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همكار گرامي 

جناب آقاي هوتن كرد مهيني
ب��راي مرحوم حميدرضا خيرآبادي تهراني رحمت 
الهي و براي شما و خانواده به خصوص همسر گراميتان 
سركار خانم ثريا خيرآبادي تهراني، شكيبايي و سالمتي 

از ايزدمنان تمنا داريم.
كاركنان و اعضاء هيئت مديره شركت آمن

ضايعه تأسف بار براي جامعه پزشكي ايران
درگذش��ت دكتر س�يدحبيب اله دشتي را به عموم 
مل��ت ايران و خانواده داغدارش تس��ليت عرض نموده 
و آرزوي س��المتي براي خان��واده آن مرحوم از خداوند 

متعال خواستاريم.
از طرف: دكتر فرهاد وظيفه شناس

و خانواده هاي: وظيفه شناس � قرباني � زارع

به اطالع مي رس��انيم كه جناب دكتر مهدي ديانت 
دار فان��ي را وداع گفت��ه و ما فارغ التحصيالن پزش��كي 
سال 50 دانشگاه تهران به خانواده و بازماندگان ايشان 

تسليت عرض مي نمائيم.
فارغ التحصيالن دانشگاه تهران

بقا مختص ذات يگانه اوست
بدين وس��يله درگذش��ت جن�اب آق�اي غالمعلي 
مش�كين فام، وكيل پايه يك دادگستري را به اطالع 

اقوام و آشنايان مي رساند.
باش��د كه با فاتحه اي روح آن درگذش��ته قرين رحمت 

الهي گردد.
از طرف برادر و خواهران و بستگان

آذرم��اه 99 ي��ادآور تلخ تري��ن و دردناك ترين س��فر 
بي بازگش��ت عزيزمان كيهان فرخ دل همسر و پدري 

مهربان مي باشد.
عزيزم بيس��ت و دو س��ال گذش��ت ما همچنان يادآور 

خاطراتت هستيم.
انشااهلل كه روحت در ملكوت اعلي با اولياء محشور باشد.
خانواده هاي: فرخ دل � رهبر � جالليان � فرهمند

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده
 به شماره ثبت 34062 و شناسه ملی 14004107956

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/01 ومجوز شماره 
122/69301مورخ99/05/20 س���ازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1402/05/15 تمدید گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027209(

********************
آگهی تغییرات شرکت سیم الکی مرکزی سهامی خاص
 به شماره ثبت 78461 و شناسه ملی 10101233146

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/06/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: ترازنامه وحساب سود و زیان س���ال مالی منتهی به 98/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027210(

********************
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارسیان سهامی عام

 به شماره ثبت 164214 و شناسه ملی 10101850423
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره م���ورخ 1399/06/26 و مجوز ش���ماره 
99/213171مورخ 1399/07/06 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: تمامی اوراق و اس���ناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اس���المی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه 
با مهر ش���رکت و یا با امضاء مدیرعامل همراه با امضاء آقای علی باقری به ش���ماره 
ملی 0058484711 )معاون مالی و پش���تیبانی( همراه با مهر شرکت و در غیاب 
مدیرعام���ل با امضاء دو نفر از اعض���ای هیأت مدیره همراه با مهر ش���رکت و یا با 
امضاء یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با امضاء آقای علی باقری به ش���ماره ملی 
0058484711 )معاون مالی و پشتیبانی( همراه با مهر شرکت معتبر است. تمامی 
مکاتبات اداری و عادی و قراردادهای استخدامی به تنهایی با امضاء مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027211(

********************
آگهی تغییرات 

موسسه فرهنگی مذهبی و خیریه حضرت علی اکبر )ع( تهران
 به شماره ثبت 16047 و شناسه ملی 10100583810 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1396/10/13 و نامه 
شماره 22/3837 مورخه 97/3/30 اس���تانداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حساب س���ود و زیان س���ال مالی منتهی به 96/6/31 به تصویب رسید 
- روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش���ار جهت درج آگهی های مؤسسه 
انتخاب گردید. - آق���ای امیر فارانی ثانی به کد ملّی 0035883812 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای حس���ن جالدتی به کد ملی 0043033261 بعنوان بازرس علی البدل 
انتخاب گردیدند - آقای حس���ین میرزازاده منفرد به ک���د ملّی 0033911886 
به عن���وان عضو اصلی 2- آقای محم���د رضا دودمان فیروز س���االری به کد ملّی 
0042572381 به عنوان عضو اصلی 3- آقای محمود ش���ریعتی نیاسر به کد ملّی 
0532104315 به عنوان عضو صلی 4- آقای نصراله محمد حس���ین فالح به کد 
ملّی 0042299251 به عنوان عضو اصلی 5- آقای ناصر ش���فائی نیک به کد ملّی 
0073323942 به عنوان عضو اصلی 6- آقای صدرالدین دانش آش���تیانی به کد 
ملّی 0384377963 به عنوان عضو علی البدل 7- آقای رضا ش���ا دامروز به کد ملّی 

0452819695 به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027237(

********************
آگهی تغییرات شرکت تک ترابر سهامی خاص

 به شماره ثبت 732 و شناسه ملی 10100094393
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/12/25 و 
مجوز شماره 11/345 مورخه 1395/01/14 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ساسان حیدری به شماره ملی 1285724623 
به سمت بازرس اصلی و حمید عس���کری به شماره ملی 3874736946 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکس���ال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتش���ار 
اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - غالمحسین صغیری به شماره 
ملی 1819005771 و زهرا سلطان مش���که کار به شماره ملی 1754187625 و 
محمد قلی زاده قره کره به شماره ملی 1719223734 به سمت اعضا هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 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 رباط کریم )1027238(

********************
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آمود شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 90607 و شناسه ملی 10101349497 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/03/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: - ترازنامه و حساب سود و زیان س���ال مالی 1398 مورد تصویب 
قرار گرفت. - آقایان کیومرث کریمی) به کد ملی0041061942( س���عید سادات 
نیا )به کد ملی1285421655( احمد مصلحی) به کدملی 2062681844( اعضاء 
اصلی و آقای فرزاد رستمی فر)به کدملی 0040271390( بعنوان عضو علی البدل 
هیات مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب شدند - آقای ابوالفضل فراهانی به کدملی 
ش���ماره0491452616 بعنوان بازرس اصلی و آقای مرتض���ی صداقت به کدملی 
ش���ماره 2721377981 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

گردیدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027239(

********************
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آمود شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 90607 و شناسه ملی 10101349497 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/03/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - آقای کیومرث کریمی ک م0041061942 سمت رئیس هیات مدیره و آقای 
احمد مصلحی ک م 2062681844 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سعید 
س���ادات نیا ک م1285421655 به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای 
فرزاد رستمی فر ک م 0040271390 به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت 
انتخاب شدند. - کلیه اس���ناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و برات باامضاء 
مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا وکالی قانونی ایشان و در غیاب هریک از 
آنان باامضاء متفق دو عضو هیات مدیره و یا وکالی قانونی ایشان همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد و اسناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب 
ایش���ان باامضاء هریک از اعضاء هیات مدیره و یا وکالی قانونی ایشان به تنهایی و 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027240(

********************
آگهی تغییرات

 شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 426655 و شناسه ملی 10320777233 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
»حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات 
و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعض���ای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر 
شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق، مراسالت 
و مکاتبات عادی، تفاهم نامه ها، مناقصه ها، قراردادهای اس���تخدامی و مش���اوره، 
قراردادهای محرمانگی، با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر ش���رکت معتبر 

می باشد.« 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027241(

********************
آگهی تغییرات

 شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 426655 و شناسه ملی 10320777233 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: - تراز نامه و صورت حساب س���ود و زیان شرکت برای سال مالی 
منتهی به 1398/12/29 تصویب ش���د. -موسسه حسابرسی صالح اندیشان شناسه 
ملی 10100523660 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی آزمون پرداز 
ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027242(

********************
آگهی تغییرات 

شرکت گروه صنعتی تولیدی الکترو کاوه شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 46422 و شناسه ملی 10100916460 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/07/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و صورت حس���اب س���ود و زیان سال مالی 
1398 مورد تصویب قرارگرفت. موسس���ه حسابرس���ی آریا نیک روش با شناسه 
ملی 10104097062به س���مت بازرس اصلی و خانم فریبا تهرانی ثانی با کد ملی 
2121353844 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 

.روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027243(

********************
آگهی تغییرات شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی سهامی خاص

 به شماره ثبت 134304 و شناسه ملی 10101775376 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332 به عنوان 
بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطالعات به 

عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027244(

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا سهامی خاص

 به شماره ثبت 325399 و شناسه ملی 10100575568 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 1398/12/29 به 
تصویب رسید. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های 
ش���رکت تعیین گردید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 
به شناسه ملی 10100322973 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف 
نوین نگر به شناسه ملی 10320537520 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027245(

********************
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام

 به شماره ثبت 252747 و شناسه ملی 10102931830 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/03/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اقای خلیل بهبهانی با کد ملی 1950380688 به نمایندگی از شرکت گروه مپنا به 
شناسه ملی 10101431259 به عنوان رئیس هیات مدیره اقای ونداد رستگار با کد 
ملی 0052838994 به نمایندگی از ش���رکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی 
10102569710 به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره اقای ایزد گلستانه 
با کد ملی 0450328104 به نمایندگی از ش���رکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه 
ملی 10103734777 به عنوان عضو هیات مدیره اقای احمد رضا فراس���ت با کد 
ملی 0067529283 به نمایندگی از شرکت تولید برق غرب کارون به شناسه ملی 
10320825731 به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اس���ناد و اوراق 
بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها وعقود اسالمی با امضا 
مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با 
امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ضمنا مکاتبات 

اداری با امضا مدیر عامل ومهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027246(

********************
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام

 به شماره ثبت 252747 و شناسه ملی 10102931830 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 1398 
مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسس���ه حسابرس���ی هدف نوین نگر به شناسه 
ملی 10320537520 ا به س���مت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار 
به شناسه ملی 10840017999به س���مت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال 
مالی انتخاب گردیدن���د. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتش���ار جهت 
درج آگهی های ش���رکت تعیین گردید . افراد حقوقی ذیل برای مدت 2 س���ال به 
عنوان اعضا هیات مدیره ش���رکت انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت نیروگاهی 
ایرانیان مپنا شناس���ه ملی 14005921810 - ش���رکت تولید برق توس مپنا به 
شناس���ه ملی 10102569710 -ش���رکت تولید برق غرب کارون مپنا به شناسه 
ملی 10320825731 - ش���رکت تولید برق آب و برق قش���م مپنا به شناسه ملی 
14000013695 -شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه ملی 10103734777 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027247(

********************
آگهی تغییرات شرکت الدیز سهامی خاص

 به شماره ثبت 46485 و شناسه ملی 10100917095 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 س���ال تعیی���ن گردیدند: آقای احمد 
شکوهی دارای کدملی شماره 3874306925 به سمت رئیس هیات مدیره - آقای 
علی تسوجی دارای کدملی شماره 2753986363 به سمت نائب رئیس هیات مدیره 
- اقای مسعود عندلیب دارای کدملی شماره 0044218974 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره - کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و چکها با امضاء مدیرعامل و یک نفر 

دیگر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027248(

********************
آگهی تغییرات شرکت الدیز سهامی خاص

 به شماره ثبت 46485 و شناسه ملی 10100917095 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: 
آقای مس���عود عندلیب به ش���ماره ملی0044218974 - آقای علی تسوجی به 
شماره ملی 2753986363 - آقای احمد شکوهی به شماره ملی 3874306925 
- ترازنامه و حس���اب سود و زیان ش���رکت منتهی به 1397/12/29 مورد تصویب 
قرار گرفت. - آقای مهدی دابوئی به ش���ماره ملی 2062648545 به سمت بازرس 
اصلی و آقای میرهاش���م قنادی به ش���ماره ملی 2802288490 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه اطالعات جهت درج 

آگهی های های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027249(

********************
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 391990 و شناسه ملی 10320420653 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای محمد رضا بهرامن کدم 0045998612 به س���مت رئیس هیئت مدیره خانم 
پروین بیداریان کدم 3731832976 به س���مت نایب رئی���س هیئت مدیره آقای 
بامش���اد بهرامن کدم 0069206937 به س���مت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
خانم هانیه بهرامن کدم 0070984220 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند 
-کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور ش���رکت از قبیل چک - سفته - برات و اسناد 
تعهدآور و قراردادها و عقوداسالمی با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای 
هیئت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. س���ایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027250(

********************
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی باویل بهپر شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 391990 و شناسه ملی 10320420653
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت به استان تهران –ش���هر تهران- محله ایرانشهر – خیابان شهید سید 
عباس موسوی -خیابان سمیه -پالک 195 -طبقه سوم کدپستی: 1581738915 

انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027251(

********************
آگهی تغییرات شرکت بازارگان کاال شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 177832 و شناسه ملی 10102201486 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/09/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
س���مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آق���ای امیر فیروز دقوقی 
اصفهانی دارنده کد ملی 1284676501 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، 
و آقای میش���ال رزوق به ش���ماره کد فراگیر 123039265 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای وارطان برخورداری به شماره کد ملی 0040483770 به سمت 
عضو دیگر هیئت مدیره انتخاب ش���دند. کلیه ی اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها، 
چک ها، س���فته ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در 
غیاب مدیرعامل با امضای متفق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو دیگر هیئت مدیره 
با مهر ش���رکت اعتبار خواهد داش���ت. مکاتبات عادی و روز مره شرکت با امضای 

مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1027252(

********************
آگهی تغییرات شرکت مبنای خاورمیانه شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 286449 و شناسه ملی 10103243137
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/03/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، سال مالی 1398 به تصویب 
رسید . موسس���ه حسابرس���ی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه 
ملی10100322973 به عنوان بازرس اصلی و مؤسس���ه حسابرسی صالح اندیشان 
به شناسه ملی10100523660 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک 
س���ال مال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر االنتشار اطالعات برای درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022053(

********************
آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه خوزستان سهامی خاص
 به شماره ثبت 87977 و شناسه ملی 10101323853 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
امیر حسنوند به ش���ماره ملی 1930711646 به عنوان رئیس هیئت مدیره - فرهاد 
امیرپور به شماره ملی 0320164462 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - ساسان 
بابائی کفاکی به ش���ماره ملی 0051773929 به نمایندگی از شرکت آناهیتا قشم 
ایرانیان به شناسه ملی 10103885627 به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، 
برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد 
آور از جمله چک، س���فته، برات و قراردادها با امض���اء مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022054(

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان سهامی خاص

 به شماره ثبت 449888 و شناسه ملی 14003888568 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی منتهی به 1398/12/29مورد 
تصویب قرار گرفت . شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی10102454621 
و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی10102648604 و شرکت 
تدبیرگران فن آوری اطالعات تجارت ایرانیان به شناس���ه ملی14003861693 به 
سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناس���ه ملی10380076460 به سمت بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 10100174390 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطالعات به عنوان 

روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی ها و اطالعیه های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022055(

********************
آگهی تغییرات 

شرکت توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 449888 و شناسه ملی 14003888568 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
مژده قزل ایاغ به شماره ملی 0054696089 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 
ایرانیان به شناسه ملی10102454621 به س���مت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
هوشنگ ضروری به ش���ماره ملی 0049241303 به نمایندگی از شرکت سرمایه 
گذاری س���امان ایرانیان به شناس���ه ملی 10102648604به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره جعفر حبیبی به ش���ماره ملی 0558921450 به نمایندگی از شرکت 
تدبیرگران فناوری اطالعات تجارت ایرانیان به شناس���ه ملی 14003861693به 
سمت رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، 
سفته و برات، قراردادها و سایر اسناد الزام آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای 2 عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود. س���ایر مکاتبات و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یا سایر 
مدیران اجرایی معرفی شده توسط ایش���ان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای 7،10،14،15،16 ماده 39 اساسنامه کال به 

مدیر عامل تفویض اختیار گردید .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022056(

********************
آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا

 به شماره ثبت 29966 و شناسه ملی 10320819954
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/11 و مجوز به 
شماره 122/71176 مورخ 99/06/25 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: بند د ماده 22 اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر و اصالح گردید: به 
غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و مؤسسان، هر 

سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل 1 واحد سرمایه گذاری را مالک شود 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022057(

********************
آگهی تغییرات شرکت رویا شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 54587 و شناسه ملی 10100997127
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حساب سود و زیان س���ال مالی منتهی به 
پایان اسفندماه 1398 تصویب شد . پموسس���ه حسابرسی هادی حساب به شناسه 
ملی10100556857 به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا دارنده کدملی 
شماره 0031782159به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخا ب 

شدند . روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022058(

********************
آگهی تغییرات

 شرکت آرایه ایده های هوشمند آسیا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 467935 و شناسه ملی 14004721067 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: عبارات ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: ایجاد و توسعه بس���تر ارائه و توزیع برنامه های کاربردی تلفن همراه، توسعه 
برنامه های کاربردی تلفن همراه و فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز برای درآمد 
زایی در بس���تر فوق الذکر و ارائه خدمات در ا ین رابطه که شامل راه اندازی، فروش 
و بهره برداری از برنامه های کاربردی تلفن همراه، فروش���گاه برنامه های کاربردی و 
همچنین ش���رکت در مناقصات مرتبط ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، 
غیرهرمی و غیرشبکه ای. انجام هر گونه پیمانکاری و ساخت و احداث هر گونه ابنیه 
و ساختمان و خرید و فروش هر گونه مال غیر منقول و نیز خرید و فروش هر گونه 
سهمی در شرکتهای س���هامی عام یا خاص و اخذ کد بورسی در صورت لزوم پس از 

اخذ مجوزات الزم از مراجع ذیربط.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022059(

********************
آگهی تغییرات شرکت بهراد طب تهران سهامی خاص

 به شماره ثبت 191044 و شناسه ملی 10102330126 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/03/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و صورت ه���ای مالی مربوط به س���ال مالی منتهی به 
پایان اسفند سال 1398 به تصویب رس���ید. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرس���ی آرتین پرگاس به شناسه 
ملی14003939640 و آقای دکترعلی عباس���ی به کدمل���ی 4590508958 به 
سمت بازرسان اصلی و آقای اسمعیل گیوه کی به کدملی 5579368569 ه سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکس���ال مالی انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره برای 
مدت دوس���ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان دکتررامین یغمایی به کدملی 
4591113086 و دکترمجتبی مهرانی به کدمل���ی 4899658869و دکتراحمد 
دالیی میالن به کدمل���ی 4929424267 و آقای محمدرض���ا کریمی به کدملی 
3874813908و دکترس���عید ش���فیع خان به کدملی 0032310412به سمت 
اعضای اصلی هیات مدیره و خانم دکتر زهرا ترکاشنوند به کدملی 3256155987و 
خانم عش���رت سادات هاش���می یرکی به کدملی 0046576851به سمت اعضای 

علی البدل هیات مدیره
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022060(

********************
آگهی تغییرات شرکت بهراد طب تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 191044 و شناسه ملی 10102330126

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای دکترمجتبی مهرانی به کدملی 4899658869به س���مت رئیس هیات مدیره 
و آقای دکتر رامین یغمای���ی به کدملی 4591113086به س���مت مدیر عامل و 
عضو هیات مدیره و آقای دکتر احمد دالیی می���الن به کدملی 4929424267به 
س���مت نایب رئیس رئیس هیات مدیره و آقای دکتر س���عید شفیع خان به کدملی 
0032310412 به س���مت عضو هیات مدیره و آقای محمد رضا کریمی به کدملی 
3874813908به س���مت عضو هیات مدیره انتخاب ش���دند. کلیه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات بعهده دکتر رامین یغمایی و دکتر احمد دالیی 

میالن متفقا همراه بامهر شرکت می باشد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022061(

********************
آگهی تغییرات

 شرکت توسعه صنایع حمل ونقل ریلی گسترش سهامی خاص
 به شماره ثبت 81201 و شناسه ملی 10101258646 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/07/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: ش���رکت گروه مالی ملت به شناسه ملی 10102801942 شرکت ارزش 
آفرین اطلس به شناسه ملی 10320481140 شرکت سرمایه گذاری توسعه معین 

ملت به شناسه ملی 10320359435
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022062(

********************
آگهی تغییرات شرکت آبفر سهامی عام

 به شماره ثبت 12715 و شناسه ملی 10100489536
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/07/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت س���ود و زیان و صورت های مالی منتهی به تاریخ 
1399/5/31 به تصویب رس���ید . مؤسسه حسابرس���ی آزمودگان به شناسه ملی 
10100252339 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی بهمند با شناسه 
ملی 10100174390 را بعن���وان بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال مالی 
انتخاب گردید . روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها و 

اطالعیه های شرکت در سال مالی منتهی به 1400/5/31 تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022063(

********************
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی مهریزان سهامی خاص
 به شماره ثبت 486188 و شناسه ملی 10860527421 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه م���ورخ 1399/4/30 و 
1399/06/24 و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی 10103210831 به سمت 
بازرس اصلی و آقای محمد فروتن منفرد به ش���ماره ملی 0054044677 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب ش���دند. روزنامه کثیراالنتشار 
اطالعات جهت نشر آگهی های ش���رکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان 

سال مالی 98 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022064(

آگهی تغییرات شرکت بانک سامان سهامی عام
 به شماره ثبت 154444 و شناسه ملی 10101972093

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/01/25 و مجوز شماره 99/18698 
مورخ 1399/02/01 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: علیرضا معرفت به 
کدملی 0062793500 به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. اختیارات هیات مدیره 
به شرح ذیل به هیات عامل تفویض گردید: 1.نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص 
ثالت حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دس���تگاههای دولتی،موسسات 
عمومی غیر دولتی، مراجع قضایی، شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری غیر 
دولتی و سایر اش���خاص حقیقی و حقوقی 2.اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری 
و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه ش���ده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، 
مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عموم���ی و دیوان عدالت اداری از طرف 
بانک، دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه ش���ده علی���ه بانک چه کیفری و چه 
حقوق���ی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضای���ی اختصاصی یا عمومی و دیوان 
عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد 
نیاز در دادرس���ی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلس���ات، اعتراض به رای، 
درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد 
اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، 
تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع 
دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب )با حق صلح یا بدون آن(، درخواست 
اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواس���ت صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و 
اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداع���ی و پیگیری های الزم در خصوص آن ها، تعیین 
مصدق و کارش���ناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در 
ماهیت دعوا،دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل 
آن ها، قبول یا رد سوگند، تامین خواس���ته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور 
مشابه دیگر . 3.ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران 
درچارچوب ضوابط 4.افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک ها 
و موسسات اعتباری مجاز 5.دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک 6.صدور، ظهر 
نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی 7.انعقاد هر نوع قرار داد، تغییر، 
تبدیل، فس���خ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع 
فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معامالت مذکور در ماده 3 این اساسنامه 
و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات 8.به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه 
بانک یا اوراق بهادار و اس���ترداد آن ها 9.به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول 
و غیر منقول و فک رهن و لوکراراً، 1.اجاره و اس���تجاره و واگذاری و فسخ اجاره و 
تقاضای تعدیل اجاره به���ا و دفاع از این نوع تقاضاها در تم���ام مراحل و مراجع و 
تخلیه عین مس���تاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن 11.احداث 
هرگونه ساختمان و تاسیسات. حق امضای مجاز به شرح ذیل تعیین گردید: 1.کلیه 
اس���ناد و اوراق تعهد آور بانک تحت هر نام و هرعنوان از جمله قرار دادها، اس���ناد 
تجاری و غیره 1.1.با امضای مدیرعامل و عضو اجرایی هیات مدیره 1.2.یا با امضای 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیات عامل بانک آقایان احس���ان ترکمن به شماره ملی 
0069429634 یا مهدی قرهی به ش���ماره ملی 0035191953 یا منصور مومنی 
به شماره ملی 3621011161 یا حمید تهمتن به شماره ملی6279886255 1.3. 
و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات عامل به اس���امی فوق الذکر 
در همه موارد با مهر بانک معتب���ر خواهند بود . 2.مکاتبات عادی و اداری با امضای 
مدیر عامل به همراه مهر بانک معتبر خواهند بود . 3.در موارد مذکور در اساس���نامه 
و یا در مواردی که طبق قانون تجارت یا س���ایر قوانین مرتبط مکاتبه باید با امضای 
رئیس هیات مدی���ره به عمل آید )از قبیل دعوت به جلس���ات هیات مدیره موضوع 
ماده 74 اساس���نامه بانک با دعوت به مجامع موضوع 120 قانون تجارت و غیره ( 
اینگونه مکاتبات با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر 

خواهند بود . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022065(

********************
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سیویار شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 211685 و شناسه ملی 10102531305 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: 1 - محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران-خیابان 
فاطمی غربی-خیابان سیندخت شمالی-کوچه ش���یدا-پالک1-واحد1 کدپستی 
1411954681 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022066(

********************
آگهی تغییرات شرکت خودروسازان بم سهامی خاص

 به شماره ثبت 198927 و شناسه ملی 10102407465 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
ش���د. ترازنامه و حساب س���ود و زیان س���ال مالی 98 به تصویب رسید. مؤسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناس���ه ملی 10100327020 بعنوان 
بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدبیر ترازنگار به شناسه ملی 10320719958 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت صنایع 
خودروسازی کرمان به شناس���ه ملی 10630022080 - شرکت کرمان موتور به 
شناس���ه ملی 10101551974 - ش���رکت خدمات تجارت بم خودرو به شناسه 
ملی 10102964058 به س���مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022067(

********************
آگهی تغییرات 

شرکت فنی و مهندسی هامون طرح تیسان شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 504704 و شناسه ملی 14006524400 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1 - محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران –ش���هر تجریش –محله 
ولنجک- خیابان ولنجک – خیابان هفتم – پالک22 –طبقه هشتم – واحد جنوبی 
کدپس���تی 1985834693 (تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس���نامه بشرح فوق 

اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022068(

********************
آگهی تغییرات شرکت کارتن کار )در حال تصفیه( سهامی خاص

 به شماره ثبت 16966 و شناسه ملی 10100602097 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/03/11 
تصمیم���ات ذیل اتخاذ ش���د: عملکرد مدیر تصفیه در س���ال مال���ی منتهی به 
1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت -موسس���ه حسابرس���ی کوشش به شماره 
ثبت1265 و شناس���ه ملی 10100134981 بعنوان ناظر تصفیه برای سال مالی 

منتهی به 1399/12/29 انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022069(

********************
آگهی تغییرات شرکت درحال تصفیه 

کارخانجات الستیک کفش سازی جم درحال تصفیه سهامی خاص
 به شماره ثبت 8589 و شناسه ملی 10100367826 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/03/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: - عملکرد مدیر تصفیه در س���ال مال���ی منتهی به 
1398/12/29مورد تصویب قرار گرفت. - موسس���ه حسابرسی کوشش  به شماره 
ثبت 1265 شناس���ه ملی 10100134981 بعنوان ناظر تصفیه برای س���ال مالی 
منتهی به 1399/12/29انتخاب ش���د – کد پس���تی محل تصفیه ش���رکت به: 

1584863511 اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022070(

********************
آگهی تغییرات

 شرکت مهندسین مشاور سیویار شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 211685 و شناسه ملی 10102531305

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای شهرام وهدانی به شماره ملی 0044225598 به سمت رییس هییت مدیره - 
آقای حمیدرضا مقامی به شماره ملی 0066654475 به سمت نایب رییس هییت 
مدیره - آقای اورنگ فرزانه به ش���ماره ملی 2938234120 به سمت مدیرعامل و 
عضو هییت مدیره - آقای امیرعباس بصیری طهرانی به شماره ملی 0058104305 
به س���مت عضو هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسالمی با امضاء رییس هییت 

مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022071(

********************
آگهی تغییرات شرکت صنایع چرم زوک )منحله ( سهامی خاص

 به شماره ثبت 5210 و شناسه ملی 10100267741 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/03/11 
تصمیم���ات ذیل اتخاذ ش���د: عملکرد مدیر تصفیه در س���ال مال���ی منتهی به 
1398/12/29مورد تصویب قرار گرفت. موسس���ه حسابرس���ی کوشش به شماره 
ثبت1265 و شناس���ه ملی 10100134981 بعنوان ناظر تصفیه برای سال مالی 

منتهی به 1399/12/29 انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022072(

آگهی تغییرات شرکت روان سنج سهامی خاص
 به شماره ثبت 73425 و شناسه ملی 10101183347 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حساب س���ود و زیان عملکرد س���ال مالی 1397 به 
تصویب رس���ید . حسن خوئی ش���ماره ملی 3870922672 -حسین عسکری فر 
شماره ملی 2991926139 -محمد رضا گلس���تانی شماره ملی 0047710136 
- بهروز میالنی فر ش���ماره ملی 0939105561 -صحبت اله عبدی ش���ماره ملی 
4011369421 -منوچهر جش���نانی ش���ماره ملی 3873145431 -ناصر موثقی 
ش���ماره ملی 5059202364 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ابراهیم واحد 
شماره ملی 2249539936 و س���یدکاظم ملکوتی شماره ملی 1532521146 به 
عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 س���ال انتخاب گردیدند. موسسه 
حسابرس���ی آرمان بصیر با شناس���ه ملی 10320601565 و محمد جشنانی کد 
ملی 0045911665 به عنوان بازرس���ان اصلی و مجی���د حضرتی زاده با کد ملی 
2991515503 ب���ه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه اطالعات نیز بعنوان روزنامه کثیر االنتشار انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022073(

********************
آگهی تغییرات شرکت روان سنج سهامی خاص

 به شماره ثبت 73425 و شناسه ملی 10101183347 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
بهروز میالنی فر به شماره ملی 0939105561 به سمت رئیس هیئت مدیره- ناصر 
موثقی به شماره ملی 5059202364 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- صحبت 
اله عبدی به ش���ماره ملی 4011369421 به س���مت عضو هیئت مدیره- منوچهر 
جشنانی به شماره ملی 3873145431 به س���مت عضو هیئت مدیره وخزانه دار-

محمد رضا گلستانی به ش���ماره ملی 0047710136 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره-حس���ین عسکری فر به ش���ماره ملی 2991926139 به سمت عضو 
هیئت مدیره-حسن خوئی به شماره ملی 3870922672 به سمت عضو هیئت مدیره 
انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک برات 
سفته قراردادها و عقود اس���المی و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل و دونفر 
از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل، باامضای رئیس 
هیئت مدیره باامض���ای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر 
می باش���د. هیئت مدیره با عنایت به ماده 28 اساسنامه شرکت قسمتی از اختیارات 
خود، موضوع ماده 27 اساس���نامه شرکت را به ش���رح زیر به مدیر عامل تفویض 
نمود: امور اداری ش���رکت به هر نوع و صورت- انجام تشریفات قانونی – مواظبت 
از دارائی ش���رکت – تنظیم بودجه – تصمیم در مورد پرداخت حقوقها و پاداش و 
مخارج – رسیدگی به محاسبات شرکت – اجرای تصمیمات متخذه توسط مجامع 
عمومی – پرداخت بدهی و دریافت عایدات شرکت – تعیین و استخدام متخصصین، 
کارمندان و کارگران، دس���تور خریدو بطور کلی هر چیزی که مورد احتیاج شرکت 
باش���د )حداکثر تا یکصد میلیون ریال ( صدور، ظهر نویسی و پرداخت چک، برات 

و سفته . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022074(

********************
آگهی انحالل شرکت خیبر سهامی خاص

 به شماره ثبت 52266 و شناسه ملی 10100974125
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/07/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقایان احمد اسکندری 
به کد مل���ی 5079741031 وحید بقایی به کد ملی 6029933752 و محمد رضا 
موسوی به کد ملی 0054422558 به سمت مدیران تصفیه شرکت برای مدت دو 
سال انتخاب و محل تصفیه: تهران شیان خیابان بیات میدان طجرلو خیابان طجرلو 
شرقی پالک 62 کد پستی 1678695490 می باشد.کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد 
آور و نامه های اداری ش���رکت با امضا ثابت آقای محمدرضا موسوی و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022075(

********************
آگهی تغییرات

 شرکت تولیدی و صنعتی کفش فدک سهامی خاص )در حال تصفیه (
 به شماره ثبت 8490 و شناسه ملی 10100364880

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/03/11 
تصمیم���ات ذیل اتخاذ ش���د: عملکرد مدیر تصفیه در س���ال مال���ی منتهی به 
1398/12/29مورد تصویب قرار گرفت. موسس���ه حسابرس���ی کوشش به شناسه 
ملی 10100134981 بعنوان ناظر تصفیه برای سال مالی منتهی به 1399/12/29 

انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022077(

********************
آگهی تغییرات شرکت آرمان متانول سهامی خاص

 به شماره ثبت 371568 و شناسه ملی 10320223843 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/04/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حس���اب سود و زیان س���ال مالی منتهی به 1397/12/29 
به تصویب رس���ید . موسس���ه حسابرس���ی آرمان آروین پارس به شناس���ه ملی 
10103538953 به عنوان بازرس اصلی و آقای س���عید مجیدی دارای شماره ملی 
0049814214 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکس���ال انتخاب گردیدند 

روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022079(

********************
آگهی تغییرات شرکت پارس تجارت رز سهامی خاص
 به شماره ثبت 276120 و شناسه ملی 10103141008

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1398/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس اس���تان تهران منطقه 19، 
شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، خیابان کار و تجارت، 
خیابان ونک، پالک 6، س���اختمان آس���مان ونک، طبقه دوم واحد 203 کدپستی 

1991945353 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022081(

********************
آگهی تغییرات شرکت پارس مایکروتل سهامی خاص

 به شماره ثبت 287949 و شناسه ملی 10103246222
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی منتهی به 1398/12/29 
به تصویب رس���ید. موسسه حسابرسی بینا تدبیر شناس���ه ملی 14003947088 
به عنوان بازرس اصلی و آقای محمودرضاکوشنده فر به کد ملی 0046026096 به 

 عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022083(

********************
آگهی تغییرات 

شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 84185 و شناسه ملی 10101287750 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی م���ورخ 1398/06/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: تراز نامه و حساب سود و زیان ش���رکت برای سال مالی منتهی 
ب���ه 1397/12/29 تصویب گردید . روزنامه کثیراالنتش���ار »اطالعات« برای درج 
آگهی  های شرکت انتخاب شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332به 

سمت بازرس قانونی انتخاب گردید .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022084(

********************
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ایران شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 103557 و شناسه ملی 10101474682
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
مرتضی اس���المی به ش���ماره ملی 0040424359 و آقای محمد حسین تقوایی 
0622025406 اقای کریم س���اعت به ش���ماره ملی 0532026861 آقای مهدی 
س���اعتچی اصل 0532111036 و آقای کاکاجان خانبابایی 2511531895 برای 
مدت دو س���ال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 
به شناس���ه ملی 10100525069به س���مت بازرس اصلی و خانم زهرا احمد زاده 
به شماره ملی 1532715587 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب ش���دند. -روزنامه کثیر االنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022085(

********************
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ایران شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 103557 و شناسه ملی 10101474682
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1399/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی اسالمی به 
ش���ماره ملی 0040424359 به س���مت رئیس هیئت مدیره -آقای محمد حسین 
تقوایی به شماره ملی 0622025406 به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره -آقای 
مهدی ساعتچی اصل به ش���ماره ملی 0532111036 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل - آقای کریم س���اعت به شماره ملی به شماره ملی 0532026861 به 
سمت عضو هیئت مدیره -آقای کاکاجان خانبابایی به شماره ملی 2511531895 
به س���مت عضو هیئت مدیره -حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از قبیل 
چک،سفته، بروات، عقود اس���المی و قراردادها و حق توکیل با امضاء دو نفراز اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و امضاء اوراق عادی و مراسالت با امضاء منفرد 

مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1022086(


