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آگهی انتقالی شرکت فرینه صنعت پارسه سهامی خاص به شناسه ملی
10780125910
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العــاده مــورخ  1397.11.9و به موجب نامه شــماره
97.20.878مورخ 1397.12.4اداره کل ثبت شرکتها و موسســات غیرتجاری استان البرز مرکز اصلی
شرکت فرینه صنعت پارسه سهامی خاص به شماره ثبت 27333و شناسه ملی 10780125910واحد ثبتی
کرج به آدرس:استان مرکزی،شهرستان دلیجان،بخش مرکزی،پارک محراب،کوچه شهید ابیضی،کوچه
نواب،پالک،2طبقه همکف-کدپســتی 3791176676انتقال یافت و در این اداره تحت شماره1196
تاریخ 1397.12.6به ثبت رسیده است ..اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
()430431

تاسیس شرکت سهامی خاص پویا ساخت اسپادانا درتاریخ
 1397.11.06به شماره ثبت  15018به شناسه ملی
14008106995
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت :امور پیمانکاری مربوط به تولید ،توزیع و انتقال نیرو
اعم از نیروگاه ها ،شبکه های برق و تأسیسات برقی ،پست های توزیع و الکترونیک
عام و خاص ،سیســتم های کنترل برق و ابزار دقیق .امــور پیمانکاری مربوط به
تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی ،فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و
گاز مایع و تزریق گاز و آب ،پاالیشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی،
مخازن ذخیره نفتی ،خطوط انتقال نفت و گاز ،تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های
تقویت فشار گاز ،ســازه های دریایی نفت و گاز.امور پیمانکاری مربوط به شبکه
گازرسانی شهری ،تأسیســات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها ،سیستم های
سرد کننده ساختمان ،تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب ،گاز ،برق و فاضالب)
و انتقال زباله ،تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب ،سیستمهای
خبر و هشدار دهنده ،تجهیزات آشپزخانه ،سلف سرویس و رختشویخانه ،سیستم
های ارتباطی ،شبکه های رایانه ای ساختمان ،ماسه پاشی (سندبالست) ،حفاظت
کاتودی ،پوشش (الینینگ) ،ایســتگاه های پمپاژ آب و فاضالب .درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان مرکزی  ،شهرستان اراک  ،بخش مرکزی  ،شهر اراک،
شریعتی  ،کوچه نسترن[ ، ]2.24خیابان جماران [ ، ]26پالک  ، 25طبقه همکف
کدپستی  3819679189سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی منقسم به  1000سهم  1000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام عادی
مبلغ  500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  8883789مورخ
 1397.10.26نزد بانک رفاه کارگران شــعبه قائم مقام اراک با کد  687پرداخت
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشــد اعضا هیئت مدیره آقای
سجاد تنهائی به شماره ملی 0533058538و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم سحر علی پوران بنائی به شماره
ملی 4579884566و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای وحید خانی به شماره ملی 5930001286و
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 تعهد آور شرکت از قبیل چک
 ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساسنامه بازرسان خانم سعیده عابدینی به شماره ملی  0534914780به
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای شیبت کرجی به شماره ملی
 5939847145به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 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
مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
()431814
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آذین گهر بهاران
درتاریخ  1397.12.12به شماره ثبت  1756به شناسه ملی
14008194260
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تهیه تولید توزیع و بسته بندی داروهای گیاهان
دارویی و طب سنتی ،تولید روغن ،ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی
در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای
مجاز بازرگانی ،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها و ترخیص
کاال از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی
برپائی غرفه و شــرکت در کلیه نمایشــگاههای داخلی و بین المللی و برگزاری
سمینار و همایش  ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب و
نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی
از کلیه بانکها داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی
و خصوصی اعم از داخلی وبین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان
کرمان  ،شهرستان زرند  ،بخش مرکزی  ،شهر زرند ،فردوسی  ،کوچه حافظ ، 6بن
بست اکبری  ،پالک  ، 69طبقه همکف کدپستی  7761644567سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک
از شرکا آقای عباس عسکرزاده علی آبادی به شماره ملی  3090131961دارنده
 990000ریال سهم الشرکه آقای سیدحسین امیری به شماره ملی 3090960419
دارنده  10000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای عباس عسکرزاده علی
آبادی به شماره ملی 3090131961و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای
سیدحسین امیری به شماره ملی 3090960419و به سمت 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 همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا 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 کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری زرند کرمان
()422320

آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطالعات مهاب شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  27610و شناسه ملی
10380430010
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ
 1397.12.26تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :اعضــاء هیئت مدیره برای
مدت  2سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای حمید محمدزاده اصفهانی
نژاد به شــماره ملی  0937970247و آقای محمد محمدزاده اصفهانی نژاد
به شــماره ملی  0944507107و آقای شــهاب محمدزاده اصفهانی نژاد
به شــماره ملی  -2 0944731384روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت
درج آگهی های شرکت تعیین شد -3 .خانم شــبنم هوش دار طهرانی به
شماره ملی 0066400813و خانم میمنت محمد پور طبسی به شماره ملی
 0938436368به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()429803

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مر غاب توس شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  13143و شناسه ملی
10380288114
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397.07.29تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :آقای ایمان ثمره به شــماره ملی  0924164115به
سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل خانم عفت ثمره به شماره ملی
 0933802935به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای احمد ثمره به
شماره ملی  0934674418به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب گردیدند  .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم
از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و
اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد
بود  .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان خراسان رضوی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()429852

آگهی تغییرات شرکت پارس سینا البرز (سهامی خاص)
به شماره ثبت  1299و شناسه ملی 10862018028
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397.12.02تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  1- :آقای علی ریسمانچی
به شــماره ملی  2062880741و خانم فروغ ســلطانی به شــماره
ملــی  0046296069و آقای نظــام الدین خدمتی به شــماره ملی
 0044669356فرزند اسالم متولد  1324.10.15به آدرس  :تاکستان
– شهرک صنعتی حیدریه – خیابان  17شــرقی – پالک  61به کد
پستی  3486119532بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند 2- .روزنامه کثیر االنتشار نسل فردا جهت درج آگهی
های شــرکت انتخاب گردید  .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان
قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
()430856

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مر غاب توس شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  13143و شناسه ملی
10380288114
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397.07.29تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :روزنامه نسل فردا جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید - .آقایان علی غالمی به شماره
ملی  0858880644و علی اصغر بوری به شماره ملی0943912784
به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی
انتخاب شــدند - .آقایان ایمان ثمره به شماره ملی  0924164115و
احمد ثمره به شماره ملی  0934674418و خانم عفت ثمره به شماره
ملی  0933802935به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شــدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()429853

آگهی تغییرات شرکت پارس سینا البرز (سهامی
خاص) به شماره ثبت  1299و شناسه ملی
10862018028
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397.12.01
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :افزایش سرمایه از مبلغ  80000000به
مبلغ  100000000ریال منقســم به یکصد و بیست و پنج سهم
هشتصد هزار ریالی با نام افزایش یافت .که مبلغ افزایش سرمایه
از محل تبدیل مطالبات حال شده اشخاص و سهامداران تامین و
پرداخت شده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح
گردید  :سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد و
بیست و پنج سهم هشتصد هزار ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت
شده است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
()430858

آگهی تغییرات شرکت ابر برتر نسیم مشهد شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  61697و شناسه ملی 14006833377
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397.12.18تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  1 :خانم ملیحه سیاح به کدملی 0941533018:به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه
سیاح به کدملی  0939589141:به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند2- .روزنامه کثیر االنتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()429876

آگهی تغییرات شرکت دادرسان کوشش توان ایلیا شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  14218و شناسه ملی 14006079798
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397.11.07تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  1- :موسسه آرمان پیام جامع شناسه ملی  14004582214 :وآقای محمد خلیلی به
کد ملی  4323108257به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب
گردیدند 2- .روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
()431071

آگهی افزایش سرمایه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  52886و شناسه ملی
14004518320
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.04و بنا به تفویض اختیار
ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ  97.7.14در خصوص افزایش ســرمایه
شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره
مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت
مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 9990000000
ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده
است در نتیجه ماده  5اساســنامه به شــرح ذیل اصالح می گردد  :ماده 5
اصالحی  :سرمایه شرکت مبلغ  10000000000ریال منقسم به 10000000
سهم  1000ریالی با نام می باشد که تمام ًا پرداخت گردیده است .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد
()429880

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کاوش کاران نیک اختر
شریف درتاریخ  1397.11.28به شماره ثبت  15528به
شناسه ملی 14008155676
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات در زمینه تاسیسات شامل
نگهداری  ،تامین و بهره برداری از تأسیســات برودتــی و حرارتی و نصب و
پشتیبانی از انواع دوربین مدار بسته،آسانسور،پله برقی،درب های جکدار،احداث
راه  ،شبکه های آب رسانی،نظارت و اجرای لوله کشی گاز ساختمانی مسکونی
و تجاری ،صنعتی،نشت یابی تأسیسات لوله گذاری،تعمیرات جوش لوله کشی
شبکه های تأسیسات شهری و بین شهری آب و فاضالب و گاز ارائه خدمات
طراحی محاسبه اجرا نظارت بازدید فنی و مشاوره پروژه های صنعتی و کارخانه
جات در حال بهره برداری تست یا بازیابی انواع جوش های صنعتی ارائه خدمات
در زمینه تعمیر پشتیبانی طراحی ساخت تجهیزات صنعتی جوش خطوط لوله ای
گاز  ،آب،نفت(صنایع پایین دستی) مخازن ذخیره آنها حمل ونقل درون شهری
پس از اخذ مجوزهای الزم نظافت اماکن عمومی و خصوصی و انجام خدمات
فضای سبز ،طراحی و اجرای پارک ها و فضای ســبز شهری و غیر شهری،
پارکینگ های شهری احداث انواع ایســتگاههای گاز اعم از تقویت فشار و
تقلیل فشار فنس کشی و زه کشی ارایه خدمات در زمینه نقشه برداری طراحی
پشتیبانی از انواع خطوط انتقال گاز ،ارائه خدمات در زمینه طراحی ،محاسبه،
اجرا ،نظارت کلیه پروژه های عمرانی ،راه ســازی ،محوطه سازی ،پل سازی،
تونل سازی ،اجرای طرح های صنعتی و تاسیسات شهری و غیر شهری ،انبوه
سازی ،مشارکت در اجرا و ساخت ،تهیه و طبخ غذا ،اجرای خدمات شهری اعم
از رنگ آمیزی ،جدول کشی،ارایه خدمات مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش
،صادرات و واردات  ،بسته بندی و پخش سراسری اقالم مجاز بازرگانی تامین
تجهیزات و نیروی مورد نیاز جهت اجرای موضوع شرکت،استفاده از تسهیالت
ارزی ،ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری  ،اخذ و اعطای نمایندگی به یا از
اشخاص حقیقی و حقوقی ،مشارکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی
انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم از دستگاه مربوطه درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان قزوین  ،شهرستان قزوین  ،بخش مرکزی
 ،شهر قزوین ،نوروزیان  ،خیابان بوستان دوم  ،کوچه نیلوفر  ،پالک  ، 23طبقه
همکف کدپستی  3414658893سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1000000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای مهدی
نیک اختر به شــماره ملی  4310216641دارنده  500000000ریال ســهم
الشرکه آقای امیر شیری به شماره ملی  4310321331دارنده 500000000
ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی نیک اختر به شماره ملی
4310216641و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت نامحدود آقای امیر شــیری به شماره ملی 4310321331و به
سمت 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 با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفق ًا همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل
یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه 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 قزوین اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
()431073

آگهی تغییرات شرکت پارس سینا البرز (سهامی خاص) به
شماره ثبت  1299و شناسه ملی 10862018028
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1397.12.02
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره به  3نفر تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان
()430857

سفارش و چاپ آگهی

آگهی تغییرات شرکت فن آوری اطالعات مهاب شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  27610و شناسه ملی
10380430010
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.26تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - 1 :سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :آقای حمید
محمدزاده اصفهانی نژاد به شــماره ملی  0937970247به ســمت رئیس
هیات مدیره و مدیر عامل آقای محمد محمدزاده اصفهانی نژاد به شماره ملی
 0944507107به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای شهاب محمدزاده
اصفهانی نژاد به شــماره ملی  0944731384به سمت عضو هیات مدیره
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند  )2 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور
شرکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی
و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری مشهد
()429904

آگهی تغییرات شرکت پارس سینا البرز (سهامی خاص)
به شماره ثبت  1299و شناسه ملی 10862018028
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.02تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :خانم فروغ سلطانی با کد ملی  0046296069به سمت رئیس
هیئت مدیره و آقای نظام الدین خدمتی به شماره ملی 0044669356
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی ریسمانچی با کد ملی
 2062880741به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند
 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات
و عقود اسالمی و ضمانت نامه های شرکت و امضاء تمامی قرار داد ها و
نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره
منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان قزوین مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
تاکستان
()430855

پیگیری آگهی های ثبتی (مجامع ،تاسیس و تغییرات)

تلفن تماس:
031-32274506
031-32274507
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تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نیک پی آراز کاسپین
درتاریخ  1398.01.19به شماره ثبت  15592به شناسه ملی
14008256329
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات در زمینه طراحی ،محاسبه ،اجرا ،نظارت کلیه پروژه
های عمرانی از قبیل احداث شهرک های مصنوعی ،تجاری و اداری ،راه سازی ،محوطه
سازی ،پل سازی ،تونل سازی ،خاک ریزی و خاک برداری ،سد سازی ،نوسازی و بهسازی
بافت های فرسوده شهری و غیر شهری ،روسازی و زیر سازی ،احداث انواع سوله ،احداث
انواع سیلو ،احداث انواع ساختمان ،اجرای طرح های صنعتی و تاسیسات شهری و غیر
شهری ،انبوه سازی ،مشارکت در اجرا و ساخت ،انجام کلیه امور تاسیساتی ،انجام خدمات
فضای سبز ،طراحی و اجرای پارک ها و فضای سبز شهری و غیر شهری ،تهیه و طبخ غذا،
اجرای خدمات شهری اعم از رنگ آمیزی ،جدول کشی ،اجرایی خطوط انتقال نیرو شامل
آب ،برق ،فاضالب ،ارایه خدمات مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش ،صادرات و واردات
 ،بسته بندی و پخش سراسری اقالم مجاز بازرگانی،استفاده از تسهیالت ارزی ،ریالی
از بانکها و موسسات مالی و اعتباری  ،اخذ و اعطای نمایندگی به یا از اشخاص حقیقی و
حقوقی ،مشارکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی تامین تجهیزات و نیروی
مورد نیاز جهت اجرای موضوع شرکت انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم از
دستگاه مربوطه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت
 :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان قزوین  ،شهرستان قزوین  ،بخش
مرکزی  ،شهر قزوین ،شهرک کوثر  ،خیابان میعاد جنوبی  ،کوچه شهامت پنجم  ،پالک
 ، 19طبقه همکف کدپستی  3471645757سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  10000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم زینب گودرزی نیا
به شماره ملی  4323566077دارنده  5000000ریال سهم الشرکه آقای کریم گروسی
به شماره ملی  5899778024دارنده  5000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
خانم زینب گودرزی نیا به شماره ملی 4323566077و به سمت رئیس هیئت مدیره به
مدت نامحدود آقای کریم گروسی به شماره ملی 5899778024و به سمت مدیرعامل
به مدت نامحدود و به ســمت عضو 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 همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی 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
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین
()431074

آگهی تغییرات شرکت حریر مهر پاسارگاد سهامی
خاص به شماره ثبت  41498و شناسه ملی
10260592233
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397.12.08تصمیمات
ذیل اتخاذ شد - :زوفا معینی به شــماره ملی  1289252327بعنوان
رئیس هیئت مدیره ،مجید معینی به شماره ملی  1292807342بعنوان
مدیرعامل و زهرا عرب به شــماره ملی  0044530552بعنوان نایب
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - .کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها،
عقود اســامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس
هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است - .مدیرعامل مجری
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()425628
آگهی تغییرات شرکت آجر ماشینی هادیان سهامی
خاص به شماره ثبت  30953و شناسه ملی
10260515190
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1397.12.08
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :محمدحســین هادیان جزی به کدملی
 ، 1284584224ســیامک هادیان جزی به کدملی  1288428243و
محمد مهدی هادیان جزی به کدملی  1291093583بسمت اعضای
اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - .مهرداد حاتم
پور جزی به کدملی  5110715303و شاهین خادم المؤمنین فوالدی به
کدملی  1289373914بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت
برای مدت یکسال انتخاب شدند - .روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()425629

آگهی تغییرات شرکت آجر ماشینی هادیان سهامی
خاص به شماره ثبت  30953و شناسه ملی
10260515190
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.08محمدحسین
هادیان جزی به کدملی  1284584224بسمت رئیس هیات مدیره ،
سیامک هادیان جزی به کدملی  1288428243بسمت نایب رئیس
هیات مدیره و محمد مهدی هادیان جزی به کدملی 1291093583
بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مشترک رئیس هیت مدیره و
مدیر عامل و در غیاب رئیس هیت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت
مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد .ضمن ًا مدیرعامل مجری مصوبات
هیئت مدیره خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()425630
آگهی تغییرات شرکت نیکان نگین نقش جهان
سهامی خاص به شماره ثبت  41385و شناسه ملی
10260591004
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397.11.02شــهناز
عشــوریان به شــماره ملی 1282252267به ســمت رئیس هیات
مدیره  -ریحانه سهیل اصفهانی به شــماره ملی 1292650273به
ســمت نایب رئیس هیات مدیره  -محمد هاتف الحسینی به شماره
ملی 1285957938به ســمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای
مدت دو ســال انتخاب گردیدند  .کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات
شرکت با امضای رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره متفقا
همراه با مهر شرکت معتبر است  .مدیر عامل مجری مصوبات هیات
مدیره نیز خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()425632

