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استان

* سال نهم * شماره 1694

جمعآوری مرغهای قطعه شده و غیرمجاز از فروشگاه عرضه فرآورده
خام دامی

معاون بهداشــتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهر ،از کشف و معدوم ســازی مرغ های غیرمجاز قطعه شده و در
حال عرضه در یکی از فروشــگاه های عرضه فرآورده های خام دامی ،از سوی کارشناسان بهداشت محیط این شهرستان
خبر داد .به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی شیراز« ،ســید احمد ابراهیمی» با اشاره به اینکه این مرغ ها
فاقد هرگونه مشــخصات و برچسب محصوالت غذایی بوده است ،افزود :این محصول در محدوده دمای بحرانی نگهداری
مواد غذایی( ۱۴درجه ســانتیگراد) در حال عرضه به مشتری بوده است .او به مردم شهرستان مهر تأکید کرد :از خریدن
مرغ های قطعه شده که مرجع معلومی ندارد خودداری کنند و در صورت تمایل به خرید مرغ قطعه شده ،فروشندگان موظف
هستند مرغ دارای برچسب و مشخصات محصول مجاز را به مشتری عرضه کنند .معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان
مهر در ادامه از شــهروندان خواست :در صورت مشاهده عدم رعایت موازین بهداشتی ،با تلفن رسیدگی به شکایات ۱۹۰
تماس گرفته تا کارشناســان بهداشت محیط شهرستان در سریع ترین زمان به موضوع تخلف رسیدگی نمایند .ابراهیمی
افزود :سامانه  ۱۹۰وظیفه رسیدگی به شکایات مردمی با موضوعات عدم رعایت بهداشت فردی کارکنان ،بهداشت محل
کار ،بهداشت تجهیزات کار ،بهداشــت مواد غذایی ،فروش مواد غذایی فاقد مشخصات و نامعتبر و نگهداری مواد غذایی
در شــرایط نامناســب در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شامل رستوران ها ،فســت فودها ،نانوایی ها ،قنادی ها و سایر
فروشــگاه های مواد غذایی و همچنین اماکن عمومی مانند هتل ها ،مهمانپذیرها ،مساجد ،حسینیه ها و استخرها را با اعالم
به مراکز بهداشت شهرستان ها و صدور دستور اعزام کارشناسان بهداشت محیط به محل وقوع تخلف ،بر عهده دارد.

دستگيري باند سارقان درون خودرو با اعتراف به  40فقره سرقت

فرمانده انتظامي شيراز از دستگيري باند  3نفره سارقان درون خودرو با  40فقره سرقت در اين شهرستان خبر
داد .ســرهنگ دالور القاصي مهر در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس ،بيان كرد :در پي وقوع چند فقره
سرقت درون خودرو در حاشيه شهرستان شيراز ،موضوع شناسايي و دستگيري سارقان در دستور كار مأموران
قرار گرفت .وي افزود :مأموران با گشــت زني هاي محســوس و نامحسوس و كشف سرنخ هاي به جامانده،
موفق شدند اعضاي باند  3نفره سارقان را در يكي از محله هاي شيراز شناسايي و در يك عمليات ضربتي آن ها
را دســتگير كنند .فرمانده انتظامي شــيراز با بيان اينكه متهمان پس از انتقال به كالنتري در بازجويي فني و
تخصصي به  40فقره ســرقت درون خودرو اقرار كردند ،گفت :متهمــان تحويل مراجع قضائي و از آن طريق
روانه زندان شدند .سرهنگ القاصي مهر از شهروندان خواست كه خودرو خود را به وسايل ايمني همچون قفل
فرمان ،قفل پدال و دزدگير مجهز كرده و از پاركينگ هاي مطمئن براي پارك خودرو استفاده كنند.

با حضور معاون دادستان شیراز انجام شد؛

امحای  90میلیارد ریال داروی قاچاق و تقلبی در شیراز
بیش از  90میلیارد ریــال داروهای
قاچــاق و تقلبی شــامل هورمون ها
و مکمــل های غیر مجاز ورزشــی،
موادمخدر ،روانگــردان و داروهای
سقط جنین در شیراز با حضور معاون
دادستان عمومی و انقالب و مسئوالن
دانشــگاه علوم پزشکی شیراز امحا
شد.
سرپرست دادسرای انقالب اسالمی
شیراز در حاشــیه امحای داروهای
قاچاق و غیرمجاز در شــیراز گفت:
داروهای قاچاقی که در شیراز امحاء
گردید شامل موادمخدر ،روانگردان،
مکمــل هــای ورزشــی غیرمجاز،
داروهای سقط جنین و سایرداروهایی
اســت که بنا به تشخیص بازرسین
دانشگاه علوم پزشکی برای سالمت
جامعه مضر بودند.
کــوروش زارعــی ارزش ریالی این
داروها را بیــش از  90میلیارد ریال
عنوان کرد و افزود :با دســتور دکتر

القاصی رئیس کل دادگستری استان
فــارس و نظر دادســتان عمومی و
انقالب شــیراز این داروها در سطح
شــیراز جمع آوری و پس از تشکیل
پرونــده قضایــی و رســیدگی در
چارچوب قانون دستور امحا و نابودی
داروها صادر گردید.
وی با اشــاره به اینکه این پرونده ها
در دادسرای عمومی و انقالب شیراز
بررســی شــده ،اظهار کرد :پس از
بررسی و رســیدگی در شعب ویژه
رســیدگی به این جرائــم و صدور
کیفرخواســت و ارسال پرونده ها به
دادگاه بــرای قاچاقچیان این داروها
مطابق قانون مجازات های ســنگین
حبس در نظر گرفته شد که هم اکنون
تعدادی از محکومین این پرونده ها
در حــال تحمــل حبــس در زندان
می باشند.
معاون دادســتان عمومی و انقالب
شیراز و سرپرست دادسرای انقالب

آگهی تغییرات شرکت میخک نقره ای شیراز شرکت سهامی خاص

شناسه آگهی308225 :
شــرکت فوق به شــماره ثبت  21631و شناسه ملی  10530336090به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  1396/10/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد - :اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای رضا شــریفیان به شــماره ملی  2298647399و خانم مهرنوش شــریفیان به شماره ملی
 2298215022و خانم زهرا بلنداقبال به شماره ملی  2298006385به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شیراز

شناسه آگهی308232 :

آگهی تغییرات مؤسسه صندوق قرض الحسنه حمدیه قیر و کارزین مؤسسه غیر تجاری

شــرکت فوق به شماره ثبت  13و شناسه ملی  10860441866به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/04/25باستناد مجوز شماره  1017مورخ
 1397/07/22سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :سرمایه مؤسسه از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافت و به صورت
بالعوض از طرف مؤسسین پرداخت گردید -2 .اساسنامه مؤسسه جدید مشتمل بر سه فصل و  18ماده و  9تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری قیروکارزین

شناسه آگهی308224 :

آگهی تغییرات شرکت تولید و مصرف عشایری چنارشاهیجان شرکت تعاونی

شــرکت فوق به شماره ثبت  269و شناسه ملی  10530066952به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/06/15به موجب مجوز شماره 207/17/7/291
  97/6/20اداره امور عشــایر کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :انتخاب بازرســان :آقای اردوان رضایی به کدملی  2370841141به سمت بازرس اصلی و آقایحبیب هوشمند ایمانلو به کدملی  1209809486به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند  -ترازنامه و صورت های مالی سال 1396

تصویب گردید.

شناسه آگهی308229 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کازرون
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشاورزی غدیر شرکت سهامی خاص

شــرکت فوق به شــماره ثبت  15420و شناسه ملی  10530276998به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  1397/08/25تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد - :اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای یوســف جعفری به شــماره ملی  2431737934و آقای جهانگیر باپیری به شــماره ملی
 2372324179و آقای ایرج ســلطانفر به شــماره ملی  2297158858برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - .آقای جابر فروغی اصل به شماره ملی  2529618852به

ســمت بازرس اصلی و خانم پروین ســرکار زاده به شماره ملی  1817856944به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - .روزنامه
نیم نگاه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد - .ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  1396مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شیراز

شناسه آگهی308185 :

* پنجشنبه *  15آذر  28 * 1397ربیعاالول 2018DEC 6 * 1440

آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص شهر بازی چوگان شهر راز

شــرکت فوق درتاریخ  1397/09/10به شــماره ثبت  49521به شناســه ملی  14007975706ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی می گردد .موضوع فعالیت :طراحی ســاخت تولید و توزیع و خرید و فروش انواع ســازه های فلزی ورزشــی ،نیمکت و صندلی ،تهیه تولید
و توزیع و خرید و فروش انواع چمن های مصنوعی و تزئینی و ورزشــی ،امور تجارت و بازرگانی شــامل خرید و فروش ،تهیه و تأمین ،بســته بندی کلیه کاالها،
ترخیص کاال از گمرکات ،امور مربوط به تجارت الکترونیک و ایجاد فروشــگاه اینترنتی ،صادرات و واردات کاالها ،بازاریابی ،بازارســنجی و بازارمداری(به استثنای

بازاریابی های شــبکه ای و هرمی) کلیه کاالها ،امور مربوط به حمل و نقل درون شــهری ،تهیه و تأمین و ماشــین آالت سبک و سنگین در رابطه با موضوع شرکت،
شــرکت در مزایده ها ،عقد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری داخلی و خارجی خصوصی و دولتی ،اخذ و اعطای نمایندگی و تأســیس شعب در داخل و خارج از
کشــور و سرمایه گذاری در رابطه با موضوع شرکت ،ایجاد نمایشگاه ثابت و ســالن همایش و برگذاری همایش ها و سمینارها در رابطه با موضوع شرکت با رعایت

قوانین و مقررات جاری کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان فارس
 شهرســتان شــیراز  -بخش مرکزی  -دهستان داریان  -روستا باغ شهرویالئی کیمیا -محله باغ شهری ویالیی کیمیا -کوچه (گل نرگس) -بولوار شقایق -پالک- 0قطعه - 364طبقه همکف -کدپســتی  7153132090سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  100000ریالی تعداد
 100ســهم آن با نام عادی مبلغ  3500000ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره  39230978مورخ  1397/08/28نزد بانک ملت شعبه مدرس با کد 39230
پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم ساناز فرهادی به شماره ملی 2280685132و به سمت مدیرعامل به مدت 2

سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سیدمصطفی افراء به شماره ملی  2296752748و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای جوانمرد فرهادی به شماره ملی  2549872819و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2ســال دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد .اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم نیک بخت

به شــماره ملی  2281197077به سمت بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی خانم سکینه حیدری به شماره ملی  2549290801به سمت بازرس اصلی به مدت
یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار تماشا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .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 مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت آب راه پیمایش ژیوار شرکت سهامی خاص

شناسه آگهی308187 :
شــرکت فوق به شماره ثبت  1955و شناســه ملی  14007460042به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ  1397/04/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 - 1آقای امیر بهادر هیربد به شــماره ملی  2280020033به عنوان بازرس اصلی و آقای احســان احمدی به شماره ملی  2300366509به عنوان بازرس علی البدل

اسالمی شیراز از تشکیل تیمی برای
برخورد جدی با این دســته از افراد
خبر داد و گفت :کارگروهی با همکاری
دســتگاه قضایی ،دانشــگاه علوم
پزشکی شیراز و ضابطین به صورت
مســتمر و دائم اماکن مستعد عرضه
این قبیل داروها را مورد بازرسی قرار
می دهند.

زارعی تأکید کرد :در صورت کشــف
داروهای غیرمجاز با تشکیل پرونده
قضایی و رسیدگی سریع دردادسرا
پرونده ها با صدور کیفرخواســت به
دادگاه ارسال می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه دســتگاه
قضایی اســتان فارس در برخورد با
قاچاقچیان دارو قاطع اســت ،افزود:

مجموعه قضایی اســتان در برخورد
با این دســته از افراد جدیت زیادی
دارد و سریع ودر چارچوب قانون با
مرتکبین این گونه جرائم با قاطعیت
برخورد می کند.
دکتر «محمدجواد خشنود» نیز گفت:
در هفت ماه نخســت ســال جاری،
حدود  10هزار کیلوگرم داروی قاچاق،
تقلبی ،موادمخدر و روانگردان ،دست
ســاز و نیروزا ،به ارزش 100میلیارد
ریال ،با تالش شبانه روزی نیروهای
انتظامی ،امنیتی ،قضایی و دانشــگاه
علوم پزشــکی شــیراز کشف و در
نتیجه با حضور معاون دادستان شیراز
معدوم شد.
او با بیان اینکه اســتفاده از این نوع
داروها به سالمت افراد جامعه آسیب
می رســاند ،افزود :بیشتر داروهای
کشف شــده ،قاچاق ،تقلبی و دست
ساز است که متأســفانه اکثر افراد
با هدف پرورش انــدام ،چاق کننده

ن اســتفاده می کنند که
و الغری از آ 
اثرات ســوءمصرف و عوارض جانبی
فراوانی از جملــه بیماریهای قلبی،
گوارشی ،کلیوی و کبدی را به همراه
دارد.
دکتر خشــنود ،با اشــاره به اینکه
مقادیر زیادی از این داروها در شیراز
و صدرا کشــف شده اســت ،گفت:
امروزه نیاز اســت مصرف کنندگان،
مکمل های غذایــی و دارویی خود را
صرفــاً از داروخانه ها تهیه کنند و در
دام تبلیغات غیرواقعی نیفتند.
معــاون غــذا و دارو دانشــگاه ،از
تمام شــهروندان تقاضا کرد هنگام
خرید دارو و فرآوردههای آرایشــی و
بهداشتی به تاریخ مصرف مندرج بر
روی بسته بندی محصول و برچسب
اصالت نوع وارداتــی این فرآورهها
توجه و در هنگام خرید با اســتعالم
کدهــای مندرج بر روی برچســب
اصالت توجه کنند.

آگهی تغییرات شرکت فالت گستر بهمنشیر شرکت سهامی خاص

شناسه آگهی308227 :
شــرکت فوق به شماره ثبت  22691و شناسه ملی  10530346251به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  1397/07/01تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد - :اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :بهرام پهلوان به شــماره ملی  2372329391و محسن پهلوان به شماره ملی  2301132447و فاطمه
معینی فر به شماره ملی  1817515527و شیما پهلوان به شماره ملی  2280844893به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - .امیرحسین
چاروسه به شماره ملی  1819891852به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا چاروسه به شماره ملی  2301216659به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب گردیدند - .روزنامه تماشا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت مسکن فرهنگیان المرد شرکت تعاونی

شناسه آگهی308226 :
شــرکت فوق به شماره ثبت  243و شناســه ملی  10530057448به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1396/12/19ونامه شماره  96/216399مورخ 96/12/22
صادره از اداره تعاون المرد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :محل شرکت در واحد ثبتی المرد به آدرس :شهرستان المرد  -بخش مرکزی  -شهر المرد -شاهد -کوچه
(همسفران) -خیابان بسیج -پالک- 0طبقه همکف -کدپستی 7434153996تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری المرد
آگهی تغییرات شرکت البرز بنای نودان کازرون شرکت سهامی خاص

شناسه آگهی308228 :
شرکت فوق به شماره ثبت  1576و شناسه ملی  10980021774به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  1397/08/21تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - 1 :اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای مجید میرغفاری به شماره ملی  2371643254و گوهر رئیسی به شماره ملی  2371494534و دانش
رئیسی به شماره ملی  2371494534به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2 .آقای محسن میرغفاری به شماره ملی  2360106821سمت
بازرس اصلی آقای علی رئیسی به شماره ملی  2372415360به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کازرون
آگهی تأسیس مؤسسه غیرتجاری اتحادیه نانوایان و چلوکباب و ساندویچ فروشان شهرستان گراش

شناسه آگهی308223 :
شــرکت فوق درتاریخ  1397/08/29به شماره ثبت  42به شناسه ملی  14007957640ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی می گردد .موضوع :انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی ،حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا ،ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد
صنفی ،تالش برای بهبود محیط کســب وکار ،تعامل با دســتگاه های دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راســتای وظایف و اختیارات خود،
همچنین تالش در راســتای ارتقای کیفی خدمات رســانی به مردم و اطالع رســانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی .شــماره مجوز  115/31142تاریخ مجوز
 1397/08/01مرجع صادرکننده نمایندگی صنعت معدن تجارت شهرستان گراش مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان فارس ،شهرستان گراش،
بخش مرکزی ،شــهر گراش ،برق روز ،خیابان بسیج ،کوچه  11بســیج ،پالک  ،0طبقه همکف کدپستی  7441847388اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا :ندارد اولین
مدیران :آقایان آهنعلی حسین شیری به شماره ملی  6569894145به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی و محمود هرمی به شماره ملی  6569814281به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا صفری به شــماره ملی  6569894625بسمت دبیر و علی غفاری به شماره ملی  6569826050بسمت منشی هیئت مدیره و حسن
یحیائی به شــماره ملی  6569931261به ســمت خزانه دار برای مدت چهار سال انتخاب شدند .مهدی حقیقی به شماره ملی  6569846612و مسلم جاویدی آزاد به
شــماره ملی  6569947559به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب شدند .دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه
(برابر ماده  20اساسنامه) با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق خزانه دار و در غیاب هرکدام نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای
رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشــرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه بازرسین :آقای محمدرضا امیدوار به شماره ملی  6569955012به سمت
بازرس اصلی و آقای یوسف شیرگیر به شماره ملی  6499900801به سمت بازرس علی البدل برای مدت  4سال انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری گراش
آگهی تأسیس مؤسسه غیر تجاری اتحادیه لوازم خانگی و مبل فروشان شهرستان گراش

شناسه آگهی308220 :
شــرکت فوق درتاریخ  1397/08/29به شماره ثبت  41به شناسه ملی  14007957576ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی می گردد .موضوع :انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی،حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا ،ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد
صنفی ،تالش برای بهبود محیط کســب وکار ،تعامل با دســتگاه های دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راســتای وظایف و اختیارات خود،
همچنین تالش در راستای ارتقای کیفی خدمات رسانی به مردم و اطالع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی .شماره مجوز  115.31149مورخ 1397/08/01
نمایندگی صنعت ،معدن و تجارت شهرســتان گراش مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان فارس ،شهرستان گراش ،بخش مرکزی ،شهر گراش،
برق روز ،خیابان بســیج ،کوچه  11بســیج ،پالک  ،0طبقه همکف کدپستی  7441847388اولین مدیران :آقایان علی اکبر فانی به شماره ملی  6569870270به سمت
رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت چهار سال سلمان باقرپور به شماره ملی  656995710به سمت نائب رئیس هیئت
مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت چهار سال محمد عالمی به شماره ملی  6569840150به سمت دبیر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای
مدت چهار ســال احمد بهمن پور به شماره ملی  6569800851به سمت منشی هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت چهار سال عبدالحسین
مهیائی به شماره ملی  6569846671به سمت خزانه دار به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت چهار سال عبدالرضا نعمتی پور به شماره ملی 6569828894
به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت چهار ســال غالمرضا نیکخو به شماره ملی  6569883615به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت
چهار ســال دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسســه (برابر ماده  20اساسنامه) با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق خزانه دار و در غیاب هرکدام
نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشــرکت معتبر می باشد .بازرسین :آقای حسینعلی فروزان به
شــماره ملی  6569943855به سمت بازرس اصلی برای مدت  4ســال آقای مجتبی ایزدیان به شماره ملی  6569955594به سمت بازرس علی البدل برای مدت 4
سال اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری گراش
آگهی تغییرات شرکت مصرف پرسنل مرکز زرهی شیراز شرکت تعاونی

برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند - 2 .روزنامه کثیراالنتشــار تماشــا جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شــد - 3 .اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل

شناسه آگهی308230 :
شرکت فوق به شماره ثبت  1918و شناسه ملی  10530144846به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1397/04/25ونامه شماره  97/152258مورخ
 97/08/21صادره از اداره تعاون شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محسن شاهسوندی و ایرج محمد جمالی که نفر اول به عنوان بازرس اصلی و نفر دوم
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سال مالی  97انتخاب شدند  - .ترازنامه عملکرد حساب سود وزیان منتهی به سال مالی  1396تصویب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت البرز بنای نودان کازرون شرکت سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت فالت گستر بهمنشیر شرکت سهامی خاص

انتخاب گردیدند :آقای محمدهادی مکارم پور به شــماره ملی  2298068429و خانم ها غزال محیطی به شــماره ملی  2301171590و زهرا کریمی به شماره ملی
 2282206411به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ممسنی

شناسه آگهی308219 :

شــرکت فوق به شــماره ثبت  1576و شناسه ملی  10980021774به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397/08/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :سمت اعضا
هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :آقای مجید میرغفاری به شماره ملی  2371643254سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم گوهر رئیسی به شماره ملی
.2371494534به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای دانش رئیسی به شــمارملی . 2371499188به سمت عضو هیئت مدیره  -2دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و

اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و ســایر اوراق عادی و اداری با امضای مجید میرغفاری(مدیرعامل  -رئیس
هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کازرون

شناسه آگهی308231 :
شرکت فوق به شماره ثبت  22691و شناسه ملی  10530346251به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :سمت اعضا هیئت
مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :بهرام پهلوان به شــماره ملی  2372329391به ســمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه معینی فر به شماره ملی  1817515527به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره و محسن پهلوان به شماره ملی  2301132447به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شیما پهلوان به شماره ملی  2280844893به سمت
عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - .کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری با امضای
بهرام پهلوان و محسن پهلوان هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس -اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

