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آگهىصفحه سخن بزرگان
تو ممكن است در تمام دنيا فقط يك نفر باشي، 

 ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي. 
گابريل گارسيا مارکز

آگهی مزایده
 موقوفه اباذر واقع در سردشت زیدون قصد دارد 
امام  در محدوده ی  را که  تعداد 15 غرفه خود 
به  مزایده  طریق  از  گردیده  واقع  اباذر)ع(  زاده 

جهت  میتوانند  متقاضیان  نماید  واگذار  شرایط  واجد  اشخاص 
بهبهان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  به  بیشتر  اطالعات  کسب 

مراجعه فرمایند.  تلفن: 52824020- 09163725350
31399    شناسه آگهی: 573827 7200/م الف 

آگهی مزایده
دارد قصد  بهبهان  خیریه  امور  و  اوقاف   اداره 

زاده  امام  موقوفه  به  مربوط  مغازه  باب   3
طریق  از  جوانمردی  میدان  در  واقع  عبداله)ع( 

مزایده به اشخاص واجد شرایط به اجاره واگذار نماید، متقاضیان 
اجاره جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور خیریه 

بهبهان مراجعه فرمایند.  تلفن: 52824020- 061
31400    شناسه آگهی: 573818 7199/م الف 

آگهی نوبتی سه ماهه اول1398 بخش 25 فارس شهرستان مهر
به موجب مقررات ماده 12 قانون ثبت ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک واقعات آنها درقطعه 5 بخش8بوشهر الحاقی 
به فارس و  قطعات1و 2و3  بخش 25 فارس شهرستان مهر در سه ماهه اول سال 1398 قبول و درخواست ثبت گردیده به ترتیب شماره پالک و 

ذکرنام و نام خانوادگی متقاضی ثبت  و مقدار مساحت و محل وقوع ملک جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد .          
    

قطعه 5 بخش 8 بوشهر  الحاقی به فارس

 محمود کاویانی فرزند     پالك 94/41 1
علی عسکر

 ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 99917 مترمربع واقع
درشهرستان مهر منطقه دارالمیزان روستای بله کره

 محمود کاویانی فرزند  پالك 294/42
علی عسکر

 ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی به مساحت 175735 مترمربع واقع
درشهرستان مهر منطقه دارالمیزان روستای بله کره

بخش 25 فارس قطعه 2

 عبداهلل و حسین رضائیپالك 32473/18
 و حسن اربابی فرزندان

 غالمعلی

ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی  به مساحت 17529  مترمربع واقع 
شهرستان مهر روستای نرمان، سهام مستدعیان ثبت هر کدام دو دانگ 

مشاع از ششدانگ می باشد.

بخش 25 فارس قطعه 3

 سید هاشم حسینیپالك 42521/81
المدنی فرزند سید علی

 ششدانگ یک درب باغ نخلی  بمساحت 77845  مترمربع واقع
درشهرستان مهر شهر مهر نخلستان مهر

 حسن مظفرزاده فرزندپالك 54508/80
عباس

 ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 213/27
مترمربع واقع درشهرستان مهر شهر گله دار

 مصطفی حسنی زادهپالك 64509/548
فرزند عبدالرضا

 ششدانگ یک بابخانه به مساحت 402  مترمربع واقع درشهرستان مهر
 شهر مهر

بنا بر این برابر مواد 16و17 قانون ثبت وماده 86 آیین نامه هر کسی نسبت به امالک درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی واخواهی دارد 
طبق ماده 16 قا نون ثبت  از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا مدت 90 روز و در مورد آگهی نوبتی اصالحی تا مدت 30 روز اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک مهر تسلیم ورسید  اخذ نمایند وظرف مدت یک ماه از تاریخ  به مرجع ثبتی داد خواست به مرجع قضایی تقدیم نماید 
ودر غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم دادخواست را دریافت  واداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض  عمیالت ثبتی را بارعایت مقررات  ادامه می دهد چنانچه بین مستدعی ثبت و دیگری قبل از انتشار آکهی نسبت به پالک 
مندرج در این آگهی اقامه دعوی شده و در دادگاه مطرح است کسی که طرف دعوی یا مستدعی است  می تواند طبق ماده قانونی ثبت  گواهی 
الزم مشعر بر طرح دعوی از دادگاه اخذ و به اداره ثبت تسلیم و رسید اخذ نماید ضمنأ معترض مکلف است طبق تبصره 2 ماده واحده قانون ثبت 
و تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و اعتراض آنها در مرجع قضایی از بین رفته است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم  اعتراض  به اداره ثبت  محل دادخواست  الزم مراجع  قضایی را تقدیم نماید واال پس از پایان  مهلت مقرر در صورت نرسیدن  اعتراض  
حق او ساقط خواهد شد  وحقوق ارتفاقی در موقع مقرر تعیین حدود که طبق ماده 14 و15 قانون ثبت به عمل خواهد آمد منظور می گردد و 

مدت واخواهی نسبت به حدود و یا حقوق ارتفاقی طبق ماده  20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد .
همچنین اشخاصی که نسبت به پرونده های قانون تعیین تکلیف به ماهیت ملک معترضند ظرف مدت 90 روز و کسانی که به حدود و حقوق 
ارتفاقی معترضند ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مطابق ماده 86 ایین نامه قانون ثبت اعتراض خود را به این واحد ثبتی تسلیم نمایید.  

تاریخ انتشار نوبت اول : 05/01/ 1398     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/31
    31137         5992 م/الف              شناسه آگهی: 540801                      خلیل شاکری- رئیس ثبت اسناد وامالک مهر 

آگهی نوبتی و نوبتی اصالحی سه ماهه اول سال 1398
قسمتی از امالک بخش سه  و یک منطقه چهار شیراز 

برابر مقررات ماده12 و 15 قانون ثبت اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخش 3  و یک شیراز از فروردین ماه لغایت آخر خرداد 
ماه ماه سال 1398 تقاضای ثبت نموده اند با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره و مقدار و نوع ملک برای اطالع عموم به شرح زیر آگهی می شود 
لذا برابر ماده  16 قانون ثبت هرکس نسبت به ملک مورد ثبت ، اعتراض داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعالن نوبتی تا 90روز و در آگهی های 
اصالحی از تاریخ اولین انتشار به مدت 30 روز ضمن تقدیم اعتراض به  اداره  ثبت  از تاریخ تحویل   به مدت 30 روز با مراجعه به دادگاه صالحه و 

تقدیم دادخواست گواهی الزم اخذ و به این اداره تحویل نماید :
الف : آگهی های نوبتی  بخش سه شيراز

-پالک 5426 بخش  سه –خانم سکینه علوی زاده شیرازی فرزند کوچکعلی  نسبت به 1.5 دانگ مشاع  و آقای علی درویش فرزند کاکاخان نسبت به 
0.375 دانگ مشاع و آقای رضا درویش فرزند کاکاخان  نسبت به 0.375 دانگ مشاع  وخدیجه جهاندیده فرزند جهان محمد  نسبت به 0.375 دانگ 
مشاع  و خدیجه رستگار فرزند محمد حسین نسبت به یک دانگ مشاع  و فاطمه ضرغامی فرزند منوچهر نسبت به نیم دانگ مشاع  و عبدالخضر عساکره 
فرزند حمد  نسبت به 1.5 دانگ مشاع  و لیال کدخدایی فرزند خان باز نسبت به 0.375 دانگ مشاع   از ششدانگ یک قطعه زمین که سابقًا قسمتی از 

جدول عمومی بوده است به مساحت 23/60 متر مربع واقع در بخش 3  شیراز ابریشمی کوچه 7 ساختمان گلها.
-پالک 5429  بخش سه– آقای عبدالرسول مختاری فرزند بهمن بموجب وکالتنامه شماره 21791 مورخ 1396/11/16 دفتر اسناد رسمی 303 شیراز  
وکالتا از طرف آقای عنایت اله حقیقت جو فرزند تیمور و خانم طلعت ناز حقیقت جو فرزند تیموربصورت بالمناصفه نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین که قسمتی از جدول اشتراکی است به مساحت 14/07 متر مربع واقع در بخش سه شیراز -چهار راه آریا خیابان صوراصرافیل 8 متری ارشدی 4 

متری گالیر پالک 18  .
-پالک 5430  بخش سه–  خانم هاجر خاکزادیان ابرقوئی به نسبت 1277 سهم مشاع  و آقای اسماعیل علیمرادی به نسبت 2553 سهم مشاع و حسن 
علیمرادی به نسبت  3830 سهم مشاع از 7660 سهم سهام ششدانگ  یک قطعه زمینی که سابقا قسمتی از حریم رودخانه بوده است به مساحت 7/66 متر 

مربع واقع دربخش سه  شیراز بلوار هفت تنان کوچه 32 بن بست 34/3 پالک 303.
-پالک 5431  بخش سه– آقای رضا عربلو فرزند حاجی به نمایندگی از  شرکت تعاونی  مسکن کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح فارس   نسبت 

به ششدانگ یک قطعه زمین که سابقا قسمتی از معبر بوده است به مساحت 18/67 متر مربع واقع در بخش سه شیراز  بلوار گلستان .
-پالک  5434  بخش سه – اسمعیل مالیمی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 29/38 متر مربع واقع در بخش سه 

شیراز واقع در خیابان مشکین فام روبروی بیمارستان علی اصغر  پالک 193 ،جهت الحاق به پالک 569/13 بخش سه .
ب: آگهی های نوبتی اصالحی  بخش سه و بخش يک شيراز

- پالک 3581 بخش یک- خانم فرانک عسکری فرزند محمدحسن موازی 6 سهم از 6 سهم سهام عرصه و اعیان به استثناء سهم االرث فریدون عبدالهی 
و فاطمه بنا کار )وراث عبدالهی و زهرا جوکار و منیژه حسن شاهی )وراث مصطفی عبدالهی ( و داریوش عبدالهی و ابوالفتح عبدالهی و حسین عبدالهی 
و کیهان و فرنگیس و حلیمه و لیال شهرت عبدالهی وزری آی )وراث محمد تقی عبدالهی ( و وراث مرحوم پریوش عبدالهی و مهرانگیز یونسی زاده 
حقیقی از ششدانگ یک باب طویله )درحال حاضر بصورت یک قطعه زمین درآمده است( تحت پالک مذکور واقع در محله شاهزاده کوچه سید 
ذوالفقار برابر سند 30882 – 1397/11/13 دفتر اسناد رسمی 256 شیراز به نامبرده انتقال یافته که با توجه به اینکه به علت اشتباه در  قید سهام در  

اگهی های نوبتی بنام مالکین اولیه برابر رای هیات نظارت به استناد شق 5 ماده 25 قانون ثبت می بایست اگهی تجدید گردد .
- پالک 3581/1 بخش یک - خانم فرانک عسکری فرزند محمدحسن موازی 6 سهم از 6 سهم سهام عرصه و اعیان به استثناء سهم االرث فریدون 
عبدالهی و فاطمه بنا کار حقیقی  وراث مرحوم عنایت اله عبدالهی و زهرا جوکار و منیژه حسن شاهی وراث مرحوم مصطفی عبدالهی  و وراث مرحومه 
پریوش عبدالهی و مهرانگیز یونسی زاده حقیقی از ششدانگ یک باب خانه تحت پالک مذکور واقع در بخش 3 شیراز محله شاهزاده کوچه سید 
ذوالفقار برابر سند 30881– 1397/11/13 دفتر اسناد رسمی 256 شیراز به نامبرده انتقال یافته که با توجه به اینکه به علت اشتباه در قید سهام در اگهی 

های نوبتی بنام مالکین اولیه برابر رای هیات نظارت  به استناد شق 5 ماده 25 قانون ثبت می بایست اگهی تجدید گردد.
- پالک 3582  بخش یک - خانم فرانک عسکری فرزند محمدحسن موازی 6 سهم از 6 سهم سهام عرصه و اعیان به استثناء سهم االرث خانم  زهرا جوکار 
و منیژه حسن شاهی وراث مرحوم مصطفی عبدالهی و وراث مرحومه پریوش عبدالهی از ششدانگ یک باب خانه تحت پالک مذکور واقع در بخش 3 
شیراز محله شاهزاده کوچه سید ذوالفقار برابر سند 30883– 1397/11/13 دفتر اسناد رسمی 256 شیراز به نامبرده انتقال یافته که با توجه به اینکه به 
علت اشتباه  در قید سهام در اگهی های نوبتی بنام مالکین اولیه برابر رای هیات نظارت به استناد شق 5 ماده 25 قانون ثبت می بایست اگهی تجدید گردد.

پالک  تحت  مربع   متر   21 مساحت  به  متروکه  زمین جای جدول  قطعه  خلیل ششدانگ یک  فرزند  فالحی  مجید  اقای   - سه  بخش  پالک 5425   -
مذکورجهت تجمیع با پالک 914/10 بخش سه شیراز واقع در چهارراه دلگشا به سمت کلبه نرسیده به کالنتری بدلیل اشتباه در قید پالک 4522 که به 
استناد ردیف 5  بند387 مجموعه بخشنامه های ثبتی از جمله اشتباهات موثر در اگهی های نوبتی می باشد  لذا تحت پالک 5425 اصالح و اگهی تجدید 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/05/31 می گردید.     تاریخ انتشار نوبت اول: 98/05/01  
شناسه آگهی: 541648 5999 م/الف           31136

شاپور زارع شیبانی - رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 4 شیراز

آگهي ثبتي
خاص  سهامی  شرکت  پاپون  سبز  نگار  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   10530027119 ملی  شناسه  و   1361 ثبت  شماره  به 
 1398/02/16 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
به  انصاری  رضا  آقای   : از  عبارتند  مدیره  هیات  اعضا   -1  
شماره ملی2371431478 و آقای علی حسن انصاری به شماره 
شماره  به  انصاری  محمدحسین  وآقای  ملی2371430749 
ملی2371430757 همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
2- آقای محمدرضا انصاری به شماره ملی 2372772481 به سمت 
بازرس اصلی و خانم سارا رنجبر به شماره ملی 2360217704 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
شرکت  های  آگهی  درج  جهت  طلوع  کثیراالنتشار  روزنامه   -3

انتخاب شد. 31389         شناسه آگهی: 572463
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهي ثبتي
آگهی تغییرات شرکت ساربان نیروی جنوب شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 1205 و شناسه ملی 10860254043 به استناد صورتجلسه 

هیئت مدیره مورخ 1398/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1 - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای بهمن 
رزمی به شماره ملی 2360042580 سمت رئیس هیئت مدیره آقای 
رئیس  نایب  سمت  2360118870.به  ملی  شماره  به  دهداری  بهمن 
هیئت مدیره آقای محمدمهدی فروزنده به شمارملی 2298461181 
 : امضا  .به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2- دارندگان حق 
، سفته  قبیل چک  از  تعهدآور شرکت  بهادار و  اوراق  اسناد و  کلیه 
با  همراه  رزمی  بهمن  امضاء  با  عقوداسالمی  و  قراردادها   ، بروات   ،
مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء 

بهمن رزمی و مهر شرکت معتبر می باشد . 31395  
شناسه آگهی: 572467

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

آگهي ثبتي
آگهی تغییرات شرکت نگار سبز پاپون شرکت سهامی خاص به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   10530027119 ملی  شناسه  و   1361 ثبت 

هیئت مدیره مورخ 1398/02/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
به قرار ذیل میباشد: آقای رضا  تعیین سمت اعضا هیات مدیره   -1
انصاری به شماره ملی2371431478 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و آقای علی حسن انصاری به شماره ملی 2371430749 
به  انصاری  محمدحسین  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  به 
. 2- کلیه  به سمت عضو هیئت مدیره  شماره ملی 2371430757 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء یک 
امضاء از سه امضاء آقایان رضا انصاری یا علی حسن انصاری یا محمد 

حسین انصاری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 31390
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آگهي ثبتي
آگهی تغییرات موسسه میراث پریشان کازرون موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت 290 و شناسه ملی 14006542825 به استناد صورتجلسه 
شماره  نامه  بموجب  که   1398/04/12 مورخ  عادی  عمومی  مجمع 
قرار  کازرون  شهرستان  فرمانداری  تایید  مورد   5651/1/1653/98

گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای محمدجواد سیاح پور – کورش 
حیدری – بهرام عالیشوند – زهرا سیاح پور – سیدمحسن موسوی نژاد 
پور  سیاح  ابوالقاسم  آقای  و  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  عنوان  به   -
برای  مدیره  هیئت  البدل  علی  اعضای  عنوان  زاده  رحیم  سارا  وخانم 
شماره  به  امیرعضدی  حسین  آقای  گردیدند  انتخاب  سال  دو  مدت 
به  باقری  اشکان  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  ملی.2360444328 
شماره ملی 2360594257 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار طلوع جهت نشر آگهی 

های شرکت انتخاب شد. 31392        شناسه آگهی: 572466
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آگهي ثبتي
آگهی تغییرات شرکت ساربان نیروی جنوب شرکت سهامی خاص 
استناد  به   10860254043 ملی  شناسه  و   1205 ثبت  شماره  به 
 1398/04/22 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
بهمن  آقای  شدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیات  اعضای   -1  
رزمی به شماره ملی 2360042580 _ آقای محمدمهدی فروزنده 
به شماره ملی 2298461181 _ آقای بهمن دهداری به شماره ملی 
2360118870 به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. 2ـ آقای بهنام جعفری به شماره ملی 2360167510 به سمت 
بازرس اصلی آقای رستم رزمی نیا به شماره ملی2372055879 به 
انتخاب شدند.  مالی  برای مدت یک سال  البدل  بازرس علی  سمت 

31394           شناسه آگهی: 572461
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آگهي ثبتي
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گل باران کازرون شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 368 و شناسه ملی 10530074541 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد : 
- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی مظفری 
به شماره ملی 2372160834 و آقای عباس رمضان زاده به شماره ملی 
2370260432 و خانم الله رمضان زاده به شماره ملی 2371943304 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - خانم مرجان رمضان زاده به شماره 
ملی 2372531433 به سمت بازرس اصلی و خانم فریبا پدرام به شماره 
سال  یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به  ملی2370970391 
مالی انتخاب گردیدند - روزنامه طلوع جهت درج آگهی های شرکت 

شناسه آگهی: 572468 انتخاب شد . 31396  
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آگهي ثبتي
آگهی تغییرات شرکت تولیدی گل باران کازرون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 368 و شناسه ملی 10530074541 به استناد صورتجلسه هیئت 

مدیره مورخ 1398/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای عباس رمضان زاده به شماره ملی 2370260432 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم الله 
رمضان زاده به شماره ملی 2371943304 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مظفری به شماره ملی 2372160834 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 مهدی مظفری 
و عباس رمضان زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مهدی مظفری یا عباس رمضان زاده و مهر شرکت 

شناسه آگهی: 572469    معتبر می باشد. 31397  
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 

آگهي ثبتي
به  نیرو پخش شرکت سهامی خاص  آگهی تغییرات شرکت فراز گامان 
شماره ثبت 33852 و شناسه ملی 10530460549 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سرمایه شرکت از مبلغ 150000000ریال منقسم به 15000 سهم 10000 
ریالی به مبلغ 500000000 ریال منقسم به 50000 سهم 10000 ریالی با 
نام تواما از محل آورده نقدی اعضا و صدور سهام جدید که تماما مبلغ 
افزایشی و باال بردن ارزش اسمی سهام افزایش یافت و در این رابطه ماده 
5 اساسنامه مربوط به سرمایه به شرح زیر اصالح گردید . و در پی افزایش 
سرمایه شرکت از مبلغ 150000،000 ریال به مبلغ 500000000 ریال 
ما به التفاوت افزایش سرمایه که معادل مبلغ 350000000 ریال می باشد 
به  بانک صادرات شعبه فلکه کازرون  بانکی 501/ش/523  طی گواهی 
به شماره حساب جاری  تاریخ 1397/09/24  در  فیش 840489  شماره 

شرکت 0103772206001 واریز گردید. 31393  
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آگهي ثبتي
آگهی تغییرات موسسه میراث پریشان کازرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14006542825 ملی  شناسه  و   290
تایید فرمانداری  نامه شماره 565/1/1653/98 مورد  1398/04/12 که بموجب 

شهرستان کازرون قرار گرفته است تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
رئیس  سمت  به   2370656905 ملی  شماره  به  حیدری  کوروش  آقای  1ـ   : الف 
هیئت مدیره 2ـ آقای بهرام عالیشوند به شماره ملی 2370761131 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای سیدمحسن موسوی نژاد به شمارملی 2360108141 
به سمت عضو هیئت مدیره 4 – خانم زهرا سیاح پور به شماره ملی 2360352261 
سمت  به   2360623362 ملی  شماره  به  دادوند  رضا  آقای   –  5 دار  خزانه  سمت 
عضو هیئت مدیره 6 - آقای محمدجواد سیاح پور به شماره ملی 2360421123 
به عنوان مدیرعامل)خارج از اعضای هیئت مدیره ( برای مدت دو سال انتخاب شد 
. ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل )محمدجواد سیاح پور ( وخزانه دار 
)زهرا سیاح پور (و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
موسسه معتبر می باشد.ونامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل )محمدجواد 
سیاح پور ( همراه با مهر موسسه معتبر می باشد . 31391     شناسه آگهی: 572465
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