
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/25 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید. -علی یوسفی سهزابی با 

کد ملی 1650120311 به نمایندگی از شــرکت تعاونی پیشگامان 

رسانه پارس به شناسه ملی 10103761822 به عنوان رئیس هیئت 

مدیــره و وحیدرضا اخالص با کد ملی 4432472383 به نمایندگی 

از شــرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد به شناسه 

ملــی 10860183871 به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیره و علی 

اشرف زاده با کد ملی 4432362391 به نمایندگی از شرکت تعاونی 

پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی 10840070153 به عنوان عضو 

هیئــت مدیره و حمید بابادی نیا با کد ملی 1971857459 به عنوان 

مدیرعامل)خارج از اعضا( برای مدت 2 ســال انتخاب شدند. -کلیه 

اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل 

و ریاست هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ریاست هیئت 

مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد. -موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا 

به شناســه ملی 10260655399 به سمت بازرس اصلی و مرتضی 

رئیــس زاده اردکانی بــا کد ملی 4432596821 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. -روزنامه های 

کثیراالنتشار کیهان و مطرح جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.

آگهی تغییرات شرکت گیالس کامپیوتر سهامی خاص
 به شماره ثبت 93047 و شناسه ملی 10101371590

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور 

فوق العاده مــورخ 1397/5/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: آقای شارخ یزدانی به شماره ملی 0439770221 

به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای رضا 

فرجاد مقدم به شــماره ملی 0064188604 به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره و آقای مســعود یزدانی به 

شماره ملی 0060440252 بسمت عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه 

اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و 

سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 

و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر و 

هولوگرام شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تجارتی ستاره باروک ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 343760 و شناسه ملی 10103892346

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

فراخوان مناقصه 
عمومی یک مرحله ای
خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی 

سازمان نهضت سوادآموزی
شرح در صفحه 5م الف 2270

وزارت آموزش و پرورش
سازمان نهضت سوادآموزی

جمهوری اسالمی ایران

تاسیس شرکت سهامی خاص 
افشره بابل نگین پارسیان 

در تاریخ 1396/7/12 
به شماره ثبت 516342 

به شناسه ملی 14007105304 
ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید کنسانتره انواع میوه جات 
و مرکبــات و کیوی و همچنیــن تولید رب انار و گوجه فرنگی و کنســرو 
میوه جــات و مرکبات و بهارنارنــج و صــادرات و واردات و خرید و فروش 
و پخــش کلیه کاالهــای مجاز بازرگانی بنا بر ضــرورت قانونی پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی، تهران شــهر تهران- پاسداران- کوچه شیرین- کوچه کبکان- پالک 
6- طبقه اول- واحد شــرقی- کد پستی 1958943454 سرمایه شخصیت 
حقوقی: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی می باشد 
تعداد 100 ســهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ 1000000 ریال بابت 
سرمایه شرکت طی گواهی بانکی مورخه 96/6/27 به شماره 313/941 نزد 
بانک توســعه تعاون شعبه مستقل ارزی پرداخت گردیده و مبلغ 0 ریال در 
تعهد ســهامداران می باشــد. اولین مدیران: آقای سیدحسین سلیمانیان به 
شماره ملی 2050471912 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر 
محمدی برنجستانکی به شماره ملی 5779800650 به سمت مدیرعامل و 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو ســال انتخاب گردیدند. دارندگان حق 
امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلی و علی البدل: 
آقای ســید نورالدیــن اتقانی به شــماره ملی 2060274478 به ســمت 
بازرس اصلی آقای محمدرضا مهدی پور به شــماره ملی2062291310 به 
ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعییــن گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

مجلــه کیهان ورزشــی، 
امروز)14 مهر 1397( در 
سراسر کشور منتشر شد. 
هفته نامه کیهان ورزشی با 
عکسی از شادی بازیکنان 
تیم پرســپولیس در پایان 
بازی با تیم الســد قطر بر 
روی جلد روی کیوســک 
رفت و آخرین اخبار فوتبال 
ایران و جهان را می توانید 
صفحــه ای  در مجلــه 84 
کیهان ورزشی بخوانید. در 

این هفته مطالب زیر را در مجله کیهان ورزشی می خوانید:
- شجاعت مدیریتی)چشم انداز(

- جوانان، مدال واقعی هستند، نه »مدال های فلزی«...!)تکاپو(
- گفت وگو با رضا اطری ملی پوش کشتی آزاد)نگاه چندبعدی(

- فوتبال بدون فرمانده؛ نسل رو به انقراض)زیر ذره بین(
-... و آخریــن اخبار ورزش ایران و جهان، شهرســتان ها، فوتبال پایه و 
رشته هایی همچون والیبال، کشتی، دوومیدانی، پینگ پنگ، تیراندازی، 

جانبازان و معلولین و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

نخبه ایرانی بر فراز قله های جهانی * پشت و روی ُغرولُند * آلرژی به مرغ یا
تخم مرغ؟ * از مدرسه متنفرم *  و ...

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش 
و تولید و عرضه و واردات بذر، پیاز، قلمه، پیوند،  ریشه و میوه، نهال 
و تخــم نباتات و انواع درختها و گلها و گیاهان زینتی و باغچه ای و 
آپارتمانــی و انواع محصوالت کشــاورزی- اداره و نظارت و احداث 
باغ و میدان گل و گیاه- طراحی و نظارت و اجرای فضاهای ســبز 
عمومــی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجــع ذیربط مدت فعالیت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- میرداماد- خیابان شهید بهزاد حصاری- خیابان دوم- پالک 
16- ساختمان عقیق- طبقه اول- واحد C کد پستی 1547914719 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10000000 ریال 
نقدی منقســم به 100 سهم 100000 ریالی تعداد 100 سهم آن با 
نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی 
شماره 1044/47 مورخ 1397/3/19 نزد بانک سرمایه شعبه میدان 
هروی با کد 1044 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان 
سهام می باشــد اعضا هیئت مدیره آقای امیر حاجی محمد علی به 
شماره ملی 0062317148 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 

2 سال آقای آرمین آتش زران به شــماره ملی 0068213352 و به 
ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای حسن حسینی به 
شــماره ملی 1063437199و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 ســال آقای حمیدرضا بهمنی به شماره ملی 4132559416 
و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین خوئینی 
به شماره ملی 4390192485 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک- ســفته- بروات- قراردادها و عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت 
مدیــره به صورت انفرادی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای غالمحسین نوری 
به شــماره ملی 0040902773 به سمت بازرس اصلی به مدت یک 
سال مالی آقای سیدفراز مجتبائی به شماره ملی 0079780751 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعییــن گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص باغستان سبزینه ماندگار یکتا در تاریخ 1397/6/5
 به شماره ثبت 530666 به شناسه ملی 14007803949 

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 شرح زیر 

جهــت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه خدمات 

حقوقی به استثنا دخالت در امور وکالت. در صورت ضرورت قانونی 

انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم مدت: از تاریخ ثبت 

به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- شهرستان تهران- 

بخش مرکزی- شهر تهران- آیت اله طالقانی- خیابان شهید سپهبد 

قرنی- خیابان ســمیه- پالک 217- طبقه چهارم- واحد 8- کد 

پستی 1599817419 سرمایه شخصیت حقوقی 100/000/000 

ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: آقای فرشاد 

طاهرخانی به شــماره ملی 0480375135 دارنده 50/000/000 

ریال سهم الشــرکه آقای محمد فالح دوســتی به شــماره ملی 

0492756491 دارنــده 50/000/000 ریال سهم الشــرکه اولین 

مدیران: آقای فرشاد طاهرخانی به شماره ملی 0480375135 و 

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد فالح 

دوستی به شــماره ملی 0492756491 و به سمت مدیرعامل به 

مدت نامحدود دارندگان حق امضا:  کلیه اوراق و اســناد بهادار و 

تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود 

اسالمی و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با 

مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

ثبــت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. 

تاسیس موسسه غیرتجاری آفتاب کهن اهورا در تاریخ 1397/5/3 
به شماره ثبت 45197 به شناسه ملی 14007740378 

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

چرا سرنخ نفوذ
FATF و خرابکاری 
در بازار ارز 
دنبال نمی شود؟!

۲

یادداشت روز

تحوالت جدید عراق 
و انتظارات 
راهبردی ما

۲

وکیل ایران در دادگاه الهه:

حکم الهه ضمانت 
اجرایی ندارد

در جامعه 
انتظارات نامعقول 
ایجاد نکنید

۲

نمایشگاه مواد 
غذایی فرانسه

به ایرانی ها حتی 
اجازه »بازدید« 
نمی دهد!

۴

* اردوغان فاش کرد؛ ارسال 19000 کامیون سالح و 

مهمات برای تروریست ها در سوریه توسط پنتاگون.

 * ترامــپ: مقابــل ملک ســلمان تعظیــم نکردم

 گفتم 4 میلیارد دالر بده تا کمکت کنم.

* ســید عبدالملک الحوثی: آل سعود، امارات و آمریکا 

طاغوت هستند اجازه حاکمیت آنها بر یمن را نمی دهیم.

 * آزمایــش بیولوژیکــی روی انســان جنایت تازه 

ضد بشری آمریکا در گرجستان.          صفحه آخر

شورش کارگری در »ظهران« عربستان
مأموران آل سعود معترضان را به گلوله بستند

سیلی دیگری به آمریکا 
با شکست تحریم ها

رهبر انقالب در اجتماع عظیم و پرشور بسیجیان تاکید کردند

مجلس هوشیار باشد

حق شرط
در CFT فریب است

صفحه۱۰

صفحه۳

نکته

استفاده ابزاری
 از ُلنگ رزمندگاِن 
یمن!

۲


