آگهی
چهار شنبه  24دی ماه 1399
شمــاره 4108

آگهــی تغییــرات شــرکت کارخانجــات تولید برنج آســتانه اشــرفیه
و بنــدر کیاشــهر شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت  656و شناســه ملی
 10720086498به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده
مورخ  1397/05/06وبرابر تائیدیه شــماره 4587مورخ 99/10/2
اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرســتان آســتانه اشــرفیه تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد 1- :ماده22اساسنامه به شــرح ذیل اصالح شد .تعداد
اعضــای اصلی هیئت مدیره از  3نفر بــه  5نفر مورد تصویب قرارگرفت
 .ومــاده  22-اداره امور تعاونی طبق اساســنامه بر عهــده هیأت مدیره
مرکــب از  5نفــر عضــو اصلی و  2نفر عضــو علی البدل اســت که از بین
اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند .انتخاب اعضای اصلی و علی
البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نســبی آراء بعد
از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند .انتخاب
اعضــای هیات مدیــره برای بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو
سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بالمانع است .اداره کل ثبت اسناد و
امالک اســتان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه
اشرفیه ()1077882
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آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی روســتایی کوشــش به شــماره ثبت
 777و شناســه ملــی  10980045631بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومی عادی ســالیانه مــورخ  1398/02/19و تائیدیه شــماره
 205/18/111/184/631مــورخ  1398/04/12اداره تعــاون
روســتایی شهرســتان بوئین زهرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد  .1 :آقایان
ســید مرتضی حســینی آقابابائی کد ملی  ، 5099845371ســید کمال
حســینی آقابابائی کد ملی  ، 5099932622ابوالفضل عباس ولدی کد
ملی  ، 4390843931رحمــان اینانلو مرانلو کد ملی 4391619806
و حســین کاکاوند نکهداری کد ملــی  5099172857به عنوان اعضای
اصلی هئیت مدیره برای مدت ســه ســال و امید مشــایخ موینی کد ملی
 5099974376و عبداله عســگری نودهــی کد ملی 5099819801
بــه عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ســه ســال انتخاب
گردیدند .2 .آقایان اسالم عزیزی پور کد ملی  4324528918و عباس
مشــایخ موینی کد ملــی  4324528918به عنوان بازرســان شــرکت
بــرای مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند .3 .ترازنامــه و صورتهای
مالی ســال  1396به تصویب مجمع رسید .اداره کل ثبت اسناد و امالک
اســتان قزوین مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری بوئین زهرا
()1070845

آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی روســتایی میثــم بــه
شــماره ثبــت  411و شناســه ملــی  10980054293بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العاده
نوبــت دوم مــورخ  1398/09/10و تائیدیــه شــماره
 205/18/111/184/2739مــورخ  1398/10/02اداره
تعاون روســتائی شهرستان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
-1آقای حسین شــاه قلی کدملی- 5909440853آقای وحید
باجلوند کدملی4321563410به سمت بازرسان شرکت برای
مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند -2 .ترازنامه و حساب سود
و زیان ســال مالی  1397به تصویب رســید -3 .سرمایه شرکت
از مبلــغ  164/920/000ریــال بــه مبلــغ 165/020/000
افزایش یافت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین ()1070846

آگهــی تغییرات شــرکت مصرف کارگران شــرکت ســیمرغ شــرکت
تعاونی به شــماره ثبت  88و شناســه ملی  10380017430به استناد
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/04/21ونامه شــماره 2967
مورخ  1399/07/19اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان قوچان
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :غالمرضا اربابی یدکی کدملی 0872028135
به ســمت رئیس و جواد غالمی کدملی  0870771299به ســمت نائب
رئیس و علی بگ زاده کدملی  0870683926به ســمت منشــی هیئت
مدیــره برای مدت ســه ســال انتخاب شــدند و جواد محمد پــور کدملی
 0870666401به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت دو سال انتخاب
شــدند کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ,
سفته ,برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره
غالمرضا اربابی ( رئیس هیئت مدیره )به اتفاق جواد غالمی ( نایب رئیس
) و جــواد محمد پور مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار اســت و اوراق
عــادی و نامه ها با امضای جــواد محمد پور و مهر تعاونی معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری قوچان ()1078015

آگهی تغییرات شــرکت تحلیل ســرمایه آندیا شــرکت با مســئولیت
محدود به شــماره ثبت  13135و شناســه ملــی  14009505655به
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1399/09/01
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد * :آقــای محســن بیــات بــه شــماره ملی
 4270762322بــا پرداخت مبلــغ  5499450000ریال به صندوق
شــرکت ســهم الشــرکه خود را به مبلغ 5500000000ریال افزایش
داد* .آقای محمد حســین بشــیری به شــماره ملــی  4282308540با
پرداخت مبلغ  4499550000ریال به صندوق شــرکت سهم الشرکه
خود را به مبلغ 4500000000ریال افزایش داد * .ســرمایه شــرکت
از مبلــغ 1000000ریال بــه 10000000000ریال افزایش یافت و
ماده مربوطه در اساســنامه شرکت اصالح گردید* .اسامی شرکا و میزان
سهم الشرکه آنان پس ازافزایش سرمایه عبارت است از :آقای محسن
بیات دارای 5500000000ریال ســهم اشــرکه و آقای محمد حســین
بشیری دارای 4500000000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
()1074872

آگهی تغییرات شــرکت مزرعه گیل مرغ شــرکت با مسئولیت محدود
بــه شــماره ثبت  9393و شناســه ملــی  10720224852به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/07/06تصمیمات
ذیــل اتخــاذ شــد  1- :آقایــان صفرعلــی نویــد طالمــی به شــماره ملی
 6539693443و رحیــم نویــد طالمی با کد ملــی  6539796481که
هرکدام دارای  330330000ریال ســهم الشــرکه می باشــد  ,بموجب
سند صلح به شماره  27896مورخ1398/07/06صادره از دفتراسناد
رسمی163حوزهثبتیرشتهرکداممبلغ329830000سهمالشرکه
خــود را به رحمــت اله نوید طالمی به کدملــی  6539231644منتقل و
ســهم الشــرکه خود را به مبلغ  500000ریال کاهش دادند .دارندگان
ســهم الشــرکه پس از انتقال سهم الشرکه :صفرعلی نوید طالمی دارای
 500000ریال ســهم الشرکه رحیم نوید طالمی دارای  500000ریال
ســهم الشرکه رحمت اله نوید طالمی دارای  1000000000ریال سهم
الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری رشت ()1074562

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارگران شرکت سیمرغ شرکت تعاونی
بهشمارهثبت88وشناسهملی10380017430بهاستنادصورتجلسه
مجمــع عمومی عــادی مورخ  1399/04/16ونامه شــماره  2967مورخ
 1399/07/19اداره تعــاون کارو رفــاه اجتماعــی شهرســتان قوچان
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :اســداله ریحانی کد ملی  0870661361و
جواد محمد پور دوست ابادی کدملی  0870666401و غالمرضا اربابی
کدملی  0872028135و علی بگزاده کدملی  0870683926و جواد
غالمــی کدملی  0870771299به ســمت اعضا اصلــی هیئت مدیره و
محمــد کرمانی کدملی  0870514318و علی خداداد فخرابادی کدملی
 0872962539به ســمت اعضای علی البــدل هیأت مدیره برای مدت
 3ســال انتخاب شــدند اســماعیل گلشــن کدملی  0872952800به
سمت بازرس اصلی و محسن حیدری کدملی  0870513168به سمت
بــازرس علی البدل شــرکت برای ســال مالی  99انتخاب شــدند  .اداره
کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراســان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری قوچان ()1078035

آگهــی تغییرات شــرکت تولیدی کشــاورزی و دامداری زرین

آگهی تغییرات شــرکت فرآورده های بتنی مهر گســتر رانکوه شرکت
تعاونی به شماره ثبت  204و شناسه ملی  10840101237به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/24
وبرابــر تائیدیــه شــماره  1416مــورخ  99/10/11اداره تعــاون کار
ورفاه اجتماعی شهرســتان املش تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - 1 :اعضاء
هیئــت مدیــره به قــرار ذیل انتخــاب گردیدند :ســکینه حســن نیا کد
ملــی  6310137662و قاســم قاســم پور کد ملــی 6309875124
ومعصومــه مرتضــوی کد ملــی 6309537148و رجبعلــی رحمن خواه
کــد ملــی  6309484141که نفر اول تا ســوم به عنــوان اعضای اصلی
هیــات مدیره و نفر چهارم به عنوان عضو علــی البدل هیات مدیره برای
مدت ســه ســال انتخاب شــدند  2- .قربان مرتضوی گرکرودی کد ملی
 2690093871و باقر عباســی کد ملــی  6309540191که نفر اول
بــه عنوان بازرس اصلی و نفر دوم بعنوان بازرس علی البدل برای مدت
یکســال مالی انتخاب شــدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری املش ()1077884

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص تــوان باتری جهــان گســتر اطلس
درتاریــخ  1399/10/17بــه شــماره ثبــت  75125به شناســه ملی
 14009706338ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :پخش،
تولیــد ،خرید ،فروش و بســته بندی انواع باتری ،تولیــد باتری خودرو،
واردات و صادرات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی
 ،ترخیــص کاال ،عقــد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی ،شــرکت در
نمایشــگاهها ،تولید و گسترش فناوری در حوزه باتری ،اخذ وام و اعتبار
از بانک ها و موسسات مالی واعتباری برای شرکت ،شرکت در مناقصه ها
و مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی ،اخذ و یا اعطای نمایندگی درصورت
لــزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان خراســان رضوی  ،شهرستان
مشــهد  ،بخش مرکزی  ،شهر مشــهد ،محله کوشش  ،کوچه شهید خبیری
(8کوشــش  ، )27خیابان کوشــش  ،پالک  ، 471طبقه همکف کدپســتی
 9164787160ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 1,200,000ریــال نقدی منقســم به  120ســهم  10000ریالی تعداد
 120ســهم آن با نام عادی مبلغ  1200000ریال توســط موسسین طی
گواهی بانکی شــماره  4921/87مورخ  1399/09/23نزد بانک ملت
شــعبه سعدی مشــهد با کد  49213پرداخت گردیده است اعضا هیئت
مدیره آقای جواد دهقان پور فراشــاه به شماره ملی  0937952982و
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای هادی دهقان پور
فراشــاه به شــماره ملی  0938030191و به سمت مدیرعامل به مدت
 2ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای باقر
دهقان پور فراشــاه به شــماره ملی  0938111353و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قرارداد ها عقود
اســامی باامضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و
همچنیــن کلیه نامه های عــادی و اداری با امضــا مدیرعامل همراه بامهر
شــرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان
آقای محمدتقی کاشــفی مال محمدی به شــماره ملی  0939159163به
سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال خانم حمیده معدولیت به شماره
ملی  0945132441به ســمت بازرس اصلی به مدت  1ســال روزنامه
کثیر االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1078048

تاســیس شــرکت تعاونــی بانــوان خورشــید تابــان کنــگ کهــن
درتاریــخ  1399/10/16بــه شــماره ثبــت  75115بــه شناســه ملی
 14009704360ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :به اســتناد
نامه شماره  1817مورخ  1399/10/07اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرســتان طرقبه و شــاندیز تولید صنایع دستی  ،خشکبار ( تهیه و آماده
سازی و بسته بندی )  ،جمع آوری و تهیه دارو های گیاهی و تولیدی پوشاک
. -اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر
موسســات مالی و اعتباری و اشــخاص حقیقی وحقوقی دیگر -اخذ کمک و
هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت  ،اشخاص حقیقی و یا حقوقی . -تودیع
وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون
. -مشــارکت با اشــخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها . -ســرمایه
گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات
عمومی  ،تعاونی و یا خصوصی . -مشارکت دادن اعضاء و خصوصا ًمدیران
تعاونی دردوره های آموزشــی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات
 .بــه موجــب مجــوز از اداره کل وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی برابر با
شــماره مجوز  230964در تاریخ 1399/09/11در استان مربوطه این
آگهی به ثبت رســید .مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان خراسان رضوی  ،شهرستان بینالود  ،بخش طرقبه  ،دهستان
جاغــرق  ،روســتا کنگ ،محله ندارد  ،خیابان اصلــی  ،پالک  ، 0طبقه همکف
کدپســتی  9351116539ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  84,000,000ریال نقدی اولین مدیران خانم ســمانه سرسخت به
شــماره ملی  0060782110و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3
سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  3سال خانم بی بی مریم
آل رســول به شماره ملی  0930792361و به سمت مدیرعامل به مدت
 3سال خانم فهیمه کشفی به شماره ملی  0935113347و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  3ســال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
به مدت  3سال خانم منصوره حدادنقندر به شماره ملی 0946767165
و به ســمت عضــو علی البدل هیئــت مدیره به مدت  3ســال خانم صفیه
تهمتن به شماره ملی  0947116801و به سمت عضو علی البدل هیئت
مدیره به مدت  3سال خانم سمیه عاقبتی به شماره ملی 0947128921
و به ســمت منشــی هیئت مدیره به مدت  3ســال و به ســمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت 3سال دارندگان حق امضا  :کلیـه قراردادها و اسناد
رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته  ،برات و اوراق بهادار با امضای
ثابت بیبی مریم آل رسول ( مدیر عامل ) و متغیر سمانه سرسخت ( رئیس
هیات مدیره ) یا فهیمه کشــفی ( نایبرئیس هیات مدیره ) و مهر شــرکت
دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضـای بی بی مریم آل رسول
( مـدیـر عـامـل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه بازرســان خانم مریم آسایش به شماره ملی 0924417366
به ســمت بازرس علی البدل به مدت  1ســال خانــم مرضیه فاضلی کنگ
به شــماره ملی  2993754701به ســمت بازرس اصلی به مدت  1سال
بموجب مجوز شماره  230964مورخ  1399/09/11وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی تاســیس گردید .روزنامه کثیر االنتشار اعتدال به عنوان
روزنامه اصلی جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت
اســناد و امالک استان خراســان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()1078049

آگهی تغییرات شرکت اکسیر توسعه بازار توس شرکت سهامی خاص
به شــماره ثبت  65586و شناســه ملی  14007828830به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/09/16
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای کامران کامروا کدملی0919917054
آقــای مهاجــر رمضانــی کدملــی 0922338779آقــای شــهاب خطیب
باشــی کد ملــی 0945107846به عنوان اعضای اصلــی هیئت مدیره
بــرای مدت دو ســال انتخــاب گریدند  .خانم صدیقــه ظریفیان ماراالئی
کدملی 0938192371به ســمت بــازرس اصلی خانم فاطمه عدالتیان
کدملی  0920861180به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب شــدند .روزنامه کثیراالنتشار اعتدال جهت نشر آگهی های
شــرکت انتخاب گردید  .ترازنامه منتهی به ســال  1398مورد تصویب
قرار گرفت .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان خراسان رضوی اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1078044
آگهــی تغییرات شــرکت منحله در حال تصفیه چنــد منظوره کادیران
شرکت تعاونی به شماره ثبت  11791و شناسه ملی 10380274889
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ  1399/06/21و نامه شماره
 2/39301مــورخ  1399/08/17مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی
شهرســتان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - :محمد علی عبدالقادری
شماره ملی 0939350858به سمت مدیر اجرایی و رئیس  ،کاظم شب
زنده دار شــماره ملی 0931372372به سمت نایب رئیس و علی اکبر
هدشی شماره ملی 0940453835به سمت منشی هیئت تصفیه برای
مدت دو ســال انتخاب گردیدند  - .کلیه قراردادها و اســناد مالی  ،چک ،
برات  ،و سایر اسناد مالی با امضای محمد علی عبدالقادری ( رئیس هیئت
تصفیــه ) و ( مدیر اجرایی ) و کاظم شــب زنــده دار ( نایب رئیس هیئت
تصفیه ) یا علی اکبر هدشــی ( منشــی هیئت تصفیه ) بهمراه مهر شرکت
معتبر می باشد و امضای مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای محمد
علی عبدالقادری ( مدیر اجرایی ) و در غیاب وی با امضای کاظم شب زنده
دار ( نایــب رئیس هیئت تصفیه) بهمراه مهر شــرکت معتبر می باشــد .
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1078052

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه چند منظوره
کادیران شــرکت تعاونی به شــماره ثبت  11791و شناسه
ملــی  10380274889بــه اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/06/21و نامه
شماره  2/39301مورخ  1399/08/17مدیریت تعاون
کار و رفاه اجتماعی شهرســتان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :محمد علی عبدالقادری شماره ملی0939350858
کاظم شــب زنده دار شــماره ملــی0931372372 و علی
اکبر هدشــی شــماره ملــی0940453835 بعنوان اعضا
هیئت تصفیه برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند - .لعیا
دار شــماره ملی0945617984 بعنوان ناضر
شــب زنده 
تصفیه برای مدت دو ســال انتخــاب گردید .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری مشهد ()1078065

شــیر جام شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت  661و شناســه ملی
 10380082710به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ
 1399/10/02و نامه شــماره  4738مــورخ 1399/10/02
اداره تعــاون کارورفاه اجتماعی تربت جــام تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  - 1 :محل شرکت در واحد ثبتی تربت جام به آدرس استان
خراســان رضوی  ،شهرستان تربت جام  ،بخش مرکزی  ،دهستان
میان جام  ،روستا جنگاه ،محله دشت امیراباد  ،خیابان اصلی  ،جاده
جنگاه  ،پالک  ، 0طبقه همکف -کدپســتی  9576173620تغییر
یافــت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فــوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان خراسان رضوی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام ()1078031

آگهی تغییرات شرکت اکسیر توسعه بازار توس شرکت سهامی خاص
به شــماره ثبت  65586و شناســه ملی  14007828830به اســتناد
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1399/09/16تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد 1 :ـ آقای شــهاب خطیب باشــی کد ملی 0945107846به ســمت
رئیــس هیئت مدیره 2ـ آقای کامران کامروا کدملی 0919917054به
ســمت نایب رئیس 3ـ آقای مهاجر رمضانــی کدملی 0922338779به
ســمت مدیر عامل  4-آقای مهاجر رمضانــی کدملی 0922338779به
سمت اعضاء ب :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین
نامــه ها و اســناد عادی به امضاء دو نفر از اعضــای هیئت مدیره همراه با
مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراســان رضوی اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری مشــهد
()1078068

آگهی تغییرات شرکت اکســیر توسعه بازار توس شرکت سهامی خاص
بــه شــماره ثبت 65586و شناســه ملــی 14007828830به اســتناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ  1399/08/01تصمیمات
ذیلاتخاذشــد:مرکزاصلیشــرکتبهآدرس:اســتانخراســانرضوی،
شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی  ،شهر مشهد ،محله استادیوسفی  ،خیابان
امامیه[30شهیدسیدجوادعسگریان]،بلوارامامیه،پالک،0مجتمعاکسیر
 ، D476،طبقه دوم کدپســتی 9189642909تغییر یافت و ماده مربوطه
دراساســنامهاصالحگردید.ادارهکلثبتاســنادوامالکاستانخراسان
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1078047

تاســیس شــرکت تعاونی مجتمــع تولیــدی و توزیعی نــوآوران نوبهار
ســعادت درتاریخ  1399/10/07به شماره ثبت  74995به شناسه ملی
 14009680201ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
شرحزیرجهتاطالععمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت 1-:تولیدوخرید
و فروش محصوالت و ادوات کشاورزی  ،دامی و تیور  ،ماهی و صنایع دستی
روســتایی  2-بســته بندی  ،فرآوری و تبدیل محصوالت کشــاورزی برای
فروش و ارائه به بازار  3- .پژوهش و آموزش علوم و آموزش مهارت های
فنی و حرفه ای  4-.ارائه مشاوره و راهنمایی واحد های تولیدی کشاورزی .
 5برگزارینمایشگاه،همایشودورههایآموزشیدرزمینهفعالیتهایایــنتعاونی 6-.ارائهخدماتگردشــگریوبومگــردی 7-.عقدقرارداد
و مشــارکت و یا اخذ و یا اعطای نمایندگی به اشــخاص حقیقی و حقوقی 8-.
فعالیت نشر و تولید و فروش کلیه محصوالت فرهنگی در رابطه با اهداف
تعاونیوتحققتوسعهپایدارتولیداتکشاورزیودامی. 9-اخذوامقرض
الحســنه و سایر تســهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و
اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقیدیگر 10-اخذ کمک و هدایای نقدی و
غیرنقدیازدولت،اشخاصحقیقیویاحقوقی . 11-تودیعوجوهبهحساب
ســپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون . -مشــارکت
دادن اعضاء و خصوصا ًمدیران تعاونی دردوره های آموزشی تخصصی برای
ارتقایسطحتولیدوخدمات -.سرمایهگذاریوخریدسهاماتحادیهتعاونی
مربوطه و یا ســایر شــرکتها و موسســات عمومی  ،تعاونی و یا خصوصی  .به
موجــب مجوز از اداره کل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برابر با شــماره
مجــوز 883145در تاریــخ1399/08/26در اســتان مربوطه این آگهی
به ثبت رســید .مدت فعالیت  :از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
:اســتانخراســانرضوی،شهرستانمشــهد ،بخشمرکزی،شهرمشهد،
محله کالهدوز  ،خیابان تکتم شــمالی [ آبکوه ، ]13خیابان عطارغربی[تکتم
شمالی  ، ]3پالک  ، -250طبقه همکف  ،واحد  1کدپستی 9184655149
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 350,000,000ریال نقدی
اولین مدیران خانم نسرین قاری سعادتی به شماره ملی 0451324072
و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  3ســال خانم الناز بزاز دهخوار قانی به شــماره ملی
 0933595883و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت  3سال
آقایمحمدعلیقاریســعادتیبهشــمارهملی 0937501069وبهسمت
رئیس هیئت مدیره به مدت  3سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مدت  3سال آقای هومن ریاحی به شماره ملی  0937869929و به سمت
عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3ســال آقای عباس قاری ســعادتی
به شــماره ملی 2593369736و به سمت مدیرعامل به مدت 3سال و به
ســمتعضواصلیهیئتمدیرهبهمدت 3ســالوبهســمتمنشیهیئت
مدیره به مدت  3سال دارندگان حق امضا  :کلیه قراردادها و اسناد رسمی
و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،ســفته  ،برات و اوراق بهادار با امضای ثابت
عباسقاریسعادتی(مدیرعامل)ومتغیرمحمدعلیقاریسعادتی(رئیس
هیات مدیره ) یا نســرین قاری ســعادتی ( نایب رئیس هیات مدیره ) و مهر
شرکتدارایاعتباراستوکلیهاوراقعادیبهامضایمدیرعاملودرغیاب
وی با امضای رئیس هیات مدیره به همراه مهر شــرکت معتبر خواهد بود .
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم رعنا حسین نیای نازی
بهشمارهملی 0931953634بهسمتبازرسعلیالبدلبهمدت 1سال
آقای مجید حامد به شماره ملی  0942220005به سمت بازرس اصلی به
مدت 1سال بموجب مجوز شماره 883145مورخ 1399/08/26وزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعیتاسیسگردید.روزنامهکثیراالنتشاراعتدالبه
عنوان روزنامه اصلی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریمشهد()1078030

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص تــوکان اندیشــه ســورنا درتاریــخ
1399/10/17بهشمارهثبت75124بهشناسهملی14009706319
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی میگــردد .موضوع فعالیــت :تولید ،خرید ،فــروش صادرات
و واردات کلیــه کاالهــای مجاز در حوزه محیط زیســت و صنعتی ،مشــاوره،
پیمانکار ،مشــارکت با اشــخاص حقیقی و حقوقی ،اخذ وام و تســهیالت از
بانکها و موسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی جهت شــرکت  ،اخذ و
اعطای نمایندگی به اشخاص ،شرکت در نمایشگاه ها ،شرکت در مناقصه ها
و مزایده ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت:ازتاریخثبتبهمدتنامحدودمرکزاصلی:استانخراسانرضوی
 ،شهرســتان مشــهد  ،بخش مرکزی  ،شهر مشــهد ،محله راهنمایی  ،خیابان
راهنمایی[4شیرین،]5کوچهراهنمایی،]4/1[2/1پالک،3طبقههمکف
کدپستی  9185613953سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 50,000,000ریال نقدی منقســم به 50000ســهم 1000ریالی تعداد
 50000سهم آن با نام عادی مبلغ  50000000ریال توسط موسسین طی
گواهی بانکی شــماره 51/4190/181مــورخ 1399/09/25نزد بانک
تجارت شعبه قرنی با کد  4190پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره
آقای محمد مهدی جوادی به شــماره ملی 0922902641و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال آقای افشین خاتم منش به شماره ملی
 0923012028و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال و
بهســمتمدیرعاملبهمدت 2ســالآقایوحیدریاضیتهرانیبهشــماره
ملــی 0923133186و بــه ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2ســال
آقای مرتضی یوســفی به شــماره ملی  0940040891و به ســمت نایب
رئیــس هیئــت مدیره به مدت 2ســال آقای علی آزادیون پازی به شــماره
ملی  0946506841و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک،سفته،بروات،قراردادهاعقوداسالمیوهمچنینکلیهنامههایعادی
واداریباامضاءمدیرعاملورئیسهیئتمدیرهونائبرئیسهیئتمدیره
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
بازرســان آقای سیدعلی یوسفی حکم آباد به شماره ملی0923125647
بهســمتبازرساصلیبهمدت 1ســالآقایحجتدلباختهســهگنبدبه
شــماره ملی  0923651640به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال
روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبتموضوعفعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریمشهد()1078045
آگهی انحالل شــرکت چند منظوره کادیران شــرکت تعاونی به شماره
ثبت  11791و شناســه ملی  10380274889به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/06/21و نامه شماره 239300
مــورخ  1399/08/17مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان
مشــهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :شــرکت مذکور منحل گردید و مشهد
خیابان طبرسی بین طبرسی  27و 29مرکز خرید آرمیتاژ طبقه دوم واحد
 410به عنوان نشانی محل تصفیه تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشهد ()1078061
آگهی تغییرات شرکت روستایی صالح آباد شرکت تعاونی به شماره ثبت
 2وشناســهملی 10380004899بهاســتنادصورتجلسهمجمععمومی
فــوق العاده مــورخ 1398/11/17ونامه شــماره 516/9/1694مورخ
 1398/11/30اداره تعاون روستائی تربت جام تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :اساســنامه جدید شرکت مشتمل بر 87ماده به تصویب رسید .اداره کل
ثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویمرجعثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاریصالحآباد()1078073

