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سال سی ام ـ شماره 8452

استان  برگزیده

در نامه ابراهیم کشاورز مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس آمده است
رییس محترم اداره روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل استان فارس
با سالم
احترام ًا با توجه به نامه شــماره  ۸۱۰مورخ  ۰۲/۰۷/۹۹معاون محترم امور اســتانها به موجب این حکم سرپرســتی شعبه یک شیراز به جنابعالی محول
می گردد تا برابر مقررات زیر نظر اینجانب انجام وظیفه نمایید.امید است با استعانت از درگاه ایزد منان در راه خدمت به مخاطبین محترم سازمان تامین
اجتماعی همواره موفق و موید باشــید .الزم به ذکراســت مسعود عطایی ازجمله مدیران موفق درحوزه روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی کشور و
در سطح استان فارس می باشد ،که در طول مدیریت خود خدمات بسیار ارزنده ای در این حوزه و ارتباط با خبرنگاران داشته است و روزنامه کاروکارگر
سرپرستی فارس برای ایشان آرزوی توفیق دارد.
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درسفر یک روزه وزیر صمت به استان

سرپرست و خبرنگاراستان  :حسین دوست
استان فارس از ظرفیت باالیی
در حوزه صنعت و معادن برخوردار است

تجلیل از کارمند زاگرس جنوبی
در همایش مدافعان حرم و امنیت

همزمان با هفته دفاع مقدس در همایش تجلیل از خانوادههای شهدای مدافع حرم و مدافعان
حرم و امنیت استان فارس از "جواد محیاپور" مسئول دفتر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی تجلیل شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی ،در همایشی که صبح امروز (یک شنبه ششم مهرماه) به مناسبت هفته دفاع مقدس
و با حضور فرماندهان نظامی ،انتظامی و مدیران نفتی استان فارس به میزبانی شرکت پاالیش نفت
شیراز برگزار شد از جواد محیاپور ،مسئول دفتر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهرهبرداری نفت و
گاز زاگرس جنوبی تجلیل شد.در متن لوح تقدیر وی که مدت  ۲۱سال سابقه فعالیت در رده های
مختلف بسیج را دارد ،آمده است :فداکاری و جانفشانی شما پرچمداران طریق سعادت که از تمام
آمال و آرزوهای دنیایی گذشته و برای دفاع از عزت و سربلندی میهن عزیز ،اعتالی نظام مقدس

تقدیر از اتاق تعاون فارس؛

مشکالت واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی فارس بررسی شد

نماینده مردم شیرازو زرقان ورئیس مجمع نمایندگان فارس:

نمایندگان اســتان فارس در نخســتین سفر استانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت به فارس
خواستار حل مشکالت در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی ،رسیدگی به اقدامات بانکها ،تشویق
ســرمایهگذاران ،ارائه تسهیالت به فعاالن اقتصادی و رونقگیری اقتصاد جنوب بهعنوان یکی از
قطبهای مهم اقتصادی کشــور شدند.در این نشست که روز جمعه با حضور نماینده ولی فقیه
و استاندار فارس برگزار شد ،رئیس مجمع نمایندگان فارس با اشاره به ظرفیت استان در حوزه
صنعت و معادن گفت :با وجود این ظرفیتها استان فارس در این حوزه با گرفتاریها و مشکالتی
روبهرو است .ابراهیم عزیزی اظهار داشت :استان فارس به اشتباه استان برخوردار نامیده شده و
واقعیت این است که در این استان واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بسیاری وجود دارد که باعث
مشکالتی در حوزههای تولیدی و اقتصادی شدهاند.وی با بیان اینکه بسیاری از معادن استان فارس
غیرفعال هستند ،ابراز داشت :این مسائل نشان میدهد که عمق مشکالت و نیازهای استان فارس
تا چه اندازه است و آیا اطالق استان برخوردار به فارس درست است یا خیر.نماینده مردم شیراز
و زرقان اظهار کرد :براساس آمار  ۳هزار و  ۹۸۶واحد صنعتی در استان فارس وجود دارد که ۸۰۰
واحد آن غیرفعال است و ضروری است که وزیر صمت برای فعال کردن این واحدها اقدام کند.
عزیزی خواستار توزیع عادالنه منابع در کشور شد و گفت :معادن فارس حبس شدهاند؛ درحالیکه
باید در چرخه تولید قرار گیرند؛ چراکه ورود آنها به چرخه تولید نیاز استان و حتی کشور را رفع
خواهد کرد.وی با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای حملونقل ریلی زمینهساز جهش در صنعت
خواهد شد ،افزود :از وزیر صمت انتظار میرود تعهدات قبلی این وزارتخانه را در قبال فارس
عملیاتی کند .نماینده مردم شیراز و زرقان ابراز داشت :با تعطیلی کارخانههای فارس در سالهای
اخیر باید از صنعت این استان با عنوان صنعت خاموش یاد کرد و امروز اگر مواد اولیه واحدهای
بزرگ صنعتی و زیرساختهای  ۶۱شهرک صنعتی مورد توجه قرار گیرد گامهای بزرگی در حوزه
صنعت برداشــته میشود .در ادامه این نشســت جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه در تعیین مدلهای مناسب اقتصادی دچار مشکل هستیم ،افزود :با
این رویکرد بخش معدن میتواند در شرایط فعلی جایگزین نفت شود و عدالت و اشتغال را ایجاد
کند.قادری با اشاره به اینکه اقتصاد فارس مبتنی بر کشاورزی است ،اظهار کرد :با این حال ،در زمینه
کسب و کارهای مربوط به کشاورزی سهمی نداریم و این قابل قبول نیست؛ اما از سوی دیگر از
گذشته در زمینه صنایع الکترونیک مزیت نسبی داشتهایم و االن وضعیت بدی نداریم؛ اما جا دارد
که اقدامات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

ویژه استان فارس

 16صفر 1442

WWW.KARAVAKARGAR.IR

یکشنبه  13مهر 1399

معرفی مسعود عطایی نژاد
به عنوان رییس جدید شعبه یک تامین اجتماعی شیراز

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان
فارس با حضور وزیر صنعت ،معدن ،تجارت
و معاونان این وزارت خانه برگزار شد .در این
جلسه مشکالت پیش روی واحدهای تولیدی
و بنگاههای اقتصادی از سوی نمایندگان این
بخش مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
دکتــر عنایــت اهلل رحیمی ،اســتاندار فارس
در این جلســه با بیان اینکه ســفر یک روزه
وزیر صمت به اســتان فارس دســتاوردهای
مثبتی به دنبال داشته ابراز امیدواری کرد این
نتایج ســبب گشایش در بخش های مختلف
صنعتی ،معدنی و بازرگانی استان شود .نماینده
عالی دولت در اســتان فارس بــا بیان اینکه
توسعه صنایع های_تِک با توجه به پتانسیل
علمــی فــارس در طرح آمایش ســرزمین و

ن طرح ۱۴۱۴اســتان مــد نظر قرار
همچنی 
گرفتــه خواســتار توجــه وزارت صمــت
به ایــن موضوع شد.وســعه شــهرک های
صنعتی ،توجه بــه معادن کوچک و تعطیل،
اختصاص اعتبار  ۴هزار میلیاردی مصوب
سفر رییس جمهور به صنایع راکد و تعطیل،
ادامه فعالیت هــای خوب ایمیدرو به ویژه
ص احداث آزاد راه المرد پارسیان
در خصو 
که دســتور رییس جمهوردر زمــان افتتاح
کارخانــه آلومنیوم بود ،تکمیل و تســریع
در نقشــه راه صنعت ،پیگیری پهنه اکتشافی
شمال فارس و اهداف مترتب بر آن از سوی
ایمیدرو ،پیگیری مسائل مربوط به  ۱۴معدن
موجود در منطقه شمال اســتان ،انجام طرح
مطالعات اقتصادی کارخانه آهک پی سی سی

در شهرســتان داراب ،انعقاد قرارداد احداث
کارخانه تولید ســدیم ســیانید با مشارکت
بخش خصوصــی ،طرح جا به جایی معدن
شن و ماســه و احیا فعال سازی ۲۱معدن،

احداث  ۲واحد فراوری اســتفاده بهینه از
ظرفیت ســنگ های تزیینــی و خاک های
صنعتی در اســتان ،توجه بــه صنایع پایین
دســت آلومنیم و فوالد و کربنات ســدیم و

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس:

اتاق تعاون فارس ،اتاق برتر کشور شد

توســعه این صنایع ،انعقاد قــرارداد جهت
انجام ژئو فیزیک هوایی ،احداث کارخانه
تولید کاغذ از سنگ که ایدرو دنبال میکند
انجام مطالعــات الزم بر روی دریاچه های
استان به ویژه مهارلو که مواد معدنی مورد
نیاز را دارنــد ،پروژه انتقــال آب از خلیج
فــارس تامین مالی پــروژه خرامه نیریز در
زمینه فوالد ،کمک به توســعه خطوط ریلی،
توجــه به صنایــع گاز نفت پتروشــیمی که
اســتان در این زمینه اســتعداد های بسیار
دارد ،راه انــدازی نمایندگــی ایمیــدرو در
اســتان و توجــه به شهرســتان هــای تازه
تاسیس استان در زمینه صنعتی و معدنی از
جمله درخواست هایی بود که در این جلسه
از سوی استاندار فارس مطرح شد.

هنرمندان آثار خود را برای کسب درجه هنری ارائه دهند
صابرسهرابی با اعالم اینکه هنرمندان میتوانند برای
کسب درجه هنری ،آثار خود را به دبیرخانه شورا ارائه دهند
و از مزایای آن بهره مند شوند ،بیان داشت :بر اساس ضوابط
اجرایی شــورای ارزشیابی هنرمندان کشــور ،هنرمندانی
میتوانند آثار خود را جهت ارزشیابی به دبیرخانه شورای
ارزشــیابی هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ارائه
دهند که از سوی دستگاهها ،نهاد یا دانشگاههای دولتی و یا
صنفی هنری،
عمومی غیردولتی و یا انجمنهای تخصصیِ -
ِ
یا ســه نفر استاد طراز اول در همان رشته کتب ًا معرفیشده
باشــند.وی داشتن حداقل پنج سال ســابقه کار هنری در
رشته مرتبط و معرفینامه از  3استاد معتبر مانند دارندگان
درجــه یک هنری یا اعضای هیات علمی دانشــگاهها در
رشــته مرتبط را برای کســب رتبه الزامی دانست و گفت:
داشــتن حداقل مدرک پایان دوره متوسطه برای متقاضیان
کمتر از  40ســال ضروریســت و در همین مسیر حداقل
سن متقاضیان دریافت درجه پنج هنری  35سال و داشتن
حداقل سواد خواندن برای متقاضیان بیش از  50سال الزم
اســت و حداقل سن متقاضی برای درجات سه ،چهار30،
ســال در نظر گرفته شده است .سن برای متقاضیان درجه

جمهوری اسالمی ،تعالی اهداف سازمانی و برقراری نظم ،امنیت و آرامش برای آحاد
مردم ،نشانگر وفاداری به ایران ،انقالب و والیتمداری شما است.اینک؛ ضمن تقدیر
از جنابعالی ،ســامتی و توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال مسئلت دارم .امید
است در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) و رهنمود های مقام معظم رهبری امام
خامنهای(مدظله العالی) در ترویج فرهنگ ایثار و شجاعت همواره موفق و موید باشید.

شرکت بهین نگه دار آتیه با شماره ثبت 14771
دعوت برای تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده
دستور جلسه مجمع عمومی :
-1اســتماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان
شرکت
-2تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
-1تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد اساسنامه
-2افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت
-3تصویب موارد پیشنهادی که مورد توافق هیئت مدیره باشد
-4بــا توجه به اتمــام اجاره مکان فعلی و عدم امکان تمدیــد آن تعیین تکلیف برای
جابجایی به مکان جدید
زمان جلسه 99/7/27:ساعت  11صبح
آدرس :ساری-بلوار کشاورز-بعد از باالدزا -شرکت بهین نگه دار آتیه
دعوت کننده
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ،محمدرضا جعفریان

آگهي تحديد حدود اختصاصي
پيــرو آگهي تحديد حدود قبلــي كه به موجب ماده  14قانون ثبت منتشــر
گرديده اينك بر حسب در خواست واصله مستند به ماده 13قانون تعیین تکلیف
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13آيين نامه قانون مذكور
تحديد حدود پالك مورد تقاضا از امالك واقع در شهر دلیجان به شرح:
ششــدانگ یکباب ســاختمان ( مغازه) پالک  3174فرعی مفروز از 980فرعی از
 4197اصلی واقع در دلیجان بلوار شهید فهمیده که به موجب رای هیات قانون
تعیین تکلیف اداره ثبت اسناد دلیجان  
   در مالکیــت آقای ابراهیــم خلیلی فرزند محمد مســتقرگرديده که تحدید
حدود پالک فوق در ساعت  9صبح روز   سه شنبه    99/8 /6در محل وقوع
پالك مزبور انجام خواهد شــد لذا به موجب ماده  14قانون ثبت اسناد و امالك
به مالك پالك و مجاورين پالك فوق الذكر به وســيله اين آگهي اخطار مي گردد
كه در روز و ســاعت مقرر باال در محل حضور به هم رســانند  .چنانچه مالك يا
نماينــده قانوني وي در موقع مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده  15قانون مزبور
ملــك مورد آگهي با حدود اظهار شــده از طرف مجاورين تحديد خواهد شــد و
اعتراضات مجاورين نســبت به حدود و حقوق ارتفاقــي و نيز صاحبان ملك كه
در موقــع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مــاده  20قانون ثبت فقط تا  30روز از
تاريــخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شــد و در اجراي تبصــره  2ماده واحده
قانــون تعيين تكليف پرونده هاي معترض ثبتي معترضين مي بايســت از تاريخ
تســليم اعتراض بــه اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواســت اعتراض خود را به
مرجع ذيصــاح قضايي تقديم و گواهي الزم از مرجــع مذكور اخذ و به اين اد
اره تسليم نمايند
تاريخ انتشار 99/7 /13 :
م الف 53:

رییس ثبت اسناد و امالك شهرستان دليجان   
غالمحسن فدایی

رونوشت آگهی حصر ورا ثت
آقای فرهاد گمرکی دارای شماره ملی  3621150961فرزند محمدعلی شرح دادخواست
به کالسه  9900342شعبه اول شورای حل اختالف دلند از این دادگاه درخواست گواهی حصر ورا
ثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرضیه نخی زابلی به شما ره ملی  3673400193در
تاریخ  1395 /2 /28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
اســت به _1متقاضی فوق الذکر فرزند محمدعلی شــماره ملی  3621150961تاریخ تولد /15
 1357 /5نســبت  :پسر متوفی  _ 2عباس گمرکی فرزند محمدعلی شماره ملی 2122164379
تاریخ تولد  1351 /1 /1نســبت  :پســر متوفی  _3شیرین گمرکی فرزند محمدعلی شماره ملی
 3620310165تاریــخ تولــد  1353 /7 /1نســبت  :دختر متوفی  _4نرگــس گمرکی فرزند
محمدعلی شــماره ملی  3621389245تاریخ تولد  1360 /6 /1نسبت  :دختر متوفی  _5زهرا
گمرکــی فرزند محمدعلی شــماره ملی  2122783168تاریخ تولد  1365 /5 /1نســبت  :دختر
متوفی  _6اعظم گمرکی فرزند محمدعلی شماره ملی  4870074338تاریخ تولد 1370 /6 /15
نسبت  :دختر متوفی
متوفی به جزء نامبردگان ورثه ی دیگری ندارد / .اینک درخواســت مزبور را در یکی از نشریات
کثیراالنتشــار یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد
او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مهلت یک ماه به دادگاه مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی
صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهر دلند احمد مظفری
آگهی مفقودی
اصل سندکمپانی وبرگ سبزســواری پراید مدل  ۱۳۸۳سفید به شماره نیروی انتظامی
 ۱۴۱ب  ۷۹ایران  ۶۳شــماره موتور  ۰۱۰۴۹۵۴۰و شماره شاسی  ۱۴۱۲۲۸۳۴۳۴۰۳۸به نام
یداله طالبان فرد مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .شیراز- ۱۶۸۰ -ا

دو هنری حداقل  35سال و سن برای متقاضیان درجه یک
هنری نیز  40سال و از همه مهمتر اینکه ،حداقل  15سال
سابقه فعالیت مستمر حرفهای در رشته مربوطه برای درجه
یک هنری الزامی می باشد.مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس
ادامه داد :اهالی فرهنــگ ،ادب و هنر میتوانند مدارک دال
بر تشویق و تقدیر از هنرمندی خود را شامل لوح افتخار،
تقدیر ،جایزه ،بزرگداشــت و نشان و همچنین ،نمونه آثار

منتشره درباره هنرمند به صورت مقاله ،تحقیق ،یادنامه و...
چــاپ شــده در روزنامه ها ،مجالت و کتــاب و یا برنامه
پخش شــده در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران را
ارسال نمایند و ســوابق مدیریت و مسئولیتهای هنری از
جمله داوری جشنواره ها ،مدیریت جشنواره ها ،همایشها،
تأسیس مجامع هنری و ...نیز به این مجموعه اضاف کنند
و سوابق آموزشی مانند تدریس در مراکز آموزشی دولتی و
غیر دولتی و آموزش معتبر غیر رسمی که هنرمند طی کرده
است را پیوست نمایند.
این مقام فرهنگی استان اظهار داشت :اسناد و مدارک
الزم جهت اثبات طول فعالیت حرفه ای نیز شامل ،فعالیت
های آغازین ،تداوم فعالیتهای هنری ،سایر فعالیتهای هنری
همچون آثار منتشــر شــده هنرمند و تخصص در ســایر
رشــته های هنری با ارائه نمونه برجسته ترین آثار جهت
ارزیابــی از جمله اصل اثر ،عکس ،فیلــم cd ،و ...را باید
بفرستند که در این روند اعضاء شورای ارزشیابی هنرمندان
در حــوزه حقوقی را وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی یا
نماینده تاماالختیار وی به عنوان رئیس ،شــامل میشود و
نماینــده تاماالختیار وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری،

نماینده تاماالختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی ،نماینده
تاماالختیار فرهنگستان هنر و دبیر شــورای ارزشیابی (با
انتخــاب رئیس شــورا) و روســای کمیتههای تخصصی
نیــز قــرار دارند و آثــار را می توانند بــه آدرس خ حافظ
 خ اســتاد شــهریار  -جنب تــاالر وحدت ،کد پســتی1133914934معاونت هنری ارسال کنند.
سهرابی در پایان با بیان اینکه پس از تایید نهایی درجه
یک معادل دکترای هنری ،درجه دو معادل فوق لیســانس،
درجه سه معادل لیســانس ،درجه چهار معادل فوق دیپلم
و درجه پنج برابر دیپلم محســوب می شود ،گفت :اعضاء
حقیقی نیز شــامل دو نفر کارشناس خبره دارای گواهینامه
درجه یک هنری هســتند که اعضــای حقیقی در هر گروه
تخصصی دو نفر هنرمند دیگر با همان شــرایط به عنوان
عضــو علیالبدل انتخاب و منصوب خواهند شــد که در
صــورت غیبت موجه اعضا حقیقی بــه عنوان جایگزین
موقت یا دائم در جلسات شورای ارزشیابی حضور بهم می
رسانند .همچنین هنرمندان در استان فارس نیز می توانند
با رجوع به حوزه معاونت هنری مدارک را تحویل داده تا
اقدامات بعدی جهت صدور درجه هنری صورت گیرد.

پایش وضعیت تعمیرات اساسی و آمادگی تولید زمستانی منطقه عملیاتی آغار و داالن

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با هدف پایش وضعیت تعمیرات اساسی و آمادگی تولید زمستانی در سفر به منطقه عملیاتی آغار و داالن ،تعمیرات دوره ای تاسیسات و خطوط لوله گازی این منطقه عملیاتی
را زیر ذرهبین قرار داد.به گزارش روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ،مهندس حمید ایزدی با همراهی جانشین مدیریت عملیات و جمعی از رؤسای ستادی این شرکت ،رئیس و مسئولین منطقه عملیاتی آغار و
داالن از روند تعمیرات اساسی خطوط لوله ۴۲و  ۲۴اینچ انتقال گاز آغار و پاالیشگاه گازی فراشبند دیدن کرد.وی همچنین در جلسه ای با حضور مسئوالن این منطقه عملیاتی ضمن تاکید بر رعایت کامل الزامات ایمنی و پروتکلهای
بهداشتی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و آمادگی الزم برای تولید زمستانی به بررسی چالش های موجود پرداخت.
آگهی دعوت نوبت اول جهت مجمع عمومی فوق العاده
شهرک صنعتی غیر انتفاعی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت
موسسه غیر انتفاعی شهرک صنعتی ماهدشت ( غیر دولتی) به شماره ثبت  4241و شناسه
ملی  14008308299از کلیه سهامداران ،اعضاء و مالکان زمین دعوت بعمل می آورد تا در
جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده(سالیانه) روز چهارشنبه در تاریخ 99/07/23ساعت 10
لغایت  11/30که در محل شــهرک صنعتی ماهدشت خیابان سرداران – خیابان پنجم شمالی
شرکت جلیس برگزار می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :
-1اصالح بندهائی از اساسنامه در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس قانونی موسسه
-2ترمیم هیئــت مدیره برای مدت باقی مانده و یا انتخــاب هیئت مدیره جدید در صورت
تصویب در مجمع
-3اصالح بندهایی از اساسنامه جهت تصویب در مجمع
-4انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
-5تعیین حدود اختیارات هیئت مدیره و واگذاری اختیارات الزم از ســوی مجمع به صاحبان
امضاء مجاز
-6تصویب توافق نامه ها با مالکان در طرح های توسعه و تعریض معابر شهرک و دریافت نظر
سهامداران در خصوص سایر توافقات
-7تصویب دفترچه قرارداد خدمات و سهامداری شهرک و همچنین بررسی افزایش سرمایه
و بررسی نحوه واگذاری سهام به اعضا
-8تصویب ســر فصل های در آمدی و مبالغ شــارژ بها،زیرســاخت و سایر هزینه های قابل
دریافت
متقاضیان کاندیداتوری در هیئت مدیره براساس ماده  19اساسنامه ،مدارک زیر را حداقل
یک هفته قبل از مجمع عمومی به دفتر شــهرک به آدرس  :ماهدشت  -خیابان سرداران -
شــهرک صنعتی غیر دولتی ماهدشت  -نبش خیابان پنجم شــمالی تحویل و رسید دریافت
نمایند ،در غیر اینصورت به سبب بررسی های مورد نیاز قبل از مجمع از سوی دفتر شهرک و
شرکت شهرک های صنعتی استان البرز و نهادهای ذی ربط امکان کاندیداتوری در روز مجمع
میسر نخواهد بود.
شرایط کاندیداتوری برای عضویت در هیئت مدیره  -1 :عدم دارا بودن سوء پیشینه-2.
داشــتن تولیدی در محدوده ی شهرک -3 .داشتن مالکیت -4 .عدم واگذاری واحد تولیدی
به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر برای بهره برداری تحت عناوینی از قبیل اجاره ،حق انتفاع
و غیره -5 .نداشتن بدهی معوقه بابت هزینه های مشترک و شارژ بهاء.
متذکر می شــود که کاندیداتوری در هیئت مدیره صرفا از طریق تکمیل فرم و ارائه مدارک
در مهلت مقرر خواهد بــود و پس از آن در روز برگزاری مجمع امکان کاندیداتوری به جهت
بررسی که دستگاه های نظارتی و امنیتی می بایست در خصوص صالحیت اعضا هیئت مدیره
انجام دهند وهمچنین دریافت گواهی عدم سوء پیشینه وجود نخواهد داشت.
در صــورت عدم حضور مالکان و صاحبان ســهام ،شــرایط قبول افرادبه عنــوان نماینده یا
وکیل در مجمع عمومی براســاس تبصره ماده  10اساسنامه  :استفاده کنندگان از قسمتهای
اختصاصی اعم از مستاجرین  ،شرکا و امثالهم در صورت داشتن وکالت نامه ی معتبر و رسمی
( از دفتر اسنادرســمی جهت شــرکت در مجمع با ذکر تاریخ ) به وکالت و نمایندگی از طرف
مالکین میتواند فقط مبادرت به شرکت در جلسه و دادن رأی نمایند مشروط بر اینکه این مهم
در متن مستنده ی فوق تصریح گردد.
و همچنین براســاس ماده  13اساســنامه  :در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام
قانونی صاحب ســهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه
مدرک وکالت یا نمایندگی (امضاء و مهر صاحبان امضائ مجاز برابر آخرین تغییرات روزنامه ی
رسمی می بایست در ذیل برگ نمایندگی توسط دفتر خانه ی اسناد رسمی گواهی گردد ) به
منزله حضور خود صاحب سهم خواهد بود.
تبصره  : 1نمایندگان معرفی شــده از سوی اعضای مجمع ( مالکین ) به نمایندگی از اعضاء ،
صورتحســاب مجمع را امضاء خواهند نمود و در هر حال مسئولیت قانونی ناشی از تصمیمات
متخذه به عهده ی عضو مجمع عمومی ( مالکین ) ذیربط می باشد.
تبصره  : 2هر وکیل یا نماینده قانونی حداکثر مجاز به پذیرش و قبول نمایندگی یا وکالت از
سوی یک مالک جهت رأی دادن خواهد بود.
مضاف آنکه عضویت در هیئت مدیره و سایر سمت های مجمع و غیره ،صرفًا قائم به شخص /
شخصیت مالک پالک ثبتی بوده و تحت عناوینی از قبیل وکالت ،نمایندگی و غیر قابل تفویض
به غیر نخواهد بود.
سهامداران محترم یا وکال و نمایندگان قانونی آنان  ،جهت دریافت برگه یا کارت ورود به جلسه
می توانند از تاریخ  99/07/13لغایت  99/07/22با در دست داشتن اصل سند یا قولنامه
و کارت ملی به دفتر شهرک مراجع فرمایند.
الزم به ذکر اســت کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگانئ سهامداران حقوقی هنگام ورود به
جلسه ملزم به ارائه کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی به انضمام رونوشت آن می باشد.
ضمنا یاد آور می شود مجمع عمومی فوق العاده بر اساس پروتکل ها و دستورالعمل های ستاد
ملی کرونا الزامی برگزار می گردد.

هیئت مدیره
شهرک صنعتی غیر انتفاعی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت

آگهی تغییرات هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی
صنايع سلولزي بهداشتي ايران
به موجب صورتجلســه مورخ 99/6/31هیات مدیره ،سمت اعضاي هيات مديره
به شــرح ذيل تعيين شده است كه تا تاريخ1401/5/14مورد تایید می باشد:
-1آقاي حسن آتش پوش -رييس هيات مديره
 -2آقاي محمد مهاجر  -نايب رييس
-3آقاي نيما بصيري طهراني  -خزانه دار
-4آقايان مهران ابوالنژاديان و هاشمعلي حسني  -اعضاي اصلي هيات مديره
 -5آقاي حسن زالي  -دبير
فرزاد یوسفی -مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی

آگهی دعوت نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
(سالیانه)
شهرک صنعتی غیر انتفاعی علم وفناوری خوارزمی ماهدشت
موسسه غیر انتفاعی شهرک صنعتی ماهدشت (غیر دولتی ) به شماره ثبت  4241و
شناسه ملی  14008308299از کلیه سهامداران ،اعضا و مالکان زمین دعوت بعمل
می آورد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (سالیانه) روز چهار شنبه
در تاریخ  1399/07/23ساعت  12 /00لغایت  13/30که در محل شهرک صنعتی
ماهدشت -خیابان پنجم جنوبی ،شرکت جلیس برگزار می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :
 -1گزارش هیئت مدیره و بازرس
 -2گزارش مدیر عامل در خصوص فعالیت های صورت گرفته
 -3تصویب تراز ســالیانه و صورتحساب های مالی ســال های 1397و1398
وتصویب بودجه سال 1399
درصــورت عدم حضور مالکان و صاحبان سهام،شــرایط قبــول افراد به عنوان
نماینده یا وکیل در مجمع عمومی بر اساس تبصره  10اساسنامه :
اســتفاده کنندگان از قسمت های اختصاصی اعم از مستاجرین ،شرکا و امثالهم
در صورت داشتن وکالت نامه ی معتبر و رسمی می توانند به وکالت و نمایندگی
از طرف مالکین مبادرت به شــرکت در جلســه و دادن رای نماینده مشروط بر
اینکه این مهم در متن مستنده ی فوق تصریح گردد.
همچنین ماده :13
در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قاِم مقام قانونی صاحب ســهم و همچنین
حضور نماینده یا نمایندگان شــخصیت حقوقی به شــرط ارائه مدرک وکالت یا
نمایندگی(امضــا و مهــر صاحبان امضا ء مجاز برابرآخریــن تغییرات روزنامه ی
رسمی می بایست در ذیل برگ نمایندگی توسط دفتر خانه ی اسناد رسمی گواهی
گردد) به منزله حضور خود صاحب سهام خواهد بود.
تبصره :1نمایندگان معرفی شده از سوی اعضاء مجمع (مالکین) به نمایندگی از اعضاء
صورتجلسات مجمع را امضاء خواهند نمود ودر هر حال مسئولیت قانونی ناشی از
تصمیمات متخذه به عهده ی عضو مجمع عمومی (مالکین) ذیربط می باشد.
تبصره -2هر وکیل یا نماینده قانونی حداکثر مجاز به پذیرش و قبول نمایندگی
یا وکالت از سوی یک مالک جهت رای دادن خواهد بود .
مضاف آنکه عضویت در هیات مدیره و ســایر ســمت های مجمع و غیره ،صرفا
قائــم به شخص/شــخصیت مالک پالک ثبتی بــوده و تحت عناوینــی از قبیل
وکالت،نمایندگی و غیرقابل تفویض به غیر نخواهد بود.
سهامداران محترم یا وکال و نمایندگان قانونی آنان  ،جهت دریافت برگه یا کارت
ورود جلســه می تواننداز تاریخ  1399/07/13لغایــت 1399/07/22با در
دست داشتن اصل سند یا قولنامه و کارت ملی به دفتر شهرک مراجعه فرمایند.
الزم به ذکر اســت کلیه ســهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی
هنگام ورود به جلسه و اصل کارت ملی به انضمام رونوشت آن می باشند.
ضمنــا یاد آور می شــود مجمــع عمومی فوق العــاده بر اســاس پروتکل ها و
دستورالعمل های ستاد ملی کرونا الزامی برگزار می گردد.
هیئت مدیره
شهرک صنعتی غیر انتفاعی علم و فناوری خوارزمی ماهدشت
رونوشت آگهی حصر ورا ثت
آقای علی وطنی دار ای شــماره ملی  4879930660فرزند درویش شرح دادخواست
به کالســه  9900401شعبه اول شــورای حل اختالف دلند از این دادگاه درخواست گواهی
حصــر ورا ثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان درویش وطنی به شــماره ملی
 4879775770در تاریــخ  1395 /9 /22اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه
حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به _1متقاضی فوق الذکر فرزند درویش شــماره ملی
 4879930660تاریــخ تولد  1365 /1/1نســبت  :پســر متوفی  _ 2صفیــه وطنی فرزند
درویش شــماره ملی  6249383646تاریخ تولد  1361/ 7 /1نســبت  :دختر متوفی _3
زينب وطنی فرزند درویش شــماره ملی  48700023921تاریخ تولد  1368 /7 /5نسبت
 :دختــر متوفی  _4زهره وطنی فرزند درویش شــماره ملی  4870023921تاریخ تولد/4
 1369 /4نسبت  :دختر متوفی
متوفــی به جــزء نامبردگان ورثه ی دیگری ندارد  /اینک درخواســت مزبــور را در یکی از
نشــریات کثیراالنتشار یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مهلت یک ماه به دادگاه مراجعه و تقدیم نماید
و اال گواهی صادر خواهد شد. .
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهر دلند احمد مظفری

آگهیمفقودی
اصل سندکمپانی وبرگ سبز مینی بوس بنز رنگ سفید خاکستری مدل ۱۳۷۰به شماره انتظامی
 ۱۱۱ع  ۵۵ایران  ۸۴به شماره موتور  ۳۳۴۹۱۱۱۰۱۰۹۴۶۱وشماره شاسی ۳۷۹۳۹۱۱۶۰۰۵۹۲۵
به نام داوود هوشیار مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .شیراز - ۱۶۸۱ -ا

در همایشــی با حضور اســحاق جهانگیری معــاون اول
رئیس جمهور و محمد شــریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه
ق تعاون فــارس به عنوان یکی ازدواتاق برتر
اجتماعی ،از اتا 
کشــور تقدیر شــد .دبیر اتاق تعاون فارس در این خصوص
گفــت :اتاق تعــاون فارس ،توانســت در بین ۳۱اتــاق تعاون
اســتانهای مختلف کشــور باالترین امتیاز را به دســت آورده
و در کنار اســتان کرمان ،اتاق تعاون برتر کشــور شود.مجتبی
محالتی با بیــان اینکه اتاق تعاون فارس تالش کرده در حوزه
های مختلــف بهترین خدمــات را به تعاونگــران ارائه دهند
اظهار داشــت :وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حوزههای
فعالیت اتاقهای تعاون کشور را از جمله حوزه حقوقی ،مالی،
ثبت ،تغییرات شــرکت تعاونی ها و کمیسیون های تخصصی
از جمله کمیسیون اعتبار ،درمان ،مصرف ،مسکن ،گردشگری،
صنعت ،مرزنشــینان و  ...را مورد بررسی قرار داده و در نهایت
بر اســاس امتیاز بندی صورت گرفته اتاق تعاون استان فارس
را به عنوان اتاق برتر کشــور انتخــاب و معرفی کرد .وی بیان
داشــت :همچنین از دیگر محورهای مهم بررسی های به عمل
آمده در این انتخاب ،عملکرد کمیسیون های داوری و حقوقی
اتاق های تعاون بود که در گذشــته نیز کمیســیون داوری اتاق
تعاون فارس برتر کشور شده بود و هم اکنون نیز در امتیازبندی
صورت گرفته در حــوزه داوری ،اتاق تعاون فارس از فعالیت
چشــمگیری برخوردار بود .دبیر اتاق تعــاون فارس با اظهار
امیدواری نســبت به آن که مجموعه ایــن فعالیت ها منجر به
رونق فعالیت تعاون گران شــود گفت :اتاقهای تعاون سراسر
کشور در کنار ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها،
در تالشــند تابه سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور دست پیدا
کنند .وی موفقیت فارس در تشکیل شرکتهای تعاونی در حوزه
های مختلف را از دیگر محورهای انتخاب اتاق تعاون فارس
به عنوان اتاق برتر کشــور ذکر کرد و گفت :فارس هر ساله در
حوزه تشــکیل شرکتهای تعاونی ،مقام برتر کشور را دارد که
ایــن مهم مرهون همراهی و تالش اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی فارس است .محالتی با بیان اینکه اتاق تعاون به همراه
بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون
و بیمه تعاون توانسته ،خدماتی خوبی را به تعاونی ها ارائه دهد.
افزود :شرکتهای تعاونی فارس تا کنون ۱۲۰هزار خانوار استان را
صاحب خانه کرده اند یادآور شــد :به طور کلی در فارس روحیه
تعاون نسبت به سایر استان های کشور بیشتر وجود دارد و فرهنگ
تعاون در استان فارس به مراتب از سایر استانها باالتر است.

آگهی تغییرات هیات مدیره انجمن صنفی
کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران
به موجب صورتجلســه مورخ  99/5/27هیات مدیره ،آقای حســن
خســروی پور (خارج از هیات مدیره) به عنــوان دبیر جایگزین آقای
سیدمحمدعلی رضوی گرديده اند كه تا تاریخ  1401/9/6مورد تایید
می باشد..
فرزاد یوسفی؛ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی
آگهی مزایده
اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه در نظر دارد یک قطعه زمین
زراعی به مســاحت  10هکتار واقع در حســن آباد فشافویه روبروی پلیس
راه حســن آباد را در قالب مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط
جهــت اجاره واگذار نمایــد .متقاضیان می توانند از تاریخ نشــر این آگهی
( )1399/7/12ظــرف مدت  10روز بــه اداره آموزش و پرورش واقع در
حسن آباد فشافویه بلوار امام خمینی (ره) خیابان شهدای هویزه( کارشناسی
حقوقی ) مراجعه نمایند.
مرتضی حیدری – رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه فشافویه
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت مرکز پژوهشی
سامانه های مخابراتی فراز صنعت شریف ( با مسئولیت محدود )
به شماره ثبت  280198و شناسه ملی 10103027084
بدینوســیله از کلیه شرکاء شرکت مرکز پژوهشی ســامانه های مخابراتی فراز صنعت شریف ( با
مســئولیت محدود ) به شماره ثبت  280198و شناســه ملی  10103027084دعوت به عمل
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در ساعت  11صبح مورخ  1399/07/24در محل
شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
-1انتخاب اعضاء هئیت مدیره شرکت بدلیل اتمام مدت مأموریت مدیران
مدیر عامل-محمدرضا منیری همدانی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری
بابل (به شــماره ثبت  619و شناســه ملی  )10760105750روز چهارشنبه مورخ  99/8/21راس ساعت
 10صبح در محل نمازخانه شــهرداری مرکزی بابل به آدرس :استان مازندران -شهرستان بابل –شهرداری
مرکزی بابل –نمازخانه شهرداری بابل برگزار می شود .از کلیه اعضا دعوت میشود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ
تصمیم نســبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهمرســانند.ضمنا داوطلبان تصدی بازرسی و هیات
مدیره موظفند از تاریخ انتشار آگهی دعوت حداکثر به مدت  7روز پس از انتشار آگهی به دفتر تعاونی مراجعه
و فرم داوطبی را تکمیل نمایند.
ضمنا به اطالع می رســاند که به موجب ماده  ۱۹آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر
عضو تعاونی،حداکثر  ۳رای و هر شخص غیر عضو تعاونی ،تنها یک رای خواهد بود .ضمنا وکالت دهنده و وکالت
گیرنده حداکثر تا تاریخ  99/8/19در محل دفتر تعاونی از ساعت  8لغایت  12حاضر ،تا پس از احراز هویت
و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:
-1گزارش هیات مدیره و بازرس تعاونی
-2طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای  97و 98
-3طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال مالی 99
-4طرح و تصویب حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره تعاونی ها
-5انتخاذ تصمیم در خصوص حق الزحمه بازرسان
-6انتخاب بازرس اصلی و علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی
مهدی رئیسیان – رئیس هیات مدیره تعاونی مصرف کارگران شهرداری بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
زهرا ایلیاتی به شــماره شناســنامه  1262377692به شرح دادخواست به
کالسه  1425/99از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان جمیله زواررضا علی به شماره شناسنامه 1260147312در تاریخ
 96/12/10اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به :
-1رحمت اله ایلیاتی فرزند نصراله به ش ش 1262155169
-2فاطمه ایلیاتی فرزند نصراهلل به ش ش 1262182573
-3علی ایلیاتی فرزند نصراهلل به ش ش 1262278661
-4زهرا ایلیاتی فرزند نصراهلل به ش ش 1262190411
فرزندان متوفی والغیر
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان

