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زوریخ بزرگترین و پرجمعیتﺗﺮین شــه ِر سوئیس و پایتخت فرهنگی
این کشور است که در ابتدای ورود به آن ،بیشترین چیزی که جلب توجه
میکند ،آرامش حاکم در میان مردم اســت؛ آرامشی که ناشی از دور بودن
هیاهوهای رایج در یک کالنشهر است.
حملونقل عمومی به ویژه خطوط تراموا مهمترین ویژگی شهر زوریخ
است که بخش زیادی از آرامش حاکم در این شهر را سبب شده است.
همه جای شهر تحت پوشــش خطوط مختلف تراموا ،مترو ،اتوبوس و
همچنین قایقهای مخصوص حمل مســافر است و در هر ایستگاه زمان
ورود هر خط اعالم میشــود که علیرغم تداخل برخی از خطوط تراموا با
مســیر عبور خودرو ،اما کمترین تأخیری در ورود و خروج آنها از ایستگاه
مشاهده نمیشود.
حرکت وســایل حمل و نقل عمومی در این کشــور معروف به ساعت
به قدری دقیق اســت که میتوانید ساعتتان را با ورود قطار یا تراموا به
ایستگاه تنظیم کنید.
خرید بلیــت به صورت مکانیزه که دســتگاه آن در همه ایســتگاهها
نصب شــده است ،مشخص بودن مســیر حرکت از طریق نقشههایی که
در ایســتگاهها و داخل ترنها قرار دارد و اعالم لحظه به لحظه ایستگاهها
و مشــخص بودن ایستگاههای مشترک ،اســتفاده از وسایل حمل و نقل
عمومی را برای هر شخصی مهیا میکند و حتی توریستها هم با هر زبان
و درک و فهمی در بدو ورود به راحتی میتوانند با اســتفاده از این وسایل
خودشان را به نقطه دلخواهشان برسانند.
حتــی در داخــل تراموا قبل از رســیدن به ایســتگاههایی که با دیگر
خطوط مشترک هستند ،ســاعات ورود خطهای دیگر درج میشود و نام
ایستگاههای دیگر هم با تایم رسیدن مشخص شده است.
سوئیسیها در احداث خطوط تراموا آنقدر باتجربه هستند که به بسیاری
از کشورهای دیگر از جمله آمریکا تجربیاتشان را منتقل کردهاند.
تراموا و قطارهایی هم برای اســتفاده افراد ویلچرنشین وجود دارد که
ساعات ورود آنها نیز روی تابلوها با عالمت ویلچر مشخص است.
بــا وجود آنکه برای ورود به مترو و تراموا محلی برای ارائه بلیت تعبیه
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معرفی گرانترین شهر دنیا

نشــده و کســی بلیت چک نمیکند ،اما همه خــود را موظف میدانند از
دستگاههای مکانیزه بلیت خریداری کنند.
بلیتهایــی که قیمت روزانهی آن حــدود  8فرانک (معادل  32هزار
تومان) و تک سفر آن حدود  2تا  4فرانک است .ارقامی که براساس مسیر
حرکت در منطقه  110زوریخ که مراکز اصلی در آن واقع شده ،متغیر است.
تعدد وســایل حملونقل عمومی در زوریخ و خلوت بودن آنها در کنار

اســتفاده زیادی که از دوچرخه میشود باعث شده کمتر ماشین شخصی
در سطح شــهر دیده شود و برخالف اکثر کالنشــهرها ،از ترافیکهای
آزاردهنده در ســطح شهر خبری نیســت .در آنجا بهانه رایجی برای دیر
رسیدن با عنوان «در ترافیک گیر کردم» وجود ندارد.
زوریخ ضمن آنکه دو سال پیاپی است شهری با بهترین کیفیت زندگی
در جهان شناخته میشود ،در اواخر شهریور هم به عنوان گرانقیمت ترین
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شــهر جهان شناخته شد و از جمله شهرهایی است که مردم در رفاه کامل
به سر میبرند.
به طوریکه در ســطح شهر هیچ نشانی از تکدیگری نیست و یا حتی
دستفروشی هم دیده نمیشود.
هزینههای باالی زندگی در این شهر باعث شده مهاجران کمتری هم
به این شهر مهاجرت و در آنجا زندگی کنند.
نماد شــهر کلیسایی با برجهایی دو قلو به نام “گراس مونستر” در کنار
رود لیمات است که در روبروی آن کلیسای دیگری به نام “فرامونستر” با
برج تیز سبز رنگ بلندی که نقاشی شیشههای داخل آن مشهور است قرار
دارد و شــبها جلوه زیبایی را به شهر میدهند .راس هر ساعت تا دقایق
زیادی صدای ناقوس کلیساها در شهر طنینانداز میشود.
“ســنت پیتر” دیگر کلیســای اصلی زوریخ اســت که در نزدیکی دو
کلیسای دیگر واقع شــده و به تعبیری بزرگترین صفحه ساعت کلیسا در
اروپا بر روی برج آن قرار دارد.
طبیعــت بکر این شــهر و اطراف آن از دامنه کوههــای آلپ گرفته تا
دریاچه زوریخ در دل شهر ،از زیباییهای دیگر زوریخ محسوب میشود.
یکــی از بزرگترین باغ وحشهای دنیا نیز در زوریخ واقع شــده که در
مناطق شــمالی این شهر در مساحتی وســیع و طراحی ویژه با حیواناتی
متعدد روزانه پذیرای شمار زیادی از گردشگران است.
مقر اصلی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) که این روزها محل مناقشات
مختلفی است و چشم بسیاری از رسانهها به اتفاقات داخل آن دوخته شده
در زوریخ و در مقابل باغ وحش این شــهر قرار دارد ،منطقهای سرســبز
و خوش آب و هوا در شــمال شهر و ســاختمان بزرگی که اطراف آن را
زمینهای فوتبال احاطه کرده است.
زوریــخ که از آن به عنوان یک جهانشــهر یاد میشــود ،مانند دیگر
شهرهای ســوئیس از امنیت ویژهای برخوردار است؛ به طوری که درصد
جرم و جنایت در این کشــور بســیار پایین اعالم شده و یکی از امنترین
شهرها برای گردشگران محسوب میشود.

آشنایی با برج بلم در پرتغال
یکی از شــگفتی های کشــور پرتغال ،برج
بلم یــا قصری در میــان دریاســت .این برج
منحصر به فرد که در میان آب های دریا ساخته
شــده اســت را می توان یکــی از جاذبه های
گردشگری اصلی کشور پرتغال محسوب کرد.
بلم ،برجی مســتطیلی شــکل است که در
بخش سانتا ماریای شــهر لیسبون قرار گرفته
است .طراحی ساخت برج بلم در زمان شاه جان
دوم در ســده پانزدهم میالدی و به دســتور او

انجام شــد که به عنوان بخشی از استحکامات
دفاعــی منطقــه در دهانه رودخانــه تاقوس
( )Tagus Riverمحســوب می شــده و
دروازه تشریفاتی لیســبون به حساب می آمده
است.
ساخت برج بلم در زمان شاه جان دوم هرگز
آغاز نشــد و تنهــا پس از گذشــت نزدیک به
 ۲۰ســال در اوایل سده شانزدهم میالدی و در
زمان پادشاهی مانوئل یکم عملیات ساخت آن

آغاز شــد .این پادشاه در نظر داشت تا حاشیه
شمالی رودخانه تاقوس را از نظر نظامی غنی
سازد .او ساخت برج رو سال  ۱۵۱۳میالدی و
در ساحل بلم آغاز کرد و نام آن نیز به واسطه
همین ساحل به برج بلم مشهور شد.
ساخت این برج به سبک معماری منیوالین
که ســبک معماری پرتغالی سده شانزدهم به
حســاب میاد ،انجام گرفته اما می توان در آن
سبک های دیگر معماری را نیز مشاهده کرد.

ثبتی و دادگستری
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  139460311001019446مــورخ  94/7/19هیأت 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 شمسی جان انصاری فرزند الهمراد
به شماره شناســنامه  2صادره از کازرون در ششدانگ یکباب خانه به
مســاحت  156/29مترمربع پالک  11308فرعی از  2139اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  452فرعی از  2139اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی عبدالعلی ثاقبرای محرز گردیده اســت.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص 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 رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19263م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001019444مــورخ  94/7/19هیأت دوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهدی امیدی قلعه خلیلی فرزند
وارث به شماره شناسنامه  1802صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  125/77مترمربع پالک  10969فرعی از  1654اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  608فرعی از  1654اصلی واقع در بخش
 4شیراز خریداری از مالک رسمی عوض زمانی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص 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 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19216م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001019251مورخ  94/7/16هیأت دوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی بیبی ناز فتحی فرزند رضا به
شماره شناســنامه  137صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  235/48مترمربع پالک  5424فرعی از  2082اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  2082اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی ورثه ولی زارع 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 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19215م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختــاف داراب در نظر دارد به
موجب پرونده اجرایی کالســه  7/244/91صادره از شورای حل اختالف
شعبه دوم مقدار دو دانگ از ملک مسکونی مشاعی به شماره پالک 2190
که در اجاره میباشد واقع در داراب باغ بنفش کوچه اعظم به مساحت
 67705متعلق به علیرضا عســکریان را با قیمت پایه دو دانگ هفتصد و
چهل میلیون ریال به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به
شرکت در مزایده باشد در تاریخ  94/9/8رأس ساعت  10صبح در محل
اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناســی
شروع و شخص یا اشــخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشد میتواند ظرف پنج روز از تاریخ مزایده
جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شــخص برنده نقداً دریافت میگردد مابقی
پس از  20روز از تاریخ مزایده میبایست پرداخت گردد در صورتی که
برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشــتن مورد مزایده خودداری
نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کســر هزینههای اجرایی به نفع
دولت ضبط خواهد شد.
 /446م الف
قاضی شورای حل اختالف داراب
محمود بهرامی

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  139460311001020521هیأت سوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی مهدی دهقانی فرزند خدارحم به شــماره شناسنامه  6صادره
از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  242/27مترمربع پالک
 7243فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  17فرعی از
 2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی علی ضامن
مرادی مطلق شــیرازی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص 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 رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19269م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001020520مورخ  94/7/26هیأت سوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ناصر مهرنیا فرزند علیمحمد به
شماره شناســنامه  48صادره از سمیرم در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  182/69مترمربع پالک  7075فرعی از  1793اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  26فرعی از  1793اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی جهانگیر قجری قره جلــو محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه 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 اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19268م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001020494مورخ  94/7/26هیأت سوم
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حبیباله کاظمی فرزند احمد
به شماره شناسنامه  201صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  183/16مترمربع پالک  7242فرعی از  2083اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از
مالک رسمی درویشعلی دهقانی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19267م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

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  139460311001020394مورخ  94/7/23هیأت ســوم
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی پروین تقیپور شــوریجه فرزند اسمعیل به
شماره شناســنامه  62صادره از سروستان در ششــدانگ یکباب خانه
به مســاحت  172/30مترمربع پالک  7241فرعی از  2083اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی کریم دهقانی محرز گردیده اســت .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/12 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/27 :
/19266م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست)
با عنایت به شکایت محســن جعفری فرزند درویش علیه  -1داریوش کدخدا فرزند رضا  -2میثم موحد با موضوع سرقت اینترنتی به میزان سی
و چهار میلیون ریال پس از ارجاع به این شــعبه به کالسه  9209987162402408ثبت و وقت رسیدگی مورخ  94/9/28ساعت  10صبح تعیین گردیده
اســت با عنایت به مجهولالمکان بودن و عدم دسترسی به متهم ردیف دوم و در اجرای مقررات مواد  115و  180قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم ردیف دوم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد
بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد در ضمن جلسه عنداللزوم به منظور اخذ آخرین دفاع
میباشد.
 /19187م الف
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش زرقان
محمد شبانی

آگهی تغییرات شرکت پاساب گستر شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  19523و شناسه ملی 10530316296
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  94/1/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حبیباله درخشــنده گلپایگانی به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و رضا زاهد به سمت نایب رئیس هیات مدیره و جعفر مردانه
به ســمت عضو هیات 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 مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعیین دارندگان حق امضاء ،انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /19264م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

