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که من شهر علمم ،علیم در است

اردیبهشت

روزنامه

سر انجمن بد ز یاران علی

1398

درست این سخن قول پیغمبر است
که خواندش پیمبر علی ولی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

چهارشنبه

از شاهنامه حکیم فردوسی بزرگ

از داستانهای حماسی کهن ایران انقالب کاوه آهنگر و درفش کاویانی
داستانی بینظیر و برجسته است ،چهره انقالبی کاوه دادخواه و پیشبند
چرمی او که بر سرنیزه کرد و مردم ستمدیده را متحد و به قیام دعوت
کرد جنبشی علیه پادشاهی بیدادگر بود که پرچمش از پشتیبانی مردم
محروم و دردمند و رنجکشیده برخوردار بود و درخشندگیاش از همت
و فداکاری و دادخواهی ملتی ستمدیده بود ،پیشبند بیارزش آهنگری
ساده که در پناه آن مردم توانستند به آزادی برسند و فرمانروایی دادگر
و مردمی را روی کار آورند و پادشاهان محبوب بهنوبت برآن درفش
گوهرها آویختند و درفش کاویانیاش خواندند...
داستان قیام کاوه دادخواه و همراهی مردم ستمدیده در برابر مار دوشی
سفاک آنچنان بیمانند است که در داستانهای حماسی دیگر کشورها
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت تولید نایلون تارا کازرون شرکت تعاونی به شماره ثبت
 1713و شناسه ملی  14000122828به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1398/01/27ومجوز شماره  98/2/3-98/13838اداره تعاون کارورفاه
اجتماعی کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به آدرس استان
فارس  ،شهرستان کازرون  ،بخش مرکزی  ،دهستان دریس  ،روستا ناحیه
صنعتی مصلحیان ،شهرک صنعتی مصلحیان  ،خیابان صنعت  ،بلوار کارآفرینان
 ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7318135310تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .شناسه آگهی30443 466365 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت یارشار مهراز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 36473و شناسه ملی  10530488564به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1398/01/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :خانم افروز
پور تزک با پرداخت مبلغ  300000ریال به صندوق شرکت جزء شرکاء قرار
گرفت .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال به مبلغ 1300000
ریال افزایش یافت .در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق
اصالح گردید .شناسه آگهی30446 466369 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان المرد
شرکت تعاونی به شماره ثبت  395و شناسه ملی  10530077924به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :آقای شعبان عامری
به سمت رئیس هیئت مدیره  ،آقای حبیب زائری به سمت نائب رئیس هئیت
مدیره و آقای قطب الدین غفاری به سمت منشی هئیت مدیره و حسین
دلگشا و غالمعباس اسد پور به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند  .آقای
حسین دلگشا نام پدر حاجی به ش ش 308کد ملی  5159069682متولد
 1327/08/04برای مدت  2سال به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند.
 -2دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از
قبیل چک ،سفته  ،برات  ،و اوراق بهادر با امضاء ثابت آقای حسین دلگشا
مدیرعامل و آقای شعبان عامری رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیئت
مدیره آقای حبیب زائری به عنوان نائب ریئس هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء آقای حسین
دلگشا همراه با مهر شرکت معتبر است .
30449
		
شناسه آگهی466368 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد

آگهی موضوع ماده  149قانون ثبت
نظر به اینکه در اجرای ماده  149قانون ثبت مقدار  2/74مترمربع
در پالک  2052/1508واقع در بخش چهار شیراز اضافه مساحت
حاصل گردیده که ابتدا ملک مرقوم متعلق به آقای حسن بازیاری
فرزند عبداله به شناسنامه  7بوشهر بوده و در حال حاضر در اثر انتقال
مع الواسطه در مالکیت آقای علی سورغالی می باشد و مشارالیها مبلغ
 123116ريال بابت اضافه مساحت به صندوق ثبت تودیع نموده است
لذا با مراجعه به حسابداری ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز نسبت
به اخذ مبلغ مزبور اقدام نمایید/1389 .م الف
30437/190395
جهانبخش اسفندیاری نیا
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 2

نمیتوان برایش نظیری یافت ،داستان کاوه نمادی از دادخواهی ملتی
است که برای از میان برداشتن ظلم و فساد و تباهی و برپاداشتن عدالت،
امنیت و نشاط مردم جامعه بوده است و فردوسی بزرگ چه زیبا چهره
دلپذیر و شجاع کاوه را نموده و درخشندگی و عظمت قیام انقالبی وی را
به تمام نسلهای آینده شناسانده است.
انقالب کاوه آهنگر ضحاک یا اژدی هاک ،اژدها در نوشتههای کهن
مظهر خوی و خصلت اهریمنی و زشتی و پلیدی است و در کتاب
مقدس اوستا موجودی است با سه پوزه سه سرشش چشم که موجب
آزار و آسیب و فساد است ،حکیم فردوسی بزرگ مینویسد :اهریمن
زشتخوی ،ضحاک را وسوسه میکند تا با موافقت او پدرش مرداس
را که مردی درستکار بود بکشد تا ضحاک به پادشاهی برسد ،بنابراین
در هیبت آشپزی ماهر ،غذاهای حیوانی بدو میخوراند تا خوی بدی و
پلیدی درآید و پرورش یابد سپس با بوسه زدن بر دوش ضحاک ،از هر
دوش وی ماری بیرون میزند و باعث رنج و عذابی وحشتناک میشود،
طبیبان و حکیمان در عالج وی ناکام میمانند سپس اهریمن بدطینت خود
را در لباس طبیبی حاذق بیرون آورده و به کاخ ضحاک میرود و پس
از معاینه عالج بیماری و گرفتاری وی را سیر کردن مارها بامغز انسان
تشخیص میدهد ضحاک نیز چنین میکند ،ازاینرو هر شب دو جوان
را به خورشت خانه میبردند سالخی کرده و با مغز سر آنان خورشت
تهیهکرده به مارها میدادند تا ضحاک آسوده شود! مردم در این روزگار
بیداد و تاریکی هیچ امنیت و آرامشی نداشتند و یکی پس از دیگری
قربانی میشدند:
نهان گشت آیین فرزانگان پراکنده شد نام دیوانگان
هنرخوارشد ،جادویی ارجمند نهان راستی ،آشکارا گزند
شده بربدی دست دیوان دراز ز نیکی نبودی سخن جز به راز
ندانست خودجزبه آموختن جز از کشتن و غارت و سوختن مردم مظلوم
و بیپناه هرروز بیشتر گرفتار جور و بیداد ضحاک میشدند تا اینکه دو
مرد پارسا و دانا چارهای اندیشیدند تا خون مردم بیگناه کمتر ریخته شود
ازاینرو با کمک دوستی بانفوذ ،آشپزخانه پادشاه را بر عهده گرفتند و
توانستند روزانه یکی از دو نفر قربانی را نجات دهند چون مغز گوسفندی
را بامغز یک جوان مخلوط کرده و به خورد ماران میدادند و از این راه
ماهانه سی نفر نجات پیدا میکردند ،اما روزبهروز ماردوش ستمپیشه
از درون آشفته و وحشتزده و بیقرارتر بود بهخصوص که شبی در
خوابدیده بود سه شیر مرد جنگجوی قصد نابودی او را دارند و بیشتر
شبها این کابوس وی را رها نمیکرد و از ترس بر خود میپیچید و
فریادزنان از خواب میپرید ،ناچار یکی از دو دختران جمشیدشاه که
بهزور آنان را به قصر خود آورده بود از موبدان و خوابگزاران خواست

تا خواب ضحاک را تعبیر کنند ،آنان نیز گفتند ،در آیندهای نهچندان
دور تخت و تاج وی به دست جوانی دلیر که هنوز از مادرزاده نشده به
زیرکشیده میشود و خود فرمانروایی دادگر و محبوب مردم میگردد ،به
همین دلیل ماردوش ستمگر به گارد ویژهاش فرمان داد تا خانه به خانه در
جستوجوی چنین نوزادی باشند؛ اما به خواست خدا فریدون از مادرزاده
شد و از گاوی به نام برمایه شیر نوشید و در غاری پنهانی پرورش یافت
اما پس از مدتی پدرش آبتین گرفتار شد و مغز سرش را به ماران دادند،
سپس مادر فریدون فرزندش را به البرز کوه برد و با مقداری زروزیور به
دست موبدی خوشنام سپرد و سفارش کرد که در تربیت کودک از هیچ
کوششی دریغ نکند ،فریدون فرخ پس از بالیدن جوانی نیرومند و زیبا
شده بود ،روزی از پدرخواندهاش نام و نشان خود را جویا شد و پس از
شنیدن سرگذشت خود و نیز بیداد ضحاک ماردوش مصمم شد تا انتقام
خون مردم بیگناه را بگیرد و به جور و بیداد و فساد ضحاک و افرادش
پایان دهد به همین خاطر منتظر فرصتی مناسب بود تا اینکه فرصت
طالیی به دست کاوه آهنگر فراهم گشت ،آهنگری فرودست و پاکدل
که فرزندانش طعمه ماران شده بودند پیشبند چرمی خود را بر سرنیزه
کرد و به شب تاریک پایان داد و نویدبخش صبحی روشن گشت ،کاوه
دادخواه با خیزش و خروش کاخ ستم ضحاک را لرزاند و مردم را به
مبارزه علیه فساد و تباهی فراخواند:
هم آن گه یکایک زدرگاه شاه برآمد خروشیدن دادخواه
ستم دیده را پیش او خواندند بر نامدارانش بنشا ندند
بدوگفت مهتر به روی دژم که برگوی تا از که دیدی ستم
خروشیدوزد دست برسرزشاه که شاها منم کاوه دادخواه
یکی بیزیان مرد آهنگرم زشاه آتش آید همی بر سرم
توشاهی وگراژدها پیکری بباید بدین داستان داوری
اگرهفت کشوربه شاهی تو راست چرا رنج و سختی همه بهرماست
شماریت با من بباید گرفت بدان تا جهان ماند اندر شگفت
مگرکز شمار تو آید پدید که نوبت به فرزند من چون رسید
که مارانت را مغز فرزند من همی داد باید به هر انجمن
کاوه از ظلم و بیداد و فساد ضحاک فریاد برآورد و از خشم و کیفر او
نهراسید و مردمان را زیر درفش خود گردآورد ،ضحاک نیز از شجاعت،
جسارت و سخنان تندوتیز کاوه شگفتزده و غافلگیر شد و بیم و ترس
تمام وجودش را فراگرفت:
چو بر خواند کاوه همه محضرش سبک سوی پیران آن کشورش
خروشید کای پایمردان دیو بریده دل از ترس کیهان خدیو
همه سوی دوزخ نهادید روی سپردید دلها به گفتار اوی
نباشم بدین محضر اندر گوا نه هرگز براندیشم از پادشا

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت نصر حریت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12550
و شناسه ملی  10530249317به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1396/12/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آدرس شرکت به استان فارس
 شهرستان شیراز  -بخش مرکزی  -شهر شیراز-پیرنیا-بلوار مولوی-بلوارسلمان فارسی-پالک -0طبقه همکف-کدپستی7145813151تغییر یافت
شناسه آگهی30444 466366 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت مسکن اقشار کم درآمد یک هزار و سیصد و شش
کازرون شرکت تعاونی به شماره ثبت  975و شناسه ملی 10530128986
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/19ومجوز شماره
 97/12/21-97/238019اداره تعاون کارورفاه اجتماعی کازرون تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به آدرس استان فارس  ،شهرستان کازرون  ،بخش
مرکزی  ،شهر کازرون ،علیا  ،کوچه ((بشکار))  ،خیابان قدمگاه  ،پالک ، 0
طبقه همکف کدپستی  7314743383تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
بشرح فوق اصالح گردید .شناسه آگهی30445 466367 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت تجهیز طراحان نوین پردیس شیراز شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  39686و شناسه ملی  14004072617به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/12/27تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :شرکت مذکور در تاریخ  97/12/27منحل اعالم گردید و آقای
حامد احمدی به شماره ملی  2300362023به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد.
آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه  :استان استان فارس -شیراز-بلوارعدالت
شمالی پاساژ مرسدس واحد 28کدپستی 7168633943می باشد.
30447
شناسه آگهی466370 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139760311035008701مورخه  97/12/27هيأت اول/
دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شيراز  -ناحيه  3تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضي آقای مهرداد رستمی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه
 3861کدملی  2411555288صادره از آباده نسبت به ششدانگ يک باب
ساختمان به مساحت  171/78مترمربع به پالک  16/1728مفروز و مجزی
شده از پالک  16باقی مانده به آدرس شیراز شهرک جوادیه بعد از مسجد
ابوالفضل خیابان  20متری کوچه  8متری اول کدپستی 71977551149
خريداري از مالک رسمي آقایان جعفر و محمود فرزندان مصطفی احد از
ورثه ی علی نقلی مصطفوی 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.
		
30438/190397
/1390م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/09 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/02/25 :
شاپور زارع شیبانی
رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شيراز

آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان المرد
شرکت تعاونی به شماره ثبت  395و شناسه ملی  10530077924به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/23
باستناد نامه شماره  98/21714مورخ  1398/02/14اداره تعاون کار
ورفاه اجتماعی شهرستان المرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای شعبان
عامری و آقای حبیب زائری و آقای حسین دلگشا و آقای غالمعباس
اسد پور و آقای قطب الدین غفاری به سمت اعضای اصلی هیئت
مدیره و آقای اسماعیل عباسی و آقای محمد انواری به سمت عضو
علی البدل هیئت مدیره برای مدت  3سال انتخاب شدند -2 .آقای علی
جعفری به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد پورزال به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شد
30448
شناسه آگهی466371 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد

آگهی فقدان سند مالکیت
هاشم منصوری با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه  57شیراز تنظیم
شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 204201
مربوط به  750مترمربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به پالک 2071/70
واقع در بخش  4شیراز که ذیل ثبت  103در صفحه  587دفتر  164امالک به
نام مسکن کارکنان آب و فاضالب شیراز ثبت و سند مالکیت صادر و سپس
به موجب سند  223006-1397/09/10دفتر  57شیراز موازی 659/77
مترمربع مشاع از  750مترمربع به هاشم منصوری منتقل شده و به علت سیل
مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت نموده مراتب
طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که
هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود می-باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند
ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
30430/190389
تسلیم خواهد کرد /1388 .م الف
جهانبخش اسفندیاری نیا
رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز
آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن
برابر رأی شماره  139760311014002170مورخ  1397/11/6هیأت موضوع
ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلید تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای
علی صمدی فرزند علیجان به شماره شناسنامه  26صادره از اقلید به شماره ملی
 2539577946در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  512/60مترمربع قسمتی
از پالک  4666واقع در بخش  15فارس اقلید بازارجاه خیابان شهید مصطفی خمینی
انتقال ملک از مالک رسمی خانم بی بی صدیقه افضلی موضوع اسناد رسمی انتقالی
از آقای سید عبدالکریم افضلی مالک رسمی اظهارنامه ثبتی که جهت آن پالک
 4666/1منظور 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
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 مرجع قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست
اخذ و به اداره ثبت تحویل نماید .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد /26 .م الف
30439/190399
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/09 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/02/25 :
رضا رحیمی  -رییس ثبت اسناد و امالک اقلید

صفحه

6

شماره

2514

سال
بیستوپنجم

جمشید نغماچی کازرونی
خروشید و برجست لرزان ز جای بدرید و بسپرد محضر به پای
گران مایه فرزند او پیش اوی از ایوان برون شد خروشان به کوی
کاوه کوچکترین و تنها فرزندش را که باقیمانده بود از دست جالدان
شاه ستاند و از قصر خارج شد ،در این هنگام مردم کوچه و بازار
بدوراوگرد آمدند:
چوکاوه برون آمد از پیش شاه بر او انجمن گشت بازارگاه
همی برخروشید و فریاد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند
از آن چرم کآهنگران پشت پای بپوشند هنگام زخم درای
همان کاوه آن بر سرنیزه کرد همان گه زبازار برخاست گرد
خروشان همی رفت نیزه به دست کهای نامداران یزدانپرست
کسی کاو هوای فریدون کند سرازبند ضحاک بیرون کند
بپویید کائن مهترآهرمن است جهانآفرین را به دل دشمن است
بدان بیبها ناسزاوار پوست پدید آمد آوای دشمن ز دوست
همی رفت پیش اندرون مرد گرد سپاهی براوانجمن شد نه خرد
بدانست خود کآفریدون کجاست سراندرکشید و همی رفت راست
خیزش و خروش کاوه دادخواه ندای حق بود که باطل را بهزانو درآورد
و مردم رنجکشیده و داغدیده را به خروش آورد و زمینه نابودی نابکاران
را فراهم ساخت ،ازاینرو مردم دستهدسته بر کاوه آهنگر و فریدون فرخ
گرد میآیند فریدون هم پیشبند چرمی کاوه را با گوهرها میآراید و
پرچم سپاه خود قرار میدهد آنگاه به جنگ ضحاک میرود و لشکر او را
شکست میدهد کاخ وی را تسخیر میکند و با او رودررو میشود سپس
درنبردی تنبهتن ضحاک را مجروح کرده به بند میکشد و کشور و مرد
مش را به پیروزی و بهروزی میرساند ،درفش کاویانی هم مظهر اراده
و نیروی ملی ایران قرار گرفت وبرسرا پرده فریدون شاه سایه افکند...
به هربام و در ،مردم شهر بود کسی کش زجنگاوری بهربود
زدیوارها خشت وازبام سنگ به کوی اندرون تیغ وتیرخدنگ
ببارید چون ژاله زابر سیاه کسی را نبود بر زمین جایگاه
به شهر اندرون هر که برنا بدند چوپیران که در جنگ دانا بدند
سوی لشکر آفریدون شدند زنیرنگ ضحاک بیرون شدند
اثر سترگ و بیمانند حکیم فردوسی بزرگ تصویری از شهامت و
مردانگی کاوه دادخواه و دادگری و عدالتمحوری فرمانروایی جدید
است ،حماسه فردوسی بزرگ سرگذشتی است در طول هزارهها که
نمایانگر فرهنگ و اندیشه و آرمانهای کشور و ملتی است که درراه
آزادگی ،شرافت ،فضیلت ،ارزشهای اخالقی و انسانی تالش و مبارزه
کرده و مردانگیها نموده تا به پیروزی و بهروزی رسیده است...
 25اردیبهشتماه سالروز گرامیداشت حکیم فردوسی بزرگ و
شاهنامه اثر جاودانش خجسته باد
آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن
برابر رأی شماره  13976031101402286مورخ  1397/12/4هیأت
موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اقلید تصرفات مالکانه
و بالمعارض خانم فاطمه خدامی فرزند منصور به شماره شناسنامه 19164
صادره از اقلید به شماره ملی  2539032771در ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  150/90مترمربع قسمتی از پالک  5873/7واقع در بخش  15فارس
اقلید مزرعه صغاداالسود سفلی خیابان حافظ خیابان هجرت کوچه  6موضوع
مالکیت مشاعی متقاضیه نسبت به ملک مورد تقاضا به موجب سند مالکیت
مشاعی صادره تحت پالک  5873/7بخش  15فارس به شماره الکترونیکی
 13962031101401340که جهت آن پالک  5873/21منظور شده است
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 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 مرجع قضایی تقدیم
و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت تحویل نماید .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
30440/190398
مالکیت صادر خواهد شد /27 .م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/09 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/02/25 :
رضا رحیمی  -رییس ثبت اسناد و امالک اقلید
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  13986031700700241هيأت موضوع قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي خانم صغری شجاعی
فرزند احمد به شماره شناسنامه /5م به شماره ملي  4250914712صادره
از کهگیلویه در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت  289/36مترمربع
مفروز و مجزي شده از پالک  5056/675اصلي واقع در بخش يک بهبهان
خريداري از مالک رسمي سیدمسعود موسوی نسب احراز 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
30441
مالکيت صادر خواهد شد 8/109 .م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم98/03/08 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/02/25 :
رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه عادل محمودی فرزند محمدمهدی به اتهام ایراد ضرب
وجرح عمدی موضوع شکایت مهدی مکاری فرزند اسماعیل ازطرف
این دادسرا درپرونده /971286ب 2شعبه دوم بازپرسی دادسرای
کازرون تحت تعقیب میباشد وابالغ اوراق احضاریه بواسطه نامعلوم
بودن محل اقامت او میسر نگردید بدینوسیله دراجرای ماده  174قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب
 1392مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مهلت یکماه از انتشار آگهی
بمنظور پاسخگویی و دفاع ازاتهام انتسابی در شعبه دوم بازپرسی
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کازرون حاضر شوید .درغیر
اینصورت بازپرس شعبه پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی
8/180
و اظهار عقیده مینماید/142 .م الف
دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان کازرون

