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آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  31715و شناسه ملی
10260522679
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397.05.07جواد شیروانی
کدملی 0057003297به ســمت رییس هیات مدیره و محمدحســین
شــیروانی کدملی  0558986293به ســمت نایب رییس هیات مدیره
و مدیرعامل و محمدرضا شــیروانی کدملی  1220038210به ســمت
عضو هیات مدیره بــرای بقیه مدت تصدی (تا تاریــخ ) 1398.01.21
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر است .ضمنا
مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()429380

آگهی تغییرات شرکت پایدار پوالد پیشرو سهامی خاص
به شماره ثبت  15546و شناسه ملی 10260365151
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور فــوق العاده
مورخ  1397.11.02تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :اســفندیار رستمیان
بختیاری به شــماره ملی  ،4679484500فرزاد رستمیان بختیاری به
شماره ملی  ،1819217892پروین رســتمیان بختیاری به شماره ملی
 ،1819573737سعید ابراهیمیان به شماره ملی  ،1291161708فرزاد
هاشمی نژاداردســتانی به شــماره ملی  1288049471و حسام الدین
پورنگ به شــماره ملی  2142027881به عنوان اعضای هیئت مدیره
برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ  )1399.02.30انتخاب
شدند - .روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت
تعیین شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()429573

آگهی تغییرات شرکت پایدار پوالد پیشرو سهامی خاص به شماره
ثبت  15546و شناسه ملی 10260365151
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.11.02تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :ماده  23اساسنامه بدین شرح اصالح شد :شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از
 3الی  9نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند
اداره خواهد شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل می باشند .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()429551

آگهی تغییرات شرکت نوین کشت و دام یکتا سپاهان
ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  49114و
شناسه ملی 10260674209
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397.11.19
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای علی صیادی به کد ملی1284872750
و آقای سعیدصیادی به کد ملی  1289562921و خانم سپیده آقاربیع
به کد ملی 1288174071به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت
 2سال انتخاب شدند .آقای حسن احمدی به کدملی1091282651
و آقای فرهاد رئیســی نافچی کدملی 1271231980بترتیب بسمت
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت تعیین
گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430252

آگهی تغییرات شرکت راهبرد پروژه اریسا سهامی
خاص به شماره ثبت  49266و شناسه ملی
10260675915
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.20تصمیمات ذیل
اتخاذ شد - :سید احمدرضا نعمت اللهی به شماره ملی 4432311614
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ،سیدمحمد نعمت اللهی
به شماره ملی  4431604170به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و
میرمحمدهادی نعمت اللهی به شماره ملی  1290760144به سمت
عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - .کلیه اوراق و
اسناد مالی و تعهدات شــرکت با امضای مدیر عامل 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
()431391

آگهی تغییرات شرکت سماء جمع صنعت شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  31715و شناسه ملی 10260522679
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ  1397.05.07جواد شیروانی
کدملی  0057003297و محمدحسین شیروانی کدملی 0558986293و محمدرضا
شــیروانی کدملی  1220038210به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه
مدت ( تا تاریخ ) 1398.01.21انتخاب شــدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()429552

آگهی تغییرات شرکت پایدار پوالد پیشرو سهامی خاص به
شماره ثبت  15546و شناسه ملی 10260365151
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.11.02تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :اسفندیار رستمیان بختیاری به شماره ملی به سمت رئیس هیئت مدیره،
فرزاد رستمیان بختیاری به شماره ملی  1819217892به سمت مدیرعامل،
پروین رستمیان بختیاری به شماره ملی  1819573737به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره ،سعید ابراهیمیان به شماره ملی  ،1291161708فرزاد هاشمی
نژاد اردستانی به شماره ملی  1288049471و حسام الدین پورنگ به شماره
ملی  2142027881به سمت اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی
هیئت مدیره (تا تاریخ  )1399.02.30انتخاب شــدند - .کلیه اوراق و اسناد
مالی و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و با
مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()429574

آگهی تغییرات شرکت بافندگی حافظ بافت شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  103و شناسه ملی
10260029099
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1397.12.21
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :آقای علــی محمد اله یــاری به کدملی
 5759417150و آقای سلطانمحمد الهیاری به کدملی 5759863541
آقای علیمردان اله یاری به کدملی  5759418610بعنوان اعضای اصلی
هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند .آقای علی یار ولی به
کدملی  1820817124و آقای حیدر آرپنائی به کدملی 5759519603
بترتیب بسمت بازرســان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال
انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار نســل فردا جهت درج آگهی های
شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر
()429553

آگهی تغییرات شرکت رنگین چاپ سپاهان
سهامی خاص به شماره ثبت  34411و شناسه ملی
10861222307
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397.12.02سعید نساج
پور اصفهانی کدملی  1283623821بسمت نایب رئیس هیات مدیره
 ،مسعود نســاج پور اصفهانی کدملی  1283527758بسمت رئیس
هیات مدیره و مدیرعامل و لیال صالحیان لنجی کدملی 1281017779
بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق
و اســناد مالی و تعهدات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر
شــرکت و کلیه اوراق اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و
با مهر شرکت معتبر می باشــد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430243

تاسیس شرکت سهامی خاص تاراز پروفیل اسپادانا درتاریخ
 1397.11.25به شماره ثبت  61932به شناسه ملی
14008148256
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت هــای بازرگانی از قبیل صادرات  ،واردات ،
خرید و فروش  ،تولید  ،تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و صنعتی به ویژه در
خصوص تولید انواع لوله و پروفیل ،تسمه،قطعات سوله و دیگر محصوالت فلزی مرتبط
و نیز دستگاههای تولید پروفیل  -اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی و قرض
الحسنه صرفا جهت تحقق اهداف شــرکت -انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از
گمرکات کشور -شرکت در مناقصات و مزایدات شرکت های دولتی یا خصوصی -اخذ
یا اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی -انجام هر گونه امور خدماتی از
قبیل طراحی  ،مشاوره  ،نظارت و اجرا در زمینه امور ساختمانی صنعتی  ،تأسیساتی و راه
سازی و پیمانکاری برای افراد حقیقی و حقوقی در پروژه هایی از قبیل ساختمان سازی
 ،سد سازی  ،پل سازی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان
 ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،امیر کبیر  ،خیابان امیرکبیر  ،خیابان شهیدان هزار دستان
 ،پالک  ، 51طبقه همکف  ،واحد  2کدپستی  8195136967سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  100000000000ریال نقدی منقسم به  100سهم 1000000000
ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  35000000000ریال توسط موسسین طی
گواهی بانکی شماره .1308ص 97.958مورخ  1397.11.09نزد بانک پاسارگاد شعبه
شهرضا با کد  1308پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا
هیئت مدیره خانم بتول اکرامی به شــماره ملی 1287570135و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای حمید طائف نیا به شماره
ملی 1289748314و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم مهتاب طبیبی به
شماره ملی 1292568585و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات ،
قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء رئیس هیأت
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
آقای نادر شجاعی واژنانی به شماره ملی  1199584622به سمت بازرس اصلی به مدت
یک سال مالی آقای شایان طفالن آب به شماره ملی  1271942127به سمت بازرس
علی البدل به مدت یک سال مالی 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 اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()431379

آگهی تغییرات شرکت رنگین چاپ سپاهان سهامی خاص به
شماره ثبت  34411و شناسه ملی 10861222307
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397.12.02
سعید نساج پور اصفهانی کدملی  ، 1283623821مسعود نساج پور اصفهانی کدملی
 1283527758و لیال صالحیان لنجی کدملی  1281017779بسمت 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
()430247

آگهی تغییرات شرکت کیمیا درمان سازان اصفهان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  50578و شناسه
ملی 10260691053
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 1397.12.15
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :افسانه شــریفی کدملی2992054550
و یعقوب یعقوبی نــژاد کدملــی  1950413934ومیتــرا بن عباس
کدملی 0052584119بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت
دو ســال انتخاب گردیدند .محبوبه اســفنانی کدملی1128888440
ومجتبی ملیانیان کدملی  1129804275بترتیب بســمت بازرســان
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
()431382

تاسیس شرکت سهامی خاص سهند آذین اروند درتاریخ
 1398.01.08به شماره ثبت  1977به شناسه ملی
14008244109
ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :طراحــی  ،تولید و اجرای تمامی تجهیزات و
وسایل شهربازی  ،اســتخر و پارکهای آبی و کلیه قطعات و سازه ها و مخازن آب و
اسید فایبرگالس -تعمیر و نگه داری و راه اندازی و پشتیبانی شبکه های رایانه ای و
نصب دوربین های حفاظتی  -انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی  -شرکت
در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی  -اخذ وام و تســهیالت از بانک های و
موسسات مالی و اعتباری جهت تحقق اهداف شــرکت درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :اســتان اصفهان  ،شهرستان خمینی شــهر  ،بخش مرکزی  ،شهر خمینی
شــهر ،ارغوان  ،کوچه ژاله  ، 2کوچه شماره  ، 401پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی
 8418135561سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی
منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  970923مورخ  1397.12.26نزد
بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد خمینی شهر با کد  3177پرداخت گردیده است اعضا
هیئت مدیره آقای ناصر دادار به شماره ملی 1141078384و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت  2سال و به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای حسین دادار به
شماره ملی 1141301581و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم ربابه
خسرویان به شماره ملی 1199809829و به سمت نایب 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 با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره
و با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای
محسن تاج الدین به شماره ملی  1270326961به سمت بازرس علی البدل به مدت
یک سال مالی خانم زهرا دادار به شماره ملی  1273387856به 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 اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری خمینی شهر
()431392

آگهی تغییرات شرکت رنگ و تکمیل پارمیس پاسارگاد
سهامی خاص به شماره ثبت  4065و شناسه ملی
14006021969
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.13تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397.11.06جهت افزایش سرمایه به هیئت مدیره ،سرمایه شرکت
از محل واریز نقدی و صدور ســهام جدید (طی گواهی بانکی شــماره
 366.91512مورخ  1397.12.12بانک ملت شعبه نجف آباد اصفهان) از
مبلغ  1000000ریال به مبلغ  3000000000ریال افزایش یافت و ماده 5
اساسنامه بدین شرح اصالح گردید :سرمایه شرکت مبلغ 3000000000
ریال نقدی است منقسم به  300000سهم  10000ریالی با نام عادی که
تماما پرداخت شده است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
()431394

آگهی تغییرات شرکت کیمیا درمان سازان اصفهان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  50578و شناسه
ملی 10260691053
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397.12.15تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :افسانه شریفی کدملی 2992054550بعنوان رئیس
هیات مدیره و فرشته رفیعی بلداجی به کدملی  4640000723بعنوان
مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء) و یعقوب یعقوبی نژاد کدملی
 1950413934بعنوان نائب رئیس هیات مدیــره و میترا بن عباس
کدملی 0052584119بعنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس
هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است .مدیر عامل شرکت مجری
مصوبات هیات مدیره خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431383

آگهی تغییرات شرکت راهبرد پروژه اریسا سهامی
خاص به شماره ثبت  49266و شناسه ملی
10260675915
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ
 1397.12.20تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :محمدرضا امامی زاده به
شــماره ملی  1283537291به عنوان بازرس اصلی و میرمحمدرضا
ســادات به شــماره ملی  1285968077به عنوان بازرس علی البدل
برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند - .روزنامه کثیراالنتشار نسل
فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد - .سیداحمدرضا نعمت
اللهی به شماره ملی  ،4432311614سیدمحمد نعمت اللهی به شماره
ملــی  4431604170و میرمحمدهادی نعمت اللهی به شــماره ملی
 1290760144به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431399

آگهی تغییرات شرکت راهبرد پروژه اریسا سهامی خاص به شماره
ثبت  49266و شناسه ملی 10260675915
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.12.20تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :محل شرکت به نشانی استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی
 ،شهر اصفهان ،رباط  ،کوچه گلها  ،بن بست گلچین  ، 3پالک  ، 18طبقه اول کدپستی
 8138914533انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()431390

آگهی تغییرات شرکت فرا کوش دانه پیشداد شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  4246و شناسه ملی
14006929832
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1397.03.19تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -1 :ســیدرضا مرتضوی سید مهدی 1090264127
رئیس هئیت مدیره -2اعظم موسی عرب علی محمد 1090262736
مدیرعامل - 3اکرم موســی عرب علی محمد  1090290586نائب
رئیس تا مورخ  98.5.3انتخاب شــدند  .کلیه اوراق و اســناد بهادار و
تعهدآورشرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادهای تعهد آور و
استفاده از حســاب های جاری و ثابت در بانکها  ،با امضاء مدیرعامل
و رئیس هئیت مدیره مشــترکا همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری نجف آباد
()431403

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مدیریت تجارت نام آشنا سهامی
خاص به شماره ثبت  47278و شناسه ملی 10260653480
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397.06.27
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی
منتهی به  1396.12.29مورد تصویب قرار گرفت - .روزنامه کثیراالنتشار نسل فردا
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()429566

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی امواج گستر سپاهان سهامی
خاص به شماره ثبت  2130و شناسه ملی 10260212048
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.08.03فتح اله معین نجف آبادی
به شماره ملی 1090913631به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران
نور نجف آباد به شناسه ملی 10861207393به سمت رئیس هیئت مدیره  -سعید
صادقی نجف آبادی به شماره ملی 1090934122به نمایندگی شرکت بتن آماده نور
نجف آباد به شناسه ملی 10980245687به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  -زهیر
حجتی نجف آبادی به شــماره ملی 0384847676به نمایندگی شــرکت سرمایه
گذاری پرتوآوران مهر به شناســه ملی  10260190110به ســمت منشی هیئت
مدیره و حمید کاظمی به شماره ملی 1091167656به عنوان مدیرعامل (خارج از
اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - .کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای
ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شــرکت معتبر خواهد بود.
 مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالکاستان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
()429568

آگهی تغییرات شرکت صنایع سرد سبوح اصفهان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  51144و شناسه ملی
10260697517
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.12.16و بنا به تفویض
اختیار حاصلــه از مجمع عمومی فوق العاده مــورخ  97.12.12به هیت
مدیره درخصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران
و صدور و انتشار سهام جدید سرمایه شرکت از مبلغ  1000000000ریال
به مبلغ 51000000000ریال منقسم به  5100000سهم با نام عادی ده
هزارریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح
شد  :سرمایه شــرکت مبلغ  51000000000ریال نقدی می باشدکه به
 5100000سهم بانام عادی 10000ریالی تقسیم شده و تماما پرداخت
شده است  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430249

آگهی تغییرات شرکت آب راه سازان مارانی شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  61161و شناسه ملی
14007837644
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397.08.30
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :آقای عباس صادقــی برزانی به کدملی
 1282992295و آقای علی افشار مقدم به کدملی  0945044720و
خانم منیره عسگری به کدملی  1271197571بعنوان اعضای اصلی
هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند .علی ماهرانی برزانی
به کدملی  1272780783و مسلم مارانی به کدملی 1272556328
بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال
انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار 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
()429571

آگهی تغییرات شرکت نوین کشت و دام یکتا سپاهان
ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49114
و شناسه ملی 10260674209
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397.11.19تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :آقای علی صیادی 1284872750بعنوان رئیس
هیئت مدیره و خانم ســپیده آقا ربیع 1288174071بعنوان مدیر
عامل و آقای ســعید صیادی 1289562921بعنوان نائب رئیس
هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند .کلیه اوراق واسناد
مالی وتعهدات شــرکت با امضا علی صیادی رئیس هیات مدیره
منفردا وبامهر شرکت معتبر است .ضمنا مدیر عامل شرکت مجری
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود .اداره کل ثبت اســناد و امالک
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430251

آگهی تغییرات شرکت کاالی خانه پایا پارس شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  16620و شناسه ملی 10260375521
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397.11.05تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبت  22018و شناسه ملی
 10103512680و خانم وجیهه تحسیری به کد ملی  1286534356بترتیب به سمت
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()430250

آگهی تغییرات شرکت نوین کشت و دام یکتا سپاهان ماندگار
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  49114و شناسه ملی
10260674209
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397.11.19تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :تعداداعضا هیات مدیره در ماده اساسنامه از 3نفربه مرکب 3الی7نفر تغییر
یافت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اصفهان
()430253
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