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افقی:
1-کنایه از دنیای فانی در ادبیات فارس��ی-در 
لغ��ت به معنای طرف اس��ت 2-از دس��تاوردهای 
هدفمن��دی و افزای��ش قیمت انرژی 3-س��طح و 
ظاهر-وطن اختیار کردن-ش��هرت بوعلی پرآوازه-
گوسفند بدون دنبه 4-پاسخ مثبت در تهران-ترک 
و رخنه-هنری که صنعت ش��ده اس��ت 5-نواخت 
و ضرباهنگ-دردناک-نام قدیم ش��هرکرد 6-ضربه 
امتی��از آور در والیبال-لعن��ت ش��ده-گل و لج��ن 
7-ممکن س��اختن-نام تعدادی از اس��تخوان های 
ب��دن-دزد متخصص 8-ص��دای بره-فاجعه آمیز-
9-پوش��اننده-پرگو-درویش  روس��تایی  دژ-آب 
10-نصف-سپاس��گزاری-مهمترین بن��در ع��راق 
و مدف��ن مالصدرای ش��یرازی 11-نقط��ه مقابل 
ش��مالی-مثل و نظیر-شورش��ی 12-عقب نشینی 
لشکر شکست خورده-کوچک ترین انگشت دست-
زنگ و جرس 13-سوره ای در کالم اهلل مجید-روباه 
صحرا-همسایه الیگودرز-واحدی برای سنجش وزن 
14-این دستاورد نظامی دشمنان ما را از ماجراجویی 
منصرف کرده است 15-شکل و قیاقه-نوعی روش 

تصفیه خون در طب سنتی.
عمودی:

1-در امور هنری مالل آور است-وسیله ای 
در ایس�تگاه هواشناس�ی- عددی که از هند 
ب�ه هم�ه جه�ان صادر ش�د 2-مس�اعدت-
مجوزی برای تردد خودروها 3-راه شاعرانه-
پرخاشگر-ماه گرم در تقویم سریانی-صوت 
از  دور ش�ده  اعداد-ش�خص  دردنم�ا 4-از 
اقامتگاه دایمی-پایتخت حزب اهلل 5-بی صدا-

عددی دیگر-جهانگش�ای لن�گ 6-به هم 
ساییده شده-زادگاه نیما-پاک 7-آوردگاه 
نادرشاه افشار با پادشاه هند-میدان جنگ-
نخس�ت وزیر ایتالیا 8-س�ازی از پوست و 
چوب-گوشت اطراف ستون فقرات-نوعی 
در  9-الفت-واقع�ه ای  پارچه-س�رگردان 
زندگ�ی حض�رت محمد)ص(-درخش�ش 
10-گرانمایه-ناگه�ان در تهران-عارفی از 
شهر بسطام 11-تولید تار توسط حشرات-
پایکوبی-صمغ سوزاندنی برای خوشبو کردن 
اماکن 12-گاو نر تازه بالغ-واحد س�نجش 
برای سوخت و ساز مواد غذایی-جمع کلمه 
امت 13-جنگل بی  سر و ته-موظف-سازمان 
و اداره-ب�از 14-جای�ی که عرض�ه و تقاضا 
قیمت را معین می کند- قلدر و گردن کلفت 
15-ش�وخی-از تواب�ع کرمانش�اه-عنوان 

ناخوشایند برای آمریکایی ها.
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شماره 9784
بدون نقطه کور
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اینجا همه چیزرنگ و بوی رمز و رازی تاریخی 
می دهد،از تکه پارچه های قدیمی ایرانی گرفته تا 

الله های با شکوه و درخشان کریستال. 
کسی چه می داند، شاید این الله کریستالی زیبا 
پشت ویترین عتیقه فروشی، روزی به دست بانویی 
در خانه بختش به عنوان زیباترین شیء جهیزیه اش 

روشن می شده است. 
کسی چه می داند، شاید این تکه پارچه ای که 
تو لمس�ش می کنی روزی بر سر آستین میرزایی 
از طبقه متمول دوخته ش�ده بوده و امروز در هزار 
توی عتیقه فروش�ی زیر لحاف�ی از غبار به خواب 

فراموشی رفته باشد.
ش�اید این کاس�ه لعابی ترک خ�ورده،روزی، 
روزگاری بر س�فره خانی ، خانزاده ای می نشسته 
و امروز اگر کسی نداند داستانش چیست،حتی به 
س�ختی نیم نگاهی به آن می اندازد.  اما باید نگاه 

کرد و با دقت از تاریخچه اش پرسید. 
عتیق�ه ه�ا ه�م سرنوشتش�ان درس�ت مثل 
سرنوش�ت ما آدم هاست. دوران برو و بیا و رکودی 
دارند. یک زمانی همه سراغشان را می گیرند و زمان 
دیگری تنها توسط افرادی قدر حقیقی شان دانسته 
می شود که اصل و قیمت واقعی شان را بشناسند.

همیش��ه ق��دم زدن در میانه عتیق��ه ها یک حس 
نوس��تالژی خاص��ی به جان آدم می اندازد،حس��ی مثل 

گذر ازتونل زمان. 
م��رور هنر،ذوق وس��لیقه و ش��یوه زندگ��ی کردن 
گذشتگان برای کس��انی که دوست دارند زوایای پیدا و 
پنهان هویت ملی خود را بشناسند ،همواره شوق بر انگیز 

بوده است.
اگ��ر عتیق��ه فروش��ی ه��ا را م��وزه ه��ای کوچک 
بدانیم ،آن وقت می توانیم به اهمیت فرهنگی این ش��غل 
پی برده و صرفا با دید اقتصادی به آن نگاه نکنیم.اگرچه 
یک گروه از مش��تریان پر و پا قرص عتیقه فروش��ی ها 
عتیقه بازهای حرفه ای ، کلکسیونر ها و افرادی هستند 
که به اصطالح مثل ریگ پول خرج می کنند ، اما هنوز 

گشتی در آنتیک فروشی های پایتخت

* یک عتیقه فروش آذربایجانی:
 زنان روستا مشغول فراهم آوردن هیزم 
به قصد برپا کردن آتش برای ُرب گیری 

بودند. یکباره در میان هیزم ها 
چشمم به چند تا ساعت پایه دار 

قدیمی چوبی افتاد. بالفاصله آنها را از 
میان هیزم ها جدا کردم،آوردمشان 

مغازه،پس از تعمیر پشت ویترین
 عتیقه فروشی خوش درخشیدند

 و خواهانی یافتند.

* یک آنتیک فروش: در 
هر فیلمی که تلویزیون 

با سوژه اشیای زیر 
خاکی ساخته،عتیقه 
فروش را قالتاق،دالل 

و قاچاقچی نشان 
داده اند،درحالی که کار 

ما موزه داری
 غیر رسمی است.

* افشار آنتیک فروش: هر شیئی که رنگ و لعابی از هنر با خود دارد و زیبایی هنری در آن دیده می شود، آنتیک 
محسوب می شود. سن اشیای آنتیک اغلب به 70تا80 سال می رسد.اما اشیایی که بیش از یک قرن قدمت دارند را

 عتیقه می گویند که خرید و فروششان محدودیت های قانونی دارد.
هم می توان در روزهای تعطیل خانواده هایی را دید که 
به اتفاق فرزندان برای مرور هویت تاریخی گذشتگانشان 

به چنین مکان هایی سر می زنند.
جدای از همه این ها گشت و گذار ما بین عتیقه ها 
بیش از هر چیز ما را به شیوه زندگی گذشتگانمان و نیز 
سادگی و زیبایی آن نوع زندگی تماما ایرانی پیوند می دهد. 
از همین روست که گروه دیگری از مشتریان شناخته شده 
عتیقه فروشی ها گردشگران خارجی هستند و رونق این 
صنف در گرو داغی بازار گردش��گری و صنعت توریس��م 
است. ازنگاه دیگرگرایش به اشیای آنتیک ایرانی ما را به 
این فکر وا می دارد که چرا به جای خرید اشیای وارداتی 
الاقل به هنر خودی رو نیاوریم و در تزیین محیط زندگی 

و خانه هایمان از ذوق هنرمندان داخلی بهره نگیریم؟
تفاوت سنی اشیای آنتیک وعتیقه

همین که به اشیای آنتیک پشت ویترین مغازه ها چشم 
می دوزم،ناخودآگاه این شعر در ذهنم متولد می شود: 

مثل خنزل پنزل های خیابان منوچهری لبریز رازم/

الله سوزی که به دست بانویی روشن نشد، /پارچه ای که 
میرزا فراموش کرد سر آستین کتش بدوزد،/کاسه لعابی 
ترک خورده ام!/ شاید به باغ شازده نرسیده برگردم/با این 

حال جایی میان خاطره هایت برایم بگذار!
براین باورم که تنها اشیایی از یک در گذشته به یاد گار 
می ماند که انواری از عشق او به آن شیء دورش را احاطه 
کرده باشد. مثل قلمدانی که برای یک استاد خوش نویس 
در زمان حیاتش از لحاظ معنوی خیلی با ارزش بوده ، گل 
سری ازخاتونی که برای فرزندانش مادری نمونه به حساب 
می آمده یا چپقی از یک پدر بزرگ که در دوران حیاتش 
نوادگان دائما او را چپق به لب می دیده اند. حتی هاون 

مس��ی ای که نسل به نس��ل از مطبخ خانه به آشپزخانه 
م��درن ام��روزی منتقل ش��ده و در کنار دس��تگاه تمام 
اتوماتیک آسیاب،خوش نشسته هنوز هم که هنوز است 
ب��رای اعضای خانواده با ارزش تر و گاه حتی کاربردی تر 
است،چرا که خاطره مادربزرگ و آشپزی عاشقانه او را به 
یاد اعضای فامیل و خانواده می آورد.اش��یاء آنتیک بیش 
از این که ارزش مادی داش��ته باشند،به قدر صبرشان در 
برابر گذر زمان و این که به اصطالح چند پیراهن بیشتر 

پاره کرده باشند،ارزشمند می شوند.
"افشار" آنتیک فروش در حالی که یک پوستین تماما 
سوزن دوزی شده را جلوی روی خود پهن کرده ،برایمان 
در تعریف عتیقه و شی ءآنتیک می گوید:»هر شیئی که 
رن��گ و لعابی از هنر با خود دارد و زیبایی هنری در آن 
دیده می ش��ود، آنتیک محس��وب می شود. سن اشیای 
آنتیک اغلب به 70تا80 س��ال می رس��د.اما اشیایی که 
بی��ش از یک قرن قدمت دارن��د را عتیقه می گویند که 
خرید و فروششان محدودیت های قانونی دارد. بنابراین 

بیشتراش��یایی که پش��ت ویترین مغازه های منوچهری 
می بینید ،آنتیک هستند،نه عتیقه.«

ناگهان نگاهم روی یک سینی مدور متوسط با طرح 
زیبای خاتونی کوزه به دست میخکوب می شود.

 افشار توضیح می دهد:»این یک سینی آهنی روسی 
است که رویش ر ا نقاشی کرده اند. برای شما با تخفیف 
یک میلیون تومان حساب می کنم.خیلی از عتیقه ها و 
آنتیک های منوچهری اش��یایی وارداتی هس��تند که در 
دوران قاجاریه و پهلوی به کشورمان آورده شده اند وهمین 
جا مانده اند. بخش دیگر آنتیک ها همانند این پوستین 
که از س��ر انگش��تان هنرمندانه خلق شده اند،ایرانی اند. 

در واقع صنایع دستی ایرانی با قدمت تاریخی هستند.« 
نجات ساعت های عتیقه

 از آتش ُرب گیری!
کم��ی پایین ت��ر از میدان فردوس��ی ، ب��ه خیابان 
منوچهری،قلب عتیقه فروشی های پایتخت می رسی.هر 
چند این روزها مغازه های این صنف حال خوشی ندارند و 
نبضشان به کندی می زند،اما هنوز هم مشتریانی هستند 
که در پی یافتن قطعه ای از هنر و ذوق گذشتگانش��ان 

راهی این مکان می شوند.
عتیقه فروشی ها از دو سو مورد هجوم اصناف دیگر 
واقع ش��ده اند. از یک س��و لوازم آرایشی فروشی ها که 
علی رغم وصله ناجور بودنشان مابین عتیقه فروشی ها، 
به صورت قارچ گونه در حال تکثیرندوزیبایی هنری این 
خیابان را که سال های سال ریشه در فرهنگ این مرز و 
بوم داشته با نمایش برندهای غربی خدشه دار می کنند 
واز سوی دیگرمغازه های کیف و چمدان فروشی قراردارند 
که آنها هم الاقل به جای نمایش صنعت داخلی س��ر و 

کارشان با برندهای وارداتی است.  
عل��ی ایحال در زیر غبار نشس��ته ب��ر چهره عتیقه 
فروش��ی های این خیابان می توان از صفویه تا قاجاریه 
و پهلوی،عتیقه ها و آنتیک های در خور تامل و صاحب 
تاریخچه هنر ایرانی را یافت که همچون نگینی البه الی 
عتیق��ه های خارجی و وارداتی پش��ت ویترین مغازه ها 

خوش نشسته اند.
در یکی از پاساژهای عتیقه فروشی منوچهری - تنها 
پاس��اژی که یکدس��ت در قرق عتیقه فروش هاس��ت و 
تا کنون مغازه هایی ازاصناف دیگر واردآن نش��ده - میانه 
یک��ی ازمغازه ها، گروهی ازمردان عتیقه فروش گرد هم 
آمده اند واز فراز و نش��یب حرفه شان - که این روزها بنا 
به گفته ایشان همه اش نشیب است - صحبت می کنند.

از خبرنگارها دل خوشی ندارند. یکی از آنها می گوید:»در 
ه��ر فیلمی ک��ه تلویزیون با س��وژه اش��یای زیر خاکی 
س��اخته،عتیقه فروش را قالتاق،دالل و قاچاقچی نش��ان 
داده اند.درحالی که کار ما موزه داری غیر رس��می است. 
اش��یای قدیمی را گیر می آوریم، احیایشان می کنیم و 
در مکانی حفظشان کرده تا خواهان پیدا کنند.دربرخی از 
فیلم ها نیز گاه قیمت یک شیء آنتیک دویست ، سیصد 
هزار تومانی را میلیاردی عنوان می کنند. همین مسئله 
از هر جهت برایمان مشکل ساز می شود. از نرخ مالیات 
گرفت��ه تا امنیت مغازه و خودمان.درهمین یکماهه اخیر 
چندین مورد سرقت و ضرب و جرح در مغازه های صنف 

ما صورت گرفته اند. « 
این عتیقه فروش درآذربایجان آنتیک فروشی دارد و 
هر از گاهی به هم صنفی های خودش در پایتخت سری 
م��ی زند تا از رفقایش چن��د تکه آنتیک با پرداخت نرخ 

سود منصفانه خریداری کند.
وی در پاس��خ به این سوال که اشیای آنتیک چطور 
ب��ه ویترین عتیقه فروش��ی ها می رس��ند،می گوید:»ما 
بی��ش از آنکه دالل اش��یای قیمتی باش��یم، موزه داران 
عاش��قی هس��تیم که به زور خود را س��ر پا نگه داشته و 
همچنان عالیق شغلی خود را پی می گیریم. وگرنه اگر 

ش��ما بخواهید ش��یئی قیمتی را به مدت یک سال نزد 
کسی امانت بگذارید، مطمئنا باید پول نگهداری اش ر ا 
پرداخت کنید.آخر ما نباید حق احیا و نگهداری این اشیا 

را بگیریم؟!پول انبارداری هم بیش ازاینهاست!    
تع��دادی از این اش��یا را خود افراد ب��رای فروش به 
مغازه های منوچهری می آورند.اشیایی که نسل در نسل 
در خاندانش��ان ب��وده و حاال چون به پ��ول احتیاج پیدا 
کرده اند، ناگزیر به فروش آن شده اند.گاهی اوقات هم ما 
برای یافتن عتیقه به شهرس��تان ها سفر می کنیم. مثال 
یک روز از جلو در خانه ای روستایی در شهرستان خودمان 
می گذشتم.زنان روستا مشغول فراهم آوردن هیزم به قصد 
برپ��ا کردن آتش جهت ُرب گیری بودند.یکباره در میان 
هیزم ها چشمم به چند تا ساعت پایه دار قدیمی چوبی 
افتاد. بالفاصله آنها را از میان هیزم ها جدا کردم،آوردمشان 
مغازه،پس از تعمیر پش��ت ویترین عتیقه فروشی خوش 
درخش��یدند و خواهانی یافتند. بعضا خانواده ها اش��یای 
قدیمی آنتیکی دارند که حتی از ارزششان بی خبرند وبه 

دست خود در گذر زمان نابودشان می کنند.«
ای��ن عتیقه فروش آذری  در تکمیل صحبت هایش 
می گوید:»ما در شهرس��تان اتحادی��ه نداریم. من برای 
گرفتن جواز مغازه ام مدتها بین صنف فرش فروش��ان و 

طال فروشان در رفت وآمد بودم .اولین قدم در راه بهبود 
شغل ما این است که با فرهنگ سازی و گفتن حقایق هم 
این حرفه را به مردم بشناسانیم و هم دیدها رانسبت به آن 
مثبت ترکنیم.تا اسم عتیقه فروشی به میان می آید،اغلب 
افراد ویترین نقره فروش��ی های غبار گرفته و تاریکی را 
به خاطر می آورند که اززیر زمین آنها سکه های هخامنشی 

بیرون می ریزند!«
گشایش شیرینی فروشی
 به جای آنتیک فروشی!

این روزها در مغازه های عتیقه فروشی کمتر فروشندگانی 
از دو نسل در یک خانواده را می بینید که شانه به شانه هم 
این حرفه را دنبال کنند.خیلی از پسرها به حرفه پدر پشت 
کرده و با گرفتن مجوزجدید به صنف دیگری پیوسته اندکه 
باشغل پدرشان هیچ نقطه مشترکی ندارد.یکی ازبازماندگان 
عتیقه فروش��ی های نسل در نسل پدر و پسری هستند که 
نقاشی های ایرانی و چینی های آنتیک  قدیمی می فروشند.

پس��ر عتیقه فروش با گالیه از ای��ن که کال در باب 
صنایع دس��تی بین اقشار مختلف جامعه تبلیغی صورت 
نمی گیرد،می گوید:»مردم اغلب به جای اینکه ذهنشان 
معطوف ارزش هنری و فرهنگی اش��یای آنتیک و عتیقه 
باشد،بیش��تر آنه��ا را گنجینه هایی ب��ا ارزش مادی باال 

می پندارن��د.در حالی که خیلی از اش��یای مغازه ما بین 
100تا 300هزار تومان بیشتر قیمتشان نیست.

در ثان��ی خیلی از مش��تری ها هم ب��رای مثال پول 
خرید نقاش��ی ایران��ی را دارند،اما چون فرهنگ س��ازی 
نش��ده وآگاهی ندارند،ترجیح م��ی دهند70هزار تومانی 
را ک��ه می توانند برای خرید کار ایرانی هزینه کنند،بابت 
خرید کار چینی بپردازند! نقاشی های مینیاتوری ایرانی 
را ک��ه آویزان به در مغازه مان می بینید،توریس��ت های 
ترک برایشان سر و دست می شکنند.با قیمت پایینی از ما 
می خرند و در بازار خودشان به اسم نقاشی ترکی به قیمت 
100تا120دالر می فروشند.چرا نباید روی این مشکالت 
که تیشه به ریشه هنرآنتیک ایرانی می زند،نظارتی وجود 

نداشته باشد؟!«   
این نقاش��ی ها ، نقاش��ی های مینیاتوری معاصرند 
که به س��بک و س��یاق قدیمی روی کاغذهای» آ چهار« 
کشیده شده اند و اغلب البه الی دیوان اشعارنمونه هایی 
از این طرح ها و سبک های نقاشی مینیاتوررا دیده ایم. 
 ای��ن عتیق��ه فروش ک��ه اخیرا به اصفهان س��فری 
داش��ته و از نزدیک ش��اهد بوده در میدان نقش جهان 
اصفهان – مرکز صنایع دس��تی و هن��ر ایرانی – چطور 
اشیای چینی به وفور دیده می شوند و حتی خریدارانی 
دارند،می گوید:»چین��ی ها آمده ان��د نمونه عتیقه جات 
ایرانی نظیر نمونه نقاشی های ایرانی و یا طرح بشقاب های 
قدیمی را گرفته اند و عین همان ش��کل و طرح را تولید 
کرده اند. مش��تری ها هم که تخصص چندانی در مورد 
تش��خیص عتیقه جات ندارن��د ،بعضا جنس چینی را به 
عن��وان جنس عتیقه و کارهای هن��ری ایرانی خریداری 

می کنند!«
وی صراحتا می گوید:»متاسفانه به دلیل عدم حمایت 
از این صنف و نیز کاهش اقبال عمومی،هر روز بر تعداد 
عتیقه فروش��ی هایی که از دور خارج می ش��وند اضافه 
می شود. اخوی خودم در تجریش مغازه عتیقه فروشی اش 

را جمع کرده و شیرینی فروشی باز کرده است!«
گنجینه ساعت تاجر شیرازی

متاس��فانه زمان هایی هس��ت که نه ق��در آدم های 
اطرافمان را می دانیم و نه قدر اشیا و خاطراتی که از آنها 

برایمان به ارث می ماند.
محمدی فر یک ش��هروند عالقه مند به عتیقه جات 
برایمان داستان جالبی تعریف می کند.وی می گوید:»سال 
57،56یک تاجر ش��یرازی با سرمایه ای که داشته چند 
هزار ساعت مچی اصل ژاپنی وارد می کند و می خواهد 
آنه��ا را وارد بازار کند اما درس��ت در همین زمان دچار 
تصادف و قطع نخاع می شود. وی که بچه هایش خارج 
کشور بوده اند،سرانجام در سال جاری و در بی کسی فوت 
می کند. با بازگش��ت فرزندانش به خان��ه پدری ،ناگهان 
گنجینه متوفی را در زیر زمین می یابند و تمامی ملک 
و امالک و ازجمله گنجینه ساعت ها به سرعت فروخته 
می شود. االن تک و توک از آن ساعت ها را می توان در 

منوچهری با قیمت باال پیدا کرد.«
ای��ن ش��هروند عتیق��ه دوس��ت در حال��ی ک��ه 
آه می کش��د،می گوید:»خدا کن��د ق��در ب��زرگ ترها و 
گنجینه هایش��ان را درزمان حیاتش��ان بدانیم و همیشه 
به جای طمع مادی،عش��ق به هنر و دانس��تن ما را روانه 
ب��ازار عتیقه جات کند.بچه های این تاجر ش��اید ارزش 
مادی س��اعت ها را دریافتند،اما هیچ گاه ارزش چرخش 
عقربه های س��اعت و این که زمان بزرگ ترین گنج برای 

با هم بودن است را درک نکردند.« 

  گالیا توانگر

عتیقه ایرانی روی طاقچه فراموشی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/9/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران- بزرگراه رسالت سیدخندان خیابان شهید کابلی )دبستان( خیابان شهید 

همدانی پالک 22 طبقه 2 کد پستی 1631656411 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
2- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:

احداث نگهداری و بهره برداری از آزادراه قطعه دوم اصفهان شیراز و اجرای کل پروژه تعهد و تامین و پرداخت 50 درصد از کل هزینه 
احداث قطعه دوم آزادراه اصفهان شیراز و طرح های جانبی آن و اجرای کل پروژه و بهره برداری از آن بر وفق قانون احداث پروژه های 
عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب تاریخ 66/8/24 مجلس شورای اسالمی و 
آیین نامه اجرای قانون مشارکت مصوب شماره 924506 مورخ 1367/2/24 و الحاقیه شماره 01176080 مورخ 1372/12/19 هیئت 
محترم وزیران و نیز انجام مطالعات باقیمانده و تکمیل مطالعات از قبیل مطالعات مسیر نقشه برداری تهیه نقشه های اجرایی آزادراه و 
انجام کلیه فعالیت های وارداتی از خارج از کشور به منظور واردات ماشین آالت مصالح و لوازم صنعتی در ارتباط با فعالیت های موضوع 
ش��رکت و نیز مشارکت با س��ایر شرکتهای داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیتهای فوق و کلیه فعالیتهای جانبی خرید و فروش و 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز ش��رکت در مناقصات و مزایده های داخلی وخارجی اخذ و اعطای نمایندگی و مش��ارکت و عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی و فعالیت های گردشگری و ایجاد دفتر نمایندگی در 

خارج اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی.
3- نام شرکت به »احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه اصفهان شیراز« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

در تاریخ 1392/1/20 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تغییرات شرکت احداث نگهداری و بهره برداری قطعه دوم آزاد راه اصفهان شیراز 
سهامی خاص به شماره ثبت 392181 و شناسه ملی 10320431741

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 1391/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/12/26 به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند:

شرکت انبوه سازان سبزاندیشان س��هامی خاص به شماره ثبت 
236078 ب��ا نمایندگ��ی آق��ای محم��د موال بیگی و ش��رکت 
ماش��ین آالت همیار نیرو گستر یگانه س��هامی خاص به شماره 
ثب��ت 382861 با نمایندگ��ی آقای محمدرض��ا رزاقی مدبر و 
شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص به شماره 
ثب��ت 91408 ب��ا نمایندگی آقای امیر ابریشم فروش��ان اصل و 
ش��رکت عمران ومسکن س��ازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 391521 با نمایندگ��ی آقای میریونس 
محم��دی و ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 83950 با نمایندگی آقای علی 

خان محمدی تا تاریخ 1393/12/26.
در تاری��خ 1392/2/29 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار فضاکار قرن سهامی خاص 

به شماره ثبت 399682 
و شناسه ملی 10320496591

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 92/1/29شرکت 

مزب��ور که در تاری��خ92/2/8 واصل گردی��د کاووس مرادی به 

کدملی 2754066901 بس��مت بازرس اصلی و اصغر محمدی 

به کدملی 007683329 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال 

ب��ه قرار ذیل انتخاب گردیدن��د: کریم اله فضل الهی به کدملی 

5899836679 به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد فضل الهی 

ب��ه کدمل��ی 0055457908 به س��مت مدیرعام��ل و جالل 

فضل الهی ب��ه کدملی 0066055016 به س��مت نایب رئیس 

هیئ��ت مدیره و اق��دس کالنتری به کدمل��ی 5899841801 

تعیی��ن گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله 

چک، س��فته، ب��رات و قراردادها با امض��اء مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی
 نخ الستیک فردوس سهامی خاص 

ثبت شده به شماره 72858 
و شناسه ملی 10101177707

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طب��ق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه هی��ات مدیره مورخ 
92/2/16 ش��رکت مزبور که در تاری��خ 92/2/18 واصل گردید ترازنامه 
و حساب س��ود و زیان س��ال مالی 91 به تصویب رسید. مهدی مزرعه 
آقایی به کدملی 032170471 به س��مت بازرس اصلی و داود همتیان 
خانس��یر به کدملی 0060295767 به س��مت بازرس علی البدل برای 
مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین گردی��د. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو 
س��ال بقرار ذیل انتخاب گردیدند فرحن��از ابراهیمی ذره ناس به کدملی 
0046450572 بس��مت رئیس هیئت مدیره و ساناز موذنی به کدملی 
2092183818 بس��مت نای��ب رئیس هیئت مدیره و عل��ی موذنی به 
کدملی 2181022437 بس��مت مدیرعامل و امی��ن موذنی به کدملی 
0080139272 به س��مت عضو هیئت مدیره تعیی��ن گردیدند. امضاء 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و غیره با امضاء 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت 

معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی  آوای زمان دقیق 
سهامی خاص به شماره ثبت 164315 

و شناسه ملی 10102069002

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/2/11 تعداد 
اعض��ای هیئ��ت مدیره ب��ه 3 عضو اصل��ی تغییر یافت و م��اده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح گردی��د. به موجب مجمع عموم��ی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 92/2/12 ترازنامه سال 1390 به تصویب رسید. اعضای 
هیئ��ت مدیره به مدت دو س��ال به ق��رار ذیل انتخ��اب گردیدند: آقای 
س��یاوش کاویانی کوثر خیزی به شماره ملی 0031173160 به سمت 
رئی��س هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم خرم��ن کاویانی کوثرخیزی به 
ش��ماره ملی 4432902647 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
پرویز کاویانی کوثر خیزی به شماره ملی 0037168762 به سمت عضو 
هیئت مدیره. امضای کلیه چک ها ، سفته ها ، بروات ، قراردادها و تعهدات 
شرکت با امضای آقای سیاوش کاویانی کوثرخیزی رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. موسسه 
حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی 10100621378 
و آق��ای فتحعلی والئی به ش��ماره مل��ی 2141212332 به ترتیب به 
س��مت بازرس اصلی و علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب ش��دند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تصمیمات شرکت ایران اسپر سهامی خاص به 
شماره ثبت 9837 و شناسه ملی 10100404822

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور


