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آگهی تغییرات شــرکت نمایندگی بیمه آســمان امید خزر سهامی خاص به
شماره ثبت  7270و شناسه ملی  14006409204به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/04/15وبه موجب نامه شماره 99-
620849مــورخ 1399/11/26امورنماینــدگان وکارگــزاران تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - 1 :اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر  65ماده و  15تبصره
به تصویب مجمع رســید و جایگزین اساســنامه قبلی گردید .اداره کل ثبت
اســناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
آمل ()1114251

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودداتامرایاسازهدرتاریخ1399/05/15
به شــماره ثبت 562804به شناســه ملی 14009342453ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :انجام خدمات مهندســی مشــاوره ای در زمینه طرح و ســاخت،
طراحی و دکوراســیون داخلی ،نماهای بیرونی ســاختمان ،تاسیسات مکانیکی و
برقی ،کارهای اجرایی پروژه های عمرانی و غیر عمرانی ،مطالعه ،طراحی و نظارت
کارهای اجرایی مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه اعم از چوبی ،آجری ،سنگی،
بتنی ،فلزی و نظایر آن ،ســرمایه گذاری ،اخذ وام و تســهیالت بانکی از بانک ها و
مؤسســاتمالیواعتباریارزیوریالی،شــرکتدرمناقصاتومزایداتدولتی
و خصوصی و عقد قرار داد در زمینه موضوع شــرکت ،خرید و فروش و واردات
وصــادراتکلیــهکاالهایمجــازبازرگانیواخذنمایندگیداخلوخارجکشــورو
هرگونه فعالیت های مجاز در راستای اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهایالزمازمراجعذیربطمدتفعالیت:ازتاریخثبتبهمدتنامحدودمرکز
اصلی  :استان تهران  -منطقه ، 14شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران،
محلهتوحید،خیابانکوثرســوم،بنبســتباگهر،پالک، 8طبقهچهارمکدپستی
1457674555سرمایهشخصیتحقوقیعبارتاستازمبلغ200000000
ریال نقدیمیزان ســهمالشــرکههریکاز شــرکاآقایمحمد پارسایبه شماره
ملی  0011403047دارنده  50000000ریال ســهم الشرکه آقای ابراهیم
پارســای به شــماره ملــی 0044621418دارنــده 50000000ریال ســهم
الشرکه آقای علی پارسای به شماره ملی 0062302469دارنده50000000
ریالســهمالشــرکهآقایرضاپارسایبهشــمارهملی 0079177913دارنده
 50000000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد پارســای به
شــماره ملی  0011403047و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای ابراهیم پارســای به شــماره ملی  0044621418و به سمت عضو هیئت
مدیرهبهمدتنامحدودوبهسمتمدیرعاملبهمدتنامحدودآقایعلیپارسای
به شماره ملی  0062302469و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای رضا پارســای به شــماره
ملی 0079177913و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته ،
بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های
شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیتنمیباشــد.ســازمانثبتاســنادوامالککشــورادارهثبتشرکتهاو
موسساتغیرتجاریتهران()1117222

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تهویه مطبوع آسمان برودت درتاریخ
1399/05/27بهشمارهثبت563481بهشناسهملی14009369556
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت :انجام کلیه امــور از جمله نصب ،راه
انــدازی ،تولیــد  ،توزیــع ،خریــد و فروش انواع سیســتمهای سرمایشــی و
گرمایشــی و تاسیســات حرارتی و برودتی ،انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط
بــا موضوع فعالیت شــرکت ،اخــذ و اعطای نمایندگی ،شــرکت در مناقصات و
مزایدات ،صادرات و واردات کاالهای مجاز ،شرکت در نمایشگاه های داخلی
و خارجــی .درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان تهران  -منطقه
 ، 15شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران ،محله داوودیه  ،خیابان
دوم  ،خیابان شــهید آلن آبکار شــاه نظری  ،پالک  ، 28برج ناهید  ،طبقه ، 15
واحد  1کدپســتی  1547916319ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  100,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا
آقای ســیدعلی وجدانی طباطبائی به شــماره ملــی  0065932676دارنده
 60000000ریال ســهم الشــرکه خانم معصومه نعلبند مجد به شماره ملی
 0069523673دارنــده  40000000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت
مدیره آقای ســیدعلی وجدانی طباطبائی به شــماره ملی  0065932676و
بــه ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت رئیــس هیئت مدیره به
مدت نامحــدود خانم معصومه نعلبند مجد به شــماره ملی 0069523673
و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مــدت نامحدود دارندگان حق امضا
 :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادهــا ،عقود اســامی و همچنین کلیه نامه هــای عادی و اداری باامضاء
آقای سیدعلی وجدانی طباطبائی منفردا ً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت
درج آگهی های شــرکت تعیین گردیــد .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .ســازمان ثبت اســنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117226

تاســیسشــرکتبــامســئولیتمحــدودرادمهردرمــانآریــادرتاریخ
1399/05/21بهشمارهثبت563076بهشناسهملی14009355898
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی میگــردد .موضــوع فعالیــت :واردات وصادرات کلیــه لوازم و
تجهیزات پزشــکی ارتوپــدی وخریدوفــروش آنها ،خرید وفــروش ،تولید
وتوزیع ،پخش ،واردات وصادرات کلیه کاالهای بازرگانی شامل کلیه کاالهای
مجازومواداولیــه داروئی شــامل کلیــه داروهای مجازشــیمیایی بیولوژیک
طبیعــی ،مکملهای داروئی وغذایی ملزومات دارویی وپزشــکی وآرایشــی
وبهداشتی وکلیه تجهیزات پزشکی مجاز ،تجهیزات جراحی ارتوپدی وستون
فقراتپسازاخذمجوزهایالزم،ارائهخدماتتوزیعوفروشلوازمپزشکی
وداروییمجازبهبیمارانومراکزدرماندولتیوخصوصیگشایشاعتباروال
ســی .ترخیص کاال ازگمرکات کشور ،شرکت درمناقصات دولتی وخصوصی،
ایجادشــعبواخذواعطــاینمایندگــیدرداخلوخارجکشــور،عقدقرارداد
بــااشــخاصحقیقیوحقوقــی،اخذواموتســهیالتارزیوریالــیازبانکهاو
موسســات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت:ازتاریخثبتبهمدتنامحدودمرکزاصلی:استانتهران-منطقه19
 ،شهرســتان شمیرانات  ،بخش مرکزی  ،شهر تجریش ،محله زعفرانیه  ،کوچه
ژاله  ،بن بســت ظلی  ،پالک ، 8طبقه اول  ،واحد 4کدپستی1988744856
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  50,000,000ریال نقدی
میزان ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم فهیمه گوهری به شــماره ملی
 0010366202دارنده 500000ریالســهمالشــرکهآقایغالمحســین
بازدار به شــماره ملــی  0071696881دارنده  49500000ریال ســهم
الشرکهاعضاهیئتمدیرهخانمفهیمهگوهریبهشمارهملی0010366202
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
نامحدود آقای غالمحســین بازدار به شماره ملی 0071696881و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و 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 ،عقوداسالمی و همچنینکلیه نامه های
عادیواداریباامضاءرئیسهیئتمدیرههمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.
اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهروزنامهکثیراالنتشاراعتدالجهتدرج
آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدورپروانهفعالیتنمیباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117232

آگهی

یکشنبه  15فروردین ماه 1400
شمــاره 4154

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودآتیهتاتآریادرتاریخ1399/05/27
به شماره ثبت 563501به شناسه ملی 14009370533ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشرحزیرجهتاطالععمومآگهیمیگردد.
موضوع فعالیت :تولید  ،توزیع  ،بســته بندی  ،صادرات و واردات ادویجات ،
خشکبارومیوه(.درصورتلزومپسازاخذمجوزازمراجعذیربط)درصورت
لــزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان تهران  -منطقه ، 13شهرستان تهران
 ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران ،محله سلســبیل جنوبی  ،خیابان خوش  ،خیابان
مالک اشــتر  ،پالک  ، 724طبقه ســوم  ،واحد  16کدپستی 1346745189
سرمایهشخصیتحقوقیعبارتاستازمبلغ1,000,000ریالنقدیمیزان
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای آریا مهری به شماره ملی2880221811
دارنده 500000ریال ســهمالشــرکهآقایرضامیرزائیرامندی به شماره
ملــی 4380316297دارنده 500000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت
مدیــرهآقــایآریامهریبهشــمارهملی 2880221811وبهســمترئیس
هیئــت مدیره به مدت نامحــدود آقای رضا میرزائی رامندی به شــماره ملی
 4380316297و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت
مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار
وتعهدآورشــرکتازقبیلچک،ســفته،بروات،قراردادها،عقوداســامی
و همچنیــن کلیه نامــه های عادی و اداری باامضــاء مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید.ثبتموضوعفعالیتمذکوربهمنزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمی
باشــد.ســازمانثبتاسنادوامالککشــورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاریتهران()1117229

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محدود هیــوا ســازه ســامیار درتاریخ
1399/05/29بهشمارهثبت563674بهشناسهملی14009375329
ثبتوامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشرحزیرجهتاطالععموم
آگهــی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشــخوان دولت الکترونیک
از قبیــل ایجــاد و بهره برداری و انجــام کلیه خدمات مرتبــط و قابل ارائه در
دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :اســتان تهران  -منطقه  ، 15شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی ،
شهر تهران ،محله امجدیه-خاقانی  ،کوچه سلماسی  ،خیابان ورزنده  ،پالک 19
 ،مجتمع ورزشی شیرودی  ،طبقه همکف کدپستی  1573613159سرمایه
شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم
الشــرکه هر یک از شــرکا خانم زهره عباسی به شماره ملی 0016522818
دارنده  200000ریال ســهم الشــرکه آقای محســن برادری به شماره ملی
 0084699477دارنده  500000ریال ســهم الشرکه آقای رحیم برادری
به شــماره ملی  3781355561دارنده  300000ریال سهم الشرکه اعضا
هیئت مدیره خانم زهره عباســی به شماره ملی  0016522818و به سمت
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت
نامحدود آقای محســن برادری به شــماره ملی  0084699477و به ســمت
مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای رحیم برادری به شــماره ملی  3781355561و به ســمت عضو هیئت
مدیــره به مــدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و
تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و
همچنیــن کلیــه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل ( حســن برادری )
به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشــد .ســازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1117227

تاســیس شرکت ســهامی خاص مزرعه دانا راســتین درتاریخ
 1399/04/10بــه شــماره ثبــت  560695بــه شناســه ملی
 14009251505ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شــرح زیر جهت اطــاع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیــت :انجــام کلیــه پروژههای مربــوط به حفــظ و نگهداری از
فضای ســبز و تاسیســات وابســته و توسعه فضای ســبز و انواع
سیستمهای آبرسانی و زهکشی و کلیه تاسیسات مربوط به فضای
ســبز،نگهداری خدمــات شــهری ،نگهداری گل و گیــاه آپارتمانی
و تهیــه و توزیــع انواع نهــال و گل و گیاه و نهادههای کشــاورزی،
مشــاوره امور مربوط به گل و گیاه و خدمات گیاه پزشــکی ،شرکت
در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ،اخذ وام و تســهیالت
ارزی ریالــی از بانکهــا و موسســات مالی المانهــای پارکی و فضای
سبز ،انجام کلیه پروژههای پیمانکاری از قبیل عمران ،ابنیه ،راه
و ترابری ،آب ،تاسیســات و تجهیزات برق (نیرو) ،خرید و فروش
کاالهای مجاز بازرگانی ،صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی،
اخذ و اعطای شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه
موضوع فعالیت شرکت ،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت
نــزد بانکهــا درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :
استان تهران  -منطقه  ، 16شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر
تهران ،محله شــهرک شهید بهشــتی  ،خیابان نارنجستان شمالی ،
خیابان سروســتان ســوم  ،پالک  ، 0ســاختمان نسترن  ، 37طبقه
هشــتم  ،واحد  81کدپستی  1651138861سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت اســت از مبلغ  250000000ریال نقدی منقسم
بــه  100ســهم  2500000ریالی تعــداد  100ســهم آن با نام
عــادی مبلــغ  87500000ریال توســط موسســین طــی گواهی
بانکی شماره  99/77444مورخ  1399/02/28نزد بانک شهر
شعبه سه راه افسریه با کد  233پرداخت گردیده است والباقی
در تعهد صاحبان ســهام می باشــد اعضا هیئت مدیــره آقای دانا
رفیعی به شــماره ملی  0011377275و به سمت مدیرعامل به
مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم
مینا ابارشــی به شــماره ملی  0065857550و به ســمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال خانم الهه قهرمان به شماره
ملی  0082095558و به ســمت عضــو هیئت مدیره به مدت 2
ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی
و همچنیــن کلیــه نامه هــای عــادی و اداری با امضــاء مدیر عامل
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساســنامه بازرســان آقای محمد جنتی یزدان آباد به شماره ملی
 0860510905به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای ســید محمد میرهاشمی به شماره ملی  1920141391به
ســمت بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالــی روزنامه کثیر
االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشــد .سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1117231

تاسیس شرکت سهامی خاص ماهان سازه کاوه درتاریخ 1399/05/14
به شــماره ثبت 562758به شناســه ملــی 14009340150ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد.موضوعفعالیت:امورپیمانکاریمربوطبهپروژههایعمرانیازقبیل
انبوه سازی  ،بتنی،فلزی ،خاکریزی و خاکبرداری ،کانال کشی  ،جدول گذاری ،
رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی ـ جوشکاری صنعتی و ساختمانی ـ تاسیسات و
تجهیزاتمکانیکیوهیدرومکانیکیوبرقی،محوطهسازی،سولهسازی،کانال
کشی،پلسازیوتاسیساتساختمانیلولهکشیآبوگازوپروژههایعمرانی
راهوشهرسازی،ابنیه،ساختوسازساختمانهایدولتیوخصوصی،سدسازی
،راهسازی،آسفالتـطراحیواجراومشاورهطرحهایساختمانیواموراجرایی
پروژه های دولتی و خصوصی ـ اجرای پروژه های آبرســانی شهری و روستایی
ـکارهایخدماتیازقبیل:فضایســبزوپارکهاـامورآشــپزخانهورستورانـ
باغبانی ـ خدمات پزشکی و بهداشتی و تامین و نگهداری تاسیسات ساختمان ـ
رفع حوادث و اتفاقات آب و فاضالب ـ تایپ و تکثیر ـ خرید لوازم اداری ـ تامین
نیروهایمراقبتیونیروهای 122و 115ـتامینماشینآالتسبکوسنگین
ـتامینتجهیزاتوتاسیساتـپیگیریطلبودرآمداداراتـحملونقلدرون
شهریـتامیننیرویانسانیـخریدوفروشوصادراتووارداتکلیهکاالهای
مجاز بازرگانی ـ انعقاد قرارداد با تمام اشــخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیالت از بانکها و خرید
وفــروش تجهیــزاتمورد نیاز درصورت لزوم پــسازاخذمجوزهایالزماز
مراجــع ذیربــط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحــدود مرکز اصلی :
اســتان تهران  -منطقه ، 16شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران،
محله دکترعلی شــریعتی  ،خیابان پادگان ولیعصر (عــج)  ،خیابان کاج  ،پالک4
 ،مجتمع بیمارســتان خانواده  ،بلوک ، 8طبقه اول کدپستی1613917179
ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 40000000ریال نقدی
منقسمبه 1000سهم 40000ریالیتعداد 1000سهمآنبانامعادیمبلغ
 40000000ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره2925/172
مــورخ 1399/05/02نــزدبانــکملتشــعبهبلــوارمعلمباکــد29256
پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره خانم اعظم فالحی به شــماره ملی
 1950824136و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2سال آقای
امینقائدرحمتیبهشــمارهملی 4073153412وبهســمترئیسهیئت
مدیره به مدت 2ســال آقای احســان توکلی به شماره ملی4172703348
وبهســمتمدیرعاملبهمدت 2ســالوبهسمتعضوهیئتمدیرهبهمدت
 2ســالدارندگانحقامضا:کلیهاوراقواســنادبهاداروتعهدآورشرکتاز
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر می باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه بازرسان خانم عذرا
قائدرحمتی به شــماره ملی  4071789689به سمت بازرس علی البدل به
مدتیکسالمالیآقایمحمدطالبیبهشمارهملی4210089801بهسمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج
آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدورپروانهفعالیتنمیباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117230

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود آرون طب ایده گســتر
درتاریــخ  1399/05/01به شــماره ثبت  562071به شناســه
ملــی  14009311079ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیــت :انجــام فعالیت های مربــوط به تجــارت ،بازرگانی ،خرید و
فــروش و خدمات پس از فروش ،تولیــد ،توزیع ،پخش و صادرات
و واردات کلیــه کاالهای مجــاز بازرگانی مخصوصا اقالم ،تجهیزات و
لوازم پزشکی ،گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها،
ترخیصکاالازگمرکاتداخلی،اخذواعطانمایندگیکمپانیهایمعتبر
داخلی و خارجی ،برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی
و بین المللی ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،ایجاد
شــعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشــور ،اخذ وام و اعتبارات
بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ،شرکت
در کلیــه مناقصات ،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی درصورت
لــزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از
تاریــخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان تهران  -منطقه
 ، 19شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله کاووسیه ،
بلوار نلسون ماندال  ،خیابان شهید عقیل خلیل زاده  ،پالک  ، 21طبقه
چهارم کدپستی 1969754555سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از
شــرکا خانم فرشته رضایی به شماره ملی  0016651391دارنده
 500000ریال ســهم الشــرکه آقای آرش زردکانلو به شماره ملی
 0079308252دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه اعضا
هیئت مدیره خانم فرشــته رضایی به شماره ملی 0016651391
و بــه ســمت مدیرعامل به مــدت نامحدود و به ســمت عضو هیئت
مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای آرش زردکانلو به شــماره ملی
 0079308252و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا
 :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته
 ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و
اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر
االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت
موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشــد .سازمان ثبت اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1117228

تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود آوازه فنــاوران مهرگان
درتاریخ  1399/05/12به شــماره ثبت  562618به شناسه ملی
 14009334995ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه
آن بــه شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگــردد .موضوع فعالیت
:خریــدو فــروش ،تولیــد و توزیع انــواع موبایل و تبلت و سیســتم
های هوشــمند،انواع نرم افزارها و ســخت افزارها،خرید وفروش
و واردات و صادرات کلیه اقالم بازرگانی،شــرکت در کلیه مناقصات
و مزایدات،شــرکت در کلیــه نمایشــگاه های داخلــی وخارجی،اخذ
واعطای نمایندگی مجاز،طراحی  ،تولید  ،بازاریابی ،فرووش وخدمات
پــس از فروش نــرم افزارهای عمومــی  ،اداری و بازرگانی  ،تولیدی
 ،صنعتــی و ایجاد بانکهــای اطالعاتی،انجام خدمات مشــاوره آی تی و
کارشناسی در زمینه پروژه های آی تی به مشتریان،قبول نمایندگی
فــروش و خدمــات پس از فــروش محصوالت نرم افزاری و ســخت
افزاری  ،تولید داخلی  ،خارجی و شــرکتهای وابســته درصورت لزوم
پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربــط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبــت بــه مــدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان تهــران  -منطقه ، 17
شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله افسریه  ،خیابان
شــهید عبدالحمید شــاطرنیا ( ، )32خیابان شــهید علیرضا سوئیزی
15متری سوم  ،پالک  ، 450طبقه همکف کدپستی 1784898311
ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1000000ریال
نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم معصومه کردیان
بــه شــماره ملــی  0075024195دارنــده  100000ریال ســهم
الشــرکه آقای مهدی کردی به شــماره ملی  0075911779دارنده
 900000ریال ســهم الشــرکه اعضــا هیئت مدیــره خانم معصومه
کردیــان به شــماره ملــی  0075024195و به ســمت نایب رئیس
هیئــت مدیره بــه مدت نامحدود آقــای مهدی کردی به شــماره ملی
 0075911779و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت
رئیــس هیئــت مدیره به مــدت نامحدود دارندگان حــق امضا  :کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری
باامضــاء آقــای مهدی کردی منفــردا ً همراه با مهر شــرکت معتبر می
باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار
اعتــدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردیــد .ثبت موضوع
فعالیــت مذکــور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت نمی باشــد.
سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1117225

آگهیتغییراتشرکتآبادعمرانپویاسهامیخاصبهشمارهثبت
393402وشناسهملی10780077139بهاستنادصورتجلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/04/25تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  :اعضا هیات مدیره بشــرح ذیل برای دو ســال انتخاب
گردیدند  :آقای ســعید پاکرو به کد ملی  - 5679259877آقای
فریدون مقدس نژاد بــه کد ملی  - 3719571947خانم عاطفه
نایــب زاده به کد ملــی  - 0039826082آقای محمدامین گنجه
ای به کد ملی  - 0062545361آقای امیر محمد پاکرو به کد ملی
1363238345 خانــم فریبا بیات بــه کد ملی 0056589212
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانم لیال ســادات ذکری بــه کد ملی
 0384899331به عنوان بازرس علی البدل برای یکســال مالی
انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار اعتدال جهت نشر آگهی های
شــرکت انتخاب گردید .سازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117219
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود لبخنــد نویــن شــریف
درتاریــخ  1399/05/19بــه شــماره ثبــت  562951به شناســه ملی
 14009349825ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت :دریافت
وام و تسهیالت مالی و اعتباری اعم از ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات
مالی و اعتباری مشاوره،تحلیل،طراحی و تولید و پیاده سازی سیستم های
مختلف رایانه ای تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزار های جامع
کاربــردی و انجام خدمات مشــاوره در زمینه های فنــاوری اطالعات انجام
پــروژه های انفورماتیکــی و فن آوری اطالعات اجرای طــرح های جامع فن
آوری اطالعــات شــامل تحلیل و طراحــی و تولید و اســتقرار و راه اندازی
و پشــتیبانی راه کار هــای مبتنی بــر نرم افزار در بخــش عمومی و دولتی
و وزارتخانــه ها و ســازمان ها و شــرکت های وابســته بــه دولت و بخش
خصوصــی تولید نــرم افزار مشــاوره و نظارت بر طرح هــای انفورماتیکی
انعقاد قرار دادهای همکاری و مشــارکت با شــرکت های داخلی و خارجی
در زمینــه فعالیت های رایانه ای اخذ و اعطای نمایندگی و شــعب شــرکت
هــای رایانه ای داخلی و خارجی آمــوزش دوره های تخصصی در زمینه آی
تی و آی ســی تی فروش خدمات مهندســی در زمینه رایانه ای شــرکت در
نمایشــگاه های داخلی و خارجی مشــاوره و طراحی و اجرای سیســتم های
رایانه و پیاده ســازی شــبکه های نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی رایانه
ای عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فعالیت های رایانه
ای مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و سخت
افزار ارایه خدمات اینترنتی و اینترانت اســتراتوژی و معماری سازمانی
و منودولــوژی و اجــرا و نظارت بر پروژه های فناوری اطالعات و مهندســی
مجــدد و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی و مشــاوره و طراحی نظام
های مدیریتی جهت تســهیل و افزایش کارایی ســازمان ها تهیه و تامین
تجهیزات و قطعات یدکی رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی تهیه و تامین
قطعات و اقالم و ملزومات و مواد مصرفی در زمینه رایانه طراحی و ساخت
و نصب و راه اندازی و تعمیرات سیستم های کامپیوتری و کنترلی طراحی
و اجرا و پشــتیبانی شــبکه داده ها تولید و ارایه کلیه قطعات و تجهیزات
و ســخت افزار های کامپیوتری شــرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و
خارجی تولید ابزار های نرم افزاری ،از قبیل وب ســایت ها و برنامه های
کاربردی مکانیزه کردن سیستم های اداری و اجرای سیستم های مکانیزه
شــده طراحی و تولید و اجرای سیســتم های امنیت شبکه و ارایه خدمات
تخصصی در رابطه با شبکه های مبتنی بر فیبر نوری و سبکه های بی سیم و
راه حل های ارتباط با اینترنت جها سازمان ها برنامه نویسی خرید و فروش
کامپیوتــر و لوازم جانبی ان و سیســتم هــای الکترونیکی طراحی صفحات
اینترنتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  -منطقه
 ، 18شهرســتان ری  ،بخش مرکزی  ،شــهر ری ،محله شــهرک جواداالئمه ،
 ، 74کوچــه شــهید ابوالفضــل ظهرابی  ،کوچه شــهید احمــد الفتی  ،پالک
 ، 37طبقه پنجم کدپســتی  1861866496ســرمایه شــخصیت حقوقی
عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه
هر یک از شــرکا آقــای محمدرضا همتی به شــماره ملی 0480563675
دارنده  9500000ریال ســهم الشــرکه خانم زهرا همتی به شماره ملی
 0480981957دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه اعضا هیئت
مدیره آقای محمدرضا همتی به شــماره ملی  0480563675و به ســمت
مدیرعامــل به مــدت نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیــره به مدت
نامحــدود خانم زهرا همتی به شــماره ملی  0480981957و به ســمت
عضــو هیئــت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اســناد و
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها
و عقوداسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل
شــرکت همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت
تعییــن گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران ()1117224

تاســیسشــرکتبامســئولیتمحــدودآوندسیســتمعصرنو
درتاریــخ  1399/04/29بــه شــماره ثبت  561715به شناســه
ملــی 14009298795ثبت و امضــا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصــه آن به شــرح زیر جهت اطــاع عموم آگهی میگــردد .موضوع
فعالیــت:تهیــهوتوزیــع،خریدوفــروشکلیهماشــینهایاداریو
دســتگاههای مصرفی ماشــینهای اداری فروش نرم افزار صندوق
هایفروشگاهیفیشپرینتربارکداسکنرلیبلپرینترکامپیوترلب
تــاپ و تمامی لوازم جانبی رایانه ای لیبــل کاغذ لوازم التحریر لوازم
فروشگاهی اسکنر مانیتور کارتریج مرکب مستر چیپ های کارتریج
قطعــات کامپیوتر و دســتگاههای اداری و قرارداد تامین و نگهداری
و خدمات و تعمیر ماشــین های اداری  ،طراحی وب ســایت و فروش
نــرم افزار و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بارگانی و اخذ وام
تسهیالتازکلیهبانکهاوموسساتواعطاینمایندگیدرداخلوخارج
از کشــور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
تهران  -منطقه ، 15شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران،
محله ایرانشــهر  ،خیابان ایرانشهر  ،خیابان سمیه  ،پالک ، 199طبقه
همکفکدپستی 1581718857سرمایهشخصیتحقوقیعبارت
اســت از مبلغ 500000000ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر
یکازشــرکاآقایمصطفیوفامنشبهشمارهملی0070340390
دارنده  250000000ریال ســهم الشرکه آقای سیدنادر حسینی
منش به شماره ملی  1375937261دارنده  250000000ریال
ســهمالشــرکهاعضاهیئتمدیرهآقایمصطفیوفامنشبهشماره
ملی0070340390وبهسمتعضوهیئتمدیرهبهمدتنامحدود
وبهسمتمدیرعاملبهمدتنامحدودوبهسمتنایبرئیسهیئت
مدیره به مدت نامحدود آقای سیدنادر حسینی منش به شماره ملی
 1375937261و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا
 :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،سفته
 ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنین کلیه نامه های عادی و
اداریباامضــاءمدیرعامــلورئیسهیئتمدیرهمتفقاهمراهبامهر
شرکتمعتبرمیباشداختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهروزنامه
کثیر االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید.
ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشــد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسساتغیرتجاریتهران()1117223

