
چهارشنبه 6 شهریور 1398ـ   26  ذی الحجه 1440ـ  28  آگوست  2019ـ   سال نود وچهارم ـ   شماره 27365ترحیم

با نهايت تأسف درگذشت آقاي

سرهنگ بازنشسته ارتش را در خارج از كشور به آگاهي 
بستگان و دوستان مي رسانيم.

شرف الدينـ  شرفي

بازگشت همه به سوي اوست
ب��ا اندوهي بيك��ران پرواز 
همس��ري  بي بازگش��ت 
مهرب��ان و پ��دري فداكار 
 مرح��وم مغفور ش��ادروان
عماد خندق آبادي )برادر 
 جمـال خندق آبـادي( 
را به اطالع كليه بس��تگان، 
دوستان و آشنايان محترم 

مي رسانيم.
ب��ه همي��ن مناس��بت مراس��م هفتم آن مرح��وم روز 
پنجش��نبه 1398/6/7 از س��اعت 17 ال��ي 18:30 در 
مسجد و حسينيه اباعبداهلل الحسين)ع( واقع در اشرفي 
اصفهان��ي، خيابان ناطق نوري، خياب��ان قانع، خيابان 

شاهد، نبش كاشفي نيك منعقد مي باشد.
حضور شما سروران گرامي موجب شادي روح آن عزيز 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف خانواده هاي: خندق آبادي

براي هر ستاره اي
كه ناگهان

در آسمان غروب مي كند
دلم هزار پاره است

دل هزار پاره را
بباوري كه آسمان

هميشه و هنوز
پر از ستاره است

چاره هست
ب��ه ي��اد مرتضـي نازنينمان س��ي و پنج س��ال آزگار 

گذرانديم.
خانوده محمودي

گرام��ي باد ياد و خاط��ره پدر عزيز و ارجمندمان عارف 
و دانش��مند گرانقدر روان شاد حسام آقاحسيني كه 

در تاريخ 1384/6/7 به سوي معبود شتافت.
همسر و فرزندان

جناب آقاي مهندس مصطفي طاعتي مقدم
مديركل محترم 

حوزه وزارتي وزارت راه و شهرسازي
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذشت پدر گرامي جنابعالي 
را تس��ليت گفته، غفران الهي براي آن شادروان و طول 
عم��ر ب��ا عزت بازماندگان محت��رم را از درگاه ايزد يكتا 

خواهانيم.
انجمن شـركتهاي راه سـازي ايـران ـ جمعيت 

طرفداران ايمني راه ها
انجمن خيرين راه و ترابري

جناب آقاي ناصر سنداني
مديرعامل محترم شركت اترك مارين

ب��ا نهايت تأث��ر و تألم مصيبت وارده را خدمت ش��ما و 
خانواده محترم تسليت عرض نموده و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي آرزومنديم.
شركت نام آوران درياي كاسپين

اناهلل و انا اليه راجعون
 ب��ا نهاي��ت تأل��م و تأس��ف درگذش��ت مرحومـه 
حاجيـه خانم افروز پژوهـي را به اطالع كليه اقوام، 
دوس��تان و همش��هريان محترم مي رس��اند. به همين 
مناسبت مراسم بزرگداشتي روز پنجشنبه 1398/6/7 
از س��اعت 16 الي 17:30 در مس��جد نور )شبستريها( 

واقع در تهران، ميدان دكتر فاطمي برگزار مي گردد.
حضور س��روران گرامي موجب شادي روح آن مرحومه 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طـرف خانواده هـاي: پژوهـيـ  رحيـم زادهـ  
خسرويـ  زركالمـ  سراجيـ  غفارزادهـ  اميني 
ـ دادرسـ  تكليميـ  نوگل ساداتـ  شرق آزادي 
ـ كتانيـ  محمد ياريـ  نگاريـ  فرهادي جاويد 
ـ حيدريـ  پيروز فردـ  كارآموزـ  پژمـ  جهانگير 

شبگاهي و ساير وابستگان سببي و نسبي.

جناب آقاي مهندس مهدي نيك اعتقاد
آقاي تورج و خانم تينا درخشنده

هفتمي��ن روز رحلت مادر گراميتان را تس��ليت عرض 
نموده، علو درجات مرحومه را آرزومنديم.

شهريار ياوريـ  شركت سلولز كارا نشاسته

روزي دوباره
ظلمت شب پاك مي شود

آتش ز زير خاك
بر افالك مي شود

اصغر محبوب ما:
با يادت، شهريوري ديگر

آرمانت راگرامي مي داريم.
مادرت: بهشتيان

به نام خالق آسمانها
بلند آسمان جايگاه من است

خلبان حسن مه روز آسماني شد
استاد خلبان، دالور نيروي 
هواي��ي و فرمانده توانمند 
دوران دف��اع مق��دس كه 
هم��ه عم��ر در تالش براي 
س��رافرازي ايران كوشيد و 
شاگردان بسياري را تربيت 
ك��رد، در آخري��ن پرواز به 

ديدار معبودش شتافت.
مراسم ختم روز پنجشنبه 
7 شهريور 1398 در مسجد 
جامع شهرك غرب از ساعت 11:00 الي 12:30 برگزار 
مي ش��ود. حضور سروران پاسداشت از ارزشهاي واالي 

انساني است.
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
N.G.O كانون خلبانان
خاندان مه روز

پنج سال گذشت
... از دل ما اما چه كسي نقش تو را خواهد شست.

آنگاه كه مش��يت و حكمت الهي بر هجرت عزيزي قرار 
مي گيرد و دست اجل، غروب مهرش را در كاشانه ما رقم 
مي زند، تنها تسلي بخش دل هاي به سوگ نشسته، ياد 

خدا و اميد به رحمت بي كرانش خواهد بود.
... قلب مهربانت كه هزار رنج گفته بر آن نقش بسته بود، 

چه زيبا ترانه محبت را زمزمه مي كرد.
افسوس، اينك اين قلب، همسفر ابرهاست... 
ششم شهريورماه پنجمين سالگرد

 عزيز از دست رفته مان، پدري شايسته و بزرگوار
 و همسري گرانقدر، مرحوم شادروان

قاسم )بيژن( حافظي 
را گرامي مي داريم. روحش شاد و قرين رحمت باد.

همسر و فرزندان

يكمين س��الگرد درگذش��ت مادر عزي��ز و مهربانمان 
زنده ياد حاجيه سـيده صديقه بارانـي را به اطالع 
اقوام، دوستان و آشنايان مي رسانيم. به همين مناسبت 
مراس��م يادبودي در مورخ پنجشنبه 98/6/7 از ساعت 
18 ال��ي 19:30 ب��ر مزار آن مرحومه واقع در بهش��ت  
رض��وان شهرس��تان بهبه��ان )قطع��ه3�  رديف 35 � 

شماره24( برگزار مي گردد.
از طرف خانواده هاي: درفشـان، باراني و ساير منسوبين

آگهی تغییرات شرکت تولید پراکنده برق غدیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 501025 و شناسه ملی 14006306773 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/10/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب س���ود و زیان، سود و زیان س���ال مالی منتهی به 97/6/31 به 
تصویب رسید. موسسه حسابرس���ی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی 10100484035 
بعنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرس���ی و خدم���ات مدیریت آرمان نوین رس���یدگی 
حسابداران رس���می شناس���ه ملی 10103013428 بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال 
 مالی انتخاب گردید. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتش���ار جهت درج اگهی های 

شرکت تعیین گردید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )457020(

**********************
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی برنز سهامی خاص
 به شماره ثبت 13795 و شناسه ملی 10100521367 

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 3 الی 5 نفر که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان 
سهام انتخاب میشوند اداره خواهد ش���د مدیران قابل عزل وتجدید انتخاب میباشند.ضمنا اشخاص 

حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )457019(

**********************
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان و بازنشستگان وزارت صنعت 

معدن و تجارت فرااستانی به شماره ثبت 97213 و شناسه ملی 10101412607 
پی���رو آگه���ی بش���ماره مکانی���زه 139730400901140184 م���ورخ 97/12/18 اعالم 
 میدارد : ) کلیه اس���ناد و اوراق تعه���د آور پس از تصوی���ب هیات مدیره ب���ا امضای ثابت 
مدیر عامل )س���ید حس���ین فرجی( و امضاء رییس هیات مدیره )احمد گوران ش���ورکچالی( 
و یا نایب ریی���س هیات مدیره )حس���ن ممتحن(و نام���ه های اداری توس���ط مدیر عامل 
 )سید حس���ین فرجی(بهمراه مهر ش���رکت انجام می گیرد (صحیح اس���ت که بدین وسیله 

اصالح می گردد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )457018(

**********************
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مکران سهامی خاص
 به شماره ثبت 526850 و شناسه ملی 14007622317 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/01/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ت�رازنامه و حساب س���ود و زیان س���ال مالی منتهی به 1397/12/29به تصویب رسید. 
موسسه حسابرس���ی رایمند و همکاران با شناسه ملی 10100505999 بعنوان بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی 10100171271 بعنوان بازرس علی البدل 
شرکت برای یکس���ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار اطالعات جهت درج آگهی 

های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )457017(

**********************
آگهی تغییرات شرکت دوکار ژابیز سهامی خاص

 به شماره ثبت 3987 و شناسه ملی 10320775820 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره م���ورخ 1397/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د 
: - امیر هوش���نگ خلیلی اقدم به ش���ماره مل���ی 0067036848 به نمایندگی از ش���رکت 
بهداش���ت کودک به شناس���ه ملی 10101187336 به س���مت رئیس هیئت مدیره ومحمد 
امین پارس���یان فر به ش���ماره ملی 0440472512 به نمایندگی از ش���رکت تولیدی آرمان 
بهداش���ت ایرانیان به شناس���ه ملی 10102710823 به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره 
ومحمد قاس���م آهنگری به ش���ماره مل���ی 0079401521 به نمایندگی از ش���رکت آینده 
 س���ازان نیک فرجام به شناسه ملی 10320732492 به س���مت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 
و حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای 2 نفر از 3 نفر از 
اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات 
اداری و مراسالت با امضاء یک نفر از 3 نفر اعضای هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر است 
حجت اله قلی تبار
 سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )457016(

**********************
آگهی تغییرات شرکت دو کار ژابیز سهامی خاص

 به شماره ثبت 3987 و شناسه ملی 10320775820 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : - ش���رکت آینده س���ازان نیک فرجام به شناس���ه ملی 10320732492 
و ش���رکت تولیدی آرمان بهداش���ت ایرانیان به شناس���ه ملی 10102710823 وش���رکت 
بهداش���ت کودک به شناس���ه مل���ی 10101187336 به س���مت اعضاء هیئ���ت مدیره 
 ش���رکت برای مدت 2 س���ال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران 
س�ازمان ثبت اس�ناد و امالک کش�ور اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان 
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار )457015(

**********************
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام
 به شماره ثبت 214723 و شناسه ملی 10102561216

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/12/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای س���ال مالی منتهی به 1397/09/30 
تصویب ش���د . اعضای هیأت مدیره برای مدت 2 س���ال به ش���رح ذیل انتخ���اب گردیدند 
: شرکت س���رمایه گذاری بهمن )س���هامی عام( به شناس���ه ملی 10102341535 شرکت 
داد و س���تد آریا )س���هامی عام( به شناس���ه ملی 10102466554 ش���رکت گروه صنعتی 
ایرانیان )س���هامی عام( به شناسه ملی 10102561157 ش���رکت اعتبار آفرین )سهامی عام( 
به شناس���ه ملی 10102561098 شرکت س���رمایه گذاری آوین )س���هامی عام( به شناسه 
ملی 10102685249 موسس���ه حسابرس���ی بهمند به شناس���ه ملی 10100174390 به 
عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرس���ی و بهبود سیس���تمهای مدیریت حسابرسین به 
شناس���ه ملی 10100316991 به عنوان ب���ازرس علی البدل برای یک س���ال مالی منتهی 
 انتخاب گردیدند . روزنام���ه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش���ار جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )457014(

**********************
آگهی تغییرات شرکت راندمان مبنای طرح با مسئولیت محدود

 به شماره ثبت 488157 و شناسه ملی 14005659544 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
 یوس���ف منوچهری به کدملی 3257756674 با پرداخت مبلغی به صندوق ش���رکت میزان 
سهم الش���رکه خود را به مبلغ 8499190000 ریال افزایش داد. - س���رمایه شرکت از مبلغ 
1100000 ریال به مبل���غ 8500000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس���نامه 
اصالح گردید. - لیس���ت ش���رکاء و میزان سهم الش���رکه ایش���ان بعد از افزایش سرمایه : 
خانم س���اناز منوچهری کدملی 3240492784 دارای 710000 ریال س���هم الشرکه آقای 
حکمت خلقی کدملی 2992326331 دارای 50000 ریال س���هم الشرکه آقای ابراهیم شیخه 
کدملی2889056929 دارای 50000 ریال س���هم الش���رکه آقای یوس���ف منوچهری دارای 

8499190000 ریال سهم الشرکه
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )457013(

**********************
آگهی تغییرات شرکت تولیدی منسوج کیان کرد سهامی عام

 به شماره ثبت 79720 و شناسه ملی 10101244350
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/09/30 مورد تصویب قرار گرفت 
. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862 به سمت بازرس اصلی و 
فرح ناز پاکروان به کدملی 1284619941 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1سال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه اطالعات جهت درج اطالعیه ها و آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )457012(

آگهی تغییرات شرکت آسانرم افزار سهامی خاص
 به شماره ثبت 211164 و شناسه ملی 10102526339 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : خسرو خمجانی به شماره ملی 0046019103 به عنوان بازرس اصلی و علیرضا 
نمدمالیان اصفهانی به ش���ماره ملی 1287714692 به عنوان ب���ازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1396 به تصویب رسید 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )360275(

**********************
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی اریا سهامی عام 

به شماره ثبت 225888 و شناسه ملی 10102670668 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ش���رکت ملی نفتکش ایران به شناس���ه ملی 10100258391 - مهرداد خواجه نوری به 
ش���ماره ملی 0041566661 - فریدون بینش پور به ش���ماره ملی 1375516442 - شرکت 
خدمات کش���تیرانی بار و بندر جنوب به شناس���ه ملی 10101826385 - سیدکمال الدین 
حسینی به شماره ملی 0043785719 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند موسس���ه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حس���ابداران رسمی به شناسه 
ملی 10100468600 به س���مت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 
به شناسه ملی 10100379311 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و 

حساب سود و زیان منتهی به 1397/10/10 به تصویب رسید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516204(

**********************
آگهی تغییرات شرکت ایر تو یا سهامی خاص 

به شماره ثبت 14618 و شناسه ملی 10100545355 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان س���ال مالی منتهی به سال 1396 مورد تصویب 
قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 10100174390 به سمت بازرس اصلی 
و انوش کوگیر چگینی به ش���ماره ملی 5889933574 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516203(

**********************
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی رفاه مهر هفتاد و هشت شهریار سهامی خاص 

به شماره ثبت 445172 و شناسه ملی 14003720500 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/24 و تنفسهای مربوطه 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: سازمان حسابرسی به شناس���ه ملی 10101136332 به عنوان بازرس 
قانونی برای یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 96/12/29 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516202(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدماتی بهداشتی و درمانی نوین دیدگان 
به شماره ثبت 153312 و شناسه ملی 10101960920 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/09/24و مجوز 
ش���ماره 962/15/377269 م���ورخ 96/12/26 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس���تان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال 95 شرکت تعاونی 
به تصویب رس���ید. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 س���ال به ش���رح ذیل 
انتخاب گردیدند: امیر حسین محمودی به ش���ماره ملی 4839854416 - علی صادقی طاری 
به ش���ماره ملی 1239683243 - احمد میرشاهی به ش���ماره ملی 0045811660 - محمود 
جباروند به شماره ملی 1376331292 - حمید نوروزی به شماره ملی 0041652932 - ژاله 
شربیانی به ش���ماره ملی 0047574641 ) عضوعلی البدل( - عبدالرسول کمالی به شماره ملی 
0041068823 ) عضوعلی البدل( - ابوالفضل کسائی کوپایی به کد ملی 1287656153 بسمت 
بازرس اصلی و محمود براری سوادکوهی به کد ملی 1754671268 بسمت بازرس علی البدل 
برای 1 س���ال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516201(

**********************
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات آوای سالم مهر نوین )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 957 و شناسه ملی 14005527859
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: -صورتها و ترازنامه و حساب س���ود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1397 
به تصویب مجمع رسید. -موسسه حسابرس���ی دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 
به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیش���ان بعنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت تعیین 

گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرس�ت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )516200(

**********************
آگهی تغییرات شرکت نگین گنجینه ایرانیان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 359881 و شناسه ملی 10104075382 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت 
سامان سرمایه دنا )سهامی خاص( شناس���ه ملی 10320824690 به نمایندگی آقای محمد 
پیرانی باندر با کد ملی6279741826 به س���مت رئیس هیات مدیره - ش���رکت گس���ترش 
بازرگانی استوار سینا)س���هامی خاص( شناسه ملی 14005284840 به نمایندگی آقای محمد 
رضا س���اروقی با کد ملی 0066101158 به س���مت نائب رئیس هیات مدیره - شرکت تجارت 
استوار پارس )سهامی خاص( شناس���ه ملی 14005297978 به نمایندگی آقای سید نعمت 
اله حس���ینی اصیل با کد ملی 0939735679 به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب 
شدند. تمامی قراردادها، اوراق و اس���ناد بهادار مالی و تعهدآورشرکت با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر 
ش���رکت معتبرمی باشد. مکاتبات اداری و س���ایر موارد با امضاء مدیر عامل همراه مهر شرکت 

دارای اعتبار است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516198(

آگهی تغییرات شرکت نمایشگاهی ماندگار تجارت شیرین سهامی خاص 
به شماره ثبت 419860 و شناسه ملی 10320711190 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاس���ب پارس به شناسه ملی10100586130به عنوان 
بازرس اصلی و حسین مخبری اسکوئی به کدملی 1709272724 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516199(

**********************
آگهی تغییرات شرکت عمران تهاتر شهر شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 428625 و شناسه ملی 10320809356 
پیرو آگهی ش���ماره مکانیزه 139830400901000690 مورخ 1398/01/17 در آگهی صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/25 تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی 

1396/12/29 به تصویب نرسیده است و زائد می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516197(

**********************
آگهی تغییرات شرکت سامان سرمایه دنا سهامی خاص 

به شماره ثبت 430731 و شناسه ملی 10320824690 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد 
جاللی با کد ملی 0049070614 به نمایندگی از آستان مقدس حضرت عبدالعظیم به شناسه ملی 
10100367159 به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید احمد میر صانع با کد ملی 0072545275 
به نمایندگی از ش���رکت مهرآفرینان دوران شناس���ه ملی 10320628668 به سمت نائب رئیس 
هیات مدیره آقای علی اکبرهمتی آذر با کد ملی 0069319261 به نمایندگی از ش���رکت ایده گستر 
دور اندیش به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. تمامی قراردادها، اوراق و اسناد 
بهادار مالی و تعهدآورشرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب 
مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبرمی باشد. مکاتبات اداری و سایر موارد با 

امضاء مدیر عامل همراه مهر شرکت دارای اعتبار است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516196(

**********************
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه آب و خاک کوثر سهامی خاص 

به شماره ثبت 105765 و شناسه ملی 10101496548 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1397/12/29 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی 
کوش���ا منش به ش���ماره شناس���ه ملی 10100434110 به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی آزمون پرداز ایران مش���هود به شماره شناسه ملی 10861687625به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت عمران و توسعه شاهد )سهامی عام( به 
شناسه ملی 10860553003 - شرکت کشت وصنعت شاهدان سبز )سهامی خاص( به شناسه 
ملی 10102926182 - ش���رکت ساختمانی آسمان آفرین )س���هامی خاص( به شناسه ملی 
10101661538 به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت به مدت 2 سال انتخاب گردید. روزنامه 

کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516194(

آگهی تغییرات شرکت اترک انرژی سهامی خاص 
به شماره ثبت 98371 و شناسه ملی 10101423786 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/09/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امجد ترازحسابداران رسمی به شناسه ملی 10260117975 
و به شماره ثبت 41947 به س���مت بازرس اصلی و خانم ناهیده جلیل زاده خیابانی به شماره 

ملی 1376358875 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516193(

**********************
تاسیس موسسه غیر تجاری توسعه صنایع فرهنگی و خالق کاس سیما 

درتاریخ 1398/04/05 
به شماره ثبت 47527 به شناسه ملی 14008423990 ثبت و امضا 

ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
 آگهی میگردد. 

موضوع: موضوع: ارائه خدمات مش���ورتی در قلمرو مدیریت امور فرهنگی، هنری، مطبوعاتی و 
س���ینمایی، ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری دارای مجوز 
ش���ماره 98/1/9429 مورخ 1398/03/29 وزارت فرهنگ و ارش���اد اسالمی به نام حمید رضا 
شش���جوانی. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، ش���هر تهران، داوودیه، خیابان نیل، بلوار میرداماد، پالک 269-، طبقه س���وم 
کدپستی 1918934313 سرمایه ش���خصیت حقوقی: 10,000,000 ریال می باشد. اسامی و 
میزان سهم الشرکه شرکا: خانم لیال السادات میرصفیان به شماره ملی 0073478156 دارنده 
4,000,000 ریال س���هم الشرکه آقای حمیدرضا ششجوانی به ش���ماره ملی 1159514666 
دارنده 6,000,000 ریال سهم الش���رکه اولین مدیران: خانم لیال السادات میرصفیان به شماره 
ملی 0073478156 به س���مت رئیس هیئت مدیره به مدت 5 سال آقای حمیدرضا ششجوانی 
به شماره ملی 1159514666 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت 5 سال دارندگان 
حق امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای آقای حمیدرضا ششجوانی 
مدیرعامل وخانم لیالالسادات میرصفیان رئیس هیأت مدیره، ممهور به مهر مؤسسه معتبر بوده 
و سایر مکاتبات با امضای مدیر عامل مؤسسه صادر خواهد ش���د . اختیارات مدیر عامل: طبق 

اساسنامه 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 )516192(

**********************
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای کشاورزی سهامی خاص 

به شماره ثبت 49532 و شناسه ملی 10100947065 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/09/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مصطفی کیاکجوری به شماره ملی 2200382294 به عنوان عضو موظف هیأت 

مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516191(


