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آگهی
پنجشنبه  2آبان 1398

 25صفر 1441

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای اطمینان گستر پرسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  39479و شناسه ملی 14003983935
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/09/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شــعبه ای از شــرکت فوق به آدرس شــیراز انتهای بلوار ارتش ابتدای خیابان جنب طبقه همکف کدپستی  7164956477به
مدیریت خانم مرضیه سجادی اسالمی تاسیس گردید
شناسه آگهی()642032
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای اطمینان گستر پرسیا
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  39479و شناسه ملی
14003983935
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/11/20
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ  1100000000ریال به مبلغ  2200000000ریال
از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت که
بنــا به آگهی ماده  169و رعایت حق تقدم ســهامداران مبلغ
تعهدی و افزایشــی تماما بموجب نامه شماره 39099/6425
مورخه  1397/11/24نزدبانک ملت شــعبه نواب صفوی واریز
گردید وماده  5اساسنامه به شرح ذیل میباشد:
ماده  5اساسنامه  :سرمایه شرکت مبلغ  2200000000ریال تماما
نقدی اســت که به  200سهم  11000000ریالی با نام عادی منقسم
گردیده است که صد درصد ان پرداخت شده است
شناسه آگهی()642031
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کاال کسری ترابر شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  13409و شناسه ملی 10530257500
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1398/01/31ونامه شماره 41/5421مورخ 98/02/02صادره از
اداره کل حمــل ونقل جاده ای اســتان فارس تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 روزنامه کثیراالنتشــار عصرمردم جهــت درج آگهی هایشرکت تعیین شد.
شناسه آگهی()642038
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت طراحی و تکوین پیر امید شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  20685و شناسه ملی 10530327350
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1398/06/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 مهــدی باقــری  2511295377و آقــای وحیــد اقبــال 2511288273وآقای سجاد ســعیدی نژاد  2511878224و
آقای ســامان صیادی 2298641641برای مدت دو ســال به
سمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.
 آقای رضا اژدری  2296287360به ســمت بازرس اصلی وآقای غالمحسین سقایت  2511896974به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شناسه آگهی()642026
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شــرکت تعاونی دشــت بهاران حاجی آباد خرم بید
در تاریخ  1398/07/11به شــماره ثبت  637به شناسه ملی
 14008664481ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع :کشــت گیاهان دارویی و جمع آوری و توزیع گیاهان
دارویی ،پرواربندی ،گردشگری ،کشاورزی ،کشت علوفه های
دامی ،پرورش مرغ تخم گذار و گوشــتی ،پرورش بلدرچین و
شترمرغ طبق قوانین جاری و مقررات جاری کشوردرصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان فارس  ،شهرستان خرم بید  ،بخش مرکزی
 ،شهر صفاشهر ،محله شــهرک امام خمینی  ،بلوار امام خمینی
ک  ، 63بلــوار امام خمینی  ،کوچه  ، 63پالک  ، 0طبقه همکف ،
واحد  2کدپستی 7396147839
سرمایه شخصیت حقوقی  3500000 :ریال می باشد.منقسم به
 7سهم  500000ریالی که مبلغ  3500000ریال آن نقدا ً طی گواهی
بانک به شــماره 114924مــورخ 1398/05/23بانک قوامین
پرداخت گردیده است
اولیــن مدیران  :آقای ســجاد انصاری نژاد به شــماره ملی
 2400067732و به ســمت عضو هیئت مدیــره  -عضو علی
البدل به مدت  3ســال آقای فرزاد ســعادتمند به شماره
ملی  2400089051و به ســمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی
البدل به مدت  3ســال خانم راهله سعادتمند به شماره ملی
 2411173296و به ســمت رئیس هیئت مدیره و به ســمت
مدیرعامل به مدت  3سال خانم لیال سعادتمند به شماره ملی
 2411195389و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت
 3سال خانم زمانه سعادتمند به شماره ملی 2410374727به
سمت منشی هیات مدیره برای مدت  3سال
دارندگان حق امضا :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور
بانکی از قبیل چک  ,سفته ,برات و اوراق بهادار با امضاء ثابت
راهله ســعادتمند مدیرعامل (رئیس هیات مدیره) به اتفاق
لیال ســعادتمند (نائب رئیس هیات مدیره)در غیاب ایشان
باتفاق زمانه ســعادتمند (منشی هیات مدیره) و مهر تعاونی
دارای اعتبار اســت و اوراق عادی و نامــه ها با امضای راهله
سعادتمند (مدیر عامل ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسین:آقا احمدرضا
سعادتمند به شــماره ملی 2411108699بعنوان بازرس اصلی
وآقای حسین انصاری نژاد به شماره ملی 2410375421بعنوان
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ثبــت موضوع فعالیت مذکور،به منزلــه اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد.
رونوشت :اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان خرم بید
بازگشت به شماره 98/100856مورخ 1398/06/05
شناسه آگهی()642030
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم بید

آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنایع سبز جم شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  29005و شناسه ملی 10530411319
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1397/04/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای حمیدرضاصداقت به شــماره ملــی 2291660276-آقای حســین کرونی به شــماره ملی 2291660276-آقای
سیدمحمدرضاسیدشاهروبندی به شماره ملی 2296139752
برای مدت دوســال به سمت هیات مدیره انتخاب شدند- .
خانم زهرارزده به شماره ملی 2297922590به سمت بازرس
اصلی وخانم ندادست بالرکی به شماره ملی 2295519268به
ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب
شدند.
شناسه آگهی()642028
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کاال کسری ترابر شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  13409و شناسه ملی 10530257500
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده مورخ
 1397/01/31ونامه شماره 41/5421مورخ 98/02/02صادره از
اداره حمل ونقل جاده ای اســتان فارس تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 محل شــرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس :شهر شیراز،رکن آبــاد  ،بزرگراه امام خمینی  ،خیابان (پایانه بار )  ،پالک ، 0
طبقه همکف  ،واحد  , 39کد پستی 7149615447تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
شناسه آگهی()642039
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام ده بید شیر شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  33و شناسه ملی 10530013767
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/07/01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 بهروز حیدری به شــماره ملی  2538925916به ســمترئیس هیئت مدیره و عبدالرســول حیدری به شــماره ملی
 2539637337بــه ســمت نائب رئیس هیئــت مدیره و
محمدرضا حیدری به شــماره ملی  2538999537به سمت
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند.
 کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل
(محمدرضا حیدری) و رئیس هیــات مدیره( بهروز حیدری)
همراه با مهر شرکت معتبر می باشــد و سایر اوراق عادی و
نامه هــای اداری با امضاء مدیرعامــل (محمدرضا حیدری)
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی()642024
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم بید
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس موسســه غیر تجاری فرهنگی ورزشی پیشتازان مهر
جاودان درتاریخ  1398/07/24به شماره ثبت  4128به شناسه
ملی  14008702094ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع :تاسیس باشــگاه کوهپیمایی و کوهنوردی و اردوهای
گردشگری ورزشی و صعودهای ورزشی و فوتسال و شنا و دو
چرخه ســواری کوهستانی و هندبال و والیبال با رعایت قوانین
و مقررات مصوبه جاری کشــوردرصورت لــزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان فارس  -شهرستان شیراز  -بخش مرکزی
 شهر شیراز-محله قالی شویی-کوچه 1-بلوار امیرکبیر-پالک0ســاختمان برج صنعت-طبقه ششــم-واحد  622کدپستی7176775746
سرمایه شخصیت حقوقی  1000000 :ریال می باشد.
اســامی و میزان سهم الشرکه شــرکا  :آقای احمد صادق به
شــماره ملی  2559541890دارنده  300000ریال سهم الشرکه
آقای محمود صادق به شــماره ملی  2559555271دارنده
 250000ریال سهم الشرکه آقای محمد محسن صادق به شماره
ملی  2559576236دارنده  250000ریال ســهم الشرکه آقای
محمد مهدی صادق به شــماره ملــی  2559595801دارنده
 200000ریال سهم الشرکه اولین مدیران  :آقای احمد صادق به
شــماره ملی  2559541890و به سمت مدیرعامل و به سمت
رئیس هیئت مدیره بــه مدت نامحدود آقای محمود صادق
به شماره ملی  2559555271و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت نامحدود آقای محمد محســن صادق به شــماره
ملی  2559576236و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود آقای محمد مهدی صادق به شــماره ملی
 2559595801و به سمت عضو هیئت مدیره
 عضو علی البدل به مدت نامحدوددارندگان حق امضا :کلیه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی
با امضاء ثابت آقای احمد صادق و آقای محمد محسن صادق
که در غیاب ایشــان با امضا ی آقای محمود صادق همراه با
مهر موسسه معتبر می باشد .و سایر نامه های عادی و اداری
با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسســه
معتبر خواهد بود
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه ثبت موضوع فعالیت
مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شناسه آگهی()642029
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بزرگ ره آورد تیز رو
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  5707و شناسه ملی
10530182327
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/11/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 محل شــرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس :شهرستانشیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز ،رکن آباد  ،بزرگراه امام
خمینــی  ،خیابان (پایانه بار )  ،پــاک  ، 0طبقه همکف  ،واحد
 , 24کد پســتی 7149615415تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
شناسه آگهی()642036
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت طراحی و تکوین پیر امید شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  20685و شناسه ملی 10530327350
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/06/16
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای وحید اقبال به ســمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای سامان صیادی به ســمت عضو هیأت مدیره و آقای
سجاد سعیدی نژاد به ســمت رئیس هیأت مدیره و آقای
مهدی باقری به ســمت مدیرعامــل و عضوهیأت مدیره
انتخاب شدند.
 کلیه اوراق و اســناد رســمی و بهادار و بانکی و تعهدآورو قراردادها و ســایر نامــه های عــادی و اداری به امضاء
مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره هر کدام به تنهایی همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی()642027
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شــرکت ســهامی خاص فرابین پیمایش شایگان
درتاریخ  1398/07/24به شماره ثبت  51390به شناسه ملی
 14008699494ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :طراحی  ،محاسبه  ،نظارت  ،مشاوره  ،ساخت
 ،بهره برداری  ،نگهداری و نظارت فنی کلیه امور تاسیسات
اعــم از میکانیکی  ،برقــی  ،حرارتی و برودتی ســاختمانها ،
کارخانجــات صنعتــی  ،نیروگاهها  ،صنایــع غذائی  ،خودرو
ســازی و موارد مشــابه طراحی  ،نظارت  ،اجرا و نگهداری
خطوط انتقال آب و فاضالب  ،نفت  ،گاز و پتروشــیمی (بجز
استخراج  ،اکتشاف و بهره برداری از نفت  ،گاز و پتروشیمی
) پیمانکاری در رشته های الکتریکال  ،ابزار دقیق  ،اتوماسیون
و مانیتورینگ صنعتی تجهیز  ،نصــب و راه اندازی تابلوها و
پست های برق فشار متوســط و ضعیف و ترانسهای برق و
مدارات فرمان و قدرت دســتگاههای صنعتی و ژنراتورهای
برق و ابزار دقیق  ،میکانیکال  ،سیســتم های خبر و هشدار
دهنده امور حمل و نقل درون شهری  :رانندگی و اداره امور
نقلیه  ،سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سازمانهای و ارگانهای
دولتــی و غیردولتی و ســرویس مدارس  ،بیمارســتانها و
درمانگاهها طراحی  ،نگهداری و خدمات فضای سبز  ،باغبانی
و گلخانه تهیه و توزیع انواع نهاده های دامی و کشاورزی در
داخل و خارج از کشور  ،بسته بندی و سورتینگ انواع سبزی و
میوه و موارد مشابه اخذ نمایندگی از کارخانجات و شرکتها و
موسسات داخلی و خارجی و بازاریابی (غیرهرمی و غیرشبکه
ای) و پخــش محصوالت و عرضه آن و واگذاری نمایندگی –
مشاوره در سرمایه گذاری و مشارکت با کلیه افراد حقیقی
و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت و شناخت و بررسی و
معرفی بازارهای داخلــی و خارجی انواع کاال و خدمات مجاز
– کلیه خدمات مرتبط با فــروش و بازاریابی (غیرهرمی و
غیرشــبکه ای) کاالها و خدمات مجاز  ،اخذ وام و تسهیالت
ارزی و ریالی از بانکها و موسســات مالی و اعتباری دولتی و
خصوصی  ،تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت
و صادرات و واردات کلیه کاالها و محصوالت مجاز با رعایت
قوانین جاری کشــور 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
 ،شــهر شــیراز ،محله رکن آباد  ،کوچه ((چمــن))  ،کوچه
1پارســیان جنوبی  ،پالک  ، 0طبقه منفی  ، 1واحد  2کدپستی
7149617366
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال
نقدی منقســم به  100ســهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با
نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شــماره  54/7040/36مورخ  1398/06/02نزد بانک تجارت
شعبه میدان قائم شیراز با کد  7040پرداخت گردیده است
اعضا هیئت مدیره آقای ناصر قدیری جعفربیگلو به شماره
ملی 2440121576و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به
مدت  2سال آقای خسرو قدیری جعفربیگلو به شماره ملی
2440199516و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
خانم سولماز شجاعی جعفربیگلو به شماره ملی 2440414174و
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای علی
شــجاعی جعفربیگلو به شماره ملی 2440469475و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2ســال و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور
شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادها عقود
اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری شــرکت
باامضاء ولی اله شــجاعی جعفربیگلو همراه با مهر شــرکت
معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای خدارحم
محمدی به شماره ملی  1840369442به سمت بازرس اصلی
به مدت یک سال مالی خانم زهرا غریب جرسقانی به شماره
ملی  2451483199به 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 بــه منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد.
شناسه آگهی()642023
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

آگهی تغییرات شرکت بهینه سازان صنایع سبز جم شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  29005و شناسه ملی 10530411319
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397/04/15تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 آقای حمیدرضاصداقت باشــماره ملی 2299028560به ســمترییس هییت مدیره ومدیرعامل وآقای حســین کرونی باشــماره
ملی  2291660276به ســمت نایب رییس هییــت مدیره وآقای
سیدمحمدرضاسیدشاهروبندی باشــماره ملی  2296139752به
سمت عضوهییت مدیره انتخاب شدند.
 کلیه اســنادواوراق بهادارو تعهدآورشــرکت با امضامشــترکمدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه بامهرشرکت دارای
اعتبار می باشد.
شناسه آگهی()642035
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت فرا برد شیراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 10680و شناسه ملی 10530231879
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/07/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به  1396/12/29به
تصویب رسید .
 - 2موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی به شماره
ثبت  33539و شناســه ملی  14003939640به عنوان بازرس اصلی
وحسابرس رسمی شــرکت تعیین گردید و آقای اسماعیل صادقی
با کد ملی  7 2572488701به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکســال مالی انتخاب شدند و روزنامه محلی عصر مردم برای نشر
آگهی های شرکت تعیین شد
شناسه آگهی ()642022
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
آگهی تغییرات شرکت کشت و دام ده بید شیر شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  33و شناسه ملی 10530013767
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/07/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 بهروز حیدری به شماره ملی  2538925916و عبدالرسول حیدریبه شماره ملی  2539637337و محمدرضا حیدری به شماره ملی
 2538999537برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره
انتخاب شدند.
 لیال زارع شــهرآبادی با شماره ملی  5039920040به سمت بازرساصلی و فاطمه حســن بیگی با شماره ملی  2538939951به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 روزنامه کثیراالنتشــار عصر مردم جهت نشر آگهی های شرکتانتخاب شد.
شناسه آگهی()642025
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم بید
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص ویرا سازان نواندیش پارس درتاریخ
 1398/07/23به شماره ثبت  288به شناسه ملی  14008696109ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی،
شــبکه دادهها ،شــبکه های کامپیوتری (ارائه اجرا و پشتیبانی)  //با
رعایت قوانین و مقررات جاری کشــور //عملیات ساخت در امور
عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی //
با رعایت قوانین و مقررات جاری کشــور //خدمات اینترنت ،توزیع
اینترنت ،خدمات ســرویس های ارتباطی بی سیم ،خدمات انتقال
داده ها ،نصب ســرویس های پسیو شبکه نظیر دوربین مدار بسته
 //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  :اســتان فارس  ،شهرستان شیراز  ،بخش زرقان  ،شهر
لپوئی ،محله صحرای پایین  ،کوچه ((نصرت اله جعفری))  ،کوچه 37
گلستان  ،پالک  ، 0طبقه اول کدپستی 7341133673
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1400000ریال نقدی
منقسم به  14ســهم  100000ریالی تعداد  14سهم آن با نام عادی مبلغ
 1400000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 82/5205/3
مورخ  1398/06/05نزد بانک بانک کشــاورزی شــعبه لپویی با کد
 5205پرداخت گردیده است
اعضا هیئت مدیره خانم الهام جعفری به شماره ملی 2280656035و
به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای ابراهیم جعفری
به شماره ملی 2281175881و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  2سال آقای حسن جعفری به شماره ملی 2281438961و به
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری باامضاء آقای حســن جعفری همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید جعفری
به شماره ملی  2281259961به سمت بازرس علی البدل به مدت
یک سال مالی آقای مسعود شاهمرادی به شماره ملی 3962119841
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار
عصر مردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکــور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد.
شناسه آگهی()642037
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرقان

در مصرف برق
صرفه جویی کنیم

