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آگهىصفحه سخن بزرگان
هر کاری که می توانید انجام دهید یا دوست دارید که بتوانید 

انجامش دهید، باید شروعش کنید.
 جسارت، در خودش نبوغ، قدرت و جادو دارد.

گوته

فواید روغن مار
روغن مار دارای بعضی از فواید چشمگیر، من جمله کاهش درد آرتریت، 
بهبود سالمت پوست، تقویت سیستم ایمنی بدن، مراقبت از سالمت قلب، 
کاهش سوزش در پوست، افزایش عملکرد شناختی، ایجاد تعادل و تقویت 

مو است.
تقویت مو

این روغن درصورتی که بصورت کاماًل اصولی و با درجه اخالص بسیار 
بیشتر  ولی  باشد  داشته  بیشماری  درمانی  خواص  تواند  می  شود  تهیه  باال 
اشخاص روغن مار را روغنی موثر برای پرپشت کردن موها می دانند و 
رمز و راز پرپشت بودن موهای زنان کشور هند را به استفاده از این روغن 

نسبت می دهند.
مراقبت از پوست

زمانی سخن از مراقبت از پوست به میان می آید، روغن مار بسیار مؤثر 
به شیوه های  را  و آن  دارد  نگه  مرطوب  را  پوست  تواند  می  زیرا  است 
گوناگون درمان نماید. اگرپوست شما به دلیل عفونت یا حساسیت پوسته 
پوسته، ترک دار، خشک یا ملتهب شده است، مقدار اندکی از این روغن، 
را  التهاب  تواند  می  شده،  ترکیب  دیگر  های  روغن  تفاله  با  معمواًل  که 

تسکین دهد و پوستتان را سالم تر و جوان تر نماید.
کاهش التهاب

التهاب،  بهبود  برای  دارویی موضعی  عنوان  به  مار  در طب سنتی، روغن 
درد مفصلی، آرتروز، بیماری نقرس، درد عضالنی و... مورد استفاده قرار 
می گرفته است. پژوهش های نشان می دهد که اسیدهای چرم امگا3 موجود 
در روغن مار می تواند سبب التیام التهاب شدید در مفصل ها و قسمت های 

مختلف بدن بشود.
تقویت سیستم ایمنی

ترکیبات حفاظتی موجود در روغن مار بطور کلی به عنوان آنتی باکتریال 
یا ضد ویروسی شناخته نمی شوند، اما آنها به عنوان آنتی اکسیدان ها و 
مواد ضد التهابی عمل می کنند که می توانند فشار روی سیستم ایمنی بدن 
را کاهش دهند، به این معنی که آن ها می توانند به عنوان ماده ای مقوی 

برای سالمتی کلی بدن عمل کنند.
تسکین دهنده درد

روغن مار همچنین دارای خواص ضد درد است، که سبب می شود آن را به 
یک درمان محبوب بعد از جراحت یا جراحی، و یا در طول بیماری مزمن 
که امکان دارد درد دائمی یا پی در پی را به همراه داشته باشد، تبدیل کند. 
در کاربرد موضعی هم، این روغن می تواند بهبود زخم ها و آسیب های 

دردناک را افزایش دهد.
سالمت قلب

از دیگر خواص روغن مار می توان به تقویت سالمت قلب اشاره کرد. در 
این روغن، چربی به نام ایکوزاپنتانوئیک اسید وجود دارد که برای بدن 

بسیار مفید است. 

خواص روغن مار و معجزه آن بر پوست و مو

آگهي فقدان سند مالکيت بخش 4 شيراز
دفتر   در  که  استشهاديه  برگ  دو  تسليم  با  راد  نيک  احسان  آقای 
تنظيم گرديده است مدعي است که  اسناد رسمي شماره 270 شيراز 
تعداد يک برگ سند مالکيت مربوط به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 1386/3 واقع در بخش چهار شيراز که ذيل ثبت دفتر امالک 
الکترونيکي 139520311001012493 به نام احسان نيک راد ثبت و 
سند مالکيت بشماره چاپي 588052 ج/94 صادر شده به علت  اسباب 
المثني  سند  صدور  تقاضای  نامبرده  و  است  گرديده  مفقود  کشي 
مالکيت نموده است مراتب طبق ماده  120 اصالحي آيين نامه  قانون 
ثبت آگهي ميشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای  
کرده  و يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد  تا ده  روز پس 
ارايه  اعتراض خود را ضمن  به ثبت محل مراجعه و  انتشار آگهي  از 
اصل سند مالکيت يا خالصه معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود  اداره 
ثبت  سند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم 
خواهد کرد.   5271/ م الف                                          31019/190874             

 حميد کشاورز
 رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه 1 شيراز

آگهي فقدان سند مالکيت بخش 4 شيراز
آقای احسان نيک راد با تسليم دو برگ استشهاديه که در دفتر  اسناد 
رسمي شماره 270 شيراز تنظيم گرديده است مدعي است که تعداد 
 1386/2 ثبتي  پالک  دانگ  دو  به  مربوط  مالکيت  سند  برگ  يک 
شماره  الکترونيک  امالک  دفتر  ذيل  که  شيراز  چهار  بخش  در  واقع 
139520311001012321 به نام احسان نيک راد ثبت و سند مالکيت 
بشماره چاپي 581879 ج/94 صادر و به علت  اسباب کشي مفقود 
نموده  مالکيت  المثني  سند  صدور  تقاضای  نامبرده  و  است  گرديده 
ثبت آگهي  قانون  نامه   آيين  ماده  120 اصالحي  مراتب طبق  است 
ميشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای  کرده  و يا 
مدعي وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد  تا ده  روز پس از انتشار 
آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند 
مالکيت يا خالصه معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي 
نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود  اداره ثبت  سند 
مالکيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد کرد.   
5273/ م الف                                          31017/190876             

 حميد کشاورز
 رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه 1 شيراز

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه حسنيان به شماره ملي 2370711671 به شرح دادخواست 
به کالسه 9870ش 4 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده که شادروان امير دهداری به شماره ملي 
1817345966 در تاريخ 1398/3/10 در اقامتگاه دايمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه 
از  صادره   1332  –  2370711671 ملي  ش  حسين  فرزند  حسنيان 
ملي  ش  امير  فرزند  دهداری  آرمان   -2 متوفي  مادر  کازرون  حوزه 

2285584921 – 1389 صادره از حوزه شيراز پسر متوفي
نوبت  يک  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشريفات  انجام  با  اينک 
آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد 
او مي باشد از تاريخ درج آگهي به مدت يک ماه به اين دادگاه مراجعه 

و تقديم نمايد واال گواهي صادر خواهد شد.   292/م الف
8/446

زمانی بخش- رييس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی ثبتی
آگهي تغييرات شرکت وکالت و مشاوره حقوقي روح اله مهربان موسسه 
استناد  به  ملي 14006450568  شناسه  و  ثبت 17  شماره  به  تجاری  غير 
برنامه  ماده 187  )موضوع  موسسه حقوقي  مدير  صورتجلسه درخواست 
سوم توسعه( مورخ 1398/02/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - به استناد 
شماره پروانه 47844/187/ م / پ مورخ 97/12/19 مدت موسسه از 
دو سال به مدت نامحدود تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گرديد. 31092                              شناسه آگهي: 536346

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری آباده طشک 

آگهی ثبتی
آگهي تغييرات شرکت مهندسي سد راه فارس شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 638 و شناسه ملي 10530105912 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/02/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت 
بخش  فارس - شهرستان کازرون -  استان  به آدرس  ثبتي کازرون  در واحد 
همافران-پالک  پرويزيان-کوچه  کازرون-مصلي-کوچه  شهر   - مرکزی 
در  مربوطه  ماده  و  يافت  تغيير   7313863556 پستي  کد  همکف-  0-طبقه 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 31093
شناسه آگهي: 536351

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
سهامي  شرکت  پارس  زرين  ليان  شايسته  شرکت  تغييرات  آگهي 
خاص به شماره ثبت 2235 و شناسه ملي 14006873001 به استناد 
اتخاذ  هيئت مديره مورخ 1397/04/10 تصميمات ذيل  صورتجلسه 

شد :
زينب  خانم  تعيين گرديد:  ذيل  قرار  به  مديره  هيات  اعضا  1 -سمت 
مديره  هيئت  رئيس  سمت   2281822508 ملي  شماره  به  گودرزی 
.2372568787 ملي  شماره  به  جعفری  سعيده  خانم  مديرعامل  و 

شمارملي  به  پيروزی  سعيد  آقای  مديره  هيئت  رئيس  نايب  سمت  به 
2281728625 .به سمت عضو هيئت مديره

 2- دارندگان حق امضا : کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمي و ساير اوراق 
معتبر  مهر شرکت  با  همراه  زينب گودرزی  امضاء  با  اداری  و  عادی 

مي باشد. 31100               شناسه آگهي: 536349
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
آگهي تغييرات شرکت شايسته ليان زرين پارس شرکت سهامي خاص به 
شماره ثبت 2235 و شناسه ملي 14006873001 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادی ساليانه مورخ 1397/04/10 تصميمات ذيل اتخاذ 

شد :
عنوان  به   2372755420 ملي  شماره  به  جمشيدی  بهنام  آقای   -  1
بازرس اصلي ، خانم اقدس محمدی به شماره ملي 2380121095 به 
عنوان بازرس علي البدل برای مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. 
2 - روزنامه کثيراالنتشار طلوع جهت درج آگهي های شرکت تعيين 
آقای  گرديدند:  انتخاب  ذيل  قرار  به  مديره  هيئت  اعضاء   -  3 شد. 
سعيد پيروزی به شماره ملي 2281728625 و و خانم سعيده جعفری 
به شماره ملي  به شماره ملي 2372568787 و خانم زينب گودرزی 
2281822508 به سمت اعضا هيات مديره برای مدت دو سال انتخاب 

شدند. 31101            شناسه آگهي: 536350
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
آريانا شرکت  پناه  ايمن  انديشان  سازه  تغييرات شرکت  آگهي 
سهامي خاص به شماره ثبت 2020 و شناسه ملي 14004832814 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/10/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
از آقای علي موذني - محمد  1ـ اعضای هيات مديره عبارتند 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  پور  حسين  مجتبي   – موذني 
گرديدند و خانم بتول مختارزاده به شماره ملي 2370358998 
ملي  شماره  به  مختارزاده  حسين  آقای   - اصلي  بازرس  سمت 
2372028871 به سمت بازرس علي البدل برای مدت يک سال 
درج  جهت  طلوع  کثيراالنتشار  روزنامه  و  شدند.  انتخاب  مالي 

آگهي های شرکت انتخاب شد. 31102
شناسه آگهي: 536344

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
آريانا شرکت  پناه  ايمن  انديشان  سازه  تغييرات شرکت  آگهي 
سهامي خاص به شماره ثبت 2020 و شناسه ملي 14004832814 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/10/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
از آقای علي موذني - محمد  1ـ اعضای هيات مديره عبارتند 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای  پور  حسين  مجتبي   – موذني 
گرديدند و خانم بتول مختارزاده به شماره ملي 2370358998 
ملي  شماره  به  مختارزاده  حسين  آقای   - اصلي  بازرس  سمت 
2372028871 به سمت بازرس علي البدل برای مدت يک سال 
درج  جهت  طلوع  کثيراالنتشار  روزنامه  و  شدند.  انتخاب  مالي 

آگهي های شرکت انتخاب شد. 31102
شناسه آگهي: 536344

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
آريانا  پناه  ايمن  انديشان  سازه  شرکت  تغييرات  آگهي 
ملي  شناسه  و   2020 ثبت  شماره  به  خاص  سهامي  شرکت 
مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به   14004832814

1397/10/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
1ـ آقای علي موذني به شماره ملي 2370502029 سمت رئيس 
هيئت مديره - مديرعامل 2ـ آقای محمد موذني به شماره ملي 
آقای  3ـ  مديره  هيئت  رئيس  نايب  سمت  2360060252.به 
مجتبي حسين پور به شمارملي 2372493450 .به سمت عضو 
هيئت مديره ب : کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمي و ساير 
اوراق عادی و اداری با امضاء علي موذني )مديرعامل –رئيس 

هيئت مديره ( همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 31103
شناسه آگهي: 536345

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
سهامي  شرکت  خنج  گستر  سبز  سازان  آباد  شرکت  تغييرات  آگهي 
استناد  به   14000228152 ملي  شناسه  و   138 ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1398/03/18 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : - آدرس شرکت: استان فارس ، شهرستان خنج ، بخش 
مرکزی ، شهر خنج، شهر ک گلدان ، ميدان شهدا ، خيابان قائم ، پالک 
تعيين و ماده مربوطه در  ، طبقه همکف کدپستي 7443173884   0

اساسنامه اصالح گرديد. 31094                 شناسه آگهي: 536355
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری خنج 

آگهی ثبتی
شرکت  خنج  گستر  سبز  سازان  آباد  شرکت  تغييرات  آگهي 
سهامي خاص به شماره ثبت 138 و شناسه ملي 14000228152 
مورخ  ساليانه  عادی  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

1398/03/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقای  گرديدند:  انتخاب  ذيل  قرار  به  مديره  هيئت  اعضاء   -
خانم  و   2511656191 ملي  شماره  به  سلماني  عبدالرحمن 
محمد  آقای  و   2512045471 ملي  شماره  به  سلماني  سامعه 
مدت  برای   2510701061 ملي  شماره  به  فرد  جاهدی  امين 
دو سال انتخاب گرديدند - آقای خدادادمجيدی به شماره ملي 
به  يوسفي  يحيي  آقای  اصلي  بازرس  به سمت   2511671921
برای  البدل  علي  بازرس  سمت  به   2500077306 ملي  شماره 

مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. 31095
شناسه آگهي: 536354

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری خنج 

آگهی ثبتی
پارس شرکت سهامي  نوين  تغييرات شرکت عرش افالک  آگهي 
به   10530393758 ملي  شناسه  و   27271 ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومي  مجمع  صورتجلسه  استناد 

1397/11/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
- اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقای مهدی 
شفيعي  آرمان  آقای  و   2297086581 ملي  شماره  به  اژدهاکش 
شفيعي  سجاد  آقای  و   2420067495 ملي  شماره  به  شولي  کرد 
سال  دو  مدت  برای   2432773969 ملي  شماره  به  شولي  کرد 
انتخاب گرديدند. - خانم مهوش منصوری باصری به شماره ملي 
به  شهوند  علي  آقای  و  اصلي  بازرس  سمت  به   2431693661
شماره ملي 2432773985 به سمت بازرس علي البدل برای مدت 
نشر آگهي  طلوع جهت  روزنامه   - انتخاب شدند.  مالي  سال  يک 
های شرکت انتخاب گرديد. 31096       شناسه آگهي: 536352

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری شيراز 

آگهی ثبتی
سهامي  شرکت  پارس  نوين  افالک  عرش  شرکت  تغييرات  آگهي 
به   10530393758 ملي  شناسه  و   27271 ثبت  شماره  به  خاص 
تصميمات   1397/11/14 مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد 

ذيل اتخاذ شد: 
- سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقای مهدی 
اژدهاکش به شماره ملي 2297086581 به سمت رئيس هيئت مديره 
و آقای آرمان شفيعي کرد شولي به شماره ملي 2420067495 به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقای سجاد شفيعي کرد شولي به 
شماره ملي 2432773969 به سمت مديرعامل و عضوهيئت مديره. 
- کليه اوراق و اسناد رسمي و بهادار و بانکي و تعهدآور و قراردادها 
نام  وکليه  ميباشد  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مديرعامل  امضاء  به 
های اداری و عادی با امضاء مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

مي باشد. 31097           شناسه آگهي: 536353
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری شيراز 

آگهی ثبتی
محدود  مسئوليت  با  سپيدار  تجارت  دايان  شرکت  تغييرات  آگهي 
استناد  به   14005671170 ملي  شناسه  و   43731 ثبت  شماره  به 
 1398/04/16 مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه 

تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 ، فارس  استان  آدرس   : به  شيراز  در  قبلي  آدرس  از  محل شرکت 
بلوار   ، ارم  محله  شيراز،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، شيراز  شهرستان 
آزادی ، بن بست 21 آزادی ، پالک -124 ، ساختمان پگاه ، طبقه 
دوم ، واحد 4 کدپستي 7143838759 تغيير يافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. "باز کردن حساب جاری و 
از  الحسنه و هرگونه حساب ارزی و ريالي اعم  انداز و قرض  پس 
جاری و قرض الحسنه و پس انداز" به ماده 16 اساسنامه اضافه شد و 

ماده مربوطه اصالح گرديد. 31098
شناسه آگهي: 536347

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری شيراز 

آگهی ثبتی
شرکت  سروستان  پندار  نوين  پيشگامان  شرکت  تغييرات  آگهي 
 10861928117 ملي  شناسه  و   130 ثبت  شماره  به  سهامي خاص 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/11/07 تصميمات 

ذيل اتخاذ شد:
 -سمت اعضا هئيت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقای محمدتقي 
فتحي به شماره ملي 5149822027 به سمت رئيس هيئت مديره و 
خانم زهرا فتحي به شماره ملي 5149859117 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره و آقای محمد فتحي به شماره ملي 5140010119 به 
سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره. - کليه اوراق و اسناد رسمي 
و بهادار و بانکي و تعهدآور و قراردادها و نامه های عادی و اداری 
باشد.  مي  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  فتحي  آقای محمد  امضاء  به 

31099
شناسه آگهي: 536348

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری سروستان 

آگهی ابالغ اجراييه
شماره  به  اردشير  فرزند  مشتاني  دهقان  وحيد  آقای  به  وسيله  بدين 
ملي 2372643185 به نشاني کازرون روستای مشتان مديون پرونده 
اجرايي کالسه 9800177   اجرای ثبت اسناد کازرون  ابالغ مي گردد 
که خانم صاحبجان حسيني )ورثه مرحوم سودابه دهقان مشتاني( بابت 
 53 دفتر    1394/11/2  –  16282 نکاحيه  سند  موضوع  شما  بدهي 
کازرون جهت وصول ميزان 318 عدد سکه تمام بهارآزادی طال طرح  
جديد به انضمام نيمشعر اجرايي متعلقه عليه شما اجراييه صادر نموده 
است که پس از تشکيل پرونده اجرايي به کالسه مذکور،  آقای وحيد 
دهقان مشتاني طبق اعالم مأمور پست  مشاهده و شناخته نگرديده و 
بانک  درخواست  لذا حسب  نداشت  ايشان  از  دقيقي  آدرس  بستانکار 
و به استناد ماده 18 آيين نامه اجرای  اسناد رسمي الزم االجرا مقرر 
گرديد مفاد اجراييه مذکور از طريق جرايد انتشار يابد. تاريخ انتشار 
آگهي تاريخ ابالغ اجراييه محسوب مي گردد و چنانچه ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار اين آگهي اقدام به پرداخت بدهي خود و يا جلب 
رضايت بانک بستانکار ننماييد عمليات اجرايي برابر مقررات عليه شما 
ادامه خواهد يافت و غير از اين آگهي و آگهي مزايده )چنانچه الزم 

باشد( آگهي ديگری صادر نخواهد شد.  219/م الف     8/447
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف    داود انصاری - مدير اجرای واحد اجرای اسناد رسمی کازرون

کارکنان دولت شهرستان کازرون )نوبت دوم(
بشماره ثبت 1۵۳ شناسه 1۰۵۳۰۰4۲۳1۸

تاريخ انتشار: 1398/4/26
 جلسه مجمع عمومي عادی - نوبت دوم – اين شرکت  در روز يکشنبه 1398/5/13 
راس ساعت 17 در محل سالن مديريت جهاد کشاورزی تشکيل ميگردد. بدينوسيله از 
کليه اعضا دعوت مي شود که در روز و ساعت مقرر با داشتن کارت عضويت خود در 

محل مذکور حضور به هم رسانند.
الزم به ذکر است که هر يک از اعضای تعاوني که نمي توانند در جلسه مجمع حضور 
يابند ميتواند نماينده تام االختياری )از ميان اعضاء تعاوني يا خارج از آنان( برای حضور 
در مجمع و اعمال رأی تعيين نمايد. تعداد آراء وکالتي هر عضو حداکثر سه رأی و هر 
شخص غير عضو تنها يک رأی خواهد بود. همچنين کليه اعضای متقاضي سمت هيات 
مديره و بازرس تعاوني مي توانند از تاريخ درج آگهي حداکثر به مدت يک هفته نسبت 
به ثبت نام در سمتهای فوق الذکر در ساعات اداری به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
شهرستان مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. متقاضيان حتما بايد شناسنامه، کارت 

ملي و کارت عضويت خود را همراه داشته باشند.
تذکر: اعضای محترم همراه داشتن کارت عضويت جهت حضور در جلسه الزامي است.

دستور جلسه: 1- انتخاب هيات مديره و بازرسان و صاحبان امضای تعاوني ۲- انتخاب 
8/445 روزنامه کثير االنتشار جهت درج آگهي های شرکت  

سيدابراهيم ديده ور - بازرس تعاونی

آگهي فقدان سند مالکيت بخش 4 شيراز
آقای احسان نيک راد با تسليم دو برگ استشهاديه که در دفتر  اسناد 
رسمي شماره 270 شيراز تنظيم گرديده است مدعي است که تعداد 
يک برگ سند مالکيت تک برگ مربوط به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 1386/1 واقع در بخش چهار شيراز که ذيل دفتر الکترونيک 
139520311001009935 امالک به نام احسان نيک راد ثبت و سند 
مالکيت بشماره چاپي 962498 الف/94 صادر و به علت  اسباب کشي 
مالکيت  المثني  سند  صدور  تقاضای  نامبرده  و  است  گرديده  مفقود 
ثبت  قانون  نامه   آيين  اصالحي  ماده  120  طبق  مراتب  است  نموده 
آگهي ميشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای  کرده  
و يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد  تا ده  روز پس از انتشار 
آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند 
مالکيت يا خالصه معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي 
نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود  اداره ثبت  سند 
مالکيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد کرد.   
5272/ م الف                                          31018/190875             
 حميد کشاورز- رييس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه 1 شيراز


