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نشسیم پای حرف دلتون
ما ّ

دعوت به همکاری

فروش خانه

راههای پیغامگیر شبانهروزی:
ارتباطی071 - 5383 0900 :

رهن کامل

نیازمند ضامن
فروش وسایل دست دوم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   -مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

11755

آگهی تغییراتشرکت فنیمهندسیفناوریاطالعات ارتباطاتفنآورانسانرایاننوین

11671

خلیل مرادخواه

11684

رئیس ثبت اسناد و امالک زریندشت

		
تاریخ انتشارنوبت اول 1396/10/03:

11565

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/8/29تصمیمات زیر اتخاذ شد:
 آقای هادی سمیعپور به شماره ملی  2559614782به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدمهدی امیری به شماره ملی  2550160959به سمت نائب رئیس آقای محمدامین امیری به شماره ملی  2550002326به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخابگردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاءمدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
دارای اعتبار میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ،تعییندارندگان حقامضاء ،انتخاب و تعیین سمت
هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضیدر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه
آگهیهای سازمان ثبت قابلدسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس   -مرجع ثبت  شرکتها و مؤسسات غیرتجاری نیریز

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

		
تاریخ انتشارنوبت اول 1396/10/03:

11538

تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/10/18:

مصطفی علیخانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

جدول سودوکو شماره 166
چگونگی کار با جدول سودوکو:
ســودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از ســرگرمیهای رایج در
کشورهای مختلف جهان به شمار میآید.
سودوکو ،مخفف یک عبارت ژاپنی به معنی «ارقام باید تنها باشند» است.
هر چند این بازی برای اولین باردر یک مجلهی پازل آمریکاییدر ســال
 ۱۹۷۹انتشــار یافت ،ولی انتشار آن به طور مســتمر و پیگیر برای نخستین
مرتبه بــر میگردد به ژاپــن در  ۱۹۸۶و از ســال  ۲۰۰۵این ســرگرمی به
محبوبیت جهانیدست یافت و نخستین مســابقهی ملی آندر سال ۲۰۰۸
در فیالدلفیا ،آمریکا برگزار شد.
قانون بازی
نوع متداول سودوکو یک جدول  ۹×۹است که کل جدول هم به  ۹جدول
کوچکتر  ۳×۳تقسیم شده است.در این جدول چند عدد به طور پیش فرض
قرارداه شده که باید باقی اعداد را با رعایت سه قانون زیر یافت:
قانون اول:در هر سطر جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.
قانوندوم:در هر ستون جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.
قانون سوم:در هر ناحیه  ۳*۳جدول اعداد  ۱الی  ۹بدون تکرار قرار گیرد.
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آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
ب رابر رأی شماره  139660311023000226مورخ  1396/07/26موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زری ندشت
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایاز خسروی فرزند بهادر بشــماره شناسنامه  28صا دره
از دارابدر ششدانگ ی کبابخانه به مســاحت  475/75مترمربع پالک  970فرعی از  7286اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  7286اصلی قطعه  8واقعدر حاج یآباد بخش  12فارس شهرســتان
زری ندشت خریداری م عالواســطه از مالک رسمی آقای محمد شــجاعی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم م راتبدردو نوبت به فاصله  15روز آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعت راضیداشته باشــند م یتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدتدو ماه اعت راض خود را به ایناداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعت راض،دادخواســت خود را به م راجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســتدر صورت انقضاء مدت
مذکور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

		
تاریخ انتشارنوبت اول 96/10/17:
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تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/1:

خلیل مرادخواه   -رئیس ثبت اسناد و امالک زریندشت
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مصطفی علیخانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز

11792

برابر رأی شــماره  139646031100500078هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نی ریز تصرفات مالکانه
بال معارض متقاضی آقای سید اصغر موسوی فرزند ســیدعلی اکبر به شماره شناسنامه 1124صادره از
نی ریزدر یکباب خانه به مســاحت  100مترمربع پالک  73فرعی از  3553اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  3553اصلی واقعدر نی ریــز بخش  22فارس خریداری از مالک رســمی آقای محمدابراهیم
عابدتاش که نسبت به چهار ســهم از پنج سهم سهام ششــدانگ اظهارنامه حاوی تحدید حدود تنظیم
خواهد شــد محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتبدردو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی
میشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضیداشته باشند می توانند
از تاریخ انتشــار 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 استدر
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/10/18:
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شبکه بهداشت و درمان  -بیمارستان
شهدا
ضمن تشکر و قدردانی از ویزیت بیماران
بیمارستان شهدا در روز جمعه توسط دکتر
پاکنیت ،از مسئوالن ذیربط تقاضا میشود
به دلیل فصل سرما و شلوغی بیمارستان در
روزهای تعطیل ،از پزشکان بیشتری استفاده
کنند تا یک خانواده ،هفت هشت ساعت منتظر
ویزیت نماند.
شبکه بهداشت و درمان
لطفاً اطالعاتی درباره نحوه خدمات پایگاه
بهداشتی شهید بهشتی و بیمههایی که قبول
میکنند بدهید و شماره تلفن آن را اعالم کنید.
بیمارستان شهدا
آیا امکان دارد فارغالتحصیل رشته
بهداشتخانواده دوران طرح خود را در
بیمارستان بگذراند؟ شرایط آن چیست؟ من
مدتی است در بیمارستان ثبتنام کردهام
وگفتهاند اول تا ششم هر ماه بررسی میشود
ولی هنوز خبری نشده.
راهنمایی و رانندگی  -آموزشگاههای
رانندگی پرواز و امید
ماشینهای تحتتعلیم آموزشگاههای رانندگی
دائم پشت ماشینهای مردم که در حاشیه
بولوار بهار پارک کردهاند ،آموزش پارک دوبل
میدهند .ما جرئت نداریم ماشین خود را کنار
منزلمان پارک کنیم .هر لحظه بیرون میآییم،
میبینیم یک ماشین تعلیمی در حال پارک
دوبل است .اگر مواظب نباشیم ممکن است به
ماشینهای ما برخورد کنند و خسارت بزنند.
لطفاً برای این مسئله فکری کنید .آیا از نظر
قانون مجاز به چنین کاری هستند؟
ورزش و جوانان
آقای مختاری! ما ورزشکاران توقعداریم حداقل

واتساپ و تلگرام:
0 917 800 1808

دفتر:
دورنگار:
رایانامه (ایمیل):
info@neyrizanfars.ir 071 - 5383 0903 071 - 5383 0901

کمتر از پولی است که پرداختهایم .از شهروندان
تقاضاداریم فریب این افراددورهگرد را نخورند.
 -2با توجه به احتمال وقوع زلزله ،از مردم
بخواهید در منازل خود اتاقک فلزی بسازند و
خانههای خود را بیمه کنند.

پاسخ سؤاالت ما را در هفتهنامه بدهید .مدتی
پیش پرسیدیم چرا فکری برای هیئتهای
ورزشی غیر فعال نمیکنید و شما حتی پاسخ
هم ندادید.
منابع آب
لطفاً فکری به حال چاههای منطقه کوشکک
کنید .با وجود این خشکسالی ،آبها را هدر
میدهند و با کشت جو که زیان دارد ،شبانهروز
تلمبهها روشن است.

شورای فرهنگ عمومی
برای افزایش نشاط و شادی مردم در نیریز از
شهر گرفته تا روستا چه برنامهایدارید؟ چندی
پیش تلویزیون گفت نبود شادی و نشاط در
جامعه ،سبب افسردگی ،خودکشی ،طالق،
اعتیاد ،خالفکاری و بسیاری از مشکالت دیگر
میشود .من یک دختر  20سالهام و برادرم 18
سالدارد .احساس میکنم هردودر حال افسرده
شدن هستیم .چرا برنامههای شاددر نیریز اجرا
نمیشود؟ دلم برای دخترهای روستایی بیشتر
میسوزد .جوانان که نمیتوانند شما را مجبور به
پاسخگویی کنند؛ ولی مطمئن باشیددردنیایی
دیگر باید جواب آنها را بدهید.

مدیریت محترم مدرسه ثامن  -آموزش و
پرورش
شروع کالسهای همه مدارس شهرستان از
ساعت ۷:۳۰و پایان کالسها  ۱۲:۳۰است .چرا
شروع کالسهای مدرسه ثامن از ساعت  ۷:۱۵تا
 13:۵۰است؟ طوالنی شدن زمان کالسها باعث
بیانگیزه شدن و خستگیدانشآموزان میشود.
تعاونی  2مسکن فرهنگیان
در مورد مسکن فرهنگیان تعاونی  2باید بگویم
وقتی با مدیرعاملش تماس میگیریم ،میگوید
دو هفتهدیگر کلید را تحویل میدهیم؛ البته آب
و برق ندارد .این درصورتی است که پول آب و
برق را دو سال قبل از ما گرفتهاند و تا امروز هر
چه پول خواستهاند پرداخت کردهایم .االن هم
یکیدو ماه است قسطبندی شده و ماهیانه بیش
از چهارصد هزار تومان قسط میدهیم .خانه هم
نداریم .یعنی کرایه خانه+پول قسط خانهای که
نمیدانیم چه زمانی تحویل میدهند .تکلیف
مردم چیست؟پانزده سال است صحبت
میکنیم و جوابی نمیگیریم .لطفاً بگویید ما
چکار کنیم؟

محیط زیست
چرا محیط زیست در مورد سنگکوبی دهفاضل
پاسخگو نیست؟ حداقل اگر کاری از دستتان بر
نمیآید ،بگویید تا به استان مراجعه کنیم.
کجایدنیادر فصل تابستاندرختکاری میشود
که شما نوشتهاید سنگکوبی واقع در دهفاضل
فضای سبز ایجاد کرده؟ چطور آالیندگیاش
بر طرف شده که به مسافت یک کیلومتر تمام
روستا را سفیدپوش کرده؟

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
چرا فکری به حال مردم مظلوم که گرفتار
مسکن مهر فرهنگیان شدهاند نمیکنید؟ تا کی
باید پول قسط وام مسکن بدهیم و اجاره نشین
باشیم؟
راهداری و حمل و نقل جادهای
 -1بنده در بیست و نهم آذرماه با در دست
داشتن بلیط به ترمینال مسافربری مراجعه
کردم که اتوبوس در ورودی ترمینال آماده
حرکت بود .به راننده گفتم مسافر شما هستم؛
اما گفت جایی نداریم .به دفتر مسافربری
مراجعه کردم و آنها هم گفتند جایی برای
شما نداریم و باید ساعت  4حرکت کنید .این
درحالیاست که بنده از چندین ماه قبل برای آن
ساعت نوبت دکتر گرفته بودم و با این کار ،نوبت
من دوباره عقب افتاد .حال سؤال اینجاست مگر
یک بلیط را میتوان به چند نفر فروخت؟ بر چه
اساسی ترمینال جای فروخته شده را به کس
دیگری میفروشد؟
 -2لطفاً از ترمینال مسافربری نیریز سؤال کنید
چرا سرویسشان به یزد منظم نیست؟ اتوبوس ۵
صبح یک روز به یزد حرکت دارد؛ اما ۴روز خراب
است.
 -3جاده پلنگان یک جاده تفریحی است .لطفاً
آن را خطکشی کنید تا خطر تصادف در آن و
خصوصاًدر شبها کمتر شود.
منتقدان گرامی
هر هفته درخواستهایی مبنی بر آسفالت
کوچهها و معابر به دفتر هفتهنامه میرسد .اما
همانطور که شهرداری در هفتههای گذشته
اعالم کرد ،با توجه به اجرای طرح فاضالب،
عملیات زیرسازی و آسفالت تا پایان اجرای
پروژه فاضالب متوقف شده و پس از آن انجام
خواهد شد.
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پاسخ شبکه بهداشت و درمان
با سالم و احترام ،خواهشمند است جوابیه زیر را
در شماره بعدی هفتهنامه چاپ نمایید.
 -1همشهری گرامی ،در اتفاقات بیمارستان
امکان استفاده بیشتر از  2پزشک وجود ندارد.
در حالی که یکی از پزشکان نیز باید عالوه بر
درمانگاه ،بیماران اورژانسی را که در بخش
بستری اتفاقات حضور دارند ،پوششدهد .بار
مراجعات بیماران به علت تعطیلی مطبها و به
خصوص سرماخوردگی در روزهای تعطیل زیاد
میباشد .در صورتی که تأمین اجتماعی و نظام
پزشکی همکاری نمایند ،میتوان از پزشکاندر
روزهای تعطیلدردرمانگاه استفاده نمود.
 -2در پایگاه شهید بهشتی فقط خدمات

تعاونی  5فرهنگیان
چرا از واحدهایی که قب ً
ال تحویل دادید 33
میلیون توماندریافت کردید؟ ولی از واحدهایی
که االن آماده شده  48میلیون؟ آیا در ساخت و
ساز و متراژ تفاوتی ایجاد شده است؟
شورای شهر نیریز
آقای  ...در سخنرانی انتخاباتی خود در محله
سادات وعده داد جمعآوری زبالهها را به روز
موکول میکند که عملی نشد.
نیریزان فارس
 -1این چه تیتری است که درج کردید؟ درست
است که نیریز امکانات دیگر جاها را ندارد؛ اما
این که تیتر بزنید نیریز در صدر روستاهای
زلزلهخیز ،برای شهری که دهها سال است
فرمانداریدارد ،ضایعه و اهانت است.
نیریزان فارس :باسالم و سپاس؛ منظور
مناطق روستایی نیریز است؛ نه شهرهای موجود
در شهرستان نیریز.
 -2بانیان برقرسانی به پلنگان با این کارشان
منطقه را نابود میکنند .مثل ویالسازی .زیبایی
پلنگان به بکر بودن آن است .ای کاش از تجربیات
دیگراندرس میگرفتیم.
نیریزان فارس :باسالم و سپاس؛ امید استدر
این زمینه کارشناسیدقیقی صورت گیرد.
 -3باعث تعجب است که چرا وقتی یک مادر یا
خانم در نیریز فوت میکند ،عکس نزدیکانش
را میگذارید .حاال آنها داغدارند و نمیفهمند،
شما هم نباید بفهمید و این کار را به خاطر پول
فرهنگسازی کنید.
نیریزان فارس :باسالم و سپاس؛ منظور شما
مشخص نیست .صرفاً عکس شهدای گرانقدر در
اطالعیه فوت والدین آنها در برخی موارد چاپ
میشود .لطفاً منظور خود را به طور شفاف بیان
فرمایید.
 -4سالم خدا كمكتان كند که ما را میخندانيد؛
دل بده قلوه بسون و ماجراهای من و بیبی.
دوستتان دارم .تشكر ،تشكر ،تشكر .مواظب
خوبیهایتان باشيد.

شهروندان عزیز
 -1چندی پیش دو جوان غیر بومی که
پارچههایشان را متری  3000تومان
میفروختند ،به کوچه ما آمدند .ما همسایهها
حدود  650هزار تومان پارچه از آنها خریدیم؛ اما
وقتی به خانه رفتیم،دیدیم مقدار پارچههایمان

پاسخ هیئت امناء شهر هرت:

ما اینقدر از این خندهها زیاد داریم که نگو .آن
وقت آمار میدهند که ایرانیها و بخصوص
نیریزیها افسرده هستند .افسردگی کجا بود.
ملت همش دارند میخندند .شما نگاه کنید به
این جوکها .هیچ جای دنیا اینقدر جوک فوری
پیدا نمیکنید.

ک
و
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پاسخ شهرداری نیریز
با سالم و احترام ،در پاسخ به سؤاالت شهروندان
گرامی به استحضار میرساند:
 -1شهروند گرامی! موزائیکفرش پیادهروهای
سطح شهر با مشارکت شهروندان انجام
میشود .جهت پیگیری به واحدعمران مراجعه
نمایید.
 -2شهروند گرامی! لطفًا به شهرداری مراجعه
و نشانی دقیق را به واحد عمران اعالم کنید تا
پیگیریهای الزم انجام پذیرد.
 -3موضوع پیگیری و در دستور کار قرار داده
خواهد شد.
 -4شهروند گرامی! لطفًا با هیئت مدیره مؤسسه
مربوطه هماهنگ کنید تا اقدامات الزم انجام
پذیرد.
 -5از محل بازدید و رفع مشکل خواهد شد.
ً
متقابال از لطف شما
 -6شهروند گرامی!
سپاسگزاریم.
 -7شهروندان گرامی! با مشارکت و پرداخت به
موقع عوارض ،در ساخت شهر و نوسازی ناوگان
شهرداری را یاری نمایید.
 -8شهروند گرامی! نرخنامه تاکسی درون
شهری مصوب سال  96اعالن عمومی گردیده
است .لذادر صورت مشاهده رانندگانی که خارج
از نرخ مصوب کرایه اخذ مینمایند ،سریعًا به
بازرسان سازمان حمل و نقل مستقر در پایانه
مسافربری امام رضا (ع) مراجعه یا با شماره تلفن
 53823030تماس حاصل نمائید .از همکاری
شما سپاسگزاریم.

اشتراک یکساله

هفتهنامه نیریزان فارس و ماهنامه نیتاک
با ما تماس بگیرید« 0917 731 5146 :جاللی»

آگهی فقدان سند مالکیت

11775

بخش  22فارس نیریز

آقای قاســم علیمردانی فرزند آقایاربا تسلیم دو
برگ استشــهادیه کهدردفترخانه اســناد رسمی
شــماره  23نیریز تنظیم گردیده اســت مدعی
است که تعداد یک برگ ســند مالکیت کاداستری
مربــوط به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت
 450مترمربع تحت پــاک  4830/260واقع در
نیریز بخــش  22فارس کهدردفتــر الکترونیکی
 139520311005002044به نام ایشان ثبت و
سند مالکیت کاداستری به شماره چاپی 580517
ج  94صــادر وتســلیم گردیده اســت .بــه علت
جابجایی منزل مفقود گردیــده و نامبرده تقاضای
صدور سند المثنی نموده است .مراتب حسب ماده
 120آئیننامه اصالحی قانون ثبت آگهی میشود
تا چنانچه کســی نســبت به پالک مــورد آگهی
معاملهای نمــوده و یا مدعی وجود ســند مالکیت
نزد خود میباشد ظرف مدت  10روز از انتشار این
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله تســلیم
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسیده و یا
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود ،اداره ثبت،
ســند مالکیت المثنی را طبق مقــررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
ش  -1029مورخ 96/10/11

تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/17:

ش  -1900مورخ 96/09/29

تاریخ انتشارنوبت اول 96/10/03:

		

برابر رأی شــماره  139660311005000005هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیریز تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای محمدباقر ذکائی فرزند محمدکاظم به شــماره شناســنامه 8صادره از نی ریز
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  103/21مترمربع پالک  18فرعی از  123اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  4فرعی از  123اصلی قطعه  4واقعدر نی ریز بخش  22فارس از ســهام مشاعی متقاضی
محمدباقر ذکائی محرز گردیده اســت .لذا به منظــور اطالع عموم مراتبدردو نوبــت به فاصله  15روز
آگهی میشود.در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضیداشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی استدر صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر شد.

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت  1364وشناسهملی 14005807260

آگهیموضوعماده 3قانونوماده13
آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
ب رابــر رأی شــماره 139460311023000749
مــورخ  1395/12/05هیئــت اول موضــوع
قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر
در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک زری ندشــت
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای
مســلم اب راهیمــی فرزنــد عباداله بشــماره
شناســنامه  553صادره از دارابدر ششدانگ
ی کبابخانه به مساحت  227مترمربع پالک
فرعی  2از  6925اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  6925اصلی قطعه  8واقعدر حاج یآباد
بخــش  12فــارس شهرســتان زری ندشــت
خریداری م عالواســطه از مالک رســمی آقای
بمانعلی بریــزی محــرز گردیده اســت .لذا
به منظــور اطالع عموم م راتــبدردو نوبت به
فاصلــه  15روز آگهــی م یشــود.در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت
متقاضی اعت راضیداشــته باشــند م یتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدتدو ماه
اعت راض خود را بــه این اداره تســلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعت راض،دادخواســت خود را به م راجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســتدر صورت انقضاء
مدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

شماره  -1024مورخ 96/10/19

رئیس ثبت اسناد و امالک زریندشت

ش  -1895مورخ 96/09/28

خلیل مرادخواه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1396/8/29تصمیمات زیر اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار زیر انتخاب گردیدند :
 -1آقای هادی سمیعپور  -2آقای محمدامین امیری  -3.آقای محمدمهدی امیری همگی برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار نیریزان فارس جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
آقای محمدحسین نصیری به شماره ملی  2559941430به عنوان بازرس اصلی و و آقای محمدرضا
مجاهدی به شماره ملی  2559862387به عنوان بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ،انتخاب بازرس انتخاب شده
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت ودر پایگاه آگهیهای سازمان ثبت
قابلدسترس میباشد.

شماره  -1023مورخ 96/10/9

11645

رئیس ثبت اسناد و امالک زریندشت

ش  -1880مورخ 96/09/21

تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/17:

خلیل مرادخواه

تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/17:

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت  1364وشناسهملی 14005807260

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ش  -1011مورخ 96/09/13

تاریخ انتشارنوبت اول 96/10/03:

		

تاریخ انتشارنوبت اول 96/10/03:

		

آگهی تغییراتشرکت فنیمهندسیفناوریاطالعات ارتباطاتفنآورانسانرایاننوین

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف

ش  -1918مورخ 96/10/14

ب رابــر رأی شــماره 139660311023000311
مــورخ  1396/08/24موضوع قانــون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک زری ندشــت تصرفــات مالکانه بال
معارض متقاضی آقای قاســم فیــروزی فرزند
آقا ایاز بشــماره شناســنامه  4497صادره از
حاج یآبــاددر ششــدانگ ی کبابخانــه به
مســاحت  650مترمربــع پــاک  30فرعی از
 7988اصلی مفــروز و مجزی شــده از پالک
 7988اصلــی قطعــه  8واقــعدر حاج یآباد
بخــش  12فــارس شهرســتان زری ندشــت
خریداری م عالواســطه از مالک رســمی آقای
اب راهیم فیــروزی محــرز گردیده اســت .لذا
به منظــور اطالع عموم م راتــبدردو نوبت به
فاصلــه  15روز آگهــی م یشــود.در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت
متقاضی اعت راضیداشــته باشــند م یتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه مدتدو ماه
اعت راض خود را بــه این اداره تســلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعت راض،دادخواســت خود را به م راجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســتدر صورت انقضاء
مدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

ب رابر رأی شــماره 139660311023000256
مــورخ  1396/08/20موضــوع قانــون
تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زری ندشــت
تصرفــات مالکانــه بال معــارض متقاضی
آقای منصور ســیار فرزند حســین بشماره
شناســنامه  7620صــادره از حاجــی آباد
در ششــدانگ ی کبابخانه به مســاحت
 438/37مترمربع پالک  975فرعی از 7286
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 7286
اصلی قطعــه  8واقــعدر حاج یآباد بخش
 12فارس شهرســتان زری ندشت خریداری
از مالک رسمی آقای محمد شجاعی محرز
گردیده اســت .لذا به منظــور اطالع عموم
م راتب در دو نوبت به فاصلــه  15روز آگهی
م یشــود.در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضــی اعت راضی
داشــته باشــند م یتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو مــاه اعت راض خود
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعت راض،
دادخواست خود را به م راجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی استدر صورت انقضاء مدت
مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
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آگهیموضوعماده 3قانونوماده13
آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده 3قانونوماده13
آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی
واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

دفتر نیریزان فارس از  7صبح تا 8شب یکسره باز است

شهرداری نیریز
 -1پیادهروهای خاکی بلوار نشاط چه زمانی
آسفالت میشود؟ بارها مراجعه کردیم و گفتید
بزودی اقدام میشود اما خبری نشد.
 -2شیب کنار مسجد ولیعصر را پر کرده ،برای
این قسمت چراغ راهنمایی بگذارید.
 -3لطفاً سطلهای زباله هر محله را به صورت
تفکیکشده قراردهید تا زبالههای تر و خشک با
هم مخلوط نشوند.
 -4لطفاً به وضعیت زباله ساختمانهای رهیاب
واقع در شهرک شهیدرجایی رسیدگی کنید.
با قرار دادن دو باکس زباله ،بخشی از مشکالت
ساکنان آنجا حل خواهد شد.
 -5در ورودی خیابان کارگر16 ،متری دوم ،به
دلیل شیب نامناسب جوی ،آب کثیف جمع
شده و باعث شیوع بیماری میشود.
 -6میخواستیم به دلیل پرداخت حقوق معوقه
پاکبانان شهرداری از آقای استقالل سرپرست
شهرداری و رئیس شورای شهر و همکاران
محترمشان کمال تشکر راداشته باشیم.
 -7بهتر نیست برای تعویض المپ چراغهای
راهنمایی از باالبر جدید استفاده کنید؟ چون
باالبر فعلی متعلق به بیست سال پیش است و
برای شهرداری زشت است که آن را با یدککش
جابهجا و بادست باال و پایین کند.
 -8چرا نظارتی بر کار رانندگان تاکسی ندارید؟
هر قدر دلشان بخواهد از مردم پول میگیرند.
هنوز مدت زمان زیادی از افزایش نرخ تاکسیها
نگذشته کهدوباره آن را افزایشدادهاند.

تریبونآزاد

پاسخها

پیامک:
1000 917 800 1808

خوانندگان گرامی
پاسخ پرسشهای مربوط به :شهرداری
نیریز ،شبکه بهداشت و درمان ،بیمارستان
شهدا ،آموزشگاه رانندگی پرواز ،ورزش و
جوانان ،منابع آب ،آموزش و پرورش ،تعاونی
 2مسکن فرهنگیان و تعاون کار و رفاه اجتماعی
كه در زیر آمده ،در همین صفحه چاپ شده
است.
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مصطفی علیخانی -رئیس اداره
ثبت اسناد و امالک شهرستان نیریز
جدیدتر
ین آگهیهای نیازمندیها
(استخ

دام /خرید و فروش و)...

را در کانال تلگرا

می نیازمندیهای ن 
یریزان

فارس دنبال کنید

@NeyrizanFars_N

بهداشتی شامل :مراقبت گروههای سنی
نوزادان وکودکان ،نوجوانان وجوانان،
میانساالن و سالمندان و واکسیناسیون همه
گروههای سنی انجام میشود و با توجه به این
که طبق استاندارد ،پایگاه بهداشتی فاقد پزشک
میباشد ،خدمات درمانی در این مرکز انجام
نمیگردد .ضمنًا شماره تلفن پایگاه مذکور
 53833510میباشد.
پاسخ بیمارستان شهدا
با سالم و احترام ،خواهشمند است جوابیه زیر را
در شماره بعدی هفتهنامه چاپ نمایید.
رشته بهداشت خانواده فقط میتواند در شبکه
بهداشت و یا مراکز بهداشتی درمانی شهر
و روستا و به صورت مراقب سالمت مادران
فعالیتداشته باشد.
پاسخ آموزشگاه رانندگی پرواز
با سالم و احترام،در خصوص سؤال شهروندان به
عرض میرساند که خودروهای آموزشی دارای
مربیان ماهر و آموزشدیده بوده که کنترل
کامل هنرجو و خودرودر اختیار آنها میباشد و
تاکنون از جانب خودروهای آموزشی هیچ گونه
مشکلی نبوده و إنشاءا ...نخواهد بود .در صورت
بروز هرگونه مشکل ،با کمال افتخار در خدمت
همشهریان عزیز میباشیم .با تشکر از مدیریت
و کارکنان هفتهنامه نیریزان فارس که پیگیر
مسائل شهر میباشند.
پاسخ ورزش و جوانان
با سالم و احترام ،جوابیه زیر جهت چاپ در
نشریه به حضورتان ارسال میگردد.
با توجه به این که مدتی است تعدادی از
هیئتهای غیرفعال فعالیت خود را آغاز
کردهاند ،لذا چنان چه هیئت غیرفعال خاصی
مدنظرتان است ،به ما معرفی بفرمایید و نام
ببرید.
پاسخ منابع آب
با سالم و احترام ،خواهشمند است پاسخ زیر را
در نشریه به چاپ برسانید.
الگوی کشت هر منطقه در حیطه وظایف
مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان
میباشد .خواهشمند است موضوع را از آن

طریق پیگیری فرمایید.
پاسخ آموزش و پرورش
با سالم و احترام ،جوابیه این مدیریت به شرح
زیر به حضورتان ارسال میگردد:
 -1به استحضار میرساند ساعات کار مدارس
متوسطه اول غیردولتی و تیزهوشان با احتساب
وقت نماز ،از ساعت  7:30صبح لغایت 13:45
میباشد و در این مدارس برای تقویت بنیه
علمی دانشآموزان بین  5تا  7ساعت برای
دروس پایه بویژه ریاضی و علوم و کالسهای
فوقبرنامه در نظر گرفته شده که نیاز است
دانشآموزان ساعات بیشتری را در مدرسه
بگذرانند و در ساعات آخر ،دروس مورد عالقه
دانشآموزان از جمله خالقیت و کار و فناوری
تدریس میشود و طوالنیشدن زمان کالسها
به دالیل فوق میباشد .قابل ذکر است که در
هنگام ثبتنام ،وضعیت حضور دانشآموزان در
مدرسه به اطالع اولیاء محترم رسانده میشود.
پاسخ تعاونی  2فرهنگیان
با سالم و احترام ،به اطالع میرساند این تعاونی
یک حرکت سرمایهگذاری جمعی است و
تعهدات طرفین شرط تحقق بخشیدن به اهداف
تعریف شده شرکت است .چنانچه اعضای
محترم تعاونی  2که واحدهای آنها در حال
اتمام میباشد نسبت به بدهی خود اقدام نکنند،
شرکت قادر به انجام تعهدات خود در قبال
اعضاء نمیباشد.
پاسخ تعاون کار و رفاه اجتماعی
با سالم و احترام،در پاسخ به سؤال شهروند عزیز
به اطالع میرساند تعداد زیادی از واحدهای
مسکن مهر یا واگذار گردیده و یا تا آخر سال
 96واگذار خواهد شد و با پیگیریهای به عمل
آمده امیدواریم تا امسال تکلیف تمامی تعاونیها
مشخص گردد .چنانچه عضوی آورده خود را
تکمیل نموده و هنوز واحد را تحویل نگرفته،در
وهله اول میبایست تقاضای خود را درخصوص
دالیل عدم واگذاری به بازرس تعاونی به صورت
کتبی ارائه نماید .چنانچه به نتیجه نرسید ،به
منظور پیگیری مشکل به اداره تعاون کار و رفاه
اجتماعی شهرستان مراجعه کند تا پیگیری
الزم به عمل آید.

آگهی مزایده
اجرای احکام شــورای حل اختالف در نظر دارد مقداری ســنگ متعلــق به محکومعلیه پرونده
کالسه  961970اجراییه با قیمت پایه به مبلغ  160.300.000ریال به فروش برساند .سنگهای
مذکور -1 :ســنگ چینی نردهســرائی (خام) تعداد  190عدد به اندازه  70 ×10×10فیهر عدد
 100.000ریال  -2ســنگچینی نرده ســرائی (خام) به تعداد  690عدد به اندازه 60 ×10×10
فــی هر عدد  80.000ریال  -3ســنگچینی نردهســرائی (خام) به تعــداد  280عدد به اندازه
 50×10×101فی هر عدد  70.000ریال  -4سنگچینی پله کف درجه دو به میزان  30مترمربع
به اندازه  35 × 1000و فی هر متر  350.000ریال  -5ســنگچینی فرشی درجه سه به میزان
 200مترمربع به اندازه  30×20و فی هر متر  90.000ریال  -6سنگچینی فرشی درجه یک به
میزان  190مترمربع به اندازه  35×35و فی هر عدد  200.000ریالمیباشد.
مزایده رأس ســاعت  10:30صبح مورخ  96/11/8در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف
انجــام و به فرد یا افرادی که به باالترین قیمت خریداری نمایند به فروش میرســد .متقاضیان
میتوانند ظرف  3روز قبل از انجام مزایده به شــورای حل اختالف مراجعه تا نســبت به بازدید
اقدام گردد .ضمناً برنده مزایده میبایست دهدرصد قیمت پیشنهادی را در همان روز به حساب
سپرده شورای حل اختالف واریز و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید .در غیر اینصورت
مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.
قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف نیریز
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آگهی مزایده(نوبت دوم)
اجرای احکام شــورای حل اختــاف در نظر دارد برای نوبت دوم یک باب منزل مســکونی در
مشــکان متعلق به محکوم علیه پرونده کالسه  94/1153با قیمت پایه به مبلغ 673.100.000
ریال به فروش برســاند .منزل مذکور واقع در مشــکان ،شهرک شــاهد ،نرسیده به فلکه معلم،
خیابان مولوی با مشــخصات عرصه  450مترمربع و اعیان مسکونی  130مترمربع و اعیان مغازه
 24/43مترمربع میباشد.
مزایده رأس ســاعت  10:30صبح مورخ  96/11/3در اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف
انجــام و به فرد یا افرادی که به باالترین قیمت خریداری نمایند به فروش میرســد .متقاضیان
میتوانند ظرف  3روز قبل از انجام مزایده به شــورای حل اختالف مراجعه تا نســبت به بازدید
منزل اقدام گردد.
ضمناً برنده مزایده میبایســت دهدرصد قیمت پیشــنهادی را در همان روز به حســاب سپرده
شــورای حل اختالف واریز و مابقی را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید .در غیر اینصورت مبلغ
واریزی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.
قاضی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف نیریز

دفتر نیریزان فارس

از  7صبح تا 8شب یکسره باز است
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