روزنه
شنبه  16آبان 1394

دست همه سنگ طعنه و صد رنگی است
سهم من و تو شکستگی ،دلتنگی است
ای دل قدم محال برمی داری
برگرد که خانه ی خدا هم سنگی است
(دفی از پوست ابلیس  /رباعی )1
نام ایرج زبردســت رباعی سرای معروف شیراز
برای تمام شعر دوســتان ،پژوهشگران و ناقدان
ایرانی ،نامی بس آشــنا و شــناخته شــده است.
زبردســت ،رباعی ســرایی اســت نوآور ،مبتکر،
ژرف اندیش با جســارت و شــهامت ســطح باال
و درخور توجه با دیدگاه های انســان دوســتانه و
مردمی .عاشــقانه ،عارفانه ،اجتماعی و سیاســی،
اندیشــمندانه و حتی شطحیات که نشان می دهد
رباعی و رســالت تاریخی آن را به خوبی دریافته
است .این شاعر از به کارگیری مضامین گذشته و
کالسیک و یکنواخت و تکراری عبور کرده و جانی
تازه به آن بخشیده است .و در حقیقت در بسیاری
جاها ساختارشــکنی می کند آن گونه که خواننده
را به تفکر و تامل وا می دارد .او توانسته است در
چهره و شــکل ظاهری رباعی هم تغییر و تحول
به وجود آورد و گاه رباعی را به صورت و در قالب
شعر نیمایی بنویســد بی آنکه به معنی و مفهوم و
حتی وزن و قافیه ی آن آسیبی وارد شود.
ای راه ،من از راه دگر آگاهم
یک راه میان صد هزاران راهم
( نه نقطه ....نه خط ....نه حرف)...
 :یک تشدیدم
تا الف زنم تاج سراهلل م
 /رباعی ..../ 40
بســیاری از شــاعران و ســخن ســنجان،
پیرامــون رباعی هــای ایرج زبردســت نقدهای
فراوان نوشــته اند که خواندنی اســت و معرف و
بازگوکننده ی شــخصیت شــعری وی .زبردست
گاهی شــک می کند ،نه گاهی ،که بسیار ،چرا که

شک ،گوشه های تاریک حیات را بر شکاک نمایاند
تا به سرچشــمه ی روشنایی برسد .که شک پایه
و اســاس دگرگونی و تحول اندیشه ها و پیشرفت
جامعه بشری است.
شک بارش اشراق در اوقات من است
شک راز هزار سجده در ذات من است
شک راوی من اگر نباشد یکدم
عوعوی سگی به از مناجات من است
دفی از پوست ابلیس ،رباعی .... 28
در این مقاله ی کوتاه برآنم تا سخنی پیرامون
شطحیات در شــعر زبردست داشته باشم .نخست
ببینیم شطح چیست« .شطح :سخنانی که درجات
وجــد و بی خودی در وصف حال و شــدت وجد
گفته شــود .به سخن دیگر در عرف عرفا ،حرکت
اســرار وجد را«شــطح» گویند که شنیدن آن بر
ارباب ظاهر ،سخت و ناخوش باشد و موجب ظن
و انکار گردد ...« / »...چون وجد قوی شود و نور
تجلی در صمیم ســر ایشــان عالی شود .به نعت
و مباشرت و مکاشــفت و استحکام ارواح در انوار
الهام که عقول ایشــان را حادث شود برانگیزانند.
آتش شــوق ایشان به معشــوق ازلی تا برسد به
عیان ســراپرده ی کبریا و در عالــم بهاء ،جوالن
کنند و بی اختیار ،مســتی در ایشــان آید جان به
جنبش درآید .ســر به جوش درآید ،زبان به گفتن
درآید.از صاحــب وجد کالمی صادر شــود »...و
شطحیات « :ســخنانی که ظاهر آن خالف شرع
باشــد و عرفای کامل در شدت وجد و حال آن ها
را بــر زبان رانند مانند« :اناالحق» گفتن حســین
منصور حالج» (فرهنگ فارسی دکتر محمدمعین،
جلد  )2هنگامی که ســخنانی چون«انا الحق» از
منصور و « لیس فی جبتی ســوی اهلل) از ابوسعید
ابوالخیر در اوج وجد و شــوق و حال می شــنویم
همه از شــطحیات هستند و این اوج بی خودی و
وجد است که عارف ســر از پا نمی شناسد و خدا
را در وجــود خود می یابد یعنی عارف و خدا یکی
شــدن و یا به زبانی ،فلســفه ی انسان خدایی را
مطرح کردن که در بین عرفا و در هنگام شــور و
حال عادی است و برای مردم عادی و متشرعین،
غیر قابل تحمل .در این جاســت که متشــرعین
این گونه سخنان به ظاهر کفرآمیز را برنمی تابند و
دستور قتل عارفی پر شور همچون حسین منصور
حالج به دســتور خلیفه ی عباسی و با تایید متشر
عین روز صورت مــی پذیرد .در رباعی های ایرج
زبردســت با عارفانه ها و شطحیات بسیاری روبرو
می شــویم گویی این شاعر گاهی در عالم عرفان
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جانش را به ســتوه می آورد نمی تواند بی تفاوت
و آرام بنشــیند .چنان از خود بی خود می شود که
خدا را مورد خطاب قرار می دهد .به راســتی این
ریاکاران چه کســانی اند که جان های پر شور و
(نگاهی به مجموعه رباعی دفی از پوست ابلیس /نشر نیماژ /
شــیدا از دیدن شان تاب و توان را از دست داده و
چاپ اول بهار  / 1394چاپ دوم تابستان )1394
زبان به گله و شــکایت می گشایند.کسانی که در
عبدالمجید زنگویی تمام تاریخ ما را رها نکرده و نمی کنند
یا رب من از این ره و قدم می ترسم
از این همه مسجد و حرم می ترسم
از بس که ریا در این جماعت دیدم
از راز و نیاز با تو هم می ترسم
 /رباعی / 3
 ...به راستی او کیست و چگونه معشوق و جان
جلوه گری اســت که خدا هم درعرش به دنبالش
می گردد:
پرسیدم از آب و آتش ،از خاک و هوا
از هر که در این جهان ،نشانی تو را
فانوس دعا به دست ،رفتم تا عرش
دیدم که به دنبال تو می گشت خدا
 /رباعی..../ 9
حســین منصــور حــاج هنگامی کــه ندای
«انا الحق» را ســر می دهد چه اندیشه و غوغایی
در ســر دارد .شــاید حق را و خدا را در وجود خود
می بیند و یا می خواهد فلسفه ی انسان خدایی را
بر زبان جاری کند .در این جا عاشــق و معشــوق
یک روح واحدند .آنچه هســت حالت بیخودی و
ســراز پا نشناختن است .موضوعی نظر شاعر ما را
به خود جلب کرده است.
فریاد کشید :عقل من شکل خداست!
در پوست من هزار حالج ،رهاست!
فهمید که جایی ست پر از دور ،پر از...
فهمید که جایی ست ،نفهمید کجاست
 /رباعی / 21
ایرج زبردست در رباعی هایش زن را در مقامی
بســیار واال و ارجمند جای می دهد .آخر مگر زن،
خود نماد پیدایش و خلقت و آفرینش نیست؟ مگر
انســان نعمت زندگی را از وجود زن ندارد؟ و مگر
زن خود ،مظهر زندگی نیست؟ و مگر مردان بزرگ
در دامان زن پرورش نمی یابند
زن چرخ زد و ادامه ی آن سو شد
زن چرخ زد و نهایتی از او شد
زن گفت انا الحقی که منصور نگفت
از خود بی خود و اشــعار ،خالف عادت و عرف را
هر شب به خدایی خدا می دیدم
زن وسعت ال اله اال هو شد
می سراید:
کعبه به طواف مادرم می آید
 /رباعی / 22
هر بار کنار بسترم می آمد
 /رباعی .... / 2
و باز هم از زن می گوید که خانه ی خدا را هم
انگار که عرش در برم می آمد
و هنگامــی که تظاهر و ریــاکاری در جامعه،
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در وجود خود جا داده است.
زن حجم طلوع یک شب عریان ا ست
زن روشنی وسوسه ای پنهان ا ست
یک خانه درون زن پر از عطر نیاز
یک خانه که خانه ی خدا در آن است
 /رباعی / 33
با انسانی بسیار دانا و آگاه روبرو هستیم .انسان
و شــاعری که تاریخ و تکامل و فراز و فرود جهان
هســتی را خوب دریافته است و گهگاه به عرفان
پناه می برد.
شب از نفس سرد زمان می خواند
از روح مه آلود جهان می خواند
بر سر در هر خانه سری آویزان
شهری که در آن مرگ اذان می خواند
 /رباعی / 6
بگذریم ،این عاشق شوریده ،گاه از طریق شک
به یقین می رســد و گاهی هم از راه اشــراق به
کشــف و شهود دســت می یابد .زمانی حالج وار
و با یزیدگونه به شــطاحی می پــردازد تا انقالب
و اضطــراب درون خود را آرامش بخشــد .روزی
هم آیینه ی آســمان را به ســنگ اعتراض زمین
می گیــرد تا نشــان دهد که زمین هم ســاکت و
آرام و بی دغدغــه در برابــر آن چه را که می بیند
نمی نشــیند .و گاهی هم چنان عارفانه به جهان
می نگرد که آشــکارا در چشم ســگی نور خدا را
می بیند،آن گاه که جهان را پاک می یابد.
آن قطره کجا و ناکجا را می دید
می گفت خدا و ناخدا را می دید
از روح جهان شست پلیدی ها را
در چشم سگی نیز خدا را می دید
 /رباعی / 34
باری ،ایرج زبردســت از اعماق دل می سراید
تا ترس و اضطراب و تلواسه ی درون را به تماشا
بگذارد و روح و روان خود را آرامش بخشــد گویی
که در بادیه ای تیره و تار سرگردان مانده و راه به
سر منزل دلخواه نمی برد.
شتابی در سرودن و ایجاد حجم سنگین رباعی
ندارد کارش را به آهســتگی و با اندیشــه و تفکر
پیش می برد .او به دنبال کشف و شهود و رازهای
ســر به مهر هستی است تا حافظ وار و خیام گونه
تشــویش و نگرانی های خــود را برطرف کند و
فریادش را از بام بلنــد زندگی به گوش جهانیان
و فردا برساند.
بی هیچ تردیدی آیندگان بسیار بسیار از ایرج
زبردست و رباعیاتش خواهند گفت.

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
برابر رأی شــماره  139460311005001712هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریــز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
شمســی زیدآبادینژاد فرزند غالمحسین به شــماره شناسنامه 92
صادره از ســیرجان در یکباب خانه به مساحت  261/94مترمربع پالک 4
فرعی از  3787اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  3787اصلی واقع
در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی زیور علیپور که
نسبت به یک ســهم مشاع از  12سهم سهام ششــدانگ رأی به تنظیم
اظهارنامه حاوی تحدید حدود 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 اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19705م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت فاخته فارس شــرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  7572و شناسه ملی 10530201039
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ
 1393/6/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف  -1محمدحسن شفیعی به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
 -2مریم ارزاقی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
 -3سعیده شفیعی به سمت عضو اصلی هیأت مدیره
 -4سمیه شفیعی به سمت عضو اصلی هیأت مدیره
ب :کلیه اوراق و اسناد رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها
به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و نامههای عادی و اداری به
امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،تعیین سمت
مدیران ،انتخاب و تعیین ســمت هیأت مدیره انتخاب شــده توســط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
/19217م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت فاخته فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 7572و شناسه ملی 10530201039
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ
 1393/6/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف  -1اعضای هیأت مدیره عبارتند از محمدحســن شــفیعی و سمیه
شــفیعی و ســعیده شــفیعی و مریم ارزاقی برای مدت  2سال انتخاب
گردیدند.
مهدی فرزامفر به ســمت بازرس اصلی و محمد فرزامفر به ســمت
بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
الف  -3روزنامه کثیراالنتشار عصر مردم جهت نشر آگهیهای شرکت
انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران ،انتخاب بازرس ،انتخاب
روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل
دسترس میباشد.
/19711م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز

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  139460311005001623هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضی فاطمه عربــیزاده فرزند محمود به شــماره
شناســنامه  197صادره از نیریز در یکباب خانه به مساحت 409/35
مترمربع پالک  40فرعی از  258اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1
فرعی از  258اصلی واقع در نیریز بخش  22فارس خریداری از مالک
رسمی محمود افراســیابی 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 اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19704م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
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  743مورخ  68/12/13تبصره  6ماه یک قانون اصالح
مواد  147و  148قانون ثبت تصرفات مالکانه متقاضی محمدحســین
میرزازاده فرزند حاجی به شــماره شناسنامه  21صادره از نیریز در
یکباب خانه به مســاحت  322مترمربع پــاک  1فرعی از  247اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  247اصلی واقــع در نیریز بخش 22
فارس خریداری از مالک رســمی فاطمه شکیبا 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 اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/8/30 :
/19709م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
حســام معصومی با تسلیم سه برگ استشــهادیه که در دفتر اسناد
رسمی شــماره  124تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک
جلد سند مالکیت مربوط به پالک  8/17336واقع در بخش  3شیراز
که ذیل ثبت  58270صفحه  553دفتر  498به نام حسام معصومی ثبت
و سند مالکیت شــماره  187738صادر شده و به علت سهلانگاری
مفقود گردیده اســت و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده
مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که
هر کس نسبت 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 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.
/19713م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

آگهی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت زرنگار شیراز شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  4560و شناسه ملی 10530170924
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  1394/6/9تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
الف)  -1غالمرضا عادلزاده به سمت رئیس هیأت مدیره
 -2محمدضا فقیهی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
 -3محمدهادی رسولی به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
 -4شهرام فتوت به سمت عضو هیأت مدیره
ب) کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها
با دو امضاء از ســه امضاء آقایان محمدهادی رســولی ،محمدرضا
فقیهی و غالمرضا عادلزاده همراه با مهر شرکت و نامههای عادی و
اداری به امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شــرکت
معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،تعیین سمت
مدیران ،انتخاب و تعیین ســمت هیأت مدیره انتخاب شــده توسط
متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در
پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /19708م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
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  139460311005001715هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک نیریز تصرفــات مالکانه
بالمعارض متقاضی گلناز پرتقالی فرزند محمد به شماره شناسنامه
 44صادره از نیریز در یکباب خانه/غ به مســاحت  176/63مترمربع
پالک  54فرعــی از  4239اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 27
فرعــی از  4239اصلی واقع در نیریز بخــش  22فارس خریداری از
مالک رســمی محمدرضا صنعتی 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 اول94/8/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/1 :
/19706م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان /شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم فریبرز توکلیان
باب انــاری فرزند فرهنگ به خواســته خیانــت در امانت تقدیم
دادگاه های عمومی استان فارس نموده که جهت رسیدگی به شعبه
 15دادگاه تجدیدنظر اســتان فارس واقع در شــیراز میدان شهداء
مجتمع قضایی مرکزی ارجاع و به کالســه  9309987114901456ثبت
گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  1394/9/22ساعت  12تعیین
شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و درخواست
خواهان /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم 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 گردد.
/19756م الف
مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر شعبه  15دادگاه تجدیدنظر استان
فارس
یونس زارعی

آگهی ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
تأسیس شرکت ســهامی خاص فراپویا صنعت کیمیای جنوب در تاریخ
 1394/7/26به شــماره ثبت  42725به شناسه ملی  14005301150ثبت و
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت :صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – خرید
و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – طراحی ،نظارت ،اجرا ،تولید ،تهیه
و پخــش و نصب و تعمیر تجهیزات و کاالهای پزشــکی و صنعتی – تولید
و بستهبندی و پخش انواع مواد آرایشــی بهداشتی غیردارویی – اجرای
خدمات فنی و مهندســی در رابطه با موضوع شــرکت – تولید قطعات
صنعتی – مشاوره در رابطه با موضوع شرکت – اخذ و اعطای نمایندگی
شــرکتهای معتبر داخلی و خارجی – بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکهای
– شــرکت در مناقصات و مزایدات – تأمین نیروی انسانی در رابطه با
موضوع شرکت – تأمین ماشینآالت سبک و سنگین در رابطه با موضوع
شــرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور (در صورت ضرورت
قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم)
مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شــرکت :شیراز خیابان حافظ خیابان عبیرآمیز کوچه  9پالک
 137کدپستی 7145618434
سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال منقسم به  100سهم  10000ریالی که تعداد
 100سهم با نام میباشد که مبلغ  350000ریال توسط مؤسسین طی گواهی
بانکی شــماره  39081مورخ  1394/7/14نزد بانک ملت شع به دروازه کا
زرون شــیراز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان
سهام میباشد.
اولین مدیران شــرکت -1 :بابک عظیمی به ســمت مدیرعامل و عضو
هیأت مدیره  -2علیرضا محکمی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره -3
محمد بیطرف حقیقی به ســمت رئیس هیأت مدیره همگی برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :کلیه اسناد و اوراق رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور
با نکی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و ناســب
رئیس هیأت مدیه همراه با مهر شرکت و سایر نامههای اداری و اوراق
عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیــس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت
مدیه همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم برای درج آگهیهای شرکت انتخاب
شد.
بــازرس اصلی و علیالبدل :علی نیری به شــماره ملی  2410469825به
عنوان بازرس اصلی و سمانه آل علی به شماره ملی  2411611412به عنوان
بازرس علیالبدل هر دو برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
(ثبت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت
نمیباشد)
/19710م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی حصر وراثت
علیاکبر ســاالری دارای شناسنامه شــماره  9900به شرح دادخواست
به کالسه شماره  94/707از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سینا ساالری فرزند علیاکبر
به شناسنامه شماره  2380496765در تاریخ  94/8/1در اقامتگاه دائمی
خود شهرســتان ممســنی بدرود زندگی گفته و ورثــه حین الفوت آن
مرحوم عبارتند از:
 -1علیاکبر ساالری فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 2390071457
صادره از ممسنی پدر متوفی
 -2رقیه رضائی فرزند الیاس به شــماره شناســنامه 23901707258
صادره از ممسنی مادر متوفی والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهــی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضــی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها اســت ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به دادگاه تقدیم نماید بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/19755م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه  5ممسنی
وحیدرضا اعتمادی مهرنجانی

