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   اهدای 206 دستگاه تبلت به دانش آموزان 
نیازمند توسط نیکوکار تبريزي 

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: احد عظيم زاده، خير خوشنام تبريزي 
با پيوســـتن به مرحله سوم پويش رحمت، با اهداي 200 دستگاه 
تبلت به دانش آموزان نيازمندي که امکان استفاده از آموزش مجازي 

را ندارند، تقبل کرد.
اين اقدام در ديدار احد عظيم زاده با ايرج شهين باهر و به دنبال 
ديدار اخير شهردار تبريز و مديرکل آموزش و پرورش آذربايجان 
شرقي مبني بر تامين تبلت در مرحله جديد پويش رحمت صورت 

گرفته است.
بانيـــان پويش رحمت قصـــد دارند پس از اجراي 2 مرحله 
تامين و توزيع بسته هاي معيشتي براي نيازمندان، اين بار با توجه به 

ضرورت، تبلت براي دانش آموزان نيازمند ته يه کنند.
با شـــيوع ويروس کرونا و تعطيلي مدارس، سيستم آموزش 
مجازي با عنوان »شاد« آغاز به کار کرد که عدم دسترسي به تلفن 
همراه هوشـــمند يا تبلت، برخي از دانش آموزان را از اين آموزش  

محروم ساخته است.
اداره کل آموزش وپرورش آذربايجان شـــرقي تعداد و ليست 
دانش آموزاني را که نتوانسته اند به سيستم آموزشي وصل شوند، به 

صورت مشخص در اختيار دارد.
احد عظيم زاده، خير خوشـــنام تبريزي که پيشتر نيز در قالب 
پويش هاي مختلف مردمي، اقدامات خيرخواهانه بســـياري انجام 
داده، اين بار نيز با تقبل اهداي 200 دستگاه تبلت در راه دسترسي 
همگاني و عمومي به علم و ســـوادآموزي دانش آموزان نيازمند 

قدم برداشته است. 

  100 هزار نفر  در يزد ديابت دارند
 يـــزدـ  خبرنگار اطالعاتـ  مدير مرکز تحقيقاتي و درماني 
ديابت استان يزد با بيان اينکه حدود100 هزار نفر در استان ديابت 
دارنـــد گفـــت: براي حدود 38 هزار نفر از اين تعداد در اين مرکز 

پرونده تشکيل شده است.  
ســـيد محمدرضا آقايي ميبدي در جمـــع خبرنگاران افزود: 
حدود50 درصد افراد از ابتالي خود به ديابت بي خبرند و  بي اطالع. 
خانه نشيني و کم تحرکي در شرايط کرونا موجب بيماري ديابت 
مي شود، از اينرو افراد بايد در اين دوران ورزش را فراموش نکنند 

و در همان منزل تحرک داشته باشند. 
وي گفت: خط آنالين آموزش ديابت با عنوان »ديابت سالم« 
و با شـــماره تلفن 3728332 در اســـتان يزد راه اندازي شده است. 
شهروندان مي توانند با تماس با آن آموزش هاي الزم را در خصوص 

ديابت از طريق مشاورين ما دريافت کنند.
  محدوديت هاي کرونايي شب يلدا 

در قزوين اعمال می شود
قزوينـ  خبرنگار اطالعات: معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
اســـتاندار قزوين گفت: با توجه به خطر باالي ايجاد موج چهارم 
همه گيـــري و اپيدمي کرونا، برگزاري دورهمي و گردهمايي هاي 

شب يلدا در استان قزوين ممنوع است.
منوچهر حبيبي در جلسه ستاد کروناي استان قزوين برگزاري 
تجمعات و گردهمايي هاي خانوادگي را عامل اصلي شيوع ويروس 
کرونا در اســـتان دانســـت و افزود: از اين رو همزمان با شب يلدا 
گروه هاي جهادي و مردمي طرح محله محور شـــهيد حاج قاســـم 
سليماني در سطح محالت استان حضور دارند تا از برپايي چنين 

گردهمايي  و دورهمي ها جلوگيري شود.
وي با اشاره به همراهي خوب مردم براي اجراي محدوديت هاي 
کرونايي طي دو هفته گذشـــته بيان کرد: با توجه به همراهي و 
تالش دستگاه هاي متولي مبارزه با کرونا، روند انتقال و شيوع اين 

ويروس کاهش محسوسي داشته است.
وي خواســـتار ممانعت از تشکيل صف در مقابل فروشگاه ها 
بـــراي تهيـــه اقالم مورد نياز شـــد و بيان کرد: تشـــکيل صف 
در مقابل فروشـــگاه ها براي خريد گوشـــت مرغ و ســـاير اقالم 
بســـيار خطرناک اســـت و از فرمانداران انتظار داريم با افزايش 
 فروشـــگاه هاي توزيـــع، از تشـــکيل هرگونه صف در اســـتان 

جلوگيري کنند. 

سرويس شهرستان ها : اواخر 
هزارۀ پنجم پيش از ميالد مسيح، 
از فراز کوه يزدان در جنوب شرق 
قم که نگاه می کردی، گويا پرچم 
ايـــران را روی زمين پهن کرده 
بودند. ســـبزی باغات و سرخی 
ميوه ها و سپيدی درياچه نمک، در 
منطقه ای که پايان مسير رودخانه 
»اناربار« بود، فرش زيبای طبيعت 

را در دل کوير پهن کرده بود.
اين فرش زيبا تا قرن ها در 
اين نقطه از کوير مرکز همچون 
نگينی می درخشيد. سرد و گرم 
روزگار اگر گاهی به خشکی و 
ويرانی اش می کشاند باز مردانی 
پيدا می شدند تا دوباره آن را سبز 

و پايدار کنند .
باغســـتان های قم که مملو 
از شـــکوفه های درختـــان انار 
می شد، اناربار پای کوبان و دست 
افشـــان، از اين همه زيبايی و 
تأللو ياقوت هـــای قم، طغيان 
می کـــرد و قهقه زنان خود را به 
سپيدی برف گونۀ درياچۀ نمک 

می رساند.
به گذشته نزديک که برسيم، 
بايد پای صحبت پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها نشست تا برايمان 
از زمانی بگويند که حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( با درختانی 
زيبا احاطه شده بود و بخش های 
مختلف شـــهر از خيابان باجک 
گرفته تا منطقه جنوبی شـــهر به 
جای آسفالت و سنگ و سيمان 
از درختـــان انار و انجير و … 
پوشـــيده شده بود. آن روزها که 
آنها جوان های پر شر و شوری 
بودند؛ در اوج گرمای تابســـتان 
ســـوار بر دوچرخه از يکسوی 
شـــهر به سوی ديگر می رفتند و 
بـــاد خنکی که از جانب باغات 
برمی خاست، سر و صورتشان را 

نوازش می کرد.
نخستين ســـند برای ذکر 
باغات شـــهر قـــم مربوط به 
125۶اســـت که در کتاب تاريخ 
دار االيمان قم مطرح شده و نام 
5۴باغ در آن ذکر شـــده است. 
مجموع مســـاحت اين 5۴باغ 

،2277 جريب است.
اين اعداد يعنی 2500هکتار 
باغ بـــه ازای 315هکتار بافت 

تاريخـــی و 700متر مربع ، به 
ازای هر نفر. به عبارتی اگر اين 
باغ ها حفظ می شـــد در شرايط 
امروز بـــه ازای هر نفر 33متر 
مربع باغ داشـــتيم .اما طی پنج 
ساله گذشـــته،تالش مضاعفی 
برای افزايش سرانه فضای سبز 
شـــده و به نتايجی هم رسيده 
است و اين سرانه از 13.۹متر به 

20.3رسيده است .
از طرفی مســـاله کارايی 
وافزايش اين ســـرانه موضوعی 
بســـيار مهم اســـت. آنطور که 
مســـئوالن می گويند از سرانه 
20متری فضای سبز 10متر مربوط 
به سرانه فضای سبز شهری است 
و 10متر فضای ســـبز جنگلی. 
يکی از چالش ها همين مســـاله 
فضای سبز محلی است و ديگری 
موضوع پراکندگی کاربری های 
ســـبز در مناطق مختلف شهر. 
مســـئله ای که به نوعی با عوامل 
مختلف از جمله تراکم جمعيت، 
قيمـــت زمين، توپوگرافی و … 
مرتبط است. فصل مشترک همه 
اين مناسبات طرح تفصيلی شهر 
قم است که وضع کاربری های 
ســـبز داخل محدوده شـــهر را 

مشخص کرده است.
طرح تفصيلی بايد متناسب 

با نياز هر شهر باشد
محســـن صادقـــی امينی 
مديرکل دفتر طرح های توسعه 
شهری شهرداری قم معتقد است 

که طرح تفصيلی بايد متناســـب 
با نياز هر شهری باشد. به گفته 
وی 2 مطالعـــه پايلوت وجود 
دارد که عمدتاً مشاوران از همين 
رفرنـــس در تدوين طرح های 
تفصيلی اســـتفاده و سرانه ها را 
تعيين می کننـــد درصورتی که 
درواقع شهرهايی مانند قم ، يزد 
و تهران که اقليم و فرهنگشـــان 
متفاوت است، قاعدتا بايد سرانه 

متفاوتی داشته باشند.
به گفته مديرکل دفتر طرح های 
توسعه شهری شهرداری قم فضای 
سبز بايد همه نيازهای مقياسی 
که برای آن تعريف شده است را 
پاسخگو باشد. مثاًل اگر فضای 
سبز، محلی تعريف شده است بايد 
عالوه بر تأمين نيازهای تفريحی 
در موقعيـــت مديريت بحران و 
نظارت اجتماعی در سطح محله 

هم بتواند نقش ايفا کند.
بـــه اعتقاد وی در حوادثی 
مانند زلزله فضای ســـبز محلی 
می تواند به مديريت بحران بسيار 
کمـــک کنـــد و از طرف ديگر 
هـــم در حوزه نظارت اجتماعی 
تعلق خاطر مردم به فضای سبز 
محلی بيشتر است و آن را حياط 
خانه خـــود می دانند و نظارت 
دقيق تری در آسيب های اجتماعی 
احتمالی در آن خواهند داشت.

آن طور کـــه صادقی امينی 
گفته است کافی نبودن فضاهای 
عمومی در شهر می تواند موجب 

آشـــفتگی های متعدد اجتماعی 
شود .

دکتر سيد مرتضی سقائيان 
نژاد، شـــهردار قم هم در پاسخ 
به موضوع توزيع ســـرانه سبز 
شهری به گرانی قيمت ملک و 
لزوم تملک سنگين برای ايجاد 
فضای سبز در مرکز شهر اشاره 

می کند.
بـــه گفته وی تمرکز ايجاد 
فضای ســـبز در جنوب شهر قم 
از يک ســـو به دليل استفاده از 
ظرفيت های طبيعی مهم است و 
از سويی ديگر  استفاده از ظرفيت 
زمين های دولتی امری پسنديده 

بشمار می آيد.
شهردار قم رسيدن به سرانه 
25متری فضای ســـبز به ازای 
هر نفر را در ســـال آينده رفع 
کننده نيازهای زيست محيطی و 
اجتماعی شهر قم و گام بزرگی 
 در مسير داشـــتن شهری پاک 
مـــی داند. وی در عين حال از 
برنامه شـــهرداری برای توسعه 
فضای ســـبز در مرکز شهر تا 
جايـــی که امکان تحقق آنوجود 

داشته باشد، سخن می گويد .
ضرورت پيوست فرهنگی 

- اجتماعی
مفهوم ســـرانه فضای سبز 
همـــواره يکـــی از مهم ترين 
شاخص های کيفيت در زندگی 
شهری محسوب می شده است. 
در نگاه شهرســـازان توســـعه 

کاربری های ســـبز به پيوست 
فرهنگـــی - اجتماعی هم نياز 
دارد. برخـــی از آنها معتقدند 
در مکان يابی فضای ســـبز بايد 
اصول ويژه ای از جمله سهولت 
دسترســـی عموم مردم و وجود 
کاربری های تقويت کننده نظارت 
اجتماعی جدی گرفته شود ،در 
غير اين صورت پارک ها خود به 
محلـــی برای افزايش بزه تبديل 

می شوند.
يکی ديگـــر از ابعاد ايجاد 
بوستان ها و توسعه فضای سبز 
مسائل زيســـت محيطی است. 
آنطور که کارشناسان می گويند 
يک اصلـــه درخت 33خدمت 
زيســـت محيطی، اجتماعی و 
اقتصادی به شهرها می دهد که از 
جمله می توان به پاکيزگی هوای 
شهر اشـــاره کرد. طی 50سال 
گذشـــته متوسط دمای شهر قم 
5درجه سانتيگراد افزايش يافته 
است. عده ای اين موضوع را به 
تغيير اقليم نسبت می دهند اما در 
واقـــع می توان اين افزايش دما 
را مربوط به گرمايش جزيره ای 
حرارتی شـــهر دانست نه مطلقا 
تغييرات اقليمی که البته ريشه اين 
موضوع را هم بايد در موضوعاتی 
مانند خشک شدن رودخانه و از 

بين رفتن باغات جستجو کرد.
همچنين هر اصله درخت 
روزانـــه معادل نياز 2 انســـان 
 اکســـيژن توليـــد و همچنين 
دی اکسيد کربن جذب می کند. 
از طرفـــی هر هکتار پوشـــش 
جنگلی ۶8تـــن گرد و غبار را 
جذب می کند. با اين حســـاب 
بايد گفت در شرايطی که سرانه 
فضای ســـبز در سال های اخير 
نزديک به 7 متر ارتقا پيدا کرده، 
يعنی 8۴0هکتار فضای سبز در 
اين ســـال ها به شهر قم اضافه 
شـــده است که در مجموع توان 
جذب 57هزار تن گرد و غبار را 
دارد. همچنين اين حجم فضای 
ســـبز بيش از 2000 تن اکسيژن 
به طور ســـاالنه توليد می کند و 
همه اين ها قدم هايی است برای 

بهتر نفس کشيدن شهر.
سیداحسان حائری 
خبرنگار اطالعات در قم

گام بلند قم برای رسیدن به شهر سبز اعالم آمادگی پاکستان برای بازگشايی 6 مرز رسمی با ايران

 فرصت هاي همکاري هرمزگان و »نینگو« چین   بررسی شد

زاهـــدانـ  خبرنـــگار اطالعات: اســـتاندار 
سيستان وبلوچســـتان در ديدار از سازمان صنعت و 
معدن و تجارت استان، با بيان اينکه مرز ريمدان در 
هفته هاي آينده فعال مي شـــود گفت: پاکستان براي 
بازگشـــايي ۶ مرز رسمي ديگر با اين استان اعالم 

آمادگي کرده است.
احمدعلي موهبتي اظهار داشت: بخش ترانزيت 
و تجارت و معدن از مزيت هاي مهم اين نقطه از 
ايران اسالمي در سند آمايش استان است و بخش 
صنعت در سيستان وبلوچستان مي تواند باالدستي و 
بخش هاي پايين دســـت صنايع را متحول کند و با 
توجه بيشتر دستگاه هاي متوالي به عنوان يکي ديگر 

از مزيت هاي استان مطرح و تقويت شود.
استاندارسيستان وبلوچستان با اشاره به گستردگي 
شرح وظايف و مأموريت هاي اداره کل صنعت، معدن 
و تجارت خواستار توجه بيشتر به موضوع اعتبارات، 

امکانات و تأمين نيروي انساني اين دستگاه شد.
وي با بيان که فعاليت در مرز ميلک تســـهيل 
شـــده افزود: آمار خودروهاي ترانزيتي در اين مرز 
به نصف رســـيده است که اين تسهيل گري حاصل 

تالش همه دستگاه ها است.
رئيس ســـازمان صنعت، معـــدن و تجارت 
سيستان وبلوچســـتان نيز گفت: در اين اســـتان در 
بخش صنعت 17 واحد بزرگ، 50 واحد متوسط و 
بيش از يکهزار واحد کوچک فعال وجود دارد که 
يکهزار و 80 واحد صنعتي با حجم سرمايه گذاري 
1۴ هزار و ۴00 ميليارد ريال و اشـــتغال 25 هزار 

نفر مشغول به فعاليت هستند.
داوود شـــهرکي افـــزود: هم اينـــک ميل به 
ســـرمايه گذاري در سيستان وبلوچستان نيز بيش از 

25 درصد افزايش داشته است.
وي افزود: در ۶ ماهه نخست سالجاري ميزان 
صادرات سيستان وبلوچستان به افغانستان و پاکستان 
۶80 ميليون دالر بوده که 327 ميليون دالر آن مربوط 
به پاکستان و 353 ميليون دالر مربوط به افغانستان 
است.شـــهرکي افزود: در اين مدت محصوالتي از 
جمله سيمان، کاشي، سراميک، گاز، گوگرد و خرما 
به پاکســـتان و محصوالتي شامل سيمان، کاشي، 
ســـراميک و سيب درختي نيز به افغانستان صادر 

شده است. 

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: نشست آنالين 
معرفي فرصت ها و ظرفيت هاي هرمزگان و »نينگو« 

چين در بندرعباس برگزار شد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي 
بندرعبـــاس در اين نشســـت  گفت: موقعيتي که 
هرمـــزگان از نظر اســـتراتژيک دارد، باعث حمل 
 کاال به ســـمت آســـياي ميانه و جنوب شرق آسيا 

شده است.
محمدرضا صفا افزود: هرمزگان در حوزه هاي 
تجـــارت و صادرات آبزيان و ميوه تربار جايگاه و 
اهميت ويژه اي در کشور دارد و داراي ۴ نوع شبکه 
حمـــل و نقل هوايـــي، ريلي، زميني و دريايي و 5 

فرودگاه مهم است.
وي با بيان اين که هرمزگان داراي 70 بندر و اسکله 
با کاربري تجاري است، اظهار کرد: بندر مسافري شهيد 
باهنر براي حمل صادرات کاال جايگاه اول در کشور 
را دارد.وي  با اشاره به اين که در بندرعباس معادن 
بسيار خوبي وجود دارد که مي تواند ارز آوري خوبي 
داشـــته باشند، افزود: ظرفيت هاي بسيار خوبي براي 
 سرمايه گذاري در مناطق ويژه اقتصادي استان هرمزگان 

وجود دارد.  
وي بـــا اســـتقبال از همکاري هاي اقتصادي با 
شـــرکت »نينگو« چين و گسترش مراودات تجاري، 

اضافه کرد: اميدواريم با برگزاري نشست هاي مشترک 
و شـــرکت در نمايشگاه هاي اقتصادي بتوانيم زمينه 

همکاري هاي مشترک را فراهم کنيم. 
رئيس اتاق بازرگاني استان »نينگو« چين نيز در 
اين نشســـت  گفت: با توجه به اين که در شرايط 
شيوع کرونا در دنيا هستيم اما برگزاري آنالين اين 

نشست مشترک باعث خوشحالي ماست.
»گوانجينگ جو« با بيان اين که نينگو اســـتاني 
مهم در زمينه توســـعه بنـــدري و دريايي در چين 
اســـت، اظهـــار  کرد: 8 ميليـــون و 500 هزار نفر 
جمعيت اين اســـتان است و ميزان توليد ناخالص 
آن بخش مهمي از درامد کشـــور چين را شـــامل 
 مي شـــود و از لحاظ اقتصادي  نيز استاني توسعه

 يافته است.  
وي با اشاره به اين که در صنعت حمل ونقل 
دريايي و به ويژه کانتينري نيز و »نينگو« استاني مهم 
در چين است، اعالم کرد: بيش از 1500 سال سابقه 
تجارت کشـــور ايران با استان نينگو چين نشان از 

سابقه تعامل 2 طرفه از گذشته تاکنون است.
وي با بيان اين که ميزان سرمايه گذاري استان 
نينگو در ايران به يک ميليون دالر مي رسد، گفت: 
مجموعـــه ما با بيش از 100 نهادهاي اقتصادي در 

جهان ارتباط و مراوده اقتصادي  دارد.  

مجموعه بزرگ تفرجگاهي در حسن آباد فشافويه ساخته مي شود  
شهرريـ  خبرنگار اطالعات: رئيس شوراي اسالمي 
شـــهر حســـن آباد، احداث منطقه تفرجگاهي به وسعت 
30هکتار در شهر حسن آباد فشافويه را يکي از بزرگ ترين 
اقدامات شـــوراي اسالمي دوره پنجم شهر حسن آباد در 

جنوبي ترين منطقه استان تهران دانست.
عليرضا زندي کريمخاني افزود: اين پارک تفرجگاهي 
در مرکز شـــهر حسن آباد و در مجاورت نهر سياب، طرح 
بزرگ مسکن مهر و نيز شهرک جانبازان که تراکم جمعيتي 

بااليي دارند، احداث شده است. 

پارک تفرجگاهي شـــهر حسن آباد پيش از اين، محل 
تخليه نخاله هاي ساختماني بود که به همت و تالش شوراي 
شهرستان حســـن آباد، ضايعات و پسماندهاي اين منطقه 

جمع آوري و به بيرون از شهر منتقل شد. 
همچنين نهر ســـياب که به محل تجمع فاضالب و 
باتالقي از گنداب بدل شده بود که وجود حيوانات موذي 
و پشـــه و آلودگي زيســـت محيطي در اين محل باعث 
نارضايتي مردم شـــده بود، کـــه با احداث پارک و مرکز 
 تفرجگاهي در اين محل؛ يک کار بزرگ در شهر حسن آباد

 انجام شد. 
وي، تامين آب براي توســـعه فضاي سبز اين پارک           
 30 هکتـــاري را يکي از دغدغه هاي شـــوراي شـــهر 
حســـن آباد دانســـت و افزود: ايجاد فضاهاي تجاري و 
غرفه هاي مختلف به منظور دسترســـي بيشـــتر مردم به 
نيازها از يک ســـو و کسب درآمد براي شهرداري نيز در 
دستور کار شورا قرار دارد که براي رسيدن به اين هدف 
 2 طرح آبرســـاني براي تاميـــن آب پارک در نظر گرفته

 شده است.  
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آگهى تغييرات 
شركت بازرگانى آفتاب درخشان خاورميانه سهامى خاص
 به شماره ثبت 338505 و شناسه ملى 10103778614

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1399/07/02 تصميما� �يل �تخا� 
شد: �قا� حس����ن على پو� توپكانلو با كدملى 0828919194 به جا� �قا� 
محمدتقى �يت �له غفا�� با كدملى 4323223161 به س����مت مديرعامل 
خا�� �� �عضا� هيأ� مدير� ش����ركت بر�� بقيه مد� تصد� هيأ� مدير� 
�نتخا� گر�يد هيأ� مدير� بخش����ى �� مفا� �ساس����نامه به شر� بندها� 1� 
4� 7 �ل����ى 10 � 13� 15� 17� 18 �� بعنو�� ح����د�� �ختيا��� به مديرعامل 
تفويض نمو�ند حق �مضا� كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد���� چكها� بر��� 
� سفته ها� شركت با �مضا� مشتر� مديرعامل � يكى �� �عضا� هيأ� مدير� 
همر�� با مهر شركت � �� غيا� مديرعامل با �مضا� مشتر� �� نفر �� �عضا� 
هيأ� مدير� همر�� با مهر ش����ركت مى باشد. نامه ها � مكاتبا� عا�� � ����� 

نيز با �مضا� مديرعامل به همر�� مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027216)

********************
آگهى تغييرات شركت صندوق پژوهش و فناورى غير دولتى

 توسعه فناورى نانو شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 417244 و شناسه ملى 10980230751 

به �س����تنا� صو�تجلس����ه هيئت مدير� مو�� 1399/04/23 � مجو� شما�� 
99/�/2219 م����و�� 99/6/31 �برخانه كا� گ����ر�� صند�� ها� پوهش � 
فنا��� تصميما� �يل �تخا� ش����د: -س����مت �عض����ا� هيئت مدير� به قر�� 
�يل �نتخا� گر�يدند: «پا�� علم � فنا��� �ير�نيا� ��نا» به شناس����ه ملى 
14007307940 ب����ه نمايندگى �قا� �بر�هيم ح����ا� �بر�هيمى به كد ملى 
0049687476 به سمت نايب �ييس هيئت مدير� -موسسه «طر� � توسعه 
علم � فنا��� �ير�نيا�» به شناسه ملى 10100518335 به نمايندگى �قا� 
ميرجو��نگا�ن����د� به كد ملى 0047574720 به س����مت عضو هيئت مدير� 
-«ستا� �يژ� توسعه فنا��� نانو» به نمايندگى �قا� سعيد سركا� به كد ملى 
6199321510 به عنو�� �ئيس هيئت مدير�� - �قا� محمدعلى بحرينى كد 
ملى 0056303734 (خا�� �� �عضا) به عنو�� مديرعامل بر�� مد� �� سا� 
�نتخا� گر�يد. كليه �س����نا� � ����� بها��� � بانكى � تعهد��� شركت �� قبيل 
چك� سفته� بر��� � قر�����ها (به جز قر�����ها� �ستخد�مى) � عقو� �سالمى 
با �مضا� مدير عام����ل � يكى �� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر صند�� � �� 
غيا� مديرعامل با �مضا� �� نفر �� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر صند�� 
معتبر �س����ت � ����� عا�� � ����� � قر�����ها� �ستخد�مى شركت با �مضا� 

مديرعامل � مهر صند�� معتبر �ست. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027217)

********************
آگهى تغييرات شركت صندوق پژوهش و فناورى غير دولتى

 توسعه فناورى نانو شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 417244 و شناسه ملى 10980230751 

به �س����تنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى ع����ا�� بطو� فو� �لع����ا�� مو�� 
1399/04/23 � مجو� ش����ما�� 99/�/2212 مو�� 99/6/30 �برخانه كا� 
گر�� صند�� ها� پوه����ش � فنا��� تصميما� �يل �تخا� ش����د: - �عضا� 
هيئت مدير� به قر�� �يل بر�� مد� �� س����ا� �نتخا� گر�يدند: «پا�� علم 
� فنا��� �ير�نيا� ��نا» به شناس����ه ملى 14007307940 به نمايندگى �قا� 
�بر�هيم حا� �بر�هيمى به كد ملى 0049687476 -موسسه «طر� � توسعه 
علم � فنا��� �ير�نيا�» به شناسه ملى 10100518335 به نمايندگى �قا� 
ميرجو��نگا�ند� به كد ملى 0047574720 -«س����تا� �يژ� توسعه فنا��� 
نانو» به نمايندگى �قا� سعيد س����ركا� به كد ملى 6199321510 به عنو�� 

�عضا� هيئت مدير� صند�� �نتخا� شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027218)

********************
آگهى تغييرات شركت كيسان تجارت خاورميانه سهامى خاص

 به شماره ثبت 427632 و شناسه ملى 10320794151 
به �س����تنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى ع����ا�� بطو� فو� �لع����ا�� مو�� 
1399/06/02 تصميما� �يل �تخا� شد: �قايا� على ميرمير� ����� كد ملى 
0066020441� جو�� ميرمير� ����� كد ملى 0012485985� مس����عو� 
�هبرفرخو� ����� كد ملى 0033947511 بر�� مد� �� س����ا� به عضويت 
��هيئت مدير� �نتخا� ش����دند . ���نامه �طالعا� جه����ت ��� �طالعيه ها � 

�گهى ها� شركت تعيين گر�يد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027219)

********************
آگهى تغييرات شركت كيسان تجارت خاورميانه سهامى خاص

 به شماره ثبت 427632 و شناسه ملى 10320794151
به �س����تنا� صو�تجلس����ه هيئت مدير� مو�� 1399/06/02 تصميما� �يل 
�تخا� ش����د: �قا� جو�� ميرمير� ����� كد ملى 0012485985 به سمت 
�ئيس هيئت مدير� �قا� على ميرمي����ر� ����� كد ملى 0066020441 به 
سمت نايب �ئيس هيئت مدير� � مديرعامل �قا� مسعو� �هبرفرخو� ����� 
كد ملى 0033947511 به س����مت عضو هيئت مدير� �نتخا� گر�يد. كليه 
قر�����ها � ����� تعهد��� � �سنا� مالى شركت با �مضا� متفق 2 نفر �� سه نفر 

صاحبا� �مضا� مجا�� همر�� با مهر شركت معتبر � كافى �ست 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027220)

آگهى تغييرات شركت بانك پارسيان سهامى عام
 به شماره ثبت 178028 و شناسه ملى 10102203401 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س����اليانه مو�� 1399/04/31 � 
مجو� ش����ما�� 99/220933 م����و�� 1399/07/10 بانك مركز� جمهو�� 
�سالمى �ير�� تصميما� �يل �تخا� شد: ���نامه ها� كثير�النتشا� �طالعا� � 
�نيا� �قتصا� جهت ��� �طالعيه ها ��گهى ها� بانك تعيين ش����د. تر��نامه � 

حسا� سو� � �يا� سا� مالى منتهى به 1398/12/29 به تصويب �سيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027221)

********************
آگهى تغييرات شركت ماهد نوين راد مهر سهامى خاص
 به شماره ثبت 115753 و شناسه ملى 10101593708

به �س����تنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى ع����ا�� بطو� فو� �لع����ا�� مو�� 
1399/07/05 تصميما� �يل �تخا� ش����د: 1) تر��نامه � صو�تها� مالى سا� 
مالى منتهى به 1398/12/29 شركت مو�� تصويب قر�� گرفت . 2) موسسه 
حسابرسى � خدما� مديريت ساما� پند�� به شناسه ملى 10100525069 
� مليكا برقى ���� باكدملى 0021999678 بترتيب به عنو�� با��سين �صلى 
� على �لبد� بر�� مد� يكسا� �نتخا� ش����دند . 3) ���نامه �طالعا� بعنو�� 
���نامه كثير�النتشا� ش����ركت �نتخا� گر�يد . 4) ��� �... شفيعى به شما�� 
ملى 0491698062 � محمد ها�� شفيعى به شما�� ملى 0493220771 � 
مهد� على �كبريا� به شما�� ملى 0452473111 بعنو�� �عضا� هيا� مدير� 
بر�� مد� 2 سا� �نتخا� گر�يدند. 1. �قا� ��� �... شفيعى به سمت �ئيس 
هيا� مدير� � مديرعامل 2. �قا� محمدها�� ش����فيعى به سمت نائب �ئيس 
هيا� مدير� 3. �قا� مهد� على �كبريا� به س����مت عضو هيا� مدير� تعيين 
سمت ش����دند. 5)كليه ����� � �س����نا� بها��� �� قبيل چك – سفته – بر��� 
– قر�����ها – عقو� �س����المى با �مضا� مديرعامل � �ئيس هيا� مدير� همر�� با 
مهر شركت � همچنين ساير نامه ها� ����� با �مضا� مديرعامل همر�� با مهر 

شركت معتبر باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027222)

********************
آگهى تغييرات شركت بانك پارسيان سهامى عام

 به شماره ثبت 178028 و شناسه ملى 10102203401 
به �س����تنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى ع����ا�� بطو� فو� �لع����ا�� مو�� 
1399/03/31 � مجو� ش����ما�� 99/220933 م����و�� 1399/07/10 بانك 
مركز� جمهو�� �سالمى �ير�� تصميما� �يل �تخا� شد: مؤسسه حسابرسى 
�� � همكا��� به شناس����ه ملى 10100171271 به سمت با��� �صلى � 
مؤسسه حسابرس����ى ��يمند � همكا��� به شناسه ملى 10100505999 به 

سمت با��� على �لبد� بر�� مد� يك سا� مالى �نتخا� شدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027223)

********************
آگهى تغييرات شركت ماهد نوين راد مهر سهامى خاص
 به شماره ثبت 115753 و شناسه ملى 10101593708 

به �س����تنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى فو� �لعا�� م����و�� 1399/07/08 
تصميما� �يل �تخا� شد: محل شركت �� ��حد ثبتى تهر�� به ����: �ستا� 
تهر��� منطقه 15� شهرستا� تهر��� بخش مركز�� شهر تهر��� محله عبا� 
�با�-�نديشه� خيابا� شهيد خليل حسينى� خيابا� شهيد �كتر بهشتى� پال� 
232� طبقه ��� كد پس����تى 1577834617 تغيير يافت � ما�� مربوطه �� 

�ساسنامه بشر� فو� �صال� گر�يد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027224)

********************
آگهى تغييرات موسسه خانه آرمان عماد

 به شماره ثبت 46232 و شناسه ملى 14008050768
به �س����تنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/06/16 � 
مجو� شما�� 88585 مو�خه 1399/6/17 ����� كشو� تصميما� �يل �تخا� 
شد: محل ش����ركت �� ��حد ثبتى تهر�� به ���� �ستا� تهر�� - منطقه 19� 
شهرستا� تهر��� بخش مركز�� ش����هر تهر��� محله قبا� خيابا� شهيد على 
ناطق نو��� كوچه نگين� پال� 23� طبقه همكف كد پستى 1947746111 

تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027225)

********************
آگهى تغييرات

 شركت فناورى اطالعات بهستان رايان همراه سهامى خاص
 به شماره ثبت 475543 و شناسه ملى 14005083413 

به �س����تنا� صو�تجلس����ه هيئت مدير� مو�� 1399/05/05 تصميما� �يل 
�تخا� ش����د: �قا� �مير خر��� با كد مل����ى 2754258590 به نمايندگى �� 
طر� شركت ���� �فرينا� كوثر كيش به شناسه ملى 10980226427 به 
سمت مدير عامل � نائب �ئيس هيئت مدير� - �قا� صا�� خانپو� با كد ملى 
2061987771 به نمايندگى �� طر� شركت سرمايه گذ��� �نيا� سرمايه 
�ير�نيا� به شناسه ملى 10103116807به سمت �ئيس هيئت مدير� - �قا� 
قاس����م صغر� گلى با كد ملى 2061708005 به نمايندگى �� طر� شركت 
گر�� ��هبر� مبين كوثر به شناس����ه ملى 10320773020 به س����مت عضو 
هيئت مدير� تعيين گر�يدند . كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد��� شركت �� 
قبيل چك� سفته� بر���� قر�����ها � عقو� �سالمى با �مضا� مدير عامل � يكى 
�� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر شركت � �� غيا� مديرعامل با �مضا� �ئيس 
هيئت مدير� � يكى �� �عضا� هيئت مدير� همر�� با مهر شركت � ساير نامه ها� 

عا�� � ����� با �مضا� مدير عامل به همر�� مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027226)

آگهى تغييرات شركت فناورى اطالعات ناو آكو سهامى خاص
 به شماره ثبت 24693 و شناسه ملى 10100701565

به �س����تنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى فو� �لعا�� م����و�� 1399/06/24 
تصميما� �يل �تخا� شد: �ساسنامه �� مش����تمل بر 64 ما�� � 7 تبصر� به 

تصويب � جايگزين �ساسنامه قبلى گر�يد .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027227)

********************
آگهى تغييرات شركت ناوگان ريل الوند نيرو سهامى خاص
 به شماره ثبت 398034 و شناسه ملى 10320488491 

به �س����تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س����اليانه مو�� 1399/03/18 
تصميما� �يل �تخا� ش����د: موسسه حسابرس����ى � خدما� مديريت ��مو� 
گستر�� پيشگا� به شناس����ه ملى 10103210831 به سمت با��� �صلى 
� موسس����ه حسابرس����ى � خدما� مديريت ش����هو� �مين به شناسه ملى 
10103115616 به سمت با��� على �لبد� بر�� مد� يكسا� مالى �نتخا� 
گر�يدند ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� شركت تعيين 
شد. تر��نامه � حس����ا� س����و� � �يا� منتهى به 1398/12/29 به تصويب 

�سيد .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027228)

********************
آگهى تغييرات

 شركت رونيكا تجارت يگانه كارمانيا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 531916 و شناسه ملى 14007858590 

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1399/07/13 تصميما� �يل �تخا� 
شد: - �قا� محسن عباسى ( به شما�� ملى 0063455684) به سمت �ئيس 
هيأ� مدير� - �قا� على ����يخو�� �قد� (به شما�� ملى 0012173894) به 
س����مت نايب �ييس هيأ� مدير� - �قا� عليرضا �عالمى ����� (به شما�� ملى 
0075651122) به س����مت مدير عامل � عضو هيأ�  مدير� گر�يدند. كليه 
����� � �سنا� بها��� � تعهد ��� شركت �� قبيل چك� سفته� بر��� قر�����ها 
� عقو� �س����المى با �مضا� مديرعامل � يكى �� �عضا� هيا� مدير� متفقا به 
همر�� مهر ش����ركت � �� غيا� مديرعامل با �مض����ا� متفق �� نفر �� �عضا� 
هيا� مدير� به همر�� مهر ش����ركت � س����اير ����� عا�� � ����� � مكاتبا� 
ش����ركت با �مضا� مديرعامل � يا �ئيس هيأ� مدير� به تنهايى همر�� مهر 

شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027229)

********************
آگهى تغييرات

 شركت رونيكا تجارت يگانه كارمانيا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 531916 و شناسه ملى 14007858590 

به �س����تنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى ع����ا�� بطو� فو� �لع����ا�� مو�� 
1399/07/13 تصميما� �يل �تخا� ش����د: �قايا� محسن عباسى به شما�� 
ملى 0063455684- عليرضا �عالمى ����� به ش����ما�� ملى 0075651122 
� على ����يخو�� �قد� به ش����ما�� ملى 0012173894 بر�� مد� 2 سا� به 

عنو�� �عضا� هيئت مدير� �نتخا� گر�يدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027230)

********************
آگهى تغييرات 

شركت پخش سراسرى تجهيزگران طب نوين سهامى خاص
 به شماره ثبت 161368 و شناسه ملى 10102040010 

به �س����تنا� صو�تجلس����ه هيئت مدير� مو�� 1399/06/17 تصميما� �يل 
�تخا� شد: - خانم كاترين حقيقى با شما�� ملى 0532904923 به نمايندگى 
�� ش����ركت ����ئى � بهد�ش����تى لقما� ( س����هامى عا� ) به شناس����ه ملى 
10100482048 به سمت �ئيس هيئت مدير� ��قا� مسعو� مظلو� با شما�� 
ملى 0036179256 به نمايندگى �� ش����ركت طاهر �ير�� ( سهامى خا� ) 
به شناسه ملى10860949905به س����مت نايب �ئيس هيئت مدير� � مدير 
عامل ��قا� صا�� پيله ��� با ش����ما�� ملى0072980869 به سمت عضو 
هيئت مدير� جهت مابقى ���� تصد� هيئت مدير� �نتخا� گر�يد� �ند. - كليه 
����� � �سنا� بها��� � تعهد�� شركت �� جمله چك� سفته� بر��� �قر�����ها � 
عقو� با �مضا� �ئيس هيئت مدير� �مديرعامل � �� نبو� هريك �� �نها با �مضا� 
يكى �يگر �� �عضا� هيئت مدير� بهمر�� مهر ش����ركت معتبر ������ عا�� � 

مر�سال� با �مضا� مديرعامل � مهر شركت به تنهايى معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027231)

********************
آگهى تغييرات

 شركت رونيكا تجارت يگانه كارمانيا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 531916 و شناسه ملى 14007858590

به �س����تنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى فو� �لعا�� م����و�� 1399/07/13 
تصميما� �يل �تخا� شد: ما�� 32 �ساس����نامه به شر� �يل �صال� گر�يد: 
”ش����ركت بوس����يله هيأ� مدير� �� مركب �� 3 تا 5 عضوكه بوسيله مجمع 
عمومى عا�� �� بين صاحبا� س����ها� �نتخا� ميش����وند ����� خو�هد شد كه 
كال يا بعضا قابل عز� مى باش����ند. نشانى مركز �صلى شركت به ���� تهر�� 
- خيابا� شهيد سرتيپ هوشنگ �حيد�س����تگر�� - كوچه ناجى - پال� 
240 طبقه پنجم - كد پستى 1918633566 تغيير يافت � ما�� مربوطه �� 

�ساسنامه �صال� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027232)

آگهى انحالل شركت آريا پرتو هرمزان سهامى خاص
 به شماره ثبت 404393 و شناسه ملى 10320549809 

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/07/13 تصميما� 
�يل �تخا� شد: شركت مذكو� �� تا�يخ فو� منحل �عال� گر�يد � پر�يز منقچى 
با كد ملى 0046382844 بس���مت مدير تصفيه به نشانى: تهر�� محله چها���� 
منوچهر�� خيابا� منوچهر�� خيابا� الله ���نو� پال� 614� ساختما� كوشانپو�� 

طبقه همكف�كد پستى 1145656433 �نتخا� گر�يد
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027233)

********************
آگهى تغييرات شركت خدمات ارتباطى ايرانسل سهامى خاص

 به شماره ثبت 252949 و شناسه ملى 10102933851 
به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/01/18 تصميما� �يل �تخا� 
ش���د: �قا� محمو� س���ر�بى به ش���ما�� ملى 0073785083 به سمت �ئيس 
هيئت مدير� - �قا� ��بر� �ند�� ش���يتا� با كد فر�گير 109600817 به سمت 
نايب �ئيس هيئت مدير� - �قا� بيژ� عباسى ��ند به شما�� ملى 4250732681 
به س���مت مدير عامل � عض���و هيئت مدير� - �قا� ��لف تن���د� موپيتا با كد 
فر�گير 109603407 به س���مت عضو هيئت مدير� - �قا� �سماعيل جا���� با 
كد فر�گير 109604611 به س���مت عضو هيئت مدير� - �قا� حسين شهر�بى 
فر�هانى به شما�� ملى 0072590556 به سمت عضو هيئت مدير� - �قا� ��� 
سال� ���� به شما�� ملى 2753646953 به س���مت عضو هيئت مدير� �نتخا� 
شدند كليه ����� � �سنا� تعهد��� شركت �� قبيل چك� سفته� بر���� قر�����ها 
� عقو� �سالمى به شر� �يل معتبر خو�هد بو�: 1- �مضا� مدير عامل �قا� بيژ� 
عباسى ��ند به ش���ما�� ملى 4250732681 همر�� با �مضا� معا�� مالى �قا� 
كما� س���نتينا� كد فر�گير 123091811 يا �مضا� جانشين معا�� مالى �قا� 
حبيب فرجا� به ش���ما�� ملى 2291344501 با مهر شركت. 2- �مضا� معا�� 
عملياتى �قا� حسن جابر� كد فر�گير 115794968 همر�� با �مضا� معا�� مالى 
�قا� كما� س���نتينا� كد فر�گير 123091811 يا �مضا� جانشين معا�� مالى 

�قا� حبيب فرجا� به شما�� ملى 2291344501 با مهر شركت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027234)

********************
آگهى تغييرات 

شركت حمل ونقل بين المللى پرشيا مهرو سهامى خاص
 به شماره ثبت 192311 و شناسه ملى 10102342652 

به �س���تنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/06/13 طى شما�� مجو� 
11/33260 مو�� 1399/06/24 صا��� �� ����� كل ��هد��� � حمل � نقل جا�� 
�� �ستا� تهر�� تصميما� �يل �تخا� ش���د: �قا� عسگر خليلى به شما�� ملى 
1570096325 به عنو�� �ئيس هيئت مدير� �قا� حيد� خليلى به شما�� ملى 
1580308554 به عنو�� نايب �ئيس هيئت مدير� �قا� �ضا خليلى به ش���ما�� 
ملى 1582554161 به عنو�� مدير عامل � عضو هيئت مدير� �نتخا� گر�يدند. 
كليه ����� � �سنا� بها��� � تعهد ��� شركت �� قبيل چك� سفته� بر���� قر�����ها 
� عقو� �سالمى � ����� � �س���نا� عا�� � ����� با �مضا� هر يك �� مديرعامل يا 

�ئيس هيئت مدير� به تنهايى همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027235)

********************
آگهى تغييرات

 موسسه فرهنگى مذهبى و خيريه حضرت على اكبر (ع) تهران
 به شماره ثبت 16047 و شناسه ملى 10100583810

به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1396/10/13 � نامه شما�� 22/3837 
مو�خه 97/3/30 �س���تاند��� تهر�� تصميما� �يل �تخا� شد: 1- �قا� حسين 
مير�� ���� منفر� به ش���ما�� ملى 0033911886 به سمت �ييس هيئت مدير� 
2- �قا� محمد �ضا ���ما� فير�� س���اال�� به شما�� ملى 0042572381 به 
س���مت نايب �ييس هيئت مدير� 3- �قا� نصر�له محمد حسين فال� به شما�� 
ملى 0042299251 به سمت عضو هيئت مدير� 4-�قا� محمو� شريعتى نياسر 
به شما�� ملى 0532104315 به عنو�� عضو هيئت مدير� 5- �قا� ناصر شفايى 
نيك به شما�� ملى 0073323942 به عنو�� عضو هيئت مدير� 6- �قا� مهد� 
�سكند�� به ش���ما�� ملى 4284220829 به عنو�� مدير عامل خا�� �� �عضا 
�نتخا� شدند . كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد��� شركت �� قبيل چك� سفته� 
بر����قر�����ها � عقو��س���المى با �مضا� مشتر� مدير عامل � يكى �� �عضا� 
هيأ� مدير� مجتمعا با مهر موسسه � �� غيا� مدير عامل با �مضا� �ييس هيأ� 
مدير� � يكى �� �عضا� هيأ� مدير� مجتمعا� با مهر مؤسس���ه معتبر �ست.ساير 

����� ����� با �مضا� مدير عامل � همر�� با مهر موسسه معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027236)

آگهى تغييرات شركت گروه پزشكى حكمت سهامى خاص
 به شماره ثبت 96205 و شناسه ملى 10101402660

به �س����تنا� صو�تجلس����ه هيئت مدير� مو�� 1398/11/27 تصميما� �يل 
�تخا� شد: �حمد على فر��س����ى به كد ملى1239799187 به سمت �ئيس 
هيا� مدير� � محس����ن �مضا� ���� به كد ملى 0053544651 به س����مت 
عضو �صل����ى هيا� مدير� � مه����د� كابلى به كد مل����ى 0077821866به 
نمايندگى �� موسس����ه خدما� ��مانى ميال� س����المت �لبر� به شناسه ملى 
10103673286 به س����مت عضو �صلى هيا� مدي����ر� � عبا� لر�ند به كد 
ملى0052057410 به نمايندگى �� شركت ميال� سالمت تامين �جتماعى به 
شناسه ملى14005104429 به سمت نايب �ئيس هيا� مدير� � مدير عامل 
�نتخا� گر�يدند � كليه ����� � �سنا� تعهد ��� � همچنين كليه چك ها بر��� 
سفته ها � ساير ����� � �سنا�� كه بنحو� بر�� شركت تعهد �يجا� نمايد به 
�مضا� مدير عامل � عضو مالى هيا� مدير� ش����ركت كه �� طر� سهامد���� 
طبقه �لف تعيين خو�هد ش����د ممهو� به مهر ش����ركت �عتبا� ���� �� صو�� 
غيبت مدير عامل يكى �� �عضا� هيا� مدير� �� گر�� س����هامد���� طبقه � � 
�� صو�� غيبت عضو مالى هيا� مدير� عضو �يگر نمايند� سهامد���� گر�� 
�لف (س����ا�ما� تامين �جتماعى)����� حق �مضا خو�هند بو� مكاتبا� عا�� 
با �مضا� مدير عامل � مهر ش����ركت معتبر مى باشد طبق ما�� 17 �ساسنامه 
بخش����ى �� �ختيا��� �ظايف هيئت مدير� به شر� �يل به مدير عامل تفويض 
گر�يد� �ست �لف نظا�� بر كليه �مو� ����� شركت � �نجا� تشريفا� قانونى 
� �ستخد�� � عز� متخصصين كا�مند�� كا�گر�� تعيين حقو� � حق �لزحمه 
� مز� �نا� � تنظيم خالصه صو�� ����ئى � فر�� ش����ركت هر شش ما� يك 
مرتبه � تسليم �� به با��� ش����ركت � تهيه تر��نامه � حسا� سو� � �يا� 
� گز��� س����االنه شركت جهت تس����ليم به مجمع عمومى ساالنه � �عو� 
مجامع عمومى � تهيه �س����تو� جلسه �نها � �جر�� تصميما� مجامع عمومى 
� مطالبه مبلغ پر��خت نشد� س����رمايه شركت � صد���ظهر نويسى� تنزيل 
� پر��خت كليه �س����نا� تجا�� منجمله چك ها�بر��� � سفته ها � جو�له ها 
-�فتتا� حسا� ها� جا�� � سپر�� نز� بانكها � ساير موسسا� مالى � �ستفا�� 
�� حسا� ها� مزبو� � به خصو� �فتتا� حس����ا� عملياتى مخصو� به نا� 
شركت � �س����تفا�� �� �� عند�للز�� بر�� �نجا� �مو� مالى هر بيما�ستا� � يا 
مر�كز بهد�شتى متعلق به شركت � تفويض �ختيا��� بر�� �ستفا�� � عمل �� 
حسا� ها� مذكو� به هر شكل يا حق توكيل به غير -�قامه � تعقيب هرگونه 
�عو� � شكايت � �نصر�� �� �� � �فا� �� هرگونه �عو� � شكايت ياتسليم به 
�� با هر ش����خص �عم �� حقيقى � حقوقى � �� كليه مر�جع � ���گاهها �عم �� 
حقوقى � كيفر� � �جر�يى �� كليه مر�حل �� بد�� �پژ�هش����ى � تجديد نظر 
� فرجا� با ��ش����تن تما� �ختيا��� �� كليه مر�حل قانونى � قضائى � �جر�ئى 
� غير� � همچنين با حق مصالحه � گذش����ت � تعيين مش����ا��ين يا �كال � 
نمايندگا� به منظو� س����ا�� � يا ��جا� به ����� � تعيين ���� � كا�شنا� 
���عا� جعل � تعيين جاعل � �قر�� � مطالبه خسا�� � �ستر��� �عو� جلب 
ثالث � �فا� �� �عو� ثالث � �عو� متقابل � جو�بگوئى به �� � صد�� �جر�ئى � 
تعقيب عمليا� �جر�ئى � �خذ محكو� به � تفويض تما� يا قسمتى �� �ختيا��� 
مذكو� �� �ين بند به �كيل ي����ا �كال� منتخب با ���� حق توكيل �لو كر�� � 

حق عز� � تعيين حق �لوكاله �نا� 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027212)

********************
آگهى تغييرات شركت مهندسان مشاور سازه سهامى خاص

 به شماره ثبت 13950 و شناسه ملى 10100525983 
به �ستنا� صو�تجلسه هيئت مدير� مو�� 1399/06/19 تصميما� �يل �تخا� 
ش����د: �قايا� مهد� فيا� فاضلى با كد ملى 2720159352 به سمت �ئيس 
هيا� مدير�� عليرضا كريم ���� تبريز� با كد ملى 0040687716 به سمت 
نايب �ئيس هيا� مدير� � بابك �مير�نى با كد ملى 0039272451 به سمت 
مدير عامل � عضو هيا� مدير� بر�� مد� �� س����ا� �نتخا� گر�يدند. كليه 
�س����نا� � ����� بها��� � تعهد��� �� قبيل چك� سفته � بر�� � كليه قر�����ها 
� عقو� �س����المى با �مضا� مدير عامل � يك نفر �� �عضا� هيا� مدير� همر�� 
با مهر شركت � س����اير مكاتبا� عا�� � ����� با �مضا فقط مدير عامل معتبر 

�ست.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027213)

********************
آگهى تغييرات

 شركت منحله پااليش گاز خارگ سهامى خاص (درحال تصفيه)
 به شماره ثبت 465082 و شناسه ملى 14004619973

به �س����تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س����اليانه مو�� 1399/04/07 
تصميما� �يل �تخا� ش����د: عملكر� مدير تصفيه به تا�يخ 29/ 12/ 1398 به 

تصويب �سيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027214)

********************
آگهى تغييرات شركت گسترش پايا صنعت سينا شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 78804 و شناسه ملى 10101236358 
به �س����تنا� صو�تجلس����ه مجمع عمومى ع����ا�� بطو� فو� �لع����ا�� مو�� 
1399/06/10 تصميما� �يل �تخا� شد: موسس����ه حسابرسى مفيد ��هبر 
با شناسه ملى به ش����ما�� 10861836531 بعنو�� با��� قانونى شركت به 

مد� يكسا� بر�� سا� مالى منتهى به 1399/12/30 �نتخا� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027215)

آگهي فراخوان عمومي مناقصه    نوبت دوم    شماره 28ـ  99
فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) يك مرحله اي

ش�ركت سهامي عمر�� ش�هر جديد عاليش�هر ��نظر ���� مناقصه ها� عمومي همزما� با ���يابي كيفي (فشر��) به شر� جد�� �يل �� �� طريق سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت برگز�� نمايد. كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيش���نها� مناقصه گر�� � با�گشايي پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت 

مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.

شما�� فر�خو�� موضو� مناقصه��يف
2099005962000057�حد�� پر��� طر� �قد�� ملي مسكن (پر��� 16 ��حد� مسكوني فاخته3 قطعه 161 �� فا� 4 شهر جديد عاليشهر)1

مهلت �ماني ��يافت �س�نا� مناقصه �� س�ايت: �� ساعت 7 مو�� 99/09/19 تا ساعت 19 مو�� 99/09/25   مهلت �ماني ��سا� پيشنها�: تا ساعت 13 مو�� 
99/10/10    مهل�ت �ماني ���ئه پاكت  �لف: تا ساعت 13 مو�� 99/10/10   �ما� با�گش�ايي پاكت ه�ا: ساعت 10 مو�� 99/10/13   �طالعا� تما� �ستگا� 
مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر ��خصو� �سنا� مناقصه � ���ئه پاكتها� (�لف) ����: بوشهر � عاليشهر � بلو�� �يتو� � شركت سهامي عمر�� شهر جديد 

���بط عمومي شركت سهامي عمر�� شهر جديد عاليشهرعاليشهر � تلفن: 8�33682006�077

سند كمپاني كاميونت � �باله كش هيوند�� HD65 مد� 
1395 به � شاسي: N31GAT7PPGC263158 به 
� موتو�: D4DDE569526 مفقو� گر�يد� � فاقد 

�عتبا� مي باشد.

كمپاني موتو�سيكلت �نگ مشكي مد�98 شما�� پال� 582 � 
87954 شما�� شاسي N146DDGJLK1A10320 شما�� 
موتو� 0149N14486200 مفقو� گر�يد� �ست � �� �عتبا� 

ساقط مي باشد. لنگر��

قر����� پيش فر�� مسكن مهر هشتگر� به 
شما�� 6734 � � � 92 به نا� محمد ������ فر�ند 
صفر با كدملي 0075630370 مفقو� گر�يد� �� 

��جه �عتبا� ساقط �ست � ���� قانوني ند���.

سند � بر� سبز خو��� با شما�� شهرباني 79 � 514�21 
� به شما�� موتو� M13/6456012 � شما�� شاسي 

NAS411100L1186011 مالك مرتضي عيوضخاني 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط �ست. گچسا���

�صل سند كمپاني � بر� سبز پژ�206 �نگ 
نقر� �� مد� 83 پال�64 � 336 �23 موتو� 

FSS14767714 شاسي 83627166 مفقو� 
گر�يد� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

�صل بر� سبز سو��� تيبا �� مد�99 به 
شما�� پال� 494ه� 83�ير��91 موتو� 
M158449991 شاسي 1104769 

مفقو� �� ��جه �عتبا� ساقط �ست.

«�گهي مفقو��»
�صل پر��نه بهد�شتي 
تأسيس � بهر� بر���� 
كا�خانه طنين بهد�شت 
پا�� به شما�� پر��نه 

1099 ( به شما�� �بيرخانه 
41394/�/1395) مو�� 
1395/7/7 مفقو� گر�يد� � 
�� ��جه �عتبا� ساقط مي باشد.

بر� سبز � سند كمپاني 
سو��� پيكا� مد� 

1377 به شما�� پال� 45 � 
126�23 با شما�� موتو� 
11127731280 � شما�� 
شاسي 77433852 به نا� 
محسن �سمعيلي مفقو� � �� 
��جه �عتبا� ساقط مي باشد. 

كرما�

بر� سبز سو��� 
پيكا� 1600 ��غني 
مد� 1380 موتو� 
 11128086483

شاسي 80488826 
پال� 73 � 142�48 

مالك حاجي گرگي مفقو� 
گر�يد� �� ��جه �عتبا� 

ساقط �ست. ال�ستا�

بر� سبز(سند مالكيت) � بر� 
كمپاني � بنچا� � �كالت نامه 

خو��� پژ� پا�� سفيد 
مد� 1393 به � پال�: 

10�ير��178�89 به � شاسي: 
NAAN01CA3EH198547 به 
شما�� موتو�: 124K0573461 به 
نا� �حسا� طاهر� مفقو� گر�يد� � 

فاقد �عتبا� مي باشد.

�صل سند � بر� سبز 
پر�يد سفيد �نگ مد�90 

شما�� پال�
65 � 287�42 شما�� 

موتو� 4482037 
شما�� شاسي 

 S3412290403457
مفقو� گر�يد� �� ��جه 

�عتبا� ساقط �ست. شهر بابك

بر� سبز يك �ستگا� خو���� 
 PARSTU5 سو��� پژ� تيپ

مد� 1398 به �نگ سفيد 
� ��غني به شما�� موتو�: 

139B0167584 � شما�� شاسي: 
 � NAAN11EF0KH004655
شما�� پال� 24 � 859�46 به نا� 
جو�� ثامر� مفقو� � �� ��جه �عتبا� 

ساقط مي باشد. �با���

سند كمپاني � بر� سبز(سند 
مالكيت) ��نت ��كابين 

نيسا� DX2400CC مد� 
1386 �نگ سفيد � ��غني به 
شما�� پال� 48 � 946�27 

شما�� موتو� 24846306 � 
شما�� شاسي 22616024 
مفقو� � �� ��جه �عتبا� ساقط 

مي باشد. بانه

مد�� فا�� �لتحصيلي �ينجانب 
سيد�بو�لفضل هاشمين با 

كدملي 0010563555 �� 
مقطع كا�شناسي �شته مهندسي 

معما�� صا��� �� ��نشگا� 
���� �سالمي ��حد تهر�� غر� 
با شما�� 2440257 مفقو� 
گر�يد� �ست � فاقد �عتبا� 

�ست. �� يابند� تقاضا مي شو� 
�صل مد�� �� به ��نشگا� 

���� �سالمي ��حد تهر�� غر� 
به نشاني شهر� قد�� بلو�� 
���ما�� خيابا� ��ختي� كوچه 
سقفي� پال�16 ��سا� نمايد.


