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در ش��رايطي 
ک��ه خيلي ها 
منتظر مسابقه استقالل و الهالل در ليگ 
قهرمانان آسيا بودند در سيرجان و بوشهر 
کمتر کسي حواس��ش به بازي شاگردان 
شفر بود. آنجا آنها رؤياهاي فوتبالي شان 
را در جايي ديگ��ر و در رقابت هاي ليگ 
دسته يک فوتبال جست وجو مي کردند، 
جايي که دو تيم شاهين بوشهر و گل گهر 
سيرجان مي توانستند در فاصله يک هفته 
مانده به پايان ليگ دس��ته يک، جش��ن 
صعود به ليگ برت��ر را بگيرند. همين بود 
که هواداران گل گهر ورزشگاه سيرجان را 
روي سرشان گذاش��ته بودند و آن سو در 
بوش��هر، فوتبالي ها گوش هايشان را تيز 
کرده بودند تا خبري از پاکدش��ت تهران 
بش��نوند. در سيرجان و بوش��هر اتفاقات 
همانط��ور ک��ه ه��واداران دو تي��م 
مي خواس��تند، پيش رفت تا سه ش��نبه 
هواداران اين دو تيم تا صبح خيابان های 

اين دوش��هر را با جش��ن گرفت��ن روي 
سرشان بگذارند. گل گهر با وينکو بگوويچ 
معروف ک��ه چند ده��ه اس��ت در ايران 
مربيگري مي کند با يک گل ش��هرداري 
ماهشهر را برد تا با 55 امتياز مجوز صعود 
به ليگ برتر را بگيرد. استان کرمان حاال با 
صعود گل گهر پس از چند سال غيب در 
ليگ برتر در فصل آينده يک نماينده در 

سطح اول فوتبال ايران دارد تا سال ها پس 
از مس کرمان، در فص��ل آينده گل گهر 
دومين تيم کرماني باشد که راهي ليگ 

برتر مي شود.
در بوش��هر هم هواداران اين تيم از فاصله 
ه��زار کيلومت��ري شهرش��ان ت��ا تهران 
گوش به زنگ نتيجه بازي شاهين با تيم 
سرخپوشان پاکدشت بودند، مسابقه اي 

که بوش��هري ها با يک گل در بازي خارج 
از خانه پيروز ش��دند تا با توجه به باخت 
گل ريحان البرز جدي ترين رقيب ش��ان 
با 54 امتياز جايگاهش��ان را در رده دوم 
تثبيت کنند و به عنوان دومين تيم، ليگ 
برتري شوند و پرونده مهمانان تازه ليگ 
برتر در فاصله يک هفته مان��ده به پايان 
ليگ دسته اول بسته شود. شاهين بوشهر 
حاال پس از هفت سال دوباره به ليگ برتر 
بازگشته است تا اس��تان بوشهر در فصل 
آينده ليگ برتر عالوه بر پارس جنوبي جم 
يک نماينده ديگر هم داش��ته باشد. ليگ 
برتري شدن تيم ريشه دار بوشهر با عبداهلل 
ويسي، بازگشت دوباره اين مربي جوان به 
روزهاي خوبش نيز بود. ويس��ي که فصل 
جاري فوتبال را با ش��روع ضعيف در نفت 
مسجدسليمان و کنار رفتن از اين تيم آغاز 
کرده بود حاال با ليگ برتري کردن شاهين، 
روي ابرهاست و بازگشت قدرتمندانه اي 
به مربيگري داش��ته است مانند روزي که 

استقالل خوزستان را قهرمان ليگ کرد. 

شبيکهبوشهروسيرجانتاصبحنخوابيدندچوبمحافظهکاريشفربرسرآبيها
 هفته، هفته سرخابي ها 

سعيد احمديان
     ليگ قهرمانان

در آسيا نبود، برعکس دو 
هفت��ه پيش که 

اس��تقالل و پرس��پوليس با ب��رد نمايندگان 
عربستان حسابي هوادارانشان را شارژ کرده 
بودند، اما دوشنبه و سه شنبه اين هفته؛ اول 
پرسپوليس به االهلي باخت و يک شب بعد 

هم استقالل همان راه رقيب سنتي اش را 
رفت و ش��اگردان ش��فر هم به الهالل 
باختند تا س��رخابي ها با دو شکس��ت 
مقابل تيم هاي سعودي، دور برگشت 
ليگ قهرمانان آسيا را آغاز کنند و حاال 
اميدواري هوادارانشان براي صعود به 
کمترين حد رس��يده است. با شکست 
يک بر صفر اس��تقالل در ابوظبي، آنها 
تنها با چهار امتياز در رده سوم گروه قرار 
گرفته اند. اله��الل 9 امتي��ازي در صدر 

ايس��تاده و تنها ي��ک امتياز ب��راي صعود 
مي خواهد. الدحيل هم با توجه به پيروزي 

مقابل العين، هفت امتيازي شد و در رده دوم 

قرار گرفت و فاصله اش را با آبي ها به سه امتياز رساند. 
حاال استقالل پس از پشت سر گذاشتن مسابقه اي که 
چوب بازي محتاطانه و دفاعي اش را خورد براي 
صعود به مرحله حذفي بايد دو مس��ابقه 
ديگ��ر را با پي��روزي به پايان برس��اند و 
اميدوار باش��د که الهالل براي استقالل 
بازي کند و به الدحيل امتياز کامل 

ندهد.
البته حساب ذوب آهن ديگر 
نماين��ده اي��ران را بايد از 
اس��تقالل و پرسپوليس 
جدا ک��رد. تي��م خوب 
عليرض��ا  يکدس��ت  و 
منصوريان ک��ه در ليگ 
قهرمانان ب��ا يک روند 
فوق الع��اده پيش 
مي رود. آنها 
سه ش��نبه 
 ب��ا پيروزي 
2 بر صف��ر مقابل 

الوصل تنها تيم پي��روز ايران در هفته چه��ارم بودند. 
سبزپوش��ان اصفهاني  برخالف سرخابی های پايتخت  
باالي جدول گروهشان در آس��يا جا خوش کرده اند و 
از دو بازي باقي مانده در مرحله گروهي تنها يک امتياز 
براي صعود مي خواهند، آن هم تيمي که پيش از شروع 
ليگ قهرمانان کس��ي روي آنها براي صعود حساب باز 
نکرده بود و همه تخم مرغ هايشان را در سبد شاگردان 
برانکو و شفر گذاشته بودند. قرار گرفتن ذوب در آستانه 
صعود، بازگشت منصوريان به مربيگري در فوتبال ايران 
را رؤيايي کرده اس��ت. علي منصور که دو سال پيش از 
استقالل برکنار شد، پس از مدتي استراحت، اين فصل 
با نشس��تن روي نيمکت ذوب توانسته دوباره نامش را 
س��ر زبان ها بيندازد. ذوب آهن  با هدايت علي منصور با 
گرفتن 10 امتياز، بيش��ترين امتياز را در بين تيم هاي 
غرب آس��يا گرفته تا اصفهاني ها بهترين عملکرد را تا 
هفته چهارم ليگ قهرمانان به نام خودشان ثبت کنند. 
رکوردي که دليل آن را بايد در صحبت هاي منصوريان 
پس از س��ومين برد آس��يايي تيمش جست وجو کرد، 
جايي که می گويد: »دوست دارم در ليگ قهرمانان آسيا 

رؤياپرداز باشيم.«
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دنيا حيدري

مصاف»چغر«پرسپوليسبرانکوباسپاهانامير
هفته بيست و پنجم عصر امروز با برگزاری س��ه ديدار ماشين سازی- سايپا، 
استقالل خوزستان- نس��اجی و پيکان-پارس جنوبی استارت می خورد، اما 
اوج حساسيت بازی های اين هفته در دومين روز از برگزاری اين رقابت هاست، 
جايی که پرس��پوليس مدافع عنوان قهرمانی از س��پاهان ديگر مدعی جام 
پذيرايی می کند. البته تراکتور هم با وجود س��قوط ب��ه رده چهارم به دليل 
اينکه تنها يک امتي��از از تيم های دوم تا س��وم جدول ک��م دارد، ديدارش با 
 ذوب آه��ن از اهمي��ت زيادی برخوردار اس��ت. اي��ن حساس��يت را در بازی 
فوالد-سپيدرود هم به وضوح می توان ديد، به خصوص که رشتی ها عزم خود را 
برای فرار از قعر جدول، بعد از پيروزی برابر تراکتورسازان تبريزی جزم کرده اند.

در حساس ترين بازی اين هفته، صدرنشين ليگ که طی هفته های اخير 
امتيازهای مهمی را از دس��ت داده در ديداری دش��وار از سپاهانی های 
اصفهان پذيرايی می کند. س��پاهانی که تنها با تفاضل گل کمتر نسبت 
به استقالل اس��ت که در رده س��وم جدول جای گرفته و بعد از سال ها 
توانسته خود را در مثلث قهرمانی جای دهد و با هدايت قلعه نويی چهره 
يک مدعی را از خود به نمايش بگذارد. مدعی  که برای رس��يدن به جام 
اين فصل از رقابت های ليگ برتر بايد از سد پرسپوليس عبور کند. تيمی 
که با برانکو دو فصل پی در پی عن��وان قهرمانی را از آن خود کرده و حاال 
هدفی جز هت تريک قهرمانی ندارد. البته اگر حاشيه هايی که هفته های 
اخير گريبان اين تيم را گرفته، ترمز قهرمانی پرسپوليس را در واپسين 

هفته های باقی مانده از ليگ نکشد!
در آن سو، سپاهان بعد از دو پيروزی پرگل در هفته های اخير و استراحتی 
مناسب، ساعت 20:15 فردا ش��ب در آزادی مهمان سرخپوشان پايتخت 
است، تيمی که برخالف حريف اصفهانی از روحيه و شرايط مناسبی برخوردار 
نيست. ياران برانکو آخرين ديدار خود در ليگ قهرمانان را واگذار کردند و بازی 
با ذوب آهن، ديگر نماينده اصفهان را هم با تساوی به پايان بردند و دو امتياز 
حساس را از دست دادند تا رقابت ها در ادامه با هيجان و حساسيت بيشتری 
دنبال ش��ود. برانکو اما تأکيد دارد که تکليف قهرمانی بعد از بازی فرداشب 
تيمش برابر سپاهان روش��ن می ش��ود، اما با توجه به بازی های سرسخت 
سرخپوشان در ادامه، پيروزی احتمالی شاگردان پروفسور در بازی فردا  شب 

نمی تواند خيال برانکو را بابت سومين قهرمانی آسوده کند. 
پرسپوليس برانکو بعد از نتايج اخير به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اين 
فشار ها در کنار مسائل و مشکالت مالی تيم که باعث شد بازيکنان با وساطت 
و قول مستقيم برانکو راهی دوبی شوند، کار سرخپوشان را در بازی فردا شب 

مراتب سخت تر کرده است.
 البته پرسپوليس در پنج بازی اخير با سپاهان طعم باخت را نچشيده و سه 
مرتبه پيروز ميدان بوده و دو بار هم کار را به تس��اوی کشيده، درست مثل 

بازی دور رفت.
 آمار شاگردان قلعه نويی برابر تيم های تهرانی از هفته دهم به بعد با سه برد 
مهم برابر استقالل، سايپا و پيکان همراه بوده، بايد ديد بعد از اين بازی هم 
به سود اصفهانی ها تمام می شود يا برانکو با جش��ن پيروزی برابر سپاهان 
در آزادی، پرسپوليس را يک گام ديگر به کس��ب سومين عنوان قهرمانی 

نزديک تر می کند.

 رقابت هاي پنج وزن 
فريدون حسن 

    گزارش
دوم مســابقات 
کشــــتي آزاد 
قهرمانـي آسـيا در شـي آن چيـن ديـروز با 
فيناليست شدن چهار نماينده کشورمان آغاز 
شد تا عنوان قهرماني ايران در قاره کهن با توجه 
به نتايج پنج وزن اول خيلي زود قطعي شـود. 
آزادکاران پهلوان کشورمان بالفاصله بعد از مسجل 
شدن قهرماني در آس��يا، اين عنوان را تقديم مردم 
استان هاي سيل زده کشور کردند. غالمرضا محمدی، 
سرمربی تيم ملی کشتی آزاد با اعالم اين خبر گفت: 
»قهرمانی زودهنگام در رقابت های آس��يايی را که 
با اقتدار کش��تی گيران کش��ورمان به دست آمد از 
طرف خود، کادر فنی و اعضای تيم ملی کشتی آزاد 
به تمامی مردم عزيز کشورمان که در حوادث سيل 
اخير دچار صدمات، خسارات و گرفتاری های بسياری 

شدند، تقديم می کنيم.«
اي��ران در حالي که ب��ا ترکيبي ج��وان راهي اين 
مسابقات ش��ده بود در روز اول س��ه مدال طال و 
دو برنز کس��ب کرد و ديروز هم موفق به کس��ب 
چهار طال  و يک برنز ش��د تا عالوه بر اينکه در هر 
10 وزن مدال گرفته باش��د، مقتدرانه بر سکوي 
قهرماني قاره کهن بايستد و عنوان نايب قهرماني 
سال گذشته خود در قزاقستان را هم جبران کند. 
تيم کشتي آزاد کش��ورمان سال گذشته با کسب 
س��ه مدال، يک نقره و دو برنز پس از چهار دوره 

قهرماني پي درپي نايب قهرمان شده بود.
ديروز نمايندگان ايران در پن��ج وزن دوم به مصاف 
رقبايشان رفتند و بهنام احسان پور، کامران قاسمپور، 
عليرضا کريمی و يداهلل محبی فيناليس��ت شدند و 

محمد نخودی راهي ديدار رده بندي شد. 

بهنام احسان پور در 61 کيلوگرم با غلبه بر کشتي گير 
چيني صاحب مدال ارزش��مند طال ش��د. محمد 
نخودي هم ديدار رده بندي 74 کيلو را مقابل حريف 

قرقيز برد و مدال برنز گرفت.
در 86 کيل��و کامران قاس��مپور فين��ال را هم مثل 
کشتي هاي قبلي خود 10 بر صفر برد و اين بار حريف 
قرقيز را مغلوب کرد و با شايستگي صاحب گردن آويز 

خوشرنگ طال شد.
عليرضا کريمي بعد از آنکه حريفان 92 کيلوي صبح 
خود را 10 بر صف��ر برد در فينال اي��ن وزن حريف 
هندي را هم 11 تايي کرد و طاليي شد. سرانجام در 
125 کيلو يداهلل محبي کشتي گير چينی را شکست 

داد و هفتمين طال را به نام ايران زد.

   بازگشت قدرتمندانه پلنگ مازندران
قهرماني تيم ملي کشتي آزاد ايران يک شاخصه بارز 
داش��ت و آن چيزی نبود جز بازگشت رضا يزداني، 
کاپيتان باتجربه تيم ملي به ميدان مسابقات. يزداني 
پس از سه سال دوري از مسابقات در چين آمادگي 
دوباره خود را به رخ حريفان کشيد، هرچند خودش 
بر اين باور است که بايد اشتباهاتش را جبران کند. 
او مي گويد: »قطعاً نقاط ضعفی داشتم که بايد آنها را 
برطرف کنم تا برای رويدادهای بعدی به خوبی آماده 
ش��وم. قصدم از حضور در اين مسابقات اين بود که 
ميدان ببينم و بيشتر خودم را محک بزنم. با تعدادی 
از رقبايم قبالً هم کشتی گرفته بودم، اما کشتی گيران 
قزاق و مغول جوان و پرقدرت بودند و به لحاظ بدنی در 

شرايط خوبی قرار داشتند. احساس می کنم در مبارزه 
با آنها پراشتباه ظاهر شدم و بايد در فرصتی مناسب با 

آناليز اين حريفان، ايراداتم را برطرف کنم.«
   پديده اي به نام هند

اتفاق قابل توجه در اين دوره پيشرفت کشتي آزاد هند 
و حضور پرقدرت نمايندگان اين کشور در رقابت ها 
بود. هندي ها با سرمايه گذاري گسترده روي کشتي 
طي سال هاي اخير حاال تبديل به يک رقيب جدي 
براي مدعيان آسيايي شده اند، حضور چند کشتي گير 
هندي در فينال و رده بندي مسابقات امسال مؤيد اين 
است که کشتي آسيا بايد منتظر ظهور يک قدرت 
جديد باشد، قدرتي که حتماً در دوره هاي بعد کشتي 

ايران را هم به چالش خواهد کشيد.

ايرانآقاياولوآخرکشتيآزادآسيا
شاگردان غالم محمدی با کسب 7 طال و 3 برنز در هر 10 وزن مدال گرفتند و قهرماني را تقديم مردم سيل زده کردند

گافهايیبرایآبروريزیورزش
ناکامی يک تيم يا يک ورزشکار اتفاق تلخی است که همه از شنيدن خبر آن 
مأيوس می شويم، اما همانطور که به فاکتورهای موفقيت اهميت می دهيم 
بايد علل شکست ها را نيز بررسی کنيم تا معلوم شود سوءمديريت و اهمال 

مسئوالن تيم ها و فدراسيون ها تا چه اندازه در ناکامی ها تأثيرگذار است. 
قعرنشينی دوچرخه سواری ايران در بخش تايم تريل قهرمانی آسيا در حالی 
رخ داد که يک سهل انگاری در آن دخيل بود. بی دقتی سرپرست تيم در اعالم 
زمان استارت، باعث شد ملی پوشان اين رشته هشت دقيقه ديرتر از زمان مقرر 

رقابت خود با رقبا را آغاز کنند! 
در رشته ای که ثانيه ها تعيين کننده نفرات برتر است، اشتباه هشت دقيقه ای 
به قيمت تباه شدن عملکرد يک تيم تمام شد. جالب اينجاست که اين اتفاق 
برای رش��ته ای افتاد که رئيس آن از بی پولی و عدم رسيدگی کميته ملی 
المپيک گاليه داشت، ولی زمان مسابقه که فرارسيد کوتاهی يک نفر به هدر 
رفتن بودجه آمادگی و اعزام دوچرخه سواران منجر شد. در واقع ضربه ای که 

سرپرست خاطی به تيم زد، کمبود امکانات و بی پولی نزد. 
جای تأسف است، چنين اتفاقاتی در ورزش ايران به کرات رخ می دهد و به 
نظر می رسد عدم برخورد با مديرانی که چنين اشتباهات مهلکی مرتکب 
می شوند، نه تنها برايمان درس عبرت نمی ش��ود، بلکه اشتباهاتی مشابه 
همان ها يا حتی بدتر از گذش��ته برايمان تکرار می ش��ود تا  سوءمديريت، 
اهمال کاری و ش��انه خالی کردن از انجام وظيفه مهم ترين علل آبروريزی 

مديريتی در ميادين ورزشی باشد.
پيدا کردن موارد مشابه اصاًل سخت نيست و متأس��فانه موارد زيادی برای 
مثال زدن وج��ود دارد. بازی های آس��يايی 2018 و جا ماندن زهرا نعمتی 
از مسابقه، حس��رت را به دل اين بانوی کماندار گذاشت. زمانی که رقبای 
ملی پوش تيروکمان در حال پرتاب تير بودند، نعمتی مشغول صرف ناهار 
بود، آن هم به اين خاطر که سرپرست و سرمربی زمان مسابقه را اشتباه به 
او اعالم کرده بودند. استفاده از يک بازيکن دوکارته در ترکيب تيم فوتبال 
اميد به دليل اش��تباه سرپرس��ت، صعود اين تيم به المپيک را چهار سال 
ديگر به تأخير انداخت. موردی که برای دوچرخه سواران ما روی داد، قطعاً 
آخرين سهل انگاری نخواهد بود و برای آنکه بيش از اين به دست خودمان 
فرصت سوزی نکنيم بايد فکر جدی به حال مديريت تيم های ورزشی کنيم. 
در ش��رايطی که ورزش طعم مشکالت اقتصادی را می چش��د و اعزام ها با 
هزينه های بسيار زياد انجام می شود، نبايد به اين راحتی زمينه ضايع شدن 
ورزشکارانمان را فراهم کنيم. در وهله اول رؤسای فدراسيون ها بايد نفراتی 
را به عنوان سرپرس��ت انتخاب کنند که عالوه بر تجربه، دانش کافی را نيز 
برای مديريت کردن مسائل مربوط به ورزشکاران د اشته باشد. عالوه بر اين 
پيش از اعزام هر تيم به رقابت های بين المللی تمامی وظايف محول ش��ده 
به آنها گوشزد شود و پس از بازگشت تيم ها، عملکرد سرپرست ها به دقت 
مورد ارزيابی قرار گيرد. به جز اين موارد، اگر تخلف يا اهمالی از کس��ی سر 
زد بايد بالفاصله با يک برخورد قاطع از تکرار هرگونه اشتباه جلوگيری شود. 
نمايندگان ورزش ايران با تمام کم و کاستی ها می سازند و افتخارات بزرگی را 
کسب می کنند. در شرايط نابرابر با حريفان خارجی نبايد بيش از اين عرصه 

را بر ورزشکارانمان تنگ کرد.   

شيوا نوروزی

آگهى تغییرات موسسه بنیاد تعاون بسیج به شماره ثبت 6043 و 
شناسه ملى 10101365114 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت امنا مـورخ 1397,10,29 تصمیمـات ذیل اتخاذ 
شـد : آقـاى نعمـان غالمـى کـد ملـى 5819774795 بجـاى آقـاى علیرضـا 
فخـارى کـد ملـى 0050902725 بسـمت عضـو و رئیس هیئت مدیـره براى 

بقیـه مدت تصـدى هیئت مدیـره تعییـن گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443807)

آگهى تغییرات شرکت نوین پردازش زمرد با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 380797 و شناسه ملى 10320317703 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1393,10,01 تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد : - محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهران بـه آدرس :شـهر تهران، فلکـه دوم 
صادقیـه، خیابـان آیت اله کاشـانى، بعـد از بلوار ابـاذر، مرکز کامپیوتر یـاران، طبقه دوم، 
واحد 207 کد پسـتى 1481875481 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح 

فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443855)

آگهى انحالل شرکت زر گون دانه شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 183449 و شناسه ملى 14001905448 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - شـرکت مذکـور در تاریـخ فـوق منحـل اعـالم گردیـد و خانـم افسـانه خسـروى به شـماره ملى 
6890001559 بـه سـمت مدیـر تصفیه تعیین و نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران – شهرسـتان 
تهـران – بخـش مرکزى شهرسـتان تهـران – پیچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – خیابان 
بهارجنوبـى – پـالك 37 بـرج بهار طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443858)

آگهى تغییرات شرکت ایمن تدبیر مانا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 485057 و شناسه ملى 14005511411 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,24 تصمیمات 
ذیـل اتخاذ شـد : محل شـرکت به آدرس تهـران، خیابان خردمنـد جنوبى، خیابان 
یگانه، پالك 16، طبقه اول، واحد شـمالى کد پسـتى 1584733511 انتقال یافت 

و در نتیجـه ماده 3 اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443863)

آگهى تغییرات شرکت رخشان ضیافت آریا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 357427 و شناسه ملى 10104061410 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1397,08,06 و مجوز شـماره 972,126,18401 
مورخ 97,10,12 اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد : شـرکت مذکـور در تاریخ فـوق منحل اعالم گردید و خانم لیال خاکى به شـماره ملـى 4650394661 
به سـمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران شـهر تهران خیابان ولیعصر ، باالتر 

از نیایش ، خیابان رحیمى پالك 5، طبقه سـوم واحد 7 کدپسـتى 1967936198 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443864)

آگهى تغییرات شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا سهامى خاص به 
شماره ثبت 180609 و شناسه ملى 10102228160 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقـه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443865)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى علـى اصغـر جنتـى بـه شـماره ملى 
1219652581 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به مبلـغ 6000000 
ریال از صندوق شـرکت از ردیف شـرکاء خارج شـد. خانم فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به 
مبلـغ 3500000ریـال از صنـدوق شـرکت از ردیـف شـرکاء خـارج شـد. 
آقـاى مهـدى هـادى بـه شـماره ملـى 0059276835 بـا دریافـت کلیـه 
سـهم الشـرکه خود بـه مبلـغ 500000 ریـال از صندوق شـرکت از ردیف 
شـرکاء خـارج شـد. در نتیجه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 20000000 ریال 
بـه مبلـغ 10000000 ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه 
اصالح شـد: لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکاء پس 
از کاهـش سـرمایه به شـرح ذیل مـى باشـد: 1- میالد عزیزى شـمامى به 
شـماره ملـى 0080652484 دارنده مبلغ 9500000 ریال سـهم الشـرکه 
2- سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 دارنده 
مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه محل شـرکت در واحد ثبتـى تهران 
بـه آدرس اسـتان تهران ، شهرسـتان تهـران ، بخش مرکزى ، شـهر تهران، 
شـهرك قدس(غـرب) - درختـى ، بلـوار شـهید دکتـر رحمـان دادمـان ، 
خیابـان معراج ، پالك 1 ، طبقه چهـارم ك.پ 1468663115 تغییر یافت 

و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443861)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى میـالد عزیزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 
باپرداخـت مبلـغ 9500000 ریـال به صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفت 
آقاى سـید اسـفندیار مجتبـوى نائینى به شـماره ملـى 0078182001 با پرداخت 
مبلـغ 500000 ریـال بـه صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفـت. در نتیجه 
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 10000000 ریـال بـه مبلـغ 20000000 ریـال افزایش 
و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح شـد. لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه 
هـر یـک از شـرکاء پـس از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل مـى باشـد: 1- میالد 
عزیـزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 دارنـده مبلـغ 9500000 ریال 
سـهم الشـرکه 2- سید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 
دارنـده مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه 3- علـى اصغر جنتى به شـماره ملى 
1219652581 دارنـده مبلـغ 6000000 ریال سـهم الشـرکه 4- فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 دارنـده مبلغ 3500000 ریال سـهم الشـرکه 5- 
مهـدى هـادى به شـماره ملـى 0059276835 دارنـده مبلغ 500000 ریال سـهم 
الشـرکه بـه موضوع عبـارات : انجام کلیه امور نظارتى سـاختمان در کلیه رشـته ها 
و مجتمـع هـا و واحد هاى تجارى و سـایر امور نظارتى مربوط بـه مدیریت و اجراى 
پـروژه هـاى سـاختمانى.در صـورت نیاز پـس از اخذ مجوزهـاى الزم اضافـه و ماده 
مربوطـه در اساسـنامه اصـالح شـد. ماده 14 اساسـنامه به شـرح ذیل اصالح شـد: 
شـرکت توسـط هیئـت مدیـره اى مرکـب از 2 تا 7 نفـر خواهد بود کـه در مجامع 
عمومـى از بیـن شـرکاء و یـا از خارج براى مـدت نامحدود انتخاب مى شـوند. ثبت 

موضـوع فعالیـت به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمیباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443862)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى فن آوران پویا سهامى خاص به شماره 
ثبت 180348 و شناسه ملى 10102225611 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : محل 
شـرکت در واحـد ثبتـى تهران به آدرس : شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 37-برج بهار-طبقه پنجم-
واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443866)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى علم پویا سهامى خاص به شماره ثبت 
183335 و شناسه ملى 10102254969 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محـل شـرکت در واحد ثبتـى تهران به آدرس اسـتان تهران – شهرسـتان تهران بخش 
مرکزى – شـهر تهران – محله پیچ شـمیران – خیابان انقالب اسـالمى – خیابان بهار 
جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 

تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443867)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى تجارت و دانش افق سهامى خاص به 
شماره ثبت 180725 و شناسه ملى 10102229328 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443868)

آگهى تغییرات شرکت سالمت جویان تهران سهامى خاص به 
شماره ثبت 180572 و شناسه ملى 10102227797 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - محل شـرکت به اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهـار جنوبى-پالك 37-بـرج بهار-طبقه 
پنجم-واحـد 624 کـد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443869)

آگهى تغییرات شرکت دارو تجارت سامان سهامى خاص به شماره 
ثبت 180721 و شناسه ملى 10102229288 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت بـه آدرس اسـتان تهـران - شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر 
تهران-پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پـالك 37-برج بهار-

طبقـه پنجم-واحـد 624 کدپسـتى 1561636598 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443870)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 216753 و شناسه ملى 10102581097 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى عادى بطـور فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـد : آقاى میالد عزیزى شـمامى به شـماره ملى 0080652484 به سـمت رئیس هیئت مدیره 
و آقاى سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 به سـمت عضو هیئت مدیره و 
مدیـر عامـل براى مدت نامحدود انتخاب شـدند. حق امضا کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور از قبیل: 

چـک ، سـفته ، قرادادهـا و عقود اسـالمى با امضاء مدیر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443860)

آگهى تغییرات شرکت خدمات بار هوایى تهران 
آسمان سهامى خاص به شماره ثبت 310044 و 

شناسه ملى 10103475572 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـورخ 1397,10,20 
و بـه اسـتناد مجـوز شـماره 61873 مـورخ 1397,10,29 سـازمان هواپیمایـى 
کشـورى تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : آقـاى میالد عباسـى انـدراب بشـماره ملى 
0016960467 و خانـم زهـرا عباسـى اندراب بشـماره ملـى 0018366554 فرزند 
مهدى بترتیب بسـمت بازرسـین اصلى و على البدل براى مدت یک سـال انتخاب 
شـدند و بـا امضا ذیل صورتجلسـه قبولى سـمت خود را اعـالم نمودنـد . ب1:آقاى 
فردین مهدوى سـیه منصورى بشـماره ملـى 0083572708 بسـمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و آقاى نیما نیکوئى بشـماره ملى 0080886078 بسـمت نائب 
رئیـس هییت مدیـره و آقاى آرش باقرى خولنجانى بشـماره ملـى 0077997808 
بسـمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سـال انتخاب شـدند کلیه اوراق و اسـناد 
بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک سـفته بروات و عقود اسـالمى و اوراق عادى 

و ادارى بـا امضـا مدیرعامل بتنهایى بهمراه مهر شـرکت معتبر میباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443857)

آگهى تغییرات شرکت سرمایه گذارى دنیاى ازادپویا سهامى خاص 
به شماره ثبت 180576 و شناسه ملى 10102227837 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 
1561636598 انتقـال یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443871)

آگهى تغییرات شرکت کندرشیمى خاوران سهامى 
خاص به شماره ثبت 164473 و شناسه ملى 

 10102070581
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العاده 
مـورخ 1397,12,12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : خانـم فریـده 
دلیمـى اصـل کـد ملـى 1828523909 و آقایـان سـید محمـد 
صـادق حسـینى یـزدى کـد ملـى 0063901145 و سـید علـى 
حسـینى یزدى کـد ملـى 5729322879 به عنـوان اعضاى هیئت 
مدیـره انتخـاب گردیدند.بـراى مدت دوسـال تعییـن گردیدند آقاى 
سـید جمـال حسـینى آب بندانـک بـه کـد ملـى 2200646135 
بسـمت بـازرس اصلـى و آقـاى ابراهیـم پاکوهـى نـژاد بـه کدملـى: 
3421956987 بسـمت بـازرس علـى البـدل بـراى مـدت یکسـال 

مالـى تعییـن گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443876)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى و خدماتى تندر ماشین زرین 
سهامى خاص به شماره ثبت 183371 و شناسه ملى 10102255313 
به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس : اسـتان تهـران – شهرسـتان تهران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443872)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى مـورخ 1395,06,29 و مجوز اداره 
کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـى اسـتان تهـران بـه شـماره 952,15,217805 
مـورخ 95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى ابوالحسـن بیات بـه کد ملى 
3979198804 و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 و آقـاى 
عباسـعلى مهین دوسـت به کـد ملـى 0048062855 به سـمت اعضاى اصلى 
هیئـت مدیـره و آقاى مجید محبى زینـاب به کد ملـى 1728288754 و آقاى 
اصغـر غفـارى به کـد ملى 2160393967 به سـمت اعضاى علـى البدل هیئت 
مدیـره بـراى مدت 3 سـال انتخـاب گردیدنـد. آقاى محمود مصلـى به کد ملى 
0046128492 بـه سـمت بازرس اصلى و آقاى مصطفى دورسـن زاده حصارى 
بـه کـد ملـى 0039217930 به سـمت بازرس علـى البدل براى مدت 1 سـال 

مالى انتخـاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443853)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1395,06,30 و مجـوز اداره کل 
تعـاون کار و رفاهاجتماعـى اسـتان تهران بـه شـماره 952,15,217805 مورخ 
95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى ابوالحسـن بیـات بـه کـد ملـى 
3979198804 به سـمت رئیس هیئت مدیره و آقاى عباسـعلى مهین دوسـت 
بـه کـد ملى 0048062855 به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 بـه سـمت منشـى هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسـناد تعهد اور و اوراق بهادار شـرکت 
بـا دو امضـا 1- آقـاى عباسـعلى مهیـن دوسـت مدیـر عامل بـه عنـوان دارنده 
امضـاى ثابـت 2- آقـاى ابوالحسـن بیـات رییـس هیئـت مدیـره همـراه با مهر 
شـرکت تعاونى داراى اعتبار خواهند بود. همچنین اوراق عادى شـرکت تعاونى 

بـا امضـاى مدیـر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443854)

آگهى تغییرات شرکت پرهام گستر کاسپین با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 450744 و شناسه 

ملى 14003922240 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,02 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : اعضـاء هیئـت مدیـره بـراى 
مـدت نامحـدود بـه قـرار ذیل تعییـن گردیدنـد : آقاى عید محمـد قربانى 
بشـماره ملـى 0650481739 بسـمت مدیرعامـل و رئیـس هئیـت مدیره 
و خانـم رقیـه رمضانـى بشـماره ملـى 0889664773 بسـمت نائب رئیس 
هئیـت مدیـره و خانم گلنـاز قربانى بشـماره ملـى 0640578098 و آقاى 
محمدرضـا رمضانـى بشـماره ملـى 0640244300 بسـمت عضـو هیئت 
مدیـره . حـق امضـاء مجـاز شـرکت از قبیـل چـک سـفته بـروات و عقود 
اسـالمى و اسـناد تعهـد آور شـرکت و اوراق عـادى و ادارى بـا امضـاء مدیر 

عامـل و مهـر شـرکت معتبر مى باشـد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443856)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,12,15 
تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : -تعـداد اعضاى هیئـت مدیره شـرکت به دو 
نفـر مى باشـد و ماده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردید. -آقاى مسـعود 
سـلیمانى بشـماره ملـى0080860478 بـا دریافـت کلیـه سـهم الشـرکه 
خـود بمبلغ 2500000 ریال از صندوق شـرکت، از شـرکت خـارج گردید.
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 7500000 ریال بمبلـغ 5000000 ریال کاهش 
یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد. لیسـت شـرکا بعد از 
کاهـش سـرمایه: آقاى سـعید نجفى بشـماره ملـى : 0017021553داراى 
مبلـغ 1250000 ریـال سـهم الشـرکه آقـاى مجیـد سـلیمانى بشـماره 

ملـى0062922221 داراى مبلـغ 3750000 ریـال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443875)

آگهى تصمیمات شرکت صنعتى معدن حدید باستان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 348292 و شناسه ملى 10103915256 

مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـى  مجمـع  صورتجلسـه  مجمـع  باسـتناد 
1397,11,08 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ گردید: تعداد اعضـاء هیئت مدیره 
شـرکت مرکـب از 3 نفـر عضـو مـى باشـد و مـاده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح مذکـور اصـالح گردیـد 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443877)

آگهى تغییرات شرکت کارگزارى مهر اقتصاد 
ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 162514 و 

شناسه ملى 10102051355 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,15 و مجـوز شـماره 122,47047 مـورخ 1398,1,21 سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : تراز نامه و حسـاب سـود 
و زیـان شـرکت بـراى سـال مالـى منتهـى بـه1397,06,31 بـه تصویـب 
مجمع عمومى رسـید. - موسسـه حسابرسـى و خدمات مالى کوشـا منش 
بـه شـماره ثبت 10832 شناسـه ملـى 10100434110 به عنـوان بازرس 
اصلى و موسسـه حسابرسـى آزموده کاران به شماره ثبت 12005 ، شناسه 
ملـى 10100468600 بعنـوان بـازرس على البدل براى سـال مالى منتهى 
به1398,06,31انتخـاب گردیدنـد. - روزنامه جوان به عنـوان روزنامه کثیر 

االنتشـار جهـت درج آگهى هاى شـرکت انتخـاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443806)

آگهى تغییرات شرکت تهران داناك با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 34282 و شناسه ملى 

 10100797099
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,19 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : موضـوع شـرکت به شـرح ذیل تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در 
اساسـنامه اصـالح گردیـد: 1 - طراحـى و اجـراى پـروژه هـاى سـاختمانى و ابنیـه 
اعـم از چوبـى ، سـنگى ، آجـرى ، بتنـى ، فلـزى ، پلهـا ، پـروژه هـاى زیرسـازى و 
روسـازى راه ، راه آهـن و صنایـع ریلى ، سـاخت و نصب کارخانجات ، پاالیشـگاهها 
، پتروشـیمى و کلیـه کارهـاى سـویل ، عمرانى و زیربنائـى . 2- صـادرات و واردات 
کلیـه کاالهـاى مجـاز بازرگانـى . 3- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و 
واردات اقـالم مرتبـط بـا صنایـع فـوالد ، پتروشـیمى ، تجهیـزات ، ماشـین آالت و 
مـواد اولیـه و محصـوالت معدنـى . 4- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید و صـادرات و 
واردات تجهیـزات کامپیوتـرى و مخابراتى و سیسـتم هاى رایانـه اى و الکترونیکى - 
انجـام فعالیـت در زمینه تجارت الکترونیک 5- مکانیزه کردن سیسـتم هاى ادارى و 
اجـراى سیسـتم هاى مکانیزه شـده، طراحى سیسـتم هاى مختلف رایانـه اى، برنامه 
نویسـى، طراحـى صفحات اینترنتى ، تولید نـرم افزار،- فعالیـت در زمینه بانکدارى 
الکترونیکـى و اتوماسـیون بانـک، ارایـه خدمات اینترنتـى و اینترانت، صـادرات نرم 
افـزار و خدمـات مهندسـى   در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 6- خریـد و فروش 
، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات ریل ، سـوزن و تجهیزات مربوطـه . 7- خرید و 
فروش ، تهیه و تولید ، صادرات و واردات محصوالت کشـاورزى ، غالت ، انواع نهاده 
هـاى دامـى ، تجهیـزات ، ادوات ماشـین آالت کشـاورزى و محصـوالت دامپرورى . 
8- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات کلیه محصـوالت مرتبط با 
صنایـع غذایـى اعـم از مـواد اولیه و محصـوالت آماده مصـرف غذایـى ، تجهیزات و 
ماشـین آالت مربوطـه 9- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید ، صـادرات و واردات کلیه 
محصوالت و مواد شـیمیایى ، مواد و محصوالت شـوینده . 10-تامین نیروى انسانى 
متخصـص در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 11-انجام خدمـات طراحى ،اجرائى 
و عملیاتى و فنى و مهندسـى در زمینه موضوع فعالیت شـرکت . 12-ایجاد شـعب 
و دفاتـر نمایندگـى در زمینـه موضـوع فعالیت شـرکت در داخل و خارج از کشـور . 
13-انعقـاد قراردادهـاى همـکارى و مشـارکت با شـرکت هاى داخلـى و خارجى در 
زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت 0 14-عقد قرارداد با اشـخاص حقیقـى و حقوقى 
در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت . 15-دریافت وام و تسـهیالت مالـى و اعتبارى 
اعـم از ارزى و ریالـى در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت (در صـورت ضرورت قانونى 

انجـام موضوعـات پـس از اخذ مجوز هـاى الزم) 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443859)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,14 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553 بـا پرداخت 
مبلـغ 1250000 ریـال بصنـدوق شـرکت، در ردیـف شـرکاء شـرکت قـرار گرفت.
آقاى مجید سـلیمانى بشـماره ملـى0062922221 با پرداخت مبلغـى به صندوق 
شـرکت ، سـهم الشـرکه خـود را از مبلـغ 2500000 ریال بمبلـغ 3750000 ریال 
افزایـش داد . سـرمایه شـرکت از مبلـغ 5000000 ریـال بمبلـغ 7500000 ریـال 
افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردید. لیسـت شـرکا بعد از 
افزایـش سـرمایه: آقـاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553داراى مبلغ 
1250000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مجید سلیمانى بشـماره ملى0062922221 
داراى مبلغ 3750000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مسـعود سـلیمانى بشـماره ملى 

0080860478داراى مبلـغ 2500000ریال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443874)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى سبز پرتو سهامى خاص به شماره ثبت 
180743 و شناسه ملى 10102229503 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443873)

آگهى تغییرات موسسه بنیاد تعاون بسیج به شماره ثبت 6043 و 
شناسه ملى 10101365114 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت امنا مـورخ 1397,10,29 تصمیمـات ذیل اتخاذ 
شـد : آقـاى نعمـان غالمـى کـد ملـى 5819774795 بجـاى آقـاى علیرضـا 
فخـارى کـد ملـى 0050902725 بسـمت عضـو و رئیس هیئت مدیـره براى 

بقیـه مدت تصـدى هیئت مدیـره تعییـن گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443807)

آگهى تغییرات شرکت نوین پردازش زمرد با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 380797 و شناسه ملى 10320317703 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1393,10,01 تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد : - محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهران بـه آدرس :شـهر تهران، فلکـه دوم 
صادقیـه، خیابـان آیت اله کاشـانى، بعـد از بلوار ابـاذر، مرکز کامپیوتر یـاران، طبقه دوم، 
واحد 207 کد پسـتى 1481875481 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح 

فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443855)

آگهى انحالل شرکت زر گون دانه شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 183449 و شناسه ملى 14001905448 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - شـرکت مذکـور در تاریـخ فـوق منحـل اعـالم گردیـد و خانـم افسـانه خسـروى به شـماره ملى 
6890001559 بـه سـمت مدیـر تصفیه تعیین و نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران – شهرسـتان 
تهـران – بخـش مرکزى شهرسـتان تهـران – پیچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – خیابان 
بهارجنوبـى – پـالك 37 بـرج بهار طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443858)

آگهى تغییرات شرکت ایمن تدبیر مانا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 485057 و شناسه ملى 14005511411 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,24 تصمیمات 
ذیـل اتخاذ شـد : محل شـرکت به آدرس تهـران، خیابان خردمنـد جنوبى، خیابان 
یگانه، پالك 16، طبقه اول، واحد شـمالى کد پسـتى 1584733511 انتقال یافت 

و در نتیجـه ماده 3 اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443863)

آگهى تغییرات شرکت رخشان ضیافت آریا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 357427 و شناسه ملى 10104061410 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1397,08,06 و مجوز شـماره 972,126,18401 
مورخ 97,10,12 اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد : شـرکت مذکـور در تاریخ فـوق منحل اعالم گردید و خانم لیال خاکى به شـماره ملـى 4650394661 
به سـمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران شـهر تهران خیابان ولیعصر ، باالتر 

از نیایش ، خیابان رحیمى پالك 5، طبقه سـوم واحد 7 کدپسـتى 1967936198 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443864)

آگهى تغییرات شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا سهامى خاص به 
شماره ثبت 180609 و شناسه ملى 10102228160 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقـه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443865)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى علـى اصغـر جنتـى بـه شـماره ملى 
1219652581 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به مبلـغ 6000000 
ریال از صندوق شـرکت از ردیف شـرکاء خارج شـد. خانم فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به 
مبلـغ 3500000ریـال از صنـدوق شـرکت از ردیـف شـرکاء خـارج شـد. 
آقـاى مهـدى هـادى بـه شـماره ملـى 0059276835 بـا دریافـت کلیـه 
سـهم الشـرکه خود بـه مبلـغ 500000 ریـال از صندوق شـرکت از ردیف 
شـرکاء خـارج شـد. در نتیجه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 20000000 ریال 
بـه مبلـغ 10000000 ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه 
اصالح شـد: لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکاء پس 
از کاهـش سـرمایه به شـرح ذیل مـى باشـد: 1- میالد عزیزى شـمامى به 
شـماره ملـى 0080652484 دارنده مبلغ 9500000 ریال سـهم الشـرکه 
2- سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 دارنده 
مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه محل شـرکت در واحد ثبتـى تهران 
بـه آدرس اسـتان تهران ، شهرسـتان تهـران ، بخش مرکزى ، شـهر تهران، 
شـهرك قدس(غـرب) - درختـى ، بلـوار شـهید دکتـر رحمـان دادمـان ، 
خیابـان معراج ، پالك 1 ، طبقه چهـارم ك.پ 1468663115 تغییر یافت 

و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443861)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى میـالد عزیزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 
باپرداخـت مبلـغ 9500000 ریـال به صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفت 
آقاى سـید اسـفندیار مجتبـوى نائینى به شـماره ملـى 0078182001 با پرداخت 
مبلـغ 500000 ریـال بـه صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفـت. در نتیجه 
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 10000000 ریـال بـه مبلـغ 20000000 ریـال افزایش 
و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح شـد. لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه 
هـر یـک از شـرکاء پـس از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل مـى باشـد: 1- میالد 
عزیـزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 دارنـده مبلـغ 9500000 ریال 
سـهم الشـرکه 2- سید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 
دارنـده مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه 3- علـى اصغر جنتى به شـماره ملى 
1219652581 دارنـده مبلـغ 6000000 ریال سـهم الشـرکه 4- فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 دارنـده مبلغ 3500000 ریال سـهم الشـرکه 5- 
مهـدى هـادى به شـماره ملـى 0059276835 دارنـده مبلغ 500000 ریال سـهم 
الشـرکه بـه موضوع عبـارات : انجام کلیه امور نظارتى سـاختمان در کلیه رشـته ها 
و مجتمـع هـا و واحد هاى تجارى و سـایر امور نظارتى مربوط بـه مدیریت و اجراى 
پـروژه هـاى سـاختمانى.در صـورت نیاز پـس از اخذ مجوزهـاى الزم اضافـه و ماده 
مربوطـه در اساسـنامه اصـالح شـد. ماده 14 اساسـنامه به شـرح ذیل اصالح شـد: 
شـرکت توسـط هیئـت مدیـره اى مرکـب از 2 تا 7 نفـر خواهد بود کـه در مجامع 
عمومـى از بیـن شـرکاء و یـا از خارج براى مـدت نامحدود انتخاب مى شـوند. ثبت 

موضـوع فعالیـت به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمیباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443862)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى فن آوران پویا سهامى خاص به شماره 
ثبت 180348 و شناسه ملى 10102225611 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : محل 
شـرکت در واحـد ثبتـى تهران به آدرس : شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 37-برج بهار-طبقه پنجم-
واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443866)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى علم پویا سهامى خاص به شماره ثبت 
183335 و شناسه ملى 10102254969 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محـل شـرکت در واحد ثبتـى تهران به آدرس اسـتان تهران – شهرسـتان تهران بخش 
مرکزى – شـهر تهران – محله پیچ شـمیران – خیابان انقالب اسـالمى – خیابان بهار 
جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 

تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443867)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى تجارت و دانش افق سهامى خاص به 
شماره ثبت 180725 و شناسه ملى 10102229328 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443868)

آگهى تغییرات شرکت سالمت جویان تهران سهامى خاص به 
شماره ثبت 180572 و شناسه ملى 10102227797 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - محل شـرکت به اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهـار جنوبى-پالك 37-بـرج بهار-طبقه 
پنجم-واحـد 624 کـد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443869)

آگهى تغییرات شرکت دارو تجارت سامان سهامى خاص به شماره 
ثبت 180721 و شناسه ملى 10102229288 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت بـه آدرس اسـتان تهـران - شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر 
تهران-پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پـالك 37-برج بهار-

طبقـه پنجم-واحـد 624 کدپسـتى 1561636598 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443870)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 216753 و شناسه ملى 10102581097 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى عادى بطـور فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـد : آقاى میالد عزیزى شـمامى به شـماره ملى 0080652484 به سـمت رئیس هیئت مدیره 
و آقاى سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 به سـمت عضو هیئت مدیره و 
مدیـر عامـل براى مدت نامحدود انتخاب شـدند. حق امضا کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور از قبیل: 

چـک ، سـفته ، قرادادهـا و عقود اسـالمى با امضاء مدیر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443860)

آگهى تغییرات شرکت خدمات بار هوایى تهران 
آسمان سهامى خاص به شماره ثبت 310044 و 

شناسه ملى 10103475572 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـورخ 1397,10,20 
و بـه اسـتناد مجـوز شـماره 61873 مـورخ 1397,10,29 سـازمان هواپیمایـى 
کشـورى تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : آقـاى میالد عباسـى انـدراب بشـماره ملى 
0016960467 و خانـم زهـرا عباسـى اندراب بشـماره ملـى 0018366554 فرزند 
مهدى بترتیب بسـمت بازرسـین اصلى و على البدل براى مدت یک سـال انتخاب 
شـدند و بـا امضا ذیل صورتجلسـه قبولى سـمت خود را اعـالم نمودنـد . ب1:آقاى 
فردین مهدوى سـیه منصورى بشـماره ملـى 0083572708 بسـمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و آقاى نیما نیکوئى بشـماره ملى 0080886078 بسـمت نائب 
رئیـس هییت مدیـره و آقاى آرش باقرى خولنجانى بشـماره ملـى 0077997808 
بسـمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سـال انتخاب شـدند کلیه اوراق و اسـناد 
بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک سـفته بروات و عقود اسـالمى و اوراق عادى 

و ادارى بـا امضـا مدیرعامل بتنهایى بهمراه مهر شـرکت معتبر میباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443857)

آگهى تغییرات شرکت سرمایه گذارى دنیاى ازادپویا سهامى خاص 
به شماره ثبت 180576 و شناسه ملى 10102227837 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 
1561636598 انتقـال یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443871)

آگهى تغییرات شرکت کندرشیمى خاوران سهامى 
خاص به شماره ثبت 164473 و شناسه ملى 

 10102070581
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العاده 
مـورخ 1397,12,12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : خانـم فریـده 
دلیمـى اصـل کـد ملـى 1828523909 و آقایـان سـید محمـد 
صـادق حسـینى یـزدى کـد ملـى 0063901145 و سـید علـى 
حسـینى یزدى کـد ملـى 5729322879 به عنـوان اعضاى هیئت 
مدیـره انتخـاب گردیدند.بـراى مدت دوسـال تعییـن گردیدند آقاى 
سـید جمـال حسـینى آب بندانـک بـه کـد ملـى 2200646135 
بسـمت بـازرس اصلـى و آقـاى ابراهیـم پاکوهـى نـژاد بـه کدملـى: 
3421956987 بسـمت بـازرس علـى البـدل بـراى مـدت یکسـال 

مالـى تعییـن گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443876)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى و خدماتى تندر ماشین زرین 
سهامى خاص به شماره ثبت 183371 و شناسه ملى 10102255313 
به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس : اسـتان تهـران – شهرسـتان تهران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443872)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى مـورخ 1395,06,29 و مجوز اداره 
کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـى اسـتان تهـران بـه شـماره 952,15,217805 
مـورخ 95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى ابوالحسـن بیات بـه کد ملى 
3979198804 و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 و آقـاى 
عباسـعلى مهین دوسـت به کـد ملـى 0048062855 به سـمت اعضاى اصلى 
هیئـت مدیـره و آقاى مجید محبى زینـاب به کد ملـى 1728288754 و آقاى 
اصغـر غفـارى به کـد ملى 2160393967 به سـمت اعضاى علـى البدل هیئت 
مدیـره بـراى مدت 3 سـال انتخـاب گردیدنـد. آقاى محمود مصلـى به کد ملى 
0046128492 بـه سـمت بازرس اصلى و آقاى مصطفى دورسـن زاده حصارى 
بـه کـد ملـى 0039217930 به سـمت بازرس علـى البدل براى مدت 1 سـال 

مالى انتخـاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443853)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1395,06,30 و مجـوز اداره کل 
تعـاون کار و رفاهاجتماعـى اسـتان تهران بـه شـماره 952,15,217805 مورخ 
95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى ابوالحسـن بیـات بـه کـد ملـى 
3979198804 به سـمت رئیس هیئت مدیره و آقاى عباسـعلى مهین دوسـت 
بـه کـد ملى 0048062855 به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 بـه سـمت منشـى هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسـناد تعهد اور و اوراق بهادار شـرکت 
بـا دو امضـا 1- آقـاى عباسـعلى مهیـن دوسـت مدیـر عامل بـه عنـوان دارنده 
امضـاى ثابـت 2- آقـاى ابوالحسـن بیـات رییـس هیئـت مدیـره همـراه با مهر 
شـرکت تعاونى داراى اعتبار خواهند بود. همچنین اوراق عادى شـرکت تعاونى 

بـا امضـاى مدیـر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443854)

آگهى تغییرات شرکت پرهام گستر کاسپین با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 450744 و شناسه 

ملى 14003922240 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,02 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : اعضـاء هیئـت مدیـره بـراى 
مـدت نامحـدود بـه قـرار ذیل تعییـن گردیدنـد : آقاى عید محمـد قربانى 
بشـماره ملـى 0650481739 بسـمت مدیرعامـل و رئیـس هئیـت مدیره 
و خانـم رقیـه رمضانـى بشـماره ملـى 0889664773 بسـمت نائب رئیس 
هئیـت مدیـره و خانم گلنـاز قربانى بشـماره ملـى 0640578098 و آقاى 
محمدرضـا رمضانـى بشـماره ملـى 0640244300 بسـمت عضـو هیئت 
مدیـره . حـق امضـاء مجـاز شـرکت از قبیـل چـک سـفته بـروات و عقود 
اسـالمى و اسـناد تعهـد آور شـرکت و اوراق عـادى و ادارى بـا امضـاء مدیر 

عامـل و مهـر شـرکت معتبر مى باشـد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443856)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,12,15 
تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : -تعـداد اعضاى هیئـت مدیره شـرکت به دو 
نفـر مى باشـد و ماده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردید. -آقاى مسـعود 
سـلیمانى بشـماره ملـى0080860478 بـا دریافـت کلیـه سـهم الشـرکه 
خـود بمبلغ 2500000 ریال از صندوق شـرکت، از شـرکت خـارج گردید.
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 7500000 ریال بمبلـغ 5000000 ریال کاهش 
یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد. لیسـت شـرکا بعد از 
کاهـش سـرمایه: آقاى سـعید نجفى بشـماره ملـى : 0017021553داراى 
مبلـغ 1250000 ریـال سـهم الشـرکه آقـاى مجیـد سـلیمانى بشـماره 

ملـى0062922221 داراى مبلـغ 3750000 ریـال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443875)

آگهى تصمیمات شرکت صنعتى معدن حدید باستان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 348292 و شناسه ملى 10103915256 

مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـى  مجمـع  صورتجلسـه  مجمـع  باسـتناد 
1397,11,08 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ گردید: تعداد اعضـاء هیئت مدیره 
شـرکت مرکـب از 3 نفـر عضـو مـى باشـد و مـاده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح مذکـور اصـالح گردیـد 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443877)

آگهى تغییرات شرکت کارگزارى مهر اقتصاد 
ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 162514 و 

شناسه ملى 10102051355 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,15 و مجـوز شـماره 122,47047 مـورخ 1398,1,21 سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : تراز نامه و حسـاب سـود 
و زیـان شـرکت بـراى سـال مالـى منتهـى بـه1397,06,31 بـه تصویـب 
مجمع عمومى رسـید. - موسسـه حسابرسـى و خدمات مالى کوشـا منش 
بـه شـماره ثبت 10832 شناسـه ملـى 10100434110 به عنـوان بازرس 
اصلى و موسسـه حسابرسـى آزموده کاران به شماره ثبت 12005 ، شناسه 
ملـى 10100468600 بعنـوان بـازرس على البدل براى سـال مالى منتهى 
به1398,06,31انتخـاب گردیدنـد. - روزنامه جوان به عنـوان روزنامه کثیر 

االنتشـار جهـت درج آگهى هاى شـرکت انتخـاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443806)

آگهى تغییرات شرکت تهران داناك با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 34282 و شناسه ملى 

 10100797099
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,19 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : موضـوع شـرکت به شـرح ذیل تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در 
اساسـنامه اصـالح گردیـد: 1 - طراحـى و اجـراى پـروژه هـاى سـاختمانى و ابنیـه 
اعـم از چوبـى ، سـنگى ، آجـرى ، بتنـى ، فلـزى ، پلهـا ، پـروژه هـاى زیرسـازى و 
روسـازى راه ، راه آهـن و صنایـع ریلى ، سـاخت و نصب کارخانجات ، پاالیشـگاهها 
، پتروشـیمى و کلیـه کارهـاى سـویل ، عمرانى و زیربنائـى . 2- صـادرات و واردات 
کلیـه کاالهـاى مجـاز بازرگانـى . 3- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و 
واردات اقـالم مرتبـط بـا صنایـع فـوالد ، پتروشـیمى ، تجهیـزات ، ماشـین آالت و 
مـواد اولیـه و محصـوالت معدنـى . 4- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید و صـادرات و 
واردات تجهیـزات کامپیوتـرى و مخابراتى و سیسـتم هاى رایانـه اى و الکترونیکى - 
انجـام فعالیـت در زمینه تجارت الکترونیک 5- مکانیزه کردن سیسـتم هاى ادارى و 
اجـراى سیسـتم هاى مکانیزه شـده، طراحى سیسـتم هاى مختلف رایانـه اى، برنامه 
نویسـى، طراحـى صفحات اینترنتى ، تولید نـرم افزار،- فعالیـت در زمینه بانکدارى 
الکترونیکـى و اتوماسـیون بانـک، ارایـه خدمات اینترنتـى و اینترانت، صـادرات نرم 
افـزار و خدمـات مهندسـى   در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 6- خریـد و فروش 
، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات ریل ، سـوزن و تجهیزات مربوطـه . 7- خرید و 
فروش ، تهیه و تولید ، صادرات و واردات محصوالت کشـاورزى ، غالت ، انواع نهاده 
هـاى دامـى ، تجهیـزات ، ادوات ماشـین آالت کشـاورزى و محصـوالت دامپرورى . 
8- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات کلیه محصـوالت مرتبط با 
صنایـع غذایـى اعـم از مـواد اولیه و محصـوالت آماده مصـرف غذایـى ، تجهیزات و 
ماشـین آالت مربوطـه 9- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید ، صـادرات و واردات کلیه 
محصوالت و مواد شـیمیایى ، مواد و محصوالت شـوینده . 10-تامین نیروى انسانى 
متخصـص در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 11-انجام خدمـات طراحى ،اجرائى 
و عملیاتى و فنى و مهندسـى در زمینه موضوع فعالیت شـرکت . 12-ایجاد شـعب 
و دفاتـر نمایندگـى در زمینـه موضـوع فعالیت شـرکت در داخل و خارج از کشـور . 
13-انعقـاد قراردادهـاى همـکارى و مشـارکت با شـرکت هاى داخلـى و خارجى در 
زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت 0 14-عقد قرارداد با اشـخاص حقیقـى و حقوقى 
در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت . 15-دریافت وام و تسـهیالت مالـى و اعتبارى 
اعـم از ارزى و ریالـى در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت (در صـورت ضرورت قانونى 

انجـام موضوعـات پـس از اخذ مجوز هـاى الزم) 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443859)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,14 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553 بـا پرداخت 
مبلـغ 1250000 ریـال بصنـدوق شـرکت، در ردیـف شـرکاء شـرکت قـرار گرفت.
آقاى مجید سـلیمانى بشـماره ملـى0062922221 با پرداخت مبلغـى به صندوق 
شـرکت ، سـهم الشـرکه خـود را از مبلـغ 2500000 ریال بمبلـغ 3750000 ریال 
افزایـش داد . سـرمایه شـرکت از مبلـغ 5000000 ریـال بمبلـغ 7500000 ریـال 
افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردید. لیسـت شـرکا بعد از 
افزایـش سـرمایه: آقـاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553داراى مبلغ 
1250000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مجید سلیمانى بشـماره ملى0062922221 
داراى مبلغ 3750000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مسـعود سـلیمانى بشـماره ملى 

0080860478داراى مبلـغ 2500000ریال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443874)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى سبز پرتو سهامى خاص به شماره ثبت 
180743 و شناسه ملى 10102229503 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443873)

آگهى تغییرات موسسه بنیاد تعاون بسیج به شماره ثبت 6043 و 
شناسه ملى 10101365114 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت امنا مـورخ 1397,10,29 تصمیمـات ذیل اتخاذ 
شـد : آقـاى نعمـان غالمـى کـد ملـى 5819774795 بجـاى آقـاى علیرضـا 
فخـارى کـد ملـى 0050902725 بسـمت عضـو و رئیس هیئت مدیـره براى 

بقیـه مدت تصـدى هیئت مدیـره تعییـن گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443807)

آگهى تغییرات شرکت نوین پردازش زمرد با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 380797 و شناسه ملى 10320317703 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1393,10,01 تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد : - محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهران بـه آدرس :شـهر تهران، فلکـه دوم 
صادقیـه، خیابـان آیت اله کاشـانى، بعـد از بلوار ابـاذر، مرکز کامپیوتر یـاران، طبقه دوم، 
واحد 207 کد پسـتى 1481875481 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح 

فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443855)

آگهى انحالل شرکت زر گون دانه شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 183449 و شناسه ملى 14001905448 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - شـرکت مذکـور در تاریـخ فـوق منحـل اعـالم گردیـد و خانـم افسـانه خسـروى به شـماره ملى 
6890001559 بـه سـمت مدیـر تصفیه تعیین و نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران – شهرسـتان 
تهـران – بخـش مرکزى شهرسـتان تهـران – پیچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – خیابان 
بهارجنوبـى – پـالك 37 بـرج بهار طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443858)

آگهى تغییرات شرکت ایمن تدبیر مانا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 485057 و شناسه ملى 14005511411 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,24 تصمیمات 
ذیـل اتخاذ شـد : محل شـرکت به آدرس تهـران، خیابان خردمنـد جنوبى، خیابان 
یگانه، پالك 16، طبقه اول، واحد شـمالى کد پسـتى 1584733511 انتقال یافت 

و در نتیجـه ماده 3 اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443863)

آگهى تغییرات شرکت رخشان ضیافت آریا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 357427 و شناسه ملى 10104061410 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1397,08,06 و مجوز شـماره 972,126,18401 
مورخ 97,10,12 اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد : شـرکت مذکـور در تاریخ فـوق منحل اعالم گردید و خانم لیال خاکى به شـماره ملـى 4650394661 
به سـمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران شـهر تهران خیابان ولیعصر ، باالتر 

از نیایش ، خیابان رحیمى پالك 5، طبقه سـوم واحد 7 کدپسـتى 1967936198 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443864)

آگهى تغییرات شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا سهامى خاص به 
شماره ثبت 180609 و شناسه ملى 10102228160 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقـه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443865)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى علـى اصغـر جنتـى بـه شـماره ملى 
1219652581 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به مبلـغ 6000000 
ریال از صندوق شـرکت از ردیف شـرکاء خارج شـد. خانم فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به 
مبلـغ 3500000ریـال از صنـدوق شـرکت از ردیـف شـرکاء خـارج شـد. 
آقـاى مهـدى هـادى بـه شـماره ملـى 0059276835 بـا دریافـت کلیـه 
سـهم الشـرکه خود بـه مبلـغ 500000 ریـال از صندوق شـرکت از ردیف 
شـرکاء خـارج شـد. در نتیجه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 20000000 ریال 
بـه مبلـغ 10000000 ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه 
اصالح شـد: لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکاء پس 
از کاهـش سـرمایه به شـرح ذیل مـى باشـد: 1- میالد عزیزى شـمامى به 
شـماره ملـى 0080652484 دارنده مبلغ 9500000 ریال سـهم الشـرکه 
2- سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 دارنده 
مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه محل شـرکت در واحد ثبتـى تهران 
بـه آدرس اسـتان تهران ، شهرسـتان تهـران ، بخش مرکزى ، شـهر تهران، 
شـهرك قدس(غـرب) - درختـى ، بلـوار شـهید دکتـر رحمـان دادمـان ، 
خیابـان معراج ، پالك 1 ، طبقه چهـارم ك.پ 1468663115 تغییر یافت 

و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443861)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى میـالد عزیزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 
باپرداخـت مبلـغ 9500000 ریـال به صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفت 
آقاى سـید اسـفندیار مجتبـوى نائینى به شـماره ملـى 0078182001 با پرداخت 
مبلـغ 500000 ریـال بـه صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفـت. در نتیجه 
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 10000000 ریـال بـه مبلـغ 20000000 ریـال افزایش 
و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح شـد. لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه 
هـر یـک از شـرکاء پـس از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل مـى باشـد: 1- میالد 
عزیـزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 دارنـده مبلـغ 9500000 ریال 
سـهم الشـرکه 2- سید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 
دارنـده مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه 3- علـى اصغر جنتى به شـماره ملى 
1219652581 دارنـده مبلـغ 6000000 ریال سـهم الشـرکه 4- فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 دارنـده مبلغ 3500000 ریال سـهم الشـرکه 5- 
مهـدى هـادى به شـماره ملـى 0059276835 دارنـده مبلغ 500000 ریال سـهم 
الشـرکه بـه موضوع عبـارات : انجام کلیه امور نظارتى سـاختمان در کلیه رشـته ها 
و مجتمـع هـا و واحد هاى تجارى و سـایر امور نظارتى مربوط بـه مدیریت و اجراى 
پـروژه هـاى سـاختمانى.در صـورت نیاز پـس از اخذ مجوزهـاى الزم اضافـه و ماده 
مربوطـه در اساسـنامه اصـالح شـد. ماده 14 اساسـنامه به شـرح ذیل اصالح شـد: 
شـرکت توسـط هیئـت مدیـره اى مرکـب از 2 تا 7 نفـر خواهد بود کـه در مجامع 
عمومـى از بیـن شـرکاء و یـا از خارج براى مـدت نامحدود انتخاب مى شـوند. ثبت 

موضـوع فعالیـت به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمیباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443862)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى فن آوران پویا سهامى خاص به شماره 
ثبت 180348 و شناسه ملى 10102225611 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : محل 
شـرکت در واحـد ثبتـى تهران به آدرس : شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 37-برج بهار-طبقه پنجم-
واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443866)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى علم پویا سهامى خاص به شماره ثبت 
183335 و شناسه ملى 10102254969 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محـل شـرکت در واحد ثبتـى تهران به آدرس اسـتان تهران – شهرسـتان تهران بخش 
مرکزى – شـهر تهران – محله پیچ شـمیران – خیابان انقالب اسـالمى – خیابان بهار 
جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 

تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443867)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى تجارت و دانش افق سهامى خاص به 
شماره ثبت 180725 و شناسه ملى 10102229328 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443868)

آگهى تغییرات شرکت سالمت جویان تهران سهامى خاص به 
شماره ثبت 180572 و شناسه ملى 10102227797 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - محل شـرکت به اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهـار جنوبى-پالك 37-بـرج بهار-طبقه 
پنجم-واحـد 624 کـد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443869)

آگهى تغییرات شرکت دارو تجارت سامان سهامى خاص به شماره 
ثبت 180721 و شناسه ملى 10102229288 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت بـه آدرس اسـتان تهـران - شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر 
تهران-پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پـالك 37-برج بهار-

طبقـه پنجم-واحـد 624 کدپسـتى 1561636598 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443870)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 216753 و شناسه ملى 10102581097 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى عادى بطـور فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـد : آقاى میالد عزیزى شـمامى به شـماره ملى 0080652484 به سـمت رئیس هیئت مدیره 
و آقاى سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 به سـمت عضو هیئت مدیره و 
مدیـر عامـل براى مدت نامحدود انتخاب شـدند. حق امضا کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور از قبیل: 

چـک ، سـفته ، قرادادهـا و عقود اسـالمى با امضاء مدیر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443860)

آگهى تغییرات شرکت خدمات بار هوایى تهران 
آسمان سهامى خاص به شماره ثبت 310044 و 

شناسه ملى 10103475572 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـورخ 1397,10,20 
و بـه اسـتناد مجـوز شـماره 61873 مـورخ 1397,10,29 سـازمان هواپیمایـى 
کشـورى تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : آقـاى میالد عباسـى انـدراب بشـماره ملى 
0016960467 و خانـم زهـرا عباسـى اندراب بشـماره ملـى 0018366554 فرزند 
مهدى بترتیب بسـمت بازرسـین اصلى و على البدل براى مدت یک سـال انتخاب 
شـدند و بـا امضا ذیل صورتجلسـه قبولى سـمت خود را اعـالم نمودنـد . ب1:آقاى 
فردین مهدوى سـیه منصورى بشـماره ملـى 0083572708 بسـمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و آقاى نیما نیکوئى بشـماره ملى 0080886078 بسـمت نائب 
رئیـس هییت مدیـره و آقاى آرش باقرى خولنجانى بشـماره ملـى 0077997808 
بسـمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سـال انتخاب شـدند کلیه اوراق و اسـناد 
بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک سـفته بروات و عقود اسـالمى و اوراق عادى 

و ادارى بـا امضـا مدیرعامل بتنهایى بهمراه مهر شـرکت معتبر میباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443857)

آگهى تغییرات شرکت سرمایه گذارى دنیاى ازادپویا سهامى خاص 
به شماره ثبت 180576 و شناسه ملى 10102227837 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 
1561636598 انتقـال یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443871)

آگهى تغییرات شرکت کندرشیمى خاوران سهامى 
خاص به شماره ثبت 164473 و شناسه ملى 

 10102070581
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العاده 
مـورخ 1397,12,12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : خانـم فریـده 
دلیمـى اصـل کـد ملـى 1828523909 و آقایـان سـید محمـد 
صـادق حسـینى یـزدى کـد ملـى 0063901145 و سـید علـى 
حسـینى یزدى کـد ملـى 5729322879 به عنـوان اعضاى هیئت 
مدیـره انتخـاب گردیدند.بـراى مدت دوسـال تعییـن گردیدند آقاى 
سـید جمـال حسـینى آب بندانـک بـه کـد ملـى 2200646135 
بسـمت بـازرس اصلـى و آقـاى ابراهیـم پاکوهـى نـژاد بـه کدملـى: 
3421956987 بسـمت بـازرس علـى البـدل بـراى مـدت یکسـال 

مالـى تعییـن گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443876)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى و خدماتى تندر ماشین زرین 
سهامى خاص به شماره ثبت 183371 و شناسه ملى 10102255313 
به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس : اسـتان تهـران – شهرسـتان تهران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443872)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى مـورخ 1395,06,29 و مجوز اداره 
کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـى اسـتان تهـران بـه شـماره 952,15,217805 
مـورخ 95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى ابوالحسـن بیات بـه کد ملى 
3979198804 و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 و آقـاى 
عباسـعلى مهین دوسـت به کـد ملـى 0048062855 به سـمت اعضاى اصلى 
هیئـت مدیـره و آقاى مجید محبى زینـاب به کد ملـى 1728288754 و آقاى 
اصغـر غفـارى به کـد ملى 2160393967 به سـمت اعضاى علـى البدل هیئت 
مدیـره بـراى مدت 3 سـال انتخـاب گردیدنـد. آقاى محمود مصلـى به کد ملى 
0046128492 بـه سـمت بازرس اصلى و آقاى مصطفى دورسـن زاده حصارى 
بـه کـد ملـى 0039217930 به سـمت بازرس علـى البدل براى مدت 1 سـال 

مالى انتخـاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443853)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1395,06,30 و مجـوز اداره کل 
تعـاون کار و رفاهاجتماعـى اسـتان تهران بـه شـماره 952,15,217805 مورخ 
95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى ابوالحسـن بیـات بـه کـد ملـى 
3979198804 به سـمت رئیس هیئت مدیره و آقاى عباسـعلى مهین دوسـت 
بـه کـد ملى 0048062855 به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 بـه سـمت منشـى هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسـناد تعهد اور و اوراق بهادار شـرکت 
بـا دو امضـا 1- آقـاى عباسـعلى مهیـن دوسـت مدیـر عامل بـه عنـوان دارنده 
امضـاى ثابـت 2- آقـاى ابوالحسـن بیـات رییـس هیئـت مدیـره همـراه با مهر 
شـرکت تعاونى داراى اعتبار خواهند بود. همچنین اوراق عادى شـرکت تعاونى 

بـا امضـاى مدیـر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443854)

آگهى تغییرات شرکت پرهام گستر کاسپین با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 450744 و شناسه 

ملى 14003922240 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,02 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : اعضـاء هیئـت مدیـره بـراى 
مـدت نامحـدود بـه قـرار ذیل تعییـن گردیدنـد : آقاى عید محمـد قربانى 
بشـماره ملـى 0650481739 بسـمت مدیرعامـل و رئیـس هئیـت مدیره 
و خانـم رقیـه رمضانـى بشـماره ملـى 0889664773 بسـمت نائب رئیس 
هئیـت مدیـره و خانم گلنـاز قربانى بشـماره ملـى 0640578098 و آقاى 
محمدرضـا رمضانـى بشـماره ملـى 0640244300 بسـمت عضـو هیئت 
مدیـره . حـق امضـاء مجـاز شـرکت از قبیـل چـک سـفته بـروات و عقود 
اسـالمى و اسـناد تعهـد آور شـرکت و اوراق عـادى و ادارى بـا امضـاء مدیر 

عامـل و مهـر شـرکت معتبر مى باشـد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443856)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,12,15 
تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : -تعـداد اعضاى هیئـت مدیره شـرکت به دو 
نفـر مى باشـد و ماده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردید. -آقاى مسـعود 
سـلیمانى بشـماره ملـى0080860478 بـا دریافـت کلیـه سـهم الشـرکه 
خـود بمبلغ 2500000 ریال از صندوق شـرکت، از شـرکت خـارج گردید.
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 7500000 ریال بمبلـغ 5000000 ریال کاهش 
یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد. لیسـت شـرکا بعد از 
کاهـش سـرمایه: آقاى سـعید نجفى بشـماره ملـى : 0017021553داراى 
مبلـغ 1250000 ریـال سـهم الشـرکه آقـاى مجیـد سـلیمانى بشـماره 

ملـى0062922221 داراى مبلـغ 3750000 ریـال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443875)

آگهى تصمیمات شرکت صنعتى معدن حدید باستان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 348292 و شناسه ملى 10103915256 

مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـى  مجمـع  صورتجلسـه  مجمـع  باسـتناد 
1397,11,08 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ گردید: تعداد اعضـاء هیئت مدیره 
شـرکت مرکـب از 3 نفـر عضـو مـى باشـد و مـاده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح مذکـور اصـالح گردیـد 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443877)

آگهى تغییرات شرکت کارگزارى مهر اقتصاد 
ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 162514 و 

شناسه ملى 10102051355 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,15 و مجـوز شـماره 122,47047 مـورخ 1398,1,21 سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : تراز نامه و حسـاب سـود 
و زیـان شـرکت بـراى سـال مالـى منتهـى بـه1397,06,31 بـه تصویـب 
مجمع عمومى رسـید. - موسسـه حسابرسـى و خدمات مالى کوشـا منش 
بـه شـماره ثبت 10832 شناسـه ملـى 10100434110 به عنـوان بازرس 
اصلى و موسسـه حسابرسـى آزموده کاران به شماره ثبت 12005 ، شناسه 
ملـى 10100468600 بعنـوان بـازرس على البدل براى سـال مالى منتهى 
به1398,06,31انتخـاب گردیدنـد. - روزنامه جوان به عنـوان روزنامه کثیر 

االنتشـار جهـت درج آگهى هاى شـرکت انتخـاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443806)

آگهى تغییرات شرکت تهران داناك با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 34282 و شناسه ملى 

 10100797099
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,19 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : موضـوع شـرکت به شـرح ذیل تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در 
اساسـنامه اصـالح گردیـد: 1 - طراحـى و اجـراى پـروژه هـاى سـاختمانى و ابنیـه 
اعـم از چوبـى ، سـنگى ، آجـرى ، بتنـى ، فلـزى ، پلهـا ، پـروژه هـاى زیرسـازى و 
روسـازى راه ، راه آهـن و صنایـع ریلى ، سـاخت و نصب کارخانجات ، پاالیشـگاهها 
، پتروشـیمى و کلیـه کارهـاى سـویل ، عمرانى و زیربنائـى . 2- صـادرات و واردات 
کلیـه کاالهـاى مجـاز بازرگانـى . 3- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و 
واردات اقـالم مرتبـط بـا صنایـع فـوالد ، پتروشـیمى ، تجهیـزات ، ماشـین آالت و 
مـواد اولیـه و محصـوالت معدنـى . 4- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید و صـادرات و 
واردات تجهیـزات کامپیوتـرى و مخابراتى و سیسـتم هاى رایانـه اى و الکترونیکى - 
انجـام فعالیـت در زمینه تجارت الکترونیک 5- مکانیزه کردن سیسـتم هاى ادارى و 
اجـراى سیسـتم هاى مکانیزه شـده، طراحى سیسـتم هاى مختلف رایانـه اى، برنامه 
نویسـى، طراحـى صفحات اینترنتى ، تولید نـرم افزار،- فعالیـت در زمینه بانکدارى 
الکترونیکـى و اتوماسـیون بانـک، ارایـه خدمات اینترنتـى و اینترانت، صـادرات نرم 
افـزار و خدمـات مهندسـى   در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 6- خریـد و فروش 
، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات ریل ، سـوزن و تجهیزات مربوطـه . 7- خرید و 
فروش ، تهیه و تولید ، صادرات و واردات محصوالت کشـاورزى ، غالت ، انواع نهاده 
هـاى دامـى ، تجهیـزات ، ادوات ماشـین آالت کشـاورزى و محصـوالت دامپرورى . 
8- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات کلیه محصـوالت مرتبط با 
صنایـع غذایـى اعـم از مـواد اولیه و محصـوالت آماده مصـرف غذایـى ، تجهیزات و 
ماشـین آالت مربوطـه 9- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید ، صـادرات و واردات کلیه 
محصوالت و مواد شـیمیایى ، مواد و محصوالت شـوینده . 10-تامین نیروى انسانى 
متخصـص در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 11-انجام خدمـات طراحى ،اجرائى 
و عملیاتى و فنى و مهندسـى در زمینه موضوع فعالیت شـرکت . 12-ایجاد شـعب 
و دفاتـر نمایندگـى در زمینـه موضـوع فعالیت شـرکت در داخل و خارج از کشـور . 
13-انعقـاد قراردادهـاى همـکارى و مشـارکت با شـرکت هاى داخلـى و خارجى در 
زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت 0 14-عقد قرارداد با اشـخاص حقیقـى و حقوقى 
در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت . 15-دریافت وام و تسـهیالت مالـى و اعتبارى 
اعـم از ارزى و ریالـى در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت (در صـورت ضرورت قانونى 

انجـام موضوعـات پـس از اخذ مجوز هـاى الزم) 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443859)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,14 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553 بـا پرداخت 
مبلـغ 1250000 ریـال بصنـدوق شـرکت، در ردیـف شـرکاء شـرکت قـرار گرفت.
آقاى مجید سـلیمانى بشـماره ملـى0062922221 با پرداخت مبلغـى به صندوق 
شـرکت ، سـهم الشـرکه خـود را از مبلـغ 2500000 ریال بمبلـغ 3750000 ریال 
افزایـش داد . سـرمایه شـرکت از مبلـغ 5000000 ریـال بمبلـغ 7500000 ریـال 
افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردید. لیسـت شـرکا بعد از 
افزایـش سـرمایه: آقـاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553داراى مبلغ 
1250000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مجید سلیمانى بشـماره ملى0062922221 
داراى مبلغ 3750000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مسـعود سـلیمانى بشـماره ملى 

0080860478داراى مبلـغ 2500000ریال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443874)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى سبز پرتو سهامى خاص به شماره ثبت 
180743 و شناسه ملى 10102229503 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443873)

آگهى تغییرات موسسه بنیاد تعاون بسیج به شماره ثبت 6043 و 
شناسه ملى 10101365114 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت امنا مـورخ 1397,10,29 تصمیمـات ذیل اتخاذ 
شـد : آقـاى نعمـان غالمـى کـد ملـى 5819774795 بجـاى آقـاى علیرضـا 
فخـارى کـد ملـى 0050902725 بسـمت عضـو و رئیس هیئت مدیـره براى 

بقیـه مدت تصـدى هیئت مدیـره تعییـن گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443807)

آگهى تغییرات شرکت نوین پردازش زمرد با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 380797 و شناسه ملى 10320317703 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1393,10,01 تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد : - محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهران بـه آدرس :شـهر تهران، فلکـه دوم 
صادقیـه، خیابـان آیت اله کاشـانى، بعـد از بلوار ابـاذر، مرکز کامپیوتر یـاران، طبقه دوم، 
واحد 207 کد پسـتى 1481875481 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح 

فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443855)

آگهى انحالل شرکت زر گون دانه شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 183449 و شناسه ملى 14001905448 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - شـرکت مذکـور در تاریـخ فـوق منحـل اعـالم گردیـد و خانـم افسـانه خسـروى به شـماره ملى 
6890001559 بـه سـمت مدیـر تصفیه تعیین و نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران – شهرسـتان 
تهـران – بخـش مرکزى شهرسـتان تهـران – پیچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – خیابان 
بهارجنوبـى – پـالك 37 بـرج بهار طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443858)

آگهى تغییرات شرکت ایمن تدبیر مانا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 485057 و شناسه ملى 14005511411 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,24 تصمیمات 
ذیـل اتخاذ شـد : محل شـرکت به آدرس تهـران، خیابان خردمنـد جنوبى، خیابان 
یگانه، پالك 16، طبقه اول، واحد شـمالى کد پسـتى 1584733511 انتقال یافت 

و در نتیجـه ماده 3 اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443863)

آگهى تغییرات شرکت رخشان ضیافت آریا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 357427 و شناسه ملى 10104061410 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1397,08,06 و مجوز شـماره 972,126,18401 
مورخ 97,10,12 اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد : شـرکت مذکـور در تاریخ فـوق منحل اعالم گردید و خانم لیال خاکى به شـماره ملـى 4650394661 
به سـمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران شـهر تهران خیابان ولیعصر ، باالتر 

از نیایش ، خیابان رحیمى پالك 5، طبقه سـوم واحد 7 کدپسـتى 1967936198 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443864)

آگهى تغییرات شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا سهامى خاص به 
شماره ثبت 180609 و شناسه ملى 10102228160 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقـه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443865)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى علـى اصغـر جنتـى بـه شـماره ملى 
1219652581 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به مبلـغ 6000000 
ریال از صندوق شـرکت از ردیف شـرکاء خارج شـد. خانم فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به 
مبلـغ 3500000ریـال از صنـدوق شـرکت از ردیـف شـرکاء خـارج شـد. 
آقـاى مهـدى هـادى بـه شـماره ملـى 0059276835 بـا دریافـت کلیـه 
سـهم الشـرکه خود بـه مبلـغ 500000 ریـال از صندوق شـرکت از ردیف 
شـرکاء خـارج شـد. در نتیجه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 20000000 ریال 
بـه مبلـغ 10000000 ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه 
اصالح شـد: لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکاء پس 
از کاهـش سـرمایه به شـرح ذیل مـى باشـد: 1- میالد عزیزى شـمامى به 
شـماره ملـى 0080652484 دارنده مبلغ 9500000 ریال سـهم الشـرکه 
2- سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 دارنده 
مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه محل شـرکت در واحد ثبتـى تهران 
بـه آدرس اسـتان تهران ، شهرسـتان تهـران ، بخش مرکزى ، شـهر تهران، 
شـهرك قدس(غـرب) - درختـى ، بلـوار شـهید دکتـر رحمـان دادمـان ، 
خیابـان معراج ، پالك 1 ، طبقه چهـارم ك.پ 1468663115 تغییر یافت 

و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443861)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى میـالد عزیزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 
باپرداخـت مبلـغ 9500000 ریـال به صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفت 
آقاى سـید اسـفندیار مجتبـوى نائینى به شـماره ملـى 0078182001 با پرداخت 
مبلـغ 500000 ریـال بـه صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفـت. در نتیجه 
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 10000000 ریـال بـه مبلـغ 20000000 ریـال افزایش 
و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح شـد. لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه 
هـر یـک از شـرکاء پـس از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل مـى باشـد: 1- میالد 
عزیـزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 دارنـده مبلـغ 9500000 ریال 
سـهم الشـرکه 2- سید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 
دارنـده مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه 3- علـى اصغر جنتى به شـماره ملى 
1219652581 دارنـده مبلـغ 6000000 ریال سـهم الشـرکه 4- فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 دارنـده مبلغ 3500000 ریال سـهم الشـرکه 5- 
مهـدى هـادى به شـماره ملـى 0059276835 دارنـده مبلغ 500000 ریال سـهم 
الشـرکه بـه موضوع عبـارات : انجام کلیه امور نظارتى سـاختمان در کلیه رشـته ها 
و مجتمـع هـا و واحد هاى تجارى و سـایر امور نظارتى مربوط بـه مدیریت و اجراى 
پـروژه هـاى سـاختمانى.در صـورت نیاز پـس از اخذ مجوزهـاى الزم اضافـه و ماده 
مربوطـه در اساسـنامه اصـالح شـد. ماده 14 اساسـنامه به شـرح ذیل اصالح شـد: 
شـرکت توسـط هیئـت مدیـره اى مرکـب از 2 تا 7 نفـر خواهد بود کـه در مجامع 
عمومـى از بیـن شـرکاء و یـا از خارج براى مـدت نامحدود انتخاب مى شـوند. ثبت 

موضـوع فعالیـت به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمیباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443862)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى فن آوران پویا سهامى خاص به شماره 
ثبت 180348 و شناسه ملى 10102225611 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : محل 
شـرکت در واحـد ثبتـى تهران به آدرس : شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 37-برج بهار-طبقه پنجم-
واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443866)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى علم پویا سهامى خاص به شماره ثبت 
183335 و شناسه ملى 10102254969 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محـل شـرکت در واحد ثبتـى تهران به آدرس اسـتان تهران – شهرسـتان تهران بخش 
مرکزى – شـهر تهران – محله پیچ شـمیران – خیابان انقالب اسـالمى – خیابان بهار 
جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 

تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443867)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى تجارت و دانش افق سهامى خاص به 
شماره ثبت 180725 و شناسه ملى 10102229328 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443868)

آگهى تغییرات شرکت سالمت جویان تهران سهامى خاص به 
شماره ثبت 180572 و شناسه ملى 10102227797 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - محل شـرکت به اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهـار جنوبى-پالك 37-بـرج بهار-طبقه 
پنجم-واحـد 624 کـد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443869)

آگهى تغییرات شرکت دارو تجارت سامان سهامى خاص به شماره 
ثبت 180721 و شناسه ملى 10102229288 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت بـه آدرس اسـتان تهـران - شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر 
تهران-پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پـالك 37-برج بهار-

طبقـه پنجم-واحـد 624 کدپسـتى 1561636598 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443870)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 216753 و شناسه ملى 10102581097 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى عادى بطـور فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـد : آقاى میالد عزیزى شـمامى به شـماره ملى 0080652484 به سـمت رئیس هیئت مدیره 
و آقاى سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 به سـمت عضو هیئت مدیره و 
مدیـر عامـل براى مدت نامحدود انتخاب شـدند. حق امضا کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور از قبیل: 

چـک ، سـفته ، قرادادهـا و عقود اسـالمى با امضاء مدیر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443860)

آگهى تغییرات شرکت خدمات بار هوایى تهران 
آسمان سهامى خاص به شماره ثبت 310044 و 

شناسه ملى 10103475572 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـورخ 1397,10,20 
و بـه اسـتناد مجـوز شـماره 61873 مـورخ 1397,10,29 سـازمان هواپیمایـى 
کشـورى تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : آقـاى میالد عباسـى انـدراب بشـماره ملى 
0016960467 و خانـم زهـرا عباسـى اندراب بشـماره ملـى 0018366554 فرزند 
مهدى بترتیب بسـمت بازرسـین اصلى و على البدل براى مدت یک سـال انتخاب 
شـدند و بـا امضا ذیل صورتجلسـه قبولى سـمت خود را اعـالم نمودنـد . ب1:آقاى 
فردین مهدوى سـیه منصورى بشـماره ملـى 0083572708 بسـمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و آقاى نیما نیکوئى بشـماره ملى 0080886078 بسـمت نائب 
رئیـس هییت مدیـره و آقاى آرش باقرى خولنجانى بشـماره ملـى 0077997808 
بسـمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سـال انتخاب شـدند کلیه اوراق و اسـناد 
بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک سـفته بروات و عقود اسـالمى و اوراق عادى 

و ادارى بـا امضـا مدیرعامل بتنهایى بهمراه مهر شـرکت معتبر میباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443857)

آگهى تغییرات شرکت سرمایه گذارى دنیاى ازادپویا سهامى خاص 
به شماره ثبت 180576 و شناسه ملى 10102227837 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 
1561636598 انتقـال یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443871)

آگهى تغییرات شرکت کندرشیمى خاوران سهامى 
خاص به شماره ثبت 164473 و شناسه ملى 

 10102070581
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العاده 
مـورخ 1397,12,12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : خانـم فریـده 
دلیمـى اصـل کـد ملـى 1828523909 و آقایـان سـید محمـد 
صـادق حسـینى یـزدى کـد ملـى 0063901145 و سـید علـى 
حسـینى یزدى کـد ملـى 5729322879 به عنـوان اعضاى هیئت 
مدیـره انتخـاب گردیدند.بـراى مدت دوسـال تعییـن گردیدند آقاى 
سـید جمـال حسـینى آب بندانـک بـه کـد ملـى 2200646135 
بسـمت بـازرس اصلـى و آقـاى ابراهیـم پاکوهـى نـژاد بـه کدملـى: 
3421956987 بسـمت بـازرس علـى البـدل بـراى مـدت یکسـال 

مالـى تعییـن گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443876)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى و خدماتى تندر ماشین زرین 
سهامى خاص به شماره ثبت 183371 و شناسه ملى 10102255313 
به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس : اسـتان تهـران – شهرسـتان تهران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443872)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى مـورخ 1395,06,29 و مجوز اداره 
کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـى اسـتان تهـران بـه شـماره 952,15,217805 
مـورخ 95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى ابوالحسـن بیات بـه کد ملى 
3979198804 و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 و آقـاى 
عباسـعلى مهین دوسـت به کـد ملـى 0048062855 به سـمت اعضاى اصلى 
هیئـت مدیـره و آقاى مجید محبى زینـاب به کد ملـى 1728288754 و آقاى 
اصغـر غفـارى به کـد ملى 2160393967 به سـمت اعضاى علـى البدل هیئت 
مدیـره بـراى مدت 3 سـال انتخـاب گردیدنـد. آقاى محمود مصلـى به کد ملى 
0046128492 بـه سـمت بازرس اصلى و آقاى مصطفى دورسـن زاده حصارى 
بـه کـد ملـى 0039217930 به سـمت بازرس علـى البدل براى مدت 1 سـال 

مالى انتخـاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443853)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1395,06,30 و مجـوز اداره کل 
تعـاون کار و رفاهاجتماعـى اسـتان تهران بـه شـماره 952,15,217805 مورخ 
95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى ابوالحسـن بیـات بـه کـد ملـى 
3979198804 به سـمت رئیس هیئت مدیره و آقاى عباسـعلى مهین دوسـت 
بـه کـد ملى 0048062855 به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 بـه سـمت منشـى هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسـناد تعهد اور و اوراق بهادار شـرکت 
بـا دو امضـا 1- آقـاى عباسـعلى مهیـن دوسـت مدیـر عامل بـه عنـوان دارنده 
امضـاى ثابـت 2- آقـاى ابوالحسـن بیـات رییـس هیئـت مدیـره همـراه با مهر 
شـرکت تعاونى داراى اعتبار خواهند بود. همچنین اوراق عادى شـرکت تعاونى 

بـا امضـاى مدیـر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443854)

آگهى تغییرات شرکت پرهام گستر کاسپین با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 450744 و شناسه 

ملى 14003922240 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,02 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : اعضـاء هیئـت مدیـره بـراى 
مـدت نامحـدود بـه قـرار ذیل تعییـن گردیدنـد : آقاى عید محمـد قربانى 
بشـماره ملـى 0650481739 بسـمت مدیرعامـل و رئیـس هئیـت مدیره 
و خانـم رقیـه رمضانـى بشـماره ملـى 0889664773 بسـمت نائب رئیس 
هئیـت مدیـره و خانم گلنـاز قربانى بشـماره ملـى 0640578098 و آقاى 
محمدرضـا رمضانـى بشـماره ملـى 0640244300 بسـمت عضـو هیئت 
مدیـره . حـق امضـاء مجـاز شـرکت از قبیـل چـک سـفته بـروات و عقود 
اسـالمى و اسـناد تعهـد آور شـرکت و اوراق عـادى و ادارى بـا امضـاء مدیر 

عامـل و مهـر شـرکت معتبر مى باشـد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443856)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,12,15 
تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : -تعـداد اعضاى هیئـت مدیره شـرکت به دو 
نفـر مى باشـد و ماده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردید. -آقاى مسـعود 
سـلیمانى بشـماره ملـى0080860478 بـا دریافـت کلیـه سـهم الشـرکه 
خـود بمبلغ 2500000 ریال از صندوق شـرکت، از شـرکت خـارج گردید.
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 7500000 ریال بمبلـغ 5000000 ریال کاهش 
یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد. لیسـت شـرکا بعد از 
کاهـش سـرمایه: آقاى سـعید نجفى بشـماره ملـى : 0017021553داراى 
مبلـغ 1250000 ریـال سـهم الشـرکه آقـاى مجیـد سـلیمانى بشـماره 

ملـى0062922221 داراى مبلـغ 3750000 ریـال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443875)

آگهى تصمیمات شرکت صنعتى معدن حدید باستان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 348292 و شناسه ملى 10103915256 

مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـى  مجمـع  صورتجلسـه  مجمـع  باسـتناد 
1397,11,08 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ گردید: تعداد اعضـاء هیئت مدیره 
شـرکت مرکـب از 3 نفـر عضـو مـى باشـد و مـاده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح مذکـور اصـالح گردیـد 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443877)

آگهى تغییرات شرکت کارگزارى مهر اقتصاد 
ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 162514 و 

شناسه ملى 10102051355 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,15 و مجـوز شـماره 122,47047 مـورخ 1398,1,21 سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : تراز نامه و حسـاب سـود 
و زیـان شـرکت بـراى سـال مالـى منتهـى بـه1397,06,31 بـه تصویـب 
مجمع عمومى رسـید. - موسسـه حسابرسـى و خدمات مالى کوشـا منش 
بـه شـماره ثبت 10832 شناسـه ملـى 10100434110 به عنـوان بازرس 
اصلى و موسسـه حسابرسـى آزموده کاران به شماره ثبت 12005 ، شناسه 
ملـى 10100468600 بعنـوان بـازرس على البدل براى سـال مالى منتهى 
به1398,06,31انتخـاب گردیدنـد. - روزنامه جوان به عنـوان روزنامه کثیر 

االنتشـار جهـت درج آگهى هاى شـرکت انتخـاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443806)

آگهى تغییرات شرکت تهران داناك با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 34282 و شناسه ملى 

 10100797099
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,19 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : موضـوع شـرکت به شـرح ذیل تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در 
اساسـنامه اصـالح گردیـد: 1 - طراحـى و اجـراى پـروژه هـاى سـاختمانى و ابنیـه 
اعـم از چوبـى ، سـنگى ، آجـرى ، بتنـى ، فلـزى ، پلهـا ، پـروژه هـاى زیرسـازى و 
روسـازى راه ، راه آهـن و صنایـع ریلى ، سـاخت و نصب کارخانجات ، پاالیشـگاهها 
، پتروشـیمى و کلیـه کارهـاى سـویل ، عمرانى و زیربنائـى . 2- صـادرات و واردات 
کلیـه کاالهـاى مجـاز بازرگانـى . 3- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و 
واردات اقـالم مرتبـط بـا صنایـع فـوالد ، پتروشـیمى ، تجهیـزات ، ماشـین آالت و 
مـواد اولیـه و محصـوالت معدنـى . 4- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید و صـادرات و 
واردات تجهیـزات کامپیوتـرى و مخابراتى و سیسـتم هاى رایانـه اى و الکترونیکى - 
انجـام فعالیـت در زمینه تجارت الکترونیک 5- مکانیزه کردن سیسـتم هاى ادارى و 
اجـراى سیسـتم هاى مکانیزه شـده، طراحى سیسـتم هاى مختلف رایانـه اى، برنامه 
نویسـى، طراحـى صفحات اینترنتى ، تولید نـرم افزار،- فعالیـت در زمینه بانکدارى 
الکترونیکـى و اتوماسـیون بانـک، ارایـه خدمات اینترنتـى و اینترانت، صـادرات نرم 
افـزار و خدمـات مهندسـى   در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 6- خریـد و فروش 
، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات ریل ، سـوزن و تجهیزات مربوطـه . 7- خرید و 
فروش ، تهیه و تولید ، صادرات و واردات محصوالت کشـاورزى ، غالت ، انواع نهاده 
هـاى دامـى ، تجهیـزات ، ادوات ماشـین آالت کشـاورزى و محصـوالت دامپرورى . 
8- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات کلیه محصـوالت مرتبط با 
صنایـع غذایـى اعـم از مـواد اولیه و محصـوالت آماده مصـرف غذایـى ، تجهیزات و 
ماشـین آالت مربوطـه 9- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید ، صـادرات و واردات کلیه 
محصوالت و مواد شـیمیایى ، مواد و محصوالت شـوینده . 10-تامین نیروى انسانى 
متخصـص در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 11-انجام خدمـات طراحى ،اجرائى 
و عملیاتى و فنى و مهندسـى در زمینه موضوع فعالیت شـرکت . 12-ایجاد شـعب 
و دفاتـر نمایندگـى در زمینـه موضـوع فعالیت شـرکت در داخل و خارج از کشـور . 
13-انعقـاد قراردادهـاى همـکارى و مشـارکت با شـرکت هاى داخلـى و خارجى در 
زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت 0 14-عقد قرارداد با اشـخاص حقیقـى و حقوقى 
در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت . 15-دریافت وام و تسـهیالت مالـى و اعتبارى 
اعـم از ارزى و ریالـى در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت (در صـورت ضرورت قانونى 

انجـام موضوعـات پـس از اخذ مجوز هـاى الزم) 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443859)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,14 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553 بـا پرداخت 
مبلـغ 1250000 ریـال بصنـدوق شـرکت، در ردیـف شـرکاء شـرکت قـرار گرفت.
آقاى مجید سـلیمانى بشـماره ملـى0062922221 با پرداخت مبلغـى به صندوق 
شـرکت ، سـهم الشـرکه خـود را از مبلـغ 2500000 ریال بمبلـغ 3750000 ریال 
افزایـش داد . سـرمایه شـرکت از مبلـغ 5000000 ریـال بمبلـغ 7500000 ریـال 
افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردید. لیسـت شـرکا بعد از 
افزایـش سـرمایه: آقـاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553داراى مبلغ 
1250000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مجید سلیمانى بشـماره ملى0062922221 
داراى مبلغ 3750000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مسـعود سـلیمانى بشـماره ملى 

0080860478داراى مبلـغ 2500000ریال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443874)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى سبز پرتو سهامى خاص به شماره ثبت 
180743 و شناسه ملى 10102229503 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443873)

آگهى تغییرات موسسه بنیاد تعاون بسیج به شماره ثبت 6043 و 
شناسه ملى 10101365114 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت امنا مـورخ 1397,10,29 تصمیمـات ذیل اتخاذ 
شـد : آقـاى نعمـان غالمـى کـد ملـى 5819774795 بجـاى آقـاى علیرضـا 
فخـارى کـد ملـى 0050902725 بسـمت عضـو و رئیس هیئت مدیـره براى 

بقیـه مدت تصـدى هیئت مدیـره تعییـن گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443807)

آگهى تغییرات شرکت نوین پردازش زمرد با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 380797 و شناسه ملى 10320317703 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1393,10,01 تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد : - محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهران بـه آدرس :شـهر تهران، فلکـه دوم 
صادقیـه، خیابـان آیت اله کاشـانى، بعـد از بلوار ابـاذر، مرکز کامپیوتر یـاران، طبقه دوم، 
واحد 207 کد پسـتى 1481875481 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح 

فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443855)

آگهى انحالل شرکت زر گون دانه شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 183449 و شناسه ملى 14001905448 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - شـرکت مذکـور در تاریـخ فـوق منحـل اعـالم گردیـد و خانـم افسـانه خسـروى به شـماره ملى 
6890001559 بـه سـمت مدیـر تصفیه تعیین و نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران – شهرسـتان 
تهـران – بخـش مرکزى شهرسـتان تهـران – پیچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – خیابان 
بهارجنوبـى – پـالك 37 بـرج بهار طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443858)

آگهى تغییرات شرکت ایمن تدبیر مانا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 485057 و شناسه ملى 14005511411 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,24 تصمیمات 
ذیـل اتخاذ شـد : محل شـرکت به آدرس تهـران، خیابان خردمنـد جنوبى، خیابان 
یگانه، پالك 16، طبقه اول، واحد شـمالى کد پسـتى 1584733511 انتقال یافت 

و در نتیجـه ماده 3 اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443863)

آگهى تغییرات شرکت رخشان ضیافت آریا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 357427 و شناسه ملى 10104061410 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1397,08,06 و مجوز شـماره 972,126,18401 
مورخ 97,10,12 اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد : شـرکت مذکـور در تاریخ فـوق منحل اعالم گردید و خانم لیال خاکى به شـماره ملـى 4650394661 
به سـمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران شـهر تهران خیابان ولیعصر ، باالتر 

از نیایش ، خیابان رحیمى پالك 5، طبقه سـوم واحد 7 کدپسـتى 1967936198 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443864)

آگهى تغییرات شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا سهامى خاص به 
شماره ثبت 180609 و شناسه ملى 10102228160 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقـه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443865)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى علـى اصغـر جنتـى بـه شـماره ملى 
1219652581 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به مبلـغ 6000000 
ریال از صندوق شـرکت از ردیف شـرکاء خارج شـد. خانم فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به 
مبلـغ 3500000ریـال از صنـدوق شـرکت از ردیـف شـرکاء خـارج شـد. 
آقـاى مهـدى هـادى بـه شـماره ملـى 0059276835 بـا دریافـت کلیـه 
سـهم الشـرکه خود بـه مبلـغ 500000 ریـال از صندوق شـرکت از ردیف 
شـرکاء خـارج شـد. در نتیجه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 20000000 ریال 
بـه مبلـغ 10000000 ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه 
اصالح شـد: لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکاء پس 
از کاهـش سـرمایه به شـرح ذیل مـى باشـد: 1- میالد عزیزى شـمامى به 
شـماره ملـى 0080652484 دارنده مبلغ 9500000 ریال سـهم الشـرکه 
2- سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 دارنده 
مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه محل شـرکت در واحد ثبتـى تهران 
بـه آدرس اسـتان تهران ، شهرسـتان تهـران ، بخش مرکزى ، شـهر تهران، 
شـهرك قدس(غـرب) - درختـى ، بلـوار شـهید دکتـر رحمـان دادمـان ، 
خیابـان معراج ، پالك 1 ، طبقه چهـارم ك.پ 1468663115 تغییر یافت 

و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443861)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى میـالد عزیزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 
باپرداخـت مبلـغ 9500000 ریـال به صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفت 
آقاى سـید اسـفندیار مجتبـوى نائینى به شـماره ملـى 0078182001 با پرداخت 
مبلـغ 500000 ریـال بـه صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفـت. در نتیجه 
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 10000000 ریـال بـه مبلـغ 20000000 ریـال افزایش 
و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح شـد. لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه 
هـر یـک از شـرکاء پـس از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل مـى باشـد: 1- میالد 
عزیـزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 دارنـده مبلـغ 9500000 ریال 
سـهم الشـرکه 2- سید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 
دارنـده مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه 3- علـى اصغر جنتى به شـماره ملى 
1219652581 دارنـده مبلـغ 6000000 ریال سـهم الشـرکه 4- فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 دارنـده مبلغ 3500000 ریال سـهم الشـرکه 5- 
مهـدى هـادى به شـماره ملـى 0059276835 دارنـده مبلغ 500000 ریال سـهم 
الشـرکه بـه موضوع عبـارات : انجام کلیه امور نظارتى سـاختمان در کلیه رشـته ها 
و مجتمـع هـا و واحد هاى تجارى و سـایر امور نظارتى مربوط بـه مدیریت و اجراى 
پـروژه هـاى سـاختمانى.در صـورت نیاز پـس از اخذ مجوزهـاى الزم اضافـه و ماده 
مربوطـه در اساسـنامه اصـالح شـد. ماده 14 اساسـنامه به شـرح ذیل اصالح شـد: 
شـرکت توسـط هیئـت مدیـره اى مرکـب از 2 تا 7 نفـر خواهد بود کـه در مجامع 
عمومـى از بیـن شـرکاء و یـا از خارج براى مـدت نامحدود انتخاب مى شـوند. ثبت 

موضـوع فعالیـت به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمیباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443862)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى فن آوران پویا سهامى خاص به شماره 
ثبت 180348 و شناسه ملى 10102225611 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : محل 
شـرکت در واحـد ثبتـى تهران به آدرس : شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 37-برج بهار-طبقه پنجم-
واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443866)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى علم پویا سهامى خاص به شماره ثبت 
183335 و شناسه ملى 10102254969 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محـل شـرکت در واحد ثبتـى تهران به آدرس اسـتان تهران – شهرسـتان تهران بخش 
مرکزى – شـهر تهران – محله پیچ شـمیران – خیابان انقالب اسـالمى – خیابان بهار 
جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 

تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443867)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى تجارت و دانش افق سهامى خاص به 
شماره ثبت 180725 و شناسه ملى 10102229328 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443868)

آگهى تغییرات شرکت سالمت جویان تهران سهامى خاص به 
شماره ثبت 180572 و شناسه ملى 10102227797 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - محل شـرکت به اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهـار جنوبى-پالك 37-بـرج بهار-طبقه 
پنجم-واحـد 624 کـد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443869)

آگهى تغییرات شرکت دارو تجارت سامان سهامى خاص به شماره 
ثبت 180721 و شناسه ملى 10102229288 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت بـه آدرس اسـتان تهـران - شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر 
تهران-پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پـالك 37-برج بهار-

طبقـه پنجم-واحـد 624 کدپسـتى 1561636598 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443870)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 216753 و شناسه ملى 10102581097 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى عادى بطـور فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـد : آقاى میالد عزیزى شـمامى به شـماره ملى 0080652484 به سـمت رئیس هیئت مدیره 
و آقاى سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 به سـمت عضو هیئت مدیره و 
مدیـر عامـل براى مدت نامحدود انتخاب شـدند. حق امضا کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور از قبیل: 

چـک ، سـفته ، قرادادهـا و عقود اسـالمى با امضاء مدیر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443860)

آگهى تغییرات شرکت خدمات بار هوایى تهران 
آسمان سهامى خاص به شماره ثبت 310044 و 

شناسه ملى 10103475572 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـورخ 1397,10,20 
و بـه اسـتناد مجـوز شـماره 61873 مـورخ 1397,10,29 سـازمان هواپیمایـى 
کشـورى تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : آقـاى میالد عباسـى انـدراب بشـماره ملى 
0016960467 و خانـم زهـرا عباسـى اندراب بشـماره ملـى 0018366554 فرزند 
مهدى بترتیب بسـمت بازرسـین اصلى و على البدل براى مدت یک سـال انتخاب 
شـدند و بـا امضا ذیل صورتجلسـه قبولى سـمت خود را اعـالم نمودنـد . ب1:آقاى 
فردین مهدوى سـیه منصورى بشـماره ملـى 0083572708 بسـمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و آقاى نیما نیکوئى بشـماره ملى 0080886078 بسـمت نائب 
رئیـس هییت مدیـره و آقاى آرش باقرى خولنجانى بشـماره ملـى 0077997808 
بسـمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سـال انتخاب شـدند کلیه اوراق و اسـناد 
بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک سـفته بروات و عقود اسـالمى و اوراق عادى 

و ادارى بـا امضـا مدیرعامل بتنهایى بهمراه مهر شـرکت معتبر میباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443857)

آگهى تغییرات شرکت سرمایه گذارى دنیاى ازادپویا سهامى خاص 
به شماره ثبت 180576 و شناسه ملى 10102227837 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 
1561636598 انتقـال یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443871)

آگهى تغییرات شرکت کندرشیمى خاوران سهامى 
خاص به شماره ثبت 164473 و شناسه ملى 

 10102070581
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العاده 
مـورخ 1397,12,12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : خانـم فریـده 
دلیمـى اصـل کـد ملـى 1828523909 و آقایـان سـید محمـد 
صـادق حسـینى یـزدى کـد ملـى 0063901145 و سـید علـى 
حسـینى یزدى کـد ملـى 5729322879 به عنـوان اعضاى هیئت 
مدیـره انتخـاب گردیدند.بـراى مدت دوسـال تعییـن گردیدند آقاى 
سـید جمـال حسـینى آب بندانـک بـه کـد ملـى 2200646135 
بسـمت بـازرس اصلـى و آقـاى ابراهیـم پاکوهـى نـژاد بـه کدملـى: 
3421956987 بسـمت بـازرس علـى البـدل بـراى مـدت یکسـال 

مالـى تعییـن گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443876)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى و خدماتى تندر ماشین زرین 
سهامى خاص به شماره ثبت 183371 و شناسه ملى 10102255313 
به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس : اسـتان تهـران – شهرسـتان تهران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443872)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى مـورخ 1395,06,29 و مجوز اداره 
کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـى اسـتان تهـران بـه شـماره 952,15,217805 
مـورخ 95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى ابوالحسـن بیات بـه کد ملى 
3979198804 و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 و آقـاى 
عباسـعلى مهین دوسـت به کـد ملـى 0048062855 به سـمت اعضاى اصلى 
هیئـت مدیـره و آقاى مجید محبى زینـاب به کد ملـى 1728288754 و آقاى 
اصغـر غفـارى به کـد ملى 2160393967 به سـمت اعضاى علـى البدل هیئت 
مدیـره بـراى مدت 3 سـال انتخـاب گردیدنـد. آقاى محمود مصلـى به کد ملى 
0046128492 بـه سـمت بازرس اصلى و آقاى مصطفى دورسـن زاده حصارى 
بـه کـد ملـى 0039217930 به سـمت بازرس علـى البدل براى مدت 1 سـال 

مالى انتخـاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443853)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1395,06,30 و مجـوز اداره کل 
تعـاون کار و رفاهاجتماعـى اسـتان تهران بـه شـماره 952,15,217805 مورخ 
95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى ابوالحسـن بیـات بـه کـد ملـى 
3979198804 به سـمت رئیس هیئت مدیره و آقاى عباسـعلى مهین دوسـت 
بـه کـد ملى 0048062855 به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 بـه سـمت منشـى هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسـناد تعهد اور و اوراق بهادار شـرکت 
بـا دو امضـا 1- آقـاى عباسـعلى مهیـن دوسـت مدیـر عامل بـه عنـوان دارنده 
امضـاى ثابـت 2- آقـاى ابوالحسـن بیـات رییـس هیئـت مدیـره همـراه با مهر 
شـرکت تعاونى داراى اعتبار خواهند بود. همچنین اوراق عادى شـرکت تعاونى 

بـا امضـاى مدیـر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443854)

آگهى تغییرات شرکت پرهام گستر کاسپین با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 450744 و شناسه 

ملى 14003922240 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,02 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : اعضـاء هیئـت مدیـره بـراى 
مـدت نامحـدود بـه قـرار ذیل تعییـن گردیدنـد : آقاى عید محمـد قربانى 
بشـماره ملـى 0650481739 بسـمت مدیرعامـل و رئیـس هئیـت مدیره 
و خانـم رقیـه رمضانـى بشـماره ملـى 0889664773 بسـمت نائب رئیس 
هئیـت مدیـره و خانم گلنـاز قربانى بشـماره ملـى 0640578098 و آقاى 
محمدرضـا رمضانـى بشـماره ملـى 0640244300 بسـمت عضـو هیئت 
مدیـره . حـق امضـاء مجـاز شـرکت از قبیـل چـک سـفته بـروات و عقود 
اسـالمى و اسـناد تعهـد آور شـرکت و اوراق عـادى و ادارى بـا امضـاء مدیر 

عامـل و مهـر شـرکت معتبر مى باشـد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443856)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,12,15 
تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : -تعـداد اعضاى هیئـت مدیره شـرکت به دو 
نفـر مى باشـد و ماده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردید. -آقاى مسـعود 
سـلیمانى بشـماره ملـى0080860478 بـا دریافـت کلیـه سـهم الشـرکه 
خـود بمبلغ 2500000 ریال از صندوق شـرکت، از شـرکت خـارج گردید.
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 7500000 ریال بمبلـغ 5000000 ریال کاهش 
یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد. لیسـت شـرکا بعد از 
کاهـش سـرمایه: آقاى سـعید نجفى بشـماره ملـى : 0017021553داراى 
مبلـغ 1250000 ریـال سـهم الشـرکه آقـاى مجیـد سـلیمانى بشـماره 

ملـى0062922221 داراى مبلـغ 3750000 ریـال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443875)

آگهى تصمیمات شرکت صنعتى معدن حدید باستان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 348292 و شناسه ملى 10103915256 

مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـى  مجمـع  صورتجلسـه  مجمـع  باسـتناد 
1397,11,08 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ گردید: تعداد اعضـاء هیئت مدیره 
شـرکت مرکـب از 3 نفـر عضـو مـى باشـد و مـاده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح مذکـور اصـالح گردیـد 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443877)

آگهى تغییرات شرکت کارگزارى مهر اقتصاد 
ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 162514 و 

شناسه ملى 10102051355 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,15 و مجـوز شـماره 122,47047 مـورخ 1398,1,21 سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : تراز نامه و حسـاب سـود 
و زیـان شـرکت بـراى سـال مالـى منتهـى بـه1397,06,31 بـه تصویـب 
مجمع عمومى رسـید. - موسسـه حسابرسـى و خدمات مالى کوشـا منش 
بـه شـماره ثبت 10832 شناسـه ملـى 10100434110 به عنـوان بازرس 
اصلى و موسسـه حسابرسـى آزموده کاران به شماره ثبت 12005 ، شناسه 
ملـى 10100468600 بعنـوان بـازرس على البدل براى سـال مالى منتهى 
به1398,06,31انتخـاب گردیدنـد. - روزنامه جوان به عنـوان روزنامه کثیر 

االنتشـار جهـت درج آگهى هاى شـرکت انتخـاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443806)

آگهى تغییرات شرکت تهران داناك با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 34282 و شناسه ملى 

 10100797099
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,19 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : موضـوع شـرکت به شـرح ذیل تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در 
اساسـنامه اصـالح گردیـد: 1 - طراحـى و اجـراى پـروژه هـاى سـاختمانى و ابنیـه 
اعـم از چوبـى ، سـنگى ، آجـرى ، بتنـى ، فلـزى ، پلهـا ، پـروژه هـاى زیرسـازى و 
روسـازى راه ، راه آهـن و صنایـع ریلى ، سـاخت و نصب کارخانجات ، پاالیشـگاهها 
، پتروشـیمى و کلیـه کارهـاى سـویل ، عمرانى و زیربنائـى . 2- صـادرات و واردات 
کلیـه کاالهـاى مجـاز بازرگانـى . 3- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و 
واردات اقـالم مرتبـط بـا صنایـع فـوالد ، پتروشـیمى ، تجهیـزات ، ماشـین آالت و 
مـواد اولیـه و محصـوالت معدنـى . 4- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید و صـادرات و 
واردات تجهیـزات کامپیوتـرى و مخابراتى و سیسـتم هاى رایانـه اى و الکترونیکى - 
انجـام فعالیـت در زمینه تجارت الکترونیک 5- مکانیزه کردن سیسـتم هاى ادارى و 
اجـراى سیسـتم هاى مکانیزه شـده، طراحى سیسـتم هاى مختلف رایانـه اى، برنامه 
نویسـى، طراحـى صفحات اینترنتى ، تولید نـرم افزار،- فعالیـت در زمینه بانکدارى 
الکترونیکـى و اتوماسـیون بانـک، ارایـه خدمات اینترنتـى و اینترانت، صـادرات نرم 
افـزار و خدمـات مهندسـى   در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 6- خریـد و فروش 
، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات ریل ، سـوزن و تجهیزات مربوطـه . 7- خرید و 
فروش ، تهیه و تولید ، صادرات و واردات محصوالت کشـاورزى ، غالت ، انواع نهاده 
هـاى دامـى ، تجهیـزات ، ادوات ماشـین آالت کشـاورزى و محصـوالت دامپرورى . 
8- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات کلیه محصـوالت مرتبط با 
صنایـع غذایـى اعـم از مـواد اولیه و محصـوالت آماده مصـرف غذایـى ، تجهیزات و 
ماشـین آالت مربوطـه 9- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید ، صـادرات و واردات کلیه 
محصوالت و مواد شـیمیایى ، مواد و محصوالت شـوینده . 10-تامین نیروى انسانى 
متخصـص در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 11-انجام خدمـات طراحى ،اجرائى 
و عملیاتى و فنى و مهندسـى در زمینه موضوع فعالیت شـرکت . 12-ایجاد شـعب 
و دفاتـر نمایندگـى در زمینـه موضـوع فعالیت شـرکت در داخل و خارج از کشـور . 
13-انعقـاد قراردادهـاى همـکارى و مشـارکت با شـرکت هاى داخلـى و خارجى در 
زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت 0 14-عقد قرارداد با اشـخاص حقیقـى و حقوقى 
در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت . 15-دریافت وام و تسـهیالت مالـى و اعتبارى 
اعـم از ارزى و ریالـى در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت (در صـورت ضرورت قانونى 

انجـام موضوعـات پـس از اخذ مجوز هـاى الزم) 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443859)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,14 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553 بـا پرداخت 
مبلـغ 1250000 ریـال بصنـدوق شـرکت، در ردیـف شـرکاء شـرکت قـرار گرفت.
آقاى مجید سـلیمانى بشـماره ملـى0062922221 با پرداخت مبلغـى به صندوق 
شـرکت ، سـهم الشـرکه خـود را از مبلـغ 2500000 ریال بمبلـغ 3750000 ریال 
افزایـش داد . سـرمایه شـرکت از مبلـغ 5000000 ریـال بمبلـغ 7500000 ریـال 
افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردید. لیسـت شـرکا بعد از 
افزایـش سـرمایه: آقـاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553داراى مبلغ 
1250000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مجید سلیمانى بشـماره ملى0062922221 
داراى مبلغ 3750000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مسـعود سـلیمانى بشـماره ملى 

0080860478داراى مبلـغ 2500000ریال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443874)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى سبز پرتو سهامى خاص به شماره ثبت 
180743 و شناسه ملى 10102229503 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443873)

آگهى تغییرات موسسه بنیاد تعاون بسیج به شماره ثبت 6043 و 
شناسه ملى 10101365114 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت امنا مـورخ 1397,10,29 تصمیمـات ذیل اتخاذ 
شـد : آقـاى نعمـان غالمـى کـد ملـى 5819774795 بجـاى آقـاى علیرضـا 
فخـارى کـد ملـى 0050902725 بسـمت عضـو و رئیس هیئت مدیـره براى 

بقیـه مدت تصـدى هیئت مدیـره تعییـن گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443807)

آگهى تغییرات شرکت نوین پردازش زمرد با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 380797 و شناسه ملى 10320317703 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1393,10,01 تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد : - محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهران بـه آدرس :شـهر تهران، فلکـه دوم 
صادقیـه، خیابـان آیت اله کاشـانى، بعـد از بلوار ابـاذر، مرکز کامپیوتر یـاران، طبقه دوم، 
واحد 207 کد پسـتى 1481875481 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح 

فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443855)

آگهى انحالل شرکت زر گون دانه شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 183449 و شناسه ملى 14001905448 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - شـرکت مذکـور در تاریـخ فـوق منحـل اعـالم گردیـد و خانـم افسـانه خسـروى به شـماره ملى 
6890001559 بـه سـمت مدیـر تصفیه تعیین و نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران – شهرسـتان 
تهـران – بخـش مرکزى شهرسـتان تهـران – پیچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – خیابان 
بهارجنوبـى – پـالك 37 بـرج بهار طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443858)

آگهى تغییرات شرکت ایمن تدبیر مانا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 485057 و شناسه ملى 14005511411 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,24 تصمیمات 
ذیـل اتخاذ شـد : محل شـرکت به آدرس تهـران، خیابان خردمنـد جنوبى، خیابان 
یگانه، پالك 16، طبقه اول، واحد شـمالى کد پسـتى 1584733511 انتقال یافت 

و در نتیجـه ماده 3 اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443863)

آگهى تغییرات شرکت رخشان ضیافت آریا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 357427 و شناسه ملى 10104061410 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1397,08,06 و مجوز شـماره 972,126,18401 
مورخ 97,10,12 اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد : شـرکت مذکـور در تاریخ فـوق منحل اعالم گردید و خانم لیال خاکى به شـماره ملـى 4650394661 
به سـمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران شـهر تهران خیابان ولیعصر ، باالتر 

از نیایش ، خیابان رحیمى پالك 5، طبقه سـوم واحد 7 کدپسـتى 1967936198 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443864)

آگهى تغییرات شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا سهامى خاص به 
شماره ثبت 180609 و شناسه ملى 10102228160 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقـه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443865)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى علـى اصغـر جنتـى بـه شـماره ملى 
1219652581 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به مبلـغ 6000000 
ریال از صندوق شـرکت از ردیف شـرکاء خارج شـد. خانم فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به 
مبلـغ 3500000ریـال از صنـدوق شـرکت از ردیـف شـرکاء خـارج شـد. 
آقـاى مهـدى هـادى بـه شـماره ملـى 0059276835 بـا دریافـت کلیـه 
سـهم الشـرکه خود بـه مبلـغ 500000 ریـال از صندوق شـرکت از ردیف 
شـرکاء خـارج شـد. در نتیجه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 20000000 ریال 
بـه مبلـغ 10000000 ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه 
اصالح شـد: لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکاء پس 
از کاهـش سـرمایه به شـرح ذیل مـى باشـد: 1- میالد عزیزى شـمامى به 
شـماره ملـى 0080652484 دارنده مبلغ 9500000 ریال سـهم الشـرکه 
2- سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 دارنده 
مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه محل شـرکت در واحد ثبتـى تهران 
بـه آدرس اسـتان تهران ، شهرسـتان تهـران ، بخش مرکزى ، شـهر تهران، 
شـهرك قدس(غـرب) - درختـى ، بلـوار شـهید دکتـر رحمـان دادمـان ، 
خیابـان معراج ، پالك 1 ، طبقه چهـارم ك.پ 1468663115 تغییر یافت 

و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443861)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى میـالد عزیزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 
باپرداخـت مبلـغ 9500000 ریـال به صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفت 
آقاى سـید اسـفندیار مجتبـوى نائینى به شـماره ملـى 0078182001 با پرداخت 
مبلـغ 500000 ریـال بـه صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفـت. در نتیجه 
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 10000000 ریـال بـه مبلـغ 20000000 ریـال افزایش 
و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح شـد. لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه 
هـر یـک از شـرکاء پـس از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل مـى باشـد: 1- میالد 
عزیـزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 دارنـده مبلـغ 9500000 ریال 
سـهم الشـرکه 2- سید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 
دارنـده مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه 3- علـى اصغر جنتى به شـماره ملى 
1219652581 دارنـده مبلـغ 6000000 ریال سـهم الشـرکه 4- فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 دارنـده مبلغ 3500000 ریال سـهم الشـرکه 5- 
مهـدى هـادى به شـماره ملـى 0059276835 دارنـده مبلغ 500000 ریال سـهم 
الشـرکه بـه موضوع عبـارات : انجام کلیه امور نظارتى سـاختمان در کلیه رشـته ها 
و مجتمـع هـا و واحد هاى تجارى و سـایر امور نظارتى مربوط بـه مدیریت و اجراى 
پـروژه هـاى سـاختمانى.در صـورت نیاز پـس از اخذ مجوزهـاى الزم اضافـه و ماده 
مربوطـه در اساسـنامه اصـالح شـد. ماده 14 اساسـنامه به شـرح ذیل اصالح شـد: 
شـرکت توسـط هیئـت مدیـره اى مرکـب از 2 تا 7 نفـر خواهد بود کـه در مجامع 
عمومـى از بیـن شـرکاء و یـا از خارج براى مـدت نامحدود انتخاب مى شـوند. ثبت 

موضـوع فعالیـت به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمیباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443862)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى فن آوران پویا سهامى خاص به شماره 
ثبت 180348 و شناسه ملى 10102225611 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : محل 
شـرکت در واحـد ثبتـى تهران به آدرس : شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 37-برج بهار-طبقه پنجم-
واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443866)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى علم پویا سهامى خاص به شماره ثبت 
183335 و شناسه ملى 10102254969 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محـل شـرکت در واحد ثبتـى تهران به آدرس اسـتان تهران – شهرسـتان تهران بخش 
مرکزى – شـهر تهران – محله پیچ شـمیران – خیابان انقالب اسـالمى – خیابان بهار 
جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 

تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443867)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى تجارت و دانش افق سهامى خاص به 
شماره ثبت 180725 و شناسه ملى 10102229328 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443868)

آگهى تغییرات شرکت سالمت جویان تهران سهامى خاص به 
شماره ثبت 180572 و شناسه ملى 10102227797 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - محل شـرکت به اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهـار جنوبى-پالك 37-بـرج بهار-طبقه 
پنجم-واحـد 624 کـد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443869)

آگهى تغییرات شرکت دارو تجارت سامان سهامى خاص به شماره 
ثبت 180721 و شناسه ملى 10102229288 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت بـه آدرس اسـتان تهـران - شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر 
تهران-پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پـالك 37-برج بهار-

طبقـه پنجم-واحـد 624 کدپسـتى 1561636598 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443870)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 216753 و شناسه ملى 10102581097 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى عادى بطـور فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـد : آقاى میالد عزیزى شـمامى به شـماره ملى 0080652484 به سـمت رئیس هیئت مدیره 
و آقاى سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 به سـمت عضو هیئت مدیره و 
مدیـر عامـل براى مدت نامحدود انتخاب شـدند. حق امضا کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور از قبیل: 

چـک ، سـفته ، قرادادهـا و عقود اسـالمى با امضاء مدیر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443860)

آگهى تغییرات شرکت خدمات بار هوایى تهران 
آسمان سهامى خاص به شماره ثبت 310044 و 

شناسه ملى 10103475572 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـورخ 1397,10,20 
و بـه اسـتناد مجـوز شـماره 61873 مـورخ 1397,10,29 سـازمان هواپیمایـى 
کشـورى تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : آقـاى میالد عباسـى انـدراب بشـماره ملى 
0016960467 و خانـم زهـرا عباسـى اندراب بشـماره ملـى 0018366554 فرزند 
مهدى بترتیب بسـمت بازرسـین اصلى و على البدل براى مدت یک سـال انتخاب 
شـدند و بـا امضا ذیل صورتجلسـه قبولى سـمت خود را اعـالم نمودنـد . ب1:آقاى 
فردین مهدوى سـیه منصورى بشـماره ملـى 0083572708 بسـمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و آقاى نیما نیکوئى بشـماره ملى 0080886078 بسـمت نائب 
رئیـس هییت مدیـره و آقاى آرش باقرى خولنجانى بشـماره ملـى 0077997808 
بسـمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سـال انتخاب شـدند کلیه اوراق و اسـناد 
بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک سـفته بروات و عقود اسـالمى و اوراق عادى 

و ادارى بـا امضـا مدیرعامل بتنهایى بهمراه مهر شـرکت معتبر میباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443857)

آگهى تغییرات شرکت سرمایه گذارى دنیاى ازادپویا سهامى خاص 
به شماره ثبت 180576 و شناسه ملى 10102227837 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 
1561636598 انتقـال یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443871)

آگهى تغییرات شرکت کندرشیمى خاوران سهامى 
خاص به شماره ثبت 164473 و شناسه ملى 

 10102070581
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العاده 
مـورخ 1397,12,12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : خانـم فریـده 
دلیمـى اصـل کـد ملـى 1828523909 و آقایـان سـید محمـد 
صـادق حسـینى یـزدى کـد ملـى 0063901145 و سـید علـى 
حسـینى یزدى کـد ملـى 5729322879 به عنـوان اعضاى هیئت 
مدیـره انتخـاب گردیدند.بـراى مدت دوسـال تعییـن گردیدند آقاى 
سـید جمـال حسـینى آب بندانـک بـه کـد ملـى 2200646135 
بسـمت بـازرس اصلـى و آقـاى ابراهیـم پاکوهـى نـژاد بـه کدملـى: 
3421956987 بسـمت بـازرس علـى البـدل بـراى مـدت یکسـال 

مالـى تعییـن گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443876)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى و خدماتى تندر ماشین زرین 
سهامى خاص به شماره ثبت 183371 و شناسه ملى 10102255313 
به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس : اسـتان تهـران – شهرسـتان تهران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443872)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى مـورخ 1395,06,29 و مجوز اداره 
کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـى اسـتان تهـران بـه شـماره 952,15,217805 
مـورخ 95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى ابوالحسـن بیات بـه کد ملى 
3979198804 و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 و آقـاى 
عباسـعلى مهین دوسـت به کـد ملـى 0048062855 به سـمت اعضاى اصلى 
هیئـت مدیـره و آقاى مجید محبى زینـاب به کد ملـى 1728288754 و آقاى 
اصغـر غفـارى به کـد ملى 2160393967 به سـمت اعضاى علـى البدل هیئت 
مدیـره بـراى مدت 3 سـال انتخـاب گردیدنـد. آقاى محمود مصلـى به کد ملى 
0046128492 بـه سـمت بازرس اصلى و آقاى مصطفى دورسـن زاده حصارى 
بـه کـد ملـى 0039217930 به سـمت بازرس علـى البدل براى مدت 1 سـال 

مالى انتخـاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443853)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1395,06,30 و مجـوز اداره کل 
تعـاون کار و رفاهاجتماعـى اسـتان تهران بـه شـماره 952,15,217805 مورخ 
95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى ابوالحسـن بیـات بـه کـد ملـى 
3979198804 به سـمت رئیس هیئت مدیره و آقاى عباسـعلى مهین دوسـت 
بـه کـد ملى 0048062855 به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 بـه سـمت منشـى هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسـناد تعهد اور و اوراق بهادار شـرکت 
بـا دو امضـا 1- آقـاى عباسـعلى مهیـن دوسـت مدیـر عامل بـه عنـوان دارنده 
امضـاى ثابـت 2- آقـاى ابوالحسـن بیـات رییـس هیئـت مدیـره همـراه با مهر 
شـرکت تعاونى داراى اعتبار خواهند بود. همچنین اوراق عادى شـرکت تعاونى 

بـا امضـاى مدیـر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443854)

آگهى تغییرات شرکت پرهام گستر کاسپین با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 450744 و شناسه 

ملى 14003922240 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,02 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : اعضـاء هیئـت مدیـره بـراى 
مـدت نامحـدود بـه قـرار ذیل تعییـن گردیدنـد : آقاى عید محمـد قربانى 
بشـماره ملـى 0650481739 بسـمت مدیرعامـل و رئیـس هئیـت مدیره 
و خانـم رقیـه رمضانـى بشـماره ملـى 0889664773 بسـمت نائب رئیس 
هئیـت مدیـره و خانم گلنـاز قربانى بشـماره ملـى 0640578098 و آقاى 
محمدرضـا رمضانـى بشـماره ملـى 0640244300 بسـمت عضـو هیئت 
مدیـره . حـق امضـاء مجـاز شـرکت از قبیـل چـک سـفته بـروات و عقود 
اسـالمى و اسـناد تعهـد آور شـرکت و اوراق عـادى و ادارى بـا امضـاء مدیر 

عامـل و مهـر شـرکت معتبر مى باشـد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443856)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,12,15 
تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : -تعـداد اعضاى هیئـت مدیره شـرکت به دو 
نفـر مى باشـد و ماده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردید. -آقاى مسـعود 
سـلیمانى بشـماره ملـى0080860478 بـا دریافـت کلیـه سـهم الشـرکه 
خـود بمبلغ 2500000 ریال از صندوق شـرکت، از شـرکت خـارج گردید.
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 7500000 ریال بمبلـغ 5000000 ریال کاهش 
یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد. لیسـت شـرکا بعد از 
کاهـش سـرمایه: آقاى سـعید نجفى بشـماره ملـى : 0017021553داراى 
مبلـغ 1250000 ریـال سـهم الشـرکه آقـاى مجیـد سـلیمانى بشـماره 

ملـى0062922221 داراى مبلـغ 3750000 ریـال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443875)

آگهى تصمیمات شرکت صنعتى معدن حدید باستان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 348292 و شناسه ملى 10103915256 

مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـى  مجمـع  صورتجلسـه  مجمـع  باسـتناد 
1397,11,08 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ گردید: تعداد اعضـاء هیئت مدیره 
شـرکت مرکـب از 3 نفـر عضـو مـى باشـد و مـاده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح مذکـور اصـالح گردیـد 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443877)

آگهى تغییرات شرکت کارگزارى مهر اقتصاد 
ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 162514 و 

شناسه ملى 10102051355 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,15 و مجـوز شـماره 122,47047 مـورخ 1398,1,21 سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : تراز نامه و حسـاب سـود 
و زیـان شـرکت بـراى سـال مالـى منتهـى بـه1397,06,31 بـه تصویـب 
مجمع عمومى رسـید. - موسسـه حسابرسـى و خدمات مالى کوشـا منش 
بـه شـماره ثبت 10832 شناسـه ملـى 10100434110 به عنـوان بازرس 
اصلى و موسسـه حسابرسـى آزموده کاران به شماره ثبت 12005 ، شناسه 
ملـى 10100468600 بعنـوان بـازرس على البدل براى سـال مالى منتهى 
به1398,06,31انتخـاب گردیدنـد. - روزنامه جوان به عنـوان روزنامه کثیر 

االنتشـار جهـت درج آگهى هاى شـرکت انتخـاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443806)

آگهى تغییرات شرکت تهران داناك با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 34282 و شناسه ملى 

 10100797099
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,19 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : موضـوع شـرکت به شـرح ذیل تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در 
اساسـنامه اصـالح گردیـد: 1 - طراحـى و اجـراى پـروژه هـاى سـاختمانى و ابنیـه 
اعـم از چوبـى ، سـنگى ، آجـرى ، بتنـى ، فلـزى ، پلهـا ، پـروژه هـاى زیرسـازى و 
روسـازى راه ، راه آهـن و صنایـع ریلى ، سـاخت و نصب کارخانجات ، پاالیشـگاهها 
، پتروشـیمى و کلیـه کارهـاى سـویل ، عمرانى و زیربنائـى . 2- صـادرات و واردات 
کلیـه کاالهـاى مجـاز بازرگانـى . 3- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و 
واردات اقـالم مرتبـط بـا صنایـع فـوالد ، پتروشـیمى ، تجهیـزات ، ماشـین آالت و 
مـواد اولیـه و محصـوالت معدنـى . 4- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید و صـادرات و 
واردات تجهیـزات کامپیوتـرى و مخابراتى و سیسـتم هاى رایانـه اى و الکترونیکى - 
انجـام فعالیـت در زمینه تجارت الکترونیک 5- مکانیزه کردن سیسـتم هاى ادارى و 
اجـراى سیسـتم هاى مکانیزه شـده، طراحى سیسـتم هاى مختلف رایانـه اى، برنامه 
نویسـى، طراحـى صفحات اینترنتى ، تولید نـرم افزار،- فعالیـت در زمینه بانکدارى 
الکترونیکـى و اتوماسـیون بانـک، ارایـه خدمات اینترنتـى و اینترانت، صـادرات نرم 
افـزار و خدمـات مهندسـى   در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 6- خریـد و فروش 
، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات ریل ، سـوزن و تجهیزات مربوطـه . 7- خرید و 
فروش ، تهیه و تولید ، صادرات و واردات محصوالت کشـاورزى ، غالت ، انواع نهاده 
هـاى دامـى ، تجهیـزات ، ادوات ماشـین آالت کشـاورزى و محصـوالت دامپرورى . 
8- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات کلیه محصـوالت مرتبط با 
صنایـع غذایـى اعـم از مـواد اولیه و محصـوالت آماده مصـرف غذایـى ، تجهیزات و 
ماشـین آالت مربوطـه 9- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید ، صـادرات و واردات کلیه 
محصوالت و مواد شـیمیایى ، مواد و محصوالت شـوینده . 10-تامین نیروى انسانى 
متخصـص در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 11-انجام خدمـات طراحى ،اجرائى 
و عملیاتى و فنى و مهندسـى در زمینه موضوع فعالیت شـرکت . 12-ایجاد شـعب 
و دفاتـر نمایندگـى در زمینـه موضـوع فعالیت شـرکت در داخل و خارج از کشـور . 
13-انعقـاد قراردادهـاى همـکارى و مشـارکت با شـرکت هاى داخلـى و خارجى در 
زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت 0 14-عقد قرارداد با اشـخاص حقیقـى و حقوقى 
در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت . 15-دریافت وام و تسـهیالت مالـى و اعتبارى 
اعـم از ارزى و ریالـى در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت (در صـورت ضرورت قانونى 

انجـام موضوعـات پـس از اخذ مجوز هـاى الزم) 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443859)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,14 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553 بـا پرداخت 
مبلـغ 1250000 ریـال بصنـدوق شـرکت، در ردیـف شـرکاء شـرکت قـرار گرفت.
آقاى مجید سـلیمانى بشـماره ملـى0062922221 با پرداخت مبلغـى به صندوق 
شـرکت ، سـهم الشـرکه خـود را از مبلـغ 2500000 ریال بمبلـغ 3750000 ریال 
افزایـش داد . سـرمایه شـرکت از مبلـغ 5000000 ریـال بمبلـغ 7500000 ریـال 
افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردید. لیسـت شـرکا بعد از 
افزایـش سـرمایه: آقـاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553داراى مبلغ 
1250000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مجید سلیمانى بشـماره ملى0062922221 
داراى مبلغ 3750000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مسـعود سـلیمانى بشـماره ملى 

0080860478داراى مبلـغ 2500000ریال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443874)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى سبز پرتو سهامى خاص به شماره ثبت 
180743 و شناسه ملى 10102229503 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443873)

آگهى تغییرات موسسه بنیاد تعاون بسیج به شماره ثبت 6043 و 
شناسه ملى 10101365114 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت امنا مـورخ 1397,10,29 تصمیمـات ذیل اتخاذ 
شـد : آقـاى نعمـان غالمـى کـد ملـى 5819774795 بجـاى آقـاى علیرضـا 
فخـارى کـد ملـى 0050902725 بسـمت عضـو و رئیس هیئت مدیـره براى 

بقیـه مدت تصـدى هیئت مدیـره تعییـن گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443807)

آگهى تغییرات شرکت نوین پردازش زمرد با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 380797 و شناسه ملى 10320317703 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1393,10,01 تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد : - محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهران بـه آدرس :شـهر تهران، فلکـه دوم 
صادقیـه، خیابـان آیت اله کاشـانى، بعـد از بلوار ابـاذر، مرکز کامپیوتر یـاران، طبقه دوم، 
واحد 207 کد پسـتى 1481875481 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح 

فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443855)

آگهى انحالل شرکت زر گون دانه شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 183449 و شناسه ملى 14001905448 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - شـرکت مذکـور در تاریـخ فـوق منحـل اعـالم گردیـد و خانـم افسـانه خسـروى به شـماره ملى 
6890001559 بـه سـمت مدیـر تصفیه تعیین و نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران – شهرسـتان 
تهـران – بخـش مرکزى شهرسـتان تهـران – پیچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – خیابان 
بهارجنوبـى – پـالك 37 بـرج بهار طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443858)

آگهى تغییرات شرکت ایمن تدبیر مانا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 485057 و شناسه ملى 14005511411 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,24 تصمیمات 
ذیـل اتخاذ شـد : محل شـرکت به آدرس تهـران، خیابان خردمنـد جنوبى، خیابان 
یگانه، پالك 16، طبقه اول، واحد شـمالى کد پسـتى 1584733511 انتقال یافت 

و در نتیجـه ماده 3 اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443863)

آگهى تغییرات شرکت رخشان ضیافت آریا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 357427 و شناسه ملى 10104061410 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1397,08,06 و مجوز شـماره 972,126,18401 
مورخ 97,10,12 اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد : شـرکت مذکـور در تاریخ فـوق منحل اعالم گردید و خانم لیال خاکى به شـماره ملـى 4650394661 
به سـمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران شـهر تهران خیابان ولیعصر ، باالتر 

از نیایش ، خیابان رحیمى پالك 5، طبقه سـوم واحد 7 کدپسـتى 1967936198 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443864)

آگهى تغییرات شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا سهامى خاص به 
شماره ثبت 180609 و شناسه ملى 10102228160 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقـه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443865)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى علـى اصغـر جنتـى بـه شـماره ملى 
1219652581 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به مبلـغ 6000000 
ریال از صندوق شـرکت از ردیف شـرکاء خارج شـد. خانم فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به 
مبلـغ 3500000ریـال از صنـدوق شـرکت از ردیـف شـرکاء خـارج شـد. 
آقـاى مهـدى هـادى بـه شـماره ملـى 0059276835 بـا دریافـت کلیـه 
سـهم الشـرکه خود بـه مبلـغ 500000 ریـال از صندوق شـرکت از ردیف 
شـرکاء خـارج شـد. در نتیجه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 20000000 ریال 
بـه مبلـغ 10000000 ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه 
اصالح شـد: لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکاء پس 
از کاهـش سـرمایه به شـرح ذیل مـى باشـد: 1- میالد عزیزى شـمامى به 
شـماره ملـى 0080652484 دارنده مبلغ 9500000 ریال سـهم الشـرکه 
2- سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 دارنده 
مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه محل شـرکت در واحد ثبتـى تهران 
بـه آدرس اسـتان تهران ، شهرسـتان تهـران ، بخش مرکزى ، شـهر تهران، 
شـهرك قدس(غـرب) - درختـى ، بلـوار شـهید دکتـر رحمـان دادمـان ، 
خیابـان معراج ، پالك 1 ، طبقه چهـارم ك.پ 1468663115 تغییر یافت 

و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443861)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى میـالد عزیزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 
باپرداخـت مبلـغ 9500000 ریـال به صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفت 
آقاى سـید اسـفندیار مجتبـوى نائینى به شـماره ملـى 0078182001 با پرداخت 
مبلـغ 500000 ریـال بـه صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفـت. در نتیجه 
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 10000000 ریـال بـه مبلـغ 20000000 ریـال افزایش 
و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح شـد. لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه 
هـر یـک از شـرکاء پـس از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل مـى باشـد: 1- میالد 
عزیـزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 دارنـده مبلـغ 9500000 ریال 
سـهم الشـرکه 2- سید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 
دارنـده مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه 3- علـى اصغر جنتى به شـماره ملى 
1219652581 دارنـده مبلـغ 6000000 ریال سـهم الشـرکه 4- فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 دارنـده مبلغ 3500000 ریال سـهم الشـرکه 5- 
مهـدى هـادى به شـماره ملـى 0059276835 دارنـده مبلغ 500000 ریال سـهم 
الشـرکه بـه موضوع عبـارات : انجام کلیه امور نظارتى سـاختمان در کلیه رشـته ها 
و مجتمـع هـا و واحد هاى تجارى و سـایر امور نظارتى مربوط بـه مدیریت و اجراى 
پـروژه هـاى سـاختمانى.در صـورت نیاز پـس از اخذ مجوزهـاى الزم اضافـه و ماده 
مربوطـه در اساسـنامه اصـالح شـد. ماده 14 اساسـنامه به شـرح ذیل اصالح شـد: 
شـرکت توسـط هیئـت مدیـره اى مرکـب از 2 تا 7 نفـر خواهد بود کـه در مجامع 
عمومـى از بیـن شـرکاء و یـا از خارج براى مـدت نامحدود انتخاب مى شـوند. ثبت 

موضـوع فعالیـت به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمیباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443862)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى فن آوران پویا سهامى خاص به شماره 
ثبت 180348 و شناسه ملى 10102225611 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : محل 
شـرکت در واحـد ثبتـى تهران به آدرس : شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 37-برج بهار-طبقه پنجم-
واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443866)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى علم پویا سهامى خاص به شماره ثبت 
183335 و شناسه ملى 10102254969 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محـل شـرکت در واحد ثبتـى تهران به آدرس اسـتان تهران – شهرسـتان تهران بخش 
مرکزى – شـهر تهران – محله پیچ شـمیران – خیابان انقالب اسـالمى – خیابان بهار 
جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 

تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443867)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى تجارت و دانش افق سهامى خاص به 
شماره ثبت 180725 و شناسه ملى 10102229328 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443868)

آگهى تغییرات شرکت سالمت جویان تهران سهامى خاص به 
شماره ثبت 180572 و شناسه ملى 10102227797 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - محل شـرکت به اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهـار جنوبى-پالك 37-بـرج بهار-طبقه 
پنجم-واحـد 624 کـد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443869)

آگهى تغییرات شرکت دارو تجارت سامان سهامى خاص به شماره 
ثبت 180721 و شناسه ملى 10102229288 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت بـه آدرس اسـتان تهـران - شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر 
تهران-پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پـالك 37-برج بهار-

طبقـه پنجم-واحـد 624 کدپسـتى 1561636598 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443870)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 216753 و شناسه ملى 10102581097 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى عادى بطـور فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـد : آقاى میالد عزیزى شـمامى به شـماره ملى 0080652484 به سـمت رئیس هیئت مدیره 
و آقاى سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 به سـمت عضو هیئت مدیره و 
مدیـر عامـل براى مدت نامحدود انتخاب شـدند. حق امضا کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور از قبیل: 

چـک ، سـفته ، قرادادهـا و عقود اسـالمى با امضاء مدیر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443860)

آگهى تغییرات شرکت خدمات بار هوایى تهران 
آسمان سهامى خاص به شماره ثبت 310044 و 

شناسه ملى 10103475572 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـورخ 1397,10,20 
و بـه اسـتناد مجـوز شـماره 61873 مـورخ 1397,10,29 سـازمان هواپیمایـى 
کشـورى تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : آقـاى میالد عباسـى انـدراب بشـماره ملى 
0016960467 و خانـم زهـرا عباسـى اندراب بشـماره ملـى 0018366554 فرزند 
مهدى بترتیب بسـمت بازرسـین اصلى و على البدل براى مدت یک سـال انتخاب 
شـدند و بـا امضا ذیل صورتجلسـه قبولى سـمت خود را اعـالم نمودنـد . ب1:آقاى 
فردین مهدوى سـیه منصورى بشـماره ملـى 0083572708 بسـمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و آقاى نیما نیکوئى بشـماره ملى 0080886078 بسـمت نائب 
رئیـس هییت مدیـره و آقاى آرش باقرى خولنجانى بشـماره ملـى 0077997808 
بسـمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سـال انتخاب شـدند کلیه اوراق و اسـناد 
بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک سـفته بروات و عقود اسـالمى و اوراق عادى 

و ادارى بـا امضـا مدیرعامل بتنهایى بهمراه مهر شـرکت معتبر میباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443857)

آگهى تغییرات شرکت سرمایه گذارى دنیاى ازادپویا سهامى خاص 
به شماره ثبت 180576 و شناسه ملى 10102227837 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 
1561636598 انتقـال یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443871)

آگهى تغییرات شرکت کندرشیمى خاوران سهامى 
خاص به شماره ثبت 164473 و شناسه ملى 

 10102070581
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العاده 
مـورخ 1397,12,12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : خانـم فریـده 
دلیمـى اصـل کـد ملـى 1828523909 و آقایـان سـید محمـد 
صـادق حسـینى یـزدى کـد ملـى 0063901145 و سـید علـى 
حسـینى یزدى کـد ملـى 5729322879 به عنـوان اعضاى هیئت 
مدیـره انتخـاب گردیدند.بـراى مدت دوسـال تعییـن گردیدند آقاى 
سـید جمـال حسـینى آب بندانـک بـه کـد ملـى 2200646135 
بسـمت بـازرس اصلـى و آقـاى ابراهیـم پاکوهـى نـژاد بـه کدملـى: 
3421956987 بسـمت بـازرس علـى البـدل بـراى مـدت یکسـال 

مالـى تعییـن گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443876)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى و خدماتى تندر ماشین زرین 
سهامى خاص به شماره ثبت 183371 و شناسه ملى 10102255313 
به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس : اسـتان تهـران – شهرسـتان تهران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443872)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى مـورخ 1395,06,29 و مجوز اداره 
کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـى اسـتان تهـران بـه شـماره 952,15,217805 
مـورخ 95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى ابوالحسـن بیات بـه کد ملى 
3979198804 و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 و آقـاى 
عباسـعلى مهین دوسـت به کـد ملـى 0048062855 به سـمت اعضاى اصلى 
هیئـت مدیـره و آقاى مجید محبى زینـاب به کد ملـى 1728288754 و آقاى 
اصغـر غفـارى به کـد ملى 2160393967 به سـمت اعضاى علـى البدل هیئت 
مدیـره بـراى مدت 3 سـال انتخـاب گردیدنـد. آقاى محمود مصلـى به کد ملى 
0046128492 بـه سـمت بازرس اصلى و آقاى مصطفى دورسـن زاده حصارى 
بـه کـد ملـى 0039217930 به سـمت بازرس علـى البدل براى مدت 1 سـال 

مالى انتخـاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443853)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1395,06,30 و مجـوز اداره کل 
تعـاون کار و رفاهاجتماعـى اسـتان تهران بـه شـماره 952,15,217805 مورخ 
95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى ابوالحسـن بیـات بـه کـد ملـى 
3979198804 به سـمت رئیس هیئت مدیره و آقاى عباسـعلى مهین دوسـت 
بـه کـد ملى 0048062855 به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 بـه سـمت منشـى هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسـناد تعهد اور و اوراق بهادار شـرکت 
بـا دو امضـا 1- آقـاى عباسـعلى مهیـن دوسـت مدیـر عامل بـه عنـوان دارنده 
امضـاى ثابـت 2- آقـاى ابوالحسـن بیـات رییـس هیئـت مدیـره همـراه با مهر 
شـرکت تعاونى داراى اعتبار خواهند بود. همچنین اوراق عادى شـرکت تعاونى 

بـا امضـاى مدیـر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443854)

آگهى تغییرات شرکت پرهام گستر کاسپین با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 450744 و شناسه 

ملى 14003922240 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,02 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : اعضـاء هیئـت مدیـره بـراى 
مـدت نامحـدود بـه قـرار ذیل تعییـن گردیدنـد : آقاى عید محمـد قربانى 
بشـماره ملـى 0650481739 بسـمت مدیرعامـل و رئیـس هئیـت مدیره 
و خانـم رقیـه رمضانـى بشـماره ملـى 0889664773 بسـمت نائب رئیس 
هئیـت مدیـره و خانم گلنـاز قربانى بشـماره ملـى 0640578098 و آقاى 
محمدرضـا رمضانـى بشـماره ملـى 0640244300 بسـمت عضـو هیئت 
مدیـره . حـق امضـاء مجـاز شـرکت از قبیـل چـک سـفته بـروات و عقود 
اسـالمى و اسـناد تعهـد آور شـرکت و اوراق عـادى و ادارى بـا امضـاء مدیر 

عامـل و مهـر شـرکت معتبر مى باشـد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443856)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,12,15 
تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : -تعـداد اعضاى هیئـت مدیره شـرکت به دو 
نفـر مى باشـد و ماده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردید. -آقاى مسـعود 
سـلیمانى بشـماره ملـى0080860478 بـا دریافـت کلیـه سـهم الشـرکه 
خـود بمبلغ 2500000 ریال از صندوق شـرکت، از شـرکت خـارج گردید.
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 7500000 ریال بمبلـغ 5000000 ریال کاهش 
یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد. لیسـت شـرکا بعد از 
کاهـش سـرمایه: آقاى سـعید نجفى بشـماره ملـى : 0017021553داراى 
مبلـغ 1250000 ریـال سـهم الشـرکه آقـاى مجیـد سـلیمانى بشـماره 

ملـى0062922221 داراى مبلـغ 3750000 ریـال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443875)

آگهى تصمیمات شرکت صنعتى معدن حدید باستان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 348292 و شناسه ملى 10103915256 

مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـى  مجمـع  صورتجلسـه  مجمـع  باسـتناد 
1397,11,08 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ گردید: تعداد اعضـاء هیئت مدیره 
شـرکت مرکـب از 3 نفـر عضـو مـى باشـد و مـاده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح مذکـور اصـالح گردیـد 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443877)

آگهى تغییرات شرکت کارگزارى مهر اقتصاد 
ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 162514 و 

شناسه ملى 10102051355 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,15 و مجـوز شـماره 122,47047 مـورخ 1398,1,21 سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : تراز نامه و حسـاب سـود 
و زیـان شـرکت بـراى سـال مالـى منتهـى بـه1397,06,31 بـه تصویـب 
مجمع عمومى رسـید. - موسسـه حسابرسـى و خدمات مالى کوشـا منش 
بـه شـماره ثبت 10832 شناسـه ملـى 10100434110 به عنـوان بازرس 
اصلى و موسسـه حسابرسـى آزموده کاران به شماره ثبت 12005 ، شناسه 
ملـى 10100468600 بعنـوان بـازرس على البدل براى سـال مالى منتهى 
به1398,06,31انتخـاب گردیدنـد. - روزنامه جوان به عنـوان روزنامه کثیر 

االنتشـار جهـت درج آگهى هاى شـرکت انتخـاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443806)

آگهى تغییرات شرکت تهران داناك با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 34282 و شناسه ملى 

 10100797099
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,19 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : موضـوع شـرکت به شـرح ذیل تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در 
اساسـنامه اصـالح گردیـد: 1 - طراحـى و اجـراى پـروژه هـاى سـاختمانى و ابنیـه 
اعـم از چوبـى ، سـنگى ، آجـرى ، بتنـى ، فلـزى ، پلهـا ، پـروژه هـاى زیرسـازى و 
روسـازى راه ، راه آهـن و صنایـع ریلى ، سـاخت و نصب کارخانجات ، پاالیشـگاهها 
، پتروشـیمى و کلیـه کارهـاى سـویل ، عمرانى و زیربنائـى . 2- صـادرات و واردات 
کلیـه کاالهـاى مجـاز بازرگانـى . 3- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و 
واردات اقـالم مرتبـط بـا صنایـع فـوالد ، پتروشـیمى ، تجهیـزات ، ماشـین آالت و 
مـواد اولیـه و محصـوالت معدنـى . 4- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید و صـادرات و 
واردات تجهیـزات کامپیوتـرى و مخابراتى و سیسـتم هاى رایانـه اى و الکترونیکى - 
انجـام فعالیـت در زمینه تجارت الکترونیک 5- مکانیزه کردن سیسـتم هاى ادارى و 
اجـراى سیسـتم هاى مکانیزه شـده، طراحى سیسـتم هاى مختلف رایانـه اى، برنامه 
نویسـى، طراحـى صفحات اینترنتى ، تولید نـرم افزار،- فعالیـت در زمینه بانکدارى 
الکترونیکـى و اتوماسـیون بانـک، ارایـه خدمات اینترنتـى و اینترانت، صـادرات نرم 
افـزار و خدمـات مهندسـى   در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 6- خریـد و فروش 
، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات ریل ، سـوزن و تجهیزات مربوطـه . 7- خرید و 
فروش ، تهیه و تولید ، صادرات و واردات محصوالت کشـاورزى ، غالت ، انواع نهاده 
هـاى دامـى ، تجهیـزات ، ادوات ماشـین آالت کشـاورزى و محصـوالت دامپرورى . 
8- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات کلیه محصـوالت مرتبط با 
صنایـع غذایـى اعـم از مـواد اولیه و محصـوالت آماده مصـرف غذایـى ، تجهیزات و 
ماشـین آالت مربوطـه 9- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید ، صـادرات و واردات کلیه 
محصوالت و مواد شـیمیایى ، مواد و محصوالت شـوینده . 10-تامین نیروى انسانى 
متخصـص در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 11-انجام خدمـات طراحى ،اجرائى 
و عملیاتى و فنى و مهندسـى در زمینه موضوع فعالیت شـرکت . 12-ایجاد شـعب 
و دفاتـر نمایندگـى در زمینـه موضـوع فعالیت شـرکت در داخل و خارج از کشـور . 
13-انعقـاد قراردادهـاى همـکارى و مشـارکت با شـرکت هاى داخلـى و خارجى در 
زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت 0 14-عقد قرارداد با اشـخاص حقیقـى و حقوقى 
در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت . 15-دریافت وام و تسـهیالت مالـى و اعتبارى 
اعـم از ارزى و ریالـى در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت (در صـورت ضرورت قانونى 

انجـام موضوعـات پـس از اخذ مجوز هـاى الزم) 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443859)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,14 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553 بـا پرداخت 
مبلـغ 1250000 ریـال بصنـدوق شـرکت، در ردیـف شـرکاء شـرکت قـرار گرفت.
آقاى مجید سـلیمانى بشـماره ملـى0062922221 با پرداخت مبلغـى به صندوق 
شـرکت ، سـهم الشـرکه خـود را از مبلـغ 2500000 ریال بمبلـغ 3750000 ریال 
افزایـش داد . سـرمایه شـرکت از مبلـغ 5000000 ریـال بمبلـغ 7500000 ریـال 
افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردید. لیسـت شـرکا بعد از 
افزایـش سـرمایه: آقـاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553داراى مبلغ 
1250000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مجید سلیمانى بشـماره ملى0062922221 
داراى مبلغ 3750000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مسـعود سـلیمانى بشـماره ملى 

0080860478داراى مبلـغ 2500000ریال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443874)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى سبز پرتو سهامى خاص به شماره ثبت 
180743 و شناسه ملى 10102229503 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443873)

آگهى تغییرات موسسه بنیاد تعاون بسیج به شماره ثبت 6043 و 
شناسه ملى 10101365114 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت امنا مـورخ 1397,10,29 تصمیمـات ذیل اتخاذ 
شـد : آقـاى نعمـان غالمـى کـد ملـى 5819774795 بجـاى آقـاى علیرضـا 
فخـارى کـد ملـى 0050902725 بسـمت عضـو و رئیس هیئت مدیـره براى 

بقیـه مدت تصـدى هیئت مدیـره تعییـن گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443807)

آگهى تغییرات شرکت نوین پردازش زمرد با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 380797 و شناسه ملى 10320317703 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1393,10,01 تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد : - محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهران بـه آدرس :شـهر تهران، فلکـه دوم 
صادقیـه، خیابـان آیت اله کاشـانى، بعـد از بلوار ابـاذر، مرکز کامپیوتر یـاران، طبقه دوم، 
واحد 207 کد پسـتى 1481875481 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه بشـرح 

فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443855)

آگهى انحالل شرکت زر گون دانه شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 183449 و شناسه ملى 14001905448 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,28 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - شـرکت مذکـور در تاریـخ فـوق منحـل اعـالم گردیـد و خانـم افسـانه خسـروى به شـماره ملى 
6890001559 بـه سـمت مدیـر تصفیه تعیین و نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران – شهرسـتان 
تهـران – بخـش مرکزى شهرسـتان تهـران – پیچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – خیابان 
بهارجنوبـى – پـالك 37 بـرج بهار طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443858)

آگهى تغییرات شرکت ایمن تدبیر مانا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 485057 و شناسه ملى 14005511411 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,24 تصمیمات 
ذیـل اتخاذ شـد : محل شـرکت به آدرس تهـران، خیابان خردمنـد جنوبى، خیابان 
یگانه، پالك 16، طبقه اول، واحد شـمالى کد پسـتى 1584733511 انتقال یافت 

و در نتیجـه ماده 3 اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443863)

آگهى تغییرات شرکت رخشان ضیافت آریا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 357427 و شناسه ملى 10104061410 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فوق العـاده مـورخ 1397,08,06 و مجوز شـماره 972,126,18401 
مورخ 97,10,12 اداره کل میراث فرهنگى ، صنایع دسـتى و گردشـگرى اسـتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شـد : شـرکت مذکـور در تاریخ فـوق منحل اعالم گردید و خانم لیال خاکى به شـماره ملـى 4650394661 
به سـمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشـانى محل تصفیه اسـتان تهران شـهر تهران خیابان ولیعصر ، باالتر 

از نیایش ، خیابان رحیمى پالك 5، طبقه سـوم واحد 7 کدپسـتى 1967936198 مى باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443864)

آگهى تغییرات شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا سهامى خاص به 
شماره ثبت 180609 و شناسه ملى 10102228160 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقـه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443865)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى علـى اصغـر جنتـى بـه شـماره ملى 
1219652581 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به مبلـغ 6000000 
ریال از صندوق شـرکت از ردیف شـرکاء خارج شـد. خانم فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 بـا دریافـت کلیه سـهم الشـرکه خود به 
مبلـغ 3500000ریـال از صنـدوق شـرکت از ردیـف شـرکاء خـارج شـد. 
آقـاى مهـدى هـادى بـه شـماره ملـى 0059276835 بـا دریافـت کلیـه 
سـهم الشـرکه خود بـه مبلـغ 500000 ریـال از صندوق شـرکت از ردیف 
شـرکاء خـارج شـد. در نتیجه سـرمایه شـرکت از مبلـغ 20000000 ریال 
بـه مبلـغ 10000000 ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه 
اصالح شـد: لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکاء پس 
از کاهـش سـرمایه به شـرح ذیل مـى باشـد: 1- میالد عزیزى شـمامى به 
شـماره ملـى 0080652484 دارنده مبلغ 9500000 ریال سـهم الشـرکه 
2- سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 دارنده 
مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه محل شـرکت در واحد ثبتـى تهران 
بـه آدرس اسـتان تهران ، شهرسـتان تهـران ، بخش مرکزى ، شـهر تهران، 
شـهرك قدس(غـرب) - درختـى ، بلـوار شـهید دکتـر رحمـان دادمـان ، 
خیابـان معراج ، پالك 1 ، طبقه چهـارم ك.پ 1468663115 تغییر یافت 

و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443861)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 216753 و شناسه 

ملى 10102581097 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى میـالد عزیزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 
باپرداخـت مبلـغ 9500000 ریـال به صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفت 
آقاى سـید اسـفندیار مجتبـوى نائینى به شـماره ملـى 0078182001 با پرداخت 
مبلـغ 500000 ریـال بـه صندوق شـرکت در ردیف شـرکاء قرار گرفـت. در نتیجه 
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 10000000 ریـال بـه مبلـغ 20000000 ریـال افزایش 
و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح شـد. لیسـت اسـامى و میزان سـهم الشـرکه 
هـر یـک از شـرکاء پـس از افزایـش سـرمایه بـه شـرح ذیـل مـى باشـد: 1- میالد 
عزیـزى شـمامى بـه شـماره ملـى 0080652484 دارنـده مبلـغ 9500000 ریال 
سـهم الشـرکه 2- سید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 
دارنـده مبلـغ 500000 ریـال سـهم الشـرکه 3- علـى اصغر جنتى به شـماره ملى 
1219652581 دارنـده مبلـغ 6000000 ریال سـهم الشـرکه 4- فهیمه ابراهیمى 
بـه شـماره ملـى 0052513289 دارنـده مبلغ 3500000 ریال سـهم الشـرکه 5- 
مهـدى هـادى به شـماره ملـى 0059276835 دارنـده مبلغ 500000 ریال سـهم 
الشـرکه بـه موضوع عبـارات : انجام کلیه امور نظارتى سـاختمان در کلیه رشـته ها 
و مجتمـع هـا و واحد هاى تجارى و سـایر امور نظارتى مربوط بـه مدیریت و اجراى 
پـروژه هـاى سـاختمانى.در صـورت نیاز پـس از اخذ مجوزهـاى الزم اضافـه و ماده 
مربوطـه در اساسـنامه اصـالح شـد. ماده 14 اساسـنامه به شـرح ذیل اصالح شـد: 
شـرکت توسـط هیئـت مدیـره اى مرکـب از 2 تا 7 نفـر خواهد بود کـه در مجامع 
عمومـى از بیـن شـرکاء و یـا از خارج براى مـدت نامحدود انتخاب مى شـوند. ثبت 

موضـوع فعالیـت به منزلـه اخذ و صـدور پروانه فعالیت نمیباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443862)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى فن آوران پویا سهامى خاص به شماره 
ثبت 180348 و شناسه ملى 10102225611 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : محل 
شـرکت در واحـد ثبتـى تهران به آدرس : شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 37-برج بهار-طبقه پنجم-
واحد 624 کد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443866)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى علم پویا سهامى خاص به شماره ثبت 
183335 و شناسه ملى 10102254969 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : 
محـل شـرکت در واحد ثبتـى تهران به آدرس اسـتان تهران – شهرسـتان تهران بخش 
مرکزى – شـهر تهران – محله پیچ شـمیران – خیابان انقالب اسـالمى – خیابان بهار 
جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 کد پسـتى 1561636598 

تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443867)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى تجارت و دانش افق سهامى خاص به 
شماره ثبت 180725 و شناسه ملى 10102229328 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443868)

آگهى تغییرات شرکت سالمت جویان تهران سهامى خاص به 
شماره ثبت 180572 و شناسه ملى 10102227797 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: - محل شـرکت به اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش مرکزى - شـهر تهران-
پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهـار جنوبى-پالك 37-بـرج بهار-طبقه 
پنجم-واحـد 624 کـد پسـتى 1561636598 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح فوق اصـالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443869)

آگهى تغییرات شرکت دارو تجارت سامان سهامى خاص به شماره 
ثبت 180721 و شناسه ملى 10102229288 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت بـه آدرس اسـتان تهـران - شهرسـتان تهـران - بخش مرکزى - شـهر 
تهران-پیچ شـمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پـالك 37-برج بهار-

طبقـه پنجم-واحـد 624 کدپسـتى 1561636598 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443870)

آگهى تغییرات شرکت اسکان سازه میهن با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 216753 و شناسه ملى 10102581097 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى عادى بطـور فـوق العـاده مـورخ 1397,11,10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شـد : آقاى میالد عزیزى شـمامى به شـماره ملى 0080652484 به سـمت رئیس هیئت مدیره 
و آقاى سـید اسـفندیار مجتبوى نائینى به شـماره ملى 0078182001 به سـمت عضو هیئت مدیره و 
مدیـر عامـل براى مدت نامحدود انتخاب شـدند. حق امضا کلیه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهدآور از قبیل: 

چـک ، سـفته ، قرادادهـا و عقود اسـالمى با امضاء مدیر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443860)

آگهى تغییرات شرکت خدمات بار هوایى تهران 
آسمان سهامى خاص به شماره ثبت 310044 و 

شناسه ملى 10103475572 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـورخ 1397,10,20 
و بـه اسـتناد مجـوز شـماره 61873 مـورخ 1397,10,29 سـازمان هواپیمایـى 
کشـورى تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : آقـاى میالد عباسـى انـدراب بشـماره ملى 
0016960467 و خانـم زهـرا عباسـى اندراب بشـماره ملـى 0018366554 فرزند 
مهدى بترتیب بسـمت بازرسـین اصلى و على البدل براى مدت یک سـال انتخاب 
شـدند و بـا امضا ذیل صورتجلسـه قبولى سـمت خود را اعـالم نمودنـد . ب1:آقاى 
فردین مهدوى سـیه منصورى بشـماره ملـى 0083572708 بسـمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و آقاى نیما نیکوئى بشـماره ملى 0080886078 بسـمت نائب 
رئیـس هییت مدیـره و آقاى آرش باقرى خولنجانى بشـماره ملـى 0077997808 
بسـمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سـال انتخاب شـدند کلیه اوراق و اسـناد 
بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک سـفته بروات و عقود اسـالمى و اوراق عادى 

و ادارى بـا امضـا مدیرعامل بتنهایى بهمراه مهر شـرکت معتبر میباشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443857)

آگهى تغییرات شرکت سرمایه گذارى دنیاى ازادپویا سهامى خاص 
به شماره ثبت 180576 و شناسه ملى 10102227837 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس اسـتان تهـران – شهرسـتان تهـران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 
1561636598 انتقـال یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه بشـرح فوق اصـالح گردید . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443871)

آگهى تغییرات شرکت کندرشیمى خاوران سهامى 
خاص به شماره ثبت 164473 و شناسه ملى 

 10102070581
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العاده 
مـورخ 1397,12,12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : خانـم فریـده 
دلیمـى اصـل کـد ملـى 1828523909 و آقایـان سـید محمـد 
صـادق حسـینى یـزدى کـد ملـى 0063901145 و سـید علـى 
حسـینى یزدى کـد ملـى 5729322879 به عنـوان اعضاى هیئت 
مدیـره انتخـاب گردیدند.بـراى مدت دوسـال تعییـن گردیدند آقاى 
سـید جمـال حسـینى آب بندانـک بـه کـد ملـى 2200646135 
بسـمت بـازرس اصلـى و آقـاى ابراهیـم پاکوهـى نـژاد بـه کدملـى: 
3421956987 بسـمت بـازرس علـى البـدل بـراى مـدت یکسـال 

مالـى تعییـن گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443876)

آگهى تغییرات شرکت تولیدى و خدماتى تندر ماشین زرین 
سهامى خاص به شماره ثبت 183371 و شناسه ملى 10102255313 
به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد 
: محـل شـرکت در واحـد ثبتـى تهـران بـه آدرس : اسـتان تهـران – شهرسـتان تهران 
بخـش مرکـزى – شـهر تهـران – محلـه پیـچ شـمیران – خیابـان انقالب اسـالمى – 
خیابـان بهـار جنوبـى – پـالك 37 – برج بهار- طبقه پنجم – واحد 624 – کد پسـتى 

1561636598 تغییـر یافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443872)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى عادى مـورخ 1395,06,29 و مجوز اداره 
کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـى اسـتان تهـران بـه شـماره 952,15,217805 
مـورخ 95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى ابوالحسـن بیات بـه کد ملى 
3979198804 و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 و آقـاى 
عباسـعلى مهین دوسـت به کـد ملـى 0048062855 به سـمت اعضاى اصلى 
هیئـت مدیـره و آقاى مجید محبى زینـاب به کد ملـى 1728288754 و آقاى 
اصغـر غفـارى به کـد ملى 2160393967 به سـمت اعضاى علـى البدل هیئت 
مدیـره بـراى مدت 3 سـال انتخـاب گردیدنـد. آقاى محمود مصلـى به کد ملى 
0046128492 بـه سـمت بازرس اصلى و آقاى مصطفى دورسـن زاده حصارى 
بـه کـد ملـى 0039217930 به سـمت بازرس علـى البدل براى مدت 1 سـال 

مالى انتخـاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443853)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن کارکنان 
شرکت توزیع نیروى برق تهران به شماره ثبت 
98898 و شناسه ملى 10101429038 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1395,06,30 و مجـوز اداره کل 
تعـاون کار و رفاهاجتماعـى اسـتان تهران بـه شـماره 952,15,217805 مورخ 
95,7,4تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : آقـاى ابوالحسـن بیـات بـه کـد ملـى 
3979198804 به سـمت رئیس هیئت مدیره و آقاى عباسـعلى مهین دوسـت 
بـه کـد ملى 0048062855 به سـمت نایـب رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
و آقـاى سـعید پارسـا بـه کـد ملـى 5939830196 بـه سـمت منشـى هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسـناد تعهد اور و اوراق بهادار شـرکت 
بـا دو امضـا 1- آقـاى عباسـعلى مهیـن دوسـت مدیـر عامل بـه عنـوان دارنده 
امضـاى ثابـت 2- آقـاى ابوالحسـن بیـات رییـس هیئـت مدیـره همـراه با مهر 
شـرکت تعاونى داراى اعتبار خواهند بود. همچنین اوراق عادى شـرکت تعاونى 

بـا امضـاى مدیـر عامل و مهر شـرکت معتبر اسـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443854)

آگهى تغییرات شرکت پرهام گستر کاسپین با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 450744 و شناسه 

ملى 14003922240 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,02 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : اعضـاء هیئـت مدیـره بـراى 
مـدت نامحـدود بـه قـرار ذیل تعییـن گردیدنـد : آقاى عید محمـد قربانى 
بشـماره ملـى 0650481739 بسـمت مدیرعامـل و رئیـس هئیـت مدیره 
و خانـم رقیـه رمضانـى بشـماره ملـى 0889664773 بسـمت نائب رئیس 
هئیـت مدیـره و خانم گلنـاز قربانى بشـماره ملـى 0640578098 و آقاى 
محمدرضـا رمضانـى بشـماره ملـى 0640244300 بسـمت عضـو هیئت 
مدیـره . حـق امضـاء مجـاز شـرکت از قبیـل چـک سـفته بـروات و عقود 
اسـالمى و اسـناد تعهـد آور شـرکت و اوراق عـادى و ادارى بـا امضـاء مدیر 

عامـل و مهـر شـرکت معتبر مى باشـد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443856)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومى فـوق العـاده مـورخ 1397,12,15 
تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : -تعـداد اعضاى هیئـت مدیره شـرکت به دو 
نفـر مى باشـد و ماده مربوطـه در اساسـنامه اصالح گردید. -آقاى مسـعود 
سـلیمانى بشـماره ملـى0080860478 بـا دریافـت کلیـه سـهم الشـرکه 
خـود بمبلغ 2500000 ریال از صندوق شـرکت، از شـرکت خـارج گردید.
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 7500000 ریال بمبلـغ 5000000 ریال کاهش 
یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردیـد. لیسـت شـرکا بعد از 
کاهـش سـرمایه: آقاى سـعید نجفى بشـماره ملـى : 0017021553داراى 
مبلـغ 1250000 ریـال سـهم الشـرکه آقـاى مجیـد سـلیمانى بشـماره 

ملـى0062922221 داراى مبلـغ 3750000 ریـال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443875)

آگهى تصمیمات شرکت صنعتى معدن حدید باستان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 348292 و شناسه ملى 10103915256 

مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـى  مجمـع  صورتجلسـه  مجمـع  باسـتناد 
1397,11,08 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ گردید: تعداد اعضـاء هیئت مدیره 
شـرکت مرکـب از 3 نفـر عضـو مـى باشـد و مـاده مربوطه در اساسـنامه 

بشـرح مذکـور اصـالح گردیـد 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443877)

آگهى تغییرات شرکت کارگزارى مهر اقتصاد 
ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 162514 و 

شناسه ملى 10102051355 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـى عـادى بطـور فـوق العـاده مورخ 
1397,12,15 و مجـوز شـماره 122,47047 مـورخ 1398,1,21 سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : تراز نامه و حسـاب سـود 
و زیـان شـرکت بـراى سـال مالـى منتهـى بـه1397,06,31 بـه تصویـب 
مجمع عمومى رسـید. - موسسـه حسابرسـى و خدمات مالى کوشـا منش 
بـه شـماره ثبت 10832 شناسـه ملـى 10100434110 به عنـوان بازرس 
اصلى و موسسـه حسابرسـى آزموده کاران به شماره ثبت 12005 ، شناسه 
ملـى 10100468600 بعنـوان بـازرس على البدل براى سـال مالى منتهى 
به1398,06,31انتخـاب گردیدنـد. - روزنامه جوان به عنـوان روزنامه کثیر 

االنتشـار جهـت درج آگهى هاى شـرکت انتخـاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443806)

آگهى تغییرات شرکت تهران داناك با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 34282 و شناسه ملى 

 10100797099
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,19 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : موضـوع شـرکت به شـرح ذیل تغییـر یافـت و مـاده مربوطه در 
اساسـنامه اصـالح گردیـد: 1 - طراحـى و اجـراى پـروژه هـاى سـاختمانى و ابنیـه 
اعـم از چوبـى ، سـنگى ، آجـرى ، بتنـى ، فلـزى ، پلهـا ، پـروژه هـاى زیرسـازى و 
روسـازى راه ، راه آهـن و صنایـع ریلى ، سـاخت و نصب کارخانجات ، پاالیشـگاهها 
، پتروشـیمى و کلیـه کارهـاى سـویل ، عمرانى و زیربنائـى . 2- صـادرات و واردات 
کلیـه کاالهـاى مجـاز بازرگانـى . 3- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و 
واردات اقـالم مرتبـط بـا صنایـع فـوالد ، پتروشـیمى ، تجهیـزات ، ماشـین آالت و 
مـواد اولیـه و محصـوالت معدنـى . 4- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید و صـادرات و 
واردات تجهیـزات کامپیوتـرى و مخابراتى و سیسـتم هاى رایانـه اى و الکترونیکى - 
انجـام فعالیـت در زمینه تجارت الکترونیک 5- مکانیزه کردن سیسـتم هاى ادارى و 
اجـراى سیسـتم هاى مکانیزه شـده، طراحى سیسـتم هاى مختلف رایانـه اى، برنامه 
نویسـى، طراحـى صفحات اینترنتى ، تولید نـرم افزار،- فعالیـت در زمینه بانکدارى 
الکترونیکـى و اتوماسـیون بانـک، ارایـه خدمات اینترنتـى و اینترانت، صـادرات نرم 
افـزار و خدمـات مهندسـى   در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 6- خریـد و فروش 
، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات ریل ، سـوزن و تجهیزات مربوطـه . 7- خرید و 
فروش ، تهیه و تولید ، صادرات و واردات محصوالت کشـاورزى ، غالت ، انواع نهاده 
هـاى دامـى ، تجهیـزات ، ادوات ماشـین آالت کشـاورزى و محصـوالت دامپرورى . 
8- خریـد و فـروش ، تهیـه و تولیـد ، صـادرات و واردات کلیه محصـوالت مرتبط با 
صنایـع غذایـى اعـم از مـواد اولیه و محصـوالت آماده مصـرف غذایـى ، تجهیزات و 
ماشـین آالت مربوطـه 9- خریـد و فروش ، تهیـه و تولید ، صـادرات و واردات کلیه 
محصوالت و مواد شـیمیایى ، مواد و محصوالت شـوینده . 10-تامین نیروى انسانى 
متخصـص در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت . 11-انجام خدمـات طراحى ،اجرائى 
و عملیاتى و فنى و مهندسـى در زمینه موضوع فعالیت شـرکت . 12-ایجاد شـعب 
و دفاتـر نمایندگـى در زمینـه موضـوع فعالیت شـرکت در داخل و خارج از کشـور . 
13-انعقـاد قراردادهـاى همـکارى و مشـارکت با شـرکت هاى داخلـى و خارجى در 
زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت 0 14-عقد قرارداد با اشـخاص حقیقـى و حقوقى 
در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت . 15-دریافت وام و تسـهیالت مالـى و اعتبارى 
اعـم از ارزى و ریالـى در زمینـه موضوع فعالیت شـرکت (در صـورت ضرورت قانونى 

انجـام موضوعـات پـس از اخذ مجوز هـاى الزم) 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443859)

آگهى تغییرات شرکت آدینه سپهر ایسوا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 431690 و شناسه 

ملى 14003037111 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومى فـوق العاده مـورخ 1397,12,14 تصمیمات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553 بـا پرداخت 
مبلـغ 1250000 ریـال بصنـدوق شـرکت، در ردیـف شـرکاء شـرکت قـرار گرفت.
آقاى مجید سـلیمانى بشـماره ملـى0062922221 با پرداخت مبلغـى به صندوق 
شـرکت ، سـهم الشـرکه خـود را از مبلـغ 2500000 ریال بمبلـغ 3750000 ریال 
افزایـش داد . سـرمایه شـرکت از مبلـغ 5000000 ریـال بمبلـغ 7500000 ریـال 
افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصـالح گردید. لیسـت شـرکا بعد از 
افزایـش سـرمایه: آقـاى سـعید نجفـى بشـماره ملـى : 0017021553داراى مبلغ 
1250000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مجید سلیمانى بشـماره ملى0062922221 
داراى مبلغ 3750000 ریال سـهم الشـرکه آقاى مسـعود سـلیمانى بشـماره ملى 

0080860478داراى مبلـغ 2500000ریال سـهم الشـرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443874)

آگهى تغییرات شرکت دنیاى سبز پرتو سهامى خاص به شماره ثبت 
180743 و شناسه ملى 10102229503 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ 1396,12,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - 
محل شـرکت در واحد ثبتى تهران به آدرس اسـتان تهران - شهرسـتان تهران - بخش 
مرکزى - شـهر تهران-پیچ شمیران-خیابان انقالب اسـالمى-خیابان بهار جنوبى-پالك 

37-بـرج بهار-طبقه پنجم-واحد 624 کد پسـتى 1561636598 انتقال یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران 
(443873)


