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آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز  
آقای غالمحســین بهرامی وکیل آقای حمیدرضا رســتمی با  وکالتنامه شماره 23261 مورخ 1401/6/22 دفتر 201 شیراز با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 201 شیراز 
تنظیم گردیده اســت مدعی اســت که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به چهار سهم مشاع از 37 سهم سهام ششدانگ پالک 3664 واقع در بخش چهار شیراز که ذیل ثبت 293010 صفحه 
100 دفتر 725 امالک به نام حمیدرضا رســتمی ثبت و ســند مالکیت به شماره چاپی 633223 صادر شده است و به علت سهل انگاری مفقود گردیده است، نامبرده تقاضای صدور سند المثنی 
نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
4515/م.الف- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 5- از طرف غالمرضا آقائی اردکانی 

نوبت اول: 1401/10/29 روزنامه تماشا
نوبت دوم:1401/11/01 روزنامه نیم نگاه

شهرداري منطقه یک شــیراز در نظر دارد اجرای عملیات بهسازی و مرمت روشنایی 
بوســتان بعثت  را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ســتاد ( با شــماره فراخوان 2001096688000420 به اشخاص واجد شرایط 
واگــذار نماید. لذا از کلیــه متقاضیان دعوت به عمل می آید بــا مراجعه به آدرس 
WWW.Setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. 
در صورت عدم عضویت قبلی ، ثبت نام در ســامانه مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از ســوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی 
است. ضمنَا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن: 07136476064 آماده پاسخ 

گویي مي باشد.
مبلغ برآورد: 23/605/219/180 ریال

مدت قرارداد :  4 ماه 
شرایط شرکت کنندگان : متقاضیان دارای حداقل رتبه 5 در رشته تاسیسات از سازمان 
برنامه و بودجه کشور یا متقاضیان دارای حداقل رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان برنامه 
و بودجه کشــور و ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنــی از اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی
 محل انجام کار: خیابان بعثت

مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه 1/180/500/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا 
فیش واریزی نقدی بحســاب سپرده  100805504742 کد مرجع 100221 بانک  شهر 

شعبه چمران بنام شهرداری شیراز 
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد %5  مبلغ پیشــنهادی  بعنوان ضمانت حســن اجرای تعهدات 

بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
 آخرین مهلت دریافت ) توزیع ( اســناد : متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت 15:30 

روز یکشنبه مورخ 1401/11/09 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
) ستاد ( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

 آخرین مهلت ارائه پیشــنهادات و ثبت اســناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 
15:30 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ 
مذکور ســپرده شــرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز – چهارراه 

خلدبرین -  جنب پارک خلدبرین -   شهرداری منطقه یک تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز ســه شنبه  ساعت 14:15 مورخ 1401/11/25 در 
محل شــیراز-چهارراه خلدبرین -جنب پارک خلدبرین- سالن برگزاری مناقصات 

شهرداری شیراز می باشد. 
 مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.

 تعدیل آحاد بها براساس بخشنامه شماره 101/173073 مورخ 82/9/15 سازمان برنامه و 
بودجه پرداخت خواهد شد. شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم  سال 1401  می باشد.

 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

  شــهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد 
می گردد.

 شــرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع 
ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 https://shaffaf.shiraz.ir آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق ســایت

قابل مشاهده می باشد.
 vendor.shiraz.ir متقاضیان شــرکت در مناقصه موظــف به ثبت نام در ســایت 

می باشند.
 اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 

  1456
شناسه: 1441604

نوبت اول: 1401/10/29 روزنامه تماشا
نوبت دوم: 1401/11/01 روزنامه سبحان

شــهرداري شــیراز در نظر دارد اجرای عملیات احداث پایــگاه چند منظوره و 
انبار مدیریت بحران ، شــهرداری منطقه 8 تاریخیــرا  از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد ( با شــماره فراخوان 
2001096688000426 اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
دعــوت به عمل می آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir  نســبت به 
دریافت اســناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی ، 
ثبت نام در ســامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضائ 
مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمنَا در صورت نیاز 

به اطالعات بیشتر شماره تلفن: 07137362023 آماده پاسخ گویي مي باشد.
مبلغ برآورد اولیه: 20/656/169/434  ریال

مدت قرارداد :10 ماه 
1- شرایط شرکت کنندگان : کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه 5 در رشته  
ابنیه از سازمان برنامه و بودجه دارای سابقه مشابه یا مرتبط با موضوع مناقصه  ، ارائه 

گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
محل انجام کار: شهرداری منطقه 8 تاریخی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/040/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا 
فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 100805504742کد مرجع 100977 بانک  شهر 

شعبه چمران بنام شهرداری شیراز 
برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
در زمان انعقاد قرارداد %5  مبلغ پیشــنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات 

بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
آخرین مهلت دریافت ) توزیع ( اسناد : متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت 15:30 

روز شــنبه مورخ 1401/11/08 از طریق مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

آخریــن مهلت ارائه پیشــنهادات و ثبت اســناد و مدارک در ســامانه حداکثر تا 
ســاعت 15:30 روزدو شنبه تاریخ 1401/11/24 می باشــد. شرکت کنندگان می 
بایست تا تاریخ مذکور سپرده شــرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس 
 شــیراز بلوار زینبیه ابتدای خیابان آســتانه دبیرخانه شــهرداری منطقه 8 تاریخی 

تحویل نمایند.
تاریخ و محل بازگشــایی پاکات: روز سه شنبه  ساعت   15:30  مورخ 1401/11/25 
در محل چهارراه خلدبرین ســالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز 

می باشد. 
مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.

هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 شــهرداري در رد یک یا تمام پیشــنهادها  مختار میباشــد در اینصورت سپرده ها 
مسترد می گردد.

شــرکت در مناقصه ودادن پیشــنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف شهرداری 
موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 https://shaffaf.shiraz.ir آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت 

قابل مشاهده می باشد.
 vendor.shiraz.ir متقاضیان شــرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت

می باشند.
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 

  1456 :
 شناسه: 1441692

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیرازاداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 آگهي مناقصه عمومي 972-1401 آگهي مناقصه عمومي 1401-964

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 4 شیراز  
آقای اسالم فیروزی  با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 241 شیراز تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به  ششدانگ 
پالک 1793/4079 واقع در بخش چهار شــیراز که در دفتر الکترونیکی 139820311241000389 امالک به نام اســالم فیروزی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 602001 ج /97 
صادر شده است و به علت سهل انگاری مفقود گردیده است، نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می شود 
که هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
4517/م.الف- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 5- از طرف غالمرضا آقائی اردکانی 

آگهی حصر وراثت 
خانم جمیله مختاری دارای شناسنامه شماره 19322 متولد 1351 به شرح دادخواست به کالسه 1401/199 ش داریون از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد صادق استواری به شناســنامه 2284445438 در تاریخ 1401/09/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:
1-  متقاضی/ متقاضیه با مشخصات فوق الذکر خانم جمیله مختاری )مادر 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. 

4518/م.الف- رئیس شعبه شهر داریون مجتمع شوراهای حل اختالف شماره 1 شیراز- یوسف بذرافکن

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بازیافت شهر راز 
شناسه آگهی:)1443001(

شرکت فوق درتاریخ 1401/09/28 به شماره ثبت 59086 به شناسه ملی 14011780370 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :بازیافت، آســیاب مواد ، ریختگری، ضایعات فلزات، پالســتیک ، کاغذ، چوب و اجراء کلیه طرحهای انواع زباله و پسماندهای 
صنعتــی و غذایــی و تولیدی - خرید و فروش و تهیه و توزیع و واردات و صادرات کلیه کاال های بازرگانــی - اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی 
از کلیه بانک ها و موسســات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور - شــرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی- خرید و فروش صادرات 
و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- شــرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تســهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسســات مالی 
و اعتباری داخلی و خارجی - شــرکت در نمایشــگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور-ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع 
فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور - انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت - عقد قرارداد 
با اشــخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، کوشک میدان، کوچه ))گلها((، بلوار خدمت ، 
پالک 0، طبقه همکف کدپستی 7167863388 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی 
حبیبی به شماره ملی 2300804190 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم زیبا هنرورکهواده به شماره ملی 5479964836 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای مهدی حبیبی به شــماره ملی 2300804190 به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زیبا هنرورکهواده به شماره ملی 5479964836 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی عشایری سیار استان فارس
شناسه آگهی:)1443002(

شــرکت فوق به شناسه ملی 10530151453 و به شــماره ثبت 2585 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/09/06 که بموجب نامه شماره 360/871مورد 
تاییداداره کل محترم عشــایر استان فارس قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد براساس ماده 47 اساسنامه اتحادیه جناب آقای فردوس قلی پور به شماره ملی 
2371058335 به عنوان مدیرعامل برای مدت یک سال انتخاب گردید. -براساس ماده 51 اساسنامه : کلیه چک ها، قراردادها، اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای 
اتحادیه بنماید و یا تمام و یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشد 
پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر اتحادیه معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی اتحادیه فقط با امضای مدیرعامل 
صادر خواهدشد مگر مراسالت هیئت مدیره که با رعایت ماده این اساسنامه و با امضای رییس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. تبصره 1 : در موارد فوق در غیاب 

رئیس هیئت مدیره وظایف بر عهده نایب رئیس هیئت مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان پایور استان فارس
شناسه آگهی:)1443003(

شرکت فوق به شناسه ملی 10530485523 و به شماره ثبت 36205 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/18 که بموجب نامه شماره 1401/93800مورد 
تایید اداره تعاون شهرســتان شیراز قرارگرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شــد -1 آقای داریوش عطاءاللهی با کد ملی 2572134179 به سمت رئیس هیات مدیره ، 
خانم معصومه کرمی با کد ملی 2292015147 به سمت نائب رئیس ،خانم مژگان سرشناس با کد ملی 2297789636 به سمت منشی هیات مدیره برای مدت باقیمانده 
ماموریت هیات مدیره )مورخ 1404/03/17( انتخاب گردیدند . 2 - آقای داریوش عطاءاللهی با کد ملی 2572134179 برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره 
)مورخ 1404/03/17 ( به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. -3کلیه قراردادها و اسناد رسمی وتعهد آور بانکی از قبیل : چک ، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء ثابت 
آقای داریوش عطاءاللهی )مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ( باتفاق امضاء خانم مژگان سرشناس )منشی هیات مدیره( و در غیاب خانم مژگان سرشناس )منشی هیات 
مدیره ( باتفاق امضای معصومه کرمی )نائب رئیس هیات مدیره ( تواًم با مهر شــرکت دارای اعتبار اســت و اوراق عادی ونامه ها باامضاء آقای داریوش عطاءاللهی 

)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پی گستر تمدن
شناسه آگهی:)1443004(

شرکت فوق به شناسه ملی 10530219634 و به شماره ثبت 9447 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای محمد طهماسبی 
به شــماره ملی 2291772856 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد شــرقی فرد حقیقی به شماره ملی 2295929628 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای مصطفی ابوطالبی به شــماره ملی 2298370540 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی،بهادار،بانکی،تعهدآور 
و قراردادها به امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شــرکت و نامه های عادی و اداری به امضای آقای مهرداد شــرقی فرد حقیقی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

 آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری بنیاد خیریه سرطان جنوب
شناسه آگهی:)1443005(

شــرکت فوق به شناسه ملی 14006104458 و به شــماره ثبت 3101به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/08/04 ومجوز شماره 
56/22/4462/1401 مــورخ 1401/09/29 اســتانداری فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شــد * آقای دکتر ســیدعلی ملک حســینی با کد ملــی4230298846 و آقای 
دکترمحمدهادی ایمانیه با کد ملی2295137802 وآقای دکتر حشــمت اله صالحی با کد ملی 2549239059 و آقای دکتر مســعود شفیعی با کد ملی2390527159 
وآقــای دکترمنوچهرباقری با کد ملی 2511106043 وحجه االســالم آقای ســیدعباس موســوی باکدملی 6579900032 و آقای محمدشــریف غالمی با کد ملی 
2570402486 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیاوش غالمی با کد ملی 2572053748 به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای دو سال انتخاب شدند 
. * آقای دکتر نادر مردانی با کد ملی423.596030 بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدغفار رضوی پور با کد ملی 4230050399 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

 آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری بنیاد خیریه سرطان جنوب 
شناسه آگهی:)1443006(

شــرکت فوق به شناسه ملی 14006104458 و به شماره ثبت 3101به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/04 ومجوز شماره 56/22/4462/1401 مورخ 1401/09/29 
اســتانداری فارس تصمیمات ذیل اتخاذ شد * آقای دکترمحمدهادی ایمانیه با کد ملی 2295137802 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای دکتر حشمت اله صالحی با کد 
ملی 2549239059 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره , و نایب رئیس و آقای دکترمنوچهر باقری با کد ملی 2511106043 بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر مسعود شفیعی 
با کد ملی 2390527159 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و حجه االسالم آقای سیدعباس موسوی با کد ملی 6579900032 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمدشریف 
غالمی با کد ملی 2570402486 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار انتخاب شــدند . * آقای دکتر ســیدعلی ملک حسینی با کد ملی4230298846 بعنوان عضو اصلی 
هیئت مدیره و مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب شدند . * کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت 

مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر بنیاد معتبر خواهد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدی آریس تحریر
شناسه آگهی:)1443007(

شــرکت فوق به شناســه ملی 10530115687 و به شماره ثبت 746 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سمت اعضاء هیئت مدیره 
بشرح ذیل تعیین گردید: آقای حسین ابوالحسینی به شماره ملی 2539547117 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای کامبیز ابوالحسینی به شماره ملی 0047817933 به 
ســمت رییس هیات مدیره خانم شراره اقتداری به شماره ملی 4910858954 به سمت نایب رییس هیات مدیره کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ) اعم از چک سفته و غیره 

( با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده 

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدی آریس تحریر
شناسه آگهی:)1443008(

شرکت فوق به شناسه ملی 10530115687 و به شماره ثبت 746 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضاء 
هیئت مدیره بشــرح ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین ابوالحسینی به شماره ملی 2539547117 و آقای کامبیز ابوالحسینی به شماره ملی 0047817933 و خانم شراره اقتداری 
به شماره ملی 4910858954 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند خانم سوسن شهبازی به شماره ملی 2411532091 به سمت بازرس اصلی و خانم هستی ابوالحسینی به شماره 

ملی 0020155107 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آباده 

 آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود کشت صنعت سپنتا 

شناسه آگهی:)1443009(

شرکت فوق به شناسه ملی 10102493103 و شماره ثبت 608 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1401/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نام شرکت از کشت صنعت سپنتا به کشت و صنعت راتینا فارس تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

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

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سیمرغ هوشمند انرژی
شناسه آگهی:)1443010(

شــرکت فوق به شناســه ملی 14007180817 و به شماره ثبت 47440 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای احمد 
روحانی به کد ملی 2372084992 به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهدی گلبن به کد ملی 2280297248 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
میالد الهی به کد ملی 2280706326 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور از قبیل چک و سفته و 
بروات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی و قرار دادها وعقود اسالمی و اوراق شهرداری با امضای 

مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سیمرغ هوشمند انرژی
شناسه آگهی:)1443011(

شــرکت فوق به شناسه ملی 14007180817 و به شــماره ثبت 47440 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
* آقای رامین پورعباس تحویل داری به کد ملی 2301083535 به ســمت بازرس اصلی و آقای رضا صداقتی به کد ملی 2370501901 به سمت بازرس علی البدل 
برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. * آقای احمد روحانی به کد ملی 2372084992 آقای مهدی گل بن به کد ملی 2280297248 آقای میالد الهی به کد ملی 

2280706326 به سمت اعضای هیات مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تحریر ترکه 
نظر به اینکه در پرونده  880  این شــورا و به لحاظ فوت مرحوم شــیر علی مومنی گلیجانی فرزند قلی به شــماره شناسنامه 287 صادره از مرودشت ساکن روستای 
گلیجــان و در اجرای درخواســت فوزیه مومنی گلیجانی فرزند شــیر علی قرار تحریر ترکه متوفی صــادر و وقت اجرای تحریر ترکه برای روز دوشــنبه مورخ 
1401/12/01 ســاعت 16 عصر تعیین و اعالم گردیده لذه بدینوســیله در اجرای مقررات ماده 110 قانون امور حســبی و به موجب این آگهی به کلیه ورثه متوفی و 
نمایندگان قانونی آنها و بستگان متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریقی حقی به ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد که رأس ساعت و تاریخ اعالم شده 
در شعبه شهر رامجرد شورای حل اختالف شهرستان مرودشت واقع در شهر رامجرد طبقه فوقانی قنادی خورشید جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود 

4520/م.الف- رئیس شورای حل اختالف شهر رامجرد- عبدالرضا سی سختی 

آگهی حصر وراثت 
خانم اعظم عبدی طالب بیگی دارای شناسنامه شماره 27 متولد 1360/01/01 به شرح دادخواست به کالسه 1401/173 ش داریون از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد بذرافشان به شناسنامه 3284 در تاریخ 1401/08/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

عبارتند از:
1-  متقاضی/ متقاضیه با مشخصات فوق الذکر خانم اعظم عبدی طالب بیگی  )همسر متوفی (

2- موسی رضا بزرافشان شماره شناسنامه 4 صادره از حوزه شیراز )پدر متوفی(
3-صنم جمشیدی به شماره شناسنامه 250 صادره از حوزه شیراز )مادر متوفی(

4- آنیسا بذرافشان به شماره شناسنامه 2287567356 صادره از حوزه شیراز)دختر متوفی(
والغیر، اینک با انجام تشریفات 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. 
4521/م.الف- رئیس شعبه شهر داریون مجتمع شوراهای حل اختالف شماره 1 شیراز- یوسف بذرافکن


