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آگهی تغییرات شرکت برج گستران ساورز سهامی خاص به شماره ثبت
 7471و شناسه ملی  14004928790به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/07/03تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :کیوان
امیری به شماره ملی 4231681104و شرکت دهراه گستر شرق اطلس به
شماره ثبت 56728و و شناسه ملی  14005477817به نمایندگی رضا
اسالمی برون به شماره ملی 0859359204و سید حسن طیرانی بطحا ئی
به شماره ملی 0941759059به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند -2کیوان امیری به شماره ملی ملی 4231681104به
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت دهراه گستر شرق اطلس
به به شماره ثبت  56728به شماره ملی  14005477817به نمایندگی رضا
اسالمی برون به شماره ملی  0859359204به سمت رئیس هیئت مدیره و
سید حسن طیر انی بطحائی به شماره ملی 0941759059به سمت نائب رئیس
هیئت 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 رضا اسالمی برون به نمایندگی شرکت دهراه گستر شرق اطلس
(رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است  -3علی اصغر رضوانی مقدم
به شماره ملی 05739767741به سمت بازرس اصلی و سید مجتبی حسینی
هروی به شماره ملی  0946429529به 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 ()904782

اگهی تغییرات شرکت رعد کوشای دهدشت سهامی خاص به شماره ثبت  84و
شناسه ملی 10680001369به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  1399/03/21تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای عارف بازرگانی فرد به شماره
ملی  4240119685و محسن پاینده به شماره ملی  4250947432و آقای حبیب اله
بازرگانی فرد به شماره ملی  4250548074به سمت اعضاء اصلی برای مدت دو سال
انتخاب شدند -2آقای عارف بازرگانی فرد به شماره ملی  4240119685بسمت مدیر
عامل و عضو هیئت مدیره و آقای حبیب اله بازرگانی فرد به شماره ملی 4250548074
بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن پاینده به شماره ملی  4250947432به
سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -3آقای ابوطالب
روان پیکر به شماره ملی  4250386392به سمت بازرس اصلی و خانم صغری
دستپاک به شماره ملی به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند
وحق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و
نامه های عادی و اداری با امضاء آقای عارف بازرگانی فرد (مدیر عامل) ومهر شرکت
معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت ()904786

آگهی تغییرات شرکت فرزانگان ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت  3593و شناسه ملی
 10980112325به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/09/02تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ دو میلیاردو ده هزار ریال
منقسم به  200هزار و یک سهم ده هزار ریالی بانام از محل تبدیل مطالبات حال شده اشخاص
از شرکت افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()835756

اگهی تغییرات شرکت منشور عدالت سعیدی نسب موسسه غیر تجاری به
شماره ثبت  617و شناسه ملی  14007274812به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/12/19تغییرات ذیل اتخاذ شد  :آقای
عزیزاله سعیدی نسب به شماره ملی  5509747633به سمت مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نسب به شماره ملی  42401023080به سمت
رئیس هیئت مدیره آقای روح اله سعیدی نسب به شماره ملی  5500024760به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم ماینه پرتاه به شماره ملی 5509776171
به سمت عضو هیئت مدیره خانم آذر عسگری به شماره ملی  1850184011به
سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور
موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و نامه های عادی و اداری با
امضا عزیزاله سعیدی نسب ( مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ) و در غیاب ایشان
با سعید سعیدی نسب ) رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر موسسه معتبر خواهد
بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج
()904788

اگهی تصمیمات شرکت اطلس حساب عدالت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 3986و شناسه ملی  14006467005به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1398/09/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه به موضوع شرکت عالوه بر
موضوعات قبلی خدماتی :از قبیل امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه
و موارد مشابه درون شهری-تعمیر ونگهداری-امورآشپزخانه و رستوران–تامین
نیروی انسانی-خدمات عمومی-خدمات فضای سبز-امورچاپ وتکثیر وخطاطی
-امورتاسیساتی-صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی -اخذ کارت بازرگانی -امور

آگهی تصمیمات شرکت آبادگران ایل وش سهامی خاص به شماره
ثبت  1631و شناسه ملی  14000105310به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1398/01/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :نیما پورمحمدی
به شماره ملی  4251121406به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
و افشین تیموری سوق به شماره ملی  4250421430به سمت رئیس
هیات مدیره و الهام نصیری به شماره ملی  1861785471به سمت نائب
رئیس 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 نیما پورمحمدی (مدیرعامل 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
()904783

اگهی تصمیمات شرکت آبادگران ایل وش سهامی خاص به شماره ثبت
 1631و شناسه ملی  14000105310به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ  1398/01/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :نیما
پورمحمدی به شماره ملی  4251121406و افشین تیموری سوق به
شماره ملی  4250421430و الهام نصیری به شماره ملی 1861785471
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
-2مجید عباسی زاده به شماره ملی  4251252489به سمت بازرس
اصلی و رحمان سیفی به شماره ملی  5509973511به 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دهدشت
()904785

آگهی تصمیمات شرکت خدماتی دیار سبز تیر تاج سهامی خاص به شماره ثبت  5336و شناسه

اگهی انتقالی شرکت رایان صنعت فرهود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6861
و شناسه ملی  10680087016به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه
 1393/07/27مرکز شرکت رایان صنعت فرهود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  6861و
شناسه ملی  10680087016واحد ثبتی یاسوج به نشانی دوگنبدان -گچساران شهرک نفت
کوچه ششم به کدپستی  7581895486انتقال یافت  .و دراین اداره تحت شماره  4065به
ثبت رسیده و جهت اطالع عمومی آگهی می گردد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()904784

تاسیس شرکت سهامی خاص ثمین تجارت رنجبر درتاریخ  1398/02/24به شماره

اگهی تغییرات شرکت پارس بویر ارشیا سهامی خاص به شماره ثبت
 7924و شناسه ملی  14005774112به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/11/07تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :فاطمه انصاری به شماره ملی  2391064322و سجاد نوروزی
به شماره ملی  3330077387و ارسالن کرمی یادکوری به شماره ملی
 4260127969به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  2-اسما قلعه ء به شماره ملی  1860401317به سمت
بازرس اصلی و مژگان رضائی به شماره ملی  4232067019به 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
()904800

پیمانکاری شامل:راه وترابری–ساختمان (ابنیه) -تاسیسات و تجهیزات -آب -برق
(نیرو) -صنعت-کشاورزی-ارتباطات و فن آوری اطالعات-مطالعات ونقشه برداری-
تونل-آبیاری وزهکشی-مبلمان شهری-طرحهای پیمانکاری سدو شبکه-مشاوره
حقوقی و فنی واجرایی پیمانکاران-اضافه گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح
فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()904789

اگهی تصمیمات شرکت اطلس حساب عدالت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 3986و شناسه ملی  14006467005به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1398/09/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه به موضوع شرکت عالوه بر
موضوعات قبلی خدماتی :از قبیل امور حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه
و موارد مشابه درون شهری-تعمیر ونگهداری-امورآشپزخانه و رستوران–تامین
نیروی انسانی-خدمات عمومی-خدمات فضای سبز-امورچاپ وتکثیر وخطاطی
-امورتاسیساتی-صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی -اخذ کارت بازرگانی -امور

ملی  10680072167به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/28
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :آقای ابوالحسن التیام فر به شماره ملی 4230294999به سمت

بازرس اصلی و خانم راضیه شکیب دوست به شماره ملی 4220038876به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید-2 .روزنامه 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 ()835758

ثبت  9497به شناسه ملی  14008329780ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :کلیه ی
فعالیتهای مربوط به تهیه و تولید  ,بسته بندی  ,خرید و فروش و صادرات و واردات
و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  ,شرکت در کلیه مناقصات و
مزایدات دولتی و خصوصی  ,ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور  ,اخذ
وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی  ,ترخیص
کاال و از گمرکات کشور  .امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا .اداره
رستوران و بوفه و موار مشابه  .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 ،نجف اباد  ،خیابان
(مسکن مهر)  ،کوچه (فرعی  ، )5پالک  ، 0ساختمان بلوک  ، 2طبقه همکف  ،واحد
 2کدپستی  7591315196سرمایه 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  300521144862251مورخ
 1398/02/10نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد  3005پرداخت گردیده
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سمانه رنجبر
به شماره ملی 2380001804و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم
فاطمه کشکولی به شماره ملی 2380105324و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال آقای علی رنجبر به شماره ملی 2392057761و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه ی اوراق

اگهی تصمیمات شرکت ابراهیم توان گستر زرین نما سهامی خاص به شماره ثبت

 5763و شناسه ملی  10680076103به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1398/06/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :روح اهلل اروین به شماره ملی

 4250191346و امیر آروین به شماره ملی4250994678و سید قائم نظم جو به شماره

ملی 4251126939به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
-2امیرآروین به شماره ملی 4250994678به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره و روح

واسنادبهاداروتعهدآورشرکت واوراق عادی واداری به امضای علی رنجبر ( مدیر عامل )

اهلل اروین به شماره ملی  4250191346به سمت رئیس هیات مدیره و سیدقائم نظم جو

افشین دیانتی به شماره ملی  3732105903به سمت بازرس علی البدل به مدت یک

شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و

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

معتبر است  -3جعفررشیدی به شماره ملی  4250994791به سمت بازرس اصلی و سارا

همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای

به شماره ملی4251126939به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب

سال مالی خانم سارا امیری نیک به شماره ملی  4220038078به سمت بازرس اصلی

نامه های عادی و اداری با امضاء امیر اروین ( مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ) و مهر 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 ()904804

بازرگان به شماره ملی  4250929566به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی

انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری یاسوج ()904802

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی (نوبت دوم )

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان خبرگزاری جمهوری اسالمی شماره ثبت 160963
بدینوسیله از اعضاء محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان خبرگزاری
جمهوری اسالمی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی
نوبت دوم که از ساعت  10روز سه شنبه  1399/04/31در نمازخانه
ساختمان مرکزی سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی برگزار می شود
 ،حضور به هم رسانند.
الزم به یادآوری است هر عضو حداکثر می تواند وکالت سه نفر را
برعهده بگیرد و اعضائی که نمی توانند در جلسه حضور یابند،
حداکثر  48ساعت قبل از تشکیل مجمع می بایست همراه وکیل خود
به دفتر تعاونی مراجعه نمایند .کلیه وکالتنامه ها باتائید هیات مدیره

و بازرس شرکت تعاونی معتبر خواهد بود .
دستور جلسه :
-1استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
 -2تصویب صورتهای مالی سال  1398و نحوه تقسیم سود و تصویب
بودجه سال 1399
 -3تصویب پاداش هیئت مدیره
-4تصویب دستور العمل پاداش هیئت مدیره
 -5انتخاب بازرسان قانونی
 -6گزارش تغییرات اعضاء و تصویب سرمایه شرکت

هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان خبرگزاری جمهوری اسالمی

پیمانکاری شامل:راه وترابری–ساختمان (ابنیه) -تاسیسات و تجهیزات -آب -برق
(نیرو) -صنعت-کشاورزی-ارتباطات و فن آوری اطالعات-مطالعات ونقشه برداری-
تونل-آبیاری وزهکشی-مبلمان شهری-طرحهای پیمانکاری سدو شبکه-مشاوره
حقوقی و فنی واجرایی پیمانکاران-اضافه گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح
فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()904789

نوبت دوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب صدراهلل برهان نسب به شماره ملی ۴۲۳۱۷۷۸۰۲۷
در مقطع کاردانی رشته آموزش ابتدایی به شماره سریال  ۱۲۹۰۲۵۹صادره از واحد
دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج مفقود و فاقد اعتبار میباشد.
شناشنامه و کارت ماشین سواری پژو پارس مدل  ۱۳۹۰رنگ سفید به
شماره پالک ۳۲۸-۸۸م ۵۴به شماره موتور ۱۲۴۹۰۱۶۹۲۷۳و شماره شاسی
NAAN01cAXBK114058به نام زهرا یعقوب زاده مفقود و فاقد اعتبار میباشد.
سند  فاکتور فروش .شناسنامه مالکیت ( برگ سبز ) خودروی سواری پژو
 ۴۰۵جی ال ایکس آی  ۸.۱به رنگ نقره ای متالیک مدل  ۱۳۸۶به شماره موتور
12486047677به شماره شاسی  40318788به شماره پالک  ۱۳و  ۱۷۹ایران  ۸۳به
نام مریم رحیمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشند...
سند .فاکتور فروش و سند مالکیت ( برگ سبز ) خودروی سواری پراید جی تی
ایکس ای مدل  ۱۳۸۴به رنگ سبز متالیک به شماره شاسی S1412284537391به
شماره موتور  01180760به شماره پالک  ۱۴ص  ۲۲۹ایران  ۴۹به نام جهان شیر فرزاد
پور مفقود و از درجه ساقط میباشند
برگ سبز خودروی سواری پراید جی ال ایکس آی مدل  ۱۳۸۷به رنگ زرشکی
متالیک به شماره موتور  2405612به شماره شاسی S1412287756622به شماره
پالک  ۶۳ط  ۷۷۹ایران  ۸۴به نام سید رحمت اال موسوی رجا به شماره ملی
 ۴۲۳۱۵۴۱۴۶۹مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد .

مفقودی

سندموتورســیکلت دلتا۱۲۵ســی ســی شــماره پــاک  ۷۶۲-۹۷۵۷۱شــماره موتــور ۴۰۹۴۶۷شــماره شاســی
 ۸۹۱۱۳۰۹مفقــود گرديــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

4494

مشهد

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری هیونــدای توســان رنــگ ســفید مــدل  ۲۰۱۳بــه شــماره موتــور G۴KECU۷۸۱۷۰۵و
شــماره شاســی  KMHJU۸۱C۹DU۵۳۶۸۵۸و شــماره پــاک ايــران  ۴۳۲ - ۹۹ج  ۲۹مفقــود گرديــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

قم

4486

اگهی تصمیمات شرکت شیوا کار گنبد سهامی خاص به شماره ثبت
 2و شناسه ملی  10861375993به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1399/01/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :حبیب اهلل بهامین پیلی
به شماره ملی  4240113415به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت
مدیره و تاجماه تقوی به شماره ملی  4250182800به سمت رئیس هیئت
مدیره و عبدالحسن بهامین پیلی به شماره ملی  4250192091به 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 حبیب اهلل بهامین پیلی ( مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریدهدشت
()904797

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای حمید شفیعی اردکانی

درگذشت پسر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت  ،برای شما
و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.
سرپرستی روزنامه ابتکار استان کهگیلویه وبویراحمد

دادنامه

پرونده کالسه  ۹۸۰۹۹۸۷۴۱۰۷۰۰۶۹۰شعبه  ۷دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

یاسوج تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۷۴۱۰۷۰۰۲۲۵

خواهان:آقای سید روح اله محمودی شکوه فرزند حبیب اله به نشانی استان
کهگیلویه و بویر احمد -شهرستان بویراحمد-شهر یاسوج-مهریان-نبش فرعی
 ۱۳شهید یوسفی
خواندگان-۱:آقای سید حبیب اله بهادر نژاد فرزند سید نصیر به نشانی استان
کهگیلویه و بویراحمد-شهرستان کهگیلویه-شهر دهدشت-خ سادات کوچه
۸متری
-۲آقای بهزاد آرمک فرزند علی به نشانی مجهول المکان
خواسته ها-۱:الزام به تنظیم سند خودرو -۲الزام به فک پالک خودرو -۳مطالبه
خسارت دادرسی
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای سید روح اله بهادر نژاد فرزند سید نصیر -۲آقای
بهزاد آرمک فرزند علی به خواسته -۱الزام به تنظیم خودرو (الزام خواندگان به
انتقال سند خودروی ال  ۹۰مدل  ۱۳۸۶به شماره پالک ۹۸۷-۳۷ص)۴۷مقوم به
مبلغ  ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال -۲الزام به فک پالک خودرو (الزام خواندگان به تعویض
پالک خودروی مذکور و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان
طی دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخه ۲۱/۲/۹۹چنین اظهار داشته که
(خواهان طی قرارداد پیوستی اقدام به خرید یک دستگاه خودروی موضوع دعوی
از طرف خوانده ردیف اول نموده و کل ثمن معامله را نقدا پرداخت نموده ولی
پالک و سند خودرو به نام خوانده ردیف دوم می باشد و علیرغم چندین مرحله
تذکر به خواندگان ولی ایشان نسبت به تعویض پالک و انتقال سند اقدامی نکرده
اند فلذا تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد)...علیهذا دادگاه بنا به مراتب
وبا توجه به اوراق و محتویات پرونده و کیفیت منعکس در آن و اظهارات خواهان
طی صورتجلسه مورخه ۲۱/۲/۹۹ومالحضه مفاد قرارداد مورخه ۱۴/۱۱/۹۷تنظیمی
فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول و ماده  ۸قرارداد مذکور مبنی بر اینکه (در
صورت بروز هرگونه اختالف فی مابین طرفین متعاملین توافق نمودند در اجرای
ماده  ۴۵۵قانون آئین دادرسی مدنی کلیه اختالفات ناشی از قرارداد از طریق داور
یا موسسه داوری رسیدگی گردد و طرفین موسسه داوری عدالت محور یاسوج
راتعیین کرده اند)که با این اوصاف اقدام خواهان که بدوا ً در محاکم قضایی طرح
دعوی نموده بر خالف توافق مندرج در قرارداد بوده و توجیح قانونی ندارد بنابراین
دادگاه دعوی خواهان به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و مستندا ً به
ماده  ۲قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می دارد.
رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر
خواهی در محاکم تجدید نظر استان ک.ب می باشد.
ابوالقاسم محمدحسینی
رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی گچساران مامور در یاسوج

تاسیس شرکت سهامی خاص سوما نهر رامان درتاریخ  1398/11/16به شماره
ثبت  9935به شناسه ملی  14008972728ثبت 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 .
اب و کشاورزی  .ارتباطات و صنعت و نفت و گاز بدون از بهره برداری و اکتشاف
پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح 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
دادگستری  ،خیابان سروش  ،خیابان شهید قدوسی  ،پالک  ، 0طبقه همکف
کدپستی  7591766335سرمایه 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  1418مورخ
 1398/11/14نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد  3005پرداخت
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای
محمد فروغی به شماره ملی 0386057532و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم سمانه حسینی به شماره
ملی 4220306498و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم نسرین محرابی به شماره ملی
4220652310و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهد
آور شرکت از قبیل چک  .سفته  .بروات  .قراردادها عقود اسالمی و همچنین
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء سمانه حسینی همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد  .بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوئق متناسب با نیاز
شرکت بالمانع است .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای هجیر
پروین به شماره ملی  2372670591به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای سعادت اهلل سینا به شماره ملی  4220235604به 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 ()904806

اگهی تغییرات شرکت سترگ تنش یاب مبین سهامی خاص به شماره
ثبت  8819و شناسه ملی  14007401202به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/14تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :مهراب رضوی حسین آباد به شماره ملی4230375735و صمد
خسروانی نژاد به شماره ملی 4220098488و رضا مهرگان احمد سرائی به
شماره ملی2590483090به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند -2ساعد مظفریان به شماره ملی4220041291به سمت
بازرس اصلی و ابوالحسن سیاوشی کیش به شماره ملی 4220051414به
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
موسساتغیرتجارییاسوج
()904808

