
گزارش روز
صفحه ۵
یک شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۳ رمضان ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۶۸

افقی:
1- محــل نشــو و نما- مرکــز نزدیک کردن 
مسلمانان به همدیگر در قاهره مصر 2- حمله 
موشکی به این پایگاه آمریکایی هیمنه پوشالی 
استکبار را فرو ریخت 3- نفی عرب- بانگ جانور 
درنده- پیروز شدن- پیش درآمد هوی 4- بام 
ایران زمین- رســم و ســنت- صوت شگفتی 
ادیبانه 5- زبــان طبری، مازندرانی- نوگرایی- 
عنوان اســتانداران عصر قاجار 6- گاه با شــتم 
می آید- واحــدی در صنایع فــوالد- مخترع 
دینامیت 7- شــکل هندسی شــش گوشه- 
لج بازی- نام چند فرعون مشــهور 8- پســوند 
مصدر جعلی- ســهل- زبان رایج در پاکستان 
و هند- همســایه تهران 9- همسایه استهبان 
فارس- نشانه سوختگی پوست- همراه و همگام 
10- بزرگمردی کــه نوروز را در اول فروردین 
تثبیت کرد- قرض- امــای مجاز برای طاس 
11- طوالنی و کشیده- برائت جستن- رکنی 
در مذهب شــیعه 12- کام صریح- پایتخت 
1300 ســال پیش ژاپن- زشت 13- جانوری 
که پنج هزار ســال پیش اهلی شد- گروگذار 
ملک- پروردگار- مکمل سوزن 14- تورم لجام 
گســیخته این رهاورد را برای ایرانیان به دنبال 
داشته است 15- به اشتباه انداختن- از پیامبران.

عمودی:
1- نمونه و الگو- ضمانت- کشــوری در 
بر  ویژگی حاکم  تنگه جبل الطــارق 2- 

شماره 11678 جدو    ل

دســت  به  آمریکایی-  دولتمردان  اکثر 
آمده، حاصل شــده 3- همراه ماسه در 
بتون- مخ- لباس- میوه ازدواج 4- ظاهر 
ساختن- سودن- چه کسی؟ 5- آزمایش- 
مجازات- رشــوه دادن 6- خروشــان، 
وزان- دوســتی- هم ردیــف 7- بانگ 
ندا- هر ماده شیمیایی پاک کننده- شهید 
فاصله دار-  1360، 8- وحشت-  شهریور 
فراموشــی9- خرده گیری،  باال-  و  فوق 
 بهانه جویی- همیشگی، پایدار- هنر و حرفه
 10- غرزدن- تقویت امواج رادیویی- پایانی 
11- کندی و آهستگی- عبارت جادویی- از 
بــودن- جوان تر  اندک  فقر،  اعداد 12- 
از نوجوان- ناحیه ای در شــرق شاهرود 
اقتصادی- درد و  13- ضرورت پیشرفت 
رنج- توبه کردن- ســطح 14- نگهبان- 
مقاومت کردن 15- روشن و آشکار- کتابی 

از افالطون- از وجوهات شرعی.

مرحوم آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی)ره( 
در یکی از درس های اخالقشــان با  اشاره به 
حدیثی از پیامبر اعظم)ص( در تفســیر آن 
روایتی  در  اکــرم)ص(  »پیامبر  می فرمودند: 
می فرمایند: »َمْن أََحَبّ َعِلّیاً َقِبَل اهلل تََعالَی ِمْنُه 
َصاَلتَُه، ِصَیاَمُه َو ِقَیاَمُه َو اْسَتَجاَب ُدَعاَء « )بحار 
ج 27 ص120( کســی که علی )ع( را دوست 
بدارد خدا نماز، روزه ها، و شب زنده داری اش را 
قبول می کند و دعایش را مستجاب می فرماید.

یعنی محبت حضرت علی )ع( به اعمال و طاعتش 
جان می بخشد و اسکلت اعمال ظاهری اش را زنده 
می کند. از آخرین جمله این روایت ]خدا دعایش را 
مستجاب می فرماید[ معلوم می شود که یکی از عوامل 

اجابت دعا، حب علی )ع( است.
من که خودم را نگاه کردم دیدم امیرالمومنین )ع( 
را دوست دارم خدا که از دل من آگاه است من بعید 
می دانم در بین ما کسی باشد که آن حضرت را دوست 

نداشته باشد مگر می شود!؟
بدانیــد کــه معصیت هــا با یک توجــه و یک 
معذرت خواهی بخشــوده می شود از آن طرف، حب 
حضرت علی )ع(، طاعات دســت و پا شکسته ما را 
جان می بخشد و روح می دهد و آنها را زنده می کند 

خدا هم اینها را قبول می کند.«
امروز بیست و سوم ماه مبارک رمضان و آخرین 
روز از ایــام قدر اســت، اکنون و در این ایام قدر که 
براســاس روایات، حضرت فاطمه)س( حقیقت و از 
اســرار این شب های مبارک است و فرا رسیدن ایام 
شهادت موالی متقیان را پشت سر گذاشتیم، مروری 
می کنیم بر طرح توسعه حرم مطهر علوی مزین به نام 

صحن و شبستان حضرت زهرا)س(.
امام صادق)ع( در حدیثی می فرمایند: کسی که 
فاطمه)س( را آن گونه که هســت درک کند، شب 

قدر را درک کرده است.
احیاء صحن حضرت زهرا)س(

 در جوار آرامگاه امام علی)ع( 
»احیاء فاطمه)س(« این تعبیر ســردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی؛ نخستین داوطلب و بنیان گذار 
ستاد بازســازی عتبات عالیات از طرح توسعه حرم 

مطهر علوی بود.
صحن حضرت زهرا)س( پروژه عظیمی است که 
امید می رود با رفع بیماری کرونا و بازگشایی مجدد 
کارگاه هــای آن، با همت خیــران و تاش خالصانه 
استادکاران، هنرمندان، کارگران و مهندسان ایرانی 

تکمیل و به بهره برداری برسد.
صحن و سرایی که توسط مهندسان جوان ایرانی 
طراحی و ساخته شد و اینک همچون نگینی درخشان 
در جوار حرم مطهر امام علی)ع(می درخشد و مهندس 
حامد امیری مدیر این پروژه بودند که تا مرحله نهایی 
به اتفاق تیم حرفه ای و توانمندش در خدمت به این 
آستان مقدس خدمت کردند و امیدواریم به زودی 

همه مراحل صحن به اتمام برسد.
ویژگی های شاخص

 طرح توسعه حرم علوی
به اعتقاد کارشناســان، نخستین ویژگی پروژه 
صحن حضرت زهرا)س( ارتقاء سطح خدمات رفاهی 

و زیارتی است. 

احیاء نام مبارک حضرت زهرا)س( در جوار بارگاه مقدس علوی 

نجف اشرف ؛ 
مرقد  امام علی)ع( و صحن حضرت زهرا)س(

ایرج نظافتی

* مهندس حامد امیری 
مدیر پروژه صحن 
حضرت زهرا)س(: 
پروژه فوق یکی از 

بزرگ ترین پروژه های 
جمهوری اسالمی در 

خارج از کشور است که با نگاه به سیصد سال آینده و از راه نذورات 
مردمی ساخته شده و در طول دوران ساخت آن حدود 1200 کارگر 
و استادکار ایرانی در رشته های معماری، آیینه کاری، مقرنس و ساخت 

درب و پنجره و... فعالیت داشتند.

* محمد جالل مآب رئیس 
 ستاد بازسازی عتبات: ستاد 

بازسازی عتبات عالیات 
توانسته با تأمین نیاز های 

خود از داخل، نقش مهمی 
را در رونق تولید و  اشتغال 

کشور داشته باشد.

پیش بینی و اجــرای فضاهای مختلف برای برپایی 
مراسم و مناسک و حتی بیتوته چندین هزار نفری زائران 
در ایامی مانند اربعین حســینی فضای معنوی مناسبی 
را برای محبان اهل بیت علیهم السام فراهم کرده است. 
در کنار این فضاهای معنوی، چندین سرویس  
بهداشــتی و حمام نیز برای رفاه زائران ساخته شده 
است که هموطنان عزیزی که در اربعین های گذشته 
به نجف اشرف مشرف شــده بودند، از این خدمات 

استفاده کرده اند.
ویژگــی دوم صحن حضرت زهــرا)س(، ابعاد و 
عظمت آن است. حرم مطهر علوی معروف به حرم 
عتیق حدود 200 سال به شکل کنونی یعنی بدون 
هیچ توســعه ای مانده بود. با اجــرای طرح صحن 
حضرت زهرا)س(، این مــکان مقدس بیش از 20 

برابر گسترش یافت.
برکات اقتصادی، شاخص سوم این طرح است. 
بیش از 80 درصد مصالح و تجهیزات استفاده شده در 
این طرح از معادن و کارخانه های کشورمان خریداری 
و تامین شده است. از این رهگذر برکت کمک های 
مردمی و نذر خیران با تامین کاال از داخل دوباره به 

چرخه اقتصاد کشور برگردانده شد.
شــاخص چهارم این طرح شــامل ابعاد فرهنگی، 
معماری و هنری اســت. بزرگ ترین آیینه کاری مقرنس 
جهان در این طرح به دســت هنرمندان ایرانی اجرا شده 
است. کاشی کاری های زیبا و منحصر به فرد، آجرکاری های 
متنوع، گچ بری ها و... از جمله هنرهای ایرانی و اسامی 
به کار رفته در این طرح اســت. بــا توجه به رفت و آمد 
شیعیان سراسر جهان به این مکان مقدس، پروژه صحن 
حضرت زهرا)س( همچون موزه ای منعکس کننده فرهنگ 

و هنر ایرانی- اسامی در عتبات است.

 شاخص پنجم طرح توسعه حرم مطهر علوی، 
اتکای آن به مردم است. کمک های داوطلبانه خیران 
و نذر خیران، پشــتوانه تامین مالی این طرح بزرگ 
اســت که آن را تبدیل به مردمی ترین پروژه بزرگ 
ایران اسامی در فراسوی مرزهای کشور کرده است.

ویژگی های مهندسی 
صحن مطهر حضرت زهرا)س(

صحن حضرت زهــرا)س( با زیربنایی در حدود 

220 هزار متر مربع یکــی از مهم ترین بخش های 
توســعه و ســاماندهی فضای حرم مطهر علوی به 
شمار می رود؛ ساختمان پروژه شامل 4 طبقه و دارای 

چندین رواق بزرگ است.
عاوه بر فعالیت های ذکر شــده، فضاهای روباز 

و سبز نیز در این پروژه در نظر گرفته شده است.
ایــن پروژه در ضلع غربــی حرم مطهر در حال 
اجراســت و تــا آرامــگاه صافی صفا و مقــام امام 
زین العابدیــن)ع( امتداد دارد. امــا برخی فضاهای 

غیرزیارتی در این پروژه به شرح ذیل است:
ســاختمان موزه به منظور نگهداری و نمایش 
آثار تاریخی و عتیقه جــات موجود در خزینه حرم 
مطهر، ساختمان بخش های اداری، کتابخانه آستان 
با ظرفیت یک میلیون کتاب و مجهز به کارگاه ترمیم 
نسخ خطی و یک شبستان بزرگ به منظور برگزاری 
دروس حوزوی و سخنرانی های دینی در نظر گرفته 

شده است.
مهم تریــن بخش این پروژه فضــای عبادتی و 
زیارتــی آن بوده که 50 درصد از کل مســاحت را 
تشکیل می دهد. فضای عبادتی و زیارتی شامل یک 
مصای بزرگ است و تمامی خدمات رفاهی از قبیل 
مهمانسرای زائران و سرویس بهداشتی و غذاخوری 

خادمان حرم در آن در نظر گرفته شده است.
تمامی بخش های پروژه صحن حضرت زهرا)س( 
بر اســاس ویژگی های معماری ایرانی - اســامی 
طراحی شــده و به منظور رفــاه زائر در این عمارت 
اســامی از به کارگیری تجهیزات امروزی از قبیل 
پله برقی و آسانسور و سیستم پیشرفته تهویه مطبوع 

غفلت نشده است.
ســاختمان موزه که در پشت فضاهای عبادتی 

و زیارتی واقع اســت بر زمینی به مساحت سه هزار 
مترمربع و در سه طبقه در حال احداث است.

مقابل موزه ساختمان بخش های اداری و کتابخانه 
آستان واقع اســت که با مساحتی متساوی با موزه 

شامل 5 طبقه خواهد بود.
طبقــه زیرین پروژه به پارکینگ اختصاص داده 
شــده و در خیابان واقع بین ورودی صحن حضرت 
فاطمــه)س( و آرامگاه صافی صفــا تونل بزرگی به 
منظــور تردد خودروها احداث شــده که به مراحل 

پایانی نزدیک می شود.
نقش ستاد بازسازی عتبات

 در رونق  اشتغال
محمد جال مآب رئیس  پرتاش ستاد بازسازی 
عتبات عالیات که بیشتر ترجیح می دهد کار کند تا 
اینکه جلوی دوربین شبکه های مختلف تلویزیونی 
باشد، می گوید: »ســتاد بازسازی عتبات توانسته با 
تأمین نیاز های خود از داخل، نقش مهمی را در رونق 

تولید و  اشتغال کشور داشته باشد.«
وی با بیان اینکه اتفاقاتی نظیر شــیوع ویروس 
کرونا مانع اجرای طرح های ســتاد نشــده اســت، 
می گوید: »هــم اکنون تعــدادی از عوامل اجرایی 

پروژه هــا در اعتاب مقدســه در هماهنگی کامل با 
مســئوالن عراقی و رعایت پروتکل های بهداشــتی 

فعال هستند.«
جال مــآب با بیان اینکه در زمان پیک فعالیت 
ســتاد، بیش از 5 هزار نفر از هموطنانمان به صورت 
مســتقیم در پروژه های این ســتاد مشغول به کار 
بودند، می گوید: »امیدواریم با ریشه کن شدن هرچه 
زودتر ویروس کرونا، تاخیر به وجود آمده در پروژه ها 
را جبران و زمینه  اشــتغال بیشــتر برای کارگران، 

مهندسان و هنرمندان کشور را فراهم کنیم.«
وی با  اشــاره به نام گذاری امسال از سوی رهبر 
معظم انقاب به سال »جهش تولید« اظهار می دارد: 
»تمام تاشمان را می کنیم تا با تامین حداکثری اقام 
مــورد نیاز از صنایع داخلی، برکت کمک های مردم 
برای بازســازی عتبات را به چرخه اقتصادی کشور 

تزریق کرده و زمینه جهش تولید را فراهم کنیم.«
توسعه صحن حضرت زهرا)س(

 با نگاه به 300 سال آینده
مهندس حامد امیری که توفیق پیدا کرده مدیر 
پروژه صحن حضرت زهرا)س( از ابتدای کار باشــد 
به گزارشــگر کیهان می گوید: »پروژه فوق یکی از 
بزرگ ترین پروژه های جمهوری اسامی در خارج از 
کشور است که با نگاه به سیصد سال آینده ساخته 
شده و ساخت این پروژه از راه نذورات مردمی بوده 
و در طول دوران ســاخت آن حدود 1200 کارگر و 
استادکار ایرانی در رشته های معماری، آیینه کاری، 
مقرنس و ساخت درب و پنجره و... فعالیت داشتند.«

مهندس امیری با  اشاره به اینکه سبک معماری 

حرمین شریفین در عراق و خصوصا حرم مطهر امام 
علی)ع( از معماری ایرانی- اسامی نشات می گیرد، 
می گویــد: »در حرم امام علــی)ع( چون ایرانیان از 
زمان عباسیه و صفویه در کار بازسازی و ساخت و ساز 
حرم فعال بوده اند به همین دلیل دارای یک معماری 
خاص ایرانی- اسامی است و ما هم در ساخت صحن 
مطهر حضرت زهرا)س( سعی کردیم آن بافت سنتی 

و اصیل ایرانی- اسامی را به خوبی حفظ کنیم.«
آخرین وضعیت پروژه 
صحن حضرت زهرا)س(

عوامل اجرایی طرح و پیمانکاران ستاد بازسازی 
عتبات در حالی مشغول انجام مراحل تکمیلی این 
طــرح بودند که با شــیوع ویــروس کووید19 و بر 
اساس تصمیم مسئوالن شــهر نجف مقدس، فعا 
ادامه عملیات اجرایی تا رفع خطر بیماری به تعویق 

افتاده است.
طبق گفته مهندسان این پروژه عظیم، با راه اندازی 
سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع، بخش 
زیارتی طرح تقریبا آماده بهره برداری کامل است و تنها 
عملیات لکه گیری و جرزگیری ها باقی مانده است که 
پس از فروکش کردن بیماری کرونا و بازگشایی کارگاه 
این اقدامات نیز انجام خواهد شد. در بخش غیرزیارتی 

نیز طی ماه های آتی عملیات تکمیلی اجرا خواهد شد.
چاپ کتاب اطلس نقش ایرانیان
 در بازسازی و توسعه عتبات 

غامرضا کرمی مسئول مرکز حفظ و نشر آثار و 
مستندسازی ستاد بازسازی عتبات عالیات می گوید: 
»چند جلد کتاب اطلس از اســناد مربوط به نقش 
ایرانیان در بازسازی و توسعه حرم های مطهر تا پایان 

امسال چاپ خواهد شد.«
غامرضا کرمی با  اشــاره به روز اســناد ملی و 
میراث مکتوب )19 اردیبهشت( می گوید: »در حال 
برنامه ریزی یک فراخوان عمومی و راه اندازی پویش 
ملی برای جمع آوری اسناد مربوط به حضور و فعالیت 
ایرانیان در زمینه بازسازی و توسعه عتبات هستیم.«

وی با  اشــاره به سابقه چند قرن حضور ایرانیان 
در ســاخت و توســعه عتبات می گوید: »برخی از 
ساطین، مشاهیر تاریخی و حتی بازاریان و خیران 
ایرانی در قرون گذشــته اقداماتی در زمینه ساخت 
ابنیه، زیباســازی حرم های مطهر و... داشته اند که 
خوشبختانه اسناد مکتوبی از این اقدامات، امروز در 

دسترس پژوهشگران و مراکز علمی است.«
وی بــا بیان اینکه ضروری اســت اســناد مربوط به 

فعالیت های ایرانیان در دوره معاصر نیز در یک جا جمع آوری 
و حفظ شود، می گوید: »مرکز حفظ و نشر ستاد بازسازی 
عتبات در حال جمع آوری این اســناد از قبیل قرارداد ها 
بین ســتاد و تولیت حرم ها، مکتوبات رد و بدل شده بین 
عتبه ها و طرف ایرانی، تصاویر نقشــه های مهندســی و 
طراحی های صنعتی و هنری اســت تا در قالب کتاب در 

اختیار پژوهشگران قرار گیرد.«
کرمی با بیان اینکه حجم اقدامات صورت گرفته 
توســط ستاد بازسازی عتبات در سال های اخیر 
بسیار وســیع تر از مجموعه کار های ایرانیان در 
قرون گذشته است، اظهار می دارد: »مرکز حفظ 
و نشر آثار و مستندسازی ستاد بازسازی عتبات به 
 دنبال جمع آوری، دسته بندی و آرشیو این اسناد 
اســت تا ضمن ثبت آن در تاریخ، در دســترس 
پژوهشگران، دانشــگاهیان و تمامی دوستداران 
اهل بیت علیهم الســام در سراســر جهان قرار 

گیرد.«
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی و اطاع رسانی 
درخصوص ضرورت های جمع آوری و حفظ و نشــر 
آثار و اسناد مکتوب می گوید: »بسیاری از نیرو های 
متخصص خیری که طی سال های اخیر در پروژه ها 
حضور داشــتند، تصاویر دیده نشــده ای از مراحل 
انجام کار ها ثبت کرده یــا مکتوباتی در این زمینه 
دارند که درخواســت می کنیم نسخه ای از آن را در 

اختیار ما بگذارند.«
کرمی می افزاید: »مرکز حفظ و نشــر آثار ستاد 
بازســازی عتبات با دعوت از مدیران و عوامل موثر 
اجرایــی هریک از پروژه های اجرا شــده و در حال 
اجرای ستاد، اطاعات و اســناد آنها را گردآوری و 

کتاب مرجع آن را چاپ خواهد کرد.«

بدون نقطه کور

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده مورخ 1397/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 

به تصویب رســید. موسســه حسابرســی آگاهان و 

همکاران به شناسه ملی 10100190284 به عنوان 

بازرس اصلی و موسســه وانیانیک تدبیر به شناســه 

ملی 10320721862 به عنــوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکت ها 

و موسسات 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 دماوند

آگهی تغییرات شرکت آب  های معدنی 
دماوند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۶۳۵ 

و شناسه ملی ۱0۱00۶۳00۳۱

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1397/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/5/31 مورد تصویب قرار 
گرفت. حمید برکت طهرانی به شماره ملی 0040478734 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل- همایون برکت 
طهرانی به شماره ملی 0040373355 به سمت رئیس هیئت 
مدیره- مریم صادقی قسامی به شماره ملی 2295049121 به 
سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اســناد، چک ها و ســفته و بروات و قراردادها و 
هرگونه ســند و مدرکی که برای شــرکت ایجاد حق و حقوق 
و یا تعهــدی بنماید با امضــای دو نفر آقایــان حمید برکت 
طهرانی و همایون برکت طهرانی با مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود و مکاتبات عادی شــرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیئت 
مدیره ممهور به مهر شــرکت معتبر می باشد. حمید عرب زاده 
قهیازی به شماره ملی 0042299713 به سمت بازرس اصلی 
و آقای عباس رسول  پورقهرود به شماره ملی 1262544270 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت برادران برکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱7۲ 

و شناسه ملی ۱0۱00۲۶۶۶0۵

به اســتناد صورت جلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/01 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: آقای بابک اسماعیلی به شــماره ملی 2721580981 

به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی 14006852814 به 

سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، خانم فاطمه سوری به شماره 

ملی 3979312747 به نمایندگی از شــرکت سرمایه گذاری کشاورزی 

کوثر به شناســه ملی 10100931903 به ســمت رئیس هیأت مدیره، 

آقای حمیدرضا جیهانی به شــماره ملــی 1286054230 به نمایندگی 

از شــرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناســه ملی 10100925765 به 

ســمت عضو هیأت مدیره تعیین شــدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و 

تعهدآور بــا امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضــاء هیأت مدیره و با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر 

شــرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره بــا رعایت مفاد 37 و 38 و 41 

و 42 اساســنامه شرکت حدود اختیارات مدیرعامل شرکت را شامل 17 

بند به شــرح ذیل تفویض نمود: 1- انجام کلیه عملیات جاری شــرکت 

در چارچوب اساســنامه و اجرای مصوبات هیأت مدیره 2- امضای کلیه 

مکاتبات عــادی اداری  به نمایندگی از طرف شــرکت و اقدام به انجام 

هرگونــه معامات و عقد هرگونه قرارداد بر طبــق آئین نامه های مصوب 

هیأت مدیره شــرکت 3- نمایندگی شــرکت نزد کلیه اشخاص حقیقی 

و حقوقــی و مراجع خصوصــی و تمامی دادگاه هــای داخلی و خارجی 

مانند آن 4- مدیریت منابع مالی و پولی شــرکت در حد بودجه مصوب 

شــرکت و ایجاد ذخایر الزم بر اساس استانداردهای مربوطه 5- پرداخت 

بدهی های شــرکت در سررسید آن بر اساس مفاد قراردادهای منعقده و 

وصول مطالبات شرکت 6- انجام اقدامات الزم جهت ثبت دفاتر قانونی در 

اداره ثبت شــرکت ها 7- انجام و تصویب عملیات خرید، فروش و انعقاد و 

امضای قراردادهای تجاری، پیمانکاری و مشاوره ای در چارچوب آئین نامه 

معامات هیأت مدیره و اساسنامه شرکت بابک اسماعیلی فاطمه سوری 

حمیدرضا جیهانی 8- تصویب خریدها و هزینه های انجام شــده از محل 

تنخواه گردان ها و یا عوامل اجرایی شــرکت طبق آئین نامه معامات 9- 

تعیین سمت و نصب و عزل کارکنان و انتخاب وکیل و مشاوران شرکت و 

تعیین حقوق و مزایای آنها 10- استخدام بر حسب نیاز شرکت، بازخرید، 

قطــع همکاری و اخراج و تعیین و تصویب پرداخت حقوق و مزایای آنها 

بر اساس روال و سیاست های کلی شرکت 11- تصویب کارکرد پرسنل و 

لیست حقوق ماهیانه و ایاب و ذهاب و ناهاری آنها 12- اعزام کارکنان به 

مأموریت های الزم و امضای احکام و تصویب پرداخت حق مأموریت آنها 

13- تصویب پرداخت وام به کارکنان، بازخرید مرخصی اســتفاده نشده، 

عیدی و پاداش براســاس روال و آئین نامه های مربوطه و نیز کمک های 

غیرنقدی به مناسبت اعیاد و ایام خاص 14- اجرای برنامه های آموزشی، 

تحقیقات و توســعه، انگیزشی و رفاهی کارکنان در چارچوب بودجه های 

مصوب هیأت مدیره 15- تشویق و تنبیه پرسنل شرکت بر اساس ضوابط 

و مقــررات قانونی مربــوط 16- تصویب تقویم کاری شــرکت و تدوین 

آئین نامه های مالی و معاماتی و استخدامی مورد نیاز شرکت 17- بحث، 

مذاکره، طرح و اقامه دعاوی و نیز دفاع و پاســخگویی به هر نوع دعوی و 

شکایت له و علیه شرکت در کلیه مراجع قضایی- انتظامی و اداری با حق 

اعتراض به آراء صادره در مراجع باالتر و نیز حق صلح و سازش و استرداد 

دعوی و دادخواست و نیز حق توکیل به غیر و انتخاب وکیل دادگستری 

و کارشــناس و قبول و یا رد سوگند در دعاوی و درخواست صدور برگ 

اجرایی و تعقیــب عملیاتی اجرایی و اخذ محکوم به و کلیه اقدامات الزم 

در تمامی مراحل تا حصول نتیجه نهایی.

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

آگهی تغییرات شرکت تهران الکتریک سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۲۶۸0 و شناسه ملی ۱0۱00۴۸۸۵0۱

صورتجلسه  اســتناد  به 
مجمــع عمومــی عادی 
ده  لعــا فوق ا به طــور 
 1395/06/13 مــورخ 
اتخاذ  ذیــل  تصمیمات 
شد: آقای میاد مدرسی 
ملی  شــماره  به  تهرانی 
0081801564 به سمت 
بازرس اصلی و آقای علی 
صباغی به شــماره ملی 
0452153794 به سمت 
بــازرس علی البدل برای 
مــدت یک ســال مالی 
انتخاب شــدند. روزنامه 
اطاعات  کثیراالنتشــار 
آگهی های  نشــر  جهت 
شــد.  انتخاب  شــرکت 
اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال بــه قرار 
انتخــاب گردیدند:  ذیل 
اکبــری  اصغــر  آقــای 
ملی  به شــماره   ازیرانی 
1291856420  آقــای 
عبداللهی نســب  محمد 
ملــی  ه  ر شــما بــه 
آقــای   0040199916
هادی قدوسیان به شماره 

ملی 0045851141

آگهی تغییرات 
شرکت پارس 
ابر رسانا تدبیر 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۴۵۹۲۹۵

و شناسه ملی 
۱۴00۴۳۴۲۴0۳

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

»آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع غذای 
جلسات و همایش ها در سال ۱۳۹۹-۱۴00«

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: وزارت ورزش و جوانان به نشانی تهران، خیابان سئول، ساختمان شماره یک
2- موضوع مناقصه عبارت است از: خرید خدمات طبخ و توزیع غذای جلسات و همایش ها

3- شماره مناقصه به منظور دریافت اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 2099000013000002
4- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد مناقصه و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:

1-4( مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت از تاریــخ 99/2/28 لغایت 99/3/2 به مدت 6 روز 
می باشد.

2-4( مهلت زمانی تحویل و ارائه اسناد و مدارک و پیشنهادات به صورت حضوری در دبیرخانه وزارت ورزش و جوانان و بارگذاری در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ 99/3/3 لغایت 99/3/17 می باشد.

5- مدت اعتبار پیشنهادات: از تاریخ برگزاری مناقصه به مدت سه ماه می باشد.
6- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه وزارت ورزش و جوانان و یا به شــماره 
شــبای   IR140100004101005536181281 نزد بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران به نام پرداخت رد وجوه سپرده به مبلغ 

1/215/000/000 ریال
7- زمان برگزاری جلسه مناقصه: جلسه مناقصه راس ساعت 14 مورخ 99/3/18 در سالن جلسات وزارتخانه تشکیل و نسبت 

به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
8- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

9- پاکت قیمت شرکت کنندگان در مناقصه در صورت احراز شرایط گشوده خواهد شد
www.setadiran.ir سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
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