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جهانورزش
اگهی تغییرات شرکت منشور عدالت سعیدی نسب موسسه غیر
تجاری به شماره ثبت  617و شناسه ملی  14007274812به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/12/19تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید خانم آذر
عسگری به شماره ملی  1850184011با پرداخت مبلغ  10 / 000ریال به
صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفتند  .آقای روح اله سعیدی نسب
به شماره ملی  5500024760با پرداخت مبلغ  10 / 000ریال به صندوق
موسسه در زمره شرکا قرار گرفتند  .در نتیجه دارایی موسسه از مبلغ
 2 / 000 / 000ریال به مبلغ  2 / 020 / 000ریال افزایش یافت در نتیجه ماده
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .مدیرعامل موسسه اقرار
به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود .لیست شرکا پس از افزایش سرمایه
 :عزیزاله سعیدی نسب به شماره ملی 1 / 500 / 000 5509747633ریال
ماینه پرتاه به شماره ملی 280 / 000 5509776171ریال سعید سعیدی
نسب به شماره ملی 200 / 000 42401023080ریال محسن دانشمند به
شماره ملی  10 / 000 4250685969ریال ایوب عسکری به شماره ملی
 10 / 000 1861767609ریال آذر عسگری به شماره ملی 1850184011
 10 /000ریال روح اله سعیدی نسب به شماره ملی 10 / 000 5500024760
ریال اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()904792

اگهی تصمیمات شرکت میعاد افق ساورز سهامی خاص به شماره ثبت  8826و شناسه ملی

 14007412928به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/03/11تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  1- :آقای سیدحسین کشاورز به شماره ملی  4240107806به سمت بازرس اصلی

www.ebtekarnews.com

تاسیس شرکت سهامی خاص راه و بنای پالیز درتاریخ  1398/06/25به شماره ثبت 9707

به شناسه ملی  14008621457ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :از :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری

مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت
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 ابشار  ،خیابان جمهوری اسالمی  ،خیابان ابشار  ،پالک  ، 0طبقه

همکف کدپستی  7591913869سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ 350000

ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  213مورخ  1398/06/23نزد بانک توسعه

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

می باشد اعضا هیئت مدیره آقای رضا محرابی به شماره ملی 4220217002و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم نسرین محرابی به

شماره ملی 4220652310و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سامر

محرابی به شماره ملی 4232013490و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان

طبق اساسنامه بازرسان آقای سامر حسینی به شماره ملی  4220306481به سمت بازرس

اصلی به مدت یک سال مالی خانم سمانه حسینی به شماره ملی  4220306498به 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 ()904810

اگهی تصمیمات شرکت میعاد افق ساورز سهامی خاص به شماره ثبت  8826و شناسه ملی

 14007412928به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/03/11تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  1- :آقای سیدحسین کشاورز به شماره ملی  4240107806به سمت بازرس اصلی

شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات

شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات

اگهی تصمیمات شرکت عمران احداث بهمئی سهامی خاص به شماره ثبت  8890و

اگهی تغییرات شرکت داالن بتن بیستون سهامی خاص به شماره ثبت  9514و
شناسه ملی  14008354129به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  1398/06/19تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :سید ساعد رمضانی پور به شماره
ملی  4231781931علیرضا معصوم خانی به شماره ملی 4310430996عبدالمجید

شناسه ملی  14007370849به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

مورخ  1398/11/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :علی شیر والی اصل به شماره ملی

 5999854318و حسین دهقانیان به شماره ملی  2391058055و علیرضا والی اصل به

شماره ملی 5999976006به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شدند -2حسین دهقانیان به شماره ملی 2391058055به سمت مدیر عامل و عضو هئیت

مدیره و علی شیر والی اصل به شماره ملی 5999854318به سمت رئیس هیئت مدیره

و علیرضا والی اصل به شماره ملی  5999976006به 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 علی شیر والی اصل (رئیس هیئت

مدیره) و مهر شرکت معتبر است  -3 .سمیه بدرقه به شماره ملی  5999986176به سمت
بازرس اصلی و عزیز خون جوزن به شماره ملی  5999907527به سمت 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 ()904809

تاسیس شرکت سهامی خاص برج سازان پاشا درتاریخ  1398/10/22به شماره ثبت
 9898به شناسه ملی  14008914021ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت  :عملیات ساخت
در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی 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 امام حسین  ،خیابان شهیدان همتی جنوبی ،
خیابان فرعی[6شهید رضا چمانی ]  ،پالک  ، 27طبقه همکف کدپستی 7591814619
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به 100
سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  350000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شماره  30051161مورخ  1398/10/15نزد بانک توسعه تعاون شعبه
چمران با کد  3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره آقای کاظم حسینیان زاده به شماره ملی 4220042202و به سمت
مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای ستار
پورمهراب به شماره ملی 4220583785و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
خانم سیده زهرا ربانی خواه به شماره ملی 4220602054و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :ستار پور مهراب اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بازرسان آقای علی طاعت پور به شماره ملی  4230650051به سمت بازرس
اصلی به مدت یک سال مالی خانم فاطمه راستیانی منش به شماره ملی 4231968136
به 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 ()904824

و شناسه ملی  14008637419به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1399/04/06تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :مهران عباد سیچانی به شماره ملی 1288979401

و یعقوب جوهری به شماره ملی  4232168389و مهرداد اروس به شماره ملی 422020015

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

شماره ملی  2360235915به سمت مدیر عامل (خارج از شرکاء) و یعقوب جوهری به شماره
ملی  4232168389به سمت رئیس هیات مدیره و مهران عباد سیچانی به شماره ملی

اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء یعقوب

جوهری ( رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است محمد نایب زاده به شماره ملی

 4220807888به سمت بازرس اصلی و مهدی ارمغان جو به شماره ملی 4220698230
به 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 ()904819

تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :بابک درست به شماره ملی  - 4231865493محمد سحر

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

شماره ملی  4231865493به سمت مدیر عامل ورئیس هیات مدیره  -ستاره پیر مرادی

شماره ملی  4240117992به سمت نایب رئیس هیات مدیره  -محمد سحر خیزکنستانی

به شماره ملی  4322300170به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
 5-حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه

های عادی و اداری با امضاء بابک درست (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت
معتبر است  -3 .اشکان صادقی به شماره ملی  4220075641سمت بازرس اصلی و فریده

صادقی حمزه خانی به شماره ملی  4231918333به 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 ()904803

بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء اکبر نوروزی
 4250034992به سمت بازرس اصلی و منصور حکیم نیا به شماره ملی 4250191303به

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید-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
()904820

سال مالی انتخاب گردید 2- .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب
غیرتجاری یاسوج ()904812

جوادی به شماره ملی 4251199952به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند  -2عبدالمجید جوادی به شماره ملی 4251199952به سمت
مدیر عامل و عضو هیات مدیره و سید ساعد رمضانی پور به شماره ملی 4231781931
به سمت رئیس هیات مدیره و علیرضا معصوم خانی به شماره ملی 4310430996به
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 سید ساعد رمضانی پور (رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر
است  -3روزنامه کثیراالنتشارابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()904814

اگهی تغییرات شرکت تاسیسات برقی بشار نیرو سهامی خاص به شماره ثبت 1925

و شناسه ملی  10861822343به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ  1399/03/24تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :سیدعبدالحسین زمانی به شماره ملی

 4230567839سیدسلیمان اکبریان مهریان به شماره ملی  4232049290و داوود محمد

پور به شماره ملی  4232042709به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند  2-داوود محمد پور  .به شماره ملی  4232042709به سمت مدیر عامل و

سیدعبدالحسین زمانی به شماره ملی 4230567839به سمت رئیس هیات مدیره و

سیدسلیمان اکبری مهریان به شماره ملی 4232049290به 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 سیدعبدالحسین زمانی (رئیس

هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است  -3حکیمه منصوری ده برآفتاب به شماره ملی
 4230394144به سمت بازرس اصلی و نازی جان منصوری به شماره ملی  4230394128به

سمتبازرسعلیالبدلبرایمدتیکسالمالیانتخابشدند -4روزنامهکثیراالنتشارابتکار

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه
وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج ()904826

اگهی تغییرات شرکت قامت سازان دنا سهامی خاص به شماره ثبت
 8533و شناسه ملی  14006962566به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1398/03/29تغییرات ذیل اتخاذ شد  :علی دولتی تل زالی
به شماره ملی  4220781625به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و
محمد دولتی تل زالی به شماره ملی  4220124527به سمت رئیس هیات
مدیره و فرزانه دولتی تل زالی به شماره ملی  4231690111به 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 علی دولتی تل زالی ( 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
()904818

اگهی تغییرات شرکت قامت سازان دنا سهامی خاص به شماره ثبت
 8533و شناسه ملی  14006962566به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/03/29تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :علی دولتی تل زالی به شماره ملی  4220781625و محمد دولتی
تل زالی به شماره ملی  4220124527و فرزانه دولتی تل زالی به شماره
ملی 4231690111به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  2-ساسان مسعودی به شماره ملی 4220234731
به سمت بازرس اصلی و آرمان آران پور به شماره ملی 4240079594
به 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
()904821

اگهی تغییرات شرکت سترگ تنش یاب مبین سهامی خاص به شماره
ثبت  8819و شناسه ملی  14007401202به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1397/12/14تغییرات ذیل اتخاذ شد  :مهراب رضوی
حسین آباد به شماره ملی4230375735به سمت مدیر عامل و عضو
هیات مدیره و صمد خسروانی نژاد به شماره ملی 4220098488به
سمت رئیس هیات مدیره و رضا مهرگان احمد سرائی به شماره
ملی2590483090به سمت نایب 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 صمد
خسروانی نژاد (رئیس هیات مدره ) و مهر شرکت معتبر است اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()904817

اگهی تغییرات شرکت قامت سازان دنا سهامی خاص به شماره ثبت
 8533و شناسه ملی  14006962566به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1398/03/29تغییرات ذیل اتخاذ
شد  1- :علی دولتی تل زالی به شماره ملی  4220781625و محمد دولتی
تل زالی به شماره ملی  4220124527و فرزانه دولتی تل زالی به شماره
ملی 4231690111به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند  2-ساسان مسعودی به شماره ملی 4220234731
به سمت بازرس اصلی و آرمان آران پور به شماره ملی 4240079594
به 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
()904821

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود درخش طاها دنا درتاریخ  1399/04/07به

تاسیس شرکت سهامی خاص برانوش سازه چهار فصل درتاریخ  1398/11/10به
شماره ثبت  9924به شناسه ملی  14008956040ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :انجام امور اداری وارائه خدمات اداری به شرکتهای دولتی و خصوصی
و خدمات امورحمل و نقل شامل رانندگی واداره امور نقلیه درون شهری و موارد
مشابه – تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری به
غیر ازامور رایانه ،خدمات فنی خودرو و موارد مشابه امور آشپزخانه و رستوران
شامل طبخ و توزیع غذا  ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه – خدمات اداری
و عمومی شامل تنظیمات  ،نامه رسانی  ،پیشخدمتی  ،امور آبدار خانه  ،خدمات
پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه – نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات
باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه – امور چاپ و تکثیر شامل صحافی
 ،حروفچینی  ،غلط گیری  ،خطاطی  ،چاپ و تکثیر و سایر امور فنی و چاپ و
موارد مشابه – امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری ازتاسیسات
برودتی و حرارتی و موارد مشابه – و دیوار کشی و جدول بندی 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 بازاررضا
 ،کوچه ((آرایشگاه فجر))  ،خیابان طالقانی  ،پالک  ، 0پاساژ بازار رضا  ،طبقه دوم
کدپستی  7591776383سرمایه 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  1321مورخ 1398/11/06
نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد  3005پرداخت گردیده است
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم آمنه دانشوری
به شماره ملی 4220023461و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال خانم فاطمه پروه به شماره ملی 4220584722و به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت  2سال خانم زیبا دانشوری به شماره ملی 4232102876و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی
و اداری به امضای آمنه دانشوری ( مدیر عامل -عضو هیئت مدیره ) همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم
ماه شرف افتاده به شماره ملی  4230818750به سمت بازرس علی البدل به
مدت یک سال مالی خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی  4231712360به
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
()904837

شماره ثبت  10170به شناسه ملی  14009240246ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت
:تولید مواد شوینده 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 بنسنجان  ،خیابان شهید
حسینی  ،کوچه فرعی سوم  ،پالک  ، 4طبقه همکف کدپستی  7591615648سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر
یک از شرکا آقای رحمان درخشان فر به شماره ملی  4251056361دارنده 5000000
ریال سهم الشرکه آقای محمد درخشان فر به شماره ملی  4251184981دارنده
 5000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رحمان درخشان فر به شماره ملی
 4251056361و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به
مدت نامحدود آقای محمد درخشان فر به شماره ملی  4251184981و به سمت نایب
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 نامه های

اگهی تغییرات شرکت گلشاد یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت  1557و شناسه

ملی  10862015439به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/09/22تغییرات ذیل اتخاذ شد  -1 :فتانه شجاعی به شماره ملی  4231647021و علی

باالور به شماره ملی  1292208465و علی حسین محمدی به شماره ملی 4231512647
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2عبدالمجید

احمدی به شماره ملی  3539639519به سمت بازرس اصلی و مدینه رضایی به شماره ملی

عادی و اداری با امضاء رحمان درخشان فر مدیر عامل همراه با 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
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()904828

محمدی به شماره ملی  4231512647به سمت رییس هیات مدیره و علی باالور به شماره

اگهی تغییرات شرکت کیهان بنای ساورز سهامی خاص به شماره ثبت  9937و شناسه

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

تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :سمانه خان محمدی به شماره ملی  0016200421و سید هادی

معتبر است -4 .روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید

سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2سید هادی روشن

غیرتجاری یاسوج ()904830

به شماره ملی 0016200421به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود جعفر بکلو به شماره ملی

ملی  1292208465به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و

ملی 14008972937به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ1399/03/31

های عادی و اداری با امضاء فتانه شجاعی ( مدیرعامل و عضو هیات مدیره ) و مهر شرکت

روشن به شماره ملی  4232001001و مسعود جعفر بکلو به شماره ملی 0084671297به

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

به شماره ملی 4232001001به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره و سمانه خان محمدی

امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های

خیزکنستانی به شماره ملی  - 4322300170ستاره پیر مرادی شماره ملی 4240117992

به سمت رئیس هیات مدیره و داود افکار به شماره ملی 1860324010به سمت نائب رئیس

(مدیر عامل و عضو ) و مهر شرکت معتبر است  -3 .طهماسب خادم پور به شماره ملی

به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  .حق امضاء کلیه اسنادرسمی و

0084671297به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق

 10861757725به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/01

به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و ایمان محمودی معظم به شماره ملی 4240000262

 1288979401به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مهرداد اروس به شماره ملی 4220200150

شجاعی به شماره ملی  4231647021به مدیر عامل و عضو هیات مدیره و علی حسین

آگهی تغییرات شرکت بابک سازه الوند سهامی خاص به شماره ثبت  4916و شناسه ملی

هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2اکبر نوروزی به شماره ملی 2549406141

هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق

 4268816798به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3 .فتانه

اگهی تصمیمات شرکت پیمایش مختصات زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت 7549
و شناسه ملی  14005095249به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1399/03/19تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :فریده تواره به شماره ملی4232230513به
سمت بازرس اصلی و محمدآگین به شماره ملی  4220023038به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -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 ()904831

تغییرات ذیل اتخاذ شد 1 :ـ ایمان محمودی معظم به شماره ملی  4240000262و اکبر نوروزی

به شماره ملی  2549406141و داود افکار به شماره ملی 1860324010به سمت اعضای اصلی

محرابی (رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :

و سیده سحر آهوئی به شماره ملی  4240371368به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک

غیرتجاری یاسوج ()904812

اگهی تغییرات شرکت کیهان پارس دنیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9714

اگهی تغییرات شرکت چاپار خدمات شمس سهامی خاص به شماره ثبت  8703و شناسه

ملی  14007242310به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/09

حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای سامر

و سیده سحر آهوئی به شماره ملی  4240371368به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک

سال مالی انتخاب گردید 2- .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب

چهارشنبه  18 /تیر  / 1399شماره 4580

اگهی تغییرات شرکت پیمایش مختصات زاگرس سهامی خاص
به شماره ثبت  7549و شناسه ملی  14005095249به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/03/19تغییرات ذیل اتخاذ شد
 :الهام بهادر به شماره ملی 4220082808به سمت مدیر عامل وعضو
هیات مدیره رضا بهادر به شماره ملی 4220318631رئیس هیات و
امیرحسین حسینیان به شماره ملی  4230002203نائب رئیس هیئت
برای مدت باقی مانده یعنی تا تاریخ  1400/04/11انتخاب شدند حق
امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک
 ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء رضا بهادر (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
()904834

عادی و اداری با امضاء سمانه خان محمدی (رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است .

 -3فاطمه ریاضی اصل به شماره ملی  4220686207به سمت بازرس اصلی و افشین زینتی
به شماره ملی  422065248به 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 ()904807

اگهی تغییرات شرکت اطلس برج فالت سهامی خاص به شماره ثبت  8308و شناسه
ملی  14006574299به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/10/03تغییرات
ذیل اتخاذ شد  :حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل
چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء شیروان علی پور ( 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 ()904793

اگهی تغییرات شرکت شهد طالیی دنا سهامی خاص به شماره ثبت  2445و شناسه ملی

 10861749002به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/04/03تغییرات

ذیل اتخاذ شد  :به موضوع شرکت عالوه بر موارد قبلی :تولید پریفرم و انواع نوشیدنی های
گازدار مجاز بدون الکل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع

ذیصالح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

یاسوج ()904836

