
 تبریک سی امین سالگرد 
روابط ایران و ازبکستان

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در پیامی  
به »والدیمیر ناروف« سرپرست وزارت امور خارجه 
 جمهوری ازبکســتان فرا رسیدن سی امین سالگرد 
آغاز روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسالمی ایران 

و  جمهوری ازبکستان را تبریک گفت. 
حســین امیر عبداللهیان در این پیــام تاکید کرده 
است: »این رویداد به عنوان نقطه آغاز روابط دوستانه 
و روبه  رشد دو کشــور از اهمیت بسیاری برخوردار 
می باشد. مســئولین دو کشور از دیرباز کوشیده اند 
تا با رفع  موانع و با عنایت به مشابهت های فرهنگی 
و تمدنی، همکاری ها را در تمامی زمینه ها بســط و 
 گســترش دهند. اطمینان دارم باتوجه به تحوالت 
مثبــت در تعامــالت دوجانبه در ســالهای اخیر و 
ظرفیت  های بالقوه موجود میان دو کشــور، چشم 

انداز بسیار روشنی پیش رو داریم.«   ایرنا

 اعطای اسناد تابعیت ایران به 
سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی

طی مراســمی اســناد تحصیل تابعیت جمهوری 
اســالمی ایران با حضــور مســئولین ذیربط امور 
تابعیــت، پناهندگان و مهاجرین به بیســت نفر از 
سرمایه گذاران افغانستانی که واجد شرایط تحصیل 
تابعیت جمهوری اســالمی ایران بــوده و مراحل 

قانونی آن را طی کرده بودند، اعطا گردید.
علیرضــا بیگدلی معاون کنســولی، ایرانیان و امور 
مجلــس وزارت امور خارجه در این مراســم وجود 
مشــترکات دینی، فرهنگــی و تاریخــی ایران و 
همسایگان را زمینه ساز تقویت پیوندهای مردمی 
در فالت ایران دانســت کــه در نتیجه آن فرصت 
هایی برای همگرایی بیشــتر فراهم شــده اســت.

معــاون وزیر امور خارجه تســهیل در روند اعطای 
تابعیت بر اســاس فعالیت های اقتصادی موفق در 
ایران را یکی از آثار این همگرایی دانســت و افزود: 
شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی توسط وزارت 
کشــور در حال انجام اســت و در قالب این طرح 
تالش برای شناسایی نخبگان و استفاده از ظرفیت 
ها و اســتعدادها آنها نیز بهبــود خواهد یافت.وی 
تاکید کرد در حال حاضر نمایندگی های جمهوری 
اسالمی ایران در کشورهای خارجی، ملزم به روان 
ســازی ارائه خدمات به این اتباع به ویژه در حوزه 
همسایگی می باشــند و براساس گفتمان سیاست 
همسایگی دولت جمهوری اســالمی ایران، تالش 
برای تعامل همه جانبه با همســایگان در دســتور 
کار وزارت امــور خارجه اســت و در این چارچوب 
 از افزایش بهــره وری و فعالیت ســرمایه گذاران و 
کارآفرینان موفــق خارجی در ایران حمایت جدی 
به عمــل می آید. به گفته بیگدلــی صدور روادید 
تجاری و روادید ســرمایه گذاری، ارایه تســهیالت 
مجــوز اقامت، اعطای تابعیت و حمایت همه جانبه 
از ســرمایه گذاری و کارآفرینی در دستور کار این 
وزارت قــرار دارد و پیش بینی می شــود حضور و 
فعالیت نخبگان افغانســتان مورد حمایت بیشــتر 

دولت قرار خواهد گرفت.  ایسنا

 افزایش 120درصدی
 صادرات ایران به آفریقا 

رییس اداره غرب و مرکز آفریقا وزارت امور خارجه 
گفت: صادرات ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۰ 
با ۱۲۰درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به عدد 

یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر رسید.
علی اکبر رضایی در همایش بررســی بازار کشــور 
سنگال که با ارتباط ویدئو کنفرانسی سفیر ایران در 
این کشور و  حضور  تعدادی از نمایندگان واحد های 
صنعتــی البرز همراه بود، بیان داشــت: غرب آفریقا 
جمعیتــی نزدیک به ۴۰۰ میلیون نفــر دارد و یک 
منطقه جمعیتی مناسب برای سرمایه گذاری و توسعه 
صادرات ایران اســت.وی ادامه داد: بیش از ۲۰ کشور 
در غرب آفریقا واقع شده است و از ظرفیت خوبی به 

لحاظ روابط تجاری برخوردار هستند.  مهر

اخبــــار گزارش

مورا معاون وزیر مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
دیروز برای رایزنی با مقامــات ایرانی در حالی وارد تهران 
شــد که بسیاری از ناظران سیاسی تغییر رفتار عملی اروپا 
را عامل سفر موفق وی و به نتیجه رسیدن مذاکرات عنوان 

کرده اند.
انریکه مورا معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
دیروز برای ادامه گفتگو با مســئولین جمهوری اســالمی 
ایران به تهران سفر کرد.این سفر در حالی صورت می گیرد 
کــه حضور مورا در تهران برگرفته از روحیه و انگیزه باالی 
جمهوری اســالمی ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات 
است چنانکه از همان ابتدای دور هفتم مذاکرات در دولت 
ســیزدهم ایران تنها طرف مذاکرات وین بود که با دستور 
العملی منطقی و اجرایی وارد مذاکرات شد و مسیر را برای 

آغاز و استمرار گفت و گوها هموار نمود.
نکته مهم آنکه به اذعــان مقامات اروپایی و آمریکایی این 
طرف هــای غربی هســتند که بیش از ســایر اعضا به این 
توافق نیاز دارند چنانکه بورل مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه گفته اســت: ما اروپایی ها از این توافق بسیار ذی 
نفع خواهیم بود؛ اوضاع اکنون تغییر کرده و برای ما بسیار 
جالب است که یک تامین کننده نفت دیگر داشته باشیم. 
آمریکایی ها هم به یک موفقیت دیپلماتیک نیاز دارند. این 
اعتراف ها بیانگر یک اصل اساســی است و آن اینکه غرب 
به جای رویکردهای قدیمی و نخ نما شــده فشار و مذاکره 
باید مســیر صحیح تغییر رفتار و دســت کشیدن از زیاده 
خواهی ها را در پیش گیرند. در این میان در واکنش به سفر 
مورا سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس 
خبری به سواالتی درباره سفر هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
در مذاکرات وین جهت رایزنی درباره وقفه ایجاد شــده در 
مذاکرات پاسخ داد.ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که با 
توجه به سفر انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات 
وین به تهران، آیا او حامل پیام یا پیشنهاد جدیدی از سوی 
آمریکا به ایران خواهد بود و انتظار آمریکا از ایران در زمینه 
این دیدار چیســت؟ گفت: ما با انریکــه مورا از نزدیک در 

تماسیم. او پیام ها را منتقل می کرده است. ما از تالش های 
او برای رســاندن این مذاکرات بــه نتیجه ای موفقیت آمیز 
حمایت می کنیــم. نمی خواهم درباره آن چه او از همکاران 
ایرانی خواهد شــنید، پیش داوری بکنم یا چیزی را از حاال 
تشخیص بدهم. مسلما پس از ســفر او چیزهای بیشتری 
خواهیم دانست.ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 
پاسخ به این سوال که آیا آمریکا پیام جدیدی برای انتقال 
به مورا سپرده است، گفت: مســلما ما قرار نیست به طور 
علنــی مذاکره کنیم. ما همــکاری و هماهنگی نزدیکی با 
متحدان اروپایی مان داریــم و انریکه مورا هم به نوبه خود 

پیام ها را منتقل می کند.
»جوزپ بورل« مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز 
در گفت وگویــی با روزنامه فایننشــال تایمز مطرح کرد به 
دنبال »یک راه حل میانه« برای شکستن بن بست مذاکرات 
وین اســت که خطر بی نتیجه گذاشتن تالش های بیش از 
یک ســاله اتحادیه اروپا را برای انجام دادن یک توافق در 
بــر دارد.مذاکرات وین که از زمــان روی کار آمدن دولت 
بایدن در سال ۲۰۲۱ در راســتای احیای توافق هسته ای 

و لغــو تحریم های ایران آغاز شــده اســت، در پی برخی 
تحوالت اخیر بین المللی از جمله حمله روسیه به اوکراین 
و کشمکش های تهران-واشنگتن بر سر برخی مسائل باقی 

مانده در مذاکرات، تا اطالع ثانوی متوقف شده است.

در ایــن میان در حالی برخی محافل رســانه ای از طراحی 
غرب برای بازکردن پرونده منطقه ا و موشکی در مذاکرات 
ســخن گفته اند که یک وبگاه آمریکایی با اشــاره به ورود 
آتی دو ناوشــکن بومی »زاگرس« و »دماوند ۲« به نیروی 
دریایی ایران تأکید کرد که در سالهای اخیر پیشرفت های 
ایران در زمینه فناوری نظامی چشــمگیر بوده است.نشریه 
آمریکایی »دیفنس پســت« به بیانیه اخیر فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در خصوص ورود دو 
ناوشــکن بومی »زاگرس« و »دماوند ۲« به نیروی دریایی 

ایران واکنش نشان داد.
امیر دریادار »شهرام ایرانی« فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران اخیراً در یــک برنامه تلویزیونی 
تصریح کرد که ســاخت ناوشکن زاگرس و دماوند ۲ طبق 

برنامه های تعریف شــده، پیشرفت داشــته است و ان شااهلل 
به زودی آب اندازی خواهند شــد.دیفنس پســت با انتشار 
این خبر نوشت که در ســالهای اخیر، ایران پیشرفت های 
چشمگیری در زمینه تولید تجهیزات بومی داشته تا از این 

طریق ارتش خود را خودکفا کند.
در این میان اما نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
مســتقر در وین گفته اســت که تصمیم ترامپ به خروج 
یکجانبه از برجام به برهم زدن ثبات در منطقه منجر شده 
است.»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی مســتقر در وین تأکید کرد که تصمیم »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور ســابق آمریکا برای خروج یکجانبه 
از برجام، معضالت فراوانی را برای دیپلماســی چندجانبه 

به وجود آورد.
نکتــه آنکــه مذاکرات برجامــی در حالی ادامــه دارد که 
همزمــان ایران بــر اصل همگرایی منطقــه ای تاکید دارد 
چنانکــه روزنامه قطری »العربی الجدید« چاپ لندن، خبر 
داد که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به عمان و 

امارات عربی متحده سفر می کند.
در همین حــال مهدی آکوچکیان سرکنســول جمهوری 
ایران در بندر آســتراخان روسیه تاکید کرد که روابط بین 
تهران - مســکو در دهه های اخیر بطور مستمر رو به رشد 
بــوده و عوامل خارجــی نمی تواند بر ایــن روابط درحال 
توســعه تأثیر بگذارد.»مهــدی آکوچکیان« سرکنســول 
جمهوری اسالمی  ایران در آستراخان در مصاحبه با شبکه 
تلویزونی »آســتراخان ۲۴ «،  ادعای اخیر نشریه انگلیسی 
گاردین را  مبنی بر ارسال اسلحه از ایران به روسیه جعلی 
خواند و گفت موضوعات مهمی در همکاری بین کشورهای 
ما وجود دارد و کسانی که این مقاله را نوشتند می خواهند 
قصد تخریب این همکاری هــا را دارند.وی تاکید کرد که 
توسعه پروژه های مشترک ما از جمله کریدور بین المللی 
شمال-جنوب به زودی محقق خواهند شد.در ادامه رویکرد 
منطقه ای ایران، معاون وزیر امــور خارجه یمن با برادرانه 
خواندن روابط صنعاء و تهران، گفت که روابط دو کشور به 

قبل از اسالم باز می گردد.
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مدیـر کل آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی در حالـی  
نسـبت بـه دسـتیابی بـه یـک توافـق بـا ایران براسـاس 
جدول زمانی مناسـب ابـراز امیدواری کـرد که همزمان 
مدعـی کاهـش همـکاری ایـران با آژانس شـده اسـت..

در حالـی ایـران بیشـترین همـکاری را با آژانس داشـته 
اسـت که رافائل گروسـی مدیـر کل آژانس بیـن المللی 
انـرژی اتمـی در سـخنرانی خـود در پارلمـان اروپـا بـا 
اشـاره بـه مسـاله ایران ابـراز امیـدواری کرد کـه آژانس 
بتوانـد براسـاس یـک جـدول زمانـی متناسـب بـا ایران 
بـه توافـق دسـت یابـد. وی همچنین مدعی شـد، ایران 
اخیـرا اطالعاتـی دربـاره فعالیتهـای خـود بـه آژانـس 
ارائـه نکـرده اسـت. براسـاس گـزارش الجزیـره، وی در 
ادامـه اظهـارات خود افـزود: پنجره دسـتیابی بـه توافق 
 دربـاره پرونـده هسـته ای ایران ممکن اسـت هـر لحظه 

بسته شود. 
جمهـوری اسـالمی ایـران و آژانـس اتمـی آذرماه سـال 
گذشـته بـه توافقی دسـت یافتند کـه به نهـاد دیده بان 
هسـته ای سـازمان ملل اجـازه نصـب دوربین هایی را در 
سـایت تولید سـانتریفیوژ در کـرج می داد.یک ماه  بعدتر 
ایـران بـه آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی اطـالع داد 
تجهیـزات مربوط به سـاخت سـانتریفیوژهای پیشـرفته 
می کنـد.  منتقـل  اصفهـان  در  جدیـدی  مـکان  بـه  را 
آژانـس بـرای نظـارت بـر ایـن فعالیـت، دوربین هایی را 
در محـل مـورد نظر نصـب کرد.مدیـر کل آژانس گفت: 
»البتـه مـا هنـوز امیدواریـم کـه توافقـی در یـک بـازه 
زمانـی معقـول به دسـت آید، اگرچـه باید ایـن واقعیت 

را بپذیریـم کـه پنجـره فرصـت هـر زمان ممکن اسـت 
بسـته شود«.گروسـی در ادامـه مدعی شـد کـه ایران به 
انـدازه کافـی دربـاره فعالیتهـای هسـته ای خود شـفاف 
نبـوده و در چنـد ماه گذشـته ما ذراتـی را در مکانهایی 
کشـف کردیـم کـه از سـوی ایـران بـه عنـوان محلـی 
معرفـی  می شـود  انجـام  هسـته ای  فعالیت هـای   کـه 

نشده بود.
 ۱7 اتمـی  انـرژی  سـازمان  رئیـس  اسـالمی  محمـد   
فروردیـن مـاه سـالجاری دربـاره توافـق ایـران و آژانس 
بین المللـی انـرژی اتمـی و اماکـن ادعایـی مطرح شـده 
و خوشـبینی بـه حـل مسـائل بیـن ایـران و آژانـس نیز 
اظهـار داشـت: مادامـی که رژیـم صهیونیسـتی اقدام به 
تولیـد اسـناد جعلـی، خرابـکاری، عملیات تروریسـتی و 
خرابـکاری صنعتـی می کنـد و ایـن جریانـی اسـت کـه 
بـا آن  نـه کسـی  و  و سـرکوب می شـود  نـه محکـوم 
مقابلـه می کنـد و برعکـس از آن اسـتقبال می کننـد، 
طبیعـی اسـت یـک نبرد بیـن دو جریان اسـت که یکی 
جریـان حـق و دیگـری جریـان باطـل اسـت. ایـن یک 
نبـرد پابرجاسـت. مـا هـم در ایـن راسـتا اهدافـی را که 
داریـم طـی می کنیـم و اسـیر این نـوع غوغاسـاالری ها 
را  ادعایـی کـه مطـرح شـده  نخواهیـم شـد. مـدارک 
بـه  از سـایت ها  یکـی  در  دیدنـد.  و  آمدنـد  خودشـان 
اورانیومـی اشـاره شـده که اصـال در ایران وجـود ندارد. 
رژیـم صهیونیسـتی که ایـن اقدامات را صـورت می دهد 
و حـرکات تروریسـتی را انجـام می دهد، هـر کار ایذایی 

را می توانـد انجـام دهـد.

مواضع جدید گروسی آشکار ساخت 

آژانس همچنان در مسیر غیر تعاملی
معــاون سیاســی وزارت امور خارجه امــروز در دیدار با 
احمد بن حســن الحمادی دبیر کل وزارت امور خارجه 
قطــر در قالب کمیته رایزنی های سیاســی ایران و قطر، 
اولویت همسایگی را یک راهبرد اساسی و نه یک تاکتیک 

مقطعی از سوی جمهوری اسالمی ایران اعالم نمود.
علی باقری گفت اگر در پرداخت بهای تعامل و همگرایی 
منطقه ای تردید کنیــم، بی تردید هزینه های اختالف و 
واگرایی بــر همه تحمیل خواهد شــد و بهای تعامل و 
همگرایــی منطقه ای، با ایجــاد و تحکیم اعتماد متقابل 
سیاســی و تحکیم پیوندهای اقتصادی ایجاد می شــود.

وی با اشاره به همپوشانی منافع ملی با منافع منطقه ای 
و عــدم تعارض میــان منافــع ملی و منافــع جمعی 
کشورهای منطقه گفت نباید اجازه دهیم بیگانگان برای 
مشروع سازی سیاست های سلطه گرایانه خود در منطقه 
از پوشــش اختــالف در منافع ملی کشــورهای منطقه 

سوءاستفاده کنند.
باقری افزود دخالت بیگانــگان و حضور نظامی آنان در 
خلیج فارس، ثبات آفرین و امنیت ساز نیست و کشورهای 
منطقــه با همــکاری سیاســی و همگرایــی اقتصادی 

می توانند ثبات و امنیت را در منطقه تامین کنند.
وی با تاکید بر سیاســت تعامل و همــکاری منطقه ای 
ایــران، نه به عنــوان یک "تاکتیک مقطعــی" بلکه به 
عنوان یک "سیاســت راهبردی" گفت پایداری سیاست 
همســایگی در منطقه مبتنی بر همگرایــی و نزدیکی 
کشــورهای منطقه با یکدیگــر و ایســتادگی در برابر 
مداخــالت بیگانگان اســت و این دو رکــن به صورت 
هم افزا عمل کــرده و موجب تولید قــدرت درون زا در 

کشورهای منطقه خواهد شد.باقری افزود: رابطه موجود 
بین دو کشــور هنوز با آنچه باید باشد فاصله معناداری 
 دارد لــذا باید بــرای ارتقای روابط از همــه ظرفیت ها 

استفاده شود.
احمــد الحمادی دبیر کل وزارت امــور خارجه قطر نیز 
در این دیدار با اشــاره سفر موفقیت آمیز رئیس جمهور 
کشــورمان به دوحــه و دیدار آتی امیر قطــر از ایران و 
تشــکیل کمیته رایزنی های سیاسی، مناسبات دو کشور 
را گســترده و عمیق دانست و گفت دولت قطر توسعه و 
گســترش همکاری دوجانبه و انجام رایزنی های سیاسی 
منطقه ای با جمهوری اســالمی ایران را ارزش افزوده ای 

برای تحقق صلح و ثبات در منطقه می داند.
وی ضمن اشاره به پیشینۀ روابط مستحکم ایران و قطر 
در سطوح مختلف مردمی و دولتی که به قبل از برقراری 
روابــط دیپلماتیک دو کشــور نیز بازمی گــردد، افزود: 
ریشه های پیوندهای دوستانۀ طرفین به حدی نیرومند 
اســت که هیچ حادثه ای در طول تاریخ روابط نتوانسته 
خللی بــه آن وارد نماید و این الگوی رابطه می تواند در 
میان کشــورهای منطقه و دیگر کشورها عرضه گردد و 
چند ســال قبل و در زمان تحریم قطر از ســوی برخی 
کشــورهای منطقه، این جمهوری اسالمی ایران بود که 
همکاری و کمکهای صمیمانه ای با قطر داشت.دبیرکل 
وزارت امــور خارجه قطر بر تقویــت عنصر گفتگوهای 
منطقه ای برای زدودن مشکالت و تسهیل همکاری های 
فیمابین تاکید و اعالم کرد توافقات انجام شــده در سفر 
رئیس جمهوری اســالمی ایران به دوحه از سوی طرف 

قطری با جدیت در دست پیگیری است.

باقری در دیدار با دبیرکل وزارت امور خارجه قطر

تعامل همسایگی »سیاست راهبردی« ایران است

همزمان با سفر مورا به تهران مطرح شد 

توافق خوب در گرو تغییر رفتار غرب

شناســه آگهی )1313964(      م الف 528

آگهی مناقصه عمومی شماره  1401/1715 
صنایــع شــهید دوران در نظــر دارد نســبت بــه خریــد یــک قلــم قطعــه مکانیکــی طبــق نقشــه و مشــخصات فنــی موجــود از طریــق 
برگــزاری مناقصــه عمومــی کتبــی و عقــد قــرارداد از شــرکت های دارای ماشــین آالت CNC و توانایــی فنــی الزم اقــدام نمایــد. واحدهایــی 
35768345 همــه روزه به جــز  35768347 و  ــا تلفن هــای  کــه توانایــی انجــام امــور مذکــور را دارنــد می تواننــد ضمــن تمــاس ب
پنجشــنبه ها و روزهــای تعطیــل در ســاعات اداری به منظــور دریافــت برگــه شــرایط و مشــخصات مناقصــه بــه آدرس مشــروحه زیــر 
مراجعــه و پیشــنهاد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر ده روز پــس از تاریــخ نشــر آگهــی در داخــل صنــدوق مناقصــه شــماره 120 ایــن 
صنایــع بیاندازنــد، پیشــنهادهای رســیده در کمیســیون مناقصــه بــاز و نتیجــه آن اعــام خواهــد شــد. ســازمان در رد یــا قبــول یــک یــا 
تمامــی پیشــنهادها مختــار می باشــد و هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود. الزم بــه ذکــر اســت ارائــه معرفی نامــه 

و گواهی نامــه ســمتا مرتبــط و معتبــر جهــت دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه الزامــی می باشــد.
 آدرس: تهران – انتهای بزرگراه شهید بابایی – جاده اختصاصی پارچین – صنایع شهید دوران

روابط عمومی صنایع شهید دوران

آگهی تغییرات 
آگهی تغییرات شرکت ایامیان پیشگامان صنعت ساختمان سهامی خاص به شماره 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10300050034 ملی  شناسه  و   466945 ثبت 
مورخ 1397/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به آدرس: ایام - شهرک 
صنعتی ششدار ایام - بلوار کارگر - خیابان کارگر 9 خیابان کوشش - باالتر از شرکت 
پویانخ - کدپستی 6936181584 تاسیس گردید و آقای سعید صادقیان به شماره ملی 

4539820141 به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. 
             سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
        شناســه آگهی )1315044(

شناســه آگهی )1315026(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
گــروه صنعتــی شــمع زینــو درتاریــخ 1401/02/18 بــه شــماره ثبــت 595430 بــه شناســه ملــی 14011117440 ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت 

اطــاع عمــوم آگهــی می گــردد. 
موضــوع فعالیــت: انجــام خدمــات کار در منــزل شــامل ســاخت انــواع جعبــه هــای تزیینــی، کادویــی و فانتــزی و ســاخت انــواع شــمع هــای فانتــزی، انــواع شــمع هــای خوشــبو کننــده, 
تزیینــی و روشــنایی پاکــت پــول و تابلــو فانتــزی و تامیــن نیــروی مــورد نیــاز شــرکت، بازاریابــی مجــاز )غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای( در زمینــه کاالهــای مجاز.صــادرات و واردات کلیــه 
ــی و خارجــی. ایجــاد و اخــذ و اعطــای شــعبه و نمایندگــی از شــرکت های  ــزد بانک هــای داخل ــاح حســاب جــاری ن ــی و ارزی و افتت ــی، اخــذ وام و تســهیات ریال کاالهــای مجــاز بازرگان
داخلــی و خارجــی ایجــاد و اخــذ و اعطــای شــعبه و نمایندگــی از شــرکت های داخلــی و خارجــی، شــرکت در نمایشــگاه ها و مناقصــات و مزایــدات و عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی 
و حقوقــی داخلــی و خارجــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت: از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی: اســتان تهــران ، شهرســتان 
تهــران ، بخــش مرکــزی، شــهر تهــران، محلــه مطهــری، خیابــان 17 شــهریور، خیابــان شــهید حــاج اســماعیل رضایــی، پــاک 714 ، مجتمــع تجــاری رضــوان ، طبقــه اول ، واحــد 128 کدپســتی 
1791673467 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1,000,000 ریــال نقــدی میــزان سهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای مرتضــی صدیقــی بــه شــماره ملــی 0872297314 
دارنــده 490000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای مجتبــی صدیقــی بــه شــماره ملــی 0922156212 دارنــده 510000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای مرتضــی صدیقــی بــه شــماره 
ملــی 0872297314 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای مجتبــی صدیقــی بــه شــماره ملــی 0922156212 بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت 
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســامی و 
همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه 

کثیــر االنتشــار سیاســت روز جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 

                       سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
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آگهی مناقصه عمومی شماره  1401/1715 
صنایــع شــهید دوران در نظــر دارد نســبت بــه خریــد یــک قلــم قطعــه مکانیکــی طبــق نقشــه و مشــخصات فنــی موجــود از طریــق 
برگــزاری مناقصــه عمومــی کتبــی و عقــد قــرارداد از شــرکت های دارای ماشــین آالت CNC و توانایــی فنــی الزم اقــدام نمایــد. واحدهایــی 
35768345 همــه روزه به جــز  35768347 و  ــا تلفن هــای  کــه توانایــی انجــام امــور مذکــور را دارنــد می تواننــد ضمــن تمــاس ب
پنجشــنبه ها و روزهــای تعطیــل در ســاعات اداری به منظــور دریافــت برگــه شــرایط و مشــخصات مناقصــه بــه آدرس مشــروحه زیــر 
مراجعــه و پیشــنهاد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر ده روز پــس از تاریــخ نشــر آگهــی در داخــل صنــدوق مناقصــه شــماره 120 ایــن 
صنایــع بیاندازنــد، پیشــنهادهای رســیده در کمیســیون مناقصــه بــاز و نتیجــه آن اعــام خواهــد شــد. ســازمان در رد یــا قبــول یــک یــا 
تمامــی پیشــنهادها مختــار می باشــد و هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود. الزم بــه ذکــر اســت ارائــه معرفی نامــه 

و گواهی نامــه ســمتا مرتبــط و معتبــر جهــت دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه الزامــی می باشــد.
 آدرس: تهران – انتهای بزرگراه شهید بابایی – جاده اختصاصی پارچین – صنایع شهید دوران

روابط عمومی صنایع شهید دوران

آگهی تغییرات 
آگهی تغییرات شرکت ایامیان پیشگامان صنعت ساختمان سهامی خاص به شماره 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10300050034 ملی  شناسه  و   466945 ثبت 
مورخ 1397/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به آدرس: ایام - شهرک 
صنعتی ششدار ایام - بلوار کارگر - خیابان کارگر 9 خیابان کوشش - باالتر از شرکت 
پویانخ - کدپستی 6936181584 تاسیس گردید و آقای سعید صادقیان به شماره ملی 

4539820141 به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. 
             سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
        شناســه آگهی )1315044(

شناســه آگهی )1315026(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
گــروه صنعتــی شــمع زینــو درتاریــخ 1401/02/18 بــه شــماره ثبــت 595430 بــه شناســه ملــی 14011117440 ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت 

اطــاع عمــوم آگهــی می گــردد. 
موضــوع فعالیــت: انجــام خدمــات کار در منــزل شــامل ســاخت انــواع جعبــه هــای تزیینــی، کادویــی و فانتــزی و ســاخت انــواع شــمع هــای فانتــزی، انــواع شــمع هــای خوشــبو کننــده, 
تزیینــی و روشــنایی پاکــت پــول و تابلــو فانتــزی و تامیــن نیــروی مــورد نیــاز شــرکت، بازاریابــی مجــاز )غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای( در زمینــه کاالهــای مجاز.صــادرات و واردات کلیــه 
ــی و خارجــی. ایجــاد و اخــذ و اعطــای شــعبه و نمایندگــی از شــرکت های  ــزد بانک هــای داخل ــاح حســاب جــاری ن ــی و ارزی و افتت ــی، اخــذ وام و تســهیات ریال کاالهــای مجــاز بازرگان
داخلــی و خارجــی ایجــاد و اخــذ و اعطــای شــعبه و نمایندگــی از شــرکت های داخلــی و خارجــی، شــرکت در نمایشــگاه ها و مناقصــات و مزایــدات و عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی 
و حقوقــی داخلــی و خارجــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت: از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی: اســتان تهــران ، شهرســتان 
تهــران ، بخــش مرکــزی، شــهر تهــران، محلــه مطهــری، خیابــان 17 شــهریور، خیابــان شــهید حــاج اســماعیل رضایــی، پــاک 714 ، مجتمــع تجــاری رضــوان ، طبقــه اول ، واحــد 128 کدپســتی 
1791673467 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1,000,000 ریــال نقــدی میــزان سهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای مرتضــی صدیقــی بــه شــماره ملــی 0872297314 
دارنــده 490000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای مجتبــی صدیقــی بــه شــماره ملــی 0922156212 دارنــده 510000 ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای مرتضــی صدیقــی بــه شــماره 
ملــی 0872297314 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای مجتبــی صدیقــی بــه شــماره ملــی 0922156212 بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت 
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا : کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک، ســفته ، بــروات ، قراردادهــا، عقــود اســامی و 
همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل یــا رئیــس هیئــت مدیــره منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل : طبــق اساســنامه روزنامــه 

کثیــر االنتشــار سیاســت روز جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد. 

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

آگهی دعوت بستانکاران
شرکت ویرا صنعت دقیق پارس )سهامی خاص( 

شماره  به  شده  ثبت  خاص(  )سهامی  پارس  دقیق  صنعت  ویرا  شرکت  انحال  آگهی  پیرو 
۴۷۱۹ )ثبت شاهرود( و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۵۴۱۴۴ منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 
۲۲۳۸۸ مورخ ۰۴ / ۱۱ / ۱۴۰۰ بدینوسیله مستند به ماده ۲۲۵ اصالحی قانون تجارت از کلیه 
بستانکاران یا اشخاص )اعم از حقیقی یا حقوقی( که طلب یا ادعایی علیه شرکت دارند دعوت 
میشود حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی، با در دست داشتن 
کلیه مستندات مربوطه، به مدیر تصفیه به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان ساقدوش، 
کوچه یاس، پاک ۸۲ کدپستی ۱۶۶۷۹۱۶۱۶۳ مراجعه فرمایند. بدیهی است در غیر این صورت 

هرگونه ادعایی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

نوبت سوم

مدیر تصفیه سینا کامروا

آگهی تجدید مزایده عمومی 

احمد کربالئی حسنی                     
      سرپرست سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک

ت دوم
نوب

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در نظر دارد نسبت به فروش اسب های پارک وحش شهر اراک  از طریق مزایده عمومی به باالترین 
قیمت پیشنهادی اقدام نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک واقع در کوی صنعتی - منطقه 1 - جنب 
پارک چهل کاج مراجعه  و یا با شماره تلفن 3-33132020-086 تماس حاصل فرمایند.

1. فروش اسب های پارک وحش شهر اراک مطابق با قیمت پایه کارشناسی مندرج در اسناد مزایده  )شماره مزایده : 1001094175000002(عنوان مزایده:

اسناد  دریافت  زمان  و  نحوه 
مزایده 

دریافت اسناد مزایده ازساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ  1401/02/20 تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 24 /1401/02 به مدت 5 روز و 
صرفا«  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد .

مدارک  بارگذاری  مهلت  آخرین 
و پیشنهادات قیمت

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندرج در اسناد مزایده و تحویل نسخه فیزیکی 
تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ   اراک  به دبیرخانه سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری  یا فیش واریزی  نامه  ضمانت 

1401/03/07 می باشد .

در  تضمین شرکت  نوع  و  میزان 
مزایده 

برابر 5 درصد مبلغ پایه کارشناسی و صرفا در قالب ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( با 3 ماه اعتبار یا فیش واریزی به حساب 
سپرده سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به شماره حساب 100833558439 بانک شهر شعبه شهید بهشتی 

محل  و  ها  پاکت  گشایش  زمان 
تشکیل کمیسیون مزایده 

کنندگان  – حضور شرکت  فضای سبز شهری  و  اتاق جلسات سازمان سیما،منظر    -9 راس ساعت  مورخ 1401/03/08  یکشنبه  روز 
بالمانع است

 ) همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مزایده الزامی است ( .

کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایطحداقل صالحیت شرکت کننده

به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کم تر از مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.
هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مزایده خواهد بود .

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مزایده و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
نشانی:  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده انجام دهند . 


