آگهی
یکشنبه  21مهر 1398
آگهی
پیرو دســتور قضایی و اجراییه به شماره کالسه  9509980705600955و
دادنامه شــماره  1397012000115604مورخ  97/1/29شعبه هشتم اجرای
احکام حقوقی شــیراز بدینوســیله به لیال رحیمی فرزنــد رحیم اخطار
میگردد ظرف مدت پنج روز نســبت به انتقال اعیانی یک و نیم مشاع
از ششــدانگ پالک  1404فرعی از  2069بخش چهــار در دفترخانه 202
شیراز به نشــانی خیابان مالصدرا نبش خیابان خلیلی ساختمان کسری
طبقه اول واحد دو حاضر در غیر این صورت نماینده اجرای احکام به قائم
مقامی شما نسبت به انتقال رقبه فوقالذکر به نام محکوم له امیرحسین
مرزبان اقدام خواهد کرد و هرگونه خســارت و مســئولیت به عهده
خودتان میباشد.
 /9115م الف
کفیل دفتر  202شیراز
مهدی تقیپور

آگهی تغییرات شرکت آرای سان رونیکا شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  39268و شناسه ملی 10530518880
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ
 1397/09/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 تعداد اعضای هیات مدیره از  2نفر به  3نفر افزایش یافت وماده  14اساسنامه اصالح گردید.
شناسه آگهی()628029
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت نوآوران هوشمند فارس شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  19491و شناسه ملی 10530315981
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ
 1397/02/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت از آدرس
قبلی به آدرس جدید :استان فارس  -شهرستان شیراز  -بخش
مرکزی  -شهر شیراز-گلشن-کوچه  3/17خیابان گلچین غربی-
پالک 0-طبقه همکف -کدپستی  7185865364تغییر یافت.
شناسه آگهی()628003
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت پارس چکش شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  2708و شناسه ملی 10530152663
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/19
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضــاء هیئت مدیره بشــرح ذیل انتخاب و تعیین ســمتگردیدند :آقای محمدرضا کاوه بــه کدملی  2291369148به
ســمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای کامران کاوه
به کدملی  2300523485به ســمت نایب رئیس هیات مدیره
و خانم کیانا کاوه به کدملی  2281345459به سمت عضو هیات
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند
 حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیلچک ،سفته ،بروات با امضای آقای محمدرضا کاوه همراه با مهر
شرکت معتبر اســت و نامه های عادی و اداری با امضای آقای
محمدرضا کاوه همراه با مهر شرکت معتبر است.
شناسه آگهی()628032
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بهزاد پروتئین پارس شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  47207و شناسه ملی 14007077597
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1398/07/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شــدند :آقای هومانخورشیدی علی کردی به شــماره ملی 2292886286و خانم
سمنبر خورشیدی علی کردی به شماره ملی  2292885001برای
مدت دو سال انتخاب شدند.
 خانم افســانه حســین خانی علــی کردی به شــماره ملی 2281436551به عنوان بازرس اصلی و آقای حســین رضوانی
به شــماره ملی 5159974075به عنوان بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 روزنامــه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشــر آگهی هایشرکت انتخاب شد.
 ترازنامه حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال 1397تصویب شد.
شناسه آگهی()628006
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
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نیازمندیهای عصرمردم آگهی میپذیرد
32341000
32341001
32309290
32303830-32300337

آگهی تغییرات موسسه رهپویان حضرت حجه بن الحسن
العسگری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  1501و شناسه ملی
10530400123
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/04/02
کــه بموجــب نامــه شــماره  2514/1/516/236مورخــه
1398/05/20مورد تایید پلیس اطالعات و امنیت عمومی ه ه
فارس قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 - 1ســید علی اصغر موســوی بیدک به عنوان مدیر عامل و
عضواصلی هیئت مدیره
 - 2سید حسام الدین موسوی بیدک به عنوان رئیس هیئت
مدیره
 - 3خورشید سبز علی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
4ـ ســید روح اهلل موســوی بیدک به عنوان عضو علی البدل
هیئت مدیره
5ـ مهدی سبز علی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره
 - 6سید علی اکبر موسوی بیدک به عنوان خزانه دار و عضو
اصلی هیئت مدیره
 - 7زهرا محمدی باوریانی منشی هیئت مدیره و عضو اصلی
هیئت مدیره همگی برای مدت  2ســال انتخاب گردیدند و
مقرر گردید کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور بانکی و
قراردادهــا با امضاء دونفر از رئیــس هیئت مدیره و نایب
رئیس هیئــت مدیره و خزانه دار و مدیر عامل همراه با مهر
موسســه و ســایر نامه ها ی عادی و اداری با امضاء رئیس
هیئت مدیــره ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب
رئیس یا مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر است
شناسه آگهی()628033
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی اکسیژن استهبان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  36393و شناسه ملی
10530487530
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/03/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ســمت اعضا اصلی هئیــت مدیره به قــرار ذیل انتخابشــدند :آقای مســعود رضائی به کد ملی  2299873104به
ســمت رئیس هیئت مدیره خانم آذر درخشان فرد به کد
ملی  1754918565به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای
داریوش درخشــان فرد به کد ملی  2299056653به سمت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
 دارندگان حق امضا :کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی
با امضاء آقای داریوش درخشــان فرد همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد.
شناسه آگهی()628030
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت شیراز پخش پژمان شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  44978و شناسه ملی 14006191330
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1398/04/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره بــه قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقایحمید رضا خوش شــانس به شــماره ملی  2297895275و
آقای احمد پژمانیان به شــماره ملی  2291210513برای مدت
دو ســال انتخاب گردیدند  -آقای مجید ناظمی به شــماره
ملی  2539868584به عنوان بــازرس اصلی و خانم فیروزه
پژمانیان به شــماره ملی  2295136059به عنوان بازرس علی
البدل برای مدت  1سال مالی انتخاب گردیدند.
 ترازنامه و حســاب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1397تصویب گردید.
شناسه آگهی()628004
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی مزایده
مرحله دوم چاپ :عصر مردم 98/7/21
مرحله اول چاپ :عصر مردم 98/7/14
شهرداری ارســنجان در نظر دارد بر اساس موافقت شورای اسالمی شهر ارســنجان و مجوز شماره  370مورخ  98/7/9نسبت به
فروش  3قطعه زمین مالکی خود به شــرح جدول زیر اقدام نماید .لذا از متقاضیان درخواســت میشــود طبق شرایط اعالم شده
تقاضای کتبی خود را حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ  98/8/2به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند:
ردیف

مشخصات زمین

مساحت زمین

قیمت پایه

1

قطعه زمین شماره  58تحت پالک  233اصلی واقع در شهرک

2468

750.000

کارگاهی

(مترمربع)

(هر مترمربع ریال)

مبلغ سپرده
95/000/000

2

قطعه زمین شماره  11تحت پالک  10/1237واقع در خیابان

200

2.700.000

3

قطعه زمین شماره  15تحت پالک  10/1237واقع در خیابان

542

2.800.000

80/000/000

گلستان ،جنب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آگهی تغییرات شرکت پدیده قدرت جنوب شرکت تعاونی به
شماره ثبت  1875و شناسه ملی 14003509335
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/05/10
ومجــوز شــماره  98/84715-98/5/10اداره تعاون
کارورفاه اجتماعی کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای سید اصغر حسینی به سمت رئیس و آقای سیدمسعود حسینی بلیانی به ســمت نائب رئیس و خانم
طاهره حســینی به سمت منشی هیأت مدیره انتخاب
شدند.
 آقای سید اصغر حسینی به کدملی 2372577875به سمت مدیرعامل تعاونی انتخاب گردید.
 کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهد آور بانکی ازقبیل چک  ,ســفته ,برات و اوراق بهادار با امضای یک
نفر از اعضای هیأت مدیره سید مسعود حسینی بلیانی
نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق آقای ســید اصغر
حســینی مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و
اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای سید اصغر حسینی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر
خواهد بود.
شناسه آگهی()628031
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
آگهی تغییرات شرکت بانیان سازه قشقایی فارس
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1547و شناسه ملی
10530434310
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/26
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید:آقای احسان ثابت به کدملی1817363662به سمت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای دانیال ثابت به
کدملی1819859363به سمت رئیس هیات مدیره و
آقای مجتبی کیانیان به کدملی2392146292به سمت
نایب رئیــس هیات مدیره و آقای حیــدر کیانیان به
کدملی2392145636به ســمت عضو هیئت مدیره و
آقای احسان ثابت به کدملی1817363662به سمت
عضو هیات مدیره و آقای علی هدایتی مهر به کدملی
 2295414504به ســمت عضو هیــات مدیره تا تاریخ
 1400/03/11انتخاب گردیدند
 کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهــدآور و نامه هایعادی و اداری شرکت به امضاء احسان ثابت یا مجتبی
کیانیان هر یک به تنهایی همراه با مهر شــرکت دارای
اعتبار می باشد.
شناسه آگهی()628005
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی

آگهی تأسیس شرکت
تاســیس شــرکت ســهامی خاص صاف آب آزمون فارس در تاریخ
 1398/07/14به شماره ثبت  51296به شناسه ملی  14008669243ثبت
و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت :مطالعه ،طراحی ،مشــاوره ،نظارت ،محاســبه فنی و
پشتیبانی و اجرای کلیه امور عمرانی و پیمانکاری اعم از سازه های فلزی،
چوبی ،سنگی و بتنی ،انجام کلیه آزمایشــهای آب و خاک ،تهیه  ،نصب،
متره و برآورد ،تعمیرات ،بهره برداری ،نگاهداری ،کلیه امور تاسیساتی
و پیمانکاری شــامل تاسیســات حرارت مرکزی ،تهویه مطبوع ،اعالم و
اطفاء حریق ،الکتریکی ،آسانسور پله برقی ،آب ،فاضالب ،ساخت مجتمع
های مسکونی ،تجاری ،اداری ،ورزشی و صنعتی ،اجرای دکوراسیون های
داخلی و نماهای بیرونی ســاختمان با استفاده از فناوریهای نوین صنعت
ســاختمان ،خاک برداری و خاکریزی ،بهســازی و بازسازی بافت های
فرسوده ،انجام و ایجاد خدمات شــهری و فضای سبز ،مدیریت پیمان
و مشــارکت در پروژها عمرانی ،زیرسازی ،آســفالت ریزی و روکش
معابر و زیر بنای شــهری ،طراحی و اجرای پــروژه های آب و فاضالب،
شامل سد ســازی ،ســاخت تصفیه خانه آب و فاضالب و تصفیه خانه
های کشــتارگاه و تصفیه خانه بیمارستان و شــیرین کردن آب دریا و
شبکه های آبرسانی ،کانال کشــی وامور باغبانی ،طراحی و اجرای پروژه
های تأسیســاتی الکتریکال و مکانیکال شامل کلیه سیستم های الکتریکی
و الکترونیکی ،نگهداری فنی سیســتم های کنترل هوشــمند ،و خدمات
شهری شــامل جدول کشــی رنگ آمیزی المانهای شهری ،گاز رسانی،
وســائل بهداشتی ،تزیینات داخلی و دکوراســیون ،تهیه مواد و مصالح،
بهینه سازی مصرف انرژی و سیســتمهای روشنایی ،همچنین در رشته
های ســازه ،مکانیکال ،الکتریکال ،ابنیه ،کنترل و ابزار دقیق ،اتوماسیون
و مانیتورینگ صنعتی و برنامه نویســی ،تابلوهای برق و کنترل صنعتی،
پست های توزیع ،مخابرات ،سیستم های خبر و هشدار دهنده ،سیستم
های ارتباطی ،شبکه های رایانه ای ،انتقال و بازیافت زباله ،فضای سبز و
نظایر آن و همچنین در صنایع غذایی  ،پاالیشگاه ها و نیروگاه ها و کلیه
تاسیسات و ابســطه به صورت مجزا و توأمان طبق قوانین و مقررات
جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس ،شهرستان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز،
محله ریاستی  ،خیابان ریاستی  ،بن بست  2ریاستی(الین شقایق)  ،پالک ، 0
مجتمع دلگشا  ،بلوک  ، 7طبقه دوم  ،واحد  1کدپستی 7147693634
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم
به  100ســهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  148مورخ  1398/06/31نزد
بانک بانک ملی شــعبه خیابان ارم با کد  7257پرداخت گردیده است
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره خانم فهیمه طهماسبی به شماره ملی 2420368746و
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای علی اکبر
طهماسبی به شماره ملی 2432796179و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای سید روح
اله موسوی به شماره ملی 6489926253و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه
های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل (علی اکبر طهماســبی) همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای جواد میرخلف زاده
به شماره ملی  2432795350به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال
مالی آقای پیام مختاری به شــماره ملی  2432830210به سمت بازرس
علی البدل به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشار عصر مردم
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشد.
شناسه آگهی()628002
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی فقدان سند مالکیت بخش یک شیراز
مهربد فاخریان به موجب وکالتنامه  212358مورخ  1391/4/7دفترخانه
 38شیراز به وکالت از شرافت باالزاده با تسلیم  2برگ استشهادیه که
در دفتر اسناد رسمی شماره  38شــیراز تنظیم گردیده است مدعی
است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 7096
واقع در بخش یک شیراز که ذیل ثبت  3911صفحه  448دفتر  69امالک
به نام علیاکبر یاسائی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  152292صادر
و به موجب سند  42835مورخ  1370/4/20دفتر  73شیراز معالواسطه
به شــرافت باالزاده و مهرزاد فاخریان و مهران فاخریان هر یک نسبت
به دو دانگ مشاع از ششــدانگ منتقل شده و به علت جابجایی مفقود
گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب
طبق ماده  120اصالحی آییننامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس
نســبت به ملک مورد آگهــی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند
مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله
تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشــود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 /9113م الف
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 4

(ریال)

30/000/00

گلستان ،جنب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آگهی
بدینوسیله به سید آرش صدری الحسینی فرزند سید عباس
اخطار میشــود که ظرف مدت ده روز جهت انتقال خودرو
پراید به شــماره انتظامی 945ج 31ایران 63به دفتر اســناد
رســمی  108شیراز واقع در شیراز -شــاهزاده قاسم ابتدای
احمدی نو مراجعه فرمایید.
 /9114م الف
دفترخانه اسناد رسمی  108شیراز

شرایط شرکت در مزایده
 -1واریز مبلغ اعالم شــده به عنوان سپرده به حساب  0105928376009بانک ملی شعبه ارسنجان و ارایه فیش واریزی یا تسلیم ضمانتنامه بانکی که
در موقع ثبتنام در پاکت شماره «ب» به همراه تقاضا که میبایست در پاکت شماره «الف» ارایه گردد ،به شهرداری تحویل داده شود.
 -2شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار میباشد.
 -3در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم برنده مزایده نسبت به انجام معامله با شــهرداری اقدام ننمایند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط
میگردد.
 -4برنده مزایده میبایست مبلغ کل زمین را پس از یک هفته به حساب شهرداری واریز نماید.
 -5کلیه هزینههای نقل و انتقال به عهده برنده مزایده است.
 -6به پیشنهاداتی که مخدوش ،مشروط و یا خارج از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7کمیســیون عالی معامالت روز شنبه مورخه  98/8/4رأس ساعت  10صبح در محل شهرداری تشــکیل میگردد و حضور پیشنهاددهندگان در
جلسه آزاد میباشد.
 -8متقاضیان میبایست جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از زمینهای مربوطه به شهرداری مراجعه نمایند.
 -9هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده خریدار میباشد.
 /9281م الف
شناسه آگهی620094 :
شهردار ارسنجان
مجید ابراهیمی
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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  139860311036001354مــورخ  98/5/12هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه 4
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا خانی اوشــانی فرزند غالمعلی
به شماره شناســنامه  603صادره از تهران در اعیانی ششدانگ یکباب
خانه به مســاحت  135/55مترمربع احداثی در یک قطعه زمین وقفی
پالک  20فرعی از  1046اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1046اصلی
واقع در بخش  3شیراز که برابر با اجارهنامه اوقافی با حق احداث اعیان
به اجاره متقاضی برگزار شده ،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 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 اول98/7/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/7/21 :
/8164م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شیراز
شاپور زارع شیبانی

آگهی فقدان سند مالکیت بخش دهم فارس شهرستان فسا
حسین رجب دوست با تســلیم دو برگ استشهادیه مدعی است که
تعداد یک جلد سند ششدانگ مربوط به پالک  6872فرعی از 2867
اصلی واقع در بخش دهم فارس شهرســتان فسا که ذیل ثبت 6666
صفحه  166دفتر  96امالک بنام خودش ثبت و ســند مالکیت صادر
گردیده مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت گردیده
مراتب طبق اصالحیه تبصره یک اصالحی مــاده  120آیین 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
ســند مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرســید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره
ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم
خواهد کرد.
/562م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فسا
یعقوب حق پرست
هیات 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 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139860311028000052مــورخ  98/6/4هیأت اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیبکوه تصرفات
مالکانه ،بالمعارض متقاضی شــعبان فتحیان فرزند فتحاله به شماره
شناسنامه  1946کد ملی  2571429711صادره از زاهدشهر ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعــی به مســاحت  88654مترمربع به پالک
 2278فرعی از  3218اصلی واقــع در قطعه  4بخش ده فارس حوزه
ثبت ملک شیبکوه شهرستان فسا (زاهدشهر) خریداری شده با سند
رســمی از مالکیت خود متقاضی محرز گردیده اســت .لذا به جهت
عدم دسترســی 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
آگهــی 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 است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/7/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/21 :
 /487م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیبکوه
احمدرضا جعفرپور فسایی

