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آگهی تغییرات شرکت فناوران اطالعات و 
ارتباطات میعاد شرق سهامی خاص به شماره 

ثبت 206517 و شناسه ملی 10102481335 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )199779(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/01 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: 

شــرکت خیابان میرزای شــیرازی شمالی- کوچه شــهدا- پالک 25 

)جدید(- طبقه ســوم به کدپســتی 1586758113 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت نیروگستران تیراژه
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
462136 و شناسه ملی 14004479015 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)199778(

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/07/01 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضاء هیئت مدیره از 5 نفر به 3 نفر 

کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. درخصوص اصالح 

ماده اساســنامه مقرر گردید حق امضاء را اعضای هیئت مدیره مشخص 

می کنند و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

آگهی انتقال شرکت ابزار درمان سهامی عام
 به شناسه ملی 10101023780

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )199782(

 به موجب نامه شماره 131/269 مورخ 96/5/29 اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری استان سمنان و مستند به صورتجلسه مجمع 

عمومی فوق العاده مورخ 1396/5/7 مرکز اصلی شــرکت ابزار درمان 

سهامی عام به نشانی تهران، شهر اسالمشهر میدان مبعث کوچه شایان 

26 پالک 41 طبقه همکف کد پســتی 3313856544 انتقال یافت و 

در اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 57298 

به ثبت رسیده است.

* مدیر روابط عمومی صندوق 
احیا و بهره برداری از بناها و اماکن 
تاریخی و فرهنگی: یکی از راه های 
نتیجه بخش برای گسترش موزه ها 

استفاده از بناهای تاریخی احیا شده 
توسط بخش خصوصی است که از 
نمونه های موفق آن خانه مستوفی 
شوشتر استان خوزستان است که 

عالوه بر جاری شدن جریان زندگی 
در این بناها، تاریخ و فرهنگ آن 

منطقه در موزه ای که در آن بنا 
راه اندازی شده در معرض دید 

عموم قرار گرفته است.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1396/7/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت 

مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: - رضا 

جبارنژاد به شماره ملی 2909654869 به سمت مدیرعامل 

و عضــو هیئت مدیره- پیمان آقا خانبابائی به شــماره ملی 

0063278881 به سمت رئیس هیئت مدیره- رضا بازگیری 

به شماره ملی 2064692185 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیره امضاء کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 

قبیل چک ســفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق 

عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نیروگستران تیراژه 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

۴6۲۱۳6 و شناسه ملی ۱۴00۴۴۷۹0۱۵

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)۱۹۹۷8۱(

روز گرم تابستانی است و هیچ چیز به اندازه دیدن 
یک مکان تاریخی نمی تواند هم لذت تفریح سالم را به 
شما ببخشد و هم به آگاهی شما در این روز طوالنی 
بیافزاید. اگر بچه ها را با خود همراه سازید، بی شک 
خاطره این روز پر بار و زیبا تا مدت ها نقشبند ذهنشان 
خواهد شد؛ اما تنها تصمیم به رهسپاری کافی نسیت 
و باید قدم به قدم با رفتار مناسب خود در حین بازدید 
الگوی خوبی برای فرزندان و نسل بعدی خود باشید. 
این گونه غیرمستقیم مسئولیت خطیر و پر اهمیت 
حفظ اماکن و آثار تاریخی کشورمان را به آیندگان 

منتقل خواهید کرد.
هر چه با مطالعه تاریخی بر فرهنگ و هویت خود بیشتر 
مسلط شوید، شــوق شما به حفظ اماکن تاریخی و بازدید 
از موزه بیشتر خواهد بود. این شوق را با تشویق فرزندانتان 
به مطالعه تاریخ و تکیه بر فواید مطالعه تاریخی در نزد آنها 
می توانیــد به ارث بگذارید. یکــی از فواید تاریخ که در نزد 
فالســفه و تاریخ دانان مســلمان به آن تاکید فراوان شده 

است، عبرت آموزی از تاریخ است.
خاطره نویسی از سر ناآگاهی

 بر تن ابنیه تاریخی 
هر جا ســر بر می گردانی متاســفانه نامی بر تن دیوار 
مکان تاریخی به زشتی و کج سلیقگی، خاطره نویسی شده 
است. افسوس و صد افسوس که با این همه آگاهی بخشی 
از طریق رســانه ها هنوز هم افرادی با شــخصیت هیجانی 
و آســیب زننده به اماکن تاریخی هســتند که دست از نام 
نویسی شان بر تن ابنیه تاریخی بر نمی دارند. جای تعجب 
اســت که حتی آرامگاه های پر بازدیدی چون مقبره حافظ 
و ســعدی نیز از این خاطره نویسی ها در امان نمانده اند. به 
راســتی چقدر باید یک اندیشه محدود و اسیر باشد که با 
چنین رفتارهایی بدترین عملکرد را در برابر میراث تاریخی 

و فرهنگی کشورش به نمایش بگذارد!
هادی صغیری یک بازدید کننــده اماکن تاریخی گله 
مندانه می گوید: »زمانی راه تخریب اماکن تاریخی مسدود 
می شــود که با اعمال قانون به صورت پر و پا قرص در برابر 

خاطیان بایستیم.«
هما رحمتی یک فرهنگی که به همراه دانش آموزان به 
موزه آمده است، برایمان می گوید: »مدرسه و کتب درسی 
در زمینه نهادینه ســازی فرهنگ حفظ آثار تاریخی نقش 

خیلی موثری دارند.«
فاطمه ایزدیان یک مادر دانش آموز می گوید: »در خانه 
بــرای بچه هایمان از اهمیت میراث فرهنگی صحبت کنیم 
و برای بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی به صورت دســته 

جمعی و خانوادگی وقت بگذاریم.«
محلی برای مرور خاطرات تاریخی

مــردم ما در گذار تاریخ حامــل فرهنگ و هنر وزینی 
هستند که ما بخشی از آن را در معماری و بخش دیگری را 
در موزه ها می بینیم. گویی که بازتاب این هنر و فرهنگ در 
ساختمان ها و اشیا تاریخی دیده می شود. زندگی در معماری 
جریان دارد و مردم خاطرات خود را در این مکان ها تجربه 
می کنند. جواهراتی که به مناسبت تولد کودکان، ازدواج و 
اعیاد خریداری و هدیه می شود، ظروفی که در آنها هر روز 
غذا می خورند یا ظروف عتیقه ای که فقط در میهمانی ها از 
آنها استفاده می شده است، مردم با این ها زندگی می کنند 
و بعدها همین ظروف در موزه ها  گذاشــته شده و ما آنها 
را می بینیــم؛ هم یاد آنها می کنیم و هم زندگی هایی که با 
عشــق و شور در زمانی دیگر در جریان بوده را مرور دوباره 
خواهیم داشت. آن روز با همراهی دوستان و خانواده برای 

نهادینه کردن فرهنگ مراقبت از مکان های تاریخی- بخش پایانی

احیای اماکن تاریخی با تکیه بر فرهنگ بومی 
گالیا توانگر

* رئیس  گروه امور موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی خراسان رضوی: موزه ها را نباید صرفا مکانی دانست 
که به نمایش آثار و بقایای انسانی و تاریخی به جای مانده از اعصار و قرون گذشته می پردازند. موزه ها عالوه  بر 
نگهداری، تحقیق و پژوهش، در حقیقت بنیادهای علمی و فرهنگی هستند که می توانند به مرکز تبادالت فرهنگی 

و تاریخی اقوام و ملل تبدیل شوند.

ما هم یک خاطره می شود، خاطره ای که بعد از سال ها با بچه 
هامان برای بازدید دوباره اش به موزه می رویم، انگار روی در 
و دیوار و  اشــیا موزه حک شده است و در حین توضیحاتی 
که برای آنها می دهیم، خودمان به سال ها عقب تر بازگشته 
و به دنبال جوانی خود و دوســتانی هستیم که ساعت های 

خوشی را در کنار ایشان سپری کرده ایم.
امیر جوانبخت عضو انجمن مفاخر معماری ایران ضمن 
توضیحات باال برایمان می گوید: »معماران بزرگ ایرانی با چه 
ذوق و سلیقه ای و چه کاربردی ساختمان ها را طراحی کرده 
و ساخته اند. موزه ها فضایی نو هستند که خاطرات معماری 
قدیم ایران را تداعی می کنند. یاد بادگیرها، یاد حیاط های 
محفوظ خانه ها، یاد حرکت های سیال و آرام توی کوچه پس 
کوچه های قدیم، یاد نورهایی که از سقف بازارهای قدیمی به 
پایین می آمد و یاد انسجام و ترکیب فوق العاده بناهای قدیمی 

ایران در عکس های موزه ها کامال جریان دارد.«
وی ادامه می دهد: »از این یادها که بگذریم یاد ترم یک 
معماری با استاد عزیزمان دکتر ادیب زاده می افتم که با چه 
شوقی ما را به کشیدن کروکی و دقت در پرسپکتیو بناهای 
قدیمی، تشویق می کرد. زاویه ای پیدا کردیم و پرسپکتیوی 
کشیدیم و همه مشغول، کمی خسته شده بودیم که دیدیم 
استاد با جعبه ای شیرینی آمدند و به همه شیرینی دادند، 
درس شــیرین و اخالق خوش و مهارت در تدریس، چنان 
قوتی به ما داد که تا آخر تحصیالت برویم و سال ها کروکی 
بزنیــم و کتاب کروکی هم چاپ کنیم و.. .بعد از آن مرتب 
به موزه می آمدیم با ســهراب سپهری و نقاشی هایش انس 
گرفته بودم؛ آثــار هنرمندانی را در موزه ها دنبال می کردم 
که پیشتر تنها عکس کارهایشان را در مجالت دیده بودم. 
حاال در موزه کارهایشان را تمام و کمال و بزرگ می دیدم. 
هــر بازدید یک خاطره بود، برای ما و یک تجدید خاطره با 

بخشی از هنر معاصر ایران. هنرمندانی که هنر مدرن را به 
ایران آوردند و چهره ای دیگر از هنر را به ایرانیان نشان دادند، 
ولــی با ته مایه های ایرانــی و همچنان جذاب و تاثیرگذار. 
ایران درودی، اسب های ترقی جاه، خط نقاشی های جلیل 
رسولی، آبرنگ های آتشزاد و خرمی نژاد و رنگ روغن های 
فوق العاده کاتوزیان و... هر نمایشــگاهی که در موزه برگزار 

می شد، چقدر خاطره انگیز بود و جالب برای من مشتاق.«
جوانبخت در تکمیل صحبت هایش می گوید: »بعد از 
تمام شدن درس حاال دوباره وقت انتقال تجربیات بود. یاد 
آوری خاطرات و گوشزد کردن این تالش ها برای نسل جدید. 
به تدریس مشغول شده بودم و  این بار با دانشجویانم به خلق 
خاطرات جدید پرداختم. بچه ها را برای بازدید و کشــیدن 
کروکی به موزه می برم و تاریخ تکرار می شود، اما من کجا و 
استادان من کجا؟! موزه ها پیوندی ناگسستنی با تاریخ دارند و 
ما هر چه بیشتر تاریخ را خوانده باشیم و بشناسیم از موزه ها 
بیشــتر لذت می بریم. هر موزه ای خاطرات بخشی از تاریخ 
ایران را به یادمان می آورند. خالصه برای زنده نگه داشــتن 
فرهنگ این مرز و بوم باید برای نسل جدید از تاریخ بگوییم و 
از خاطرات و آنها را به موزه ها ببریم و برای انتقال این فرهنگ 
وقت بگذاریم و تالش کنیم و گرنه نسل جدید غرق در بازی 
رایانه ای و اینترنت برای خودشان خاطرات دیگری می سازند 
و با قهرمانان دیگری آشنا می شوند و به موضوعات دیگری 
فکر می کنند و شــاید ما و فرهنــگ ما در ذهن آنها جایی 

نداشته باشد، وقت تنگ است و زمان در گذر.«
موزه ها، مردمان و رویکرد های نو

محمدرضا پهلوان رئیس  گروه امور موزه ها و اموال منقول 
فرهنگی و تاریخی خراسان رضوی تاکید می کند: »موزه ها را 
نباید صرفا مکانی دانست که به نمایش آثار و بقایای انسانی 
و تاریخی به جای مانده از اعصار و قرون گذشته می پردازد. 

موزه ها عالوه  بــر نگهداری، تحقیق و پژوهش، در حقیقت 
بنیادهای علمی و فرهنگی هســتند که می توانند به مرکز 
تبادالت فرهنگی و تاریخی اقوام و ملل تبدیل شوند. امروزه 
موزه ها در کشورهای گردشگرپذیر و توسعه یافته فرهنگی، 
از مقاصد مهم توریستی محسوب می شوند که افزون بر نقش 
محوری چرخه تبادالت فرهنگی به چرخه اقتصادی کشور 

کمک می کنند و به آگاهی و شعور همگان می افزایند.«
وی در ادامــه می گوید: »موزه هــا مکان هایی برای 
جاویدان شــدن و جاویدان ماندن هستند.اگر ما امروزه 
شــاهد اخبار خوشــایند ایجاد موزه هــای خصوصی در 
محله هــا و بافت ها و منازل برخی از کشــورهای مذکور 
هستیم، نتیجه خوب شناخت مردم از خودشان و پیشینه 
فرهنگی و تاریخی و هویت آنان است که تالش می کنند 

جاویدان شوند.«
این کارشــناس در مورد چگونگــی گرایش کودکان و 
نوجوانان به موزه هــا توضیح می دهد: »توجه به کودکان و 
نوجوانان در موزه، یکی دیگر از اهداف و سیاســت های ما 
اســت. یکی از وظایف مهم موزه ها، ایجاد این ارتباط بین 
نســل گذشته، حال و آینده اســت. همان طور که آموزش 
مبنای شــکل گیری درســت و علمی هر امری اســت، در 
موزه ها نیز این موضوع حیاتی است. باید به شکل های جدید 
و نو، ارتباط گسســته شده نسل حاضر را با آثار به نمایش 
درآمده در موزه ها برقرار کرد. با موزه آرایی درست و علمی 
می توان تالش کرد تا احساس، هنر و سلیقه خالق یک اثر 
به بیننده و مخاطب موزه انتقال پیدا کند. موزه ها باید برای 
تمام مخاطبان خود، برنامه مناسبتی و فصلی تعریف کنند 
و به علم روز موزه  داری مجهز شــده، مکانی پر تردد برای 
عموم مردم باشــند. در واقع تبدیل به مقصد گردشگران و 

توریست ها شوند.«

بهره برداری از بناهای تاریخی
 با توجه به فرهنگ بومی 

ســید امین صانعی مهری مدیر روابط عمومی صندوق 
احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برایمان 
توضیح می دهد: »میراث  فرهنگی یک کشور به درک بهتر 
تاریخ سیاسی و اجتماعی آن کشور کمک می کند. میراث 

 فرهنگی و مستند، حافظه ملی یک کشور محسوب می شوند. 
در واقع در دوره مدرن کنونی هویت و اصالت شهرها نشات 
گرفته از میراث آن شهرهاست. امروز در دیدگاه های کنونی 
مفهوم میراث  فرهنگی فراتر از المان ها و یادمان های تاریخی 
رفته و به نوعی به همه دســتاوردهای بشری از گذشته تا 

کنون مربوط می شود.«
وی در ادامــه می گوید: »اکنون بــا همه ظرفیت ها و 

ارزش های موجود در ابنیه تاریخی چیزی که به چالش این 
روزهای ایران تبدیل شده حفظ این ارزش ها برای نسل های 
آینده است، اما این دغدغه مختص این کشور نیست، بلکه به 
یک دغدغه جهانی تبدیل شده است. موضوعی که بزرگان 
حــوزه میراث  فرهنگی ایران بــر روی آن اتفاق نظر دارند، 
برگشتن جریان زندگی در این ابنیه تاریخی است که تنها 
در صورتی محقق خواهد شد که این دغدغه در عموم جامعه 
فراگیر شــود. هرجا خود مردم متولی یک کار باشند قطعا 

نتیجه بخش خواهد بود.«
مدیر روابط عمومی صندوق احیا و بهره برداری از بناها و 
اماکن تاریخی و فرهنگی ضمن اشاره به اهمیت احیا و انتقال 
فرهنگ های بومی می گوید: »تحقق عمومیت بخشیدن به 
فرهنــگ احیا و انتقال فرهنگ های بومی منطقه ای یکی از 
اهداف اصلی احیای این بناهاست؛ چون یکی از پارامتر های 
مهم در ارزشمند شدن تاریخ یک کشور فرهنگ ها و خرده 
 فرهنگ ها، ســنت ها، آداب و رسومی است که از گذشته به 
جای مانده و به عنوان میراث این کشور در اشاعه فرهنگ به 
سایر کشور ها مؤثر خواهد بود. عمومیت بخشیدن به فرهنگ 
احیا و آموزش به نســل امــروز و اهمیت حفظ این میراث 
بی بدیل،حافظه تاریخی ایران را برای نسل های آینده حفظ 
خواهد کرد. این مدل کاری اکنون در بسیاری از کشورهای 
دنیا که دارای تاریخ کهن هستند در حال انجام است، چرا 
که دولت ها به تنهایی توان مرمت همه ابنیه کشور را ندارند. 
از این رو صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی 
و فرهنگی اجرای این استراتژی یعنی واگذاری بهره برداری 
این ابنیه را به سرمایه گذاران بخش خصوصی به عهده دارد. 
واگذاری بناهای تاریخی که در معرض خطر نابودی هستند 
به بخش خصوصی برای احیای زندگی در این بناها که تنها 

با حضور مردم در این بناها میسر می شود.«
وی در تکمیــل صحبت هایش با ذکر مثالی می گوید: 
»یکی از راه های نتیجه بخش برای گســترش این موزه ها 
استفاده از بناهای تاریخی احیا شده توسط بخش خصوصی 
است که از نمونه های موفق آن خانه مستوفی شوشتر استان 
خوزستان است که عالوه  بر جاری شدن جریان زندگی دراین 
بناهــا، تاریخ و فرهنگ آن منطقه در موزه ای که در آن بنا 

راه اندازی شده در معرض دید عموم قرار گرفته است.«

م الف1106

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران
دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد جهت انجام عملیات 
اجرایی احداث خوابگاه دانشجویی پردیس مرکزی خود، اقدام 
به شناســایی پیمانکاران واجد صالحیــت نماید. لذا از کلیه 
پیمانکاران واجد شرایط که تواما دارای گواهی رتبه بندی پایه 
3 رشــته ابنیه و 4 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور 
می باشند دعوت می شود از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت 
ده روز جهت دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار و تکمیل 
و تحویل اسناد و مدارک ارزیابی اقدام نماید. بدیهی است به 
مدارک تحویل شــده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
مشخصات پروژه:

1- کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس
2- مشاور: مهندسین مشاور معماری و محیط

3- نشــانی دریافت و تحویل مدارک: تهران- تقاطع جالل 

آل احمد و بزرگراه چمران- دانشگاه تربیت مدرس- روبروی 
ساختمان مرکزی- دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی- 

آقای افشار- تلفن: 82882020
4- اســناد مناقصه در اختیار پیمانکاران واجد شرایط و تعیین 

صالحیت شده قرار خواهد گرفت.
5- مشخصات پروژه: اجرای خوابگاه ده طبقه به متراژ حدود 

7500 مترمربع.
6- مدت زمان اجرای عملیات: 30 ماه

7- هزینه های مربوط به درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
8- کارفرما در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.

www.modares.ac.ir :9- آدرس اینترنتی دانشگاه

مدیریت روابط عمومی 
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

شرکت تهران پلی استر تاپس سهامی خاص
 به شماره ثبت 215000 

و شناسه ملی 10102563826

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1396/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای سیدعلی 

اصغر طباطبائیان به شماره ملی 4579201221 به عضو هیئت 

مدیــره )به جای آقای محمد پرنیانپور( برای بقیه مدت تصدی 

انتخاب گردید.

به اســتناد صورتجلســه 

مجمــع عمومــی عادی 

به طــور فوق العاده مورخ 

1395/08/29 تصمیمات 

ذیــل اتخاذ شــد: آقای 

مهران هاشــمی صبور به 

 0042455030 کدملی 

بــه ســمت مدیرعامل و 

خانم  هیئت مدیره  رئیس 

به  هاشمی صبور  مرجانه 

 0042831806 کدملی 

به ســمت نایــب رئیس 

اقدس  خانم  هیئت مدیره 

غالم شــاهی بــه کدملی 

0385714841 به سمت 

به  هیئت مدیــره  عضــو 

عنوان اعضاء هیئت مدیره 

برای مدت 2 سال انتخاب 

شدند. کلیه اسناد و اوراق 

شرکت  تعهدآور  و  بهادار 

از قبیل چک  سفته بروات 

و عقود اســالمی و اوراق 

عــادی و اداری بــا امضا 

همراه  منفردا  مدیرعامل 

دارای  مهــر شــرکت  با 

اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت سینا 
ویستا دارو 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 

۲6۲6۷۲ و 
شناسه ملی 
۱0۱0۳80۱۱۷۳

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور 

اداره ثبت 
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ 1396/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نظرعلی 
نقی پورچناری به شماره ملی 5699038035 به عنوان بازرس 
اصلی و کیوان صالحی چناری به شماره ملی 5699046860 
بــه عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یکســال انتخاب 
گردیدند. علی قربانی چناری به شماره ملی 5699039996 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و محمد ترکاشون به شماره 
ملی 3979663116 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
غفار قربانی چناری به شماره ملی 5699041613 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره همگی به سمت اعضا اصلی 
و بهنام قربانی چناری به شــماره ملــی 0011353351 به 
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از 
قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسالمی با امضا ثابت 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشند. 

آگهی تغییرات شرکت نقشه  برداران دیماور کرج 
سهامی خاص به شماره ثبت 

۴8۱0 و شناسه ملی ۱0۱00۲۲۹۱80 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرستا ن های استان تهران

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهریار )۱۹۹۷80(


