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قسمت سوم

برای جمله «بِغ َْی ِر َع َم ٍد ت ََرون َ َها» دو تفسیر گفتهاند :نخست اینکه همانگونه
که میبینید آسمان بیستون است.
دیگر اینکه «ت ََرون َها» صفت برای َع َمد بوده باشد که معنیاش چنین
است آسمانها را بدون ستونی که مرئی باشد برافراشته است که الزمه
آن وجود ستونی برای آسمان است؛ اما ستونی نامرئی است( .مکارم
شیرازی)110/10/
مفسران بزرگوار علی بن ابراهیم قمی و شیخ طوسی و عالمه طباطبایی
(رحمتاهلل علیهم اجمعین) در تفاسیر خود ذیل آیه دوم سوره رعد تفسیر
دوم را انتخاب کردهاند.
السالم) پرسیدند «مگر آسمانها ستون
و باز وقتی از حضرت رضا (علیه ّ
دارند؟» حضرت فرمود :آری در آنجا ستونهایی هست که شما نمیبینید.
(بحرانی)184/5/
این آیه با توجه به حدیثی که در تفسیر آن واردشده است ،پرده از روی
یک حقیقت علمی برداشته که در زمان نزول ،آیات بر کسی آشکار
نبود .چراکه در آن زمان هیئت بطلمیوس باقدرت هرچهتمامتر بر محافل
علمی جهان و بر افکار مردم حکومت میکرد که طبق آن آسمانها به
صورت کراتی تودرتو همانند طبقات پیاز رویهم قرار داشتند و طبعًا
هیچکدام معلق و بی ستون نبود.
بلکه هرکدام بر دیگر تکیه داشت ولی حدود هزار سال بعد از نزول این
آیات قرآن بود که دانشمندان فلک شناس پی بردند که کرات آسمانی
هرکدام در مدار و جایگاه خود معلق و ثابتاند بی آنکه تکیهگاهی
داشته باشند و تنها چیزی که آنها را در جای خود ثابت میدارد ،تعادل
قوه جاذبه و دافعه است که یکی ارتباط با جرم این کرات دارد و دیگری
مربوط به حرکت آنهاست؛ و بدین ترتیب موهوم بودن نظریه بطلمیوس
و واقعیت داشتن نظریه قرآن به اثبات رسید .آیا تعبیری روشنتر

و رساتر از ستون نامرئی «یا ستونی از نور» در افق ادبیات آن روز
برای ذکر امواج جاذبه و تعادل آن با نیروی دافعه پیدا میشد؟(مکارم
شیرازی)111/10/
 .3حرکت خورشید با مجموعه منظومه شمسی
در سوره مبارکه «یس» آیه شریفه سی و هشتم میخوانیم:
س ت َْج ِری ل ِ ُم ْس َت َق ّ ٍر ل َ َها»
« َو الش َّْم ُ
ترجمه :خورشید پیوسته بهسوی قرار کاهش درحرکت است.
این آیه بهوضوح حرکت خورشید را بهطور مستمر بیان میکند اما در
اینکه منظور از این حرکت چیست؟ مفسران بحثهای فراوان دارند
ازجمله :بعضی آیه را اشاره به حرکت وضعی «کره آفتاب» دانستهاند؛
زیرا مطالعات دانشمندان بهطورقطع ثابت کرده که خورشید به دور خود
گردش میکند.
ولی آخرین و جدیدترین تفسیر برای آیه فوق همان است که اخیرًا
دانشمندان کشف کردهاند و آن حرکت خورشید با مجموعه شمسی
در وسط کهکشان ما بهسوی یک سمت معین و ستاره دوردستی که
آن را ستاره «وگا» نامیدهاند هست البته ممکن است جمله «تجری»
اشاره به تمام این حرکتها و حرکتهای دیگری که تاکنون علم و
دانش ما به آن نرسیده و شاید در آینده کشف شود بوده باشد( .مکارم
شیرازی)382/18/
 .4گسترش آسمانها
در آیه شریفه چهل و هفتم سوره مبارکه ذاریات میخوانیم:
« َو السَّ َما َء ب َ َن ْی َنا َها ب ِ َا ْی ٍد َو اِنَّا ل َ ُمو ِس ُع َ
ون»
ترجمه :ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت میبخشیم.
از مجموع مشاهدات و محاسبات ریاضی این اصل مسلم شده است که
سراسر جهان و کهکشانها پیوسته در حال انبساط است و این انبساط

نتیجه قوا و تغییرات و تحوالتی است که در عناصر و مواد اولی آن روی
میدهد؛ و در آیه  47ذاریات (آسمان را بنیاد نهادیم به نیرویی و همانا ما
گسترش دهندهایم) با تعبیر جامع و صریح قوا و نیروهای نخستین جهان
و گسترش آن را بیان کرده چون گسترش جهان و دور شدن کهکشانها
ازنظر قرآن و علم امروز مسلم است( .طالقانی)103/
و در تفسیر نمونه میخوانیم که :در اینکه منظور از «اِن ّا ل َ ُمو ِس ُع َ
ون» در
اینجا چیست؟ در میان مفسران گفتوگو است بعضی آن را به معنی
توسعه رزق و بعضی آن را به معنی غنی و بینیازی خداوند تفسیر کردهاند.
ولی با توجه به مسئله آفرینش آسمانها در جمله قبل و با توجه به
کشفیات اخیر دانشمندانکه در مسئله گسترش جهان از طریق مشاهدات
حسی نیز تأیید شد است معنی لطیفتری برای آیه میتوان یافت و
آن اینکه خداوند آسمانها را آفریده و دائمًا گسترش میدهد( .مکارم
شیرازی)373/22/
و در تفسیر المیزان در ذیل آیه پس از ذکر دو احتمال ،مسطور است که
ون» از اصطالح ( ُف ٌ
احتمال هم دارد که کلمة « ُمو ِس ُع َ
الن ا َ ْو َس ُع فِی النَّ َفقَه)
یعنی (فالنی خیلی خرج کرده) گرفته شده باشد که در نتیجه ،منظور
توسعه دادن به خلقت آسمان خواهد بود که بحثهای ریاضی امروز هم
آن را تأیید میکند( .طباطبائی)311/18/
 .5موجودات زنده در کرات آسمانی
با آنکه دانشمندان هنوز نتوانستهاند بهطور قاطع درباره موجودات زنده در
کرات آسمانی اظهار نظر کنند؛ ولی قرآن مجید در برخی از آیات خود
بهطور ضمنی و در برخی با صراحت وجود موجودات زنده در کرات
دیگر را اعالم میفرماید؛ که صریحترین آیه در این باره آیه  29سوره
شوری است که فرمود:
« َو م ِ ْن آ َیات ِ ِه خَ لْ ُق السَّ َما َو ِ
ات َو ْ َ
ال ْر ِ
ض َو َما بَثَّ فِیهِ َما م ِ ْن َدابَّةٍ َو ُه َو َعلَی

یر».
َج ْمعِهِ ْم ا ِ َذا َیشَ ا ُء َق ِد ٌ
ترجمه :و از آیات اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان
در آنها خلق و منتشر نموده و او هرگاه بخواهد قادر بر جمع آنها است.
از ظاهر آیه بر میآید که در آسمانها نیز جنبندگانی هست و اینکه
بعضیها جنبندگان آسمان را به مالئکه تفسیر کردهاند صحیح نیست.
(طباطبایی)48/18/
و آیات قران بیش از نمایاندن وحدت نظم و حساب در سراسر جهان،
با تعبیرات مختلف و مکرر و مؤکد و اشارههایی که برای اهل نظر
صراحتها دارد ،از بودن موجودات متحرک و زنده و جنبش و حرکات
عظیم حیاتی را در آسمانها مانند زمین خبر میدهد و ...که صریحترین
آیات ،آیه  29سوره شوری است( .مکارم شیرازی)438/20/
و از نکات قابلمالحظهای که از این آیه استفاده میشود این است که:
داللت بر وجود انواع موجودات زنده در آسمانها دارد ،گرچه هنوز
دانشمندان به صورت قاطع در این زمینه قضاوت نمیکنند ،همینقدر
سربسته میگویند :در میان کواکب آسمان بهاحتمالقوی ستارگان
زیادی هستند که دارای موجودات زندهاند ولی قرآن با جملهَ « :و
َما بَثَّ فِیهِما م ِ ْن َدابَّةٍ» :آنچه در آسمان و زمین از جنبندگان زنده
است.
و این معنا از آیات متعدد دیگر قرآن مجید نیز استفاده میشود.
السالم) نقل شده
در حدیث معروفی از امیرمومنان علی بن ابیطالب (علیه ّ
که فرمود:
این ستارگانی که در آسمان است شهرهایی همچون شهرهای زمین دارد،
هر شهری با شهر دیگر (هر ستارهای با ستاره دیگر) با ستونی از نور
مربوط است( .طالقانی)205 /
ادامه دارد...

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی
گواهی پایان تحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته علوم
تجربی صادره از دانشگاه آزاد کازرون متعلق به لیال بازائی
فرزند عبدالرسول شماره شناسنامه  219متولد  1351صادره از
26884/16284
شیراز مفقود شده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی حصر وراثت
آقای حسینعلی جوکار دارای شناسنامه شماره  90به شرح دادخواست به کالسه  1سیار
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
حجت جوکار به شماره شناسنامه  377در تاریخ  96/12/9در اقامتگاه دایمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :حسینعلی جوکار
فرزند علی ناز به ش ش  90متولد  1334پدر متوفی  -2عصمت کوهزاد به ش ش
 617فرزند عبدی متولد  1334مادر متوفی  -3فاطمه کوهزاد فرزند علی بابا به ش ش
 5470024891همسر متوفی  -4ساسان جوکار فرزند حجت به ش ش 2361070324
پسر متوفی  -5باران جوکار فرزند حجت به ش ش  2361208091دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
7/300
 /281م الف
شریعت – رییس شورای حل اختالف شهر کنارتخته

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1396/03/18 – 13960311036000911و
 1396/11/18 – 139660311036004565هيأت اول موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه  4تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای
حسین عابدپور فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه  458صادره از آباده در اعیانی
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  110/35مترمربع احداثی در یک قطعه
زمین وقفی پالک  471فرعی از  924اصلي مفروز و مجزی شده از پالک 924
اصلی واقع در بخش  3شيراز که برابر با اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعیان به
اجاره متقاضی برگزار شده محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
/3320م الف
تاريخ انتشار نوبت اول1397/02/26 :
26849/16239
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/03/10 :
غالمحسین رییسی – رييس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760317007000287هيأت موضوع قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای زمان اقسام فرزند قاسم به شماره
شناسنامه  442صادره از بهبهان به شماره ملي  1860954456در ششدانگ يک باب
ساختمان به مساحت  218/31مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک  5661/2اصلي
واقع در بخش يک بهبهان خريداري از مالک رسمي میرزا حسین شریعت زاده محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد
26787
 8/65م الف
شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/11 :
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

دادنامه
کالسه 96/288

		

		
تاریخ96/9/29 :
شماره رای 96/539
خواهان :اردشیر خلیلی فرزند محمدعلی به نشانی بندر بوالخیر روبروی بسیج
خوانده :حسین جهانی فر فرزند حبیب به نشانی مجهول المکان
خواسته :مطالبه وجه چک
گردشکار :شورا با مطالعه و بررسی در اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید
رای شورا
در خصوص دادخواست اردشیر خلیلی فرزند محمدعلی به طرفیت حسین جهانی فر
فرزند حبیب به خواسته مطالبه وجه به مبلغ  139400000ريال بابت دو فقره چک شماره
 510675-510671به عهده بانک کشاورزی باعنایت به دادخواست تقدیمی و ضمائم
پیوستی و اینکه خوانده با اطالع از دعوا در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده ،و هیچ گونه
ایرد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیل بر پرداخت دین وبرائت ذمه خویش ارائه ننموده است.
لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ،522 ،519 ،515 ،198ق.آ.د.م
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  139400000ريال بابت اصل خواسته و به
عالوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  96/1/20تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر
و اعالم می نماید.
رای صادره غیابی ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف 20
روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی تنگستان می باشد/293 .م الف 2688
شعبه  1شورای حل اختالف دلوار
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003004030هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای عبدالخالق زندی لک فرزند ایرج
بشماره شناسنامه  145صادره از ممسنی در ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ مشاع
از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ 240/82
مترمربع پالك  2412فرعي از  54اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  20فرعی از 54
اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقای اردوان امیری ورثه اردشیر
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :
/64م الف
7/185
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی

آگهی فقدان سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  917/3072واقع
در امامزاده گناوه بخش شش بوشهر
خانم خاتون حیاتی مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک  917/3072با تسلیم استشهاد
محلی گواهی شده دفتر  73گناوه مدعی است که یک جلد سند مالکیت سه دانگ مشاع از
ششدانگ پالک  917/3072واقع در امامزاده گناوه بخش شش بوشهر که در صفحه 241
دفتر جلد  145ذیل ثبت  19272به نام خانم خاتون حیاتی صادر و تسلیم گردیده است بعلت
جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب طبق
اصالح تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت اعالم می گردد که هر کس
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد
تا ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک گناوه مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی
نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به
26881
تاریخ انتشار97/2/26 :
متقاضی تسلیم خواهد شد /182 .م الف
مجید امیری -رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان گناوه
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311034001012مورخه  1396/04/15هيأت اول موضوع
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم
نسرین عامری فرزند غضنفر به شماره شناسنامه  212صادره از شیراز به شماره ملی
 1819325482ششدانگ يک باب خانه به مساحت  275/88مترمربع قسمتی از پالک
 2079/80اصلي واقع در بخش چهار شيراز خريداري از مالک رسمي مع الواسطه
منصور استوار زیجردی محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر
26712/16178
خواهد شد/3276 .م الف
تاريخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 1397/02/11
تاريخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 1397/02/26
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

آگهي فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای (نوبت اول)

اداره كل راه و شهرسازی الرستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) با شرایط ذیل را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  97/02/25می باشد.
 -1شرکتها باید دارای صالحیت و ظرفیت کاری مورد مناقصه(رشته راه و ترابری) باشند.
 -2محل دریافت اسناد مناقصه  :درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
 -3زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت  8:00صبح مورخ 97/02/26لغایت ساعت  14:00مورخ  97/03/02می باشد.
 -4تاریخ نهایی قبول پیشنهادها و آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد :ساعت  14:00مورخ 1397/03/22
 -5تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  9صبح مورخ 1397/03/23
 -6محل تحویل پاکت های الف  :اداره کل راه و شهرسازی الرستان–مدیریت حراست
 -7بدینوسیله در اجرای بند "د" ماده  18قانون برگزاری مناقصات از پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه به شرح بند  5دعوت به عمل می آید.
 -8هزینه کارمزد سامانه ستاد برعهده برنده مناقصه می باشد.
 -9براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن071–52241160-1560اداره پيمان و رسيدگي تماس حاصل نمائيد.
 -10اطالعات سامانه ستاد  :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 27313131 :دفتر ثبت نام استان تهران 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.
رديف

1

شرح پروژه

محل تحویل/
اجراي كار

برآورد تقريبي
(میلیون ریال)

مبلغ ضمانت نامه بانكي
شرکت درمناقصه(ريال)

عملیات تکمیلی تونل شهدای خلیج فارس

شهرستان گراش

23'117

1'156'000'000

زمان درج آگهي نوبت دوم  3 ،روز پس از زمان درج آگهي نوبت اول.
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روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازی الرستان

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003004142هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای حمیدرضا یوسفی
فرزند آذر بشماره شناسنامه  537صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه
که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به
مساحت  276/51مترمربع پالك  1666فرعي از  59اصلي مفروز و مجزي شده
از پالك  59اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمی آقای سیف
اله مرادی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه
از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
/69م الف
مالكيت صادر خواهد شد7/181 .
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003003764هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای احسان شریفی فرزند سهراب
بشماره شناسنامه  227صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب خانه که  1/5دانگ
مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می باشد به مساحت ششدانگ
 375/77مترمربع پالك  547فرعي از  52اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 52
اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك رسمي آقای داراب شریفی محرز
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
/58م الف
7/186
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760317007000288هيأت موضوع قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم رویا اقسام فرزند جمعه به شماره
شناسنامه  93صادره از بهبهان به شماره ملي  1861137941در ششدانگ يک باب
ساختمان به مساحت  217/91مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک  5661/2اصلي
واقع در بخش يک بهبهان خريداري از مالک رسمي میرزا حسین شریعت زاده محرز
گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي
مي شود .در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
26788
 8/64م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/11 :
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي  139660311003004328هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك ممسني تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای ساالر منصورپور
فرزند فرج بشماره شناسنامه  48صادره از نورآباد در ششدانگ يك باب ساختمان
تجاری که  1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه در مالکیت موقوفه بوشهری می
باشد به مساحت ششدانگ  153/65مترمربع پالك  1982فرعي از  55اصلي
مفروز و مجزي شده از پالك  55اصلي قطعه  9بخش  7فارس خريداري از مالك
رسمي آقای هومان کیانی ورثه احمد محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ
رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :
/68م الف
7/182
سید مصطفی حسینی  -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان ممسنی
آگهی تأسیس
شرکت سهامی خاص حمل و نقل زرین حمل کازرون در تاریخ  1397/2/15به
شماره ثبت  2310به شناسه ملی  14007565043ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد:
موضوع فعالیت :ارایه خدمات در حوزه حمل و نقل بار و مسافر شهری اعم از
سرویس مدارس ،ادارات دولتی ،شرکتهای خصوصی ،کودکستان ها ،مهدکودک
ها ،بیمارستانها و دانشگاه ها و انواع تاکسی (سنتی ،اینترنتی و بی سیم) با رعایت
قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم و به
استناد نامه شماره  419مورخ  1396/12/15از طرف سازمان مدیریت حمل و نقل
شهرداری کازرون در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس – شهرستان کازرون – بخش مرکزی – شهر کازرون
– چاه آبی – کوچه  18سعید –خیابان امام خمینی – پالک  – 0طبقه همکف –
کدپستی 7316653435
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  50/000/000ریال نقدی منقسم به
 1000سهم  50/000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام عادی
مبلغ  17/500/000ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 41145/36
مورخ  1397/1/19نزد بانک ملت شعبه مرکزی با کد  41145پرداخت گردیده
است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اعضای هیأت مدیره :آقای فرشاد عنایت به شماره ملی  2360557361به
سمت نایب رییس هیأت مدیره به مدت  2سال – آقای رضا عنایت به شماره ملی
 2370419881به سمت عضو هیأت مدیره به مدت  2سال – خانم محبوبه زرین
دست به شماره ملی  2371953520به سمت رییس هیأت مدیره به مدت  2سال و
به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با
امضای محبوبه زرین دست به سمت مدیرعامل – رییس هیأت مدیره همراه با مهر
شرکت دارای اعتبار می باشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
بازرسان :آقای فاضل زرین دست به شماره ملی  2372050974به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای حاتم زرین دست به شماره ملی
 2372514881به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس –
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کازرون

