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سخن بزرگان

صفحه

انسان هرگز حتي به مرگ هم تسليم نميشود مگر زماني
كه ارادهاش ضعيف باشد.
ادكارآلن پو

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آتیه پردازان باران فارس شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  37849و شناسه ملی  10530503308به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/07/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 تقاضای انتشار آگهی تاسیس به شماره  37849مورخ  1392/05/02بهصورت مکانیزه با عنایت به اینکه آگهی تاسیس به شماره فوق قبال در اداره
شرکتهای شیراز ثبت و صادر گردیده ولی در موعد مقرر قانونی اقدامی در
جهت انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیراالنتشار صورت
نگرفته متن آگهی موصوف به شرح ذیل می باشد :آگهی تاسیس شرکت آتیه
پردازان باران فارس با مسوولیت محدود شرکت فوق در تاریخ 1392/05/02
تحت شماره  37849و شناسه ملی  10530503308در این اداره به ثبت
رسیده و در تاریخ  1392/05/02از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و
خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی
می شود .1 .موضوع شرکت :تنظیمات تولید تعمیر و طراحی تابلو روان ال
ای دی ،طراحی و ساخت کامپوزیت ،فلکسی ،بنر با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشور .2 .مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .3 .مرکز
اصلی شرکت 3-1 :استان فارس -شهر شیراز -خیابان ستارخان نبش کوچه
 3ساختمان کیا طبقه دوم -کد پستی  .4 7184737675سرمایه شرکت:
مبلغ  1/000/000ریال می باشد .5 .اولین مدیران شرکت 5-1 :آقای محمد
ابراهیم حدائق به شماره ملی  2280515393به سمت رئیس هیئت مدیره.
 5-2آقای محمد حسین حبیب آگهی به شماره ملی  2280369613به سمت
نایب رییس هیئت مدیره 5-3 .آقای محمد حسین حبیب آگهی به شماره ملی
 2280369613به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.6 .
دارندگان حق امضا :امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و سایر نامه های عادی و
اداری با امضا محمد ابراهیم حدائق و محمد حسین حبیب آگهی همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد .7 .اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه
29198
شناسه آگهی342694 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت حفاری میالتون شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  3889و شناسه ملی  10530164372به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/09/01تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 به استناد سند صلح نامه شماره 139722357075000001مورخ 97/08/30دفترخانه اسناد رسمی شماره  141حوزه ثبتی شیراز آقای
محمد حسین قوانلو مبلغ  300000ریال از سهم الشرکه خود را به خانم
سارا قوانلو فرزند محمد حسین متولد  1389/09/01به والیت اقای
محمد حسین قوانلو واگذار نموده و مبلغ  15000ریال از سهم الشرکه
خود را به آقای ابراهیم ساسانی فرزند اشکبوس متولد 1356/06/30
واگذار نمودند و تعداد سهام خود را به  435000ریال کاهش داد.
 آقای قاسم توتک مبلغ  150000ریال از سهم الشرکه خود را بهخانم سارا قوانلو فرزند محمد حسین تاریخ تولد  1389/09/01به
والیت اقای محمد حسین قوانلو واگذار نموده و مبلغ  450000ریال
از سهم الشرکه خود را به خانم بیتا قوانلو فرزند محمد حسین متولد
1391/11/20به والیت آقای محمد حسین قوانلو واگذار نمودند و
تعداد سهام خود را به  150000ریال کاهش داد .در سرمایه شرکت
تغییر حاصل نگردید  -اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هر کدام
بشرح ذیل می باشد :به آقای محمد حسن قوانلو  435000ریال سهم
الشرکه آقای قاسم توتک  150000ریال سهم الشرکه خانم سارا
قوانلو  450000ریال سهم الشرکه خانم بیتا قوانلو  450000ریال
سهم الشرکه آقای ابراهیم ساسانی  15000ریال سهم الشرکه  -تعداد
اعضای هیات مدیره از  2نفر به  3نفر افزایش یافت و ماده مربوطه
29199
در اساسنامه اصالح گردید .شناسه آگهی342691 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت آتیه پردازان باران فارس شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  37849و شناسه ملی  10530503308به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/07/05تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس :شهر شیراز ،معالیآباد ،کوچه  ، 31/1خیابان دنا  ،پالک  ،0ساختمان هرم نور  ،طبقه
پنجم ،واحد  , 2کد پستی 7187631153تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 آقای سامان طبری با پرداخت  500000ریال و خانم مهدیه عربشیبانی با پرداخت  500000به صندوق شرکت  ،شرکای شرکت
گردیده اند  -در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ  1000000به
 2000000ریال افزایش و ماده  4اساسنامه بنحو مذکور اصالح می
گردد 29196 .شناسه آگهی342693 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
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تأثیر سیگار بر دستگاه قلب و عروق
جمعآوری :فریبا حدادی ،زهرا زارعی ،گلی ابراهیمی فرد ،حسن زارعی
استعمال دخانیات یک پدیده زیانبخش برای
سالمتی عمومی است.
سیگار کشیدن از طریق مکانیسمهای
متعددی سبب بیماری میگردد.
دود سیگار محتوی بیش از  4000ماده سمی
است.
دود تنباکو شامل موادی است که میتواند
سبب گسیختگی  DNAو جهش ژنی شوند.
میتواند به پروتئینها و چربیهای سلولی
بچسبند و آنها را جدا کنند.
ازجمله بیماریهایی که با استعمال دخانیات
در ارتباط است:
 .1بیماریهای آنزواسکروز قلبی -عروقی
 .2سرطانها
 .3بیماریهای مزمن ریه
 .4حمالت مغزی مثل بیماری اسکی مغزی
و سکته مغزی
سیگار کشیدن یک عامل خطر اصلی برای
ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی است.
سیگار کشیدن باعث فشارخون باال میشود.
سیگار کشیدن ضربان قلب را افزایش
میدهد.
سیگار کشیدن باعث افزایش کلسترول خون
میشود.
سبب افزایش چربی مضرمی شود باعث
انسداد دیواره شریان شده و باعث کاهش

اکسیژن جسمانی به قلب و مغز میشود و
باعث ایجاد حمله قلبی و مغزی میشود.
با کنار گذاشتن سیگار خطر بیماریهای
قلبی -عروقی کاهش مییابد.
حدود  3سال بعد از ترک سیگار خطر
مرگ ناشی از این بیماری تقریبًا مانند غیر
سیگاریهاست .با جایگزین کردن ورزش،
مطالعه ،شنا کردن ،پیادهروی بهجای سیگار
یک بدن سالم داشته باشید.
عالئم ترک سیگار
این عالئم شامل بیخوابی ،تحریکپذیری،
عصبانیت ،اضطراب ،اختالل در تمرکز،
کاهش ضربان قلب و ...است که اوج این
عالئم سه روز اول ترک سیگار است .در
هنگام ترک ،چون نیکوتین وارد خون
نمیشود ،احساس خوبی که نیکوتین برای
فرد ایجاد میکند را از دست میدهد و باعث
ایجاد عالئم ترک سیگار میگردد.
درمان
برای درمان عالئم ناشی از ترک سیگار،
برنامه رفتاری بسیار مهم است .برنامه رفتاری
شامل حمایت خانواده و دوستان و جلوگیری
از شرایط و فعالیتهایی است که خطر
دوباره سیگار کشیدن را افزایش میدهد،
است .برنامههای ورزشی هم میتواند بسیار
کمککننده باشد.

در بعضی از موارد که میزان عالئم مربوط
به ترک سیگار بسیار شدید است .میتوان
از داروهای جایگزین کننده نیکوتین که
به شکلهای آدامس ،چسبهای پوستی،
اسپریهای بینی و یا استنشاقی موجود که
است با تجویز پزشک استفاده کرد .توجه
داشته باشید اکثر افراد بدون استفاده از این
داروها قادر به ترک سیگار هستند.
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آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت ابیورد فارس شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  16987و شناسه ملی  10530291916به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/08/29تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :
 خانم شکوفه همتی ابوالوردی به شماره ملی 2281305813باپرداخت مبلغ 600000ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء
قرار گرفت و پس از افزایش سهم الشرکه میزان سرمایه شرکت از
مبلغ  1000000ریال به1600000ریال افزایش یافت و ماده مربوط
به اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید - .میزان سهم الشرکه شرکاء به
قرار زیر می باشد :آقای کرمعلی همتی ابوالوردی دارای200000ریال
سهم الشرکه خانم فاطمه همتی ابوالوردی دارای . 800000ریال سهم
الشرکه خانم شکوفه همتی ابوالوردی دارای 600000ریال سهم
الشرکه  29197شناسه آگهی342698 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات موسسه زبانکده الرستان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت
 126و شناسه ملی  10862032230به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1397/01/20ومجوزشماره  97/7/29-8/17/718اداره فرهنگ
وارشاداسالمی الرستان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به آدرس استان
فارس ،شهرستان الرستان ،بخش مرکزی  ،شهر الر ،شهرجدید  ،خیابان علم الهدی،
خیابان دانشجو ،پالک  ، 15طبقه همکف کدپستی  7431735719تغییر یافت و
29183
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .شناسه آگهی342697 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارکنان سازمان تعاون روستایی شهرستان شیراز
شرکت تعاونی به شماره ثبت  27215و شناسه ملی  10530393209به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/23ومجوزشماره 97/7/26-97/25
اداره تعاون روستایی شیراز تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به آدرس استان
فارس ،شهرستان شیراز ،بخش مرکزی ،شهر شیراز ،ادبیات ،کوچه  19شهید قانعی،
خیابان شهیدقانعی ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7146713548تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
29182
شناسه آگهی342699 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت گلچین طب ویهان شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  48468و شناسه ملی  14007557226به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی مورخ  1397/05/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب و تعیین سمت گردیدند :آقایامیر سیفی به شماره ملی  2301217175به سمت رئیس هیات مدیره
و خانم مریم قاسمی به شماره ملی 2491598711به سمت نایب رئیس
هیات مدیره و خانم رضیه احمدی به شماره ملی  2292392380به
سمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره و شرکا ) برای مدت نامحدود
انتخاب گردیدند  -حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و
تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،بروات با امضای آقای امیر سیفی همراه با
مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضای خانم رضیه
احمدی همراه با مهر شرکت معتبر است.
شناسه آگهی342690 :
29194
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت حفاری میالتون شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  3889و شناسه ملی  10530164372به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی مورخ  1397/09/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سمت اعضا اصلی هئیت مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند :آقایمحمد حسین قوانلو به سمت رئیس هیات مدیره و آقای قاسم توتک
به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ابراهیم ساسانی به سمت
مدیرعامل و عضو هیات مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب
شدند - .دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و
تعهدآور از قبیل چک ،سفته ،بروات با امضای آقای محمد حسین
قوانلو همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری
و قراردادهای حفاری با امضای آقای ابراهیم ساسانی همراه با مهر
شرکت معتبر است 29195 .شناسه آگهی342692 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان وسایر کارکنان دولت شهرستان
ارسنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت  14و شناسه ملی  10530006104به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/09/17وبخشنامه شماره -97/144261
 97/7/22سازمان ثبت اسنادوامالک تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای محمود
یارمحمودی با کد ملی 6489833484به سمت رئیس هیات مدیره وآقای کرامت
رحیمی با کد ملی 6489843773به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمد علی
حسن شاهی با کد ملی 6489808961به سمت منشی هیات مدیره وآقای علیرضا نعمت
الهی با کد ملی  6489829959به سمت عضو هیات مدیره وآقای ذوالفقاررحیمی با
کد ملی 6489849828به سمت عضو هیات مدیره وآقای سید حسن حسینی با کد
ملی 6489578298به سمت مدیر عامل تعاونی برای مدت باقی مانده انتخاب شدند- .
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها با
امضاء رئیس هیات مدیره (محمود یارمحمودی) وامضای ثابت مدیر عامل تعاونی (سید
حسن حسینی )همراه با مهر شرکت معتبر وقانونی می باشد .ودر غیاب رئیس هیات
مدیره با امضای نایب رئیس (کرامت رحیمی )ومهر شرکت معتبر وقانونی می باشد
واسناد عادی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس ومهر شرکت
29184
معتبر وقانونی است .شناسه آگهی342696 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارسنجان

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت بنا سازان پارس بتن آریا کاوه شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  44695و شناسه ملی 14006067962
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/10/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای ناصر محزون 2297353332و آقای محمد مهدیمحزون 2297043910و آقای محمد هادی محزون
2300447991که برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره
انتخاب شدند - .آقای محسن شمشیری به کدملی  2296720994به
سمت بازرس اصلی و آقای روح اله جمالی به کد ملی 6489885557
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب29185
شد .شناسه آگهی342615 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت باغ گلستان زیتون شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  307و شناسه ملی  10530066743به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/07/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای علیهاشم زاده و آقای محسن هاشم زاده و آقای محمد هاشم زاده
همگی بعنوان اعضا اصلی هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب
شدند .آقای حسن عزیزیان به سمت بازرس اصلی و آقای غالمرضا
هاشمی زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب شدند - .روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت نشر آگهی های
شرکت انتخاب شد 29192 .شناسه آگهی342623 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت باغ گلستان زیتون شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  307و شناسه ملی  10530066743به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/07/25تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - :سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
 آقای علی هاشم زاده به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وآقای محسن هاشم ز اده به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای
محمد هاشم زاده به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند - .دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد رسمی و
بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضاء آقای علی هاشم
زاده همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء آقای
محسن هاشم زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی342624 :
29193
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فسا

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت پارس ایمان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  192و شناسه ملی  10530048896به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/10
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای عبدالصاحب هاشم
پور  -خانم شهربانو نوذری  -آقای مجتبی پارسی برای مدت
دو سال انتخاب گردیدند و آقای مرتضی بحرانی به شماره ملی
 2371987727به سمت بازرس اصلی خانم لیال ساالر پور به شماره
ملی  3501046626به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک
سال مالی انتخاب شدند .و روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت درج
آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شناسه آگهی342618 :
29188
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت اطلس گسترش کیمیا شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  28328و شناسه ملی  10530404490به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/06
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 سرمایه شرکت از مبلغ  5500000000ریال به مبلغ 10000000000ریال منقسم به  1000000سهم  10000ریالی با
نام عادی از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید طی گواهی
شماره  /34ت  /ش  14 /مورخ  1397/08/13بانک صادرات
شعبه شیراز  14افزایش یافت و ماده مربوط به سرمایه در اساسنامه
بشرح ذیل اصالح گردید :سرمایه شرکت مبلغ 10000000000
ریال ( ده میلیارد ریال) منقسم به  1000000سهم  10000ریالی با
29186
نام عادی شناسه آگهی342616 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت پالستیک سازان نگین مهر شرکت تعاونی به شماره
ثبت  674و شناسه ملی  14006254535به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/08/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 - 1سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :خانم سمیه فروتن
به سمت رئیس هیات مدیره خانم سلیمه قیصری به سمت نائب رئیس
هیات مدیره خانم صغری قیصری به سمت منشی هیأت مدیره برای مدت
باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند .خانم سلیمه قیصری با کد
ملی  5150064351به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت
مدیره انتخاب شدند -2 .دارندگان حق امضا :کلیه قراردادها و اسناد رسمی
و تعهد آور بانکی از قبیل چک ,سفته ,برات و اوراق بهادار با امضای سمیه
فروتن رئیس هیئت مدیره به اتفاق سلیمه قیصری (مدیرعامل و نائب رئیس
هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها با
امضای سلیمه قیصری (مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با معتبر
می باشد .شناسه آگهی29191 342621 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهر

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت پالستیک سازان نگین مهر شرکت تعاونی به
شماره ثبت  674و شناسه ملی  14006254535به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/08/13باستناد
نامه شماره  97/158848مورخ  1397/08/30اداره تعاون کار ورفاه
اجتماعی شهرستان مهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 - 1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :خانم سمیه
فروتن به شماره ملی  5159745688و خانم سلیمه قیصری به
شماره ملی  5150064351و خانم صغری قیصری به شماره ملی
 5159907807به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره و آقای محمد
منصوری به شماره ملی  5159688390و آقای حسین قیصری به
شماره ملی  5159723031به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره
برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.
شناسه آگهی29190 342620 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهر

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت پارس ایمان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  192و شناسه ملی  10530048896به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/07/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای عبدالصاحب هاشم پور به شماره ملی 1818923416
سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ خانم شهربانو نوذری به شماره ملی
.2372066773به سمت مدیرعامل  -عضو هیئت مدیره 3ـ آقای
مجتبی پارسی به شمارملی  2372496247به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره ب :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،
سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد عبدالصاحب
هاشم پور (رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء عبدالصاحب هاشم پور یا
شهربانو نوذری و مهر شرکت معتبر می باشد.
29189
شناسه آگهی342619 :
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  47664و شناسه ملی  14007260420به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/08/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 خانم زهرا عظیمی به شماره ملی  2296903509به سمت رئیس هیئتمدیره آقای سلیمان محمدی پور به شماره ملی  5470017176به سمت
مدیر عامل و عضو هیات مدیره خانم نرجس شرف دینی به شماره ملی
 2559571854به سمت نایب رییس هیات مدیره خانم مریم اخوان به
شماره ملی  1754271626به سمت عضو هیات مدیره شرکت بمدت
نامحدود انتخاب گردیدند - .کلیه اسناد و مدارک و اوراق مالی و
بهادار و بانکی و تعهدآور و اسناد رسمی و قراردادها و سایر نامه های
عادی و اداری با امضاء مشترکًا آقای سلیمان محمدی پور به شماره ملی
 5470017176و خانم زهرا عظیمی به شماره ملی  2296903509همراه
29187
با مهر شرکت معتبر می باشد .شناسه آگهی342617 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

