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۱ از ۱ صفحه 

 
مراجعه  يآگه يتوليد و منتشر شده است. براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در انتها PDFاين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل 

 نماييد 

 رفع مسئوليت 

مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي كه از  

تقديم  مفاد  آن  از  سوي  ذينفع  قانوني  به  ادارات ثبت )شركتها( در تهران و 

شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي تسليم روزنامه 

لهذا اين مرجع  هيچگونه  .رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

 .دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و ندارد

 

 ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۲۵۸۱شماره نامه اداره ثبت:  ۹/۱۰/۱۳۹۳تاريخ نامه اداره ثبت: 

 ۱۰۱۰۰۹۸۵۵۰۰و شناسه ملي  ۵۳۴۲۰آگهي تغييرات شرکت صنايع فلزي کوشا سهامي خاص به شماره ثبت 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: خانم فيروزه احساني يگانه به كدملي  ۱۴/۰۹/۱۳۹۳به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 

به سمت نايب رئيس هيأت مديره آقاي عليرضا  ۰۰۱۲۹۷۳۸۶۶به سمت رئيس هيأت مديره خانم سارا احساني يگانه به كدملي  ۰۰۳۱۷۴۴۸۳۴

خارج از اعضاء ) ۲۲۴۹۷۸۸۶۴۲به سمت عضو هيأت مديره آقاي محمدحسين مسگر بنفش تپه به شماره ملي  ۰۴۹۱۳۶۹۹۷۲شعباني به كدملي 

ه هيات مديره( به سمت مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب گرديدند حق امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک و سفت

مي با دو امضاء از سه امضاء مشتر  رئيس هيأت مديره و نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل همراه با مهر و بروات و قراردادها و عقوداسال

و  ۱۸۲۸۸۵۱۰۸۶بتصويب شد آقايان غالمعلي ضحاكي به كدملي  ۱۳۹۲شركت معتبر ميباشد.ترازنامه وحساب سود وزيان سال مالي منتهي به 

يب به سمت بازرسين اصلي و علي البدل شركت براي مدت يكسال مالي انتخاب شدند.روزنامه به ترت ۰۰۵۳۲۲۸۷۰۷سعيد نوروزيان به كدملي 

 كثيراالنتشار ابرار اقتصادي جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.

 ۹۳۱۰۰۹۳۸۴۷۹۰۷۴۴شماره پيگيري :  غيرتجاري موسسات و ها شركت ثبت اداره  

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=1757120  :لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي 
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