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خبـر

حضرت  سوگواری  ایام  مناسبت  به 
امام حسین )ع( نمایشگاه خوشنویسی 
برپا  شیراز  در  »نی ناله«  نقاشی خط  و 

می شود.
از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
سوگواری  ایام  مناسبت  به  شیراز، 
نمایشگاه  )ع(  حسین  امام  حضرت 
خوشنویسی و نقاشی خط نی ناله به طور 
برگزار  استان کشور  همزمان در 10 

می شود. 
بر اساس فرخوان اعالم شده هنرمندان 
موضوعات   با  را  خود  آثار  باید 
اسامی،  احادیث،  روایات،  آیات، 
القاب و اشعار با محوریت امام حسین 
و  عاشورا  واقعه  شهدای کربال،  )ع(، 
پیاده روی اربعین تهیه و برای ارائه در 

نمایشگاه ارسال کنند. 
هنرمندان استان فارس باید آثار خود 
را تا 2 آبان ماه به انجمن خوشنویسان 
در  نیز  نمایشگاه  و  ارائه کنند  شیراز 
تاریخ 4 آبان افتتاح می شود. همچنین 
نسخ،  ثلث،  کوفی،  خطوط  هنرمندان 
کرشمه،  شکسته،  نستعلیق،  تعلیق، 

این  در  می توانند  و...  سفیر  معلی، 
نمایشگاه شرکت کنند به شرط آنکه 

آثار با قاب تحویل داده شود. 
عشق  تأثیرات  کشیدن  تصویر  به 
آثار  خلق  در  اهل بیت  و  خداوند 
ظرفیت های  شناساندن  هنری، 
اسالمی  ایرانی-  هنر  فراموش  شده 
واالی  هنر  ترویج  هنرمندان،  بین  در 
ایرانی،  اصیل  فرهنگ  و  اسالمی 
دینی  و  فرهنگی  میراث  پاسداشت 
فعالیت های  ترویج  اسالمی،  ایرانی- 
تکیه بر  با  مذهبی  و  هنری  فرهنگی، 
آثار  تولید  شهادت،  و  ایثار  فرهنگ 
عاشورای  موضوع  با  هنری  فاخر 
از  حمایت  و  شناسایی  و  حسینی 
این  اهداف  ازجمله  ارزشی  هنرمندان 

نمایشگاه ذکر شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس 
امسال شاهد  گفت: در شش ماه اول 
کاهش حدود 30 درصدی فوت ناشی 

از غرق شدگی در این استان بودیم.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
روابط عمومی پزشکی قانونی فارس، 
نفر  اجساد 44  سعید غالمزاده گفت: 
کرده  فوت  غرق شدگی  براثر  که 
بودند در شش ماه اول امسال به مراکز 
شده  ارجاع  استان  قانونی  پزشکی 
اول  ماه   6 در  اینکه  بابیان  او  است. 
براثر  مورد مرگ  تعداد 63  سال 96 

قانونی  پزشکی  توسط  غرق شدگی 
فارس ثبت شده است، اضافه کرد: از 
کل 44 نفر فوت شده در 6 ماه اول 
امسال براثر غرق شدگی در فارس، 36 

نفر مرد و مابقی زن بودند.
با  فارس  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
اول  ماه   6 در  گفت:  آمارها،  استناد 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
تعداد  درصدی   46.5 کاهش  شاهد 
و  شدن  غرق  براثر  شده  فوت  زنان 
مردان  تعداد  در  کاهش 25 درصدی 

فوت شده هستیم.

عملکرد  فارس گفت:  سازمان جهاد کشاورزی  رئیس 
نشان  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق های 
نه چندان  استراتژی های  با  در بخش کشاورزی  داد که 
پیچیده و با سرمایه های اندک می توان کارهای بزرگی 

انجام داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
محمدمهدی  فارس،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
قاسمی در مراسم رونمایی از خط تولید گیاهان دارویی 
زنان  خرد  صندوق های  سالمت  سبز  تحفه  سایت  و 
ما  کشور  در  گفت:  مرودشت،  شهرستان  روستایی 
زمینه بروز و ظهور ظرفیت زنان، به ویژه زنان روستایی 
بهره برداران بخش  فعاالنه ای در کنار  که همیشه نقش 

کشاورزی داشتند، فراهم نشده است.
قاسمی افزود: در توانمندسازی دو بحث اساسی را دنبال 
می کنیم یکی توانمندسازی به لحاظ نوع نگرش، فکر، 
صورت  دانش افزایی  و  بخشی  آگاهی  با  که  اندیشه 
مکمل  مالی  توانمندسازی  این ها  کنار  در  و  می گیرد 
می شود تا علم و آگاهی در کنار نگرشی که پیدا شده 
به ظهور برسد که تمام زمینه هایی که در حوزه جهاد 

کشاورزی انجام می شود چه در حوزه زنان روستایی و 
چه در بحث بهره داران کشاورزی از این خارج نیست.

او با اشاره به این که دانش افزایی، علم و ترویج از طریق 
نظام نوین ترویج انجام می شود و در سطح زنان روستایی 
از طریق دوره ها، کالس ها و توانمندسازی به شکل های 
مالی،  درزمینه  کرد:  اظهار  می گیرد،  صورت  مختلفی 
بهترین نوع حمایت سرمایه ای، صندوق های حمایت از 

توسعه بخش کشاورزی است.
در  اندیشیدن  کمی  با  این که  بابیان  مسئول  مقام  این 
همین  با  و  کشاورزی  حوزه  در  تولید  زنجیره های 
فعالیت های متداول و تزریق مالی نه چندان زیاد، می توان 
شاهد دستاوردهای بسیار بزرگی بود، افزود: خوشبختانه 
در حوزه گلخانه، گیاهان دارویی، زنبورعسل و فرآوری 
وزارت  و  شده  فراهم  بستر  این  محصوالت کشاورزی 
به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی  و  جهاد کشاورزی 
زنجیره های  شکل گیری  جهت  در  اقدامات  از  فارس 
شکل گیری  به  نیاز  ما  چراکه  می کند،  حمایت  تولید 
اقدامات  این  از  یکی  و  داشته  تولید  زنجیره های 
مردان  کنار  در  چه  روستایی  زنان  ظرفیت  از  استفاده 

سازمان  رئیس  است.  مستقل  به صورت  چه  روستایی 
در  بانوان  عضویت  با  گفت:  فارس  کشاورزی  جهاد 
صندوق ها ظرفیت بزرگی ایجاد شده و امکان مشارکت 
و فعالیت تمام زنجیره های تولیدی در حوزه کشاورزی 
نکات  از  افزود:  او  می شود.  ایجاد  خانگی  مشاغل  و 
قابل توجه و بسیار ارزشمند در فعالیت صندوق های خرد 
 IT، از  بهره گیری  مرودشت،  شهرستان  روستایی  زنان 
ICT و استارت آپ ها بوده که بدین وسیله راهی جهت 
فراهم  مختلف  جوامع  به  شده  گواهی   محصوالت  ارائه 
می شود و عالوه بر آن با بهره گیری از این تکنولوژی و 
کوتاه کردن دست دالل ها بهره بیشتری نصیب اعضای 
و  برکات  این که  به  اشاره  با  قاسمی  می شود.  صندوق 
در  به خصوص  صندوق ها  اقتصادی  مثبت  تأثیرات 
شرایط خشکسالی حاکم بر جامعه حقیقتی غیرقابل انکار 
فعالیت خود و دگرگونی در  با  بوده و زنان روستایی 
کالبد  به  همیشه  مثل  را  امید  روحیه  خانواده  اقتصاد 
خانواده و جامعه دمیدند، تأکید کرد: از همه توان خود 
توسعه  از  حمایت  صندوق های  توسعه  و  حمایت  در 

بخش کشاورزی استفاده می کنیم.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
کشاورزی  محصوالت  بیشتر  بازار  کارایی  فارس 
استان فارس را مناسب ارزیابی کرد و گفت: امسال 
نزدیک به ۵۰ درصد از بهای محصوالت کشاورزی 

به تولیدکننده تعلق گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، کارشناسان بر 
این باورند که اگر نزدیک به 60 درصد از قیمتی که 
مصرف کننده برای خرید میوه و تره بار می پردازد، به 
کشاورز تعلق گیرد بازار کارکرد خوبی داشته است. 
سازمان  بازرگانی  توسعه  مدیر  رحیمی،  هدایت اهلل 
جهاد کشاورزی استان فارس در گفت وگو با تسنیم 
استان  کشاورزی  محصوالت  بیشتر  بازار  کارایی 
فارس را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: امسال 
نزدیک به 50 درصد از بهای محصوالت کشاورزی 

به تولیدکننده تعلق گرفته است.
محصوالت  خرده فروش  صنفی،  نظام  قانون  طبق 
کشاورزی تا 30 درصد و عمده فروش 8 تا 10 درصد 
می توانند به قیمت محصول اضافه کنند و 60 درصد 

از قیمت در محصوالت تازه خوری سهم تولیدکننده 
از  قیمت  این صورت  است. رحیمی گفت: در غیر 
تعادل خارج شده است و نقش واسطه ها افزایش یافته 
است. مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان افزود: امسال در بازار سیب، انار و بسیاری از 
شاهد  استان  گلخانه ای  و  سبزی  صیفی،  محصوالت 
کمترین واسطه گری در این بازار بودیم. استان فارس 
سومین تولیدکننده سیب در کشور پس از ارومیه و 
تهران است و حجم باالیی از این محصول در سایر 

استان های کشور به فروش می رسد.
لیموی  قیمت  در  تعادل  عدم  اینکه  بابیان  رحیمی 
برداشت  بود که در زمان  تنش هایی  دلیل  به  جهرم 
لیمو در حمل ونقل کشور ایجاد شد، پیش بینی کرد 
امکان  و  و حجم محصوالت  به شرایط  توجه  با  که 
صادرات، قیمت این محصول نیز متعادل شود و بازار 

با حضور حداقل واسطه ها همراه باشد.
کشاورزی  جهاد  سازمان  بازرگانی  توسعه  مدیر 
افزایش  افزایش واسطه ها سبب  استان تصریح کرد: 

قیمت می شود که تولیدکننده از این افزایش قیمت 
سودی نمی برد. رحیمی با اشاره به نقش صادرات در 
مدیریت مازاد تولید، گفت: درصورتی که محصوالت 
بازار  عوامل  باشد  داشته  وجود  بازار  در  به اندازه 
محصول را مستقیم از تولیدکننده خریداری می کنند 
و با کنار رفتن واسطه ها قیمت متعادل شده و بیش 
از 60 درصد قیمت محصول نصیب کشاورز می شود. 
تولیدکننده  دومین  فارس  استان  کرد:  عنوان  وی 
فارس  مرکبات  نوع  نخستین  و  کشور  در  مرکبات 
که پرتقال نافی است از 15 آبان وارد بازار می شود.

رئیسسازمانجهادکشاورزیفارسعنوانکرد؛
انجام کارهای بزرگ در بخش کشاورزی با سرمایه های اندک

کوتاه شدن دست واسطه ها از بازار کشاورزی فارس

 نمایشگاه خوشنویسی و نقاشی خط »نی ناله« 
در شیراز برپا می شود

رئیسشورایاستانفارس:
شوراهای استان مورد بی مهری دولت ها 

بوده است

کاهش 30 درصدی فوت ناشی از غرق شدگی 
در فارس

آگهیبرگزاریمزایدهفروشضایعاتچوبوآهنآالت
بدینوسیله به آگاهی میرساند شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در نظر دارد 
حدود 2500 تن ضایعات آهن آالت و میلگرد و 300 تن ضایعات چوب و پالت 
خود ، موجود در سایت مجتمع واقع در استان فارس ، شهرستان المرد، منطقه ویژه 

اقتصادی صنایع انرژی بر را طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد 
شرایط واگذار نماید.

از عالقمندان حضور در مزایده دعوت می شود از تاریخ 97/7/30 لغایت 97/8/2 ) به جز ایام تعطیل ( 
جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس های ذکر شده در زیر آگهی مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل پاکتهای پیشنهاد قیمت مزایده گران تا ساعت 17 مورخ 97/8/12 )به جز ایام تعطیل( می 
باشد. پیشنهاد دهندگان می بایست در مهلت تعیین شده اسناد مزایده حاوی کلیه مدارک الزم را با رعایت 

شرایط این مزایده به آدرس های ذکر شده در زیر این آگهی تحویل و رسید دریافت نمایند. 
آدرس:  

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان سیزدهم پالک 35.
المرد، منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر المرد ، سایت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب.

28127/17154
روابطعمومیشرکتمجتمعصنایعآلومینیومجنوب

آگهی حصر وراثت
آقای محمدحسن داودی فرزند مرحوم جعفر  به شرح درخواستی که به کالسه 
97095207 ش 4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار 
حاج  مرحوم  فرزند  داودی  جعفر  مرحوم  که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت 
کریم  به شماره شناسنامه 2370196831 – 1314/3/5  صادره از کازرون 
فوت  کازرون  شهرستان  خود  دایمی  اقامتگاه  در   1397/6/13 تاریخ  در 
نموده ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- محمدحسن داودی به شماره ملی 
2371821780 – 1339/1/1 کازرون پسر متوفی 2- کاظم داودی به شماره 
محمدحسین   -3 متوفی  پسر  کازرون   1349/7/1  –  2371893617 ملی 
متوفی  پسر  کازرون   1346/6/1  –  2371876801 ملی  شماره  به  داودی 
پسر  کازرون   66/4/24  – ملی 2372545264  شماره  به  داودی  کریم   -4
به شماره ملی 2371899313 – 1350/7/1  متوفی 5- خانم فریده داودی 
ملی 2370314583  شماره  به  داودی  فرزانه  خانم   -6 دخترمتوفی  کازرون 
به شماره ملی  – 1340/8/25 کازرون دختر متوفی 7- خانم فاطمه داودی 
2372545256 – 1363/1/1 کازرون دختر متوفی 8- خانم حبیبه اسدالهی 
متوفی همسر  کازرون   1322/9/1  -2371711748 ملی  شماره  به   فرد 

9- خانم همایل شریفی بهلولی به شماره ملی 2370596481 – 1337 کازرون 
همسر متوفی

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی با   اینک 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
واال  نماید   تقدیم  و  مراجعه  شورا  این  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ 

گواهی صادر خواهد شد.  974/ م الف            7/1293
زمانی بخش - رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون  

آگهی ثبتی 
تاسیس موسسه غیر تجاری داوری سحاب عدالت کوثر درتاریخ 1397/07/23 به 
شماره ثبت 3824 به شناسه ملی 14007890869 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع: 
انجام کلیه امور داوری از قبیل قبول حکمیت و داوری های داخلی و بین المللی 
و  اجتماعی  دینی،  ارزشهای  معیار  و  مبنا  بر  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  به  راجع 
قانونی در راستای حق طلبی و کشف واقع و احقاق حقوق طرفین و دستیابی به راه 
کارهای شرعی و قانونی با توجه به قوانین موضوعه، تالش در جهت ایجاد صلح 
و سازش بین متداعیین و انجام هر گونه اقدامی که الزمه رسیدگی به اختالفات 
انجام مطالعات فنی، علمی و پژوهشی  باشد و  مراجعین و تحقق حقوق متصوره 
مربوط به داوری، تهیه و تنظیم قراردادها و اساسنامه جهت شرکت ها با رویکرد 
رعایت ضوابط  با  داوری  طریق  از  مشکالت  و فصل  به حل  جامعه  افراد  تشویق 
با رعایت  ارائه مشاوره حقوقی و وکالت  قانونی بدون حق مداخله در  شرعی و 
قوانین و مقررات جاری کشورباستناد مجوز شماره 1/620/1711/9019 مورخ 
از  مدت:  فارس  استان  دادگستری  جرم  از  پیشگیری  و  قضایی  معاون   97/7/9
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس - شهرستان شیراز - بخش 
مرکزی - شهر شیراز-محله شهرک فرهنگیان-خیابان رشد جنوبی-کوچه 15 رشد 
2 کدپستی  اول-واحد  یاس-طبقه  راد(-پالک 0-ساختمان  توحیدی  جنوبی)14 
7179895113 سرمایه شخصیت حقوقی : 1,000,000 ریال می باشد. اسامی و 
میزان سهم الشرکه شرکا: آقای آرمین سمیع زاده به شماره ملی 2280499045 
دارنده 100,000 ریال سهم الشرکه خانم سمیه اسدی به شماره ملی 2280897490 
ملی  شماره  به  الوانچی  قاسم  محمد  آقای  الشرکه  سهم  ریال   100,000 دارنده 
2298815402 دارنده 100,000 ریال سهم الشرکه آقای روح اله اسدی به شماره 
ملی 2301293041 دارنده 100,000 ریال سهم الشرکه آقای موسی رشیدی به 
مدیران:  اولین  الشرکه  سهم  ریال   600,000 دارنده   6839627111 ملی  شماره 
رئیس  نایب  سمت  به  و   2280499045 ملی  شماره  به  زاده  سمیع  آرمین  آقای 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سمیه اسدی به شماره ملی 2280897490 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد قاسم الوانچی به شماره 
ملی 2298815402 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای روح 
اله اسدی به شماره ملی 2301293041 و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای موسی رشیدی به شماره ملی 6839627111 و 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق  به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمی با امضا آقای موسی رشیدی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.  اختیارات 

مدیر عامل: طبق اساسنامه       شناسه آگهی: 272876         28137
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی 
ثبت  به شماره  معمار شرکت سهامی خاص  برج دژ  تغییرات شرکت  آگهی 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004650122 ملی  شناسه  و   635
به  ذیل  موارد  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/04/20 مورخ  العاده  فوق 
موضوع شرکت الحاق گردید در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح گردید: طراحی، تاسیس، خرید تجهیزات، نصب و انجام تست های 
راه اندازی تجهیزات و دستگاه های کلیه پروژه های پاالیشگاهی، نفت،گاز و 
کارخانه جات، انجام پروژه های تعمیرات ونگهداری روتین واساسی صنایع 
نفتی. فعالیت درزمینه انجام خدمات مهندسی. نصب وراه اندازی واحدهای 
اجرا،تعمیرات  نظارت،  مونتاژونصب،  طراحی،مشاوره،  وفرآیندی.  صنعتی 
ونگهداری پروژه های تاسیساتی کلیه مراکز مسکونی،اداری،صنعتی،نیروگا

هی،پاالیشگاهی.طراحی، محاسبه ،نظارت، پشتیبانی، مشاوره و اجرای پروژه 
های صنعتی واتوماسیون صنعتی,مطالعه،مشاوره و انتقال تکنولوژی، نصب و 
راه اندازی، تعمیرونگهداری وانجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی مهندسی 
وگرمایشی،  سرمایشی  های  سیستم  سردخانه،  و  مطبوع  تهویه  های  سیستم 
اندازی،  راه  و  تست  خدمات  خانگی.کلیه  و  صنعتی  پساب  خانه  تصفیه 
شیر،  قبیل  از  پاالیشگاهی  و  صنعتی  تجهیزات  کلیه  نگهداری  و  تعمیرات 
مربوط  توربین,امور  کمپرسور،  پمپ،  ها،  برج  حرارتی،مخازن،  های  مبدل 
به تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی)به استثنای سیستم های امنیتی وحفاظتی 
و دوربین های مدار بسته( ساختمانی و صنعتی،تاسیسات نفتی و پاالیشگاهی.

سازی  پتروشیمی,پیاده  و  گازی  و  نفتی  های  لوله  خطوط  واجرای  احداث 
طراحی محاسبه نظارت و مشاوره انواع سیستم های هوشمند اعالم و اطفای 
حریق و درب های ضد حریق, سیستم های خشک و تر , تهیه توزیع تعمیر و 
شارژ انواع کپسول ها وخاموش کنندها, امور مربوط به امداد ونجات, امور 
آشپزخانه و رستوران: شامل تهیه و توزیع و طبخ انواع غذا و دسرها سرودهی 
به مجالس گل آرایی و میوه آرایی طراحی و مشاوره و اجرای انواع تزئینات 
اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها وجشن ها و یا کنفرانس امور 
و  بوفه،تعمیر  و  رستوران  اداره  غذا,  توزیع  و  طبخ  و  تهیه  شامل  خدماتی 
داری  پارکینگ  به  مربوط  امور  کلیه  اداری,  و وسایل  تجهیزات  نگهداری: 
نقلیه, خدمات  وسایل  تعمیر  و  شوی  و  و شست  کارواش  به  امورمربوط  و 
عمومی: شامل تنظیفات, پیش خدمتی, امور آبدارخانه, خدمات پاسخ گویی 
تلفنی, خدمات در منازل, تنظیفات منازل تآمین آبدارخانه ها، نگهداری از 
و  نگهداری  مجالس،  تشریفات  به  مربوط  امور  منزل،  در  سالمند  و  کودک 
طراحی  سبز،  فضای  نگهداری  باغبانی،  خدمات  شامل  سبز:  فضای  خدمات 
بهره  و  نگهداری  و  تعمیر  شامل  تاسیساتی:  امور  های شهری،  المان  و  منظر 
برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی، انتقال تکنولوژی ومهارت, برگذاری 
همایش و سمینار و وبینار و ویدویوکنفرانس, پیمانکاری تامین نیروی انسانی 
تهیه  موضوع شرکت  با  مرتبط  دولتی وخصوصی  وشرکتهای  ادارات  کلیه 
با موضوع شرکت،  رابطه  تعمیرماشین آالت سبک و سنگین در  تأمین و  و 
شرکت در مناقصه ها و مزایده ها با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 

شناسه آگهی: 272877                   28138
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهر 

آگهی ثبتی 
شرکت  کهن  سرما  سپیدان  برودتی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 41278 و شناسه ملی 14004700413 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: - 
آقای محمدرضا شکری به شماره ملی 0064851907 به سمت رئیس 
هیات مدیره آقای علی فضلی هوادرق به شماره ملی 6039606029 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - کلیه اوراق و اسناد 
آقای  امضاء  به  قراردادها  و  تعهدآور  و  بانکی  و  بهادار  و  رسمی 
محمدرضا شکری و آقای قادر رحیم وندهیر هر کدام به تنهایی همراه 
محمدرضا  آقای  امضاء  به  اداری  و  عادی  های  نامه  و  مهر شرکت  با 
مهر  با  همراه  تنهایی  به  هر کدام  وندهیر  رحیم  قادر  آقای  و  شکری 

شرکت معتبر می باشد  شناسه آگهی: 272875             28134
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

ابالغ دادنامه
بدینوسیله به امیر مداح که مجهول المکان اعالم گردیده ابالغ میگردد که در 
پرونده کالسه 970330 شعبه 103 دادگاه کیفری 2 کازرون حسب شکایت 
دادنامه  طی  دادگاه  ای  رایانه  کالهبرداری  بر  مبنی  شما  علیه  مؤمنی  احمد 
تعزیری و پرداخت  پنج سال حبس  به تحمل  شماره 9709977180600621 
31982022 ریال جزای نقدی در حق شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال 
جزای نقدی محکوم شده اید که رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان فارس است.     7/1281            971/م الف

زارعی – رییس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 کازرون

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و   1397/06/19 مورخه   139760311034002500 شماره  رأی  برابر 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   1397/07/10 مورخه   3356 اصالحی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
از  به شماره شناسنامه 355 صادره  ابوالقاسم  افشارزاده فرزند  افشین  آقای 
آبادان به شماره ملی 1817222521 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
296 مترمربع قسمتی از پالک 2075/4583 اصلی واقع در بخش 4 شیراز  
خریداری از مالک رسمی مع الواسطه فیض اله رستمی چمن ریزی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
به  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی 
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.     14376/م الف    

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/07/28    
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1397/08/13          28084/17099

جهانبخش اسفندیاری نیا 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شیراز

روزنـامـه طلـوع آگهـی و مشــترک می پـذیـرد
42229246 - 32344772

رئیسسازمانسیما،منظروفضایسبزشهریشهرداریشیراز:
نخستینباغگلهایشیرازدربخشیازپارک۳۲هکتاریشهرداریاجرامیشود

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز بابیان اینکه نخستین باغ گل های شیراز در بخشی از پارک ۳۲ هکتاری شهرداری 
اجرا می شود گفت: فاز اول این پارک در دو هکتار تا ۲۲ بهمن و فاز دوم آن نیز به مساحت ۳ هکتار تا اردیبهشت سال آینده به بهره برداری 

می رسد. 
بیراوند افزود: فاز اول این پروژه شامل گل ها و گیاهان پوششی و تپه گل ها و فاز دوم شامل نرگس زار و رزستان )انواع گل های رز( است. این 
مسئول ادامه داد: در باغ ۳۲ هکتاری شهرداری در حال اجرای باغ هایی نمونه و الگویی با انواع مختلف میوه ازجمله انار، بادام، گیالس، هلو و 
سایر میوه با بهترین کیفیت هستیم. وی اضافه کرد: این اولین باغ نمونه الگویی شهر شیراز است که در آینده به عنوان یک باغ عمومی درهای 

آن به روی مردم باز می شود. در باغ الگویی هیچ تغییری در ماهیت باغ ایجاد نمی شود و طبیعی است.

رئیس شورای اسالمی فارس بابیان اینکه شورای استان ها 
طی سال های فعالیت تاکنون مورد بی مهری دولت ها بوده 
است، از مسئوالن ارشد استان فارس درخواست کرد تا در 
حل مشکالت شوراهای اسالمی شهرها و روستاها کوتاهی 

نکنند.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شورای 
اسالمی  شورای  جلسه  نهمین  در  خرمی  فارس،  اسالمی 
استان فارس بیان کرد: فارس از استان های بزرگ کشور 
است که همچنان در حوزه کشاورزی حرف برای گفتن 

دارد.
وی بابیان اینکه ۲۷ سال فارس انبار غله کشور بود و این 
مهم موجب شد تا کمتر به صنایع دیگر توجه شود، افزود: 
اخیر  سال های  فارس طی  در  شده  خشکسالی های حادث 

مشکالتی را در تأمین منابع آبی ایجاد کرده است.
رئیس شورای استان فارس همچنین بابیان اینکه این شورا 
کشور  در  شورایی  تشکل  بزرگ ترین  عضو  نفر   ۲۵ با 
است، گفت: شوراهای اسالمی شهرها و روستاها به دلیل 
حضور مستقیم میان مردم، بزرگ ترین نهاد تضمین کننده 

نظام و انقالب محسوب می شود.
اعضای  از  بعضی  با  برخورد  از  انتقاد  با  همچنین  خرمی 
با  امروز  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  فارس  در  شوراها 
صادر  حکمی  اینکه  از  قبل  که  شده ایم  مواجه  مسئله ای 
نمی شود.  داده  اعضا  به  شورا  محل  به  ورود  اجازه  شود، 
از صدور حکم  قبل  رئیس شورا  مناطق  برخی  در  امروز 

قضایی برای اعضای متخلف، حکم صادر می کند!
خدمات  گذشته  سال های  طی  شوراها  اینکه  بابیان  وی 
شورای  به  بیشتر  توجه  خواستار  کرده اند،  ارائه  بزرگی 
استان و مطالبات مردمی این مجموعه توسط مدیران فارس 

شد.
سید عبدالرزاق موسوی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای 
عالی استان ها نیز در ادامه این جلسه، بررسی راه های رفع 
تبعیض در امور عمرانی شهرها و روستاها را از مهم ترین 

شرح وظایف شورای استان ها عنوان کرد.
با  فارس  استان  شورای  تا  دارد  افزود: ضرورت  موسوی 
همکاری معاونت امور عمرانی استانداری ماهیانه گزارشی 

مستند از اجرای این شرح وظیفه در استان تهیه کند.


