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نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه داود اعتمادی فرزند منصور به اتهام سرقت و جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم سادات سجادی زرجانی فرزند سید
رضا در پرونده کالســه  931436ب  9این شعبه از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت
ایشان میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام
انتسابی ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/21327م الف
مدیر دفتر شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
درستکار
آگهی تغییرات شرکت مهران کار سینا سهامی خاص به شماره ثبت  11785و
شناسه ملی 10530241951
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ  94/5/9تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
-1سمت اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
مهران قرهقانی به شــماره ملی  1209824984به ســمت مدیرعامل و
رئیس هیات مدیره و شــعله قرهقانی به شماره ملی  4269754265به
سمت نایب رئیس هیات مدیره و مرتضی ذاکری خوب به شماره ملی
 2300852901به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو ســال انتخاب
شدند.
-2دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق و اســناد مالی و تعهدآور و چکها و
سفتهها و اســناد و قراردادها و نامههای عادی و اداری با امضاء مهران
قرهقانی به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،تعیین
دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل
دسترس میباشد.
 /21379م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

آگهی اخطاریه دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طالق جهت اجرای حکم
دادگاه
در اجرای دادنامه شــماره  9409970705600588صادره از شــعبه
ششم دادگاه خانواده شیراز به کامران دانشور فرزند جعفرقلی ابالغ
میشود که ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت ثبت
و اجرای صیغــه طالق و مطلقه نمودن زهرا صدارتی به نشــانی این
دفترخانه واقع در شیراز مالصدرا خیابان شهید جمالی ساختمان یاشل
طبقه ســوم واحد  5مراجعه نمایید در صورت عدم حضور نسبت به
ثبت طالق غیابی اقدام خواهد شد.
/21326م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق شماره  5شیراز
علیمحمد مرادی مقدم
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه عبدالحســن محمدی فرزند محمد به اتهام ترک انفاق
در پرونده کالسه  940956شــعبه  33دادیاری از طرف این دادسرا
تحت تعقیب هســت و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل
اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شــعبه  33دادیاری دادسرای
عمومی و انقالب شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی
حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب
ماده فوق تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.
/21328م الف
دادیار شعبه  33دادسرای عمومی و انقالب شیراز
روزیطلب

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  139460311005000844هیأت 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
علیرضا سعادت فرزند علیاکبر به شــماره شناسنامه  867صادره از
نیریز در یکباب خانه به مســاحت  270مترمربع پالک  8فرعی از 1951
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1951اصلــی واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالکین رســمی اسداهلل سعادت و اصغر سعادت
و خانم ســعادت 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 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 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/21377م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
مصطفی علیخانی

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه شعبه اول بازپرســی دادسرای ممسنی  -1شهاب
رنجبر فرزند صدراله  -2محمدجعفر شــایانی فرزند بهمن  -3سید
قاسم جعفری فرزند رحمتاله  -4مهرداد اورنگ فرزند کورش -5
اسماعیل محمدی فرزند غالمحسین  -6هادی نوذری فرزند عبداله
 -7علی قائدی فرزند نوراله  -8احسان اکبری فرزند حسن  -9علی
رحمانی فرزند حسین  -10علی ابر اکبری چم بلبلی فرزند مصطفی -11
ســید مرتضی رفیعی فرزند محمد به موجب شکایت اداره آموزش
و پرورش ممســنی با وکالت عزتاله خرمی که به اتهام ادعای جعل
مدرک تحت تعقیب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت
نامبردگان و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به نامبردگان
طبق ماده  174قانون آیین دادرســی کیفــری مراتب یک نوبت در
روزنامه آگهی و متهمین ظرف مدت یک ماه احضار میشوند پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /21330م الف
بازپرسی شعبه اول دادسرای عمومی ممسنی
صدراله الهیاری

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  139460311005001097هیأت 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
هادی بابری فرزند احمد به شماره شناسنامه  4648صادره از نیریز در
یکباب خانه به مساحت  125مترمربع پالک  7فرعی از  4060اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  2 ،1فرعــی از  4059 ،4060اصلی واقع در نیریز
بخش  22فارس خریداری از مالکین رســمی خاتون زردشت و محمود
محمدیان محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 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،
دادخواســت 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 اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/21376م 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 شــماره  139460311001022657مورخ  94/8/21هیأت اول
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه
 1تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی نوبــر کریمی فرزند غالم به
شماره شناســنامه  262صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به
مساحت  192/93مترمربع پالک  4865فرعی از  2086اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  101فرعی از  2086اصلی واقع در بخش  4شیراز
خریداری از مالک رســمی زالی جهاندیده محرز گردیده است .لذا
بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/21374م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

آگهی مناقصه و ارزیابی

نوع فراخوان :ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی دو مرحلهای
شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی و مناقصه عمومی دو مرحلهای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط
حداقل با رتبه  5در رشــته آب جهت تکمیل عملیات ســاختمانی و تهیه تجهیزات مکانیکی ،برقی ،کنتــرل و ابزار دقیق تکمیلی
تصفیهخانه فاضالب شهر کازرون اقدام نماید.
-1محل پروژه :شهر کازرون
-2مدت اجراء پروژه 14 :ماه
-3محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :خیابان قدوسی غربی نبش خیابان سبحان شرکت آبفا استان فارس طبقه  2امور قراردادها
-4برآورد اولیه 34126872035 :ریال
-5تاریخ نهایی اخذ اسناد94/9/14 :
-6تاریخ نهایی قبول پیشنهادات94/9/29 :
-7تاریخ کمیسیون بازگشایی94/9/30 :
-8به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-9مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  108900000ریال
-10قیمت اســناد 1000000 :ریال به حساب جاری سپهر شــماره  0102483649006نزد بانک صادرات شعبه شهید چمران اهواز به نام مهندسین مشاور
انهار جنوب.
-11اعتبارات طرح از محل اعتبارات طرحهای عمرانی ،فاضالب شهر کازرون میباشد.
-12نوع تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آبفا استان فارس (سه ماه اعتبار)
-13رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژههای آب و فاضالب شهری الزامی است.
-14سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
-15جهت دریافت اسناد داشتن معرفینامه و کارت ملی معتبر الزامی میباشد.
وب سایت جهت بازبینی آگهی مناقصه  www.abfa-fars.irمیباشد.
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه میباشند میتوانند با اعالم آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند با
توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات کلیه شرکتکنندگان در مناقصه میبایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irثبت
نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.
نوبت اول94/8/30 :
نوبت دوم94/9/7 :
 /21223م الف
شرکت آبفا استان فارس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139460311034000100مــورخ  94/8/17هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه دو
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی عبــاس رضایی فرزند علی به
شماره شناسنامه  978صادره از اهواز به شماره ملی  1754800300در
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  311مترمربع به پالک  2فرعی از
 4335اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  2فرعی از  4335اصلی واقع
در بخش یک شیراز خریداری از مالک رسمی حسین شاهی سوندی
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 اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/21388م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز
حسن نصیریان
آگهی تحدید حدود عمومی قطعه یک و سه واقع در بخش  12فارس داراب
برابر مقررات مــاده  14و  15قانون ثبت تحدید حدود امالک زیر در
ایام و ساعاتی که ذی ً
ال شرح داده میشود به عمل خواهد آمد.
قطعه 1
پالک  1406آقای حبیب حاجــی ابراهیمی فرزند حاجــی مال ابراهیم
ششدانگ یکباب خانه به مساحت  461/5مترمربع واقع در قطعه یک
بخش  12فارس داراب (شنبه مورخ )94/9/28
پالک  8742خانم شهربانو زنگنه اینالو فرزند خان بابا ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  109/25مترمربع واقع در قطعه یک بخش  12فارس
داراب (یکشنبه مورخ )94/9/29
قطعه 3
 2777/1رحیمه صاقیپور فرزند حاجی محمد ششدانگ یکباب خانه
به مســاحت  209/80مترمربع با جمیع متعلقــات و منضمات واقع در
قطعه سه بخش  12فارس داراب (دوشنبه مورخ )94/9/30
 8739/1آقایان حسام و محمد دهقان فرزندان علی آقا (بالمناصفه)
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  75696مترمربع با جمیع متعلقات
و منضمات واقع در قطعه  3بخش  12فارس داراب (چهارشنبه مورخ
)94/10/2
تحدید حدود امالک فوق از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد به موجب این آگهی از مالکین و مجاورین دعوت میشود
که در موعد مقرر در آگهی در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند
و مجاورینی که نســبت بــه حدود و حقوق ارتفاقــی برابر ماده 86
اصالحی موادی از آیین نامه قانون ثبت نسبت به رقبات باال واخواهی
دارند یا قبل از انتشــار این آگهی اقامه دعوی نمودهاند و در دادگاه
مطرح اســت میتوانند واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد تسلیم
و رســید دریافت دارند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم واخواهی به اداره ثبت اسناد به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه
و دادخواست تقدیم نماید وگرنه مستدعی ثبت یا نماینده قانونی او
میتواند با مراجعه به دادگاه مربوطه گواهی عدم ارائه دادخواست
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت اسناد بدون توجه
به اعتراض عملیات تحدیدی را ادامه خواهد داد.
/481م الف
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک داراب
احمد انتظار
آگهی مزایده مال غیر منقول
به موجب پرونده اجرایی کالســه  8800013له بانک کارآفرین شیراز
شــعبه کریمخان زند در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا علیه
جالل کریمــی و بهادر کریمی و عزتاله آرایــش و محمود فراعی و
عظیم کریمی منجر به تشــکیل پرونده اجرایی گردیده و به موجب
نامه شــماره  11299مورخ  89/4/3رئیس ثبت ناحیه دو شیراز ضمن
اعطای نیابت اجرایی درخواســت بازداشت پالک  214/3611بخش 5
متعلق به جالل کریمی را نموده که اداره ثبت اســناد و امالک کربال
(خرامــه) به موجب نامه شــماره  4432مورخ  89/5/19مســاحت
پالک  214/3611باقیمانــده را  414/27مترمربع اعالم و مالکیت جالل
کریمی را نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک 214/3611
باقیمانده واقع در بخش  5فارس ذیل ثبت  10727صفحه  170دفتر
 22خرامه تأیید نموده که حدود و مشخصات ملک بدین شرح است:
شــما ً
ال در سه قسمت که دوم غربی اســت اول و دوم به طولهای
 3/3متر و  5/25متر دیوار اشــتراکی به پالک  3734فرعی و سوم
به طول  8/7متر درب و دیواریســت به بلوار اصلی شــرق ًا به طول
 36/10متر دیواریســت به دیوار پالک  3612فرعــی جنوب ًا به طول
 12متر دیواریســت به دیوار پالک  214/1869غربــ ًا به طول 30/5
متر دیواریســت به دیوار پالک مذکور حقوق ارتفاقی ندارد حسب
درخواست بانک سه دانگ مشاع متعلق به جالل کریمی ذیل شماره
 1225مورخ  89/7/4بازداشت گردیده و عملیات اجرایی نسبت به
آن ادامه یافته و هیأت کارشناسان رسمی دادگستری شمسالدین
صفرپور و جابر پارسائی و یوسف رســتمی به موجب نظریه شماره
 187/3301مورخ  94/1/28پالک  214/3611باقیمانده را کارشناســی
نمودهاند و آدرس ملک را خرامه بلوار اصلی شهر بلوار انبیاء (بلوار
شهید منتظری) مقابل بانک مسکن و جنب پادگان سپاه اعالم و ملک
مزبور را یک قطعــه زمین محصور به مســاحت  414/27مترمربع
اعالم نمودهانــد که ملک فوق در طرح تعریــض معابر قرار دارد،
طرحهای تفضیلی شــهردرای ،مترو و مســیل رودخانه قرار ندارد،
آزاد ،ســهلالبیع ،بالمعارض ،داخل محدوده خدماتی شهر قرار دارد
با این اوصاف قیمت هر مترمربع را  6050000و کل ششــدانگ را دو
میلیارد و پانصد و شــش میلیون و سیصد و سی و سه هزار و پانصد
ریــال برآورد نمودهاند با توجه به اینکه ســه دانگ جالل کریمی به
صورت مشاعی مورد این مزایده اســت مبلغ پایه سه دانگ مزبور
نصف این مبلغ یعنی  1253166750ریال میباشــد که مزایده از مبلغ
 1253166750ریال شروع میشود .پالک فوق از ساعت  9الی  12روز
چهارشــنبه مورخ  94/10/23در اداره ثبت اســناد و امالک خرامه از
طریق مزایده به فروش میرســد .مزایده از مبلغ فوق شروع و به
باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا ً فروخته میشود الزم به ذکر است
پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد
و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجــوه پرداختی بابت
هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد
و نیم عشــر و حق مزایده و حراج نقدا ً وصول میگردد ضمن ًا چنانچه
روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 /21122م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک خرامه
شاپور زارع شیبانی
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آگهی حصر وراثت
خلیل دهقانی فرزند ابراهیم متولد داراب به شرح دادخواست به کالسه
 94/834از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان طیبه لطفینژاد به شماره شناسنامه  9476در
تاریخ  94/3/23در اقامتگاه دائمی خود شهرستان داراب بدرود زندگی
گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر فرزند متوفیه
 -2خلیل دهقانی به شــماره شناســنامه  5569صادره از حوزه داراب
فرزند متوفیه
 -3مجتبی دهقانی به شماره شناســنامه  2480550710صادره از حوزه
داراب فرزند متوفیه
 -4بنفشــه دهقانی به شماره شناســنامه  2480004589صادره از حوزه
داراب فرزند متوفیه
 -5ابراهیم دهقانی به شماره شناسنامه  9صادره از حوزه داراب همسر
متوفیه
 -6عطری مختاری به شماره شناسنامه  154صادره از حوزه داراب مادر
متوفیه
 -7غالمرضا لطفینژاد به شماره شناسنامه  9041صادره از حوزه داراب
پدر متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه عصر
مردم برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی
ه از متوفیه نزد آنها اســت ظرف مدت یک
اعتراضی دارند و یا وصیتنام 
ماه از تاریخ انتشــار آگهی به دادگاه تقدیم نماید بدیهی اســت پس از
انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /479م الف
شورای حل اختالف ایثارگران داراب
آگهی تغییرات شرکت مهران کار سینا سهامی خاص به شماره ثبت  11785و
شناسه ملی 10530241951
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  94/5/9تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
-1اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
مهران قرهقانی به شماره ملی  1209826984و مرتضی ذاکری خوب به
شماره ملی  2300852901و شعله قرهقانی به شماره ملی 4269754265
به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
-2انتخاب بازرســین :روحاله حیدری علیا به شماره ملی  2410089917و
سید رامین رجائی رامشه به شماره ملی  1289058598به عنوان بازرس
اصلی و بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
-3انتخــاب روزنامه :روزنامه کثیراالنتشــار عصر مــردم جهت درج
آگهیهای شرکت تعیین شد.
با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس ،انتخــاب روزنامه
کثیراالنتشار ،انتخاب مدیران انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.
 /21378م 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  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  1394603110050001825هیأت 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
حسن فرقانی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه  150صادره از مرکزی
در یکباب مغازه به مســاحت  64/38مترمربع پالک  34فرعی از 3801
اصلی متخذه از پالک  3801/32که قب ً
ال پالک  3801/9بوده به نام حسن
فرقانی انتقالی از مالک رســمی خدیجه زردشت واقع در نیریز بخش
 22فارس خریداری از مالک رسمی نسرین ثواب محرز گردیده است.
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 اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/366م 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
برابــر رأی شــماره  13946031101019234مــورخ  94/7/15هیأت 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 بالمعــارض متقاضی یداله پوربخــش فرزند باقر به
شــماره شناسنامه  3788صادره از فسا در ششــدانگ یکباب خانه به
مساحت  199/46مترمربع پالک  1961فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز حصه مشاعی متقاضی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود 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 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 اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/20263م 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 شماره  139460311001021632مورخ  94/8/7هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی الیاس صادقی فرزند غالمحســین به شماره
شناســنامه  10صادره از فیروزآباد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 199/80مترمربع پالک  1963فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  2081اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی کریم
غالمی شیری 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 رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت 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 اول94/8/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/15 :
/20260م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

