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آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت به شهد شهر سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 428 و شناسه ملی 10530082107 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1397/07/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا اصلی هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای عباس رمضان زاده 
نایب رئیس  ملی 2372036343.به سمت  به شماره  زاده  ملی 2370260432 سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا رمضان  به شماره 
ملی  به شماره  زاده  مریم رمضان  هیئت مدیره وخانم  به سمت عضو  به شمارملی 2372097520  زاده  علیرضا رمضان  هیئت مدیره و آقای 
2370489030 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضای هیئت مدیره ( برای مدت دو سال انتخاب شدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مریم رمضان زاده 

)مدیرعامل ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.        شناسه آگهی: 291909            28437
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی 
به  خاص  سهامی  شرکت  پارس  داروی  ایده  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 228 و شناسه ملی 10530054960 به استناد صورتجلسه 
اتخاذ شد: - سمت  ذیل  مورخ 1397/06/26تصمیمات  مدیره  هیئت 
پناهی  مجاهد  آقای  گردید:  تعیین  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت  اعضاء 
مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  ملی 2371951382  شماره  به  کازرونی 
سمت  2370221992به  ملی  شماره  به  کازرونی  پناهی  یداله  آقای 
ملی  شماره  به  کازرونی  پناهی  هادی  آقای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
2371979902 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمی با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجتمعا 
باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره،  با مهر شرکت معتبر می  همراه 
های  نامه  سایر  و  داشت  خواهد  امضاء  مدیره حق  هیئت  رئیس  نایب 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.      

شناسه آگهی: 291910             28438
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
درتاریخ  نوین  گستران  دارو  رایمون  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
1397/02/30 به شماره ثبت 48595 به شناسه ملی 14007600428 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت: احداث کارخانه داروسازی _خرید و فروش و تهیه و تولید 
و بسته بندی و توزیع و صادرات و واردات و بازاریابی )غیر هرمی و غیر 
شبکه ای( استانی و کشوری جمیعا در رابطه با کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
انواع دارو،  اعم از محصوالت شیمیایی، گیاهی، پروتئین نو ترکیب شامل 
های  مکمل  بیولوژیک،  و  بیوتکنولوژی  و  زیستی  های  فرآورده  واکسن، 
غذایی و دارویی انسان ، دام ، طیور، شیالت، و آبزیان ، محصوالت آرایشی 
آبزیان _ طراحی،  و  دام، طیور، شیالت  انسان،  بهداشتی، صنایع غذایی  و 
نظارت، اجراء، تجهیز، نصب و راه اندازی و تعمیر آزمایشگاههای بیولوژیک 
کشور)مربوط  گمرکات  از  کاال  ترخیص   _ داروسازی  و  بیوتکنولوژی  و 
تشخیصی- کیتهای  و  پزشکی  تجهیزات  شامل  شرکت  فعالیت  موضوع  به 

پزشکی( _ مشاوره در زمینه بهره وری نیروی انسانی _ تامین ماشین آالت و 
تجهیزات سبک وسنگین در رابطه با موضوع شرکت _ اخذ وام و تسهیالت 
از بانکها و موسسات دولتی و غیردولتی _ اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای 
معتبر داخلی و خارجی _ تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت 
_ شرکت در مناقصات و مزایدات جمیعا 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 

شهر   - مرکزی  بخش   - شیراز  شهرستان   - فارس  استان  اصلی:  مرکز 
شیراز-اکبر آباد-کوچه )یاس(-خیابان کارآفرین-پالک 0-طبقه همکف- 
مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   7146864685 کدپستی 
1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره   
2004/16 مورخ 1397/01/21 نزد بانک پارسیان شعبه مالصدرای شیراز با 
کد 20045 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 
اعضا هیئت مدیره خانم مانیکا نگهداری پور به شماره ملی 2298890277و 
روستا  جواد  آقای  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به 
به  و  سال   2 مدت  به  مدیرعامل  سمت  به  2301393542و  ملی  شماره  به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای یونس قاسمی به شماره ملی 

2432171802و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری باامضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدباقر قشون به شماره 
آقای  مالی  سال  یک  مدت  به  اصلی  بازرس  سمت  به  ملی 2295632927 
به  البدل  علی  بازرس  سمت  به   2298484376 ملی  شماره  به  محکم  میالد 
های  آگهی  درج  جهت  طلوع  االنتشار  کثیر  روزنامه  مالی  سال  یک  مدت 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.    شناسه آگهی: 290821              28429
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت ایده داروی پارس شرکت سهامی خاص به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10530054960 ملی  شناسه  و   228 ثبت 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/26تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: 
- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

 آقای یداله پناهی کازرونی به شماره ملی 2370221992 و آقای هادی 
پناهی  مجاهد  آقای  و   2371979902 ملی  شماره  به  کازرونی  پناهی 
انتخاب  سال  دو  مدت  برای   2371951382 ملی  شماره  به  کازرونی 
گردیدند - خانم آمنه شاه کرمی به شماره ملی 2372465465 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای سید مهدی مکی به شماره ملی 2370451335 به 
 - گردیدند.  انتخاب  مالی  سال   1 مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان 

روزنامه طلوع جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شناسه آگهی: 291911           28439

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

آگهی ثبتی
به  خاص  سهامی  شرکت  پارس  شهر  فربوم  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 7490 و شناسه ملی 10530200213 به استناد صورتجلسه 

هیئت مدیره مورخ 1397/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
 139730411137003387 مکانیزه  شماره  به  تغییرات  آگهی  پیرو 
به  باشد که صحیح آن  مورخ 97/03/30 متن آگهی فوق اشتباه می 
قرار ذیل  به  مدیره  هئیت  اعضا  اعالم می گردد: - سمت  ذیل  شرح 

تعیین گردید: 
سمت  به   2297882653 ملی  شماره  به  محمدی  نیک  علیرضا  آقای 
رئیس هیات مدیره، آقای فریدون پارسا به شماره ملی 1829439782 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای مهیار اردشیری به شماره ملی 
2297250177 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمد 
مدیره  هیات  عضو  سمت  به   2296540120 ملی  شماره  به  کبگانی 

انتخاب گردیدند. 
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
اتفاق آقای محمد  به  آبادی  ثابت آقای محمد علی  امضای  با  بروات 
مهر  با  همراه  متفقا  محمدی  نیک  علیرضا  آقای  یا  فرد  هادیان  علی 
شرکت معتبر می باشد و قراردادها با امضای آقای مهیار اردشیری یا 
آقای محمد علی آبادی یا آقای محمد علی هادیان فرد یا آقای علیرضا 
نیک محمدی هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
و سایر نامه های عادی و اداری با امضای آقای مهیار اردشیری یا آقای 
محمد علی آبادی یا آقای محمد علی هادیان فرد یا آقای علیرضا نیک 
محمدی یا آقای فریدون پارسا هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.  شناسه آگهی: 290815           28427
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی 
سبز  شهر  چین  تک  غذایی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
شناسه  و   1735 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کازرون 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14000192820 ملی 

1397/08/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای  گردید:  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیات  اعضا  سمت   -  1  
رئیس  ملی 2372036343 سمت  شماره  به  زاده  رمضان  محمدرضا 
هیئت مدیره خانم صدیقه رمضان زاده به شمارملی 2371821810 .به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای عباس رمضان زاده به شماره ملی 
2370260432 )خارج از اعضای هیئت مدیره ( به سمت مدیرعامل 
2- دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی و سایر اوراق 
عادی و اداری با امضاء عباس رمضان زاده )مدیرعامل ( همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.  شناسه آگهی: 291912            28440
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی 
سبز  شهر  چین  تک  غذایی  صنایع  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   1735 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کازرون 
14000192820 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده مورخ 1397/08/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
آقای  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -2 شد. 
محمدرضا رمضان زاده به شماره ملی 2372036343 و خانم صدیقه 
رمضان زاده به شماره ملی 2371821810 به عنوان اعضا هیات مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 - آقای هادی رسولی به شماره 
ملی 2370462231 به عنوان بازرس اصلی و آقای مسلم نظرزاده به 
شماره ملی 2371894699 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. شناسه آگهی: 291913             28441

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

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت رزین رنگ کاران پرسیس شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 47664 و شناسه ملی 14007260420 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/05تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 
خانم الهام عظیمی به شماره ملی 2529718776 با دریافت 2000000 
ریال)دو میلیون ریال( سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت 
چهار  و  ریال)سی   34000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه   . شد  خارج 
کاهش  ریال(  میلیون  دو  و  )سی  ریال   32000000 به  ریال(  میلیون 
سهامداران  اسامی  گردید.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت 
باشد: زهراعظیمی 8000000  به شرح ذیل می  بعداز کاهش سرمایه 
الشرکه  الشرکه سلیمان محمدی پور 8000000 ریال سهم  ریال سهم 
دینی  شرف  نرجس  الشرکه  سهم  ریال   8000000 اخوان  مریم 
8000000 ریال سهم الشرکه شناسه آگهی: 291914               28442

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

آگهی ثبتی 
آگهی تغییرات شرکت رزین رنگ کاران پرسیس شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 47664 و شناسه ملی 14007260420 به استناد صورتجلسه مجمع 

عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای سلیمان محمدی پور به شماره ملی 5470017176 با پرداخت 8000000 
ریال)هشت میلیون ریال( به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و همچنین 
خانم مریم اخوان به شماره ملی 1754271626با پرداخت 8000000 ریال)هشت 
میلیون ریال( به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و خانم نرجس شرف 
دینی به کد ملی2559571854 با پرداخت 8000000 ریال)هشت میلیون ریال( 
به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 
ریال)ده میلیون ریال( به 34000000 ریال)سی و چهار میلیون ریال( افزایش 
یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. اسامی وتعداد سهامداران بعداز 
افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد : زهراعظیمی 8000000 ریال سهم الشرکه 
الهام عطیمی 2000000 ریال سهم الشرکه سلیمان محمدی پور 8000000 ریال 
دینی  شرف  نرجس  الشرکه  سهم  ریال   8000000 اخوان  مریم  الشرکه  سهم 

8000000 ریال سهم الشرکه.         شناسه آگهی: 291915          28443
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت خدمات اطالع رسانی پارسانت شرکت سهامی 
استناد  به   10530122051 ملی  شناسه  و   821 ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/07 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
زهره  خانم  گردیدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -
بوشهری  محمد  آقای  و   2410890326 ملی  شماره  به  امامی  ظهیر 
ملی  شماره  به  فروغی  محسن  آقای  و  ملی 2298907420  شماره  به 
انتخاب گردیدند. - آقای مهران  برای مدت 2 سال   2452094536
خواجه کدملی 2296961721 به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه 
رحیم زاده 2295633532 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند. 
- روزنامه طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

شناسه آگهی: 290804             28416
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروز آباد 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت خدمات اطالع رسانی پارسانت شرکت سهامی 
استناد  به   10530122051 ملی  شناسه  و   821 ثبت  شماره  به  خاص 
اتخاذ  ذیل  مدیره مورخ 1397/07/07 تصمیمات  هیئت  صورتجلسه 

شد: 
- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم زهره 
و  مدیره  هیات  رئیس  سمت  به   2410890326 کدملی  امامی  ظهیر 
رئیس  نایب  سمت  به   2298907420 کدملی  بوشهری  محمد  آقای 
هیات مدیره و آقای محسن فروغی کدملی 2452094536 به سمت 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره. 
- کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها 
مهر  با  همراه  فروغی  محسن  آقای  و  بوشهری  محمد  آقای  امضاء  به 
شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء آقای محسن فروغی همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد.  شناسه آگهی: 290805                28417

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

آگهی ثبتی
سهامی  شرکت  افشان  پارس  چهار  توان  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 2072 و شناسه ملی 14005400156 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: - سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 
سمت  به   2360175327 شمارملی  به  پور  علی  مجتبی  آقای 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم محبوبه عطائی منش به شماره 
ملی 2360273922 سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مرضیه 
به شماره ملی 2433257451به سمت عضو هیئت  جعفری سرتمی 

مدیره.
-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
با  اداری  و  عادی  اوراق  سایر  و  عقوداسالمی  و  قراردادها  بروات، 
با  همراه  مدیره(  هیئت  )مدیرعامل –رئیس  پور  علی  مجتبی  امضاء 
مهر شرکت معتبر می باشد.   شناسه آگهی: 290806             28418

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

آگهی ثبتی
سهامی  شرکت  افشان  پارس  چهار  توان  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   14005400156 ملی  شناسه  و   2072 ثبت  شماره  به  خاص 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 

1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 

و   2360273922 ملی  شماره  به  منش  عطائی  محبوبه  خانم  آقای 
مجتبی  و   2433257451 ملی  شماره  به  سرتمی  جعفری  مرضیه 
علی پور به شماره ملی 2360175327 برای مدت دو سال انتخاب 
ملی 5470040313  شماره  به  دهداری  فاطمه  آقای   - گردیدند. 
ملی  شماره  به  منش  غالمی  فرهاد  آقای  و  اصلی  بازرس  به سمت 
برای مدت یک سال  البدل  بازرس علی  به سمت   2440306150

مالی انتخاب شدند.   شناسه آگهی: 290807              28419
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهی ثبتی
سیستم  آسیا  نگار  سرعت  مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   24236 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 
10530362280 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
قاسم  میثم  آقای  2293506169و  پور  قاسم  یوسف  آقای   -
آبادی  فتوح  زاده  قلی  زیور  خانم  و  پور2300877635 

2299868399برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 
و  اصلی  بازرس  ایمان کشاورز 2300011344به سمت  آقای   -
آقای خسرو زارع 2299786740به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیراالنتشار طلوع 

جهت نشر آگهی  های شرکت انتخاب شد. 
شناسه آگهی: 290809            28420

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

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت فرشینه راه شیراز شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 18864 و شناسه ملی 10530309919 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
1 - روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 
- خانم زهره احمدی به شماره ملی 2297499930 به عنوان بازرس اصلی، 
بازرس  عنوان  به   1581510241 ملی  شماره  به  علیزاده  مصطفی  آقای 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - اعضاء هیئت 
به شماره ملی  انتخاب گردیدند: آقای مجید هوشیار  به قرار ذیل  مدیره 
4130693271 و آقای علی اکبر زاهدیان به شماره ملی 6559792226 
ملی 2539345298 و آقای رضا  به شماره  و آقای حمید رضا محمدی 
برای  مدیره  هیات  اعضا  به سمت  ملی 2298353395  شماره  به  اکبری 

مدت دوسال انتخاب شدند.   شناسه آگهی: 290810              28421
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
شرکت  شیراز  صنعت  سازه  صدرا  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 7952 و شناسه ملی 10530204806 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/26 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
1- آقای شهرام باباجعفری به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
آقای   -3 مدیره  هیات  رئیس  نایب  سمت  به  برادر  مرضیه  خانم   -2
اصغر  علی  4-آقای  مدیره  هیات  عضو  سمت  به  برادر  محمدرضا 
به  بابا جعفری  سینا  آقای  مدیره 5-  هیات  به سمت عضو  باباجعفری 
سمت عضو هیات ب: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و 
تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل و رئیس 

هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
شناسه آگهی: 290816        28425

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

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صدرا سازه صنعت شیراز شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 7952 و شناسه ملی 10530204806 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای شهرام باباجعفری و خانم 
مرضیه برادر و آقای محمدرضا برادر و اقای علی اصغر باباجعفری 
و  انتخاب گردیدند  سال   2 مدت  برای  جعفری  بابا  سینا  آقای  و 
آقای مجید پناهنده به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم محمدی 
زاده شیرازی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند و روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شدند.   شناسه آگهی: 290817         28426
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت فرشینه راه شیراز شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 18864 و شناسه ملی 10530309919 به استناد صورتجلسه هیئت 

مدیره مورخ 1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی 
اکبر زاهدیان به شماره ملی 6559792226 به سمت رئیس هیات مدیره 
آقای حمیدرضا محمدی به شماره ملی 2539345298 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره آقای مجید هوشیار به شماره ملی 4130693271 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای رضا اکبری به شماره ملی 
2298353395 به سمت عضو هیات مدیره 2- دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به 
امضاء آقای علی اکبر زاهدیان همراه با مهر شرکت و نامه های عادی 
و اداری به امضاء آقای علی اکبر زاهدیان همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد. شناسه آگهی: 290811              28422
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بار سهند فیروز آباد شرکت سهامی 
استناد  به   10530046690 ملی  شناسه  و   179 ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/26 
ونقل  حمل  اداره   97/7/30  - شماره41/52240  مجوز  بموجب 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: طهمورث نجفی 
ملی  شماره  به  نجفی  میالد  آقای  و   2451945931 ملی  شماره  به 
 2440334367 ملی  شماره  به  نجفی  میعاد  آقای  و   2440067997
به  اله نجفی شبانکاره  انتخاب گردیدند آقای روح  برای مدت 2 سال 
شماره ملی 2298556431 به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا نجفی 
البدل  علی  بازرس  سمت  به   2298466483 ملی  شماره  به  شبانکاره 
برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه طلوع جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب شد. شناسه آگهی: 290814            28424

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

آگهی ثبتی
شرکت  آباد  فیروز  سهند  بار  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
سهامی خاص به شماره ثبت 179 و شناسه ملی 10530046690 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1397/07/26 بموجب مجوز 
ذیل  تصمیمات  ونقل  حمل  اداره   97/7/30  -41 شماره52240/ 

اتخاذ شد: 
آقای  گردید:  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء  سمت   -
طهمورث نجفی به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آقای میالد 
نجفی به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای میعاد نجفی به سمت 
عضو هیات مدیره - کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و 
تعهدآور و قراردادها به امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد.  شناسه آگهی: 290812           28423

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

سخن بزرگان
برایموفقیتتالشنکنید،

بلکهبکوشیدکهفردباارزشیشوید.
آلبرت انیشتین


