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آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی قائمیه کازرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
194 و شناسه ملی 10530049240 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده مورخ 1398/04/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای فرشاد استواری به شماره ملی 
2360121855 به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا دولتخواه به شماره ملی 2360130544 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیر االنتشار 
طلوع جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد . شناسه آگهی: 744809            32645

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

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی قائمیه کازرون شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 194 و شناسه ملی 10530049240 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه 
شرکت از مبلغ 120/000/000ریال منقسم به 8000 سهم 15/000ریالی به 
مبلغ 20/120/000/000 ریال منقسم به 8000 سهم 2/515/000ریالی با نام 
تواما از محل آورده نقدی اعضا و افزایش مبلغ اسمی سهام افزایش یافت و 
ماده اساسنامه مربوط به سرمایه شرکت اصالح گردید . و سرمایه تعهدی طبق 
امیرکبیر  بلوار  ملت  تاریخ 98/10/17بانک  به شماره 38927/125در  نامه 
شیراز به حساب شرکت واریز گردید و ما به التفاوت افزایش سرمایه طی 
امبیرکبیر  بلوار  ملت شعبه  به شماره 38927/26مورخ 98/4/26بانک  نامه 

شیراز واریز گردید.   شناسه آگهی : 744810    32646
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت مجموعه صنایع و تجارت طالئی پارس هنر هفت قرن 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25207 و شناسه ملی 10530372209 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/11تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داریوش 
نایب رئیس  هنری به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رضا هنری به سمت 
هیات مدیره و آقای علیرضا هنری به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد 
به امضاء مدیرعامل همراه  بانکی و تعهدآور و قراردادها  بهادار و  رسمی و 
با مهر  به امضاء مدیرعامل همراه  اداری  نامه های عادی و  با مهر شرکت و 

شرکت معتبر می باشد.    شناسه آگهی : 744811    32647
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
هنر  پارس  طالئی  تجارت  و  صنایع  مجموعه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   25207 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  قرن  هفت 
10530372209 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/05/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا هنری به شماره ملی 2283318432 و 
به  هنری  رضا  آقای  و   2283809762 ملی  شماره  به  هنری  داریوش  آقای 
شماره ملی 2282929942 همگی بعنوان اعضا اصلی هئیت مدیره برای مدت 
به  ملی 2298991863  شماره  به  نیما حداد  آقای   - انتخاب شدند.  سال  دو 
عنوان بازرس علی البدل ، آقای خسرو مقدسی به شماره ملی 2491097842 
روزنامه   - گردیدند.  انتخاب  مالی  سال  یک  برای  اصلی  بازرس  عنوان  به 

کثیراالنتشار طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
شناسه آگهی : 744812      32648

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

آگهی ثبتی
به شماره  تغییرات شرکت نگین سبز پریشان کازرون شرکت تعاونی  آگهی 
ثبت 2087 و شناسه ملی 14005485731 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/10/02 بموجب مجوز شماره 185675 /98- 98/10/15اداره 
تعاون کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تعیین دارندگان حق امضاء : کلیه 
قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل : چک،سفته برات و اوراق 
اتفاق  به   ) ثابت آقای سهراب جوکار ) رئیس هئیت مدیره  با امضاء  بهادار 
آقای حسین خواجه یوسفی ) نائب رئیس هیت مدیره ( همراه با مهر شرکت 
تعاونی معتبر میباشد.و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای سهراب 
جوکار )رئیس هیئت مدیره ( یا حسین خواجه یوسفی )نایب رئیس (یا محمد 
نقابت ) مدیر عامل (شرکت بامهر شرکت برای مدت باقیمانده اعتبار هیئت 

مدیره تا تاریخ 1400/12/23معتبر می باشد 
شناسه آگهی : 744814     32650

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

آگهی ثبتی
به  خاص  سهامی  شرکت  امیر  سبز  بازیافت  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 1853 و شناسه ملی 10530419924 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1398/10/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت 
رحمانی  مسعود  آقای  تعیین گردید:  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت  اعضاء 
به شماره ملی 2372701061 سمت رئیس هیئت مدیره خانم مرضیه 
هیئت  رئیس  نایب  سمت  به   2360064691 ملی  شماره  به  رحمانی 
سمت  به   2371220736 شمارملی  به  رحمانی  محمود  آقای  مدیره 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
با  شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 
امضاء منفرد محمود رحمانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و 
سایر نامه های عادی و اداری با امضاء محمود رحمانی و مهر شرکت 

معتبر می باشد    شناسه آگهی : 744815       32651
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه)نوبت دوم(
تاریخ انتشار: 1398/11/3

انجمن صنفی کارگری رانندگان  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
 3 ساعت  رأس  کازرون  شهرستان  سنگین  و  سبک  کامیونهای 
خیابان  محل  در   1398/11/23 مورخه  چهارشنبه  روز  ظهر  از  بعد 
ناصردیوان کازرونی تاالر فرهنگی ورزشی کشاورز برگزار میگردد. 
بدین وسیله از کلیه اعضای محترم دعوت میشود در روز و ساعت 
مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. الزم به ذکر است که برابر 
ماده 10 تبصره 4 اساسنامه حق رأی در مجمع عمومی و فوق العاده 

غیر قابل انتقال به دیگری می باشد.
دستور جلسه:

1- انتخابات هیأت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل
2- گزارش بیالن مالی توسط بازرسین

3- گزارش اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره
از کلیه کاندیداهای محترم عضویت هیأت مدیره و بازرسین دعوت 
میشود تقاضای کتبی خود را ظرف یک هفته از تاریخ انتشار روزنامه 

به دفتر انجمن جهت بررسی تحویل دهند. 8/1178

انجمن صنفی کارگری رانندگان کامیون سبک و سنگین 
شهرستان کازرون و حومه

آگهی ثبتی
به  خاص  سهامی  شرکت  امیر  سبز  بازیافت  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 1853 و شناسه ملی 10530419924 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/18تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
مرضیه  خانم  و  ملی 2371220736  شماره  به  رحمانی  محمود  آقای 
به  رحمانی  مسعود  آقای  و   2360064691 ملی  شماره  به  رحمانی 
 - انتخاب گردیدند  سال  دو  مدت  برای  ملی 2372701061  شماره 
خانم رقیه افتاده به شماره ملی 2370359625 به عنوان بازرس اصلی 
عنوان  به   2390497081 ملی  شماره  به  ساالن  آب  بس  ماه  خانم  و 

بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. 
شناسه آگهی: 744816       32652

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

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت کام آوران شهر سبز شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 992 و شناسه ملی 10530129480 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
العاده مورخ 1398/10/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت از  فوق 
آدرس قبلی در کازرون به آدرس جدید : استان فارس ، شهرستان کازرون ، 
بخش مرکزی ، دهستان دریس ، آبادی مجتمع کارگاهی ستاره، محله شهرک 
همکف  طبقه   ،  0 پالک   ، کازرون  جاده   ، )ستاره(  کوچه   ، جدس  صنعتی 
کدپستی 7318114344 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید.    شناسه آگهی: 744817    32653
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی فقدان سند مالکیت  بخش هفت فارس شهرستان کازرون
نظر به اینکه آقای ارغوان جوکار فرزند غالم که برابر اجرای ماده 45 آیین 
نامه ثبت مالک ششدانگ پالک 293/461 قطعه 4 بخش 7 فارس می باشد با 
تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی 231 کازرون تنظیم گردیده 
مدعی میباشد که یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 293/461 
واقع در قطعه 4 بخش 7 فارس کازرون که در دفتر 66 صفحه 436 ذیل ثبت 
327 به شماره چاپی 398306 ج 91 به نامش صادر گردیده  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 هرکس نسبت 
به ملک مورد نظر معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند 

مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 1398/11/3      8/1177      738/ م الف

داود انصاری – رییس اداره ثبت اسناد و امالک کازرون

آگهی حصر وراثت
خانم آفتاب زارع جدسی فرزند اکبر به شرح درخواستی که به کالسه 98236 ش 4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که مرحوم قلی ابول نیا فرزند مرحوم نجفقلی به شماره ملی 1209444331 – 1334 صادره از سمیرم در تاریخ 1395/9/5 در اقامتگاه دایمی خود شهرستان 
کازرون فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- آفتاب زارع جدسی به شماره ملی 2372341359 – 1337 کازرون زوجه متوفی 2- شهناز ابول نیا به 

شماره ملی 2360009966 – 1367 کازرون دختر متوفی والغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از 

تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.    729/م الف     8/1179

زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی ثبتی
به  تجاری  غیر  موسسه  ایرانیان  استاد  هفت  رهپویان  موسسه  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 2282 و شناسه ملی 10530509092 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اصالح 
ماده17اساسنامه: هیات مدیره موسسه مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو 
علی البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی به مدت پنج سال انتخاب 
میشوند انتخاب مجدد هریک از اعضا اعم از اصلی و یا علی البدل برای یک 
دوره پنج ساله دیگر بال اشکال میباشد و در نتیجه ماده 17 اساسنامه به شرح 
فوق اصالح گردید. - اصالح ماده 21 اساسنامه : هیات مدیره در اولین جلسه 
خود از بین اعضای موسسه یا از خارج فردی واجد صالحیت را برای مدت پنج 
سال به عنوان مدیرعامل انتخاب خواهد کرد که زیر نظر هیات مدیره انجام 
وظیفه بنماید انتخاب مجدد فرد مذکور برای یک دوره پنج ساله دیگر بال مانع 
می باشد و در نتیجه ماده 21 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. - اصالح 
ماده 24 اساسنامه: مجمع عمومی عادی دو نفر از اعضای موسسه را برای مدت 
پنج سال مالی به عنوان بازرس انتخاب میکند انتخاب مجدد بازرسین برای یک 
دوره دیگر بالاشکال است ودرنتیجه ماده 24 اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. - اصالح ماده 37 اساسنامه: صدور هرگونه اسناد واوراق تعهدآور و 
سایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه 
معتبر خواهد بود و در نتیجه ماده 37 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.  

شناسه آگهی : 744813        32649
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهى

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 25 بخش   2 قطعه  در  واقع  پالک 2473/18  اختصاصی  تحدید حدود  آگهی 
فوق  پالک  حدود  تحدید  عملیات  چون  نرمان،  روستای  مهر  شهرستان  فارس 
واقع  مربع  متر  بمساحت 17529  زراعتی  زمین  قطعه  عنوان ششدانگ یک  به 
در قطعه 2 بخش 25فارس شهرستان مهر روستای نرمان به نام آقایان عبداله و 
بایست تحدید گردد لذا  حسین رضایی و حسن اربابی فرزندان غالمعلی ، می 
برحسب تقاضای کتبی متقاضی تحدید حدود پالک فوق راس  8 صبح روز 
دوشنبه مورخ 98/11/28 در محل وقوع ملک شروع و عملیات تحدید حدود 
بعمل خواهد آمد. لذا بدینوسیله از کلیه صاحبان امالک مجاور در برابر ماده 14 
قانون ثبت دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند. و اخواهی مجاورین نسبت به حدود حقوق ارتفاقی پالک مذکور طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی حدود به مدت سی روز 
پذیرفته می شود و معترض بایستی ضمن تقدیم دادخواست اعتراض به مرجع 
قضایی گواهی اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در پایان مهلت مقرر سند مالکیت صادر خواهد 

شد.   تاریخ انتشار: 98/11/03
343/م الف       32642/191840

خلیل شاکری –رئیس ثبت اسناد و امالک مهر

آگهی مناقصه حفظ و حراست پارکها 
شهرداری المرد در نظر دارد براساس مجوز شماره ) بند 
المرد  شهر  اسالمی  شواری    )64 شماره  صورتجلسه   6
واگذار  خصوصی  بخش  به  را  پارکها  حراست  و  حفظ 

نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
به شهرداری مراجعه نمایند. مدت زمان شرکت در مناقصه از زمان درج 
و  مخدوش  پیشنهادات  به  باشد.  می  روز  ده  مدت  به  دوم  نوبت  آگهی 
بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول 
می  مناقصه  برنده  بعهده  آگهی  درج  هزینه  باشد.  می  مختار  پیشنهادات 

باشد. دیگر شرایط دراسناد مناقصه می باشد. 
آگهی نوبت اول: 98/11/03                    آگهی نوبت دوم:98/11/12

بازگشای اسناد مناقصه: پنج شنبه 98/11/24    ساعت 10 صبح 
شناسه آگهی:743885      13590/م الف    32643
مهدی کشتکار شهردار المرد

آگهی مزایده فروش زمین مرحله دوم 
شهرداری المرد در نظر دارد براساس بند 13 صورتجلسه شماره 57 تاریخ 98/6/7 شورای اسالمی شهر المرد زمین های 
خود را به فروش برساند. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت شهرداری المرد 

مراجعه نمایند. مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پایه کارشناسی می باشد. مدت شرکت در مزایده از زمان درج آگهی نوبت 
دوم به مدت 10 روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه درج آگهی برعهده برنده 
مزایده خواهد بود. متقاضیان می بایست با علم و اطالع از شرایط قانون منع مداخله کارکنان دولت در مزایده شرکت نمایند. دیگر شرایط 

و اطالعات در اسناد مزایده می باشد. 
آگهی نوبت اول مزایده:98/11/03            آگهی نوبت دوم مزایده: 98/11/12

بازگشایی اسناد مزایده: پنج شنبه 98/11/24 ساعت 10 صبح 

شناسه آگهی:746214       13591/م الف    32644
مهدی کشتکار شهردار المرد

 
 

 1398سال ماه دی ه خدماتی شهرداری المرد جهت مزاید لیست پیشنهادی اراضی

 ردیف
قیمت هر مترمربع  طرح تفکیکی

 کاربری پالک مالکین محل )ریال(

 جنوب اتوبان شهید نعیمی ، غرب رودخانه بستانو 1
سید عبدالمجید و سید محمود 

 احمدیزاده
 مسکونی 53 54 

 مساحت 269.60 269.6  3557000

 جنوب اتوبان شهید نعیمی ، غرب خیابان بهارستان 2
تعاونی مسکن نیروی انتظامی و 

 آقای احمدیزاده
 مسکونی 98  

 مساحت 342.90   3557000

 عبدالرضا محمدی محله چاه رئیسان ، جنوب بلوار غدیر 3

 مسکونی 67 68 69

8262000 
 مساحت 250 250 250
 نیمسکو 70 71 72

 مساحت 250 250 248

 منصوری ، هاشمی ، دل افروز غرب حوزه علمیه ، جنوب اتوبان شهید نعیمی 4
 تجاری 24 25 

 مساحت 44.40 44.30  41738000

 هاشمی ، دل افروز محله زیارت ، شرق خیابان امامت 5
 مسکونی 36  

5217000 
 مساحت 499.50  

 وثوق و منصوری خیابان والیت شرق محله زیارت ، جنوب 6

 مسکونی 142 143 144

10434000 
 مساحت 239.90 240 240
 مسکونی 145 146 147

 مساحت 240 240 252

 افکاری ، علیپور ، آزاد جنوب محله کهوردان ، شمال خیابان والیت 7
 تجاری 2  

 مساحت 125.25   23188000

 افکاری ، علیپور ، آزاد مال خیابان والیتجنوب محله کهوردان ، ش 8
 مسکونی 4 5 14

5217000 
 مساحت 288.25 312.10 225.70

 حسین منصوری و شرکا جنوب محله کهوردان ، بر شمالی خیابان والیت 9
 تجاری 1 2 

 مساحت 31.45 25.65  23188000

 کاشر و زاده حسن ، کشتکار توحید خیابان ، کهوردان محله 10
 تجاری 1 2 

 مساحت 40.1 28.4  34782000

 ناصری محله چاه حاج محمد ، جنوب بلوار غدیر 11
 مسکونی 3 4 

7820000 
 مساحت 267.40 255.35 

12 
غرب  – خطیمی غرب - آباد حسین محله شرق

 بلوار انقالب
 صفری و شرکا

 مسکونی 16 17 
 مساحت 250 293.85  6885000

 قائدی و فرحبخش ر دکتر حیاتی ، شمال راهنمائی رانندگیبلوا 13
مترمربع تجاری و  340

 مابقی کارگاهی
 کارگاهی تجاری 5

 مساحت 1601.75 15900000

 تعاونی مسکن بسیجیان جنوب بلوار معلم ، مجتمع مسکونی ایثار 14
 مسکونی 291 292 

 مساحت 298 300  11138000

15 
کریم آباد، جنوب بلوار شهید  جنوب محله چاهنو

 مطهری
 شیری و شرکا

 مسکونی 33 34 35
2964000 

 مساحت 219.20 217.25 215.35

 شیری و شرکا محله چاهنو کریم آباد ، شرق خیابان محرم 16
 مسکونی 70 71 72

 مساحت 285.45 297.50 300 2964000

 رصد به قیمت پیشنهادی اضافه می گردد . د 15درصد و سه بر  10تذکر : قیمت پالکهای دوبر 

 


