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آگهی

* سال یازدهم * شماره 1886

آگهی مزایده

موقوفه حاج علی اکبر قوام با نظارت اداره کل اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز در نظر دارد یک دستگاه خودرو سواری سمند با مشخصات زیر را از طریق آگهی
مزایده واگذار نماید .لذا متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشــنهادات خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ  98/6/10به دبیرخانه اداره اوقاف و امور
خیریه ناحیه  1شیراز واقع در بولوار رازی ،روبروی ورزشگاه برق مراجعه و جهت اطالعات بیشتر نیز با شماره تلفن های  37254681و  37269600تماس حاصل فرمایند.

ردیف

نوع خودرو

شماره پالک

رنگ

مبلغ پایه

نوع پالک

سال ساخت

1

سمند ال ایکس

 359ص  17ایران 93

سفید

 350/000/000ريال

شخصی

1388

«شروط و تعهدات»

 -1کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد.
 -2هزینه چاپ آگهی مزایده و حق درج روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
 -3پیشنهاددهندگان بایستی  % 10مبلغ پایه مزایده مبلغ ( 35/000/000ريال) به شماره حسابی که از طرف امور مالی دفتر موقوفه اعالم می گردد به عنوان سپرده واریز نمایند.
 -4متقاضیان می توانند جهت بازدید از خودرو همه روزه به جز ایام تعطیل از ســاعت  8صبح الی  12به آدرس بولوار ســرداران ،جنب شهرداری منطقه  ،11خیابان شهید شمسایی،
دفتر موقوفه حاج علی اکبر قوام مراجعه نمایند.
 -5پیشــنهاددهندگان بایستی فیش واریزی مبلغ سپرده را به همراه مبلغ پیشنهادی در پاکت گذاشته و به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه  1شیراز تسلیم نمایند تا در صورت
شناخته شدن به عنوان برنده مزایده ظرف یک هفته به نامبرده ابالغ تا جهت مراحل نقل و انتقال اقدام گردد و در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر سپرده وی به نفع موقوفه ضبط
و در صورت صالحدید اعضای کمیسیون مزایده با نفر دوم برنده مزایده قرارداد تنظیم خواهد شد .ضمن ًا مبلغ پیشنهادی باید با حروف و رقم خوانا نوشته شود.
 -6پیشنهادهای رسیده رأس ساعت  10صبح مورخ  98/6/11روز دوشنبه با حضور اعضای کمیسیون باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزبور آزاد می باشد.
 -7اعضای کمیسیون مزایده در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختارند و هیچکدام از پیشنهاددهندگان حق هیچ اعتراضی ندارند.
 -8پیشنهاداتی که به صورت مخدوش و یا فاقد فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شناسه آگهی657677 :

/7094م.الف  -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شیراز ناحیه  1استان فارس -عمران جمشیدی

خالصه آگهی مزایده به شماره  98/495646مورخ 98/5/22

به استحضار می رساند ،متولی موقوفه عام و خاص حاج محمد حسین و حاج محمد جعفر شیادانی با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیرازنظر
دارد نسبت به واگذاری به اجاره یک واحد تجاری عرصه و اعیان تحت شماره  9در طبقه همکف قسمتی از پالک  2037بخش  4شیراز واقع در بلوار
ســلمان فارسی  ،روبروی درمانگاه شهید رضایی ،مجتمع تجاری سلمان فارسی از طریق مزایده به مدت یک سال از تاریخ  98/6/16لغایت  99/6/15طبق مشخصات
جدول ذیل به اجاره واگذار نمایند :لذا متقاضیان می بایست ضمن واریز  10درصد از اجاره بهاء سالیانه واحدهای یاد شده را به شماره حسابی که از طرف متولی
محترم موقوفه اعالم می گردد به عنوان سپرده واریز و فیش مربوطه را همراه با فتوکپی صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی به عالوه پیشنهاد مکتوب خود در پاکت مهر
و موم گذاشته و از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  98/06/11به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز واقع در بولوار رازی،
روبروی باشگاه برق تحویل فرمایند .قابل ذکر است پیشنهادات واصله رأس ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  98/06/12با حضور و اعضای کمیسیون مزایده باز و
قرائت خواهد شد .ضمن ًا عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند از ساعت  8صبح الی  14بعد از ظهر با شماره تلفن های  37269599و  37269600تماس
حاصل فرمایند.
ردیف

پالک

مساحت

تاریخ اجاره

قیمت پایه اجاره
ماهیانه به ريال

مبلغ  10درصد سپرده
به ريال

آدرس

1

واحد شماره  9قسمتی
از پالک  2037بخش
 4شیراز

موازی 45/67
مترمربع و پارکینگ
قطعه  4موازی
 16/95متر مربع

 98/6/16لغایت
99/6/15

مبلغ 11/000/000
ريال

مبلغ 13/200/000
ريال

بولوار سلمان فارسی،
مجتمع تجاری سلمان
طبقه همکف

شناسه آگهی567673 :

* پنجشنبه *  24مرداد  13 * 1398ذی الحجه 2019AUG 15 * 1440

خالصه آگهی مزایده شماره  98/496388مورخ 98/5/22

اداره اوقــاف و امور خیریه ناحیه یک شــیراز و متولی محترم موقوفه میرزا نصراله خان نصر در نظر دارند نســبت به واگذاری به اجاره یک واحد

آپارتمــان مســکونی عرصه و اعیان وقــف که عرصه متعلق به موقوفه میرزا حســن ترک و اعیــان متعلق به موقوفه حاج عبدالرســول گجراتی( به

نســبت  ) %55و حاج میرزا نصراله خان نصر ( به نســبت  )%45واقع در بلوار قدوســی غربی ،بعد از کوچه  21جنب مهدکودک بهشــت طبقه همکف تحت پالک
ثبتــی  1058/33بخش  4شــیراز را از طریق مزایده به مدت یک ســال از تاریخ  98/6/20لغایت  99/6/19طبق مشــخصات جدول ذیل به اجــاره واگذار نمایند:

لذا متقاضیان می بایســت ضمن واریز  10درصد از اجاره بهاء ســالیانه واحد یاد شــده را به شــماره حســابی که از طرف امور مالی این اداره اعالم می گردد به

عنوان ســپرده واریز و فیش مربوطه را همراه با فتوکپی صفحه اول شناســنامه به عالوه پیشــنهاد مکتوب خود در پاکت مهر و موم گذاشــته و از تاریخ نشر آگهی
تــا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ  98/06/13به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شــیراز واقع در بولوار رازی ،روبروی باشــگاه ورزشــی
برق تحویل فرمایند قابل ذکر اســت پیشــنهادات واصله رأس ســاعت  10صبح روز پنجشــنبه مورخ  98/06/14با حضور و اعضای کمیســیون مزایده باز و قرائت
خواهد شــد .ضمن ًا عالقه مندان جهت کســب اطالعات بیشتر می توانند از ساعت  8صبح الی  14بعد از ظهر با شــماره تلفن های  37269599و  37269600تماس
حاصل فرمایند.
ردیف

مساحت

پالک
پالک  1058/33بخش
 4شیراز (یک واحد
آپارتمانی)

1

قیمت پایه اجاره

تاریخ اجاره

موازی  140متر مربع

98/6/20
لغایت
99/6/19

ماهیانه به ريال

مبلغ25/000/000
ريال

مبلغ  10درصد

آدرس

سپرده به ريال
مبلغ

30/000/000
ريال

شناسه آگهی567675 :

بلوار قدوســی غربی ،بعد از

کوچه  21جنــب مهدکودک
بهشت طبقه همکف

 /7093م.الف -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شیراز ناحیه  1استان فارس -عمران جمشیدی

آگهی مزایده به شماره  98/496779مورخ 98/5/22

موقوفه حاج عباسعلی عطار به تولیت آقای رضا پیراسته فر در نظر دارد با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز نسبت به واگذاری به اجاره یک واحد
آپارتمان سه خوابه عرصه و اعیان وقف متعلق به موقوفه مذکور موازی  117/2مترمربع دارای پارکینگ موازی  12مترمربع واقع دربلوار هفت تنان حدفاصل میدان
دلگشا و پیرنیا  ،روبروی آتش نشانی طبقه فوقانی بانک سینا تحت پالک ثبتی  828/42/33بخش  3شیراز را از طریق مزایده به مدت یک سال از تاریخ  98/6/16لغایت 99/6/15
طبق مشخصات جدول ذیل به اجاره واگذار نمایند :لذا متقاضیان می بایست ضمن واریز  10درصد از اجاره بهاء سالیانه واحد یاد شده رابه حساب شماره  0107718230004نزد
بانک ملی شعبه شیراز به نام موقوفه حاج عباسعلی عطار به عنوان سپرده واریز و فیش مربوطه را همراه با فتوکپی صفحه اول شناسنامه به عالوه پیشنهاد مکتوب خود در پاکت مهر و
موم گذاشته و از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  98/06/11به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز واقع در بولوار رازی ،روبروی باشگاه
ورزشی برق تحویل فرمایند قابل ذکر است پیشنهادات واصله رأس ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  98/06/12با حضور و اعضای کمیسیون مزایده باز و قرائت خواهد شد.
ضمن ًا عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند از ساعت  8صبح الی  14بعد از ظهر با شماره تلفن های  37269599و  37269600و  (09178110362آقای اکبری )تماس
حاصل فرمایند.

ردیف

پالک

1

828/42/33
بخش  3شیراز یک
واحد آپارتمان
سه خوابه دارای

پارکینگ

مساحت

موازی  117/2مترمربع و پارکینگ
موازی  12مترمربع

تاریخ اجاره

قیمت پایه اجاره
ماهیانه به ريال

مبلغ  10درصد
سپرده به ريال

98/6/16
لغایت
99/6/15

مبلغ 11/000/000
ریال ودیعه مبلغ
 80/000/000ریال

13/200/000
ريال

آدرس
بلوار هفــت تنان حدفاصل
میدان دلگشــا و پیرنیا ،
روبروی آتش نشانی طبقه
فوقانی بانک سینا

شناسه آگهی567660 :

 /7092م.الف -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شیراز ناحیه  1استان فارس  -عمران جمشیدی

 /7091م.الف -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شیراز ناحیه  1استان فارس -عمران جمشیدی

آگهی تغییرات شرکت سروش مهر گستر اشکنان شرکت تعاونی

تاسیس شرکت تعاونی گردشگران نواندیش جهان بین

شناسه آگهی)566298(:
شــرکت فوق به شماره ثبت  1099و شناسه ملی  14004179702به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/19ونامه شماره 97/194814مورخ
97/10/20صادره از اداره تعاون شهرستان المرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :تولید
کیسه پلی اتیلن بافته شده – خدمات کیسه دوزی ،چاپ و یا لمینیت کیسه – تولید کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساده – تولید کیسه پلی پروپیلن بافته شده لمینیت شده.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد
آگهی تغییرات شرکت پیام دانش زرقان شرکت تعاونی

شناسه آگهی)566295(:

شرکت فوق درتاریخ  1398/05/16به شماره ثبت  50930به شناسه ملی  14008526514ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع

عموم آگهی میگردد .موضوع :خدمات گردشگری  ،تفریحی و رفاهی  -ارائه خدمات مالی و الکترونیکی به گردشگران بارعایت قوانین جاری کشور.درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان فارس  ،شهرستان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز ،خ 20

م امام خمینی  ،بلوار رحمت  ،خیابان امام خمینی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپســتی  7178877353ســرمایه شخصیت حقوقی  10500000 :ریال می باشد.که به 35
ســهم  300000ریالی ،منقسم گردیده اســت ،مبلغ  3500000ریال آن نقداً طی گواهی بانک به شماره 421-97-2418مورخ 1397/12/22بانک توسعه تعاون توسط

اعضا پرداخت و مبلغ  7000000ریال آن در تعهد اعضا میباشــد .اولین مدیران  :خانم زهرا برزگر به شماره ملی  2282443421و به سمت عضو هیئت مدیره  -عضو

شناسه آگهی)566297( :
شــرکت فوق به شــماره ثبت  41و شناســه ملی  14003294839به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ  1398/03/17که بموجب نامه شماره
98/68770مورد تایید اداره تعاون قرار گرفته اســت تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :صورتهای مالی منتهی به سال 97قرائت و بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت
کاظم حاجی زمانی و مرضیه حاتم و سجاد زارع به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت  3سال و صدیقه حاجی زمانی و محمد جواد زمانی به سمت اعضای
علی البدل هیت مدیره برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدند و .محمد کاظم حاجی زمانی و رضا حاجی زمانی بهعنوان بازرس اصلی و علیالبدل که نفر اول
بهعنوان بازرس اصلی و نفر دوم بهعنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرقان

شرکت  :سارا عواطفی فرد به شماره ملی 5139413191بعنوان بازرس اصلی و مرضیه عواطفی فردبه شماره ملی  5139412950بعنوان بازرس علی البدل برای مدت

آگهی تغییرات شرکت سروش مهر گستر اشکنان شرکت تعاونی

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

شناسه آگهی)566296(:
شــرکت فوق به شماره ثبت  1099و شناسه ملی  14004179702به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/18ونامه شماره 97/194814مورخ
97/10/20صادره از اداره تعاون شهرســتان المرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :سرمایه شرکت از مبلغ  10500000ریال به مبلغ  2030000000ریال منقسم به  35سهم
 58000000ریالی افزایش یافت که به موجب گواهی شــماره  306/2409مورخ  97/10/18نزد بانک توســعه تعاون شعبه المرد واریز گردیده افزایش یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد
آگهی تغییرات شرکت پیام دانش زرقان شرکت تعاونی

شناسه آگهی)566303(:
شــرکت فوق به شماره ثبت  41و شناسه ملی  14003294839به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1398/03/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای کاظم حاجی
زمانی به سمت رئیس هیئتمدیره و مرضیه حاتم به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای سجاد زارع به سمت منشی هیئتمدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند
و آقای کاظم حاجی زمانی به سمت مدیرعامل با حفظ سمت برای مدت باقی مانده انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل :چک،
سفته ،برات و اوراق تعهدآور بانکی با امضای ثابت آقای کاظم حاجی زمانی (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره )به اتفاق خانم مرضیه حاتم(نائب رئیس هیئت مدیره
) و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای آقای کاظم حاجی زمانی و مهر شرکت معتبر خواهد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرقان
آگهی تغییرات شرکت درخشش صنعت فارس شرکت سهامی خاص

شناسه آگهی)566302(:
شرکت فوق به شماره ثبت  20554و شناسه ملی  10530326058به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/04/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل
شرکت به آدرس استان فارس  ،شهرستان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شهرجدیدصدرا ،محله صدرافاز ، 2بلوار شهید خلیل مطهرنیا  ،خیابان کوروش  ،پالک  ، 0مجتمع
مسکونی ارگ  ، 2بلوک  ، 30طبقه دوم  ،واحد  15کدپستی  7199744026تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت پویندگان مهر ماندگار شرکت تعاونی

شناسه آگهی)566301(:
شرکت فوق به شماره ثبت  21828و شناسه ملی  10530337978به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/08/20ونامه شماره  97/214703مورخ  97/11/17صادره
از اداره تعاون شهرستان شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :خانم مریم داودی به عنوان عضو اصلی همراه با حق امضای مالی و اداری برای مدت باقیمانده ماموریت
تا تاریخ ( )98/10/30انتخاب شدند- .دارندگان حق امضا :کلیه قراردادها و اسناد رسمی ،مالی و تعهد آور باامضای ثابت آقای قاسم کمالی مدیر عامل و رییس هیات
مدیره به اتفاق خانم سمیه مرادی نایب رییس هیات مدیره یا خانم مریم داودی عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای
قاسم کمالی مدیر عامل و رییس هیات مدیره یا خانم سمیه مرادی نایب رییس هیات مدیره یا خانم مریم داودی عضو هیات مدیره 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 شرکت مسکن فرهنگیان کازرون شرکت تعاونی

شناسه آگهی)566300(:
شرکت فوق به شماره ثبت  157و شناسه ملی  10530043002به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/07/26ونامه شماره 98/50707
مورخ 1398/03/25صادره از اداره تعاون شهرســتان کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای غالمرضا بازیار به شماره ملی  2371726567به عنوان بازرس اصلی ،
آقای علی اصغر عیسی خانی به شماره ملی  2371776696به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی اعتمادسازان گرمسیر سهامی خاص

شناسه آگهی)566299(:
شــرکت فوق به شــماره ثبت  500762و شناسه ملی  10530099788به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
محل شــرکت از واحد ثبتی تهران به واحد ثبتی المرد به آدرس اســتان فارس  ،شهرستان المرد  ،بخش مرکزی  ،شهر المرد ،شاهد  ،کوچه  7صاحب االمر  ،کوچه 10بسیج  ،پالک  ، 0طبقه اول  ،واحد 2کد پستی 7434151028انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شدودر این اداره تحت شماره  579ثبت گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد

علی البدل به مدت  3ســال آقای ابوذر برزگر به شــماره ملی  5130036972و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال آقای سجاد برزگر به شماره ملی

 5130056582و به ســمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال آقای اکبر حدادی به شماره ملی  5139412284و به سمت عضو هیئت مدیره -

عضو علی البدل به مدت  3سال فاطمه دهقان به شماره ملی 2295333687به سمت منشی هیأت مدیره برای مدت  3سال دارندگان حق امضا :کلیه قراردادها و اسناد
رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ,ســفته ,برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره با امضاء ثابت آقای سجاد برزگر (مدیر عامل و رئیس هیات مدیره)

باتفاق آقای ابوذر برزگر (نائب رئیس هیات مدیره ) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای سجاد برزگر (مدیر عامل و رئیس هیات
مدیره) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .بازرسین

یکسال مالی رونوشت:اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان شیرازبازگشت به شماره 98/84189مورخ . 1398/05/09

آگهی تغییرات شرکت سازه مجلل آپادانا شرکت سهامی خاص
شناسه آگهی)566294(:
شــرکت فوق به شماره ثبت  22402و شناسه ملی  10530343449به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اقای علی اصغر
اخالق زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره واقای مهدی قاسمی به سمت رئیس هیات مدیره اقای حجت اله ذکایی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و اقای
جواد حسام پور به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد بهادار رسمی قراردادها تعهد اور چکهاو سفت ها ونامه های عادی واداری به
امضای رئیس هیات مدیره (آقای مهدی قاسمی )به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت کابوک درب پاسارگاد شرکت سهامی خاص

شناسه آگهی)566232( :
شرکت فوق به شماره ثبت  44415و شناسه ملی  14005960442به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/04/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه
شرکت از مبلغ  1500000000ریال به مبلغ  9999900000ریال منقسم به  150000سهم  66666ریالی با نام از محل آورده نقدی و باال بردن مبلغ اسمی سهام افزایش
یافت و در این رابطه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .مبلغ افزایشی طی نامه 39529/36مورخ  98/4/19بانک ملت شعبه نرگس شیراز به حساب شرکت واریز
گردید وسرمایه تعهدی نیز طی گواهی شماره  39529/37-98/5/17بانک ملت شعبه نرگس شیراز پرداخت گردیده است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
تاسیس شرکت سهامی خاص آروند اتحاد زاگرس

شناسه آگهی)566231(:
شــرکت فوق درتاریخ  1398/05/13به شــماره ثبت  3072به شناســه ملی  14008518471ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :رشــته تاسیســات و تجهیزات :امور مربوط به شبکه گاز رسانی شهری و گاز رسانی روستائی،انتقال گاز و شبکه های گاز
رسانی،تاسیســات مکانیکی و هیدورمکانیکی سدها،سیستمهای سردکننده ساختمان،تاسیسات و تجهیزات ســاختمان (برق،آب،گاز و فاضالب) وانتقال زباله،تاسیسات و
تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک،وســایل انتقال (آسانســور و پله برقی–تله کابین) -تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستمهای
ارتباطی،ماســه پاشی(سند پالست)،حفاظت کاتودی،پوشش(الینیگ) ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب کوچک .رشــته اب :امور مربوط به بندها ،سدها و ساختمان
نیروگاه آبی،ســازههای هیدرولیکی و تونلهای اب،مخازن آب و شبکه های توزیع آب،تاسیســات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ،خطوط انتقال
آب،ایســتگاههای پمپاژ آب و فاضالب بزرگ،شــبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب،کانالهای انتقال آب و شــبکه های آبیاری و زهکشی،ســازههای دریایی و
ســاحلی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (ســیویل) تصفیه خانه های آب و فاضالب .طراحی ،اجرا ،محاسبه،نقشه کشی
ساختمان و ابنیه های عمومی و خصوصی  .ساخت راههای اصلی و فرعی ،بزرگراه و آزادراه  .امور تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی،فراوری نفت و گاز و
کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و اب (به اســتثناء اســتخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت وگاز پتروشیمی  ،انجام فعالیت باال دستی صنعت نفت
 ،گاز  ،پترو شــیمی عملیات باالدســتی و حاکمیتی نفت ) ،تاسیسات پاالیشــگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی .خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه
کاالهای مجاز و اخذ نمایندگی از شــرکت های معتبر داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشــور .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان فارس  ،شهرستان مرودشت  ،بخش مرکزی  ،شهر مرودشت ،محله سهل اباد  ،خیابان قانون ،
کوچه  ، 1پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7371884466سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100000000ریال نقدی منقسم به  10000سهم  10000ریالی
تعداد  10000ســهم آن با نام عادی مبلغ  35000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  2402/98/528مورخ  1398/04/26نزد بانک توسعه تعاون شعبه
مرودشت فارس با کد  2402پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای امین جمشیدپور به شماره ملی 2280188570و
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای فرشاد قیطاسی به شماره ملی 2420352335و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محسن
شــهریاری به شــماره ملی 2432812115و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
مالی و تعهد آور و چکها و سفته ها و اسناد و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضای آقای فرشاد قیطاسی به تنهایی با مهر شرکت معتبر است  .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای علی ضامن نجاتی به شماره ملی  2431127370به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عیسی صیادی به شماره
ملی  2431767108به ســمت بازرس اصلی به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیر االنتشار تماشــا 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

