آگهی
آگهــی تغییــرات شــرکت نــو اندیشــان رزن شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  92و شناســه ملــی 10820005550
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 25/08/1398
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 1سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقــای علــی هدایتــی بــه شــماره ملــی 3992228274بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت
آقــای ســعید مهرانفــر بــه شــماره ملــی  3992522016بــه ســمت
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره
آقــای مالــک میرزایــی بــه شــماره ملــی  3992489086بــه ســمت
عضوهئیــت مدیــره
 2کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــدآور بانکــی از قبیــلچــک ،ســفته  ،بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای آقایــان علــی هدایتی
(مدیرعامــل ورئیــس هیــات مدیــره) و ســعید مهرانفــر (نایــب
رئیــس هیــات مدیــره ) ممهوربــه مهــر شــرکت معتبرمــی باشــد و
اســناد عــادی و نامــه هــا بــا امضــای علــی هدایتــی همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر خواهــد بــود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن()845631

آگهــی تغییــرات شــرکت آرویــن عمــران الونــد شــرکت با مســئولیت
محــدود به شــماره ثبــت  11398و شناســه ملــی 10820112694
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 17/11/1397
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 1سمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین گردید:خانــم ســیده راضیــه هاشــمی زاده به شــماره ملــی 3962623086
بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیره(خارج ازشــرکا)
آقــای شــهاب الدیــن مســاحی بــه شــماره ملــی  3873560976بــه
ســمت مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره (خــارج ازشــرکا)
آقــای داود ترابیــان بــه شــماره ملــی  3875439821بــه ســمت
عضــو هیــات مدیره(خــارج ازشــرکا)
خانــم انســیه ذوالفقــاری صــادق بــه شــماره ملــی 3875590880
بــه ســمت عضــو هیــات مدیــره (خــارج ازشــرکا)
 2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک،ســفته  ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــاء آقــای یــزدان
محبی(شــریک) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()845626( )845626

آگهــی تغییــرات شــرکت مجتمــع کشــت و صنعــت تــوداک شــرکت
ســهامی خاص به شــماره ثبت  33و شناســه ملی 10100497524
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ
 06/12/1397تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 1صورتهــای مالــی شــرکت شــامل ترازنامــه در تاریــخ 29/12/1394و  30/12/1395و  ، 29/12/1396صــورت
ســود و زیــان و صــورت جریــان وجــوه نقــد بــرای ســال مالــی منتهــی
بــه تاریــخ مزبــور  ،مــورد تصویــب مجمــع قــرار گرفــت .
 2آقایــان عبــاس فراقیــان بعنــوان بــازرس اصلــی و علــیچهاردولــی بعنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالی
انتخــاب گردیدنــد.
 3اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دوســالانتخــاب گردیدنــد:
آقایــان محمدرضــا مســتجیر بــه شــماره ملــی  3873247534و
منوچهــر رشــادی بــه شــماره ملــی  3257358921و حســن نادریان
بــه شــماره ملــی  3873185997و محمــد ســیاری بــه شــماره
ملــی  3990081101و علــی محمــد یارمحمــدی بــه شــماره ملــی
3979245561
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فامنین
()721693

آگهــی تغییــرات شــرکت نویــن ســیال بوعلــی شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  6264و شناســه ملــی 10820063050
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  24/08/1397تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد :
 1سمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین گردید:آقــای محمــد مجیــد خلیلــی احمــر بــه شــماره ملــی 3860252641
مدیرعامــل و عضوهیــات مدیــره
آقــای جعفــر بــه رفیــق بــه شــماره ملــی  3874081133بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره
خانــم راضیــه بهــادری بــه شــماره ملــی  3874718964بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره
2کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــه امضــا «مشــترک»خانــم راضیــه بهادری(عضوهیــات مدیــره) و آقــای محمــد مجیــد خلیلــی
احمــر (مدیرعامــل) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()721692

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــر افــروز زریــن پــارس شــرکت بــا
مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  12975و شناســه ملــی
14007044299
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده
مــورخ  19/08/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1ســمت اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت
نامحــدود تعییــن گردیــد:
آقایــان محمدقدرتــی بــه کدملــی  3873872285بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل
خلیــل بابایــی بــه کدملــی  3933800481بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره
حســن صفادوســت بــه کدملــی  4051551997بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره
خانــم مــژگان زمــردکار بــه کدملــی 0061651801بــه ســمت
عضواصلــی هیئــت مدیــره
 2کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــلچــک ،بــرات ،ســفته و قراردادهــا و عقوداســامی و اوراق عــادی
و اداری بــا امضــاء رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل (مشــترکا)
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()817368

آگهــی تغییــرات شــرکت مجتمــع کشــت و صنعــت تــوداک شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  33و شناســه ملــی 10100497524
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  06/12/1397تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد :
 1سمت اعضای هیات مدیره بقرارذیل تعیین گردید:آقــای محمــد رضــا مســتجیربه شــماره  3873247534بــه ســمت رئیــس
هیــات مدیــره
آقــای منوچهــر رشــادی بــه شــماره ملــی  3257358921بــه ســمت نایــب
رئیــس هیــات مدیــره
آقــای حســن نادریــان بــه شــماره ملــی  3873185997بــه ســمت عضــو
هیــات مدیــره
آقــای محمــد ســیاری بــه شــماره ملــی  3990081101بــه ســمت عضــو
هیــات مدیــره
آقــای علــی محمــد یارمحمــدی بــه شــماره ملــی  3979245561بــه ســمت
مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره
 2کلیــه اوراق عــادی و مکاتبــات اداری و امــوری کــه تعهــد مالی نداشــتهباشــد بــا امضــاء مدیــر عامــل ممهوربــه مهــر شــرکت و امضــاء اوراق رســمی
بهــادار از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــرات  ،قراردادهــای تعهــدآور و اســناد
رســمی بــا امضــاء مدیــر عامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره و یکــی از اعضــای
هیئــت مدیــره ممهــور بــه مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فامنین
()721694

آگهــی تغییــرات شــرکت آجــر دژ همــدان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  11339و شناســه ملــی 10820112067
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  30/02/1398تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقــای ذبیــح الــه شاهســوند باکدملــی  3871608831بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره
آقــای نعمــت مشــهدی باکدملــی  3872081012بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره
آقــای محمــد موالئــی نیــا باکدملــی  3801160629بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیره
 2آقــای میــاد موالئــی نیــا باکدملــی  3860129295بــه ســمت مدیرعامل(خــارج از ســهامداران و هیئــت مدیــره) بــرای مــدت  2ســال انتخــاب گردید.
 3دارنــدگان حــق امضــاء  :حــق امضــاء کلیــه اســناد و اوراق بهــادار وتعهــدآور بانکــی بــه عهــده آقایــان محمــد موالئــی نیــا عضــو هیئــت مدیــره
و نعمــت مشــهدی رئیــس هیئــت مدیــره مشــترکا ً و بــا مهــر شــرکت معتبــر
مــی باشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان همدانــاداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری همــدان
()817369

 4آگهــی تغییــرات شــرکت روســتائی ابوریحــان شــرکت تعاونــی بــه
شــماره ثبــت  75و شناســه ملــی 10860474843
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 14/02/1398
وتاییدیــه شــماره 226/144/19مــورخ  8/4/1398اداره تعــاون
روســتایی شهرســتان فامنیــن تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 1سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقــای نصــرت الــه کریمــی باکدملــی 5029758569بــه ســمت
رئیــس هیــات مدیــره
آقــای حســن رجبــی باکدملــی 5029672346بــه ســمت نایــب
رئیــس هیــات مدیــره
آقــای مصطفــی رجبــی باکدملــی 5029672117بــه ســمت منشــی
وعضوهیئــت مدیــره
آقــای علی خانچرلــی باکدملــی 5029759387به ســمت عضواصلی
هیــات مدیره
آقــای علــی ســلطانی پشــوتن باکدملــی 5020041386بــه ســمت
عضواصلــی هیــات مدیــره
 2آقــای یــداهلل مــرادی میمنــد باکدملــی( 5029659234خــارجازهیــات مدیــره) بــه ســمت مدیــر عامــل شــرکت انتخــاب گردیــد.
 3طبــق مــاده  48اساســنامه،کلیه چکهــا ،قراردادهــا ،اســناد واوراقــی کــه ایجــاد تعهــدی بــرای شــرکت مــی نماینــدو یــا تمــام و
یــا قســمتی حــق شــرکت را منتفــی ســازد  ،باســتثنای مــواردی کــه
هیئــت مدیــره  ،بــرای اداره امــور جــاری شــرکت ترتیــب خاصــی
داده باشــندپس ازتصویــب هیئــت مدیــره بــا امضــاء رئیــس هیئــت
مدیــره ومدیرعامــل ممهوربــه مهرشــرکت معتبــر خواهــد بــود ولــی
اوراق عــادی شــرکت فقــط بــا امضــای مدیرعامــل صــادر خواهــد شــد
مگــر مراســات هیئــت مدیــره کــه بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره
صــورت خواهــد گرفــت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فامنین()725953

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــر افــروز زریــن پــارس شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  12975و شناســه ملــی 14007044299
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 24/06/1398
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1بــه اســتناد ســند صلــح ســهم الشــرکه شــماره  34750مــورخ
 18/08/1398تنظیمــی دفتراسنادرســمی  29همــدان آقــای جــواد
اســفندیاری از  100000ریــال ســهم الشــرکه خــود مبلــغ  70000ریــال به
آقــای حســن صفادوســت و مبلــغ  30000ریــال بــه خانــم مــژگان زمــردکار
واگــذار نمــود و از شــرکت خــارج گردیــد و آقــای محمــد قدرتــی از 900000
ریــال ســهم الشــرکه خــود مبلــغ 150000ریــال بــه آقــای خلیــل بابایــی
واگــذار نمــود و ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ  750000ریــال کاهــش
دادنــد .در نتیجــه لیســت شــرکا بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
آقــای محمدقدرتــی بــه شــماره ملــی  3873872285دارنــده750000
ریــال ســهم الشــرکه
آقــای خلیــل بابایــی بــه شــماره ملــی  3933800481دارنده150000ریــال
ســهم الشرکه
آقــای حســن صفادوســت بــه شــماره ملــی  4051551997دارنــده70000
ریــال ســهم الشــرکه
خانــم مــژگان زمــردکار بــه شــماره ملــی  0061651801دارنــده30000
ریــال ســهم الشــرکه
 2تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره از  2نفــر بــه  4نفــر افزایــش یافــت و مادهمربوطه دراساســنامه اصــاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()817376

آگهــی تغییــرات شــرکت ســیمای ســبز بهــار شــرکت بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  364و شناســه ملــی 10861149933
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 01/06/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1اعضــای هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب
و تعییــن ســمت گردیدنــد:
آقــای ســید شــهاب ســجادی بــه شــماره ملــی 4011402826بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل
خانــم میتــرا ســجادی بــه شــماره ملــی 4010105712بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره و رئیــس هیئــت مدیــره
خانــم بصیــره فرحــی بــه شــماره ملــی 4011446165بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره ( خــارج از شــرکا )
خانــم فــروغ نجفیــان بــه شــماره ملــی 0010868631بــه ســمت نائــب
رئیــس هیئــت مدیــره ( خــارج از شــرکا )
 - 2دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا
امضــاء مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسدآباد()817379

آگهــی تغییــرات شــرکت گل گســتر شــیما شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  5165و شناســه ملــی 10861130297
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 16/06/1398
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 1کلیــه ســرمایه تعهــدی شــرکت توســط صاحبــان ســهام پرداخــت گردیــدهاست.
 2بــه پیشــنهاد هیــات مدیــره و مالحظــه گــزارش بــازرس قانونــیشــرکت دایــر بــر لــزوم افزایــش ســرمایه لــذا مبلــغ ســرمایه از مبلــغ
10000000ریــال بــه مبلــغ  500000000ریــال طــی فیــش واریــزی
شــماره  0440162بانــک تجــارت افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه
دراساســنامه بشــرح ذیــل اصــاح گردیــد :
مــاده  : 5ســرمایه شــرکت مبلــغ  500000000ریــال منقســم بــه 100
ســهم  5000000ریالــی بانــام میباشــد.
 3مــوارد ذیــل بــه موضــوع فعالیــت شــرکت الحــاق ومــاده مربوطــهدراساســنامه اصــاح گردیــد:
تامیــن نیــروی انســانی جهــت انجــام امورخدماتــی (نامــه رســانی پیشــخدمتی
تلفنچــی ) و خدمــات شــهری (حمــل زبالــه و شستشــو معابــر ),آشــپزخانه و
رســتوران و تهیــه و طبــخ غــذا و تعمیــر و نگهــداری و تاسیســات ( آب و
بــرق  .گاز و مخابــرات ) ,تامیــن نیــروی انســانی در امــور حمــل و نقــل  ,امــور
پارکینــگ هــا و نیــروی پارکبــان بــرای ادارات دولتــی و ارگانهــا و ســازمانهای
خصوصــی و شــهرداریها ,خدمــات بیمارســتانی (بیماربــری) وامــوراداری و
رایانــه ( تایــپ و تکثیــر ) وکنتــور خوانــی و توزیــع قبــوض منــازل مســکونی
تجــاری اداری صنعتــی و انجــام امــور بازرگانــی شــامل صــادرات و واردات
(درکلیــه موارددرصــورت لــزوم قانونــی پــس ازاخــذ مجوزهــای الزم).
 4نشــانی شــرکت از آدرس قبلــی درهمــدان بــه آدرس  :اســتان همــدان ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر همــدان ،شــهرک صنعتــی الونــد
 ،بلــوار بهشــت  ،بلــوار (شــهرک صنعتــی الونــد)  ،پــاک  ، 0بلــوک  ، 7طبقــه
همکــف  ،واحــد  ، 37کدپســتی  6513892080تغییریافــت و مــاده مربوطه
در اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()819433

آگهــی تغییــرات شــرکت ترابــر تجــارت همــدان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 4915و شناســه ملــی 10861128038
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  02/07/1397و برابــر مجــوز شــماره
 28841/75مــورخ  25/07/1397اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان
همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای علی رفیعی باشماره ملی  3872222694به سمت رئیس هیئت مدیره
آقــای بهــزاد رفیعــی باشــماره ملــی  3860532952بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت
مدیــره
آقای جعفر دریائی بقاء باشماره ملی  4051981029به سمت عضو هیئت مدیره
آقــای حســین نــوری اطهــر باشــماره ملــی  3860322761بــه ســمت عضــو هیئــت
مدیــره
آقای علیرضا یداللهی باشماره ملی  3875487249به سمت عضو هیئت مدیره
آقای فرامرز پاشائی باشماره ملی  4050383497به سمت عضو هیئت مدیره
خانم زهرا طالبی رسا باشماره ملی  3875278186به سمت عضو هیئت مدیره
آقای احمد یداللهی باشماره ملی  3874650278به سمت عضو هیئت مدیره
آقــای احمــد عیوضــی وفــا باشــماره ملــی ( 3874469808خــارج از ســهامداران و
هیئــت مدیــره) بــه ســمت مدیرعامــل
 - 2دارنــدگان حــق امضــاء  :حــق امضــاء کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور بانکــی
بــا مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره ویــا نایــب رئیــس هیئــت مدیــره دو نفــری و بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()842624( )842624
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آگهــی تغییــرات شــرکت ترابــر تجــارت همــدان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  4915و شناســه ملــی 10861128038
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 02/07/1397و برابــر مجــوز شــماره  28841/75مــورخ 25/07/1397
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد:
 1اعضــای هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــابگردیدنــد:
آقای علی رفیعی باشماره ملی 3872222694
آقای بهزاد رفیعی باشماره ملی 3860532952
آقای جعفر دریائی بقاء باشماره ملی 4051981029
آقای حسین نوری اطهر باشماره ملی 3860322761
آقای علیرضا یداللهی باشماره ملی 3875487249
آقای فرامرز پاشائی باشماره ملی 4050383497
خانم زهرا طالبی رسا باشماره ملی 3875278186
آقای احمد یداللهی باشماره ملی 3874650278
 - 2بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی بــه قــرار ذیــل انتخــاب
گردیدنــد:
آقــای مرتضــی غالمــی بــه شــماره ملــی  3874457907بــه ســمت بــازرس
اصلــی
خانــم طیبــه دریائــی بــه شــماره ملــی  4050595672بــه ســمت بــازرس
علــی البــدل
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()842622

آگهــی تغییــرات شــرکت دشــت الونــد شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت
 1321و شناســه ملی 10861107494
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 11/01/1399
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
مرکــز اصلــی شــرکت از آدرس قبلــی بــه آدرس جدیــد در  :اســتان همــدان ،
شهرســتان کبودرآهنــگ  ،بخــش مرکــزی  ،دهســتان راهــب  ،روســتا اورقیــن ،محلــه
مخابــرات  ،خیابــان شــهید مصطفــی هادلــی  ،خیابــان شــهید باهنــر  ،پــاک  ، 0طبقــه
همکــف  ،کدپســتی  6551114463انتقــال یافــت ومــاده مربوطــه در اساســنامه
اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

آگهــی تغییــرات شــرکت ترابــر تجــارت همــدان شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  4915و شناســه ملــی 10861128038
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  30/06/1397و برابــر
مجــوز شــماره  28841/75مــورخ  25/07/1397اداره کل راهــداری و حمــل و
نقــل جــاده ای اســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
ماده  25اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید:
هــر یــک از مدیــران بایــد در مــدت مدیریــت خــود مالــک حداقــل یــک ســهم از
ســهام شــرکت باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()842623( )842623

آگهــی تغییــرات شــرکت آرویــن عمــران الونــد شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه
شــماره ثبــت  11398و شناســه ملــی 10820112694
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 17/11/1397تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:
خانــم ســیده راضیــه هاشــمی زاده بــه شــماره ملــی ( 3962623086خــارج از
شــرکاء)
آقای شهاب الدین مساحی به شماره ملی ( 3873560976خارج از شرکاء)
آقای داود ترابیان به شماره ملی ( 3875439821خارج از شرکاء)
خانم انسیه ذوالفقاری صادق به شماره ملی ( 3875590880خارج ازشرکا)
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()845628

آگهــی تغییــرات شــرکت آرویــن عمــران الونــد شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه
شــماره ثبــت  11398و شناســه ملــی 10820112694
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 17/11/1397
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 1نشــانی شــرکت ازآدرس قبلــی درهمــدان بــه آدرس  :اســتان همــدان ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر همــدان ،خیابــان جوادیــه  ،کوچــه آتــش
نشــانی  ،پــاک  ، 0طبقــه اول  ،کدپســتی  6517755989تغییریافــت ومــاده
مربوطــه دراساســنامه اصــاح گردیــد« .شــماره تمــاس . « 38398378
 2تعــداد اعضــاء هیــأت مدیــره از 5نفــر بــه  4نفرکاهــش یافــت و مــاده مربوطــه دراساســنامه اصــاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()845629

آگهــی تغییــرات شــرکت آجــر دژ همــدان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  11339و شناســه ملــی 10820112067
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ
 30/02/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
اعضــای هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب
گردیدنــد:
آقای ذبیح اله شاهسوند باکدملی 3871608831
آقای نعمت مشهدی باکدملی 3872081012
آقای محمد موالئی نیا باکدملی 3801160629
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()817370

آگهــی تغییــرات شــرکت شــار فــن غــرب شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  535و شناســه ملــی 10320498370
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ 14/02/1398
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :
ماده  44اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید :
هیــات مدیــره تمــام اختیــارات مشــروحه در مــاده  40اساســنامه را بــا
حــق توکیــل  ،بــه مدیرعامــل تفویــض مــی نمایــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رزن
()720299

آگهــی تغییــرات شــرکت گل گســتر شــیما شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  5165و شناســه ملــی 10861130297
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 16/06/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
صورتهــای مالــی و تصویــب ترازنامــه مالــی از تاریــخ 1/1/1397لغایــت
29/12/1397بــه تصویــب مجمــع رســید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()819435

آگهــی تغییــرات شــرکت دشــت پرســتو آســیا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 809و شناســه ملی 10861102641
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  18/05/1398تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد :
 - 1سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
اکبر قادری علوم باکد ملی  6479531388به سمت مدیر عامل
محمــود اعتمــادی فــر باکــد ملــی  3801628329بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات
مدیــره
علی فرهادی باکد ملی  3800658488به سمت رئیس هیات مدیره
 -2دارنــدگان حــق امضــا  :در کلیــه مــوارد بعهــده رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامل
شــرکت و همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر میباشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()818687

آگهــی تغییــرات اتحادیــه صنــف بلــوک زنــی و موزائیــک ســازان و مصالــح
ســاختمانی همــدان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت  620و شناســه
ملــی 14004676866
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ 09/01/1395
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :
نــام موسســه از «اتحادیــه صنــف بلــوک زنــی و موزائیــک ســازان و مصالــح
ســاختمانی همــدان» بــه « اتحادیــه صنــف مصالــح فروشــان شهرســتان
همــدان» تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()819445

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی بازرگانــی فــراز مرتفــع الونــد شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  13651و شناســه ملــی 14008217091
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 28/11/1398
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
محــل شــرکت از آدرس قبلــی در همــدان بــه آدرس جدیــد  :اســتان تهــران  ،منطقــه
 ، 14شهرســتان تهــران  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر تهــران ،محلــه صادقیــه  ،بزرگــراه
شــهید آیــت الــه اشــرفی اصفهانــی  ،خیابــان مرودشــت  ،پــاک  ، 2طبقــه ســوم
 ،واحــد شــرقی  ،کدپســتی  1451613618انتقــال یافتــه و مــاده مربوطــه در
اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()819441

آگهــی تغییــرات شــرکت ســپید کــوه الونــد شــرکت بــا مســئولیت محــدود
بــه شــماره ثبــت  5875و شناســه ملــی 10820059162
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 24/10/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دوســال انتخــاب
گردیدنــد:
آقایــان مرتضــی کریمــی بــه شــماره ملــی  3874473767و ســعید
غربالــی فــرد بــه شــماره ملــی 3875710975
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()822301

آگهــی تغییــرات شــرکت ســرد خانــه در دانــه خــزل شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  977و شناســه ملــی 10820038065
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 28/05/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
1خانمهــا الهــام ســراقی بــا شــماره ملــی 3962657444بــه ســمتبــازرس اصلــی و زینــب خویشــوند بــا شــماره ملــی3950260447
بعنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهاوند
()822280

آگهــی تغییــرات شــرکت رازیانــه صبــح ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  292844و
شناســه ملــی 10820054913
عطــف بــه نامــه شــماره  163012/98مــورخ  28/08/1398اداره ثبــت شــرکتهای
ســهامی
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  02/08/1398محــل
شــرکت بــه :اســتان همــدان ،شهرســتان همــدان ،بخــش مرکــزی ،شــهر همــدان،
محلــه میــرزاده عشــقی ،کوچــه ســجادی ،خیابــان میــرزاده عشــقی ،پــاک صفــر،
ســاختمان اســکار ،طبقــه دوم ،واحــد  ،7کدپســتی  6516659858تغییــر یافــت
درتاریــخ  07/09/1398تحــت شــماره  4511وشناســه ملــی  10820054913و
درایــن اداره بــه ثبــت رســید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()825618

آگهــی تغییــرات شــرکت کتکــن شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره
ثبــت  4094و شناســه ملــی 10380217183
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  20/04/1398تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1محــل شــرکت در واحــد ثبتــی همــدان بــه آدرس اســتان همــدان
 ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر همــدان ،محلــه گلچهــره ،
خیابــان 17شــهریور  ،خیابــان گلچهــره  ،پــاک  ، 3طبقــه همکــف کــد پســتی
 6513684465شــماره تمــاس  0813265544تغییــر یافــت و مــاده
مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()824046

آگهــی تغییــرات شــرکت ذوب فلــزات ولــی عصــر شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  6634و شناســه ملــی 10820066753
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
 09/10/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
محمد زارعی باکدملی 4050546418
بهنام زارعی باکدملی 3875498712
بهنوش زارعی باکدملی 3860203185
 - 2بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردید:
مهدی مظاهری به کدملی  3872922785به سمت بازرس اصلی
احمد صبا به کدملی  3961599548به سمت بازرس علی البدل
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()825619

آگهــی تغییــرات شــرکت در حــال تصفیــه آســفالت آبشــینه همــدان
شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبت  1766و شناســه ملــی 10861110999
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ 12/10/1397
و باســتناد نامــه  29036/8مــورخ  09/12/97اداره تعــاون کار و رفــاه
اجتماعــی شهرســتان همــدان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
 - 1شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
()832508
آگهــی تغییــرات شــرکت الونــد مهــر تویســرکان شــرکت بــا مســئولیت
محــدود بــه شــماره ثبــت  668و شناســه ملــی 10103487165
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ
 24/02/1398تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب
گردیدنــد:
آقــای میثــم ســلیمانی بــه شــماره ملــی  5840012378و خانــم لیــا
حریــری بــه شــماره ملــی  ( 3978221845خــارج از شــرکاء ) .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان()868053

تاســیس موسســه غیــر تجــاری افــق گســتر جویــای عدالــت درتاریــخ
 18/03/1398به شــماره ثبت  901به شناســه ملــی 14008379194
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
 - 1موضــوع  :ارائــه مشــاوره در زمینــه مســائل حقوقــی ،کیفــری ،ثبتــی،
مالــی ،خانوادگــی و تحصیلی»ثبــت موضــوع فعالیت موسســه مذکوربمنزله
اخذوصدورپروانــه فعالیــت نمــی باشــد»(درصورت ضــرورت قانونــی پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم)
 - 2مدت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
 - 3مرکــز اصلــی  :اســتان همــدان  ،شهرســتان همــدان  ،بخــش مرکــزی ،
شــهر همــدان ،میــدان جهــاد  ،کوچــه فــروزان  ،خیابــان میــرزاده عشــقی ،
پــاک  ، 0ســاختمان مشــاور  ،طبقــه اول کدپســتی 6516616445
 - 4سرمایه شخصیت حقوقی  1000000 :ریال می باشد.
 - 5اســامی و میــزان ســهم الشــرکه شــرکا  :خانــم ســمیرا ســهرابی
زاده دارای 500000ریــال ســهم الشــرکه وآقــای مهــدی رحیمــی
دارای 500000ریــال ســهم الشــرکه
 - 6اولیــن مدیــران  :خانــم ســمیرا ســهرابی زاده باکدملــی
 3873997347بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره ،آقــای
مهــدی رحیمــی باکدملــی  3874713326بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد.
 - 7دارنــدگان حــق امضــاء :کلیــه اســناد و اوراق عــادی و اداری و بهــادار
و تعهــدآور بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر اســت.
 - 8اختیارات مدیرعامل  :طبق اساسنامه
بــه اســتناد پروانــه وکالــت شــماره  1387203008120425مــورخ
 31/05/1387کانــون وکالی دادگســتری اســتان همــدان آگهــی گردیــده
اســت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان()827183

