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با تشــکر از جنابعالی که وقــت خودتان را در
اختیار ما گذاشــتید ،ما می دانیم که اخیرا شما به
عنوان مدیر برتر کشوری انتخاب شدید .بفرمایید
علت این انتخاب چه بود؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم.
ابتدا من عرض ادب و ســام واحترام دارم به
شــما برادر عزیزم و تقدیر و تشکر میکنم از مدیر
محترم روزنامه عصرمردم .آن چه که اتفاق افتاده
فضل خدا بوده و تالشهــای همکاران خوبم در
ناحیه چهار آموزش و پرورش شیراز .اما یک سری
طرحها و ایدههایی بود کــه بنده از زمانی که در
آموزش و پرورش ناحیه چهار شــیراز مســولیت
معاونت این اداره را داشــتم ،تالش کردم کارها را
فقــط طبق معمول پیش نبرم و کارهای ابتکاری
هــم در مجموعه ناحیه چهار شــیراز اتفاق بیفتد،
گرچه من مطمئنم که در مناطق ،شهرســتانها و
نواحی دیگر هم مثل ناحیه چهارشــیراز ،همکاران
عزیز و ارزشمند من کارهای خوب و بزرگی انجام
میدهنــد .اما ما یک ســری کارهای ابتکاری در
مجموعه ناحیه چهار در ابعاد مختلف چه آموزشی
و چه اداری –مالی ،چه پرورشــی ،چه پژوهشی
و توانمند ســازی نیروی انســانی انجام دادیم که
مجموعه این طرحهــا و ابتکارات وقتی به وزارت
آموزش و پرورش در اجالس روســای آموزش و
پرورش ارایه شد و داوری شد ،بنده بهعنوان یکی
از روســای برتر کشــوری انتخاب شدم .اگر شما
صــاح بدونید من به بعضی از این موارد اشــاره
بکنم .نمونه کاری که در ناحیه چهار شــیرازانجام
شــد االن نیز ادامــه داره :کارنامــه عملکردی
مدارس هســت .کارنامه عملکــردی مدارس به
این شــکل هســت که ما در طول سال بر مبنای
مشاهدات عینی و نه صرفا گزارش ،یعنی بازدیدها
و نظارتها وضعیت عملکردی مدارس را در ابعاد
مختلف بررســی می کنیم .آموزشــی ،پرورشی،
اداری مالی و پژوهشــی .بعد از بررســیها برای
اینکه احترام گذاشته باشیم به نظر مدیر مجموعه،
حتا نظر مدیر مجموعه را هم می خواهیم .که اون
اسمش هســت خود ارزیابی .یعنی از مدیر محترم
مدرسه هم می خواهیم که خودشون نظرشون رو
اعالم کنند .اوشــون خودش ،خودش رو ارزیابی
می کنه ،مجموعــهاش رو ارزیابی می کنه ،ما در
پی چند مرحله مدرسه را ارزیابی می کنیم .حاصل
جمع این نمرهها می شه یک کارنامه عملکردی.
در شــش ماه اول ســال بعد ازصدور مرحله اول
کارنامه ،ما نمی آییم کارنامه اصلی مون رو صادر
کنیم که به رویت همکارهای اون مدرســه برسه.
فقط یه پیش کارنامه صادر می شه که فقط مدیر
مدرســه اون رو میبینه .و بعد اگر صحبتی داشته
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گفتگو با آقای جمشید محمدصادقی
مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار شیرازبه مناسبت انتخاب ایشان به عنوان مدیرنمونه
کشوری
باشه ،دلیلی داشته باشــه نسبت به نمرههایی که
به مدرسهاش داده شــده از نظر عملکردی و اگر
اعتراضی داشــته باشــه می تونــه مراجعه کنه و
مســتنداتی ارایه بده که بله من عملکرد مدرسهام
در ابعاد مختلف به این شــکل است .و بعد از این
کــه این یک هفتــه وقت می دهیم بــه مدیران
محتــرم مدارس و بررســیها صــورت می گیره
آنوقت کارنامه مدارس صادر میشــه .بعد از این
که کارنامه مدارس صادر شد برای مدیران محترم
مدارس مشوقهایی در نظر گرفته میشود .به این
شکل که مدیر محترم مدرسه اجازه داره درصدی
از همکاراشــون رو معرفی کنه به اداره که تشویق
بشوند .همکارانی که در اون مدرسه موثر بوده اند.
خب به تناســب انتخاب مدارس ،مدرسهای که تو
گروه خودش یا تو جنســیت خــودش یا تو مقطع
خــودش اول هســت ،تعداد نفراتی کــه میتونه
تشــویق کنه بیشــتر از ســطوح بعدی ست .این
یک کاری هســت که الحمداهلل بــا هدف ایجاد
نظم وانظباط اداری و با هدف پیشــرفت و تعالی
آموزشــی و با هدف تقویــت بنیه مذهبی مدارس
اتفاق افتاده و یک تحرک و پویایی و نشــاطی در
مدارس ایجاد کرده .من خدمت شــما عرض کنم
یکــی از کارهای دیگه ای که مــا انجام دادهایم
ایــن بود که اومدیم گفتیم که اگر ارزیابی های ما
در این کارنامه عملکردی به این شکل بوده باشه
که مدارس با هم مقایســه بشوند شاید یک مقدار
انگیزههــا را کم بکنه .چرا چون شــرایط مدارس
متفاوت اســت .ما مدرســه نمونــه دولتی داریم،
شاهد داریم و مدرسه عادی داریم .بنابراین اومدیم
مدارس رو در قالــب گروههای همگن پیشبینی
کردیم .و پیشرفت مدرسه را نسبت به خودش در
گروه خودش سنجیدیم .این خودش باعث شد که
یه زمانی اگر مثال تو نماینده گی آموزش و پرورش
تو منطقه داریون یه دانش آموزی احساس می کرد
اگر تو مباحث درســی پیشرفت بکنه مثال مقایسه
می شــه با یکی از مدارس نمونه ما خود به خود
از همون روز اول انگیزه اش کم می شــد .یا دبیر
ما همینطور .بنابراین وقتی که متوجه شــد که نه
رویکــرد نظارتی و رویکرد انتخاب افراد و رویکرد
انتخاب مدارس به گونه ای دیگر هســت بنابراین

انگیزه ها هم بیشتر شد .شما در هر موقعی از سال
که ایــن کارنامه ها رو صادر بکنیــم اراده بکنید
آخرین روســتاهای آموزش و پرورش ناحیه چهار
شیراز رو پیشرفتش رو بخواهید ما می توانیم آن را
در اختیار شما بگذاریم.
در بعــد تقویت اعتقادی و مذهبی و مخصوصا
قرانی فرهنگیان ناحیه چهار و دانش آموزان یک
کار شاخصی که ما انجام داده ایم تاسیس دارلقران
فرهنگیان است .دارالقران فرهنگیان ناحیه چهار از
برجسته ترین اساتید قرانی شیراز و استان فارس به
صورت کامال فی سبیل اهلل استفاده می برد .افراد
اصال هیچ دستمزدی از ما نمی گیرند و دوره های
مختلــف این دارالقران بســیار متنوع اســت چه
برای همــکاران چه برای دانش آموزان .و تا االن
شــش هزار نفر از این مرکز طی ســه چهار سال
گذشــته گواهی دریافت کرده انــد که در این بین
ما از کمک خیر ارزشــمند حــاج اقا میرباقری که
خودش پدر شهید اســت و از بانیان این دارالقران
هســت که وقتی کار ارزشمند ناحیه چهار رو دید
خودش متقبل تمام هزینه های ســاخت این مرکز
شد.

جدای از ایــن کارها ما در بحث ســاماندهی
نیروی انسانی کار کردیم .شما می دونید که یکی
از دغدغه های امروز متولیان و مســوالن آموزش
و پــرورش بحث ســاماندهی نیروی انســانی در
آموزش و پرورش است .ما به جای این که بیاییم
از کارهای دســتوری استفاده بکنیم ،از بسته های
تشــویقی اســتفاده کردیم .یعنی بــرای حضور
همکاران در مناطق کمتر توسعه یافته از قانونهای
موجود استفاده کردیم و آن را در قالب یک پوستر
به همکاران ارایه دادیم و اعالم کردیم اگر شما به
این مناطق تشریف ببرید خود به خود از این مزایا
بهره مند می شوید .مثال اگر ضریب حقوقی دیگر
افراد یک اســت مال شما یک ویک دهم است .یا
مثال فرض کنید که بعد از چند سال شما می توانید
از یک سری مزایا بهرمند شوید .یا در بحث حضور
نیروهای متوســطه اول و دوم در مقطع ابتدایی ما
به جای برخورد دستوری بدین شکل عمل کردیم
که بســتههای تشــویقی در نظر گرفتیم .گفتیم
هر کــس بیاد در حوزه ابتدایی به شــرط این که
مصاحبه بشــه ،به شــرط این کــه در دورههای
مربوطه شرکت بکنه ،توانمند بشه ،با انگیزه بیاد با

عالقه کار بکنه ما در امتیازات ارزشــیابی و بحث
نقــل و انتقال و ارایه وام وتســهیالت به اونها
کمک می کنیم.
خــوب .مجموعه اتفاقاتی کــه در ناحیه چهار
شیراز داره اتفاق میافته به دلیل همین ابتکارات
صورت گرفته .وقتی آن را ارایه دادیم آن انتخاب
صورت گرفت.
حال اگر اجازه بدید من اینجا ســوال
دیگری مطــرح بکنم و بپرســم .االن
وضعیــت ناحیه چهار نســبت به نواحی
دیگر در کل چگونه است؟
ببیند واقعیتش ما مثل مدارســمون که توضیح
دادم به دلیل اینکه بســتر کاریشــون متفاوته و
شــرایط اقتصادی حتا مناطق جغرافیایی شــیراز
متفاوته بنابراین نمی تونیم مدارســمون را با هم
مقایســه کنیم .مثال مدرســه عادی را با مدرسه
نمونه و یا شــاهد قیاس بکنیم ،قیاس ناحیه چهار
با نواحی دیگر هم شــاید در همین مقوله باشــه.
امــا اگر بخواهیم بگوییم که خودمون نســبت به
وضعیت گذشــته خودمون به چه شــکل حرکت
کردیم پیشــرفت بوده مثــا در یک مقطع زمانی
در بحث المپیادها حرفی برای گفتن نداشــتیم اما
ما در سال گذشته در مرحله اول المپیادها بیست و
پنج درصد رشد نسبت به گذشــته داشتیم .یعنی
چی؟ یعنی ما پیشــرفت کردیــم .یعنی ما حرکت
کردیم .از نود وشش نفر دانش آموز قرانی سهمیه
آموزش و پرورش فارس که باید انتخاب میشد و
میرفت کشور  24نفر آن ها به تنهایی دانش آموز
ناحیه چهار شیراز بود .من وضیعت ناحیه خودمون
را می گویم و مردم خودشون قضاوت کنند .عرضم
به حضورتون در هنرســتانها مســابقات علمی و
عملی هنرســتانها که بهصورت کشوری برگزار
میشــود از پنج نفردر هر استان سه نفر شاخصش
از ناحیه چهار شــیراز بود .مدارس ما مثال مدرسه
فرزانگان حضرت زینب دخترانه ســال گذشــته
دو کالس تجربــی ما در آنجــا از مجموع حدود
پنجاه وشــش نفــر دانشآموز حدود ســی و پنج
نفــر فقط رشــتههای پزشــکی و داروســازی و
دندانپزشکی و ...رشــته های از این قبیل قبول
شــدند .این نمونههایی بود که من خدمت شــما
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عرض کردم.
از نظر فضاهای آموزشــی ما چهقدر
پیشرفت داشتیم در این چند سال؟
ببینید ما تالش کردیم کــه از همه فرصتها
اســتفاده بکنیم .از خیرین ،از اعتبارات دولتی و...
شــما میدونید یکی از طرحهای کشوری که در
یک زمانی کلیک خورد مثال ساخت مجموعههایی
تحت عنــوان حیات طیبه بــود .حیاط طیبه یک
مجتمع آموزشــی بود که در هر استان فقط یک
دونه ایجاد میشــد و این مجموعــه در ناحیه ما
است .البته به دلیل کمبود بودجه االن به سرانجام
نرســیده ولی ســقف طبقه دوم در زیربنای ســه
هزار متر مربع انجام شــدهاست .این مجموعه در
هشــت هزار متر مربع در چند فاز انجام می شود.
عــرض کردم فاز اولش ســه هزار متــر مربع در
حال اجراســت و اما در بحث خیرین مدرسه ســاز
ما اســتفادههای خیلی خوبــی کردیم ما حدود ده
تــا از مدارســمون رو با بودجههــای میلیاردی با
همراهی نوســازی و با تالشی که مجموعه ناحیه
چهار کردند حدود ده مدرسه مقاومسازی شد .من
یکی از مدارس را نام ببرم که همه ی شیرازیها
اون مدرســه را می شناسند دبیرســتان زنده یاد
نمازی هســت که جز پروژههای بســیار ماندگار
و بزرگ استان فارس اســت .این پروژه در ناحیه
چهار شــیراز مقاومسازی کامل شد که فقط سالن
جلســات آن حدود سیصد میلیون هزینه برداشت.
یا مدرســه عالمه اقبال هم که از مدارس قدیمی
شیراز هست مقاوم سازی شده و مثال ما در منطقه
محروم گردخون مدرســه نوساز داشتیم .اون هم
ظرف یک ونیم سال توسط یک بانوی خیراندیش
فرهنگی که به ما کمک کرد با مشارکت اعتبارات
دولتی یک مدرســه در منطقه گردخون ساختیم.
یــا در منطقه برم شــور جناب جمــال روزیطلب
مدرسه یاس نبی را طی دوسال ساختند و تحویل
آمــوزش و پرورش دادند.هرچنــد کارهای خوبی
انجام شــده مــا هنوز نیاز به مســاعدت و کمک
خیران نیک اندیش داریــم .مثال ما در همین دل
شــهر شیراز در میدان اطلسی مدرسه ای داریم به
نام فردوســی با حدود هشتصد دانش آموز که در
دو نوبت درحال تحصیل در آن هســتند ولی این
مدرســه حدودا پنجاه ســال عمر داره یا مدرسه
هجرت در بلوار هجرت که این مدرسه هفتاد و دو
سال داره فعالیت می کنه .بنابراین ما هنوز نیاز به
ساخت و ساز مدرسه داریم.
من از شما تشکر می کنم بابت فرصتی
که به روزنامــه عصر مردم دادید و بابت
توضیحات خوبتان.
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 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/8/30لغایت  94/9/4به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل دریافت اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز سهشنبه مورخ 94/9/17
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10/15روز سهشــنبه مورخ  94/9/17با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  10000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصهگزار یا مطالبات بلوکه
شده توسط امور مالی این شــرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد ضمن ًا تضمین کمتر از
مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/21435م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه (شماره )94-73

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه وراوی از توابع مدیریت برق شهرستان مهر به صورت کلید
در دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/8/30لغایت  94/9/4به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اسناد :شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -امور تدارکات تلفن 32317869
 - 6آدرس محل دریافت اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت توزیع
نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز سهشنبه مورخ 94/9/17
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشــنهادهای واصله در ساعت  10روز سهشــنبه مورخ  94/9/17با حضور اعضاء کمیســیون مناقصه باز و قرائت میگردد ،به
پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  10000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصهگزار یا مطالبات بلوکه
شده توسط امور مالی این شــرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد ضمن ًا تضمین کمتر از
مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/21431م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

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  139460311001023032مورخ  94/8/24هیــأت اول 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 بشیر رضائی
شکفتی فرزند ملک به شــماره شناسنامه  968صادره از شیراز در ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  150/36مترمربع پالک  5478فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  4فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی
علی قریبی 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 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
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول94/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/17 :
/21399م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین
آگهی حصر وراثت
محبوبه حنایی فرزند صمد به شــرح درخواســتی که به کالسه رح
 94/39در این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار
وراثت نموده و اعالم داشته که الیاس اسالمی فرزند رضا به شماره
شناسنامه  335صادره از شیراز در تاریخ  94/5/18در اقامتگاه دائمی
خود شهرستان شیراز فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1فاطمه اسالمی به شماره شناســنامه  2283454891متولد 1380
فرزند متوفی
 -2علیاصغر اســامی به شماره شناســنامه  2285935277متولد
 1390فرزند متوفی
 -3زهرا اسالمی به شماره شناســنامه  2284836542متولد 1386
فرزند متوفی
 -4محبوبه حنایی فرزند صمد به شــماره شناسنامه  4متولد 1356
همسر متوفی
 -5لطافت گرمنجانی فرزند صفر به شــماره شناسنامه  230متولد
 1323شماره ملی  5489626607مادر متوفی و الغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیتنامهای از
متوفی نزد او میباشد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 /21346م الف
شورای حل اختالف رحمتآباد زرقان

آگهی تغییرات شرکت پدیده دنا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  15881و شناسه ملی 10530281394
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  94/7/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیــات مدیره عبارتند از زهراء اســکندری و
محمدعلی مطــوس و حمیدرضا اســکندری که برای
مدت دو سال انتخاب شدند.
مهدی اســکندری به ســمت بازرس اصلی و علیرضا
امیدپناه به ســمت بازرس علیالبدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه عصر مردم جهت نشــر آگهیهای شــرکت
انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران ،انتخاب
بازرس ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــده
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای ســازمان ثبت قابل
دسترس میباشد.
 /21390م 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  139460311001019450مورخ  94/7/19هیأت 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 مســعود میرزایی فرزند محمد به شماره شناسنامه
 517صادره از شــیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 335/74
مترمربع پالک  7307فرعی از  2083اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 17فرعی از  2083اصلی واقع در بخش  4شیراز خریداری از مالک رسمی
ایرج قهرمانی 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 اول94/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/9/17 :
/21401م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک شیراز
حسین گرگین

