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نیریز

در بازدید معاونان بنیادمسکن فارس از بخش
قطرویه شهرستان نیریز تأکید شد؛

لزوم استفاده از تسهیالت و ظرفیتهای
قانونی برای محرومیتزدایی
بیشتر قطرویه

فرجاهلل نصیری معاون بازسازی و مسکن روستایی و مصطفی هاشمی معاون
عمران روستایی بنیادمسکن استان فارس از منطقه قطرویه شهرستان نیریز
بازدید و بر لزوم توسعه روستایی و استفاده از تسهیالت و ظرفیتهای
قانونی برای محرومیتزدایی بیشتر در این منطقه تأکید کردند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیادمسکن استان فارس،
نصیری در این برنامه بازدید با عنوان اینکه مناطق روستایی در شرق استان
فارس و بهویژه منطقه قطرویه کلید ورود به فارس است و نقشی بینظیر
در توسعه استانی دارد ،گفت :باید از ظرفیتهای قانونی برای توسعه این
مناطق بهره جست و با محرومیتزدایی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی زمینه
ماندگاری روستاییان را فراهم کرد.
وی اظهار داشت :توسعه روستایی در منطقه قطرویه نیریز منجر به عمران
و توسعه شرق فارس خواهد شد .نیریز شاهراه اصلی ورود به استان
فارس است و منطقه قطرویه در این شهرستان کلید ورود به استان فارس
است و ساماندهی روستاهای این منطقه و به گردش درآمدن چرخ توسعه
روستایی منجر به عمران و آبادانی در شرق استان فارس و بهبود شرایط
زیستی روستاییان خواهد بود .معاون بنیادمسکن استان فارس تأکید کرد:
توسعه روستایی ،صدور اسناد مالکیت ،واگذاری اراضی به متقاضیان و
مقاومسازی و بهسازی روستایی ازجمله فعالیتهای جهادی است که
بنیادمسکن دنبال کرده و در این زمینه گامهای اساسی برای دستیابی به
توسعه با تأکید بر مشارکت مردم برداشتهشده است.
همچنین هاشمی معاون عمران روستایی بنیادمسکن استان فارس بابیان
اینکه محرومیتزدایی مأموریت اصلی بنیادمسکن است و این بنیاد
تاکنون تالشهای مؤثری درزمینهی توسعه روستایی در این شهرستان
برداشته است ،گفت :یکی از عواملی که درگذشته و امروزه باعث شد که
روستاهای قطرویه ازنظر تمدن و فرهنگ همراه تمدن و فرهنگ سایر
مناطق حرکت کنند عامل ارتباط در مبدأ ورودی استان فارس بوده است.
هاشمی گفت :راه اصلی شیراز به کرمان که راه ارتباطی اصلی استان
فارس است و شرق و غرب را به هم متصل میکند از این روستاها
میگذرد .قطرویه از دیرباز محل عبور کاروانها و قبایل مختلف بوده
است و توسعه روستایی در این منطقه ریشهدار است.

رئیس جدید آبفا روستایی الرستان معرفی شد

با حضور فرماندار ویژه الرستان ،رئیس جدید آبفا روستایی الرستان معرفی شد .به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شرکت
آبفا روستایی فارس ،در این مراسم جلیل حسنی فرماندار ویژه الرستان در سخنانی اظهار داشت :با توجه به گسترده بودن شهرستان الرستان
که دارای  8شهر و  6بخش است و با توجه به خشکسالیهای چندین ساله در این منطقه ،میطلبد که مسئولین استانی در موضوع آب ،توجه
ویژه به الرستان نمایند .وی از رسول عسکری رئیس پیشین آبفا روستایی الرستان تقدیر و تشکر و برای رئیس جدید آرزوی موفقیت کرد.
معاون استاندار فارس با تأکید بر اینکه در آینده بایستی از تجربههای عسکری کهید طوالیی در بحث آبرسانی به روستاها دارد استفاده
نمود ،تصریح کرد :اگر تمامکارها و فعالیتهایمان در یک کانال تعاملی صورت پذیرد ،تأثیرگذاری آن بهمراتب بیشتر است از اینکه کارها
و فعالیتها در یک فضایی با اقدامات تعارضی انجام گردد .در پایان حکم منصور تقویفرد بهعنوان رئیس جدید آبفا روستایی الرستان به
وی تقدیم و از خدمات ارزنده و چندین سالهی رسول عسکری رئیس پیشین تقدیر و تجلیل شد.
روسای بانکهای عامل شهرستان برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اقدامات بانکها در ایام نوروز ،تسهیالت مددجویان
کمیته امداد(ره) و تسهیالت مسکن روستایی بحث و تبادلنظر گردید
و بر لزوم روانسازی امور برای اعطای تسهیالت بهسازی و مقاومسازی
روستایی تأکید شد .فرماندار شهرستان کوار بابیان اینکه بانکها میتوانند
موتور محرک در توسعه روستایی و ایجاد اشتغال باشند ،یادآور شد:
بانکها به کمک سیاستهای اعتباری و مالی خود قادرند وسایل رشد و
توسعه اقتصادی را در جامعه فراهم کرده یا با اعطای وامهای بازرگانی،
صنعتی و تولیدی ،توسعه اقتصادی را فراهم نمایند.

دهقان بابیان اینکه اساسًا وظیفه بانکها در هر جامعهای حمایت و کمک
به بالندگی اقتصادی است ،گفت :دراینبین برخی از بخشهای اقتصادی
در هر جامعه ممکن است به دالیل گوناگون مغفول واقعشده یا کمتر
پیشرفت کنند حالآنکه بالندگی آنها نقش بهسزایی در توسعه اقتصادی
و اشتغالزایی خواهد داشت .فرماندار شهرستان کوار توسعه روستایی و
ارائه تسهیالت درزمینهی مقاومسازی و ایجاد اشتغال در روستاها را از
کارکردهای بانکها دانست و گفت :جامعه ما نمونه منحصربهفردی در
این زمینه است که بانکها نقش بیبدیل در توسعه آن دارند.
وی افزود :با نگاهی اجمالی به بخشهای توریست ،کشاورزی،
ساختمانسازی ،صنایع دارویی و غذایی ،شیالت و صیادی ،کشف و
استخراج معادن ،ایجاد نیروگاه و پاالیشگاه ،ورزش ،بیمه و ...درمییابیم
که با توجه به نیروی انسانی مستعد و امکانات طبیعی و خدادادی
فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری و ایجاد بازده اقتصادی وجود دارد
که میبایست بانکها با حمایت از فعاالن یا پیشقدم شدن در این عرصه
خودمحور و پایه توسعه قرار گیرند.

برپایی جلسه هماندیشی سنت حسنه
اعتکاف در شورای فرهنگ عمومی شادگان

در نشست هماهنگی بانکهای کوار اعالم شد؛

در نشست هماهنگی بانکهای کوار بر لزوم همسویی بانکها برای
روانسازی ارائه تسهیالت تأکید شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیادمسکن استان فارس،
هفتمین جلسه شورای هماهنگی بانکهای شهرستان کوار به ریاست
داریوش دهقان فرماندار شهرستان و با حضور عباس خالقداری دارابی
مدیر بنیادمسکن شهرستان کوار و تعدادی از مسئولین ادارات شهرستان و

3

شماره

خبرنگار و عکاس /ناصر حکیمی :معاون فرماندار شادگان در جلسه
شورای فرهنگ عمومی شهرستان از برپایی سنت حسنه اعتکاف در
مساجد بهمنظور ترویج فرهنگ اسالمی و حمایت از برنامههای ارزشی
خبر داد.
نعمتاله آلبوغبیش از هماندیشی سنت حسنه اعتکاف در نشست شورای
فرهنگ عمومی شهرستان خبر داد و گفت :با توجه به استقبال عمومی،

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست
خواهان مؤسسه اعتباری ملل دادخواستی به طرفیت خواندگان  -1احمد کاظمی فرزند مختار  -2حسین کاظمی فرزند احمد  -3محمدعلی عربلو فرزند امیدعلی  -4احد جوادی فر
فرزند فریبرز  -5محمدمختار کاظمی فرزند احمد به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987180100298شعبه اول دادگاه عمومی
(حقوقی) دادگستری شهرستان کازرون ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/2/19ساعت  11تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
/1738م الف
6/2262
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری کازرون

2198

سال
بیست و سوم

انجام تمهیدات الزم برای برپایی سنت حسنه اعتکاف در مساجد بهمنظور
ترویج فرهنگ اسالمی و حمایت از برنامههای ارزشی ضروری است.
معاون فرماندار شادگان با اشاره به پیشینه اعتکاف و سخنان مقام معظم
رهبری مدظلهالعالی مبنی بر اینکه یکی از اقدامات مهمی که در کشور
صورت گرفته مسئله اعتکاف است ،یادآور شد :رعایت الزامات اعتکاف،
تعیین امام جماعت ،سخنران ،استاد قرآن ،مداح و برنامهریزی جهت تأمین
سایر نیازهای معتکفین الزم و ضروری است .وی حضور روحانیون در
بین معتکفین را از صفات بارز اعتکاف عنوان کرد و افزود :تالش در
جهت حفظ آرامش محیط اعتکاف و سکوت در جهت ارتباط با خالق،
مورد تأکید واقعشده و باید به شکل ویژه مدنظر قرار گیرد.
آلبوغبیش خاطرنشان ساخت :با توجه به مصادف شدن ایام اعتکاف با
تعطیالت نوروزی و دو واقعه مهم میالد باسعادت موالی متقیان حضرت
امام علی علیهالسالم و وفات حضرت زینب کبرا سالماهلل علیها ،اجرای
مراسم مناسب و درخور شأن ،مورد تأکید است.
معاون فرماندار شادگان در ادامه نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان،
به سفر اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به استان خوزستان اشاره کرد
و گفت :در این سفر نقشه راه فرهنگی سه سال آینده خوزستان در قالب
تفاهمنامه فیمابین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و استاندار خوزستان با
موضوع تکمیل طرحهای نیمهتمام فرهنگی ،توسعه فعالیتهای فرهنگی
و هنری و توجه به فرهنگ و هنر اقوام ،مبادله شده و الزم است ادارات
فرهنگی در راستای بهرهمندی شهرستان از این تفاهمنامه پیگیری و اقدام
کنند.

ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮ ﺍﺣﻤﺪ

شهرهای برتر گردشگری
کهگیلویه و بویراحمد انتخاب میشوند

بویراحمد گفت :با توجه به انتخاب شهرهای برتر گردشگری کشور
بر اساس شیوهنامه انتخاب شهر برتر ،سه شهر استان را بهعنوان
شهرهای برتر در بحث ارائه خدمات به گردشگران در ایام نوروز
انتخاب میکنیم.
باقری بیان کرد :با توجه به تصمیمات اتخاذشده در کمیته اطالعرسانی
مقرر شد برای جلوگیری از ارائه آمارهای مختلف ،اطالعرسانی در
رابطه با مسائل مختلف نوروز  97اعم از جشنوارهها ،تصادفات و غیره
توسط سخنگوی ستاد خدمات سفر که با حضور استاندار تعیین میشود،
انجام شود.
وی بابیان اینکه جشنوارههای مرتبط با ایام نوروز باید با مشارکت
مساعی همه دستگاهها برگزار شود ،ادامه داد :تمهیداتی اندیشیده شود
که سالنهای ورزشی و فرهنگی برای اسکان اضطراری مسافران و
گردشگران در موقع نیاز آماده باشند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کهگیلویه و
بویراحمد خواستارترمیم حفاریها توسط دستگاههای خدمات رسان
تا  25اسفند شد و گفت :برنامه تجلیل از عملکرد کمیتههای  10گانه
ستاد خدمات سفر بعد از ایام نوروز انجام میشود.
باقری از برگزاری  12جشن در ایام نوروز خبر داد و گفت :از این
تعداد ،هشت جشن با عنوان «صدای بهار» در هشت شهرستان استان و
چهار جشن هم با عنوان «نوروزگاه» در سطح استان برگزار میشود.
دبیر کارگروه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :در ایام
نوروز  97بالغبر  100هزار اقالم تبلیغاتی برای معرفی هر چه بیشتر
نقاط گردشگری استان در ورودی شهرها و مکانهای گردشگری
توزیع میشود.
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گمرک بوشهر رتبه نخست صادرات
را کسب کرد
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لزوم همسویی بانکها برای روانسازی
ارائه تسهیالت
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مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کهگیلویه و
بویراحمد از انتخاب سه شهر برتر گردشگری این استان خبر داد و
گفت :شهرهایی بهعنوان شهر برتر گردشگری انتخاب میشوند که در
ایام نوروز  ۹۷بهترین خدمات را به گردشگران ارائه دهند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی
صنایعدستی و گردشگری استان کهگیلویهو بویراحمد ،محمود باقری
در نشست ستاد خدمات سفر استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار
داشت :هدف از برگزاری این نشست هماهنگی و آمادگی بیشتر
دستگاههای عضو خدمات سفر ،بررسی نقاط قوت و ضعف و کاهش
مشکالت و چالشها در این حوزه و افزایش کیفیت خدمات ارائهشده
به مسافران و گردشگرانی است که این استان را بهعنوان مقصد خود
در ایام نوروز انتخاب میکنند.
وی از برگزاری مانور مشترک دستگاههای عضو ستاد خدمات سفر
استان خبر داد و افزود :این مانور  25اسفند برگزار میشود و انتظار
داریم که همه دستگاهها اعم از پلیس راهنمایی و رانندگی ،اداره کل
بحران و غیره با تمام توان خودرویی در این مانور حضور پیدا کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کهگیلویه و
آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي حمید
کریم پور فرزند حسن
به اتهام حمل  30گرم ماری جوانا مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره
پرونده کالسه  9609987117000988شعبه دوم دادگاه انقالب شیراز ثبت
و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/20ساعت  09:00تعیین که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان
بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر
االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر
26459
گردد/28773 .م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب شیراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1396/07/03 – 139660311036002675هيأت اول موضوع قانون
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملک شيراز ناحيه  4تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم لیال قناعت
منفرد فرزند صفدر به شماره شناسنامه  1323صادره از جهرم در اعیانی سه دانگ مشاع
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  74/45مترمربع احداثی در یک قطعه زمین وقفی
پالک  474فرعی از  924اصلي مفروز و مجزی شده از پالک  924اصلی واقع در بخش 3
شيراز که برابر با اجاره نامه اوقافی با حق احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار شده 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
26360/15969
طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد/26185 .م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/12/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول1396/12/7 :
غالمحسین رییسی – رييس ثبت اسناد و امالک منطقه  4شيراز

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  139660311033000378مورخ  96/12/6هيأت اول موضوع قانون
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملک رستم تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای سیداسالم موسوی
نژاد فرزند سیدخلیفه به شماره شناسنامه  809صادره از ممسنی نسبت به  4/5دانگ مشاع
از ششدانگ عرصه و اعیان ( 1/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به موقوفه بوشهری
تعلق دارد) به انضمام  1/5دانگ دیگر اعیان يک باب خانه به مساحت  249/59مترمربع
واقع در قطعه  9بخش  7فارس شهرستان رستم اراضی مشاعی قریه گوراب انتقالی از
هژیر نیکنام پالک  87فرعي از  89اصلي 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
26377/15977
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد /224 .م الف
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/12/22 :
تاريخ انتشار نوبت اول1396/12/8 :
سیدعلی عباسیان  -رييس ثبت اسناد و امالک رستم

آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي عبدالرحیم
روشن فرزند عبدالکریم
به عنوان متهم به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر مطرح که به این شعبه ارجاع و به
شماره پرونده کالسه  9609987117501055شعبه دوم دادگاه انقالب شیراز ثبت
و وقت رسیدگی مورخ 1397/01/19ساعت  09:00تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده
و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهي مي
گردد تا خوانده در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
26457
در دادگاه حاضر گردد/28771 .م الف
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب شیراز

آگهی تغییرات شرکت محمد پدرام و برادران شرکت تضامنی به شماره ثبت ۹۲۹
و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۷6۲6
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1396/10/17تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :
 آقای محمد پدرام به شماره ملی  2370964782با پرداخت مبلغ 8/940/000/000ریال به صندوق شرکت وارد گردید .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1/060/000/000
ریال به مبلغ  10/000/000/000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هرکدام به شرح ذیل می باشد :آقای محمد پدرام
دارای  8/940/000/000ریال سهم الشرکه  -آقای روح اله پدرام دارای 60/000/000
ریال سهم الشرکه – خانم شیدا اعتمادی دارای  1/000/000/000ریال سهم الشرکه
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید انتخاب شده
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی
 /1741م الف
6/2261
های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کازرون

آگهی تغییرات شرکت محمد پدرام و برادران شرکت تضامنی به شماره ثبت ۹۲۹
و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۷6۲6
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1396/10/16تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :
 آقای محمد پدرام به شماره ملی  2370964782با دریافت کلیه سهم الشرکه خودبه مبلغ  9/940/000/000ریال از صندوق شرکت ،از شرکت خارج گردید .در نتیجه
سرمایه شرکت از مبلغ  11/000/000/000ریال به مبلغ  1/060/000/000ریال کاهش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هرکدام به شرح ذیل می باشد :آقای روح اله پدرام
دارای  60/000/000ریال سهم الشرکه – خانم شیدا اعتمادی دارای 1/000/000/000
ریال سهم الشرکه
با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های
 /1740م الف
6/2261
سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کازرون

آگهی تغییرات شرکت محمد پدرام و برادران شرکت تضامنی به شماره ثبت ۹۲۹
و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۷6۲6
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1396/10/14تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :
 خانم شیدا اعتمادی بشماره ملی  ۲۳۷۰۹۷۲۰۷6با پرداخت مبلغ 1/000/000/000ریال به صندوق وارد شرکت گردید .در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 10/000/000/000
ریال به مبلغ  11/000/000/000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد :آقای محمد پدرام دارای
 9/940/000/000ریال سهم الشرکه – آقای روح اله پدرام دارای  60/000/000ریال
سهم الشرکه – خانم شیدا اعتمادی دارای  1/000/000/000ریال سهم الشرکه
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه
 /1739م الف
6/2261
آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کازرون

سرپرست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر گفت :طی یازدهماهه سال
جاری با احتساب میعانات گازی این استان با صادرات بالغبر  34میلیون و
 125هزار تن کاال به ارزش بالغبر  13میلیارد و  388میلیون دالر بیشترین
حجم صادرات کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش ایرنا ،بهروز قرهبیگی در هشتمین نشست شورای هماهنگی
مدیران استان و وزارت امور اقتصاد و دارایی در بوشهر افزود :صادرات
این استان بدون احتساب میعانات گازی در مدت یادشده حدود  18میلیون
و  230هزار تن کاال به ارزش بالغبر  7میلیارد و  19میلیون دالر گزارش
شده است.
وی اضافه کرد :عمده کاالهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر
شامل میعانات گازی ،محصوالت پتروشیمی ،کودهای معدنی ،سیمان و
کلینکر ،انواع ماهی و میگوی پرورشی ،گوگرد ،سنگ گچ و گچ بنایی،
گوجهفرنگی ،یونجه و جکت و متعلقات آن بوده است.
قرهبیگی ادامه داد :بیشترین حجم صادرات به کشورهای چین ،جمهوری
کره جنوبی ،امارات متحده عربی ،هند ،ژاپن ،اندونزی ،ترکیه ،تایوان،
کنیا و قطر انجامشده است.
سرپرست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر یادآور شد :همچنین طی
مدت یادشده یکمیلیون و  60هزار و  287تن کاال از گمرکات استان
بوشهر وارد کشور شده است.
قرهبیگی بابیان اینکه تأخیر در ترخیص برخی کاالها بر عهده گمرک
نیست ،گفت :هرچند محوریت تجارت کشور با گمرک است؛ اما
بسیاری از مجوزهای ترخیص کاال توسط دستگاههای اجرایی در ارتباط
با گمرک صادر میشود که از نگاه مردم پوشیده هستند ولی بااینحال
تأخیر در صدور این مجوزها و ترخیص کاال به نام گمرک نوشته
میشود.
آگهی
درخصوص دادخواست آقای ایرج محمدی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای اله
یار دوانی فرزند سردیار به شماره کالسه  960406که خوانده مجهول المکان
می باشد تسلیم شوراهای حل اختالف قائمیه نموده که در تاریخ  96/10/27رأی
قاضی شوراصادر شده که به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست
خواهان و دستور شورا و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف
/1742م الف
6/2262
یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه نماید.
شعبه اول شورای حل اختالف قائمیه
آگهی حصر وراثت
خانم بیگم قانعی دارای شناسنامه شماره  6به شرح دادخواست به کالسه  1سیار ازاین
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه
صابری به شماره شناسنامه  5479695304در تاریخ  96/1/26در اقامتگاه دایمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :زینت قانعی متول
 38/4/1ش ملی  5470029905دختر متوفی  -2صفر قانعی متولد  48/1/24ش م
 2451464917پسر متوفی  -3عبداله قانعی متولد  43/4/15ش م  5479891456پسر
متوفی  -4ایران قانعی متولد  30/3/28ش ملی  5479867431دختر متوفی  -5بیگم
قانعی متولد  32/5/1ش م  5479869442دختر متوفی  -6شهناز قانعی متولد 41/1/2
ش م  3549688881دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
6/2260
 /1737م الف
رییس شورای حل اختالف شهر خشت
آگهی تغییرات شرکت محمد پدرام و برادران شرکت تضامنی به شماره ثبت ۹۲۹
و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۲۷6۲6
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/10/14
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب و تعیین سمت گردیدند :خانم شیدا اعتمادیبشماره ملی  ۲۳۷۰۹۷۲۰۷6بسمت مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره و آقای روح اله
پدرام بشماره ملی  ۲۳۷۰۹۷۰۳۸۳بسمت نایب رئیس هئیت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند .
 حق امضاء کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر
شرکت معتبر است .
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل
 /1740م الف
6/2261
دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کازرون

