استان
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این مســابقه را ســازمان مدیرت صنعتی نمایندگی
فارس با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
فارس ،در ماه رمضان بــا محوریت مد و لباس بانوی
ایرانی در ماه مبارک رمضان به صورت مجازی برگزار
نموده بود که شاخصهایی همچون خالقیت در پوشش
اسالمی مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ آیین تقدیر
از برگزیدگان مســابقه طراحی مد و لباس رمضان با
حضور هادی ورشــویی ،مدیر گروه هنــری اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس و دکتر پرویز احمدپور،
مدیرعامل ســازمان مدیرت صنعتی نمایندگی فارس

برگزار گردید.
پرویز احمدپور نیز در این آیین گفت :باید این را بدانیم
که در هر زمان و مکان ،باید خالقیت و استعدادها را با
توجه به شــرایط مدیریت کرد تــا بتوان به پیروزی و
موفقیت دست یافت.
هادی ورشویی در این آیین گفت :هرچند مد و لباس،
پیشــینه بســیاری کهنی در اندازه تاریخ انسان دارد،
امــا تا چند دهه پیش ،به عنوان یک رشــته هنری که
تأثیرگذاری بســیاری در فرهنگ به ویژه فرهنگ عامه
دارد ،در جهان ناشناخته بود.
مدیر گروه هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
فــارس ادامــه داد :مد و لباس از یــک دهه پیش در

* سال دوازدهم * شماره 2118

کشــور ما جایگاه هنری و فرهنگی ویژه خود را در بین
مردم و مسئوالن پیدا کرده اســت؛ از این رو بر همه
دســتگاههای دولتی و خصوصی است تا برای جهش
و رونق ایــن صنعت هنری و فرهنگی ،که بیشــترین
تأثیرگزاری فرهنگی را در جامعه دارد ،با دیده فرهنگی
نگریســته و بیش از پیش فعاالن مــد و لباس ایرانی
اسالمی را مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار دهند.
گفتنی است این مسابقه را ســازمان مدیرت صنعتی
نمایندگی فارس با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی فارس ،در ماه رمضان با محوریت مد و لباس
بانوی ایرانــی در ماه مبارک رمضان به صورت مجازی
برگزار نموده بود که شاخصهایی همچون خالقیت در

پوشش اســامی مورد توجه قرار گرفت .این آیین به
صورت محدود و با رعایت پروتکلهای بهداشــتی در
مؤسســه غیرانتفاعی مدیریت صنعتی فارس برگزار
گردید.
در این آیین منا چارلنگی ،ســمانه نیکنام و ارســان
حسینی که داوری مسابقه را بر دوش داشتند ،اسامی
برگزیــدگان را به صورت زیر اعالم و از آنان تقدیر به
عمل آمد:
 -1الهام دهی نفر اول
 -2زهرا توکلی و زهره توکلی به صورت مشترک مقام
دوم
 -3سیما نیکزاد نفر سوم.
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اجرای طرح «مزرعه تابستانی من» ویژه دانشآموزان در فارس
رئیس اداره فرهنگی هنری ،اردوها و فضا
های پرورشــی آموزش و پرورش فارس،
از اجرای طرح «مزرعه تابســتانی من»
در مراکز و پایگاه های تابســتانی اوقات
فراغت اســتان خبر داد و گفت :در قالب
این طــرح دانشآمــوزان میتوانند در

ابتدای تابســتان ،قطعه زمینی را حداقل
بــه مســاحت 100مترمربــع در اختیار
بگیرند و نســبت به کاشت برخی از اقالم
کشاورزی،متناسب با توانایی های خود و
شرایط بومی و محلی اقدام نمایند.
سعید خادمی با اشــاره به اجرای طرح
«مزرعــه تابســتانی مــن» در مراکز و
پایگاه های تابستانی اوقات فراغت استان
گفت :اجرای این طرح مــی تواند زمینه
ایجاد تولید و اشتغال را در دانش آموزان
در آینده ایجاد کند.
رئیــس اداره فرهنگی هنــری ،اردوها و
فضاهای پرورشــی آمــوزش و پرورش

محلی ،با بهرهگیری از مشاوره و راهنمایی
والدین ،مهندســین کشاورزی ،مدرسین
فنی و حرفهای ،اطالعات اینترنتی و سایر
صاحبنظران به زیر کشت محصول مورد
عالقه ببرند.
خادمی گفت :طرح «مزرعه تابستانی من»
با نگاه به اهداف توجه به حرفه خانوادگی،
انتقــال تجربیات و فرهنگ اشــتغال به
نسل آینده ،کســب مهارت و کارآفرینی،
دانشآموزان متوسطه اول و دوم ،بهویژه
دانشآموزان روســتایی و عشــایری و
دانشآموزانی که یا شــغل والدینشــان
کشاورزی اســت یا امکان بهرهگیری از

رئیــس اداره فرهنگی هنــری ،اردوها و
فضاهای پرورشــی آمــوزش و پرورش
فارس گفت :با توجه به شــیوع ویروس
کرونــا ،ایــن فعالیتها با اســتفاده از
ظرفیت هــای موجود در دســتگاه های
مختلــف ،در فضای مجــازی و با رویکرد

زمین کشــاورزی دارند را تحت پوشش
قرار خواهد داد.
وی در ادامه گفت :دستورالعمل فعالیت های
تابستانی نیز با شعار «هر دانش آموز یک

مهارت» به صورت مجازی در بستر شبکه
آموزشــی دانش آموز (شــاد)و حضوری
(محدود) بر اســاس پروتکل های وزارت
بهداشت ابالغ شده است.

کشف و هدایت استعدادهای دانش آموزی،
انجام می شود.
وی افزود :از هداف مهم این اقدام ،تربیت
اقتصادی و حرفهای دانش آموزان اســت
که متناسب با شعار سال «جهش تولید»
و شــعار «هر دانشآموز ،یــک مهارت»
پیگیری می شود.
خادمــی گفــت :فرآیندهــای ثبتنام
و تشــکیل کالسهــا ،توســط مدیران
پایگاههــای تابســتانی شــامل؛ مراکز
دارالقرآن ،کانونهای فرهنگی ـ تربیتی،
مجتمعها و ســالنهای ورزشی ،مدارس
منتخــب ،اردوگاههــای دانشآمــوزی،

«فرهنگ مختصر امر به معروف و نهی از منکر»

 16عضو کتابخانه های عمومی استان فارس در مسابقه ملی کتابخوانی

«فرهنگ مختصر امر به معروف و نهی از منکر» برگزیده شــدند.

کانونهای پــرورش فکری کــودکان و
نوجوانــان ،پژوهشســراها ،ســازمان
دانشآمــوزی ،اتحادیــه انجمنهــای
اسالمی دانشآموزان ،سازمان هاللاحمر،
ســازمان بســیج دانشآموزی و  ،...در
شبکه آموزشی دانشآموزان(شاد) انجام

می شود.
رئیــس اداره فرهنگی هنــری ،اردوها و
فضا های پرورشــی آمــوزش و پرورش
فــارس گفــت :محــور برنامــه ها و
فعالیت های پایگاههــای اوقات فراغت
اســتان در رشــتههای مختلــف علمی،
فرهنگــی ،هنــری ،مهارتآمــوزی و
ورزشــی از جمله (مهارت های ارتباطی،
معرفتی ،هویتــی و بصیرتی ،مهارت های
حرفه ای ،مهارت هــای فرهنگی هنری
نشاط آور و شــادی بخش ،مهارت های
اقتصادی و اشــتغال زدایی و مهارت های
ورزشی و سالمت) می باشد.

همه همت خود را در خدمترسانی به مردم به کار گیریم
پشت سر گذاریم.
وی حضرت معصومه ســام ا ...علیها را عالــم به علوم آل
محمد(ص) معرفــی نمود و بیان داشــت :حضرت معصومه
ســام ا ...علیها ضمن آگاهــی کامل به اســام،از راویان
و محدثــان به شــمار می روند تــا جایی که امــام کاظم
(علیه الســام) خطاب به آن حضــرت فرمودند :پدرش به
فدایــش .همچنین کرامت این ســاله معصــوم تا جایی

آگهی تغییرات شرکت خدمات گردشگری سبز گشت دشتک فارس شرکت تعاونی

شناسه آگهی)891187(:
شرکت فوق به شماره ثبت  2113و شناسه ملی  14001718160به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/05/24بموجب مجوز شماره
 98/12/17 - 98/221787اداره تعاون مرودشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :سعادت امامی دشتکی به شماره ملی
 2432134249و ایرج رضایی به شماره ملی  2432175921و سید محمود صالحی به شماره ملی  24300447444و مجتبی منفرد به شماره ملی  243297796و فایض
زینلی به شماره ملی  2430441551بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سید سعید صدر به شماره ملی  2430442086و احمد عزیز پور به شماره ملی 2430446979
و نصیب اله صادقی به شــماره ملی  2430438356بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت  3ســال انتخاب گردیدند  -رضا ســعیدی دشتکی به شماره
ملی  2432979941بعنوان بازرس اصلی و ســید حســن موسوی به شــماره ملی  2432113071بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی  1398انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
تاسیس شرکت تعاونی فرداد زر دخت سمیرا

شناسه آگهی)891186(:
شرکت فوق درتاریخ  1398/10/04به شماره ثبت  51855به شناسه ملی  14008869041ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد - .موضوع :تولید و بســته بندی پوشاک زنانه،مردانه و بچه گانه،فرم مدارس،فرم شرکتهای خصوصی و ادارات دولتی،کیف و اکسسوریزهای
جواهر دوزی ،ترمه دوزی،بلوچی دوزی،پولک و منجوق دوزی و کاموا دوزی پوشاک،فرم بیمارستانی ،تولید عبای عربی ،خوس دوزی،خامه دوزی و صادرات،
واردات و بازاریابی مرتبط با موضوع فعالیت با اخذ مجوزهای الزم و رعایت قوانین جاری کشــور  -مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  -مرکز اصلی :اســتان
فارس ،شهرســتان شیراز ،محله گلدشــت معالی آباد ،بزرگراه امام خمینی ،خیابان الدن ،پالک  ،0ساختمان گلهای ،2طبقه همکف ،واحد  1کدپستی 7188684731
 ســرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ  10500000ریال است که به 35ســهم 300000ریالی ،منقسم گردیده اســت ،مبلغ 3500000ریال آن نقداً طی گواهی شماره 2417/339مورخ  98/09/19بانک توسعه تعاون شعبه فرهنگ شهر شیراز توسط اعضا پرداخت گردیده و مابقی آن مبلغ  7000000ریال در تعهد اعضاء می باشد- .
اولین مدیران :خانم زهراء خداپناه به شماره ملی  2295561612به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره  -خانم آمنه جاویدی آزاد به شماره ملی 2292079984
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره -آقای علیرضا جاویدی آزاد به شــماره ملی 2291214780به سمت منشــی هیئت مدیره -خانم سعیده خدا پناه به شماره ملی
 2297103336به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره  -آقای احمد خدا پناه به شماره ملی  2559504405به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره همگی به مدت
ســه سال انتخاب شــدند - .دارندگان حق امضا :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک  ,ســفته ,برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیات
مدیره با امضاء ثابت خانم زهراء خدا پناه (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره) باتفاق امضای خانم آمنه جاویدی آزاد (نائب رئیس هیات مدیره) و مهر تعاونی دارای
اعتبار اســت و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم زهراء خدا پناه (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود - .اختیارات مدیرعامل :طبق
اساسنامه  -بازرسان شرکت :آقای علیرضا خدا پناه به شماره ملی  2559888505به سمت بازرس اصلی و آقای محمد خدا پناه به شماره ملی  2282284577به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند - .رونوشت :بازگشت به نامه شــماره  98/175082مورخ  1398/09/30اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی
شهرستان شیراز ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
تاسیس شرکت تعاونی خدمات گردشگری و بوم گردی نگین دشتک درودزن

شناسه آگهی)890934(:
شرکت فوق درتاریخ  1399/03/29به شماره ثبت  3221به شناسه ملی  14009217331ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع  - :تهیه و اجرای طرح و اداره واحد خدمات گردشــگری و بوم گردی با اســتفاده از ســرمایه و نیروی کار و مهارت اعضا و فروش
محصوالت تولیدی .بارعایت قوانین جاری کشور  .باستناد مجوز شماره  188-133ت مورخ  99/2/27اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان
مرودشــت مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان فارس ،شهرستان مرودشــت ،بخش درودزن ،دهستان درودزن ،روستا دشتک ،محله ندارد،
کوچه ((بشیرخشنو)) ،کوچه ((رضایت محبی)) ،پالک  ،0طبقه همکف ،واحد  2کدپستی  7387155636سرمایه شخصیت حقوقی  30,000,000 :ریال می باشد .منقسم
به  100ســهم بانام  300000ریالی که مبلغ  10000000ریال آن توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره  2402/98/1570مورخ  98/12/1نزد بانک توسعه تعاون
شــعبه مرودشت پرداخت گردیده است و الباقی ســرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران  :خانم مریم زینلی دشتکی به شماره ملی  2420422181و به
سمت عضو هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره به مدت  3سال خانم فاطمه زینلی دشتکی به شماره ملی  2420526996و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  3ســال آقای فایض زینلی دشتکی به شماره ملی  2430441551و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال خانم افسانه غالمی به شماره
ملی  2430445107و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال آقای مجتبی زینلی دشتکی به شماره ملی  2432985141و به سمت عضو هیئت
مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ,سفته ,برات و اوراق بهادار با امضای
ثابت مدیر عامل خانم فاطمه زینلی دشتکی به اتفاق آقای فایض زینلی دشتکی رئیس هیات مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای
مدیر عامل و مهر شــرکت معتبر خواهدبود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان شرکت  :خانم سوسن زینلی دشتکی به شماره ملی  2430449374بازرس
اصلی و خانم گل افشان زینلی دشتکی به شماره ملی  2430449382بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .ثبت موضوع فعالیت مذکور
بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد رونوشــت به :اداره تعاون کار و امور اجتماعی شهرستان مرودشت بازگشت به شماره  99/21663مورخ .1399/3/12
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی سرو تاک سپنتا شرکت سهامی خاص

شناسه آگهی)890933(:
شــرکت فوق به شــماره ثبت  52076و شناسه ملی  14008953578به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :
محل شرکت در واحد ثبتی شیراز از آدرس قبل به آدرس جدید  :استان فارس ،شهرستان شیراز ،بخش مرکزی ،شهر شیراز ،محله سردخانه ،بلوار پروین اعتصامی ،بن
بست 4پروین اعتصامی بن ((سالخورده)) ،پالک  ،0طبقه اول ،واحد  1به کد پستی  7157699658انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

بــه گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان

فارس ،مســابقه کتابخوانی «فرهنگ مختصر امر به معروف و نهی
از منکر» که با همکاری مشترک نهاد کتابخانههای عمومی کشور و

ســتاد امر به معروف و نهی از منکر برگزار شده بود ،با اتمام زمان
جشنواره و داوری آثار ،برگزیدگان خود را شناخت.
در این مسابقه  ۵۷هزار نفر از سراسر کشور در رده سنی نوجوان و
بزرگسال ( ۱۳سال به باال) به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه
مسابقات الکترونیک نهاد در این مسابقه شرکت کردند و  ۳۱۳نفر
به عنوان نفرات برگزیده از سراسر کشور انتخاب و معرفی شدند که
 16برگزیده آن از اعضای کتابخانه های عمومی استان فارس هستند.

جوایز این مسابقه که شامل کمک هزینه سفرهای زیارتی و جوایز
نقدی است ،به صورت مشارکتی از سوی نهاد کتابخانههای عمومی

کشــور و ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهیه شده و تخصیص
یافته است.
بر این اساس زهره پورحسین از شهرستان نیریز برگزیده بخش
سفر به عتبات عالیات و فاطمه ســادات از شهرستان سروستان

برگزیده بخش سفر به مشهد مقدس در این جشنواره بودند.

همچنین مریم زارعی از روســتای سبزپوشان شهرستان شیراز؛
زهره اســدی از شهرستان کوار؛ شهره اســدالهی ،زهرا شجاعی

و زهرا برزگــر از شهرســتان بوانات؛ علیرضا تیموری ،ســادینا
امیرســاالری و قاســم خادمی از شهرســتان فیروزآبــاد؛ زینب

دکتر پرنیان ،شهردار صدرا:

دکتر پرنیان شــهردار صدرا در مراســم بزرگداشــت میالد
حضرت معصومه ســام ا ...علیها و آغاز دهه کرامت در جمع
کارکنان شــهرداری صدرا گفت :وظیفه ماست تا با تاًسی به
اهل بیت (علیهم السالم) ،همه همت خود را در خدمت رسانی
به مردم به کار گیریم تا لطف و عنایت حضرات معصومین که
ولی نعمت و فخر عالم هستند مشمول حال ما گردد و بتوانیم
دوران مسئولیت و خدمت رســانی را به سالمت و سربلندی

تقدیر از
برگزیدگانمسابقه
طراحی مد و لباس
رمضان
با داوری آثار جشنواره مشخص شد؛

رئیس اداره فرهنگی هنری آموزشوپرورش فارس خبر داد:

فــارس افــزود :در قالــب ایــن طرح
دانشآمــوزان عالقهمنــد میتوانند در
ابتدای تابســتان ،قطعه زمینی را حداقل
بــه مســاحت 100مترمربــع در اختیار
بگیرند و نســبت به کاشت برخی از اقالم
کشــاورزی ،متناسب با شــرایط بومی و
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میاندهی از شهرســتان داراب ،سارا صادقیار از شهرستان نی ریز؛
قــدرت ا ...غضنفــری از شهرســتان گراش؛ ســکینه غالمی از

اســت که فــرازی از زیارتنامه غیر معروفه به نام ایشــان
است.
شهردار صدرا؛ حضرت فاطمه معصومه (س) را الگوی عملی
برای دختران و تمام بانوان دانسته و اظهار داشت :امیدوارم
همــکاران خواهر ما با تاٌســی و آگاهی به ســیره عملی آن
حضرت ،بتوانند مانند گذشــته متعهدانه ،مسئولیت های خود
را به انجام برسانند.

شهرســتان مهر؛ امیرحسین قناعتی از شهرســتان آباده و شمیم
پرنور کتابدار شهرســتان الرســتان دیگر برگزیدگان این رویداد

بودند .گفتنی است؛ مســابقه کتابخوانی «فرهنگ مختصر امر به
معروف و نهی از منکر» که کار خود را با انتشــار فراخوانی از بهمن
ماه سال گذشــته آغاز کرده بود ،با توجه به استقبال و درخواست
عالقهمندان و همچنین وقوع بحران کرونا در کشور و لزوم تشویق

شــهروندان به ماندن در خانه ۲ ،دوره تمدید شــد و در نهایت در
پایان اسفند ماه به اتمام رسید.

آگهی تغییرات شرکت خدمات گردشگری سبز گشت دشتک فارس شرکت تعاونی

شناسه آگهی)891190(:
شرکت فوق به شماره ثبت  2113و شناسه ملی  14001718160به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/05/24بموجب مجوز شماره 98/221787
  98/12/17اداره تعاون مرودشــت تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر  52ماده و  37تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید آدرس شــرکت  :استان فارس ،شهرستان مرودشت ،بخش درودزن ،دهستان درودزن ،روستا دشتک ،محله ندارد ،کوچه ((عبدالحسن ناتوری)) ،خیابان (والیت)،پالک  ،0طبقه همکف کدپستی  7387155437تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری سیماب هنر موسسه غیر تجاری

شناسه آگهی)891189(:
شرکت فوق به شماره ثبت  701و شناسه ملی  10861901470به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/12/03تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  1- :اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت  2سال انتخاب شــدند1 :ـ آقای طیب فقیه منفرد به سمت رئیس هیات مدیره دارای کد ملی 2295576385
 2آقای طاها حســین فقیه منفرد به ســمت عضو هیات مدیره دارای کد ملی 3 2295355133ـ آقای محمد مهدی فقیه منفرد به سمت مدیر عامل دارای کد ملی4- 2296473466آقای حســین آرمان فرد به ســمت عضو هیات مدیره دارای کد ملی  2301189694کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی
از قبیل چک ،ســفته و برات با امضای مدیر عامل یا رییس هیات مدیره همراه با مهر مؤسســه اعتبار خواهد داشت و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر مؤسسه
صورت خواهد پذیرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت خدمات گردشگری سبز گشت دشتک فارس شرکت تعاونی

شناسه آگهی)891188(:
شرکت فوق به شماره ثبت  2113و شناسه ملی  14001718160به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/06/02بموجب مجوز شماره 98/12/17 - 98/221787
اداره تعاون مرودشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید :آقای سعادت امامی دشتکی بسمت رئیس هیات مدیره وآقای
مجتبی منفرد بســمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای ایرج رضایی بســمت منشی هیات مدیره و آقایان ســید محمود صالحی و فایض زینلی بعنوان اعضای اصلی
هیات مدیره انتخاب گردیدند * آقای سید مسیح موسوی با کد ملی  ( 2296886493خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب
گردید  -کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهد آور بانکی ازقبیل  :چک،سفته،برات و اوراق بهاداربا امضاء ثابت آقای .سید مسیح موسوی (مدیر عامل ) باتفاق آقای
ســعادت امامی دشــتکی ( رئیس هیات مدیره ) و در غیاب ایشان با تفاق ایرج رضایی ( منشی هئیت مدیره ) و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی ونامه ها
باامضاء آقای . .سید مسیح موسوی (مدیر عامل ) ومهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
آگهی حصر وراثت
خانم زینب کشاورز دارای شناسنامه شماره  848متولد  1353به شرح دادخواست به کالسه  99/25ش د از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان آقای مهدی عیدی کوهنجان به شناسنامه  2283440912در تاریخ  1394/1/16در اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته و ورثه حین
الفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی  /متقاضیه با مشخصات فوق الذکر خانم زینب کشاورز (مادر متوفی)
 -2اصغر عیدی کوهنجان به شماره شناسنامه  30صادره از حوزه شیراز (پدر متوفی)
والغیر؛ اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از متوفی
نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نماید بدیهی است پس از انقضاء مهلت ،وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/1908م.الف -رئیس شعبه شهر داریون شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شیراز  -یوسف بذرافکن

آگهی تجدید مناقصه

شهرداری گراش با استناد بودجه سال  1399در نظر دارد نسبت به انجام پروژه جدول
گذاری و کانیوا – تک لبه گذاری در سطح شهر از طریق آگهی تجدید مناقصه اقدام
نماید لذا از کلیه شــرکت ها و پیمانکاران دارای صالحیت ســازمان مدیریت برنامه
ریزی کل کشور دعوت به عمل می آید.
شرایط برگزاری مناقصه:
 -1مبلغ کل پروژه  6/951/250/000ريال می باشد.
-2کلیه متقاضیان شــرکت در مناقصــه الزام ًا باید دارای مدرک معتبر از ســازمان
مدیریت برنامه ریزی (حداقــل دارای رتبه  )5و گواهی صالحیت ایمنی و حفاظت
کار از وزارت کار و رفاه امور اجتماعی باشــند در غیر این صورت به پیشنهاد ارسالی
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3مبلغ ضمانت نامه شــرکت در مناقصه ( 347/562/500ريال) می باشد که متقاضیشــرکت در مناقصه الزام ًا می بایست مبلغ فوق را به حساب سپرده شهرداری به شماره
 010559803300نزد بانک ملی شــعبه خیابان امام خمینی (ره) گراش واریز و فیش
واریزی را به همراه با ســایر مدارک مناقصه در پاکت پیشــنهادی تحویل امور مالی
شهرداری نماید.
 4به تضمین های مخدوش و یا کمتر از میزان مقرر و چک و ســفته ترتیب اثر دادهنخواهد شد.

 5برندگان اول ،دوم و ســوم چنانچه حاضر به انعقاد قراردادنشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 6شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 7پیشــنهاددهندگان الزام ًا می بایست پیشنهاد خود را در سهپاکت الف – ب – ج که شامل ضمانت نامه ،اساسنامه و مدارک
شرکت و قیمت پیشنهادی می باشد تحویل امور مالی دهند.
 8در اجرای بند ماده ( )18قانون برگزاری مناقصات حضور پیشــنهاددهندگان درجلسه کمیسیون مناقصه بالمانع می باشد.
 9پیشنهاددهندگان متعهد می گردند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولتدر معامالت دولتی نمی باشند.
 10متقاضیان می بایست جهت دریافت اســناد مناقصه به واحد مالی مراجعه نمایندسایر شرایط در اسناد مناقصه قید گردیده است.
 11هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 12تاریخ چاپ آگهی1399/4/5 : 13آخرین مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی  99/4/12می باشد. 14تاریخ بازگشایی پاکت ها  99/4/14رأس ساعت  18عصر اعالم می گردد.شناسه آگهی889862 :

 /2177م.الف  -شهردار گراش – ابراهیم خداشناس

