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اگهی تصمیمات شرکت دنای رفیع گچساران سهامی خاص به شماره
ثبت  1020و شناسه ملی  10680018184به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/06/28تصمیمات ذیل اتخاذ
شد --1 :محمد محمدی به شماره ملی  4269605332و محمدرضا
محمدی به شماره ملی 4269511052و مکیه قنواتیان به شماره ملی
 4269653477به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال
تعیین گردیدند  2-یوسف گرامی شماره ملی  4269311800به سمت
بازرس اصلی و سمیه مقیمی شماره ملی  4268900926به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 3- .روزنامه
کثیراالنتشار ابتکارجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()739441

اگهی تصمیمات شرکت دنای رفیع گچساران سهامی خاص به شماره
ثبت  1020و شناسه ملی  10680018184به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1398/06/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محمدرضا
محمدی به شماره ملی 4269511052به سمت مدیرعامل و عضو هیات
مدیره و محمد محمدی به شماره ملی  4269605332بسمت رئیس
هیات مدیره و مکیه قنواتیان به شماره ملی  4269653477به سمت
نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دوسال 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 محمدرضا محمدی به شماره
ملی( 4269511052مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()739443

تاسیس شرکت سهامی خاص نوید سپهر سورنا درتاریخ 1398/04/17
به شماره ثبت  9580به شناسه ملی  14008452157ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :کلیه امور پیمانکاری شامل راه و ساختمان
،اب،تاسیسات و تجهیزات،کشاورزی و 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 ،شهداء  ،خیابان شهدای [ 4شهید داداله خیری ] ،
خیابان شهید قدوسی  ،پالک  ، 0طبقه دوم  ،واحد  3کدپستی 7591745635
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  305451مورخ  1398/04/11نزد بانک
توسعه تعاون شعبه چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای هدایت قاسمی به شماره
ملی 2294698363و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
عابدین قاسمی به شماره ملی 2360559621و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای بهنام کرمی نیا به شماره ملی 2372692461و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل 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 هدایت قاسمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.بدیهی است
اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم نصیبه رحمانی به شماره
ملی  1200010345به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سمانه
پرسن به شماره ملی  2372710044به 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 ()739442

اگهی تغییرات شرکت ابریشم تبادل هخامنش سهامی خاص به شماره ثبت 8705

آگهی تصمیمات شرکت فنی مهندسی دنا سازه پردل سهامی خاص به شماره ثبت  6158و

شناسه ملی  10680079830به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/07

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :عالوه بر موضوعات قبلی شرکت موضوعات تهیه طرح های مطالعاتی
جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و تهیه کلیه طرح های توجیهی با رعایت قوانین و مقررات جاری
کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصالح 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 ()743279

تاسیس شرکت سهامی خاص راشا عمران عماد درتاریخ  1397/09/19به شماره
ثبت  9311به شناسه ملی  14007997496ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :امور
حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه -تعمیر و نگهداری شامل
تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به غیر از رایانه-خدمات فنی خودرو و
موارد مشابه-امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ،اداره رستوران و

و شناسه ملی  14007242437به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1398/02/10تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :عباس رحیمی به شماره ملی
 43800806692به سمت مدیر عامل و عضوء هیات مدیره و علی علی زاده منصور
اباد به شماره ملی  4220127811به سمت رئیس هیات مدیره و محمد علی قاسمی
به شماره ملی  4220134778به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال

خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه-امور
چاپ و تکثیر شامل صحافی و حرفچینی و غلط گیری و خطاطی و چاپ و تکثیر و سایر
امور فنی و هنری و هنری چاپو موارد مشابه-امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری
و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه-خدمات اداری-کلیه امور
ساختمان-آسفالت و روکش سطح خیابان-اجرای فاضالب شهری-محوطه سازی-
خدمات کارت پارک -خدمات تامین نیروی 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 ،مصلی ،
بلوار امام خمینی  ،خیابان شهیدان شیروانی  ،پالک  ، 56طبقه همکف کدپستی
 7591774315سرمایه 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  3005-618مورخ  1397/09/10نزد بانک
توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد

ملی  14008391099به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/10/18تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
گچساران  ،بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،محله کارکنان  ،خیابان فرعی دوم  ،خیابان کارکنان

جنوبی[20شهیدجعفرپور]  ،پالک  ، 2841طبقه همکف کد پستی  7581695657تعیین 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 ()743265

اگهی تغییرات شرکت مارین پارت گچساران سهامی خاص به شماره
ثبت  4154و شناسه ملی  14004480444به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/12/01تغییرات ذیل اتخاذ شد  :حسن جعفری
ثمرخزان به شماره ملی  1719514763به سمت مدیر عامل و عضو
هیئت مدیره آقای مریم خادمیبه شماره ملی  1850430799به سمت
رئیس هیات مدیره واحمد کرمپوربه شماره ملی 1850007330به سمت
نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضاء
اسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک  ،سفته برات و اوراق بهادار.و
نامه های عادی واداری با امضاء با مریم خادمی (رئیس هیات مدیره )
ومهر شرکت دارای اعتبار می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
دوگنبدان
()743275

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 علی علی زاده منصور اباد (رئیس هیات
مدیره) و مهر شرکت معتبر است  2-فاطمه قهرمانی فر به شماره ملی 4269573287
بازرس اصلی و سید احمد بالدی ده بزرگ به شماره ملی  4269014849به 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 ()739444

اگهی تغییرات شرکت خدماتی سبز قامتان مارون سهامی خاص به شماره ثبت  728و شناسه
ملی  10680011967به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/08تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی  :تولید و تامین و فروش انواع گل و گیاه و
نهال با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح به موضوع شرکت
اضافه می گردد و ماده  2اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()743266

اگهی تغییرات شرکت اطلس خورشید روژان سهامی خاص به شماره ثبت  4348و
شناسه ملی  14008391099به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1398/10/18تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :محسن عباسی به شماره ملی 4269760400
 ،زارع خیرمند به شماره ملی  4269275588و رؤیا روانگرد به شماره ملی  1850278008به
سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند-2..رؤیا روانگرد به شماره
ملی  1850278008به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و زارع خیرمند به شماره ملی
 4269275588به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن عباسی به شماره ملی 4269760400
به سمت نائب رئیس هیئت 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 زارع
خیرمند ( رئیس هئیت مدیره )یا محسن عباسی (نائب رئیس هئیت مدیره ) و مهر شرکت
معتبر است  -3 .محمد بصیر بشماره ملی  4260093649به سمت بازرس اصلی و سارا بصیر
به شماره ملی  4260230662به شماره ملی  4260269534به سمت بازرس علی البدل برای
یکسال مالی انتخاب گردیدند -4روزنامه کثیراالنتشار اتحاد ملت جهت نشر آگهی های
شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()743264

اگهی تغییرات شرکت ثمین صنعت آسمان سهامی خاص به شماره ثبت  4355و
شناسه ملی  14008415434به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1398/10/15تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :محسن عباسی بشماره ملی 4269760400
و قاسم عباسی مطلق بشماره ملی  4260154400و نصرت شیخی لیشتر شماره ملی
 4269373288به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند-2 ..
قاسم عباسی مطلق بشماره ملی  4260154400به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و
محسن عباسی بشماره ملی  4269760400به سمت رئیس هیئت مدیره و نصرت شیخی
لیشتر بشماره ملی  4269373288به سمت نائب رئیس هیئت 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 عباسی بشماره ملی ( 4269760400رئیس هئیت
مدیره ) و مهر شرکت معتبر است  -3 .فرشته گشتاسب به شماره ملی  4260146297به
سمت بازرس اصلی و سیدمهران افضلی به شماره ملی  4260125291به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند-4روزنامه کثیراالنتشار ابتکارجهت نشر آگهی
های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()743272

اگهی تصمیمات شرکت توسعه عمران سرفاریاب سهامی خاص به شماره
ثبت  571و شناسه ملی  10680009313به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/09/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :سید
محمدرضا موسوی امجد به شماره ملی  4250139573و آقای سید منصور
موسوی امجد به شماره ملی  4250143325و آقای سید کاظم بالوایه به
شماره ملی  4251175751و آقای حمید وکیلی به شماره ملی 4240022355
به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2
خانم مرجان افروز به شماره ملی  4240041031به سمت بازرس اصلی و خانم
مهتاب نرگسان به شماره ملی  4240345881به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3 .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
()743288

اگهی تغییرات شرکت مهندسین کهن نام زاگرس سهامی خاص به شماره
ثبت  2439و شناسه ملی  14008643215به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1398/10/09تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای
هیات مدیره از  3نفر به  6نفر افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()743277

بوفه و موارد مشابه--خدمات اداری عمومی شامل ،نظافت و تنظیفات و پیشخدمتی
و امور آبدارخانه-..خدمات نامه رسانی و پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه-نگهداری و

اگهی تغییرات شرکت اطلس خورشید روژان سهامی خاص به شماره ثبت  4348و شناسه

اگهی تصمیمات شرکت توسعه عمران سرفاریاب سهامی خاص به شماره
ثبت  571و شناسه ملی  10680009313به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1397/09/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای سید محمدرضا موسوی
امجد به شماره ملی  4250139573بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و
آقای سید منصور موسوی امجد به شماره ملی  4250143325بسمت رئیس
هیئت مدیره و آقای سید کاظم بالوایه به شماره ملی  4251175751بسمت
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید وکیلی به شماره ملی 4240022355
به سمت عضو اصلی هیئت 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 آقای سید محمدرضا موسوی امجد
( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
()743287

اگهی تغییرات شرکت مهندسین کهن نام زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت
 2439و شناسه ملی  14008643215به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی

بطور فوق العاده مورخ  1398/10/09تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :هاشم عنایتی نیکو
به شماره ملی  4251277236و عبدالوهاب مفیدی به شماره ملی 4250686991

و ظفر امرالهی به شماره ملی  - 4250684776محمد صالحی نیا به شماره ملی
 4240248671و سیدعابد رستگاری به شماره ملی  4240306809و صادق مفیدی
به شماره ملی  4240169178به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  -2سیده فرشته درفشه به شماره ملی 4251154428

سمت بازرس اصلی و سیدعلی دانشمند به شماره ملی  4251058461به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3 .هاشم عنایتی
نیکو به شماره ملی  4251277236به سمت مدیر عامل و عضوء هیات مدیره
و عبدالوهاب مفیدی به شماره ملی  4250686991به سمت رئیس هیات مدیره
-وظفر امرالهی به شماره ملی  4250684776به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

ومحمدصالحی نیا به شماره ملی  4240248671و سیدعابد رستگاری به شمارهملی  4240306809و صادق مفیدی به شماره ملی  4240169178به سمت اعضای

اصلی 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 عبدالوهاب مفیدی ( رئیس هیات مدیره) و در غیاب ایشان صادق مفیدی
عضوء اصلی هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است  -4روزنامه 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 دهدشت
()743278

دوشنبه  7 /بهمن  / 1398شماره 4466

اگهی تصمیمات شرکت خدماتی سبز قامتان مارون سهامی خاص به
شماره ثبت  728و شناسه ملی  10680011967به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/10/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سید کرم
اله هاشمی به شماره ملی  5509897775به سمت مدیرعامل و عضو
هیات مدیره و سید محمود هاشمی به شماره ملی  5509939613به
سمت رئیس هیات مدیره و سیده مدینه موسوی نسب به شماره ملی
 4240011965به سمت نائب رئیس هیئت 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 سید کرم اله
هاشمی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری دهدشت
()743267

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی تاژنگ عمارت درتاریخ
 1398/03/23به شماره ثبت  9544به شناسه ملی  14008390955ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه راه و ساختمان -تاسیسات
و تجهیزات – آب و برق -نفت و گاز بجز اکتشاف و بهره برداری– 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،
راهنمایی  ،بلوار شهید رجایی  ،خیابان باهنر [4شهید آیت اله صدوقی]  ،پالک
 ، 7طبقه همکف کدپستی  7591953914سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  1000سهم  1000ریالی تعداد 1000
سهم آن با نام عادی مبلغ  500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  136063مورخ  1398/03/20نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد 2123
پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت
مدیره آقای سید موسی افتخاری به شماره ملی 4230727471و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم ارغوان افتخاری به شماره ملی
4231688400و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای یاسر پیرو به شماره ملی 4260011936و به سمت
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 سید موسی افتخاری
نائب رئییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای پیمان حسینی موردراز به شماره ملی
 4220054911به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سید منصور
هاشمی به شماره ملی  4220363866به 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 ()743269

اگهی تغییرات شرکت ثمین صنعت آسمان سهامی خاص به شماره ثبت  4355و شناسه ملی

 14008415434به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/10/15تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
گچساران  ،بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،محله کارکنان  ،خیابان فرعی دوم  ،خیابان کارکنان

جنوبی[20شهیدجعفرپور]  ،پالک  ، 2841طبقه همکف کد پستی  7581695657تعیین 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 ()743271

تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم عمران شاهین درتاریخ  1398/07/22به شماره

ثبت  9758به شناسه ملی  14008694432ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت  ::آ ب  -نفت گاز به جزء
حفاری وبهره برداری-ساختمان –راه –تاسیسات و تجهیزات –برق -ارتباطات -کشاورزی
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 ،محله مصلی  ،خیابان شهید چمران  ،خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 22طبقه

همکف کدپستی  7591774919سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال

توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  3005437مورخ  1398/07/16نزد بانک توسعه

تعاون شعبه چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می

باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد روشن به شماره ملی 4231596034و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم مهناز انصاری راد

به شماره ملی 4231708274و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای شاهین

شاهین فر به شماره ملی 4268952403و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2
سال دارندگان حق امضا  :حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های

عادی و اداری با امضاء مهناز انصاری راد (رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است.

اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم شقایق طالبی اردکانی به شماره ملی

 4220666958به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سیمین تاج آذرگشسب

به شماره ملی  4231886725به 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 ()743270

صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای امراله جوکار حسن آباد به شماره
ملی 4230084161و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حسن
عیدی شهیدی به شماره ملی 4231947511و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال خانم آوا جوکار حسن آباد به شماره ملی 4231958173و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا :
کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،یروات ،قرار داد
ها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آوا جوکار حسن
آباد(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره
ملی  4231765707به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عباس
رضائیان جهان آباد به شماره ملی  4231991170به 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 ()743284

آگهی تغییرات شرکت ابتکار درخش صدرا سهامی خاص به شماره ثبت  9533و شناسه
ملی  14008378461به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/09/09تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1:مهرداد شاه حمزه ئی به شماره ملی0075377594
و راضیه نور محمدی به شماره ملی  266043981و کامبیز کوشا به شماره ملی 0071253084
و محمد شریفی به شماره ملی  3030434028به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند  -2مهرداد شاه حمزه ئی به شماره ملی  0075377594به سمت مدیر
عامل و عضو هیات مدیره و کامبیز کوشا به شماره ملی  0071253084به سمت رئیس هیات
مدیره و راضیه نور محمدی به شماره ملی  266043981به سمت نائب رئیس هیات مدیره
و محمد شریفی به شماره ملی  3030434028به سمت عضو اصلی 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 کامبیز کوشا ( رئیس هیئت مدیره) و مهر
شرکت معتبر است -3 .مازیار جعفری به شماره ملی  0012231924به سمت بازرس اصلی و
سپیده قاسمی به شماره ملی  3622162252به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال
مالی انتخاب شدند  -4روزنامه 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 ()743286

اگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی و معدنی گدار یاسوج سهامی خاص
به شماره ثبت  806و شناسه ملی  10680013992به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/01تغییرات ذیل اتخاذ
شد -1 :جبار کیانی پور به شماره ملی  4250367721و سکینه پناهی به
شماره ملی  4231575800و بیژن درخشانی به شماره ملی 4250368841و
پیام کیانی پور به شماره ملی  4240250515و ناصر صادقی به شماره ملی
 0035676248به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  -2شیما دستوم به شماره ملی  4240119839به سمت بازرس
اصلی و خیراهلل پرنیان به شماره ملی  4250486338به 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 ()743285

اگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی و معدنی گدار یاسوج سهامی خاص
به شماره ثبت 806و شناسه ملی 10680013992به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/12/01تغییرات ذیل اتخاذ شد  :جبار کیانی پور به شماره
ملی  4250367721به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و سکینه پناهی
به شماره ملی  4231575800به سمت رئیس هیات مدیره بیژن درخشانی به
شماره ملی 4250368841به سمت نائب رئیس هیات مدیره و پیام کیانی پور
به شماره ملی  4240260515و ناصر صادقی به شماره ملی  0035676248به
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 جبار کیانی پور(مدیر عامل وعضو هیت مدیره) و مهر
شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()743282

