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{اجتماعی}

پنجشنبه  18بهمن 1397

حوادث

سرقت خودروهای شاسی بلند
با جرثقیل

بخش اجتماعی -رئیس کالنتری  ۱۲۴قلهک از دستگیری ۲
مرد جوان خبر داد که با جرثقیل خودروهای شاسی بلند را سرقت
میکردند .سرهنگ محمد غفار رئیس کالنتری  ۱۲۴قلهک اظهار
کرد :در بررسیهای انجام شده از سوی ماموران تجسس این کالنتری
مشخص شد که پنج فقره سرقت خودروهای مدل باال و شاسی بلند
طی یک ماه گذشته در محدوده قلهک به صورت سریالی روی داده
که این امر به شکایت مالکان این خودروها به کالنتری منجر شده
است .وی افزود :در بررسیهای انجام شده از محلهای سرقت مشخص
شد سارقان با استفاده از یک دستگاه جرثقیل مرتکب این سرقتها
میشوند و ماجرا را به صورتی نشان میدهند که رهگذران گمان
میکنند خودروی یکی از آنها خراب شده و باید با چرثقیل حمل شود.
سرهنگ غفار تصریح کرد :اقدامات در این خصوص ادامه داشت تا این
که یکشنبه شب گذشته ،ماموران به یک دستگاه جرثقیل که در حال
حمل یک دستگاه خودروی شاسی بلند بود مشکوک شده و با توجه به
تشابه ظاهر آن با جرثقیل متهمان ،به تعقیب وی پرداختند.
وی افزود :در این تعقیب و مراقبت مخفیگاه متهمان شناسایی شده و
هر  ۲سارق در یک عملیات غافلگیرانه در حالی که گمان نمیکردند
تعقیب و شناسایی و دستگیر شدند .رئیس کالنتری  ۱۲۴قلهک بیان
کرد :متهمان در بازجوییهای انجام شده اظهار داشتند که مدتی
است با یکدیگر اقدام به سرقت میکنند و انگیزه شان از این امر فروش
خودروهای مذکور با تهیه اسناد جعلی به خریداران است .سرهنگ
غفار خاطرنشان کرد :از آنجا که این متهمان بیشتر خودروهایی را به
سرقت میبردند که در کنار خیابان پارک شده بودند ،احتمال اینکه
تعدادی دیگر از این دست خودروها از متهمان کشف شود ،بسیار
است ،لذا با دستور مرجع قضایی پرونده برای تحقیقات بیشتر به
پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شده است.

کالهبرداری با ماهی های مجازی

بخش اجتماعی -روزانه ده ها حساب جعلی و سایت های جذاب برای تحریک ذهن
مخاطبان در فضای مجازی با اهدافی مشترک همچون کالهبرداری ،اخاذی و سوءاستفاده
از کاربران ایجاد می شوند .این بار ترفندی جدید در قالب فروش ماهی افرادی را به دام
انداخت ،ماهی هایی که وجود خارجی نداشتند .فضای غیرواقعی یا همان فضای مجازی
امروزه در بسیاری از جوامع بشری برای تسهیل در امور ارائه خدمات ،خرید و فروش
کاال ،کسب اخبار و اطالعات ،پیشبرد تحقیقات و پژوهش های علمی و دیگر امور مورد
استفاده قرار می گیرد .اما در این میان هستند عده ای که با سوءاستفاده از این فضا،
به دنبال اهداف دیگری بوده و این محیط را به محیطی ناامن تبدیل کرده اند .در این
ارتباط پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی (فتا) در تالش برای مقابله
با فرصت طلبان و کالهبرداران اینترنتی و با هدف کاهش اینگونه جرایم و آسیب های
اجتماعی ناشی از آن ،در قالب هشدار به مردم ،از پرونده متهمی در بوشهر خبر می دهد
که با فروش ماهی های مجازی در یک سایت واسط فروش کاال و اخذ مبالغی به عنوان
بیعانه اقدام به کالهبرداری کرده است.
بوشهر؛ ماهی هایی که وجود خارجی نداشتند
سرهنگ مهدی قاسمی رئیس پلیس فتا استان بوشهر ،دانش اینترنتی را از اصول مهم
پیشگیری از کالهبرداری در سایتهای خرید و فروش اجناس دانست و در تشریح
این خبر گفت :اخیرا پروندههای متعددی در پلیس فتا تشکیل شده و مراجعان اعالم
داشتهاند که فروشندگان و اشخاصی که آگهی در این سایتها ثبت کردهاند ،از خریداران
به بهانه ثبت سفارش کاال ،مبالغی به عنوان بیعانه دریافت و سپس به تماسهای بعدی
پاسخگو نیستند و در بعضی مواقع نیز اطالعات کارت بانکی خریدار در زمان پرداخت
آنالین ،کپی و سرقت میشود .وی در ادامه به پرونده اخیر کالهبرداری فروش ماهی در
سایتهای واسط در بوشهر اشاره کرد و بیان داشت :افرادی با در دست داشتن مرجوعه
قضایی ضمن مراجعه به پلیس مدعی شدند که در یکی از سایتهای واسط فروش کاال
با یک آگهی فروش ماهی به صورت عمده با قیمت بسیار پایین مواجه شدند و مبلغی
را به عنوان پیش پرداخت به حساب آن شخص انتقال دادند که بالفاصله پس از انتقال
مبلغ ،شخص کالهبردار دیگر پاسخگوی تماس آنها نیست .وی تصریح کرد :با توجه به
فصل زمستان و نوسان قیمت ماهی در استان بوشهر ،کالهبردار یادشده با درج آگهی
فروش عمده ماهی با قیمت بسیار پایین در فضای مجازی ،خریداران ماهی را ترغیب
به خرید و پرداخت بیعانه کرده است .سرهنگ قاسمی افزود :با پیگیریهای علمی و
تخصصی افسران مبارزه با جرایم سایبری و ردیابی سرنخ های جرم ،کالهبردار مجرم در
یکی از استان های همجوار بوشهر شناسایی شد .وی افزود :کاربران فضای مجازی در
هنگام خرید کردن از سایتهای اینترنتی باید دقت کنند که سایت و فروشگاه مربوطه
معتبر باشد و مطمئن شوند که مجوز فعالیت آنها در سازمان صنعت ،معدن و تجارت
ثبت شده و دارای نماد اعتماد الکترونیک یا  Enamadباشند یا در سایت ساماندهی
پایگاههای اینترنتی به نشانی  samandehi.irمتعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ثبت شده باشد.
کرمانشاه؛ اغفال دختران جوان در گروه های غیراخالقی
سرهنگ علی کریمی رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه نیز در خبر دیگری از شناسایی و
دستگیری ادمین گروه غیراخالقی تلگرامی در این استان خبر داد و گفت :برخی از افراد
سودجو با راهاندازی کانال و گروههای غیراخالقی قصد کسب درآمد یا اغفال دختران
جوان را داشتند.

آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آسان ترابر پردیس گیالن
تاسیس شرکت سهامی خاص آسان ترابر پردیس گیالن در تاریخ 1397/11/13
به شماره ثبت  1106به شناسه ملی  14008124652ثبت و امضا ذیل دفاتر
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت - :سرویس جابه جایی درون شهری مدارس و دانش آموزان
اعزام نیروی خدماتی و نظافتی نظافت کلیه ادارات ،مغازه ها ،مدارس ،مطب ها
ایجاد شعبه در داخل و خارج کشور -شرکت در نمایشگاه ها و برپایی نمایشگاه
های داخلی و خارجی انجام کلیه فعالیت های خدماتی و پیمانکاری ،کامپیوتری
و مشاوره ای حق العمل کاری و خدمات پشتیبانی آنها خدمات عمومی و
اداری ،تدارکاتی و مالیاتی اداره خدمات تامین نیروی انسانی و خدمات فنی
و مهندسی ساخت ساختمان ها و ابنیه و مشاوره ،تجهیزات آشپزخانه سلف
سرویس و سیستم های ارتباطی فعالیت های مجاز بازرگانی ،شرکت در مناقصات
و مزایدات (داخلی و خارجی)ارگانهای دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد خدماتی
و پیمانکاری با ارگانها و نهادهای دولتی و خصوصی ،اشخاص حقیقی و حقوقی
اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری درصورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان گیالن ،شهرستان فومن ،بخش مرکزی ،شهر فومن ،جهود
بیجار ،خیابان شهیدعلیرضا دوستدارمقدم ،خیابان شهید سردار اسماعیل
شکوری ،پالک  ، * ، 0طبقه چهارم کدپستی 4351735135
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم
به  100سهم  100000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ 10000000
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  1135مورخ  1397/10/27نزد
بانک بانک ملی ایران شعبه مرکزی با کد  3851پرداخت گردیده است.
اعضا هیئت مدیره
خانم مریم حسن زاده جهودبجاری به شماره ملی  2668059321و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای محمد فرخ بخت فومنی به شماره ملی  2669227007و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت  2سال
خانم ندا حسن زاده جهودبجاری به شماره ملی  2669881769و به سمت
مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،
سفته ،بروات ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
بازرسان
خانم کبری احمدی به شماره ملی  2668933285به سمت بازرس اصلی
به مدت یک سال مالی خانم مریم نعمت زاده سرابستانی به شماره ملی
 2669299288به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر
االنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فومن ()371098
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت تجسس نگارین خزر شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  6333و شناسه ملی 10720197150
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/10/10
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ  99/8/26به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مجید تجسسی برکادهی به شماره ملی  2591276994و آقای رضا
تمجیدی به شماره ملی  0077761464و آقای جواد ابراهیمی قره تکان به
شماره ملی1639812733
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()374650
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت راه گستر مارلیک شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  13959و شناسه ملی 10840103127
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/10/18تصمیمات ذیل اتخاذ
شد:
 -1خانم میترا صالحی چناری به کد ملی  5699046852به سمت رئیس
هیئت مدیره و آقای جمشید غالمی راسته کناری به کد ملی 2678722090
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن ولی زاده کلورزی به کد
ملی 2659557926به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند.
 -2کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و پیمانهای بانکی بر مبنای عقود اسالمی
و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره
منفردا ً با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()371087
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ی مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا این استان ،گروهی
وی افزود :در پی رصد فضا 
در شبکه اجتماعی تلگرام شناسایی شده اند که ادمین آن اقدام به انتشار فیلم و تصاویر
ی کرد؛ بنابراین پرونده تشکیل و در دستورکار کارشناسان این پلیس قرار
غیراخالقی م 
گرفت .سرهنگ کریمی تصریح کرد :با انجام اقدامات فنی پلیسی متهم شناسایی و با
هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد و با توجه به شواهد و مدارک موجود ضمن اعتراف

به جرم خود اعالم پشیمانی کرد .وی خاطر نشان کرد :وجود صفحات غیراخالقی یکی
از معضالت اصلی در شبکههای اجتماعی است که سالمت خانواده ها را تهدید میکند
و متاسفانه عدهای سودجو بدون درنظرگرفتن مشکالتی که ممکن است از این طریق
برای دیگران پیش بیاید و حتی کانون گرم خانوادهها را به هم ریخته و به ایجاد چنین
گروههایی دست می زنند و از این طریق کسب درآمد میکنند.
فارس؛ کالهبرداری در قالب اعطای وام بانکی
سرهنگ حبیب اهلل رجبلی رئیس پلیس فتا استان فارس نیز از شناسایی و دستگیری
فردی که با درج آگهی کذب در یکی از سایت های آگهی محور ،از کاربران فضای مجازی
تحت عنوان کمک به نیازمندان اخاذی میکرد ،خبر داد.
وی اظهار داشت :در پیشکایت خانمی مبنی بر اینکه در یکی از سایتهای آگهی محور،
تبلیغی تحت عنوان کمک به نیازمندان را مشاهده کرده و به دلیل بدهکاریهای فراوان
مجذوب آگهی درج شده می شود و با شماره ثبت شده در آگهی ،تماس برقرار میکند،
به دلیل حساسیت موضوع ،پرونده در دستورکار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ رجبلی گفت :متهم با وعده تهیه وام برای شاکی با سود کم او را مجاب به
پرداخت  70میلیون ریال میکند که پس از واریز وجه ،دیگر پاسخگوی تماسهای
شاکی نبوده است .وی تصریح کرد :با اقدامات فنی و تخصصی روی پرونده مشخص شد
متهم با شگرد درج آگهی کمک به نیازمندان در سایتهای آگهی محور اقدام به اغفال
افراد نیازمند میکرده و تعدادی نیز با وی تماس گرفته و اقدام به ارسال پیام و درخواست
کمک مالی کرده بودند که متهم پس از جلب اعتماد قربانیان و دریافت اطالعات مورد
نیاز ،آنها را به سوی شبکههای اجتماعی کشانده و نیات شوم خود را عملی میکرد.
سرهنگ رجبلی اظهار داشت :کارشناسان پلیس فتا فارس با بکارگیری روشهای فنی و

آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص سردخانه دو مداره صلصال خزر
تاسیس شرکت سهامی خاص سردخانه دو مداره صلصال خزر در تاریخ
 1397/11/11به شماره ثبت  2332به شناسه ملی  14008121928ثبت
و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :سردخانه دو مداره در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم
از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان گیالن ،شهرستان آستارا ،بخش مرکزی ،دهستان ویرمونی،
آبادی غالم محله ،خیابان جاده اصلی غالم محله ،خیابان جاده غالم محله ،پالک
 ،0طبقه همکف کدپستی 4394137608
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی منقسم
به  100سهم  100000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 77/9710301-18/3
مورخ 1397/10/30نزد بانک صادرات ایران شعبه آستارا با کد  77پرداخت
گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اعضا هیئت مدیره
آقای سیدیاسر علوی به شماره ملی  1639144579و به سمت مدیرعامل به
مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال
آقای میثم کرمیان به شماره ملی  2620068975و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال
آقای سیدناصر ابراهیمی به شماره ملی  2630038327و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،
سفته ،بروات ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری
با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
بازرسان
آقای میالد حیدری هره دشت به شماره ملی  2620206901به سمت بازرس
علی البدل به مدت یک سال مالی
آقای رامین حیدری هره دشت به شماره ملی  2631235347به سمت بازرس
اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر االنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستارا ()371093
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات موسسه افق مزرعه ستاره روستا موسسه غیر تجاری
به شماره ثبت  1430و شناسه ملی 14007619002
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/09/17تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 آقای سید حسن حسینی خشت مسجدی کدملی  5189487032با پرداختمبلغ 100000ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه قرار گرفت.
سرمایه مؤسسه از مبلغ 10000000ریال به مبلغ  10100000ریال افزایش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصالح گردید.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه:
 سیده هانیه حسینی خشت مسجدی کدملی  0021628831دارایمبلغ 9800000ریال سهم الشرکه
 لیال طالبی چنچه کدملی  2593826339دارای مبلغ100000ریال سهمالشرکه
 طاهره طالبی چنچه کدملی  2593803762دارای مبلغ100000ریال سهمالشرکه
 سید حسن حسینی خشت مسجدی کدملی  5189487032دارایمبلغ 100000ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()371096
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت پندار رایانه خزر شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  20980و شناسه ملی 14007408889
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/09/20تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 -1موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید :برنامه ریزی و اجرای دوره آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت جهت کارکنان
سازمانها و شرکتهای دولتی استان گیالن پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونی
با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()371090

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آینده نگاران
نو اندیش هنرمند
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آینده نگاران نو اندیش هنرمند در تاریخ
 1397/11/16به شماره ثبت  1512به شناسه ملی  14008131386ثبت و
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :تعمیر و بازسازی ساختمان های فرسوده درصورت لزوم پس از
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان گیالن ،شهرستان صومعه سرا ،بخش تولم ،شهر مرجقل ،بازار،
خیابان میرزاکوچک خان ،کوچه ((سردار جنگل  ،))1پالک  ،1طبقه همکف
کدپستی 4363134649
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا
آقای سعید بدوی به شماره ملی  2591193495دارنده  500000ریال سهم الشرکه
خانم حدیثه هنرمند حقیقی چمثقالی به شماره ملی  2679812670دارنده
 500000ریال سهم الشرکه
اعضا هیئت مدیره
آقای سعید بدوی به شماره ملی  2591193495و به سمت رئیس هیئت مدیره
به مدت نامحدود
خانم حدیثه هنرمند حقیقی چمثقالی به شماره ملی  2679812670و به سمت
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی
و اداری باامضاء مدیر عامل حدیثه هنرمند حقیقی چمثقالی همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
روزنامه کثیر االنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری صومعه سرا ()375181
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت دقیق سازان ساحل شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  230و شناسه ملی 10720037798
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/10/15تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 -1تعداد اعضاء هیأت مدیره از  2نفر به  3نفر افزایش یافت و ماده مربوطه
اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال ()371095
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات موسسه افق مزرعه ستاره روستا موسسه غیر تجاری
به شماره ثبت  1430و شناسه ملی 14007619002
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1397/09/18تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 خانم طاهره طالبی چنچه کدملی  2593803762با دریافت مبلغ 100000ریال از صندوق مؤسسه ،از موسسه خارج گردید و سرمایه مؤسسه از مبلغ
 10100000ریال به  10000000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالحگردید.
اسامی شرکاء و میزان سهمالشرکه:
 سیده هانیه حسینی خشت مسجدی کدملی  0021628831دارایمبلغ 9800000ریال سهم الشرکه
 لیال طالبی چنچه کدملی  2593826339دارای مبلغ  100000ریال سهمالشرکه
 سید حسن حسینی خشت مسجدی کدملی  5189487032دارایمبلغ 100000ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()371094
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت گلخانه سبز نیلوفر کادوسان شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  2542و شناسه ملی 10720158794
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/23
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1آقای عدالت پاشایی به شماره ملی  5679794438به سمت بازرس اصلی و
آقای محسن علی پور به شماره ملی  2649916451به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی ()374653

تخصصی ،فرد انتشاردهنده آگهی کذب را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی طی یک
اقدام غافلگیرانه ،متهم را دستگیر کردند.
خراسان رضوی؛ کالهبرداری در سایت های شرط بندی
ی نیز از فعالیت برخی
سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان رضو 
ی پیشبینی
ی جعل 
ی و اپلیکیشنها 
ی شرط بند 
افراد سودجو با ترفند راه اندازی سایتها 
ی آسیا خبر داد و به مدیران
ی مسابقات جام ملتها 
مسابقات فوتبال همزمان با برگزار 
ی هشدار
ی قمار و شرطبند 
ی برعدم تبلیغ سایتها 
ی مبن 
ی اجتماع 
ی شبکهها 
کانالها 
ی شرط بندی و اپلیکیشن
داد .وی گفت :در این خصوص شاهد افزایش فعالیت سایتها 
ی که با سود بردن از
ی مسابقات در فضای مجازی هستیم ،سایت های 
ی پیشبین 
ی جعل 
ها 
س شدن مسابقات ،به دنبال جذب مخاطبان بودند.
جذابیتهای موجود و حسا 
جهانشیری ادامه داد :فعالیت اینگونه سایت ها و اپلیکیشن ها معموالً در رقابتهای مهم
ی وغیره به اوج خود
ی معتبر اروپای 
ورزشی نظیر مسابقات آسیایی ،جام جهانی ،لیگها 
می رسد و کالهبرداران اینترنتی در این ایام سعی میکنند با استفاده از تبلیغات جذاب
ی نظیر تلگرام و اینستاگرام کاربران را به
ی اجتماع 
و اغواکننده در کانالهای شبکهها 
پیشبینی نتایج مسابقات ترغیب کنند تا به اهداف شوم خود دست یابند.
مازندران؛ کالهبرداری میلیونی با  5هزار تومان
رئیس پلیس فتا مازندران نیز از شناسایی افرادی که با تبلیغ برنامههای غیرمجاز در
شبکههای اجتماعی ،مردم را فریب داده و اقدام به کالهبرداری میلیونی از طعمه های
خود کرده بودند ،خبر داد .سرهنگ حسن محمدنژاد خاطر نشان کرد :یکی از شهروندان
با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و اظهار داشت که چندی پیش در یک کانال
تلگرامی عضو شدم و سپس بهمنظور پرداخت مبلغ پنج هزار تومان ،لینک نرمافزار درگاه
پرداخت موجود در کانال را دانلود کرده و سپس بعد از درج اطالعات حساب بانکیام ،در
مدت کوتاهی مبلغ  430میلیون ریال از حسابم بهصورت اینترنتی برداشت شد ،از اینرو
پیگیر موضوع شدم .وی اظهار داشت :با توجه به شکایت انجامگرفته و با هماهنگی مقام
قضایی ،مراتب در دستورکار کارشناسان این پلیس قرار گرفت که با تحقیقات تخصصی و
ص شد متهم عالوه بر فرد مذکور ،اقدام به سرقت از حساب
ت گرفته مشخ 
اطالعاتی صور 
بانکی افراد دیگر نیز کرده است .سرهنگ محمدنژاد افزود :به همین منظور با بررسیهای
ت از حساب مالباختگان با استفاده از چندین خط تلفن
بهعمل آمده مشخص شد برداش 
همراه صورتگرفته و وجوه سرقتی نیز از طریق سامانههای پرداخت موبایلی انتقال یافته
است که سرانجام با بررسیهای فنی و تخصصی انجام شده ،متهم به هویت معلوم ساکن
یکی از شهرستانهای استان خوزستان شناسایی و دستگیر شد.
توصیه های پلیس فتا
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی
انتظامی (فتا) نیز با اشاره به تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی از کاربران اینترنتی
خواست از درج هرگونه اطالعات شخصی به خصوص در سایت ها و اپلیکیشن های
موبایلی فاقد اعتبار و ناآشنا خودداری کنند .وی خاطرنشان کرد :کاربران به هیچ عنوان
نباید اطالعات شخصی و مهم خود را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند بلکه باید با
رعایت حریم خصوصی در زمان حضور خود در شبکههای اجتماعی بسیار هوشیارانه عمل
کرده و به افراد ناشناس اعتماد نکنند .معاون اجتماعی پلیس فتا از هموطنان خواست
در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا ،بخش مرکز فوریت
های سایبری و ثبت گزارشات مردمی ،موضوع را اطالع رسانی کنند.

آگهی تغییرات شرکت راه گستر مارلیک شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  13959و شناسه ملی 10840103127
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/19
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1سرمایه شرکت از مبلغ  1000000ریال منقسم به  100سهم 10000
ریالی به مبلغ  2000000000ریال منقسم به  200000سهم با نام 10000
هزار ریالی افزایش و افزایش حاصله از محل پرداخت نقدی و طی گواهی
بانکی شماره  18-1-56/3548مورخ  1397/10/17بانک صادرات شعبه
سلیمانداراب پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()371089
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت راه گستر مارلیک شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  13959و شناسه ملی 10840103127
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1397/10/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ  99/10/18به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن ولی زاده کلورزی به کد ملی 2659557926و خانم میترا
صالحی چناری به کد ملی  5699046852و آقای جمشید غالمی راسته
کناری به کد ملی 2678722090
 -2آقایان رحیمعلی جانعلی پور چناری با کد ملی  6539190611و عباس
شیرزاد چناری با کد ملی  5699141634به عنوان بازرسین اصلی و علی
البدل به مدت یکسال انتخاب شدند.
 -3روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین
شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()371088
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت تجسس نگارین خزر شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  6333و شناسه ملی 10720197150
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/15
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -1محل شرکت در واحد ثبتی رشت به آدرس استان گیالن ،شهرستان
رشت ،بخش مرکزی ،شهر رشت ،پیرکالچای دوم ،خیابان فجر آزادگان ،بن
بست توفیق ،پالک  ،0طبقه اول کد پستی  4189867498تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()374648
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات شرکت تجسس نگارین خزر شرکت سهامی خاص به
شماره ثبت  6333و شناسه ملی 10720197150
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/10/10تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 -1آقای رضا تمجیدی به شماره ملی  0077761464به عنوان مدیر
عامل و آقای مجید تجسسی برکادهی به شماره ملی  2591276994به
عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای جواد ابراهیمی قره تکان به شماره ملی
 1639812733به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
 -2حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور مالی از قبیل چک و
سفته و بروات و عقد عقود اسالمی و قرارداد ها و نیز سایر نامه های عادی و
اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()374649
-----------------------------------------------------آگهی تغییرات موسسه افق مزرعه ستاره روستا موسسه
غیر تجاری به شماره ثبت  1430و شناسه ملی 14007619002
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/09/19تصمیمات ذیل
اتخاذ شد:
 آقای سید حسن حسینی خشت مسجدی کدملی 5189487032بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم لیال طالبی چنچه کدملی
 2593826339بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سیده هانیه
حسینی خشت مسجدی کدملی  0021628831بسمت عضو هیئت مدیره
انتخاب گردیدند .حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از
قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقوداسالمی و اوراق عادی و اداری با
امضای هرکدام از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت ()371092

