قالــب قراردادهــای
بیخبــرم .اگــر در
کــه در موعــد مقــرر
مرکــزی پرداخــت
در مــورد واریــزی
جــاد شــده باشــد،
ـت نــدارد .در بــاره
یتهــای دیگــران
پتروشــیمی و اخــذ

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
دفترچه تمبر مالیاتی مخصوص وکال متعلق به آقای
حسن زارع به شــماره پروانه  1807فرزند سیاوش
مفقود گردیده اســت لذا از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.

معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

32338171
- 09171236039
مرادی
-32360669رجب 1440
اسفند 12 1397
سهشنبه 28

Mar 19، 2019

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحلهای (با ارزیابی کیفی همزمان)

ل تـورم خواهد بود،

زمانی قبـل و بعد از
گاره همیشـه وجود
رود که بـه افزایش

 50سـالهای که در
وقتی سـال 1391
ثبات بازار مسـکن
شـت .بنابراین کلید

ن نیسـتیم که نقش
ندهیم.
ونق گرفته بـود .اما

که سـاخت و سـاز
ت .ولی برای سـال
خوشـبین هسـتیم.
بیفتد بـرای اقتصاد

ین اسـت که بحث
مام شـده مسـکن

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان فارس در نظر دارد مناقصه عمومی زیر را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل
برگزاری مناقصه تا ارایه پیشــنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند.

ردیف

شرح پروژه

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

گواهی صالحیت معتبر موردنیاز

1

بهسازی و تعریض محور قادرآباد -سرچهان -کرهای

120.000.000.000

2.900.000.000

رتبه ( )5راه و ترابری

2

بهسازی نوع یک محور استهبان -نیریز -قطرویه
(تجدید شده)

81.729.835.349

3.135.000.000

رتبه ( )5راه و ترابری

 )1داشتن گواهی صالحیت معتبر مطابق با اسناد مناقصه الزامی میباشد.
 )2مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت  8صبح مورخ  97/12/28به مدت ( )5روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
امکانپذیر میباشد.
 )3آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشــنهاد قیمت :آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا پایان وقت اداری مورخ  97/11/23و
تحویل نسخه فیزیکی آن به مناقصهگزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  98/1/22و محل آن دبیرخانه اداره کل میباشد.
 )4زمان گشایش پیشنهاد :پیشنهادها را در حضور نمایندگان مناقصهگران حاضر در جلسه در ساعت  10صبح مورخ  98/1/24در این اداره کل بازگشایی خواهد شد.
 )5اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه :شیراز بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
فارس -اداره پیمان و رسیدگی
 )6هزینه کارمزد ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 )7اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس ،27313131 :دفتر ثبتنام 85193768 :و 88969737
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبتنام /پروفایل تأمین کننده /مناقصهگر ":موجود است.
 )8وب سایتها جهت بازبینی آگهی  www.setadiran.irو iets.mporg.ir
شناسه آگهی418244 :
 /22600م الف

تاریخ انتشار نوبت اول97/12/27 :

تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/28 :

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان فارس

آگهی تغییرات شرکت عدالت شهرستان ممسنی شرکت تعاونی به
شماره ثبت  815و شناسه ملی 10861856429
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ
 04/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 - 1محل شرکت در واحد ثبتی ممسنی به آدرس استان فارس
 ،شهرســتان ممسنی  ،بخش مرکزی  ،شــهر نور آباد ،اشکان ،
میدان جمهوری اسالمی  ،بلوار ولی عصر  ،پالک  ، 0طبقه همکف
 کدپســتی  7351984184تغییــر یافت و مــاده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
شناسه آگهی 418861
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ممسنی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139760311017000376مــورخ  97/12/19هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی کرامت بهمنپور فرزند شــاه ولد به شماره
شناســنامه  825صادره از فسا در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به
مساحت  246873مترمربع تحت پالک  208فرعی از  225اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  225اصلی واقــع در قطعه یک بخش  5فارس
واقع در خرامه روســتای مهرآباد که از میزان سهم متعلق به ایشان به
موجب ســند مالکیت مشــاعی که در دفتر  50صفحه  312ذیل شماره
 16750که به نامش ثبت گردیده کسر گردیده ،محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد در
هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول97/12/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/1/17 :
 /22401م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
سید شهاب الدین حاجی زاده
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت تعاونی صفا حق نیلوفر درتاریخ  1397/12/05به شماره
ثبت  49999به شناسه ملی  14008173274ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع  - :نگهداری وخدمات فضای ســبز شــامل خدمــات باغبانی
،نگهداری فضای ســبز  -2امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری وبهره
برداری از تاسیســات برودتــی وحرارتی -3خدمات عمومی شــا مل
تنظیفات ،نامه رسانی ،پیشخد متی ،امور ابدارخانه ،خدمات پاسخگوئی
تلفنی  -4امور آشــپزخانه ورســتوران شــامل تهیه وتوزیع غذا ،اداره
رســتوران وبوفه  -همه فعالیتها الزاما با رعایت قانون ومقررات جاری
کشور می باشــد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط
مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :اســتان فارس  ،شهرستان شــیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر
شــیراز ،تاچارا  ،کوچه  ، 6بن بســت  ، 6/1پــاک  ، 185طبقه همکف
کدپستی  7196847698سرمایه شــخصیت حقوقی :مبلغ16000000ریال
منقسم به 160ســهم 100000ریالی که مبلغ  8000000ریال آن نقدا ً به موجب
نامه شــماره  2420/204مورخ  97/11/13بانک توسعه تعاون شعبه امیر
کبیر پرداخت گردیده است.
اولیــن مدیــران  :آقای علیرضــا صفائــی اردکانی به شــماره ملی
 2282602765و به ســمت عضــو هیئت مدیره  -عضــو علی البدل
به مدت  3ســال خانم لیال نعمتی به شــماره ملی  2295455359و به
ســمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3ســال خانم
مریم حقیقت به شــماره ملی  2295480434و به سمت منشی و عضو
هیئت مدیره به مدت  3ســال آقای عبد الرحیــم صفائی اردکانی به
شماره ملی  2549757191و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و به
ســمت مدیرعامل به مدت  3ســال آقای علی حقیقت به شماره ملی
 4250126171و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال
دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از
قبیل چک  ,ســفته ,برات و اوراق بهادار با امضاء ثا بت اقای عبد الرحیم
صفائی اردکانی (مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره) به اتفاق آقای
علی حقیقت ( رئیس هیات مدیره) و مهر تعاونی دارای اعتبار اســت و
اوراق عادی و نا مه ها با امضای اقای عبد الرحیم صفائی اردکانی (مدیر
عامل ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه
بازرســین :آقای محمد مهدی نعمتی به شــماره ملی2297616759
بعنــوان بــازرس اصلی و خانم مرضیــه صفی یاری خفری به شــماره
ملی 2291683357بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی
انتخاب شدند.
ثبت موضوع فعالیــت مذکور،به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت
نمی باشد.
رونوشت به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز بازگشت
به نامه شماره  97/21153مورخ 97/11/14
شناسه آگهی 418858
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311017000377مــورخ  97/12/19هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی کرامت بهمنپور فرزند شاه ولد به شماره
شناسنامه  825صادره از فسا در ششدانگ یک درب باغ به مساحت
 50669/07مترمربع پالک  209فرعــی از  225اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  225اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس واقع در
خرامه روســتای مهرآباد که از میزان سهم متعلق به ایشان به موجب
سند مالکیت مشــاعی که در دفتر  50صفحه  312ذیل شماره 16750
که به نامش ثبت گردیده کســر گردیده ،محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول97/12/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/1/17 :
 /22399م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
سید شهاب الدین حاجی زاده
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311017000375مــورخ  97/12/19هیأت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرامه تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی کرامت بهمنپور فرزند شاه ولد به شماره
شناسنامه  825صادره از فسا در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت
 81210/47مترمربــع تحت پالک  207فرعــی از  225اصلی مفروز و
مجزی شــده از پالک  225اصلی واقع در قطعه یک بخش  5فارس
واقع در خرامه روستای مهرآباد که از میزان سهم متعلق به ایشان به
موجب ســند مالکیت مشاعی که در دفتر  50صفحه  312ذیل شماره
 16750که به نامش ثبت گردیده کســر گردیــده ،محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول97/12/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/1/17 :
 /22400م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرامه
سید شهاب الدین حاجی زاده
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشداد طراحان مهزاد درتاریخ
 1397/12/25به شــماره ثبت  50148به شناسه ملی 14008227968
ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت :عملیات ســاخت در امور عمرانــی از قبیل احداث
ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در صورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :اســتان فارس ،شهرستان شــیراز ،بخش مرکزی ،شهر
شــیراز ،مالصدرا ،کوچه 8خلیلی ،خیابان خلیلی  ،پالک  ، 0ساختمان اوا،
طبقه دوم کدپستی 7193655617
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  2000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شــرکا خانم مریم کشمیری به شماره
ملی  2296538509دارنده  1000000ریال سهم الشرکه آقای سید محمد
مهدی زاده محمد به شــماره ملی  2301151581دارنده  1000000ریال
سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم مریم کشمیری به شماره ملی
2296538509و به ســمت رئیس هیئت مدیــره به مدت نامحدود
آقای سید محمد مهدی زاده محمد به شماره ملی 2301151581و به
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری با امضا سید محمد مهدی زاده محمد همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار عصر
مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشد.
شناسه آگهی 418841
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

در مصرف گاز صرفه جویی کنیم
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آگهی
سال بیست و چهارم شماره 6593

آگهی تغییرات شرکت سنگبری سروش نی ریز شرکت تعاونی به
شماره ثبت  428و شناسه ملی 10530082086
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1395/11/29و نامه شماره  96/12581مورخ 1396/01/30
اداره تعاون کار ور فاه اجتماعی شهرســتان نی ریز تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 - 1اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقایان
اســماعیل بابری و محمد رضا بابری و سعید بابری به عنوان
اعضای اصلی و آقای حمید بابری و خانم سکینه بابری به عنوان
اعضای علی البدل برای مدت  3سال انتخاب گردیدند.
 - 2خانــم مژگان قره چاهی به عنوان بــازرس اصلی و آقای
مجید بابری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید و برای
مدت  1سال مالی انتخاب گردیدند.
شناسه آگهی 418860
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
آگهی تغییرات شرکت تولید روستایی نوید هشت پشت کوه رستم
شرکت تعاونی به شماره ثبت  108و شناسه ملی 10980116620
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ
 1397/12/16و نامه شــماره  741/5764مــورخ 97/12/19
صادره از اداره تعاون روســتایی شهرستان رستم تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 محل شرکت در واحد ثبتی رســتم به آدرس :شهرستانرستم  ،بخش ســورنا  ،دهســتان پشتکوه رســتم  ،روستا
چهارطاق ،چهار طاق  ،کوچه (گل ســرخ)  ،خیابان چهارطاق ،
پالک  ، 0طبقه همکف ,کد پستی 7358147379تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
شناسه آگهی 418859
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رستم
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شــرکت ســهامی خاص جاوید فاتح کاران منصور درتاریخ
 1397/12/11به شــماره ثبت  50019به شناســه ملی 14008186670
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگــردد .موضوع فعالیت :نگهداری و بهره
برداری از تأسیســات مرتبط با آب آشــامیدنی روستایی و شهری
نظیرچاهها ،آبگیرها ،تصفیهخانهها ،مخازن ،ایستگاههای پمپاژ ،خطوط
انتقال ،سیستمهای کنترل و شبکههای توزیع ،نگهداری و بهرهبرداری
از تأسیســات عمومی دفع بهداشتی فاضالب روســتایی و شهری.
مرمت ،بازســازی و توسعه شبکهها و تأسیســات آب آشامیدنی.
تأمین آب آشــامیدنی در شبکههای روســتایی و شهری براساس
اســتانداردهای مصوب،ســاخت تصفیه خانه هــای آب و فاضالب
صنعتی و بهداشــتی ،انجام پروژه های آب و فاضالب و ســازه های
آبی و هیدرولیکی و عملیات آبیاری و نوین تحت فشــار .مشــاوره و
نظارت و طراحی تمام پروژه های عمرانی طبق اســتانداردهای نظام
مهندســی  .نصب و تعویض کنتور آب  ،ارائه کلیه خدمات در زمینه
رنگ کاری نماهای ساختمان ،ایزوگام ،آسفالت کاری .طراحی معماری
انواع ســاختمان ،خرید و فروش ،نصب و راه اندازی  ،اجرا و نگهداری
و تعمیرات سیســتمهای آسانســور ،باالبر و پله برقی .اعالن و اطفاء
حریق ،پیمانکاری درتمامی حوزه های مجاز برق .تاسیســات برق و
گاز و آب تمامی ســاختمان های اداری ،صنعتی و خانگی .لوله کشــی
آب و برق و گاز .نقشه کشــی تمامی ساختمان های اداری ،صنعتی و
خانگی ،خرید و فروش ضایعات و بازیافت پســماند شهری و صنعتی،
انجام پروژه های شبکه های آب و فاضالب شهری ،روستایی ،صنعتی
و اداری و خطوط انتقال آب آشامیدنی و کشاورزی ،نصب و تعویض
کنتور گاز ،نصب کلیه خطوط و لوله گاز شــامل پر فشار و کم فشار –
نشت گیری لوله های زمینی و هوایی شیر و اتصاالت گاز و پیمانکاری
کلیه امور خدماتی گاز (بجز اکتشــاف و اســتخراج و بهره برداری).
تهیه و پخش انواع وسایل و لوازم پزشکی و بیمارستانی ،عقد قرارداد
با تمامی بیمارســتانها  ،مراکز درمانی  ،شرکتها  ،موسسات دولتی و
غیردولتی و همچنین شــرکتهای فعال در زمینه تجهیزات پزشــکی ،
طراحی ،محاســبه ،نظارت و ایجاد و نگهداری کلیه پروژه های فضای
سبز و محوطه سازی ،زیبا سازی و رنگ آمیزی معابر.انجام کلیه امور
خدماتی شامل تنظیفات ،محوطه ســازی فضای سبز ،تامین نیروی
انسانی مجاز شــرکت ،اجرای کلیه خدمات شهری اعم از مبلمانهای
شــهری ،رنگ آمیزی جداول و جدول کشی ،تسطیح اراضی ،شرکت
در مناقصات و مزایدات  ،اخذ وام و تســهیالت ریالی و ارزی از کلیه
بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ،همچنین
اجراء کلیــه طرح های بازیافت انواع زباله و پســماندهای صنعتی و
غذایی و تولیدی .طراحی و نقشــه برداری کلیه امور مربوط به گاز
رسانی به مناطق مختلف شــهری و روستایی .فعالیت های طراحی و
محاسبه سازه های ساختمانی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به
احداث انواع ســاختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی،فلزی
و پیش ســاخته .عملیات خاکی،راهسازی،پلســازی،محوطه سازی و
زهکشی ،ساخت مخازن ،سد و بندهای خاکی و بتنی ،طراحی معماری
انواع ســاختمان ،انجام کلیه فعالیتهای تاسیســات برق شامل(تعمیر
و نگهداری )،و مخابرات (بجز بیســیم)  ،انجام کلیه فعالیتها در زمینه
تاسیســات مکانیکی و حرارتی .طراحی  ،نصب و راه اندازی بالست و
رنگ آمیزی و عایقکاری تاسیســات  .امور خدماتی شامل تنظیفات و
خدمات شــهری شامل تهیه و طبخ غذا و امور آشپزخانه و تاسیسات
کلیه ادارات دولتی و غیره دولتی  .تامین ماشین آالت و وسایل نقلیه
اعم از ســبک و ســنگین جهت شــرکتها و ادارات و تامین تجهیزات
درتمامــی موارد فوق ،انجــام صــادرات و واردات کاالهای مجاز و
شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی(پس از اخذ مجوزهای الزم
با رعایت قوانین جمهوری اسالمی ایران) .درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان فارس  ،شهرســتان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر
شــیراز ،کوشــک میدان  ،کوچه  ، 8کوچه  ، 10پالک  ، 0طبقه همکف
کدپستی 7166797591
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  100000000ریال نقدی
منقسم به  100ســهم  1000000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ
 35000000ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 45/39065
مورخ  1397/11/04نزد بانک بانک ملت شــعبه میدان دفاع مقدس
با کد  29065پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام
می باشد
اعضــا هیئت مدیــره آقــای فرهاد منصــوری به شــماره ملی
2360072390و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای علی منصوری به شماره ملی 2372349570و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2ســال خانم پریسا منصوری به شماره ملی
2372735527و به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری با امضاء منفردا ً خانم پریسا منصوری همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه بازرسان خانم ناهید زارع به
شــماره ملی  2300491850به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال
مالی آقای ایوب صدری منش به شماره ملی  5489957131به سمت
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار عصر
مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد.
شناسه آگهی 418840
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

برگ ســبز اتومبیل پراید مدل  1390به شــماره پالک
141ل 19ایران  83به شــماره موتور  4049745و شــماره
شاســی  S3412290895096متعلق به علیرضا ســاروئی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفترچه تمبر مالیاتی مخصوص وکال متعلق به
آقای ابراهیم خســروی زاده به شماره پروانه
 2715فرزند فضل اله مفقود گردیده است لذا
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی   -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32338171 -32360669 - 09171236039
آگهی تغییرات شرکت سنگبری سروش نی ریز شرکت تعاونی به شماره
ثبت  428و شناسه ملی 10530082086
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ
 1395/11/29و نامه شــماره  96/12581مورخ  1396/01/30اداره
تعاون کار ور فاه اجتماعی شهرستان نی ریز تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 - 1اساســنامه جدید دارای  52مــاده و  37تبصره تصویب و
جایگزین اساسنامه قبلی شرکت تعاونی گردید.
شناسه آگهی 418857
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
آگهی مزایده
به موجب پرونــده اجرایی کالســه  971510محکوم لــه پروین زمانی
علی آبادی تقاضای فروش اموال توقیفی محکــوم علیه  -1پوریا فاتحی
علیآباد  -2علی نقی فاتح علیآبادی که نوع و مشــخصات آن به شرح
ذیل میباشــد معادل مبلغ  168108205ریال بابــت محکوم به و هزینه
دادرســی و خســارت تأخیر تأدیه از طریق مزایده و انتشار آگهی در
یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار محلی استان فارس را نموده به همین
سبب در یکشنبه مورخ  98/1/25از ساعت  10الی  11در محل اجرای احکام
مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شــیراز مزایده برگزار خواهد
شــد متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبــل از تاریخ مزایده اموال
را در محل اجرای احکام مجتمع شــماره یک شیراز مالحظه نمایند قیمتی
که مزایده از آن شــروع میشود براســاس نظریه کارشناس رسمی
دادگستری مبلغ  199550000ریال و برنده مزایده کسی است که باالترین
قیمت را پیشــنهاد و ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان ســپرده به
قسمت اجرا تســلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت سی روز از تاریخ
مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی اموال ســپرده
تودیعی پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد این
آگهی نوبت اول میباشد ضمن ًا نوع و مشخصات و مختصات اموال مورد
مزایده به شــرح زیر میباشد .ضمن ًا ده درصد مبلغی که قادر به خرید
مورد مزایده میباشــید چک پول به همراه داشــته باشید .ضمن ًا مورد
مزایده سنگ ساختمانی به شرح ذیل می باشد.
 -1ســنگ حاجی آباد به متراژ  155مترمربع از قرار هر مترمربع 400.000
ریال جمع ًا به ارزش  62.000.000ریال
 -2ســنگ عباس آباد به متراژ  165مترمربع از قرار هر مترمربع 470.000
ریال جمعا به ارزش  77.550.000ریال
 -3ســنگ چرمی عباس آباد به متراژ  120مترمربع از قرار هر مترمربع
 500.000ریال جمع ًا به ارزش  60.000.000ریال
/22395م الف
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شیراز
فرحناز زارع
آگهی اجراییه
شماره اجراییه9710427143900266 :
شماره پرونده9709987143900592 :
مشــخصات محکوم لهــم -1 :عبدالرحیم ادیب فرزند رضا به نشــانی
اســتان فارس -شهرستان شــیراز -خیابان قصردشت نبش خیابان باغ
شــاه ساختمان سبحان طبقه  4واحد  8و  -2اعتباری ملل به نشانی استان
تهران -شهرستان تهران -خیابان خ شیراز جنوبی پایینتر از اتوبان همت
نبش کوچه رضوان پالک 7
مشــخصات محکوم علیهم -1 :افشــین دهقانی فرزند صولت به نشانی
استان فارس -شهرستان شیراز -خیابان عرفان کوچه  16/10سمت چپ
درب  4کدپســتی  7167637165همراه  09164595247و  -2یوســف
گودرزی فرزند کامبوزیا به نشــانی اســتان فارس -شهرستان شیراز-
خیابان مهدی آباد کوچه  8سمت راست درب 5
مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم لــه :عبدالرحیم ادیب
فرزند رضا به نشانی استان فارس -شهرستان شیراز -خیابان قصردشت
نبش خیابان باغ شاه ساختمان سبحان طبقه  4واحد  8وکیل اعتباری ملل
محکوم به :به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه
مربوطه  9709977143900864و رأی اصالحی شــماره  907محکوم علیه
محکوم است به حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 120000000
ریال بابت اصل خواســته به انضمام مبلغ  5096000ریال هزینه دادرسی
و حقالوکاله وکیل و خســارت تأخیر تأدیه به صورت روزشمار از تاریخ
 97/7/2در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عشــر دولتی که به عهده
محکوم علیه میباشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد( .ماده  34قانون اجرای
احکام مدنی)
 -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
 -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و
غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان
نزد بانکها و مؤسســات مالی و اعتباری ایرانــی یا خارجی دارد به همراه
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد
اشــخاص ثالت دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت میشود (مواد  8و 3
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
 -4خودداری محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فرار
از اجــرای حکم ،حبس تعزیــری درجه هفت را در پــی دارد (ماده 34
قانون اجرای احکام مدنی و مــاده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی )1394
 -5انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا هر دو
مجازات میشود( .ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
 -6چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل
توســط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره  1مــاده  3قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی )1394
/22398م الف
قاضی شعبه سی و چهارم شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شیراز
ابراهیم ابراهیمی

