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صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمــع عمومی عــادی بطور 
 1397/8/29 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
به شــماره  امیر خرم فر  آقای 
بــه   0036932582 ملــی 
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و مدیرعامــل و خانم مهتاب 
طبقچی صفــت ســیالب بــه 
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شــدند. - کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و تعهدآور شــرکت از 
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بــازرس اصلی، خانــم مژگان 
فریدونی والشجردی به شماره 
ملی 0012885886 به سمت 
بازرس علی البدل برای یکسال 

مالی انتخاب گردیدند. 
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
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غیرتجاری شهرستان های 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت گروه 
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غیرتجاری شهریار 

یکی از بهترین شیوه ها در معرفی قرآن کریم به 
آحاد جامعه، معرفی صحیح و اشاره به ابعاد همه جانبه 
و وسیع آن و تبلور اعجاز و تقدس قرآن است. امروز 
با توجه به پیشرفت های مهم در علوم تکنولوژی، 
آموزش قرآن نیز به آسانی صورت می گیرد اما با همه 
این پیشرفت ها باز هم تشکیل محافل خانگی قرآن 
و جلسات هفتگی و خصوصا جلسات روزانه آن در 
ماه مبارک رمضان امری ضروری است و باید مربیان 
آموزش قرآن به شیوه های نوین به تفسیر قرآن، این 

کام الهی بپردازند.
امیرالمؤمنین علی)ع( در نامــه ای خطاب به حارث 
همدانی کــه یکی از یاران مخلص آن حضرت بود چنین 
نوشــت: »به ریســمان قرآن چنگ زن و از آن نصیحت 
پذیر، حاللش را حالل و حرامش را حرام بشــمار، و حقی 
که در زندگی گذشــتگان بود تصدیق کــن و از حوادث 
گذشته تاریخ برای آینده عبرت گیر؛ که حوادث روزگار با 
یکدیگــر همانند بوده و پایان دنیا به آغازش می پیوندد و 

هر آن رفتنی است.«
آسیب هایی که جلسات قرآنی خانم ها را 

تهدید می کند
آسیب هایی که جلسات قرآنی خانم ها را تهدید می کند 
از جمله چشــم و هم چشمی و غیبت است. به این شکل 
که پس از پایان جلسات قرآنی خانم ها بحث غیبت را آغاز 
می کنند و اینجا ضرورت دارد تا خانم مربی قرآن در این باره 

تذکرات الزم را بدهد.
 منصور قصری زاده قاری بین المللی قرآن در این باره 
می گوید: »درباره جلســات قرآنی خانم ها، اســتادی که 
فرهنگ دینــی را ترویج می کند بایــد خودش عامل به 
دســتورات قرآنی باشــد و همان جا در محفل قرآنی در 
 مورد مشکالت اجتماعی که گاها ممکن است اتفاق بیفتد، 
امر به معروف و نهی از منکر کند، چرا که تمام گناهان ما 

پشت زبان ما نهفته است.«
قصــری زاده در ادامه همین بحث می گوید: »یکی از 
آفت های جلســات قرآنی خانم ها غیبت کردن در انتهای 
جلســات و سپس چشم و هم چشمی است و اینجا خانم 
اســتاد قرآنی باید در این باره تذکرات الزم را بدهد، مثال 
استاد قرآن در باب چشم و هم چشمی و غیبت باید به آنها 
تذکر دهد و خود اســتاد هم عامل به این امر باشد چون 
افراد، رفتار استاد را می بینند و از آن الگوبرداری می کنند، 
مربی قرآن برای مردم، دین شفاف، صادق و بدون مماشات 
و دینی را که خود او عامل به آن باشــد و اعتقاد داشــته 
باشــد را به مردم معرفی می کند. آن وقت فرهنگ قرآنی 
روز به روز بیشتر ترویج پیدا می کند و آنها متوجه خواهند 
شــد که وقتی در جلسات قرآن حضور دارند، فقط باید از 

قرآن بهره ببرند.«
قــاری ممتاز بین المللی قرآن کریم تصریح می کند: 
»به عنوان مثال؛ در دهه شصت به دلیل حاکمیت فضای 
فرهنگی و معنوی در جامعه، روحیه جنگ و ایثار و مقاومت 
در مــردم بود یعنی اینکه افراد بزرگ ترین نعمت وجودی 
خود را در طبق اخالص و در راه خدا تقدیم می کردند. اهل 
نماز شب بودند، اهل غیبت و گناه نبودند و اهل تذکرات 
اخالقی بودند، اهل امــر به معروف و نهی از منکر بودند. 
تمام آحاد جامعه خود را موظف به خدمت به میهن اسالمی 
می دانستند و از هر نوع کمکی دریغ نداشتند و از همین رو 
هیچ مسئولی جرات خیانت نداشت، وقتی این فضا حاکم 
شد عمال می بینیم که مردم هم در این مسیر الهی حرکت 

* علی اکبر ملکشاهی قاری 
بین المللی قرآن کریم:  امسال که 
در مسابقات قرآنی کشور خدمت 

حضرت آقا بودیم، بر این نکته 
تأکید داشتند که محافل قرآنی 
خانگی را گسترش دهید... چون 

می تواند زمینه ساز یک سری 
فعالیت های اجتماعی ارزشمند باشد.
* یکی از مهم ترین نکات این است 
که یک قاری یا مدرس قرآن، خود 

 عامل به قرآن و دستورات
قرآنی باشد.

* منصور قصری زاده قاری بین المللی قرآن کریم: یکی از آفت های گروه گزارشضرورت توجه به محافل قرآنی در منازل و مساجد- بخش پایانی
رفتاری  غیبت کردن و  چشم و هم چشمی است ، استاد قرآن باید در 

این باره تذکرات الزم را بدهد و خود نیز عامل به آن باشد.

می کنند چرا که مسئوالن وقت اخالص درونی داشتند و 
اهل تضرع و دینداری حقیقی بودند.«

قصــری زاده به روایتی اشــاره می کند و می گوید: در 
روایت آمده است » الناس علی دین ملوکهم« یعنی دین 
مردم بر طبق دین رهبران و حاکمان آنان است. اگر ببینند 
آنها انسان هایی مومن و متدین و عامل به دستورات دینی 
هستند، ناخواسته خودشان در مسیر درست قرار گرفته و 

پشت سر آنها حرکت می کنند.«
وی توجه افراد را بــه این موضوع جلب می کند که، 
»یــا ایها الذین آمنوا لم تقولون مــا التفعلون« ای ایمان 
آورده ها چرا چیزی را می گوئید که به آن عمل نمی کنید. 
اگر می گفت ناس می گفتیم کفار و منافقین را هم شامل 
می شود اما اینجا مخاطب کامال مومنین هستند و یک فرد 
مومن نباید فکر کند حاشــیه امن دارد چون اسم و ظاهر 
حزب اللهی دارد و قاری است، مداح است و یا روحانی است. 
باید حواسمان باشد که مخاطب همین آیه شریفه هستیم، 
اگــر چیزی را می گوئیم باید به آن عمل کنیم و اگر قادر 

به عمل به چیزی نیستیم آن را نگوئیم.«
این قاری قرآن معتقد است ترویج فرهنگ قرآنی از یک 

طرف به مردم و از طرف دیگر، به مسئوالن بستگی دارد، 
مردم باید طالب یادگیری علوم قرآنی باشــند و مسئوالن 

هم باید بستر این آموزش را فراهم کنند.
محافل قرآنی خانگی را گسترش دهیم

یکی از مســائلی که از قدیم االیام در ترویج فرهنگ 
قرآنــی در جامعه نقش مهمی داشــت برگزاری مجالس 

خانگی و جلسات هفتگی قرآن در منازل بود.
پیامبر گرامی اسالم)ص( در حدیثی در باب اهمیت 
قرآن کریــم می فرمایند:  »خانه ای که در آن قرآن فراوان 
خوانده شود خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده 

شود و برای آسمانیان بدرخشد چنان که ستارگان آسمان 
برای زمینیان می درخشند.«

»علی اکبر ملکشــاهی« قاری قرآن تصریح می کند: 
»یکی از مشکالتی که اخیراً با آن مواجه هستیم کم رنگ 
شدن جلسات قرآنی است. البته در قیاسی با دوران پیش 
از انقالب از حیث کمی و اقبال به ســمت قرآن بســیار 
وسعت پیدا کرده، اما در گذشته فعالیت هایی انجام می شد 
که بســیار زیبا بود و االن کم رنگ شــده مثل جلسات و 
محافل قرآنی هفتگی و یک انس و الفت قرآنی در ســطح 
جامعه به شکل خودجوشــی شکل می گرفت. البته االن 

هم هست اما کمتر از قبل است ما امسال که در مسابقات 
قرآنی کشور خدمت حضرت آقا بودیم ، بر این نکته تاکید 
داشــتند که محافل قرآنی خانگی را گسترش دهید. در  
ایــن محافل عالوه بر ثواب قرائت قرآن و فراگیری احکام 
فقهی و مسائل دینی توسط استاد قرآن، در کنار آن یک 
ســری مشکالت جامعه مرتفع می شود. مثال ممکن است 
افراد متمولی کــه درجمع حضور دارند به افراد ضعیف تر 
کمک کنند. حتی می تواند زمینه ساز یک سری فعالیت های 

اجتماعی ارزشمند باشد.«
 این قاری قرآن در ادامه می افزاید: »یکی از مســائلی 
که باید در خصوص این جلســات در ارتباط با آن احتیاط 
کنیم این است که این محافل از مسیر اصلی که قرآن است 
فاصله نگیرد و به مســائلی که خیلی با قرآن ارتباط ندارد 
و خدایی ناخواسته ممکن است صاحب قرآن راضی نباشد 
نپردازند. من معتقدم که گســترش جلسات خانگی قرآن 
هــم در بین آقایان و هم در بین خانم ها یک امر ضروری 

است ولی باید مواظب باشیم دچار آسیب و آفت نشود.«
ایشان در ادامه می افزاید:» مسئولین و به قول معروف 
کادر سفیر نظام اسالمی ما، کادر اجرایی ، اینها باید متعهد 
به قرآن و برمدار قرآن عمل کنند. نگاه مردم به مسئولینی 
اســت که به اسم اســالم و قرآن در این کشور حکومت 
می کننــد.  مردم می بیننــد در راس نظام مقام معظم  
رهبری انقالب اسالمی خودشان جزو کسانی هستند که 
بیشــترین انس با قرآن را دارند و به دقیق ترین شکل به 
آموزه های آن عمل می کنند. وقتی که مردم می بینند یک 
مسئول در نظام اسالمی بهترین و بیشترین عمل به قرآن 

را دارد یعنی ساده زیســت و راستگو است، اهل استفاده 
از فرصت ها به نفع خود نیست، اگر فرصتی پیش می آید 
به فکر این است که این فرصت را علی السویه در اختیار 
همه مردم قرار دهد، بســتگان خودش سریع تر از مردم 
از منافع مادی برخوردار نیستند، همه اینها اعمال قرآنی 
است. مگر ما امر نشده ایم که در جامعه عدالت را گسترش 
دهیم. عدالت یکی از مهم ترین مسائلی است که اگر در 
جامعه ســاری و جاری باشد فرهنگ قرآنی حاکم است. 
مســئول جمهوری اسالمی اگر اهل عدالت نباشد طبعا 
یک مقدار ضعف ایمان پیش می آید و خدای ناخواسته از 
قرآن فاصله می گیرد. بزرگان، فرمودند: »کونوا دعاهًْ الناس 
بغیر السنتکم« مردم را با عملتان به قرآن و دین دعوت 
کنید و دیگر اینکه با تکریم اهل قرآن و قهرمانان قرآنی 

گسترش جلسات قرآنی با همت مردمی
و کســانی که موفق شدند به ارتباط و انس با قرآن مثل 
حفاظ، قراء، طلبه قرآن و کســانی که دانشمندان قرآنی 
و اهل قرآننــد. آنها را در جایگاهی رفیع در جامعه قرار 
دهیم، این دستور بزرگان دین ما نیز هست که فرمودند: 
شریف ترین امت من و بزرگان امت من حامالن قرآنند. اگر 
آنها رابه عنوان استوانه های قرآن در جامعه مطرح کنیم، 
طبعاً الگو خواهند شد و مردم به این الگو تأسی می کنند 

و به  سمت آنها حرکت می کنند.«
حمایت از محافل قرآنی خانگی 

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی می گوید: »جلسات قرآنی خانگی باید به 
صورت مردم نهاد به فعالیت خود ادامه دهند و محافل قرآنی 

خانگی نباید رسمی شود.«
حجت االسالم محمدتقی کاظمی نسب، معاون قرآن و 
عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی،  درخصوص 
توصیــه رهبر معظم انقالب بــه حمایت از محافل قرآنی 
خانگی و محلی می گوید: »خوشــبختانه خراسان رضوی 
یکی از اســتان هایی است که جلســات و محافل بسیار 
خوبــی در زمینه قرآن و پرورش قاریان در محله های آن 
برگزار می شــود که تعداد این جلســات حدوداً به 5000 

جلسه می رسد«.
وی با  اشاره به اینکه یکی از راه کار های ترویج فرهنگ 
قرآنــی و مردمی شــدن قرآن همین توســعه و توجه به 
جلســات محلی قرآن است،تصریح می کند: »سیاست ما 
نیز در اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی توسعه و حمایت 
محافل قرآنی خانگی جهت رســیدن به توصیه های رهبر 

معظم انقالب است.«
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان 
رضوی بیان می کند: »هر سال در نمایشگاه قرآن و عترت 

یکی از غرفه ها به همین محافل و جلسات قرآنی خانگی 
و محلی اختصاص می یابد. در این زمینه یکی از جلسات 
محلی مطــرح برای اجرای تــالوت و جزءخوانی به این 

نمایشگاه دعوت می شود«.
این مقام مســئول تصریح می کند: »این جلسات و 
محافل قرآنی خانگی نباید رسمی شود چر اکه این محافل 
مردم نهاد هستند و اگر به سمت ثبت شدن و دولتی شدن 
حرکت کند، قطعاً انگیزه برای تدارک این جلسات و شرکت 
در این گونه محافل کمتر خواهد شد. به طور مثال یکی از 
جلسات مطرح در مشهد حدوداً 70 سال فعالیت ویژه ای 
داشته اند که اگر این جلسات رنگ و بوی دولتی شدن به 
خود گیرد، قطعاً عمر این جلســه به 7 سال هم نخواهد 
رسید. از طرف دیگر با دولتی شدن این جلسات، ممکن 

است با تغییر دولت ها میزان توجه به قرآن و این جلسات در 
سیاست گذاری ها کم و زیاد شود. همچنین تغییر اعتبارات 
نیز در دولت نیز بر این مسئله تأثیر گذار خواهد بود. بنابراین 
با گره خوردن این جلسات به توده های مردمی دوام این 

محافل بیشتر خواهد شد.«
معاون قــرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی خراسان رضوی اظهار می دارد: »با وجود اینکه 
این محافل نباید دولتی شود اما نیاز است که دولت در 
جهت توســعه آنان همکاری، نظارت و حمایت الزم را 
داشته باشــد تا راه برای رسیدن به توصیه مقام معظم 
رهبری هموارتر شود. در همین راستا بازدید های زیادی 
از این جلســات در برنامه های اداره فرهنگ و ارشــاد 
خراســان رضوی قرار گرفته تا توجه و نظارت بیشتری 
صورت گیرد. همچنین در راستای ایجاد انگیزه بیشتر 

از بانیان این جلسات تقدیر و تشکر شود.«
کاظمی نسب خاطرنشان می کند: »این جلسات باید 
در ادامه فعالیت های خود از راه های ارتباطی پیشــرفته 
اســتفاده کرده و آموزش خود را ارتقا دهد. آموزش های 
روخوانی و روانخوانی نباید در همان سطح آموزش های 
ســنتی بماند بلکه برای ارتباط بهتر و همچنین ایجاد 
انگیزه بیشتر باید به ســمت وسایل و راه های ارتباطی 

پیشرفته حرکت کنند.«
وی تصریح می کند:» قاریــان معروف زیادی که در 
زمینه قرآنی فعالیت دارند همچون حمید شاکرنژاد، حامد 
شاکرنژاد، سیدجواد حسینی، حامد علیزاده، علیرضا رضایی 
و... در بستر همین جلسات قرآنی و محافل خانگی رشد 
کرده اند و به این مراحل و درجات رسیده اند. بنابراین با نگاه 
دولتی و ثبت و ضبط این جلســات به اهداف این محافل 

آسیب خواهد رسید.«

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 ۶۱۰۴ ۳۳77 ۴۳۹7 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 ۶۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰۶7۱۳۵۹۵۰۰۹ )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 ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

۶/380/0003/190/0001/۵9۵/000۷/490/0003/۷4۵/0001/8۷۲/۵00روزانهکیهان فارسی

9/۲00/0004/۶00/000۲/300/00010/۵۶0/000۵/۲80/000۲/۶40/000روزانهکیهان انگلیسی

9/۲00/0004/۶00/000۲/300/00010/۵۶0/000۵/۲80/000۲/۶40/000روزانهکیهان عربی

۲/۷90/0001/390/000۶9۵/0004/1۶0/000۲/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی

۲/۷90/0001/390/000۶9۵/0004/1۶0/000۲/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/394/000۶9۷/000349/000۲/080/0001/040/000۵۲0/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها

ــــــــ3۵0/000ــــــــ34۲/000دو ماهانهمجله کیهان فرهنگی

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

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

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و ارائه رایانه، تولید 
و ارائه دســتگاه های جانبی، تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای سفارش 
مشتری، ارائه و پشــتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید 
داخل، خدمات شــبکه های اطالع رســانی طراحی و توسعه بازی های 
رایانه ای و ســرگرمی اداره ســالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و 
جشــن ها و یا کنفرانس ها فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشــبکه ای 
داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- محله ســازمان برنامه شمالی- بزرگراه عالمه جعفری- خیابان 
یکم غربی- پالک 26- ســاختمان کوه نــور- طبقه چهارم- واحد 25 
کد پســتی 1483894551 سرمایه شخصیت حقوقی: 10،000،000 
ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای 

ســیدعلیرضا سادات شریف به شماره ملی 0018157386 و به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه ســیاحی به 
شــماره ملی 0078403898 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای مهدی بزئی به شــماره ملی 0810091038 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقای حجت اله برامکی یزدی به 
شــماره ملی 0944623859 و به ســمت مدیرعامل و به سمت عضو 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی 
و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شــرکت و اســناد 
بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، ســفته، بــروات، قراردادها و 
عقود اســالمی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
موسســه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 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

تاسیس موسسه غیرتجاری روشنای هنر فاطر در تاریخ ۱۳۹7/۱۲/۸ 
به شماره ثبت ۴۶۶۵۹ به  شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۸۴7۳۸ 

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شرکت از مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال 
منقســم به 75000 سهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده 
و از طریق مطالبات حال شــده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۵۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۸۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری 
طهرانــی با کد ملــی 0043216031 به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره و آقای عبدالحســین بیدآبادی با کد ملی 
0043821121 به سمت مدیرعامل و  عضو هیئت مدیره 
و آقای مهرداد ســنگلجی با کد ملــی 1281757608 
نماینده شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا به شناسه 
ملــی 10102591792 به ســمت نائــب رئیس هیئت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل: چک و سفته و بروات، قراردادها، عقود اسالمی و به 
طور کلی هرگونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد 
نماید به امضاء دو نفر ردیف های اول و دوم اعضای هیئت 
مدیره به همراه مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت 
اداری به امضاء هر یــک از ردیف های اول و دوم اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پرورش  داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹7۹۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴7۲۹۸ 

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
تعاونی مسکن کارکنان دولت در لواسانات به شماره ثبت 137153

به اطالع کلیه اعضاء محترم تعاونی می رساند که در جلسه مجمع عمومی 
عادی ســالیانه این تعاونی که در روز شنبه 98/3/25 راس ساعت 15 در 
محل ســالن اجتماعات دبیرستان شــهید دیالمه برگزار می گردد. خود یا 

وکیل تام االختیارتان حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش عملکرد تعاونی توسط هیئت مدیره و بازرسین
2- ارائه گزارش تراز مالی سال 97 توسط حسابدار و تصویب آن

3- پیشنهاد بودجه سال 1398 جهت تصویب
4- انتخابات هیئت مدیره و بازرسین

داوطلبین هیئت مدیره و بازرسین حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار 
آگهی مکلفند نســبت به حضور در دفتر تعاونی و ثبت نام و ارائه و مدارک 

الزم اقدام نمایند.
هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان دولت در لواسانات


