
خطیب جمعه المرد تاکید کرد:

ملت برسر عهد خود با انقالب و 
والیت می ماند

مشاور فرماندهی معظم کل قوا در المرد : 

شهید سپهبد سلیمانی درمنطقه 
امنیت ایجاد کرد

قائم مقام مراکز علمی کاربردی خانه کارگر کشور مطر ح کرد: 
حمایت از توسعه امکانات و رشته های مرکز

 علمی- کاربردی خانه کارگر المرد
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پر تیراژ ترین هفته نامه در شهرستانهای المرد و مهر دوشنبه 30 دی ماه  1398 - سال سوم- شماره 137 -بها 1000 تومان Email: Toloo_Lamerd.Mohr@Yahoo.com
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مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه 
گذاری استانداری فارس :

تسهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار در خصوص مراحل واگذاری 

زمین و تغییر کاربری اراضی

وظیفه شوراهای امر به معروف 
سالم سازی و کارآمد کردن 

دستگاه های اجرایی است

استاندار فارس:
همراهی هیئت های مذهبی در 
تامین نیازهای معنوی جامعه و 
مقابله با آسیب های اجتماعی 

اثر گذار است

مقام معظم رهبری: 

اتحاد مسلمین و صفای 
دل آنان، شرط اصلی 
اعالی کلمه ی اسالم 

است

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

آگهی مفقودی 
بدینوسـیله اعـام مـی گـردد بـرگ قـرارداد 
مسـکن  بنیـاد  مسـکونی  زمیـن  واگـذاری 
شهرسـتان مهـر قطعـه 77 شـهرگله دار محلـه 
دهنو مسـاحت  450 متـر مربع بنـام عبدالقادر 
قنبـری فرزنـد حسـین شـماره شناسـنامه 14 
شـماره ملـی 6579876883 مفقـود گردیده 

و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد . 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
پی افکنان منتظم فارس سهامی خاص 

 مجمع عمومی فوق العاده شــرکت پی افکنان منتظم فارس ســهامی 
خاص  به شماره ثبت 903 و شناسه ملی 14000013049 راس ساعت 
9 صبح پنجشــنبه  مورخ 1398/11/10 در محل دفتر قانونی شرکت 
به آدرس اســتان فارس شهرســتان المرد - چاهورز دهنو کد پستی 
7444153835 برگــزار می گردد بدینوســیله از کلیه اعضای محترم 
دعوت بــه عمل می آید تا در روز و ســاعت مقرر در محل مذکور 

حضور بهم رسانند 
دستور جلسه : نقل و انتقال سهام شرکت و انتخاب مدیران و بازرسین 

و تعیین دارندگان امضا  

آگهی ثبتی
تاسـیس شـرکت تعاونی مسـکن کارکنان امـور مالیاتی شهرسـتان مهر درتاریـخ 1398/10/07به شـماره ثبت 
775 بـه شناسـه ملـی 14008874227 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصه آن به شـرح زیر 
جهـت اطـالع عمـوم آگهی میگـردد. موضوع :تهیـه زمین مسکونی،سـاختمان خانـه وآپارتمانهای مسـکونی و 
واگـذاری واحدهـای مسـکونی نقداً یا به اقسـاط به اعضـاء و همچنین ایجاد تأسیسـات عمومی مورد اسـتفاده 
مشـترک اعضا-خریـد واحدهای مسـکونی نیمـه تمام ویا تکمیل شـده و واگـذاری به اعضا .درصـورت لزوم 
پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط وبارعایـت قوانین ومقـررات جاری کشـور مـدت : از تاریخ 
ثبـت بـه مـدت پنج سـال مرکـز اصلی : اسـتان فارس ، شهرسـتان مهـر ، بخش مرکزی ، شـهر مهر، بـل اما م 
حسـن ، کوچه ششـم شـرقی امام رضـا ، خیابان امام رضـا ، پالک 0 ، طبقـه همکف کدپسـتی 7445115189 
سـرمایه شـخصیت حقوقـی : 10500000 ریـال مـی باشـد.که بـه 100 سـهم 105000 ریالـی تقسـیم گردیـد 
کـه مبلـغ 3500000 ریـال آن نقـداً طـی گواهـی بانک بـه شـماره 288/ 1905مـورخ 1398/03/02نـزد بانک 
صـادارت شـعبه شهرسـتان مهـر واریـز و الباقـی در تعهد سـهامداران می باشـد. اولیـن مدیران : آقـای رهام 
زارعـی بـه شـماره ملـی 2390081525 و بـه سـمت مدیرعامـل به مـدت 3 سـال آقـای عبدالنبی عباسـی به 
شـماره ملـی 2500076261 و بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره - عضـو علـی البـدل بـه مـدت 3 سـال آقای 
عبدالرسـول قهرمانـی پیـر سـالمی به شـماره ملـی 2570443085 و به سـمت رئیـس هیئت مدیره بـه مدت 3 
سـال آقـای سـید عبدالمجیـد موسـوی به شـماره ملـی 5159064893 و به سـمت نایـب رئیس هیئـت مدیره 
بـه مـدت 3 سـال آقـای محمـد حسـن غالمی بـه شـماره ملـی 2460004826به سـمت منشـی هیـات مدیره 
بـرای مـدت 3 سـال و امید کریمـی زاده به شـماره ملـی 6579953144بعنوان اعضـا علی البدل هیـات مدیره 
بـرای مـدت 3 سـال دارنـدگان حـق امضا :کلیـه قراردادها و اسـناد رسـمی و تعهـد آور بانکـی از قبیل چک 
, سـفته, بـرات و اوراق بهـادار بـا امضـای عبدالرسـول قهرمانـی پـی سـالمی ) با ذکر سـمت ( رئیـس هیئت 
مدیـره بـه اتفـاق آقـای رهام زارعـی )مدیرعامـل ( و مهـر تعاونـی دارای اعتبار اسـت و اوراق عـادی و نامه 
هـا بـا امضـای رهـام زارعـی )مدیرعامـل( و مهـر تعاونـی معتبر خواهـد بـود. اختیـارات مدیر عامـل : طبق 
اساسـنامه ثبـت موضـوع فعالیـت مذکور،به منزلـه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد. بازرسـان شـرکت: 
فاطمـه حیـدری بـه شـماره ملـی 5150021369 به سـمت بازرس اصلی و سـید رضا موسـوی به شـماره ملی 
6579946784 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـرای مدت یک سـال مالـی رونوشـت :اداره تعـاون کارورفاه 

اجتماعی شهرسـتان مهربازگشـت به شـماره 619814مـورخ 1398/03/05
شناسه آگهی : 736516              32585

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

رئیس شبکه بهداشت و درمان المرد: 

بزودی 
مرکز

 ام. آر. آی 
المرد به نام 

شهید سلیمانی 
افتتاح می شود 


