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عصر پیشــرفت و تکنولوژیست، اما برخی 
رفتارهای نژادپرستانه ای که شاهدیم گویای این 
حقیقت اســت که انگار هنوز در عصر جاهلیت 
زندگی می کنیم. انگار هنوز هم یاسرها وسمیه ها 
زنده اند و در زیر شــکنجه هایی به مراتب بدتر 
از عصر جاهلیت به جرم مســلمان بودنشان در 
گوشــه گوشــه این گیتی جان می دهند. حال 
مسلمانان هنوز هم حال خوبی نیست. آنها جرم 
یکتاپرستیشان را بعد از قرنها وعصرهای متمادی 

بازهم دارند با دادن جانشان پس می دهند. 
از کشتار مسلمانان در عراق و سوریه و یمن 
تا میانمار، همگی به نوعی در یک مســیر علیه 

مسلمانان طراحی شده است.
این روزها، به هرسایت و روزنامه ای که سر می زنیم، 
تصاویر دهشتناک و زجرآوری را می بینیم که حتی دل 
سنگ نیز به درد می آید. زنده زنده سوزاندن کودکان، 
زنان و مردان مسلمان و به صلیب کشیدنشان را می شود 
چه بنامیم به جز نسل کشی؟! نظامیان میانمار با شکنجه 
و کشت و کشتار وسیع مسلمانان این کشور چند وقتی 

است که کام دنیای اسالم را تلخ کرده اند.
برآنیــم در این گــزارش این حادثــه را به همراه 
کارشناسان سیاسی و صاحب نظران بررسی و کنکاش 

کنیم. 
جرقه این آتش از کجا زده شد؟ 

میانمار دومین کشور بزرگ آسیای جنوب شرقی 
اســت و طبق آخرین آمار به دســت آمده از جمعیتی 
بالغ بر 55 میلیون نفر برخوردار است که 70درصد آن 

بودایی هستند.
محســن پاک آیین سفیر اســبق ایران در کشور 
تایلند و کارشناس ارشد روابط بین الملل در گفت وگو با 
گزارشگر روزنامه کیهان با  اشاره به اینکه در سال 1982 
قانون حقوق شهروندی در میانماربه تصویب رسید که 
به واســطه این قانون از میــان 144 اقلیت موجود در 
این کشــور 135 اقلیت حق شهروندی دریافت کردند، 
می افزاید: » اما به 9 قوم دیگر روهینگیا که مسلمانان این 
کشور را شامل  می شود و قریب به 2میلیون نفر هستند 
و 4درصد جمعیت کشور میانمار را در بر می گیرند حق 
شــهروندی اعطا نکردند و لذا این باعث شد بعد از آن 
اعالم کنند که مسلمانان روهینگیا بنگالی هستند و باید 

به این کشور بازگردانده شوند.«
بگفته این دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه، بعد 
از تصویب این قانون، کوچ اجباری مسلمان روهینگیا با 
انواع فشارها از سوی دولت میانمار آغاز شد و به دنبال آن 
این تعداد از برخی مزایای شهروندی همچون استخدام 
در مراکز و ســازمان های دولتی محروم گشتند و حتی 
کار به اینجا نیز ختم نشــد و انواع خشونت ها علیه این 

مسلمانان صورت گرفت.
مسلمانان روهینگیا

 از چه مزایایی محرومند 
* رژیــم میانمــار از صــدور کارت هویــت برای 
مســلمانان امتناع می کند و به همین خاطر این مردم 
نمی توانند در داخل کشــور تــردد کنند. عالوه بر آن، 
دولت برای مسلمانان گذرنامه صادر نمی کند و لذا آنها 

از مسافرت های خارجی محروم هستند.
* دولت میانمار به مسلمانان روهینگیا اجازه سفر 
نمی دهد و اگر آنها بخواهند از یک روســتا به روستای 
دیگــر بروند باید مبلغی را به عنــوان مالیات به دولت 

جنایات علیه مسلمانان 

و سکوت مدعیان حقوق بشر
فاطمه داداشی✍

نسل کشی

 در میانمار

 تا کی ادامه دارد؟ 

 محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس 
مسائل استراتژیک: سازمان های 
بین المللی متشکل از نمایندگان 

دولت هاست بنابراین آنان مطابق 
خواسته ها و منافع دولت هایشان 

عمل می کنند و امروز سکوت مجامع 
بین المللی همه به نفع دولت های 

مستکبر است تا از این طریق بتوانند 
به سرکوب و کشتار مسلمانان 

بی دفاع ادامه دهند.

* محسن پاک آیین سفیر اسبق ایران در تایلند و کارشناس ارشد روابط بین الملل: مطمئناً 

بودائیان افراطی با چراغ سبز دولت دست به این جنایات می زنند و حمایت های کشورهایی 

مثل آمریکا و انگلیس نیز از دولت میانمار مشهود می باشد.

بپردازند.
* تحصیل در دانشگاه ها برای مسلمانان ممنوع است.

* مسلمانان نمی توانند در ادارات دولتی استخدام 
شوند.

* مســلمانان بدون کسب مجوز نمی توانند ازدواج 
کننــد و برای گرفتن این مجوز هم باید مالیات بدهند 
و پس از ازدواج نیز نمی توانند بیش از دو فرزند داشته 

باشند.
* بالغ بر 40 هزار نفر از کودکان روهینگیا در غرب 
میانمــار به این خاطر از هرگونه تحصیل و ســفر و… 
محروم هستند که والدین مسلمان آنها بدون اجازه دولت 
ازدواج کرده اند و خودشان جزو فرزندان سوم و یا چهارم 

هستند. این کودکان شناسنامه ندارند!
* خانواده های مسلمانان میانمار مجبور هستند تا 
در هر ســال یک عکس خانوادگی را که شامل تمامی 
اعضای خانواده آنها باشــد به دولت تحویل بدهند و در 
صورتی که نوزاد جدیدی در خانواده آنها متولد شده و 
یا یکی از اعضای خانواده آنها درگذشته باشد باید مبلغی 

را به عنوان مالیات به دولت بپردازند.
* آنها اغلب برای بیگاری )کار اجباری( برده می شوند 

و از آنها به زور اخاذی می شود.
* خدمات عمومی مثل خدمات بهداشتی و آموزش و 
پرورش از مسلمانان روهینگیا دریغ می شود و بی سوادی 
در میان آنها تا 80 درصد است و در واقع، هیچ نهادی 

وجود ندارد که مشابه دولت آنها را سرپرستی نماید.
* این مسلمانان حق مالکیت بر زمین را نیز ندارند. 
این آزار ها و شــرایط ضدانســانی بســیاری از بومیان 
روهینگیا را وادار می کند که از زادگاه خود به ســمت 
کشورهای بیگانه مثل بنگالدش، تایلند و مالزی بگریزند، 
اما اغلب جان خود را از دست می دهند و یا به جای اول 

بازگردانده می شوند.
* مسلمانان روهینگیا اجازه تعمیر و نوسازی مساجد 
و یا مدارس خود را بدون مجوز دولت ندارند و هر کسی 
که اقدام به نوســازی این بنا ها کند زندانی می شود و از 
همین رو به مدت 20 سال است که در این منطقه مسجد 

و یا مدرسه جدیدی ساخته نشده است.

* اگــر مســلمانی در میانمــار قصــد دایر کردن 
فروشگاهی را داشته باشد باید با یک بودائی شریک شود. 
فرد بودائی در این شراکت هیچ سهمی را نمی پردازد اما 

از سود حاصل از این فروشگاه بهره مند می شود.
آغاز بحران 

دولت میانمار برای رفع اختالفات و مشکالت میان 
مسلمانان و بوداییان، سیاست کوچ اجباری کل 6 میلیون 
مسلمان روهینگیایی را از منطقه آرکان اتخاذ کرده است. 
به واســطه این سیاست اتخاذ شده از جانب دولت 
قریب به 150 هزار نفر از مسلمانان آرکان به بنگالدش، 
50 هــزار نفر به تایلند و 40 هزار نفر به مالزی و تعداد 
قابل توجهی به دیگر کشورهای آسیایی مهاجرت کردند. 
در آخرین اظهار نظر رئیس جمهوری میانمار بیان شده 
است که 800 هزار نفر از این قوم را باید از میانمار اخراج 

کرد تا تنش ها پایان یابد!
ســفیر اسبق ایران در کشــور تایلند با بیان اینکه 
بودائیان افراطی بیشترین درگیری را با مسلمانان میانمار 
دارند می افزاید: »مطمئناً بودائیان افراطی با چراغ سبز 

دولت دســت به این جنایات می زننــد و حمایت های 
کشــورهایی مثل آمریکا و انگلیس نیز از دولت میانمار 

مشهود می باشد.«
 وی با  اشــاره به حمایت بالشــرط آمریکا از خانم 
آنگ سان ســوچی سیاســتمدار، دیپلمات، نویسنده 
و مدافع حقوق بشــر برمه ای کــه هم اکنون به عنوان 
نخســتین مشــاور دولتی میانمار و رهبر اتحادیه ملی 
برای دموکراسی فعالیت می کند، می افزاید: »سوچی در 
2002بعد از اینکه در انتخابات موفق نشــد و به زندان 
افتاد کشورهایی مثل اسرائیل، آمریکا و انگلیس میانمار 
را تحریــم کردند و بــا اینکه وی در زندان بود با متحد 
شدن تمام کشورهای غربی به بهانه حمایت از حقوق بشر 
به وی جایزه صلح نوبل را اعطا کردند و همان شــخص 
امروزپس از آزاد شــدن از زندان در مقام مشاور ارشد 
دولتی میانمار از حمایت کنندگان خشــونت و شکنجه 

بر علیه مسلمانان این کشور می باشد.«
محسن پاک آیین خواستار اعمال فشار بیشتر علیه 
دولت میانمار شــده و می افزاید: »واقعیت این است که 

تنها ترکیه و ایران به تنهایی نمی توانند کار اصلی را انجام 
دهند و همه دنیا باید اعمال فشار کنند و تحریم هایی را 
علیه میانمار اعمال کنند هم سیاسی و هم اقتصادی و 
دولت آنان را متقاعد کنند تا به قوم روهینگیا هم حق 
شهروندی اعطا کنند و دست از ظلم علیه آنها بردارند.«

مرگ جایزه صلح نوبل
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای یکی از جلسات 
درس خارج فقه، تقلیل فاجعه میانمار به یک درگیری 
مذهبی بین مسلمانان و بودایی ها را نادرست خواندند و 
افزودند: البته ممکن است در این حادثه تعصب مذهبی 
تأثیر داشــته باشــد اما این قضیه، یک قضیه سیاسی 
است، زیرا مجری آن، دولت میانمار است و در رأس آن 
دولــت نیز زنی بی رحم قرار دارد که برنده جایزه صلح 
نوبــل بوده و با این اتفاقات، در واقع، مرگ جایزه صلح 

نوبل رقم خورد.
محمدحســن قدیری ابیانه کارشــناس مســائل 
اســتراتژیک در گفت وگو با گزارشــگر روزنامه کیهان، 
درباره سکوت مجامع بین المللی حقوق بشری در مقابل 
نسل کشی مسلمانان مظلوم میانمار، می گوید:» کشتار 
مردم میانمار در سکوت مدعیان حقوق بشر غربی امر 

عجیبی نیست.«
وی می افزایــد: »چرا که این کشــتار برای مجامع 
بین المللی با عنوان نقض حقوق بشر به شمار نمی رود 
که بخواهند برای دفاع از مردم مظلوم میانمار سخنی 
بــه زبان جــاری کنند بلکه خود نیــز در این جنایت 

شریک هستند.«
این کارشناس مسائل استراتژیک در ادامه می گوید: 
»ســازمان های بین المللــی متشــکل از نماینــدگان 
دولت هاســت بنابراین آنان مطابق خواسته ها و منافع 
دولت هایشــان عمل می کنند و امروز ســکوت مجامع 
بین المللی همه به نفع دولت های مســتکبر اســت تا 
از این طریق بتوانند به ســرکوب و کشــتار مسلمانان 

بی دفاع ادامه دهند.«
قدیری ابیانه با بیان اینکه امروز عده ای جنایتکار به 
عنوان ایجاد امنیت در مناطق مختلف جهان دست به 
کشتار مردم بی دفاع زده و خود از جنایت کاران حمایت 
می کنند، ابراز می دارد: امروز عربستان جنایتکار به عنوان 
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل نه تنها از حقوق 
مردم جهان دفاع نمی کنــد بلکه خود از متعرضان به 
حقوق آنان و حامیان جنایتکاران جهان مثل آمریکا و 

رژیم غاصب صهیونیسم است.«
وی با تاکید براینکه سازمان ها و نهادهای بین المللی 
باید سران میانمار را مجازات کنند، می گوید: »فشار بر 
سازمان های بین المللی برای محاکمه سران میانمار از 
سوی مردم جهان یک اصل غیر قابل انکار است و این 

امر با تبلیغات جهانی تاثیر مطلوبی خواهد داشت.«
این کارشناس مسائل استراتژیک در پایان خاطرنشان 
می کند: »الزم اســت علما، نخبگان، مسلمانان و همه 
کســانی که می توانند این فجایع را متوقف کنند وارد 

عمل شده و اقدامات الزم را انجام دهند.«

از ادعا تا واقعیت
خبرگــزاری رویترز گــزارش داد، اتحادیه اروپا و 
آمریکا در حال بررسی تحریم های هدفمند علیه رهبران 
ارتش میانمار به دلیل اقدامات سرکوب گرانه آنها علیه 
مسلمانان روهینجا هستند. این اقدامات آوارگی بیش 
از 500 هزار نفر از این مسلمانان را در پی داشته است.
به نقل از خبرگزاری رویترز، مصاحبه  با بیش از 12 

دیپلمات و مقام دولتی مستقر در واشنگتن، یانگون و 
اروپا فاش کرد که آمریکا و اتحادیه اروپا در بحث هایشان 
درمورد گزینه ها برای پاسخ به بحران میانمار تحریم ها و 
مجازات هایی را به طور ویژه علیه ژنرال های ارشد ارتش 

میانمار در نظر گرفته اند.
بــا این حال منابع آگاه به این بحث ها گفتند هنوز 
هیچ چیز تصمیم گیری نشده و ممکن است واشنگتن 

و بروکسل تا مدتی دست نگه دارند!
باید گفت که مجامع مدعی حقوق بشری فقط در 
مقام ادعا برآمده اند و هنوز هیچ اقدام کارســازی برای 

رفع مشکالت مردم مسلمان میانمار انجام نداده اند.
یکی از مقام های آمریکایی گفت، درحالی که هنوز 
هیچ ضرب االجل قاطعی مشــخص نشده، اما آمریکا 
امیدوار است که برنامه ای برای میانمار از سوی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفرهایش به 
آسیا در نیمه نخست نوامبر 2017 مطرح شود. دولت 
واشنگتن به دنبال ارسال پیامی قوی به ارتش میانمار 
است اما نگران این است که اقدامی خشن و نسنجیده به 
چین اجازه رشد تاثیر دیپلماتیک و اقتصادی در میانمار 
را بدهد. حمایت ها از اعمال تحریم های اقتصادی مجدد 

بر میانمار از سوی دولت آمریکا کم است.
دیپلمات های مســتقر در نیویــورک گفته اند که 
سازمان همکاری اسالمی در مجمع عمومی سازمان ملل 
به دنبال یک قطعنامه حقوق بشری علیه میانمار است.

سال گذشته میالدی، اتحادیه اروپا برای نخستین بار 
در 15 سال گذشته اعالم کرد که قطعنامه ای را در کمیته 
سوم مجمع عمومی سازمان ملل که بر حقوق بشر تمرکز 
دارد، ارائه نمی کند و بجای آن سوابق حقوق بشری میانمار 
را محکوم کرد و خواستار بهبود شرایط در این کشور شد.

یکی از دیپلمات ها در نیویورک گفت: اتحادیه اروپا 
در جلسه کنونی می تواند این قطعنامه را مجدد بررسی 
کند، پیش نویس طرح سازمان همکاری اسالمی را در 

نظر بگیرد و از مسلمانان روهینجایی حمایت کند.
محموله بشر دوستانه هالل احمر 

ایران در راه میانمار
محموله بشردوستانه هالل احمر ایران برای کمک 
به مردم میانمار به زودی به بنگالدش ارسال خواهد شد.

رئیس جمعیت هالل احمر به همراه رئیس سازمان 
امداد و نجــات و معاون امور بین الملل عازم بنگالدش 
است و محموله بشردوستانه کشورمان نیز برای کمک به 
مردم پناهجوی میانماری پس از بارگیری به بنگالدش 

ارسال می شود.

❖

❖

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عــادی بطور فوق العاده 
تصمیمات   1396/5/25 مورخ 
ذیــل اتخاذ شــد: آقایان صدرا 
صادقــی یزدانخــواه کدملــی 
حســین  و   0012941913
لشگری کدملی 5599630587 
و احمــد صادقــی یزدانخــواه 
و   1377821870 کدملــی 
احمــد ودود ســیدی کدملی 
عنــوان  بــه   1377772179
اعضــای هیئت مدیــره بــرای 
انتخاب شدند  دو ســال  مدت 
آقای احمــد صادقی یزدانخواه 
و  رئیس هیئت مدیره  به سمت 
آقای حسین لشگری به سمت 
و  هیئت مدیره  رئیــس  نایــب 
آقای بهرام صادقــی یزدانخواه 
و  ســهامداران  از  )خــارج 
بــه  هیئت مدیــره(  اعضــای 
 2 به مدت  مدیرعامــل  عنوان 
آقای  گردیــد.  انتخاب  ســال 
روح افــزا  پورمحمــد  حســن 
 1378607627 کدملــی 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
کدملی  درویش  مختــار  آقای 
ســمت  بــه   6269884731
برای مدت  بازرس علی البــدل 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت صنایع 

پالستیک و مالمین 
ایران سهامی خاص

 به شماره 
ثبت 48160 
و شناسه ملی 

10100933582

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: ایجاد دفتر خدمات حقوقی جهت ارائه خدمات 
حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی در دعاوی کیفری و حقوقی- انجام وکالت 
در مراجع قضائی- اداری- مالی- ثبتی- دادگاه های خانواده- شــهرداری ها 
و کمیســیون های آن به ویژه کمیســیون ماده پنــج دادگاه های انقالب و 
مراجــع مربوط به تعزیــرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیســیون های 
آن- هیئت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی- دیوان 
عدالت اداری- همچنین ارائه خدمات حقوقی شــامل مشاوره و انجام امور 
وکالــت از طرف خارجیان در مراجع داخلــی و از طرف ایرانیان در مراجع 
بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضائی کشــورهای خارج مطابق با ضوابط و 
قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین المللی و انجام امور دادرســی اعم از 
داخلی و بین المللی. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران 
شهر تهران- چهارراه آبسردار- کوچه شهید محسن آجانلو- خیابان مجاهدین 
اسالم- پالک 236- طبقه سوم- واحد 10- کد پستی 1157773735 اولین 
مدیران: آقای فیروز اصالنی به شماره ملی 1288692056 به سمت رئیس 
موسسه به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و 
بهادار بانکی و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به 
امضاء فیروز اصالنی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضاء 
رئیس موسســه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساسنامه- طبق مجوز شماره 20/44589 ث مورخ 1394/8/27 مرکز 

امور مشاوران حقوقی وکال و کارشناسان آگهی گردید. 

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی پیشوای عدالت حق
 در تاریخ 1396/6/5 به شماره ثبت 42546 

به شناسه ملی 14007020000

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

آگهی تغییرات شرکت نفیس دانه گلستان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴5۹۲۱۹ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۹۹۹۲
 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1396/01/29 

تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره مرکــب از 2 نفر الی 8 نفر 

می باشــد و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید بــه موضوع فعالیت 

شــرکت )مشــاوره در جهت تهیه طرح های تجــاری، مشــاوره، مطالعه و 

تحقیقات جهت نیاز تجاری مشــتریان، مشــاوره مدیریــت در زمینه های 

مالــی، مالیاتی، ســرمایه گذاری و کلیه امور مرتبط کــه در صورت ضرورت 

قانونــی انجام موضوعات فعالیت پس از اخــذ مجوزهای الزم( الحاق و ماده 

مربوطه اساســنامه اصالح گردید. علیرضا عدالت ش. ملی: 0031083676 

با پرداخت مبلغ 330/000/000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکا 

قرار گرفت فاطمه ابوالحســن لو ش. ملــی: 2802712500 باپرداخت مبلغ 

330/000/000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه 

سرمایه شــرکت از مبلغ 1/000/000/000 ریال به 1/660/000/000 ریال 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. اســامی شــرکا و 

میزان سهم الشــرکه هر یک به شرح ذیل می باشــد. حسین مهاجرمنقوش 

)2121378928( دارنــده مبلغ 750/000/000 ریال سهم الشــرکه، مریم 

نوروزی )2121882901( دارنده مبلغ 200/000/000 ریال سهم الشــرکه، 

صدرا مهاجرمنقــوش )0023910682( دارنده مبلــغ 50/000/000 ریال 

سهم الشرکه، علیرضا عدالت )0031083676( دارنده مبلغ 330/000/000 

ریــال سهم الشــرکه، فاطمــه ابوالحســن لو )2802712500( دارنده مبلغ 

330/000/000 ریال سهم الشرکه.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. 

موضوع: موضوع موسسه »نشر دیجیتال« می باشد که مصادیق فعالیت های آن عبارتند 
از: تصدی قرار دادن اطالعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها 
در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در موضوعات 
مختلــف در معرض عرضه از طریق حامل های دیجیتال نظیر الواح فشــرده و تصدی 
قرار دادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض 
دسترس عموم ازطریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطالعات و از طریق سامانه 
پیامک انبوه و شــبکه تلفن هوشــمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی.
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران - دامپزشکی- 
خیابان بوســتان سعدی - خیابان قصرالدشــت - پالک 555 - طبقه همکف - واحد 
شمالی - کد پستی 1346697454 سرمایه شخصیت حقوقی: 10000000 ریال می باشد. 
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: خانم لیال اطهر به شماره ملی 2002719721 دارنده 
1/000/000 ریال سهم الشــرکه آقای محمدمهدی اطهر به شماره ملی 2002763453 
دارنده 9/000/000  ریال سهم الشــرکه اولین مدیران شــرکت برای مدت یک ســال 
به شــرح ذیل انتخــاب گردیدند: خانم لیال اطهر به شــماره ملــی 2002719721 به 
ســمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدمهدی اطهر به شــماره ملی 
2002763453 به ســمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و 
تعهدآور موسسه از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء رئیس 
هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه آگهی به موجب مجوز شماره 96/164845 مورخ 1396/04/26 وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی صادر گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

تاسیس موسسه غیرتجاری همیار پیشرفت و آبادی باران 
در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱5 به شماره ثبت ۴۲۶۶5 

به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۴8۹۲۱
مناقصه گزار: سازمان بهشت زهرا)س(

موضوع مناقصه: نگهداری فضای ســبز ناحیه دو و ســه ســازمان و مراقبت از تاسیسات 
وابسته به آن

بدینوسیله پیرو آگهی مناقصه عمومی شــماره 17-96/16 منتشره در روزنامه های همشهری 
و کیهــان مورخ 96/7/10 به اطالع می رســاند مناقصه فوق الذکر تــا پایان وقت اداری مورخ 

96/7/24 تمدید و شرایط متقاضی به شرح زیر اصالح گردید.
شــرایط متقاضی: 1- دارای رتبه گرایش کشــاورزی از معاونــت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاســت جمهوری 2- ارائه آخرین پرینت کارکرد ســال جاری جهت محاسبه سقف 
ریالی 3- گواهــی ثبت نام صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

4- داشتن سابقه اجرایی در رشته و زمینه کار و ارائه حسن سابقه در کارهای قبلی.
سایر مفاد آگهی مذکور کماکان به قوت خود باقی است و هزینه های این آگهی و آگهی اولیه 

در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

اعالمیه تمدید و 
اصالحیه آگهی مناقصه شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(

اعالمیه تمدید و 
اصالحیه آگهی مناقصه

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

مناقصه گزار: شهرداری حرم مطهر امام)ره(
موضوع مناقصه: نگهداری فضای ســبز محوطه حرم مطهر امام)ره( و مراقبت از تاسیسات 

وابسته به آن
بدینوسیله پیرو آگهی مناقصه عمومی شماره 96/1 منتشره در روزنامه های همشهری و کیهان 
مورخ 96/7/10 به اطالع می رســاند مناقصه  فوق الذکــر تا پایان وقت اداری مورخ 96/7/24 

تمدید و شرایط متقاضی به شرح زیر اصالح گردید.
شــرایط متقاضی: 1- دارای رتبه گرایش کشــاورزی از معاونــت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاســت جمهوری 2- ارائه آخرین پرینت کارکرد ســال جاری جهت محاسبه سقف 
ریالی 3- گواهــی ثبت نام صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

4- داشتن سابقه اجرایی در رشته و زمینه کار و ارائه حسن سابقه در کارهای قبلی.
سایر مفاد آگهی مذکور کماکان به قوت خود باقی است و هزینه های این آگهی و آگهی اولیه 

در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.


