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آگهی

اگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی ایلیا نیترات کهگیلویه
سهامی خاص به شماره ثبت  3357و شناسه ملی 14004189916
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/01تغییرات ذیل
اتخاذ شد  :تارا ایموری به شماره ملی  4220463860به سمت مدیر
عامل ورئیس هیات مدیره و سید محمد جواد موسوی به شماره ملی
 4269746408به سمت نائب رئیس هیات مدیره و لیال نیک نژاد به
شماره ملی  1290500460به سمت عضو 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
تارا ایموری (مدیر عامل ورئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر
است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431269

آگهی تصمیمات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  6248و شناسه ملی  10680080818به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/06تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :اسداله افشین به شماره ملی  4251015142به سمت مدیرعامل
و رییس هیئت مدیره  ،معصومه افشین به شماره ملی 4251198271
به سمت نایب رییس هیئت مدیره و قدرت افشین به شماره ملی
 4250125122به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب
شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی
از قبیل چک ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضای اسداله افشین
(مدیرعامل و رییس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431270

آگهی تغییرات شرکت شمیم بنای صدف سهامی خاص به شماره
ثبت 9118و شناسه ملی 14007810989به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/05تغییرات ذیل اتخاذ
شد  :آقای سید محمد کمیلی فرد به شماره ملی  2471639331به
سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم فریده محمدی به
شماره ملی  2280853027به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین
رضائیان به شماره ملی  2300699400به 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 هر کدام از اعضای هیئت مدیره 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 ()431271

اگهی تصمیمات شرکت نسیم رایانه چرام سهامی خاص به شماره
ثبت  1487و شناسه ملی  10862138460به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/11/11تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :نعمت اله
تقی زاده به شماره ملی  4251294653بسمت مدیر عامل و عضو
هیئت مدیره و آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی 4251092491
بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه تقی زاده به شماره ملی
 4251106156بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد
آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای
نعمت اله تقی زاده (مدیر عامل) و مهر شرکت معتبر است .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
()431272

اگهی تغییرات شرکت یاقوت برج دژ سهامی خاص به شماره ثبت
 9282و شناسه ملی  14007968417به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  11/21/7931تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سمیه پاک
وجدان به شماره ملی  0073361951به سمت مدیر عامل و عضو
هئیت مدیره و سمیرا کاکو به شماره ملی 4569894429به سمت
رئیس هیئت مدیره و امیرتقوی مجد به شماره ملی 2219812863به
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 امیرتقوی مجد (نائب
رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج
()431276

اگهی تصمیمات شرکت نسیم رایانه چرام سهامی خاص به شماره
ثبت  1487و شناسه ملی  10862138460به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/11تصمیمات
ذیل اتخاذ شد 1- :نعمت اله تقی زاده به شماره ملی 4251294653
و آقای ناصر تقی زاده به شماره ملی  4251092491و آقای حمزه تقی
زاده به شماره ملی  4251106156به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-سید سجاد هادی اصل به شماره
ملی  4250945121به سمت بازرس اصلی و آقای عباس شرفی حسب
به شماره ملی  4251095316به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسالمالیانتخابشدند 3-.روزنامهکثیراالنتشارابتکارجهتنشر
آگهی های شرکت انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت ()431275

اگهی تغییرات شرکت کیهان پارس سپنتا سهامی خاص به شماره
ثبت  8900و شناسه ملی  14007481188به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/12/12تغییرات ذیل اتخاذ شد  :فرشید
تقدسی به شماره ملی 0069957134به سمت مدیر عامل و عضو
هئیت مدیره و عبدالرضاکالهی به شماره ملی 0085834709به
سمت رئیس هیئت مدیره و اسفندیار صمدی به شماره ملی
4390142518به 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
عبدالرضاکالهی (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
()431279

اگهی تصمیمات شرکت ساران چکاوک یاسوج سهامی خاص به
شمارهثبت 3498وشناسهملی 10980270180بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/24تصمیمات
ذیل اتخاذ شد 1- :عزیزمحمدی نیا به شماره ملی  4230498292و
وحید شهبازی امیر آباد به شماره ملی  4220212582و رضا بی ننده
به شماره ملی 4220260676به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای
مدت دو سال انتخاب شدند  2-صدیقه خواهان فرد به شماره ملی
 4231725561به سمت بازرس اصلی و ابوطالب حمیدی امیر آباد
به شماره ملی 4230177356به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند 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 ()431281

تاسیس شرکت سهامی خاص پیمان ساحل دوگنبدان درتاریخ  1397/08/15به
شماره ثبت  4279به شناسه ملی  14007933920ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت
:خدماتی از قبیل امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه
 تعمیر ونگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از اموررایانه ،خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و
توزیع غذا ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه ،خدمات عمومی شامل تنظیفات ،نامه
رسانی،پیشخدمتی،امورآبدارخانه،خدماتپاسخگوییتلفنیومواردمشابه-نگهداری
و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه،
امور چاپ وتکثیر شامل صحافی،حروفچینی،غلط گیری،خطاطی،چاپ وتکثیر-امور
تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد
مشابه -صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان گچساران  ،بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،ترمینال
 ،خیابان (ترمینال )  ،بلوار ولی عصر  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی 7581844684
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  200500مورخ  09/04/1397نزد بانک قوامین شعبه نفت با کد
 4505پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت
مدیره آقای قاسم مرتضی پور به شماره ملی 4260116215و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای جاسم مرتضی پور به شماره ملی 4269892196و به سمت
مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم زینب
علی نژاد به شماره ملی 4269892511و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2
سال دارندگان حق امضا  :حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی
از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای جاسم مرتضی پور (مدیر
عامل) و مهر شرکت معتبر است  .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای
ابراهیم توکلیان به شماره ملی  4260090526به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال
مالی آقای مصطفی مرتضی پور به شماره ملی  4269892188به سمت بازرس علی
البدل 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 مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()431274

اگهی تصمیمات شرکت مهر آفرین جنوب چرام سهامی خاص به شماره ثبت

سند شناسنامه سواری جیب صحرا مدل 1363رنگ خردلی – روغنی شماره پالک
 414 -81ب 41شماره موتور  307C21شماره شاسی  8320209به ستار کوهستانی مفقود
گردید فاقد می باشد

آگهــی تغییــرات شــرکت آذر ســنجش اســپوتا ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  16704و شناســه ملــی  14006693348بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/10/18تصمیمات
ذیــل اتخــاذ شــد  1- :تعــداد اعضــاء هیئــت مدیــره از  4نفــر بــه  3نفــر
کاهــش یافــت و مــاده مربــوط در اساســنامه بشــرح مذکــور اصــاح گردید

برگ سبزواری پژو 405به رنگ نقره ای متالیک مدل 1394به شماره پالک 861-49ب67
به شماره موتور 124K0704122به شماره شاسی  NAAM01CE9FRمفقود گردیده وا
درجه اعتبارساقط می باشد
جواز حمل اسلحه ساچمه زنی دولول ته پر مدل کوسه ساخت المان به شماره سالح
 ۲۹۵۸.۲۹۴۳به کالیبر  ۱۲به نام حیدر مرادی پور متولد  ۱۳۵۱به شماره شناسنامه ۴۴۰
مفقوذ و از درجه اعتبار ساقط میباشد  ۲ ..نوبت به فاصله  ۱۵روز
نوبت اول  ۱۳۹۸.۲.۳نوبت دوم ۱۳۹۸.۲.۱۷
سندوشناسنامه خودروی سواری رنوپارس تندرمدل1396به رنگ سفید روغنی به شماره
موتور R230156 _k4MA690به شماره شاسی NAPLSRALDH1324656وشماره
پالک32ط141ایران 49به نام سید علی اکبر کاظمی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (1616 )437504
اگهی مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو پــژو پــارس بــه شــماره شاســی  82808344و بــه شــماره موتــور  22828206238و بــه
شــماره انتظامــی  57ایــران  682د 47بــه رنــگ مشــکی مــدل ســال  1382بــه نــام محمــد بخشــی مفقــود و از
درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

1661

اسالمشهر

مفقودی

کلیــه مــدارک ســواری پــژو پــارس ،مــدل، 1390 :رنگ:ســفید -روغنــی بــه شــماره موتــور12490211673 :
شــماره شاســی NAAN21CAXBK131114 :بــه شــماره پــاک :ایــران 375 -53ط  46مفقــود گردیــده
است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قم

تاسیس شرکت سهامی خاص آذین بوستان نما درتاریخ  1397/09/24به شماره ثبت

 9324به شناسه ملی  14008007455ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :کلیه ی امورپیمانکاری مربوط به
راه،ساختمان،برق،تاسیسات،آب وکشاورزی،ارتباطات وصنعت ونفت وگاز 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 ،مسکن مهر  ،بلوار
کشاورز  ،میدان جهاد  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7591649183سرمایه 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  896556مورخ 1397/09/12
نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهیدچمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد

صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم صنم راستگو به شماره ملی 4230597878و به
سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حامد راستگو به

شماره ملی 4231978743و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم زهرا راستگو به
شماره ملی 4231979741و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه
ی اوراق و اسناد بهادارو تعهدآورشرکت واوراق عادی و اداری به امضای حامد راستگو ( نایب رئیس

هیئت مدیره ) همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
آقای محمد عباسی به شماره ملی  4220479422به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی

خانم فاطمه عباسی به شماره ملی  4232057226به سمت بازرس علی البدل 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 ()431273

اگهی تغییرات شرکت آذر مهر قزوین سهامی خاص به شماره ثبت 8300
و شناسه ملی  10861584801به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه تغییر محل
شعبه داخلی از تهران – شهرستان تهران  -خیابان جیحون – چهارراه
بهبودی بن بست زمانی – کوچه عطائی طبقه ی همکف پالک  2کدپستی:
 1344614895به ادرس تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر
تهران ،کارون شمالی  ،خیابان طوس  ،خیابان جیحون  ،پالک  ، 715طبقه
اول  ،واحد جنوبی کد پستی  1344963115 :تعیین 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
()431284
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آگهــی تغییــرات شــرکت ابتــکار صنعــت گاز ماداکتو شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  8617و شناســه ملــی  10740077602بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ1397/12/16
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  . :تعــداد اعضــاء هیــات مدیــره از  3نفــر به 4
نفرافزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد (1612 )438088

آگهــی تغییــرات شــرکت آذر ســنجش اســپوتا ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  16704و شناســه ملــی  14006693348بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ 1397/10/18تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  1- :آقایــان
محســن محســنی کدملــی  – 2752657501جــواد بابادوســت
ثانــی کدملــی  – 2754154361مســعود پــور عبــاس کوهــی
 2750500400بعنــوان اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره بمــدت دو
ســال تعییــن و انتخــاب شــدند  2- .آقــای احمــد زینــال پــور مطلق
کدملــی  155067752بعنــوان بــازرس اصلــی و آقــای میــر محمــد
اعیانــی کدملــی 2851343238بعنــوان بــازرس علــی البــدل
شــرکت بمــدت یکســال انتخــاب شــدند 3- .روزنامــه ابتــکار جهــت
درج آگهــی شــرکت تعییــن شــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()437502

آگهی فقدان مدرک تحصیلی-نوبت سوم

1618

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب ســیدکمال الدیــن هاشــمی فرزندســیدجال
بــه شــماره شناســنامه 4411صــادره ازبوشــهردرمقطع کارشــناس رشــته عمــران
صــادره ازواحددانشــگاهی بوشــهر باشــماره ســریال  1714192وبــه شــماره
ثبت148914600230مــورخ  96/08/02مفقودگردیــده اســت وفاقداعتبارمــی
باشــد ازیابنــده تقاضامــی شــوداین مــدرک رابــه دانشــگاه آزاداســامی
واحدبوشــهربه نشــانی بوشــهر-خیابان شــهید مطهری-روبــروی آتــش نشــانی –
1654
دانشــگاه آزاداســامی ارســال نمایــد

سند –شناسنامه – کارت ماشین – کارت سوخت سواری پژو پارس مدل  94رنگ
سفید روغنی به شماره پالک 436-49ج  39شماره موتور  124k0766483به شماره
شاسی  NAAN01CE9FH274870به نام حمید فتاح ناصرآباد مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

 1943و شناسه ملی  14004369787به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- :خانم

سحر جعفری دوست به شماره ملی  4240126746بسمت مدیر عامل و عضو

هیئت مدیره و آقای محراب جعفری دوست به شماره ملی  4250818251بسمت

رئیس هیئت مدیره و خانم رقیه جعفری دوست به شماره ملی 4250819310
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کرامت اهلل ناظمی زاده به شماره ملی
 4251288424بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
2-خانم مریم افرا به شماره ملی  4250818519به سمت بازرس اصلی و خانم

رقیه باقرزاده به شماره ملی  4251314328به سمت بازرس علی البدل برای مدت

یکسال مالی انتخاب شدند3- .روزنامه کثیراالنتشارابتکارجهت نشر آگهی های
شرکت انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()431282

اگهی تغییرات شرکت آذر مهر قزوین سهامی خاص به شماره ثبت
 8300و شناسه ملی  10861584801به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در
نتیجه تغییر محل شعبه داخلی از تهران – شهرستان تهران  -خیابان
جیحون – چهارراه بهبودی بن بست زمانی – کوچه عطائی طبقه ی
همکف پالک  2کدپستی 1344614895 :به ادرس تهران  ،شهرستان
تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،کارون شمالی  ،خیابان طوس ،
خیابان جیحون  ،پالک  ، 715طبقه اول  ،واحد جنوبی کد پستی
 1344963115 :تعیین 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
()431283

