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آگهی تغییرات شرکت امین دژ دنا سهامی خاص به شماره ثبت  2903و

آگهی تغییرات شرکت تندیس راک انصار سهامی خاص به شماره ثبت 7116

از 3نفر به 4نفرافزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و

ساروج» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات

شناسه ملی  14003377974به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت

موسسات غیرتجاری یاسوج
()430701

و شناسه ملی  14004447520به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/08/08تغییرات ذیل اتخاذ شد  :نام شرکت به « عمارت برج

غیرتجاری یاسوج
()430684

آگهی تغییرات شرکت آوین عمارت پانیذ سهامی خاص به شماره ثبت  8485و شناسه
ملی  14006850700به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/07
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی
 ،شهر یاسوج ،معصوم اباد  ،خیابان ابوذر[7شهیدولی اله امینی مقدم]  ،بلوار ابوذر  ،پالک
 ، 0طبقه همکف کدپستی  7591944539تغییر یافت و ماده  4در اساسنامه به شرح
فوق اصالح می گردد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430698

اگهی تغییرات شرکت نگین فالت آریا سهامی خاص به شماره ثبت  5302و شناسه
ملی  10680071848به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/06/12تغییرات ذیل اتخاذ شد  - 1 :موسسه حسابرسی کارای پارس به شماره ملی
 10861779819به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس
ارکان تراز به شماره ملی  10320847692به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430682

اگهی تغییرات شرکت سازه معمار خرم ناز سهامی خاص به شماره ثبت  3674و شناسه

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی صدف سازه یاسوج سهامی خاص به شماره
ثبت  2113و شناسه ملی  10861935810به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1397/03/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  :نام شرکت به « صدف سازه
ژیوار» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج
()430664

ملی  10861820190به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/01
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت در استان کهگیلویه و بویراحمد  ،شهرستان

بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،شهرک بلکو  ،میدان صنعت  ،خیابان صنعت شرقی
[فرعی ، ]7پالک  ، 0طبقه همکف کد پستی  7591353113تعیین گردید و ماده مربوطه

در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430689

تاسیس شرکت سهامی خاص نگین برج یاس درتاریخ  1397/08/13به شماره ثبت

 9251به شناسه ملی  14007926396ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :کلیه امور پیمانکاری
در زمینه  -راه و ساختمان -تاسیسات و تجهیزات -آب و برق -نفت و گاز -صنعت و
معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط

مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد ،

شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،شاهد  ،خیابان شاهد  [ 13شهیدرحیم
غالمیان ]  ،کوچه (( علی دولت دوست ))  ،پالک  ، 18طبقه همکف کدپستی 7591718167
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم
 10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی

بانکی شماره  455/3005مورخ  1397/07/29نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران
با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت

مدیره خانم سهیال محمدی حسین آباد به شماره ملی 4220370781و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال آقای آرش جهان شاهی به شماره ملی 4220375147و به

سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای مهرزاد
آذرگشسب به شماره ملی 4220593381و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی

و اداری با امضاء مهرزاد آذرگشسب ( رییس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود

اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد اسدزاده ابرغانی به شماره ملی
 1583101586به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زهرا انصاری راد

به شماره ملی  4231891206به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر

االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430688

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی صنعتی دنا صنعت دو هزار و پانصد
و سی و پنج تعاونی به شماره ثبت  3691و شناسه ملی  10861655292به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/09/26تغییرات ذیل اتخاذ شد
 :خانم هماتاج باقری به کد ملی  4231941531به سمت رئیس هیئت مدیره و
خانم فاطمه باقری به کد ملی  4231704181به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و
آقای خسرو باقری به کد ملی 4230069960به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب
شدند • .ضمنا با تصویب هیئت مدیره آقای خسرو باقری به کد ملی4230069960
به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب ومقرر شد چکها و اسناد تعهدآور
شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء آقای خسرو باقری (مدیرعامل) و
خانم هماتاج باقری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با
امضاء آقای خسرو باقری (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج
()430666
اگهی تغییرات شرکت معدنی کاوشگران گچساران به شماره ثبت  490و شناسه

ملی  10680007379به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1397/11/04به استناد مجوز شماره 10542مورخ  1397/11/11اداره کل
تعاون کار و رفاه اجمتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد تغییرات ذیل اتخاذ شد :

1زبیده درویشی پادوک بشماره ملی  4269730471و ابراهیم بررزگر حمزه خانیبه شماره ملی  4230325576و عبداله کرشاسبی به شماره ملی 1860899641

به سمت اعضاءاصلی هیات مدیره و جعفر درویش به شماره ملی 4269247754
و اکبر گلچین به شماره ملی  4269726751بسمت عضوعلی البدل هیئت
مدیره برای مدت  3سال انتخاب گردیدند  2-عسکر درویش پادوک به شماره
ملی  4269246758به سمت بازرس اصلی و زلیخا برزگر حمزه خانی به شماره
ملی  4230327234به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال کاری
انتخاب شدند 3-روزنامه کثیراالنتشار ابتکار برای درج تصمیمات و آگهی های
تعاونی تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()430700

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ترنج خشکبار امید آرین درتاریخ
 1397/11/06به شماره ثبت  9368به شناسه ملی  14008106752ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی

میگردد .موضوع فعالیت :کلیه فعالیت های مربوط به امور تولید و بسته بندی
میوه خشک و خشکبار درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج،
زیرتل  ،کوچه ((اردشیر رحیمی))  ،خیابان گلزار  [ 8شهیدبهمن خشاوه ] ،

پالک  ، 46طبقه همکف کدپستی  7591896466سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
خانم طیبه حقیقی نسب به شماره ملی  2391909055دارنده  500000ریال

سهم الشرکه آقای نادر جلیل فرد به شماره ملی  4230182260دارنده 500000
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم طیبه حقیقی نسب به شماره ملی
2391909055و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای نادر
جلیل فرد به شماره ملی 4230182260و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه ی

اوراق واسنادبهاداروتعهدآورشرکت واوراق عادی واداری به امضای نادر جلیل
فرد ( عضوهیئت مدیره ) همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های
شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430660

تاسیس شرکت سهامی خاص عمران برج آژند درتاریخ 1397/10/08
به شماره ثبت  9338به شناسه ملی  14008040647ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :کلیه امور پیمانکاری شامل آب ،راه،ساختمان و
ابنیه،تاسیسات و تجهیزات ،برق،کشاورزی  ،زهکشی  ،نفت و گاز ،صنعت
و معدن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه
وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،بنسنجان
 ،خیابان فرعی[6شهیدسیدجابرعوض پور]  ،کوچه ((آرش جاوید))  ،پالک
 ، 0طبقه اول  ،واحد  .0کدپستی  7591645785سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی
تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی
گواهی بانکی شماره  469/3000مورخ  02/08/1397نزد بانک توسعه
تعاون شعبه چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرمین رحمانی به
شماره ملی 1200099850و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای مهدی صدقی به شماره ملی
1850343691و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم پریسا
قبادیان به شماره ملی 4240253802و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
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 آرمین رحمانی همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا
رستمی به شماره ملی  4220277544به سمت بازرس علی البدل به مدت
یک سال مالی آقای سامر حسینی به شماره ملی  4220306481به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430691

آگهی تصمیمات شرکت ایوان راه ارج سهامی خاص به شماره ثبت  2988و شناسه

ملی  10861835471به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/11/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :مریم خیراتی به شماره ملی 4269623349

به سمت بازرس اصلی و رضا جوهری به شماره ملی  42669618981به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید  -2روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر

آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()430686

آگهی تغییرات شرکت طلوع سبز بهرنگ سهامی خاص به شماره ثبت  5963و شناسه

ملی  10680078031به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/04

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت در استان کهگیلویه و بویراحمد-شهرستان

بویراحمد بخش مرکزی –شهریاسوج –سالم آباد-بلوارابوذرخیابان کاشانی (13شهید

حمیدنظری)پالک  39کد پستی  7591938945تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه

به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430709

گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430703

مالی انتخاب گردید -3 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی
های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430708

آگهی تصمیمات شرکت جاویدان نخجیر سهامی خاص به شماره ثبت

 3300و شناسه ملی  14002843308به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

1-مسعود جاوید به شماره ملی4231364214و عباس نظری به شماره ملی

 0830001115و امیر جاوید به شماره ملی4231313326و سمت اعضای اصلی

هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-عیسی افتخاری نسب به

شماره ملی  4231185980به سمت بازرس اصلی و سارا خوبانی به شماره
ملی  4220215425به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی

انتخاب شدند  3-روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت

انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430711

اگهی تغییرات شرکت آژند کیان هخامنش سهامی خاص به شماره ثبت

 8939و شناسه ملی  14007527047به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/07/18تغییرات ذیل اتخاذ شد  :وحید قهرمانی به شماره ملی

 0323492789به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و زریر شفیعی به

شماره ملی  4230526830به سمت رئیس هیات مدیره و ملیحه شفیعی به
شماره ملی  4220071131به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو

سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور

بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء زریر شفیعی (
رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

یاسوج

()430712

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/08/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :

 3674و شناسه ملی  10861820190به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
آقایان مجتبی توکلی به شماره ملی  2391836066و فرشاد نگین تاجی به

شماره ملی  4230336063و مصطفی توکلی به شماره ملی 2292114445
به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند -2

 -1اکبر طالبی پور به شماره ملی 4231615519و یاسین غالمی چهارشاهی به

شماره ملی  0055319068و روح اهلل افشین نیا به شماره ملی 4251082281
و ناصر طالبی پور به شماره ملی  4220277651به سمت اعضای اصلی هیات

روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید-3 .

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2زینب پیش دست به شماره

اصلی و آقای علی قبادی به کد ملی  4230221223به سمت بازرس علی

 4220273980به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب

آقای هجیر کوهی منصورآباد به شماره ملی  4230554885به سمت بازرس
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

یاسوج

ملی  4232125329به سمت بازرس اصلی و فریبا آغاز به شماره ملی
شدند  -3روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

بطور فوق العاده مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :محمد

شدند  -3روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب

به شماره ملی1861134452به سمت بازرس اصلی و حسین پنداریان به

شماره ملی 1860315461به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/26تغییرات ذیل اتخاذ شد :

شماره ثبت  6052و شناسه ملی  10680078863به استناد صورتجلسه مجمع

 1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  :صدراله میناب به شماره ملی

4240297869به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب

اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-وحید آزمون

آگهی تصمیمات شرکت سازه معمار خرم ناز سهامی خاص به شماره ثبت

العاده مورخ  1397/11/04به استناد مجوز شماره 10542مورخ 1397/11/11

ملی  4240184861به سمت بازرس اصلی و افسانه چاش به شماره ملی

ملی 4240240980و سعید رضا رادمرد به شماره ملی  0830012079به سمت

آگهی تغییرات شرکت عمران ساحل ساسان شرکت سهامی خاص به

اگهی تغییرات شرکت امین دژ دنا سهامی خاص به شماره ثبت  2903و

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-فریبا رحیمی نیا به شماره

شد  -1 :وحید رحمانی به شماره ملی  4391841460و مهرداد نصر به شماره

آگهی تغییرات شرکت آریا دژ میهن سهامی خاص به شماره ثبت  3416و
شناسه ملی  14000292163به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور

آگهی تغییرات شرکت امین دژ دنا سهامی خاص به شماره ثبت  2903و

محمد امین داودی مهر به شماره ملی 4251060962به سمت اعضای اصلی

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ

اگهی تصمیمات شرکت سازه معمار خرم ناز سهامی خاص به شماره ثبت
 3674و شناسه ملی  10861820190به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/08/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای مجتبی توکلی به شماره
ملی  2391836066به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای
فرشاد نگین تاجی به شماره ملی  4230336063به سمت رئیس هیئت
مدیره و آقای مصطفی توکلی به شماره ملی  2292114445به سمت نائب
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه
قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و
اوراق بهادار و نامه های اداری با امضاء مجتبی توکلی ( مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره ) یا فرشاد نگین تاجی ( رئیس هیئت مدیره ) هر کدام به تنهایی
همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430687

اگهی تغییرات شرکت معدنی کاوشگران گچساران به شماره ثبت 490

ملی  4251282558و اسماعیل داودی مهر به شماره ملی  4251263618و

ثبت  3862و شناسه ملی  10861787051به استناد صورتجلسه مجمع

اگهی تصمیمات شرکت محور برج گلستان سهامی خاص به شماره ثبت
 7423و شناسه ملی  14004866470به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/10/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :میثم عزیزیی به شماره
ملی  0534875491به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آرمان
کرمی مکوند به شماره ملی  1741231108به سمت رئیس هیات مدیره
و علیرضا بهشتی به شماره ملی  4323087977به سمت نائب رئیس
هیات برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی
و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی
و اداری با امضاء آرمان کرمی مکوند ( رئیس هیت مدیره) و مهر شرکت
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430668

()430690

حسین عباس پور به شماره ملی  6619948421و صدراله میناب به شماره

آگهی تصمیمات شرکت سروش تیام نصر شرکت سهامی خاص به شماره

اگهی تصمیمات شرکت محور برج گلستان سهامی خاص به شماره
ثبت  7423و شناسه ملی  14004866470به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/17تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  -1 :میثم عزیزی به شماره ملی  0534875491و آرمان کرمی
مکوند به شماره ملی  1741231108و علیرضا بهشتی به شماره ملی
 4323087977به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  -2یابر حسینی به شماره ملی  1752454294به سمت
بازرس اصلی و قاسم حسینی به شماره ملی  1740913681به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه
کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430669

()430683

شناسه ملی  14003377974به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
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شناسه ملی  14003377974به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 4251282558به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و اسماعیل داودی
مهر به شماره ملی  4251263618به سمت رئیس هیات مدیره و محمد
حسین عباس پور به شماره ملی  6619948421به سمت نایب رئیس هیئت

مدیره محمد امین داودی مهر به شماره ملی  4251060962به سمت عضو

و شناسه ملی  10680007379به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
اداره کل تعاون کار و رفاه اجمتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد تغییرات
ذیل اتخاذ شد  1- :محل جدید شرکت از دوگنبدان به استان کهگیلویه

وبویراحمد  ،شهرستان گچساران  ،بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،مرکز
شهر  ،کوچه ((یداله محمد طاهری))  ،خیابان شهید بالدیان غربی  ،پالک

اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضاء کلیه

 ، 0طبقه همکف  ،واحد - 2کد پستی  7581648791انتقال یافت و ماده

های عادی و اداری با امضاء محمد امین داودی مهر (عضو اصلی هیئت مدیره

 52ماده و  29تبصره به تصویب اعضاء رسید اداره کل ثبت اسناد و امالک

اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه

) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430702

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  -2اساسنامه جدید شرکت مشتمل از
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

دوگنبدان

()430704

فوق العاده مورخ  1397/08/19تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :مصطفی مسیحی به
شماره ملی  4269800429و منصور بلوکی زردک به شماره ملی 4269785683
و امیر علی مسیحی به شماره ملی  4260175653و مهدی ذکایی مقدم به

شماره ملی  4269938714و مهدی محمدی به شماره ملی  0080395716و
حسن ربیعی سوخته کش به شماره ملی  2680044266به سمت اعضای اصلی
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2شکوفه رحمانی به شماره ملی
 4269964480به سمت بازرس اصلی و حجت اله شاه محمدی به شماره ملی
 2293837092به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
 -3روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()430671

اگهی تصمیمات شرکت سروش تیام نصر شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  3862و شناسه ملی  10861787051به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/10/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :وحید

رحمانی به شماره ملی 4391841460به سمت مدیر عامل و عضو هیات
مدیره و مهرداد نصر به شماره ملی  4240240980به سمت رئیس هیات
مدیره و سعید رضا رادمرد به شماره ملی 0830012079به سمت نائب
رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه
اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و
نامه های عادی و اداری با امضاء مهرداد نصر (رئیس هیئت مدیره ) و

مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()430706

