیالمجلس بصورت
وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از برنــده مزایده اخذ و الباقی ظرف
مدت یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم
تملک به وی مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که در
مهلت مقرر خریدار بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید ســپرده وی
پس از کســر هزینههای مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید
میگردد و در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته
از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض
از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شــد ضمن ًا
متقاضیان به شــرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از
مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
 /577م الف
قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فسا
سجاد انصاری
آگهی فروش مال منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده اجرایی  930589الــف ج ح محکوم علیه علیاصغر
مرتضوی فرزند علیعسکر محکوم به پرداخت پنجاه و شش میلیون و
چهارصد و سی هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و پانصد
و پنجاه هزار ریال از بابت هزینه نیم عشر و مبلغ دو میلیون و هشتصد
هزار ریال بابت هزینه کارشناســی و مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال
هزینه نشر آگهی در حق محکوم له فریدون شیبانی گردیده است با
عنایت به اینکه محکوم علیه در قبال بدهی خود یک رأس گوساله نر و
یک رأس گاو شیری معرفی نموده است لذا محکوم له تقاضای مزایده
اموال متعلق به محکوم علیه را نموده است علیهذا با توجه به ارزیابی
توسط کارشناس رسمی دادگســتری یک رأس گوساله نر  5ماهه با
وزن حدود  100تا  200کیلوگرم به قیمت هفده میلیون ریال و یک رأس
گاو شیری نژاد هلشــتاین  6ماهه آبستن شکم سوم با وضعیت بدنی
متوســط و وضعیت شــیرآوری ضعیف به قیمت پنجاه میلیون ریال
(جمع ًا به قیمت شصت و هفت میلیون ریال) قیمتگذاری شده است
لذا در اجرای مقررات مــواد  114و  117و  118و  119قانون اجرای احکام
حقوقی اموال مذکور در روز چهارشــنبه مورخ  94/8/20از ساعت 9
الی  10صبح در محل دادگستری ارسنجان پس از چاپ این آگهی برای
نوبت اول در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی (عصر مردم) از طریق
مزایده به فروش میرسد متقاضیان میتوانند ظرف مهلت پنج روز
قبل از وقت مزایده اموال فوق را در ارسنجان روستای رحمتآباد نزد
شخص امین سعید مرتضوی مالحظه نمایند مزایده از قیمت ارزیابی
شده شروع و مال مذکور متعلق به شخصی است که باالترین قیمت
را پیشنهاد داده است بهای پیشنهادی میبایست ظرف مدت ده روز
پرداخت گردد کــه در این صورت طبق ماده  129اجرای احکام مدنی
برنده مزایده میبایست ده درصد بهاء را فیالمجلس بعنوان سپرده
به صندوق دادگستری تودیع نماید در صورت عدم پرداخت به موقع
مابقی بها پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ضمن ًا محکوم له نیز میتواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید.
 /2442م الف
منشی اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ارسنجان
حسینپور

آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران آب آریا سهامی خاص به شماره ثبت
 17753و شناسه ملی 10530299265
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  94/5/24تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیراالنتشار عصر مردم جهت درج آگهیهای شرکت تعیین
شد.
افســانه مفتاحی به عنوان بازرس علیالبدل ،معصومه بیرمی به عنوان
بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضا هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
علی مژده و خلیل مژده و شــاهرخ پی کریمه و ارمغان مژده به عنوان
اعضا هیات مدیره تا تاریخ 96/5/24
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار ،انتخاب
بازرس ،انتخاب مدیران انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
 /16857م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی اجراییه
شماره اجراییه9410427310400101 :
شماره پرونده9309987310400085 :
مشــخصات محکوم له :زهرا روشندل فسائی فرزند محمد به نشانی
فسا فلکه گاز بنگاه امالک آقای زارع جنب یخچالسازی
مشخصات محکوم علیه :روحاله کاظمی فرزند فرجام مجهولالمکان
محکوم بــه :به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره
 9410097310400873و شــماره دادنامه مربوطه 9409977310400380
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت
اصل خواســته و پرداخت دویست و هشــتاد هزار ریال بابت هزینه
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موضوع دعوی
تا زمان اجرای حکم که بر اســاس شــاخص نرخ اعالمی از سوی بانک
مرکزی جمهوری اســامی ایران توســط اجرای احکام حقوقی محاسبه
خواهد شد در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم
کند اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید هر گاه ظرف ســه سال بعد از
انقضاء مهلت مذکور معلوم شــود که قادر به اجرای حکم و پرداخت
محکــوم به بودهاید لیکن برای فــرار از پرداخت اموال خود را معرفی
نکنید یا صورت خالف واقــع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای
تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر باشد به مجازات حبس از  61روز
تا  6ماه محکوم خواهید شد.
 -4عــاوه بر موارد باال که قســمتی از ماده  34اجــرای احکام مدنی
میباشــد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرســی مدنی
مصوب  79/1/21و همچنین مفاد قانون نحــوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب  10آبان  1377توجه نمایید.
/537م الف
رئیس شعبه  4دادگاه حقوقی فسا
حسین باهنر
مدیر دفتر شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
زهرا براتی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان جــال زمانی فرزند محمــد به وکالت مجتبــی نعمتاللهی
دادخواســتی به طرفیــت  -1غالمرضــا راحمی فرزنــد محمدرضا
 -2احمدرضــا راحمی فرزنــد محمدرضا  -3مرضیــه راحمی فرزند
محمدرضا  -4فریده شعاعی  -5ربابه جعفری ندوشن  -6بانک توسعه
صادرات ایران شعبه شیراز به خواســته تقاضای صدور حکم مبنی بر
الزام خواندگان به تنظیم و انتقال سند رسمی یک قطعه زمین به پالک
 3775بخش  3شیراز به انضمام کلیه خســارات وارده اعم از هزینه
دادرســی ،حقالوکاله وکیل و دستمزد کارشناسی و همچنین خسارت
تاخیر تادیه طبق قرارداد به مأخذ روزانــه  1000000ریال از روز تعهد تا
روز اجرای حکم تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان زرقان نموده که
جهت رســیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش زرقان
واقع در بخش زرقان ارجاع و به کالسه پرونده 9309987162301560
ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخ  94/9/2ساعت  9صبح تعیین
شــده اســت .به علت مجهولالمکان بودن خوانــدگان ردیف اول تا
پنجم و درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشود تا خواندگان
ردیف اول تا پنجم پس از نشــر آگهی و اطــاع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
 /16971م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش زرقان
اسماعیل شهریاری

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  139460311198000804مــورخ  94/5/27هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرقان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضــی رضا برومندی فرزند فرامرز به شــماره
شناسنامه  3صادره از شــیراز در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 102100/20مترمربع پالک فرعــی  1از اصلی  153واقع در بخش  5زرقان
روستای ملکآباد که جهت آن پالک فرعی  15منظور گردید خریداری
از مالک رسمی پریچهر قوامی 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 اول94/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/7/22 :
 /15041م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک زرقان
ابراهیم حفار
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران آب آریا سهامی خاص به شماره ثبت
 17753و شناسه ملی 10530299265
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مــورخ 94/5/25
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال به مبلغ  100000000ریال از طریق آورده
نقدی اعضا و افزایش مبلغ اســمی سهم که مبلغ افزایشی و تعهدی اولیه
تمام ًا طی گواهی شــماره  342/94/129مورخ  94/5/22به حساب جاری
شــماره  1001962214414بانک شهر شعبه شــهید چمران به نام شرکت
واریز گردید افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح
فوق اصالح شد.
ماده  5اساسنامه :سرمایه شرکت مبلغ  100000000ریال منقسم به  100سهم
 1000000ریالی که تمام ًا نقدی میباشد.
به موضوع شــرکت موارد :تعمیر و نگهداری شــامل تجهیزات و وسایل
اداری (به غیر از امور رایانه) خدمات فنی خودرو ،ساختمانها ،تجهیزات
و وســایل مخابراتی و ارتباطی ،ابنیه و خطوط راهآهن ،امور آشــپزخانه
و رستوران شــامل تهیه و توزیع غذا ،اداره رســتوران و بوفه ،خدمات
عمومی شــامل تنظیفات ،نامهرســانی ،پیشــخدمتی ،امور آبدارخانه،
خدمات پاســخگویی ،نگهداری و خدمات فضای ســبز شامل خدمات
باغبانی ،نگهداری فضای سبز ،امور تأسیســاتی شامل تعمیر و نگهداری
و بهرهبرداری از تأسیســات برودتی و حرارتی الحــاق گردید و ماده
مربوطه اساسنامه اصالح شد.
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش ســرمایه ،اصالح ماده اساسنامه
(الحاق به موضوع فعالیت) انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
 /16856م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311027000589مــورخ  94/5/17هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سروستان تصرفات
مالکانــه بالمعارض متقاضی بهمن قاســم مهرابی فرزنــد نعمتاله به
شــماره شناسنامه  130صادره از سروستان در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  148/25مترمربع پالک  983فرعی از  40اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  40اصلی واقع در قطعه یک بخــش  9فارس حوزه ثبت
ملک سروستان خریداری شــده با قولنامه عادی (معالواسطه) از مالک
رسمی موال طهماسبی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود و 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
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/7/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم94/8/7 :
 /75م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سروستان
احمدرضا جعفرپور فسایی

