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اگر آب وجود  و  است  واحدهای صنعتی  فعالیت های  پیش نیازهای  از  یکی  وجود آب 
نداشته باشد صنعت یا حرکت نمی کند یا این که پیشرفت قابل توجهی نخواهد داشت.

عدم  این  دلیل  اصلی ترین  و  نمی شود  محاسبه  اقتصاد  در  آب  بخش  سهم  ایرنا،  گزارش  به 
محاسبه نیز لحاظ نشدن ارزش واقعی آب در درآمد، هزینه و عدم تعیین حدود و تفکیک 
ارزش فروش آب است؛ اما کمتر کسی می تواند نقش مؤثر آب را در صنعت نادیده بگیرد و 

فراموش کند اگر آب وجود نداشته باشد صنعت مختل خواهد شد.
با توجه به اهمیت بخش آب در توسعه اقتصادی الزم است که مدیریت بخشی منابع آب به 

سمت مدیریت یکپارچه منابع آب سوق یافته و نگاه جدیدی به تخصیص آب داشته باشیم.
و  دارد  زیرزمینی  آب های  از  را  سهم  کمترین  کشور  و  فارس  استان  در  صنعت  این که 
کشاورزی بیشترین سهم مصرف آب را دارد نشان از این است که با ایجاد شغل محدود در 
کشاورزی تنها به دنبال فروش آب در قالب محصوالت کشاورزی بوده و اگر بتوانیم سهم 
آب را صنعت بیشتر کنیم نه تنها اشتغال زایی در صنعت را افزایش داده ایم؛ بلکه با ورود آب 

به صنعت امکان ایجاد چرخه مصرف دوباره آب را به وجود آورده ایم.
سهم 1.5 درصدی شهرک های صنعتی فارس از منابع آبی استان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس گفت: شهرک های صنعتی این استان درمجموع 
تنها 1.5 درصد از آب استان را به خود اختصاص داده اند و اگر بتوانیم میزان مصرف آب در 
بخش کشاورزی استان که بیش از 90 درصد است را تنها چند درصد کاهش دهیم و به بخش 

صنعت اضافه کنیم مشکالت کمبود منابع آبی بخش صنعت رفع خواهد شد.
برنامه ششم توسعه میزان  بر اساس  ایرنا اضافه کرد:  با خبرنگار  احد فتوحی در گفت وگو 
آب تخصیصی به شهرک های صنعتی 2 درصد است که همین میزان نیز پاسخگوی نیازهای 

صنعتگران در شهرک های صنعتی است. 
وی ادامه داد: 90 درصد واحدهایی که در شهرک صنعتی در حال فعالیت هستند با آبی که 
به آنان اختصاص یافته است در حال فعالیت هستند ولی اگر میزان تخصیص آب افزایش یابد 

شاهد خواهیم بود که میزان تولید این واحدهای نیز افزایش خواهد یافت.
گفت:  نیز  شیراز  بزرگ  صنعتی  شهرک  در  آب  تأمین  راهکارهای  درخصوص  فتوحی 
ازجمله  است که  نظر گرفته شده  در  تأمین آب شهرک صنعتی  برای  مختلفی  راهکارهای 
این طرح ها می توان به استفاده از آب پایدار دشت شیراز، استفاده از آب تصفیه خانه شهرک 
بزرگ صنعتی شیراز و استفاده از آب چاه است که هم اکنون نیز در مدار مصرف آب 

قرار دارند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس بابیان این که شهرک بزرگ صنعتی شیراز در 
به لحاظ فقر آبی جز مناطقی  این دشت  دشت ممنوعه کشاورزی قرار دارد، اظهار داشت: 
است که بحرانی است ولی این موضوع عاملی برای کاهش فعالیت های اقتصادی در این منطقه 

نخواهد بود و این شرکت در تالش است تا با زهکشی دشت شیراز، آب پایداری را برای 
این منطقه فراهم کند.

فتوحی از حفر چاه جدید برای برطرف کردن نیاز مشترکان جدید آب در شهرک صنعتی 
شرکت  استان،  فاضالب  و  آب  اداره  هماهنگی  با  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  شیراز  بزرگ 
شهرک های صنعتی فارس در تالش است تا نسبت به حفر چاه جدید در این منطقه در جهت 
تأمین آب مشترکان جدید اقدام کند و مشکلی به عنوان کمبود آب در شهرک های صنعتی 

نداریم.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی از صنعتگران از بحران تأمین آب در شهرک صنعتی خبر 
می دهند، گفت: بسیاری از شرکت هایی که در این شهرک در حال فعالیت هستند اقدام به 
تولید محصوالتی می کنند که نیازمند آب است، اگر بحرانی که این افراد از آن خبر می دهند 
در  مرتبط  کارخانه های  سایر  و  بستنی  نوشابه،  تولید  فعال  کارخانه های  باشد  داشته  وجود 

شهرک بزرگ صنعتی باید تولیداتشان را کاهش می دادند که این گونه نیست.
تنش آبی ریسک سرمایه گذاری را در شهرک صنعتی افزایش می دهد

از  درصد   25 تنها  گفت:  نیز  شیراز  صنعتی  بزرگ  شهرک  خدماتی  شرکت  مدیرعامل 
انشعاباتی که به صنعتگران اختصاص یافته است به آب دسترسی داشته و این موضوع ارتباطی 

با خشکسالی ندارد.
جواد باصری بابیان این که شهرک بزرگ صنعتی شیراز مشکل جدی در تأمین آب دارد اضافه 
ازاین رو  افزایش یافته است؛  با کاهش آب در شهرک صنعتی  کرد: ریسک سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران جدید پس از بررسی شرایط تأمین آب شاید عالقه ای برای سرمایه گذاری در 

شهرک صنعتی بزرگ شیراز نداشته باشند.
تا در  باعث شده  با حداکثر توان  اقتصادی آن هم  فعالیت واحدهای  وی عنوان کرد: عدم 
تأمین آب واحدهای اقتصادی به بن بست نرسیم؛ اما همچنان در وضعیت قرمز تأمین آب را 

تجربه می کنیم. 
الزم به ذکر است که در شهرک صنعتی شیراز انشعابات جدیدی به مشترکان در حال واگذار 

است. 
واحدهای  اگر شاهد رشد  افزود:  شیراز  بزرگ  مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی 
اقتصادی در شهرک صنعتی شیراز باشیم نه تنها برای مشترکان جدید بلکه برای واحدهایی که 

هم اکنون در این شهرک در حال فعالیت هستند نیز تأمین آب مشکل خواهد شد.

گذر صنعت فارس از وضعیت قرمز در 
گروی بهره وری آب کشاورزی

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت ویدا آزما پرسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14006962055 ملی  شناسه  و   46950 ثبت 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/09/09 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
شد : 1ـ هاجر محمودی امضاء 2ـ سهیال ضرغامی امضاء 3- شهرام محمودی 
انتخاب  نامحدود  مدت  برای  شرکت  مدیره  هیئت  اعضای  سمت  به  امضاء 
گردیدند و روزنامه کثیراالنتشار طلوع )چاپ شیراز( جهت درج آگهی ها و 

دعوتنامه های شرکت معین شد.  29229      شناسه آگهی: 347337     
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت تالشگران پویای زاگرس اقلیم جنوب شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 48698 و شناسه ملی 14007633462 به استناد صورتجلسه 
ذیل  تصمیمات   1397/07/21 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
سعید  آقای  انتخاب گردیدند:  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   - اتخاذ شد: 
به شماره  به شماره ملی 2280822814 و خانم طوبی جوانمردی  جوانمردی 
ملی 2280623315 وآقای امیرافتخاری به شماره ملی 2298544281 برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند. 29233         شناسه آگهی: 347345
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت ویدا آزما پرسیا شرکت با مسئولیت محدود 
استناد  به   14006962055 ملی  شناسه  و   46950 ثبت  شماره  به 
ذیل  تصمیمات   1397/09/09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 

اتخاذ شد:
آقای شهرام محمودی به شمار ملی 2390622666 به سمت رئیس 
هیئت مدیره خانم هاجر محمودی به شماره ملی 2392126984 به 
سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره خانم سهیال ضرغامی به شماره 
شرکت  مدیره  هیات  رییس  نایب  سمت  به   2390489877 ملی 
اوراق  اسناد و مدارک و  انتخاب گردیدند. کلیه  نامحدود  بمدت 
مالی و بهادار و بانکی و تعهدآور و اسناد رسمی و قراردادها و سایر 
نامه های عادی و اداری با امضاء منفردًا خانم هاجر محمودی همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. 29234     شناسه آگهی: 347342

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک حافظ شرکت سهامی عام به شماره ثبت 51 
و شناسه ملی 10860212438 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/05 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ملی  کد  با  جعفری  امیرمسعود  آقای  نمایندگی  با  گسترآریا  سرمایه  شرکت 
0066750903 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - شرکت آریا شبکه آفاق با 
نمایندگی آقای امیرمصطفی اعرابی پور با کد ملی 0067851142 به سمت رییس هیات 
مدیره - شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا با نمایندگی آقای حمید میرطاوسی مهیاری با 
کد ملی 0082207607 به سمت نایب رییس هیات مدیره - گروه فناوری ارتباطات و 
اطالعات شاتل با نمایندگی آقای احسان محبی رسا با کد ملی 0013735985 به سمت 
عضو هیات مدیره - شرکت آریا شاتل با با نمایندگی آقای علی اکبر تسویه چی با کد 
ملی 0491754272 به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت اعضای 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه چک ها ، سفته ها و بروات ، قراردادهای عقود 
با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت  اسالمی و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور 
مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.  29235     شناسه آگهی: 347343
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرقان 

آگهی ثبتی
مسئولیت  با  شرکت  پرسیا  آزما  ویدا  شرکت  تغییرات  آگهی 
محدود به شماره ثبت 46950 و شناسه ملی 14006962055 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

1397/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 آقای شهرام محمودی فرزند علی حسین متولد 1345-04-15 
به شماره شناسنامه 673 و شماره ملی 2390622666 صادره 
به  ریال(  میلیون  ریال)پنج   5000000 پرداخت  با  ممسنی  از 
شرکت  سرمایه  و  درآمد.  شرکاء  زمره  در  شرکت  صندوق 
 15000000 به  ریال(  میلیون  ریال)ده   10000000 مبلغ  از 
 4 ماده  نتیجه  در  یافت.  افزایش  ریال(  میلیون  ریال)پانزده 

اساسنامه به شرح مذکور اصالح می گردد.       29237       
شناسه آگهی: 347339

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت پی چهل منار پاسارگاد شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 43874 و شناسه ملی 14005727809 
 1397/09/15 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- آقای علی طلعت رو به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
واقای مجید آریا منش به سمت رئیس هیئت مدیره واقای قاسم 
 - انتخاب گردیدند.  مدیره  هیئت  رییس  نایب  به سمت  زارع 
چکها   – آور  –تعهد  بهادار   – رسمی  اسناد  کلیه  امضای  حق 
– سفت ها – بروات – قراردادها به امضاء مدیر عامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشدو نامه های عادی و اداری به امضاء 

مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
  29238    شناسه آگهی: 347347

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
به شماره  با مسئولیت محدود  پرسیا شرکت  تغییرات شرکت ویدا آزما  آگهی 
ثبت 46950 و شناسه ملی 14006962055 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 1397/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
پرداخت 975000000  با  ملی 2392126984  شماره  به  محمودی  هاجر  خانم 
ریال) نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال( به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 
میزان 980000000 ریال) نهصد و هشتاد میلیون ریال( افزایش داد. خانم سهیال 
ضرغامی به شماره ملی 2390489877 با پرداخت 5000000 ریال)پنج میلیون 
ریال)ده  میزان 10000000  به  را  الشرکه خود  به صندوق شرکت سهم  ریال( 
میلیون ریال( افزایش داد. آقای شهرام محمودی به شمار ملی 2390622666 با 
پرداخت 5000000 ریال)پنج میلیون ریال( به صندوق شرکت سهم الشرکه خود 
نتیجه سرمایه  در  داد.  افزایش  ریال(  میلیون  ریال)ده  میزان 10000000  به  را 
شرکت از مبلغ 15000000 ریال )پانزده میلیون ریال( به 1000000000 ریال 
)یک میلیارد ریال( افزایش یافت و ماده 4 )چهار( اساسنامه بنحو مذکور اصالح 

میگردد.  29236     شناسه آگهی: 347338
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
کودک  حامی  مادر  گنجینه  هنری  فرهنگی  تجاری  غیر  موسسه  تاسیس 
ملی  شناسه  به   3895 ثبت  شماره  به   1397/10/16 درتاریخ  نامی 
14008059143 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع: الف: اهداف: – ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه 

موضوع فعالیت ها: – مشارکت در برگزاری همایش، گردهمائی و سمینار 
و همکاری در برپائی نمایشگاه و جشواره های فرهنگی و هنری - عرضه 
و مبادله محصوالت فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل کتاب، مطبوعات، 
نوارهای صوتی و تصویری، سی دی، فیلم های ویدیوئی و اقالم رایانه 
و  زبان  و  قرآنی  علوم  و  اسالمی  معارف  های  زمینه  در  بویژه  مجاز  ای 
 - کتاب  انتشار  منظور  به  انتشاراتی  فعالیتهای  انجام   - فارسی.  ادبیات 
و  آرائی کتاب  تنظیم، طراحی و صحفه  و تصحیح،  ویرایش  حرفچینی، 
به  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت  نشریه 
موجب نامه شماره 97/375488 مورخ 97/09/13 مشاور وزیر و عضو 
و دبیر هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان فارس 
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز،  استان  اصلی:  مرکز 
عادل آباد، کوچه 1 معرفت ، کوچه 46 رحمت، پالک 19، طبقه اول، 
واحد 2 کدپستی 7168845611 سرمایه شخصیت حقوقی: 10,000,000 
به  شهرضا  لیال  خانم  شرکا:  الشرکه  سهم  میزان  و  اسامی  باشد.  می  ریال 
خانم  الشرکه  سهم  ریال   500,000 دارنده   2290988979 ملی  شماره 
ریال   9,000,000 دارنده   2296270867 ملی  شماره  به  پیروی  راضیه 
دارنده   2296371973 ملی  شماره  به  طباطبایی  مریم  خانم  الشرکه  سهم 
500,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران : خانم راضیه پیروی به شماره 
ملی 2296270867 و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل 
به مدت 4 سال آقای حبیب اله پیروی به شماره ملی 2297683812 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 4 سال آقای محمد صادق شیرین فشان 
به شماره ملی 2297887736 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 4 
سال دارندگان حق امضا : تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد 
آور با امضای خانم راضیه پیروی مدیر عامل معتبر بوده و سایر مکاتبات با 
امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره صادر خواهد شد. اختیارات مدیر 
عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد. شناسه آگهی: 347346            29239
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  پرسیا  آزما  ویدا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 46950 و شناسه ملی 14006962055 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
هیأت  اعضاء  تعداد  اساسنامه.  ماده  اصالح  و  مدیره  هیأت  اعضاء  تعداد 
اساسنامه اصالح  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  نفر   3 به  نفر   2 از  مدیره 

گردید. 29230          شناسه آگهی: 347340
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت ویدا آزما پرسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به   14006962055 ملی  شناسه  و   46950
العاده مورخ 1397/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از شیراز – 30 
متری سینما سعدی خیابان شوریده شیرازی -بن بست13 شوریده شیرازی -پالک 1 
واحد2- کد پستی 7133744947 به آدرس جدید به نشانی: شهر شیراز، مالصدرا، 
خیابان مالصدرا، کوچه 9مالصدرا]3/1 حکیمی غربی[، پالک 10 ، ساختمان 65، 

طبقه چهارم،  واحد 31- کد پستی 7134637318 تغییر یابد. 
شناسه آگهی: 347341             29231

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  احداث  شیراز  شرکت  تغییرات  آگهی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10530171959 ملی  شناسه  و   4669
محل شرکت   - شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  مورخ 1397/08/05  العاده  فوق 
در واحد ثبتی شیراز به آدرس: شهر شیراز، معالی آباد، بلوار دکترشریعتی، 
خیابان گلها، پالک 35، ساختمان شهرزاد ، طبقه پنجم ، واحد 22 , کد پستی 
اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  7187755997تغییر 

گردید.     29232              شناسه آگهی: 347344
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/09/13 مورخه   139760311034007225 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
شناسنامه  شماره  به  مختار  فرزند  فالحی  عبدالرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض 
3995 صادره از شیراز به شماره ملی 2432921011 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 112/5 مترمربع قسمتی از پالک 2077 اصلی واقع در بخش 
4 شیراز  خریداری از مالک رسمی علی اکبر خاکسار محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 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 تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.         18778/م الف   28918/17779 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/10/09           

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/10/24
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/09/08 مورخه   139760311034006912 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
به شماره شناسنامه 5  قاسمی فرزند رمضان  متقاضی آقای سلیمان  بالمعارض 
صادره از سروستان به شماره ملی 5149891851 در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 119/02 مترمربع قسمتی از پالک 2081 اصلی واقع در بخش 4 
شیراز  خریداری از مالک رسمی سلیمان قاسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
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 تسلیم 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.         18776/م الف     29039/17892
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/10/09           

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/10/24
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/08/15 مورخه   139760311034005352 شماره  رأی  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه 
به شماره شناسنامه  بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر زارع فرزند دریاقلی 
11116 صادره از شیراز به شماره ملی 2300380961 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتی از پالک 2155 اصلی واقع در بخش 4 
شیراز  خریداری از مالک رسمی شهباز قنبری محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند 
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.         18777/م الف    28915/17805 
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/10/09          

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/10/24
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هیأت   1397/08/03 مورخه   139760311034004228 شماره  رأی  برابر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل جهاندیده فرزند علی قلی به شماره 
شناسنامه 42 صادره از فیروزآباد به شماره ملی 2452195588 در ششدانگ 
یک باب انبار به مساحت 216 مترمربع قسمتی از پالک 2145/3 اصلی واقع 
پایدار  ابوالقاسم  از مالک رسمی ورثه مرحوم  در بخش 4 شیراز  خریداری 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی 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 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.         18779/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1397/10/09          28919/17781 

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/10/24
جهانبخش اسفندياری نیا – ريیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

 روزنـامـه طلـوع آگهـی 
و مشــترک می پـذيـرد

42229246 - 32344772

سخن بزرگان
انسان همانند رود است، هر چه عمیق تر باشد،

آرام تر و متواضع تر است.
مونتسكیو


