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خبـر
شهردار منطقه چهار شیراز گفت: الیروبی و پاکسازی 50 هزار متر طول کانال روباز و لوله های آب های سطحی و 100 حلقه چاه جذبی در حال اجرا 
است. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه چهار سروی بابیان اینکه منطقه چهار یکی از مناطق وسیع شهر شیراز محسوب 
می شود گفت: در این منطقه 50 هزار متر کانال روباز و لوله گذاری آب های سطحی به قطر 600 الی 2000 میلی متر به همراه 100 حلقه چاه جذبی وجود 
دارد که عملیات الیروبی پاکسازی موارد مذکور به منظور جلوگیری از ایجاد مشکالت احتمالی برای شهروندان در حین بارندگی از شهریورماه سال 
جاری تاکنون در حال انجام است و این عملیات مراحل پایانی خود را طی می کند. وی افزود: این اقدامات در راستای جلوگیری از بروز آب گرفتگی 
و حفظ محیط زیست و باهدف روان سازی و دفع پساب ها، جلوگیری از بوی نامطبوع و پیشگیری از بروز بیماری و تجمع حشرات توسط اکیپ خدمات 
شهری منطقه بی وقفه در حال اجرا هست. شهردار منطقه چهار ضمن قدردانی از همراهی شهروندان عزیز در امورات شهری و حفظ محیط زیست گفت: 

هدف مجموعه مدیریت شهری منطقه چهار جلب رضایت شهروندان هست و تمام تالشمان را جهت رسیدن به این مهم به کارخواهیم گرفت.

شهردار منطقه چهار خبر داد؛
عملیات الیروبی و پاکسازی در سطح منطقه بی وقفه در حال اجرا است

امروز  آنچه  گفت:  شیراز  شهردار 
برابر  داریم،  نیاز  اجرا  حوزه  در 
نیازهای  با  شورا  مصوبات  بودن 

شهر است.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  از 
آیین  در  اسکندرپور  حیدر  شیراز، 
شورای  پژوهش های  مرکز  افتتاح 
اسالمی شهر شیراز افزود: مصوبات 
شورا برای اینکه متناسب با نیازهای 
شهر و شهرداری باشد باید در مرکز 
و  توجه  آن  به  شورا  پژوهش های 
ظرفیت های  آیا  که  شود  بررسی 
اجرایی و تخمینی که در شهرداری 
وجود دارد با ظرفیت های ساختاری 

شهرداری متناسب است یا خیر.
کرد:  خاطرنشان  شیراز  شهردار 
همچنین نیاز است زمانی که مصوبه 
شود  بررسی  شد  شهرداری  وارد 
تأثیر  میزان  چه  مصوبه  این  که 
گذاشته  شهرداری  سیاست های  بر 
است. گاهی مصوبه ها اجرا می شوند 
بررسی  را  تأثیرگذاری  میزان  اما 
نمی کنیم. ازاین رو یکی از کارهایی 

انجام  مرکز  این  در  است  نیاز  که 
از  بعد  که  است  این  بررسی  شود 
شهرداری  در  اتفاقی  چه  مصوبه 
رخ می دهد. برای این موضوع نیاز 
است که مرکز پژوهش های شورا 
با کارشناسان شهرداری هم ارتباط 
گفت:  اسکندرپور  باشند.  داشته 
ایجاد این مرکز کار بزرگی است 
باهمت  کوتاه  مدت زمان  در  که 

دکتر موسوی انجام  شده است.
بیشتر  داد:  ادامه  اسکندرپور 
هزینه های ما و خیلی از دستگاه های 
ظاهر  و  ماجرا  شکل  به  تبلیغاتی 
کمتر  و  برمی گردد  تبلیغی  فضای 
حوزه  در  که  می کنیم  تالش 
شیراز  شهر  داشته های  به  فرهنگی 

بپردازیم. 

شهردار شیراز گفت: 
 آنچه امروز در حوزه اجرا نیاز 

 داریم، برابر بودن مصوبات شورا 
با نیازهای شهر است

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار درون شهری شهرداری شیراز احداث و 
توسعه ایستگاه های بارانداز حاشیه ای تخلیه بار در سطح شهر خبر داد.

مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 

معبر   12 تعداد  گفت:  شریفی  عبدالجلیل  درون شهری،  بار  حمل ونقل 
در  بار  تخلیه  حاشیه ای  بارانداز  ایستگاه های  توسعه  و  احداث  از  اصلی 
بار  نتایج مطالعات طرح جامع حمل ونقل  اولویت و  مبنای  بر  نقاط مختلف 
شناسایی شده اند که شامل خیابان شریعتی )معالی آباد( خیابان هفت تیر )20 
)صورتگر(-  فقیهی  شهید  خیابان  فلسطین-  خیابان  سعدی(  سینما  متری 
وصال  خیابان  حضرتی-  خیابان  طالقانی-  خیابان  بهمن-   22 خیابان 
انوری  خیابان  و  اهلی  خیابان  توحید-  خیابان  رودکی-  خیابان   شمالی- 

است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد 56 ایستگاه نیز برای احداث و توسعه ایستگاه های 
سال  در  که  است  شده  مصوب  شهر  سطح  در  بار  تخلیه  حاشیه ای  بارانداز 
جاری به بهره برداری خواهد رسید. تمامی این ایستگاه ها در طول شبانه روز با 

دوربین های مستقر سطح شهر نظارت می شوند.
رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار درون شهری شهرداری شیراز مدیریت 
جلوگیری  و  شهری  معابر  ترافیک  روان سازی  بارگیری،  و  تخلیه  فرآیند 
در  احتمالی  خطرات  کاهش  و  کاال  جابجایی  ایمن سازی  دوبل،  پارک  از 

حین انجام عملیات تخلیه و بارگیری، محدودسازی تردد خودروهای سبک 
احداث  الزامات  ازجمله  را  سوخت  مصرف  مدیریت  و  باری  سنگین  و 

ایستگاه های حاشیه ای برای پارک خودروهای باربری قلمداد کرد.
عبدالجلیل شریفی گفت: آنچه مدت ها، شهروندان به عنوان مشکل و معضل 
نرم می کنند، پارک  با آن دست وپنجه  معابر شهری  در حاشیه خیابان ها و 
حداکثری خودروهاست چراکه پارک خودروها در حاشیه معابر شهری گاه 

به دالیل گوناگون منشأ حادثه آفرینی در شهر می شود.
وی اضافه کرد: اشغال فضای پارک دیگر خودروها و پارک به صورت دوبل 
پارک  از مشکالت  دنبال خواهد داشت،  به  را  ترافیک شهری  افزایش  که 

خودروهای بار در حاشیه معابر اصلی است.
رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری شیراز بابیان این مطلب که 
حجم وسیعی از ترافیک معابر شهری مربوط به ترافیک سرگردان در حال 
جستجوی محل پارک است، عنوان کرد: با راه اندازی باراندازهای حاشیه ای 
دیگر شاهد مشکالتی ازجمله کاهش ظرفیت معابر و تقاطع ها، کاهش ایمنی 
عابرین پیاده و افزایش آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت نخواهیم بود.

وی افزود: انتظار می رود متولیان نهادهای مربوطه برای ایجاد این زیرساخت 
مهم، سهم شایسته ای در حفظ زیرساخت های شهری توأم با امنیت ترافیکی 
داشته باشند. در این راستا احداث ایستگاه های وسایل حمل ونقل بار ازجمله 

وظایف سازمان مدیریت حمل ونقل بار است.

رئیس روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه استان فارس از استقرار موکب 
خدمت رسانی اربعین در فرودگاه شیراز خبر داد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه 
موکب  استقرار  به  اشاره  با  گفت وگویی  طی  یزدانی  جواد  فارس،  استان 
امروز  از  موکب  این  داشت:  اظهار  شیراز  فرودگاه  در  اربعین  خدمت رسانی 
سه شنبه ۲۳ مهرماه در سالن پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب 

شیراز مستقرشده است.
 وی بابیان اینکه استقرار موکب خدمت رسانی تا اربعین ادامه خواهد داشت؛ 

گفت: این موکب در ایام اربعین پذیرایی میهمانان و زائران کربالی معلی را بر 
عهده خواهند داشت و روزانه از ۱۵۰۰ مسافر پذیرایی خواهد کرد.

مسئول روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه استان فارس تصریح کرد: در 
موکب خدمت رسانی اربعین از زائرین و میهمانان با چای، انواع دم نوش و کیک 
پذیرایی به عمل خواهد آمد. وی با تأکید بر اینکه موکب خدمت رسانی اربعین 
با همکاری یگان حفاظت فرودگاه برپاشده است، عنوان کرد: خدمت رسانی 
پایانی صفر  دهه  در  فارس  استان  امور خیریه  و  اوقاف  اداره  اربعین  موکب 

همزمان با هفته وقف مجددًا راه اندازی و به ارائه خدمات خواهد پرداخت.

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار درون شهری شهرداری شیراز خبر داد؛

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت تعاونی تاکسیرانی کازرون به 

شناسه ملی 10530047838 و ثبت 186 )نوبت اول(
تاریخ انتشار: 98/7/24

تاکسیرانی  تعاونی  شرکت  عمومی  مجمع  جلسه 
کازرون در روز پنجشنبه مورخه 98/9/7 ساعت 20 
کازرون  )انقالب(  آهنگران  حسینیه  محل  در  شب 
تشکیل می گردد. بدین وسیله از کلیه اعضا دعوت 
در محل مذکور حضور  مقرر  در ساعت  می شود 
بهم رسانند. بدین وسیله از کلیه کسانی که مایل به 
کاندیداتوری سمت بازرسی و هیأت مدیره تعاونی 
می شود حداکثر ظرف مدت یک  هستند دعوت 
هفته از تاریخ انتشار آگهی جهت ثبت نام به دفتر 

تعاونی نمایند.  دستور جلسه: 
1- گزارش هیأت مدیره و بازرس

2- انتخاب هیأت مدیره و بازرس تعاونی      31825

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تكلیف وذمعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع  هیات   139860317007002886 شماره  رأی  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
وبالمعارض  مالكانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر 
ملی  شماره   186 بشناسنامه  موسی  فرزند  ارفاق  لیال  خانم  متقاضی 
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در  آبادان  از  صادره   1818296608
مساحت 9/86 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 6285/2 اصلی 
واقع در بخش یک  بهبهان خریداری از مالک رسمی عبدالنبی رشیدی 
به موجب سند قطعی شماره 69166 – 81/12/28 دفتر 36 بهبهان و 
همگی  محسنی  شهرتین  زرین  و صدیقه  علی  و  عبدالحمید  و  اسمعیل 
ورثه فتح اله و سارا و شهال و مهرناز و ژیال و پروانه شهرتین محسنی 
همگی ورثه عیسی محسنی احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی 
مورد تقاضا بمنظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتیکه  در  میشود 
اعتراض داشته باشند، میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال 
به  از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را  ظرف مدت یک ماه 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مرجع 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.      تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/24
تاریخ انتشار  نوبت دوم: 98/8/9

8/327 م الف                 31793
کاظمی – رییس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آیین 
نامه قانون تعیین تكلیف وذمعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
موضوع  هیات   ۱۳۹۸۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۲۷۱۰ شماره  رأی  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
مالكانه  تصرفات  بهبهان  شهرستان  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
بشناسنامه  ناصر  فرزند  موسوی  علی  آقای  متقاضی  وبالمعارض 
۲۳۵ شماره ملی 1860389805 صادره از بهبهان در ششدانگ 
ومجزی  مفروز  مترمربع   221/05 مساحت  به  ساختمان  یکباب 
شده از پالک 5667 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری 
از مالک رسمی مهرداد متقی نژاد احدی از ورثه دلشاد هویدائی 
احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا بمنظور 
در  میشود  آگهی  ۱۵روز  فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
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 مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.        تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/24
تاریخ انتشار  نوبت دوم: 98/8/9         

8/324 م الف              31794
کاظمی – رییس ثبت بهبهان

 آگهی فقدان سند مالکیت بخش ۴ شیراز
آقای کریم سجادی برابر وکالتنامه u 1 w 297 39- 97/7/9 وزارت امور خارجه و تفویض وکالت 57134 مورخ 98/1/18 دفتر 111 شیراز به وکالت از فاطمه ایران نژاد و برابر وکالتنامه 
z 3 h 21 f 9 p مورخ 97/12/17 وزارت امور خارجه و تفویض وکالت 57538 مورخ 98/3/30 به وکالت از رضا ایران نژاد با تسلیم 6 برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 111 
شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد 2 برگ سند مالکیت مربوط به 21 سهم مشاع از 24 سهم ششدانگ پالک ثبتی 2541/368 واقع در بخش چهار شیراز که ذیل ثبتهای 559671 و 
559670 در صفحه های 202 و 200 دفتر 1974 امالک به نام فاطمه ایران نژاد نسبت به 7 سهم مشاع از 24 سهم و رضا ایران نژاد نسبت به 14 سهم مشاع از 24 سهم  ثبت و سندهای مالکیت بشماره 
های چاپی 299301 ه 91 و 299299 ه 91 به نامشان صادر و به موجب اسناد شماره 52306 مورخ 96/7/30 42323 مورخ 94/12/19 دفتر 348 شیراز نزد بانک مسکن در رهن است به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است. مراتب طبق ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای کرده و یا مدعی وجود سند مالكیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر 

ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالكیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 98/7/24                             31796/191414                                 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1

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

برابر رأی شماره 39360311002009005- 93/9/10  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالرسول آذرنیور فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 45145  صادره از کازرون  در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/74  مترمربع 
پالک 57 فرعی  از 96  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 96   اصلی قطعه 2 واقع در بخش 7 فارس کازرون خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی آذرنیور 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 تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/7/24                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/8/9                      8/692                        461/ م الف                  

داود انصاری - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

آگهی فقدان سند مالکیت بخش ۴ شیراز
اکبر  علی  سید  از  بوكالت  موسوی  محمدمهدی  سید  آقای 
شیراز   ۲۷۹ دفتر   98/7/17  -۳۶۱۲۴ وکالتنامه  برابر  صدیق 
شماره  رسمی  اسناد  دفتر  در  که  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با 
یک  تعداد  که  است  مدعی  است  گردیده  تنظیم  شیراز   ۲۷۹
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  مربوط  مالکیت  سند  برگ 
دفتر  ذیل  که  شیراز  چهار  بخش  در  واقع   1360/162 پالک 
سیدعلی  نام  به  امالک  الکترونیک۱۳۹۸۲۰۳۱۱۰۰۱۰۰۰۸۴۳ 
اکبرصدیق ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 361968 الف ۹۷ 
است  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  نیست  رهن  ودر  صادر 
المثنی نموده است. مراتب طبق  نامبرده تقاضای صدور سند  و 
ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر 
مدعی  یا  و  کرده  ای  معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  کس 
انتشار  از  تا ده روز پس  باشد  وجود سند مالكیت نزد خود می 
آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
مدت  ظرف  اگر  و  نماید  تسلیم  معامله  خالصه  یا  مالکیت  سند 
مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالكیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 98/7/24               31798/191418

رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 1

آگهی مناقصه عمومی
۶۹۱-۹۸

نوبت اول : چهارشنبه مورخ 98/7/24 طلوع 
نوبت دوم : پنج شنبه مورخ 98/7/25 افسانه

شهرداری منطقه 4 شیراز در نظر دارد نسبت به 
بولوار  غربی،  بهارستان  ورودی  هندسی  طرحهای  عملیات  اجرای 

تامین
 ۱۹ کوچه  ورودی  و  روزبهان  بولوار  دوربرگردان  اجتماعی، 

احمدآباد در منطقه 9 از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی در رتبه حداقل ۵ راه دعوت به عمل می آید به
منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری 
منطقه 9 شیراز واقع در شهرک فرزانگان، تقاطع طالئیه شهرداری 
مناقصه  اسناد  در  جزئیات  سایر  ضمنا  نمایند.  مراجعه   9 منطقه 
توضیح داده شده است. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می 
توانند با شماره تلفن های ۳۸۴۱۰۲۰۰ داخلی ۱۳۱ تماس حاصل 

فرمایند.
شرایط مناقصه:

1- مدت انجام کار ۴ ماه 
2- مبلغ برآورد اولیه:  4/170/976/134 ریال 

3- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 210/000/000 ریال یا واریز 
شهر  بانک  نزد   700792835236 شماره  جاری  حساب  به  نقدی 

شهرداری منطقه 9 شیراز
قرارداد  انعقاد  به  حاضر  هرگاه  مناقصه  دوم  و  اول  برندگان   -4

نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- در زمان انعقاد قرارداد ۵% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن 

اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد. 
6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، پایان وقت اداری روز یکشنبه 

مورخ 98/8/12 می باشد.
7-  مدت اعتبار پیشنهادها سه ماهه می باشد.

8-  پیش پرداخت داده نخواهد شد.
متعلقه،  های  هزینه  سایر  و  آگهی  انتشار  هزینه  است  بدیهی   -9
برعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
و  قبول شروط  منزله  به  پیشنهاد  دادن  و  مناقصه  در  10- شرکت 
معامالت شهرداری  نامه  ماده ۱۰ آئین  تکالیف شهرداری موضوع 

می باشد.
11- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و دریافت شده پس از موعد 

مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12- پیشنهادات واصله در روز دوشنبه مورخ 98/8/13 ساعت ۱۵ 
در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شیراز، واقع در چهارراه 

خلد برین شهرداری منطقه یک با و خوانده می شود.
در  حضور  به  مجاز  آنها  نمایندگان  یا  و  دهندگان  پیشنهاد    -13

کمیسیون مناقصه می باشند.
14-  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه 

مندرج است.
9645/م الف        شناسه   632263        31822

 اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت پترو آب گستر بحرانی شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 944 و شناسه ملی 10980200781 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/05/26 تصمیمات 
به  به کد ملی 2560080461  : - خانم فروغ صالحی  اتخاذ شد  ذیل 
سمت بازرس اصلی و آقای محمد پور گنجی به کد ملی 2571698834 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - 

روزنامه طلوع به عنوان روزنامه کثیر االنتشار انتخاب گردید.       
شناسه آگهی:   632473           31814

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

آگهی ثبتی
شرکت  پارسه  دوان  سبز  بلوط  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   46134 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
14006679665 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات    1398/01/05 مورخ  العاده 
یافت  نفرافزایش   3 نفربه   2 از  مدیره  هیات  تعداداعضا   :

وماده مربوطه دراساسنامه اصالح شد . 
شناسه آگهی:  632469              31818

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
کازرون  تجارت  سهند  بازرگانی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
ملی  شناسه  به   2432 ثبت  شماره  به   1398/07/18 درتاریخ 
14008683403 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 
مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس ، 
شهرستان کازرون ، بخش مرکزی ، شهر کازرون، محله مصلی ، خیابان 
امام خمینی س شکیبا ، خیابان ولی عصر ، خیابان امام خمینی ، پالک 
طبقه همکف کدپستی 7313713113 سرمایه شخصیت حقوقی   ،  0
الشرکه  سهم  میزان  نقدی  ریال   500000000 مبلغ  از  است  عبارت 
 2372044362 ملی  شماره  به  شکیبا  هادی  آقای  شرکا  از  یک  هر 
شماره  به  شکیبا  مهدی  آقای  الشرکه  سهم  ریال  دارنده 350000000 
اعضا  الشرکه  سهم  ریال   150000000 دارنده   2372181874 ملی 
به  2372044362و  ملی  شماره  به  شکیبا  هادی  آقای  مدیره  هیئت 
به  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  و  نامحدود  مدت  به  مدیرعامل  سمت 
به  ملی 2372181874و  شماره  به  مهدی شکیبا  آقای  نامحدود  مدت 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد و تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات 
،چک ، قراردادها و سایر عقود اسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با 
امضاء هادی شکیبا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر 
آگهی  درج  جهت  طلوع  االنتشار  کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 
آگهی: 632471(               شناسه  باشد.          نمی  فعالیت  پروانه  و صدور 

31816
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کازرون


