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هشدار مدیرکل محیط زیست فارس به کلینیک و مطبهای خصوصی

برای اولین بار در کشور و با حضور مدیرکل استاندارد فارس صورت پذیرفت؛

واگذاری مسئولیت اداره دبیرخانهکمیته فنی متناظر مدیریت پسماند()ISIRI/TC297
به سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز

بــرای اولین بار در کشــور با حضــور مدیــرکل ،معاون و

اعضای متخصص ،صاحبنظر و متبحر ،با حفظ منافع و مصالح

نیازسنجی استاندارد در زمینه پسماندها به سازمان استاندارد

سازمان مدیریت پســماند شهرداری شــیراز و با توجه به

می شــود .به گزارش امور ارتباطات و آموزش شــهروندی

مورد اســتفاده قرار گیرد .رئیس ســازمان مدیریت پسماند

کارشناسان استاندارد فارس و رئیس ،مدیران و کارشناسان
پیگیریهای یکساله و توانمندیها و ظرفیتهای ارائه شده

به معاونت تدوین و ترویج ســازمان ملی استاندارد ،تصدی

مســئولیت اداره دبیرخانهکمیته فنی متناظر مدیریت پسماند
با عنوان ISIRI/TC297بر عهده سازمان مدیریت پسماند

شهرداری شیراز قرار گرفت .رئیس سازمان مدیریت پسماند
در این جلسه ضمن سپاسگزاری از مدیر کل استاندارد فارس
برای همکاری های مســتمر برای به ثمر رسیدن این برنامه،

هدف از تأســیس کمیتــه های فنی متناظر را مشــارکت در
تدوین استانداردهای بین المللی از طریق سازمان استاندارد
جهانی ( )ISOاعالم کرد که با تشــکیل کمیته فنی و جذب

شناسه آگهی)342707( :

ملی ،در عرصه تدوین اســتانداردهای بین المللی مشارکت
ســازمان مدیریت پســماند شهرداری شــیراز خوشبخت
تصریح کــرد :قبــول این مســئولیت بدان معناســت که

از این پــس ،پیش نویس هر اســتاندارد بیــن المللی که

در زمینــه مدیریــت پســماندها در جهان تهیــه و تدوین
می شــود ،به منظور اخذ نظرات علمــی و انجام اصالحات
برای این ســازمان ارســال میشود و ســازمان مدیریت

پسماند شهرداری شــیراز به عنوان یکی از همکاران تدوین

استاندارد بین المللی انتخاب و نام سازمان در استانداردهای
تدوین شــده درج میگردد .وی ادامه داد :این مســئولیت

همچنیــن مــی تواند موجب شــود امکان ارســال هرگونه

بین المللی فراهم شــود تا برای تهیه و تدوین اســتانداردها

شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به تأسیس
دفتر استانداردسازی در این سازمان پیرو امضای تفاهم نامه

بین این سازمان و اداره کل استاندارد فارس خبر داد و گفت:
بر اســاس این تفاهم نامه ،نیاز سنجی ،احصا ،تهیه ،تدوین،

بازنگری و تجدیدنظر بر اســتانداردهای ملی در حیطه محیط

زیست و مدیریت پســماند در این سازمان انجام می گیرد.
شــایان ذکر است در پایان این نشست ،احکام و تفاهم نامه
مربوط به مســئولیت سازمان مدیریت پســماند شهرداری
شیراز توسط رهنما مدیرکل استاندارد فارس به این سازمان

اعطا شد.

آگهی تغییرات شرکت رویین صنعت پرتو آزمون شرکت با مسئولیت محدود

شرکت فوق به شماره ثبت  37843و شناسه ملی  10530503249به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/09/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای خیراله
ملکی با کد ملی  4071519150که دارای  500000ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده  103قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره  28925مورخ1397/07/23کلیه

ســهم الشــرکه خود را به آقای علی صانعی فرزند محمود به شماره شناســنامه  81و کد ملی  3621122311منتقل نموده و از شرکت خارج شد  -2آقای علی ملکی با کد ملی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس با تصریح اینکه بخشی
از زباله تولیدشــده در کلینیک و مطب خصوصی پزشــکان ،عفونی
محسوب شــده و باید براساس اســتانداردهای مشخص تفکیک،
بی خطر و دفع شــود ،تأکید کرد که از ابتــدای بهمن با مطبهایی
که به شــکل اصولی زبالــه تولیدی را دفع نکننــد ،برخورد قانونی
خواهد شد.
ســعید محمودی به فارس بــه صاحبان کلینیک هــا و مطب های
خصوصی در اســتان فارس به ویژه کالنشــهر شیراز در خصوص
لزوم تفکیک زباله و بی خطرســازی آنها هشــدار داد و تأکید کرد
کــه در صورت رعایت نکــردن این مهم ،با اســتناد به ماده 688
قانون مجازات اســامی مبنــی بر «تهدید علیه ســامت عمومی
شهروندان» و با همکاری دادســتانی برخورد قانونی و جدی انجام
میشود.
وی با ابراز خرسندی از آنچه وضعیت مطلوب بیمارستانهای دولتی
و خصوصی استان در موضوع بیخطرســازی زبالهها با استفاده از
سیستم اتوکالو ،گفت :متأســفانه این امر مهم و حیاتی در بسیاری
از مطبهای خصوصی پزشــکان و برخی کلینیکهای خصوصی در
شیراز رعایت نمیشود.

شناسه آگهی)342702( :

تاریخ فوق منحل اعالم گردید.

دفتراســناد رسمی  358حوزه ثبتی شیراز مبلغ  450000ریال از سهم الشــرکه خود را به آقای علی صانعی فرزند محمود به شماره شناسنامه  81و کد ملی  3621122311منتقل

نموده و از شــرکت خارج شــد  -3 .آقای علی ملکی با کد ملی  4060409405با رعایت مفاد ماده  103قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره  28926مورخ 1397/07/23
ملی  3620099634منتقل نموده و از شرکت خارج شد.

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

آگهی تغییرات شرکت مسکن کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران شرکت تعاونی

شــرکت فوق به شماره ثبت  971و شناسه ملی  10530128840به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شرکت مذکور در

 4060409405که دارای  500000ریال ســهم الشــرکه می باشــد با رعایت مفاد ماده  103قانون تجارت و بموجب سند صلح به شــماره  28926مورخ  1397/07/23صادره از

صادره از دفتراسناد رسمی  358حوزه ثبتی شیراز مبلغ  50000ریال از سهم الشرکه خود را به خانم فاطمه کبرا برقی شهری فرزند میرزاعباسعلی به شماره شناسنامه  9956و کد

وی مجــددا ً با بیان اینکــه علیرغم تعهد مطبهــا و کلینیکهای
خصوصی نسبت به بی خطرســازی زباله ها اما عم ً
ال این کار انجام
نمیشود ،افزود :در بسیاری از مطبهای پزشکان تفکیک زبالهها نه
تنها مدیریت نمیشود بلکه با پســماندهای آلوده مانند نان خشک
برخورد میشود!
مدیرکل حفاظت محیط زیســت فارس گفت :متأسفانه در بسیاری
اوقــات زبالههــای تیز و برنــده در مطب خصوصی پزشــکان در
مکانهای دفن رها میشــود و به راحتــی میتواند موجب آلودگی
کسانی مانند دوره گردها یا پاکبانان و ماموران جمعآوری زباله شود.
محمودی همچنیــن از تعریف و تدوین یک طرح برای مقابله با این
امــر در ادارهکل متبوع خبر داد و گفت :از ابتدای بهمن ماه امســال
این طــرح بدون اغماض با توان اجرا و بــا متخلفان برخورد جدی
خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس یادآور شد :برای شناسایی و
اخطار به کلینک و مطبهایی که قانون مرتبط با دفع زباله عفونی را
رعایت نمیکنند ،اکیپهایی تشــکیل خواهد شد و بعد از بازرسی و
اخطار قانونی ،در صورت بــی توجهی ،اعمال قانون منتظر متخلفان
خواهد بود.

شناسه آگهی)342703( :

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

تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران روستایی کیان کمال آباد

شرکت فوق درتاریخ 1397/10/15به شماره ثبت  251به شناسه ملی  14008057078ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع - :کشــت و پرورش گیاهان دارویی_کاشت و داشت و برداشــت_انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی ،گلخانه ای ،باغداری،جنگل داری_پرورش

زالو و ســایر جانوران_مرغداری(گوشتی_تخمگذار_جوجه کشی) شــترمرغ و پرورش ماهی و زنبورداری و پرواربندی گاو و گوسفند گوشتی و شیری و تولید انواع
مواد غذایی و پروتئینی و لبنی_ ارائه کلیه خدمات تولیدی،بســته بندی ،ثبت برند ،فروش و توزیع کلیه محصوالت غذایی ،آرایشــی ،بهداشــتی ،ســلولزی ،صنعتی و

آگهی تغییرات شرکت هشتصد و بیست و شش خدمات کشاورزی و عمرانی شرکت تعاونی

دارویی_انجام کلیه امور پزشکی ،پیراپزشکی ،بهورزی ،بهداشتی ،پیشگیری ،تشخیص ،درمانی ،توانبخشی ،ارتقا سالمت و مراکز مشاوره سالمت  ،انجام کلیه امور تبلیغات،

شرکت فوق به شماره ثبت  51و شناسه ملی  10861156175به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/21که به موجب نامه شماره  97/178202مورخ  97/09/28اداره

و رقابتهای فردی و گروهی_ارائه کلیه خدمات کامپیوتری(سخت افزار و نرم افزار) ،عکس و فیلم و تشریفات مجالس_تولید صنایع دستی و صنعتی(چوبی ،فلزی و ،)...

شــماره ملی  2392184860به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رضائی به شــماره ملی  2391035391به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زینب رضائی به شــماره

برداری از علوم نانو در تمام زمینه های تولید و بهره برداری_ انجام کلیه امور خدمات برق رسانی (فشار ضعیف و متوسط و قوی) و انجام کلیه امور احداث نیروگاه های

شناسه آگهی)342705( :

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان رســتم تایید گردیده است ،تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :ســمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :آقای عبدالعظیم رضائی به
ملی  2380227195به عنوان منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند - .آقای عبدالعظیم رضائی به شماره ملی  2392184860با حفظ سمت بعنوان مدیر عامل

تعاونی برای مدت ســه ســال انتخاب گردید - .کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضاء ثابت آقای عبدالعظیم رضائی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و خانم زینب
رضائی منشی هیت مدیره با مهر شرکت تعاونی و کلیه نامه های اداری با امضاء آقای عبدالعظیم رضائی مدیر عامل شرکت با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

شناسه آگهی)342706( :

آگهی تغییرات شرکت نیک دانه پارس شرکت تعاونی

شرکت فوق به شماره ثبت  37655و شناسه ملی  10530501306به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/10و مجوز شماره97/10/11-97/188150
اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :صورت های مالی سال  1396شامل صورتحساب عملکرد وسود وزیان وترازنامه شرکت تصویب شد - .سرمایه
تعاونی از طریق صدور سهام جدید ازمبلغ  10500000ریال منقسم به  35سهم  300000ریالی به مبلغ  51450000000ریال منقسم به  171500سهم  300000ریالی افزایش یافت
وماده مربوطه دراساسنامه اصالح شد  - .بهتاش رزمجوئی  2391829590و امید مهاجرت کرده شیرازی  2281388395به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل که نفراول به عنوان
بازرس اصلی و نفردوم به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سا ل ماالی  97انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

شناسه آگهی)342704( :

آگهی تغییرات شرکت هشتصد و بیست و شش خدمات کشاورزی و عمرانی شرکت تعاونی

شرکت فوق به شماره ثبت  51و شناسه ملی  10861156175به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/21که به موجب نامه شماره 97/178202
مورخ  97/09/28اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رستم تایید گردیده است ،تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقایان
عبدالعظیم رضائی به شــماره ملی  2392184860و مجید رضائی به شــماره ملی  2391035391و خانم زینب رضائی به شماره ملی  2380227195به عنوان اعضای اصلی هیات
مدیره برای مدت ســه سال انتخاب و آقایان سجاد رضائی به شماره ملی  2391036396و رمضان رضائی به شماره ملی  2391868308به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره
برای مدت ســه سال انتخاب گردیدند - .خانم ها مهری رضائی به شماره ملی  2391034407و مریم داودی به شماره ملی  2380141088به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رستم

تامین نیروی انســانی ،خدمات عمومی ،تفریحی و گردشگری ،جذب توریست و احداث اماکن توریستی و برگزاری تورهای داخلی و خارجی_برگزاری کلیه مسابقات

پوشــاک و البسه ،صنایع چرم و پوست_ ارائه کلیه خدمات طراحی ،دکوراســیون و نما_ثبت و احداث کلیه دفاتر ارائه خدمات(بیمه ،مخابرات ،پست و_)...ارائه بهره
مولد با مقیاس کوچک و بزرگ _ برقی نمودن چاه های کشــاورزی ،نصب و ایجاد پســت های برق و شبکه های برقی_انجام و احداث کلیه امور اکتشافات و احداث
معادن ،بهره برداری ،احداث پاالیشگاه(صنایع مرتبط به نفت و گاز و پاالیشگاه ها) و جایگاه های سوخت(پمپ بنزین و نفت گاز) و جایگاه سی ان جی و مجتمع رفاهی

و ســاخت وساز ساختمان های تجاری و مسکونی و راه سازی و کلیه امور شهرســازی_ تولید و فروش انواع محصوالت_ انجام کلیه امور بازرگانی(صادرات و واردات

و ترخیص کاال )_ شــرکت در نمایشــگاه های بین المللی داخلی و خارج از کشور _عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ،شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و

خارجی_مشــارکت و ســرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی_ اخذ و اعطای شعب نمایندگی و اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و مؤسسات مال و
اعتباری در داخل و خارج از کشور و هر گونه فعالیت مجاز مطابق با قانون تجارت_ اعطای وام به اشخاص حقیقی و حقوقی_تهیه زمین از مراجع دولتی و غیر دولتی
و مراتع جنگل بانی و کشــاورزی و منابع طبیعی  -خرید و تهیه مواد و وســایل مورد احتیاج معیشتی و حرفه ای اعضاء -3انجام عملیات جمع آوری ،نگاهداری ،تبدیل
 ،طبقه بندی ،بســته بندی ،حمل و نقل ویا فروش محصول اعضاء - .انجام خدمات بمنظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشــین آالت کشــاورزی و

استفاده مشترک از انها  ،تهیه وسایل حمل ونقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن ،تامین و توزیع اب مشروب و آب برای مصارف زارعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن
منابع آب  ،پیش بینی نیازهای بهداشتی و بهداری و آموزشی بمنظور استفاده جمعی و مشترک  ،توزیع نیروی برق  ،گاز رسانی ،ایجاد شبکه تلفن  ،تلقیح مصنوعی دامها
و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی با همکاری سازمانهای مربوطه - .بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی یا استیجاری  - .ایجاد مجتمع های دامداری
و دامپروری پرورش طیور ،آبزیان،زنبورداری و پرورش کرم ابریشــم  ،کشــت و صنعت  ،باغداری و ایجاد گلخانه ،صنایع دستی و تولید فرش دستبافت وتولید گیاهان

داروئی ،ایجاد مولدهای الکتریکی خورشــیدی و بادی و انجام پروژه های عمرانی جهت بهره برداری جمعی و مشــترک اعضاء - .تامین اعتبارات و وام های مورد نیاز

اعضاء با همکاری ســازمانهای مربوطه - .بازکردن حسابهای سپرده و پس انداز در حوزه فعالیت شرکت در بانکها - .شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به

عضویت اتحادیه شرکت تعاونی توسعه روستائی شهرستان درآیدو یا در سایر انواع شرکتهای تعاونی مشارکت کند- .شرکت می تواند نمایندگی شرکتها و اتحادیه های
تعاونی یا بانکها،سازمانها،موسســات و شــرکتهای دولتی را برای عملیات خدماتی که مورد نیاز انها یا شرکت تعاونی باشد بپذیرد و یا برای انجام مقاصد شرکت نمایندگی

بدهد - .در صورت بروز اختالف بین شرکت و شرکتها و اتحادیه های تعاونی توسعه عمران روستائی و در صورت قبول طرف دیگر ،شرکت می تواند موضوع اختالف با
شرکتهای مذکور را برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع کند در اینصورت نظر اتحادیه ذیربط در این باره برای طرفین قطعی و الزم االجراست - .منابع مالی تکمیلی
شــرکت از طریق تحصیل اعتبار ،استقراض و جمع آوری قرض الحسنه و اســتفاده از سایر عقود تامین خواهد شد .انجام کلیه امور مرتبط با اهداف شرکت تعاونی پس

از اخذ مجوز های الزم و رعایت قوانین و مقررات جاری کشــور  .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی  :استان فارس  ،شهرستان سروستان  ،بخش کوهنجان  ،دهستان کوهنجان  ،روستا کمال اباد ،کوچه ((علی داد جوکار))  ،کوچه (دهیاری)  ،پالک  ، 0طبقه

همکف کدپســتی  7156181394سرمایه شخصیت حقوقی  12,000,000 :ریال می باشد که به  40ســهم  300000ریالی ،منقسم گردیده است ،مبلغ  4000000ریال آن
نقداً توســط اعضا به موجب نامه شماره 97/2413/4299235مورخ  97/10/05بانک توسعه تعاون شعبه اســتقالل شیراز پرداخت و مبلغ 8000000ریال آن در تعهد اعضا

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی برق قدرت کوثر فارس شرکت تعاونی

میباشــد .اولین مدیران  :آقای علیرضا رشــیدی به شماره ملی  2295365392و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال آقای علی قاسمی به شماره

شــرکت فوق به شماره ثبت  39417و شناســه ملی  14003959747به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/03/17باستناد نامه شماره  97/43459مورخ  1397/03/19اداره تعاون کار

مدیره به مدت  3ســال خانم نجیمه دیداری به شــماره ملی  4260021151و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال خانم طوبا دیداری به شماره

شناسه آگهی)342701( :

ورفاه اجتماعی شهرســتان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :محل شــرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس  -شهرستان شیراز  -بخش مرکزی  -شهر شیراز-محله مالصدرا-

خیابان مالصدرا-خیابان هدایت غربی-پالک -250ساختمان -250طبقه اول-واحد  1کدپستی  7134645959تغییر 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

آگهی تغییرات موسسه سرای سالمندان شیراز موسسه غیر تجاری

شناسه آگهی)342700( :
شرکت فوق به شماره ثبت  296و شناسه ملی  10530065134به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1397/04/13ومجوز شماره 97/9/3-200/926/97/10067
اداره بهزیستی شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای حمید رضا سیاوشی نژاد 2295966752به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین صالحی 2297195605به عنوان بازرس علی
البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

شناسه آگهی)342662( :

تاسیس شرکت سهامی خاص پویش راشا تجارت ورزش

شــرکت فوق درتاریخ  1397/10/10به شــماره ثبت  49694به شناسه ملی  14008044811ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهــی میگــردد .موضوع فعالیت :موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان فارس  ،شهرستان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز ،سراج  ،کوچه  ، 3کوچه  ، 3/3پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7178854614سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت اســت از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم به  10000ســهم  1000ریالی تعداد  10000سهم آن با نام عادی مبلغ  3500000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی شماره  39271/162مورخ  1397/09/10نزد بانک بانک ملت شعبه کوی دانشگاه شیراز با کد  39271پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا
هیئت مدیره آقای ســید هادی فاطمی به شماره ملی 2280995840و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سیاوش
موسوی ابنوی به شماره ملی 2281285138و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم زهرا بی نیاز به شماره ملی 2372060929و
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک ،ســفته و بروات ،قرارداد ها ،عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا توامان رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم مهناز رفعت ماه به شماره ملی  2281752291به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مهدی توانگر ریزی به
شماره ملی  2282049381به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 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 موسسات غیرتجاری شیراز

شناسه آگهی)342661( :

تاسیس شرکت سهامی خاص راشا آروین فیدار ماندگار

شــرکت فوق درتاریخ  1397/10/12به شماره ثبت  49705به شناســه ملی  14008053040ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع

عمــوم آگهــی میگردد .موضوع فعالیت :موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت

به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان فارس  ،شهرســتان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز ،قصر دشت  ،کوچه ((امینی))  ،خیابان مهدی آباد  ،پالک  ، 0طبقه دوم  ،واحد

 1کدپستی  7186686858سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم به  10000سهم  1000ریالی تعداد  10000سهم آن با نام عادی مبلغ
 3500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  97/9103/0575مورخ  1397/09/10نزد بانک بانک سامان شعبه قصرالدشت شیراز با کد  9103پرداخت گردیده

ملی  2300312387و به ســمت رئیس هیئت مدیره و به ســمت مدیرعامل به مدت  3سال خانم مرضیه رشیدی به شماره ملی  2300968975و به سمت نایب رئیس هیئت
ملی  4269952091وبه ســمت منشــی هیأت مدیره به مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها و اسناد رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ,سفته ,برات و
اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره با امضاء ثابت آقای علی قاسمی(مدیر عامل و رئیس هیات مدیره) باتفاق خانم مرضیه رشیدی (نائب رئیس هیات مدیره ) و مهر
تعاونی دارای اعتبار اســت و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای علی قاســمی(مدیر عامل و رئیس هیات مدیره) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود .اختیارات مدیر عامل :

طبق اساســنامه بازرسین :آقای غالمرضا مدواری به شــماره ملی  2300953242بعنوان بازرس اصلی وآقای کیومرث رشیدی به شماره ملی 2299394044بعنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
رونوشت به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سروستان بازگشت به نامه شماره  97/184026مورخ 1397/10/05

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

شناسه آگهی)342660( :

شرکت فوق به شماره ثبت  1955و شناسه ملی  14007460042به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :سمت اعضا هیات میدره به
قرار ذیل تعیین گردید :آقای عبدالرضا اســدی به شــماره ملی ( ) 5159497315به سمت رئیس هیات مدیره آقای حاجی علی اسدی به شماره ملی ( ) 5159496688به سمت
نائب رئیس هیات مدیره آقای یونس خوشــرو به شــماره ملی ( ) 2298198233به ســمت عضو هیات مدیره آقای محمد هادی مکارم پور به شماره ملی ( )2298068429را به
ســمت مدیر عامل شــرکت (خارج از سهامداران و هیات مدیره) برای مدت 2ســال انتخاب گردیدند -2 .دارندگان حق امضا  :حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار،رسمی
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها و عقوداســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری به امضاء رئیس هیات مدیره(عبدالرضا اسدی ) به تنهایی
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

شناسه آگهی)342658( :

مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم مهناز رفعت ماه به شماره ملی  2281752291به سمت بازرس

اصلی به مدت یک سال مالی آقای مهدی توانگر ریزی به شماره ملی  2282049381به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 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 موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت پیدمان سازه گستر جهرم شرکت سهامی خاص

عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ آقای بهرام رضائی تادوانی به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ آقای غالمحســین مشــیری به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره *درخصوص
دارندگان حق امضا مجاز تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک -سفته -برات ،قراردادها  ،عقوداسالمی بامضای

مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خفر
آگهی تغییرات شرکت آرشام سازه شیراز شرکت با مسئولیت محدود
شناسه آگهی)342657( :

شرکت فوق به شماره ثبت  369و شناسه ملی  10530348629به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/04/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای شهاب الدین
شهبازی کل سهم الشرکه خود را به مبلغ  50000ریال از صندوق شرکت دریافت کرد و با تسویه حساب از شرکت خارج شد .سرمایه شرکت از مبلغ  10100000ریال به مبلغ

 10050000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید اسامی شــرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد :آقای
مسلم شریفی نژاد دارنده مبلغ  6500000سهم الشرکه آقای امیر سامی زاده آقاجری دارنده مبلغ  500000سهم الشرکه خانم سارا استوار کشکولی دارنده مبلغ  3000000سهم
الشرکه آقای مجتبی اسدی دارنده مبلغ  50000سهم الشرکه  -تعداد اعضاء هیئت مدیره از  4نفر به  3نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

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

نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای سعید رحیمی به شــماره ملی 2281548724و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به
ی اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته و بروات ،قرارداد ها  ،عقود اسالمی و همچنین کلیه ی نامه های عادی و اداری با امضا توامان رییس هییت

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

شــرکت فوق به شماره ثبت  32و شناسه ملی  10530013222به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/08/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای محمدجعفری مشیری به

است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سید سینا داربوی به شماره ملی 0020036061و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت

مدت  2سال آقای رسول نوشاد به شماره ملی 2420463374و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه

آگهی تغییرات شرکت آب راه پیمایش ژیوار شرکت سهامی خاص

شناسه آگهی)342656( :

آگهی تغییرات شرکت نوآوران بارکاو نت شرکت با مسئولیت محدود

شــرکت فوق به شــماره ثبت  47723و شناسه ملی  14007283990به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1397/09/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء هیئت

مدیره بشــرح ذیل انتخاب و تعیین سمت گردیدند :نکیسا نویدگوئی به شــماره ملی  2300219591به عنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و محدثه محمدی به شماره ملی
 2300259036به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  -حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی و قراردادها و نامه های عادی
و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.

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

