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مردم با پرداخت مالیات
به توسعه کشور کمک کنند

وی با بیان اینکه قانون اصالحی در سال  ۹۵نسبت به مالیات و ارزش
1
افزوده ابالغ شــده اســت ،گفت :طبق این قانون اصالحی قسمتی از فعاالن که به
صورت شخص حقیقی در اقتصاد کشور فعالیت دارند ،مکلف هستند در  ۳۱خرداد
اظهارنامه مالیاتی را تسلیم کنند.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان متذکر شد :البته با توجه به گذشت خردادماه و
آمار به دست آمده ،نشان از این دارد که مودیان اعتقاد راسخ برای توسعه کشور و
استان داشته و رغبت برای پرداخت به موقع مالیات دارند.
وی ،از همه فعاالن سراســر اســتان که در فعالیت اقتصادی مشغول هستند و
اظهارنامه خود را به نظام مالیاتی تسلیم کردهاند ،سپاسگزاری کرد.
شــریفی خاطرنشان کرد :در قانون بودجه کشــور و پیشبینی درآمد کشور،
مالیات ســهم به خصوص در درآمد داشته و اگر به موقع اظهارنامه را تسلیم کنیم
قطعاً درآمد کشور رو به افزایش خواهد بود.
وی در ادامه ابراز کرد :طبق آمار به دست آمده و اظهارنامههای ارائه شده ،رشد
مناسب و مطلوبی نسبت به سالهای قبل مشاهده میشود.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان آذربایجانشرقی بیان کرد :مودیان با انجام تکلیف
خود و ارسال اظهارنامه به نظام مالیاتی میتوانند ما را در تحقق برنامهها یاری کنند.
وی گفت :از همکاران مالیاتی خود در سراسر استان سپاسگزارم که در راستای
تحقق درآمدی استان تالش میکنند و امید است با سالمت و صداقت نفس دولت
را در تامین درآمدهای خود که یکی از سالمترین درآمدهاست ،یاری کنند.
شــریفی تاکید کرد :کل درآمدهایی از طریق نظام مالیاتی کشــور جمعآوری
میشــود صرف ایجاد امنیت ،بهداشت ،درمان و آموزش و عمران و آبادی شهرها
اختصاص یافته و هزینه میشود.
وی ،به آمار نظام مالیاتی اســتان اشاره کرد و توضیح داد :اخذ مالیات  ۹درصد
بوده که پنج درصد مالیات و چهار درصد عوارض است به طوریکه یک درصد از آن
چهار درصد نیز به عنوان مالیات سالمت و سه درصد مابقی به شهرداری و دهیاری
هر استان اختصاص مییابد.
آگهی تغییرات
شرکت قوطی افشان راه گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  38644و شناسه ملی
 14004388747به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/24تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :سرمایه تعهدی شرکت به موجب گواهی بانکی شماره  52/05060/320مورخ 1398/04/06
به شماره حساب  506626536بانک تجارت شعبه میدان شهدا پرداخت گردید بنابراین سرمایه
شرکت  %100پرداخت شده می باشد .شناسه آگهی 518552 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
آگهی تغییرات
شرکت نقشینه راه آراد سهامی خاص به شماره ثبت  45535و شناسه ملی 14007081562
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/05تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :موارد زیر به موضوع فعالیت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح
گردید:تامین خودرو و راننده و تامین نیروی انسانی برای موسسات و شرکتهای خصوصی(در
صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط) .شناسه آگهی520322 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

آگهیتغییرات
شرکت مهندسی بازرگانی نوآوران صنعت ریلی تبریز شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  13208و شناسه ملی  10200190004به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
1398/03/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :حسین شیری مشاهر به کدملی 1380716985
به سمت مدیر عامل و نائب هیئت مدیره  ،سیدالتفات ریاضی به کدملی  1582884773به
سمت رئیس هیئت مدیره  ،عطاء اله ثابت به کدملی  1372660720به سمت عضو هیئت
مدیره  ،عباسعلی جاللی به کدملی  4568861675به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب
شدند .امضاء کلیه اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و امضاء
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس
هیئت مدیره و در غیاب آن با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد و همچنین کلیه چکها ،بروات و سفته ها با امضاء مشترک آقای عطاء اله ثابت (عضو
هیئت مدیره ) به عنوان امضاء اصلی و ثابت و آقای سیدالتفات ریاضی (رئیس هیئت مدیره)
و در غیاب رئیس هیئت مدیره با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود.
شناسه آگهی520339:
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
آگهی تغییرات
شرکت آذر ایثار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  6939و شناسه
ملی  10200129583به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه  /مدیر تصفیه
مورخ 1398/02/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :جعفر ستاری خیر به کدملی
 1377042571به عنوان رئیس هیئت تصفیه زاهد جبارزاده کهنه شهری به کدملی
( 2850903371خارج از شرکت) به عنوان نایب رئیس هیئت تصفیه مرتضی
عزیزیه جهان به کدملی ( 1379846447خارج از شرکت) به عنوان منشی هیئت
تصفیه تعیین گردیدند .امضا کلیه اوراق و اسناد تعهداور و از جمله چک و سفته و
برات به امضا ثابت جعفر ستاری خیر ( کدملی  ) 1377042571و متغیر یکی از
اعضا هیات تصفیه مرتضی عزیزیه جهان ( کدملی )1379846447و زاهد جبارزاده
کهنه شهری ( کدملی  )2850903371همراه با مهرشرکت معتبراست و امضا سایر
اوراق عادی با امضا جعفر ستاری خیر همراه با مهرشرکت معتبراست.
شناسه آگهی 518559 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

آگهی تغییرات
شرکت زیبا نگاران ایپک آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 44094و شناسه ملی  14006528612به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
1398/03/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای بهنام پیرزاده پیرویردلو به کدملی
 1360049541به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانم شهین پیرزاده
پرویردلو به کدملی  1382013892به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام
پیرزاده پرویردلو به کدملی  1376009854به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب
شدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای بهنام پیرزاده
پیرویردلو (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ) و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با
مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با
مهر شرکت معتبر می باشد.
شناسه آگهی 518555 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
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آگهی تغییرات
شرکت مهندسی بازرگانی نوآوران صنعت ریلی تبریز شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  13208و شناسه ملی  10200190004به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :سیدالتفات ریاضی به شماره
ملی  ، 1582884773حسین شیری مشاهر به شماره ملی ،1380716985
عطاء اله ثابت به شماره ملی  ، 1372660720عباسعلی جاللی به شماره ملی
 4568861675ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396
مورد تصویب قرار گرفت .منصور روزبان به شماره ملی  1379039444به عنوان
بازرس اصلی  ،جعفر مرادی کریمی به شماره ملی  5069310410به عنوان
بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شناسه آگهی520328 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

آگهی تغییرات

شرکت آذر ایثار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  6939و شناسه ملی

 10200129583به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ 1398/02/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مدت تصفیه برای مدت  2سال

تمدید گردید .جعفر ستاری خیر به کدملی  1377042571مرتضی عزیزیه جهان

به کدملی ( 1379846447خارج از شرکت) زاهد جبارزاده کهنه شهری به کدملی

( 2850903371خارج از شرکت) به عنوان مدیران هیئت تصفیه به مدت  2سال

معلم  -خیابان الله سوم -پالک  42به کدپستی  5155866111می باشد .
شناسه آگهی 518566 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای مهدی گشتی به شماره ملی :

مستندا ً به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/28مرکز اصلی شرکت فوق الذکر به نشانی

 1361034531بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی گشتی به شماره ملی  1376457075بعنوان

استان آذربایجان شرقی  ،شهرستان ملکان  ،بخش لیالن  ،دهستان لیالن جنوبی  ،روستا آق کندقره خضر،

مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره آقای میالد گشتی به شماره ملی  1361938617بعنوان عضو هیئت مدیره

کوچه علی فام  ،پالک  ، 0طبقه همکف  ،کدپستی 5567166351انتقال یافت و در اداره ثبت شرکت ها و

انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور واوراق عادی و اداری شرکت به امضای محمدعلی گشتی

موسسات غیر تجاری ملکان تحت شماره  975به ثبت رسیده است.
شناسه آگهی 518556 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

تاسیس

شرکت سهامی خاص ساتین تن کیمیا درتاریخ 1398/04/12به شماره ثبت 48756

به شناسه ملی  14008438970ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تاسیس و راه اندازی مستقیم و
یا مشارکتی اماکن مربوط به فعالیت های درمانی و بهداشتی ،بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی

و انجام کلیه امورات درمانی و بهداشتی و تخصصی و عمومی مرتبط با کار آزمایی های

بالینی در حوزه های انسانی ،دامی و گیاهی در اشکال مختلف و اخذ کارت بازرگانی و
خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،اخذ و اعطای نمایندگی از
شرکت ها و موسسات و اشخاص داخلی و خارجی ،مشاوره ،طراحی ،اجرا ،نحقیق ،توسعه،

پیشبرد ،ساخت نمونه ی اولیه ،تولید ،تاسیس کارخانجات و موسسات ،توزیع ،خرید و فروش
و پشتیبانی و انجام معامالت و بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای در انواع کاالهای مجاز
از جمله محصوالت دارویی و شیمیایی ،آرایشی و بهداشتی ،بیولوژیکی و گیاهی و مواد

اولیه دارویی و شیمیایی ،کود و سموم کشاورزی ،انواع محصوالتی زراعی و باغی کشاورزی،

معدنی ،ساختمانی ،پتروشیمی ،شیر خشک ،مواد غذایی ،خودرویی ،ماشین آالت مربوط به

تولید و اصالح و یا تغییر صنعتی مواد دارویی و صنعتی و شیمیایی ،کلیه مواد اولیه و قطعات
یدکی مورد احتیاج صنایع و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی و تحقیقانی و
صنایع جنبی به طور مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث ،در اشکال مختلف از هر قبیل به
استثناء مواردی که به موجب قانون منع گردیده است و درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط.گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها ،جذب مشارک و سرمایه و
تشکیل انواع کنسرسیوم های مشارکتی و کاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل

و خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی
و استفاده از تسهیالت و اعتبارات مالی و بانکی ،بانکها و موسسات و صندوق های مالی با

عقود اسالمی و سایر مقررات حاکم .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع

ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره از  4نفر به  3نفر تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه
در اساسنامه بیه شرح مذکور اصالح گردید.
شناسه آگهی520335 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

آگهی تغییرات
شرکت صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل سهامی خاص به شماره ثبت
 1016و شناسه ملی  10980251542به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ 1398/01/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :صورتهای سال
مالی منتهی به  97/9/30تصویب شد .روزنامه کثیراالانتشار مهد آزادی به
منظور درج آگهی های رسمی مربوط به شرکت تعیین گردید .موسسه
حسابرسی هشیار بهمند به شماره  1916و شناسه ملی  10100168746به
سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی موسسه حسابرسی بهمند به
شماره ثبت  2035و شناسه ملی 10100174390به سمت حسابرس مستقل
و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شناسه آگهی 518553 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر

 2سال انتخاب گردید .آدرس محل تصفیه همان محل تصفیه قبلی  :تبریز  -خیابان

آگهی تغییرات

آگهیتغییرات
شرکت عمران و آبادی تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2833و شناسه
ملی  10200089147به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :میرداود فربود به کد ملی 1377030903را به عنوان رئیس هیات مدیره
و مدیر عامل اسماعیل قدری به کد ملی  1377003159را به عنوان نائب رئیس هیات
مدیره عادل پوراحمدی به کد ملی  1378841069را به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب
شدند  .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء
هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء
هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد .بر اساس مفاد ماده  124اصالحیه قانون
تجارت و ماده  50اساسنامه شرکت ،حدود اختیارات میر داود فربود به عنوان مدیر عامل
به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :ـ عقد هر نوع قرارداد و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن
در مورد خرید مواد و مصالح و ملزومات و قراردادهای ساخت و فروش واحدهای مسکونی
تجاری و اداری و عملیات پیمانکاری با هماهنگی و تصویب هیئت مدیره که برای انجام
فعالیتهای شرکت ضروری میباشد- .نمایندگی هیات مدیره در برابر اشخاص ثالث و کلیه
ادارات دولتی و موسسات خصوصی  .ـ تهیه آئین نامه های داخلی شرکت اعم از مالی،
اداری و استخدامی و آئیـن نامه معامالتـی و دیگر آئین نامه های مورد نیاز و سازمان دهی
شرکت بر اساس خط مشی شرکت و تصویب آن در جلسات هیات مدیره .ـ نصب و عزل
کارکنان به جز مدیران و سرپرستان کارگاههای تابعه و تصویب میزان حقوق ،دستمزد و
مزایا ،پاداش ،ترفیع و تنبیه کارکنان مزبور .ـ استخدام و تعیین حقوق معاونین و مدیران
واحدها و نیز سرپرستان کارگاههای تابعه با هماهنگی هیئت مدیره .ـ افتتاح حساب جاری،

 14006748156به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/29تصمیمات

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ملکان

گذاری آیت ایثار به شناسه ملی  10101608902به عنوان ناظر تصفیه برای مدت

شرکت میهن نجات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4541و شناسه ملی  10200106349به استناد

شناسه آگهی520325 :

شرکت آلتین نقش طرح تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  44754و شناسه ملی

انتخاب گردیدند .محمود ناظری به کدملی  4608999370نماینده شرکت سرمایه

انتقال

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات

آگهی تغییرات
شرکت رزین تاژ تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  8174و
شناسه ملی  10200141361به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
1398/03/13تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :جواد ملجاء بصیری به کد ملی
 1373585390به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره عبدالرضا ملجاء
بصیری به کد ملی1370996640به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی اصغر
ملجاء بصیری به کدملی 1380397146به سمت عضو هیئت مدیره بعنوان
اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهد آور اعم
از چک  ،سفته  ،برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و
رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا ً و با مهر شرکت
معتبر خواهد بود.
شناسه آگهی520340 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

شرکت عظیم بتن سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  37200و شناسه ملی 10200453158

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی

www.mahdazadi.com

پس انداز و سپرده ثابت و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات ذیربط پس
از تصویب هیئت مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره .ـ تهیه بودجه عملیاتی
و غیر عملیاتی برای اداره امور شرکت و تصویب آن در هیئت مدیره .ـ هماهنگی اقدامات
مربوط به دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و متفرعات  .ـ عقد هر نوع
قرارداد و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید اموال فروش و معاوضه اموال ،ماشین
آالت و تجهیزات بر اساس مصوبات هیئت مدیره خواهد بود .ـ تعیین میزان پرداخت پاداش
به کارکنان شرکت و یا سایرین .ـ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل
اجاره بهاء و دفاع از درخواستهای مزبور در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و
تقاضای تجدید نظر در رای صادره و یا اجرای آن با هماهنگی و پس از تصویب هیئت مدیره
 .ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه نزد صندوقهای دولتی و خصوصی و
استرداد آنها پس از تصویب در هیئت مدیره .ـ ارائه پیشنهاد در خصوص تحصیل اعتبارات
از بانکها ،شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و میزان بهره و
کارمزد و شرایط مقتضی به هیات مدیره .ـ اقدام به احداث هر گونه ساختمان که مستقیماً
مورد نیاز شرکت باشد پس از تصویب در هیئت مدیره .ـ اقاله دعوی و دفاع از هر گونه
دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری پس از تصویب در هیئت
مدیره با داشتن اختیارات راجعه به امر دادرسی و پیگیری عملیات اجرایی در مسائل
حقوقی یا حق توکیل به غیر.
شناسه آگهی520323:
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان آذربایجان شرقی
 ،شهرستان تبریز  ،بخش مرکزی  ،شهر تبریز ،الله زار  ،خیابان الله زار  ،خیابان پاستور

 ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستی  5138916119سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است

از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم به  1000سهم  10000ریالی تعداد  1000سهم
آن با نام عادی مبلغ  3500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2079/55

مورخ  1398/03/26نزد بانک بانک صادرات ایران شعبه زعفرانیه با کد  2079پرداخت
گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حسین بیژن

پور به شماره ملی 1373825421و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و

به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سید محمد باقر پیروزپناه به شماره ملی

1382657293و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2سال آقای محمد حسن محمدی نژاد حویق به شماره ملی 2620130956و به

سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال دارندگان حق
امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها عقود

اسالمی با امضاء دو نفر مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد ،همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت معتبر
خواهد بود .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم الهام اوالد نبی به شماره

ملی  1381077137به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سینا آب رون به
شماره ملی  2740187629به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر
االنتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شناسه آگهی520336 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت كشت وصنعت پياذر(سهامي عام)

به شماره ثبت  392خسروشاه به شناسه ملی 10861349161

بدينوسيلهبهاطالعميرساندمجمععموميعاديساليانهشركتكشتوصنعتپيــاذردرساعت10روزدوشنبهمورخ1398/4/31

درآدرس:تبريز-بعدازپليسراهخسروشاه-جنبپلپيـاذر-جادهتازهكند،شركتكشتوصنعتپيـاذرتشكيلميگـردد.

لـذا ازكليـه سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها دعـوت ميشـود وفق ماده  99قانون تجارت از تاريخ 1398/4/30

درساعت اداري با به همـراه داشتن ورقه سهم خود و يا معرفينامه معتبر ،به شركت مراجعه وكارت ورود به جلسه را دريافت نمايند
 .الزم به ذکر می باشد برای نمایندگان سهامداران حقیقی ارائه وکالت نامه رسمی و برای سهامداران حقوقی نامه رسمی و کپی

آخرین تغییرات ضروری میباشد( .به همراه داشتن اصل کارت ملی وکپی آن برای سهامداران حقیقی و نمایندگان آنها و نمایندگان

سهامداران حقوقی الزامی می باشد).

دستورجلسه  -1 :استماع گزارش هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت  -2 .بـررسي و اتخـاذ تصميم

در خصوص ترازنامه و حســاب سود و زيان سال مالي منتهي به  -3 . 1397/12/29تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
عملکرد سال مالی -4 . 1397تعیین پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل  -5 .تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای

سال مالی  -6 . 1398تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي شركت -7 .انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت و تعیین حق الزحمه حسابرس  -8 .ساير موارديكه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد .

هيئت مديره شرکت کشت و صنعت پیاذر( سهامی عام)

آگهی تغییرات
شرکت زیبا نگاران ایپک آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 44094و شناسه ملی  14006528612به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ 1398/03/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :هئیت مدیره
مرکب از اعضای ذیل  :آقای شهرام پیرزاده پرویردلو به کدملی 1376009854
و آقای بهنام پیرزاده پیرویردلو به کدملی  1360049541و خانم شهین
پیرزاده پرویردلو به کدملی  1382013892برای دو سال انتخاب گردیدند.
بازرسان  :آقای مهدی پور علی به کدملی  1361319658و آقای جعفر راننده
محتاط به کدملی  1360381716به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل
برای یک سال مالی انتخاب شدند .روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های
شرکت انتخاب گردید.
شناسه آگهی 518567 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
آگهی تغییرات
شرکت قوطی افشان راه گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
 38644و شناسه ملی  14004388747به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد  1000سهم به تعداد
 5000000سهم  10000ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده
سهامداران از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید  :سرمایه
شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به تعداد پنج میلیون سهم بانام
ده هزار ریالی می باشد.
شناسه آگهی 518562 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت گچ قافالنکوه میانه (سهامی خاص)
بشماره ثبت 219و شناسه ملی10200022640
مجمععمومیعادیسالیانهشرکتگچقافالنکوه
ساعت  10صبح روز چهارشنبه  1398/04/26در
آدرس میانه خیابان امام خمینی روبروی شهرداری
تشکیلخواهدشد.بدینوسیلهازکلیهصاحبانسهام
یا نماینده قانونی آنان دعوت بعمل میآید در روز
تعیینشدهدرجلسهحضوربهمرسانند.
دستور جلســه -1 :گزارش هیئــت مدیره،
مدیرعامل و بازرس  -2انتخاب هیئت مدیره -3
انتخاببازرس-4بررسیوتصویبترازنامهمنتهی
به-5 1397/12/29تعیینروزنامهکثیراالنتشار

هیئت مدیره شرکت

