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تاسیس شرکت تعاونی بندیر ریواس بهارستان درتاریخ  1399/07/06به شماره ثبت

 10326به شناسه ملی  14009468211ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ایجاداشتغال -
رونق تولید بخش کشاورزی  -مکانیزه کردن کشاورزی  -ارایه خدمات کشاورزی تهیه

و توزیع نهاده های کشاورزی اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع

بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر .اخذ کمک

و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت  ،اشخاص حقیقی و یا حقوقی .تودیع وجوه به
حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها .مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی
با اولویت تعاونی ها .سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر
شرکتها و مؤسسات عمومی  ،تعاونی و یا خصوصی .با رعایت قوانین ومقررات جاری
کشور -به استناد مجوز شماره 918923مورخه 1399/05/02اداره تعاون کار و راه

اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب مجوز از اداره کل سایر برابر با شماره
مجوز  99101231در تاریخ 1399/04/25در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید.

مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد

 ،شهرستان بویراحمد  ،بخش کبگیان  ،شهر چیتاب ،محله پایین  ،خیابان ولی عصر ،
خیابان حضرت معصومه(س)  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  7594131447سرمایه

شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  105,000,000ریال نقدی اولین مدیران خانم
سیده امنه حسینیان به شماره ملی  4220095691و به سمت عضو هیئت مدیره -
عضو علی البدل به مدت  3سال خانم اعظم فروزان به شماره ملی  4231230099و به

سمت عضو هیئت مدیره  -عضو علی البدل به مدت  3سال خانم نصرت پورذاکری به
شماره ملی  4231278822و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت

نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال آقای سید محمد کشاورز به شماره ملی
 4231280800و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت عضو هیئت

مدیره به مدت  3سال خانم زهرا عالی منش به شماره ملی  4232186506و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت مدیرعامل به مدت  3سال دارندگان

حق امضا  :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ,سفته,
برات و اوراق بهادار با امضای یک یادو نفر از اعضای هیأت مدیره زهرا عالی منش

( مدیرعامل وعضو هیئت مدیره) به اتفاق سیدمحمد کشاورز( رئیس هیئت مدیره)
و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای زهرا عالی منش (

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود .اختیارات مدیر عامل
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تاسیس شرکت سهامی خاص پرگاس بتن عماد درتاریخ 1398/05/19
به شماره ثبت  9643به شناسه ملی  14008532441ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه -ساختمان
تاسیسات -آب -برق -کشاورزی -صنعت ارتباطات نفت وگاز بجز بهرهبرداری استخراج و اکتشافات 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 اکبراباد  ،کوچه فرعی  ، 6خیابان (  12متری )  ،پالک  ، 0طبقه
همکف کدپستی  7591889339سرمایه 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
 3005/983مورخ  1398/05/08نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران
با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره آقای فرشاد دادراست به شماره ملی 3230909739و
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت
 2سال آقای علی درج به شماره ملی 4220240101و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال خانم آوا جوکار حسن آباد به شماره ملی
4231958173و به سمت رئیس 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
امضای آوا جوکار حسن آباد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم آتوسا فریدونی به شماره ملی
 4220596712به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای پدرام
چهارلنگ قوام آباد سفلی به شماره ملی  4220618457به 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 ()1029315

 :طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد علی عالی منش به شماره ملی 4231571015

به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احمد علی عالی منش به شماره
ملی  4232186565به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی بموجب مجوز

اگهی تغییرات شرکت خدماتی تاسیساتی احیاگران جنوب گناوه سهامی خاص به شماره
ثبت  3928و شناسه ملی  10980281643به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1398/07/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به
مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم ده میلیون ریالی با نام از محل پرداخت نقدی
افزایش یافت 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
()1029351

اگهی تغییرات شرکت قصر سازه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت
 3794و شناسه ملی  10861798330به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/12/05تغییرات ذیل اتخاذ شد  :امیر بهشاد به
شماره ملی 4250986802به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و
سید عبدالهادی ثنائی زاده به شماره ملی4250947572به سمت رئیس
هیات مدیره و جعفر بهشاد به شماره ملی 4250172058به 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 امیر بهشاد (مدیر عامل -عضو هیئت مدیره
)یا سید عبدالهادی ثنائی زاده (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
()1029323

شماره  99101231مورخ  1399/04/25سایر تاسیس گردید .روزنامه کثیر االنتشار

ابتکار به عنوان روزنامه اصلی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره کل

ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()1029326

آگهی

اگهی تصمیمات شرکت ابنیه و راه و ساختمان و تاسیسات تراز یاب دنا
سهامی خاص به شماره ثبت  2193و شناسه ملی  10861776840به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/28تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از  4نفر به  3نفر کاهش یافت و ماده
 31اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1029286
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی عمران برج شاهین درتاریخ
 1398/11/27به شماره ثبت  9957به شناسه ملی  14008994260ثبت و
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه آ ب  -نفت و گاز
به جز اکتشاف وبهره برداری -ساختمان  -راه  -تاسیسات و تجهیزات -
برق -ارتباطات  -کشاورزی پیمانکاری 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 شهرک جهاد  ،خیابان نبوت  ،خیابان نبوت[9شهیدالیاس
بادگیو]  ،پالک  ، 25طبقه همکف کدپستی  7591378117سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم 10000
ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  300521149088341مورخ  1398/11/19نزد بانک
توسعه تعاون شعبه چمران با کد 3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای پژمان رودشتی به شماره
ملی 4220100938و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت
مدیرعامل به مدت  2سال خانم زهرا بهروزی به شماره ملی 4220297774و
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم شقایق طالبی اردکانی
به شماره ملی 4220666958و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از
قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق عادی و اداری با امضاء شقایق طالبی اردکانی
(رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقای شاهین شاهین فر به شماره ملی 4268952403
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد شاهین فر
به شماره ملی  4269014271به 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 ()1029294
آگهی تصمیمات شرکت خدماتی تاسیساتی احیاگران جنوب گناوه سهامی خاص به شماره ثبت

 3928و شناسه ملی  10980281643به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

مورخ  1398/07/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :بنیامین سلیمانی به شماره ملی 5279723721

به سمت بازرس اصلی و محمود سلیمانی به شماره ملی  5279773001به سمت بازرس علی البدل

اگهی تغییرات شرکت قصر سازه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت
 3794و شناسه ملی  10861798330به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/12/05تغییرات ذیل اتخاذ
شد -1 :امیر بهشاد به شماره ملی  4250986802و سید عبدالهادی
ثنائی زاده به شماره ملی 4250947572و جعفر بهشاد به شماره ملی
 4250172058به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند -2مهناز افروز به شماره ملی  4250359646به سمت
بازرس اصلی و محمد زعیمی به شماره ملی  4250168433به 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
()1029321

تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا صنعت زاگرس درتاریخ  1398/09/10به شماره
ثبت  4418به شناسه ملی  14008804964ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خدماتی
شامل کلیه خدمات عمومی ،فضای سبز،باغبانی،تنظیفات،کلیه امور آشپزخانه و
رستوران،تهیه و طبخ انواع غذا،تامین نیروی انسانی،کلیه کارهای ساختمانی .کلیه

کارهای تأسیساتی ،جدول کشی بتن ریزی،کلیه کارهای خدماتی مربوط به راهسازی
،سند بالست،خدمات حمل و نقل شامل رانندگی و اداره امور نقلیه و موارد مشابه .کلیه

خدمات تعمیرات منازل وادارات و سازمانها.تعمیرات و نگهداری ماشین آالت سبک
و سنگین .تأمین و راهبردی و هدایت وسایل نقلیه سبک و سنگین .خدمات اداری
شامل (:منشی گری ،آبدارچی) 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 ،محله مرکز شهر
 ،خیابان شهدای خیام[ 19ابان57گچساران]  ،بلوار توحید  ،پالک  ، 0طبقه اول
کدپستی  7581741317سرمایه 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  1651مورخ  1398/08/27نزد بانک

ملی شعبه دوگنبدان با کد  7136پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان
سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه بصیر به شماره ملی 4260127063و
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم راضیه صالحی خیرآباد علیا
به شماره ملی 4269958979و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال خانم خدیجه بصیر به شماره ملی 4269960000و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق امضا کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق عادی و اداری با امضاء فاطمه
بصیر بشماره ملی ( 4260127063نائب رئیس هئیت مدیره) و مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای سیدمهران افضلی به شماره ملی
 4260125291به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فرشته گشتاسب به
شماره ملی  4260146297به 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

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید-2 .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های

استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()1029304

آگهی تغییرات شرکت پارس بویر ارشیا سهامی خاص به شماره ثبت  7924و شناسه

آگهی تغییرات شرکت سیمرغ برج هخامنش سهامی خاص به شماره ثبت  9210و شناسه

تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :ناصر ایمان طلب به شماره ملی  0859371743و سجاد نوروزی

 1398/07/07تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :شعیب نوشادی به شماره ملی  2380111367و

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

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

شماره ملی  0859371743به سمت رئیس هیات مدیره و ارسالن کرمی یادکوری به شماره

شماره ملی .1379038456به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد راستگو به شماره ملی

اگهی تغییرات شرکت نیوساد عمران آراد سهامی خاص به شماره ثبت  8709و شناسه ملی
 14007244880به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/01
تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :علیرضا زندی لک به شماره ملی 2549703693و آناهیتا نیک
اقبالیان به شماره ملی 4231955042و محمد خسروان به شماره ملی 0370146158و هادی
سلطانی به شماره ملی2281014304و به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  -2آناهیتا نیک اقبالیان به شماره ملی 4231955042به سمت مدیر عامل و
عضو هیات مدیره  2-علیرضا زندی لک به شماره ملی 2549703693ه رئیس هیات مدیره
 3محمد خسروان به شماره 0370146158به سمت نائب رئیس هیات مدیره 4-هادی سلطانیبه شماره2281014304به 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 علیرضا زندی لک (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است 3- .
بیژن صفری به شماره ملی  2370908475به سمت بازرس اصلی و محمد ربیعی زاده به شماره
ملی2392259933به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 4-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
()1029331

اگهی تغییرات شرکت پردیس برج پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت  9198و شناسه

آگهی تغییرات شرکت سپنتا بتن شایگان سهامی خاص به شماره ثبت  9708و شناسه
ملی  14008622838به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/11/07تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :محمدمهدی پرند به شماره ملی 4232233571
و رحمت اله توانبخش اصیل به شماره ملی  2392189226و سید حجت اهلل هاشمی شماره
ملی  4231760551به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2
محمد مهدی پرند به شماره ملی 4232233571به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
و رحمت اله توانبخش اصیل به شماره ملی 2392189226به سمت رئیس هیات مدیره و
سید حجت اهلل هاشمی به شماره ملی 4231760551به سمت نائب رئیس هیات مدیره و
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 آقای محمدمهدی پرند مدیر
عامل و عضو هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است  -3سمیه زارعی ناصر آباد به شماره ملی
 4220072620به سمت بازرس اصلی و مرضیه حاتمی منش به شماره ملی 2392188408
به 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 ()1029354

آگهی تغییرات شرکت پیشه وران علم و صنعت بوشهر سهامی خاص
به شماره ثبت  3495و شناسه ملی  14003115613به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1399/06/19تغییرات ذیل اتخاذ شد  :بهزاد ایوب زاده به
شماره ملی 4269846496به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مجتبی
مهرابی ایوبلو به شماره ملی  2281233634به سمت .رئیس هیات مدیره و
علی رضا ایوب زاده به شماره ملی  4260117726بسمت نائب رئیس هیات
مدیره برای مدت باقیمانده  1400/06/21انتخاب 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 بهزاد ایوب زاده به شماره ملی4269846496
( 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
غیرتجاریدوگنبدان
()1029345

اگهی تغییرات شرکت آتی سازان کهکشان سهامی خاص به شماره ثبت  2889و شناسه

اگهی تغییرات شرکت آراد بویر دنا سهامی خاص به شماره ثبت  9339و شناسه

تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :نیکزاد فتحی به شماره ملی  4269667257و رضا عباسی به

 1399/05/11تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :علی طهماسبی به شماره ملی 2392162654و

موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()1029336

آگهی تغییرات شرکت عمارت صنعت آژند سهامی خاص به شماره
ثبت  9704و شناسه ملی  14008609966به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1399/03/15تغییرات ذیل اتخاذ شد  :وحید
دهواری به شماره ملی  3701500861به سمت مدیر عامل و عضو
هیات مدیره و و ایمان افراخته به شماره ملی  4240122252به سمت
رئیس هیات مدیره و مهدی آقاخانی به شماره ملی 5029849181
به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
وحق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از
قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء ایمان افراخته
(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
()1029355

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی دنا پی چرام سهامی خاص
به شماره ثبت  1536و شناسه ملی  10680001388به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/06/05تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت از آدرس استان کهگیلویه و بویر
احمد  -چرام -خیابان مالک اشتر -جنب بانک صادرات ،کدپستی
 7576116317به آدرس استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان
بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،محله راهنمائی  ،بلوار
شهید باهنر  ،خیابان شهادت [7شهیدخدانظر بیننده]  ،پالک
 ، 1طبقه سوم  ،واحد ، 5کد پستی  7591983186تغییر یافت
و ماده4اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری دهدشت
()1029346

آگهی تغییرات شرکت البراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده
سهامی خاص به شماره ثبت  4712و شناسه ملی  10101750412به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/06/20تغییرات ذیل اتخاذ شد :
مریم دیباجی به کد ملی  0492324255به سمت رئیس هیئت مدیره
و آقای محمدعلی گرجی به کد ملی  4723270183به سمت مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره و آقای وحید گرجی به کد ملی  0450527141به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه
چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته
،بروات و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و یا رییس هیات مدیره هر
یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج
()1029340

ملی  14005774112به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/08
به شماره ملی  3330077387و ارسالن کرمی یادکوری به شماره ملی  4260127969به

شماره ملی  3330077387به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و ناصر ایمان طلب به
ملی  4260127969به سمت نائب رئیس هیات مدیره به 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 ناصر ایمان طلب ( رئیس هئیت مدیره) و
مهر شرکت معتبر است  -3محمد رضا طاهری برون به شماره ملی  0850155347به سمت

بازرس اصلی و محمود کلمات به شماره ملی  0850075815به 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 ()1029353

ملی  14007889292به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
کریم مجدی به شماره ملی  1379038456و حامد راستگو به شماره ملی 4231978743

به شماره ملی 2380111367به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و کریم مجدی به

4231978743به 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 حامد راستگو و مهر شرکت معتبر است -3 .فاطمه عباسی به شماره
ملی  4232057226به سمت بازرس اصلی و مهتاب عباسی به شماره ملی 4231741735

به 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 ()1029342

شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()1029325

ملی  10861394710به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/02/31

شماره ملی  0386004331و یزدان خجسته جلیسه به شماره ملی  0323366295به سمت

اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2شهاب دالویز به شماره ملی
 4269670721به سمت بازرس اصلی و سید روح اله افضلی به شماره ملی  4269277610به

سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -3 .نیکزاد فتحی به شماره
ملی  4269667257به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و یزدان خجسته جلیسه به
شماره ملی  0323366295به سمت نائب رئیس هیات مدیره و رضا عباسی به شماره ملی

 0386004331به سمت عضوء 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 نیکزاد فتحی ( مدیر عامل و رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر
است  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و

ملی  14007882389به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/03/31
تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :حمید خندان به شماره ملی  6009943167و مرضیه خندان به شماره
ملی 6009907934و ناصر صفری گردویشه به شماره ملی  594993211به سمت اعضاء اصلی
هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند  -2حمید خندان به شماره ملی6009943167
به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و مرضیه خندان به شماره ملی  6009907934به
سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر صفری گردو یشه به شماره ملی  5949943211به سمت نائب
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و
تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و اوراق بهادار و نامه های اداری با امضاء حمید خندان
(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است  -3زهرا دانش با شماره
ملی  6009955262به عنوان بازرس اصلی و ابوالقاسم صالحی زاده با شماره ملی  6009611164به
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند-4 .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 ()1029327

ملی  14008041331به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
مهسا حیدری به شماره ملی4220286365و علی جمشیدی به شماره ملی4073015966به

سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2علی طهماسبی
به شماره ملی 2392162654به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و مهسا حیدری

به شماره ملی 4220286365به سمت رئیس هیات مدیره و علی جمشیدی به شماره

ملی4073015966به سمت نائب رئیس هیات مدیره به 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 علی طهماسبی (مدیرعامل) و مهر شرکت
معتبر است  -3بهناز قاید جدول قدم به شماره ملی 4220417389به سمت بازرس اصلی

ومسعود لشکری زاده به شماره ملی 4220011900به 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 اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()1029328

اگهی تغییرات شرکت تحکیم عمران زرآورد سهامی خاص به
شماره ثبت  8042و شناسه ملی  14006007927به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/05/01تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سید ساعد
عوض زاده مهریان به شماره ملی 4232049657به سمت مدیرعامل
و عضو هئیت مدیره و سید سجاد عوض زاده مهریان به شماره ملی
.4231723583به سمت رئیس هیئت مدیره و سیده معصومه عوض
زاده مهریان به شماره ملی .4220063560به 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 سید سجاد عوض زاده و مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029329

