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آگهی
آگهی تغییرات شرکت فردوس طنین نور با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4701و
شناسه ملی  10861749298به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/09/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد
شهرستان یاسوج به استان فارس  ،شهرستان شیراز  ،بخش مرکزی  ،شهر شیراز ،سردخانه
 ،کوچه  ، 4بن بست  ، 4/7پالک  ، 0طبقه همکف کد پستی  7157844487انتقال یافت 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 ()431385
اگهی تغییرات شرکت بام گستر کوثر سهامی خاص به شماره ثبت 1552و شناسه ملی10680023735

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/05تغییرات ذیل اتخاذ شد

 -1 :اکبر جعفر زاده فرزند علیمراد بشماره شناسنامه  578و شماره ملی  4250879402به سمت بازرس
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اگهی تصمیمات شرکت پیشرو اخگر یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت

اگهی تغییرات شرکت لیدوما نوین پارت سهامی خاص به شماره ثبت

اگهی تغییرات شرکت لیدوما نوین پارت سهامی خاص به شماره ثبت

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/01تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :

مورخ  1397/10/01تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سید عبدالهادی تقوی به

 1081و شناسه ملی  10861992088به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
-1میالد الهی چنارستان سفلی به شماره ملی 4220348840و عبدالرضا

الهی چنارستان سفلی به شماره ملی14230289820و پریوش عدالت خواه

به شماره ملی  4230432895به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند  -2پروانه رزمخواه به شماره ملی  4231773319به

سمت بازرس اصلی و محمدلطیف خلفی به شماره ملی  4230290896به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3روزنامه

اصلی و حمزه خنجری بناری سفلی فرزند ولی بشماره شناسنامه 33شماره ملی 4251289854به

کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع

موسسات غیرتجاری یاسوج ((431415

آگهی تغییرات شرکت نیلوفران کیمیای دنا سهامی خاص به شماره ثبت 8822
و شناسه ملی  14007403680به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1397/11/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :نورمحمد محمدی به شماره
ملی  5949794974و مرتضی حیدری  5090022380و محمد جواد صداوی به شماره
ملی  1890219967به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شدند  2-محمود مهرنیا به شماره ملی  1890113001سمت بازرس اصلی و حسن امیری
به شماره ملی  1899878769به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب شدند  -3نورمحمد محمدی به شماره ملی  5949794974به سمت نایب
رئیس هیات مدیره و مرتضی حیدری به شماره ملی  5090022380به سمت مدیر
عامل و عضو هیات مدیره و محمد جواد صداوی به شماره ملی  1890219967به سمت
رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات  ،عقد قرار داد و عقود اسالمی و اوراق
عادی و اداری با امضاء محمد جواد صداوی ( رئیس هیات مدیره ) همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431436

اگهی تصمیمات شرکت ایمن برج هخامنش سهامی خاص به شماره ثبت
 7531و شناسه ملی  14005070509به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/10/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ابوالفضل عابدینی به شماره
ملی 0053349660به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آرش احمدپور
به شماره ملی  4231699542به سمت رئیس هیات مدیره واشکان احمد
پوربه شماره ملی  4220018857به سمت نائب رئیس هیات مدیرهو میالد
احمد پوربه شماره ملی 1292628952و فرزانه احمد پوربه شماره ملی
4231655510به سمت اعضای اصلی هیات برای مدت دو سال انتخاب شدند
و حق امضاء کلیه اسناد رسمی واوراق بهادار تعهداوربانکی ازقبیل چک
سفته با امضاء آرش احمدپور (رئیس هیات مدیره ) و نامه های عادی واداری
با امضاء فرزانه احمدپور ( نائب رئیس هیات مدیره ) شرکت معتبر خواهدبود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431430

شرکت تاراز گچساران سهامی خاص به شماره ثبت  1321و شناسه
ملی  10680022715به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/11/04وفق ماده  39و  40قانون تجارت نقل و انتقال سهام از
موارد ثبت آگهی نمی باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()431437

سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند-2 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکارجهت

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()431414

آگهی تغییرات شرکت فرداد درخش کیان سهامی خاص به شماره ثبت  8751و شناسه ملی

 14007305267به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/07/20تغییرات ذیل اتخاذ

شد  :مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان یاسوج به استان تهران  ،شهرستان
تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،تهرانپارس  ،خیابان شهید محمود آهنی امینه ( ، )119خیابان شهید

حمید نیکخواه ( 152غربی)  ،پالک  ، 13طبقه اول  ،واحد شرقی به کد پستی  1651794531انتقال یافت

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 ()431447

پنجشنبه  5 /اردیبهشت  / 1398شماره 4251

ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و

 6695و شناسه ملی  10680085261به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
سید عبدالهادی تقوی به شماره ملی  4232001360و محسن حسینی به

شماره ملی 2392201269و ساعد حسین زاده یوسف آباد به شماره ملی

 6695و شناسه ملی  10680085261به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
شماره ملی  4232001360به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و

محسن حسینی به شماره ملی  2392201269به سمت رئیس هیات

 4230125127به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال

مدیره و ساعد حسین زاده یوسف آباد به شماره ملی  4230125127به

به سمت بازرس اصلی و فرزانه غالمی چنارستان سفلی به شماره ملی

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

انتخاب شدند  2-فریبرز غالمی چنارستان علیا به شماره ملی 2391110537

4220029826به 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 ()431413

سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق
سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء محسن حسینی ( 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
()431412

اگهی تصمیمات شرکت پوالد پانل دنا سهامی خاص به شماره ثبت

اگهی تصمیمات شرکت پوالد پانل دنا سهامی خاص به شماره ثبت

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/10/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

مدیره مورخ  1397/10/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :عزیزاله رحیمی

 4470و شناسه ملی  10861742097به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
-1عزیزاله رحیمی به شماره ملی  4230341148و رضا امیریان به شماره

ملی  4231913498و میالد رحیمی به شماره ملی 4232003029به
سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2ماه
طلعت زاده باقری به شماره ملی4230419414به سمت بازرس اصلی
وشاکر شجاعی به شماره ملی4240073480به 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 ()431427

 4470و شناسه ملی  10861742097به استناد صورتجلسه هیئت

به شماره ملی 4230341148به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره و
رضا امیریان به شماره ملی  4231913498به سمت رئیس هیات مدیره

و میالد رحیمی به شماره ملی 4232003029به سمت نایب 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 عزیزاله رحیمی (مدیر عامل) و مهر شرکت معتبر است

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431426

اگهی تصمیمات شرکت ستاره برج زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت

اگهی تصمیمات شرکت ستاره برج زاگرس سهامی خاص به شماره

اگهی تصمیمات شرکت پوالد پانل دنا سهامی خاص به شماره ثبت

مورخ  1397/09/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محسن داغبر به شماره

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/21تصمیمات ذیل اتخاذ

مدیره مورخ  1397/10/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :عزیزاله رحیمی

 5929و شناسه ملی  10680077708به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
ملی  4251260988به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و صادق
جاک نژاد به شماره ملی  1911715704به سمت رئیس هیات مدیره و
محمد حبیبی به شماره ملی  4322947581به سمت نائب رئیس هیات

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 صادق جاک نژاد ( 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
()431439

ثبت  5929و شناسه ملی  10680077708به استناد صورتجلسه مجمع
شد  -1 :صادق جاک نژاد به شماره ملی  1911715704و محمد حبیبی به

شماره ملی  4322947581و محسن داغبر به شماره ملی 4251260988
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند

 2عابدین آشنا به شماره ملی  5999957680به سمت بازرس اصلی ویعقوب قرباغی به شماره ملی  1911918656به سمت بازرس علی البدل

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3روزنامه 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 ()431438

 4470و شناسه ملی  10861742097به استناد صورتجلسه هیئت

به شماره ملی 4230341148به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره و
رضا امیریان به شماره ملی  4231913498به سمت رئیس هیات مدیره

و میالد رحیمی به شماره ملی 4232003029به سمت نایب 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 عزیزاله رحیمی (مدیر عامل) و مهر شرکت معتبر است

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431426

تاسیس شرکت سهامی خاص حکیم خدمات سروش درتاریخ  1397/09/11به شماره ثبت

آگهی تصمیمات شرکت جهان آباد کندال سهامی خاص به شماره ثبت

اگهی تصمیمات شرکت امید تالشگر زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت 4623

آگهی تصمیمات شرکت جهان آباد کندال سهامی خاص به شماره ثبت

مورخ  1397/11/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ثاراهلل جهانتاب به شماره

العاده مورخ  1397/12/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :خانم /آقای غالمرضا امیری

عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه  -تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به

ملی  2800466936و سعید عابدین به شماره ملی  4240069351و ثارالهم

طبخ و توزیع غذا ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه  -خدمات عمومی شامل تنظیمات

 1550و شناسه ملی  10980154796به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
ملی  4251019751به سمت رئیس هیئت مدیره و رباب علیلو به شماره ملی
 2800466936به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و اله کرم بخشایش

به شماره ملی  4250031519به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سعید
عابدین به شماره ملی  4240069351به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای

مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و

و شناسه ملی  10861746618به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
چرزه خون به شماره ملی 0067531237به سمت رئیس هیات مدیره و خانم /آقای

داریوش افشون شماره ملی 4230105223به سمت نایب رئیس و خانم /آقای غالمرضا
امیری چرزه خون شماره ملی 0067531237به سمت مدیر عامل و خانم عالیه
منصوری منصورآباد به شماره ملی 4231732787به سمت عضو هئیت مدیره و حق

امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء غالمرضا امیری چرزه خون

همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

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

-2آقای نوذر محمدی محمود آباد به شماره ملی 4230053347به عنوان بازرس اصلی

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

یک سال مالی انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد

امضاء آقای ثاراهلل جهانتاب (رئیس هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت دارای

و خانم خانم علی زاده به شماره ملی 4230549849به عنوان بازرس علی البدل برای

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431448

()431449

 1550و شناسه ملی  10980154796به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
 -1اله کرم بخشایش به شماره ملی  4250031519و رباب علیلو به شماره
جهانتاب به شماره ملی  4251019751به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره

برای مدت دو سال تعیین گردیدند  2-خانم خدیجه چالش با شماره ملی

 9291به شناسه ملی  14007977503ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به

شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خدمات امور حمل و نقل شامل
غیر از امور رایانه  ،خدمات فنی خودرو و موارد مشابه  -امور آشپزخانه و رستوران شامل

 ،نامه رسانی  ،تامین نیروی انسانی  ،برپایی نمایشگاهای داخلی و خارجی  ،پیشخدمتی ،
امور آبدارخانه ،خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه  -نگهداری و خدمات فضای سبز
شامل باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه  -امور چاپ و تکثیر شامل صحافی ،

 4240233348به عنوان بازرس اصلی و سیده لیال دانشی با شماره ملی

حروفچینی  ،غلط گیری ،خطاطی  ،چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و هنری چاپ و موارد

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

حرارتی و موارد مشابه و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی درصورت لزوم پس از اخذ

شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()431446

 :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،میدان

 4251176065به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب

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

مشابه  -امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و

مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
شهدای نیروی انتظامی  ،خیابان شهید قدوسی  ،خیابان سردارجنگل شمالی  ،پالک ، 57

طبقه دوم  ،واحد  7کدپستی  7591748481سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایان به پخش فراز درتاریخ 1397/10/13
به شماره ثبت  4299به شناسه ملی  14008054339ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :پخش و تهیه و توزیع و تولید صنایع غذایی و صادرات و واردات کاالهای
مجاز 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 ،پانصددستگاه سمت راست  ،کوچه
پیروزی[9شهید زواره رضایی]  ،کوچه ((موسی دارابی ))  ،پالک  ، 2155طبقه همکف
کدپستی  7581835374سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سیدعلی رضا هاشمی به شماره
ملی  4260087673دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای سیدمحمدحسن هاشمی
به شماره ملی  4269497521دارنده  500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره

آقای سیدعلی رضا هاشمی به شماره ملی 4260087673و به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدمحمدحسن
هاشمی به شماره ملی 4269497521و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
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 سید
علی رضا هاشمی و مهر شرکت معتبر می باشد 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
دوگنبدان
()431450

اگهی تغییرات شرکت دنا سی سخت سهامی خاص به شماره ثبت  612و
شناسه ملی  10861762350به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/07/08تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از 3
نفر به  5نفر افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()431453

 350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  36293/420مورخ 1397/07/29

اگهی تصمیمات شرکت شمشاد گستران گچساران سهامی خاص به شماره

اگهی تغییرات شرکت دنا سی سخت سهامی خاص به شماره ثبت  612و

مدیره مورخ  1395/12/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ایمان اژدری بشماره

فوق العاده مورخ  1397/07/08تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :فاضل درست

4231980136و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم سکینه حکیمی زاده

 ،محسن دریانوش به شماره ملی  ، 4232102231سید ناصر منصوری به

مدیرعامل به مدت  2سال خانم یلدا حکیمی زاده به شماره ملی 4232048464و به سمت

ثبت  3336و شناسه ملی  14000068844به استناد صورتجلسه هیئت
ملی  2372408402به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و ابراهیم کمائی
بشماره ملی  4269644443به سمت رئیس هیات مدیره و امید مرادی فرد
بشماره ملی  4269685328به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آروین
حبیبی بشماره ملی  4260331019بسمت عضو هئیت 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 ابراهیم کمائی (
رئیس هئیت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک

استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
دوگنبدان

()431451

شناسه ملی 10861762350به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور

تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سجاد حکیمی زاده به شماره ملی

به شماره ملی  ، 4231570787پروانه حجتی به شماره ملی 4231203296

به شماره ملی 4232047621و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت

شماره ملی  4220216197و مسلم درست به شماره ملی 4231873313

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

سال مالی انتخاب شدند 3- .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی

قربانی شماره ملی  2391706219به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک

های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431452

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1395/12/03تصمیمات ذیل

شناسه ملی  10101894123به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/16
حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی منتهی به 29اسفند ماهسال 1396

3بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به 29اسفند ماه سال  4- 1396انتخاب حسابرسمستقل و بازرس قانونی5-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی های شرکت ج:تصمیمات

و آروین حبیبی بشماره ملی  4260331019به سمت اعضاء اصلی هیات

متخذه 1- :گزارش عملکرد هیات مدیره درسال مالی 1396توسطمدیرعامل شرکت قرائت شد

ملی 4269646780بسمت بازرس اصلی و فاطمه آشکار پور بشماره ملی

3-پس از استماع گزارش حسابرس مستق و بازرس قانونی و توضیحات هیات مدیره صورتهای

مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند -2 .اسکندر تاج گردون بشماره
 4269550600به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب

مالی شرکت منتهی به 29اسفند ماه سال 1396مورد تصویب قرار گرفت  4-با رعایت ماده 147

الیحه اصالحی قانون تجارت :سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی

گردیدند -3 .روزنامه کثیراالنتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان

نشر آگهی های شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره

()431454

مالی آقای امیر غالمیان حبیب آباد به شماره ملی  4269596503به سمت بازرس اصلی
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 ()431445

اگهی تغییرات شرکت پارس گشت قائم سهامی خاص به شماره ثبت  6703و شناسه ملی

 10680085369به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/18

تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :خانم سیده مریم حیدری ده برآفتاب به شماره ملی  4230272431به
سمت بازرس اصلی و آقای سید علی حیدری ده برآفتاب به شماره ملی  4220155295به سمت

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید  - 2روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت

نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431465

2-گزارش حسابرس مستق و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال 1396قرائت گردید

شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی

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

) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای علی

به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین

تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- :قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره درسال 2- 1396استماع گزارش

بشماره ملی  2372408402و امید مرادی فرد بشماره ملی 4269685328

بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سکینه حکیمی زاده ( مدیر عامل

محمد زمان روانگرد به شماره  4230171862به سمت بازرس اصلی و محبوبه

اگهی تصمیمات شرکت شمشاد گستران گچساران سهامی خاص به

اتخاذ شد  -1 :ابراهیم کمائی بشماره ملی  4269644443و ایمان اژدری

نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق امضا کلیه اسناد و اوراق

عبدی زاده به شماره ملی  4230571739به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال

اگهی تصمیمات شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد سهامی خاص به شماره ثبت  2954و

شماره ثبت  3336و شناسه ملی  14000068844به استناد صورتجلسه

نزد بانک بانک ملت شعبه شعبه مطهری با کد  36293پرداخت گردیده است والباقی در

برابرتعرفه سازمان حسابرسی مورد تصویب قرار گرفت5-روزنامه کثیرت االنتشار اطالعات جهت

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()431467

اگهی تغییرات شرکت بال زرد دنا سهامی خاص به شماره ثبت  4399و شناسه ملی

 10861731507به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/31

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از سه نفر به چهار نفر افزایش

یافت و ماده  31اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()431466

