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و بچه آهویی گرفتار

شماره

در پی مادرش
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جنگل سپید را ماغ میکشید...

پنجشنبه

محمدرضا عسکری

سال
بیست و چهارم

زه

را مردانی

ریحان

شبی مهتابی و سوزناک
همهمه شهر و دعوای خانهها به پایان رسید .دلش با دیدن صورت درخشان
ماه در آسمان ،آرام شد .با دستان کوچکش اشکهایش را از روی
گونههایش کنار زد .حاال دیگر نگران نبود که قرار است در کوچه
بخوابد ،تجربهاش را داشت .نگاهش به ریسههای روشن اتاق دختر همسایه
دوخته شد .دخترک از روی پلهای که قرار بود شب را تخت خوابش
شود باال رفت؛ دوباره با دستان کوچکش قطرههای اشک جامانده در
چشمانش را کنار زد.
چشمانش را بست او حاال دیگر دختری ششساله و غمگین و فقیر نبود .حاال دختری زیبا و
دوستداشتنی شاید بیستساله بود که ثروتمند از محبت و عشق و پول بود .او کوچه خالی از جمعیت
را در خیالش شهری شلوغ میدید که همه او را دوست داشتند.
چندی از بازی خیالش در کوچه گذشت؛ چند دقیقه شده بود که بدون پلک زدن فقط به ریسهها نگاه
میکرد؛ پلکی زد و نگاهش را از ریسهها برداشت و به آسمان برد.
این زیباترین ریسه جهان بود ریسهای که ماه میان بود و ستارگان درخشان در اطرافش آویزان شده
بودند .میخواست لمسش کند .نگاهی به آجرهای سر کوچه انداخت؛ با چند بار رفتوآمد باالخره
آجرها به تعداد دلخواه رسید .پلکانی درست کرد تا از آن باال رود ،کم مانده بود تا ماه را لمس کند
که ...
فردای آن شب مردم کوچه با بوی خون کودک ششسالهای که بعد از شکستگی سر و بیهوشیاش منجمد
شده بود بیدار شدند .چقدر بیوفاست دنیایی که شبی سرد را برای کشتن دخترکی فقیر داشت و روزی
گرم چون آتشسوزان تنور برای خاکسپاریاش...

ه کاظمی

نگی
ن غالمی

مریم

خانه کاهگلی

بااینکه سالها کوبه در قدمیاش به صدا درنیامده
اما باز هم صدای تقتق در به گوشم آشناست و
از خاطرم پاک نمیشود .یادش به خیر چطور
بر پهنای دیوارهایش یادگاری مینوشتیم؟! چه
وعدههای بیپایانی به خودمان میدادیم؟! سقف
ترک برداشته بود؛ خانه درد داشت اما زبان به اعتراض
باز نمیکرد.
مورچهها رابطه دوستی زیبایی با او داشتند و در قلب بزرگش میدویدند و در رگهایش
دانه میانباشتند؛ اما وسعت مهربانی خانه آنقدر زیاد بود که رفتوآمد مورچهها
ناراحتش نمیکرد.
امروز که بار دیگر پس از سالها دیدمش ،غبار بر چشمهایش داشت و بغض در گلو ،اما
با دیدنم خوشحال شد و گرم در آغوشم کشید .خانه کاهگلی قدیمیمان هنوز هم من و
کبوترانی که در کنجهای ایوان حیاط آشیانه ساخته بودند را دوست داشت.

محجوب

بازم زمستون شده
نوید بارون شده
زمستونه زمستون
فصل گریه ناودون
بارون میاد به سویم
برف میزنه به رویم
برفای دونه دونه
روی زمین میمونه
آدم برفی تو کوچه
پر از صدای بچه
شال و کاله به سرها
چکمه به پاهای ما
به به چقد قشنگه
زمستون رنگارنگه
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ثمین
محجوب

عرش
یا کریمی

چند سالی بود که کسی به سراغم نمیآمد تا محصولی از من
برداشت کند .انارها روی تنم سنگینی میکرد و تنها غذای
گنجشکان میشد .مدتی گذشت و دیگر گنجشکی هم از این
باغ گذر نکرد که بر شاخههایم بنشیند و استراحت کند و اناری
را نوک بزند .ازنظر صاحبم انارهای من به درد نمیخورد و
ارزش چیدن نداشت.
روزی پیرمردی از کنارم رد شد و مرا دید؛ رفت از صاحبم
اجازه گرفت که یک انار بچیند .صاحبم به او گفت :برو
هر چی دوست داری بچین و بخور .پیرمرد با خوشحالی به
طرفم آمد و گفت :خدایا شکرت امسال اص ً
ال انار نخوردم و بعد با شوق از شاخهام
اناری چید و مشغول خوردن شد .صاحبم آمد و گفت :این درخت اناراش به درد بخور نیست،
چطور بااینهمه لذت میخوری؟!
پیرمرد گفت :اونقدرا هم بد نیس ،من هیچوقت ناشکری نمیکنم و شکرگزار نعمتای خدا هستم.
صاحبم به فکر فرورفت و بعد از رفتن پیرمرد اناری را از شاخهام چید و خورد و گفت :حق با
اون پیرمرده ،من در مورد انارای این درخت اشتباه میکردم .شاید اگه بیشتر بهش برسم اناراش
از اینی هم که هست بهتر بشه.
امسال بیشتر به من رسیدگی شد و پر بارتر از قبل شدم طوریکه صاحبم با فروش انارهایم پول
خوبی به دست آورد.

غنچه که صبح وا میشه
رفتگره پا میشه
با شادی لبخند می زنه
چایی رو با قند می زنه
هی گال رو بو میکنه
زمین رو جارو میکنه
میکنه جوها رو تمیز
از آشغال درشت و ریز
رفتگر مهربون
دوست داریم فراوون
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ساقهایی شکسته

آذر

روزنامه

صفحه

رقص دستها
با دستهای ترکخورده و چروکیده ،کمری
خمیده بهآرامی شانه را بر تن قالی میزد .چه
نقشهای برجستهای! آهویی زیبا با سرعت
بینهایت میدوید و شکارچی با تیرهای بزرگ
و کشنده کمانی به دست داشت .پیرزن در
قالیبافی هنر زیادی داشت و زیر لب زمزمه
میکرد .انگار با نقش و نگارها صحبت میکرد.
دخترک در کنار دار قالی ایستاده بود و چشم از
آن برنمیداشت .نقشهای زیبا جلوی چشمانش
خودنمایی میکردند .این قالی هنر دست پیرزن
بود؛ داستان برگهای عمرش که در آن ورق
خورده و زندگی که در پای آن شانه خورده بود.
دخترک پرسید :مادربزرگ! چطوری طرحی به
این زیبایی میبافی؟ پیرزن گفت :دخترم! تجربه
سالها عمر مادربزرگته .دخترک گفت :به منم
یاد میدید؟ پیرزن گفت :سالها طول میکشه
باید تالش کنی .از آن روز به بعد دخترک هر
روز پیش مادربزرگ مینشست تا یاد بگیرد و
قالیبافی چیرهدست شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

لطف ًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.
ضمن ًا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی ،آزاد
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمیشود.

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت شفا کار سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  49350و شناسه ملی  10860541537به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1397/09/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
نام شرکت فوق بموجب نامه شماره 139730411137009746اداره ثبت
شرکتهای شیراز بنام شرکت کسری صنعت مبین تغییر یافت و ماده مربوطه
28656
در اساسنامه اصالح گردید .شناسه آگهی308305 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی فاتح فراور کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  40122و شناسه ملی  14004282424به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1397/07/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سرمایه شرکت از مبلغ  10,000,000.000ریال به مبلغ  31,000,000,000ریال از
تبدیل مطالبات افزایش یافت و در نتیجه ماده  5اساسنامه شرکت به شرح ذیل تغییر و
اصالح گردید :ماده – 5سرمایه  :سرمایه شرکت مبلغ  31,000,000,000ریال منقسم
به  3,100,000سهم با نام عادی  10,000ریالی است.
28657
شناسه آگهی308308 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی فارس نیما شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  12958و شناسه ملی  10530253111به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1396/12/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 محل شرکت از واحد ثبتی شیراز به واحد ثبتی زرقان :استان فارس  -شهرستان شیراز بخش زرقان  -شهر زرقان-اتوبان شیراز-جاده شیراز-زرقان-خیابان صنایع-پالک-0طبقه همکف -کدپستی  7341991569انتقال یافت در نتیجه ماده سه ( )3اساسنامه
بشرح فوق اصالح میگردد ودر این اداره تحت شماره  245ثبت گردید.
28658
شناسه آگهی308315 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرقان

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت بهین صنعت تخت جمشید شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  1991و شناسه ملی  14000049301به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1397/08/23تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
بموجب صلح نامه  44246مورخ  1397-08-23دفتر خانه  186مرودشت آقای
پژمان علی مردانی تمامی سهم الشرکه خود (1510000ریال) را به آقای محمد
درودی (سهامدار شرکت) انتقال و از شرکت خارج شد -2 .بموجب صلح نامه
 44246مورخ  1397-08-23دفتر خانه  186مرودشت خانم معصومه مقدم زاده
تمامی سهم الشرکه خود(2700000ریال) را به آقای حمید نظافت (سهامدار شرکت)
انتقال و از شرکت خارج شد-3 .بموجب صلح نامه  44246مورخ 1397-08-23
دفتر خانه  186مرودشت آقای مجید نظافت 2390000ریال از سهم الشرکه خود
( 4180000ریال) را به آقای محمد درودی انتقال و 280000ریال از سهام خود را
به آقای حمید نظافت انتقال و سهم الشرکه خود را به  1510000ریال کاهش یافت.
پس از نقل و انتقال سهم الشرکه آنها-1 :آقای مجید نظافت دارنده 1510000ریال
سهم الشرکه -2آقای حمید نظافت دارنده 4490000ریال سهم الشرکه -3آقای
محمد درودی دارنده4000000ریال سهم الشرکه و تعداد اعضا هیئت مدیره از 4
28659
نفربه  2نفرکاهش یافت .شناسه آگهی308309 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت معدنی نگین سنگ قلعه بهمن شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  1295و شناسه ملی  14004363437به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/03
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 - 1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای صابر
علیمردانی به شماره ملی  2550141210و آقای عابد علیمردانی
به شماره ملی  2550128273و آقای ذبیح اله علیمردانی به شماره
ملی  2559667851و آقای خسرو علیمردانی به شماره ملی
 2559120968به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شدند - 2 .روزنامه کثیراالنتشار نی ریزان فارس جهت درج آگهی
های شرکت تعیین شد - 3 .آقای مصیب علی مردانی به شماره ملی
 2550026640به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید علیمردانی به
شماره ملی  2559659689به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک
28660
سال مالی انتخاب گردیدند .شناسه آگهی308310 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت معدنی نگین سنگ قلعه بهمن شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  1295و شناسه ملی  14004363437به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/08/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 - 1سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :آقای ذبیح
اله علی مردانی به شماره ملی  2559667851به سمت رئیس هیئت
مدیره آقای عابد علی مردانی به شماره ملی 2550128273به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره آقای صابر علی مردانی به شماره ملی
 2550141210به سمت عضو هیئت مدیره آقای خسرو علی مردانی
به شماره ملی 2559120968به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 -2دارندگان حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء ثابت
خسرو علیمردانی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر و نامه ها و
مکاتبات ادارای با امضاء خسرو علیمردانی ( مدیرعامل) همراه با مهر
28661
شرکت معتبر می باشد .شناسه آگهی308306 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

آگهی ثبتی
تاسیس موسسه غیر تجاری فرهنگی هنری پرتو نور اوجاق درتاریخ
 1397/08/10به شماره ثبت  3836به شناسه ملی  14007922812ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
موضوع  :مشارکت در برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی از
طریق خدمات فرهنگی هنری شماره مجوز  8/16636تاریخ مجوز
1397/07/02مرجع صادرکننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس  -شهرستان شیراز  -بخش مرکزی  -شهر شیراز-
محله بنفشه-کوچه -7بلوار استقالل-پالک  -0ساختمان سپهر -طبقه دوم-
واحد  1کدپستی  7173656633سرمایه شخصیت حقوقی 10,000,000 :
ریال می باشد.
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا :خانم سمیرا حقیقت به شماره ملی
 2432817036دارنده  8,000,000ریال سهم الشرکه آقای اسماعیل
موسی لو به شماره ملی  2451527803دارنده  2,000,000ریال سهم
الشرکه اولین مدیران :خانم سمیرا حقیقت به شماره ملی 2432817036
و به سمت مدیرعامل به مدت  5سال آقای اسماعیل موسی لو به شماره ملی
 2451527803و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  5سال
دارندگان حق امضا :تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد آور
با امضای مدیر عامل و ممهور به مهر مؤسسه معتبر بوده و سایر مکاتبات با
امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره مؤسسه صادر خواهد شد.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه
28666
شناسه آگهی308195 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک برز آفرین نسیم شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  45036و شناسه ملی  14006208589به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/08/30تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 - 1سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند :آقای سید
میالد حقیقت شعار به شماره ملی  2280440512به سمت رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل آقای سید محمدرضا حقیقت شعار به شماره ملی
 2300294907به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سید رحمان
حقیقت شعار به شماره ملی  1818005158به سمت عضو هیات مدیره
 -2دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی
و تعهدآور و قراردادها به امضاء آقای سید میالد حقیقت شعار همراه
با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء آقای سید میالد
حقیقت شعار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
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شناسه آگهی308307 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات موسسه خیریه قمر بنی هاشم ع مرودشت موسسه غیر
تجاری به شماره ثبت  12و شناسه ملی  10530005006به استناد
صورتجلسه هیئت امنا مورخ  1397/07/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نامبردگان ذیل به عنوان اعضاهیات مدیره انتخاب شدند آقای عباس
رنجبری و آقای غالمرضا جوکار و آقای رحمن نجاتی گرائی و خانم
فاطمه قشقائی نژاد برای مدت سه سال وآقای حمداله رزمی برای
مدت دو سال اعضا اصلی هیات مدیره و آقای عباس توسلی فرو
آقای مهراب زارع پیشه اعضاعلی البدل هیات مدیره برای مدت
سه سال انتخاب شدند و  .آقای روح اله فریدونی به سمت بازرس
اصلی وآقای مراد قشقائی نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیر االنتشار تماشا جهت نشر
آگهی های موسسه انتخاب شد.
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شناسه آگهی308312 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

آگهی فقدان سند مالکیت
توران دخت کاری با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفترخانه  373شیراز تنظیم شده مدعی است که تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی  543881سری ب  95مربوط به
اعیانی ششدانگ یکبابخانه به پالک  2070/1240واقع در بخش  4شیراز که به شماره دفتر الکترونیکی  0396053110034007967در دفتر امالک به نام توران دخت کاری ثبت و
سند مالکیت صادر و سپس به علت اسباب کشی مفقود گردیده و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت نموده مراتب طبق اصالحیه تبصره یک ماده  120آیین 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 ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند
28619/17547
مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد /18221 .م الف
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

toloudaily@gmail.com

کارشناس (این شماره) سرویس ادبی  -هنری :محمدرضا عسکری

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک برز آفرین نسیم شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  45036و شناسه ملی 14006208589
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/08/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 - 1خانم مهناز خلیل پور میمندی به شماره ملی  1829865188به
عنوان بازرس اصلی ،خانم کفایت حسینی به شماره ملی 1817831542
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
 - 2روزنامه کثیراالنتشار سبحان جهت درج آگهی های شرکت تعیین
شد - 3 .اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محمدرضا حقیقت شعار به شماره ملی  2300294907و
آقای سید میالد حقیقت شعار به شماره ملی  2280440512و آقای
سید رحمان حقیقت شعار به شماره ملی  1818005158به سمت اعضا
هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
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شناسه آگهی308314 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی ثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص باروس بهینه تیرازیس درتاریخ 1397/09/03
به شماره ثبت  49490به شناسه ملی  14007963640ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.
موضوع فعالیت :تهیه و تولید و توزیع صنایع غذایی و بسته بندی ،تهیه و
تولید و توزیع انواع لوازم بهداشتی و آرایشی و انواع کاالهای مجاز ،طراحی
صنعتی و طراحی داخلی ساختمان ،مشاوره در ساخت برند و امور اقتصادی،
تهیه و تولید و توزیع انواع مواد پالستیکی ،بسته بندی گیاهان دارویی و
کلیه محصوالت داریی پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صالح ،صادرات و
واردات انواع کاالهای مجاز ،ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور و حق
العمل کاری و تهیه و تامین نیروی انسانی و ماشین آالت سبک و سنگین در
رابطه با موضوع 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 ،شاه قلی بیگی ،بلوار باهنر جنوبی ،بلوار پاسارگاد ،پالک ، 0طبقه
اول کدپستی  7177913195سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم
آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 456مورخ  1397/08/02نزد بانک ملی ایران شعبه میدان معلم شیراز با کد
 7314پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا
هیئت مدیره آقای احمد جمال آبادی به شماره ملی 2301779890و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم
زهرا همتیان سورکی به شماره ملی 4610250209و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال آقای طهمورث همتیان سورکی به شماره ملی
6339818277و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق
امضا :همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک –
سفته – بروات – قراردادها -عقود اسالمی با امضاء آقای احمد جمال آبادی
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضاء آقای
احمد جمال آبادی همراه با مهر شرکت معتبر است .اختیارات مدیر عامل:
طبق اساسنامه بازرسان آقای اکبر حاتمیان فر به شماره ملی  2298780692به
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فیروزه آخوندی سورکی
به شماره ملی  6339840728به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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شناسه آگهی308196 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

