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آگهی
اگهی تغییرات شرکت آریا دژ میهن سهامی خاص به شماره ثبت  3416و شناسه ملی
 14000292163به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/14
تغییرات ذیل اتخاذ شد  :مصطفی مسیحی به شماره ملی  4269800429و منصور بلوکی زردک
به شماره ملی  4269785683و امیر علی مسیحی به شماره ملی  4260175653ومهدی ذکایی
مقدم به شماره ملی  4269938714و سید نیما مشعشعی به شماره ملی 6279389340و حسن
ربیعی سوخته کش به شماره ملی  2680044266به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()1029349

اگهی تصمیمات شرکت ساختمانی مرصوص سازه سهامی خاص به شماره ثبت

 582و شناسه ملی  10861834067به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی

بطور فوق العاده مورخ 1399/07/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1:ولی بهگام سیرت

به شماره ملی  4230165412و صالح بهگام سیرت به شماره ملی4231025940

و بهروز بهروان به شماره ملی 4230827725و معصومه کریمی به شماره ملی
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آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری راه زاگرس بویراحمد سهامی خاص
به شماره ثبت  1980و شناسه ملی  10861684962به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/06/21تغییرات ذیل
اتخاذ شد  1- :محمد پژوهش به شماره ملی  4231703825و فیض اله
طالب زاده به شماره ملی  4250032647و علیرضا جاللیان تقدمی به
شماره ملی  0063275538به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند  2-فریده سبزوند به شماره ملی 4231849633
به سمت بازرس اصلی و ماهی جان جاودانه به شماره ملی 4250678067
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
موسساتغیرتجارییاسوج
()1029356

4170151135و هوشنگ تشکری به شماره ملی  4230833441به سمت اعضای
شماره ملی 4231025940به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و ولی بهگام

به شماره ملی 4230827725به سمت نائب رییس هیات مدیره و معصومه کریمی
به شماره ملی  4170151135و هوشنگ تشکری به شماره ملی  4230833441به

سمت اعضای 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 صالح بهگام سیرت ( مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) و
مهر شرکت معتبر است  -3منور روائی به شماره ملی  4231613321به سمت

بازرس اصلی و شوکت بسطامی نسب به شماره ملی  4231025363به سمت

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -4روزنامه 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
()1029359

اگهی تغییرات شرکت تبادل عمران هخامنش سهامی خاص به شماره ثبت 9490و شناسه

ملی  14008317273به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/06/28تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :صادق نادری به شماره ملی  4220290281و هادی

باقری نسب به شماره ملی  4231680175به و جاوید امجدی به شماره ملی 1360700080

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2صادق نادری به
شماره ملی 4220290281به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و هادی باقری نسب
به شماره ملی  4231680175به سمت رئیس هیات مدیره و جاوید امجدی به شماره ملی
 1360700080به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت 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 صادق نادری (مدیر عامل و عضو ) و مهر شرکت معتبر است .
 -3مهرداد اسالمی فر به شماره ملی  4240107628به سمت بازرس اصلی و شریفه غزالی

فر به شماره ملی  4250610497به 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 ()1029362

اگهی تغییرات شرکت سترگ راه مهر آوران سهامی خاص به شماره

ثبت  8236و شناسه ملی  14006468920به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/07/05تغییرات ذیل اتخاذ شد

 :شعبه شرکت در استان گیالن  ،شهرستان رشت  ،بخش مرکزی
 ،شهر رشت ،محله ضیابری  ،کوچه تقدیر[دهم]  ،بن بست فرعی
دوم-بن((ابراهیم دلیری))  ،پالک  ، 47ساختمان آوینا  ،طبقه اول
 ،واحد  2کد پستی  4143636917 :به مدیریت اقای محمد ایزدی

به شماره ملی  4268992057تاسیس گردید اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجارییاسوج

شماره ثبت  8557و شناسه ملی  14007016926به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/06/07تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مظفر

جعفری به شماره ملی 4230348789به سمت مدیر عامل و عضو

هیات مدیره و سمیه جعفری به شماره ملی 4232010114به سمت رئیس
رئیس هیات مدیره و 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 مظفر جعفری (مدیر عامل  -عضو هیئت
مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029363

آگهی تغییرات شرکت سیما سازه گچساران سهامی خاص به شماره ثبت  1940و شناسه ملی

 14000019399به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/12/21تغییرات ذیل

اتخاذ شد  :محل جدید شرکت از دوگنبدان به استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان گچساران

 ،بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،مرکز شهر  ،خیابان شهید محمد فراشبندی  ،بن بست (4متری)

اگهی تغییرات شرکت عدالت پیمان رشیدی سهامی خاص به شماره ثبت
 4215و شناسه ملی  14007645074به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ  1399/02/28تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :آقای سید
فاخر موسوی به شماره ملی  4269912820و آقای مصطفی رشیدی به شماره
ملی  4260069578و آقای عبدالرحمان بذرگر به شماره ملی 6489657198
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-آقای
ستار ارجمندی فرد به شماره ملی  4220563784به سمت بازرس اصلی و
آقای مرتضی رشیدیان به شماره ملی  4269943841به 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
دوگنبدان
()1029372

()1029358

به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت

اگهی تصمیمات شرکت پایا سازان مدرن گچساران سهامی خاص به شماره ثبت  4178و

آگهی تصمیمات شرکت چمن کاران باغچه دشت سهامی خاص به شماره
ثبت  8557و شناسه ملی  14007016926به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/06/07تصمیمات ذیل اتخاذ
شد -1 :مظفر جعفری به شماره ملی  4230348789و سمیه جعفری به
شماره ملی  4232010114و زهرا جعفری به شماره ملی 4231765111به
سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2
فاطمه پر همت به شماره ملی  2391189702به سمت بازرس اصلی و
آمنه مهرابی نصرآباد به شماره ملی  4230610173به 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
()1029366

اگهی تغییرات شرکت پیمانکاری راه زاگرس بویراحمد سهامی خاص به
شماره ثبت  1980و شناسه ملی  10861684962به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1397/06/21تغییرات ذیل اتخاذ شد  :فیض اله طالب
زاده به شماره ملی  4250032647به سمت مدیر عامل و رئیس هیات
مدیره و علیرضا جاللیان تقدمی به شماره ملی  0063275538به سمت
نایب رئیس هیات مدیره و محمد پژوهش به شماره ملی 4231703825
به سمت عضو اصلی 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 فیض اله طالب زاده ( مدیر عامل
و 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
()1029376

آگهــی تغییــرات شــرکت اروم اســپوتا ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  6212و شناســه ملــی 10220103490
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،06،12
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :زهــرا رســتمی بــه کدملــی
 2740917112بســمت عضــو و رئیــس هیئــت مدیــره -
رقیــه خجســته ایگدیــر بــه کدملــی  2750833728بســمت
عضــو و نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  -حجــت بهنــام قراجلــر
بــه کدملــی  2754960864بســمت عضــو هیئــت مدیــره
و مدیرعامــل بمــدت دو ســال تعییــن و انتخــاب شــدند.2 .
امضــاء کلیــه اســناد مالــی و چکهــا و قراردادهــا و اســناد
تعهــدآور بامدیرعامــل باتفــاق یکــی از اعضــاء هیئــت مدیــره
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود .

آگهــی تغییــرات شــرکت اروم اســپوتا شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  6212و شناســه ملــی  10220103490بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  1399،06،12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :زهــرا
رســتمی بــه کدملــی  – 2740917112رقیــه خجســته ایگدیــر
بــه کدملــی  - 2750833728حجــت بهنــام قراجلــر بــه کدملــی
 2754960864بعنــوان اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره بمــدت
دوســال تعییــن و انتخــاب شــدند .2 .عرفــان اســدزاده بــه کدملــی
 2740535651بعنــوان بــازرس اصلــی  -رضــا مــرادی بــه کدملــی
 2754665153بعنــوان بــازرس علــی البــدل شــرکت بمــدت
یکســال انتخــاب شــدند .3 .روزنامــه ابتــکار جهــت درج آگهــی های
شــرکت تعییــن شــد .

شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()1029365

شناسه ملی  14007434494به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/14

تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :در نتیجه عالوه بر موارد قبلی به آن موضوع  (( :رشته تاسیسات و
تجهیزات  :در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری ،تاسیسات مکانیکی و
هیدرومکانیکی سدها  ،سیستم های سرد کننده ساختمان ،تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب

،گاز  ،برق و فاضالب ) و انتقال زباله ،تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک

،وسایل انتقال (آساسنور پله برقی و  )...سیستم های خبر و هشدار دهنده ،تجهیزات آشپزخانه و
سلف سرویس و رختشویخانه ،سیستم های ارتباطی ،شبکه های رایانه ای ساختمان ،ماسه پاشی
(سندبالست ) ،حفاظت کاتودی ،پوشش ( الینیگ) و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب کوچک و

تعمیرات خطوط لوله نفت و گاز و موارد مشابه  -تاسیسات و تعمیرات ساختمانی و تهیه و تامین
کاالی مورد نیاز شرکت های دولتی و خصوصی از قبیل تجهیزات ادارای و ساختمانی و صنعتی و

نیمه صنعتی و موارد مشابه )) پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح به موضوع شرکت اضافه می
گردد و ماده  2اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .ثبت موضوع به منزله اخذ صدور مجوز

موضوع فعالیت نمی باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()1029361

آگهــی تغییــرات شــرکت صنایــع شــادی پالســتیک بابــک شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1493و شناســه ملــی 10240045159
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  1399،06،20تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد - :آقــای محمدافتخــاری ســوال بســمت رئیــس
هیــت مدیــره کدملــی –1464557616آقــای حســن افتخــاری ســوال
بســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره کدملــی -1464556229آقــای
فرهــاد تکلــوی نــژاد بســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره
کدملی6038992871بــرای مــدت دو ســال هیئــت مدیــره انتخــاب
شــدند .و همچنیــن حق امضــاء کلیــه اســناد،مدارک ،اوراق بهــادار و بانکی
از قبیــل چــک ،ســفته،بروات،عقود اســالمی بــا امضــاء مدیــر عامل(فرهــاد
تکلــوی نــژاد ) و رئیــس هیــات مدیره(محمــد افتخــاری ســوال) مشــترکا
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .و ســایر نامــه هــای عــادی و
اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل ()1034179

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1034568

آگهــی تغییــرات شــرکت آرتا گســترش آراتا شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  458و شناســه ملــی 14003512464
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1399،07،29تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :پــس از بحــث
و بررســی شــرکت بعلــت بنــد 4مــاده 199الیحــه اصالحــی
قانــون تجــارت و در تاریــخ 1399،7،29منحــل گردیــد و آقــای
حبیــب باقــری بــه ســمت مدیــر تصفیــه( خــارج از ســهامداران )
انتخــاب گردید.نشــانی محــل تصفیــه اســتان اردبیــل شهرســتان
نمیــن اول جــاده ســوال  ،شــهرک صنعتــی خصوصــی آرتــا
کدپســتی 5634155998مــی باشــد .مدیــر تصفیــه اقــرار بــه
دریافــت کلیــه امــوال دارایــی هــا و دفاتــر و اوراق و اســناد
مربــوط بــه شــرکت را نمــود.

آگهــی تغییــرات شــرکت ارم ســازه ژرف بنیان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  49880و شناســه ملــی 10380663520
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399،07،20
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای صابــر کاوســی نیــا بــه شــماره
ملــی  1064227457بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامل
و آقــای مصطفــی نجفــی بــه شــماره ملــی  0939035456بــه
ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره و آقــای امیــر موســویان بــه
شــماره ملــی  0872977341بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره
انتخــاب گردیدنــد .کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور عــادی ،
اداری و مالــی شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادها و
عقوداســالمی بــا امضــاء منفــرد مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر مــی باشــد.

آگهــی تغییــرات شــرکت داروســازی آبــاد اکســیر شــرق شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  63460و شناســه ملــی  14007318319بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399،07،22تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - 1 :
موضــوع شــرکت بــه شــرح ذیــل تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــالح
گردید:انجــام کلیــه فعالیــت هــای مربــوط بــه تولیــد ،خریــد ،بســته بنــدی ،فــروش،
صــادرات و واردات مربــوط بــه انــواع داروهــای انســانی و واکســن و مــواد بیولوژیکــی
پزشــکی و کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی اعــم از اقــالم واکســن دارویــی ،انعقــاد
قــرارداد مشــارکت بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی داخلــی و خارجــی ،اخــذ وام و
اعتبــارات بانکــی و تســهیالت ریالــی و ارزی از بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری
داخلــی و خارجــی و شــرکت در مناقصــات و مزایــده هــای دولتــی و خصوصــی،
همچنیــن گشــایش اعتبــار اســنادی ،ترخیــص مــواد اولیــه و کاالهــا و ماشــین آالت و
تجهیــزات و قطعــات یدکــی (مربــوط بــه موضــوع فعالیــت شــرکت) از گمــرکات کشــور
و حــق العمــل کاری و ثبــت ســفارش در خصــوص موضــوع فعالیــت و ارائــه کلیــه
خدمــات فنــی و مهندســی در رابطــه بــا صنایــع دارویــی و شــیمیایی و انعقــاد قــرارداد
بــا مراکــز درمانــی و نهایتــا ارائــه فنــون مربــوط بــه وســایل پزشــکی و آزمایشــگاهی و
وســایل کمــک آموزشــی پــس از اخــذ مجــوز الزم وثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه
منزلــه اخــذو صــدور پروانــه فعالیــت نمیباشــد.

آگهــی انحــالل شــرکت روژان افرنــد راســا شــرکت بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت  72747و
شناســه ملــی  14009249303بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1399،06،26
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :شــرکت مذکــور در تاریــخ فــوق منحــل اعــالم گردیــد و خانــم افســانه
نظریــه بــه ســمت مدیــر تصفیــه بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیــد .نشــانی محــل تصفیــه اســتان
خراســان رضــوی ،شهرســتان مشــهد ،بخــش مرکــزی ،شــهر مشــهد ،محله فرهنــگ ،بلــوار معلــم ،خیابان
معــاد جنوبــی [معلــم  -16فرهنــگ  ،]13پــالک  ،0بــرج آلبــان ،طبقــه ســوم ،واحــد  3کــد پســتی :
 9188865978مــی باشــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1034352

آگهی تصمیمات شرکت چمن کاران باغچه دشت سهامی خاص به

 ،پالک  ، 0طبقه سوم  ،واحد  8کد پستی  7581639511تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه

آگهــی تغییــرات شــرکت ارم ســازه ژرف بنیــان شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  49880و شناســه ملــی
 10380663520بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی
بطــور فــوق العــاده مــورخ  1399،07،20تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  :آقــای امیرمهــدی مــالزاده بــه شــماره ملــی 0946790310
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم نــدا جمالــی بــه شــماره ملــی
 0923839291بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند .روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار
جهــت نشــر آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــد .اعضــاء هیئــت
مدیــره بــرای مــدت دو ســال بــه قــرار ذیــل انتخــاب گردیدنــد:
آقــای صابــر کاوســی نیــا بــه شــماره  1064227457و آقــای امیــر
موســویان بــه شــماره ملــی  0872977341و آقــای مصطفــی
نجفــی بــه شــماره ملــی 0939035456

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نمین ()1034189

اگهی تغییرات شرکت خدماتی تاسیساتی احیاگران جنوب گناوه سهامی
خاص به شماره ثبت  3928و شناسه ملی  10980281643به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/07/06تغییرات ذیل اتخاذ شد - 1 :
کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()1029360

آگهی تغییرات شرکت عدالت پیمان رشیدی سهامی خاص به شماره
ثبت  4215و شناسه ملی  14007645074به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1399/02/28تغییرات ذیل اتخاذ شد  :آقای سید فاخر
موسوی به شماره ملی  4269912820به سمت مدیر عامل و عضو
هیات مدیره و آقای مصطفی رشیدی به شماره ملی 4260069578
به سمت رئیس هیات مدیره و آقای عبدالرحمان بذرگر به شماره ملی
6489657198به 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 آقای
مصطفی رشیدی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دوگنبدان
()1029369

هیات مدیره و زهرا جعفری به شماره ملی 4231765111به سمت نائب

اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2صالح بهگام سیرت به
سیرت به شماره ملی  4230165412به سمت رئیس هیات مدیره وبهروز بهروان
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1034569

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1034343
مفقودی

مفقــودی بــرگ کمپانــی خــودرو ســواری پــژو  405جــی ال ایکــس آی  8iمــدل  1383بــه شــماره موتــور
 12483036587و شــماره شاســی  83015518و شــماره پــالک ایــران  987 – 12و  65بنــام ســید مهــدی
موســوی نیــا مفقــود گردیــده و ازدرجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

مشهد

مفقــودی بــرگ کمپانــی و ســند خــودرو وانــت پیکان مــدل  1388بــه شــماره موتــور  11488013943و شــماره
شاســی  NAAA36AA99G848824و شــماره پــالک ایــران  953 – 12ب  29بنــام حامــد موســوی نیــا
مفقــود گردیــده و ازدرجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه ()1033035

7443

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص دفتر پیشــخوان ســوبا پیــام قــره ضیاءالدین
درتاریــخ  1399،07،23بــه شــماره ثبــت  384بــه شناســه ملــی 14009513950
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :ارائــه خدمــات پیشــخوان دولــت
الکترونیــک از قبیــل ایجــاد و بهــره بــرداری و انجــام کلیــه خدمــات مرتبــط و قابل
ارائــه در دفاتــر پیشــخوان دولــت و بخــش عمومــی غیــر دولتــی درصــورت لــزوم
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه
مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان آذربایجــان غربــی  ،شهرســتان چایپــاره ،
بخــش مرکــزی  ،شــهر قــره ضیاءالدیــن ،محلــه انقــالب  ،کوچــه آیــت اهلل طالقانی
 ،بلــوار انقــالب  ،پــالک  ، 0طبقــه همکــف کدپســتی  5851846435ســرمایه
شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه
 100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 1000000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  154-9917803مــورخ
 1399،07،10نــزد بانــک بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران شــعبه چایپــاره بــا
کــد  7803پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت مدیــره آقــای ســید محمــد باقر
مصطفــوی بــه شــماره ملــی  0384855849و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال
آقــای علیرضــا محــرم زاده بــه شــماره ملــی  4930089190و بــه ســمت عضــو
اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مدت  2ســال
آقــای امیــر رضــا محــرم زاده بــه شــماره ملــی  4930133726و بــه ســمت عضــو
اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد
آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســالمی باامضــاء
مشــترک رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل همــراه با مهــر شــرکت و همچنین
کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیــر عامــل همــراه بــا مهر شــرکت و در
غیــاب مدیــر عامــل بــا امضــا رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر
مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان خانــم مینــا جاللی
بــه شــماره ملــی  0077632796بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک
ســال مالــی خانــم منیــژه کیانــی بــه شــماره ملــی  4939869415بــه ســمت
بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت
درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه
منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
قره ضیاءالدین ()1033030
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (7444 )1033038

آگهــی تغییــرات شــرکت آویــن آژدهــاک مســناو شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  11399و شناســه ملــی  14008133052بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 1399،07،08تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئــت مدیــره به
قــرار ذیــل و بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد :آقــای محمدســالم
کمانگــر کــد ملــی ( )3838624769آقــای ســعید محمــدی کــد ملــی
( )3732425029آقــای یــزدان کمانگــر کــد ملــی ()3839833388
آقــای پرویــز مالــک کــد ملــی ( 2- )3732552985بازرســان شــرکت
بــه شــرح ذیــل و بــرای مــدت یکســال مالــی برگزیــده شــدند  :آقــای
هوشــمند کریمــی کــد ملــی ( )3732029840بــه ســمت بــازرس اصلــی
آقــای فخرالدیــن محمــدی کــد ملــی ( )3730635778بــه ســمت بازرس
علــی البــدل -3روزنامــه کثیــر االانتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت انتخــاب شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (7446 )1033128
آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل ونقــل ســیمان پاینــده بــار شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  107و شناســه ملــی  10610010509بــه اســتناد صورتجلســه
هیئــت مدیــره مــورخ  1399،07،01و مجــوز شــماره  73،23879مــورخ 1399،07،07
اداره کل محتــرم راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کردســتان تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  - 1 :ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بــه شــرح ذیــل تعییــن گردیــد
 :آقــای ســتار شاهســواری کدملــی 3782067525بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره
آقــای بختیارلطیفــی کدملــی 3780089173بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
آقــای حامدجهانگیــری کدملــی 3770107365بــه ســمت عضوهیئــت مدیــره آقــای
علیرضاخطیبــی کدملــی 3781964019بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره آقــای
ناصرالهیــاری کدملــی 3782069536بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره آقــای علــی
اصغرحبیبــی کدملــی 3780356341بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره مضافــا آقــای
حبیــب باینــدری کدملــی  3781955699واجــد صالحیــت و شــرایط الزم بــرای تصــدی
ایــن مســئوولیت شــناخته گردیــد و بعنــوان مدیــر عامــل شــرکت بــرای مــدت دو ســال
انتخــاب گردیدنــد 2- .دارنــدگان حــق امضــاء مجــاز در شــرکت  :کلیــه اســناد مالــی ،
قراردادهــا،اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت (اعــم از چــک ،ســفته ،بــرات ،عقــود اســالمی
وغیــره ) وکلیــه نامــه هــای عــادی واداری بــا امضــای مدیرعامــل بــه همــراه مهرشــرکت
معتبــر خواهــد بــود

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیجار (7447 )1033131

