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دنی شــکتر، یک فیلمســاز غربی: رســانه های غربی کاری کردند که همه 
نمادهای اسالمی به عنوان نشانه ای از  تروریســم تعریف شوند؛ مثال بن الدن 
اســم و زبانش عربي اســت، ریش بلند دارد، لباس هایش اسالمي است و... به 
همین خاطر حتي اگر بیان هم نشــود که مسلمانان  تروریست هستند با دیدن 
نمادهاي اسالمي در این کاراکترها ناخودآگاه این مسئله با اسالم گره مي خورد.

 محمد حبیبــی، مدیرعامــل انجمن هنرهای تجســمی  انقــالب و دفاع 
مقدس: این اتفاقــات توهین غرب قطعا از ســوی هنرمندان ما بی پاســخ 
نمی مانــد. همــه هنرمندان ایرانــی و مســلمان از این اتفاقــات ناراحت 
هســتند و دغدغه آن را دارند کــه این بی حرمتی ها را بی پاســخ نگذارند.
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 واکاوی زمینه ها و عواقب انتشار کاریکاتورهای موهن
 در نشریه شارلی ابدو- بخش اول

رسوایی تروریسـم رسانه ای 
علیه مقاومـت اسـالمی

آرش فهیم

سال هاســت که  تروریسم فقط به عرصه 
نظامی محدود نشده بلکه شاهد انواع  ترورها 
به ویژه در عرصه های فرهنگی و رسانه ای هم 

هستیم. 
تولید و انتشار فیلم های ضدایرانی و ضداسالمی، 
انتشار کتاب های موهن و اخیرا نیز بازنشر چندباره 
کاریکاتورهای توهین آمیز علیه پیامبر اعظم)ص( 
از مصادیق  تروریســم هستند. به طوری که » ترور 
تصویری« یکــی از محورهای اصلی در عرصه های 
فرهنگی، هنری و رســانه ای امروز جهان اســت. 

 تروریسم تصویری از  ترور که می تواند به خشونت 
علیه مســلمانان نیز منجر شــود. چند سال قبل، 
روزنامــه فیگارو از اسالم هراســی بــا عنوان یک 
»تهدید« علیه زندگی مســلمانان در فرانســه یاد 
کرده بــود. در این میان،  ترور فرهنگی و تصویری 
مسلمانان، تبدیل به یک »ویروس« شایع در جسم 
و روح دولت های غربی شده است که برای پیشبرد 

مقاصد نامشروع شان فعال می شود. 
اما انگیزه دولت های غربی از پیشبرد سیاست 
اسالم هراسی و توهین به مقدسات اسالمی چیست؟ 
و منطقی ترین روش برای مقابله با  تروریســم 

تصویری غرب کدام هستند؟
در گــزارش فــوق به دنبال یافتن پاســخ این 

سؤاالت هستیم.
قطعه ای از پازل اسالم هراسی

بارزترین شــیوه  ترور تصویــری در دولت های 
غربی، اسالم هراسی اســت که یکی از جریان های 
دیرین و اصلی در ســینما و رسانه های وابسته به 

این دولت ها، به حساب می آید. 
امــا در دو دهه اخیر و به ویژه پس از واقعه 11 
سپتامبر سال 2001 در نیویورک، عالوه  بر افزایش 
فیلم های ضداســالمی در ســینمای غرب، شاهد 
تقویت یک رویکرد خاص هم در آنها بوده ایم. اغلب 
این فیلم ها فرمول های ثابت و کلیشه ای معرفی و 
نمایش مسلمانان به عنوان خرابکار و   تروریست و 
مقابله مأمــوران امنیتی غربی برای نجات مردم از 
ماجراجویی های آنها است. در کنار این فیلم ها، هر 
از چندگاهی کاریکاتورهایی علیه مقدسات اسالمی 

نیز طراحی و منتشر می شود!
اسالم هراسی، امروز در بیان خیلی از کارشناسان 
رســانه ای و اهالی هنر در سرتاســر دنیا، شنیده 
می شــود. گرچه بســیاری از هنرمندان و فعاالن 
رســانه ای غربی، با نهادها، رسانه ها و کمپانی های 
وابسته به دولت در این کشورها همکاری می کنند، 
اما برخی از آنها نیز مستقل و آزاد ند. طی سال های 
اخیر نیز به بهانه هایی چون جشــنواره ها و محافل 
مختلف، برخی از هنرمندان مستقل غربی به ایران 
ســفر کرده اند و به تشــریح فضای رسانه ای غرب 

و  تروریســم تصویری و رســانه ای علیه ایرانیان و 
مسلمانان در رسانه های غربی نیز پرداخته بودند.

دنی شــکتر، یکی از این فیلمسازهاســت که 
سال ها در شبکه سی ان ان کار می کرده  اما به دلیل 
بیــان حقایق از این شــبکه اخراج شــده بود. وی 
چندی پیش در ســفر به ایران برای نمایش یکی 
از مستندهایش گفته بود: »شرکت هاي خبري در 
غرب، تنها شــرکت هاي خبري نیستند چراکه آنها 
در دل خود شــرکت هاي نظامي و سرگرمي را نیز 
در اختیار دارند و از هرکدام براي پیشــبرد دیگري 

اســتفاده مي کنند... رسانه های غربی کاری کردند 
که همه نمادهای اســالمی به عنوان نشــانه ای از 
 تروریسم تعریف شوند؛ مثال بن الدن اسم و زبانش 
عربي اســت، ریش بلند دارد، لباس هایش اسالمي 
اســت و... به همین خاطر حتي اگر بیان هم نشود 
که مســلمانان  تروریست هستند با دیدن نمادهاي 
اســالمي در این کاراکترها ناخودآگاه این مسئله با 

اسالم گره مي خورد.«
فرانسیسکو کندمی، مستندساز فرانسوی، چند 
سال قبل برای حضور در کنفرانس افق نو به تهران 
آمده و گفته بود: »از آن جایی که صهیونیســت ها 

در همه جا حتی اروپا تســلط دارند در اکثر فیلم ها 
تالش می شــود تا مســلمانان را   تروریست نشان 
دهند. البته این کار به صورت غیرمســتقیم صورت 
می گیرد و همین طور به صورت غیرمستقیم کاری 
می کنند تا فیلمسازان ایده هایی را مطرح کنند که 

موافق طبع آنها باشد. 
حتی در کشور فرانسه هم که ادعای دموکراسی 
را دارد فیلمسازان مســتقل نمی توانند به راحتی 
ایده هایی را که دوست دارند تبدیل به فیلم کنند، 
وقتی من می خواهم در فرانســه در مورد وضعیت 
سوریه و جعل واقعیت در این کشور فیلمی  بسازم 
برای پخش آن با مشکل روبه رو شده و به من اجازه 

پخش آن را نمی دهند.«
حتی جشنواره کن نیز جایزه نخل طالی سال 
قبل خود را به فیلمی  ضداسالمی اعطا کرد. سایت 
 هالیوود ریپورتر درباره داستان این فیلم نوشته بود: 
احمد پسر جوانی اســت که مادر بلژیکی او سعی 
می کند بچه های خود را با فرهنگ اســالمی آشنا 
ســازد، ولی خودش یک مسلمان کم تجربه است و 
این موضوع باعث انحراف فرزندش می شود! احمد 
در سن نوجوانی به یک افراطی مطلق تبدیل می شود 
و خواهرش را به خاطر پوشیدن لباس هایی با شکل 
و شمایل اروپایی با الفاظ رکیک خطاب می کند.«

هدف از اهانت به پیامبر اعظم)ص( 
چیست؟

یک کارشــناس مسائل رسانه، با  اشاره به اقدام 
نشریه »شــارلی ابدو« فرانسه در توهین مجدد به 
پیامبر اسالم)ص( می گوید: »این اقدام هماهنگ شده 
و در راســتای مقابلــه با جریــان مقاومت صورت 

می گیرد.« 
نادر طالــب زاده، اخیرا در گفت وگو با برنامه ای 
رادیویی بیان کرده اســت: »خبرنــگاری از آقای 
مکرون رئیس جمهور فرانســه در مورد توهین این 
مجله فرانسوی به پیامبر اسالم)ص( پرسیده که او 
گفته این اقدام را در چارچوب آزادی بیان می دانیم و 
نمی توانیم محدودیتی در این زمینه ایجاد کنیم، در 
واکنش به این اظهارات مکرون، خبرنگار سؤال کننده 
خطاب به وی گفته پس چرا انتقاد از هولوکاست در 
فرانسه جرم است و دانشمندانی چون روژه گارودی 

به خاطر این موضوع جریمه شده و به زندان محکوم 
شدند که مکرون در برابر این موضوع سکوت کرد و 
پاسخی نداشت که به خبرنگار سؤال کننده بدهد.«
وی با  اشــاره به برخی تحوالت شــرق آسیا از 
جمله انفجار بیروت، سفر مکرون به فرانسه و توهین 
مجدد مجله شارلی ابدو به پیامبر اسالم)ص( تصریح 
می کند: »همه این اقدامات حســاب شده است و 
برای محدود کردن جریان مقاومت حزب اهلل صورت 

می گیرد.«
هنرمندان ایرانی دست به کار می شوند

به جای انفعال و خاموشی، جبهه مقاومت نیز 
با رسانه ها و ابزارهای فرهنگی و هنری باید دنیای 

استکبار را به گوشه رینگ ببرند و هدف حمله قرار 
دهند. هر چند، این ما هســتیم که بیش و پیش از 
صهیونیست ها باید با ســالح رسانه به آنها هجوم 
ببریم، اما هنوز هم دیر نشده و در برابر حمالت جدید 
امپریالیسم رسانه ای با راهبری صهیونیست ها، باید 
دســت به کار شد و نقاط حساس و خط قرمزهای 

آنها را هدف قرار داد.
محمــد حبیبی، مدیرعامــل انجمن هنرهای 
تجسمی  انقالب و دفاع مقدس در این باره به گزارشگر 
کیهان می گوید: »شرایط امروز دنیا به گونه ای است 

که دولت های اســتکباری از هر ابزاری برای هجمه 
علیه اسالم و نظام جمهوری اسالمی ایران استفاده 
می کنند. آنها برای رسیدن به این هدف، دست به 
هر حربه و نیرنگی می زنند. این دولت ها همان طور 
که در عرصه اقتصادی به فشــار حداکثری علیه ما 
دست زدند، هنر و رسانه را نیز مستمسکی قرار دادند 
تا این فشــار را بیشتر کنند. بنابراین، ما هنرمندان 
جبهه مقاومت نیز نباید سکوت کنیم و باید با هنر 

خودمان، پاسخ محکمی  به آنها بدهیم.«
وی می افزایــد: »ایــن اتفاقات قطعا از ســوی 
هنرمندان ما بی پاســخ نمی ماند. همه هنرمندان 
ایرانی و مســلمان از این اتفاقات ناراحت هستند و 

دغدغه آن را دارند که این بی حرمتی ها را بی پاسخ 
نگذارنــد. اما آنها به یک راهبر نیازمندند تا بتوانند 
به نتیجه بهتر و موثرتری برســند. نکته مهم این 
اســت که قالب های هنری چون پوستر، کاریکاتور 
و کارتون، ســالح هایی هستند که قابلیت استفاده 
برای پاســخگویی به این موارد را دارد و به سرعت 
توجه افکار عمومی را به خود جلب می کند و موجب 

تأثیرگذاری می گردد.«
هدف؛ پاشنه آشیل صهیونیسم

هولوکاست، افســانه ای که هنوز دروغ و راست 

بودن آن اثبات نشــده، یکی از مقدسات رژیم های 
استکباری جهان است. از این افسانه به عنوان »پاشنه 

آشیل« صهیونیسم هم یاد می شود.
 هدف قرار دادن این خط قرمز اســرائیلی، قباًل 
جیغ سیاه آنها را برانگیخته بود، چون تزلزل و حتی 
پرسش در این موضوع، هویت و مشروعیت نداشته 
صهیونیست ها را نزد افکار عمومی جهانیان، زیر سؤال 
بیشــتری خواهد برد. به زعم بسیاری از هنرمندان، 
یکی از بهترین روش ها برای پاســخگویی و پویایی 
هنرمندان جبهه مقاومت در مقابل اسالم هراســی و 
توهین رسانه های غربی به مقدسات اسالمی، هجمه 

به پاشنه آشیل صهیونیست هاست.
سیدمسعود شجاعی طباطبایی، کاریکاتوریست 
در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »یک سلسله 
اتفاقات در حال رخ دادن هستند که به نظر می رسد 
در جهت حمایت از رژیم صهیونیستی است و با این 
رژیم ارتباط دارد. مثل خبط بن زائد حاکم امارات 
در برقراری روابط با اسرائیل و انتشار کاریکاتورهای 
موهن علیه پیامبر اســالم)ص( در نشــریه خبیث 
شارلی ابدو و قرآن سوزی و... قبالًً هم این کاریکاتورها 

در یک نشــریه دانمارکی و همین نشــریه شارلی 
منتشر شده بودند که اقدام بی منطقی است. جای 
سؤال است که منتشر کنندگان این کاریکاتورها چه 
نفعی از این کار می برند؟ سیاستمداران غربی ادعا 
می کنند که چون در کشورهایشان آزادی بیان است 
این کاریکاتورها هم منتشــر می شود اما در همان 
کشورها کوچک ترین نظر مخالفی درباره هولوکاست، 
جرائم سنگینی در پی دارد. تنها علت اهانت های آنها، 
اسالم هراسی است و آنها با این کارشان قصد دارند 

علیه مسلمانان و مقدسات آنها فضاسازی کنند.«

وی می افزاید: »ما قباًلً به این اقدامات پاســخ 
داده بودیم و امروز هم قصد داریم تا مجدداًً به آنها 
ضربه بزنیم. با توجه به اینکه »هولوکاست« پاشنه 
آشــیل رژیم صهیونیستی است ما هم در پاسخ به 
کاریکاتورهای موهن، مسابقه کاریکاتور هولوکاست 
را برگزار کردیم. ما به راست و دروغ بودن هولوکاست 
کاری نداریم، اما مســئله این است که این موضوع 
بهانه   اشغال کشوری شد که اصال در جنگ جهانی 

دوم بی طرف بود! 
سؤال ما در مسابقه هولوکاست این است که چرا 
کشور آلمان که مسبب هولوکاست ادعایی بود را رها 
کردند و برای جبران، مردم فلسطین زمین های خود 

را از دست دادند؟ این منطق ما با استقبال هنرمندان 
جهان مواجه شد و کاریکاتورهایی از 50 کشور به 
دبیرخانه مســابقه راه یافت. به قول رهبر انقالب، 
دوران بزن و در رو گذشته است. آنها هر برخوردی 
کنند، ما هم بــه آنها یک تودهنی می زنیم. با این 
تفاوت که آنها نفرت پراکنی می کنند و ما با منطق 
و هنر جوابشان را می دهیم. در حال پیگیری هستیم 
تا به زودی در قالب یک جریان و مســابقه جدید، 
اقدامات نژادپرستانه و اسالم ستیزی صهیونیست ها 
را بی جواب نگذاریم. این بار نیز قصد داریم در واکنش 
به روابط امارات با رژیم صهیونیســتی و همچنین 
انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز در نشریه شارلی، 
مسابقه کاریکاتور »تاوان هولوکاست« را راه اندازی 
کنیــم. آنها بــدون هیچ ادله ای فقــط به مباحث 
نژادپرستانه و اسالم ستیزی می پردازند اما در مقابل 
آنها ما با منطق و استدالل سؤال می کنیم که چرا 
رژیم صهیونیستی جنایت می کند و ملت فلسطین 

باید تاوان آن را بدهند.«
لزوم فعالیت رسانه ای علیه نژادپرستی

بــا این حال، کاریکاتوریســت دیگــری، نظر 
متفاوتی دارد و معتقد است که باید روی جنبه های 
نژادپرستانه و  اشــغالگری صهیونیست ها متمرکز 
شویم و از این طریق، علیه بانیان توهین به مقدسات 

اسالمی، جریان سازی جهانی کنیم.
مازیــار بیژنــی، هنرمند کاریکاتوریســت در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »به نظر بنده 
اولویت فعلی، مسئله هولوکاست نیست و موضوعات 
روز بسیاری است که می توان علیه صهیونیسم مطرح 
کرد. چون تنها خط قرمز صهیونیست ها هولوکاست 
نیســت و ماجراهایی مثل نژادپرستی و  اشغالگری 
هم برای آنها یک تابوســت. از طرفی، هولوکاست، 
یک موضوع تاریخی اســت که حرف و حدیث های 
زیادی درباره آن مطرح است، درحالی که مسائلی 
مثل نژادپرستی و پرداختن به اینکه صهیونیسم یک 

جریان نژادپرستانه است، می تواند توجه بسیاری از 
هنرمندان و کاریکاتوریست های مهم جهان را به 
خود جلب کند و علیه صهیونیسم و اسرائیل، جریان 
بزرگی را راه بیاندازد. به ویژه اینکه نژادپرستی امروز 
به مسئله ای جهانی تبدیل شده است و حتی بهانه 
اعتراضات در آمریکا هم هست و خیلی از هنرمندان 
در سرتاســر گیتی، دغدغه مبارزه با نژادپرستی را 
دارند. نکته مهم این اســت کــه آپارتاید آفریقای 
جنوبی فقط در حد یک دولت بود، اما صهیونیسم 
یک نژادپرســتی جهانی است که همه مناسبات 
اقتصادی و سیاســی در سطح بین الملل را تحت 

تأثیر قرار داده است.«

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1398/09/20 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای بابک رادمندان به ش ملی 0440114683 به 
ســمت بازرس اصلی و خانم ملیحه الســادات قصاب زاده 
به ش ملی 0052810429 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند. خانم راحله 
پورعلیرضــا به شــماره ملی 0059209003 به ســمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره و آقــا ایرج غالمعلی به 
شماره ملی 0450198243 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و عضو هیئت مدیره و آقای اشــکان غالمعلی به شــماره 
ملی 0023654181 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، 
بــروات، قراردادهــا و عقود اســالمی و مکاتبات عادی و 
اداری بــا امضاء رئیس هیئت مدیــره به تنهایی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی 
مرغ و تخم مرغ نازنین سهامی خاص 

به شماره ثبت ۹6۳۹6
 و شناسه ملی ۱0۱0۱۴0۴۵۳0

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1398/12/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
امضا کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک ســفته و برات با امضا 
دو نفر از ســه نفر)مدیرعامــل، نایب رئیس 
هیئــت مدیره، فرهــاد باقرپــور نجف آباد به 
عنــوان )معاونت مالی و ســرمایه انســانی( 
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
و مراســالت اداری با امضای مدیرعامل و در 
نبود وی )فرهاد باقرپور نجف آباد( معاون مالی 
 و سرمایه انسانی به همراه مهر شرکت معتبر 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت نوسازی و عمران اکباتان

 شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 8۹۴22 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۳7۹82

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به 
تصویب رسید. موسســه حسابرسی و خدمات مالی 
حافظ گام به شناســه ملی 10100484035 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای محســن بیدی به شــماره ملی 
0079594689 بعنــوان بــازرس علی البــدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. آقای داود 
رشیدی نژاد)به شماره ملی 0057611769( و آقای 
حســین ریحانی)به شــماره ملی 0021865701( 
و آقــای جواد هنــرور ترشــیزی)به شــماره ملی 
0890205663( به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 

مدت دو سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات 

شرکت گلجبین سبز سهامی خاص 

به شماره ثبت ۱6۳82۱ 

و شناسه ملی ۱0۱0206۴22۱

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده 
مــورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علیرضا چیت ســازیان با کد ملی 0059550848 بسمت 
مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طاهره چیت ســازیان با کد ملــی 0040174281 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیــره و عضو هیئت مدیره 
خانم طیبه چیت ســازیان با کد ملــی 0033978387 
بســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت 
از قبیل چک ســفته بروات قراردادها و عقود اسالمی به 
امضــاء مدیرعامل باتفاق نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری و 
مراسالت به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشد. سیدحسین سیدگنجه با 
کد ملی 0036658383 بسمت بازرس اصلی و سیدعلی 
ســیدگنجه با کد ملی 0051499411 بســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت عصر نوین سایه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20۳۹۵۱

 و شناسه ملی ۱0۱02۴۵6۴۱۴

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

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱2۵۴6۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱688۹8۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1399/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی ترازنما 
همکاران به شناسه ملی 10100522558 به سمت بازرس اصلی و خانم 
نیرالسادات سلیما ن ریزی به شماره ملی 0045546118 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت منتهی به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2۵۴0۳8 

و شناسه ملی ۱0۱02۹۴۴۴۴۳ 

آگهی مزایده
شــرکت مهندسی پناه ساز ایران در نظر دارد بخشی از ماشین آالت موجود در کارگاه بندرعباس 
خویش را به شــرح ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اســناد مزایده، 
بازدید و ارائه پیشــنهاد قیمت حداکثر تا 99/6/29 با شماره تلفن 88801179 )داخلی 1072( هماهنگ 

نمایند.
1- کشنده هوو با کفی   یک دستگاه
یک دستگاه 2- پژو 405   
یک دستگاه 3- وانت پیکان   
یک دستگاه 4- کامیون فوتون   
سه دستگاه 5- تراکتور فرگوسن  

یازده دستگاه 6- دیزل ژنراتور از ظرفیت 50 الی 450 

آگهی مناقصه

م الف 1909

دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد امور مربوط به سرویس های ایاب 
 و ذهاب خوابگاه های دانشــجویی را به مدت یکســال از تاریخ 1399/9/1 
لغایت 1400/8/30 به پیمانکاران واجد شــرایط )شرکت های حقوقی دارای 

صالحیت وزارت کار( واگذار نماید:
داوطلبان شــرکت در مناقصه می توانند پس از نشر آگهی با توجه به تاریخ 
فروش اســناد )حداکثر یک هفتــه پس از درج آگهی( بــا ارائه معرفی نامه 
کتبی و رســمی در ســاعات اداری به نشــانی: تهران، جالل آل احمد، پل 
نصر، دانشــگاه تربیت مدرس، ســاختمان مرکزی، مدیریت امور مالی، اتاق 
239 )دبیرخانه کمیســیون معامالت(، تلفن: 82883265 مراجعه و به 
همراه تصویر فیش واریزی به مبلغ 600/000 ریال به حساب شماره شبای 
پرداخــت شناســه  و   IR520100004001075003007294

نــام  بــه   342075074140168003005540000000
درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت مدرس نزد بانک مرکزی قابل واریز در 
کلیه شعب بانکی سراسر کشور، اسناد مناقصه و سایر شرایط را دریافت و با 
توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت خود را تنظیم و به همراه تاییدیه وزارت کار 
و امور اجتماعی )گواهی صالحیت کار( حداکثر تا 10 روز پس از اتمام مهلت 

دریافت اسناد مناقصه به نشانی مذکور تسلیم نمایند.
سایر شرایط:

1- دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
2- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

آدرس اینترنتی دانشگاه www.modares.ac.ir می باشد.

مدیریت روابط عمومی دانشگاه


