
گزارش روز

افقی:
1- در اولویــت قرار دادن بازســازی آنها برای جلوگیری 
از خســارات فــراوان جانی و مالــی در مناطق زلزله خیز 
کشــور یک ضرورت انکارناپذیر اســت 2- از عواملی که 
زندگــی را خســته کننده می کنــد- قدیمی ترین ایالت 
کشــور مالزی 3- فوق ســتاره ناکام فوتبال آرژانتین در 
جام جهانی روســیه- دستگاهی در موسیقی- واحدی در 
سطح- بزرگترین قســمت مغز 4- با تاب خود روزآفرین 
می شود- دورافتاده- منطقه ای در مکه- آتش عرب 5- نشان 
صبح صادق است- ضایعات دور ریختنی- واحد مکالمه تلفن 
6- نام دیگر حنا- از سامانه های ارزی در کشورمان- بیماری 
خانمانسوز 7- ضربه ای در فوتبال- داستان نویس معروف 
انگلیســی قرن بیستم- نوعی ســاح- نخست وزیر اسبق 
بریتانیا 8- شهری در استان خوزستان- آخرین توان- موج 
توخالی 9- از وظایف معلمان در سر کاس درس- پایتخت 
ایتالیا- دایی بوشــهری ها 10- تعیین آن برای نماز واجب 
اســت- اولین جوانی که پرواز را تجربه کرد- دشمن ملت 
ایران 11- رودی در سیبری- واحدی برای انسان- پیشوند 
شب و روز- قدیمی ترین پایتخت جهان 12- ترازنامه مالی- 
بزرگداشت- ابزار هیزم شکن 13- دریای عرب- فیلسوف 
بزرگ جهان اســام که وی را معلم دوم لقب داده اند- از 
 گناهــان کبیره که بیشــتر اغنیا مرتکب آن می شــوند

 14- آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی که باعث فروپاشی 
آن کشور شد- از سبزی های کوهی- واحد پول کشور تایلند 
15- از شــهرهای بین المللی کشور سوئیس- از مهم ترین 

کاالهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی.

عمودی:
1- در ســال های اخیر باالترین آمار مرگ و میر در 
جهان را به خود اختصاص داده است 2- دانشگاهی 
در کشور بریتانیا- شاعر شیعه مذهب عهد سربداران 
 که وی را قطعه ســرای شــعر فارســی نامیده اند

 3- کمیته ای تصمیم گیر در ورزش- سنگریزه- ناز 
کردن و فخرفروشی- سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان 

4- ضمیر بی تکلف- اگر سیاســی باشد کشورهای 
غربی از وی استقبال می کنند- از بیماری های دهان 
5- بنیانگذار صلیب ســرخ جهانی- کتاب سه هزار 
ســاله هندوها- حلول روح  از بدنی به بدن دیگر را 
گویند 6- برادری- منطقه ای در استان فارس که آن 
را بهشت گمشــده نامیده اند- از ویژگی های مردان 
7- گیتار بی ســروته- قلم خارجی- کشیدن بار آن 
بر دوش از هر باری سنگین تر است- سالح سنگین 
جنگی 8- قیمت بازاری- اولین حریف ایران در جام 
جهانی فوتبال روسیه- در شرع مقدس به اموری که 
حتما باید انجام شود می گویند 9- از اعداد زوج- حیله 
و تزویر- نام رومی مادر گرامی حضرت مهدی)عج( 
10- فرامرز بن خداداد این کتاب را که در آیین عیاری 
و جوانمردی در قرن ششم به رشته تحریر درآورد- 
ضمیر اول شخص جمع- ماده نیست 11- آب در زبان 
انگلیسی- چشم- شهری در کشور اسپانیا 12- ظرفی 
برای بیــرون آوردن آب از چاه- مایعی لعابدار که از 
کتیرا تهیه می شود- نامی برای روز قیامت- پنهانی 
و در خفــا 13- عالمت جمــع- از پهلوانان تاریخ 
ایران- باشگاهی پرافتخار در فوتبال ایتالیا 14- نقاش 
مشهوری که رضاخان وی را تبعید کرد- رشته کوهی 
در کشور افغانســتان 15- ضرب المثلی که کنایه از 

هم صحبت شدن با افراد بدطینت است.

شماره 11214 جدو    ل

صفحه ۵
 یک شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 

۲۸ ذی الحجه۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۹۷

❖

* یک کارشناس ارشد اقتصاد: 
در شرایطی که امروزه دشمنان 

برای تضعیف بنیه اقتصادی کشور 
از ابزار تحریم استفاده می کنند 

بهترین راهکار تکیه به استعدادها و 
توانایی های خودی و نیروهای مبتکر 

و خالق است.

* افراد خالق، نوآور، کارآفرین 
و مبتکر می توانند منشاء تحوالت 

بزرگی در زمینه های صنعتی، 
تولیدی و خدماتی باشند و 

چرخ های اقتصادی کشور را با 
سرعت و شتاب بیشتری بچرخانند.

* یک کارآفرین: مهم ترین 
مسئله ای که باعث موفقیت من شد 

ایمان به خداوند و اتکاء به خود 
بود چرا که کسی را نداشتم از من 

حمایت کند و تنها پشت و پناهم 
خداوند متعال بود.

یکی از صفاتی که انسان را برتر از موجودات 
دیگر و به عنوان »اشــرف مخلوقات« مطرح 

کرده است خالقیت اوست.
در آیات متعددی از قرآن به اشرف بودن 
و برتر بودن انسان اشاره شده است ازجمله 
آیه 17 سوره اســراء که خداوند فرموده: »ما 
فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و 
خشکی سوار کردیم و از چیزهای پاک و پاکیزه 
روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش 

برتری شان نهادیم.«
منظور از تکریم شــرافتی است که در دیگران 
نیست و آن خصوصیتی که سبب تکریم انسان شده 
است داشتن عقل و عقانیت است. سایر موجودات 
تاکنون از وضعیت خود قدمی فراتر نگذاشته و تحول 
محسوسی در خود ایجاد نکرده اند اما انسان به واسطه 
عقل و ادراک خود تمام ابعاد زندگی اش را متحول 
ساخته و در راستای تعالی و کمال قدم برداشته است.
خاقیت و نوآوری به عنوان یک نیاز عالیه بشری 
در تمام ابعاد زندگی  انســان ها مطرح است و تاش 
جوامع بشــری برای آموزش و پرورش انسان های 
خاق، مبتکر و کارآفریــن به دلیل نیازهایی بوده 
که روزبه روز بیشتر و متحول تر می گردد و امروز با 
توجه به شرایط کنونی، کارآفرینی نوعی ناجی چرخه 

اقتصادی کشور محسوب می شود.
اســتاد مطهری در کتاب »اسام و مقتضیات 
زمان« می گوید: »انســان ها باید بر طبق شرایط و 
مقتضیــات زمان که دائما درحــال تغییر و تحول 
هستند پیشــرفت کنند و هیچگاه سکون ایستایی 
و یک جا بــودن را انتخاب نکنند که نتیجه ای جز 

تباهی ندارد.« 
کارآفرینی نوعی عبادت

در دین اســام به کار و اشتغال اهمیت زیادی 
داده شده است و بیکاری، تنبلی و کسالت به شدت 

نکوهش شده است.
می فرمایــد:  اســام)ص(  گرامــی  پیامبــر 
»طلب الحال فریضه علی کل مســلم و مســلمه« 

)بحار االنوار، ج 103، ص 9(
کسب روزی از راه حال و مشروع بر هر مرد و 
زن واجب است. اسام به کار و تاش تا زمان مرگ، 
به شرط توانایی تاکید نموده است. انسان مکتبی و 
متعهد همواره باید به فکر انجام وظیفه باشــد، لذا 
در انتخاب شغل، شایســته است رشته و تخصص 
موردنیاز جامعه را انتخاب نماید. افراد مبتکر، نوآور 
و خاق در دین اســام مانند جهادگرانی دانسته 
شده اند که در صحنه کارزار با دشمنان خدا به نبرد 

پرداخته و از حریم دین دفاع می کنند.
رهبــر معظم انقاب اســامی حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در دیدار صدها نفر از کارآفرینان عرصه های 
مختلف تولیدی، صنعتی، کشــاورزی، بهداشتی و 
درمانی، کارآفرینی را نوعی عبادت و ارزش آفرینی 
خواندند و فرمودند: »ایران بزرگ امروز بیش از هر 
زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا همچون 
عقابی تیزپــرواز، در فضای پیشــرفت و آبادانی و 

افتخار اوج گیرد.
ایشــان با اشــاره به اهمیت کار و کارآفرینی از 
دیدگاه اســام، ایجاد اشتغال را عاوه بر جنبه مهم 
ثروت آفرینی، نوعی زمینه سازی برای به کارگیری 

بسترهای خالقیت و کارآفرینی
 در کشور

فریده شریفیبخش پایانی

کـارآفـرینی
 ناجی چرخ اقتصادی

گنجینه استعدادهای انســانی دانستند و افزودند: 
»ایران، امروز به کارگاه بزرگ تاش و ابتکار و نوآوری 
تبدیل شده است اما این واقعیت تنها گام اول از روند 

پیشرفت و سرافرازی کشور است.
رهبر معظم انقاب به دو دلیل اساسی نیاز کشور 
به کارآفرینی اشاره فرمودند و خاطرنشان کردند که 
دو دلیل اساسی یعنی »آمادگی کشور برای جهش« 
و »فشار اقتصادی دشمنان« ثابت می کند که ایران 
بیش از هر دوره دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد.
»ســارا راجیان« کارشناس ارشــد اقتصاد در 
گفت وگو با گزارشــگر کیهان به این مســئله مهم 
که مورد تاکید رهبری واقع شــده اشاره می کند و 
می گوید: »در شرایطی که امروزه دشمنان کشور ما 
برای تضعیف بنیه اقتصادی کشور از ابزار تحریم و 
در تنگنا قرار دادن مالی کشورمان استفاده می کنند 
بهترین راهکار تکیه به اســتعدادها و توانایی های 
خودی و نیروهای مبتکر و خاق است و با داشتن 
چنیــن دیدگاهی می توان بر مشــکات اقتصادی 

فایق آمد.«
وی اضافه می کند: »افراد خاق، نوآور و مبتکر 
به عنــوان کارآفرینان می توانند منشــاء تحوالت 
بزرگــی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی 
باشــند و چرخ های توسعه اقتصادی را با سرعت و 
شتاب هرچه بیشتر بچرخانند. مسلماً کارآفرینان با 
توجه به خصوصیات ممتاز و برجسته خود قادرند در 

چنین شرایطی منابع الزم برای ایجاد رشد و توسعه 
در زمینه های تولید را فراهم آورند و اشتغال و کسب 

و کار جدید ایجاد کنند.«
تحقیقات نشــان داده که بین رشد اقتصادی و 
تعداد کارآفرینان در یک کشور ارتباط مستقیمی قرار 
دارد زیرا کشوری که دارای تعداد زیادی کارآفرین 
باشــد از محرک های تجاری و اقتصادی قوی تری 

برخوردار است.
خوداتکایی

 مهم ترین خصوصیت یک کارآفرین
یک فرد کارآفرین و خاق در درجه اول باید به 
توانایی ها و اســتعدادهای خود اعتماد کافی داشته 
باشــد و با کمک نیروهــای بالقوه و بالفعل خود به 

مبارزه با سختی ها بپردازد.
آقای »قاسمی« که در زمینه بهداشتی و درمانی 
به موفقیت های زیادی دست یافته و مالک چندین 
داروخانه و فروشــگاه های مواد بهداشتی و دارویی 
در تهران و دیگر شهرســتان ها است در این زمینه 
می گوید: »به جرأت می توانم بگویم که آنچه باعث 
موفقیت و ســربلندی من در زندگی شد تواضع و 
فروتنی بود که نســبت به کارفرماها و اساتید خود 
داشــتم، من با افتخار می گویم کارم را از شاگردی 
داروخانه و زمین شســتن شــروع کردم و به اینجا 
رســیدم و هیچ عیب و عاری از گفتن این حقیقت 
ندارم. وقتی کار در داروخانه را شروع کردم یک پسر 

12-10 ســاله بودم که با شور و اشتیاق فراوان کار 
می کردم و هر کاری که از دســتم برمی آمد و توان 
انجام آن را داشتم از انجام آن طفره نمی رفتم بلکه 
با دلگرمی آن را انجام می دادم و در کنار کار روزانه 

شب ها به مدرسه می رفتم و درس می خواندم.«
وی اضافــه می کند: »پــس از مدتی آنچنان با 
داروها آشــنا شده بودم که اسامی همه را در ذهنم 
محفوظ نگه داشــته بــودم و به هنگام تحصیل در 
رشته داروســازی با داروها ناآشنا نبودم. به همین 
دلیل پس از گرفتــن مدرک خود کار در داروخانه 
را آغــاز کردم و پس از مدتی یک داروخانه را به دو 
داروخانه و چندین فروشگاه مواد بهداشتی تبدیل 
کردم که خوشبختانه برای عده زیادی اشتغال ایجاد 
شــد و افراد زیادی در داروخانه های من مشغول به 

کار شدند و به مردم خدمت می کنند.«
آقای قاسمی خاطرنشــان می کند: »مهم ترین 
مسئله ای که باعث موفقیت من شد، ایمان به خداوند 
و اتکاء به خود بود چراکه کســی را نداشتم از من 
حمایت کند و تنها پشت و پناهم خداوند متعال بود.«
افراد موفق، خاق و کارآفرین منتظر فرصت ها 
نیســتند تا ابتکاری به خرج دهند و نوآوری کنند 
بلکه فرصت ها را خودشان به وجود می آورند و تمام 
فکرشان رسیدن به هدف های متعالی است، این افراد 
فقط در زمان حال زندگی نمی کنند و به فردا و فرداها 
می اندیشند، کارآفرینان توانایی تشخیص اولویت ها 

را دارنــد و خوب می دانند که چه کاری و چه موقع 
باید انجام شــود و معموال خوشبین و مثبت اندیش 
هستند و با افکار منفی ایده های خوب خود را خراب 

و ویران نمی سازند.
مشکالت اقتصادی و کارآفرینی

واژه کار آفرینی در اصــل به معنای تولید یک 
فکر نــو، یک ایده، یک خاقیت، ابــداع و نوآوری 
اســت و شــخص کارآفرین با امکانات کم و انگیزه 
باال، یک طرح، برنامــه و فعالیت تولیدی درجهت 
رفع نیازهای جامعه ایجاد می کند. اما برخی از افراد 
معتقدنــد کارآفرینی را با مفهوم اشــتغالزایی باید 
مترادف دانســت چراکه افراد کارآفرین با نوآوری و 
خاقیت خود نه تنها برای خود بلکه برای عده دیگر 

کار می آفرینند و اشتغال ایجاد می کنند.
آقایی که خود را »یکتادوست« معرفی می کند به 
گزارشگر کیهان می گوید: »اکثر ما آقایان کارآفرین 
هستیم و برای مقابله با غول گرانی و تورم و بیکاری 

به کارآفرینی روی آورده ایم!«
وی اضافه می کند: »آیا نام اشــخاصی مثل من 
که صبح ها ســر یک کار می روم، بعدازظهر به کار 
دیگر مشغول هستم و شب ها هم در آژانس تاکسی 
و اسنپ مشغول به کار هستم غیر از کارآفرین چیز 
دیگری می تواند باشــد؟! من برای گذراندن هزینه 
زندگی خود و افراد خانواده ام مجبورم که کارآفرین 

باشم و چاره دیگری ندارم.«

آقای یکتادوست خاطرنشان می کند: »بسیاری 
از دوستان من نیز همین رویه را در پیش گرفته اند 
و چندین نوع فعالیت و شــغل را در پیش گرفته اند 
تا بتوانند مخارج زندگی خانواده های خود را تامین 

نمایند و خدای ناکرده بیکار نمانند!«
کاِرآفرینی در منزل

نداشتن سرمایه یکی از موانعی است که باعث 
می شــود بســیاری از عاقه مندان بــه کارآفرینی 
هیچ وقت به فکر راه اندازی یک کسب و کار نیفتند 
اما این محدودیت به این معنی نیست که برای شروع 
کارآفرینی فقط سرمایه مهم است. ترکیب مناسبی 
از مهارت، خاقیت، ابتکار، اخاق و دانش بازاریابی 
برای کارآفرینی الزم و ضروری است و کارآفرینی با 

سرمایه کم را نیز امکان پذیر می سازد.
خانمی که خود را »نازنین« معرفی می کند در 
گفت وگو با گزارشــگر کیهان از کارآفرینی خود در 
منزل خبر می دهــد و می گوید: »از کودکی عاقه 
زیادی به ساختن گردن بند، دستبند و زیورآالت با 
مهره های رنگین داشتم و با مهره هایی که در قوطی 
خیاطی مادرم بود برای عروسکم زیورآالت درست 
می کــردم، وقتی که بزرگ شــدم نیز این عاقه و 
اشــتیاق در من بیشتر شــد و با خرید مهره های 
متنوع و گوناگون، کار خود را گسترش دادم و اکنون 
زیورآالت من در اکثر فروشگاه ها و مزون های معروف 

خریدار دارد.«

وی اضافــه می کند: »این گونــه محصوالت و 
تولیــدات را می توان در منزل تهیه کرد و نیازی به 
اجاره دفتر کار یا کارگاه و فروشگاه نیست. درواقع 
هزینه فرآیند تولید خیلی زیاد نخواهد شد و بخش 
زیــادی از درآمــد از فروش محصوالت به دســت 

می آید.«
به گفته ایــن کارآفرین موفق، افراد باید عاقه 
و انگیزه خود را بشناســند و در هــر حرفه ای که 
می خواهنــد آغاز کنند نوعی نــوآوری و خاقیت 
داشــته باشــند. مثا در خیاطی، مجسمه سازی، 
عروسک ســازی، قاب بافی، گلدوزی، پرورش قارچ 
و ... بایــد یک نــوع نگاه جدید به حرفه و شــغل 
داشت چراکه افراد زیادی در گذشته این حرفه ها را 
داشته اند و به روزمره گی و یکنواختی تبدیل شده اند، 
اما باید با ابتکار، ابداع خاقیت و نوآوری، حرفه ها، 
مشاغل، هنرها و کارهای تولیدی را متحول  کرد و 
متناســب با نیازها و سلیقه های امروزی هماهنگ 
نمود تا مشــتریان زیادی جلب شــوند درغیر این 
صورت هرگونه سرمایه گذاری در این زمینه بی نتیجه 

خواهد بود.
هنگامی کــه کارآفریــن فعالیــت اقتصادی را 
راه اندازی کرد متوقف نمی شــود او عاقه دارد که 
همه روزه به پیشــرفت های جدیدی دســت پیدا 
کند و نیازهای جامعه را متناســب با سلیقه و میل 

مخاطبان برآورده سازد.

❖

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
 6۱04 ۳۳۷۷ 4۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸4۵
بانک  ملت و یا حساب 0۱06۷۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

  امور مشترکین 
موسسه کیهان   021 021      نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ 1396/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم اقدس 

هنرور به شــماره ملــی: 2295702951 و آقــای علی اکبر 

خوشــنویس زاده به شــماره ملــی: 2290410543 و خانم 

مهرافروز خوشــنویس زاده به شــماره ملی: 2295198054 

به ســمت اعضای اصلــی هیئت مدیره و آقای جواد ســاکت  

حســن آبادی به شــماره ملی: 1261564669 و آقای مهرداد 

خوشنامی به شــماره ملی: 0014017385 به سمت اعضای 

علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. 

خانم اقدس هنرور به شــماره ملی: 2295702951 به سمت 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر خوشنویس زاده 

به شــماره ملــی: 2290410543 به ســمت رئیس و عضو 

هیئت مدیره و خانم مهرافروز خوشنویس زاده به شماره ملی: 

2295198054 به ســمت نائب رئیــس و عضو هیئت مدیره 

انتخاب شــدند. امضا کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 

شــرکت از قبیل: چک، ســفته، بروات و امورمالی و بانکی با 

امضاء: مدیرعامل و رئیــس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا 

همراه با مهر شــرکت و امضا اوراق عــادی و نامه های اداری 

و قراردادها و عقود اســامی با امضــای مدیرعامل و رئیس یا 

نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد. 

روزنامه کثیراالنتشــار )کیهان( جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و طیور شهریار سهامی خاص 
به شماره ثبت 60۳۸4 و شناسه ملی ۱0۱0۱0۵4۳۱4 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 
1397/04/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - خانم آفتاب 
کاکائی با پرداخت مبلغ 14999000000 ریال به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 900000 ریال به مبلغ 
14999900000 ریــال افزایش دادند. در نتیجه ســرمایه 
شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 15000000000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح 
فوق  اصاح گردید. ماده 14 اساسنامه به شرح ذیل اصاح 
گردید: دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک- ســفته- بروات و عقود اسامی و قراردادها و 
اوراق عادی و اداری را هیئت مدیره تعیین می کند. اسامی 
و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه 
به شــرح ذیل می باشــد:- خانم آفتاب کاکائی دارنده مبلغ 
14999900000 ریال سهم الشــرکه آقای محمد انصاری 
دارنده مبلــغ 50000 ریال ســهم الشــرکه- خانم آزاده 

حاجی زاده دارنده مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات شرکت کاشانه آفتاب سبز
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4۷0۳۳۸ 

و شناسه ملی ۱4004۸۲4۲۵6 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه 

مــورخ 1397/4/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح ذیل تعیین و 

انتخاب گردیدند: آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی 

کــد ملی 0043216031 آقای احمــد بیدآبادی کد ملی 

0041638158 آقــای عبدالحســین بیدآبــادی کد ملی 

0043821121 آقــای محمدرضــا آیت اله زاده شــیرازی 

کد ملی 0055034241 آقای امیــر محرابی نژاد کد ملی 

0939700190 ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1396 

به تصویب رســید. آقای جعفــر قارونی جعفری با کد ملی 

0043433324 بــه عنوان بازرس اصلــی و آقای مهدی 

نبی پور چاکلی با کد ملی 6319549807 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات 
شرکت فناوران اطالعات و ارتباطات میعاد 
شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲06۵۱۷ 

و شناسه ملی ۱0۱0۲4۸۱۳۳۵

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

مجمع  صورتجلسه  اســتناد  به 
عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1396/03/17 و مجوز شــماره 
 96/3/27 مــورخ   15088
ســازمان هواپیمایی کشــوری 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حســاب سود و زیان 
ســال مالی منتهی به 1395 به 
تصویب رسید. آقای والتر علین 
با کــد ملــی 2754018034 
به عنوان رئیــس هیئت مدیره 
و آقــای عزت اله زائــری با کد 
عنوان  به   2090897104 ملی 
نایــب رئیس هیئــت مدیره و 
کد  با  الزاروف  کارولیــن  خانم 
عضــو   0049826700 ملــی 
هیئــت مدیره و آقای ســرکز 
بــا کــد ملی  ســرحادچمکی 
عنــوان  بــه   2751744303
مدیرعامــل خــارج از هیئــت 
مدیره بــرای دو ســال تعیین 
اوراق و اســناد  گردیدند. کلیه 
تعهدآور از جمله چک- ســفته 
برات، با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضای هیئــت مدیره با مهر 
شــرکت و در غیاب مدیرعامل 
امضاء دو نفــر از اعضای هیئت 
مدیــره همراه با مهر شــرکت 
معتبر است در مورد اسناد اوراق 
و  مدیرعامل  امضاء  غیرتعهدآور 
هــر یــک از اعضــای هیئــت 
مدیــره همراه با مهر شــرکت 
معتبر اســت. آقای رضا ناصری 
ملــی 0059767626  کــد  با 
و خانــم آرینه آواکیــان با کد 
عنوان  به   0059462469 ملی 
بــازرس اصلــی و علی البــدل 
بــه مدت یــک ســال انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت خدمات 
مسافرتی اطلس 
سهامی خاص به 

شماره ثبت 7540 
و شناسه ملی 

 10100336796

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات 

غیرتجاری تهران


