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خادم اهل بیت)ع( بودن توفیقی است که هر 
فردی لیاقت حضور در آن آستان مقدس را ندارد.

می گویند تا از سوی امام بزرگوار دعوت نشوی 
محال اســت بتوانی به زیارت مشرف بشوی چه 
رسد به اینکه به افتخار خادمی حرمین شریفین 

نائل آیید.
اما به راستی راز این افتخار چیست و چگونه 
فرد بزرگی همچون شیخ عباس قمی توفیق تالیف 
چندین اثر ماندگار در خدمت به مکتب اهل بیت 
علیهم السام از جمله  کتابت اثر ارزشمند و گهربار 
»مفاتیح الجنــان« را پیدا می کند یا فرد دیگری 
همچون عامه امینی خالق اثر ماندگار »الغدیر« 
می شود که در آن حقانیت شیعه و اهل بیت)ع(را 
با استناد به منابع اهل تسنن بیان می کند و یا در 
روزگار ما عزیزانی در ستاد بازسازی عتبات عالیات 
این توفیق نصیبشان می شود تا بیش از چهارده 
سال همراه با کمک های مردمی در سراسر جهان، 
صادقانه و خالصانه برای ترمیم و بازسازی و توسعه 
حرمین شریفین در کشور جنگ زده عراق مشغول 
خدمت باشند و شبانه روز و بی وقفه بکوشند و با 
توجه به وجود مشــکات متعدد در کشور عراق 
از جمله تضاد های فرهنگی، مشــکات ناامنی 
و ... همچنان عاشــقانه و بدون حاشیه مشغول 

خدمت باشند.
یاد این جمله کلیدی از حضرت امام راحل می افتم 

که فرمودند: »صدام رفتنی است!«
با ســقوط حکومــت دیکتاتوری صــدام و آزاد 
شــدن ورود زائران به عتبات مقدسه در عراق، خیل 
مشتاقان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم الســالم راهی این کشور شدند و از طرفی به 
دلیل سرکوب شدید شیعیان در دوران حکومت بعثی 
صدام، حرمین شــریفین در عراق نه تنها هیچگونه 
طرح توسعه ای پیدا نکرده بودند بلکه از نظر سازه و 
ساخت و ساز هم بسیار قدیمی و در بخش هایی نیز 

در حال تخریب بودند.
اما با افزایش روزافزون جمعیت زائران عتبات کشور 
عراق، نیاز به طرح توسعه حرمین شریفین و ساخت و 
ســاز هتل ها و مهمانسراها و حسینیه های متعدد برای 
پذیرایــی و اســکان این زائران امری ضــروری به نظر 
می رســید و این موضوع در دستور کار دولت عراق قرار 
گرفت که در این میان کشــور ما در ابتدا با تشــکیل 
ستادی تحت عنوان ستاد »کمک های مردمی« به کمک 
مردم جنگ زده عراق رفت، اما رفته رفته این مرکز نیز 
پاسخگوی حل مشــکالت عدیده موجود در شهرهای 
مقدس و شیعه نشــین عراق نبود تا اینکه این مرکز در 
سال 1382 نام خود را به »ستاد بازسازی عتبات عالیات« 
با محوریــت کمک های مردمی تغییر داد. چندی بعد، 
ناگهان دولت نوپای عراق گرفتار یک جنگ ناخواســته 
و نیابتی با تکفیری های تروریست از درون شد و عمده 
فعالیت های بازسازی و توسعه حرمین شریفین به ستاد 

بازسازی عتبات عالیات ایران سپرده شد.
این ســتاد بــا همراهی مــردم عاشــق اهل بیت 
علیهم السالم تاکنون توانسته است طرح توسعه حرمین 
مطهر در چهار شهر مقدس عراق و همچنین حرم مطهر 

حضرت زینب )س( در سوریه را بر عهده بگیرد.

افتخار خادمی و خدمات صادقانه ایرانیان به عتبه مقدسه
 ایرج نظافتی

نگاهی به طرح توسعه حرمین شریفین و فعالیت های بازسازی عتبات عالیات- بخش پایانی 

✔ رئیس ســتاد بازســازی عتبات عالیات نجف اشــرف : طبق آمار اعام شده 
هم اکنون 1500 ایرانی در پروژه های ســتاد عتبات عالیــات نجف در حال فعالیت 
هســتند ولی در ایام پیک کار این میزان به 2 هزار نفر رســیده و یا خواهد رسید.

والمسلمین  حجت االسام   ✔
جواب  در  پناهیــان  علیرضــا 
نسبت  برخی  شــبهه افکنی های 
آنها  عالیات:  عتبات  بازسازی  به 
که می گویند پول ســاخت و ساز 
حرم ها و ســفر عتبات را به فقرا 
بدهید، چرا نسبت به پول هایی که 
خارجی  تفریحی  سفرهای  صرف 
نمی کنند؟! اعتراضی  می شــود، 

که صرف سفرهای تفریحی خارجی می شود، اعتراضی 
نمی کنند؟!«

این کارشناس مسائل مذهبی در حاشیه بازدید از 
کارگاه ساخت نیم ضریح خیمه گاه امام سجاد)ع( و در 
جمع کارکنان ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس 
اظهار می دارد: » تا فردی قصد ســفر به عتبات عالیات 
داشته باشد یا بخواهد کمکی در زمینه توسعه و بازسازی 
حرم ها انجام دهد، سریعا عده ای می گویند که پول این 
را به فقرا بدهید. نوروز امسال چندین هواپیما و مسافر 
به قصد تفریح عازم آنتالیا شــد، سوال ما این است که 
این پول ها کجا هدر رفت و چرا خرج فقرا نشد؟! یا اگر 
رفته بودند مثال عتبات، این پول ها چقدر خرج ساخت 
و ساز حرم ها می شد و حاال که رفتند ترکیه چقدر خرج 

داعش شده است؟«

وی به اجر معنوی زیارات در روایات اسالمی اشاره 
می کند و می گوید: »براساس آموزه های دینی، هر کسی 
قدمی برای اهل بیت )ع( بردارد یا حتی اگر شخصی یک 
بیت شعر برای آنان بگوید، بهشت بر او واجب می شود 
و حتی اگر کســی این شعر را بخواند یا گوش دهد هم 

بهشت بر او هم واجب است.«
این استاد حوزه و دانشگاه خطاب به دست اندرکاران 
بازسازی عتبات عالیات می گوید: »صحن  و رواق هایی که 
شما در حرم های مطهر می سازید، همانند ابیات اشعار 
مذهبی اســت، این اقدامات، زیبایی معارف واالی اهل 
بیت )ع( را دوچندان می کند و هر کسی هم در گسترش 
این معارف کمک کند، در بهشت خدای متعال جا دارد 
 و شــما عزیزان  از آن اجر و ثواب بهره مند هســتید.«
اما در پایان این گزارش الزم اســت از دو عزیز بزرگوار 
که از خادمان حرم علوی و حســینی در نجف و کربال 

هستند سخن بگوییم.
جناب آقای محمــد زاده از مســئوالن و خادمان 
در ســتاد نجــف که در خدمت بــه زوار ایرانی از هیچ 
کوششــی دریغ ندارند و به گفته دوســتان و همکاران 
کیهانــی، آقای محمدزاده در ایام اربعین به شــیوه ای 
خستگی ناپذیر در اسکان زائران علوی در نجف فعالیتی 
مضاعــف و صادقانه و خالصانه دارد و در کربالی معلی 
هم جناب آقای نیکوصفت معروف به » حاج ابومحسن« 
از خادمان حســینیه حرم مطهر امام حســین )ع( و از 
اعضای ســتاد عتبات عالیات هستند که در خدمت به 

آغاز بازسازی حرم مطهر حضرت زینب)س(
بعد از دور شــدن تکفیری ها از اطراف حرم مطهر 
حضرت زینب)س( اقدامات بازســازی جهت این حرم 
انجام شد، به طوری که کاشی کاری، بازسازی بخش هایی 
از حرم، تعویض درها و بازســازی مصلی نماز جمعه در 

کنار حرم بخشی از همین اقدامات است.
حسن پالرک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
ضمن بیان این ســخنان، به گزارشــگر روزنامه کیهان 
می گوید: »طرح توسعه حرم مطهر حضرت زینب )س( 
انجام شــده و ما در حال مذاکره با طرف ســوری برای 
آغاز عملیات اجرایی این پروژه هســتیم. ضمن اینکه 
تملک زمین هم صورت گرفته و می کوشــیم در جهت 
اداره بهتر حرم اقداماتی را انجام دهیم. طرح توســعه 
حــرم مطهر حضرت زینب )س( بــه دلیل قرار گرفتن 
آن در بافت تاریخی و نظر یونسکو نسبت به آن معطل 

مذاکره با آنها است.«
پالرک اظهار می دارد: » ساخت مهمانسرا )مضیف( در 
حرم مطهر حضرت زینب )س( آغاز شده که امیدواریم در 
نیمه اول سال آینده عملیات اجرایی آن پایان پذیرد و 
قرار است که آستان قدس رضوی برای پذیرایی از این 
زائران در هر وعده غذایی بیش از هزار غذا را توزیع کند.«

چگونگی جذب نذورات خارجی
رئیس ســتاد بازسازی عتبات عالیات درباره جذب 
کمک های خارجی برای توسعه عتبات عالیات می گوید: 
» به دلیــل تحریم ها علیه کشــورمان دربــاره جذب 

کمک های خارجی این اقدامات از طریق رابطین صورت 
می گیرد اما اخیرا جهــت جذب این اقدامات مدیریت 
بین الملل ستاد عتبات عالیات فعالیت خود را آغاز کرده 
و تالش می کنند جهت سازماندهی و جذب کمک های 
شیعیان دنیا اقداماتی را انجام دهند. ما می کوشیم فضا و 
بستر مناسب را برای جذب کمک های عالقه مندان دیگر 
کشورها و عتبات عالیات فراهم کنیم که در این زمینه 
حتی مذاکراتی هم با مسلمانان کانادا، ایتالیا و پاکستان 
صورت گرفته و تفاهم نامه هایی هم در این زمینه انجام 
شده است و قرار است در اربعین سال 96 تفاهم نامه ایجاد 

فضای سبز در کربال توسط ایتالیایی ها اجرایی شود.«
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در ادامه تصریح 
می کند: »محور کمک های انجام شــده به ستاد عتبات 
عالیات مردمی اســت و ما می کوشیم بسترهای الزم را 

برای جذب این کمک ها فراهم کنیم.«
آمارها چه می گویند؟

پروژه های کوچک و بزرگ بازسازی عتبات عالیات 
در حال حاضر به 155 عدد می رسد.

 ضمن اینکه صد هزار مترمربع بافت فرش در کرمان 
برای صحن حضرت فاطمه زهرا )س( بافته  می شــود و 
555 بافنده در کرمان و 400 بافنده در خراسان جنوبی 
و 150 بافنده در کاشــان مشغول بافت فرش دستباف 

برای پهن کردن در عتبات عالیات هستند.
تمامی فرش های دســتباف عتبــات عالیات امانی 
هستند، به طوری که فرش به مدت یک سال در حرم ها 

پهن شــده و بعد از آن به علت متبرک شــدن در بازار 
فروخته شــده و با هزینه  آن فرش جدیدی خریداری و 

چرخش تولیدی صنعت فرش انجام می شود.
گفته می شــود مردم ایران وقتــی از عملیات های 
اجرایــی بزرگ در اعتاب مقدســه مطمئن شــده اند 
کمک های خود را به ســتاد بازســازی عتبات عالیات 
افزایش دادند و اگر فرد ایرانی برای توســعه و بهسازی 
اعتاب مقدسه ماهی هزار تومان بپردازد سرعت اجرای 
پروژه ها افزایش یافته و قطعا هزینه ســه هزار میلیارد 
تومانی اجرای پروژه ها تا 6 سال آینده تامین خواهد شد.

عنایات ویژه 
در نام گذاری صحن حضرت زهرا)س(

هم اکنون بزرگ ترین پروژه در نجف اشــرف به نام 
صحن حضــرت فاطمه زهرا )س( توســط ایرانی ها در 

حال اجراست.
پروژه طرح توسعه حرم حضرت علی )ع( و صحن و 
شبستان حضرت زهر ا)س( ویژگی های منحصر به فردی 
دارد که دائم الوضو بودن طراح نقشه  این پروژه، یا عنایت 
خداوند و اهل بیت)ع( در مورد زمان بندی خرید زمین 
هتل هــا و تخریب آن و همچنیــن نام صحن حضرت 

زهرا )س( بخشی از این عنایات است.
علیرضا فداکار رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
نجف اشــرف در این باره می گوید: »روزی که به دنبال 
نامگذاری پروژه توسعه حرم امیرالمومنین )ع( بودیم ، 
نام این پــروژه در ایران صحن حضرت زهرا )س( و در 
عراق با توجه به نظر آیت اهلل سیســتانی امام هادی )ع( 
بود کــه البته عنایات ویژه ائمــه را در این باره بعینه 

مشاهده کردیم.«
وی تصریح می کند: » بیش از 4 ماه اختالف در مورد 
تعیین نام پروژه توســعه حرم علوی داشتیم که در این 

آیت اهلل سیستانی داشته باشیم که نقش بسزایی در طول 
مسیر بازسازی عتبات عالیات داشته اند.«

رئیس ســتاد بازسازی عتبات عالیات نجف تصریح 
می کند: »طبق آمار اعالم شده از سوی ستاد بازسازی 
عتبات عالیــات، هم اکنون 1500 ایرانی در پروژه های 
ستاد عتبات عالیات نجف در حال فعالیت هستند ولی 
در ایام پیک کار این میزان به 2 هزار نفر رســیده و یا 

خواهد رسید.«
خدمت به اهل بیت در عتبات عالیات دلی است

عباس قطب الدینی مدیر امور اســتان های ســتاد 
بازسازی عتبات عالیات می گوید: » آرزوی همه مشتاقان و 
دلباختگان و دلسوزان آن بوده که بتوانیم روزی حرم های 
اهل بیت را ساخته و توسعه دهیم و خدا را شاکریم که 
در این مقطع این افتخار را به ایرانی ها ارائه کرده است 
البته نمی دانیم که این زمان چه مقدار اســت اما باید 
از موقعیت خدمت به اهل بیت علیهم الســالم حداکثر 

بهره مندی را برد.«

زائران ایرانی فعالیت دارند و امیدواریم این عزیزان و همه 
خدمتگزاران به ســاحت مقدس اهل بیت در صحت و 

سالمتی کامل باشند.
همچنین الزم اســت از بــرادر گرامی جناب آقای 
کاظمی معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد عتبات 
که انجام گفت وگوها را با مسئوالن این ستاد هماهنگ 
کردند و جــوان برومند آقای میالد جوادی که زحمت 
تهیه عکس ها در تهران، کربال و نجف را بر عهد داشتند 
صمیمانه تشکر کنم، با این امید که گزارش های دیروز 
و امروز کیهان توانسته باشد گوشه ای از زحمات خالصانه 
ایرانیان خادم حرمین شریفین در عراق را پوشش داده 
باشــد، به امید توجهی و گوشه چشمی، به قول حافظ: 
بر آستان جانان گر سر توان نهادن/ گلبانگ سربلندی 

بر آسمان توان زد.

بدون نقطه کور

جدو    ل

✔ حســن پارک رئیس ستاد 
طرح  عالیات:  عتبات  بازســازی 
حضرت  مطهــر  حرم  توســعه 
حال  در  و  شده  انجام  زینب)س( 
مذاکــره با طرف ســوری برای 
آغاز عملیــات اجرایی این پروژه 
هستیم. ضمن اینکه تملک زمین 
هم صورت گرفته و می کوشیم در 
جهت اداره بهتــر حرم اقداماتی 
را انجــام دهیم. طرح توســعه 
زینب )س(  حضــرت  مطهر  حرم 
بافت  در  قرار گرفتن آن  دلیل  به 
به  نسبت  یونسکو  نظر  و  تاریخی 
آن معطل مذاکره با آنها اســت.

4 ماه 4 بار با آقای ابوعلی معاون اســتاندار نجف دیدار 
کردیم و از وی خواســتم با آیت اهلل سیستانی دیدار و 
درباره تعیین نهایی نام این پروژه صحبت کند و به وی 
بگوید که ایرانی ها عالقه مند هستند که نام این صحن 
حضرت زهرا)س( باشــد. اما آقای ابوعلی آخرین بار به 
صراحــت به من گفت که صالح نمی داند به یک مرجع 
تقلید بگوید که شــما نظرتان را در مورد نام صحن در 

حال ساخت حرم علوی تغییر دهید.«
بار برای  فــداکار ادامه می دهد : » هر چند وقت یک 
ارائه گــزارش روند کارها خدمت آیت اهلل سیســتانی 
می رسیدیم اما در هنگام ارائه یکی از گزارش ها به ایشان 
عرض کردم حضرت زهرا)س(  در مدینه غریب هستند 
و دلمــان می  خواهد که نامی از بی بی  دو عالم در کنار 
مرقد مطهر امیرالمومنین)ع( داشــته باشیم. بالفاصله 
بعد از پایان این پیشنهاد آیت اهلل سیستانی از نامگذاری 
صحن در حال ساخت حرم علوی به نام حضرت زهرا )س( 
استقبال کردند، که جا دارد همین جا یک تشکر ویژه از 

وی خاطرنشــان می کنــد: »زمانی کــه در حرم 
امیرالمؤمنین و مقابل بارگاه ایشــان قرار می گیریم به 
شیعه بودن خود افتخار کرده و وقتی در صحن و سرای 
امام حسین )ع( و بین الحرمین قرار می گیریم و کارهای 
زیبای صورت گرفته از ســوی جمهوری اسالمی ایران 
در عتبات عالیات انجام شــده را می بینیم خدا را شکر 

می کنیم و به خود می بالیم.«
قطب الدینی با بیان اینکه جایگاه ســتاد بازسازی 
عتبات عالیات بسیار حساس است، اظهار می دارد: »سعی 
کردیم تا حد توان این جایگاه را حفظ کرده و امیدواریم 
که خداوند این خدمت به اهل بیت را قبول کرده و این 

کارها را ذخیره ای برایمان در آخرت به حساب آورد.«
واکنش حجت االسام پناهیان به شبهه افکنی ها

حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان در جواب 
شبهه افکنی های برخی نسبت به بازسازی عتبات عالیات 
می گوید: »آنها که می گویند پول ساخت و ساز حرم ها 
و سفر عتبات را به فقرا بدهید، چرا نسبت به پول هایی 

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
فوق العاده  بطور  عادی  عمومی 
تصمیمات   1394/7/12 مورخ 

ذیل اتخاذ شد:
ترازنامــه و حســاب ســود و 
زیان ســال مالــی 93/12/29 
آقایان  رســید.  تصویــب  بــه 
وحیــد اکبری داریــان به کد 
محمد   0054797780 ملــی 
اســمعیل موســائی داریان به 
کــد ملــی 1728631191 و 
عباس موســائی داریان به کد 
به سمت  ملی 1729762506 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 

2 سال انتخاب شدند.
آقای حمید کریمی آذر داریانی 
بــه کد ملــی 0035427647 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
آقای اصغر عباســی به کد ملی 
ســمت  بــه   1719587744
بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات 
انتخاب و تعیین ســمت هیئت 
مدیــره، تصویــب ترازنامــه و 
صورت هــای مالــی، انتخــاب 
بازرس انتخاب شــده توســط 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت 
آگهی های سازمان  پایگاه  در  و 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت کشت 
و صنعت نوشینه
 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 133164
و شناسه ملی 

10101764347

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه 5 تهران

از اعضای محترم این شــرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( که در 
ســاعت 16 روز یکشنبه مورخ 96/5/1 در محل ســالن اجتماعات مسجد امام حسن مجتبی)ع( 
واقع در بلوار دادمان جنب پل یادگار انتهای ارغوان غربی تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
توجه: در صورتی که هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند اســتفاده 
از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. 
بدیــن منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف هفت روز از انتشــار این آگهی 
به همراه نماینده خود و با در دســت داشــتن مدرک مورد عضویت در تعاونی و کارت شناسایی 
معتبر در محل دفتر شــرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویــت طرفین، عضویت متقاضی و 
اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توســط مقام مذکــور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی 
برای نماینده صادر گردد. کلیه کاندیداهای تصدی ســمت هیئت مدیره و بازرســی از تاریخ نشر 
این آگهی حداکثر ظرف مدت یک هفته درخواست کتبی ثبت نام خود را به همراه مدارک مربوطه 

تحویل و رسید دریافت دارند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
در خصوص صورت های مالی ســال 95-94 و بودجه سال جاری 96، 3- ارائه گزارش تغییرات 

اعضاء و سرمایه 4- انتخاب هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
                                                                      هیئت مدیره

آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی خدماتی 
و پشتیبانی کارکنان چاپخانه دولتی ایران مورخ ۱۳۹۶/4/۳۱

به اطالع کلیه اعضاء محترم تعاونی می رســاند مجمع فوق رأس ســاعت 8 صبح روز 
شــنبه مورخ 1396/4/31 در محل نمازخانه شرکت واقع در تهران میدان امام حسین 

خیابان اقبال الهوری جنب پارک خیام چاپخانه دولتی ایران برگزار می گردد.
دستور جلسه: 1- تصویــب اساسنامه جدید 2- تصمیم گیری در ارتباط با انحالل یا 

هیئت مدیره تعاونیادامه فعالیت تعاونی

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/1/15  
و هیئت مدیره مورخ 1395/1/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ســرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 بمبلغ 10/000/000 ریال 
منقسم به 1000 ســهم 10000ریالی بانام از محل آورده نقدی 
طی گواهی بانک شماره 34/36/93 مورخ 95/1/14 بانک تجارت 
شعبه دریای نور افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. جهت افزایش ســرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا 

گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات افزایش ســرمایه بنا به تفویض 
اختیار به هیئت مدیره انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل 
سهامی خاص به شماره ثبت 43093 

و شناسه ملی 10100884575

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

آگهی تغییرات شرکت آرام سیر مدرن 
پردیس با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت ۱۰7۹ و شناسه ملی ۱4۰۰۶۲57۱۰5

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/11/9 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای فرید جوانمردی با کد ملــی 1530285550 با پرداخت 3/000/000 
ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکاء درآمد. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 
10/000/000 ریال به 13/000/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه 
اصــالح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از 2 نفر بــه 3 نفر افزایش و ماده مربوطه 
اساســنامه اصالح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشــرکه آنان پس از افزایش به 
شرح ذیل است: یونس علیزاده دارای 8/000/000 ریال سهم الشرکه و فریده قلندری 
ســنزیقی دارای 2/000/000 ریال سهم الشرکه و فرید جوانمردی دارای 3/000/000 

ریال سهم الشرکه.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

شهرستان های استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  پردیس )5۳۱۳4(

آگهی تغییرات شرکت آرام سیر مدرن پردیس 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰7۹ 

و شناسه  ملی ۱4۰۰۶۲57۱۰5
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1395/11/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - آقای یونس علیزاده به شــماره ملی 0073830526 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای فرید جوانمردی به شــماره ملی 1530285550 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت  مدیره و خانم فریده قلندری ســنزیقی به شــماره ملی 1652828095 به 
سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس 

هیئت  مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
حجت اله قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری 

شهرستان های استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )5۳۱۳۳(

آگهی تغییرات شرکت آرام سیر مدرن 
پردیس با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت ۱۰7۹ و شناسه ملی ۱4۰۰۶۲57۱۰5

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/11/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای یونس علیزاده با کد ملی 0073830526 با دریافت مبلغ 3/000/000 
ریال از صندوق شــرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 5/000/000 ریال کاهش داد. 
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 13/000/000 ریال به 10/000/000 ریال کاهش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. لیست شرکا و میزان سهم  الشرکه 
آنان پس از کاهش به شــرح ذیل اســت: یونس علیزاده دارای 5/000/000 ریال 
ســهم الشرکه و فریده قلندری سنزیقی دارای 2/000/000 ریال سهم الشرکه فرید 

جوانمردی دارای 3/000/000 ریال سهم الشرکه
 حجت اله قلی تبار سرپرســت اداره ثبت شــرکتها و موسســات 

غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد 
وامالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری پردیس )5۳۱۳۲(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی 
زرین دشت سهامی خاص به شماره 
ثبت ۹۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۶۰۰

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )5۳۱۳۶(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1396/3/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهی 
به ســال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. آقایان مســعود محمدیان نمینی 
بــه شــماره ملــی 0033315116 و داوود مرادی گراوند به شــماره ملی 
1290812853 بســمت بازرســان اصلی و علی البدل برای مدت یکســال 
انتخاب گردیدند. آقایان مرتضی گیتی نما به شــماره ملی 0043207049، 
علی زاهدی به شــماره ملی 1284423239، فرهاد ســماعی نژاد به شماره 
ملی 1284438287، سامان ســماعی نژاد به شماره ملی 1288995946 و 
ماهان گیتی نما به شماره ملی 0450145050 بسمت اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی 
زرین دشت سهامی خاص به شماره ثبت 

۹۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۶۰۰ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/3/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای مرتضی گیتی نما به شــماره ملی 0043207049 به سمت رئیس هیئت 
مدیره- آقای علی زاهدی به شماره ملی 1284423239 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره- آقای علی سماعی نژاد به شماره ملی 1288951728 به سمت 
مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و 
اموری که تعهد مالی نداشته باشند، با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای 
هیئت مدیره منفردا معتبر می باشــد. کلیه اوراق رسمی و بهادار از قبیل چک، 
ســفته، برات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضا مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  تهران )5۳۱۰۳(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ 1396/2/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پونه عطارچی طهرانی به شماره ملی 0452360102 
به جای خانم معصومه عطارچی طهرانی به شــماره ملی 0044126557 برای بقیه 

مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲۹۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰75455۶ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )5۳۱۳۹(

آگهی تغییرات شرکت آوان تاوا تاو سهامی خاص به شماره 
ثبت ۳۶۲4۶7 و شناسه ملی ۱۰۱۰4۰۸۹۹۹۹

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/2/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران- شهر تهران- ونک- خیابان شهید مسعود 
صابری- خیابان بیست و یکم- پالک 26- طبقه دوم- کد پستی 1995777856 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )5۳۰۹4(

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات ناوآکو سهامی خاص 
به شماره ثبت ۲4۶۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰7۰۱5۶5 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/2/9 و صورتجلسه تنفس مربوطه تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 1395/9/30 به تصویب رسید. 
ســازمان حسابرسی با شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 
منتهی بــه 1396/9/30 انتخاب گردید. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )5۳۱۰۹(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری منطقه 5 تهران

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند با توجه به انجام اصالحات به عمل 
آمده در قانون بخش تعاون جمهوری اســالمی ایران مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( این شــرکت 
راس ســاعت 15/30 روز شنبه مورخ 1396/4/10 در محل سالن اجتماعات مسجد امام حسن مجتبی)ع( 
واقع در بلوار دادمان جنب پل یادگار انتهای ارغوان غربی تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. از کلیه 
اعضای محترم دعوت می گردد تا در جلســه مذکور حضور به هم رسانیده و یا نمایندگان تام االختیار خود 

را به صورت مکتوب معرفی نمایند.
دستور جلسه: 1- طرح و تصویب اساسنامه جدید 2- اتخاذ تصمیم در خصوص تمدید مدت 

هیئت مدیرهفعالیت شرکت از تاریخ انقضاء )95/3/30( به مدت 5 سال

آگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت 
تعاونی خدماتی و پشتیبانی کارکنان چاپخانه 

دولتی ایران مورخ ۱۳۹۶/4/۳۱

هیئت مدیره تعاونی

به اطالع کلیــه اعضاء محترم تعاونی می رســاند مجمع فوق راس 
ساعت 9/30 صبح روز شــنبه مورخ 1396/4/31 در محل نمازخانه 
شرکت واقع در تهران میدان امام حسین خیابان اقبال الهوری جنب 

پارک خیام چاپخانه دولتی ایران برگزار می گردد.
دستور جلسه:

1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرســان 2- بررسی و تصویب 
صورتهای مالی ســالهای قبل، منتهی به سال  1395، 3- بررسی و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال  1396، 4- تغییرات سرمایه و اعضاء 
5- دریافت وام و تســهیالت از بانکها و موسســات مالی و اعتباری 

6- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان


