آگهی

یکشنبه  15فروردین ماه 1400
شمــاره 4154

آگهی تغییرات شــرکت مســکن بسیجیان شهرســتان رودسر شرکت
تعاونی به شــماره ثبت  514و شناســه ملی  10720071051به استناد
صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/09/20و به استناد
مجوز شماره  11/4162مورخ  99/12/4اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
شهرســتان رودسر تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :شرکت مذکور در تاریخ
فوق منحل اعالم گردید اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودسر ()1116037

آگهی تغییرات شــرکت مشــاوره و وکالت صادق نیک بخش موسسه غیر
تجاری به شــماره ثبت  10و شناسه ملی  14003105642به استناد مجوز
شــماره 187/2755م 99/مــورخ  99/3/24مرکــز وکالی قــوه قضائیــه
اســتان گیالن و پروانه وکالت شــماره  50112مــورخ - 1 1399/02/14
پروانه وکالت آقای صادق نیک بخش شرفشاده به کد ملی 2721594141
از پایه دو به پایه یک و برای مدت نامحدود ارتقا یافت .اداره کل ثبت اسناد
و امالک اســتان گیالن مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری ســنگر
()1116033

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود تینــا بــازرگان تابــش
درتاریــخ  1399/06/02بــه شــماره ثبــت  563860به شناســه ملی
 14009383239ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تهیه وتوزیع
مواد مصرفی دام وطیور و محصوالت کشــاورزی و آرایشــی وبهداشــتی و
مواد غذایی وخرید وفروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز داخلی
و خارجی و امور بازرگانی-تهیه و توزیع تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه
صنایــع پالســتیک و فلــزات و -ارائه خدمات پزشــکی ازجمله تأســیس
بیمارســتان، ،آزمایشگاه البراتوار ،کارخانه داروسازی  . ،پیمانکاری انواع
ســاختمان های اداری و تجاری و مســکونی و ورزشــی و احداث پل و سد و
بیمارســتان و فرودگاه و راه وباند .امور تاسیســات .پیمانکاری نفت وگاز
وپتروشــیمی -ترخیص کاال وحق العمل کاری.شــرکت درنمایشــگاه ها ی
داخلــی وخارجی وشــرکت در مناقصات و مزایدات واخذ وام وتســهیالت
ارزی وریالی از موسسات وبانکهای خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلــی  :اســتان تهــران  -منطقه  ، 19شهرســتان تهران  ،بخــش مرکزی ،
شــهر تهــران ،محله اختیاریه  ،خیابان بهار  ،بن بســت مطلبــی  ،پالک -12
 ،طبقه اول  ،واحد  101کدپســتی  1939896451ســرمایه شــخصیت
حقوقی عبارت اســت از مبلغ  5,000,000,000ریال نقدی میزان ســهم
الشرکه هر یک از شرکا آقای عباس بهمنی به شماره ملی 0059464755
دارنده  1000000000ریال ســهم الشــرکه آقای علیرضا شــکیب پور
بــه شــماره ملــی  0493411836دارنده  1200000000ریال ســهم
الشــرکه آقــای علی خیــری دســتنائی به شــماره ملــی 1911393227
دارنده  1000000000ریال ســهم الشــرکه آقای عبــاس حیدری قلعه
کلی به شــماره ملی  2595880268دارنده  800000000ریال ســهم
الشــرکه خانــم میتــرا اکبری بــه شــماره ملــی  6639943840دارنده
 1000000000ریال ســهم الشــرکه اعضــا هیئت مدیــره آقای عباس
بهمنــی به شــماره ملــی  0059464755و به ســمت مدیرعامل به مدت
نامحــدود و به ســمت عضو هیئــت مدیره به مدت نامحــدود آقای علیرضا
شــکیب پور به شماره ملی  0493411836و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت نامحدود آقای علی خیری دستنائی به شماره ملی 1911393227
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای عباس حیدری قلعه
کلی به شــماره ملی  2595880268و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
بــه مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد
آور شــرکت از قبیــل چک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و
همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل یا یکی از اعضای
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :
طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت
تعییــن گردید .ثبت موضوع فعالیــت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران ()1117233

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص معــادن مــس نویــن کاریــز درتاریخ
1399/06/16بهشمارهثبت564603بهشناسهملی14009412247
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :اکتشــاف و استخراج و بهره برداری از
معــادن ( به جز نفت و گاز و پتروشــیمی ) و تولیــد و فرآوری و صادرات انواع
مــواد معدنی ( کانی های غیر فلــزی ) تولید و صادرات پودرهای مواد معدنی
 ،فعالیت در تهیه طرح های اکتشــاف و بهره برداری از معادن  ،صدور ســنگ
های معدنی و تزئینی و ساختمانی و مواد فرآورده های معدنی و فروش انواع
تولیدات شــرکت به هر شــکل و حالت و واردات ماشین آالت مواد مصرفی و
تجهیزات معدنی و صنایع وابسته و واردات کلیه اقالم مجاز  ،انجام کلیه امور
بازرگانــی و صــادرات و واردات و برگزاری نمایشــگاههای داخلی و خارجی و
کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته
باشــد .خریدو فروش کاال و انجام کلیه امــور فعالیتهای بازرگانی و واردات و
صــادرات مــواد اولیه و کاال ،تجزیه فیزیکی و شــیمیایی و فلوتاســیون مواد
معدنی و تولید مواد شیمیایی و ترکیبات مربوطه و ایجاد و توسعه آزمایشگاه
 ،اخذ نمایندگی از شــرکتهای داخلی و خارجی و کلیه فعالیت های مجاز مرتبط
( مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت های تولیدی و بازرگانی ) خرید و فروش
ســهام و ســرمایه گذاری مستقیم یا مشــارکت در ایجاد توسعه و راه اندازی
طــرح های تولیــدی و بازرگانی درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از
مراجــع ذیربــط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحــدود مرکز اصلی :
اســتان تهران  -منطقه  ، 15شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران،
محله عباس آباد-اندیشه  ،خیابان باغ  ،خیابان شهید محمدحسین علی اکبری
 ،پــاک  ، 31طبقــه اول  ،واحد جنوبی کدپســتی  1576933116ســرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000,000ریال نقدی  0ریال
غیر نقدی ندارد منقســم به  1000ســهم  1000000ریالی تعداد 1000
سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی شماره  6564مورخ  1399/04/14نزد بانک ملت شعبه امیراتابک با
کد  65649پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای عباس صادقیان
بــه شــماره ملی  0051580039و به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره به
مدت  2ســال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای محســن
رحیمی به شــماره ملی  0439559774و به ســمت رئیس هیئت مدیره به
مدت  2ســال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای محمدرضا
فراشباشــی به شــماره ملی  0681621044و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2ســال آقای حســین فیاض پور به شــماره ملی  2269732601و
به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2
ســال آقای ماشااله شریف به شــماره ملی  6199415663و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیات
مدیــره همــراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد .اختیارات مدیــر عامل  :طبق
اساسنامه بازرســان آقای محسن صادقیان به شماره ملی 0020424663
بــه ســمت بازرس علی البدل به مدت یک ســال مالی آقــای محمد رحیمی به
شــماره ملی  0079358772به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین 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 ()1117234

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود حامیان ســتارگان پویــا درتاریخ
1399/09/19بهشمارهثبت569420بهشناسهملی14009633064
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهــی میگردد .موضــوع فعالیت :ارائــه کلیه فعالیت های آموزشــی
ورزشــی اعم از عملــی و تئوری ،ارائــه کلیه فعالیت های مربوط به مدرســه
شــنا ،آمــوزش ،مبتدی و حرفه ای ،شــرکت در مســابقات ورزشــی مختلف،
انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،ایجاد شعب و نمایندگی در
داخــل و خارج از کشــور ،اخذ وام و اعتبارات بانکــی بصورت ارزی و ریالی از
کلیه بانکهای داخلی ،شــرکت در کلیــه مناقصات ،پیمانها و مزایدات دولتی و
خصوصی مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
تهران  -منطقه  ، 18شهرستان ری  ،بخش مرکزی  ،شهر ری ،محله دولت آباد
 ،کوچه (پارک)  ،خیابان قدس  ،پالک  ، 211مجتمع سیمان  ،بلوک 1ورودی، 2
طبقه چهارم  ،واحد  47کدپستی  1857784489سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت اســت از مبلغ  10,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک
از شــرکا خانم شــیوا مالحاجی زاده به شــماره ملی  0480452271دارنده
 5000000ریال ســهم الشــرکه خانم شــهال محمودی هریس به شماره ملی
 0492861323دارنده  5000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
خانم شــیوا مالحاجی زاده به شــماره ملی  0480452271و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
نامحدود خانم شــهال محمودی هریس به شــماره ملــی  0492861323و به
ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مــدت نامحــدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور
شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنین
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می
باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117240

تاسیس شرکت سهامی خاص طرح آفرینان جم درتاریخ1399/09/24
به شــماره ثبت  569693به شناســه ملی  14009646568ثبت و امضا
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگــردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات مشــاور در زمینه طراحی و نظارت
فنی از قبیل خدمات و مطالعات در مراحل شناسایی ،توجیه فنی و اقتصادی
طرحها ،تهیه نقشــهها و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرحها ،نظارت
فنی بر حســن اجرا و انجام خدمات مشــاورهای مربوط به دوره بهرهبرداری
و نگهــداری فنــی و همچنین خدمات مدیریت بر طرحها ،مهندســی ارزش و
انجام مطالعات مقدماتی و طراحی و نظارت براجرای عملیات راهسازی ،پلها و
تونلها ،راهآهن ،تقاطعهای شهری و غیرشهری ،مترو ،بندرسازی و سازههای
دریایی ،شــبکههای آبیاری و زهکشی ،تاسیســات آب و فاضالب ،حفاظت و
مهندسی رودخانه ،ژئوتکنیک ،سازه ،ابنیه فنی راه و راه آهن ،محیط زیست،
تاسیســات برق و مکانیک ،بازرســی فنی ،ایمنی و پدافند غیرعامل ،زمین
شناسی ،مقاوم سازی ،امور نقشه برداری و راهداری ،سیستمهای اطالعات
جغرافیایی (جی ای اس) ،بهینه ســازی مصــرف انرژی ،خطوط انتقال نفت و
گاز ،مطالعات هوشمندســازی سیســتمهای حمل و نقل و ترافیک ،حفاظت و
مرمت و احیا محوطههای قدیمی -انجام مطالعات مربوط به برنامهریزی و تهیه
طرحهای توسعه و عمران و طرح تفصیلی شهرها ،طرح هادی شهری – مشاوره
و طراحی و نظارت بر کلیه پروژههای ســاخت بناهای آموزشــی و تحقیقاتی،
مراکز ورزشی و بهداشتی ،مسکونی ،تجاری ،کارخانهها -صادرات و واردات
خدمات مهندســی پس از اخذ مجوز از مراجــع ذیصالح ،اعطای نمایندگی به
اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ،شرکت در نمایشگاهها
و همایشهــای عمومی و تخصصی داخلی و خارجی -اخذ وام و تســهیالت از
بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی برای شرکت -تاسیس
شــعبه در سراســر کشــور -شــرکت در مزایدهها و مناقصههای دولتی و
خصوصــی درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  -منطقه
 ، 16شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران ،محله حشــمتیه  ،کوچه
شهید احمد ریاضتی شمالی  ،کوچه شهید علی اکبر عطرچی  ،پالک  ، 45طبقه
دوم کدپســتی  1637678184سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  100,000,000ریال نقدی منقســم به  1000سهم  100000ریالی
تعداد  1000سهم آن با نام عادی مبلغ  35000000ریال توسط موسسین
طی گواهی بانکی شــماره  127/99/803مورخ  1399/08/22نزد بانک
اقتصاد نوین شعبه دکتر بهشتی با کد  127پرداخت گردیده است والباقی
در تعهد صاحبان ســهام می باشــد اعضا هیئت مدیره آقای جلیل عدالتی به
شــماره ملی 1080073949و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
 2ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت  2ســال آقای مهــران مظفر جزی به
شــماره ملی  5100063769و به ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت 2
سال آقای میالد حسینی نیا به شماره ملی  5490005556و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق بهادار
و تعهدآور از جمله چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی به امضای
مدیرعامل و یک نفر از اعضای هئیت مدیره با مهر شــرکت و در غیاب مدیر
عامل با امضای رئیس هئیت مدیره و یک نفر از اعضای هئیت مدیره همراه
با مهر شرکت معتبر خواهد بود .کلیه نامه های اداری به امضای مدیرعامل و
یا یکی از اعضای هئیت مدیره به همراه مهر شرکت به تنهایی معتبر خواهد
بود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد دادخواه به
شــماره ملی  1080064508به ســمت بازرس علی البدل به مدت  1سال
آقای حمیدرضا کشاورزیان صادق آبادی به شماره ملی  1112131620به
سمت بازرس اصلی بهمدت 1سال روزنامهکثیراالنتشار اعتدال جهت درج
آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117283

تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود ســانا پــردازش پارتــاک درتاریخ
1399/10/02بهشمارهثبت570168بهشناسهملی14009669439ثبت
وامضاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبهشرحزیرجهتاطالععمومآگهی
میگردد .موضوع فعالیت :هدف از ایجاد شرکت فعالیت در زمینه ساخت و تولید
ماژولهایالکترونیکیومخابراتیبودهومحدودهاصلیآنرامداراتالکترونیکی
تشــکیل می دهند .از این رو این شرکت در زمینه مدارهای دیجیتال و مدارهای
مخابراتیوبرنامهنویســیهایســختافزاریونرمافزاریمتمرکزخواهدبود.
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  -منطقه ، 14شهرستان تهران ،
بخشمرکزی،شهرتهران،محلهشاهین،خیابان 20متریگلستانشرقی،خیابان
گل میخک  ،پالک ، 18طبقه دوم کدپســتی 1475863935ســرمایه شخصیت
حقوقــیعبارتاســتازمبلــغ 200,000,000ریالنقــدی9,800,000,000
ریال غیر نقدی واحد خریداری شده جهت مکان انجام فعالیت شرکتمیزان سهم
الشــرکههریکازشــرکاخانمســمانهوحیدیبهشــمارهملی0083410236
دارنده 5000000000ریال ســهم الشــرکه آقای مسعود مردانی نجفآبادی به
شــمارهملی 1092205586دارنده 5000000000ریالسهمالشرکهاعضا
هیئتمدیرهخانمسمانهوحیدیبهشمارهملی 0083410236وبهسمتعضو
اصلیهیئتمدیرهبهمدتنامحدودآقایمسعودمردانینجفآبادیبهشمارهملی
 1092205586وبهسمتمدیرعاملبهمدتنامحدودوبهسمترئیسهیئت
مدیرهبهمدتنامحدوددارندگانحقامضا:کلیهاوراقواسنادبهاداروتعهدآور
شرکتازقبیلچک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسالمیوهمچنینکلیهنامه
هایعادیواداریباامضاءمسعودمردانینجفآبادیهمراهبامهرشرکتمعتبرمی
باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ
وصدورپروانهفعالیتنمیباشــد.ســازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117282

آگهی تغییرات شرکت نیک فرد خزر شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبــت  15095و شناســه ملی  10720270530به اســتناد صورتجلســه
هیئت مدیره مورخ  1398/02/02تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - 1 :شــعبه
شــرکت به نشــانی بندرعباس  ،چهــارراه جهانبار  ،رو بــه روی مرکز مخابرات
شــماره  ، 5کوچه قهرمانان  6کدپســتی  7915649749تاســیس گردید و
آقای محمد فرد مشــراقی به ســمت مدیر شــعبه تعیین گردیدند .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان گیالن اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
رشت ()1104989

تاســیسشــرکتبــامســئولیتمحــدودآزمونگــرانســامتهزاره
ســوم درتاریخ  1399/04/03به شــماره ثبت  560135به شناســه ملی
 14009229060ثبــتوامضــاذیلدفاترتکمیلگردیدهکهخالصهآنبه
شــرح زیر جهت اطــاع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تاســیس یا راه
انــدازی یا بهره بــرداری مراکز درمانی بالینی در منــزل درصورت لزوم پس
ازاخــذمجوزهــایالزمازمراجعذیربطمدتفعالیــت:ازتاریخثبتبهمدت
نامحدود مرکز اصلی  :اســتان تهران  -منطقه ، 19شهرســتان تهران  ،بخش

5
آگهی تغییرات شرکت رگا زمین ساخت سهامی خاص به شماره ثبت 334254
و شناسه ملی  10103715253به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1399/08/11تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :ترازنامه و حســاب
سود و زیان شرکت منتهی به 1398/12/29مورد تصویب قرار گرفت  .روزنامه
کثیراالنتشــار اعتدال جهت درج آگهی ها? شــرکت تعیین گردید .پریچهر زمرد
بخش به ش.م  0040960889و محمد حســن احمدی پور جمالی به شــماره ملی
 0041104498به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برا? مدت
یکسال مالی انتخاب شدند  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117238
آگهی تغییرات شــرکت رویا موتور هســتی شرکت با مسئولیت محدود به
شــماره ثبت  589و شناســه ملی  14007135194به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی مورخ  1399/08/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :روزنامه
کثیراالنتشــار اعتدال جهت نشــر آگهی های شرکت انتخاب گردید حجت اله
قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای
اســتان تهران ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور اداره کل ثبت اســناد و
امالک اســتان تهران مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری پیشــوا
()1117241

مرکزی،شهرتهران،محلهداوودیه،خیابانآزیتا،خیاباندوم،پالک، -1طبقه
اول  ،واحد 6کدپســتی 1911936614ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت

تاســیس شرکت با مســئولیت محدود دفتر پیشخوان خدمات
دولــت ســلیمانی ثمریــن درتاریــخ  1399/02/22به شــماره
ثبت  557932به شناســه ملــی  14009134876ثبت و امضا
ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمــوم آگهی میگــردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشــخوان
دولــت الکترونیــک از قبیــل ایجاد و بهــره بــرداری و انجام کلیه
خدمــات مرتبــط و قابل ارائــه در دفاتر پیشــخوان دولت و بخش
عمومــی غیــر دولتی درصورت لــزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم
از مراجــع ذیربــط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت بــه مدت نامحدود
مرکز اصلی  :اســتان تهران  -منطقه  ، 13شهرستان تهران  ،بخش
مرکــزی  ،شــهر تهران ،محلــه انبار نفــت  ،کوچه شــهید محمدی ،
خیابــان آیــت الــه عبدالمجیدایروانی  ،پــاک  ، 296طبقه همکف
کدپســتی  1339634944ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبارت
اســت از مبلــغ  10000000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه
هــر یــک از شــرکا آقای بابــک ســلیمانی ثمریــن به شــماره ملی
 0072236132دارنــده  100000ریال ســهم الشــرکه آقای
ارمان ســلیمانی ثمرین به شــماره ملی  0084149663دارنده
 9700000ریال ســهم الشــرکه آقای بشیر ســلیمانی ثمرین به
شــماره ملــی  1461892732دارنــده  100000ریــال ســهم
الشــرکه خانم نسرین میرزایی به شــماره ملی 4911533110
دارنده  100000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئــت مدیره آقای
بابک ســلیمانی ثمرین به شماره ملی  0072236132و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ارمان ســلیمانی ثمرین
به شــماره ملــی  0084149663و به ســمت مدیرعامل به مدت
نامحــدود و به ســمت عضــو هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقای
بشــیر سلیمانی ثمرین به شماره ملی  1461892732و به سمت
عضــو هیئــت مدیره به مــدت نامحدود خانم نســرین میرزایی به
شــماره ملی  4911533110و به ســمت رئیس هیئت مدیره به
مــدت 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 باامضاء مدیرعامل
بــه تنهایــی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت درج
آگهــی های شــرکت تعیین گردیــد .ثبت موضــوع فعالیت مذکور
بــه منزلــه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .ســازمان ثبت
اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1117236

آگهی تغییرات شــرکت ســینا مکمل هیراد ســهامی خاص به شماره ثبت
 549245و شناســه ملی  14008718284به اســتناد صورتجلسه مجمع
عمومــی عادی بطور فوق العاده مــورخ  1399/06/30تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد  :روزنامه کثیراالنتشار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی  98به تصویب رسید .آقای امیر
حضرتی به شماره ملی  4020208263به عنوان بازرس اصلی  ،آقای فرید
رســولی به شــماره ملی  4040230671به عنوان بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117277

آگهی تغییرات شــرکت پارس جلفا ســهامی خاص به شماره ثبت 98339
و شناســه ملی  10101423450به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1399/06/01تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :موسسه
حسابرســی هدف نویــن نگر به شناســه ملی  10320537520به ســمت
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران حسابداران رسمی به
شناســه ملی  10100526298به ســمت بازرس علی البدل برا? مدت یک
سال مالی انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار اعتدال جهت درج آگهی های
شــرکت تعیین شــد .ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی  98به تصویب
رســید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1117278

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود پــاک تجــارت پــارال درتاریخ
1399/09/29بهشمارهثبت569943بهشناسهملی14009658885
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهای تولیدی  ،تجاری،
صنعتــی،طراحی،بازرگانی،بســتهبندی،ســاخت،خدماتــی،توزیع،خریدو
فروش  ،عمده فروشی  ،خرده فروشی ،بنکداری  ،پخش عمده و پخش خرده ،
پخشمویرگی(سردوگرم)انواعموادضدعفونیکنندهانواعموادشیمیایی
مجاز  ،لوازم آرایشــی و بھداشــتی  ،مواد ضد عفونی کننده و مواد شوینده ،
مایع دستشــویی  ،مایع ظرفشویی  ،قرص و پودر ماشین ظرفشویی  ،شیشه
پاککن،جرمگیر،ســفیدکننده،گندزدا،مایعوپودرلباسشــوییدســتیو
ماشینی  ،شامپو فرش  ،بدن  ،سر  ،نرم کننده موی سر و لباس  ،خوشبو کننده
بدنوهوا(مایع،جامد،اســپری)،پاککنندهســطوح،پاککنندهشــیرآالت
،ضد عفونی کننده میوه و ســبزی  ،و ســایر مواد شوینده و ضد عفونی کننده ،
انواع دســتمال های نظافت  ،ســفره های یکبار مصرف  ،کیسه فریزر و کیسه
زیاله،روکشمحافظغذا،اسانسبهداشتیوغذایی،موادغذاییونوشیدنی
 ،آبلیمو  ،رب  ،برنج  ،مواد لبنی  ،ماست و پنیر  ،نوشابه  ،آبمیوه  ،نوشیدنی های
انرژی زا  ،ماکارونی  ،حبوبات و خشــکبار و خدمات پس از فروش ،صادرات و
وارداتکلیــهکاالهایمجــازبازرگانی،خریدوفروشکاالهایمجازبازرگانی،
شــرکت در مناقصه ها و مزایده ها ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
داخلی و خارجی ،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات
مالی و اعتباری داخلی و خارجی ،اخذ نمایندگی مجاز از شــرکتها و موسســات
داخلیوخارجیواعطاینمایندگیبهآنها،مشــارکتوشــرکتدرنمایشــگاه
های تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :اســتان تهران  -منطقه  ، 14شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی ،
شهر تهران ،محله جهاد  ،خیابان چهلستون  ،خیابان شهید فرهاد رزم آرا ()12
 ،پــاک ، -35طبقــه پنجم  ،واحد 10کدپســتی 1431883897ســرمایه
شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 5,000,000ریال نقدی میزان سهم
الشرکههریکازشرکاآقایامیرآزادیسیربهشمارهملی1360085386
دارنده 2500000ریال ســهم الشــرکه آقای نیما اشــرفی به شــماره ملی
 1360176233دارنده 2500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
آقای امیر آزادی سیر به شماره ملی  1360085386و به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای
نیما اشــرفی به شماره ملی 1360176233و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور
شــرکتازقبیلچک،ســفته،بروات،قراردادها،عقوداســامیوهمچنین
کلیــه نامه های عــادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری
تهران ()1117280

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودتولیدیصنعتینیکافکارآوینادرتاریخ
 1399/10/14به شماره ثبت 570771به شناسه ملی14009698714
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهــی میگردد .موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهای تولیدی  ،تجاری،
صنعتی،طراحی،بازرگانی،بستهبندی،ساخت،خدماتی،توزیع،خریدوفروش
 ،عمده فروشــی  ،خرده فروشــی ،بنکداری  ،پخش عمده و پخش خرده  ،پخش
مویرگی ( سرد و گرم ) انواع مواد ضد عفونی کننده انواع مواد شیمیایی مجاز
،لوازمآرایشــیوبھداشــتی،موادضدعفونیکنندهوموادشــوینده،مایع
دستشــویی  ،مایع ظرفشــویی  ،قرص و پودر ماشین ظرفشویی  ،شیشه پاک
کن ،جرم گیر  ،سفیدکننده  ،گندزدا  ،مایع و پودر لباسشویی دستی و ماشینی ،
شامپو فرش  ،بدن  ،سر  ،نرم کننده موی سر و لباس  ،خوشبو کننده بدن و هوا
( مایع  ،جامد  ،اســپری )  ،پاک کننده ســطوح ،پاک کننده شیر آالت ،ضد عفونی
کننده میوه و سبزی  ،و سایر مواد شوینده و ضد عفونی کننده  ،انواع دستمال
هاینظافت،سفرههاییکبارمصرف،کیسهفریزروکیسهزیاله،روکشمحافظ
غذا  ،اسانس بهداشتی و غذایی  ،انواع حشره کش ها  ،خدمات پس از فروش،
صــادراتووارداتکلیــهکاالهایمجازبازرگانی،خریدوفروشکاالهایمجاز
بازرگانی ،شــرکت در مناقصه ها و مزایده ها ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی
و حقوقــی داخلی و خارجی ،اخذ وام و تســهیالت ریالــی و ارزی از کلیه بانک ها
و موسســات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ،اخذ نمایندگی مجاز از شــرکتها و
موسســات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها ،مشــارکت و شــرکت در
نمایشــگاه های تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشــور درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :اســتان تهران  -منطقه  ، 14شهرســتان تهران  ،بخش
مرکزی  ،شهر تهران ،محله شهرک راه آهن  ،خیابان گلفام  ،خیابان بنفشه دوم
غربی،پالک، 36طبقهدوم،واحدغربیکدپســتی 1494816565ســرمایه
شخصیتحقوقیعبارتاستازمبلغ100,000,000ریالنقدیمیزانسهم
الشــرکههریکازشــرکاخانمآویناقهرمانیبهشمارهملی0026870290
دارنده 10000000ریالســهمالشــرکهآقایحمیدقهرمانیبهشمارهملی
 0067899676دارنده  60000000ریال ســهم الشــرکه خانم افســانه
دهکان اصل به شــماره ملــی  0076693686دارنــده  20000000ریال
ســهمالشــرکه خانم بارانقهرمانی به شــمارهملی 0151572844دارنده
 10000000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقــای حمید قهرمانی
بــهشــمارهملی 0067899676وبهســمتمدیرعاملبهمــدتنامحدودو
به ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت نامحدود خانم افســانه دهکان اصل
به شــماره ملی 0076693686و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهروزنامهکثیراالنتشاراعتدالجهتدرج
آگهی های شــرکت تعیین 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 ()1117285

اســت از مبلغ 10000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای مجید خوشرو به شماره ملی 0035331720دارنده 5000000ریال
سهم الشــرکه آقای محمد مجددی به شــماره ملی  0070175365دارنده
 5000000ریالســهمالشــرکهاعضاهیئتمدیرهآقایمجیدخوشــروبه
شــماره ملی 0035331720و به ســمت مدیرعامل به مــدت نامحدود و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد مجددی به شماره ملی
 0070175365وبهسمترئیسهیئتمدیرهبهمدتنامحدوددارندگان
حقامضا:کلیهاوراقواســنادبهاداروتعهدآورشــرکتازقبیلچک،سفته
،بــروات،قراردادها،عقوداســامیوهمچنینکلیهنامــههایعادیواداری
با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد .
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشوراداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117235

آگهــی تغییرات شــرکت هوا فضای پارســیان شــرکت ســهامی
خاص به شــماره ثبت  314574و شناســه ملی 10103549754
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ
 1398/11/01تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :آقای حســن دژپوربه
شــماره ملی  0047414693به ســمت رئیس هیئت مدیره  ،آقای
مصطفــی تاج به شــماره ملی  0450977511به ســمت مدیرعامل
و عضــو هیئــت مدیــره  ،خانم زهــرا صالحی جوزانی به شــماره ملی
 0036059439بــه ســمت نائب رئیس هیئت مدیــره برای مدت
دو ســال انتخــاب گردیدنــد .مهــری طالبــی بخــش به شــماره ملی
 ، 3875048881الهه طالبی بخش به شماره ملی 0064765245
بــه ترتیب به ســمت بازرس اصلی و بازرس علــی البدل برای مدت
یکســال مالی انتخاب شــدند  .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شــرکت از قبیل چک ســفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با
امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت
معتبر می باشــد .ترازنامه و حســاب ســود و زیان شــرکت منتهی به
ســال  1397مورد تصویــب قرار گرفــت .روزنامه کثیراالنتشــار
اعتــدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ســازمان ثبت
اســنادوامالک کشــور اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1117237

