کروناییها در منزل

مالکیت متقاضی اعت راضی داشته باشند ،م یتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعت راض خود را به این اداره تسلیم و پس

از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعت راض ،دادخواست
خود را به م راجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی استدر صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر

خواهد شد.
34792

تاریخ انتشارنوبت اول1399/08/11:
1399/08/25:

تاریخ انتشار نوبت دوم

خلیل مرادخواه  -رئیس ثبت اسناد و امالک زریندشت

ردیف

کاربری

1

تجاری شامل غرفههای ()1،2،3،4

23

2/000/000

2/400/000

2
3

تجاری شامل غرفههای()5،6،7،8

2/200/000

2/640/000

ردیف

مساحت عرصه (متر مربع)

1

688

1/500/000

شهرداری مشکان

کل زیربنا(متر مربع) قیمت پایه (ریال)

کاربری

مبلغ سپرده

700.000.000

خدماتی

70.000.00

بلوار امیر کبیر  -خیابان فردوسی  -کوچه فرعی

311.70

9/34915

نشوند ،سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط
میگردد.
 -4شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5هزینه کارشناسی و هزینه درج کلیه آگهیها برعهده
برنده مزایده می باشد.
 -6سایر شرایطدر اسناد مزایدهدرج گردیده است.
شماره تماس07153863500 :

آدرس

تبلیغات در جمع  29.000نفری اینستاگرام نیریزان فارس
بدون کاربران تقلبی «فیک» و ارائه آمار بازیدکنندگان به آگهیدهندگان و ماندگاری تبلیغ برای همیشه در
پیج تنها با  150هزار تومان  -پست آخر شب 180 :هزار تومان

ش  -1603مورخ 99/08/17

ســندالمثنی نموده است .مراتب طبق دستور ماده  120اصالحی
آییننامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نسبت به ملک

مــورد آگهی معاملــهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه

اعتراض اصل ســند ارائه نشــود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار :یکشنبه 1399/08/25

مصطفی علیخانی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیریز

جدول شماره 309
افقیD :
 -1جزیره مافیا  -دارای روکش روی  -2جامه
دراز مشایخ  -بهانهگیری  -3دفاع فوتبال -
توانا  -ترازو  -نشانه مفعولی  -4مخفف آب و
فاضالب  -پایان  -نخستین عدد  -از پرندگان
کوچک  -5از شهرهای استان فارس -
یادداشت  -هر یک از اتاقهای قطار  -6گروه
اسبان  -بیاعتنایی دروغین  -عدد هندسی
 -7عدد فوتبالی  -جغد  -خنک  -نام حرف
دوم یونانی  -8پهلوان  -جمع رعیت  -9وجود
دارد  -زوال یابنده  -خاکسپاری  -آسیب -10
چله کمان  -قرارگاه  -روییدن گیاه  -11گونه
یا نوع خاصی از اثر ادبی و هنری  -از ادات
تشبیه  -سردسته  -12باطلکردن  -سنبل
کوهی  -پرنده سعادت  -فالنی  -13برهنه -
تهیدست  -مسافرت  -نیز  -14پوشش سقف
در قدیم  -گوهر دهان  -15آزمایشگاه  -نماد
صلح

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نی ریز
طراح :لیال احمدزاده

عمودیM :
 -1پادگان  -افسر ارشد ارتش خارجی -2
بزرگمنشی  -دیپلماسی  -3آببند  -پستاندار
عظیمالجثه  -صنم  -رشته  -نشانه بیماری -4
بیماری زردی  -میوه نکو  -طال  -طالییرنگ
 -5گل سفیدی که با آن دیوار خانه را سفید
میکردند  -در بزرگ  -فدراسیون بینالمللی
فوتبال  -6خوشگذران  -قربانی  -قطعه موسیقی
برای دو نفر  -7مخففگاه  -آهوی معروف -
کرگدن  -ولگرد  -8تلخ  -مایعی بیرنگ و بو
 نااستوار  -هر فصل از کتاب یسنا  -9لجن -الغر  -آیین  -باب  -10معاینه پزشکی  -تندر -
زنجبیل شامی  -11مرکز مرکزی  -دفاع نظامی
 باغ حضرت فاطمه(س)  -12غذای غالب  -لقبسالطین پیشدادی  -پول ساموراییها  -نگهبان
آب  -13دست  -جهت ،جانب  -حرف همراهی
 بانگ  -جدید  -14گزارش  -اصالح کشت وزرع  -15دوره هزار ساله  -دستگاه سنجش برق

1
1

2

3

4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نی ریز

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکت های تعاونی روستائی شهرستان نی ریز
شرکت تعاونی به شماره ثبت  21و شناسه ملی 10530008767

1038626

محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم م راتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند

به علت جابجایی مفقود شــده اســت و نامبــرده تقاضای صدور

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/05/27که بموجب نامه شماره  342/51مورد
تأیید اداره تعاون قرار گرفته است .تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حجت اله رحیمی جشنی فرزند باباجان به کد ملی  6489921820به سمت رئیس هیئت
مدیره ،آقای عسکر یاراحمدی فرزند حاجی علی به کد ملی  2559759136به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره ،آقای محمدحسین حسینی فرزند غالمرضا به کد ملی  5439826548به
سمت منشی هیئت مدیره ،آقای هوشنگ علیمردانی فرزند الهیار به کد ملی 2559528983
و آقای دیدار امیری فرزند مراد به کد ملی  2559786826بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره
برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و آقای اصغر شجاعتیان فرزند کریمداد با کد ملی
 2559846535بعنوان مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند .
کلیه چکها  ،قراردادها و اسناد و اوراق بهادار که برای شرکت ایجاد تعهد بنماید و تمام یا قسمتی
از حق شرکت را منتفی سازد ،به استثنای مواردی که هیات مدیره به منظور اداره امور جاری
شرکت ترتیب خاصیداده باشد  ،پس از تصویب هیئت مدیره و تایید کمیته تطبیق قوانین تعاون
روستایی با امضاء آقایان اصغر شجاعتیان و حجتاله رحیمی جشنی به ترتیب بعنوان مدیرعامل
و رئیس هیئت مدیره و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود  .ولی سایر نامه ها  ،مکاتبات و اوراق عادی
شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهر اتحادیه صادر خواهد شد و در غیاب رئیس هیئت مدیره
 ،نائب رئیس حق امضاء خواهدداشت.
شناسه آگهی:

مجزی شده از پالک  7307اصلی قطعه  8بخش  12فارس شهرستان زرین
دشت واقعدر حاجی آباد خریداری از مالک رسمی آقای حبیب موثقی

نیریز ذیل ردیف بازداشتی  467توقیف و بازداشت گردیده است

تسلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت

متراژ

نوبت اول 1399/08/25
نوبت دوم 1399/09/02

 23نیریز به مورث ایشــان آقای محمد علی دشتبان فرزند حسین

و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله

روابط عمومی شهرداری نیریز

23
محوطه 1/250/000

است و طی ســند انتقال قطعی  1362/06/01-24794دفترخانه

شرکت تعاونی به شماره ثبت  21و شناسه ملی 10530008767

1043061

شناسنامه  6540002947صادره از حاج یآباد در ششدانگ یک باب
مغازه به مساحت  23.60متر مربع پالک  0فرعی از  7307اصلی مفروض و

ملک خورشید کیمیائی فرزندابوالقاسم در ذیل ثبت  351دفتر 34

منتقل شده اســت به موجب نامه  1363/05/02-5102بازپرس

قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود .در صورتیکه
برندگان اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند
سپردهی آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد .شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار میباشد.
سایر جزئیات و شرایطدراسناد مزایدهدرج گردیده است

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکت های تعاونی روستائی شهرستان نی ریز

شناسه آگهی:

0917 731 5146

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زریندشت تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مینا موثقی فرزند حبیب به شماره

دفترخانه اســناد رسمی شــماره  351نیریز تنظیم گردیده است
مدعی اســت که تعدادجلد ســند مالکیتمربوط به چهاردانگ و

5

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/29که بموجب نامه شماره
 342/51مورد تأیید اداره تعاون قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان حجت اله رحیمی جشنی به شماره ملی  6489921820و عسکر یاراحمدی به شماره
ملی 2559759136و محمد حسین حسینی به شماره ملی  5439826548و هوشنگ
علیمردانی به شماره ملی  2559528983و دیدار امیری به شماره ملی 2559786826
به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال و آقایان علی رضایی به شماره ملی
 2559145375و کاظم کاظمی به شماره ملی  2491459795به سمت اعضاء علی البدل
هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
. 2آقایان حسین محمودی به شماره ملی  2559143216و علیرضا بیاتی به شماره ملی
 2559394030به سمت بازرسان اتحادیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
 - 3روزنامه نیریزان فارس جهت نشر آگهیهای اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی
شهرستان نی ریز انتخاب شد.
 - 4تصویب تراز مالی سال  98اتحادیه.

6

1038625

شهروند خبرنگار

ب رابر رأی شماره  99/04/27 - 139960311023000070هیأت اول موضوع

دوم حقوقــی دادگاه نیریز با تســلیم دو برگ استشــهادیه که در

و ابعــاد تحت پالک  38واقــع در نیریز بخــش  22فارس به نام

درتاریخ  1399/05/28به شماره ثبت  1549به شناسه ملی 14009374560

درتاریخ  1399/08/11به شماره ثبت  1563به شناسه ملی 14009552484

شناسه آگهی:

ارسال تصاویر و متن برای

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

شهرداریمشکان ،در نظر داردبه استناد مجوز شورای
محترم اسالمی شهر و با توجه به قوانین و مقررات جاری
و آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش ساختمان
حمام واقعدر بافت قدیم شهر از طریق آگهی مزایده اقدام
نماید،لذال ازکلیه متقاضیان دعوت به عمل میاید با در
نظر گرفتن قیمت کارشناسی و شرایط زیر به شهرداری
مراجعه و ضمن اخذ اسناد مزایده پیشنهاد خود را در
پاکت سر بسته از تاریخ در ج آگهی تا تاریخ 99/9/12به
شهرداری تحویل نمایند.

نوبت اول 1399/08/18
نوبت دوم 1399/08/25

9/34869

اجاره ماهیانه

شرایط:
 -1متقاضیان میبایست مبلغ  10درصد بابت سپرده
شرکت در مزایده به حساب 0105645534004به نام
شهرداری نزد بانک ملی شعبه مشکان واریز و اصل رسید
رادر پاکت مربوطه ودر موعد مقرر تحویل نمایند
 -2به پیشنهادهای مخدوش ،ناخوانا ،فاقد سپرده و
ارسال پس محلت مقرر ترتیب اثر داده نمیشود.
 -3در صورتی که نفرات اول،دوم و سوم مزایده به
ترتیب با اعالم کتبی شهرداری حاضر به انجام تعهدات

مطابق دادنامه انحصار وراثت شماره 90/65 - 1365/04/22شعبه

نیم مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه بدون قید مساحت و طول

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران سازه و راه سازی بهرام گور قطرویه

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود نیریز پخش بنیامین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نی ریز
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ثبت و امضا ذیلدفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.
موضوع فعالیت:توزیع و فروش محصوالت و مواد غذایی بسته بندی شده  ،شرکت در
مناقصات و مزایدات  ،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکهایدولتی و خصوصی و
مؤسسات مالی و اعتباریداخلی و خارجی  ،شرکتدر نمایشگاههای بینالملل تخصصی و
غیر تخصصیداخل و خارج کشور ،ایجاد شعب ودفاتر نمایندگیدر زمینه موضوع فعالیت
شرکت در داخل و خارج از کشور ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه
موضوع فعالیت شرکت .صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ و نمایندگی  ،شرکتدر
کلیه نمایشگاهها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی ،با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس ،شهرستان نی ریز ،بخش مرکزی ،شهر نیریز ،محله خ امام
مهدی ،کوچه  9بسیج ،خیابان بسیج ،پالک  ،0طبقه همکف کدپستی 7491714397
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم
الشرکه هر یک از شرکا آقای رسول اسماعیلی به شماره ملی  2550047133دارنده
 500000ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل اسماعیلی به شماره ملی 2550113391
دارنده  500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رسول اسماعیلی به شماره
ملی  2550047133و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت
مدیره به مدت نامحدود آقای ابوالفضل اسماعیلی به شماره ملی  2550113391و به
سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدوددارندگان.
حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضا رسول اسماعیلی
فرزند محمد به شماره ملی  2550047133و ابوالفضل اسماعیلی فرزند محمد به شماره
ملی  2550113391همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نیریزان فارس جهتدرج
آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

1042844

34813

34676

تاریخ انتشار :یکشنبه 1399/08/25

مصطفی علیخانی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیریز

34882

صفحه  507ثبت وسند جلدی  3.484790صادر وتسلیم گردیده

مبلغ سپرده

آگهی مزایده

خواهد کرد.

بخش  22فارس نیریز

️ ۲لیوان آب در صبح برای داشتن بدنی سالم️،نیم ساعت
قبل از هر وعده غذا برای هضم بهتر 2.5️،ساعت بعد از هر
وعده غذا برای هضم بهتر ۱️،لیوان قبل از حمام رفتن برای
تنظیم فشارخون ۱️،لیوان قبل از خواب برای جلوگیری از
بیماریهای قلب و عروقی .بین غذا آب نخورید ،زیرا موجب
اختاللدر عمل هضم میشود.

2/34681

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :اجرای کلیه عملیات راهسازی اعم از راههای اصلی و فرعی،
بزرگراهها ،آزادراهها ،راههای ریلی ،باند فرودگاه و پست انتقال هوایی پایدار ،تونلها و
پلها ،راههای زیر زمینی و تجهیزات ،خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای
بازرگانی ،اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ،اخذ وام
و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی ،تهیه و تولید تجهیزات راهداری و اجرای
عملیات تولید آسفالت و شن و ماسه و راهاندازی خطوط تولید و کارخانجات تولید
آسفالت و شن و ماسه ،طراحی ،محاسبه ،اجرا ،نظارت ،مشاوره پروژههای عمرانی اعم
از آجر  ،سنگی ،بتنی و فلزی ،فعالیت و زمینه ساخت و احداث شرکتهای مسکونی،
تجاری و اداری ،جاده سازی ،راه سازی ،محوطهسازی ،تونلسازی ،خاکریزی
و خاکبری ،سد سازی ،تسطیع اراضی ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری
و غیر شهری ،زیرسازی ،شنریزی ،آسفالتکشی و خطکشی،کارد رپل بندی،
سرعتگیری و هرگونه پاکسازی مربوط راه،خرید ملزومات ،احداث سوله و اسکلت
فلزی ،نازککاری و نما سازی ،اقالم پیش ساخته ،خازن بتنی ،مبلمان پارکی و
شهری ،انواع سازهها از قبیل پارکینگ و آالچیق و اجرای طر حهای صنعتی و
تأسیسات شهری ،شرکتدر مناقصات و مزایداتدولتی و خصوصی،طراحی ،نظارت
و اجرا مشاوره و امور ابنیه اعم از بتنی و فلزی،ساخت مجتمعهای مسکونی تجاری
و اداری ورزشی و ساخت سوله و منتاژسازه های فلزی بزرگ اعم از سازههای فلزی
کار خانههای فوالد و سیمان ،نقشهبرداری ،انبوهسازی ،بهینهسازی بافتهای فرسوده
شهری و غیر شهری ،انجام کلیه امور خدماتی شامل تنظیفات ،محوطه سازی ،فضای
سبز ،اجرای کلیه خدمات شهری اعم از مبلمان شهری ،رنگ آمیزی ،جداول و جدول
سازی و جدول کشی ،تسطیع اراضی ،راه سازی ،خطوط انتقال آب و گاز و برق ،خرید
و فروش میوه ،صادرات و واردات انواع میوه و تره بار ً
کال پس از اخذ مجوزات الزم برابر
قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط.
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی :استان فارس ،شهرستان نیریز ،بخش قطرویه ،شهر قطرویه،
محله خ ولیعصر ،خیابان ولیعصر ،کوچه شمشاد ،پالک  ،0طبقه همکف کدپستی
7498133967
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان
سهمالشرکه هر یک از شرکا آقای مجتبی قربانی به شماره ملی 2550076583
دارنده  950000ریال سهم الشرکه آقای علی رضا قربانی به شماره ملی
 2550233212دارنده  50000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای
مجتبی قربانی به شماره ملی  2550076583و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علی رضا قربانی به شماره ملی
 2550233212و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود.
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضاء آقای
مجتبی قربانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نیریزان فارس جهت
درج آگهیهای شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

چونآقای حمیدرضا دشــتباناحدی از وراث محمد علی دشتبان

شهرداری ارائه نماید متقاضیان میبایست کلیه اسناد را
تا پایان وقت اداری مورخ 99/09/05در پاکت الک و مهر
به آدرس فارس نیریز خیابان آیت ا ...طالقانی شهرداری
نیریز واحد دبیرخانه محرمانه تحویل نمایند جلسه
کمیسیون مزایدهساعت  9صبح مورخ 1399/09/06در
شهرداری برگزار خواهد شد.کلیه هزینههای نشر آگهی
به عهده برنده مزایده می باشد.پرداخت کلیه کسورات

کارواش

چونآقای سید میر احمد فقیهاحدی از وراث حاج سیدعلی فقیه مطابق دادنامه انحصار
وراثت شماره  1390/09/24-521شعبه اول شورای حل اختالف نیریز با تسلیم دو برگ
استشــهادیه که در دفترخانه اسناد رسمی شماره  351نیریز تنظیم گردیده است مدعی
اســت که تعدادجلد ســند مالکیتمربوط به ی سهم و سه چهارم سهم مشاع بدون ثمن
اعیانی از  10ســهم ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  555.95مترمربع تحت پالک
 902واقع در نیریز بخش  22فارس به نام اکبر نظر زاده فرزند شعبان در ذیل ثبت 954
دفتر  33صفحه  269ثبت وسند جلدی  3.305831صادر وتسلیم گردیده است و طی
سند انتقال قطعی  1371/07/04-33658دفترخانه  11نیریز به مورث ایشان آقای سید
علی فقیه فرزند سید هدایتاله منتقل شده است و به علت جابجایی مفقود شده است و
نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است .مراتب طبق دستور ماده  120اصالحی
آییننامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای
کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به
ثبــت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا خالصه معامله
تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند
ارائه نشــود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم

09164031182

شناسه آگهی:

مصطفی علیخانی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نی ریز

خلیل مرادخواه -رئیس ثبت اسناد و امالک زریندشت

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیریز

آگهی فقدان سند مالکیت

شناسه آگهی 1039557

شهرداری نیریز ،در نظر دارد نسبت به اجاره هشت باب
مغازه و یک باب کارواش واقعدر ابتدای بلوار امام رضا(ع)
(ترمینال مسافربری) با مشخصات زیر از طریق مزایده
برای مدت یکسال به بخشخصوصی واگذار نماید .لذا
از کلیه متقاضیان دعوت به عمل میآید جهت دریافت
اسناد مزایده و اطالعاتتکمیلی به شهرداری مراجعه
نمایند یا با شماره تلفن چهار رقمی  0715320داخلی
 307تماس حاصل فرمائید و یا به سامانه شفافیت
شهرداری نیریز به آدرس http://shafafiat.
 neyriz.ir مراجعه نمایند .متقاضی میبایست مبلغ
سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش واریزی به
حساب  0105692262004بانک ملی شعبه احمد
نیریزی به نام شهرداری نیریز به همراه اسناد مزایده

مصطفی علیخانی

ابزارفروشی خازن)به فروش می رسد

تأسیس مؤسسه غیر تجاری انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی آرکا نی ریز
درتاریخ  1399/08/12به شماره ثبت  175به شناسه ملی 14009555259

ثبت و امضا ذیلدفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.
نام :انجمن پیشگیری از آسیب های اجتماعی آرکا نی ریز موسسه غیر تجاری.
موضوع فعالیت :به حداقل یا به صفر رساندن معضالت اجتماعی اعم از خودکشی طالق
و بزهکاری ،دعوت از اساتید مجرب کشور و برگداری همایشها  ،سمینارها و کارگاههای
در راستای پیشگیری و حل معضالت اجتماعی ً
کال پس از اخذ مجوزات الزم برابر قوانین
و مقررات جاری کشور باستناد نامه شماره ص 5667/1987/99/مورخ 1399/7/7
فرمانداری شهرستان نیریز .به موجب مجوز از اداره کل (اداره کل سازمان های مرم نهاد)
وزارت کشور برابر با شماره مجوز ص5667/1987/99/در تاریخ 1399/07/07در استان
مربوطه این آگهی به ثبت رسید.
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس ،شهرستان نیریز  ،بخش مرکزی ،شهر نیریز ،محله فدائیان
اسالم ،کوچه «نوباز» ،کوچه  14فدائیان اسالم ،پالک  ،0طبقه همکف کدپستی
7491735569
دارایی شخصیت حقوقی  20,000,000ریال نقدی سرمایه مؤسسه مبلغ 20000000
ریال (مبلغ بال عوض میباشد) میباشد مدیران خانم فرناز نبیئی به شماره ملی
 2550155831و به سمت عضو هیئت اداره کننده به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای جواد فرزانفر به
شماره ملی  2559559692و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو
هیئت اداره کننده به مدت  2سال خانم مریم قره چاهی به شماره ملی  2559591677و به
سمت عضو هیئت اداره کننده به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2
سال آقای محسن جلویز به شماره ملی  2559595184و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت اداره کننده به مدت  2سال خانم سیده زهرا ابطحی به
شماره ملی  6700005272و به سمت عضو هیئت اداره کننده به مدت  2سال
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد ات ماالی با امضاءمدیر عامل و خزانه
داری ودر غیاب خزانهداری با امضاءرئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود
بازرسان خانم راحله رضوانی به شماره ملی  2559620677به سمت بازرس علی البدل
به مدت  1سال خانم محبوبه پرنیان به شماره ملی  2559959275به سمت بازرس اصلی
به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار نی ریزان فارس جهتدرج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور ،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها
و مؤسسات غیرتجاری نی ریز

1042851

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/08/26:

ش  -1591مورخ 1399/08/01

تاریخ انتشارنوبت اول1399/08/11:

تاریخ انتشارنوبت اول1399/08/11:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/08/25:

️برای پخت ،اول آب را در ظرف جوشبیاورید ،بعد سیبزمینی را در آن
بیاندازید.
 ️ساقه و برگهای سیبزمینی حاویسمی به نام سوالئین است.
️سیبزمینیدر اثر ماندندر انبار یا پختناصحیح ،ویتامین  cرا ازدست میدهد.

 ️سیبزمینی پخته شده یا کباب شدهبا پوست ،بیشترین مقدار ویتامینها را
داراست.
️سرشار از ویتامین  B6و تقویت کنندهقلب و عروق است.
 دارای منیزیم و پتاسیم (عامل مقویقلب و کلیه) است.

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  22فارس نیریز

چــون آگهی و عملیات تحدیــدی اختصاصی پالک  4533واقع
در بخــش  22فارس نیریزملکی ورثه مرحومه مژگان صمدی
تحت عنوان یک قطعه زمین مشــهور به ســیف آباد بر حسب
تقاضای مالکین که درخواســت انتشــار آگهی تحدید حدود
اختصاصــی نمودهاند .وقت تحدید حدود یکشــنبه  7دیماه
 1399تعییــن و عملیات تحدید از ســاعت  8صبح در محل
شــروع و به عمل خواهد آمد .به وسیله این آگهی از متقاضی
مزبــور و کلیه صاحبان امالک مجــاور بر طبق ماده  14قانون
ثبــت دعوت میگردد که در وقت مقــرر در محل وقوع ملک
حضــور بهم رســانند .واخواهی مجاورین نســبت به حدود و
حقوق ارتفاقی باســتناد ماده  20قانــون ثبت از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدید تا  30روز پذیرفته خواهد شد که بایستی
کتباً به اداره ثبت محل تســلیم و رســید عرض حال دریافت
نماییــد .ضمناً معترض از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت
یکماه فرصت خواهد داشــت که دادخواست خود را به دادگاه
صالحــه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره
ثبت ارائه نماید .در غیر اینصورت ســند مالکیت برابر مقررات
صادر خواهد شد.
وقت انتشار :یکشنبه 1399/08/25

در خیابان ولی عصرکوچه خلیل شاهمرادی (پشت

شناسه آگهی:

ب رابر رأی شماره  1399603110050000751هیأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ن یریز تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مسعوددیدگاه فرزند عبدالحسین به
شماره شناسنامه  2550035151صادره از ن یریز شش دانگ یک
باب خانه به مساحت  191.20متر مربع پالک  392فرعی از 3789
اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  341فرعی از  3789در نی ریز
بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی حانم منیژه زردشت
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم م راتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی م یشود .در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعت راضی داشته باشند ،م یتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعت راض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعت راض ،دادخواست خود را به م راجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی استدر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعت راض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 زمانبندی صحیح آب خوردن !

آگهی تجدید مزایده عمومی

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ش  -2572مورخ 1399/07/27

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

//

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین

زرین دشت واقع در حاجی آباد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
آقای باقری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم م راتبدردو
نوبت به فاصله  15روز آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعت راضیداشته باشند ،م یتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدتدو ماه اعت راض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعت راض،دادخواست
خود را به م راجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی استدر صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.

 زمان سرماخوردگی آنتیهیستامین نخورید !
این کار باعث ️غلیظ شدن ترشحات️ ،انسداد مجاری
سینوسها ،رشد بیشتر ویروسها و️تضعیف سیستمدفاعی
بدن میشود.

دانستنیهای سیبزمینی

و آوریل بررسی کردند .در این مطالعه
مشخص شد آنتیبادی بدن افراد به میزان
یک چهارم کاهش یافته و از  ٪۶در ماه
ژوئن به ٪۴/۴در ماه سپتامبر رسیده است.
این موضوع احتمال کاهش ایمنی مردم
پیش از موج دوم شیوع ویروس کرونا در
هفتههای اخیر را افزایش میدهد.

ب رابر رأی شماره  99/06/03 - 139960311023000157هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زریندشت تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عالیه فتحی فرزند محمد حسین
به شماره شناسنامه 6964صادره از حاج یآباد در یک باب خانه به
مساحت  571.60متر مربع پالک  17فرعی از  7978اصلی مفروض و
مجزی شده از پالک  7978اصلی قطعه  8بخش  12فارس شهرستان

که در کاهش قندخون مؤثر است استفاده
کنند.
مصرف قندهای ساده (مانند قند ،شکر و
تنقالت شیرین) را کاهشدهند.
خوراکیهایی با نمایه قند خون (گلیسمی)
پایین (نان بربری ،نان تافتون ،سنگک
،چغندر ،لپه ،عدسی ،لوبیا قرمز ،لوبیا
چیتی و ماش) را جایگزین خوراکیهایی
با نمایه قند خون باال (لواش ماشینی ،باقال
بدون پوست ،هویج ،سیبزمینی و پوره
سیبزمینی) نمایند.

//

چرا آنتیبادی کرونا زود از بین میرود؟
️تحقیقات اخیر دانشمندان انگلیسی
نشان میدهد افرادی که عالئم ابتال به
کرونا در آنها ظاهر نمیشود ،سریعتر از
افراد دارای عالمت ،آنتیبادی خود را از
دست میدهند️.دانشمندان لندنی ،میزان
آنتیبادیها را در مردم پس از موج نخست
شیوع ویروس کرونا در ماههای مارس

 انگور قرمز همراه با دانههای درون
آن ،یکی از بهترین آنتیاکسیدانهای
شناخته شده برای درمان التهابهای
پوستی مثل اگزما ،داءالصدف(یک بیماری
پوستی که منجر به پوستهریزی و تورم
میگردد) و آکنه است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی

34907

34890

منزلی قدیمی با موقعیت تجاری ومسکونی واقع

2/34914

ش  -1605مورخ 99/08/19

حتماً غذا رادر حجم کم و بهدفعات بیشتر
میل کنند.
در هیچ وعدهای بیش از حد غذا نخورند.
در برنامه غذایی خود از همه گروههای
غذایی به شکل متنوع و متعادل استفاده
کنند.
مصرف غذاهای چرب و سرخ کرده را
کاهشدهند.
مصرف نمک را کاهشدهند.
روزانه از مواد غذایی فیبردار مانند
حبوبات ،سبزی ،میوه و نانهای سبوسدار

ش  -2575مورخ 1399/08/01

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف

  ٪۳۱موارد ابتال به کرونا در مهمانیهای خانوادگی !️سخنگوی ستاد مقابله با کرونا :جمعهای خانوادگی یکی
از کانونهای اصلی بیماری کووید  ۱۹اعالم شده است .با
صحبت کردن یک بیمار ،افشانههای حاوی ویروس سریعتر
منتشر میشود .سرعت انتشار افشانهها در هنگام بلند
صحبت کردن  ۵۰برابر زمانی است که سکوت میکنیم.
 ۱ساعت صحبت بلند ،افشانههای حاوی ویروس رادر هوا به
گردش میاندازد/ایرنا

خانمهاي باردار مبتال به ديابت
چه بخورند؟

 انجیر منبع خوبی از منیزیم است.
ملین و ضد یبوست است.
به بهبود سرفه و نفس کشیدن کمک میکند.

 فشارخوندر ایران بیشتر از کرونا قربانی میگیرد !
️وزیر بهداشت :میگوییم هر  ۳دقیقه یک ایرانی به دلیل کرونا
میمیرد؛ اما هر ۲دقیقه یک نفر بهدلیل پرفشاری خون ،میمیرند.
فشارخون هر سال جان  ۱۰۰هزار نفر رادر ایران میگیرد.

شود ودر مواقع الزم آن را به صورت بزند.
 در هنگام مالقات با بیمار باید ماسکمناسب استفاده کرده و آن را لمس
نکنید.
 از تماس با مایعات بدن ،بخصوصترشحات دهانی ،تنفسی و مدفوعی
خودداری کنید.
 قبل و بعد از برداشتن ماسک و بیرونآوردندستکش،دستها را بشویید.

3/34908

//

 پرحرفی چگونه باعث شیوع بیشتر کرونا میشود !؟
️پژوهشگران دریافتهاند صحبت کردن عادی جریانی مخروطی
شکل از هوا را ایجاد میکند که این جریان با سرعت قطرات کوچک
را از دهان فرد به میزان چند متر منتقل میکند .این موضوع
میتواند عاملی برای انتقال ویروس کرونا در صورت ابتالی یکی
از افراد باشد.

 اگر نقرس یادیابتدارید ،سماق را فراموش نکنید !
سماق با کاهش اوریک اسید ،نقرس را درمان و به طرز
شگفتانگیزی میتواند نشانههای دیابت را  ٪۸۱کاهش دهد.
دیابتیها مصرف سماق را فراموش نکنند.

توضیح :هم راه داشتن ماسک و رعایت پروتکل های اجتماعی الزامی است.

 انجمن صنفی کارفرمایی انارکاران شهرستان و حومه ن یریز و استهبان
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 امسال نباید حتی به سرماخوردگی مبتال شویم !
معاون علوم پزشکی گیالن ،با اشاره به همزمانی شیوع کرونا و
بیماریهای تنفسی مانند آنفلوانزا و سرماخوردگی گفت :از
آنجایی که  ۳بیماری عالئم مشابهیدارند ،باید تالش کنیم امسال
به هیچ کدام از بیماریهای تنفسی مبتال نشویم.

موضوع جلسه -1 :انتخاب هیئت مدیره انجمن  -2انتخاب بازرس انجمن  -3ارائه گزارش مالی سال -4 98تغییر اساسنامه ماده 7

ش  -1607مورخ 99/08/21

 صبح زود بهترین زمان برای نوشیدن آبمیوه است!
بهخصوص اگر از آب سیب ،گالبی و یا انگور استفاده کنید؛ چرا که
باعث عملکرد بهتر دستگاه گوارش ،جذب مواد مغذی و شادابی
میشود.

بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن صنفی کارفرماییدعوت به عمل می آیددر جلسه مجمع عمومی که رأس ساعت  10:30الی 12روز چهارشنبه
مورخ 99/9/12در محل نمازخانه واقعدر مدیریت جهاد کشاورزی تشکیل می گردد و حضور به هم رسانند.

34910

 بیمار را در اتاقی جدا دارای تخت و باتهویه مناسب ببرید.
 پس از شستن دستها آنها را با حولهکاغذی یکبار مصرف خشک کنید.
 شستن دستها پس از هربار تماس بابیمار یا محیط انجام شود.
 اعضای خانواده در اتاق دیگری باشند وفاصله الزم را با بیمار رعایت کنند.
 -ماسک باید در اختیار بیمار قرار داده

 پيشگيرى از پوکى استخوان
شويد به پيشگيرى از پوکى استخوان کمک مىکند.
مصرف شويد باعث تنظيم سيکل قاعدگى مىشود و ايمنى بدن
را باال مىبرد .همچنین به کاهش چربی خون هم کمک میکند.

 عدسی بهترین صبحانه برای افرادی است که در زمستان زیاد
سرما میخورند !
عدسی به علتداشتن زینک ،با تقویت ایمنی بدن به کاهش ابتال
به سرماخوردگی کمک میکند و همچنین در قدرت و حجمدهی
عضالت نیز مؤثر است.

 سرعت عجیب و غریب انتشار کرونادر هنگام حرف زدن

فروش زمین

چند توصیه برای مراقبت از

 ویتامین  B6در زمان بارداری حالت تهوع را مهار میکند!️
به جای مصرف دارو برای رفع تهوع ،خوراکیهای حاوی ویتامین
 B6مانند:
️غالت سبوسدار️،کره بادام زمینی️،موز️،هویج و️ آووکادو بخورید!

 علل افزایش آمار ابتال و فوتیهای کرونادر ایران
یک فوق تخصص مراقبتهای ویژه با اشاره به برخیدالیل افزایش
آمار ابتال و مرگ و میرهای ناشی از کرونادر کشور ،به ناکافی بودن
میزان تستهای تشخیصی ،یکپارچه نبودن پروتکل درمانی در
نقاط مختلف کشور ،وجود خطای سیستماتیک در آیسییوها
و در کنار آن کمبود تأسیسات و تجهیزات بیمارستانها اشاره
کرد و گفت :عدم ردیابی بیماران کرونایی و افراد در تماس با آنها
و همچنین عدم رعایت قرنطینه واقعی از سوی برخی بیماران ،از
مهمترین عوامل تأثیرگذار در افزایش آمار ابتال و به تبع آن آمار
فوتیهادر کشور است /.ایسنا

چند خط سالمتی

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده (نوبت دوم) انجمن صنفی کارفرمایی
انارکاران شهرستان نیریز

منزل فروشی

قطعه زمینی به مساحت  1700متر مربع
واقع در باغ تخت روبروی شهرک صدرا
جنب بلوک زنی پارس به فروش می رسد
شماره تماس 09175618323
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زیر نظر :دکترحسنعلی پیشاهنگ پزشک عمومی و محدثه نیکمنش کارشناس ارشد تغذیه

چند خط سالمتی

نیازمندیها
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neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
@ neyrizanfars
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