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 محرومیت زدایی از پیکره جامعه اسالمی 
زیر سایه حسنه وقف- بخش پایانی

مهمترین پیام وقف، پیام انسانیت 
است. یعنی کســی که یک عمر 
تالش کرده و مالی را به دســت 
در جهت  را  اموالش  است،  آورده 
خدمت به مــردم صرف می کند. 
به  عالقه مندی  حرکت،  این  پیام 
انسانیت و احســاس مسئولیت 
اســت. دیگران  بــه  نســبت 

حجت االسالم و المسلمین سید رضا تقوی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شــورای اسالمی: سازمان اوقاف و امور خیریه نگهبان و پاسدار این اموال و 
امالک وقفی است. یعنی واقفی که یک عمر زحمت کشیده و مایملک خودش 
را در راه خیر وقف می کند، نظام اســالمی باید از این امالک پاسداری کند. 
سازمان اوقاف به عنوان نماینده حاکمیت باید موقوفات را بر اساس وقف نامه 
مصرف کند و روی چگونگی مصرف موقوفاتی که متولی دارند هم نظارت کند.

نکات  و  پیام ها  حاوی  »وقف«  ســنت 
فراگیر شود، جوامع  اگر  بسیاری است که 
اسالمی، هم از جهت اقتصادی و هم از جهت 
فرهنگی و رشد فکری به وضع مطلوب تری 

خواهند رسید.
 یکی از تعابیر معروفی که از برخی خواص 
فرهنگی)که اتفاقاً تجربه کار کردن در حوزه 
وقف را هم داشــته( مکرر شنیده ایم این 

موقوفه خواران  با   مقابله 
وظیفه ای شرعی و قانونی

رضا الماسی

 مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان خراســان شــمالی: بحث 
موقوفه خواری و چشم طمع داشــتن برخی به موقوفات به این دلیل است 
که گاهی زمین یا ملک، وقف شده ولی در اداره اوقاف در این زمینه پرونده 
و ثبتــی وجود ندارد. درنتیجه اگر موقوفه ای ثبت نشــده باشــد و مردم 
محل از وقفی بــودن آن اطالع ندهند ملک یا موقوفه مزبور دســتخوش 
طمع برخی افراد می شــود. به همین دلیل ما در خراســان شــمالی برای 
تمام موقوفات ازجمله موقوفات حوزوی به دنبال اخذ ســند هستیم؛ زیرا 
اگر تثبیت مالکیت صورت گیرد شــمار موقوفات تصرفی  اندک می شود.

است؛ اگر این سنت های حسنه به درستی 
برای مردم تبیین شود و همه مردم پای کار 
بیایند، با وقف و نذر می توان جامعه را اداره 
کرد بدون اینکه به شخص یا گروهی فشار 

یا صدمه ای وارد شود.
مهم ترین پیام وقف، پیام انسانیت است. یعنی 
کسی که یک عمر تالش کرده و مالی را به دست 
آورده است، اموالش را در جهت خدمت به مردم 
صرف می کند. پیــام این حرکت، عالقه مندی به 
انســانیت و احساس مسئولیت نسبت به دیگران 
اســت. یعنی واقف ســعی می کند منیت خود را 
بشــکند و به »ما« بیندیشد و نسبت به دیگران 

هم احساس مسئولیت کند.
وقف نشانه این است که واقف بر نفسش مسلط 
شده و نفس را کنار گذاشته است. لذا وقف از یک 
طرف احساس مسئولیت در برابر دیگران است و 
از طرفی محبت نسبت به انسانیت. پیام دیگر وقف 
این اســت که به هر حال ما در این دنیا ماندنی 
نیســتیم و روزی باید ســفر کنیم. لذا وقف یک 
 نوع آینده نگری است و واقف نسبت به آینده اش

 اقدام می کند.
 پیام دیگر وقف، عدم دلبستگی به دنیاست. 
برخی به خاطر پول و طمعی که به آن دارند دست 
به هر اقدامی می زنند. مثاًل در شرایط فعلی کشور 
و شــیوع بیماری کرونا عده ای اقالمی را احتکار 
می کنند و مــردم را در تنگنا قــرار می دهند یا 
قیمت ها را به صــورت غیرمنطقی و نجومی باال 
می برند و نظارتی هم بر کار آنها صورت نمی گیرد. 
اما کســی که در همین شــرایط اموالش را وقف 
می کند، در حقیقت این صفات رذیله را کنار زده 
و به دنیاگرایی پشت کرده است. دنیا را برای رشد 
معنوی و انسانیتش و رسیدن به آخرت می خواهد. 
دنیا را می خواهد اما نه به قیمت فشار به دیگران.

تاریخچه وقف
یکی از منابع پایدار و ارزشمند برای فعالیت های 
فرهنگی و خدمات خیرخواهانه به مردم در کشور 

ما وقف است. 

بدون شک مسئولین کشورمان به این منبع 
پایدار باید توجه بیشتری داشته باشند. وقتی به 
تاریخ کشورمان مراجعه می کنیم می بینیم، بخش 
قابل توجهی از مراکز خیریه و فعالیت های آن از 

طریق وقف به وجود آمده یا اداره شده است. 
بســیاری از حوزه های علمیــه، یتیم خانه ها، 
بیمارستان ها و... از ظرفیت وقف به وجود آمده اند. 
حجت االســالم و المسلمین سید رضا تقوی، 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: » من 
فکر می کنم بیش از دو سوم امکانات بیمارستان های 
 کشــور )بــه خصــوص امکانــات ســرمایه ای(

وقفی هســتند. مثاًل بیمارستان نمازی شیراز که 
یکی از بیمارســتان های بنام کشــور هست و در 

امور علمی و خدماتی یــک جایگاه واالیی دارد، 
موقوفه است.«

وی ادامه می دهد: »متاســفانه تاریخ وقف در 
کشــور ما با اینکه پیشینه ارزشــمندی دارد اما 
آســیب هایی هم به وقف وارد شده و بسیاری از 
امالک موقوفه قبل از انقالب اســالمی و در زمان 
رژیم ستمشاهی به شــکلی از حوزه وقف خارج 
شده است. این اتفاق به صورت غیر شرعی اتفاق 
افتاده و عده ای آمدند و بســیاری از موقوفات را 

تصرف کردند.«
مقابله با موقوفه خواران!

حجت االسالم و المسلمین تقوی با بیان اینکه؛ 
همیشه یک باندی در کشور ما به عنوان »موقوفه 
 خواران« وجود داشــته و دارند، تصریح می کند: 
»این ها افعی هایی هستند که دهان شان را برای 
بلعیــدن طعمه وقف باز کرده انــد. به طور مثال 

حدود دو ســوم همین بازار تهران وقف است، اما 
با اجاره هایی بسیار بسیار اندک و ناچیز به تصرف 
موقوفه خواران درآمده اســت که اصاًل این رقم ها 
قابل بازگویی نیســت! پاساژهایی وجود دارد که 
وقف است اما عده ای با حیله های مختلف روی آنها 
چنگ انداخته و موقوفات را حیف و میل می کنند و 

یا در پرداخت اجاره بها تعلل می کنند.«
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه 
همیــن بحث می افزاید: » ســازمان اوقاف و امور 
خیریه نگهبان و پاسدار این اموال و امالک وقفی 
است. یعنی واقفی که یک عمر زحمت کشیده و 
مایملک خودش را در راه خیر وقف می کند، نظام 
اسالمی باید از این امالک پاسداری کند. سازمان 

اوقاف به عنوان نماینده حاکمیت باید موقوفات را 
بر اســاس وقف نامه مصرف کند و روی چگونگی 
مصرف موقوفاتی که متولی دارند هم نظارت کند.«

اقدامی که در سازمان اوقاف برای جلوگیری 
از موقوفه خواری صورت می گیرد، پیگیری صدور 

سند برای موقوفه هایی است که سند ندارند.
حجت االســالم حســین زارع زاده، مدیرکل 
سازمان اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به 
ضرورت تثبیت و اخذ سند مالکیت برای موقوفات 
می گویــد: » هــدف از اخذ ســند مالکیت برای 
موقوفات، تعیین حدود دقیق موقوفات، صیانت از 

حقوق واقفان و اجرای عامیانه نیات آنها است.«
البتــه یکی از دالیل موقوفــه خواری به کم 
اطالعی مردم نســبت به مسائل شرعی مرتبط با 

وقف بر می گردد. 
حجت االســالم عظیم آسوده، مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه اســتان خراســان شــمالی در این 
باره می گویــد: » بحث موقوفه خواری و چشــم 
طمع داشــتن برخی به موقوفات بــه این دلیل 
اســت که گاهی زمین یا ملک، وقف شده ولی در 
اداره اوقــاف در این زمینــه پرونده و ثبتی وجود 

ندارد. درنتیجه اگر موقوفه ای ثبت نشده باشد و 
مردم محل از وقفی بودن آن اطالع ندهند ملک 
یا موقوفه مزبور دســتخوش طمــع برخی افراد 
می شــود. به همین دلیل ما در خراسان شمالی 
بــرای تمام موقوفات ازجملــه موقوفات حوزوی 
به دنبال اخذ سند هستیم و تاکنون برای بخش 
اعظم موقوفات خود ســند دریافت کرده ایم؛ زیرا 

اگر تثبیت مالکیت صورت گیرد شــمار موقوفات 
تصرفی اندک می شود.«

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خراسان 
شمالی در ادامه می افزاید: » اطالع رسانی به مردم 
درخصوص موقوفه بودن ملک و تنظیم درســت 
قراردادهای اجاره می تواند مانع از طمع کاری برخی 
سودجویان باشد. از سوی دیگر ناآگاهی مردم در 
بحث مســائل شــرعی وقف یکی دیگر از دالیل 
موقوفه خواری است؛ زیرا کسی که زمین موقوفه 
را به ناحق تصرف می کند اگر به مسائل شرعی و 
قوانین موجود درزمینه موقوفه خواری آگاه باشد 

قطعاً این کار را نخواهد کرد.«
لزوم جلب اعتماد مردم به سازمان اوقاف

»ســازمان اوقــاف و امور خیریــه باید یک 
ســرمایه ای به نام سرمایه »اعتماد« برای خود از 

طرف مردم کسب کند تا مردم برای مشارکت در 
سنت وقف به آن اعتماد داشته باشند.«

حجت االســالم والمســلمین تقــوی، عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی با 
بیان ایــن مطلب، تصریح می کنــد: »مردم باید 
مطمئن شــوند که اگر وقفی انجــام دادند، هم 
از آن موقوفــه محافظت می شــود و هم موقوفه 
در راه نیت واقف مصرف می شــود. اگر این مهم 
تامین شود، مردم حتما استقبال بیشتری از وقف 
خواهند کرد. البته ســازمان اوقاف در این راستا، 
پس از انقالب تالش های زیادی داشته و توانسته 
بســیاری از موقوفــات را از چنگ وقف خواران و 
متصرفین موقوفات خارج کند. بنابر این، وظیفه ای 
کــه حاکمیت در مقابل موقوفه های مختلف دارد 
این اســت که اوالً ایــن موقوفه ها را حفظ کند و 
ثانیاً سازمان اوقاف که نماینده حاکمیت و والیت 
فقیه در این حوزه است باید طبق قوانین شرعی 

عمل کند.«
تعامل مجلس و سازمان اوقاف

سازمان اوقاف و امور خیریه برای انجام وظایف 
سازمانی خود و ایستادن در مقابل موقوفه خواران و 
ترویج سنت وقف در میان مردم، نیازمند تعامل و 
کمک سایر دستگاه های حاکمیتی است. یکی از 
این دستگاه ها مجلس است که می تواند با اصالح 
قوانین و استفاده از بازوی نظارتی خود در جهت 
حفظ و گسترش اوقاف به این سازمان کمک نماید.

حجت االسالم و المسلمین تقوی درخصوص 
اقدامات کمیســیون فرهنگی مجلس در این باره 
توضیح می دهد: » مــا هنوز در مجلس یازدهم، 
گزارشی از عملکرد ســازمان اوقاف نگرفته ایم و 
فعاًل فرصتی پیش نیامده که مسئوالن و مدیران 
سازمان اوقاف به مجلس بیایند و گزارش بدهند 
اما در کمیسیون فرهنگی به شدت مدافع حفظ 
اموال و امالک موقوفات هستیم و تاکید می کنیم 

اینها باید در جای خودشان مصرف بشوند.«
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می افزاید: 
»ما به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس 
یازدهم باید بیشــتر به مســئله وقف بپردازیم و 
تالش کنیم تا از موقوفات بیشــتر در جهت رشد 
فرهنگ دینی و خدمت به مردم اســتفاده کنیم. 
رشــد موقوفات به نفع دولت هم هست. چرا که 
اگر این موقوفات وجود نداشته باشند، خود دولت 
بایــد در زمینه های وقف هزینــه کند. در زمینه 
تعامل بیشتر مجلس با سازمان اوقاف الزم است 
خود سازمان اوقاف مطالباتش را مطرح کند تا ما 
هم در حد وســعمان کمک کنیم. سازمان اوقاف 
یک ســازمان دینی، حقوقی، عمرانی و خدماتی 
است. یعنی یک سازمانی است که مرکب از چند 
رشته و تخصص است. البته برجسته ترین کار این 
سازمان، فعالیت های فرهنگی و خدماتی در جهت 
مشکل گشــایی از مشکالت مردم است. لذا ما بر 
اساس وظیفه، آمادگی تعامل و رفع موانع موجود 

بر سر راه سازمان اوقاف را داریم.«
فرهنگ  سازی سنت وقف

یکی از موقوفات جالبــی که وجود دارد این 
اســت که واقف نیت کرده که از مالش پولی را به 
افرادی بدهند تا بر سر بیمارانی که در بیمارستان ها 
بستری شده اند و همراه ندارند حاضر شوند و با بیان 
ســخنانی خوش )از قصه و داستان گرفته تا شعر 
و گپ زدن و... (  اندکی از آالم و درد آنها بکاهند.

کارشناسان فرهنگی معتقدند؛ آن قدر زیبایی و 
لطافت در موقوفات وجود دارد که اساساً اگر خود 
این نیات پاک و صادقانه واقفین برای مردم بیان 
شود و مردم بدانند واقفین محترم به چه نکات و 
ظرافت هایی توجه داشته اند، حتماً به سمت وقف 

بیشتر روی خواهند آورد. 
بنابر این الزم اســت دســتگاه های فرهنگی 
مســئول مردم را با فرهنگ وقف آشــنا کنند تا 
بیشتر از برکات این سنت حسنه و صدقه جاریه 

مطلع شده و به آن روی بیاورند.

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/3/7 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه اوراق و اســناد تعهدآور 

از جملــه چک، ســفته و بروات با امضــای مدیرعامل و 

رئیس  هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 

 مراسالت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت منزلگاه سهامی خاص
به شماره ثبت ۱۲۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴68۵۵۵

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن مهربان رودپشتی به 
شماره ملی 2738960146 به عنوان بازرس اصلی و اعظم مهربان 
رودپشتی به شماره ملی 0063735180 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به پایان سال 1397 به تصویب رسید.

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

آگهی تغییرات شرکت جنرال تولز سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۱۰67 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۹77

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/12/07 و مجوز 
شــماره 900/99/12496  مورخه 99/2/14 ســازمان بهزیســتی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شیوا محمدی نیک 2649596147 رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و فرنگیس فناکار بحری 2649512393 
نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و لیال جیرسرائی 0069459290 
عضو هیئت مدیره و ســارا جعفری  پوریــا 3251828746 عضو 
علی البدل هیئت مدیره و سید سجاد محسنی 0890165009 عضو 

علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات موسسه بنیاد نیکوکاری فرشته های محمدی نیک 
به شماره ثبت ۴۰۹7۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰6۵88۱۲8 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/05/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه صورتحســاب ســود و زیان 
صورت های مالی ســال مالی منتهی بــه 1398/12/29 تصویب 
گردید رامین محمودی چه چکری بــه کد ملی 3391863323 به 
عنــوان بازرس اصلی و آقای دکتــر محمدکاظم گلچین راد به کد 
ملی 2709199416 به عنوان بازرس علی البدل برای ســال مالی 
منتهی به 1399/12/30 انتخاب گردیدند.- روزنامه کیهان به عنوان 

روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

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

آگهی تغییرات شرکت پزشکان متخصص شیراز کلینیک سهامی خاص
به شماره ثبت ۳۰6۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰76۰7۲8 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/6/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: الف- مدت تصفیه یک 
ســال دیگر تمدید گردید. ب- آقای حسین عطائی ترشیزی با 
شناســه ملی 0937670863 به مدت یک سال دیگر به سمت 
مدیر تصفیه انتخاب گردید. ج- آقای سهراب تقی پور آهنگر با 

شناسه ملی 2060701163 به سمت ناظر تصفیه انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت منحله عمرانی بهساز بنا گستر سامان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۹۵۱7۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳7۰6۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/5/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان مالی شرکت در سال مالی 1398 به تصویب رسید - آقای 
غالمرضا وهاب کد ملی 0046094059 به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد وهاب 
کد ملی 0012872733 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد علیپور کد 
ملی 0839806965 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین 
شــدند. - کلیه چک ها و سفته ها و بروات و اســناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضاء ثابت 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت معتبر خواهد شــد. - آقای 
مرتضی عددیان نیشابوری کد ملی 0045608687 به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی علی 
محمدی کد ملی 0044456794 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند. - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ایجاد نیرو شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۴8۹7۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۵۳۲

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1398/09/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد اعال قلی پور به شماره ملی 4073549189 به 
سمت بازرس اصلی و آقای شاهین عادلی قره لر به شماره ملی 0013853708 به سمت 
بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. محمدرضا جعفری سیریزی 
با شــماره ملی 3090800500 عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره سعید رحمانی 
دهنوی با شــماره ملی 3080035879 عضو هیئــت مدیره و مدیرعامل و نایب رئیس 
 هیئت مدیره مرتضی جعفری سیریزی با شماره ملی 3080059972 عضو هیئت مدیره و 
قائم مقام مدیرعامل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء سعید رحمانی دهنوی)مدیرعامل( 

و مرتضی جعفری سیریزی)قائم مقام مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر ابرسین سهامی خاص
 به شماره ثبت ۴۹۰۱۵7 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵76۳۲86

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده مورخ 1395/5/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
آقای ویلبرت تمرزی به شماره ملی 0060001720 و آقای 
والتر تمرزی فقی بیگلو به شماره ملی 0045053510 و 
خانم ناتالیا پد گرنا به شماره ملی 4712951060 به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱86۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰6۳۴78۹ 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1395/5/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: ویلبرت تمرزی به کد ملی 0060001720 به عنوان مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره- ناتالیا پدگرنا به شماره ملی 4712951060 به عنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره- والتر تمرزی فقی بیگلو به شماره ملی 0045053510 به سمت 
عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و اوراق عادی و 
مراسالت و قراردادها و عقود اسالمی، با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

)ویلبرت تمرزی( به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱86۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰6۳۴78۹ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ارزش سهام 
شــرکت از هر ســهم 1000 ریال به هر ســهم 1 ریال 
کاهش و تعداد سهام شرکت منقسم به 1/000/000 سهم 
1 ریالی تبدیل گردید. سرمایه شرکت مبلغ 1/000/000 

ریال مقسم به 1/000/000 سهم 1 ریالی بانام می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنعت گستر ابرسین سهامی خاص 
به شماره ثبت ۴۹۰۱۵7 و شناسه ملی ۱۴۰۰۵76۳۲86

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت آزموده کاران حســابداران رســمی به شناسه ملی 
10100468600 به ســمت بازرس اصلی و موسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت ممیز به شناســه ملی 10100121718 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت ۲8۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰7۳6۰86

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/12/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی برنا 
اندیشان رایان به شناسه ملی 14006667386 به سمت بازرس 
اصلی و آقای مرتضی زارع گاریزی به شماره ملی 0046907181 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شــد. ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 97 به 

تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت الماس کبیر شمس سهامی خاص به 
شماره ثبت ۱8۲68۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴86۰۹ 

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومــی عادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- حمیدرضــا طباطبایی به 
شماره ملی 0050986228 
به سمت رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمرتضی طباطبایــی 
ملــی  شــماره  بــه  اوره 
ســمت  به   1239461941
مدیره  هیئــت  رئیس  نایب 
به  اوره  و مسعود طباطبایی 
شماره ملی 0051299471 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئــت مدیره بــرای مدت 
 - گردیدند  انتخاب  دو سال 
بهادار  اوراق  و  اســناد  کلیه 
و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک سفته و بروات و عقود 
امضا مشترک دو  با  اسالمی 
نفر از ســه نفر اعضا هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت 
اعتبار می باشد.مهدی  دارای 
باقریــان بــه شــماره ملی 
ســمت  به   0066322952
و حمیدرضا  اصلــی  بازرس 
به شماره ملی  رهروی شرع 
ســمت  به   0071015647
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
 نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت۹8۹  

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴۳۹6۲۱

 سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری 
شهریار 


