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آئین تکریم و معارفه فرمانده نیروی انتظامی استان برگزارشد

بهره برداری از ۵پروژه آبرسانی روستایی در کهگیلویه و بویراحمد
فصلی نو ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان از بهره برداری پروژه
های آبرسانی به  ۵روستای استان در قالب پویش هر هفته الف _ب ایران
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویر احمد
آیین بهره برداری از پروژه های آبرسانی به ۵روستای استان کهگیلویه و بویر
احمد همزمان با بهره برداری از ۴۰۰پروژه آبرسانی روستایی و در قالب پویش
هر هفته الف -ب ایران در سراسر کشور انجام شد.
فیض اله پاسره در این مراسم که به صورت ویدئوکنفرانس و همزمان با
سایر استان ها صورت گرفت اظهار کرد :جمعیت تحت پوشش این پنج پروژه
آبرسانی در استان  ۶۵۶۵نفر است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد افزود:اعتبار
هزینه شده برای اجرای این ۵پروژه را۷۷۶/۱۰۷میلیون ریال عنوان کرد و گفت:

این پروژه ها شامل خط انتقال ،شبکه و مخزن کریک -دارشاهی ،شبکه توزیع
دره لبک ،خط انتقال  ،شبکه و مخزن زنگوا ،خط انتقال ،مخزن و شبکه توزیع
تولگهی ،خط انتقال مخزن و شبکه توزیع تنگ رواق است.

۲۰۰شبکه ماهواره ای فارسی زبان برعلیه جمهوری اسالمی و نامید سازی مردم تالش می کنند

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه وبویراحمد گفت ؛ امروز بیش از  ۲۰۰شبکه
ماهواره ای فارسی زبان بر علیه جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر جنگ نرم
در حال تالش برای ناامید سازی مردم ،نادیده گرفتن فرصتها و ظرفیتهای
انقالب هستند.
سردار حمید خرم دل  ،با بیان اینکه امروز به شکل پیچیدهتر و خطرناکتر
جنگ نرم در الیههای مختلف شکل گرفته و دشمن در حال تالش برای

ضربه زدن است ،اضافه کرد :امروز بیش از  ۲۰۰شبکه فارسی زبان بر علیه
جمهوری اسالمی ایران با تکیه بر جنگ نرم در حال تالش برای ناامید سازی
مردم ،نادیده گرفتن فرصتها و ظرفیتهای انقالب هستند .فرمانده سپاه
فتح استان از اجرای  ۱۰۰عنوان برنامه طی هفته دفاع مقدس در این استان
خبر داد ،و گفت :امروز حماسه آفرینیها و رشادتهای دفاع مقدس ،خلق
عزت برای ملت ما را رقم زده است .سردار حمید خرمدل با بیان اینکه نظام
والیی و مکتبی ما گردن در مقابل استکبار کج نمیکند ،ادامه داد :دشمن در
محورهای مختلف در حال تالش برای ضربه زدن به انقالب اسالمی ایران
است .خرم دل با اشاره به اینکه در حوزههای مختلف مشغول دفاع هستیم،
تاکید کرد :امروز جمهوری اسالمی ایران در یک جنگ تمام عیار از طرف
استکبار جهانی قرار دارد و دشمنان از تمام ظرفیتهای خود برای ضربه زدن
به جریان مقاومت استفاده میکنند .رمانده سپاه فتح استان با اشاره به هفته
دفاع مقدس گفت :در طول سال باید فرهنگ دفاع مقدس را ساری و جاری
کنیم و  ۱۰۰عنوان برنامه با  ۶۰۰ریز برنامه در سطح این استان برگزار میشود.
خرم دل با بیان اینکه طی هفته دفاع مقدس ۳۱ ،شهریور ماه در همایشی
کشوری به شکل ویدئو کنفرانس از رزمندگان کشور تجلیل خواهد شد ،عنوان
کرد :رهبر معظم انقالب در این همایش نیز به سخنرانی خواهند پرداخت.

امنیت رکن رکین جامعه است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر یاسوج با تشکر از زحمات
نیروی انتظامی در راستای ایجاد نظم و امنیت گفت :امنیت رکن رکین جامعه
است و نیروی انتظامی والیی خط مقدم مقابله با حرکات مخل نظم و امنیت
کشور است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،حجت االسالم و المسلمینً  سید
نصیر حسینیً  در دیدار با جانشین فرمانده ناجا ضمن تقدیر و تشکر از
زحمات نیروی انتظامی در راستای ایجاد نظم و امنیت و مقابله با چالشهای
مخل نظم امنیت کشور اظهار داشت :در سایه امنیت است که مردم می
توانند زندگی کنند و زندگی عادی ،معنوی ،اخالقی و علمی هر کسی در سایه
امنیت امکان پذیر است.
وی افزود :در نبود امنیت ،حتی با وجود توانایی و انگیزه در میان افراد یک
جامعه ،امکان فعالیتهای متنوع اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و خدماتی از
بین می رود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر یاسوج بیان داشت :دشمن
تالش دارد به مملکت ما ضربه وارد کند اما نیروی انتظامی یک نیروی والیی
است که در خط مقدم شبانهروز ایستاده و در مقابل حرکات مخل نظم و
امنیت مقابله می کند و جان خود را فدای آرامش مردم انقالب و سرزمین
کرده است و مردم این سرزمین باید قدر شناس نیروهای جان برکف انتظامی
باشند.
وی با اشاره به این که پلیس یک نیروی فرهنگی و اجتماعی است ،تصریح
کرد :ما معتقدیم اگر نیروی انتظامی کنار بکشد ،امنیت در همه ابعاد
مختلف مورد هجمه دشمن قرار می گیرد.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر یاسوج گفت :دشمن یک زمانی با
شورش و تظاهرات افراد قلم به دست و فرهنگی را به میدان می آورد اما امروز
متوجه شدند که با فرهنگ نمی توانند به جنگ انقالب بروند و آدم های قمه
به دست را به میدان آوردند که در این راستا خوشبختانه خبر برخورد با اراذل
و اوباش در تهران بسیار مسرت بخش بوده است.
وی با اشاره به اینکه ما وقتی ماشین نیروی انتظامی و یا گشت پاسگاه و یا
کالنتری را می بینیم احساس امنیت می کنیم و در مقابل دزدان و مخالن
نظم و امنیت احساس ناامنی می کنند.
حجت االسالم و المسلمینً  سید نصیر حسینیً  بیان داشت :ما انصافا ً به
نیروی انتظامی افتخار می کنیم که همیشه در مقابل توطئه دشمنان ایستاده

و دشمن را به زانو در آورده و یکی از ارکان امنیت نیروی انتظامی بوده که
بدنش را آماج تیر قرار داده و برای پیروی از فرمان والیت بسیار ارزشمند
است.
وی با اشاره به اینکه بحث عفاف و حجاب دغدغه ستاد امر به معروف و
نهی از منکر است ولی نیروی انتظامی وسط میدان است تصریح کرد :بعضی
مواقع تذکر لسانی بسیار کارساز و مشکالت زیادی را برطرف میکند و ما توقع
داریم در این راستا از ظرفیت پایگاه های بسیج و مساجد استفاده شود چراکه
ظرفیتهای مردمی نامحدود و کمک بسیار خوبی است.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر یاسوج بحث پیوست های ایمنی را
مهم برشمرد و بیان داشت :پیوست های ایمنی و زیربنایی باید یک قانون
باشد تا زمینههای جرم کم شود ،به عنوان مثال اگر شی با ارزشی را کف
خیابان بگذاریم مردم وسوسه می شوند.
حجت االسالم و المسلمینً  سید نصیر حسینیً  در پایان از زحمات پلیس
در جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه تقدیر و بیان داشت :سردار
انصاری با ایجاد ارتباط موثر با نهادها ،سازمان ها ،ریشسفیدان و متنفذین
محلی در جهت برقراری صلح و سازش بین مردم و ایالت و طوایف استان
تالش های بسیار ارزشمندی داشته و به عنوان یک شخص شاخصی عمل
کرده و تجربههای خوبی دارد ،انشاالله از تجارب ایشان استفاده شود.
طی حکمی از سوی فرمانده نیروی انتظامی کشور سرهنگ کیقباد
مصطفایی به عنوان فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد منصوب و
از خدمات سردار مهدی انصاری تجلیل به عمل آمد.

اگهی تغییرات شرکت نازمکان جنوب سهامی خاص به

آگهی تغییرات شرکت فاتح برج سام سهامی خاص به شماره ثبت  10119و شناسه ملی

شماره ثبت  1208و شناسه ملی  10861996501به استناد

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سودابه بصیرت به شماره ملی 2360323474و اصغر کیان به شماره

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/28

هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  .اصغر کیان به شماره ملی 5089125708به

تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از

سمت رئیس هیئت مدیره و فرشته پرویزی به شماره ملی 2281810216به سمت نائب رئیس

ملی  4268919694به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 4-

 4نفر به  5نفر افزایش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح

تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سودابه بصیرت (رئیس

شماره ملی  2002266611به به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره و نوراله محمدی به

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

به سمت بازرس اصلی و اسماء موسوی به شماره ملی  423193107به سمت بازرس علی

 0064508528به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق

سید سعید موسوی به شماره ملی  1209751658به سمت بازرس اصلی و اسماء موسوی

های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره

عادی و اداری با امضاء نوراله محمدی ( رئیس هیات مدیره ) و مهر شرکت معتبر است .

شدند -4روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل

غیرتجاری یاسوج ()989972

یاسوج ()991195

 14009179256به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/15

 1398/05/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -2 :نوراله محمدی به شماره ملی 4269679794

تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :اصغر صالحی به شماره ملی  4322937101و امین جمالی به

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-علی عبداللهی به

اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  -2اصغر صالحی به شماره

ملی  10680085850به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

ملی  14009185680به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/15

ملی  5089125708و فرشته پرویزی به شماره ملی 2281810216به سمت اعضای اصلی

و رضا زارع به شماره ملی  2002266611و عاطفه لطف اللهی به شماره ملی 0064508528

شماره ملی  4231952663و سیدمحمد ساجدی به شماره ملی  5470070050به سمت

سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره و سودابه بصیرت به شماره ملی 2360323474به

شماره ملی  4269898437به سمت بازرس اصلی و طیبه عبداللهی گوهرگان به شماره

ملی4322937101به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره و امین جمالی به شماره

روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید  -5رضا زارع به

5470070050به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق

شماره ملی  4269684194به سمت رئیس هیات مدیره و عاطفه لطف اللهی به شماره ملی

عادی و اداری با امضاء امین جمالی (رئیس هئیت مدیره) و مهر شرکت معتبر است -3 .

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

به شماره ملی  4231903107به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب

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

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

اگهی تغییرات شرکت مورگل سازه دنا سهامی خاص به شماره ثبت  1701و شناسه ملی 10861836871
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1398/05/26تغییرات ذیل اتخاذ شد  :فرخ جهانبین به شماره
ملی 4250960633به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و علیرضا صیادی سی سخت به شماره ملی
 4220344845به سمت رئیس هیات مدیره وسید اسالم مهدوی پور به شماره ملی  4230501056به
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 علیرضا صیادی سی سخت
( 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 ()991200

آگهی تغییرات شرکت پردیس نگار زمرد سهامی خاص به شماره ثبت  9517و شناسه ملی

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

گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه

هئیت مدیره) و مهر شرکت معتبر است  .سید سعید موسوی به شماره ملی 1209751658

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی

یاسوج

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

()989971

آگهی تصمیمات شرکت تندیس ایپک سهامی خاص به شماره ثبت  6747و شناسه

اگهی تغییرات شرکت فاتح برج پردیس سهامی خاص به شماره ثبت  10127و شناسه

()991197

اگهی تغییرات شرکت مورگل سازه دنا سهامی خاص به شماره ثبت 1701
و شناسه ملی  10861836871به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1398/05/26تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :فرخ
جهانبین به شماره ملی4250960633و علیرضا صیادی سی سخت به شماره
ملی 4220344845و سید اسالم مهدوی پور به شماره ملی  4230501056به
سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند  2-محدثه
دمی زاده به شماره ملی  3430136733به سمت بازرس اصلی و سعید
صیادیان سی سخت به شماره ملی  4220531157به 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
()991202

تاسیس شرکت سهامی خاص کاراندیش رز گل کهن درتاریخ  1399/06/23به

شماره ثبت  4541به شناسه ملی  14009430508ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام

امور پیمانکاری مربوط به ساختمان و ابنیه ،راه ،آب ،بندها ،سدها  ،شبکه های آب

و فاضالب  ،تاسیسات و تجهیزات  ،برق و تاسیسات برقی  ،تاسیسات سر چاهی
نفت و گاز( بجز استخراج اکتشاف وبهره برداری ) ،کشاورزی  ،آبخیز داری و آبخوان

داری،تهیه و تامین ماشین آالت سبک و سنگین ،تامین نیروی انسانی الزم  ،حفظ و

تاسیس شرکت سهامی خاص فرهان عمارت پایتخت درتاریخ  1399/03/26به

ایمنی و خدمات کشاورزی ،آبیاری ،انجام امور مربوط به انشعابهای آب،فاضالب،گاز

شماره ثبت  10137به شناسه ملی  14009209723ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل

(بجز استخراج اکتشاف وبهره برداری) ،طراحی،محاسبه،اجرا،نظارت،مشاوره پروژه

فعالیت :دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات

شهرکهای مسکونی ،تجاری و اداری-جاده سازی،راه سازی،محوطه سازی،پل

ذیصالح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور .درصورت لزوم پس از

نوسازی بافتهای فرسوده شهری و غیره شهری ،زیر سازی،شن ریزی،آسفالت کشی

مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی

قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع

های عمرانی اعم از آجری،سنگی،بتنی وفلزی،فعالیت در زمینه ساخت و احداث

و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع

سازی،تونل سازی،خاکریزی و خاکبرداری،سد سازی،تسطیح اراضی -بهسازی و

اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

و خط کشی،گاردیل بندی،سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه تماما با رعایت

 ،شهر یاسوج ،محله مصلی  ،خیابان شهید چمران  ،خیابان ولیعصر  ،پالک ، 0

طبقه همکف کدپستی  7591774915سرمایه 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 626

مورخ  1399/03/19نزد بانک توسعهتعان شعبه شهید چمران یاسوج با کد
 3005پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا

هیئت مدیره آقای علی دانشوری به شماره ملی  4220256490و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2

سال آقای سجاد دانشوری به شماره ملی  4231829438و به سمت عضو هیئت

مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم زیبا دانشوری

آگهی تغییرات شرکت زیتون کیان هخامنش شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  8807و شناسه ملی  14007384490به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/03/31تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :در نتیجه مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد به
استان کرمان  ،شهرستان بم  ،بخش مرکزی  ،شهر بم ،محله صاحب
الزمان  ،بلوار صاحب الزمان ( عج )  ،کوچه صاحب الزمان  ، 7پالک
 ، 19طبقه همکف کد پستی  7661356479انتقال یافت 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
()989961

نگهداری فضای سبز،طبخ و سرویس دهی به شرکتها،ادارات و اشخاص،انجام خدمات

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 زیبا دانشوری (

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

 :طبق اساسنامه بازرسان خانم کفایت حسین زاده به شماره ملی 4231712360

به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای شریف سیفی به شماره
ملی  4231776261به 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
()991204

ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه
وبویراحمد  ،شهرستان گچساران  ،بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،محله پانصددستگاه

سمت راست  ،خیابان شهیدرحیم محسنی  ،کوچه ((رعنا زاهدی))  ،پالک ، 2773

طبقه اول کدپستی  7581817539سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی

مبلغ  350000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 99/2413/5208323

مورخ  1399/06/15نزد بانک توسعه تعاون شعبه استقالل شیراز با کد  2413پرداخت

گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای آرمان
کریمی به شماره ملی  4260245775و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2

سال آقای علی کریمی به شماره ملی  4260289772و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای فردوس کریمی به شماره ملی

 4269438479و 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 باامضاءمدیرعامل همراه با مهر

شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا نادری
دره شوری به شماره ملی  1850392382به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال

مالی آقای کیوان پوالدی پور به شماره ملی  4260317520به 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دوگنبدان ()991198

ملی 4231952663به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد ساجدی به شماره ملی

 14008360041به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/04/21تغییرات ذیل اتخاذ

شد  :شعبه شرکت در استان فارس-شهرستان شیراز-بخش مرکزی -شهر شیراز -محله جاده صدرا
-بلوار خلیج فارس-بلوار دکتر حساب -پالک 0-مجتمع خلیج فارس-طبقه همکف واحد 2679کد

پستی  7198813638به مدیریت اقای مسیب حسینی وند به شماره ملی 1581953550تاسیس

گردید و در نتیجه 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 ()989973

تاسیس شرکت سهامی خاص هما معدن گچساران درتاریخ  1399/06/25به شماره
ثبت  10306به شناسه ملی  14009436712ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ااکتشاف.
استخراج و بهره برداری از معادن سنگ گچ و فراوری و تولید محصوالت و مشتقات
حاصل از سنگ گچ از قبیل سنگ دانه بندی شده پودر گچ سفیدکاری ،پودر گچ
طبی،گچ صنعتی،گچ پلیمری وپاششی،پنل ها و دیواره های گچی ،سازه های پیش
ساخته گچی و دیگر محصوالت ممکن قابل حصول از گچ یا ترکیب گچ با مواد دیگر..
خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز
برای انجام موضوع فعالیت شرکت .مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و
حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و در سایر شرکتها و طرحهای
معدنی و صنعتی خرید و فروش صادرات و واردات که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم
در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.انتشار و فروش اوراق قرضه و
اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد
شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور .اخذ تسهیالت مالی و خدماتی از بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه و انجام هر نوع عملیات
و معامالت که برای حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد با رعایت قوانین و مقررات
جاری کشور و 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 سالم
اباد  ،بلوار ایت اله کاشانی  ،خیابان کاشانی [7شهید چمران ]  ،پالک  ، 58طبقه
همکف کدپستی  7591934519سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 6,000,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  60000000ریالی تعداد  100سهم آن با نام
عادی مبلغ  2100000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  350114مورخ
 1399/06/22نزد بانک سرمایه شعبه یاسوج با کد  5835011پرداخت گردیده است
والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای روح اهلل محمدی به
شماره ملی  4220015132و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال خانم ژاله محمدی به شماره ملی  4220407278و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای
لطف اله محمدی به شماره ملی  4230043147و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :حق امضاء
کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار وتعهد اور بانکی ازط قبیل چک سفته برات ونامه های
عادی واداری با امضاء روح اهلل محمدی مدیرعامل وعضو هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای افشین
انصاری به شماره ملی  2380146810به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای محسن منصوری به شماره ملی  4231676585به 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
غیرتجارییاسوج
()991196

