آگهی
آگهی تغییرات شرکت محبوب نیروی پارس شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  9788و شناسه ملی  10960038070به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  10/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای محمد
صادق گرامی به شماره ملی  3501496931به سمت رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل بمدت دوسال تا تاریخ  - 10/02/1401آقای سجادشادنیا به
شماره ملی  3501490623به سمت عضو هیئت مدیره بمدت دوسال تا تاریخ
 - 10/02/1401آقای محمدجوادکرم خو به شماره ملی  3490044282به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دوسال تا تاریخ  10/02/1401انتخاب
گردیدند -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،
بروات  ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء آقای محمدصادق گرامی همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()852732

99010458

آگهی تغییرات شرکت میگو افرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  1557و شناسه ملی  10320071155به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  05/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :الف :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند .1 :حبیب
احمدی کد ملی  .2 3490086041حسین احمدی کدملی 3500588379
 .3حمید احمدی کدملی  3490283708برای مدت  2سال انتخاب شدند
 .ب :آقای عباس محمدشاهی کد ملی  3539974539به سمت بازرس
اصلی و آقای محمدعلی محمدشاهی کدملی  3501603241به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمودند .ج  -روزنامه
کثیراالنتشار پیام عسلویه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بوشهر ()852704

99010451

سال سیزدهم شماره  1430چهارشنبه  31اردیبهشت ماه 1399

آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهاب جم شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  293و شناسه ملی  10320005921به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  22/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف ) 1ـ
آقای حمید سالمی به شماره ملی  6099965246بسمت رئیس هیئت
مدیره  2ـ خانم مریم ارجمند به شماره ملی  6099920609بسمت
نائب رئیس  -3آقای احمد سالمی به شماره ملی  6099836799بسمت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ب ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و کلیه
اسناد عادی و اداری شرکت با امضاء احمد سالمی (مدیرعامل) همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جم ()852728
99010457

آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهاب جم شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  293و شناسه ملی  10320005921به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  22/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :الف) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل :آقای حمید سالمی به شماره
ملی ،6099965246خانم مریم ارجمند به شماره ملی  ، 6099920609آقای
احمد سالمی به شماره ملی  ،6099836799برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند ب) آقای احمد کشاورزی به شماره ملی  6099972005به سمت
بازرس اصلی ،خانم سیده طاهره موسوی به شماره ملی  3501549970به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .ج) روزنامه
کثیراالنتشار پیام عسلویه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری جم ()852724

آگهی تغییرات شرکت آهک و دولومیت معادن نگین خورموج شرکت

آگهی تغییرات شرکت آیریا آرسس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 508و شناسه ملی  10861927266به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 22/08/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل
میباشد  :الف 1 :ـ آقای هدایت یوسفی به شماره ملی  3549169231بسمت
رئیس هیئت مدیره و آقای علی عابدی فرد به شماره ملی  3560035015بسمت
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر حاتمی به شماره ملی 3560063221بسمت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ایوب حاتمی به شماره ملی 3560050006
بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند  .ب -2 :کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات با امضای دو نفر از چهار نفر هیئت
مدیره همرا با مهر شرکت معتبر است ،قراردادها و عقوداسالمی و کلیه اسناد عادی
شرکت با امضاء هر کدام از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری جم ()852701

سهامی خاص به شماره ثبت  1843و شناسه ملی  14008373769به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  29/04/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :سرمایه شرکت از مبلغ  10.000.000ریال منقسم به 100
سهم  000/100ریالی به مبلغ  5.010.000.000ریال منقسم به  100سهم
 50.100.000ریالی به صورت پرداخت نقدی به موجب گواهی شماره
 29/4/98-05/516/204بانک صادرات افزایش یافت .در نتیجه ماده
مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید .سرمایه شرکت مبلغ
 5.010.000.000ریال منقسم به  100سهم  50.100.000ریالی می
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری دشتی ()852702

99010452

آگهی تغییرات شرکت پیشگام زرین صنعت جنوب شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  1963و شناسه ملی  14005452165به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  26/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای محمد امین
عزیزی صفرلو به کد ملی  2539903649به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره  -2خانم زینب عروجی نسب به کد ملی  3510147251به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره  -3آقای سجاد عسکری به کد ملی 1882379926
به سمت عضو هیئت مدیره  -4آقای محمد مهدی عزیزی صفرلو به کد
ملی  2280114003به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند -کلیه اسناد
و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسالمی و
سایرنامه های اداری به امضاء آقای محمد امین عزیزی صفرلو مدیر عامل
و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای خانم زینب عروجی نسب
نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
کنگان ()852687
99010450

آگهی تغییرات شرکت پیشگام زرین صنعت جنوب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  1963و شناسه ملی  14005452165به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  26/07/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :آقای روز علی شاهانی به شماره ملی  6639527634به عنوان
بازرس اصلی و آقای امین ریحانی نژاد به شماره ملی  4260474243به
عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند - .اعضاء هیئت
مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :آقای محمد امین
عزیزی صفرلو به شماره ملی  2539903649و آقای سجاد عسکری به
شماره ملی  1882379926و آقای محمد مهدی عزیزی صفرلو به شماره ملی
 2280114003و خانم زینب عروجی نسب به شماره ملی - 3510147251
روزنامه کثیراالنتشار جمهوری اسالمی جهت درج آگهی های شرکت تعیین
شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کنگان ()852685

آگهی تغییرات شرکت کشتی سازی وصنایع دریایی فراساحل دیلم
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  263و شناسه ملی 10320024803
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  06/02/1399تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد  :الف 1 :ـ
آقای محسن کاشانی به شماره ملی  3530047023به سمت عضو
هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای عبدالمحمد مومنی به شمارملی
 3579956558به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای عبدالمجید مومنی
به شماره ملی  3579608241به سمت نائب رئیس هیأت مدیره -2کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای محسن کاشانی ( مدیرعامل) و
عبدالمحمد مومنی ( رئیس هیأت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری دیلم ()852651

آگهی تغییرات شرکت تعاونی آذین سازه جم گروه دو هزاروچهارصدوهفتادوچهار
شرکت تعاونی به شماره ثبت  1293و شناسه ملی  10861834413به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  22/10/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
بموجب نامه شماره  2/658/1/16مورخ  24/12/1398اداره تعاون  ،کارورفاه
اجتماعی شهرستان جم سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد  -1 :آقای
مهران منوچهری به شماره ملی  2286342477به سمت رئیس هیئت مدیره
و آقای عباس پریشان به شماره ملی  6099962387نائب رییس هیت مدیره
و اقای بهادر پریشان به شماره ملی 6099940804به سمت منشی هیئت
مدیره انتخاب گردیدند -1 .آقای مهران منوچهری کد ملی  2296342477به
سمت مدیر عامل شرکت به مدت سه سال شمسی انتخاب گردید.ند -2 .کلیه
قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته و برات و اوراق
بهادار بانکی با امضا آقای مهران منوچهری (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)
وآقای عباس پریشان(نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای
اعتبار خواهد بود -3 .اوراق عادی و نامه های عادی با امضاء مهران منوچهری
(مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کنگان ()852637

99010443

آگهی تغییر مرکز شرکت پارسا انرژی لیان مهد صنعت (سهامی خاص) بشماره ثبت
 11709و شناسه ملی  14006993425بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  08/08/1398مرکز اصلی شرکت از استان بوشهر واحد ثبتی بوشهر به استان
بوشهر واحد ثبتی عسلویه به نشانی شهرستان عسلویه  ،بخش مرکزی ،شهرنخل
تقی،محله اصلی،خیابان ورزش ،خیابان جمهوری اسالمی ،پالک ،0طبقه همکف  ،کد
پستی  7511836587انتقال یافت و مراتب تحت شماره  40دراین اداره به ثبت رسید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
عسلویه ()852742

99010442

آگهی تغییر مرکز شرکت تولید و تکثیر و پرورش میگوی صدف جنوب (سهامی خاص)
بشماره ثبت  226و شناسه ملی  10320021872باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  06/12/1397مرکز اصلی شرکت از استان بوشهر واحد ثبتی دشتستان به
استان بوشهر واحد ثبتی بوشهر به نشانی شهرستان بوشهر  ،بخش مرکزی ،شهربوشهر ،
رایانی  ،بلوار شهید یاسینی کوچه (کامیار)  ،کوچه مهر  17شهید عوضی  ،پالک  ،0طبقه
همکف  -کد پستی  7518746689انتقال یافت و مراتب تحت شماره  12607دراین
اداره به ثبت رسید  0اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری بوشهر ()852720

99010441

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های دریایی شایا روبیان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  12624و شناسه ملی  14008273475به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  13/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق
یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :واردات دام زنده و فرآورده
های دامی،نهاده های خوراک دام ،داروی دامی وتجهیزات مرتبط در صورت لزوم اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()852706

99010434

آگهی تغییرات شرکت پارس تن زیتون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6145
و شناسه ملی  10320118511به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  31/01/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :مکیه عابد زاده به شماره ملی
 3539905626به عنوان بازرس اصلی و عباس زارعی به شماره ملی  2281055663به
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید ند  -اعضای هیئت مدیره
بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند -علی مقدم به شماره ملی 3490117131
ـ یونس مقدم به شماره ملی  3500374921ـ یاسر مقدم به شماره ملی 3501200481
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
بوشهر ()852630

99010433

payameasalooye@gmail.com

www. payameasalooye.ir

99010456

99010453

آگهی تغییرات شرکت لیان بحر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  3130و شناسه ملی  10320089332به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  10/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :اعضای هیات مدیره بشرح ذیل میباشد  -1 :آقای صفر سطوت با
شماره ملی  3500684815و آقای محمد امین چاهی بخش با شماره ملی
 3490417941و آقای بهادر سطوت با شماره ملی  3501153767به عنوان
اعضای هیات مدیره به مدت  2سال انتخاب گردیدند  . 2 .آقای منجی پاسیار
به شماره ملی  3501461224به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ایزد
پناهی به شماره ملی  2299050671به عنوان بازرس علی البدل برای یک
سال مالی انتخاب گردیدند  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()852674
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آگهی تغییرات شرکت راهسازان پدیده اخند شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  523و شناسه ملی  10320040959به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  14/11/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سمت اعضا هیات
مدیره بشرح ذیل میباشد  1 :ـ آقای مهرداد سهرابی قالتی به شماره ملی :
 2298751080به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره  2ـ آقای عبداله
حقیقی به شماره ملی  3569785785 :به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
 –3آقای وحید شفیعی زاده به شماره ملی 5159922067 :به سمت رئیس
هیئت مدیره -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،
سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی و نامه های اداری با امضاء آقای
عبداله حقیقی ( نایب رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کنگان (852714

99010455

آگهی تغییرات شرکت محبوب نیروی پارس شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  9788و شناسه ملی  10960038070به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  10/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :آقای هاجر رضائی به شماره ملی  3549830025به عنوان بازرس
اصلی و آقای صفیه رضائی به شماره ملی  3549227167به عنوان بازرس
علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند - .روزنامه کثیراالنتشار پیام
عسلویه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد - .اعضاء هیئت مدیره به
قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :آقای سجاد شادنیا به شماره
ملی  3501490623و آقای محمدجواد کرم خو به شماره ملی 3490044282
و آقای محمد صادق گرامی به شماره ملی  3501496931اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
بوشهر ()852698

99010454

آگهی تغییرات شرکت لیان بحر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 3130و شناسه ملی  10320089332به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  10/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سمت اعضا هیات مدیره
بشرح ذیل میباشد  -1 :آقای صفر سطوت با شماره ملی 3500684815
به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد امین چاهی بخش با شماره ملی
 3490417941به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهادر سطوت با شماره
ملی  3501153767به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ب)-2
کلیه قرار داد ها واسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،
سفته  ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی و کلیه اوراق و نامه های عادی و
اداری با امضاء آقای صفر سطوت (رئیس هیات مدیره ) به همراه مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()852673

99010448

99010447

آگهی تغییرات شرکت تعاونی آذین سازه جم گروه دو هزاروچهارصدوهفتادوچهار
شرکت تعاونی به شماره ثبت  1293و شناسه ملی  10861834413به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  22/10/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :بموجب نامه شماره  2/658/1/16مورخ  24/12/1398اداره تعاون ،کارورفاه
اجتماعی شهرستان جم اعضای هیات مدیره بشرح ذیل میباشد  -1 :آقای
مهران منوچهری بشماره ملی  2296342477و آقای عباس پریشان بشماره
ملی  3 6099962387و آقای بهادر پریشان بشماره ملی  6099940804بسمت
اعضا اصلی هیات مدیره و آقای علی پریشان بشماره ملی  6099767843و
آقای حسین اسدی بشماره ملی  6099955135بسمت اعضای علی البدل
هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند-2 .آقای ابوذر پریشان بشماره
ملی  6099770593بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم منوچهری بشماره
ملی  6099950966بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب
گردیدند-3 .روزنامه کثیراالنتشار پیام عسلویه جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری کنگان ()852635
99010445

آگهی تغییرات شرکت پارس تن زیتون شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  6145و شناسه ملی  10320118511به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  31/01/1399تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :علی مقدم به شماره ملی  3490117131به سمت مدیرعامل
ـ یونس مقدم به شماره ملی  3500374921به سمت نائب رئیس
هیات مدیره ـ یاسر مقدم به شماره ملی  3501200481به سمت
رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند  -کلیه قرار داد ها واسناد و اوراق
رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته  ،بروات ،قراردادها
عقوداسالمی و کلیه اوراق ونامه های اداری با امضاء یونس مقدم
(نائب رئیس هیات مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری بوشهر ()852629
99010446

آگهی تغییرات شرکت حافظ بار دشتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 1560و شناسه ملی  14004301685به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 10/10/1398و نامه شماره  23/10/98-95/32226اد اره کل راهداری و حمل
و نقل جاده ای استان بوشهرتصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف)  -1آقای فرامرز
عبدالشاهی فرزند محمد به سمت رئیس هیات مدیره  -2آقای مسعود صابردشتی
فرزند عبدالحسین به سمت نائب رئیس هیات مدیره  -3آقای محمدصابردشتی
فرزند مسعود به سمت مدیر عامل (غیر عضو)  -4آقای حنظله عبدالشاهی فرزند
سلیمان به سمت عضو/اعضاء هیات مدیره تعیینگردیدند ب) دارندگان حق امضا
 :کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک  -سفته  ،برات و
قراردادها و پیمانها ومناقصه ها با امضای آقای محمدصابردشتی (مدیرعامل) بطور
ثابت و آقای فرامرز عبدالشاهی (رئیس هیات مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت
معتبر خواهد بود .مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت
معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری دشتی ()852601
99010440

آگهی تغییرات شرکت پردازان طرح خلیج فارس شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  8197و شناسه ملی  10960012080به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  14/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف ) -آقای
غالمرضا خواجه کدملی  3501399790به سمت رئیس هیات مدیره -
خانم شهره شریفی کدملی  3490213531به سمت نایب رئیس هیات
مدیره  -آقای مهرداد بهمنی کدملی  3490102495به سمت مدیرعامل و
عضو هیات مدیره  -آقای بهنام مختاری کدملی  3501167156به سمت
عضو هیات مدیره تعیین شدند .ب)  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای آقای غالمرضا خواجه یا آقای
مهرداد بهمنی هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بوشهر ()852587

گهی تغییرات شرکت پردازان طرح خلیج فارس شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  8197و شناسه ملی  10960012080به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  14/02/1399تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :الف) -اعضا ی هیات مدیره به شرح ذیل  - :غالمرضا خواجه
کد ملی  - 3501399790مهرداد بهمنی کدملی  - 3490102495بهنام
مختاری کدملی  - 3501167156شهره شریفی کدملی 3490213531
برای مدت  2سال انتخاب شدند  .ب)-آقای میثم شیرشکن پور کد ملی
 3501476371به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی خرم آبادی کدملی
 3539919228به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب شدند .ج)  -روزنامه کثیراالنتشار پیام عسلویه جهت نشر آگهی
تغییرات شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر ()852586

گهی تغییرات شرکت محبوب نیروی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9788
و شناسه ملی  10960038070به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 10/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به
مبلغ 3000000000ریال منقسم به  100سهم  30000000ریالی از محل آورده نقدی
اعضاء طی گواهی شماره  37/37317مورخ  1399/2/1399بانک ملت شعبه شهید
مدرس بوشهر پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح
فوق اصالح گردد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری بوشهر ()852699
99010435

آگهی تغییرات شرکت پیشگام زرین صنعت جنوب شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  1963و شناسه ملی  14005452165به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  25/07/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :تعداد
اعضای هیئت مدیره از  5نفر به  4نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کنگان ()852684

آگهی تغییرات شرکت فنی خدماتی لیان پارس تالش جنوب شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  10045و شناسه ملی  10960040744به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  06/08/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :از آدرس استان بوشهر
شهرستان بوشهر بخش مرکزی به آدرس  :استان فارس  ،شهرستان کازرون  ،بخش
مرکزی  ،شهر کازرون ،محله خسرواباد  ،کوچه موزاییک سازی  ،خیابان دریس  ،پالک
 ، 0طبقه همکف کد پستی  7319874883تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح
فوق اصالح می گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری بوشهر ()852591

آگهی تغییرات شرکت پردازان طرح خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 8197و شناسه ملی  10960012080به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  14/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت :به آدرس استان بوشهر
 ،شهرستان بوشهر  ،بخش مرکزی  ،شهر بوشهر ،محله بازار  ،کوچه شباب  ،بلوار دهقان
 ،پالک  ، 0ساختمان شریف پوربوشهری  ،طبقه اول  ،واحد  1کدپستی 7513869619
تغییر یافت .در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
()852588

99010449

99010444

99010432

99010439

99010436

99010431

99010438

آگهی تغییرات شرکت کشتی سازی وصنایع دریایی فراساحل دیلم شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  263و شناسه ملی  10320024803به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی مورخ  06/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضای هیات مدیره
بشرح ذیل میباشد  -1 :آقای عبدالمحمد مومنی به شماره ملی  3579956558وآقای
عبدالمجید مومنی به شماره ملی  3579608241و آقای محسن کاشانی به شماره
ملی  3530047023برای مدت دو سال انتخاب گردیدند2 .ـ روزنامه کثیراالنتشار پیام
عسلویه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
بوشهر مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیلم ()852652

99010437

آگهی تغییرات شرکت نوید شیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  3116و
شناسه ملی  10320089195به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  02/02/1399تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موضوع شرکت به شرح ذیل
الحاق در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید :با موافقت اعضا تکثیر
و پرورش الرو میگو در صورت لزوم اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری بوشهر ()852580

99010430

