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بلغارســتان یکی از کشورهای بالکان است که کوه های بی نظیری دارد و در
گذشته بخشی از امپراتوری عثمانی محسوب می شد .به همین دلیل فرهنگ آن
ترکیبی از فرهنگ ترکی و اروپایی است.
بلغارســتان با کشورهای یونان ،ترکیه ،رومانی ،صربستان و جمهوری مقدونیه
همسایه است و در شرق جمهوری دریای سیاه قرار دارد .شمال کشور تابستان های
گرم و زمستان های سرد دارد ،در حالی که جنوب شرق از آب و هوای مدیترانه ای
برخوردار است .بیشتر اقلیم بلغارستان دارای آب و هوای سرد و کوهستانی است و
نواحی ساحلی دریای سیاه نیز آب و هوایی معتدل و مرطوب دارد.
مهم ترین رود این کشــور ماریتســا نام دارد که از رشته کوه های رودوپ در
غرب بلغارستان سرچشــمه گرفته و با گذر از مناطق مرکزی کشور راه جنوب را
در پیش می گیرد و وارد ترکیه می شــود و ســپس به دریای اژه می ریزد .رود
دیگر دانوب نام دارد که در شمال بلغارستان جریان دارد .بلغارستان بهشتی برای
گذراندن تعطیالت زمستانی و تابستانی است.
مناطق تفریحی مهم
ســاحل دریای ســیاه ،نیم ســاعت فاصله پروازی از صوفیا 230 ،کیلومتری
فرودگاه بین المللی وارنا ،دارای  40هتل با  11500تخت با  6کیلومتر ســاحل به
عرض  100متر با ســاحل شــنی ،دریای آبی ،تپه های پوشیده از درخت در کنار
ساحل ،از مهم ترین جاذبه های گردشگری منطقه تفریحی آلبنا است.
در منطقه تفریحی پانوراما شاهد فعالیت  30رستوران متنوع هستیم که غذاهای
بلغاری ،اروپایی ،هندی ،یونانی ،انگلیسی ،آلمانی و چینی عرضه می کنند.
منطقه امباسادور با آب و هوای بسیار عالی ،استخرهای سرپوشیده و سر باز که
در طول سال فعال هستند ،از دیگر فضاهای توریستی بلغارستان به شمار می آید.
منطقــه تفریحی شــن های طالیی ،تلفیق بســیار زیبایی از دریــای آرام با
جنگل های سرســبز در کناره ســاحل و آب های معدنی است .عمق این ساحل
شنی در بعضی جاها به  100متر می رسد.
شن های طالیی ،منطقه ای برای گذراندن تعطیالت با سرگرمی و تفریحات
ورزشی است که هتل های شیک و مدرن با رستوران های بزرگ دارد.
باشــگاه تعطیالت ریوی یرا (وارنا) در  18کیلومتری شــمال وارنا نیز منطقه
تفریحی در سواحل دریای سیاه با چشم اندازی بسیار زیبا است.
شهر ساحلی وارنا
وارنا پس از ســوفیا و پلوودیو سومین شهر بزرگ بلغارستان است .این شهر بر
کرانه دریای سیاه در نزدیکی دریاچه وارنا واقع شده و بندر مهمی در بخش شرقی
بلغارستان به شمار می رود .این شهر در  470کیلومتری شمال شرقی صوفیه قرار
دارد و شهرهای مهم اطراف دوبریخ ،شومن و بورگاس هستند.
وارنا ،یکی از شــهرهای بندری و زیبای کشور بلغارستان است و با  350هزار
نفر جمعیت ،بر کرانه دریای سیاه در نزدیکی دریاچه وارنا واقع شده و بندر مهمی
در بخش شــرقی بلغارستان به شــمار می رود .وارنا یکی از شهرهای فعال و در
حال توسعه بلغارستان دارای جاده های ارتباطی خوب ،هوای عالی و حمل و نقل
دریایی و راه آهن اســت .یک خط قایق برقی که به وســیله ســیم از این طرف
رودخانه به آن طرف رودخانه می رود نیز در وارنا وجود دارد.
این شــهر سومین مرکز بزرگ صنعتی بلغارستان است و در صنعت کشتیرانی،
کشــتی ســازی و تعمیرات کشــتی فعال اســت .وارنا به عنوان یک تفریحگاه
ســاحلی دریایی ،شهرت بین المللی دارد .هر ســاله بیش از هزاران نفر از اهالی
بلغارســتان و دیگر کشورها ،تعطیالت خود را در سواحل زیبای شن های طالیی
 golden sandsو النا می گذرانند.
حداکثر دمای این شــهر به  31درجه در ماه مرداد می رســد .در مجموع وارنا
یک منطقه اروپایی با جاذبه های تفریحی توریستی خوب بوده که با توجه به واقع
شدن در اروپای شــرقی نرخ ارزانی دارد .هوا در وارنا از نیمه شهریور کمی رو به
سردی می رود و بهترین ماه برای سفر به وارنا تیر و نیمه مرداد است.
ســرزمین ماسه های طالیی که به واقع مروارید سواحل دریای سیاه محسوب
می شود به لطف پوشــش گیاهی بی نظیر و سواحل نیلگون و وجود ماسه های
طالیی رنگ ،ســاالنه میزبان گردشگران بســیاری از سرتاسر جهان است .وجود
امکانات مدرن تفریحی ،هتل های لوکس و منحصر به فرد در قلب جنگل و کنار
ســاحل تابلوی بی نظیری از یک منطقه توریستی به وجود می آورد و هر فردی
در هر سنی از کودکان تا سالخوردگان می توانند از یک سفر خاطره انگیز و عالی
برخوردار شوند.
مجتمع ماســه های طالیی ،مروارید های آرمیده در میان انبوهی از تپه های
جنگلی و ماسه های سفید و طالیی و آب های زالل آبی ،انعکاسی از بهشت روی
وســیع ترین ساحل شمال وارنا است .چشــمه های آب درمانی گلدن سندز بارها
جایزه معروف پرچم بین المللی را از محیط زیست دریافت کرده است.
مراکز خرید
یکی از بزرگ ترین مراکز خرید در وارنا ،وارنا مال است .وارنا مال پاساژ بزرگی
اســت که در حدود  150فروشگاه متنوع اقالم مختلف از لباس و سوغاتی و لوازم
الکترونیک را در خود جای داده اند .شــما می توانید بــا بازدید از مغازه های آن
خرید خوبی انجام دهید.
این مال دارای فســت فودهای متنوعی است .عالوه بر آن مغازه های کوچک
و جالب در بازارهای خیابانی وجود دارد که شــما می توانید لباس ،کیف و کفش،
چرم ،صنایع دستی و سوغاتی های خود را از آنها تهیه کنید.
شهر تاریخ
وارنا یکی از قدیمی ترین شــهرهای اروپا است .فرهنگ های متعددی در این
منطقه به هم آمیخته شــده اند .در حومه وارنا هنگام حفاری های باستان شناسی
در مکانی که نکروپولیس نامیده می شود ،قدیمی ترین گنجینه طالی دنیا مربوط
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آشنایی با جاذبه های گردشگری بلغارستان

به هزاره چهارم قبل از میالد کشف شد .این شهر طی سال های  1949تا 1956
به نام استالین نامیده می شد.
جیب های پر از پول بومی ها
وارنا از نظر اقتصاد گردشگری ،نقش بسیار مهمی برای ساکنان منطقه و مردم
بلغارســتان دارد .اهالی این شهر از انواع و اقسام شگردها برای کسب درآمد بهره
می برند .اجاره دادن ســایبان و تخت در حاشــیه ساحل و همین طور اجاره دادن
اتومبیل ،موتورسیکلت ،دوچرخه و اسب های کوتاه قد از جمله این شگردهاست.
در بازارچه های اطراف این مناطق ساحلی ،انواع و اقسام جانوران نظیر طوطی،
میمون ،تمســاح و مارهای کوچک و بزرگ موجود اســت تا گردشگران در ازای
پرداخت مبلغی ،آنها را در اختیار گرفته و عکس یادگاری بگیرند.
صوفیا
صوفیا شــهری است محصور بین رشــته کوه ها ،یک شهر بزرگ صنعتی که
مرکز فرهنگ و خالقیت بلغارســتان نیز به شــمار می آید .با وجود خیابان های
عریض ،پارک های زیبا و ســاختمان های جدید و مدرن به سختی می توان باور
کرد که این شهر قدمت تاریخی  1000ساله دارد.
مناطق دیدنی صوفیا عبارتند از :بولوار ویتوشا ،پارک آزادی ،کلیسای مدور ژرژ
مقدس ،آب گرم معدنی ،کاخ سابق سلطنتی و موزه ملی ایران.
میدان شاهزاده الکساندر باتنبرگ
میدان شــاهزاده الکســاندر باتنبرگ که بــا نام باتنبرگ نیز معروف اســت،
بزرگ ترین میدان صوفیه ،پایتخت بلغارســتان اســت که نام آن برگرفته شده از
الکســاندر جوزف باتنبرگ ،نخستین شــاهزاده بلغارستان مدرن است .این میدان
مناسب ترین محل در صوفیه برای برگزاری کنسرت های بزرگ در هوای آزاد و
تظاهرات ،راهپیمایی ها (از جمله رژه ارتش در روز سنت جورج) و دیگر نشست ها
است.
در طول حکومت کمونیست بلغارستان ،میدان دارای اسم «نهم سپتامبر» بود
که نمادی محســوب می شــد از کودتای دولت کمونیست در  9سپتامبر .1944
میدان شاهزاده الکساندر باتنبرگ از سال  1949تا سال  1999محل آرامگاه بزرگ
جورج دیمیتروف بود .وی یک سیاستمدار کمونیست و نخستین رهبر کمونیستی
بلغارســتان از سال  1946تا  1949بود .قبل از سال  1949نام این میدان ،میدان
تزار بوده است که علت آن نزدیکی آن به کاخ سلطنتی سابق بود .در حال حاضر
گالری ملی هنر ،در این مکان قرار دارد.
پارک بورسوا گاردینا در صوفیه
بورســوا گاردینا یا باغ بورســوی ،یکی از قدیمی ترین و شــناخته شده ترین
پارک های صوفیه ،پایتخت بلغارســتان است که ساخت و ساز آن در سال 1884
آغاز شــد و به نام تزار بوریس سوم نامگذاری شد .تاریخچه باغ پذیرای سه دوره
متفاوت ،تحت ســه باغبان مشهور بوده اســت که همگی با توجه به طرح اولیه،
به توســعه و تکمیل آن کمک بســزایی کردند .برج تلویزیونی باغ بورسوی طی
ســال های  1959-1958در این باغ ساخته شد .آخرین بازسازی باغ بورسوی در
سال  1986انجام گرفت و در همان سال ،این پارک به عنوان یک بنای تاریخی
و باغ هنری ثبت شد.
پس از به قدرت رســیدن رژیم کمونیســتی در ســال  ،1944پارک به پارک
آزادی تغییر نام داد و ســپس بعد از ســقوط آن در سال  ،1989به نام اصلی خود
بازگشــت .باغ دارای دریاچه ،جنگل های انبــوه خانه های چوبی تزئینی و دیگر
امکانات رفاهی است.

بالچیک
در برخی از تورهای بلغارستان که گردش های روزانه اتوبوسی دارند ،در یکی
از ســفرهای روزانه ،گردش و بازدید از بالچیک آغاز می شود .تفرجگاهی کوچک
در شــمال ساحل دریای سیاه ،بنیان شــده در قرن پنجم قبل از میالد ،بالچیک
امروزه مشــهور اســت به عنوان اقامتگاه ییالقی ملکه ماریا ،ملکه فقید رومانی.
عمارت آن ترکیبی اســت از گلچین سبک های شرقی و اروپایی ،با بوستان های
جذاب با بیش از  600گونه گیاهان نادر و کمیاب در سراسر جهان.
توقف بعدی در دماغه زیبا و بدیع کالیاکرا اســت با خرابه های به جا مانده از
قرون وســطی و آثار باســتانی واقع در موزه نمایش متنوع و بی نظیر رقص روی
آتش با پاهای برهنه روی ذغال سرخ بسیار جذاب و دیدنی است.
کالیاکرا تقریبا در حد فاصل  20کیلومتری کشــور رومانی واقع شــده .دماغه
کالیاکرا شــامل یک ساحل ســنگی با ارتفاع  200متر در دریای سیاه ،به احترام
دختــری به همین نام به عنوان نماد مردم مســیحی ایــن منطقه که در جریان
حمله مســلمانان عثمانی حاضر به تغییر دین خود نشــدند و خود را از باالی این
دماغه به دریا انداختند نامگذاری شــده اســت .بناهای دختر  40ساله و کلیسای
سنت نیکوالی از بناهای مهم این قسمتند .در سال  1901به دلیل زلزله ای شدید
اکثر بناهای این منطقه شامل کلیسا و حمام رومی به طور کامل تخریب شده اند.
کاشفان مقدونیه ای با انجام حفاری های مختلف اشیای گوناگونی را پیدا کرده اند
که در یک موزه در معرض دید عموم قرار گرفته است.
پارک آبی جاذبه ها
حیف اســت که بلغارستان بروید اما زیباترین پارک آبی شرق اروپا و نخستین
پارک آبی در بلغارســتان طراحی شــده به ســبک منحصر به فــرد موریس و
مدیترانه ای را نبینید .این پارک آبی زیبا در بخش شــمال غربی ساحل توریستی
 ،GOLDEN SANDSدر جــاده اصلــی از ســمت ســاحل توریســتی
 RIVERIAبه سمت ساحل  ALBENAواقع شده است.
پارک آبــی  AQUAPOLISدر منطقه جنگل وارنا قــرار دارد و منظره
زیبای دریا و تمامی ســاحل توریستی از این پارک قابل مشاهده است .این پارک
ترکیبی از یک محیط طبیعی با عناصر مصنوعی مانند اســتخر ،سرسره های آبی،
جکوزی ،جشمه ،آبشار ،قلعه های قدیمی و ساختمان های به ظاهر مخروبه است.
جالب است بدانید که ظرفیت پارک باالی  3000بازدیدکننده است که می توانند
به صورت همزمان در پارک مستقر باشند.
صخره نوردی با هفت مســیر اختیــاری در ورودی پارک قرار گرفته و مربیان
باشگاه  ADRENALINEهر روز بین ساعت  16و  20به وقت محلی آنجا
حضور دارند .سالن آمفی تئاتر ،آبشار و دریاچه مصنوعی و یک تنقالت فروشی به
اسم  Alcazarدر نزدیکی صخره ها بنا شده اند.
در این پــارک همچنین امــکان تیراندازی بــرای کودکان و بزرگســاالن،
صخره نوردی برای کودکان (ارتفاع ســه متر) ،انیمیشــن بــرای کودکان ،بازی،
مسابقه و قرعه کشی با جوایز ارزنده  AXTREME ZONEبا سرسره های
نفس گیر برای کســانی که به دنبال هیجان و ترشح آدرنالین هستند فراهم شده
که حتما باید آنها را امتحان کنید.
شهر  40کلیسا
سفر در کنار ســاحل جنوبی دریای سیاه از روســتاهای زیبایی می گذرد که
هر یک داستانی برای گفتن دارد .بازدید از شهر قدیمی نسبار که روی دماغه ای
بیرون آمده از دریا واقع شده است ما را با مجموعه ای از کلیساهای قدیم مواجه

می سازد که قدمت آنها به قرن سیزدهم میالدی باز می گردد.
معازه ها ،کوچه های باریک و ســاختمان های قدیمی زمان را به گذشــته و
دوران یونانی ها ،رومی ها بیزانس باز می گرداند .شهر تاریخی نسبار در بلغارستان
بناهایی را مانند ارگ شــهری ،معبد آپولو ،میدان عمومی ،استحکامات شهری و
خانه های چوبی در خود جا داده است.
نســبار در استان بورگاس ( )Burgasکشور بلغارستان روی شبه جزیره ای
سنگی در دریای سیاه واقع شده است .این شهر تاریخی سه هزار سال قدمت دارد
و توســط تراســیان ها ( )Thracianبنیان گذاشته شده است و در قرن ششم
پیش از میالد مســیح (ع) ،مردمی که از یونان بــه منطقه مهاجرت کرده بودند،
در این شــهر ساکن شــدند .آنچه اکنون از این شــهر تاریخی باقی مانده است،
ساختمان هایی اند که به دوران یونان یا هلنستیک ( )Hellensticتعلق دارند.
این بناهای تاریخی شامل ارگ شهر ،معبد آپولو ( ،)Apolloمیدان عمومی و
استحکام های دوران تراسیان ها هستند .هم چنین در شهر نسبار ،قلعه ای وجود
دارد که در زمان حکومت بیزانس (امپراتوری رم شرقی) بر این منطقه احداث شده
اســت .این شهر تاریخی در زمان حاکمیت امپراتوری رم شرقی بر سواحل دریای
سیاه ،مهم ترین شهر بندری این منطقه محسوب می شده است.
در این شــهر تاریخــی خانه های چوبی نیز وجود دارند کــه در قرن نوزدهم
میالدی احداث شــده و هر کدام از آن ها نمونه ای ارزشمند از هنر معماری قرن
 19میالدی در این منطقه اند .یونسکو به دلیل خصوصیات ویژه این شهر تاریخی
و تنوع آثار موجود در آن ،در ســال  1983شهر نسبار را در فهرست میراث جهانی
به ثبت رساند.
کلیســای بویانا در کنار کوه معروف ویتوشا بناشده و قدمتی  900ساله دارد .
درون کلیســا موزه ملی واقع شده که بر تاریخ منطقه ،هنر و صنایع دستی تمرکز
دارد.
کلیســای هاگیا صوفیا در قرن ششــم میالدی ساخته شد و بارها تغییراتی در
آن رخ داد .از این کلیسا در زمان تسلط عثمانی ها بر بلغارستان به عنوان مسجد
استفاده می شد.
پارک کوهی ویتوشا
این پارک در حومه شهر است و حدود  30دقیقه با شهر فاصله دارد .این پارک
از قدیمی ترین پارک های طبیعت در بلغارســتان به شــمار می رود و در فصل
زمستان محلی برای عالقه مندان به اسکی است.
دهکده روپیت
در فاصله  10تا  12کیلومتری شــمال شهر پرنیک در منطقه ای کوهستانی،
در ســمت راست رودخانه استروما واقع شده است .این منطقه دارای چشمه های
آب گرم است.
شهر بلوگراچیک
این شــهر بین کوه های  vedernikو  venestaواقع شده است که در
 182کیلومتری شمال غرب صوفیه قرار دارد .این صخره های عظیم همانند یک
قلعه طبیعی بودند و در زمان های گذشــته توسط رومیان و بلغاریان مورد استفاده
قرار می گرفت .این اثر تاریخی طبیعی به عنوان ســمبل و نماد طبیعی بلغارستان
به رسمیت شناخته شده است.
صومعه ریال
ایــن شــهر در منطقه ای کوهســتانی در دامنه جنوب غربی کــوه های ریال،
 20کیلومتــری صومعه ریال و  34کیلومتــری  DUPNISTAو  65کیلومتری
 KYSTENDILقــرار گرفته اســت .در روزگار باســتان این منطقه توســط
یونانیــان و رومیان مورد ســکونت بوده و با نــام  SPORTELAو بعد از آن
 ROLIGERAشــناخته شده بود .در قرن  14روســتا تحت مالکیت صومعه
ریــا بوده و ممکن اســت به عنوان  DRISKAنام برده شــده باشــد .بعدها
به عنوان  IRLIEدر سال  1576ثبت شده و جزو دولت عثمانی نامیده شده است.
باغ دریایی
باغ دریایی ( )Sea Gardenدر بزرگ ترین شــهر بندری بلغارســتان در
وارنا قرار دارد .این پارک عمومی به عنوان قدیمی ترین پارک بلغارستان شناخته
شده است ،این شهر واقع در امتداد ساحل دریای سیاه است ،جاذبه های توریستی
مهمی دارد و دارای بناهای یادبود ملی بسیاری است.
پــارک باغ دریایی که مکان تفریحی با تعدادی پالژ ،موزه دلفین ها و چندین
رستوران است از دیگر مکان های دیدنی وارنا است .مکانی که امروزه باغ دریایی
در آن واقع شــده است ،تا اواســط قرن نوزدهم زمینی برهنه بود که در خارج از
شــهر قرار داشت .در سال  1862ساختن یک باغ کوچک در این مکان در دستور
شهردار عثمانی شهر قرار گرفت.
پس از آزادســازی بلغارستان در سال  1878شهردار وقت پیشنهاد ساخت یک
باغ شــهر و پارک ساحلی را در ســال  1881داد و با وجود تردیدهایی که برای
ســاخت این پروژه وجود داشــت ،مبلغ اندکی جمع آوری شد .امروزه ،باغ دریایی
به  26000مترمربع گســترش یافته است و اکثر طراحی آن توسط یک مهندس
فرانسوی انجام گرفته اســت .به تازگی باغ وحش اگزاتیک به این پارک ساحلی
اضافه شــده اســت و ســاخت موزه تاریخ طبیعی و آکواریوم بزرگ نیز به زودی
آغاز می شــود .بلغاری ها به این منطقه MORS KATO GARDINA
(مورس کاتو گرادینا) و به انگلیسی  SEA GARDENمی گویند.
جنگل سنگ کاری شده
یــک پدیده منحصر به فرد طبیعی ،واقــع در  18کیلومتری غرب وارنا ،بازدید
از این جنگل فقط در تابســتان امکان پذیر اســت .این جنگل دارای پدیده های
شگفت انگیز از بقایای ماقبل تاریخ و ستون های سنگی  5الی  6متری است که
بینندگان را مات و مبهوت می کند.

ثبتی و دادگستری
آگهی تغییرات شرکت بردین راه اجاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 26526و شناسه ملی 10530386186
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 94/7/1
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده  31اساســنامه راجــع به تعداد اعضا هیات مدیره به شــرح
مندرج در صورتجلسه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات کاهش /افزایش اعضاء هیات مدیره
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /16869م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی احضار متهم
در پرونده شــماره  940833شعبه ســی و یکم دادیاری دادسرای
ناحیه یک شیراز سید وحید فاطمی فرزند سید مصطفی به موجب
شــکایت الهام گنجیزاده فرزند علی به اتهــام ترک انفاق تحت
تعقیب قرار دارد بــا توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او طبق ماده  174قانون
آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه عصر مردم
آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از انقضای
مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
 /16913م الف
شعبه سی و یکم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شیراز
آگهی
نظــر به اینکه محمد افتخارینژاد فرزند علیحســین نســبت به
دادنامه شــماره  9409977320100503صادره از شعبه اول دادگاه
عمومی حقوقی اســتهبان تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است و
نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده مســعود بهرامزاده مجهولالمکان
میباشــد فلذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار
آگهی میشــود نامبرده پس از نشــر آگهی ظرف مهلت  10روز به
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم
دادخواســت و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر پاسخ خود را به
این دادگاه تسلیم نماید.
 /16915م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرستان استهبان -داود پاکنیت

آگهی تغییرات شرکت بردین راه اجاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 26526و شناسه ملی 10530386186
به استناد صورتجلســه هیات مدیره مورخ  94/7/1تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
-1سمت اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
کهیــار جیحونینژاد به ســمت مدیرعامل و رئیس هیــات مدیره ،زهرا
میرزایی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و جالل خادمالحسینی به سمت
عضو هیات مدیره انتخاب شدند.
-2دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد رسمی بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و نامههای
عــادی و اداری به امضای کهیار جیحونینــژاد (مدیرعامل) به همراه مهر
شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،تعیین
دارندگان حق امضاء انتخاب شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاهآگهیهای ســازمان ثبت قابل
دسترس میباشد.
 /16867م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت فوم بتون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1290و شناسه
ملی 10530138349
به استناد صورتجلســه هیات مدیره مورخ  94/6/3تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
-1مجتبی فتحی کازرونی به شــماره ملی  2370342307به ســمت رئیس
هیات مدیره و محســن فتحی کازرونی به شماره ملی  2297832702به
ســمت نایب رئیس هیات مدیره و احمد فتحی کازرونی به شــماره ملی
 2391633904به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند.
-2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و
در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /16871م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــاکی اولیاء دم مرحوم محمدباقر مختاری شکایتی به طرفیت متهم
بهرام قربانینژاد بــه اتهام قتل عمدی تقدیــم دادگاههای عمومی
شهرستان اســتان فارس نموده که جهت رسیدگی به شعبه  1دادگاه
کیفری یک اســتان فارس (چهارم کیفری استان سابق) واقع در استان
فارس شیراز میدان اهلل (گلسرخ) ابتدای بلوار شهید شیرودی ارجاع
و به کالسه  9209987182200194ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
مورخ  94/9/30ســاعت  9تعیین شده اســت به علت مجهولالمکان
بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده 115
و  180قانون آیین دادرسی دادگاههای کیفری و دستور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /16911م الف
شعبه  1دادگاه کیفری یک استان فارس (چهارم کیفری استان سابق)
آگهی تغییرات شرکت بردین راه اجاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 26526و شناسه ملی 10530386186
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  94/7/1تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
-1اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب شدند.
کهیار جیحونینژاد و جالل خادمالحسینی و زهرا میرزایی
-2حســین عابدی کدنجی به شــماره ملی  2299614281به سمت
بازرس اصلی و محمدرضا نامور ایوری به شــماره ملی 2301317463
به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
-3روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت درج آگهیهای شرکت
انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بازرس ،انتخــاب روزنامه
کثیراالنتشار ،انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق
الکترونیک شــخصیت حقوقــی مرقوم ثبت و در پایــگاه آگهیهای
سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
 /16870م الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شیراز

آگهی
بدینوسیله اعالم میشــود فاطمه یاری اصطهباناتی دادخواستی به خواسته
مطالبه خســارت به طرفیت مصطفی حمیدی فرزند علیمحمد تســلیم
دادگاه عمومی فسا نموده است که به این شعبه ارجاع و به کالسه 940053
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  94/9/5ساعت  10/30صبح تعیین شده است به
علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی میشود
تا خوانده از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه واقع
در دادگستری فســا مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی
حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/600م الف
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری فسا
هادی روشندل
آگهی اخطاریه دفترخانه
مالک حیدری فرزند عبداله شــغل آزاد مجهولالمکان بدینوسیله به اطالع
میرســاند که همسر شما ســهیال مکیان با ارائه دادنامه رسمی به شماره
 9309980704101456مورخ  94/3/30صادره از شعبه  14دادگاه خانواده شیراز
جهت ثبت طالق به این دفترخانه مراجعه نموده اســت لذا به شــما اخطار
میشــود ظرف مهلت  7روز پس از اخطار به این دفترخانه واقع در شیراز
بلوار رحمت ابتدای بیست متری مسلم دفتر طالق  77شیراز مراجعه نمایید.
 /16920م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  77شیراز
احمد گندمکار
آگهی
بمانجان تنگســتانی چون جنابعالــی به موجب دادنامه شــماره  105مورخ
 94/3/31صادره از شــعبه  11شورای حل اختالف محکوم به انتقال ششدانگ
یکباب منزل مســکونی به شــماره پالک ثبتی  1095/28بخش  3شــیراز
گردیدهاید لذا از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز نســبت به
اجرای حکم در دفتر اسناد رسمی شماره  244شیراز واقع در میدان اطلسی
بلوار هجرت نبش کوچــه یک مراجعه نمایید در غیــر این صورت پس از
انقضای مهلت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
 /16919م الف
سردفتر اسناد رسمی شماره  244شیراز
ابراهیم جعفری

