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افقی: 1- غرس یا زرع- عشق و عالقه 2- با این 
سرمایه گذاری می توان اعتبار دانشگاه های کشور 
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شدن- زن فتنه گر!
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آگهی تغییرات مؤسسه غیرتجاری کسب و کار اقیانوس آبی
 به شماره ثبت 34647 و شناسه ملی 14004410121

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )96921(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/7/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران میدان ونک خیابان 
مالصدرا پالک 31 )برج صدرا( طبقه دوم واحد 4 کد پستی 1991916815 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ کش جوراب زنجان 
سهامی خاص به شماره ثبت 68076 و شناسه ملی 10101130210

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )96923(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کریم اله فضل الهی به کد ملی 5899836679 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جواد فضل الهی به کد ملی 0055457908 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و جالل فضل الهی به کد ملی 0066055016 
به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. امضای کلیه 
اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک- سفته- بروات- قراردادها و غیره به امضای 
مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. کاظم احمدی به کد ملی 5899308381 به سمت بازرس اصلی و مریم 
پور کار پژوه به کد ملی 2593226137 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت گروه تجارت الکترونیک سالمت ورزشان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 474717 و شناسه ملی 14005043230 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )96925(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/01/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: شرکت تجارت الکترونیک ویرابرید به شناسه ملی 10320743348 به نمایندگی ایمان 
سراجی به شماره ملی 0074785273 با دریافت مبلغ 130000000 ریال از سرمایه خود، 
مبلغ سرمایه خود را به مبلغ 370000000 ریال  کاهش داد در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلــغ 1130000000 ریال به مبلغ 1000000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل است: ماندانا سادات 
مرتضوی به شــماره ملی 0453335292 دارنده مبلغ 250000000 ریال سهم الشــرکه 
شبنم محمدی اشتهاردی به شماره ملی 0081246341 دارنده  مبلغ 250000000ریال 
سهم الشرکه شــرکت تجارت الکترونیک ویرابرید به شناسه ملی 10320743348 دارنده 
مبلغ 3700000000ریال  ریال سهم الشرکه ایمان سراجی به شماره ملی 0074785273 

دارنده مبلغ 130000000 ریال سهم الشرکه.

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح ذیل اعالم می دارد. در صورت تمایل 

به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه 
کیهان(واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

توضیحات:1- آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید. 2-یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی 
را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید. 3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته 
در یک روز ارسال می شود. 4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

دوره انتشارنشریات
آسیا 

آسیای میانه
اروپا

آمریکا- کانادا- ژاپن
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پست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادی
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5/775/0009/475/0007/100/00010/775/00010/050/00013/500/000هفتگیکیهان ورزشی

5/525/0009/225/0006/850/00010/525/0009/800/00013/250/000هفتگیمجله زن روز

5/275/0008/975/0006/600/00010/275/0009/550/00013/000/000دوهفته نامهکیهان بچه ها

753/0001/197/000912/0001/353/0001/266/0001/680/000دوماهانهکیهان فرهنگی
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به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به عنوان اعضاء 
هیئت مدیره شــرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
سید خسرو وفائی با کدملی 3933510228 - اکرم وثائق 
با کد ملی 2753410542 - سیدســعید وفائی با کد ملی 
0450170586 به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ینوک سیمونیان با کد ملی 
4172559603 و وحید طاهری با کد ملی 0073137502 
برای مدت یک سال مالی به ترتیب به سمت بازرس اصلی 
و علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس
 سهامی خاص به شماره ثبت 26997 

و شناسه ملی 10100724645 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
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نگاهی به پیچ و خم های صادرات غیرنفتی در ایران  
در روز ملی صادرات

گالیه صادرکنندگان از نوسانات و محدودیت های بانکی
کمال احمدی

 یکی دیگر از چالش های بازرگانان، مشکالت گمرکی و هزینه های 
باالی حمل و نقل است. البته گمرک مدعی است تالش کرده با 

انجام اقداماتی مدت زمان معطلی صادرکننده در پایانه های گمرکی 
را به شرط داشتن تمامی مجوزهای قانونی به یک روز کاهش دهد 
ولی به هرحال برخی تاجران از این قصه گله مند بوده و خواستار 

تسهیالت بهتر گمرکی هستند.

 محمدحسن شمس فرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران: نوسانات دالر توان 
برنامه ریزی را از صادر کننده می گیرد، زیرا با توجه به اینکه دریافت پول حاصل از صادرات 

حداقل سه ماه زمان می برد و از سویی تجربه هم نشان داده که در طول سه ماه قیمت 
دالر تغییرات زیادی دارد، لذا صادرکننده نمی داند االن که مثال نرخ دالر چهارهزارتومان 

است آیا سه ماه دیگر هم در همین حد است یا باالتر و پایین تر رفته است.

 محمدرضا فرشچیان، نائب رئیس انجمن صادرکنندگان: 
موانعی که بر سر راه نقل و انتقال پول وجود دارد به 
صادر کنندگان ایرانی اجازه نداد از فرصت ناشی از 

ممنوعیت ورود خشکبار، میوه و سبزیجات از اتحادیه اروپا 
 و ترکیه به روسیه بهره برداری کنند

 و وارد بازار روسیه شوند.

بیست و نهم مهرماه چند سالی است به عنوان 
روز ملی صادرات معرفي شده است.

ایــن روز براي صــادرات فرصتي   تعیین 
براي تبادل افکار، شــناخت تنگناها و بررسي 
راهکارهایي براي رسیدن به هدف واالي جهش 

صادرات خصوصا صادرات غیرنفتی است.
واقعیت این اســت که عمده صادرات ما وابسته به 
نفت و مشــتقات آن بوده و هنوز دولت ها علیرغم همه 
شعارهایی که داده اند نتوانسته اند وابستگی خود را به 

این طالی سیاه کاهش دهند. 
البته برخی دولت ها نظیر دولت فعلی کوشیده اند 
با احتســاب صادرات میعانات گازی در زمره صادرات 
غیرنفتی آمار این بخش را باال ببرند، لیکن واقعیت همان 
است که ابتدا اشاره شد و همچنان  بخش اعظم بودجه 

کشور از درآمدهای نفتی تامین می شود.
برهمین اساس باید اذعان کرد که بخش صادرات 
غیرنفتی همچنان کم عمق و ضعیف است و با تکانه های 

خارجی و داخلی بعضا رنجورتر نیز می شود.
 یکــی از این تکانه ها که البته صادرات نفتی را هم 
شامل می شود مشــکل انتقال پول حاصل از صادرات 
به داخل کشــور اســت. به عبارت بهتر، پس از اعمال 
تحریم هــای بانکی و پولی چند ســال پیش آمریکا و 
اتحادیه اروپا و بستن شبکه جهانی نقل و انتقال بانکی 
سوئیفت بر روی بانک های ایرانی، انتقال ارزهای حاصل 
از فروش نفت و کاال از خارج از کشور به بانک مرکزی 

تقریباً متوقف شد.
در ایــن دوره به طور ویژه انتقال ارزهای حاصل از 
فروش نفت حتی به چین و هند با مشکل روبه رو بوده 
و این موضوع هنوز هم عادی نشده است. یعنی برخالف 
هیاهوی دولت حسن روحانی که در ابتدای توافق موسوم 
بــه »برجام« مدعی رفع همه تحریم های بانکی و غیره 
بود االن همچنان بازرگانان ایرانی از عدم امکان نقل و 
انتقاالت پول به عنوان نخستین مشکل خود یاد می کنند.

گــزارش امــروز کیهان را به وضعیــت صادرات و 
مشکالت پیش رو اختصاص داده ایم.

مبادالت بانکی همچنان مشکل اصلی 
درباره مشــکالت بانکی موجود در بحث صادرات 
و واردات محمدحســن شــمس فرد رئیــس اتحادیه 
صادرکنندگان خشکبار ایران به گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: »مهم ترین مشکل ما برای صادرات علی رغم 
گذشت دوسال از برجام همچنان انتقال پول به داخل 

کشور است.« 
شــمس فرد در ادامه همین بحــث می افزاید: »ما 
هنوز نمی توانیم به راحتی پــول حاصل از صادرات را 
به داخل بیاوریم و برای این کار باید هزینه های گزافی 

بابت صرافی ها و انتقال پول از یک کشــور به کشــور 
دیگر بپردازیم.«

وی در پاســخ به این ســوال که ســازمان توسعه 
تجارت در این زمینه چه کاری انجام می دهد، می گوید: 
»آنها فقط مشکالت را یادداشت می کنند، چون کاری 
نمی تواننــد انجام دهنــد! وزارت خارجه در این زمینه 
وظیفه مهم تری دارد که تالش این وزارتخانه هم تاکنون 

نتیجه ای نداشته است.«
یک مقام انجمن صادرکنندگان ایران هم اخیرا در 
نشستی حرف های شمس فرد را تایید می کند و می گوید: 
»از جمله مشــکالت صادرکنندگان ایرانی، عدم امکان 
نقل و انتقاالت پول مثاًل از روسیه به ایران و یا دریافت 
ویزا برای فعاالن اقتصادی از قطر است، و ایران هنوز در 

انتقال ارز حاصل از صادرات مشکل دارد.«
مصطفی موسوی با بیان اینکه موانع موجود برسر 
راه صــادرات، هزینه های صادرکنندگان را باال می برد، 
می افزایــد: » در حال حاضر ابتدا باید حواله ها به دوبی، 
ســپس به مالزی، و از مالزی به سایر کشورهای هدف 

صادر شود.«
محمدرضــا فرشــچیان، نائــب رئیــس انجمن 
صادرکننــدگان نیز در این بــاره می گوید: »موانعی که 
برسر راه نقل و انتقال پول وجود دارد به صادرکنندگان 
ایرانــی اجازه نداد از فرصت ناشــی از ممنوعیت ورود 
خشــکبار، میوه و ســبزیجات از اتحادیه اروپا و ترکیه 
به روسیه بهره برداری کنند و وارد بازار روسیه شوند.«
اعترافات دولتی ها به بی نتیجه بودن برجام 

برای صادرکنندگان
این اظهارات صادرکنندگان ناخودآگاه اذهان را به 
سمت اعتراف دوسال پیش » ولی اهلل سیف« رئیس کل 
بانک مرکزی می برد که گفته بود: دستاورد برجام برای 

ایران »تقریبا هیچ« بوده است. 
البتــه نظیر همین اعتراف را جنــاب ظریف وزیر 
خارجه دولت تدبیر و امید هم چندی پیش در نشست 
1+5 تکرار کرد و گفت: » ما هنوز نمی توانیم یک حساب 

بانکی در بانک های انگلیس باز کنیم.«
به هرحال نخســتین مشــکل صادرکنندگان ما 
علیرغم گذشت دوسال از برجام نافرجام همچنان نقل 
و انتقال آســان پول به داخل کشور است و در این باره 
صادرکنندگان گالیه های فراوانی دارند و عمال دســت 

آنها بسته است.
نوسانات نرخ ارز، نگرانی بعدی

نگرانی دیگر صادرکنندگان نوسانات نرخ ارز است. 
دراین زمینه رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران 
به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »نوسانات دالر توان 
برنامه ریــزی را از صادرکننده می گیرد، زیرا با توجه به 

وی همچنین با اشاره به ماده 3 قانون امور گمرکی 
گفت: »از آنجایی که باال بودن هزینه های حمل و نقل 
از عمده ترین مشکالت صادرکنندگان است، ماده 3 به ما 
اجازه می دهد با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت 

به هزینه های وصول شده در صادرات سامان دهیم.«
عسگری وعده داد: »در زمینه حمل و نقل و چنانچه 
نیــاز بــه ورود کامیون و کانتینر اســت، گمرک برای 
تسهیالت در زمینه حقوق ورودی آماده همکاری است.«
رئیس گمرک با اشــاره به اینکــه بخش عمده ای 
از مشــکالت صادرکنندگان در حــوزه امور گمرکی با 
آسان ســازی رویه های صادرات طی هفته های اخیر و 
الکترونیکی شدن تشــریفات صادرات حل شده است، 
دعوت از مقامات و مســئوالن سازمان های همجوار در 

نشســت های تخصصی گمرک را حل هر چه سریع تر 
مشکالت و چالش های صادرکنندگان غیرنفتی عنوان 

می کند.
البته برخــی صادرکننــدگان از تاخیر گمرک در 
ارائــه آمار دقیــق صادرات و واردات نیــز گالیه دارند. 
مثال رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران به گزارشگر 
روزنامــه کیهان می گوید: »در حال حاضر که هفت ماه 
از ســال کنونی گذشته گمرک فقط آمار پنج ماهه )تا 
پایــان تیرماه ( صــادرات زعفران را اعــالم کرده، این 
درحالی است که داشــتن آمار دقیق و به روز صادرات 
زعفران بــرای صادرکنندگان و حتــی تولیدکنندگان 

بسیار ضروری است.«
غالمرضا میری درباره اهمیت این آمار اظهار می دارد: 

»اگر آمار دقیق و به روز باشد اوال فعاالن صنعت زعفران 
خواهند دانســت چه میزان زعفران صادرشده و چقدر 
مانده است که براســاس آن برنامه ریزی کنند، ثانیا از 
تولید بیشتر احیانا پرهیز نمایند تا خدای ناکرده روی 
دستشان نماند، زیرا االن تولیدکنندگان رقیب زعفران 
ایران که حمایت مناســبی هم از جانب دولت هایشان 
می شوند زیاد شده اند و لذا باید از تولید اضافی و بدون 

برنامه پرهیز کرد.« 
کمبود مشوق های صادراتی

کمبود مشوق های صادراتی و توقف اعطای جایزه 
صادراتی به بازرگانان و شرکت های فعال در امر صادرات 
غیرنفتی شــاید یکی دیگر از دغدغه هــای بازرگانان 

کشورمان باشد.
 اعطای این جایزه از ســال 1380 آغاز شد. در آن 
زمان، مصوبه ای از یکی از جلسات هیئت وزیران خارج 
شــد که طبق آن برای تشویق و حمایت از صادرات و 
جبران ضرر و زیان صادرکنندگان از نوسانات نرخ ارز، 
دولت ملزم شــد برای صادرکنندگان بر حسب میزان 
صادراتی که در یک ســال داشــته اند جایزه نقدی در 

نظر بگیرد.
هدف از این مصوبه نیز دفع زیان ناشی از اختالف 
نرخ ارز و تورم داخلی بود که بالی جان صادرکنندگان 
شده بود. دریافت این جایزه در همان سال های ابتدای 
اجرای آن کار چندان سخت و دشواری هم نبود. کافی 
بود صادرکننده اســناد و مدارک مربوط به کاالهایی را 
که صادر کرده اســت ، ارائه دهد تا بر اســاس جدولی 
مشــخص، درصدی از ارزش صادرات خود را به عنوان 

جایزه دریافت کند.
بر اساس این جدول که به جدول ضریب حمایتی 
شناخته می شد، از صفر تا سه درصد برای برخی کاالها و 
حتی تا پنج درصد برای سایر محصوالت از جمله فرش، 
ارزش افزوده و مزیت رقابتی کاالهای صادراتی به عنوان 

جایزه پرداخت می شد.
 البته میــزان و درصد جایــزه صادراتی در طول 
سال های گذشــته دســتخوش تغییرات شد و حتی 
پرداخت جایــزه نقدی جای خــود را به حمایت های 

غیرمستقیم داد.
 به هرحال آخرین سالی که صادرکنندگان به جوایز 
صادراتی دســت یافتند، سال 1390 بود و پس از این 
سال دیگر هیچ پرونده ای برای اعطای جایزه صادراتی 
در سازمان توسعه تجارت باز نشد. این در حالی است که 
هنوز هم هستند شرکت های صادراتی و فعاالن اقتصادی 
که جوایز سال های دهه 80 را دریافت نکرده اند و عماًل 

هم بی خیال آن شده اند.
در اینکه دولتمردان قرار است چگونه تن به احیای 
جایزه صادراتی دهند، هنوز اظهارنظر دقیقی از ســوی 
متولیان آن اعالم نشــده و مهم ترین شنیده ها در این 
زمینه همان اعالم آمادگی دولت برای بازگرداندن جوایز 
صادراتی است که ماه ها پیش از سوی وزیر صنعت، معدن 

و تجارت وقت اعالم شد.
در مجموع به نظر می رسد دولت بایستی گام های 
عملی در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی بردارد و با 
تکیه بر ظرفیت های داخلی به رفع مشــکالت صادرات 
و معرفی کاالهای داخلی در عرصه های جهانی بپردازد. 

اینکه دریافت پول حاصل از صادرات حداقل سه ماه زمان 
می برد و از سویی تجربه هم نشان داده که در طول سه 
ماه قیمت دالر تغییرات زیــادی دارد، لذا صادرکننده 
نمی داند االن که مثال نرخ دالر چهارهزارتومان اســت 
آیا ســه ماه دیگر هم در همین حد اســت یا باالتر و 

پایین تر رفته است.«
وی با گالیه از عدم تحقــق وعده های مکرر بانک 
مرکزی درباره تک نرخی کردن ارز اظهار می دارد: »بانک 
مرکزی مدت هاست مدام وعده ارز تک نرخی را می دهد 
ولــی هربار وعده اش را به تعویق می اندازد در حالی که 
مــا از دولت می خواهیم یا وعده تک نرخی کردن ارز را 
ندهد یا اگر وعده داد یکبار عمل کند و حداقل شــش 
ماه هم قیمت ارز را در همان محدوده اعالم شده حفظ 
کند تا صادرکنندگان توان برنامه ریزی داشته باشند.«

مشکالت گمرکی
  و هزینه های باالی حمل ونقل

یکی دیگر از چالش های بازرگانان، مشکالت گمرکی  
و هزینه های باالی حمل ونقل است. البته گمرک مدعی 
است تالش کرده با انجام اقداماتی مدت زمان معطلی 
صادرکننده در پایانه های گمرکی را به شــرط داشتن 
تمامی مجوزهای قانونی به یک روز کاهش دهد ولی به 
هرحال برخی تاجران از این قصه گله مند بوده و خواستار 

تسهیالت بهتر گمرکی هستند.
در همین زمینه رئیس گمرک ایران چندی پیش 
از حل مشکالت صادرکنندگان در شورای گفت و گوی 
دولت و بخــش خصوصی خبــر داد و گفت: »تمامی 
مشکالت صادرکنندگان در نشست های تخصصی تسهیل 
صادرات در گمرک جمع بندی و به شــورای گفت و گو 
ارائه می شود تا راهکارهایی برای رفع این مشکالت در 

نظر گرفته شود.«
فرود عســگری افزود: »در برنامه جدیدی که برای 
تعامل و تسهیل صادرات در پیش گرفته ایم، مقرر شده 
تا مشــکالت صادرکنندگان در مواردی که به گمرک 
مرتبط است رفع شود و در مواردی که فراسازمانی است 
نتایج جمع بندی و به شورای گفت و گوی دولت و بخش 

خصوصی ارائه شود.«

❖ ❖

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عــادی بطور فوق العاده 
تصمیمات   1396/5/25 مورخ 
ذیــل اتخاذ شــد: آقایان صدرا 
صادقــی یزدانخــواه کدملــی 
حســین  و   0012941913
لشگری کدملی 5599630587 
و احمــد صادقــی یزدانخــواه 
و   1377821870 کدملــی 
احمــد ودود ســیدی کدملی 
عنــوان  بــه   1377772179
اعضــای هیئت مدیــره بــرای 
انتخاب شدند  دو ســال  مدت 
آقای احمــد صادقی یزدانخواه 
و  رئیس هیئت مدیره  به سمت 
آقای حسین لشگری به سمت 
و  هیئت مدیره  رئیــس  نایــب 
آقای بهرام صادقــی یزدانخواه 
و  ســهامداران  از  )خــارج 
بــه  هیئت مدیــره(  اعضــای 
 2 به مدت  مدیرعامــل  عنوان 
آقای  گردیــد.  انتخاب  ســال 
روح افــزا  پورمحمــد  حســن 
 1378607627 کدملــی 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
کدملی  درویش  مختــار  آقای 
ســمت  بــه   6269884731
برای مدت  بازرس علی البــدل 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت صنایع 

پالستیک و مالمین 
ایران سهامی خاص

 به شماره 
ثبت 48160 
و شناسه ملی 

10100933582

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

موضوع: موضوع موسسه »نشر دیجیتال« می باشد که مصادیق فعالیت های آن عبارتند 
از: تصدی قرار دادن اطالعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها 
در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در موضوعات 
مختلــف در معرض عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر الواح فشــرده و تصدی 
قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض 
دسترس عموم ازطریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطالعات و از طریق سامانه 
پیامک انبوه و شــبکه تلفن هوشــمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی.
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران - دامپزشکی- 
خیابان بوســتان سعدی - خیابان قصرالدشــت - پالک 555 - طبقه همکف - واحد 
شمالی - کد پستی 1346697454 سرمایه شخصیت حقوقی: 10000000 ریال می باشد. 
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: خانم لیال اطهر به شماره ملی 2002719721 دارنده 
1/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدمهدی اطهر به شماره ملی 2002763453 
دارنده 9/000/000  ریال سهم الشــرکه اولین مدیران شــرکت برای مدت یک ســال 
به شــرح ذیل انتخــاب گردیدند: خانم لیال اطهر به شــماره ملــی 2002719721 به 
ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی اطهر به شــماره ملی 
2002763453 به ســمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و 
تعهدآور موسسه از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء رئیس 
هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه آگهی به موجب مجوز شماره 96/164845 مورخ 1396/04/26 وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی صادر گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

تاسیس موسسه غیرتجاری همیار پیشرفت و آبادی باران 
در تاریخ ۱۳۹۶/0۶/۱5 به شماره ثبت 4۲۶۶5 

به شناسه ملی ۱400۷048۹۲۱

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 
سهامی خاص به شماره ثبت 196566 و شناسه ملی 10102384287

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/4/1 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 به سمت بازرس اصلی و 
رضا عالئی به شماره ملی 5579142064 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی 
انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1394 مورد 
تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
گردید. شــرکت مهندســی آماد بهینه ساز به شناســه ملی 10102251738- شرکت 
خدماتی ســاتر سبز به شناســه ملی 10102262391- شرکت گروه طلیعه سبز جهان 
به شناســه ملی 10102853650- موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره با شناسه 
ملی 10100467987- شرکت حمل و نقل آزادگان به شناسه ملی 10101259330 به 

عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت جهان کوثر سهامی خاص 
به شماره ثبت 63010 و شناسه ملی 10101080084 

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)96920(

به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- موسسه 
حسابرسی رهبین شناسه ملی 10100379311 به عنوان بازرس اصلی و آقای میرحمید صالحی کد ملی 
0050668390 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اکثیراالنتشار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94/10/30 تصویب شد

آگهی تغییرات مؤسسه فرهنگی هنری طالیه داران نور آفاق
 به شماره ثبت 20937 و شناسه ملی 10103303670

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )96922(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/8/20 و مجوز شماره 1/95/16182 / الف ت 
مورخ 95/9/21 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل 
مؤسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس: اتوبان محمدعلی جناح، بلوار شهید گالب، پالک 101، طبقه 

اول، کد پستی 1451714154 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 


