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ندانی که ایران نشست منست                     جهان سر به سر زیر دست منست
هنر نزد ایرانیان است و بــس                    ندادند شـیر ژیان را بکس

همه یکدالنند یـزدان شناس                      بـه نیکـی ندارنـد از بـد هـراس
دریغ است ایـران که ویـران شود                کنام پلنگان و شیران شـود

چـو ایـران نباشد تن من مـباد                در این بوم و بر زنده یک تن مباد

شاهنامه، بزرگترین منظومه حماسی و تاریخی ایران و یکی از عظیم ترین 
و باشکوه ترین آثار حماسی جهان بشمار می رود.

از فرهنگ، تمدن، مذهب،  این کتاب گران قدر گنجینه ای است پربها 
است  ایرانی. کاخی  زبان و سنن  ادب و هنر،  دانش، حکمت، اخالق، 

رفیع و یادگاری است پر ارج از عظمت و شکوه عصر پهلوانی.
)پی افکندم از نظم کاخی بلند/ که از باد و باران نیاید گزند(

و  باید جست  کتاب  این  در  را  ایرانی  قومیت  بقای  و  جاودانگی  رمز 
درخشش نبوغ و غرور ملی ایرانی را در این کتاب باید دید.

فردوسی این پدیدآورنده این اثر بزرگ میهنی، یک ایرانی کامل عیار 
و به تمام معنی دارای جمیع خصوصیات قوم پارسی درگذشته های دور 
به  روزبه روز  جوانان  بخصوص  ایران  ملت  اکنون که  است.  نزدیک  و 
فرهنگ و اصالت قومی خود بیشتر عالقه نشان می دهند و همچنین به 
برای شناساندن  است که  اینکه شاهنامه در سرلوحه کلیه آثاری  دلیل 
فرهنگ و تمدن کهن ایران است لذا بیش ازپیش باید مدنظر قرار گیرد 
و افکار بلند آن گوش زد و یادآور خرد و کالن گردد. ای کاش در 
کنار اقداماتی که فرهنگ دوستان در بزرگداشت و تجلیل فردوسی به 
عمل می آورند مسئولین محترم آموزش وپرورش نیز به چاپ و پخش 
گزیده ای از شاهنامه برای دانش آموزان مدارس و هم برای دانشجویان 
مبادرت ورزند تا بامطالعه آن بیشتر ازآنچه در برنامه تحصیالت پیش بینی 

شده است با این اثر جاودانی زبان پارسی آشنایی یابند.
ماهیت شاهنامه

ادبیات  جاودانی  اثرهای  از  بی مانند  و  بزرگ  است  شاهکاری  شاهنامه 
از  بسیار  ادبی  و  علمی  آثار  تاکنون  شاهنامه  پیدایش  زمان  از  جهان. 
بسیاری  از  نابود گشته که  یا  ایران گم شده  دانش  و  فرهنگ  گنجینه 
ایرانیان  را  فردوسی  شاهنامه  اما  است،  نمانده  به جا  هم  نامی  آنها  از 
با  بوده اند.  کوشا  پیوسته  آن  نگهداری  در  و  داشته  گرامی  جان  چون 
دستبردهایی که در روزگاران دراز به گنجینه فرهنگ و دانش ایران زده 
شده و آسیب هایی که به زبان پارسی رسیده، شاهنامه همچنان پابرجا و 
چون ستونی استوار نگه دارنده پایه ومایه زبان پارسی و روح ملیت اقوام 

که  است  کهنسالی  دانشنامه  چون  فردوسی  شاهنامه  است.  بوده  ایرانی 
از روزگاران دراز برای پارسی زبانان به یادگار مانده است و در آن از 

فرهنگ و دانش و هنر در زمینه های گوناگون سخن رفته است.
زهردانشی چون سخن بشنوی/  ز آموختن یک زمان نغنوی

به رنج اندرآری تنت رارواست/ که خودرنج بردن به دانش سزاست
شاهنامه فردوسی ازنظر تاریخی، پهلوانی، فرهنگی و دانشی نشان دهنده 
دانش  و  فرهنگ  دارنده  نگه   و  است  ایران  کهن  فکری  تراوش های 
پهلوانی،  مردم داری،  مردانگی،  برای  است  مکتبی  فردوسی  شاهنامه  ما. 

خردمندی و فرزانگی.
استاد ابوالقاسم فردوسی شاعر عالی قدر و نامدار ایران از حماسه سرایان 
بزرگ و بی مانند جهان است و می توان گفت هیچ حماسه دیگر تا این 
ستوده  و  نیک  اثر  اندازه  این  تا  و  است  نبوده  پرارج  و  بلندپایه  اندازه 
از  برخاسته  مردی  است،  انقالبی  شاعری  فردوسی  حکیم  است.  نداشته 
میان طبقات متواضع و بی ادعای مردم، او هرگز در مقابل هیچ قدرتی 
و  ظالم  هیچ  برابر  در  و  نگرائید  ستمگری  هیچ  به  و  نشده  مرعوب 
ناظمان  و  شاعران  سیاهه  در  او  بلند  نام  نداد،  نشان  نرمش  تجاوزگری 
را  شاهنامه  او  نشده؛  ذکر  هیچ گاه  غزنوی  و  سامانی  بارهای  در  متعدد 
و  انسانیت  تاریخ  و  فرهنگ  از  بها  پر  گنجینه ای  و  سرود  مردم  برای 
اخالق و بلندنظری و پاکی و پارسایی و رشادت و شجاعت ملی به مردم 

ایران زمین در درازای تاریخ هدیه داد.
اندیشه های فروزان و تابناک فردوسی در شاهنامه درزمینه خداشناسی، 
نیک مردی،  پیمان داری،  هنروری،  خردمندی،  نیک اندیشی،  دینداری، 
اثر  یک  را  شاهنامه  اگر  که  واالست  چنان  روشن بینی  و  ژرف نگری 

بی مانند بدانیم سخن به گزاف نگفته ایم.
زیرا گفتار فردوسی درزمینه اخالقی و مردمی و جهان بینی و کشورداری 

بر پایه خوی های ستوده انسانی استواراست.
با  ایران و رویدادهای هرزمان را  فردوسی در شاهنامه گذشته تاریخی 
داستان های پهلوانی و گلچینی از خرمن فرهنگ و دانش درزمینه اخالق 
و شهریاری با اندرزهای سودمند خردمندانه چنان استادانه به هم آمیخته 
که از یک حماسه جاودان، یک دانشنامه بزرگ و یک شاهکار جهانی 

نیز پدید آورده است.
شاهنامه فردوسی نمونه شیوایی ورسایی گفتار فارسی دری است که با 
زبانی ساده و شیوا سروده شده، شاهنامه فردوسی نماینده و نشان دهنده 

فرهنگ پیشرفته و کهنسال ایرانیان در هزاران سال پیش است.
حکیم فردوسی در نظم شاهنامه حتی در شرح نبردها و زندگانی پادشاهان 
و پهلوانان هیچ جا از گنجانیدن نکته های اخالقی و حکمت آمیز فروگذار 
آهنگر  کاوه  و  ضحاک  و  فریدون  زندگانی  در  چنانکه  است.  نکرده 

گور  بهرام  زندگانی  و  اردشیر  بزم  هفت  و  اردشیر  زندگانی  دربیان  و 
ازاین گونه سخنان بسیار دارد.

داستان قهرمان جوانمرد سیاوش و داستان نبرد گرد آفرید با سهراب، 
و  ملی  داستان های  از  هریک  اسفندیار  هفت خان  و  رستم  هفت خان 
به  پهلوانی  این حماسه جاودان و شاهکار بزرگ  پهلوانی است که در 

رشته نظم درآمده است.
است،  بی نظیر  داستان پرداز  یک  و  بزرگ  شاعر  یک  فردوسی  حکیم 
چون  بزرگی  داستان پرداز  نمی بود  فردوسی  نام  به  پدیده ای  اگر  چون 
بود که شاعران و  نداشتیم. فردوسی چشمه ای پاک و زالل  نیز  نظامی 
داستان های  شدند.  سیراب  او  سترگ  خط مشی  از  بعد،  داستان پردازان 

عاشقانه او مانند عشق زال و رودابه، گشتاسب و کتایون، بیژن و منیژه 
و... بی نهایت دلکش و زیباست، یا داستان های غم انگیز وی مانند داستان 
رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، مرگ رستم و... اوج تراژدی و تلخی 
سرنوشت محتوم انسان هاست. اساسًا موضوع اصلی شاهنامه از دو جوهره 
مهم )تاریخ و اسطوره( است، یعنی حوادث واقعی توسط انسان های واقعی 

و حوادث دوست داشتنی توسط انسان های آرمانی.
بخشی از شاهنامه که رویدادهای تاریخ ایران است، تاریخ دین و فرهنگ 
قدیم  فارسی  به  که  اسطوره ای  بخش  در  و  است  شاهان  زندگی نامه  و 
شده  گفته  میتولوژی  اروپایی  زبان های  در  که  می شود  گفته  »میت« 
گرچه  کلیله ودمنه  چون  سمبولیک  داستان های  به صورت  است  مطالبی 
به ظاهر افسانه و باورنکردنی می نماید؛ ولی از حقایقی حکایت می کند 
که نمی توان آن را در زندگانی بشری انکار کرد، همان طور که فردوسی 

می فرماید:
تو آن را دروغ و فسانه مدان/ به یکسان روش در زمانه مدان

داستان جنگ رستم زورمند با اسفندیار رویین تن یکی از آن میت هاست 
است،  ناتوان  دیدگان  از  امید  چون  و  امیداست  و  زور  میان  نبرد  که 
تیررستم به چشم اسفندیار که رویین تن بوده کارگر می افتد و او را از 
پای می اندازد. میگویند سخن سرای بزرگ درزمان خود از این شاهکار 
بسیار  طوس  استاد  پایگاه  بی گمان  است  نگرفته  مادی  پاداش  جاودانه 
است،  این سخنان  از  بزرگتر  او  اندیشه هاست و کار  ازاین گونه  واالتر 

زیرا که فرموده:
هرآن کس که دارد هش و رأی ودین/  پس ازمرگ برمن کند آفرین
با بزرگداشت فردوسی و گرامی  نه تنها  ایرانیان است که  اکنون بر ما 
داشتن شاهنامه ارج کار بزرگ او را بداریم بلکه باید سعی در گسترش 
فرهنگ شاهنامه خوانی و با هدیه دادن این کتاب به یکدیگر از محتوی 
روزمره  زندگانی  در  را  آن  و  کرده  حاصل  بیشتر  آگاهی  آن  واالی 
ببریم. بزرگداشت فردوسی و خواندن شاهنامه برجهانیان  خویش بکار 
و بر هر ایرانی بایسته است، زیرا این شاهکار جاویدان نگه دارنده آوازه 
بزرگی ها و گنجینه فرهنگ و دانش نامه زبان و فرهنگ کهن ملی ما 

آریایی هاست.
در پیدایش شاهنامه

سخن هر چه گویم همه گفته اند/ بر باغ دانش همه رفته اند
اگر بر درخت برومند جای/ نیابم که از برشدن نیست رأی
کسی کو شود زیر نخل بلند/ همان سایه زو بازدارد گزند

توانم مگر پایگه ساختن/ بر شاخ آن سرو سایه فکن
کزین نامور نامة شهریار/ به گیتی بمانم یکی یادگار

تو این را دروغ و فسانه مدان/ به یکسان روش در زمانه مدان
ازو هرچه اندر خورد با خرد/ دگر بر ره رمز و معنی برد

یکی نامه بود از گه باستان/ فراوان بدو اندرون داستان
پراکنده در دست هر موبدی/ ازو بهره ای نزد هر بخردی 

یکی پهلوان بود دهقان نژاد/ دلر و بزرگ و خردمند و راد
پژوهندة روزگار نخست/ گذشته سخن ها همه بازجست

»حکیم فردوسی بزرگ«
جمشید نغماچی کازرونی

آگهي فقدان سند مالکيت بخش 4 شيراز
آقای سیدمحمدعلی یقطین با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد 
تعداد  که  است  مدعی  است  گردیده  تنظیم  شیراز   260 شماره  رسمی 
از ششدانگ پالک  دانگ مشاع  به یک  مربوط  مالکیت  برگ سند  یک 
3343/1 واقع در بخش چهار شیراز که ذیل ثبت 584390 صفحه 560 
دفتر امالک 2097 به نام سیدمحمدعلی یقطین ثبت و سند مالکیت بشماره 
چاپی 241398ج/93 صادر شده به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120 
اصالحی آیین نامه  قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای  کرده  و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارایه نشود  اداره ثبت  سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد کرد. 5284/م الف              31058/190892              

حميد کشاورز- ریيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه 1 شيراز

آگهي مناقصه عمومي
98-307  
نوبت اول آگهی 98/04/31 طلوع      

نوبت دوم آگهی 98/05/02 شیراز نوین
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات 
حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه قندیلی و انجیره را از طریق مناقصه عمومی 
و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد 
شرایط دعوت بعمل می آید. با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به 
سیما،  سازمان  شرقی  قدوسی  بلوار  نبش  مطهری،  شهید  میدان  شیراز،  آدرس: 
منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند. ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 
شماره تلفن: 07138431270-07138431279 آماده پاسخ گویی می باشد.  
1- مبلغ برآورد اولیه: 4/790/480/303 ریال     2- مدت انجام کار: یک سال

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 240/000/000 ریال است که باید به یکی از 
صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه 

گزار تسلیم شود.
و   14002091671 ملی:  شناسه  با  شیراز  شهرداری  نفع  به  نامه  الف-ضمانت 

کداقتصادی: 411364877455
ب-  فیش واریز نقدی به حساب سازمان به شماره 700792254289 بانک شهر

4- ارائه گواهی صالحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس الزامی 
است و شرکتهایی که مجوز فعالیت از استانهای دیگر را داشته باشند می بایست مجوز 
فعالیت در استان فارس را از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس اخذ نمایند.

5- مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت الزاما می بایست دارای مدرک 
کارشناسی از دانشکده های کشاورزی یا منابع طبیعی در رشته های مرتبط با موضوع 

مناقصه و سهام دار و دارای حق امضا در اسناد و مدارک مالی و قراردادها باشد.
بایست جزء موضوع اساسنامه  6- خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز می 

شرکت باشد.
7- ارائه یک سال سابقه اجرایی در خصوص حفظ و نگهداری فضای سبز و 

احداث فضای سبز توسط شرکت، الزامی می باشد.
8- زمان بازدید میدانی ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخه 98/05/06 و محل 

تجمع سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری می باشد.
9- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 

98/05/13 می باشد. 
10- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 
98/05/14 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در 

چهار راه خلدبرین خواهد بود.
11- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا 

تمام پیشنهادها مختار می باشد.
12-  بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط 

شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
13- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

    شناسه آگهی: 538265           5925/م الف               31119   
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  هیأت   1397/12/27  -  139760311036003870 شماره  رأی  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه 4 تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ابوالقاسم رحیمی بد فرزند محمود به شماره شناسنامه 
67 صادره از زرقان در اعیانی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 225 مترمربع احداثی در یک قطعه زمین وقفی پالک 530 فرعی از 
796 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 796 اصلی واقع در بخش 3 شیراز 
با حق احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار  نامه اوقافی  با اجاره  که برابر 
شده، 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 متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  است در صورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.      3298/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/04/16           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/31            30958/190852
 غالمحسين ریيسی - ریيس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول  هیأت   1397/12/27  -  139760311036003869 شماره  رأی  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز  ناحیه 4 تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم گلین ماه علمداری فرزند نادعلی به شماره شناسنامه 
107 صادره از زرقان در اعیانی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 225 مترمربع احداثی در یک قطعه زمین وقفی پالک 530 فرعی از 
796 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 796 اصلی واقع در بخش 3 شیراز 
با حق احداث اعیان به اجاره متقاضی برگزار  نامه اوقافی  با اجاره  که برابر 
شده، 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 متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  است در صورت  بدیهی  نمایند.  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.      3299/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/04/16           

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/31             30957/190851
 غالمحسين ریيسی - ریيس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شيراز 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون  موضوع  هیأت   139860317007001390 شماره  رأی  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  و  مالکانه  بهبهان تصرفات  ثبتی شهرستان  مستقر در واحد 
متقاضی آقای سلیمان کاوسی فرزند سهراب بشناسنامه 1715 و شماره 
ملی 1860571670 صادره از بهبهان در ششدانگ یک باب ساختمان 
 5651 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  مترمربع   202/75 مساحت  به 
ابراهیم  رسمی  مالک  از  خریداری  بهبهان  یک  بخش  در  واقع  اصلی 
فروزی بموجب سند قطعی شماره 81043-87/1/17 دفتر 36 بهبهان 
منظور  به  تقاضا  مورد  متقاضی  مشخصات  لذا  است.  گردیده  احراز 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
اعتراض  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  صورتی که 
ماه  دو  به مدت  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و 

       30990 شد.8/208 م الف  
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/17   تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/31    

رئيس ثبت بهبهان-کاظمی

آگهی ثبتی
مسئولیت  با  شقایق شرکت  پخش  پانیذ  تغییرات شرکت  آگهی 
محدود به شماره ثبت 49238 و شناسه ملی 14007851935 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/08 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- آدرس شرکت: استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی، 
دهستان قره باغ ، روستا کیان اباد، خیابان گاز ، خیابان بهارستان، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7178151547 تعیین و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 31122
شناسه آگهی: 539752

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری شيراز 

آگهی ثبتی
شرکت  پارسیان  کاالی  تجارت  اهورا  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   45119 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14006241980
العاده مورخ 1398/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آدرس 
شهر   ، مرکزی  بخش   ، شیراز  ، شهرستان  فارس  استان  شرکت: 
شیراز، محله جاده صدرا ، بلوار خلیج فارس ، بلوار دکتر حسابی ، 
پالک 0 ، مجتمع خلیج فارس ، طبقه دوم ، واحد 4314 کدپستی 
7198816786 تعیین وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

31123           شناسه آگهی: 539754
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری شيراز 

آگهی ثبتی
غذایی  محصوالت  بندی  بسته  و  تولید  شرکت  تغییرات  آگهی 
نوبهار یکصد و یازده شهر سبز شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 1756 و شناسه ملی 14000252642 به استناد صورتجلسه 

هیئت مدیره مورخ 1398/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
به قرار ذیل تعیین گردید: آقای  1 - سمت اعضا هیات مدیره 
رئیس  سمت   3520626365 ملی  شماره  به  شهریاری  داوود 
ملی  شماره  به  میرزائی  اعظم  خانم  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
الهام  خانم  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  2370468297.به 
میرزائی به شمارملی 3520861216 .به سمت عضو هیئت مدیره 
2- دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 
و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء داوود شهریاری همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 31124     شناسه آگهی: 539757

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت تولید و بسته بندی محصوالت غذایی نوبهار 
یکصد و یازده شهر سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1756 
و شناسه ملی 14000252642 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

عادی سالیانه مورخ 1398/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1 - روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
شد. 2 - آقای پرویز جوکار به شماره ملی 5479913931 به عنوان 
به شماره ملی 2372277510  ، آقای حسین دهقان  بازرس اصلی 
انتخاب  مالی  سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به 
گردیدند. 3 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
داوود  آقای  و  ملی 3520861216  شماره  به  میرزائی  الهام  خانم 
به  میرزائی  اعظم  خانم  و  ملی 3520626365  شماره  به  شهریاری 
شماره ملی 2370468297 به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند. 31125                شناسه آگهی: 539758

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری کازرون 

آگهي مناقصه عمومي
 نوبت اول

شهرداری اسیر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 13 مورخ 97/10/16 
شورای اسالمی شهر عملیات زیرسازی و روسازی معابر سطح شهر براساس 
شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط و دارای صالحیت )حداقل رتبه 5 

راه( واگذار نماید.        مشخصات فنی پروژه:
1.اجرای قیرپاشی و آسفالت گرم به مساحت تقریبی 53/870 مترمربع

2. تخریب آسفالت و حمل تا 5 کیلومتر به مساحت تقریبی 17/000 مترمربع
3. برآورد اولیه مبلغ 17/528/400/000 ریال )هفده میلیارد و پانصد و 

بیست و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال(
و  هفتاد  و  )هشتصد  ریال   876/420/000 مناقصه  در  شرکت  سپرده   .4
به صورت ضمانت  بیست ریال( خواهد بود. که  شش میلیون و چهارصد و 
نامه بانکی واریز نقدی به حساب 0103429460005 بانک صادرات به نام 

شهرداری اسیر می باشد.
تبصره: برنده اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می شود.
مناقصه  اسناد  در  آن  اجرایی  و  فنی  نکات  و  کار  ضوابط  و  شرایط   .5
موجود می باشد.       6. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

محل دریافت اسناد- شهرداری اسیر امور مالی
تاریخ مرحله اول آگهی: 98/4/31 

تاریخ مرحله دوم آگهی: 98/05/07 
مهلت دریافت اسناد: 98/05/12    مهلت تحویل پاکت ها: 98/05/14     

تاریخ گشایش پاکت ها: 98/05/15
5940/م الف       31121         شناسه آگهی: 539828 

ابراهيم ابراهيمی- شهردار اسير

فردوسی


