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زیالیی همچنان چشم انتظار
یک سال پس از سفر استاندار کهگیلویه و بویراحمد به زیالیی و تخصیص
 700میلیارد ریال اعتبار به این دهستان ،دستگاه های اجرایی از عدم
تخصیص اعتبار سهم استانداری و معاونت مناطق محروم رئیس جمهور
گالیه می کنند.
همه چیز از انتشار تصاویر دختران زیالیی شروع شد .تا پیش از آن زیالیی
به عنوان محرومترین نقطه استان کهگیلویه و بویراحمد بر سر زبان بود اما
اتفاق خاصی هم در آن رخ نمی داد.
با این حال انتشار تصاویری از دختران این منطقه به ناگاه همه نگاه ها را به
این سمت چرخاند .دخترانی که در دوران جوانی پیر می شوند بی آنکه زندگی
روی خوشش را به آنها نشان داده باشد.
همین موضوع مسئوالن را بر آن داشت تا  25دی ماه سال  96سفری به
زیالیی داشته باشند .سفری که خروجی آن  10مصوبه شامل احداث مجتمع
ورزشی چند منظوره ،مجتمع آموزشی ،پایگاه امداد و نجات ،مرکز بهداشتی
و درمانی  ،راه اندازی مرکز یادگیری محلی ،احداث و مرمت  57کیلومتر از
جاده های دهستان زیالیی بود.
به دنبال سفر استاندار و جمع بندی مشکالت این دهستان  ،معاون مناطق
محروم ریاست جمهوری نیز در بهار  97بازدیدی از این منطقه داشت و با
خبر امضای موافقتنامه با استان برای اختصایص بیش از  700میلیارد ریال
اعتبار به نقطه صفر مرزی کهگیلویه و بویراحمد باعث ایجاد شادی و نشاط
در این مناطق شد.
اعتباری که قرار بود  30درصد آن را استانداری 30 ،درصد را معاون مناطق
محروم ریاست جمهوری و مابقی را نیز دستگاه ها تامین کنند.
حال یک سال گذشته و فرمانداری بویراحمد با دعوت از مدیران کل استان
خواست که عملکرد خود در زمینه تحقق مصوبات این سفر را تشریح کنند.
آنچه در این نشست مطرح شد نشان می دهد دستگاه ها به رغم همه
محدودیت هایی که داشته اند سهمشان را ادا کرده و همچنان منتظر
استانداری و معاونت ریاست جمهور برای عمل به وعده های داده شده
هستند.
یکی از مصوبات سفر به زیالیی احداث پایگاه امداد و نجات جمعیت هالل
احمر در زیالیی است که امان الله جهان بین مدیرعامل جمعیت هالل احمر
استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه زمین این پایگاه مشخص و در
دفاتر رسمی به نام هالل احمر ثبت شده ،اظهار کرد :قرار بود چهار میلیارد
ریال برای احداث این پروژه تخصیص داده شود که به رغم اینکه تجهیزات و
آمبوالنس فراهم شده اما ریالی از این اعتبار تامین نشده است.
ز مصوبات زیالیی  2مورد نیز مربوط به آموزش و پرورش بود که رئیس این
سازمان نیز اظهار کرد :یکی از مصوبات در حوزه سوادآموزی بود که صددر
صد اجرایی شد.
هادی زارع پور افزود :اولین مرکز یادگیری محلی سیار استان در زیالیی راه
اندازی شد و به افراد  10تا  49سال آموزشهای الزم ارائه میشود.
وی گفت :تعهد دوم آموزش و پرورش احداث فضای آموزشی با اعتبار 15
میلیارد ریال در این منطقه است که به رغم انجام موافقت نامهها ،جانمایی
و حل معارضات اما به دلیل اینکه یک سوم سهم استانداری و مناطق محروم
تخصیص نشده ساخت مدرسه پیشرفتی نداشته است.
وی با اشاره به مصوبات سفر کبگیان گفت :تعداد  60مدرسه کبگیان به
تعمیر و بازسازی  ،سیستم های سرمایشی و گرمایشی و سرویس بهداشتی

اگهی حصر وراثت  .اقای امراال ستوده دارای شناسنامه شماره 4220122745

به شرح دادخواست به کالسه  371.97از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت

نموده و چنین توضیح داده که شادروان لطف اال دلباز منش به شماره شناسنامه53

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 13976032000200101۸هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا محمدیان فرزند عزیز بشماره

 4220122745ت ت  1369صادره از بویر احمد فرزند متوفی  ..2.غالم دلباز منش

واقع در قطعه یک بخش پنج دوگنبدان محله سادات خیابان اسالم آباد خریداری از مالک

پالک 154۸4فرعی از -22اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  27فرعی از -22اصلی
رسمی آقای فرهنگ بخشایی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو

ضرغام دلباز منش فرزند لطف اال به ش ش  1۸7ت ت  1357صادره از بویر احمد

نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت

بویر 0احمد فرزند متوفی  ..5..اشرف دلباز منش فرزند لطف اال به ش ش  132ت ت

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم

فرزند متوفی  ..4..حمزه دلباز منش فرزند لطف االبه ش ش  2ت ت  1362صادره از

1350صادره از بویر احمد فرزند متوفی  ..6..لیال دلباز منش فرزند لطف اال به ش ش

 169ت ت  1351صادره از بویر احمد فرزند متوفی  ..7..زرین دلباز منش فرزند لطف

حداکثر حقوق را دریافت میکنند.
بر اساس استانداردهای جهانی برای هر  2هزار هکتار جنگل و پنج هزار
هکتار مراتع یک قرقبان در نظر گرفته میشود ،درحالیکه این میزان در
کهگیلویه و بویراحمد  20هزار هکتار است.
در اعتبارات استانی هیچ حمایتی از منابع طبیعی و آبخیزداری نمیشود،
با این بودجه اندک هیچ پروژه و عملیات بیولوژیک و مکانیکی در استان
قابلاجرا نیست ،اعتباری بالغبر  3میلیارد و  700میلیون تومان به این
سازمان اختصاص داده شد که از این میزان حدود  2میلیارد و  800میلیون
تومان حقوق کارکنان است و یک میلیارد دیگر آنهم محقق نمیشود ،اما از
صندوق توسعه ملی  18میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص داده شد.
حدود  58هزار و  633هکتار واگذاریهای انجامشده که اکثرا ًجهت احیا و
توسعه عرصههای منابع طبیعی و جنگلکاری است و حدود  117هزار و 791
هکتار واگذاریهای معادن فسفیت ،فسفات ،شن و ماسه در این چهلساله
انقالب در اختیار کارخانه و کارگاههای صنعتی قرار دادهشده است.
اگر جایی فردی به منابع طبیعی دستدرازی و تصرف کند تشکیل پرونده
میدهیم ،در شهرستان بویراحمد بیشترین تخلفات تصرف را داشته است و
اگر جایی تخلفی شکل بگیرد پرونده قضایی شکل میگیرد.
از اول انقالب تا کنون  16هزار پرونده در عرصههای منابع طبیعی تخلفات
بوده که این پروندهها در چند سال اخیر افزایش داشته و  9هزار و  200پرونده
احکامی له سازمان صادره شده و  3هزار و  281احکام علیه ما صادرشده
است.
در حوالی بیبی حکیمه شهرستان گچساران و شهرستان بهمئی بیابان
داریم که حدود  40هزار هکتار استان کهگیلویه و بویراحمد بیابان است.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و

در تاریخ  1396.1.26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت

فرزند لطف اال به ش ش  107ت ت  1349صادره از بویر احمد فرزند متوفی .3..

نیاز دارد که پس از شناسایی ،اسامی آنها در اختیار سازمان نوسازی مدارس
قرار گرفت که تاکنون تنها مشکل  6مدرسه برطرف شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :قرار بود در
لوداب تعدادی کانکس (مدرسه پیش ساخته) جایگزین مدارس تک دانش
آموزی شوند که به سازمان نوسازی مدارس اعالم شده است.
ساماندهی  23فضای آموزشی استیجاری در لوداب از دیگر مصوباتی بود
که به گفته مدیر کل آموزش و پرورش انجام آن در حیطه وظایف سازمان
نوسازی مدارس است که به دلیل کمبود اعتبار این مصوبه نیز روی زمین
مانده است.
موضوع آسفالت ،زیرسازی و بهسازی  45کیلومتر از جاده زیالیی از دیگر
مصوباتی بود که در این نشست مطرح شد و آخر سر انتیجه این شد که
پیمانکاران تاکنون هرچه فعالیت داشته اند از جیب خود هزینه کرده اند و
اگر دولت سهم خود را نپردازد توان ادامه فعالیت ندارند.
مدیر کل راه و شهرسازی یادآوری کرد اعتبار پروژه های راه ملی است و
وزارتخانه راه و شهرسازی با کمبود اعتبار مواجه بوده و شرایط سخت است.
عبدالمجید نژاد صفوی ادامه داد :برخی از پیمانکاران هم قصد کارکردن
ندارند برخی نیز به دلیل بدهی در زندان به سر می برند.
فرماندار بویراحمد نیز در این جلسه گفت :مسووالن باید به جد پای کار
باشند و هر روز مشکالت مردم را رصد کنند تا خدای نکرده موجبات نارضایتی
آنان فراهم نشود.
شاهرخ کناری تاکید کرد :وقتی مصوبهای در یک جلسه رسمی گذرانده
میشود ،مسووالن وظیفه دارند که پیگیر باشند و هیچ گونه سهل انگاری از
مدیران پذیرفته نمیشود.
وی یاد آوری کرد در پنج ماه گذشته  150میلیارد ریال به حساب بخشداران
و دهیاران واریز شده که پول کمی نیست و اگر همه دست به دست هم می
دادند کارهای اساسی در این مناطق انجام می شد.
وی با بیان اینکه دو روستا در بخش سیالب کلوار مشکالت حاد دارند
گفت :برای حل مشکالت هر کدام از این روستاها یک میلیارد ریال اعتبار در
نظر گرفته شده است.دهستان زیالیی با حدود  12هزار نفر جمعیت از توابع
بخش مارگون شهرستان بویراحمد است.

رسمی

بشماره شناسنامه  456صادره از دوگنبدان در یک باب خانه به مساحت 150مترمربع

ان مرحوم منحصر است به  ..1متقاضی گواهی حصر وراثت فرزند لطف اال ش ش

 40هزار هکتار از مساحت کهگیلویه و بویراحمد بیابان شد

گواهی حصر وراثت
آقای حیاتعلی طاهری فرزند زیاد دارای شناسنامه شماره  477به شرح دادخواست به کالسه
 2/971003/97از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
شادروان زیاد طاهری فرزند علمدار بشناسنامه  121در تاریخ  1349/12/26اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکرپسر متوفی
 -2اقره کرمی فرزند فائیزه ش ش 149صادره از گچساران همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 665 /
شورای حل اختالف شماره  2گچساران
حاج محمدی

موتور1115۸141220شماره شاسی ۸1542404بنام زهرا برکم مفقود واز درجه اعتبار

ساقط است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد؛

حدود یکمیلیون و  456هزار هکتار عرصههای ملی کهگیلویه و بویراحمد
است و تنها  76قرقبان از این عرصهها حفاظت میکنند که این محافظان
جنگلها حداکثر حقوق را دریافت میکنند ،بر اساس استانداردهای جهانی
برای هر  2هزار هکتار جنگل و پنج هزار هکتار مراتع یک قرقبان در نظر گرفته
میشود ،درحالیکه این میزان در کهگیلویه و بویراحمد  20هزار هکتار است.
غالمحسین حکمتیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و
بویراحمد در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به توسعه گیاهان دارویی در سطح
استان ،اظهار داشت :حدود  38هزار هکتار عملیات کشت گیاهان دارویی
در چهار دهه انقالب اسالمی انجامشده که کشت گیاهان دارویی مزیتهای
اشتغال ،جلوگیری از هجوم روستانشینان و عشایر به شهر ،احیای مناطق
کشت گیاهان دارویی و حفاظت در مقابل آتشسوزی را دارد.
حکمتیان افزود :حدود  37هزار هکتار توسعه بادام کاری 20 ،میلیون اصل
نهال و  51هزار هکتار درختکاری در سطح استان در این چهلساله انقالب
اسالمی شک گرفته است.
این پروژهها و عملیات آبخیزداری برای جلوگیری از فرسایش خاک اجرا شد
که میانگین اجرای پروژهها باالتر از میانگین کشوری است و حتی  3برابر باالتر
از میانگین جهانی است که از فرسایش خاک جلوگیری کرد.
آبخیزداری و اجرای عملیات بیولوژیک ،مکانیکی در سطح استان در این
چهلساله انقالب انجامشده که عملیات مکانیکی در سطح استان حدود 2
میلیون و  422هزار مترمربع و حجم عملیات بیولوژیک و مدیریتی  308هزار
هکتار در استان است که این پروژهها از محل صندوق توسعه ملی بوده
است.
پروژههای آبخیزداری در حوزه سنگی ،مالتی ،خاکی و بیولوژیکی صورت
گرفته که حدود  32هزار مترمکعب در عملیات مکانیکی 67 ،هزار مترمکعب
عملیات خاکی و  520هکتار عملیات بیولوژیک در سال  97جز تعهدات
آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی در جهت توسعه ملی است.
توزیع آبگرمکن خورشیدی از سال  92در استان شروع شد ،آبگرمکن
خورشیدی رایگان در اختیار مناطقی که خدماترسانی (گاز و برق) در آنها
انجامنشده که با توزیع این آبگرمکنهای خورشیدی درصدی از قطع درختان
در آن مناطق جلوگیری میشود.
عملیات توزیع آبگرمکن خورشیدی بازده مثبتی داشته که هم
محرومیتزدایی مناطق در پی دارد و همچنین بهنوعی  40درصد قطع درختان
را کاهش دادیم و از تخریب قطع درختان جلوگیری شد.
انصافا ًرئیسکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در مقابله با زمینخواری
از سر دلسوزی واردشده است و مسئوالن دستگاه قضا پروندههای تخلفات
را بهصورت دقیق پیگیری میکنند و همهروزه پاسخگوی این سازمان هستند.
حدود یکمیلیون و  456هزار هکتار عرصههای ملی کهگیلویه و بویراحمد
است و تنها  76قرقبان از این عرصهها حفاظت میکنند که محافظان جنگلها

سند وبرگ سبز خودرو سواری پیکان مدل 13۸1به شماه پالک622،/93ق31شماره

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند

اال به ش ش  106ت ت  1347صادره از بویر احمد فرزند متوفی  ...۸ ...شرافت دلباز

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 :

منش فرزند لطف االبه ش ش  21۸ت ت  1360صادره از بویر احمد فرزند متوفی

تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/1۸ :

بویر احمد همسر متوفی ..اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور رادر

رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

 ...9..گلی جان ذهابی منفرد فرزند محمد کاظم به ش ش  210ت ت  1332صادره از

یک نوبت اگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر

خواهد شد  ....رئیس شورای حل اختالف پاتاوه عوض اال اذر فرد

حسینقائدگیوی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند

رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه

برابر رای شماره 139760320002000929هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف

چراغعلی بشماره شناسنامه  915صادره از دوگنبدان در یک باب خانه به مساحت

ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صفر عظیمی فرزند

فرعی از -22اصلی واقع در دوگنبدان قطعه یک بخش پنج دوگنبدان خیابان ثبت قدیم

رسمی

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه

بیات بشماره شناسنامه 7760صادره از دوگنبدان در یک باب کارگاه با کاربری

فضای سبز ورزشی به مساحت 3516مترمربع پالک  154۸3فرعی از -22اصلی

مفروز و مجزی شده از پالک  54فرعی از -22اصلی واقع در دوگنبدان جاده

برابر رای شماره 139360320002001279هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف

ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی دیانت نیک فرزند

 20۸.70متر مربع پالک  15479فرعی از -22اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 24

بلوار تاجگردون خریداری از مالکین رسمی آقایان غالمشاه حاجتی و خلیفه افشین پور

محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته

پازنان کارگاه بلوک زنی خریداری از مالک رسمی آقای علی ابراهیمی محرز

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره

می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی

خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و

گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی

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 نموده  .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت

صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 :

تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 :

تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/1۸ :
حسینقائدگیوی

رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان
سند وبرگ سبز وکارت مو تور سیکلت کویر مدل  13۸2شماره پالک  566ایران

تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/1۸ :

 52633شماره مو تور 2935534شماره تنه  ۸24967۸بنام عبد الرحیم عتیق مفقود

حسینقائدگیوی

واز درجه اعتبار ساقط است

رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد:

انتخابات کلینیک های کسب و کار در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :
تشکیل تیم های توانمندساز در قالب کلنیک های کسب و کار از راهکارهای
رفع معضالت واحدها و طرح های تولیدی کهگیلویه و بویراحمد است.
جلسه انتخابات کلینیک های کسب و کار با حضور  12شخصیت حقوقی
و حقیقی مشاورین و نمایندگان اعضای شورای راهبری استان کهگیلویه و
بویراحمد متشکل از اتاق بازرگانی و سازمان صمت استان برگزار شد.
سیدهاشم موسوی در این جلسه اظهار کرد :در راستای اجرای بند ح
ماده  46قانون برنامه ششم و سیاستهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران ،ایجاد و راه اندازی کلینیک های کسب و کار به منظور به
ظرفیت رسانی ،توانمندسازی ،نوسازی و بازسازی کسب وکارها در استان در
حال پیگیری و اجراست.
وی در ادامه با اشاره به اهداف این کلینیک ها تصریح کرد :نهادینه
کردن فرهنگ مراجعه صاحبان کسب وکاربه مشاوران ومتخصصین برای
حل مشکالت بنگاههای تولیدی عارضه یابی ،آسیب شناسی و ارائه راه
حل مناسب جهت رفع مشکل آنها ،ایجاد ارتباط نزدیک بین بنگاه های
تولیدی و مشاورین حرفه ای و ارائه دهندگان خدمات کسب وکار،تسهیل
حضورمشاورین حرفه ای درمحل شهرک و نواحی صنعتی ،افزایش ظرفیت
بنگاههای تولیدی ،فعالسازی واحدهای راکد و نوسازی و بازسازی آنها و ...
از مهمترین اهداف تشکیل کلینیک های کسب و کار و تیم های توانمند ساز
است و بخش خصوصی به دلیل ماهیت و نوع عملکرد خارج از محدودیت ها
می تواند توانمند تر و با قدرت تر در گشایش مشکالت حوزه تولید و صنعت
اقدام و راهبری نماید.

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت:
با برگزاری فراخوان عمومی و شرکت مشاور و تشکیل کمیته تخصصی و
انجام مصاحبه 8 ،شرکت مشاوره برای حضور در انتخابات مجمع شرکت
کردند که با برگزاری انتخابات  5نفر از مدیران شرکتهای مشاوری کسب و
کار با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای هیئت مدیره هاب کلینیک و مرکز
کلینیک انتخاب شدند.
وی تصریح کرد :در حال حاضر  12شرکت مشاوره مهندسی در مرکز خدمات
فناوری و کسب و کار یاسوج  3مستقر هستند که در زمینه های «بهبود
کیفیت ،دانشبنیان ،آموزش های مهارتی و مدیریتی ،صادرات و واردات،
تدوین استاندارد ،مالی،حسابداری و تبلیغات ،برندینگ» به واحدهای تولیدی
و صنعتی ،آماده ارائه خدمات مشاوره مهندسی می باشند.

اعالم عدم اعتبار نسخه قرارداد شرکت پاک پارس دنا
به شماره ثبت ۳0۸۱

با توجه به اینکه قرارداد شمار ۱۸۶۹۹مورخ ۱۳/۲/۸۴به شماره سریال ۳۶۴۷نسخه
طرف قرارداد مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی استان گهگیلویه و بویراحمد و
شرکت پاک پارس دنا به شماره ثبت  ۳۰۸۱یاسوج به موجب درخواست اعالم
جانشینی بانک صنعت و معدن استان کهگیلویه وبویراحمد بر اساس مصوبه هیات
وزیران به شماره .۱۵۶.۳۱۲۶۶ه مورخ ۶۹.۵.۹و تبصره  ۸ماده یک قانون تسهیل
اعطاء تسهیالت بانکی به نام بانک عامل تغییر نام پیدا نموده لذا از تاریخ ۹۷.۸.۲
نسخه مذکور در دست متقاضی از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه وبویراحمد

