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به نام خدا 

خانواده محترم 
شادروان آقاي محبوب مهدي  پور بهمبري 

مؤسسه محترم حسابرسي آبتين روش آريا 
با اندوه فراوان درگذش��ت همكار ارجمند حس��ابرس 
عاليقدر را صميمانه تس��ليت ع��رض نموده از خداوند 
متعال براي آن فقيد سعيد شادي روح و براي بازماندگان، 

صبر و سالمتي مسئلت مي نمائيم. 
هيئت مديره و كاركنان

 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي شهرام 

جناب آقاي دكتر مجيد نصيري
با اندوه فراوان درگذش��ت پدر گراميتان را به جنابعالي 
و خانواده محترم تس��ليت عرض مي نمائيم. ما را در غم 

خود شريك بدانيد.
پروانه فرجدـ  محسن قبادي

همكار گرامي 
جناب آقاي اسماعيل كريمي

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت مادر گراميتان را به 
جنابعالي و خانواده محترم تس��ليت عرض كرده، براي 
آن مرحومه آمرزش و غفران الهي و براي ش��ما و ديگر 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم.
تيم فوتبال موسسه اطالعات

اناهلل و انا اليه راجعون
با موهاي س��پيدش، پاكي قدم��ش، صفاي وجودش، 
س��نگيني س��كوتش، نجابت و غ��رورش و با زمزمه  ي 
كالمش در جذبه محراب، گس��تره وس��يع جنت بود و 

من فقط عمو مي خواندمش.
خانواده محترم بهمن تراب احمدي از خداوند برايتان صبري 

عظيم و براي آن مرحوم روحي شاد و آرام طلب مي كنيم.
خانواده زنده ياد ذبيح اهلل كاوه آملي و دامادها

سركار خانم دكتر گيتي حاجبي
جناب آقاي دكتر محمد محمدزاده نذيري

با كمال تأس��ف و تأثر درگذشت والده بزرگوار خانم 
دكتر حاجبي را به ش��ما و خانواده محترمتان تسليت 
عرض نموده و از خداوند منان براي آن مرحومه رحمت 

الهي و براي بازماندگان صبر و سالمتي آرزومنديم.
هيأت مديره و مديرعامل
 شركت داروسازي آريا )سهامي خاص(

خانواده محترم 
شادروان دكتر مقصود ممتحني

با اندوه فراوان درگذش��ت دوس��ت و همكار عزيزمان را 
صميمانه تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي 

بازماندگان صبر و سالمتي مسئلت مي نمائيم.
اردبيل، دكتر حسن برزگر جاللي و بانو

اناهلل و انا اليه راجعون
ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأثر 
درگذشت مادري مهربان 
و دلس��وز مرحومه خانم 
عزيـزه خرمشـاهي را 
ب��ه اطالع كليه بس��تگان، 
دوس��تان و آشنايان و ساير 

خويشاوندان مي رساند.
ب��راي حف��ظ س��المتي 
دوس��تان و عزيزان هزينه 
مجلس ختم و مراسم شب 

هفتم آن مرحومه صرف امور خيريه خواهد شد.
 خانواده هاي: حاجبيـ  خرمشاهيـ  سرودي فرـ  

محمدزادهـ  بهروانـ  فلسفي

همكار ارجمند آقاي عليرضا بردبار
مصيبت فقدان اخوي گراميتان را به جنابعالي و ساير بازماندگان 
تسليت مي گوييم و براي آن مرحوم رحمت واسعه الهي و براي 

بازماندگان صبر و اجر از درگاه احديت مسألت داريم.
آقايان:آبـیـ  آذرنيـاـ  آقايـیـ  پورعالـیـ  تبريزيـ  
تقاضاييـ  حيـدرزادهـ  خانیـ  داودبيگیـ  داهي آذرـ  
درويشيـ  دوستيـ  دهقانـ  دين پرستـ  جالل رفيعـ  
رضا رفيعـ  سامـ  رضويـ  صادقیـ  طوسی نژادـ  صالح 
ـ عبداللهيـ  فارسـیـ  قاسـم زادهـ  قطبیـ  قهرمانيـ  
كاظمی ميـرـ  كاظم لو ـ  كيانيـ  مازوجیـ  ميري خانيـ  

نرجهـ   نفيسیـ  ويژگانـ  يزدان پرستـ  هاشميان 
 خانمها:باقري نـژاد ـ تيمـوري ـ رسـتم زاد ـ
 ارمغـان زمـان فشـميـ  ندا زمان فشـميـ  گردانـ  
طاهريـ  محرابيـ  مهدویـ  ميرزاييـ  يارمحمدی   

آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی عام
 به شماره ثبت 135457 و شناسه ملی 10101786601 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/05/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اختیارات هیات مدیره با توجه به ماده 37 اساس���نامه به ش���رح ذیل به مدیرعامل 
تفویض گردید: - بند 1 ماده 37 اساسنامه: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، 
کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص 
حقیقی و حقوقی - بند 6 ماده 37 اساس���نامه: افتتاح هر نوع حس���اب و استفاده 
ازآن به  نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر - بند 7 ماده 37 اساسنامه: 
دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - بند 8 ماده 37 اساسنامه: صدور، قبولی، 
پرداخت و واخواس���ت اوراق تجارتی )به استثنای ظهرنویسی اسناد و اوراق تجاری 
که باید توس���ط دارندگان امضاء مجاز انجام ش���ود( - بند 12 ماده 37 اساسنامه: 
تحصیل تسهیالت از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت 
- بند 13 ماده 37 اساسنامه:رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول، 
فک رهن ولو کرارا صرفا برای اخذ تس���هیالت و قراردادها و انجام امور اداری مربوط 
به اداره شرکت - بند 14 ماده 37 اساسنامه: اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری 
و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه ش���ده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، 
مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عموم���ی و دیوان عدالت اداری، از طرف 
شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه 
حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت 
اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز 
در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست 
تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرس���ی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا 
دادخواس���ت یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نس���بت به سند طرف و استرداد 
سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی 
و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم  به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و 
کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، 
جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص 
ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و 
زیان ناشی از جرائم و امورمش���ابه دیگر )به استثنای مصالحه و سازش برای دعاوی 
مطروحه باالی 2.000.000.000 ریال و استرداد اسناد و امضای قراردادهای حاوی 
ش���رایط داوری یا توافق داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور منتخب با حق 

صلح و بدون آن برای قراردادهای باالی 2.000.000.000 ریال( 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989591( 

********************
آگهی تغییرات شرکت افرانت سهامی عام 

به شماره ثبت 135457 و شناسه ملی 10101786601 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا سقف یک 
میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و معاونت مالی و پشتیبانی شرکت و در غیاب 
معاونت مالی پش���تیبانی با امضاء مدیرعامل همراه با یک عضو هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. مبالغ باالتر از یک میلیارد ریال نیز با امضاء مدیرعامل و 
یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو 
نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه ها و 

اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989592(

********************
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آناهیتا دارو فارمد درتاریخ 

1397/11/24 به شماره ثبت 537690 به شناسه ملی 14008146974 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت:1-خرید و ف���روش دانش فنی در ارتباط با موضوع 
شرکت - کشت انواع گیاهان منجمله گیاهان دارویی - کسب دانش فنی، فرآوری، 
تولید، واردات و صادرات، خرید و فروش و توزیع انواع دارو با منشا سنتتیک، طبیعی 
و بیوتکنولوژیک - کس���ب دانش فنی، فرآوری، تولید، واردات و صادرات، خرید و 
فروش و توزیع فرآورده های طبیعی، داروه���ای گیاهی و گیاهان دارویی - واردات، 
صادرات، تولید، خرید و ف���روش و توزیع مواد اولیه دارو، دارو، واکس���ن ها، مواد 
بیولوژیک، مواد شیمیایی، معرقها، تجهیزات پزشکی – دندانپزشکی – دامپزشکی، 
کاالهای آرایشی و بهداشتی، انواع مواد غذایی و آشامیدنی - کلیه عملیات بازرگانی، 
صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کااله���ای مجاز داخلی و خارجی - اعطای 
نمایندگی داخلی و خارجی و تاس���یس ش���عب داخلی و خارجی - مش���ارکت با 
شخصیت های حقیقی و حقوقی در زمینه تولید، فروش، بازاریابی مجاز غیر هرمی – 
غیر شبکه ای - ترخیص کاال از گمرکات کشور - برگزاری و شرکت در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی، س���مینارها، کنگره ها - واردات ماشین آالت صنعتی و مواد اولیه 
- ش���رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی - اخذ انواع 
تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی - کسب مجوز برای 
کلیه فعالیت های مذکور در صورت نی���از درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اس���تان 
تهران، شهرس���تان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، ونک، خیابان شهیدان حسن 
ومصطفی فوزی)هفتم(، خیابان ولیعصر، پالک 2540، برج خورشید، طبقه پنجم، 
واحد 8 کدپستی 1435674367 س���رمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10000000 ریال نقدی میزان سهم الش���رکه هر یک از شرکا آقای همر دانشور 
حسینی به شماره ملی 0068312237 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای 
مجتبی جوانمردی به ش���ماره ملی 3790022756 دارنده 5000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای همر دانشور حسینی به شماره ملی 0068312237و 
به س���مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مجتبی جوانمردی به شماره 
ملی 3790022756و به س���مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محسن 
جوانمردی به شماره ملی 5580038089و به س���مت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور ش���رکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اس���المی با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به 
همراه مهر ش���رکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل یا 
رئیس هیئت مدیره به تنهایی معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتش���ار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت 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 )989593(

********************
آگهی تغییرات شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 444454 و شناسه ملی 14003694625 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/05/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: موسس���ه حسابرس���ی ش���اهدان به شناسه ملی 
10100182550را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 
نو اندیشان به شناسه ملی 10100200524 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای 

سال مالی 1399 انتخاب گردید ند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989594(

********************
آگهی تغییرات شرکت نوین کاوش مامطیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 150666 و شناسه ملی 10101934895 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
حمید ترکاشوند به ش���ماره ملی 0451074688 به عنوان رئیس هیأت مدیره و 
مسعود منتظری به شماره ملی 0043342728 به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره 
و محمد منتظری به ش���ماره ملی 0043315097 به عن���وان عضو هیأت مدیره و 
حامد منتظری به شماره ملی 0064553841 به سمت مدیر عامل خارج از اعضای 
هیأت مدیره . کلیه اوراق و اسناد بهادار یا تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و نیز 
کلیه قراردادها ب���ا امضای مدیر عامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه 
با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: 
هیأت مدیره از باب سرعت و سهولت پیگیری امور حقوقی و قضایی حق مبادرت به 
تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه عالمت تجاری و اختراع طرح وتعقیب ویا پیگیری 
هرگونه دعوا، شکایت و یادرخواست و یا دفاع و پاسخ گویی به هر گونه دعوا، شکایت 
و یا درخواست و انجام کلیه اقدامات قانونی از جانب شرکت در کلیه مراجع از جمله 
دیوان عدالت،دادگاه عمومی)حقوقی،جزایی و انقالب(، دادسرا شورای حل اختالف، 
تعزیرات،کلیه مراجع انتظامی، اجرای ثبت اس���ناد و اداره ثبت اسنادوامالک،ثبت 
شرکتها، دفاتر اسنادرسمی و بانکها، شهرداری ها،وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای 
انقالبی، دولتی، غیر دولتی، عمومی و یا خصوصی با حق انجام کلیه امور با داش���تن 
حق اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی،اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی 
از رای دیوان عدال���ت اداری، اعتراض به آراء قضایی در ح���وزه نظارت، مصالحه و 
سازش، ادعای جعل یا انکارو]یا[تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین 
جاعل، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای 
خسارت، استرداد دادخواست یا دعوا، جلب ش���خص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، 
ورود ش���خص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن، 
اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون 
داوری. درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ومعرفی اموال محکوم علیه 
و تقاضای اعمال قانون نحوه اج���رای محکومیت های مالی و اخذ محکوم به و وجوه 
ایداعی به نام شرکت و درخواست اجرای چک از اجرای ثبت اسناد،معرفی مال،اخذ 
محکوم به و تقاضای ممنوع الخروجی. با حق تفویض تمام یا بعض اختیارات فوق به 
وکالی دادگستری با حق عزل و نصب و ضم وکالی انتخابی را به هر یک از اعضای 

هیئت مدیره و یا مدیر عامل منفرداَ یا مشترکاَ تفویض نمودند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989595(

آگهی تغییرات شرکت راما الکترونیک شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 560044 و شناسه ملی 14009224859 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: الف- آقای امیر افسر با ش���ماره ملی 0384725661 به نمایندگی از شرکت 
سام گروه) س���هامی خاص( به شناس���ه ملی 10102417191 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - آقای سید حسین میر محمد صادق با شماره ملی346395-004-9 
به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد رضا صادقی مقدم با شماره ملی 
6-251-131006 به نمایندگی از توسعه س���اختمانی سلین ) سهامی خاص( به 
شناسه ملی 10103757175 و به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مهدی قنادان با 
شماره ملی 7-094-329918 به نمایندگی از آرین کارن کیش ) سهامی خاص( به 
شناس���ه ملی 14003086907 و به سمت عضو هیئت مدیره - آقای آرین رئیسیان 
با شماره ملی 5-004-951732 به نمایندگی از رادین پنام کیش ) سهامی خاص( 
به شناس���ه ملی 14004526360 و به س���مت عضو هیئت مدیره - آقای شهریار 
کیهان به ش���ماره ملی 1-229-839037 به س���مت مدیر عامل) خارج از اعضا و 
س���هامداران ( همگی برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره )تا تاریخ 1401/03/17( 
انتخاب گردیدند . ب - کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور از قبیل کلیه چک ها 
و س���فته ها، بروات و قراردادها و موضوع بند 13 ماده 40 اساسنامه با امضاء ثابت 
مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا با دو عضو از اعضای هیئت مدیره یا امضای 
متفقا مدیر عامل و رئیس هیئت مدی���ره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
ش���رکت ) جمعا 3 امضاء از 5 امضا ء اعضاء هیئت مدیره ( اسناد و مکاتبات عادی و 
غیر تعهد آور با امضاء منفردا مدیر عامل همراه با مهر ش���رکت معتبر خواهد بود . 
ج - اختیارات مندرج در بند های 14-15-10-5-2-1-ماده 40 اساسنامه و اجرای 

مصوبات هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989596(

********************
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی مهر سهامی خاص

 به شماره ثبت 248119 و شناسه ملی 10102887184 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محمدرضا حصاری با شماره ملی 1376433761 به نمایندگی از شرکت ان.پی.سی 
اینترنشنال )پتروشیمی بین الملل( به سمت رئیس هیات مدیره. کالودیو زاکشیگنا 
با کد فراگیر16710054 به نمایندگی از ش���رکت پتروشیمی ناپاگ به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره. فاتیح اوزکان با کد فراگیر 116709973 به نمایندگی از شرکت 
لجستیک اینوستمنت لیمیتد به س���مت عضو هیات مدیره. روبرتو ری پپی با کد 
فراگیر120959408 به نمایندگی از ش���رکت اتحاد س���رمایه گذاری پتروشیمی 
س���نگاپور PTE لیمیتد به سمت عضو هیات مدیره. سید محمد اسالمی شیروان با 
کد ملی 0943580137 به س���مت عضو هیات مدیره. سید علی حسینی با شماره 
ملی 0063257327 به عنوان مدیر عامل خارج از اعضاء هیات مدیره تا پایان دوره 
تمدید گردید. هیات مدیره اختیارات خودرا به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود 
1-3- نمایندگی شرکت در برابر کلیه دستگاههای دولتی، عمومی غیر دولتی و کلیه 
اش���خاص حقیقی ویا حقوقی • این موضوع با اتفاق آرا تصویب شد 2-3- استخدام، 
عزل، انتص���اب، ماموریت داخلی و خارجی، تعیین حق���وق و مزایا، تعیین پاداش، 
آموزش کارکنان به استثنای مقامات مندرج در مشارکتنامه. اکثریت اعضا متشکل 
از سه عضو )آقایان کالودیو زاکش���یگنا، فاتیح اوزکان و روبرتو ری پپی( با تمامی 
موارد فوق موافقت کردند اما دو عضو دیگر )آقایان محمدرضا حصاری و سید محمد 
اس���المی( با تمام موارد به جز اعطای حق تعیین پاداش کارکنان موافقت نمودند. 
3-3 حداکثر سازی سود شرکت • این موضوع با اتفاق آرا تصویب شد 4-3- حل و 
فصل اختالفات و طرح و اقامه دعوا و پاسخ گویی به دعوای مطروحه علیه شرکت با 
کلیه اختیارات راجع به امر دادرس���ی که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی 
ش���ده با حق عزل و نصب وکالی دادگستری تا سقف مالی 278000 دالر یا معادل 
ریالی بر اساس نرخ نیمایی اعال ی توسط بانک مرکزی. • اکثریت اعضا متشکل از سه 
عضو )آقایان کالودیو زاکشیگنا، فاتیح اوزکان و روبرتو ری پپی( به این موضوع رای 
مثبت دادند اما دو عضو دیگر )آقایان محمدرضا حصاری و س���ید محمد اسالمی( با 
اعطای این اختیار به مدیرعامل موافقت نکردند 3-5- در چارچوب مفاد اختیارنامه 
تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هرش���ش ماه یک بار و دادن آن به 
بازرس شرکت . امضاء کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، 
بروات، ضمانت نامه ها، قراردادها و مدارک مربوط به اسناد حقوقی با امضاء مشترک 
مدیرعامل و معاون مالی پشتیبانی یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر 
اس���ت. در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک نائب رئیس هیات مدیره و معاون مالی 
پش���تیبانی یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت مجاز و معتبر می باشد. کلیه 

مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989597(

********************
آگهی تغییرات شرکت مهندسی طلوع ایده پردیس سهامی خاص

 به شماره ثبت 345238 و شناسه ملی 10103901360 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: تعداد اعضای هیئت مدیره به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989598(

********************
آگهی تغییرات شرکت پترو نرم افزار شریف سهامی خاص
 به شماره ثبت 521574 و شناسه ملی 14007349936 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، منطقه 
15،شهرس���تان تهران،بخش مرکزی،ش���هر تهران،محله آرژانتین،ساعی،خیابان 
احم���د قصیر، خیابان نوزدهم، پ���الک 13، طبقه چهارم، واحد 401 کد پس���تی 
1513915518 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989599(

********************
آگهی تغییرات شرکت توسعه واحداث نیروگاهی توان

 شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 232054 و شناسه ملی 10102730778 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به استان تهران شهر تهران 
منطقه 19 ش���هر تهران محله داوودیه خیابان کازرون شمالی بلوار میرداماد پالک 

185 طبقه همکف کد پستی 1919913888تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989600(

********************
آگهی تغییرات شرکت توسعه واحداث نیروگاهی توان 

شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 232054 و شناسه ملی 10102730778 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/05/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل تعیین 
شدند: شرکت گروه صنعتی سدید )سهامی عام( به شناسه ملی 10100456884 
شرکت سرمایه گذاری س���دید تدبیر )سهامی خاص( به شناسه ملی به شناسه ملی 
10101426793 ش���رکت توس���عه و احداث نیروگاههای بادی توان باد )سهامی 

خاص( به شناسه ملی 10103926266 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989601(

********************
آگهی تغییرات شرکت پترو نرم افزار شریف سهامی خاص
 به شماره ثبت 521574 و شناسه ملی 14007349936 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اعضای هیئت مدیره برای 2 سال به شرح ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای محمد راشدی به ک.م 0046966994 و آقای علی یل سوار به ک.م 
2529656630 و آقای امیر خدامی به ک.م 0074982125 موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت آزاد رأی امین )حسابداران رسمی( با شناسه ملی 10320209455 
بسمت بازرس اصلی و آقای علی دیلمانی به کدملی 1861373120 بسمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989602(

********************
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه سهامی خاص

 به شماره ثبت 171228 و شناسه ملی 10102136872 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/31طی شماره 
مجوز 122/70079 مورخ 1399/06/04 صادره از س���ازمان بورس و اوراق بهادار 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به 98/12/29 به تصویب 
رسید . موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به س���مت بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا ) حسابداران رسمی ( به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکس���ال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه 

کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989603(

آگهی تغییرات
 شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس سهامی خاص

 به شماره ثبت 462208 و شناسه ملی 14004482505 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 97 به تصویب رسید. موسسه 
حسابرسی نهان نیک نگر با شناسه ملی 10320739923 به عنوان بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی 10320721862 به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب ش���دند. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989604(

********************
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

 به شماره ثبت 7825 و شناسه ملی 10100345177 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای علی محمدی س���نجر 0060570024 بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل 
انتخاب ش���دند که اختیارات و وظایف ایشان برابر اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. آقای اس���ماعیل مکارمی 1199752509 بعنوان رئیس هیئت مدیره 
و آقای محمد محمدی قره باغ 6379699295 بعن���وان نائب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب ش���دند. - کلیه چک ها، قراردادها، اس���ناد و اوراق تعهدآور با امضای ثابت 
مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر موسس���ه نافذ و 

معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989605(

********************
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی خرم آباد سهامی خاص
 به شماره ثبت 245277 و شناسه ملی 10102859408 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1399/04/22 و نامه 
شماره 14133 مورخ 1399/6/4 س���ازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 
به عنوان بازرس اصلی برای س���ال مالی منتهی ب���ه 1399/12/30 انتخاب گردید 
روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شناسه ملی 10102780031 
ش���رکت صنایع برق و انرژی صبا شناسه ملی 10861329483 شرکت نیروترانس 
شناس���ه ملی 10101260035 به س���مت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989606(

********************
آگهی تغییرات شرکت توسعه فیدار هنر فرتاک سهامی خاص

 به شماره ثبت 560683 و شناسه ملی 14009250960 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - منطقه 15، شهرستان 
تهران، بخش مرکزی، ش���هر تهران، محله کاووسیه، خیابان آفریقا، خیابان بیست و 

یکم، پالک 5، کد پستی 1517938111 تغییر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989607(

********************
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص
 به شماره ثبت 228430 و شناسه ملی 10102695661 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1399/04/16 ومجوز 
شماره 122/69575مورخ1399/05/26سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال 1398تصویب شد. موسسه حسابرسی 
دش و همکاران به شناس���ه ملی 10100171271 را به عنوان حسابرس و بازرس 
قانونی اصلی و موسس���ه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی 10103115616 را 
به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
اطالعات جهت درج آگهی های ش���رکت در س���ال 1399 انتخاب گردید. اشخاص 
حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب ش���دند: 
شرکت ایران خودرو )س���هامی عام( به شناس���ه ملی 10100360794 و شمارة 
ثبت 8352 شرکت گسترش س���رمایه گذاری ایران خودرو )سهامی عام( به شناسه 
ملی 10101800682 و ش���ماره ثبت 136946 شرکت طراحی مهندسی و تأمین 
قطعات ایران خودرو )سهامی خاص( به شناس���ه ملی 10100820988 و شماره 

ثبت 36676 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989608(

********************
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تجارت الکترونیک فرهنگیان
 به شماره ثبت 433863 و شناسه ملی 10320846687 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/16 و 
به استناد مجوز شماره 4092 مورخ 1399/01/19 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت مبلغ 31060000000 ریال می باشد . 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989609(

********************
آگهی تغییرات 

شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه سهامی خاص
 به شماره ثبت 306230 و شناسه ملی 10103453460 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - ارزش اسمی سهام از 100000 ریال به 1000ریالی کاهش یافت 
و ماده پنج اساسنامه اصالح گردید. س���رمایه شرکت از مبلغ 1348400000000 
ریال به مبلغ 3285513 میلیون ریال منقسم به 3285513000 سهم 1000 ریالی 
با نام از طریق سود انباشته و مطالبات حال ش���ده افزایش یافته و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر 

تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989610(

********************
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص

 به شماره ثبت 341189 و شناسه ملی 10103871690 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: -- صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 
به تصویب رسید. موسسه حسابرس���ی مفید راهبر به شناسه ملی10861836531 
به عن���وان بازرس قانونی برای مدت یک س���ال مالی انتخ���اب گردید. - روزنامه 

کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989611(

********************
آگهی تغییرات شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران

 سهامی خاص به شماره ثبت 353726 و شناسه ملی 10104010630 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
آقای سعید حبیبا به شماره ملی 4321993237 به سمت رئیس هیات مدیره و خانم 
حکیمه محمدی به شماره ملی 0065890108 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و 
خانم زهرا شاکری به شماره ملی 0075215993 به سمت مدیرعامل تعیین گردید. 
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت با امضای دو نفر از مدیران همراه با مهر 
شرکت دارای اعتبار می باشد و اس���ناد تعهد آور دیگر از قبیل قراردادها با امضای 
مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره معتبر است، امضای 

نامه های اداری با مدیرعامل و در غیاب ایشان با معاون مدیرعامل است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989612(

********************
آگهی تغییرات شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران

 سهامی خاص به شماره ثبت 353726 و شناسه ملی 10104010630 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: -آقای علیرضا کریمی به ش���ماره ملی 3933834872 به سمت 
بازرس اصلی و اقای ابراهیم چاوش���ی الهرود به ش���ماره ملی 1672249971 به 
س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب شدند. -آقای سعید 
حبیبا به ش���ماره ملی 4321993237، خانم حکیمه محمدی به ش���ماره ملی 
0065890108، خانم زهرا ش���اکری به شماره ملی 0075215993 برای مدت دو 

سال به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989613(

آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری ارزش پرداز سهامی خاص
 به شماره ثبت 543942 و شناسه ملی 14008462867 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: به موضوع ش���رکت )ارائه خدمات تجاری سازی به شرکتهای دانش 
بنیان و استارتاپ ها، تهیه طرح کسب وکار، امکان س���نجی فنی، بازار و اقتصادی 
طرح های سرمایه گذاری، س���رمایه گذاری در قالب مشارکت حقوقی و سهامداری 
در ایده ها، طرح ها و شرکتها، ارائه خدمات شتاب دهی از قبیل تامین فضای کسب 
وکار، مشاوره، سرمایه گذاری، شبکه س���ازی، ارائه خدمات ارزشگذاری دارایی های 
نامشهود از قبیل، ارزشگذاری تکنولوژی، برند، الیسنس، ارزشگذاری شرکتهای بالغ 
و استارتاپ ها، ارائه خدمات مشاوره به استارتاپ ها در حوزه مالیاتی، قرارداد سرمایه 
گذاری، ادغام و تملیک، ارائه خدمات اصالح س���اختار شرکتها، ارائه خدمات تامین 
مالی جمعی، برگزاری سمینار در حوزه اس���تارتاپ ها و مالی، تولید، فروش و اخذ 
نمایندگی محصوالت نرم افزاری، طراحی و اصالح س���اختار نظام مالی استارتاپ ها، 
مشاوره تامین مالی، ش���رکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی)درصورت 
ضرورت قانون���ی پس از دریافت مجوزهای الزم( الح���اق گردید و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989614(

********************
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن آوری ارزش پرداز سهامی خاص

 به شماره ثبت 543942 و شناسه ملی 14008462867 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و صورت حساب س���ود و زیان برای سال مالی منتهی به 
1398/12/29 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. -موسسه حسابرسی ایران مشهود با 
شناسه ملی10100322973 بعنوان بازرس اصلی وسید رضا هاشمی کیا با کدملی 
3875686934 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
-روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات برای درج آگهی و اطالعیه های رس���می شرکت 

انتخاب شد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989615(

********************
آگهی تغییرات شرکت توسعه تابان راد سهامی خاص

 به شماره ثبت 492480 و شناسه ملی 14005874463 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به پایان 
اسفند ماه سال 1396 به تصویب رسید . آقایان محمد حجتی نجف آبادی با کد ملی 
1288406916، محمد مهدی عباسی راد با کد ملی 3621577858، سید رضا روح 
االمین با کد ملی 1292198516، پیمان تس���نیمی  با کد ملی 0063721899 و 
محمود سمیعی مقدم با کد ملی 3621300406 بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت 
به مدت دو سال انتخاب ش���دند. آقایان رضا دولتشاد با کد ملی 0067942253 به 
عنوان بازرس اصلی و سیفعلی رستمی  با کد ملی 2939786291 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکس���ال انتخاب گردید . روزنامه کثیراالنتشار اطالعات برای 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989616(

********************
آگهی تغییرات شرکت توسعه تابان راد سهامی خاص

 به شماره ثبت 492480 و شناسه ملی 14005874463 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای محمد حجتی نجف آبادی دارای کد ملی 1288406916 به س���مت رئیس 
هیأت مدیره آقای محمد مهدی عباس���ی راد دارای ک���د ملی 3621577858 به 
سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای پیمان تسنیمی به شماره ملی 0063721899 
به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات با امضای مشترک مدیرعامل با رئیس 
هیأت مدیره یا مدیرعامل با نائب رئیس هیأت مدیره به همراه مهر ش���رکت و اوراق 
عادی و مراس���الت با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره به تنهایی با مهر شرکت 

معتبر است.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989617(

********************
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی خاص

 به شماره ثبت 285574 و شناسه ملی 10103223273 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/09/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 
به شناس���ه ملی 10100322973 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی 
رایمند و همکاران باشناس���ه ملی 10100505999 به عنوان بازرس علی البدل را 

برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 انتخاب شدند
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989618(

********************
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان سهامی عام
 به شماره ثبت 165900 و شناسه ملی 10102084497 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: سید محمدعلی موسوی به شماره ملی 1753473101 به نمایندگی از طرف 
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به شناسه ملی 10800021304به 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید مکوندی نژاد به ش���ماره ملی 
1880473720 به نمایندگی از طرف ش���رکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه 
ملی 10101142728 به عنوان رئیس هیئت مدیره و س���میه اکبری دادامحله به 
شماره ملی 0068115172 به نمایندگی ازطرف شرکت صنایع چوب خزر کاسپین 
به شناسه ملی 10101266176 به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی 
هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و اوراق بهادار 
با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر ش���رکت و 
در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و 
نافذ خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی ش���رکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر 
ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای جانشین معرفی شده از جانب مدیرعامل و 
تائید شده در هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود . اختیارت 
هیئت مدیره به شرح موارد ذیل به مدیرعامل تفویض گردید . نمایندگی شرکت در 
برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب 
و عزل کلیه ماموران و کارکنان ش���رکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش 
و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط اس���تخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و 
مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب آیین نامه های مصوب . 
دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت . واگذاری یا تحصیل هرگونه حق 
کسب و پیشه و تجارت )سرقفلی(، تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع 
و یا نام و نش���ان و تصویر و عالئم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری 
اختراع���ات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتی���ازات مربوط به آن ها. تقاضا و 
اقدام برای ثبت هرگونه عالمت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت 
موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین 
مستاجره. به امانت گذاردن هرنوع اس���ناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای 
دولتی و بانکها و اس���ترداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر 
دعوای حقوقی و جزائی اقامه ش���ده، از طرف ش���رکت و بنام شرکت، در هریک از 
دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور 
و ... شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه 
شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت 
اس���تیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق 
و اس���تیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در 
جلسات، درخواس���ت پژوهش، فرجام و واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش 

استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989619(

********************
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی خاص

 به شماره ثبت 285574 و شناسه ملی 10103223273 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1398/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت. موسس���ه حسابرس���ی و خدمات مالی و مدیریت ایران 
مشهود )حسابداران رسمی( شناسه ملی 10100322973 به عنوان بازرس اصلی 
و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناس���ه ملی 10100505999 به عنوان 
بازرس علی البدل برای سال مالی 1399 انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار اطالعات 
جهت درج آگهی های ش���رکت انتخاب گردید. آقای مهدی دهقان نیستانکی کد 
ملی 0054794439 و آقای اس���عد نیازمند کد ملی 0044279035 و آقای هادی 
جمالیان کد ملی 4489746891 و آقای مجتبی کباری کد ملی 3932219988 و 
آقای یوس���ف تقی پور کد ملی 0322965624 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره 
و آقای امیر مومنی کد ملی 0062005413 به سمت عضو علی البدل اعضای هیأت 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989620(

********************
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان سهامی عام
 به شماره ثبت 165900 و شناسه ملی 10102084497 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/24 و اجازه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1399/3/22سرمایه ش���رکت از مبلغ 22028565000ریال به مبلغ 
400000000000ریال منقسم به 400000000سهم 1000ریالی با نام از طریق 
مطالبات حال ش���ده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989621(

آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان سهامی عام
 به شماره ثبت 165900 و شناسه ملی 10102084497

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: تراز نامه و حساب سود و زیان س���ال مالی 29/ 12/ 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی 10100484035 
به عنوان ب���ازرس ) اصلی ( و موسس���ه حسابرس���ی آگاه نگر به شناس���ه ملی 
10100515993بعنوان بازرس علی البدل برای مت یک سال مالی انتخاب گردید 
روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتش���ار جه���ت درج آگهی و اطالعیه های 
ش���رکت تعیین گردید . اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح زیر 
انتخاب گردید، ش���رکت گروه صنعت سلولزی تامین گس���تر نوین به شناسه ملی 
10800021304 شرکت محصوالت کاغذی لطیف به شناسه ملی 10101016677 
شرکت صنایع چوب خزر کاس���پین به شناسه ملی 10101266176 شرکت گروه 
صنایع کاغذ پارس به شناس���ه ملی 10420002350 شرکت صنایع کاغذ سازی 

کاوه به شناسه ملی 10101142728 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989622(

********************
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی خاص

 به شماره ثبت 285574 و شناسه ملی 10103223273 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/03/21 و اجازه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/5/14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: س���رمایه ش���رکت از 
مبلغ 3.045.176.083.000 ریال به مبلغ 3.654.211.299.000 ریال منقس���م 
به3.654.211.299 سهم هزار ریالی عادی با نام که تماما از محل سود انباشته شده 
افزایش یافته و ماده مربوطه در اساس���نامه به شرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989623(

********************
آگهی تغییرات شرکت پرشیان قهوه ماهسان

 شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 516149 و شناسه ملی 14007097241 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به )آدرس جدید( یاسوج بلوار شهید مطهری، روبروی 
سازمان جهاد کشاورزی اس���تان کهگیلویه و بویراحمد، ساختمان پردیس، طبقه 
همکف کد پس���تی 7591711958 تلفن07433345451 انتقال یافت در نتیجه 

ماده سه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989624(

********************
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد سهامی خاص

 به شماره ثبت 285574 و شناسه ملی 10103223273 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای مهدی دهقان نیستانکی به شماره ملی0054794439 به سمت رییس هیأت 
مدیره آقای اسعد نیازمند به ش���ماره ملی 0044279035 به سمت نایب رییس 
هیات مدیره آقای عباس کفافی به ش���ماره مل���ی4284053086 به عنوان مدیر 
عامل و دبیر هیأت مدیره انتخاب گردیدند هیات مدیره بخش���ی از اختیارات خود 
به شرح ماده 39 اساسنامه ش���امل بندهای 1 و9 و 10 و11 و 19 و22 و25 و28 
و30و32و33و34و35و36و37و38 را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور ش���رکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یک عضو هیأت مدیره و در 
غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیأت مدیره متفقاً با مهر ش���رکت معتبر باشد. 

نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989625(

********************
آگهی تغییرات شرکت پترو پاالیش کنگان سهامی خاص

 به شماره ثبت 429313 و شناسه ملی 10320829716 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1398/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرس���ی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه 
ملی 10861687625 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی حافظ گام با 
شناسه ملی 10100484035 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند اش���خاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند: شرکت افق زرین محاسب با شناسه ملی 10380559689 
شرکت توس���عه نفت و گاز صبا کارون با شناس���ه ملی 14004678984 شرکت 
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان با شناسه ملی 14004772590 روزنامه 
اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989626(

********************
آگهی تغییرات شرکت تالش گستران آینده شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 483011 و شناسه ملی 14005432069 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/06/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای باقیمانده دوره تعیین گردیدند: آقای 
امیر جعفر زاده به کد ملی 0072429712 به نمایندگی از طرف س���رمایه گذاری 
اهداف به شناسه ملی 10103808813 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محسن 
علی حس���ینی به کد ملی 0076003272 به نمایندگی از طرف ش���رکت مجتمع 
صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناس���ه ملی 14004772590 به س���مت 
نائب رئیس هیئت مدیره - س���رکار خانم الهه اس���دی به کد ملی 0060482060 
به نمایندگی از طرف ش���رکت توس���عه نفت و گاز صبا کارون به شناس���ه ملی 
14004678984 به س���مت عضو هیئت مدیره آقای محسن علی حسینی به کد 
ملی 0076003272 به س���مت مدیرعامل انتخاب گردید. - امضای اسناد و اوراق 
تعهدآور شرکت، چکها، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با 
مهر شرکت، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر 
ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء با مهر 
شرکت معتبر بوده و سایر اوراق تجاری، مکاتبات اداری و غیره با امضاء مدیرعامل یا 

یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989627(

********************
آگهی تغییرات شرکت پترو پاالیش دهلران شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 548151 و شناسه ملی 14005628117 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود وزیان سال مالی 1397 مورد تصویب 
قرار گرفت موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی 10100556857 
به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرس���ی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی 
10103013428 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب 
گردیدند . روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت درج آگهی های ش���رکت تعیین 

گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989628(

********************
آگهی تغییرات شرکت پاالیش نفت جی سهامی عام

 به شماره ثبت 217997 و شناسه ملی 10102593361
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 98/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت. س���ازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای 
یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989629(

********************
آگهی تغییرات 

شرکت مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 287617 و شناسه ملی 10103242364 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/06/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اقای محمد رضا عزیزی به کد مل 2432843959 به نمایندگی از طرف توس���عه 
پتروشیمی کنگان به شناس���ه ملی 14006657417 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای فرهاد جدیدی به کد ملی 0065439678 به نمایندگی از طرف ش���رکت 
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناس���ه ملی 14004772590 به 
س���مت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم انس���یه پورنقی به کد ملی 
3934504760 به نمایندگی از طرف ش���رکت پترو پاالیش دهلران به شناسه ملی 
14005628117 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضای اسناد و اوراق 
تعهدآور شرکت، چکها، بروات و س���فته ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
با مهر ش���رکت، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با 
مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای 
هیئت مدیره و با مهر ش���رکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با 

امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )989630(


