10

دوشنبه  26فروردین 1398
سال بیست و هشتم | شمـاره 5935
 15آوریل  9 | 2019شعبان 1440

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی شهید اکبری به
شماره ثبت  85و شناسه ملی 10861026880
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396.12.20و نامه شــماره
 18.189.97.1012مورخ  1397.11.14اداره تعاون روســتایی شهرستان
ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  1- :آقــای بختیار میــرزازاده کدملی
2751027040به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای عســگر حســین زاده
گچوی کدملی 2751027040به عنوان نائــب رئیس هیات مدیره و آقای
هوشنگ نادری ده ده ساقی کدملی 2754969322به عنوان منشی هیات
مدیره و آقایان حسنعلی حسنعلی زاده کدملی 6409897138و علی فضلی
کدملی 2751028519به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت سه
سال انتخاب شــدند  2- .آقای عســگر ابراهیمی قلعه عزیز به شماره ملی
 2755008792بسمت مدیر عامل به مدت سه سال تعیین و انتخاب گردید .
 3کلیه چک ها قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نمایدو یا تمام و یا قسمتی از حقوق شرکت را منقضی سازد به استثنای مواردی که
هیات مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده شد پس
از تصویب هیات مدیره و با امضــای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و مهر
شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی شــرکت فقط با امضای مدیرعامل
صادر خواهد شد مگر مراسالت هیات مدیره که با امضای رئیس هیات مدیره
صورت خواهد گرفت  - .بر اساس تبصره ماده  43در عیاب رئیس هیات مدیره
وظایف او به عهده نائب رئیس خواهد بود  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
()430560
آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی شهید اکبری به شماره
ثبت  85و شناسه ملی 10861026880
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1396.12.10و
نامه شماره  18.189.97.1012مورخ  1397.11.14اداره تعاون روستایی شهرستان
ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  1- :بختیار میرزازاده کدملی 2751027040
 عسگر حســین زاده گچوی کدملی  - 2754979751حسنعلی حسنعلی زادهکدملی - 6409897138 -هوشنگ نادری ده ده ساقی کدملی- 2754969322
علی فضلی کدملی 2751028519به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و صاحبعلی
فضلی  -کدملی  - 2972115872نوراهلل عطاردمخوری کدملی 6409764391
به سمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند 2-
منوچهر همتی حاجی پیرلو کدملی  2755205938بسمت بازرس اصلی و رسول
خضرلو کدملی  2753784231بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب
شدند  3-عملیات ترازنامه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان سال  95شرکت
تصویب شد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
()430561

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستای شهید جهانگیر
زاده به شماره ثبت  63و شناسه ملی 10220004759
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397.11.29و نامه شماره  97.12.16-18.184.97.1103اداره تعاون
روستائی شهرســتان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :ترازنامه و
حساب سود و زیان ســال  1396مورد تصویب قرار گرفت  -2نادعلی
نورمحمدی خلج باراندوزی کدملی  2751236189و رمضان باقری
بارانــدوزی کدملی  2755067632بســمت بازرســان اصلی و احد
عباســی خطایلو کدملی  2755942983بسمت بازرس علی البدلبه مدت یک ســال مالی انتخاب شدند -3 .ســرمایه شرکت از مبلغ
 750870000ریال به مبلــغ  752070000ریال افزایش یافت .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری ارومیه
()430906
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکترونیک و کامپیوتر به
پژوه سهامی خاص به شماره ثبت  9591و شناسه ملی
10260306778
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.19تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - :رضا خودسیانی به شماره ملی  1092134972به سمت رئیس
هیئت مدیره ،علی ماجد به شــماره ملی  1270923692به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره و سعید ماجد به شماره ملی  1281663875به سمت
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند - .هیئت
مدیره بخشــی از اختیارات خویش مندرج در ماده  34اساسنامه شامل
بندهای  9،8،7،5،4،3،1و 14را به مدیرعامل تفویض نمود - .کلیه اسناد و
اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت
مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430110
آگهی تغییرات شرکت مهندسی الکترونیک و کامپیوتر به پژوه سهامی
خاص به شماره ثبت  9591و شناسه ملی 10260306778
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ 1397.12.18
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سعید ماجد به شــماره ملی  ، 1281663875رضاخودسیانی به
شماره ملی  1092134972و علی ماجد به شماره ملی  1270923692به عنوان اعضای
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430111
آگهی تغییرات شرکت مهر اندیشان آترینا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  58111و شناسه ملی 14006675978
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1397.12.12تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :خانم مهین دخت شــیخ کدملی  1280253940و آقای وحید محمودیان اصفهانی کدملی
 1286834708بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب
شدند .روزنامه کثیراالنتشارنسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430113
آگهی تغییرات شرکت زرین حدید اصفهان کاال شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  52333و شناسه ملی 14004181391
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.12.07تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :مرکز اصلی شــرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی تهران به نشانی استان تهران
 ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران ،گاندی  ،خیابان اهورامزدا  ،بن بست نادر ،
پالک  ، 2طبقه اول کدپستی  1516953314تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق
اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()430115

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تولیدی بازرگانی مرجان تجارت
لیان ایساتیس درتاریخ  1397.12.26به شماره ثبت  18276به
شناسه ملی 14008234030
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت  :تولید و بســته بندی و توزیع انواع محصوالت غذای
سالم از قبیل دمنوش وچای طعم دار قهوه وخشکبار غالت حبوبات ومیوه های خشک
وسبزی خشک عرقیجات وکامبوجا وعسل برنج وانواع روغن های گیاهی وخوراکی
وبسته بندی انواع خشکبارو غالت وانواع ادویه ها قند نبات تجهیز راه اندازی و طراحی
خطوط تولید فوق ،همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید،
توزیع پخش و بســته بندی کلیه محصوالت و فرآورده های غذایی ،انواع پروتئین و
ویتامین،غداهای اماده ونیمه اماده نظیر فالفل و فست فود  ,طراحی نصب و راه اندازی
کلیه سیستم های الکترونیکی اعم از نصب دوربین های مدار بسته و انتقال تصویر و
سیستم های کنترل کیفیت ،نصب و راه اندازی و فروش سیستمهای سانترال نصب و
راه اندازی و اجرای شبکه های کامپیوتری دزدگیر حرفه ای و طراحی ،نصب و تجهیز و
راه اندازی کلیه سیستمهای مخابراتی و دیتا نصب و راه اندازی سیستم های اتوماسیون
خانگی ،اداری و صنعتی همچنین ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و
نگهداری و نظارت در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی ،طراحی
نصب و اجراء انواع پست های فشار قوی و فشار ضعیف ،طراحی و ساخت تابلوهای برق
و فرمان و میکرو کنترلر PLCو خدمات پس از فروش تامین قطعاتکشاورزی شامل
احیاء اراضی و کشت نباتات علوفه ای و غالت برای تعلیف احشام و دام و طیور و توسعه
مراتع ســبز و بیابان زدایی ،ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل
مصرف ،طراحی و احداث و اجرای دامــداری های صنعتی و واحدهای پرورش طیور،
و آبزیان طراحی محاســبه و اجرا و تجهیزو احداث مجتمع های گلخانه ای به منظور
پرورش انواع گل و گیاه و ســیفی جات و میوه جات گلخانه ای ،ایجاد حوضچه ها و
استخرهای پرورش آبزیان -فروش کلیه محصوالت باغی و فرآورده های کشاورزی و
دامی و آبزیان ،واردات تجهیزات ،ماشین آالت و خوراک دام و طیور و آبزیان ،خرید دام
و طیور و نطفه از داخل و خارج از کشور طراحی واجرا کلیه کارهای ساختمانی ومعدنی
استخراج ســنگ معدنی  ,خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه محصوالت فوق
الذکر و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،بازاریابی غیر هرمی و غیر شــبکه ای ،گشایش
اعتبارات و  L.Cبرای شــرکت نزد بانک ها و ترخیص کاال از گمرکات داخلی ،اخذ و
اعطاء نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی ،شرکت در نمایشگاههای داخلی
و بین المللی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و
خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی .درصورت لزوم پس از
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان یزد  ،شهرستان یزد  ،بخش مرکزی  ،شهر یزد ،پشت باغ  ،کوچه [14آیت
اله غفاری]  ،خیابان فرخی  ،پالک  ، 324 ، 0طبقه اول کدپستی  8913966838سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  20000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر
یک از شرکا آقای محمد دهستانی به شماره ملی  4073233531دارنده 10000000
ریال سهم الشرکه آقای حبیب اله رئیسی مقدم به شماره ملی  4689053901دارنده
 10000000ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد دهستانی به شماره
ملی 4073233531و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حبیب اله
رئیسی مقدم به شماره ملی 4689053901و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود 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 باامضاء منفرد مدیر عامل ومنفرد رئیس هیئت
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه
کثیر االنتشار نسل فردا 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
یزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
()430037
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آگهی تغییرات سرعت چابکی عکس العمل موسسه غیر تجاری به شماره
ثبت  5521و شناسه ملی 14007735247
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.06.17تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :ماده  2اساسنامه مؤسسه بشرح ذیل اصالح گردید:شرکت در مسابقات فوتبال وفوتسال
وفوتبال ســاحلی (اقایان وبانوان) زیر نظر هیات مربوطه -شرکت در مناقصه ها ومزایده های
ورزشی.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .در صورت لزوم با کسب مجوز
از مراجع ذیصالح  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()430117

آگهی تغییرات شرکت صنایع سرد سبوح اصفهان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  51144و شناسه ملی
10260697517
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.12.12تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()430246

آگهی تغییرات شرکت توان سنج کیمیای اسپادانا شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  58606و شناسه ملی 14006826721
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.12.22تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان  ،شهرستان برخوار  ،بخش
مرکزی  ،شهر دولت آباد ،اباذر  ،خیابان اباذر غربی  ،بن بست مهتاب  ،پالک  ، 200طبقه همکف
کدپستی  8341733336تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430118

آگهی تغییرات شرکت مهندسی بهینه فراز کیان
سهامی خاص به شماره ثبت  45214و شناسه ملی
10260631683
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.08.22تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397.08.22در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره ،سرمایه
شرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و صدور سهام جدید
از مبلغ 3000000000ریال به مبلــغ  9000000000ریال افزایش
یافت و ماده  5اساسنامه بدین شرح اصالح شد :سرمایه شرکت مبلغ
 9000000000ریال نقدی است منقسم به  900000سهم 10000
ریالی با نام عادی که تمام ًا پرداخت شــده است .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان
()430233

تاسیس موسسه غیر تجاری صلح اندیشان صدرا درتاریخ
 1397.09.18به شماره ثبت  106به شناسه ملی
14007992950
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع  :انجام کلیه کارهای اداری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و
حقوقی  ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی  ،اخذ وام و تسهیالت
از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای شرکت ،برگزاری و شرکت در نمایشگاه
های داخلی و بین المللی  ،اخذ و اعطای شــعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور
(.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعــات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم )
درصورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیــت پس ازاخذ مجوزهای الزم به ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمیباشد.درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
 :استان هرمزگان  ،شهرســتان حاجی آباد  ،بخش مرکزی  ،شهر حاجی آباد ،حاجی
آباد  ،میدان امیرکبیر  ،خیابان شهیدبهشتی شمالی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی
 7939183352سرمایه شخصیت حقوقی  1,000,000 :ریال می باشد .اسامی و میزان
سهم الشرکه شرکا  :آقای عبدالرسول بازیار به شــماره ملی  2491552205دارنده
 800,000ریال سهم الشرکه خانم عالیه قربانی به شماره ملی  3479344410دارنده
 200,000ریال سهم الشــرکه اولین مدیران  :آقای عبدالرسول بازیار به شماره ملی
 2491552205و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
خانم عالیه قربانی به شماره ملی  3479344410و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
نامحدود دارندگان حق امضا  :امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک،
سفته  ،بروات  ،قراردادها  ،عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر
می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
هرمزگان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری حاجی آباد
()427921

آگهی تغییرات شرکت تهویه ایران شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  6350و شناسه ملی 10260274714
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.10.07تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397.10.05
در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه
و الیحه اصالحی قانون تجارت سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و باال بردن
مبلغ اسمی سهام از مبلغ  200057000ریال (  110سهم  1818700ریالی )
به مبلغ  500142500ریال (  110سهم  4546750ریالی )افزایش یافت.که
آورده نقدی تمام طی گواهی شماره  851مورخ  1397.10.06بانک سپه شعبه
اصفهان واریز و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح گردید
سرمایه شرکت مبلغ  500142500ریال منقسم به  110سهم  4546750ریالی
با نام می باشد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430234

آگهی تغییرات شرکت سامان مهر جهانبین سهامی خاص به شماره
ثبت  11869و شناسه ملی 14005114160
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397.12.15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای آیت اهلل علیدوستی شهرکی به کد ملی 4622367866
و خانم اعظم علیدوستی شهرکی به کدملی  4621818597و خانم عاطفه علیدوستی
شهرکی به کدملی  4623380505به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند .آقای آیت اهلل علیدوستی شهرکی به کدملی  4622367866به
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم اعظم علیدوســتی شهرکی به کدملی
 4621818597به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم عاطفه علیدوســتی شهرکی به
کدملی  4623380505به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند  .آقای فرهاد
اشراقی شهرکی به کدملی  4622408171و آقای اسمعیل حامدی شهرکی به کدملی
 4622447533به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال
انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردید.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای
مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال
وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
()430078

آگهی تغییرات شرکت اتحاد میراث ایرانیان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  46105و شناسه ملی 10260640974
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.12.05و به
اســتناد نامه شــماره  972.123.12591مورخ  1397.12.6اداره کل میراث
فرهنگی صنایع دستی اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :عبارات :
تعریف طرح های توسعه و عمران در زمینه شهر سازی ساخت مجموعه های
مسکونی رفاهی تجاری و اداری مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت ها اخذ
وام و تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری
جهت تحقق اهداف شــرکت خدمات پژوهشی پیمانکاری اجرا و نظارت فنی
در زمینه امور ساختمانی راه سازی پروژه های تاسیسات نفت و گاز ایجاد شعبه
اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشــور صادرات و واردات خرید و
فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی و
تجاری شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و سرمایه گذاری و
برنامه ریزی و اجرا و بهره برداری و توسعه زیر ساخت های صنعت گردشگری
گردشگری ســامت از قبیل مراکز اقامتی و هتل ها و مجتمع های خدماتی
رفاهی و مجتمع های بین راهی مناطق نمونه گردشگری مجتمع های سیاحتی
و تفریحی حمام های آب درمانی تاسیسات گردشگری سالمت احداث پارک
های تفریحی  -اسکله های تفریحی و سایر منابع مرتبط با گردشگری.ثبت
موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیســت .در صورت لزوم با کسب
مجوز از مراجع ذیصالح به موضوع فعالیت شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در
اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430236

آگهی تغییرات شرکت آبنوس گشت خرم دخت دهکرد سهامی خاص
به شماره ثبت  12301و شناسه ملی 14006001902
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398.01.20
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم زهرا بابائی دهکردی به کد ملی  4623333361و خانم
پروین بابائی دهکردی به کد ملی  4621719394و آقای مسعود سلمانی دهکردی به
کد ملی  4623328066به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند  .خانم زهرا بابائی دهکردی به کد ملی  4623333361به سمت مدیرعامل و
عضو هیئت مدیره و خانم پروین بابائی دهکردی به کد ملی  4621719394به ســمت
رئیس هیئت مدیره و آقای مســعود ســلمانی دهکردی به کد ملی  4623328066به
ســمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند .خانم فریده دادائی شــهرکردی به
کدملی  4623402614و خانم پرســتو صفرپور به کدملی  4621704151به ترتیب به
سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند .روزنامه
کثیراالنتشار نسل فردا جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند .کلیه اوراق و اسناد مالی
و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
()430079

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سبز پویش فراز سپاهان
درتاریخ  1398.01.19به شماره ثبت  762به شناسه ملی
14008253860
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :کاشت ،داشت ،برداشت ،خرید ،فروش،
بسته بندی ،فرآوری ،تولید نشاء و نشا کاری انواع گیاهان معطر و غیر معطر با
مصارف دارویی ،پزشکی ،خانگی ،آشپزی و مکمل های غذایی و رشد ،تولید انواع
پودر و عصاره ها و اسانس بر پایه گیاهی و اورگانیک ،مکمل های رژیمی وتغذیه،
بسته بندی و توزیع انواع گیاهان خشک و تازه مجاز با قابلیت های دارو درمانی،
قابل کشت در داخل و خارج از کشور ،صادرات و واردات گیاهان خشک و تازه و
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،ایجاد شعبه و اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و
خارجی ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ،شرکت در مزایدات و مناقصات
دولتی و بخش خصوصی ،حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی ،اخذ وام و
اعتبار تسهیالت از بانکها و موسســات مالی و اعتباری صرف ًا در جهت تحقق
اهداف شرکت ،انجام موضوعات پس از اخذ مجوز بنا به ضرورت .درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان  ،شهرستان تیران و کرون  ،بخش کرون
 ،دهستان کرون علیا  ،روستا دره بید ،خیابان امام خمینی  ،کوچه شهید موسوی
 ،پالک  ، 89طبقه همکف کدپستی  8536131949سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای حمید عباسی دره بیدی به شماره ملی  1080125493دارنده  300000ریال
سهم الشرکه آقای محمد عباسی به شماره ملی  1080125604دارنده 400000
ریال سهم الشرکه آقای عبداهلل عباسی دره بیدی به شماره ملی 5499950776
دارنده  300000ریال سهم الشــرکه مدیر عامل آقای محمد عباسی به شماره
ملی 1080125604و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا
 :امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و
قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر
االنتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالیت مذکور به منزلــه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
تیران و کرون
()430114

آگهی تغییرات شرکت صنایع بهین نسوز اصفهان سهامی خاص به شماره
ثبت  50955و شناسه ملی 10260695306
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.12.25تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ
 10000000ریال به مبلغ  3000000000ریال افزایش یافت و ماده  5اساسنامه بدین شرح اصالح
گردید :سرمایه شرکت مبلغ  3000000000ریال نقدی است منقسم به  60000سهم  50000ریالی
با نام عادی که تمام پرداخت شده است .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430240

آگهی تغییرات شرکت دیر گداز افق سهامی خاص به
شماره ثبت  1395و شناسه ملی 14003578809
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.09.12غالمعلی باقری
خولنجانی به شماره ملی  5418776266بعنوان رئیس هیات مدیره ،
زهره معتمدی محمدآبادی به شماره ملی  5649655235بعنوان نایب
رئیس هیات مدیره و علی اکبرعقیلی به شــماره ملی 5419474514
بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد
مالی و تعهدات و قراردادهای شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس
هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است.
ضمن ًا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیــره خواهد بود .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مبارکه
()430116

آگهی تغییرات شرکت رنگین چاپ سپاهان سهامی خاص
به شماره ثبت  34411و شناسه ملی 10861222307
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.12.02ماده
 33اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید  * :ماده  33اصالحی  :سهام وثیقه
مدیران  :هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک
سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهام مزبور را بعنوان وثیقه و تضمین
خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترک ًا برشرکت
وارد شود به صندوق شرکت بسپارد .وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده
مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد .ولی
مادامی که مدیر مفاصاحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده
سهم مذکور بعنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند .اداره کل
ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()430241

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل امیدوار بار چهارمحال
سهامی خاص به شماره ثبت  1714و شناسه ملی
10680025794
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ
 1398.01.18تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای محســن علی محمدی
نافچی به کدملــی  4623505235و آقای علیرضــا علی محمدی نافچی
به کدملــی  4621946226و آقــای غالمرضا علی محمــدی نافچی به
کدملــی 4621984756و آقای محمود علی محمــدی نافچی به کدملی
 4621747509به ســمت اعضای اصلــی هیئت مدیره بــرای مدت دو
ســال انتخاب گردیدند  .آقای محســن علی محمدی نافچــی به کدملی
 4623505235به ســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا
علی محمدی نافچی به کدملی  4621946226به سمت رئیس هیئت مدیره
و آقای غالمرضا علی محمدی نافچی به کدملی 4621984756به سمت
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود علــی محمدی نافچی به کدملی
 4621747509عضو اصلی هیئت مدیره انتخــاب گردیدند  .کلیه اوراق و
اسناد مالی و تعهد آور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شــرکت معتبر می باشد .آقای آیت
اهلل مولوی وردنجانی به کدملی  4623141608و آقای حسن رئیسی نافچی
به کدملی  4623506381به ترتیب به ســمت بازرس اصلی و علی البدل
شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند  .روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا
جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
()430939

سفارش و چاپ آگهی

پیگیری آگهی های ثبتی (مجامع ،تاسیس و تغییرات)

تلفن تماس:
031-32274506
031-32274507

