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اگهی تغییرات شرکت نوین دام صنعت نظر آباد گچساران به شماره ثبت  4105و شناسه ملی

اگهی تغییرات شرکت بام گستر کوثر سهامی خاص به شماره ثبت  1552و شناسه

شماره 9709مورخ  1397/10/25اداره تعاون کار و رفاه احتماعی شهرستان گچساران تغییرات ذیل

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ

مرکزی  -خیابان شهید صدراله نوری نژاد  -بلوار ولیعصر  -جنب شهرداری کد پستی 7581633969

کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و

وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()431320

()431310

آگهی تغییرات شرکت عمران صنعت چناران سهامی خاص به شماره
ثبت  4495و شناسه ملی  10861743406به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/23تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :داریوش جوکار به شماره ملی  4230292163و اسماعیل
عبدالمالکی به شماره ملی  3979893529و اصغر اکبری به شماره ملی
 1372208062به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  2-آسیه حسن پور به شماره ملی  4231722013سمت
بازرس اصلی و صولت حکمتی فر به شماره ملی  4230586132به 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
()431308

اگهی تغییرات شرکت پویش اندیشه فالت سهامی خاص به شماره ثبت
 8606و شناسه ملی  14007098544به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/05تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :
مصطفی زینلی تقی بیگی به شماره ملی  5599942351و حمیده فروغ
به شماره ملی 4251089200و صدیقه فروغ به شماره ملی425 1118812
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
 -2فریبرز زارع زاده به شماره ملی  4231601224به سمت بازرس اصلی
و فاطمه زارع زاده به شماره ملی  4231960933به 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
()431309

آگهی تغییرات شرکت تندیس عمارت افالک سهامی خاص به شماره ثبت

اگهی تغییرات شرکت تندیس عمارت افالک سهامی خاص به شماره ثبت

مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  575مورخ  1397/08/26نزد

مورخ  1397/11/09تغییرات ذیل اتخاذ شد  :محمدجوادمجذوبی به شماره

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/09تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :زینب

در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی قاسمی به شماره ملی

 14007099870به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/25به استناد محوز

ملی  10680023735به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/06

اتخاذ شد  :محل جدید شرکت از دوگنبدان به کهگیلویه وبویراحمد  -شهرستان گچساران  -بخش

چهارصدو پنجاه میلیون ریال منقسم به یکصد سهم چهارمیلیون و پانصد هزار ریالی با نام

انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان

تاسیس شرکت سهامی خاص یاقوت برج دژ درتاریخ  1397/09/06به شماره ثبت 9282

تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان اعتماد ابتکار درتاریخ  1397/12/19به

به شناسه ملی  14007968417ثبت 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 ،چهارراه عالیوند  ،بلوار امامت  ،خیابان امامت  [ 3شهیدعلی دارفرین

]  ،پالک  ، 21طبقه همکف کدپستی  7591834833سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است

 8952و شناسه ملی  14007543378به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
ملی2300625660به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره و زینب حاجی
زاده به شماره ملی  4232056191به سمت رئیس هیئت مدیره و قاسم بابائی

به شماره ملی 5809946054به 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 زینب

حاجی زاده (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات

غیرتجارییاسوج
()431316

 8952و شناسه ملی  14007543378به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
حاجی زاده به شماره ملی  4232056191و محمدجوادمجذوبی به شماره ملی
 2300625660و قاسم بابائی به شماره ملی  5809946054به سمت اعضای

اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-ناهیدهادوی به

شماره ملی  4220064400به سمت بازرس اصلی و داودپیروزه به شماره ملی
 4231885052به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب

از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی

بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی
2380148139و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت

 2سال آقای حسین حکمتی مفرد به شماره ملی 4220254846و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال خانم افسانه عرب زاده به شماره ملی 4220258205و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مصطفی قاسمی ( مدیر عامل -عضو هیئت مدیره

) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای

پارسا الهی به شماره ملی  4220325621به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم

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

فرزانه دانشی به شماره ملی  4240027721به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک

گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
()431314

مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع

استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431318

آگهی تغییرات شرکت پویش اندیشه فالت سهامی خاص به شماره ثبت

آگهی تغییرات شرکت عمران صنعت چناران سهامی خاص به شماره

آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی خدماتی تراوش کارآ سهامی خاص به

مورخ  1397/12/05تغییرات ذیل اتخاذ شد  :مصطفی زینلی تقی بیگی

مدیره مورخ  1397/10/23تغییرات ذیل اتخاذ شد  :اسماعیل عبدالمالکی

هیئت مدیره مورخ  1397/08/25تغییرات ذیل اتخاذ شد  :حمید پایدار

حمیده فروغ به شماره ملی  4251089200به سمت رئیس هیئت مدیره

داریوش جوکار به شماره ملی  4230292163به سمت رئیس هیات مدیره

 8606و شناسه ملی  14007098544به استناد صورتجلسه هیئت مدیره

به شماره ملی 5599942351به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره و
و صدیقه فروغ به شماره ملی 425 1118812به سمت نائب رئیس هیات

ثبت  4495و شناسه ملی  10861743406به استناد صورتجلسه هیئت

به شماره ملی  3979893529به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره و

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

اداری با امضاء حمیده فروغ (رئیس هیئت مدیره )و مهر شرکت معتبر

()431311

آگهی تغییرات شرکت اطمینان درخش رستاک سهامی خاص به شماره

ثبت  9150و شناسه ملی  14007835146به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/10/13تغییرات ذیل اتخاذ شد  :محمد رضا صالحی به شماره

ملی  4310220819به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و صمد سمیعی
به شماره ملی  4220043675به سمت رئیس هیات مدیره و روح اهلل همتی

نیارکی به شماره ملی  4324596921به سمت نائب رئیس هیات مدیره 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 صمد
سمیعی ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات

غیرتجارییاسوج
()431321

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل زیبا پرند سهامی خاص به شماره ثبت

 2394و شناسه ملی  10680030800به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  1397/10/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت

اصغر موسی پور بشماره ملی  4231285101به سمت رئیس هیات مدیره و

بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با

اداری با امضاء داریوش جوکار ( رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

بشماره ملی  4232186816به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و علی

و اصغر اکبری به شماره ملی  1372208062به سمت نائب رئیس هیات

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و

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

شماره ثبت  1988و شناسه ملی  10861684827به استناد صورتجلسه

سجاد نیک فر بشماره ملی  4220110860به سمت نائب رئیس هیات مدیره

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی

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

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

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431312

اگهی تغییرات شرکت محبت گستر اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت  8314و
شناسه ملی  14005651887به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/23
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی
از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء علی محبتی نیا ( 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 ()431322

برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق
امضاء علی اصغر موسی پور (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت

ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431319

اگهی تغییرات شرکت سعید صحرا گچساران سهامی خاص به شماره ثبت  2954و شناسه

ملی  10980063696به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/12/12تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان گچساران  ،بخش
مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،کارکنان  ،بلوار کارکنان جنوبی[21شهیدجعفرپور]  ،بلوار ولی عصر  ،پالک

 ، 2926طبقه همکف کد پستی  7581695775تعیین 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 ()431324

اگهی انتقالی شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 6248و

اگهی تغییرات شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت  6248و شناسه

اصلی شرکت فرا ایمن اندیش سالمت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 6248و شناسه ملی

اتخاذ شد  :در نتیجه محل شرکت از آدرس یاسوج  -شهرک جهاد خیابان بیست متری -خیابان نبوت

شناسه ملی  10680080818به موجب اگهی مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/09مرکز
10680080818واحد ثبتی یاسوج به نشانی شهرستان کهگیلویه بخش مرکزی شهردهدشت

خیابان شهید سید علی رحم خاضع پالک 0کدپستی  7571873875انتقال یافت و تحت شماره

ملی  10680080818به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/12/09تغییرات ذیل
پالک  9کدپستی  7571863347به آدرس استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان کهگیلویه  ،بخش

مرکزی  ،شهر دهدشت خیابان خیابان شهید سیدعلی رحم خاضع پالک  0کدپستی7571873875

ثبت 2399به ثبت رسید و جهت اطالع عمومی اگهی می گردد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

تغییر یافت و ماده  4اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

اگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان ساغر میگون شهر سهامی خاص

تاسیس شرکت تعاونی سادات دنای میمند درتاریخ  1397/12/27به شماره ثبت 196

کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()431323

به شماره ثبت  1933و شناسه ملی  10861822611به استناد صورتجلسه

هیئت مدیره مورخ  1397/10/07تغییرات ذیل اتخاذ شد  :محمد سعید

کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431325

به شناسه ملی  14008235367ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن

به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد -1 .موضوع  :تولید ظرف یکبار مصرف و
مصنوعات پالستیکی-به استناد مجوز شماره 608864مورخ  1397/12/19اداره تعاون کار

عالوه بر موارد قبلی  :خرید و فروش انواع دانه های روغنی شامل دانه روغنی

االهی به شماره ملی 4231952272به سمت رئیس هیات مدیره و عضو

و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد  -2مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -3

روغن خام شامل سویا و کلزا و  - ...خرید و فروش انواع روغن بسته بندی

به شماره ملی4231900019به سمت نائب رئیس هیات برای مدت دو سال

محمودی  ،روستا میمند ،جاده کیلومتر  6یاسوج -اصفهان  ،خیابان (اصلی روستا)  ،پالک 0

بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء اسالم

که مبلغ 3500000ریال آن به حساب شماره  300321143781011بانک توسعه تعاون شعبه

سویا ،کلزا ،گندم و  - ...خرید و فروش انواع کنجاله  -خرید و فروش انواع
( خانوار ) و حلب روغن مخصوص قنادی و  - ...خرید و فروش انواع روغن

صنفی و صنعتی  -خرید و فروش انواع روغن تصفیه شامل سویا و کلزا و ...
پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه
کشور .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت

شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()431330

چهارشنبه  4 /اردیبهشت  / 1398شماره 4250

هیات مدیره و اسالم االهی 4231731969مدیر عامل و عبدالغفار االهی

مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان دنا  ،بخش پاتاوه  ،دهستان سادات

انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور

 ،طبقه همکف کدپستی  -4 7597131384سرمایه شخصیت حقوقی  :مبلغ 10500000ریال

االهی مدیر عامل ومهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

یاسوج

()431335

مطهری یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد  -5اولین مدیران  :حمید

تهمورسی کد ملی ( 4231107378مدیر عامل ونائب رئیس هیئت مدیره) و عذری امینی راد

با کد ملی ( 4232119442رئیس هیئت مدیره) و پروین تهمورسی با کد ملی4231105324

(عضو اصلی هیئت مدیره ) ریحانه تهمورسی باکد ملی  4231105332و مستانه تهمورسی

کد ملی  4220636481به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب

شدند  -6دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهد آوربانکی از قبیل چک

شماره ثبت  9428به شناسه ملی  14008212540ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :انجام کلیه خدمات امور اداری -پخش وتوزیع کلیه ی مواد غذایی-
خدمات بهداشتی درمانی -انجام کلیه کارهای خدماتی ساختمانی-رنگ

آمیزی وتزئینات ساختمان نگهداری وفروش تاسیسات برودتی وحرارتی-امور
بهره برداری از تاسیسات-انجام کارهای فنی ولوله کشی برق کاری صنعتی
وساختمانی-خدمات کامپیوتری و رایانه ای ونصب و راه اندازی وپشتیبانی-تعمیر

و نگهداری ماشین آالت سبک وسنگین وفروش انواع تجهیزات اداری-نگهداری
واجرایی فضای سبز اجرای فاضالب شهری ومحوطه سازی وفضا سازی ودرخت
کاری آبیاری فضای سبز -تامین نیروی فنی-خدمات اداری بررسی موضوعات
مختلف خدماتی خدمات آشپزخانه ورستوران داری-امور حمل ونقل واداره
امور نقلیه وموارد مشابه-سقفهای شیب دار-ایزوگام-داربست فلزی شرکت در
مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی-طرح صنعتی و مشاوره وانجام کلیه امور
اداری بنام و برای هر شخص حقیقی و حقوقی-خریدو فروش واردات وصادرات
کلیه کارهای مجاز بازرگانی وانجام امور سرمایه گذاری واخذ وام وتسهیالت از
کلیه بانکها وموسسات ب صورت ارزی وریالی وارجاع اظهارنامه -نظافت وتنظیف
خدماتی 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 ،شهرک جهاد  ،خیابان کوی امام

رضا(ع)  ،کوچه فرعی[9شهید وحید محمدپور]  ،پالک  ، 15طبقه همکف کدپستی
 7591387369سرمایه 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  1505924مورخ  1397/12/08نزد بانک
بانک قوامین شعبه مرکزی یاسوج با کد  15015پرداخت گردیده است والباقی

در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم یلدا میرزائی به شماره
ملی 2380206643و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت

مدیره به مدت  2سال آقای روح اله نظری به شماره ملی 2391890400و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای نوراله جهانبازیان سیف آباد به شماره
ملی 4220109552و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء
روح اله نظری (رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبرمی باشد .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید باقری به شماره ملی 4231989788
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای امین رزمخواه حسین
آباد به شماره ملی  4232031340به 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 ()431317

اگهی تغییرات شرکت آریو وحدت شفا تعاونی به شماره ثبت

 9221و شناسه ملی  14007900938به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1397/11/16به استناد مجوز شماره
16245مورخ 1397/11/29اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان
کهگیلویه و بویراحمد تغییرات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه

بر موارد قبلی خدما ت عمومی تنظیفات خدمات طباخی و تعمیر و
نگهداری فضای سبز امور آشپز خانه و رستوران چاپ وتکثیر تاسیسات

برودتی وحرارتی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح به موضوع فعالیت
تعاونی طرح و رای گیری بعمل امد و با اکثریت اعضای تصویب شد اداره

کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت

ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431328

آگهی تصمیمات شرکت گنجینه معمار بیشاپور سهامی خاص به شماره
ثبت 3002و شناسه ملی 10861693928به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/12/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :هادی باقری به شماره ملی
 4230721471به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و ساسان ظهرابی
به شماره ملی 4231638888به سمت رئیس هیات مدیره و هاشم باقری به
شماره ملی  4232079221به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمد امیری
به شماره ملی  4231713502به سمت عضو هیات مدیره و ماندانا رستم
ممسنی به شماره ملی 2391028199به سمت عضو هیات مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدندو حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد
آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء هادی باقری
(مدیر عامل و عضو هیات مدیره) و در غیاب ایشان هاشم باقری (نائب 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
()431329

سفته برات واوراق بهادار با امضاء دونفر ازاعضای هیئت مدیره عذری امینی راد (رئیس هیئت

مدیره ) وحمید تهمورسی (مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ) ومهر تعاونی دارای اعتبار

اگههی تغییرات شرکت پارس ساربان تچرا سهامی خاص به شماره ثبت

 2884و شناسه ملی  10862044499به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/07/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  :زهرا آقائی برزآباد به شماره

ملی  4231708495به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و پرویز مرادی
به شماره ملی  4230063199به سمت رئیس هیات مدیره و وهاب دهرابی به

شماره ملی  4231689751به سمت نایب رئیس هیات مدیره وسید فاخر
حسینی راد به شماره ملی  5469940292و وحید نگین تاجی به شماره ملی
 4230384084به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند

آگهی تغییرات شرکت شایان صنعتگر گچساران سهامی خاص به شماره ثبت

 3994و شناسه ملی  14006523772به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق

العاده مورخ  1397/12/16تغییرات ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه بر

موارد قبلی  :امور پیمانکاری شامل - :راه  :راهسازی ،جدول کشی ،فنس کشی
،خاکریزی و خاکبرداری.ساختمان :ابنیه سازی ،سوله سازی،احداث ساختمان

بتنی سنگی چوبی .تاسیسات و تجهیزات  -آب و برق -نفت و گاز بجز اکتشافات

است و اوراق عادی ونامه ها با امضای حمید تهمورسی (مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره

)ومهر تعاونی معتبر خواهد بود -7اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه-8بازرسان شرکت

 :نازلی حامد اصل کد ملی  4220585850به سمت بازرسان اصلی وفرزانه تهمورسی کد ملی
 4220420533به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات

غیرتجاری دنا ()431332

و بهره برداری  -صنعت و معدن  -کشاورزی و ارتباطات  -صادرات و واردات

کاالهای مجاز بازرگانی -اخذ کارت بازرگانی -زمینه های بهداشت و امور

اگهی انتقالی شرکت آفتاب معماری پدیده سهامی خاص به شماره ثبت  528620و شناسه

بهداشتی -خرید وفروش کاالهای مجاز بازرگانی -با رعایت قوانین و مقررات

ملی  14007307444به موجب اگهی مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/24و نامه شماره

 ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء پرویز مرادی ( رئیس هیات مدیره

اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

ثبت  528620واحد ثبتی تهران به نشانی یاسوج -ترمینال-خیابان شهید ابوالقاسم علی پور -خیابان

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431331

()431336

و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک

جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه و ماده مربوط در

97/238364مورخ 1397/11/28مرکز اصلی شرکت آفتاب معماری پدیده سهامی خاص به شماره

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

کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان

سعدی(4شهید ابوالفتح زارعی) -پالک19-طبقه همکف کدپستی 7591976916انتقال یافت و در این
اداره تحت شماره 9411به ثبت رسید و جهت اطالع عمومی اگهی میگردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک

استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431340

اگهی تغییرات شرکت نیارش برج اهرام سهامی خاص به شماره ثبت

 7271و شناسه ملی  14004702069به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :سید

ابوالحسن صمیمی دوست به شماره ملی  4251157583و سید عبداله

محقق به شماره ملی  4250943259و روح اهلل معصومی به شماره ملی
 4240057116به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب

شدند -2سعید بهنام جو به شماره ملی  4230207107به سمت بازرس اصلی
و سوده احمدی به شماره ملی  0533040744به 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
()431333

