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روبان های دور آن را به آرامی باز می کنم

آگهى

کریستین بوبن

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ) نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف 
فرهنگیان کازرون 

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کازرون می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت اول این شرکت به منظور انتخابات، تعیین بازرس، هیئت مدیره راس ساعت 3 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 

1400/07/27 در محل کانون شهید سردار سلیمانی واقع در خیابان بسیج رضوان سابق برگزار می گردد.
توجه: در صورتیکه هریک ازاعضا نتواند درمجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند با استفاده از حق رای خود کتبا برای 
حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هرعضو حداکثر سه رای و 
نماینده غیر عضو یک رای خواهد بود و تایید نمایندگی تام االختیار با حداقل دو عضو هیئت مدیره خواهد بود عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف ده روز از انتشار آگهی به همراه نماینده خود و مدارکی موید عضویت در تعاونی در 
محل دفتر شرکت حاضر تا پس از احراز هویت طرفین برگه ی نمایندگی مربوط توسط مقام مسئول تایید و برگ ورود به 

مجمع برای نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیات مدیره
2-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت های مالی سال 99 و شرایط پذیرش اعضای جدید

3-انتخاب یک نفر بازرس و یک نفر بازرس علی البدل 
4-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای سه سال 
5-سایر موارد صالح دید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

توضیحات:
چهارشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  توانند  می  هستند  الزم  شرایط  دارای  که  داوطلبانی  انتخابات،  برگزاری  به  توجه  با 
1400/07/07 تقاضای خود را جهت بررسی از سوی هیئت مدیره و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کتبا به دفتر تعاونی 
یا اداره آموزش و پرورش و یا اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تحویل نمایند.                        36655/194657                   

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کازرون 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
 1400/117 کالسه  پرونده  محتویات  موجب  به  کازرون  دادگستری  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای 
به  منصور  فرزند سید  زینب حسینی  فرزند محمد ظاهر و خانم سیده  مهدی حسینی  آقای  له  اجرایی ش 
طرفیت آقای بهنام محقق فرزند احمد و به استناد به فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی راجع به فروش 
اموال غیر منقول مبادرت به مزایده یک سهم از دوازده سهم ششدانگ یک باب خانه تحت پالک ثبتی 87 
فرعی از 522 اصلی قطعه 2 بخش 7 فارس به مساحت 186/3 مترمربع به مالکیت آقای بهنام محقق فرزند 
احمد ) محکوم علیه ( به آدرس کازرون، شهرک پردیس، ضلع شمالی میدان و چهارراه پردیس، سمت 
چپ، کوچه بعد از کوچه طرح ترافیک شماره 17، آخر کوچه جنب فروشگاه زنجیره ای گابرو نماید. لذا 
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند کسانی که مایل به خرید باشند می بایست ده درصد از مبلغ کل اعالمی 
را در حساب خود در احدی بانکهای دولتی حسب درخواست خود به نفع این مرجع توقیف و گواهی آن 
را به شعبه ارائه داده و در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده در روز یکشنبه مورخ 1400/07/11 ساعت 
10 صبح در این اجرا برگزار می گردد وشرکت کنندگان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را ارائه 
نمایند. قیمت پایه فروش به مبلغ 837/166/667 ریال می باشد. شخصی که باالترین قیمت پیشنهادی را 
ارائه نماید، برنده مزایده خواهد بود و می بایست کل مبلغ را ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده 
پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت، مبلغ ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط می گردد. مزایده 
با حضور نماینده دادستان برگزار خواهد شد و متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت 
اطالع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به این واحد مراجعه نمایند. هزینه های نقل وانتقال مربوطه و 
دفترخانه نیز به عهده خریدار می باشد این آگهی به موجب ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی برای نوبت 

اول در یکی از روزنامه های محلی درج و منتشر می گردد.
36654/194659                     231 م الف 

امیردهقانی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف کازرون 

آگهی مزایده واگذاری استیجاری پارکینگ ابوذر و سلمان شهر کازرون 
شهرداری کازرون در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره  696مورخ 1400/6/14  شورای اسالمی شهر کازرون  نسبت به واگذاری 
استیجاری پارکینگ عمومی وسائط نقلیه ابوذر و پارکینگ سلمان از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال اقدام نماید. لذا ازکلیه عالقه 

مندان دعوت بعمل می آید ازتاریخ نشرآگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امورقراردادهای شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را براساس 
فرم مزایده  حداکثرتا ده روز پس از نشر آخرین آگهی در پاكت سر بسته به واحد حراست شهرداری اعالم نمایند . 

1-مبلغ پایه مزایده اجاره ماهیانه پارکینگ ابوذر 180/000/000 ریال و پارکینگ سلمان ماهیانه  90/000/000 ریال می باشد. 
2-مبلغ سپرده شرکت در مزایده پارکینگ ابوذر 108/000/000 ریال و پارکینگ سلمان 54/000/000 ریال    می باشد. 

3-ارائه سپرده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا  واریز وجه به حساب سپرده شماره 0106842587004 به نام شهرداری کازرون نزد بانک 
ملی شعبه مرکزی کازرون قابل قبول می باشد. 

4-چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده در شهرداری ضبط خواهد شد.

6-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7-هزینه درج آگهی در روزنامه و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است. 

8-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده شهرداری موجود است.                             1192302                                          36651        

رضا نوذری – سرپرست شهرداری کازرون

آگهی مزایده امالک شهرداری خشت
شهرداری خشت درنظر دارد بر اساس مجوز شماره 57 مورخ 1400/04/21 شورای اسالمی شهر خشت نسبت به فروش 5 قطعه زمین ملکی 
خود با مشخصات ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به 
واحد امور مالی شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا ده روز کاری پس از انتشار آگهی نوبت دوم ) در پاکت سربسته ( به 

شهرداری تحویل نمایند.

مبلغ سپرده ریالقیمت اولیه ریالقیمت واحد نشانی کاربری مساحتپالک ثبتی ردیف

9/000/0001/876/050/00093802500تنگ هامونمسکونی 11/3898208/45

8/500/0002/848/435/000142421750تنگ هامونمسکونی 21/3892335/11

9/000/0001/984/500/00099225000مافی آباد مسکونی 317/1159220/5

9/000/0001/984/500/00099225000مافی آباد مسکونی 417/1156220/5

9/000/0001/984/500/00099225000مافی آباد مسکونی 517/1151220/5

 شرایط آگهی مزایده 
1-پیشنهاددهنده 5 درصد قیمت از پایه را بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری خشت و یا نقدا به حساب 0108042628006 
سپرده شهرداری واریز و فیش آنرا در پاکت سربسته الف گذاشته و به شهرداری تسلیم نماید و در ضمن مشخصات شرکت کنندگان 

در پاکت )ب( گذاشته شود.
2-پیشنهاد بایستی خوانا و بدون خط خوردگی باشد و به پیشنهاد مخدوش و مبهم و مشروط و فاقد سپرده بند 1 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-پیشنهاد قیمت را به صورت تک پالک یا دسته جمعی طبق فرم پیوست تکمیل و در پاکت )ج( گذاشته و پس از ثبت شماره دبیرخانه 
شهرداری روی پاکت شماره مزایده و تلفن و شماره پالک مشخص  و تحویل گردد.  

4-پس از تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری در موعد مقرر و اعالم برنده مزایده برنده می بایست ظرف مدت 7 روز کاری نسبت 
به انجام مراحل قانونی شامل مراجعه به شهرداری و محاسبه و واریز وجه به حساب در آمد شهرداری اقدام نماید.

5-سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا زمان تعیین تکلیف قطعی برنده مزایده فروش زمین ها در شهرداری ضبط خواهد شد.
6-هرگاه برندگان اول، دوم و سوم واجد شرایط حاضر به انجام معامله نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری خشت ضبط می گردد.
7-کلیه هزینه های صدور سند – نقل انتقال- دارایی- نشر آگهی روزنامه- کارشناسی و کسورات و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.

8-قیمت ملک فوق تماما و کماال نقدی و می بایست به حساب 0104681758002 به نام درآمد شهرداری نزد بانک ملی واریز و اصل 
فیش واریزی تحویل امور مالی گردد.

9-در صورتی که برنده مزایده صرفا نسبت به پرداخت بخشی از بهای مورد مزایده اقدام نماید شهرداری در فسخ معامله مختار خواهد بود 
ضمنا وجه پرداختی به شهرداری نیز به برنده مسترد نخواهد شد.

10-کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر و بستگان درجه یک و همسران و عروس و داماد ایشان حق شرکت در مزایده را ندارند.
11-شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار خواهد بود.

12-تاریخ بازگشایی پاکات 10 روز کاری بعد از آگهی نوبت دوم و پیشنهاد دهندگان می توانند در تاریخ بازگشایی به صورت حضوری 
در جلسه کمیسیون شرکت نمایند.              1187142                             36616                            4386 م الف 

شهرداری خشت 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060311241002765 مورخ 1400/06/13 موضوع پرونده کالسه شماره 1400114411241000095 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز- ناحیه 5 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ذبیح اله اقبالی به شناسنامه 
شماره 2740 کدملی 6559510115 صادره خفر فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144/25 مترمربع به پالک 12883 فرعی از 2139 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک شماره 2170 فرعی از 2139 اصلی واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملک شیراز- ناحیه 5 خریداری از مالک رسمی آقای سید احمد کازرونیان محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود که 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11                        36639/194652               3547 م الف 

محسن مرتضوی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060311241002801 مورخ 1400/06/14 موضوع پرونده کالسه شماره 1400114411241000041 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز- ناحیه 5 تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حبیب اهلل کرمی ابرقوئی به شناسنامه شماره 22 کدملی 5039706715 صادره ابرکوه فرزند علی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
200 مترمربع به پالک 8476 فرعی از 2143 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 1 فرعی از 2143 اصلی واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملک 
شیراز- ناحیه 5 خریداری از مالک رسمی آقای عزت اله باقری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود که 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/27                                                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/11

36632/194653                 3546 م الف 
محسن مرتضوی نیا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 7 فارس شهرستان کازرون 
نظر به اینکه خانم زهرا اژدری فرزند کاکاجان برابر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بشماره 1101-1396/10/26 مالک ششدانگ 
پالک 60/2775 قطعه 3 بخش 7 فارس کازرون می باشد با تسلیم دوبرگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 130 قائمیه تنظیم گردیده مدعی است 
که یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 60/2775 قطعه 3 که سند مالکیت به شماره 535610 الف 96 به نام نامبرده صادر گردیده و سند 
صادره به علت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا نامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود که هرکس 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 ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالیکت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک 1301/1 قطعه یک  بخش 7 فارس شهرستان کازرون
چون وراث آقای یداله آمالی برابر گواهی انحصار وراثت به شماره 1364-1394/12/25 شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون با تسلیم دو برگ 
استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 116 کازرون تنظیم گردیده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط ششدانگ پالک 1301/1 واقع 
در قطعه 1 بخش 7 فارس کازرون که به موجب سند انتقال قطعی شماره 22697-1346/10/05 دفتر 62 کازرون به یداله آمالی انتقال قطعی یافته و در 
دفتر 8 صفحه 359 ذیل ثبت 1017 ثبت و صادر گردیده که سند مالکیت صادره به شماره چاپی 12687 به علت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا 
نامبردگان تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس 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 ارائه 
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت المثنی 

سند مالیکت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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