آگهی تغییرات موسسه فرهنگی پژوهشی دانشنامه فارس موسسه غیر تجاری

شناسه آگهی)1316270(:
شــرکت فوق به شــماره ثبت  504و شناسه ملی  10530180739به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1401/01/28و نامه شماره  140/8/2737مورخ
 1401/02/01اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف ـ اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت  2سال انتخاب شدند1 :ـ آقای
کورش کمالی سروســتانی باکد ملی  5149746460به ســمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره2ـ خانم افسانه قهرمانی باکد ملی  2295997836به سمت نایب رییس
هیات مدیره 3ـ خانم بهاره کمالی سروستانی باکد ملی  2300221081به سمت منشی هیات مدیره ب -امضای اسناد و اوراق بهادار و اسناد و نامههای عادی با امضای
کورش کمالی سروستانی (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره) همراه با مهر مؤسسه معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت پارسیان طب نوین فاخر شرکت تعاونی

شناسه آگهی)1316269(:
شرکت فوق به شماره ثبت  50936و شناسه ملی  14008528442به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/11/10بموجب مجوز شماره
 1401/1/20 - 1401/2911اداره تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :انتخاب بازرسان :فاطمه قنادی به شماره ملی  1272307581بعنوان بازرس اصلی و فریده دانش
زاده به شــماره ملی  2511140349بعنوان بازرس علی البدل برای ســال مالی  1401انتخاب گردیدند  -سرمایه شرکت از مبلغ  10500000ریال منقسم به  100سهم

 105000ریال به مبلغ  2010500000ریال منقسم به  100سهم  20105000ریالی افزایش یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

شناسه آگهی)1316268(:

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی عشایری سیار استان فارس شرکت تعاونی

شــرکت فوق به شماره ثبت  2585و شناسه ملی  10530151453به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/06/31که به موجب نامه
شماره  207/17/10676مورخ 1400/12/02مورد تایید اداره کل محترم امور عشایر فارس قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان محمد بهرامی با کد ملی
 2572692831و روح اله پورپزشــکی با کد ملی 2391593589به عنوان بازرســان اصلی و آقای یوسف محمودی فر با کد ملی 2391796684به عنوان بازرس علی
البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .صورت های مالی سال  99موضوع در جلسه مطرح و مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت آونگ رایانه شهر سبز شرکت تعاونی

شناسه آگهی)1316267(:
شرکت فوق به شماره ثبت  1936و شناسه ملی  14003864886به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1401/01/06بموجب مجوز شماره 1401/130
  1401/1/6اداره تعاون کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :اساســنامه جدید شرکت مشتمل بر  52ماده و  37تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید -آدرس شــرکت  :اســتان فارس  ،شهرستان کازرون  ،بخش مرکزی  ،شهر کازرون ،محله مصلی  ،امام خمینی  ،خیابان شهدای جنوبی  ،خیابان امام خمینی  ،پالک 0

 ،ســاختمان تجاری مسکونی کوثر  ،طبقه همکف  ،واحد  5کدپستی  7313891516تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  -موارد ذیل به موضوع شرکت
الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با خرید و فروش و پشتیبانی – نرم افزاری و سخت افزاری ابزار پذیرش کارتهای
بانکی و سایر سیستمهای وابسته " پس از اخذ مجوز از مراجع مربوطه در صورت ضرورت"
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
شناسه آگهی)1316266(:

آگهی تغییرات شرکت آونگ رایانه شهر سبز شرکت تعاونی

شــرکت فوق به شماره ثبت  1936و شناسه ملی  14003864886به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1401/01/06بموجب مجوز شماره 1401/1/6 - 1401/130
اداره تعاون کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :ســمت اعضاء هیئت مدیره بشــرح ذیل تعیین گردید :آقای علی علیجانی به شماره ملی  2372583972به عنوان

رئیس هیئت مدیره و آقای امین علیجانی به شــماره ملی  2360224417به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ســمانه نسیمی به شماره ملی  2360462288بعنوان
منشــی هیئت مدیره انتخاب گردیدند * آقای علی علیجانی به شماره ملی  2372583972بعنوان مدیرعامل تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردید  -کلیه اسناد
رســمی و تعهد آور بانکی با امضاء آقای علی علیجانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد کلیه نامه های اداری با امضا ء آقای علی
علیجانی مدیرعامل شرکت با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311241006771مورخ  1400/12/17موضوع پرونده کالسه شــماره  1400114411241000362هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گل شاد احمری
به شناســنامه شماره  10کدملی  5489799587صادره خرامه فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  199/52مترمربع به پالک  8630فرعی از 2143
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره  1فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شــیراز-ناحیه 5در حصه مشاعی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند
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 ،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 اول1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/08 :
/1226م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک – محسن مرتضوی نیا
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311241006869مورخ  1400/12/23موضوع پرونده کالسه شــماره  1400114411241000518هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم راضیه چراغزاده
به شناسنامه شماره  2349کدملی  2297993242صادره شیراز فرزند اسمعیل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  72/35مترمربع به پالک  341فرعی از  1737اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک شماره  1737اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شــیراز-ناحیه 5خریداری از مالک رسمی آقای محمد ترکمان محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته
باشــند می توانند 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،
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 اول1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/08 :
/1220م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک – محسن مرتضوی نیا
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311241006806مورخ  1400/12/18موضوع پرونده کالسه شــماره  1400114411241000421هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا اکبری فرد
به شناســنامه شــماره  1238کدملی  2297411847صادره شیراز فرزند حبیب اله در ششــدانگ یک باب انباری به مساحت  253/35مترمربع به پالک  8631فرعی از
 2143اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  4فرعی از  2143اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز-ناحیه 5خریداری از مالک رسمی آقای فضل اله
غریبی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 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 ،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 اول1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/08 :
/496م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک – محسن مرتضوی نیا
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311241006796مورخ  1400/12/17موضوع پرونده کالسه شــماره  1400114411241000495هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی توکلیان
به شناســنامه شماره  785کدملی  2390666711صادره ممسنی فرزند مراد در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  113/15مترمربع به پالک  12687فرعی از 2142
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  292فرعی از  2142اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز-ناحیه 5خریداری از مالک رسمی آقای زاغی جعفری
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داشــته باشند می توانند 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
تســلیم 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 اول1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/08 :
/497م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک – محسن مرتضوی نیا
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311241006774مورخ  1400/12/17موضوع پرونده کالسه شــماره  1400114411241000444هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی
ذوالنوریان به شناســنامه شماره  2280377969کدملی  2280377969صادره شیراز فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  203/30مترمربع به پالک
 26788فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره  1651اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شــیراز-ناحیه 5خریداری از مالک رسمی آقای
ناصر به بین محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 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 ،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 اول1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/08 :
/498م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک – محسن مرتضوی نیا
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آ گهی

* سال چهاردهم * شماره 2647

آگهی تغییرات شرکت آونگ رایانه شهر سبز شرکت تعاونی

شناسه آگهی)1316265(:
شرکت فوق به شماره ثبت  1936و شناسه ملی  14003864886به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1401/01/06بموجب مجوز شماره 1401/130
  1401/1/6اداره تعاون کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :علی علیجانی به شماره ملی  2372583972و سمانهنسیمی به شماره ملی  2360462288و امین علیجانی به شماره ملی  2360224417به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سحر علیجانی به شماره ملی  2360003038و
کیوان علی جانی به شماره ملی  2360119737به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند  -محمدحسین علیجانی به شماره ملی
 2372149601بعنوان بازرس اصلی و محترم نسیمی به شماره ملی  2370615648بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
آگهی تغییرات شرکت پارس گاز عفیف جنوب شیراز شرکت تعاونی

شناسه آگهی)1316264(:
شــرکت فوق به شــماره ثبت  358و شناسه ملی  14004277861به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1400/12/19و به موجب تائیدیه شماره - 1401/3699
 1401/01/22اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان کوار تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :آقای علی
مقتدری به شماره ملی  6839828141به سمت رئیس و آقای محمدرضا مقتدری به شماره ملی  6839919951به عنوان نائب رئیس و آقای مصطفی مقتدری دشتکی
به شــماره ملی  2281936171به ســمت منشی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند - .آقای محمدرضا مقتدری دارای شماره ملی  6839919951به سمت
مدیرعامل شــرکت به مدت  3سال انتخاب گردید - .کلیه اوراق بهادار و اسناد رسمی و تعهداور بانکی از قبیل چک و سفته ،برات واوراق بهادر با امضای محمدرضا
مقتدری (مدیرعامل)و علی مقتدری دشــتکی (رئیس هیات مدیره) همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار اســت و اوراق عادی و نامه ها با امضای محمدرضا مقتدری
دشتکی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوار
آگهی تغییرات شرکت پارس گاز عفیف جنوب شیراز شرکت تعاونی

شناسه آگهی)1316263(:
شــرکت فوق به شماره ثبت  358و شناسه ملی  14004277861به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/12/19و به موجب تائیدیه
شماره  1401/01/22 - 1401/3699اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
مصطفی مقتدری دشتکی به شماره ملی  2281936171و علی مقتدری به شماره ملی  6839828141و محمدرضا مقتدری به شماره ملی  6839919951به عنوان اعضاء
اصلی هیئت مدیره و کریم مومن دشــتکی به شــماره ملی  6839821285و امین اله کشتکار دشتکی به شماره ملی  2280133202به عنوان اعضاء علی البدل همگی
برای مدت سه سال انتخاب گردیدند - .عبداله مقتدری دشتکی به شماره ملی  2298842744به سمت بازرس اصلی و صدراله مقتدری به شماره ملی 6839810542
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوار
آگهی تکمیلی اصالحی آگهی تغییرات شرکت اتحاد روبینا شاهپور شرکت تعاونی

شناسه آگهی)1316262(:
شرکت فوق به شماره ثبت  1986و شناسه ملی  14004314853به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1401/01/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :با توجه به اینکه در
درج آگهی تاسیس به شماره  20316مورخ  1393/9/12مبلغ سرمایه شرکت سی میلیون ریال بوده است که به اشتباه مبلغ  10500000ریال درج شده است سرمایه
شرکت به شرح ذیل اصالح می گردد :سرمایه اولیه تعاونی مبلغ  30000000ریال است که به  100سهم  300000ریالی منقسم گردیده است که مبلغ 10000000ریال
آن به حساب شماره  1/1981908/211/2406نزد بانک توسعه تعاون کشور شعبه کازرون واریز و مبلغ  20000000ریال آن در تعهد اعضا می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311241006800مورخ  1400/12/18موضوع پرونده کالسه شــماره  1400114411001000261هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اخالق
عالم به شناســنامه شماره  2933کدملی  2292054736صادره شیراز فرزند محمدرضا در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  187/35مترمربع به پالک 26805
فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  64فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز-ناحیه 5در حصه مشاعی متقاضی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار 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 دوم1401/03/08 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/24 :
/499م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک – محسن مرتضوی نیا
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  140060311241006769مورخ  1400/12/17موضوع پرونده کالسه شــماره  1400114411001000262هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اخالق
عالم به شناســنامه شماره  2933کدملی  2292054736صادره شیراز فرزند محمدرضا در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  188/20مترمربع به پالک 26806
فرعی از  1651اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  64فرعی از  1651اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز-ناحیه 5در حصه مشاعی متقاضی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار 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 دوم1401/03/08 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/24 :
/500م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک – محسن مرتضوی نیا
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء شــماره  140060311241006812مــورخ  1400/12/18موضوع پرونده کالســه شــماره  1400114411241000522و  140060311241006813مورخ
 1400/12/18موضوع پرونده کالسه شماره  1400114411241000526هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز -ناحیه  5تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای سلیمان قائدی به شناسنامه شماره  393کدملی  2431631796صادره
مرودشــت فرزند رحیم نســبت به  2/75دانگ مشاع و آقای رضا هاشمی به شناسنامه شــماره  409کدملی  2293011666صادره شیراز فرزند امیرعلی نسبت به 3/25
دانگ مشــاع ک ً
ال از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  255/40مترمربع به پالک  8632فرعی از  2143اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  1فرعی از
 2143اصلی واقع در بخش  4حوزه ثبت ملک شیراز-ناحیه 5که موازی  2/75دانگ مشاع از ششدانگ از سهمی آقای سلیمان قائدی خریداری از مالک رسمی آقای
رضا هاشمی و موازی  3/25دانگ مشاع از ششدانگ از سهمی آقای رضا هاشمی در حصه مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،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 دوم1401/03/08 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/24 :
/494م.الف -رئیس ثبت اسناد و امالک – محسن مرتضوی نیا
آگهی تحریر ترکه
نظر به اینکه در پرونده کالســه  115این شــورا و به لحاظ فوت مرحوم امان اله زارع فرزند رضا به شماره شناســنامه  4صادره از مرودشت ساکن شهر رامجرد و در
اجرای درخواست خانم نزاکت زارع فرزند امان اله قرار تحریر ترکه متوفی صادر و وقت اجرای تحریر ترکه برای روز چهارشنبه مورخ  1401/4/1ساعت  17تعیین
و اعالم گردیده لذه بدینوسیله در اجرای مقررات ماده  110قانون امور حسبی و بموجب این آگهی به کلیه ورثه متوفی و نمایندگان قانونی آنها و بستگان متوفی و
مدیونین به وی و هر کس که به هر طریقی حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد که رأس ساعت و تاریخ اعالم شده در شعبه شهر رامجرد شورای حل اختالف
شهرستان مرودشت واقع در شهر رامجرد طبقه فوقانی قنادی خورشید جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود.
/1226م.الف -رئیس شورای حل اختالف شهر رامجرد -عزیزاله روانجو

آگهی مزایده

شــرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت شیراز به منظور تسهیل در خدمت رسانی به همشــهریان محترم تصمیم دارد تعدادی از غرفه های خود را در فروشگاه های
این شرکت جهت اجاره به مزایده قرار دهد.
غرفه های مربوط به فروشگاه مالصدرا خیابان جمالی:
 -1طالفروشی
 -2لوازم خواب
 -3پوشاک زنانه
 -4لوازم الکترونیک
غرفه های مربوط به فروشگاه کوی زهرا جنب کالنتری کوی زهرا ،خیابان نرجس
 -1پارچه فروشی
 -2مبلمان
به منظور پیگیری در خصوص شرایط دریافت غرفه ها از تاریخ چاپ آگهی تا تاریخ  1401/02/29همه روزه صبح ها از  8:30لغایت  12:30و عصرها از  16:30لغایت 19:30
(پنجشنبه عصر و جمعه ها شرکت تعطیل می باشد) می توانند به آدرس شیراز ،بلوار الزهرا ،خیابان نرجس شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت شیراز مراجعه نمایند.
تلفن تماس07137279290-07137267137-09177128773 :

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت و سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت در شیراز و حومه

