6
آگهی تغییرات شــرکت تحقیقاتی و مهندســی توســعه صنایع
نوین شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت  29455و شناســه
ملــی  10100749138بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی
عــادی بطــور فوق العــاده مــورخ  1399/09/01تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد  :اعضای هیات مدیره برای مدت دو ســال به شــرح زیر
انتخاب گردیدند :شــاهرخ ســبک دســت نودهی به شــماره ملی
 0062706314بــه عنــوان عضــو هیئت مدیــره و مدیرعامل و
شــهاب سبک دســت نودهی به شــماره ملی  0062706306به
عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و شــاهین ســبک
دســت نودهی به شــماره ملــی  0062422871بــه عنوان عضو
هیئــت مدیره و نایب رئیــس هیئت مدیــره  .روزنامه اعتدال به
عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب
گردید .ســازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1117239

یکشنبه  15فروردین ماه 1400
شمــاره 4154

تاســیس شرکت با مسئولیت محدود ستاره درین تجارت آناهیتا درتاریخ

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود نانــو درمــان بــه رخ
درتاریــخ  1399/10/08بــه شــماره ثبت  8496به شناســه ملی
 14009684087ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده که
خالصــه آن به شــرح زیر جهت اطــاع عموم آگهی میگــردد .موضوع
فعالیــت :تولیــد ،خریــد و فــروش مواد اولیــه و لوازم آرایشــی و
بهداشــتی .صادرات و واردات .اخذ و اعطــای نمایندگی های داخلی
و خارجی .شــرکت در مناقصات.افتتاح حساب بانکی درصورت لزوم
پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبــت به مــدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان تهــران  -منطقه ، 13
شهرســتان شهریار  ،بخش مرکزی  ،شــهر شهر جدید اندیشه ،محله
فاز  4اندیشــه  ،میدان شــهدای گمنام  ،بلوار آزادی  ،پالک  ، 0طبقه
همکف کدپستی  3354952888سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از
شرکا آقای بهنام قاسمی گل به شماره ملی  3350009670دارنده
 600000ریال ســهم الشــرکه آقای علی قاسمی گل به شماره ملی
 5560161365دارنــده  400000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا
هیئت مدیره آقای بهنام قاسمی گل به شماره ملی 3350009670
و به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت
مدیرعامــل به مدت نامحدود آقای علی قاســمی گل به شــماره ملی
 5560161365و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
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 باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت
معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر
االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید .ثبت
موضــوع فعالیــت مذکور به منزله اخذ و صــدور پروانه فعالیت نمی
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری شهریار ()1117284

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص پترو ســازه آســور درتاریخ
 1399/11/07بــه شــماره ثبــت  572076بــه شناســه ملــی
 14009758254ثبــت و امضــا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که
خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد .موضوع
فعالیــت :انجــام کلیه امــور در زمینه مدیریــت و برنامه ریزی در
خصــوص تعمیر و نگهــداری فنی مخازن ذخیره و باالنس درصنایع
نفت و گاز و پتروشــیمی ،بازرسی فنی و کنترل فنی کیفیت مخازن
و باالنــس ،مشــاوره و مونتــاژ و پیــش راه انــدازی و راه اندازی،
نگهداری فنی و تعمیرات مخازن ذخیره و باالنس ،طراحی ،ساخت و
مونتاژ کلیه تجهیزات مربوط به مخازن در بخش های مکانیک ،ابزار
دقیق ،ایمنی و انجام تمامی مراحل تعمیرات اساســی ،بازســازی و
بروز رســانی مخازن ذخیره و باالنس با مشــارکت اشخاص حقیقی
و حقوقــی داخلــی وخارجی درراســتای موضوع فعالیت شــرکت ،
انجام کلیه امور بهره برداری از تاسیسات مخازن ذخیره و باالنس
درصنایــع نفــت و گاز و پاالیــش و پتروشــیمی و خریــد وفروش
وصــادرات وواردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی شــرکت در کلیه
مناقصــات و مزایدات ونمایشــگاههای دولتــی وخصوصی داخلی
وخارجی اخذ واعطای نمایندگی داخلی وخارجی اخذ وام وتسهیالت
واعتبارات ریالی وارزی از کلیه بانکها وموسســات مالی واعتباری
دولتــی وخصوصــی داخلی وخارجــی درصورت لزوم پــس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  -منطقه  ، 19شهرستان تهران
 ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله کاووسیه  ،خیابان شهید مهندس
سعید ناصری  ،خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 2551برج کیان  ،طبقه 15
 ،واحد  34کدپســتی  1968643222سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت اســت از مبلغ  10,000,000,000ریال نقدی منقســم به
 10000000ســهم  1000ریالی تعداد  10000000سهم آن با
نام عادی مبلغ  3500000000ریال توسط موسسین طی گواهی
بانکی شماره  99-801-3518مورخ  1399/10/22نزد بانک
سامان شعبه آفریقا با کد  801پرداخت گردیده است والباقی در
تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم الهام وهابی
ورکی به شــماره ملــی  0072401168و به ســمت نایب رئیس
هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای میالد مشــکانی به شــماره ملی
 0795175051و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای امیر خطیبی به شماره ملی  2297980671و به سمت عضو
اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال آقای فریبرز باطبی به شــماره
ملی  6599844723و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
 2ســال و به ســمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا
 :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیل چک ،
ســفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اســامی باامضــای مدیرعامل و
یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس
هیئــت مدیره و یکــی از اعضای هیئت مدیره متفقــا همراه با مهر
شــرکت و همچنیــن کلیه نامــه های عادی و اداری بــا امضای مدیر
عامل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساســنامه بازرســان خانم هدیه مومن نژاد به شماره
ملی  0013913956به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال
حسابرســی قواعد به شناســه ملی  10103225106به ســمت
بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت
درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور
بــه منزلــه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .ســازمان ثبت
اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1117290

تاســیس شرکت با مســئولیت محدود مشاوران لوتوس سازه آرتیمان
درتاریــخ  1399/10/21بــه شــماره ثبــت  571160به شناســه ملی
 14009717139ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل گردیــده که خالصه
آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت :انجام
خدمــات اجــرای ســاختمان و نظارت فنــی کلیــه طرحهای عمرانی شــامل
ســاختمانهای مســکونی اداری و عمرانی شــامل ابنیــه و راه و اجرای کلیه
عملیــات پــروژه های نقشــه برداری و محاســبه کلیه پروژه هــای عمرانی
شــامل ابنیه و راه ،ارائه کلیه خدمات مشــاوره ای طراحی و نظارت ،اجرای
ژئــو تکنیــک و آزمایشــگاه بتــن و مقاومت مصالــح ،اجرای کلیــه عملیات
خاکبــرداری و خاکریزی ،مدیریــت بر امور عمران ابنیه و راه از قبیل انبوه
ســازی ساختمانهای شهری وروســتائی و صنعتی ،شهر سازی آب و فاضالب
و تاسیسات شهری ،راه سازی و محوطه سازی و سوله سازی ،اجرای عملیات
مربوط به پروژه های ســد سازی ،ســازه های آبی و آبرسانی و اجرای پروژه
های تاسیســاتی شــامل آب و برق و گاز ،مشــاوره در امور پیمانکاری راه و
ابنیه،تاســیس و تولید فرآورده های فلزی و بتنی ســبک و ســنگین راه و
ســاختمان ،عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی ،اخذ وام و تسهیالت
از بانکهــا و موسســات مالــی و اعتباری دولتی و خصوصــی ،خرید و فروش
و واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای مجاز بازرگانی ،شــرکت در مزایدات
ومناقصات دولتی و خصوصی ،اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتهای داخل و
خارج از کشــور ،مطالعه خواص فیزیکی ،مکانیکی و شیمیایی خاک ومصالح
مانند بتن ،ســیمان ،قیر و آســفالت ،تهیه و تدوین اســتاندارد ها بمنظور
انتخاب و تعیین روشــهای مناســب برای انجام آزمایشــهای مربوطه،انجام
آزمایشــهای فنی و کالیبراســیون تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل عملیات
اجرایی و تطبیق آنها با مشخصات فنی ابالغی ،انجام آزمایشات قیر مکانیک
خاک و ســنگ ،بتن و مصالح ساختمانی ،ارائه خدمات و خرید و فروش کلیه
دســتگاهها و تجهیزات مرتبط با موضوع شــرکت « درصورت لزوم پس از
اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  -منطقه  ، 14شهرستان تهران  ،بخش
مرکزی  ،شهر تهران ،محله کوی ارم  ،خیابان استاد شهریار  ،بن بست ارم6
 ،پالک  ، -6ســاختمان قطعه 113-داود حاجی قاســمی  ،طبقه اول  ،واحد
 9کدپســتی  1484684263سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از
مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شرکا آقای
سیدامید حسینی به شماره ملی  0013624172دارنده  500000ریال
ســهم الشرکه آقای ســیدحامد حسینی به شــماره ملی 0078258057
دارنده  500000ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سیدامید
حســینی به شــماره ملی  0013624172و به ســمت عضــو اصلی هیئت
مدیــره به مــدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مــدت نامحدود آقای
ســیدحامد حســینی به شــماره ملی  0078258057و به ســمت رئیس
هیئــت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود
اســامی و همچنیــن کلیه نامه های عــادی و اداری با امضــاء رئیس هیئت
مدیره یا مدیرعامل هرکدام به تنهایی 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 فعالیت نمی باشــد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117288

تاســیسشــرکتبامســئولیتمحدودبازرگانیســورنتجارت
ســبزمهرگاندرتاریــخ 1399/11/28بهشــمارهثبت573245
به شناســه ملی  14009817422ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضــوع فعالیت :خریدوفــروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای
مجــاز بازرگانــی و ترخیص کاال از گمــرکات داخلی کشــور و اخذوام
و تهســیالت ارزی و ریالــی از بانکهــا و موسســات مالــی و اعتباری و
عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی و شــرکت در مناقصات و
مزایــدات دولتی و خصوصی درصورت لــزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجــع ذیربط مــدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :اســتان تهران  -منطقه  ، 14شهرســتان تهران  ،بخش
مرکزی  ،شهر تهران ،محله پونک  ،کوچه باغچه پونک  ،بزرگراه شهید
آیتاهللاشرفیاصفهانی،پالک، 277ساختمانمجلل، Bطبقهدوم،
واحد 6کدپستی 1469613517سرمایهشخصیتحقوقیعبارت
اســت از مبلغ  30,000,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه
هریکازشرکاآقایمحسنجوانفکربهشمارهملی0016241460
دارنده 6000000000ریال ســهم الشرکه خانم زیبا مقصودی به
شماره ملی  0061235792دارنده  21000000000ریال سهم
الشــرکه خانم نیلوفر دالور به شماره ملی  4710660506دارنده
3000000000ریالسهمالشرکهاعضاهیئتمدیرهآقایمحسن
جوانفکر به شــماره ملی 0016241460و به ســمت رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
نامحدود خانم زیبا مقصودی به شــماره ملــی  0061235792و به
سمتمدیرعاملبهمدتنامحدودوبهسمتعضواصلیهیئتمدیره
به مدت نامحدود خانم نیلوفر دالور به شماره ملی 4710660506
و به ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت
نایبرئیسهیئتمدیرهبهمدتنامحدوددارندگانحقامضا:کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنین کلیه نامــه های عادی و اداری
باامضاءمدیرعاملورئیسهیئتمدیرههریکبتنهائیهمراهبامهر
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()1117292

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودتجهیزاتنفتوگازرخشندگاندرتاریخ
 1399/12/04به شــماره ثبت 573661به شناسه ملی14009837985
ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :فعالیت در زمینه انجام کلیه امور تولید و
ساخت،مونتاژ،تهیهوتوزیع،بستهبندی،تعمیرونگهداری،نصبوراهاندازیو
بهــره برداری،خرید و فروش،واردات و صادرات قطعات صنعتی و قطعات مورد
نیاز تاسیســات مکانیکی از فلزات جنس آهنی و غیر آهنی نظیر اســتیل،چدن
،برنج،برنز،آلومینیوم،شــامل اتصاالت و شــیرآالت صنعتی و ساختمانی  ،آهن
آالت  ،تاسیسات صنعتی  ،دستگاههای خط تولید مواد غذایی،دارویی،بهداشت
ی،مخازن،لوله،در صورت لزوم پس از اخذمجوزھایالزم ازمراجع ذیصالح،اخذ
واعطاینمایندگیوتاســیسشــعبدرداخلوخارجازکشور،شــرکتدرکلیه
مناقصات ،مزایدات دولتی و خصوصی،خرید وفروش،واردات و صادرات کلیه
کاالھای مجاز بازرکانی،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و
خصوصیواخذوامواعتباروضمانتنامهبانکیوگشــایشاعتباراســنادیبرای
شــرکت از کلیه بانکها،موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی در داخل
و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان
تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران ،محله پارک شــهر  ،خیابان صوراســرافیل ،
کوچهشــهیداکبرروحی-بنســپه،پالک، 33ساختمان110پارکشهر،طبقه
دوم  ،واحد 23کدپســتی 1114816551ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت
اســت از مبلغ 100,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای آرمین رخشــنده حســن کیاده به شــماره ملــی 2730025685دارنده
50000000ریالسهمالشرکهآقایآرمانرخشندهحسنکیادهبهشمارهملی
 2730110186دارنده  50000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
آقای آرمین رخشــنده حسن کیاده به شــماره ملی 2730025685و به سمت
رئیــس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مدتنامحدودآقایآرمانرخشندهحسنکیادهبهشمارهملی2730110186
وبهســمتمدیرعاملبهمدتنامحدودوبهســمتعضواصلیهیئتمدیرهبه
مدتنامحدوددارندگانحقامضا:کلیهاوراقواسنادبهاداروتعهدآورشرکت
از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
عادی و اداری باامضاء هریک از شرکا منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج
آگهــیهایشــرکتتعیینگردید.ثبتموضوعفعالیــتمذکوربهمنزلهاخذو
صدور پروانه فعالیت نمی باشــد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117293

 1399/07/12به شــماره ثبت  8283به شناســه ملی 14009485163
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:پخشلوازمآرایشی،بهداشتی،عطریات
 ،تجهیزات پزشــکی و دارو و صــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
درصــورت لــزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربــط مدت فعالیت
 :از تاریــخ ثبــت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان تهــران  -منطقه 13
 ،شهرســتان شــهریار  ،بخش مرکزی  ،شــهر شــهر جدید اندیشــه ،محله فاز
1اندیشــه  ،کوچــه بی نــام  ، 3خیابان کوثر  ، 1پــاک  ، 8طبقه چهارم  ،واحد 7
کدپســتی  3354419485سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,000,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای
حســام عظیمی به شماره ملی  0310919290دارنده  990000000ریال
ســهم الشــرکه آقای حامد عظیمی به شــماره ملی  3300003334دارنده
 10000000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای حسام عظیمی به
شــماره ملی  0310919290و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حامد عظیمی به شماره ملی
 3300003334و بــه ســمت نایب رئیس هیئت مدیره بــه مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آرمیــن بافــت پیشــرو
درتاریــخ  1399/10/17بــه شــماره ثبــت  570956به شناســه ملی
 14009707153ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل گردیــده که خالصه
آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت :خرید
 ،فروش  ،واردات  ،صادرات  ،شــرکت در تمامی مناقصات داخلی و خارجی
و کلیــه فعالیــت های بازرگانــی مجاز داخلی وخارجــی  ،در زمینه هر نوع از
محصوالت بســته بنــدی و صنعت چاپ ودوخت ( مشــتقات محصوالت پلی
پروپیلن اعم از انواع کیسه های پلی پرو پیلن  ،توری های پالستیک  ،انواع
نــخ ) کیســه های کامپوزیت  ،کیســه های پارچه ای و کنفــی  ،انواع نایلون ،
انواع طناب پالســتیکی وکنفی و مواد اولیه پالستیک درصورت لزوم پس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربط مــدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان تهران  -منطقه  ، 18شهرســتان ری ،
بخش کهریزک  ،دهســتان کهریزک  ،روســتا شهرسنگ ،محله (شهرسنگ
)  ،بلــوار غدیــر  ،خیابان اصلی شهرســنگ  ،پــاک  ، -7مجتمع توکل  ،طبقه
همکف کدپســتی  1815135899ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبارت
اســت از مبلغ  100,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک
از شــرکا خانم لیال بدلی ثمرین به شــماره ملــی  0041592867دارنده
 1000000ریال سهم الشرکه خانم فرشته نژاد معصوم ثمرین به شماره
ملی  0063440415دارنده  1000000ریال ســهم الشرکه آقای وحید
نژاد معصوم ثمرین به شماره ملی  0067683886دارنده 96000000
ریــال ســهم الشــرکه آقــای آرمین نــژاد معصــوم ثمرین به شــماره ملی
 0154879789دارنده  1000000ریال ســهم الشــرکه خانم شــمیم
مال آقایی روز بهانی به شــماره ملی  0451435567دارنده 1000000
ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئــت مدیره آقای وحید نــژاد معصوم ثمرین
به شــماره ملی  0067683886و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مــدت نامحدود و به ســمت مدیرعامــل به مدت نامحدود خانم شــمیم مال
آقایی روز بهانی به شــماره ملی  0451435567و به سمت رئیس هیئت
مدیــره بــه مــدت نامحدود و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیــره به مدت
نامحدود دارندگان حق امضا  :حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار وتعهد
آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قرارداها و عقود اسالمی با امضاء
مدیــر عامل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی های
شــرکت تعیین گردید .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 ()1117287

تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود آریا تیــراژه جهــان درتاریخ
 1399/11/20بــه شــماره ثبــت  572785بــه شناســه ملــی
 14009793890ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل گردیــده که خالصه
آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی میگردد .موضــوع فعالیت :خرید
و فــروش و واردات و صــادرات کلیه کاالهای مجــاز بازرگانی از قبیل مواد
غذایی و آرایشــی و بهداشــتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریخ ثبــت به مدت نامحــدود مرکز
اصلــی  :اســتان تهــران  -منطقه  ، 19شهرســتان تهران  ،بخــش مرکزی ،
شــهر تهــران ،محلــه امانیه  ،خیابان شــهید حمیــد طاهری  ،بلوار نلســون
مانــدال  ،پالک  ، 216ســاختمان مرکزتجارت ایرانیــان  ،طبقه  ، 10واحد 6
کدپستی  1966944895سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ
 1,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم سحر
بیدخوری به شــماره ملی  0780423674دارنده  500000ریال ســهم
الشــرکه آقای علی زواری ادب به شــماره ملــی  4284348884دارنده
 500000ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سحر بیدخوری به
شــماره ملی  0780423674و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به
ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی زواری ادب به
شماره ملی  4284348884و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
نامحدود و به ســمت رئیس 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 اداری
باامضاء رئیس هیئت مدیره منفردا 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 .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117291

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زرین طال حامی درتاریخ1399/10/29
به شــماره ثبت  571605به شناســه ملی  14009737862ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :ارائه خدمات در زمینه آزمایشگاه تعیین عیار طال ( ری گیری ) -
خریدوفروشوصادراتووارداتکاالهایمجازبازرگانی-شرکتدرمزایداتو
مناقصات دولتی و خصوصی -عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی -اخذ وام
و تسهیالت ارزی و ریالی و بازگشایی اعتبار وال سی نزد بانکها و موسسات مالی و
اعتباری-اخذواعطاءنمایندگی-ایجادشعب.درصورتلزومپسازاخذمجوزهای
الزم از مراجــع ذیربــط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :
استانتهران-منطقه، 18شهرستاناسالمشهر،بخشمرکزی،شهراسالمشهر،
محلهباغفیض،بلوارامامحسین(ع)،کوچه[]1شهیداحمدپورحسینی،پالک، 0
پاساژمرکزی،طبقههمکفکدپستی 3314739320سرمایهشخصیتحقوقی
عبارت است از مبلغ 1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقــای منصور غالم پور فرد به شــماره ملــی 0084622423دارنده500000
ریال سهم الشرکه آقای حمید محمدپور به شماره ملی  6368840528دارنده
 500000ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای منصور غالم پور فرد به
شــماره ملی 0084622423و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقــای حمید محمدپور به شــماره ملــی 6368840528و به ســمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان
حق امضا  :حق امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ،
سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
با امضاء مدیرعامل به تنهایی 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 فعالیت
نمی باشــد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشــور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریتهران()1117289

آگهی

چــک  ،ســفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنیــن کلیه نامه های
عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل 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 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار ()1117286

تاسیس شرکت ســهامی خاص توســعه ارتباطات مروا درتاریخ
 1399/09/26بــه شــماره ثبــت  569900بــه شناســه ملــی
 14009655046ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیده که
خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم آگهــی میگردد .موضوع
فعالیت  :فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای ارائه خدمات
راجع به آب رســانی و گاز رســانی و یا برق رســانی خدمات اینترنت
(آی اس پــی)  ،توزیــع اینترنــت (آی اس دی پــی)  ،خدمات انتقال
داده ها (پی ای پی) تولید و ارائه رایان ه  ،تولید و ارائه دستگاههای
جانبی ،تولید و پشــتیبانی نرمافزارهای ســفارش مشتری ،ارائه و
پشــتیبانی بستههای نرمافزاری و ســی دی اطالعاتی تولید داخل،
خدمات شبکههای اطالعرسانی مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای
انفورماتیکی ،شــبکه دادهها (ارائه اجرا و پشــتیبانی) بررســی و
زمینه ســازی برای سرمایه گذاری شــرکت خارجی در ایران اجرا و
ســاخت انواع سازه ها و ساختمان های مســکونی  ،تجاری و صنعتی
انجــام واردات و صادرات و ترخیص کلیه خدمات و کاالهای مجاز در
کشــور عملیات ســاخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و
راه و یا شبکه های آب رسانی عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص
کاال خدمــات عمومی تلفن ثابت (پــی اس تی ان)  ،خدمات مخابراتی
ارتبــاط همراه بین المللی ماهواره ای (جی ام پی ســی اس) تصدی
بــه فعالیتهایی درخصوص سرویســهای رادیویی خدمات مربوط به
تجهیــزات رادیویی خدمات انتقــال داده از طریق ماهواره (اس ای
پــی) ارائه خدمات فنی و مهندســی و انتقال دانــش فنی و فناوری
بین طرفین مشارکت با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام
کارها در کشورهای ثالث انجام کلیه امور خدمات مشاوره ای شامل
طراحی و نظارت در زمینه ی کلیه پروژه های عمرانی کشور افزایش
میزان صادرات غیر نفتی جمهوری اســامی ایران اداره سالن های
نمایــش و برگزاری مراســم ها و جشــن ها و یا کنفرانــس ها انجام
کلیــه امور پیمانــکاری در زمینه ی کلیه پروژه های عمرانی کشــور
موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک 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
 ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران ،محله یوســف آباد  ،خیابان بیســتون ،
بن بســت اصفهانی  ،پالک  ، 4طبقه اول کدپستی 1431943491
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال
نقدی منقســم به  1000ســهم  1000ریالی تعداد  1000ســهم
آن بی نام عادی مبلغ  350000ریال توســط موسســین طی گواهی
بانکی شــماره  72/4339/140مورخ  1399/08/20نزد بانک
بانک صادرات ایران شعبه میرداماد با کد  4339پرداخت گردیده
اســت والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره
خانم شهین ایزدی به شماره ملی  1861070276و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت 2سال خانم سارا صیادی به شماره ملی
 5279698822و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال
خانم ســمیرا صیادی به شــماره ملی  5279756180و به ســمت
مدیرعامل به مدت  2ســال و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد
آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء سهامدار خانم سمیرا
صیادی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساســنامه بازرســان خانم مریم سمســارزاده به شماره ملی
 0081237121به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال خانم
روشنک صفاخواه به شماره ملی  1757354670به سمت بازرس
اصلی به مدت 1سال روزنامه کثیر االنتشار اعتدال جهت درج آگهی
هایشرکتتعیینگردید.ثبتموضوعفعالیتمذکوربهمنزلهاخذ
وصدورپروانهفعالیتنمیباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117279

تاسیس شــرکت ســهامی خاص صنایع ایمن فراز ارک درتاریخ
 1399/12/06بــه شــماره ثبــت  573875بــه شناســه ملــی
 14009845521ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیده که
خالصه آن به شــرح زیــر جهت اطالع عموم آگهــی میگردد .موضوع
فعالیت :تهیه  ،تولید  ،توزیع  ،خرید و فروش  ،بسته بندی  ،واردات
و صادرات  :انواع کفش های مردانه و زنانه اعم از ایمنی  ،ساق دار ،
کالسیک  ،پرسنلی  ،دمپایی  ،چکمه پالستیکی  ،لباس های کار  ،لوازم
ایمنی کار  ،لوازم و تجهیزات حفاظت فردی  ،عینک ایمنی  ،دستکش
 ،ســرپنجه کفش ایمنی  ،منســوجات نبافته  ،انواع چرم مصنوعی ،
پارچه  ،پریپرگ ترموپالســتیک الیاف ممتد شیشه  ،الیاف شیشه ،
انواع کفش و لباس نظامی  ،انواع کاالهای مجاز بازرگانی  -مواد اولیه
 ،ماشــین آالت و تجهیزات مرتبط – نصب  ،تجهیز و راه اندازی خطوط
تولید کارخانجات تولیدی کفش و پوشاک و سرپنجه ایمنی و عینک
و کاله ایمنی  -طراحی  ،نظارت  ،محاسبه  ،مشاوره  ،اجرا و پیمانکاری
 :پروژه های نفت  ،گاز  ،پتروشیمی  ،بیمارستانی  -انتشار  :نشریه ،
مجله  ،فصل نامه و هفته نامه  ،سال نامه  -واردات و صادرات انواع
کاالهای مجاز بازرگانی  -عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی
در خصوص موضوع فعالیت شــرکت – افتتاح حساب و اخذ هرگونه
وام و ضمانت بانکی و گشــایش اعتبارات اســنادی و ارزی از بانکها
و موسســات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به نام شــرکت – اعطا و
اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی – ایجاد و برپایی غرفه
و شــرکت در نمایشــگاه های بین المللی داخلی و خارجی  -شــرکت
در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصی اعــم از داخلی و بین
المللی  -ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور  -در صورت ضرورت
قانونــی انجام موضوعات فعالیت پــس از اخذ مجوزهای الزم(ثبت
موضــوع فعالیت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشــد) درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
تهران  -منطقه  ، 11شهرســتان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران،
محله میدان حســن آباد  ،کوچه شهید ابراهیم فتحعلی خانی  ،کوچه
شــهید محسن نعمتی  ،پالک  ، 36مجتمع تجاری صادق  ،طبقه چهارم
 ،واحد  22کدپســتی  1136637685ســرمایه شخصیت حقوقی
عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000,000ریال نقدی منقســم به
 1000ســهم  1000000ریالی تعداد  1000سهم آن با نام عادی
مبلغ 350000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 52/5050/269مورخ  1399/11/09نزد بانک تجارت شــعبه
تراکتورسازی با کد  5050پرداخت گردیده است والباقی در تعهد
صاحبان ســهام می باشــد اعضا هیئت مدیره خانم حسنیه صالح یاد
بــه شــماره ملی  1371848319و به ســمت نایــب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
 2ســال آقای اصغر قصاب زاده به شــماره ملــی 1377137465
و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2ســال و به ســمت
مدیرعامل به مدت  2ســال آقای امیر احمد قصاب زاده به شــماره
ملی  1378145623و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
 2ســال و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت 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
بازرسان آقای اکبر آسیابی متنق به شماره ملی 1375596632به
ســمت بازرس اصلی به مدت  1سال خانم سارا شهاب نیا به شماره
ملی  2909095347به ســمت بازرس علی البدل به مدت  1سال
روزنامه کثیر االنتشــار اعتدال جهت درج آگهی های شرکت تعیین
گردیــد .ثبت موضوع فعالیــت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیت نمی باشــد .ســازمان ثبت اســنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1117295

