
جعفر قادری مطرح کرد:

اقتصاد تک محصولی مانع بارور شدن 
ظرفیت های اقتصادی

مدیر کل راه وشهرسازی الرستان خبر داد:

متصرفان زمین در شهرستان المرد و مهر 
در چنگال قانون گرفتار شدند

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس فارس:

توسعه کشور با تالش جهادی 
امکان پذیر است
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بیمــه ایـــران
نمایندگی خضری ) باپیر(

با روزی 1000 تومان آینده خود و فرزندانتان را تامین کنید
المرد خیابان 15 خرداد روبروی بانک رفاه 071-52724020
المرد چاهشیخ جنب موتور سیکلت فجر 071-52754169

مقام معظم رهبری: 

کسانی که نسبت به مسائل 

فرهنگی حساسیت داشته باشند، 

متوجه مسأله تهاجم فرهنگی 

خواهند شد

سرپرست استانداری فارس در همایش طالیه داران بسیج ادارات استان؛

امنیت و پیشرفت کشور مرهون 
نیروهای مردمی بسیج است

کاظم زاده خبر داد؛

واریز بیش از ۵ میلیارد ریال 
مستمری مددجویان بهزیستی 

شهرستان المرد
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهري شهید 

مصطفي خمیني)ره( خبرداد:

کاهش عوارض 
ساخت و ساز به 

ارتش  تشکیل  سالروز  مناسبت 
میلیوني بیست 

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد:

آب خلیج فارس سال 
1400 به صنایع المرد 

می رسد

برگزاری جشن بهار مهربانی توسط شهرداری المرد 
جشـن بهـار مهربانـی در شـب میـاد پیامبر رحمـت حضرت محمـد صل اهلل علیـه و آله 
و سـلم و امـام جعفـر صـادق علیـه السـام بـه همـت شـهرداری المـرد و اداره فرهنگ و 

ارشـاد اسـامی المـرد در پارک پردیسـان حسـین آباد برگـزار گردید.
موسـیقی زنـده ، اجـرای نمایشـنامه طنـز و برگـزاری مسـابقه در کنـار برنامـه هـای 
فرهنگـی کارگاه گرافیـک و نقاشـی روی صـورت کودکان از جمله بخشـهای این جشـن 

بـا شـکوه بود .
مهنـدس کشـتکار شـهردار المـرد ، بهزادی و بهادر عضو شـورای اسـامی شـهر المرد و 

جمـع کثیـری از مـردم محـات مختلف از ایـن برنامه دیـدن کردند.

آگهی ثبتی 
آگهـی تغییرات شـرکت علیا بتن شـیراز شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 24 و شناسـه ملـی 10530009924 به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره 

مـورخ 1397/07/27تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
1 - سـمت اعضـاء هیئـت مدیـره بـه قرار ذیـل تعییـن گردیدند: آقـای حامد صحرائیـان به شـماره ملـی 2470966132 به سـمت رییس هیـأت مدیره 
آقـای بهنـام زمانـی بـه شـماره ملی 5150059935 به سـمت عضـو هیأت مدیـره آقای علیرضـا ابراهیمی به شـماره ملـی 5159710825 به سـمت مدیر 
عامـل و نایـب رییـس هیـأت مدیـره 2- دارنـدگان حق امضـا : کلیه اوراق و اسـناد رسـمی و بهادار و بانکـی و تعهـدآور و قراردادها و سـایر نامه های 

عـادی و اداری بـه امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیأت مدیـره هرکدام بـه تنهایی همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. 
شناسه آگهی:301838
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آگهی ثبتی 
آگهـی تغییـرات شـرکت علیـا بتن شـیراز شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 24 و شناسـه ملـی 10530009924 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع 

عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1397/07/27تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد :
1 - اعضـاء هیئـت مدیـره بـه قـرار ذیل انتخـاب گردیدند: آقـای علیرضـا ابراهیمی به شـماره ملـی 5159710825 و آقـای حامد صحرائیان به شـماره 
ملـی 2470966132 و آقـای بهنـام زمانـی بـه شـماره ملی 5150059935 به سـمت اعضـا هیات مدیره بـرای مدت دوسـال انتخاب شـدند. 2 - روزنامه 
کثیراالنتشـار طلـوع المـرد ومهـر جهـت درج آگهـی های شـرکت تعیین شـد. 3 - خانم رقیـه دهقانیان به شـماره ملـی 2432737989 به عنـوان بازرس 

اصلـی ، آقـای باقـر صفـری به شـماره ملـی 5159342850 به عنـوان بازرس علـی البدل برای مـدت یک سـال مالی انتخـاب گردیدند. 
 شناسه آگهی: 301839
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آگهی ثبتی 
تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود کریمان پـارس مهر آریـا درتاریـخ 1397/07/22به شـماره ثبـت 1341 به شناسـه ملـی 14007889974 ثبت و 

امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصه آن به شـرح زیر جهـت اطالع عمـوم آگهـی میگردد.
 موضـوع فعالیـت :خریـد و فـروش و تهیـه و تولیـد و بسـته بندی و توزیـع و بازاریابی ) غیر هرمـی و غیر شـبکه ای( جمیعا در رابطه بـا کلیه کاالهای 
مجـاز بازرگانـی اعـم از انـواع مـواد غذایی و خوراکـی و انواع آشـامیدنی و لوازم آرایشـی و بهداشـتی _ اخذ و اعطـاء نمایندگی شـرکتهای داخلی و 
خارجـی ، دولتـی و خصوصـی _ تامیـن نیروی انسـانی در خصوص موضوع شـرکت جمیعا بـا رعایت قوانیـن و مقررات جاری کشـور درصورت لزوم 
پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مدت فعالیـت : از تاریخ ثبـت به مدت نامحـدود مرکز اصلی : اسـتان فارس - شهرسـتان المرد - بخش 
مرکـزی - شـهر المرد-محلـه هجرت-کوچـه )حافظ(-کوچـه خرداد-پـالک 0-طبقـه اول- کدپسـتی 7434156965 سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت 
اسـت از مبلـغ 1000000 ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقای حسـین کریم زاده به شـماره ملـی 5150169552 دارنـده 500000 ریال 
سـهم الشـرکه آقـای عبـاس کریـم زاده به شـماره ملـی 5159759662 دارنده 500000 ریال سـهم الشـرکه اعضـا هیئت مدیـره آقای حسـین کریم زاده 
بـه شـماره ملـی 5150169552و بـه سـمت عضو هیئـت مدیره به مـدت نامحـدود و به سـمت مدیرعامل به مـدت نامحدود آقـای عباس کریـم زاده به 
شـماره ملـی 5159759662و بـه سـمت رئیـس هیئت مدیره به مـدت نامحدود دارنـدگان حق امضا : کلیـه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از 
قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقود اسـالمی و همچنین کلیـه نامه های عـادی و اداری با امضـاء مدیرعامل همـراه با مهر شـرکت معتبر می 
باشـد اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیر االنتشـار طلـوع المرد و مهر جهـت درج آگهـی های شـرکت تعیین گردید. ثبـت موضوع 

فعالیـت مذکـور به منزله اخـذ و صـدور پروانه فعالیت نمی باشـد. 
شناسه آگهی: 301850
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری المرد

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

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


