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یکی دار و ندارش را آورده بود وسط، یکی 
عبایــش را انداخته بود، میان راه تا زوار از 
رویش رد شوند، یکی مشت و مال می داد، 
یکی دمپایی های پاره شــده را می دوخت، 
یکی بر ســر پسرش داد می زد که پشت به 

زائران نشسته  است...
یکی هم کمــی آن طرف  تر، یکه و تنها، 
وسط بیابان، چفیه ای سبز رنگ به روی سر 
انداخته بود و سر به زیرافکنده و آرام آرام، 
قدم می زد. شــانه هایش می لرزیدند. چند 
قدمی راه می رفت و چند لحظه ای می ایستاد. 
نگاهی به جلو می انداخت و صورتش را پاک    
می کرد و دوباره راهی می شــد. کسی چه 
می دانست؟ شاید به زیارت جدش می رفت.

این توصیف گوشه و قطره ای از آن چه در این 
راه اتفاق می افتد، بود. نمک همه جای دنیا شــور 
است و حس و حال خوب میهمانی رفتن همیشه 
بستگی به کیفیت پذیرایی دارد، اما سؤال اینجاست 
نمک پذیرایی اباعبداهلل)ع( در اربعین حسینی از 
چه جنسی است که حالوه دارد؟ و کف خوابی های 
روی زمیــن و غنچه های تاول روی پا، و پذیرایی 
با کم و کیف مختلف چه جور حس و حالی است 
که هر کس در این بزم عاشقی شرکت هم نکرده 
باشد، دلش می لرزد چه رسد به آن که از نزدیک، 

این شور بندگی را لمس کند.
گفتمان اربعین، گفتمان جهانی

در فرهنگ اسالمی و شیعی همواره فرصت های 
بی نظیر و مقاطع ویژه ای وجود داشــته و دارد که 
گفتمان و فرهنگ اسالمی و قرآنی بر گفتمان های 
رقیب غربی و آمریکایی پیروز می شــود. یکی از 
بارزترین نمونه های چنین رویدادهایی که به ویژه 
در چند سال اخیر نمود و بروز ویژه ای پیدا کرده 

است، مراسم راهپیمایی اربعین است.
حجت االســالم علیرضا سلیمی نماینده مردم 
محالت عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات در 
مجلس شــورای اسالمی در گفت و گو با گزارشگر 
کیهــان می گوید: »راهپیمایی اربعین حســینی 
یک حرکت عظیم اســت که ریشه در اعتقادات 
و عواطف مســلمین و جهانیان نســبت به خون 

خدا - اباعبداهلل)ع(-  دارد.«
وی ادامــه می دهد: »اربعین نشــان داده که 
شگفتی آفرین است و دنیای آینده را می تواند رقم 
بزند و عالوه بر آن که می تواند اتحادی عجیب را بین 
مسلمانان ایجاد کند، می تواند ذهن تمام بشریت را 
نسبت به مسائل اساسی حق و باطل روشن کند.«
حجت االسالم سلیمی می افزاید: »اتفاقاتی که 
در این راهپیمایی های معنوی و بی نظیر می افتد، 
چشــم ها را مبهوت کرده و عقل ها را حیرت زده 
کرده است. پذیرایی از زائران با آن حجم عشق و 
احساس را نمی توان با هیچ قلمی به تصویر کشید.«

نماینده مردم محالت با  اشاره به این که اربعین 
یک حرکت خودجوش مردمی است، اظهار می دارد: 
»سیل خروشان اربعین هر سال خروش بیشتری 
می گیرد. ان شاءاهلل به سمت کاخ ظالمان حرکت 

خواهد کرد.«
وی تأکید می کند: »این حرکت کم نظیر در 

عالم گیر شدن 
معرفت حسینی)ع(  
در اجتماع میلیونی 

زائران اربعین

انعکاس همدلی حسینی در رویارویی با موضع گیری های استکبار

هدیه آقاپور
 بخش پایانی

طول تاریخ را رســانه های جهانی آن طور که باید 
پوشش نمی دهند و این ماهیت رسانه های معاند 
را نشان می دهد که از معنویت و انسجام مسلمین 
هراس دارند و از اینکه افکار مردم جهان به سمت 

حقیقت جریان پیدا کند، ناراحت هستند.«
می کنــد:  ســلیمی تصریح  حجت االســالم 
»حســین)ع( خون خداست و این خون پیوسته 
در حال جوشــیدن اســت که ما قطره ای از این 
اقیانوس را در اربعین مشاهده می کنیم. همچنین 
در اربعین فقط بدن ها در کنار هم قرار نمی گیرد، 

بلکه قلب هاســت که در کنار هم گام برمی دارد و 
به سمت حرم ثاراهلل حرکت می کند.«

وی در پایان خاطرنشــان می کند: »شــاهد 
هستیم جوانان به خاطر پاکی دل هایشان هر ساله 
با حضوری افزون تر و چشــمگیرتر در راهپیمایی 
اربعین شــرکت می کنند و امام حسین)ع( چون 
چــراغ فروزان پیش روی بشــریت تــا ابد بوده، 

راهگشای دل های عاشق خواهد بود.«
اربعین در رویارویی بایکوت رسانه ای غرب

ظلم ناپذیری، استکبار ستیزی، عدالت خواهی، 
آزادی طلبی و پیام این حرکت عظیم  الهی است. 
رسانه های تبلیغی جهان هرچند برایشان سخت 
است که بخواهند این سیل جمعیت مشتاق و دل 
باخته را در رســانه های جمعی برای مردم خود 
نشان بدهند، ولی مطمئن هستیم آن هایی که باید 
بفهمند، درک خواهند کرد - حتی سرویس های 
امنیتی و جاسوسی جهان غرب به ویژه آمریکا-  که 
جهان تشیع از چه پشتوانه عظیمی بر خوردار است 

و می تواند مرزهای جغرافیایی را قیچی کند و از 
مردم عراق و ایران امت واحده بسازد.

امروز مردم ایران و عراق با فرماندهی مشترک 
کنارهم قرار گرفته اند و یک روز اقدام به پیاده روی 
این چنینی می کنند و روزی دیگر سالح به دست 
به قلع و قمع داعش دولت خود خوانده آمریکا و 

آل سعود پرداخته و خواهند پرداخت.
مقام معظــم رهبری نیز در مراســم تکریم 
و تقدیــر از مهمان نوازی موکــب داران عراقی و 
خادمان راهپیمایی اربعین به این نکته  اشاره کرده 

و فرمودند: »در شرایطی که دشمنان اسالم ازهمه 
ابزارها و وســایل و از تمام امکانات مالی و مادی 
خود برای مقابله با امت اسالمی استفاده می کنند، 
خداوند متعال راهپیمایی اربعین را ناگهان این گونه 
عظمــت و جلوه می دهد و در واقع آن را به عنوان 
یک آیت عظما و نشانه ای بزرگ از پیروزی نهایی 
جبهه حرکت حسینی بر جبهه کفر و استکبار به 

نمایش می گذارد.«
امام حسین)ع( به حق نقطه اشتراک اهل سنت 
و شیعه مسیحی و هر آزاده در جهان است و یک 
حسن و امتیاز بزرگ راهپیمایی اربعین این است 
که به راهپیمایی اعتراض جهانی علیه اســتکبار 
تبدیل شــده و به همین دلیل است که غربی ها 

اخبار این راهپیمایی را سانسور می کنند.
دکتر امین اسدی فعال رسانه ای در گفت و گو 
با گزارشگر کیهان می گوید: »حضرت زینب )س( 
و امام سجاد)ع( به عنوان نخستین رسانه و مبلغ 
حماســه عظیم واقعه کربال در عاشــورا سال 61 

هجری قمری بودند، اکنون نیز رسانه های دینی و 
اسالمی جهان اسالم باید با تقویت کارکرد حرفه ای 
و ارتقا منش ارزشــی خود بتوانــد نقش آفرینی 
اثرگذاری در تبیین و معرفی این حماسه عظیم و 
اجتماع پرشور پیاده روی اربعین حسینی در بین 

کشورهای اسالمی جهان داشته باشند.«
وی ادامه می دهد: »در حماسه باشکوه اربعین 
فعاالن رســانه ای و فعالین شبکه های اجتماعی 
حضوری پررنگ دارند و همچنین رســانه ها نیز 
دســت به روایتگری پیــاده روی اربعین می زنند. 

ســال های گذشــته فعالین شــبکه اجتماعی با 
واژه هایی چون »حب الحسین یجمعنا« و »روایت 
اربعین«، تصاویر، فیلم و دلنوشته های خود را در 
توییتر و اینستاگرام و... منتشر کردند و این انتشار 

اثرات مطلوبی در جامعه داشت.« 
اسدی می افزاید: »عاشورا، اربعین و کربال خود 
به تنهایی رســانه اصلی و اثرگذار جهان اســالم 
هســتند. نقش آفرینی رســانه انقالبی در تبیین 
و تشــریح ابعاد وجودی حماسه بی بدیل اربعین 
حسینی و پیاده روی عاشقان آل اهلل باید از طریق 
ابزار رسانه، هنر و قلم بیان شود تا جامعه با کم و 

کیف این حماسه آشنا شوند.«
این فعال رسانه اضافه می کند: »حماسه اربعین 
را باید ثبت کنیم، باید از رسانه ها استفاده بشود و 
مردم نسبت به اربعین آگاه شوند، فعالین رسانه ای 
نقش و رسالت مهمی در پیاده روی اربعین دارند. 
دشمنان سعی دارند یا مراسم اربعین برگزار نشود 
و یا اگر برگزار  می شود کمرنگ برگزار شود. این 

حرکت بزرگ سیدالشهدا)ع( ادامه دارد و این اهالی 
رسانه هستند که این حرکت را ادامه می دهند و 
به جهانیان نشان می دهند که مکتب حسین)ع( 

چیست و اصحاب الحسین)ع( چه کسانی اند؟«
وی در ادامه با  اشاره به خاطره ای از پیاده روی 
اربعین اظهار می دارد: »چهارســال قبل تبلیغات 
رســانه ای موجب شد که بنده به همراه دوستانم 
در این حماسه باشکوه و این اجتماع عظیم شرکت 
کنیم و بنــده از آن روز تا به امروز در پیاده روی 
اربعین هرســاله حضور داشته ام. از نزدیک دیدم 
که مردم عراق در هر ســنی از کودک و مسن به 
زوار الحسین خدمت می کنند و به خدمت کردن، 

افتخار می کنند.«
اسدی تصریح می کند: »مردم عراق هرکاری 
می کنند که زائرین اباعبداهلل الحسین)ع( در هیچ 
جایی از مســیر پیاده روی احساس رنج نکنند و 
در بهترین شــرایط در این اجتماع عظیم حضور 

داشته باشند.«

وی اضافه می کند: »خاطرم هست در یکی از 
این سفر ها نوجوانی عراقی در نزدیکی نجف دستان 
من را گرفت و ازمن خواست با او به خانه شان بروم. 
با یکی از دوستانم همراه این برادر عراقی رفتیم. 
وقتی رسیدیم به خانه همه امکاناتی برای زائرین 
امام حسین)ع( فراهم کرده بودند. دیدیم که چقدر 
از حضور ما به عنوان زائرین امام حسین)ع( در خانه 
خود ذوق زده شدند که ان شا اهلل خداوند به این 
ملت شــیعه و این عاشقان اباعبداهلل الحسین)ع( 

سالمتی بدهد و همیشه در سالمتی باشند.«
این فعال رسانه ای تأکید می کند: »ما به عنوان 
فعالین رســانه موظفیم در این ایام حضور داشته 
باشیم تا از روزمرگی و وقایع مهم اربعین گزارش 
تهیــه کرده و آن را به گــوش آن هایی که به هر 

دلیلی نتوانستند بیایند، برسانیم.«
اربعین جلوه کوچکی از جامعه مهدوی

بنابرآن چه در کتاب  های تاریخی آمده است، 
زیارت امام حســین)ع( و یارانش در ســال  های 

اولیه پس از شــهادت ایشــان، چنان شورانگیز و 
انقالب آفرین بود و اثری آشکار در معرفی ظالمان 
و اعمال کفرآمیز امویان داشت، که دستگاه حاکم 
چاره ای جز این ندید که از هجوم زائران حسینی 

جلوگیری کند.
 اما عشــق امام حسین)ع( که در دل مؤمنان 
نهفته بود و تشویق امام باقر)ع( و امام صادق)ع( به 
زیارت آن حضرت چنان بود که شیعیان در پوشش 
تاریکی شب به زیارت  می  رفتند و گاه بعضی هم 
گرفتار دستگاه حکومت می شدند و به شدیدترین 

شکلی مجازات می  شدند.
 در دوران عباسیان، آن ستمگران حیله  گر پس 
از تحکیم پایه  های حکومت خویش دستور تخریب 
و محو آثار مرقد مطهر حســینی را صادر کردند. 
با همه این ستم  ها، بازداشت ها و خشونت  ها که 
تــا پایان حکومت صدام، دیکتاتور عراق نیز ادامه 
داشــت، انبوه زائران مشتاق سیدالشهدا)ع( روانه 
زیارت حرم مطهر آن بزرگوار می  شدند، به  طوری 
که زیارت، این رشــته معنوی، هیچ  گاه گسسته 
نشــد و پیام آور شور ها و شوق  ها، حق  جویی  ها و 

کفرستیزی  ها بود.
اکنون نیز ترکیب شوق زائرین و ایثار و گذشت 
مردم عراق در کنار هم بسیار دیدنی بوده و گویی 
جلوه ای اســت از جامعه مهدویت در زمان ظهور 

ان شاءاهلل.
جایگاه این فضیلت مردم عراق زمانی روشن 
می شــود که جمعیت 25 میلیــون نفری در این 
پیاده روی را در کنار دوملییون و پانصد هزار نفره 
حج گزاران درحج تمتع ببینیم. دولت سعودی پس 
از گرفتن هزینه ســنگین از دولت های اسالمی و 
با سال ها تجربه مدیریتی از اداره همین جمعیت، 
هر چند گاه فاجعه ای چون منا رخ می دهد، ولی 
در اربعین حســینی بیست و پنج تا سی میلیون 
جمعیت زائر در اوج ناامنی و در بدترین وضعیت 
اقتصادی عراق با ایثار و گذشت غیرقابل توصیف 
مردم عراق و نیز در بهترین وضعیت امنیتی زائرین 
را استقبال و پذیرایی می کنند تا بتوانند مناسک 
حسینی را انجام بدهند، به گونه ای که جهان را به 

تحیر وشگفتی وا می دارند.
از ســوی دیگر قرار گرفتــن کنار هم ترکیب 
جمعیت از نژاد های و ملیت ها و زبان های مختلف 
از سراسر جهان و همچنین اُلفت و مهربانی زائرین 
نسبت به یکدیگر به نمایش گذاشتن نمونه ای از 
جامعه صلح طلب اســت که پس از ظهور حضرت 
بقیه اهلل در جهان حاکم می شود. از همین رو مردم 
سراسر جهان، امروز اسالم را که شعارش همزیستی 
مسالمت آمیز است در چهره زائران اربعین حسینی 
می شناسند و اگر کسی بخواهد مسلمان شود به 

تشیع رو می آورد.
 و در پایان می تــوان گفت اگر جمعیتی 20 
الــی 30 میلیونی، 40 روز پــس از ظهور در روز 
عاشورا در اربعین حسینی یکدل و متحد گرد هم 
می آیند، کیست که نداند وارث خون حسین)ع( 
هدایت این لشگر حسینی را به دست خواهد گرفت 
 و برای ریشه کن کردن بنای کفر قیام خواهد کرد؛ 

»نصر من اهلل و فتح قریب«.

* حجت االسالم سلیمی  نماینده مردم محالت عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات در مجلس شورای اسالمی: اربعین یک حرکت خودجوش 
مردمی است شاهد هستیم جوانان به خاطر پاکی دل هایشان هر ساله با 

حضوری افزون تر و چشمگیر تر در راهپیمایی اربعین شرکت می کنند و 
 پذیرایی از زائران با آن حجم عشق و احساس را نمی توان با هیچ قلمی

 به تصویر کشید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 شماره ۹۸/۱۲۰۲۱

1- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملی 10100402664 و کد پستی 1981969961، 
به نشانی تهران، سعادت آباد، باالتر از کوی فراز، بلوار برق، شرکت برق منطقه ای تهران، ساختمان حوزه ستادی، طبقه سوم، بال شرقی امور 

تدارکات و قراردادها
2- موضوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر

متقاضیان  اسناد:   دریافت  محل  و  مبلغ  مهلت،  زمان،   -3
تدارکات  سامانه  به   ،98/7/24 لغایت   98/7/17 تاریخ  از  می توانند 
مراجعه   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الکترونیکی 
پرداخت  درگاه  طریق  از  ریال   500/000 مبلغ  پرداخت  با  و 
شبا  )شماره   4001050904005655 حساب  شماره  به  اینترنتی 
منطقه ای  برق  نام شرکت  به   )IR890100004001050904005655
واریزی  شناسه  شماره  به  مرکزی  بانک  خزانه  کل  اداره  نزد  تهران 
خرید  جهت   3-64-0509-74-221500-82-0000000001003

اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
افتتاح  زمان  از  پیشنهادات  اعتبار  پیشنهادات:  اعتبار  مدت   -4

پاکات شش ماه می باشد.
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 
بانکی  ضمانتنامه  صورت  به  کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین 
شبا  )شماره   4001050906372822 حساب  به  نقدی  واریز  یا  معتبر 
برق  سپرده های  تمرکز   )IR740100004001050906372822

تهران نزد خزانه می باشد.
6- نام و نشانی دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه ای تهران 

به نشانی مندرج در بند یک.
تام االختیار  نماینده  توجیهی:  جلسه  در  شرکت   -7
متبوع  شرکت  از  معرفی نامه  داشتن  دست  در  )با  پیشنهاددهندگان 
می بایست در جلسه توجیهی که در روز سه شنبه مورخ 98/7/30 ساعت 
10 صبح در محل دفتر حفاظت فیزیکی حراست و امور محرمانه واقع 
برگزار  تهران  منطقه ای  برق  شرکت   2 شماره  ساختمان   4 طبقه  در 
مذکور،  جلسه  در  حضور  عدم  صورت  در  نمایند.  شرکت  می گردد، 

پیشنهاد شرکت غایب باز نخواهد شد.
پیشنهاددهندگان  پیشنهادات:  تحویل  محل  و  زمان   -8
در  )الف، ب، ج(  پاکات  کلیه مدارک  بارگذاری تصویر  می باید ضمن 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 
98/8/18، نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در 
اسناد مناقصه، درپاکت الک و مهر شده تا ساعت 15 همان روز )شنبه 
یک  بند  در  مندرج  نشانی  به  حراست  دبیرخانه  به   )98/8/18 مورخ 
برگزاری  فرآیند  تمامی  دارند.  دریافت  رسید  و  تحویل  دوم(  )طبقه 
مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد.

روز  سامانه  در  شده  ارائه  پیشنهادات  پیشنهادات:  گشایش   -9
واقع   3 پژوهش  سالن  در  صبح   11 ساعت   98/8/19 مورخ  یکشنبه 
در طبقه سوم ساختمان ستادی شرکت برق منطقه ای تهران گشایش 

خواهد یافت.
10- سایر شرایط:

- ارائه مجوز معتبر از مرکز انتظام ناجا
- ارائه گواهی صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی

- ارائه سوابق اجرایی مشابه حداقل 2 سال در شرکت های دولتی به 
همراه گواهینامه حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی

- ارائه گواهی نامه صالحیت ایمنی پیمانکاران
حراست  مرکز  تأیید  مورد  می بایست  پیشنهاددهنده  شرکت های   -

وزارت نیرو باشند.
دریافت  و  ثبت نام  جهت  می بایست  مناقصه  در  شرکت  به  عالقمندان 
گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 

و 85193768 و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایند.
www.setadiran.ir              سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
http://iets.mporg.ir        پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر
 http://tender.tavanir.org.ir

پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت برق منطقه ای تهران
www.trec.co.ir

شرکت سهامی برق منطقه ای تهران

شماره 
مناقصه 
)مرجع(

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

موضوع مناقصه
میزان تضمین )سپرده( 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

زمان 
گشایش 
پیشنهادات

خدمات حریم بانی از خطوط انتقال و فوق توزیع 98/120212098001008000044
ساعت 11 صبح 3.180.000.000استان های تهران، قم و البرز در سال 98-99

98/8/19

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای تهران م الف 2278

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

0036203270 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

045191550 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۹۰۴ 

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 1397/11/01 مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند 5 بــه ماده22 
اساســنامه الحاق گردید: 
 30 ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصالح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
یا انحالل  سرمایه شرکت 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صالحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره 12  می باشــد. 
الحاق  ماده 61 اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  شرکت  ادغام 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱۸۳۳۴۰
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید- تهران شهید 
مطهری- کوچه هشتم- خیابان شهید دکتر مفتح- پالک 374- طبقه دوم- 
واحد 2- کدپستی 1587966114 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

آگهی تغییر محل شرکت چدن کاوه بدر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۰۸6 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۵۴۵۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/12/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی منتهی به 97/9/30 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید 
راهبر به شناســه ملی 10861836531 به عنوان بازرس اصلی برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳6۸۰۴۵ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۱۰۰
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1396/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد 
ثبتی تهران به آدرس اســتان تهران - شهرستان تهران- بخش 
مرکزی - شــهر تهــران - کوی نصر - خیابــان دوم- خیابان 
بلوچستان - پالک 38 - طبقه دوم - کد پستی 1446833966 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت رایا شبکه لیوار
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰6۷6۲ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰66۲۲۰۸۱


