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آگهی تغییرات شرکت پرشیان توسعه مارشنان شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  37988و شناسه ملی 10260555753
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1397.04.27تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تراز نامه
سال 1396و صورتحساب سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را
مورد تصویب قرار داد  .آقای سید محسن روضاتی 1285082907بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید
ریاحی 1285598628بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی  1397انتخاب گردیدند .روزنامه
نسل فردا بعنوان روزنامه کثیراالنتشار برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید  .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()425633

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کسرا نیک ادمان کاال
سهامی خاص به شماره ثبت  52367و شناسه ملی
14004206493
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ
 1397.11.02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :آقای سیدمصطفی آقائی مرزبالی
به شماره ملی  ، 2064895418آقای علیرضا مرادی هرندی به شماره ملی
 5659937071و آقای ابوالفضل حمزه زاده به شماره ملی 1270314173
بسمت اعضاءاصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - .آقای
علی اصغر افشاری به شــماره ملی  5499529851بسمت بازرس اصلی و
آقای علی شیرازی باصیری به شماره ملی  1291871446بسمت بازرس
علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - .روزنامه نسل فردا جهت
نشرآگهی ها و دعوت نامه های شــرکت انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()425634

آگهی تغییرات شرکت نیکان نگین نقش جهان
سهامی خاص به شماره ثبت  41385و شناسه ملی
10260591004
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397.11.02شهناز عشوریان به شماره ملی  - 1282252267ریحانه
سهیل اصفهانی به شماره ملی  - 1292650273محمد هاتف الحسینی
به شماره ملی  1285957938به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای
مدت دو سال انتخاب گردیدند  .مهدی کاویانی باغبهادرانی به شماره ملی
 6209421970به ســمت بازرس اصلی و ملیکا ترابی نیا به شماره ملی
 1272464598به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب
گردیدند  .روزنامه نسل فردا جهت نشرآگهیها و دعوت نامه های شرکت
انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()425635

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن علمی و آموزشی معلمان زبان
انگلیسی استان اصفهان درتاریخ  1397.12.06به شماره ثبت
 5721به شناسه ملی 14008175808
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع  - :همکاری با نهادهای علمی ،پژوهشی و اجرایی آموزش
و پرورش در زمینه های دســتاوردهای علمی و بازنگری طرحها  ،بررسی مسائل و
مشکالت اجرایی ،ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و
پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن - .ترغیب و تشویق دبیران و دانش
آموزان به شرکت در امور پژوهشی و آموزشی - .تالش به منظور ارتقاء سطح علمی
معلمان به طریق مشارکت با گروههای آموزشی و برنامه های آموزشی کوتاه مدت
دبیران در زمینه نیازسنجی ،طراحی ،نحوه اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی استان
ها - .دستیابی به روش ها و شیوه های جدید آموزشی و معرفی استانداردهای آموزشی
در مقاطع مختلف تحصیلی - .انتقال تجارب علمی و فنی تدریس به معلمان و ایجاد
زمینه همکاری و مشارکت علمی بین معلمان - .تشکیل گردهمایی ها و مسابقات
علمی  :ثبت موضوع فعالیت فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد  .مدت
 :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان ،
بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،آپادانا  ،کوچه پارسیان [ ، ]2-6بن بست هومن بلوک
 ، 3پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  8165634793اولین مدیران  :فریبا هوشیار به
شماره ملی  1091017778به ســمت رئیس هیئت مدیره  -مریم توکلی به شماره
ملی  0052950646به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  -صادق سهیلی انارکی به
شماره ملی  1240032781به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره  -علی عظیمی به
شماره ملی  1750582864به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره  -شیدا شمگانی
مشهدی به شــماره ملی 1289479461به ســمت خزانه دار  -محمود خالصی به
شماره ملی 1280917581به سمت منشــی هیات مدیره  -مریم فرهمند بروجنی
به شماره ملی 1286807263به سمت منشی هیات مدیره به مدت  2سال انتخاب
گردیدند  .دارندگان حق امضا  :کلیه کلیه ی اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای
رئیس هیئت مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رســمی با امضای
رئیس هیئت مدیره معتبر اســت .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان :
حسن براتی به شماره ملی 1129787206به سمت بازرس اصلی  -ندا جعفری به
شماره ملی 1284812847به سمت بازرس علی البدل برای مدت  2سال انتخاب
شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()425783

آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی نساج پور
سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت  41530و شناسه
ملی 10260592609
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.04تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - :سعید نساج پور اصفهانی به شماره ملی 1283623821
بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ،مسعود نساج پور اصفهانی به
شماره ملی  1283527758بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و افتخار
نساج پور اصفهانی به شماره ملی  1286948169بعنوان عضو هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - .کلیه اوراق و اسناد مالی و
تعهدات با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و کلیه
اوراق اداری با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت
معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()427046

naslefardanews
naslfarda

آگهی تغییرات شرکت یاوران سبز زنده رود سهامی خاص
به شماره ثبت  61087و شناسه ملی 14007811411
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.26تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد - :مجید موالئی اکبرآبادی به شــماره ملی 1287991718
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ،حمید موالئی اکبرآبادی به
شماره ملی  1290980306به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره ،وحید
موالئی به شــماره ملی  ،1292454806مجتبی قادریان به شماره ملی
 1281774596و محبوبه قادریان به شــماره ملــی  1288405057به
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - .کلیه
اوراق و اسناد مالی و تعهدات شــرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و با
مهر شرکت معتبر است - .ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره
خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()427107
آگهی تغییرات شرکت یاوران سبز زنده رود سهامی خاص به شماره ثبت
 61087و شناسه ملی 14007811411
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.25تصمیمات ذیل اتخاذ شد :طبق اختیار تفویض
شده از مجمع عمومی فوق العاده  1397.12.18در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره ،سرمایه
شرکت از محل واریز نقدی و صدور ســهام جدید از مبلغ  1000000ریال به مبلغ  1020000ریال
افزایش یافت و ماده  5اساسنامه بدین شرح اصالح شد :سرمایه شرکت مبلغ  1020000ریال نقدی
است منقسم به  102سهم  10000ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده است .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()427109

بازرگانی

Commercial

آگهی تغییرات شرکت بهراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  7779و
شناسه ملی 10260288862
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ  1397.04.31تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی  1396به تصویب رسید .مریم صدیقین به
شماره ملی 1291147020به سمت بازرس اصلی واصغر کاظمی نجف آبادی به شماره ملی
 1091469784به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه
کثیراالنتشار(نسل فردا ) جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شــد اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()429353

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی یاقوت گستر زنده رود
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  37225و شناسه ملی
10260547805
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطــور فوق العــاده مورخ
 1397.12.16تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :علیرضا شــریفی تودشــکی به
کدملــی 1270119869بســمت مدیرعامــل و طیب صالحی بــه کدملی
4030364381بسمت رئیس هیات مدیره و مســعود سربلوک زاده هرندی به
کدملی 1293075051بســمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب گردیدند .مریم ســیاری به کدملی 4172022057و سیف اله مشهدی
خانی به کدملی 4030388116بترتیب بسمت بازرســان اصلی و علی البدل
شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر االنتشارنسل فرداجهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت
با امضا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()429358

آگهی تغییرات شرکت تدبیر طب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 47844و شناسه ملی 10260659981
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.01آقای محمد معلم باکد ملی 1290985685
به ســمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره و خانم مهناز معلم با کدملی  1290141193به سمت
عضو هیات مدیره و خانم مژده ربیع نیا با کد ملی  1285883020به سمت نایب رییس هیات مدیره
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و
با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()427111

آگهی تغییرات شرکت شاهین بافت دهق سهامی خاص به
شماره ثبت  1127و شناسه ملی 10260168755
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1396.12.05تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - :آقای اسداله کالنتری دهقی به شــماره ملی 6649747351
به ســمت رئیس هیئت مدیره ،آقای مهدی کالنتری دهقی به شماره ملی
 1092073485به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای فخرالدین کالنتری
دهقی به شماره ملی  1120123763به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای
حمید کالنتری دهقی به شــماره ملی  1090576323به سمت مدیرعامل
(خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند - .کلیه اسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود
اسالمی با امضای منفرد مدیرعامل یا با اتفاق رئیس هیئت مدیره مجتمعا
همراه با مهر شرکت معتبر می باشــد - .ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات
هیئت مدیره می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
()429364

آگهی تغییرات شرکت پیک صبا شاهین شهر شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  15429و شناسه ملی
10260364000
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397.09.20و نامه شماره
 21.62696مورخ  1397.10.10اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده
ای اســتان اصفهان صفر علی صفری کد ملی  6339502441به سمت
رییس هیات مدیره و رســول صفری کد ملی  6339981631به سمت
نایب رییس هیات مدیره و بختیار صفری کد ملی  6339863795به سمت
مدیرعامل برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد مالی و
تعهدات شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و رئیس هئیت
مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیــس هیات مدیره متفقا و با مهر
شرکت معتبر است .ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هئیت مدیره خواهد
بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان
()427116

آگهی تغییرات شرکت کیمیا یدک سپاهان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  10169و شناسه ملی
10260312462
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.08و تفویض
اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 1397.12.07
سرمایه شــرکت از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ
یک میلیارد ریال به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش
یافت و ماده  5اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید.ماده  : 5سرمایه
شرکت مبلغ یک میلیارد و دویســت میلیون ریال نقدی می باشد
که به یکصد و بیست هزار سهم بانام عادی ده هزار ریالی منقسم
گردیده و تماما پراخت شده اســت .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()429366
آگهی تغییرات شرکت شاهین بافت دهق سهامی خاص به
شماره ثبت  1127و شناسه ملی 10260168755
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فــوق العاده مورخ
 1396.12.05تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :آقای اسداله کالنتری دهقی
به شــماره ملی  ،6649747351آقای مهدی کالنتری دهقی به شــماره
ملی  1092073485و آقــای فخرالدین کالنتری دهقی به شــماره ملی
 1120123763به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شــدند - .آقای محمد کریمیان به شــماره ملی  1092343717به سمت
بازرس اصلی آقای حسین محمد بیگی به شــماره ملی  1092056394به
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند - .روزنامه
کثیراالنتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد - .ترازنامه
و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال  1395مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری نجف آباد
()429367

آگهی تغییرات شرکت بافندگی حافظ بافت شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  103و شناسه ملی
10260029099
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.21تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  -1 :آقای علی محمد اله یاری 5759417150بعنوان رئیس
هیئت مدیره  -2آقای ســلطانمحمد الهیاری 5759863541بعنوان
مدیر عامل شرکت  -3آقای علیمردان اله یاری 5759418610بعنوان
نائب 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 اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره متفق ًا و با مهر شرکت معتبر است .ضمنا مدیر عامل شرکت مجری
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
()429370

آگهی تغییرات شرکت پیک صبا شاهین شهر شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  15429و شناسه ملی 10260364000
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1397.09.20و نامه شماره  21.62696مورخ
 1397.10.10اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان صفر علی صفری کد ملی
 6339502441و رسول صفری کد ملی  6339981631و بختیار صفری کد ملی 6339863795
به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت  2ســال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()427115

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کسرا نیک ادمان کاال
سهامی خاص به شماره ثبت  52367و شناسه ملی
14004206493
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397.11.02آقای سید
مصطفی آقائــی مرزبالی به شــماره ملی  2064895418بســمت
رئیس هیات مدیره  ،آقــای علیرضا مرادی هرندی به شــماره ملی
 5659937071بســمت مدیرعامــل و عضو هیات مدیــره  ،آقای
ابوالفضل حمزه زاده به شماره ملی  1270314173بسمت نایب رئیس
هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد
مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت
معتبر است .ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان
()425637

آگهی تغییرات شرکت شهرک سازان حمل و نقل الماس بزرگ اصفهان
سهامی خاص به شماره ثبت  42725و شناسه ملی 10260605500
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.12.18مرکز اصلی شرکت
به استان اصفهان  ،شهرســتان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،سهروردی  ،کوچه
ســاحل [ ، ]47-51بلوار میرزا کوچک خان جنگلی  ،پالک  ، 46-ســاختمان زاینده رود ،
طبقه اول  -کدپستی  8176666964انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق
اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()427093

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کسرا نیک ادمان کاال سهامی
خاص به شماره ثبت  52367و شناسه ملی 14004206493
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.11.25موضوع فعالیت
شرکت ماده  2اساسنامه به شرح زیر اصالح گردید " :ثبت موضوع فعالیت ذیل به
منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد  -1 :ارائه کلیه فعالیتها در زمینه
خرید و فروش آهن آالت و کلیه محصوالت فوالدی  -2ارائه کلیه فعالیتهای مجاز
بازرگانی اعم از خرید و فروش صــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و
ترخیص کاال از گمرکهای کشور ،ارائه کلیه فعالیتهای خدماتی اعم از تامین نیروی
انسانی موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهای دولتی وخصوصی ،اخذ وام
و اعتبار و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صرفا
درجهت تحقق اهداف شــرکت .اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از
کشور .شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ قرار داد با اشخاص
حقیقی و حقوقی ،شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی  ،پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیصالح" اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()425638

آگهی تغییرات شرکت یاوران سبز زنده رود سهامی خاص به
شماره ثبت  61087و شناسه ملی 14007811411
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فــوق العاده مورخ
 1397.12.26تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :مجید موالئی اکبرآبادی به کدملی
 ،1287991718حمید موالئی اکبرآبادی به کدملی  ،1290980306وحید
موالئی به کدملی  ،1292454806مجتبی قادریان به کدملی 1281774596
و محبوبه قادریان به کدملــی  1288405057بعنوان اعضای اصلی هیئت
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند - .ســید عبداله فالح شمسی
نژاد به کدملــی  2720751588و محمود محمدیان ســیچانی به کدملی
 1289060770به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای
مدت یک سال انتخاب شدند - .روزنامه کثیر االنتشار نسل فردا جهت درج
آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()427102

آگهی تغییرات شرکت مسافربری پیک صبا ایرانیان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  7700و شناسه ملی
10260288079
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397.10.12و نامه شــماره
 21.82724مــورخ  97.12.27اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای
اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اقای رســول صفری کد ملی
 6339981631بعنوان رئیــس هیات مدیره اقــای صفرعلی صفری کد
ملی  6339502441بعنوان مدیر عامل خانــم زهرا ربیعی دهنوی کد ملی
 6339502504بعنوان نایب رئیس هئیت مدیره برای مدت 2سال انتخاب
شدند .کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شــرکت و اوراق عادی و اداری با
امضاء مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس
هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است  .ضمنا اقای صفرعلی صفری
مدیر عامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هئیت مدیره خواهد بود .اداره
کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()427117

آگهی تغییرات شرکت مهندسی احداث عمران سپاهان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  29840و شناسه ملی 10260504399
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1397.11.03تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای
حامد علی صالحی با شماره ملی  1289146349به ســمت بازرس اصلی و آقای بهنام صبوری
سیچانی با شماره ملی  1289700338به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب
شدند .روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد .ترازنامه و حساب
سود و زیان شرکت منتهی به سال1396مورد تصویب قرار گرفت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()425639
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی سرمایه کار آفرین اسپادانا سهامی خاص به
شماره ثبت  32165و شناسه ملی 10260527105
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.12.06تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به نشانی استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،چهارباغ
عباسی  ،خیابان سید علی خان  ،خیابان چهارباغ عباسی  ،پالک  ، 195-مجتمع تجاری چهارباغ
 ،طبقه دوم  ،واحد  3به کدپســتی  8144915358انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان
()425781

آگهی تغییرات شرکت صنایع متالورژی مصمم اصفهان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  19054و شناسه ملی
10260399465
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397.11.27مهام اجاللی به
شماره ملی 0039284311به نمایندگی شرکت سرامان پیمان به شناسه ملی
 10100939516بسمت عضو هیات مدیره  ،آقای هوشنگ مهربان باغبادرانی
به شــماره ملی  6209400231بســمت نایب رئیس هیات مدیــره  ،آقای
عبدالمهدی اجاللی به شماره ملی  2991247681بسمت رئیس هیات مدیره
و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی ( تا تاریخ  ) 1398.08.30انتخاب گردیدند.
کلیه چکها ،قراردادها ،اوراق و اســناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به
اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضاء
مدیرعامل و مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــد .ضمن ًا مدیرعامل مجری
مصوبات هیئت مدیره میباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()427105

آگهی تغییرات شرکت مسافربری پیک صبا ایرانیان شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  7700و شناسه ملی 10260288079
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1397.10.12و نامه شماره  21.82724مورخ
 97.12.27اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقایان صفرعلی صفری کد ملی  6339502441و رسول صفری کد ملی  6339981631و خانم
زهرا ربیعی دهنوی کد ملی  6339502504به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت  2سال
انتخاب گردیدند .روزنامه نســل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()427118
آگهی تغییرات شرکت ایمن تاش سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت  231و
شناسه ملی 10260056543
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ  1397.12.01تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - :روزنامه کثیراالنتشار نســل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد - .موسسه
تدبیر ارقام اسپادانا به شماره ثبت  46511و شناسه ملی  14008140550به عنوان بازرس اصلی
و مسعود مروی اصفهانی به شــماره ملی  1284882195به عنوان بازرس علی البدل برای مدت
یک سال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری فالورجان
()429346

آگهی تغییرات شرکت صنایع متالورژی مصمم اصفهان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  19054و شناسه ملی 10260399465
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397.11.27حسابرسی امجد
ترازحسابداران رسمی به شناســه ملی  10260117975به عنوان بازرس اصلی  ،آقای عباس
صبوری به شماره ملی  1199746347به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب
گردیدند ..روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.تراز مالی
سال  96به تصویب رسید .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان
()427091

آگهی تغییرات شرکت تدبیر طب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 47844و شناسه ملی 10260659981
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397.12.01آقای محمد
معلم باکد ملی  1290985685و خانم مهناز معلم با کدملی  1290141193و خانم مژده ربیع نیا با
کد ملی  1285883020به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .آقای
عباس رفیعی با کد ملی  1282368397و آقای ناصر رفیعی با کدملی 1291070370بترتیب به
سمت بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()427108

آگهی تغییرات شرکت آرا پلیمر نیکان شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  43864و شناسه ملی 10260617622
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1398.01.01علی اسماعیلی
پور به کدملی 1285114558و محمد آقا دادی به کدملی  1281801720بترتیب
بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان
()429347
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