
۸شماره صفحه روزنامه تهران:   ۲۱۶۴۸شماره روزنامه:   ۲۲/۰۴/۱۳۹۸تاريخ انتشار:    

 
   

 

۲ از ۱ صفحه 

 
توليد و منتشر شده است. براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در  PDFاين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل 

 مراجعه نماييد  يآگه يانتها

 رفع مسئوليت 

مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي  

اد  آن  از  سوي  ذينفع  قانوني  به  ادارات ثبت )شركتها( در كه از تقديم  مف

تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي 

لهذا  .تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

اين مرجع  هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و 

 .داردن

 

 ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۷۵۶۱شماره نامه اداره ثبت:  ۱۶/۴/۱۳۹۸تاريخ نامه اداره ثبت: 

 آگهي تاسيس

به شناسه ملي  ۴۷۶۲۹به شماره ثبت  ۱۶/۰۴/۱۳۹۸تاسيس موسسه غيرتجاري انجمن ارتقاء كتابخانه هاي عمومي ايران درتاريخ 

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد. موضوع: همكاري  ۱۴۰۰۸۴۴۹۱۴۴

ينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور تحقيقات و پژوهشي بانهادهاي اجرايي علمي و پژوهشي در زم

انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با همكاري محققان و متخصصان ارائه خدمات در زمينه فعاليت هاي 

مرجع صادركننده وزارت علوم  ۰۹/۰۵/۱۳۹۷يخ مجوز تار ۹۰۷۷آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و امور دانشجويي شماره مجوز 

تحقيقات و فناوري مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، 

ادر نقشينه به اولين مديران: آقاي ن ۱۴۱۵۸۸۴۴۹۴كدپستي  ۳، طبقه دوم، واحد ۳۱كشاورز، خيابان وليعصر، كوچه نوربخش، پالک 

سال آقاي محسن نوكاريزي به شماره ملي  ۳و به سمت خزانه دار و عضو هيئت مديره به مدت  ۰۰۵۴۰۳۷۶۲۱شماره ملي 

و به سمت عضو هيئت  ۱۸۱۶۹۰۶۰۳۴سال آقاي احمد شعباني به شماره ملي  ۳و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  ۱۰۶۱۲۶۸۳۰۶

و به سمت عضو  ۲۴۹۱۵۶۰۰۱۱سال آقاي روح اهلل منوچهري به شماره ملي  ۳ره به مدت مديره و به سمت نايب رئيس هيئت مدي

و به سمت عضو هيئت مديره  ۲۵۳۹۸۷۲۶۹۷سال آقاي عبداهلل جعفري به شماره ملي  ۳عضو علي البدل به مدت  -هيئت مديره 

سال خانم  ۳عضو هيئت مديره به مدت  و به سمت دبير و ۲۸۵۱۵۴۹۹۳۶سال آقاي سيامک محبوب مناس به شماره ملي  ۳به مدت 

سال آقاي منصور كوهي  ۳عضو علي البدل به مدت  -و به سمت عضو هيئت مديره  ۳۸۷۳۳۸۴۱۹۱عاطفه زارعي به شماره ملي 

سال آقاي محمد حسن زاده به شماره ملي  ۳و به سمت عضو هيئت مديره به مدت  ۴۶۸۹۷۸۰۱۴۵رستمي به شماره ملي 

سال بازرسان: بازرس اصلي: آقاي محمدرضا  ۳ت رئيس هيئت مديره و به سمت عضو هيئت مديره به مدت و به سم ۵۶۷۹۴۸۷۹۹۳

 ۳براي مدت  ۰۴۹۳۶۰۲۳۵۶بازرس علي البدل: آقاي جواد قنبري فرزند احمد به شماره ملي  ۲۲۸۰۵۱۹۷۳۹شكاري به شماره ملي 

اق بهادار با هر دو امضاي رئيس هيئت مديره و خزانـه دار، همـراه سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: كليه اسناد تعهدآور و اور

بـا مهر انجمن؛ و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس هيئت مديره و در غياب او نائب رئيس معتبـر خواهـد بود؛ اختيارات مديرعامل: 

 طبق اساسنامه

 ۹۸۰۴۱۶۵۴۳۵۰۰۵۵۱شماره پيگيري :  اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14692550 
 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14692550
http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=14692550
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