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چاپ نوبت اول97/11/29 :

آگهی مناقصه عمومی
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چاپ نوبت دوم97/12/6 :

شهرداری اردکان فارس در نظر دارد نسبت به تکمیل عملیات اجرایی ساختمان شهرداری از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام
نماید .لذا از کلیه متقاضیان فعال و واجد شــرایط در زمینه ساختمان های ( LSFشــرایط مندرج در اسناد مناقصه) دعوت به عمل
می آید ضمن بازدید از محل پروژه جهت دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها به شهرداری اردکان فارس مراجعه نمایند.
مشخصات امالک مورد نظر مزایده:
مبلغ برآورد اولیه پروژه( 13/500/000/000 :سیزده میلیارد و پانصد میلیون) ریال می باشد.تاریخ فروش اسناد از روز دوشنبه مورخ  97/11/29لغایت شنبه مورخ  97/12/18می باشد.تاریخ نهائی دریافت پاکت قیمت ها ارائه شده توسط متقاضی تا ساعت  14روز شنبه  97/12/18می باشد.تاریخ بازگشایی پاکت های ارائه شده ساعت  15روز دو شنبه مورخ  97/12/20می باشد.ارائه ســپرده به میزان  5درصد مبلغ برآورد اولیه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره 2411111117777772سپرده شهرداری نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپیدان و اصل رسید در پاکت الف به شهرداری ارایه شود.
به پیشــنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از مبلغ مقرر و سپرده به صورت چک شخصی ترتیب اثرداده نخواهد شد.
واجدین شرایط باید پیشنهادات خود را در سه پاکت جداگانه به شرح زیر تحویل نمایند.پاکت الف :سپرده شــرکت در مزایده پاکت ب :تعیین صالحیت ،گواهی ایمنی ،اساسنامه ،سوابق ،آگهی آخرین تغییرات شرکت
پاکت ج :پیشــنهاد قیمت با عدد و حروف در فرم ارائه شده شهرداری که به امضاء متقاضی رسیده باشد .به پیشنهادات مبهم،
مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ســپرده برندگان اول تا سوم در صورت حاضر نشــدن جهت عقد قرارداد  7روز بعد از اعالم شهرداری به ترتیب ضبط خواهدشد.
هزینه نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.شهرداری در رد یا قبول احد یا همه پیشنهادات مختار می باشد.سایر اطالعات و جزئیات و مشخصات فنی و مبالغ پایه کارشناسی مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می گردد.-آگهی در سایت  www.ardakanfars.irقابل رؤیت می باشد.

عبدالمطلب رهنما
شهردار اردکان

چاپ نوبت اول97/11/29 :

آگهی مزایده عمومی

چاپ نوبت دوم97/12/6 :

شهرداری اردکان فارس در نظر دارد نســبت به فروش امالک خود به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید .لذا از
کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از امالک جهت دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به شهرداری اردکان فارس
مراجعه نمایند.
مشخصات امالک مورد نظر مزایده:
یک قطعه زمین  -واقع در شهرک شهید قاضی جنب جاده یاسوج -شیرازسه قطعه زمین  -واقع در شهرک شهدا خیابان  16مترییک قطعه زمین -کاربری مسکونی -بلوار  35متری پاسداران (ورودی شهر)تاریخ فروش اسناد از روز دوشنبه  97/11/29لغایت شنبه مورخ  97/12/18می باشد.تاریخ نهائی دریافت پاکت قیمت ها ارائه شده توسط متقاضی تا ساعت  14روز شنبه  97/12/18می باشد.تاریخ بازگشایی پاکت های ارائه شده ساعت  15روز دو شنبه مورخ  97/12/20می باشد.ارائه سپرده به میزان  5درصد مبلغ کارشناسی پایه (ذکر شده در اسناد مزایده) به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب شماره 2411111117777772سپرده شهرداری نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپیدان و اصل رسید در پاکت الف به شهرداری ارایه شود.
به پیشــنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،ســپرده های کمتر از مبلغ مقرر و سپرده به صورت چک شخصی ترتیب اثر دادهنخواهد شد.
واجدین شرایط باید پیشنهادات خود را در دو پاکت جداگانه به شرح زیر تحویل نمایند.پاکت الف :سپرده شرکت در مزایده پاکت ب :پیشنهاد قیمت با عدد و حروف در فرم ارائه شده شهرداری که به امضاء متقاضی رسیده
باشد .به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سپرده برندگان اول تا سوم در صورت حاضر نشدن جهت عقد قرارداد  7روز بعد از اعالم شهرداری به ترتیب ضبط خواهد شد.هزینه نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.شهرداری در رد یا قبول احد یا همه پیشنهادات مختار می باشد.سایر اطالعات و جزئیات و مشخصات فنی و مبالغ پایه کارشناسی مربوطه در اسناد مزایده مندرج می گردد.عبدالمطلب رهنما
-آگهی در سایت  www.ardakanfars.irقابل رؤیت می باشد

شهردار اردکان

آگهی تأسیس شرکت
تأسیس مؤسسه غیرتجاری فرهنگی و هنری هفت بحر علم شهر راز در
تاریخ  95/2/1به شماره ثبت  2962به شناسه ملی  14005776610ثبت و
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
موضوع مؤسسه :همکاری و یا مشارکت برای اجرای طرحهای پژوهشی،
فرهنگی ،هنری و نیز گردآوری و تدوین مجموعههای مســتند درباره
مســایل فرهنگی ،هنری ،اجتماعی و تاریخی همگــی با رعایت قوانین و
مقررات جاری کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس
از اخذ مجوزهای الزم.
ثبت موضوع فعالیــت مذکور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت
نمیباشد.
مدت مؤسسه :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی مؤسسه :شیراز -خیابان لطفعلی خان زند کوچه نارنجستان
قوام پالک  35کد پستی 7187954998
سرمایه مؤسسه :مبلغ  1000000ریال میباشد.
اولین مدیران مؤسســه :محمود ضمیر روشــن به سمت عضو هیأت
مدیره -عضو اصلی به شــماره ملی  2291134353دارنده  50000ریال
سهمالشرکه ،مصطفی ندیم به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
به شــماره ملی  2296678981دارنده  950000ریال سهمالشرکه ،خانم
عاتکه راعی به سمت عضو هیأت مدیره -عضو اصلی (خارج از شرکا) به
شماره ملی  2297877285همگی برای مدت پنج سال انتخاب شدند.
دارندگان حق امضا :کلیه اســناد و اوراق بهــادار و بانکی و تعهدآور و
نامههــای اداری با امضای مصطفی ندیم همراه با مهر شــرکت معتبر
است.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
شناسه آگهی21880 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی مزایده
دایره اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف داراب در نظر دارد به
موجب پرونده اجرایی کالســه  8/970919صادره از شورای حل اختالف
شــعبه خانواده یک زمین کشاورزی به مختصات جغرافیایی  234357و
 3183412شــما ً
ال به جدول علیآباد جنوبا به جاده بین مزارع مربوییه
مادوان شــرق ًا به زمین غالم ایزدی و غرب ًا به زمین غالمحسین بخشی
محدود میگردد به مساحت  7780مترمربع و تحت شرب چاه عمیق
برقی شــراکتی با میزان سهم مالکیت یک هشــتم آب از چاه و شماره
پالک  3792بخش  12فارس در موقعیت روستای مادوان متعلق به ورثه
مرحوم ماشاهلل کاوه که در حال فاقد هرگونه کشت و زرع میباشد را
به قیمت پایه  311520000ریال را به مزایده گذارد در تاریخ 97/12/28
رأس ســاعت  10صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور
یابد.
شرایط مزایده
-1مزایده در حضور نماینده محترم دادســتان ،از قیمت کارشناســی
شروع و شــخص یا اشخاصی برنده مزایده اعالم میشوند که باالترین
قیمت را پیشنهاد نمایند.
-2هر کس مایل به خرید باشــد میتواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ
مزایده جهت اطالعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.
-3ده درصد قیمت آن از شخص برنده نقدا ً 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.
 /720م الف
دادورز اجرای احکام حقوقی شهرستان داراب
بهرام بهادری

در مصرف گاز صرفهجویی کنیم

آگهی تغییرات شرکت هشتصد و پنجاه و پنج شرکت تعاونی به
شماره ثبت  1326و شناسه ملی 10861586043
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ
 1397/11/01باســتناد نامــه شــماره  97/212833مــورخ
 1397/11/15اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان ممسنی
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 - 1نام شرکت به "هور چاه چنار شاهون" تغییر یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
شناسه آگهی 391845
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی
آگهی ابالغ (وقت) اجرای قرار تحریر ترکه
بدینوســیله اعالم مینماید به موجب درخواست حمیدعلی عسکری
به طرفیت  -1بهپور  -2محمدرضا (شــاپور) هر دو شــاپورجانی -3
تاجی کیان پور به خواسته تحریر ترکه مرحوم علی شاپورجانی فرزند
نورعلی طی شــماره  970917در شورای حل اختالف شعبه  33مجتمع
شماره دو شیراز صادر و وقت اجرای قرار ساعت  10صبح شنبه مورخ
 98/1/17تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینــده قانونی آنها،
بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه
متوفی دارند دعوت میشود در موعد مذکور در محل این شورا واقع
در بلوار رحمت خیابان بنیهاشــمی مجتمع شــماره دو شیراز حاضر
شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
 /21488م الف
مسئول دفتر شعبه  33شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شیراز
رئیسی
آگهی حصر وراثت
نسرین پرچمی دارای شناسنامه شماره  11156متولد  67/6/3به شرح
دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان خوبکار پرچمی به شماره شناسنامه  436در
تاریخ  97/7/18در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و وراث
حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشــخصات فوقالذکر نســرین پرچمی به شــماره
شناسنامه  11156متولد  67صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2نوشآفرین پرچمی به شــماره شناســنامه  714صادره از حوزه
کازرون فرزند متوفی
 -3علیحســین پرچمی به شــماره شناســنامه  715صادره از حوزه
کازرون فرزند متوفی
 -4ماه آفرین پرچمی به شــماره شناســنامه  1387صادره از حوزه
کازرون فرزند متوفی
 -5مهوش پرچمی به شماره شناسنامه  1388صادره از حوزه کازرون
فرزند متوفی
 -6ابوالفتح پرچمی به شماره شناســنامه  133صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -7فاطمه پرچمی به شماره شناسنامه  6صادره از حوزه شیراز فرزند
متوفی
 -8زهرا پرچمی به شــماره شناســنامه  577صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -9زینب پرچمی به شماره شناســنامه  3621صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -10محمدحسین پرچمی به شــماره شناسنامه  11155صادره از حوزه
شیراز فرزند متوفی
 -11صغری راســتی پناه به شماره شناســنامه  17184صادره از حوزه
شیراز همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /21487م الف
رئیس شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمود ایمانی
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آگهی تغییرات شرکت تراز سازه بیستون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  912و شناسه ملی 10320283796
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1396/04/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اقای سیدمحمد هاشمی با پرداخت
مبلغ  328500000به صندوق شــرکت میزان سهم الشــرکه خود را از مبلغ  31500000ریال به مبلغ 360000000ریال افزایش داد .اقای
ســیدهادی هاشمی با پرداخت مبلغ36500000ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشــرکه خود را از 3500000ریال به 40000000ریال
افزایش داد  .درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 35000000ریال به مبلغ  400000000ریال افزایش یافت.
شناسه آگهی 391843
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد
آگهی تغییرات شرکت مسکن شماره دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز شرکت
تعاونی به شماره ثبت  15321و شناسه ملی 10530276054
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه  /مدیر تصفیه مورخ 1397/08/26
که بموجب نامه شــماره  97/183519مورد تاییــد اداره تعاون قرار
گرفته تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1آقای سید جلیل معصومی رئیس هیات تصفیه  -2آقای محمدرضا
ضیغمی نایب رئیس هیات تصفیه  -3آقای حســن غیاثی به ســمت
منشــی هیات تصفیه انتخــاب گردیدند -2 .ســپس جهت انتخاب
مدیر تصفیه مشــاوره بعمل آمد در نتیجه آقای سید جلیل معصومی
فرزند سید ابوالقاســم با کد ملی  2538967104بعنوان مدیر تصفیه
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند -3 .کلیه قراردادها و اسناد
رسمی تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته  ،برات و اوراق بهادار پس از
تصویب هیات تصفیه با امضای آقای سید جلیل معصومی مدیر تصفیه
به اتفاق آقای محمدرضا ضیغمی نائب رئیس هیات تصفیه و در غیاب
ایشــان به اتفاق آقای حسن غیاثی منشی و مهر هیات تصفیه شرکت
می باشد -4 .هیات تصفیه اقرار می نمایند کلیه دفاتر و اسناد رسمی
شرکت تعاونی را تحویل گرفته است -5 .آدرس هیات تصفیه شیراز
خیابان زند ساختمان مرکزی علوم پزشکی طبقه همکف امور رفاهی با
کد پستی 1433671348
شناسه آگهی 391844
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت آبادگران عرصه جنوب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  15681و شناسه ملی 10530279475
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ
 1397/03/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل قانونی شــرکت ازآدرس قبلی به آدرس جدید استان
فارس  -شهرســتان شــیراز  -بخش مرکزی  -شهر شیراز-
محله بــاغ حوض-بلوار باغ حوض-کوچــه -1پالک -30طبقه
پنجم-واحد  2کدپستی 7175976847تغییر یافت.
شناسه آگهی 391798
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی ابالغ اجراییه
بدینوســیله به  -1امیر رضوانیان فرخنده نام پدر مهدی تاریخ تولد
 1362/5/3شــماره ملی  2298491127شــماره شناسنامه  1263به
نشانی شــیراز -ابتدای بلوار چمران خیابان شــهید مختاری خیابان
دانشپژوهان کوچه  3درب هشــتم  -2مهــدی رضوانیان فرخنده
نام پدر محمدجان تاریخ تولد  1343/3/20شماره ملی 2290993719
شماره شناســنامه  99536به نشانی شــیراز -ابتدای بلوار چمران
خیابان شهید مختاری خیابان دانشپژوهان کوچه  3درب هشتم ابالغ
میشــود که بانک کشاورزی سروستان به استناد سند رهنی شماره
 12799مورخ  88/4/20دفترخانه اسناد رسمی شماره  44سروستان
جهت وصول مبلغ  21816430282ریال تــا تاریخ  97/9/6به انضمام
خســارت تأخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی
طبق مقررات علیه شــما اجراییه صادر نمــوده و پرونده اجرایی به
کالســه  9700082در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ
 97/11/7مأمور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،
لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده  18آییننامه اجرا مفاد اجراییه
فقط یک مرتبــه در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار محلی آگهی
میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ
محسوب میگردد ،نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،
مورد وثیقه مندرج در ســند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از
ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار
و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
 /139م الف
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سروستان
یعقوب حق پرست
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 آراء شــمارههای  139760311017000305مــورخ
 97/11/27و  139760311017000307و  139760311017000309و
 139760311017000310و  139760311017000311و 139760311017000306
و  139760311017000308مورخ  97/11/28هیأت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضیان به ترتیب مهرماه زارعی فرد محمودآباد فرزند اســمعیل
به شــماره شناســنامه  184صادره از خرامه و فاطمــه زارعی فرد
محمودآبادی فرزند اسماعیل به شــماره شناسنامه  1255کد ملی
 2297314361صادره از شــیراز و مهال زارعی فرد فرزند اسماعیل
به شماره شناســنامه  818کد ملی  2297278950صادره از شیراز
و حمیرا زارع محمودآبادی فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  1کد
ملی  5489793686صادره از خرامه و مهناز زارعی فرد محمودآباد
فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  99کد ملی  2297243146صادره
از شــیراز هر کدام به نسبت یک سهم مشــاع از یازده سهم سهام
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی و غالمرضا زارعی فرد فرزند
اســماعیل به شماره شناسنامه  8072کد ملی  2291590121صادره از
شیراز و محمدرضا زارعی فرد محمودآباد فرزند اسمعیل به شماره
شناسنامه  6514کد ملی  2291574558صادره از شیراز هر کدام به
نسبت دو سهم مشاع از یازده سهم سهام ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  184790/27مترمربع تحت پالک  1323فرعی
از  222اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  2فرعی از  222اصلی
قطعه یک بخش  5فارس واقع در شهرستان خرامه کیلومتر  7جاده
خرامه -شیراز نرسیده به روستای بنکوی شیبانی موروثی از اسماعیل
زارع فرزند غالمرضا از اســناد شــماره  120113مورخ 1351/8/27
دفترخانه  8شــیراز و  78250مورخ  1347/7/2دفترخانه  8شیراز و
 39815مورخ  1352/10/26دفترخانه  39شیراز محرز گردیده است.
لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مــدت 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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول97/12/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/21 :
 /509م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
سید شهاب الدین حاجی زاده

آگهی تغییرات شرکت سیصد و نود و هشت بیستون ممسنی شرکت تعاونی به
شماره ثبت  493و شناسه ملی 10980278835
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397/02/27و نامه شماره
 97/37897مورخ  97/03/08صادره از اداره تعاون شهرســتان ممسنی
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 ســمت اعضا اصلی هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شــدند :آقایمحمدحســن محمدی کدملی )2390450989( :به سمت رئیس هیئت
مدیره و آقای محمد محمدی کدملی )2380214204( :به ســمت نایب
رئیس هیئت مدیره و صمد نیک پی کدملی )2390444903( :به ســمت
منشی هیئت مدیره انتخاب شدند.
• ضمنــ ًا بــا تصویب هیئــت مدیره آقــای محمد محمــدی کدملی:
( )2380214204به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب شدند.
 دارنــدگان حق امضا :کلیه قراردادها و اســناد تعهد آور از قبیل چک،ســفته و برات و اوراق بهادارپس از تصویب هیــأت مدیره ،با امضای
مدیرعامل و محمدحســن محمدی (ســمت رئیس هیئــت مدیره) و
درغیاب محمدحسن محمدی (ســمت رئیس هیئت مدیره) با امضای
محمد محمدی (ســمت نائب رئیس هیئت ندیره) و مهر شرکت معتبر
خواهد بود و اوراق عادی بــا امضاء آقای محمد محمدی (مدیرعامل) و
مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شناسه آگهی 391842
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی

آگهی تغییرات شرکت سیصد و نود و هشت بیستون ممسنی شرکت
تعاونی به شماره ثبت  493و شناسه ملی 10980278835
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/02/27
ونامه شــماره  97/37897مورخ  97/03/08صــادره از اداره
تعاون شهرستان ممسنی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :محمدحسنمحمدی و محمد محمدی و صمد نیــک پی همگی بعنوان اعضا
اصلــی و زهرا محمدی بعنوان عضو علی البدل شــرکت تعاونی
برای مدت سه سال انتخاب شدند.
آمنه نیک پیبه ســمت بازرس اصلــی و مصطفی محمدی بهســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب
شدند.
شناسه آگهی 391841
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی
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  139760311035007088مــورخ  97/12/1هیأت اول/
دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهران ســیدال زاده فرزند محمد
به شــماره شناســنامه  1754208878و کد ملی  1754208878نسبت
به ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به بنای احداثی به مساحت 719
مترمربع به پالک  15/6280مفروز و مجزی شــده از پالک  15باقیمانده
واقع در شــیراز دینکان کوچه  15فرعی  15/8شــهید زارع کد پســتی
 7196943935خریداری از مالک رســمی محمدحسن کاظمی شیرازی
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 اول97/12/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/22 :
/21510م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
آگهی مزایده مال غیرمنقول
به موجب پرونده اجرایی کالســه  9600403و  9600404ششــدانگ پالک
 3140/3018سه هزار و هجده فرعی از ســه هزار و یکصد و چهل اصلی
واقــع در بخش ده فارس فســا کــه در صفحه  361دفتــر  201به نام
محمدرحیم قنبری ثبت و صادر شــده اســت طبق سند رهنی شماره
 24600مورخ  94/5/4و  21532مورخ  92/5/5تنظیمی دفتر  194فســا در
رهن بانک اقتصاد نوین فســا قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی
به مبلغ نوزده میلیارد و دویســت و بیست و شش میلیون ریال ارزیابی
شده و پالک فوق دارای دویست و هشتاد و هفت مترمربع مساحت با
حدود و مشخصات شــما ً
ال به طول سیزده متر و سی صدم متر درب و
دیواری است به خیابان بیســت چهار متری آتیاالحداث شرق ًا به طول
بیست متر و هشــتاد و پنج صدم متر درب و دیواری است به پیادهرو
خیابان فلسطین جنوب ًا به طول ســیزده متر و هشتاد صدم متر دیواری
اســت به دیوار پالک یکهزار و نهصد و پنجاه و ســه فرعی غرب ًا به طول
بیســت و یک متر و پنجاه صدم متر دیواریســت به دیوار پالک یکهزار
و سیصد و شــانزده فرعی (شمارههای فرعی از  3140اصلی است) ملک
مزبور حسب گزارش ارزیابی ملک دارای  1240مترمربع اعیانی با کاربری
مسکونی -تجاری شــامل زیرزمین با کاربری پارکینگ -همکف -طبقه
اول و دوم و ســوم هر طبقه دو واحد مســکونی و طبقه چهارم خرپشته
و اطاقک آسانســور میباشد دارای سقف تیرچه بلوک و نمای الوبوند و
مجهز به آسانسور میباشد لیکن اعیانی ساخته شده فاقد عدم خالف و
پایان کار شــهرداری میباشد و همچنین متراژ عرصه موجود در تجدید
بنا پس از تعریض به مســاحت  285مترمربــع کاهش مییابد (آدرس
ملک فسا خیابان فلسطین نبش کوچه  23کدپستی  )7461799917پالک
فوق از ســاعت  9الی  12روز شنبه مورخ  97/12/25در اداره ثبت اسناد
و امالک فســا واقع در خیابان شهید منتظری از طریق مزایده به فروش
میرســد .مزایده از مبلغ ارزیابی فوقالذکر شروع و به باالترین قیمت
پیشنهادی 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 باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و
عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعــم از اینکه رقم قطعی آن
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت
وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول میگردد
ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از
تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .ضمن ًا مورد
مزایده تا مورخ  98/5/28دارای بیمه میباشد.
 /993م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک فسا
محسن مرتضوی نیا

