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آگهی تغییرات شرکت کیهان پارس سپنتا سهامی خاص به شماره ثبت
 8900و شناسه ملی  14007481188به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/12تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :
فرشید تقدسی به شماره ملی  0069957134و عبدالرضاکالهی به شماره
ملی  0074734709و اسفندیار صمدی به شماره ملی  4390142518به
سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2
سمیه پاک وجدان به شماره ملی  0073361951به سمت بازرس اصلی
و سمیرا کاکو به شماره ملی  4569894429به 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
()431214

آگهی تصمیمات شرکت سادات تابان طب سهامی خاص به شماره
ثبت  7387و شناسه ملی  14004812395به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/28تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  1- :سید رامین کشاورز به شماره ملی  4240169151و سید غالمرضا
کشاورز به شماره ملی 4250180883و اسحاق فرهنگ دوست به شماره
ملی 4251294831به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند 2-صدیقه چرامی به شماره ملی425079851به سمت
بازرس اصلی و فرشته چرامی به شماره ملی4251078683به 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
موسساتغیرتجارییاسوج
()431215

آگهی تغییرات شرکت کومه سازان سادات سهامی خاص به شماره
ثبت  8458و شناسه ملی  14006806017به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/27تغییرات ذیل اتخاذ شد
 :رضا هونجانی به شماره ملی  1199266213و سعید هوشنگ به شماره
ملی  1240027559و محمد علی محسنی به شماره ملی 1850361002
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2
حسین رضا زاده کاوری به شماره ملی  1829141104به سمت بازرس اصلی
و فاطمه قائدی به شماره ملی  2297100248به 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
()431216

آگهی تغییرات شرکت فرزان بنای سیمرغ سهامی خاص به شماره
ثبت  9119و شناسه ملی  14007811008به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/11/09تغییرات ذیل اتخاذ شد  :حمید امینی
به شماره ملی  1063952654به سمت مدیر عامل و عضو سمانه
حصارنوی به شماره ملی  6449960019به سمت رئیس هیئت مدیره
مینا دستجردی به شماره ملی  1050533895به سمت نائب رئیس
هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند  .حق امضاء
کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،
سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حمید امینی (مدیر عامل و
عضو ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج
()431217

آگهی تغییرات شرکت خدماتی زیباسازان زاگرس سهامی خاص
به شماره ثبت  2831و شناسه ملی  10862072813به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/09/06تغییرات ذیل اتخاذ شد
 :حمیدرضاصادقی به شماره ملی 4231647631به سمت مدیر عامل
ورئیس هیات مدیره و سعیده صادقی به شماره ملی 2392183090به
سمت نائب رئیس هیات مدیره سحر زره پوش کوریانی به شماره ملی
 4231944830به سمت عضو اصلی 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
حمیدرضا صادقی (مدیرعامل و 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
()431225

آگهی تصمیمات شرکت رابط گستر گچساران سهامی خاص
به شماره ثبت  1718و شناسه ملی  10680025872به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/10تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :شکراله قدری به شماره ملی  1860964788سمت مدیر عامل
و عضو هیات مدیره و پروین مظفری به شماره ملی  1861009119به
سمت رئیس هیات مدیره و عباس قدری به شماره ملی 1861611897
به سمت نائب رئیس هیات مدیره به سمت عضو هییت 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 شکراله قدری (مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر است .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()431222

آگهی تغییرات شرکت یاقوت برج دژ سهامی خاص به شماره ثبت
 9282و شناسه ملی 14007968417به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/11تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :
سمیه پاک وجدان به شماره ملی  0073361951و سمیرا کاکو به شماره
ملی 4569894429و امیرتقوی مجد به شماره ملی 2219812863به
سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2
فرشید تقدسی به شماره ملی  0069957134به سمت بازرس اصلی و
عبدالرضاکالهی به شماره ملی  0074734709به 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
()431219

آگهی تغییرات شرکت نوین قلعه مبین کرخه سهامی خاص به شماره
ثبت  7437و شناسه ملی  14004877397به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/12تغییرات ذیل اتخاذ
شد  -1 :محسن ماهی به شماره ملی  0080008208و علی افروزی به
شماره ملی  4073198866و فریبا حنیفی به شماره ملی 5070146017
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
 -2سکینه موحدپوربه شماره ملی 4231881197به سمت بازرس اصلی
و شابی بی بیات نژادبه شماره ملی 4231342385به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه کثیراالنتشار
ابتکارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج
()431226

اگهی تصمیمات شرکت رابط گستر گچساران سهامی خاص به شماره
ثبت  1718و شناسه ملی  10680025872به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/10تصمیمات ذیل اتخاذ
شد 1- :پروین مظفری به شماره ملی  1861009119و شکراله قدری به
شماره ملی  1860964788و عباس قدری به شماره ملی 1861611897
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
 2قدرت اله نخعی به شماره ملی  1861122365به سمت بازرساصلی و عزیزاله متولی امامزاده به شماره ملی  4269794704به 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 مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()431224

اگهی تغییرات شرکت خدماتی زیباسازان زاگرس سهامی خاص به
شماره ثبت  2831و شناسه ملی  10862072813به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/06تغییرات ذیل
اتخاذ شد  1- :حمیدرضا صادقی به شماره ملی  4231647631و سعیده
صادقی به شماره ملی  2392183090سحر زره پوش کوریانی به شماره
ملی 4231944830به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  2-روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت چاپ آگهی های
شرکت انتخاب گردید  3-ویدا بیرامی به شماره ملی245214030به سمت
بازرس اصلی و عبدالمناف نام ور به شماره ملی2549651685به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ک اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجارییاسوج
()431221

تاسیس شرکت سهامی خاص پرتو بنای اهورا درتاریخ 1397/09/13به شماره ثبت
 9294به شناسه ملی  14007983785ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :کلیه امور پیمانکاری
مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت و
نفت 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 ،شاهد  ،بلوار عدل  ،خیابان شاهد  [ 7شهیدفتح اله صفری ] ،
پالک  ، 34طبقه همکف کدپستی  7591716174سرمایه 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  575مورخ 26/08/1397
نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد  3005پرداخت گردیده است
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای رضا محرابی به شماره
ملی 4220217002و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سعید علیزاده به شماره ملی 4220241558و به سمت
مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم زینب حسینی
به شماره ملی 4220314156و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق
امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای زینب
حسینی ( رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی 4220306498به سمت بازرس
اصلی به مدت یک سال مالی خانم سکینه رستمی حسن آباد به شماره ملی 4230361580
به 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 ()431218

آگهی تغییرات شرکت عمارت آفتاب شهنیز سهامی خاص به شماره
ثبت  8504و شناسه ملی  14006880187به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/22تغییرات ذیل اتخاذ
شد  -1 :احمد سرداری کشکولی به شماره ملی  2451663251و
محمد هدایتی به شماره ملی  4251109147و امید نیکفر به شماره ملی
 4220228462به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند 2-زهرا گنجیان به شماره ملی  4240298008به سمت
بازرس اصلی و سید حامد جمالیان پور ه شماره ملی 4240235936
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
3روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخابگردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431227

آگهی تغییرات شرکت نوین قلعه مبین کرخه سهامی خاص
به شماره ثبت  7437و شناسه ملی  14004877397به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/12تغییرات ذیل اتخاذ
شد  :محسن ماهی به شماره ملی  0080008208به سمت مدیر عامل
ورئیس هیات مدیره و علی افروزی به شماره ملی 4073198866
به سمت نائب رئیس هیات مدیره و فریبا حنیفی به شماره ملی
5070146017به 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 محسن ماهی (
مدیر عامل -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
()431228

آگهی تغییرات شرکت عمارت آفتاب شهنیز سهامی خاص به شماره
ثبت  8504و شناسه ملی  14006880187به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/10/22تغییرات ذیل اتخاذ شد  :احمد
سرداری کشکولی به شماره ملی 2451663251به سمت مدیر عامل
و عضو هیات مدیره و محمد هدایتی به شماره ملی  4251109147به
سمت رئیس هیات مدیره و امید نیکفر به شماره ملی 4220228462
به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت 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 محمد هدایتی
(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
()431229

آگهی تغییرات شرکت رویان نارگ سهامی خاص به شماره ثبت  838و شناسه ملی
 10680014824به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/12/09تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان گچساران ،
بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،بیمارستان  ،کوچه ( فرعی دوم )  ،خیابان رجایی[3شهید
محمد صالح ملک پور]  ،پالک  ، 0طبقه همکف در کد پستی  7581994988تعیین گردید
و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()431231

آگهی تغییرات شرکت آرمین ساخت نادین سهامی خاص به شماره
ثبت  9031و شناسه ملی  14007136478به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/07تغییرات ذیل اتخاذ
شد  -1 :سعید مقدس شرق به شماره ملی  0944723144و صیاد
آریامنش به شماره ملی 4251109821و زهرا رعیت محتشمی به
شماره ملی  0082210764و رضا آویش به شماره ملی 4240470821
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و برای مدت دو سال انتخاب
شدند 2-صدیقه محمدی حسین آباد به شماره ملی4231879753
به سمت بازرس اصلی و صدیقه سیفی به شماره ملی 4220332499
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
 -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 ()431235

آگهی تغییرات شرکت کنکاش صنعت مرودشت سهامی خاص
به شماره ثبت  7673و شناسه ملی  14005306540به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/12
تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :سعید کمال آبادی فراهانی به شماره
ملی  0531676390و عباس خان محمدی هزاوهءبه شماره
ملی  0534537618و عدیله معنوی گل چوان به شماره ملی
 1551495252به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  -2سیده نگار موسوی به شماره ملی  2420148495به
سمت بازرس اصلی و فاطمه راستیانی به شماره ملی 4231968136
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
 -3روزنامه کثیراالنتشار ابتکارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431234

تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت جهان پردیس درتاریخ  1397/11/17به

تاسیس شرکت سهامی خاص شاهین برج پاسارگاد درتاریخ  1397/11/17به

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع

آگهی تغییرات شرکت هیوا برج ابریشم سهامی خاص به شماره
ثبت  9215و شناسه ملی  14007898530به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/11/06تغییرات ذیل اتخاذ
شد  :محل جدید شرکت ازاستان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،شاهد  ،بلوار معاد  ،خیابان
شاهد  [ 4شهیدسیف ا له علی پور ]  ،پالک  ، 81طبقه همکف به
کد پستی  7591715847به استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،شهداء  ،بلوار شهید مطهری ،
خیابان شهدای [ 5شهید محمود هوشمند ]  ،پالک  ، 24طبقه چهارم
کد پستی  7591744924تعیین 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 ()431236

آگهی تغییرات شرکت آژند کیان هخامنش سهامی خاص به شماره
ثبت  8939و شناسه ملی  14007527047به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/10تغییرات
ذیل اتخاذ شد  1- :وحید قهرمانی به شماره ملی 0323492789
و شاهین کوهی منصور آباد به شماره ملی  4220070311شهناز
منصوری منصور آباد به شماره ملی  4230551401به سمت اعضای
اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2-صدیقه
سیفی به شماره ملی  4220332499به سمت بازرس اصلی و روح
انگیز شجاعیانی نسب به شماره ملی 4231517411به 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 ()431237

شماره ثبت  9381به شناسه ملی  14008135337ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه آب و راه  ،ساختمان و ابنیه  ،تأسیسات و

تجهیزات  ،نفت و گاز(بجز اکتشاف و بهره برداری)  ،برق ،کشاورزی  ،راه و ترابری،
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 ،کوی شهرداری  ،بلوار

سی متری پاسداران  ،خیابان خلیج فارس  ،پالک  ، 15طبقه همکف کدپستی
 7591844717سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال

نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ 350000

ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  522950مورخ  1397/11/08نزد

بانک صادرات شعبه جمهوری اسالمی با کد  3462پرداخت گردیده است والباقی

آگهی تغییرات شرکت شقایق گستر عارفی سهامی خاص به شماره ثبت  1612و شناسه

ملی  10680024318به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/29

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت از دوگنبدان به استان کهگیلویه وبویراحمد
 ،شهرستان گچساران  ،بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،سه راهی  ،کوچه ( تپه )  ،کوچه

امیر کبیر  ، 6پالک  ، 0طبقه همکف کد پستی  7581788417تعیین گردید و ماده مربوط

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()431220

اگهی تغییرات شرکت حسین بهنمای جنوب سهامی خاص به شماره ثبت  4962و شناسه
ملی  10861764843به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/28
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه محل جدید شرکت استان کهگیلویه وبویراحمد ،
شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،سالم اباد  ،بلوار ابوذر  ،خیابان کاشانی 9
[شهید احمد آقاجری]  ،پالک  ، 9طبقه همکف  -کد پستی  7591936619تعیین 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 ()431223

شماره ثبت  9380به شناسه ملی  14008135303ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه آب و راه  ،ساختمان و ابنیه  ،تأسیسات

و تجهیزات  ،نفت و گاز(بجز اکتشاف و بهره برداری)  ،برق ،کشاورزی  ،راه
و ترابری ،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 ،ترمینال  ،خیابان

ساحلی  ،خیابان رجاء[2شهید رمضان انوشه]  ،پالک  ، 13طبقه اول کدپستی
 7591991685سرمایه 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  522949مورخ  1397/11/08نزد بانک

صادرات شعبه جمهوری اسالمی با کد  3462پرداخت گردیده است والباقی در

در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محسن حسین پور

تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم آرزو اکبرپور به شماره ملی

 2سال آقای خدارحم حسین پور منصورآباد به شماره ملی 4230551967و به

حسین پور منصورآباد به شماره ملی 4220049649و به سمت مدیرعامل به مدت

منصورآباد به شماره ملی 4220049649و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت

سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال

1190219778و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای محسن
 2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم رضوان حسین پور

خانم معصومه رنجبر به شماره ملی 4230555751و به سمت نایب رئیس هیئت

منصورآباد به شماره ملی 4220400151و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2

شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه

چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و

شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای

اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای صادق عبادی به شماره ملی

مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور

نامه های عادی و اداری با امضاء محسن حسین پور منصورآباد همراه با مهر

شهناز عبادی به شماره ملی  4231926247به سمت بازرس اصلی به مدت یک

سال مالی خانم شهال عبادی به شماره ملی  4231946094به 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
()431239

سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل

اداری با امضاء محسن حسین پور منصورآباد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 4220279776به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم شهال عبادی
به شماره ملی  4231946094به 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
غیرتجارییاسوج
()431238

