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دین اسالم یک دین اجتماعی است 
و راه رسیدن به کماالت انسانی اجتماعی 
بودن و با جمع زیستن است نه گوشه گیری 
و انزواطلبی. از جمله مباحثی که در دین 
اسالم اهمیت زیادی دارد تنظیم روابط 
میان همســایگان، حقوق همسایگی و 
پذیرفتن مسئولیت های اجتماعی است.

در آیات قرآن و فرمایشات ائمه اطهار)ع( 
سفارش های زیادی به رعایت حقوق همسایگان 
شده است و آرامش روح و روان جمع در گرو 
روابــط خــوب و صمیمانه با همســایگان، 
خویشــاوندان و اطرافیان عنوان شده است، 
این درحالی است که در کشورهای غربی و در 
مباحث اجتماعی و روانشناختی این کشورها 
کوچک ترین اشاره ای به روابط با همسایگان 
و رعایت حقوق آنان نشــده اســت و این در 
شرایطی است که این کشورها همیشه دم از 
رعایت حقوق بشر می زنند و ادعای مالحظات 
حقوق بشری آنان گوش جهانیان را کر کرده 

است!
رضایت همسایگان از یکدیگر

بی خبری از حال همسایگان و بی توجهی 
به حقوق آنان از اموری اســت که در اســالم 

دوستی با همسایه 
در سبک زندگی اسالمی

یک مشاور تربیتی و تحصیلی: 
ترویج فرهنگ اسالمی 

همسایه داری می تواند فضایی 
آرام بخش در ساختمان ایجاد 

کند و بین ساکنان انس و الفت 
به وجود آورد.

نکوهش و از آن به زشــتی یاد شده است تا 
آنجا که پیامبر بزرگوار اســالم)ص( کسی را 
که ســیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد 

مؤمن نمی داند.
»زهره کدخدایی« روانشناس و کارشناس 
مسائل اجتماعی در این باره به گزارشگر کیهان 
می گوید: »همان طور که خانواده اصلی ترین و 
مهم ترین رکن جامعه اســت، همسایگان نیز 
بخش مهمی از جامعه هستند و هر خانواده ای 
در تماس نزدیک با همسایگان خود قرار دارد، 
چه بسا همسایگانی که از فامیل و خویشاوند 
به انســان نزدیک ترند و در حل مشکالت و 

نیازهای افراد نقش مهمی ایفا می کنند.«
وی اضافــه می کند: »معموالً مشــاهده 
می شود که افراد به هنگام خرید آپارتمان یا 
اجاره آن اولین پرسشــی که مطرح می کنند 
درباره رفتار همســایگان است چرا که عقیده 
دارند شناخت همسایگان در آرامش و آسایش 

زندگی آنان تأثیرگذار است و می خواهند در 
همان مدت زمانی که در یک آپارتمان زندگی 
می کنند از نظر رفتارهای همسایگان دغدغه و 
مشکلی نداشته باشند بلکه بالعکس رابطه ای 
صمیمانه و دلنشین با یکدیگر داشته باشند.«

به گفته این کارشناس، هیچ کس نمی تواند 
ادعــا کند که می تواند به تنهایی زندگی کند 
و نیازی به رابطه با دیگران ندارد بنابراین در 
یک مجتمع مسکونی همسایگان نیازمند به 

ایجاد ارتباط با همدیگر و دوستی و مشارکت 
در امور ساختمان هستند و حتی اگر این روابط 
به روابطی دوستانه دوجانبه و چندجانبه منجر 
نشــود به دلیل همفکری و مشارکت در امور 
مربوط به شــارژ ساختمان و... نیاز به رفت و 

آمد و ارتباط با یکدیگر دارند.
پیامبــر گرامی اســالم)ص(  در حدیثی 
می فرمایند که »پیش از خریدن خانه، همسایه 
را پیدا کنید و پیش از مســافرت ، رفیق سفر 

مناسب خود را بیابید.«
خانــم جزایری که ســاکن یک مجتمع 
مســکونی پر واحد در خیابان مطهری است 
در گفت وگو با گزارشگر کیهان درباره رابطه با 
همسایگان و رعایت حق همسایگی می گوید: 

»سال هاست که مستأجر هستم و در مناطق 
مختلف و ســاختمان های مختلف ســکونت 
داشته ام و خوشــبختانه با همسایگان روابط 
صمیمانه و خوبی داشــته ام چرا که معتقدم 
وجود همســایه خوب برای انســان نعمتی 
ارزشمند است و انسان به واسطه رفتار خوب 

با همسایگان گناهانش آمرزیده می شود.«
وی اضافــه می کند: »بارها در شــرایط 
مختلف، بیماری، مشــکالت مالی، نگه داری 

بچه ها و... از کمک و یاری همســایگان بهره 
گرفته ام و اگر مساعدت آنان نبود با مشکالت 
زیادی مواجه می شــدم چون اعضای فامیل 
من در تهران ســاکن نیستند و نمی توانم از 

کمک آنان بهره مند شوم بنابراین بارها و بارها 
همسایه من در نقش فامیل و حتی نزدیک تر 
از آنان عمل کرده و به داد من رسیده است.«

این خانم خانه دار خاطرنشــان می کند: 
»البته خود من هم سعی کرده ام همین نقش 
را برای همسایگان خود ایفا کنم و مانند یک 
مــادر یا یک خواهر به آنها کمک کنم و حق 

همسایگی را رعایت کنم.«
مهم ترین نقش و کارکرد همســایگی را 
می توان در تأمین امنیــت و برآورد نیازهای 
مــادی و معنوی، جســمی و روحی یکدیگر 
دانســت. همســایگانی که از نظر فرهنگی، 
عقیدتی و بینشــی نزدیک باشند نسبت به 
یکدیگر همســایگان بهتری هســتند و بهتر 
می توانند  زندگی جمعی داشته باشند.اما اگر 
همسایگان با یکدیگر اشتراک فرهنگی نداشته 
باشند سر کوچک ترین مسائل  اختالف پیدا 
می کنند و گذشــت و ایثار، رحمت و مودت 
جای خود را به اختالف، کدورت و مشــاجره 
خواهــد داد و گاهی این مشــکالت به راهرو 

دادگاه ها نیز کشانده خواهد شد.
رعایت الگوی آپارتمان نشینی

رشــد  شــهری  جوامــع  در  امــروزه 
آپارتمان نشــینی بسیار چشــمگیر است و 
علــت آن افزایش جمعیــت و کمبود زمین 
شهری است، عامل دیگر مهاجرت بی رویه به 
شــهرها است که سبب شده افراد زندگی در 
آپارتمان های کوچک را به خانه های حیاط دار 
و بزرگ ترجیح دهند و این مسئله مشکالت 

و معضالت زیادی را به همراه داشته است.
مهندس »حمید زرســازی« کارشناس 
عمــران در گفت وگو با گزارشــگر کیهان به 
این مسئله اشاره می کند و می گوید: »امروزه 
الگوی زندگی انسان ها با گذشته بسیار تفاوت 
کرده و الگوی سکونت خانواده های گسترده و 
ســنتی از منازل بزرگ و حیاط دار و مستقل 
به زندگی در آپارتمان ها تغییر یافته اســت، 
اگر در گذشــته پدر و مادر در کنار فرزندان 
و نوه ها زندگی می کردنــد امروزه خانواده ها 
غالباً 3 یا 4 نفره هســتند و برخی مواقع هم 
که فرزندان ترجیح می دهند مستقل زندگی 

یک روانشناس: هیچ کس 
نمی تواند ادعا کند که می تواند 

به تنهایی زندگی کند و نیازی به 
رابطه با دیگران ندارد بنابراین 

در یک مجتمع مسکونی 
همسایگان نیازمند ایجاد ارتباط 
با همدیگر و دوستی و مشارکت 

در امور ساختمان هستند.

 یک کارشناس عمران: هر کسی در 
هر جایگاهی که هست باید به قوانین 

آپارتمان نشینی اهمیت بدهد و 
مسئولین نیز باید استانداردهای الزم 
برای حوزه مسکن و توسعه شهرها را 

رعایت کنند.

کنند که متأسفانه این مسئله از دستاوردهای 
منفی زندگی شــهری است چرا که احساس 
همبســتگی، پیوندهای عاطفی و اشتراکات 
صمیمانه میان اعضــای خانواده با این روش 
زندگی کمرنگ و به تدریج محو خواهد شد.«

وی اضافه می کند: »طراحی آپارتمان ها و 
شیوه  بســاز و بفروشی که این روزها متداول 
شده موجب شــده که مشکالت زیادی برای 
اهالی ســاختمان به وجود آید، به طور مثال 
نازک بودن دیوارها، تعــداد زیاد واحدها در 
یک طبقه، مثال در برخی از آپارتمان ها 4 یا 5 
واحد در یک طبقه قرار دارد اما یک آسانسور 
برای همه واحدها درنظر گرفته شده که همین 
موضوع مشکالتی برای ساکنان ساختمان و 
همســایگان به وجود می آورد و در برخی از 
مواقع آنها را به مشاجره و بگو مگو وادار می کند 
یا در مورد پارکینگ ها هم غالبا بحث و جدل 
وجود دارد چرا که امکان تعبیه پارکینگ برای 
همه واحدها وجود ندارد و برخی پارکینگ ها 
اصطالحا پارکینگ های مزاحم دار هســتند و 

باعث مشکل برای دیگران می شوند.«
به گفته این کارشــناس عمران، زندگی 
در شــهر و چالش ها و مشکالتی که به همراه 
دارد بــرای همگان وجود دارد اما هر کســی 
در هر جایگاهی که هســت بایــد به قوانین 
آپارتمان نشــینی اهمیت بدهد و مسئولین و 
دســت اندرکاران نیز باید استانداردهای الزم 
برای حوزه مسکن و توسعه شهرها را رعایت 
کنند تا به نیازهای شهروندان پاسخ بدهند و 

مشکالت موجود را حل و فصل نمایند.
وی اضافه می کند: »آپارتمان نشینی امروزه 
بــه جزئی الینفک از زندگی شــهری تبدیل 
شــده و گریزی از آن نیست اما اگر ملزومات 
زندگی آپارتمان نشینی رعایت شود همسایگان 
می توانند با آرامش و آسایش بیشتری در کنار 
یکدیگر زندگی کنند و دغدغه کمتری داشته 

باشند.«

الگوی ایرانی، اسالمی
تاریخ آپارتمان نشینی در ایران به حدود 
50 ســال پیش بازمی گردد در همان زمان 
قانون آپارتمان نشینی نیز تدوین و تصویب 
شد اما با گسترش زندگی شهری و افزایش 
ســاخت و ســاز مجتمع هــای آپارتمانی و 
با مشــکالتی که برای مــردم بر اثر زندگی 
آپارتمان نشــینی ایجاد شــد اجــرای این 
قانــون مورد غفلت قرار گرفت و تالش برای 
نهادینه شــدن فرهنگ  فرهنگ ســازی و 

آپارتمان نشینی جای آن را گرفت.
علی عظیمی کارشناس ارشد روانشناسی 
بالینــی و مشــاور تربیتــی و تحصیلی در 
این بــاره می گوید: »هرچنــد قانونی برای 
آپارتمان نشینی تدوین شــده و اکنون این 
قانون در وزارتخانه راه و شهرســازی به نام 
قانون تملــک آپارتمان ها وجــود دارد اما 
اجرای ایــن قانون ضمانت اجــرای قوی و 
قدرتمندی نــدارد و نهاد خاصی متولی آن 
نیســت بنابراین راهکار اصلی برای امنیت و 
آسایش همسایگان و ساکنان آپارتمان های 
ترویج فرهنگ آپارتمان نشــینی است و اگر 
بپذیریم که آپارتمان ها متعلق به همه ساکنان 
یک ساختمان است و چهاردیواری اختیاری 
نیست مشکالت و معضالت موجود بر سر راه 

آپارتمان نشینی از میان خواهد رفت.«

وی اضافه می کند: »در اکثر مجتمع های 
ساختمانی معموال یک  مدیر یا هیئت مدیره 
انتخاب می کنند تا قوانینی مبتنی بر ایجاد 
آرامش و آســایش در ساختمان وضع کنند 
و با اجرای آن رضایت همه ســاکنان تأمین 
شود که معموال این راهکار بهترین شیوه برای 

زندگی مسالمت آمیز با یکدیگر می باشد.«
به گفته این کارشناس، از آنجا که ایران 
یک کشور اسالمی است و قوانین و مقررات 
اسالمی سرلوحه زندگی همه مسلمانان کشور 
قرار دارد ترویج فرهنگ اسالمی همسایه داری 
می تواند فضایی آرام بخش در ساختمان ایجاد 
کند به ویژه آنکه در دیدگاه اسالمی به رعایت 
حقوق همسایگان تاکید فراوانی شده است.

این روانشناس همچنین می گوید: »البته 
فقط نباید به مشکالت آپارتمان نشینی اشاره 
کرد بلکه در کنار مشکالت، آپارتمان نشینی 
محاسنی هم دارد مثال مشارکت در زندگی 
اجتماعــی، ســهیم بودن در غم و شــادی 
یکدیگر، شــناخت بیشتر مســائل زندگی 
و همکاری و اشــتراک مســاعی با یکدیگر، 
رشد بهتر فرزندان در یک محیط اجتماعی، 
برقراری ارتباطات عاطفی، کمک به یکدیگر 
در مواقع سختی و مشکالت و... بنابراین بهتر 
است با رعایت حقوق شهروندی و احترام به 
همسایگان فرهنگ اسالمی غنی جامعه ایرانی 
را تقویت و به رخ تمام جهانیان بکشــانیم 
مخصوصا جوامعی که با خودشان هم بیگانه 

هستند چه برسد به ارتباط با دیگران!«
اصوال انســان ها با گرایش اجتماعی که 
دارند نمی توانند تنها زندگی کنند و اساس 
ازدواج و نیاز به زندگی مشترک هم رسیدن 

به سکوت و آرامش است.
مبنــای اصلی اجتماع هــم بر همدلی 
و همکاری اســت و هرچه ابعاد همکاری و 
مشــارکت بیشتر باشد ســعادت و آسایش 
شهروندان بیشــتر تأمین می شود. ایجاد و 
شناسایی روندهای اجرایی، فرهنگ سازی و 
ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی به عهده دولت 
است و باید تالش های همه جانبه ای صورت 
گیرد تا الگوی ایرانی اسالمی آپارتمان نشینی 
در جامعه نهادینه شــود. وزارت مســکن و 
شهرسازی، صدا و سیما، آموزش و پرورش، 
شهرداری ها، شــوراهای شهر، شورای عالی 
اســتان ها و همه نهادها و دســت اندرکاران 
در ایــن زمینه باید فرهنگ ســازی کنند و 
متقابال ضوابط و قوانینی برای ارتقای امنیت 
و اشتراکات فرهنگی تدوین و به مرحله اجرا 
برســانند این راهکارها نیازمند عزم عمومی 
در همه نهادها و هماهنگی همه دستگاه ها و 

سازمان ها است.
در چنین شــرایطی اســت که زندگی 
آپارتمان نشینی سهل و آسان می شود و در 
غیر این صورت سبب بروز مشکالت عدیده ای 

برای شهروندان خواهد شد.

  فریده شریفی 

ضرورت رعایت فرهنگ آپارتمان نشینی- بخش پایانی

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح ذیل اعالم می دارد. در صورت 
تمایل به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری 

)موسسه کیهان(واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

توضیحات:1- آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید. 2-یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی 
را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید. 3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته 
در یک روز ارسال می شود. 4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
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5/525/0009/225/0006/850/00010/525/0009/800/00013/250/000هفتگیمجله زن روز

5/275/0008/975/0006/600/00010/275/0009/550/00013/000/000دوهفته نامهکیهان بچه ها

753/0001/197/000912/0001/353/0001/266/0001/680/000دوماهانهکیهان فرهنگی
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به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مــورخ 1395/10/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - حسین اجتهادیان به 
شماره ملی 0034582045 به سمت 
بــازرس اصلی و ســیدمحمد صمدی 
به شــماره ملــی 0453391941 به 
برای مدت  بازرس علی البدل  ســمت 
یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به ســال 1393 به تصویب رســید. - 
روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ســعید نواب کد ملی 0035343362 
و اکبر نواب کد ملی 0043701604 
ملــی  کــد  نــواب  محمدامیــن  و 
کد  نواب  عرفــان  و   ،0453698921
ملــی 0440216443، و محمد علی 
به  نواب کــد ملــی 0440316413 
سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
انتخاب گردیدند. حجت اله  دو ســال 
قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های 

استان تهران

آگهی تغییرات شرکت نوا 
خودرو پرند سهامی خاص

 به شماره ثبت 
1243 و شناسه ملی 

10103620996

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری رباط کریم

مجمع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: 
آقای سیدمحســن احسن اصفهانی 
ملــی 1282646036  شــماره  به 
آقــای فضل اله نیک نژاد به شــماره 
آقــای   1287734091 ملــی 
مجتبی نیک نژادی به شــماره ملی 
1282232975 برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. آقای علی دافعیان 
به شــماره ملی 1282688510 به 
ســمت بازرس اصلــی و آقای صفر 
آقائی پور ماچیانی به شــماره ملی 
بازرس  به ســمت   2690701431
علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت نیک 
تراز سهامی خاص
 به شماره ثبت 

266045 و شناسه ملی 
 10103832470

     سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران

ثبــت و امضاء ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: امــور خیریه و نیکوکاری الف: کلیات: تأمین مایحتاج 
و نیازمندی های خانواده ایتام و مســتمندان شــهر تهران- انجام خدمات عام المنفعه 
در جهت بهبود وضعیــت زندگی نیازمندان- دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع 
داخلــی و خارجی جهت نیازمنــدان و ایتام- جلب کمک های مــادی مردمی برای 
تأمین مســتمندان ب: روش اجرای هدف انجام و قبــول عملیات و خدماتی از قبیل 
وصایت قیومیت و وقف با حفظ موازی اســالمی و شــرعی انجــام معامالت و انعقاد 
قرارداد، مشــارکت، مضاربه، مساقات و ایجاد شرکت و فروشگاه های تعاونی و غیره به 
منظور رفع نیازهای مصرفی و تأمین هزینه های خیریه- تأســیس و بازسازی مدارس 
و مجتمع های آموزشــی بصورت عام المنفعه- دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع 
داخلــی و خارجی جهــت هزینه های خیریه. مدت: از تاریخ ثبــت به مدت نامحدود 
مرکــز اصلی: تهران افســریه 15 متری اول نبش خیابان 41 پالک 986 کد پســتی 
1783676666 سرمایه شرکت: مؤسسه فاقد سرمایه و دارایی می باشد اولین مدیران: 
آقای حسین شمسیان به شماره ملی 0060289661 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای رمضان اوالدپور قادی کالئی به شماره ملی 2090842105 به سمت عضو اصلی 
هیئــت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه آصفی به شــماره ملی 2162061341 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زینب حجتی به شماره ملی 0074893211 
به ســمت خزانه دار و آقای ابوالفضل یغما به شــماره ملی 0481339302 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی مکرمی به شماره ملی 0037083872 به سمت 
عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای حســین حجتی به شماره ملی 0042065161 
به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای 
مالی و عقود اســالمی با امضای مدیرعامــل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای 
رئیــس هیئت مدیره به همراه مهر مؤسســه معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری 
بــا امضــای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر مؤسســه معتبر می باشــد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه- بازرسان مؤسسه: آقای علیرضا فتحیان بروجنی به شماره 
ملی 0043835112 به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مکرمی جزئی به شــماره 
ملی 0053902319 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 

طبق مجوز شماره 22/8248/د مورخ 1395/9/15 وزارت کشور آگهی گردید.

تأسیس مؤسسه غیرتجاری خیریه خادمین بیت العباس)ع( 
در تاریخ 1395/10/25 به شماره ثبت 40655 

به شناسه ملی 14006500289

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد - موضوع: ارائه خدمات ایجاد و نگهداری فضای سبز و 
کشــاورزی جهت باال بردن راندمان زندگی اجتماعی و اخذ وام قرض الحسنه 
و سایر تســهیالت اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری 
و اشــخاص حقیقی و حقوقی دیگر و اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی 
از دولت و دیگر اشــخاص حقیقی و حقوقی و تودیع وجوه به حساب سپرده 
بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و مشــارکت با اشخاص و تعاونی ها - مدت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی: تهران شــمیران بزرگراه ارتش 
خ ش هاشــم ازگلی پ 36 واحد 5 مهندس علی حاجی حیدری کدپســتی 
1695797531 - ســرمایه شــرکت: 10/500/000 ریال می باشد. - اولین 
مدیران شــرکت برای مدت سه سال به شــرح ذیل تعیین گردیدند: محمد 
حاجی حیدری به شــماره ملی 0075085674 به سمت عضو هیئت مدیره 
- عضــو علی البدل علی حاجی حیدری به شــماره ملی 0075404354 به 
ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - عضو اصلی حسن حاجی حیدری 
به شــماره ملی 0082463328 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره - عضو 
اصلی زهرا حاجی حیدری به شــماره ملی 0011463856 به سمت منشی 
هیئت مدیــره - عضو اصلی - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اســناد 
رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای 
نایــب رئیس هیئت مدیــره به اتفاق مدیرعامل و مهر شــرکت دارای اعتبار 
است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد 
بــود. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه - بــازرس اصلی و علی البدل: 
محمدحسین حاجی حیدری به شماره ملی 0042288878 به عنوان بازرس 
اصلی و صغری مشهدی حاجی علی به شماره ملی 0050942311 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آگهی به موجب 
مجوز شماره 952/105/286793 مورخ 1395/9/13 اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی شهرستان شمیرانات صادر گردید.

تاسیس شرکت تعاونی ارم سازان برنا در تاریخ 0/11 1395/1
 به شماره ثبت 503285 به شناسه ملی 14006453366

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

تاسیس موسسه غیرتجاری پیشگامان اقتصاد کیهان 
در تاریخ 139۵/۸/۸ به شماره ثبت ۴003۵ 

به شناسه ملی 1۴00۶۲۸۲0۴۵
ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. - موضوع موسســه: مطالعات مرتبط به حوزه اقتصاد و تجارت 
الکترونیــک طراحــی مدل های تجارت و کســب و کار عارضه یابــی اقتصاد برگزاری 
نشست های تخصصی در حوزه علوم اقتصادی و تجارت مطالعات اقتصادی و بازرگانی 
و در مواردی پس از اخذ مجوزهای الزم انجام شــود. )در صورت ضرورت قانونی انجام 
موضوعــات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( - مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود - مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان استاد مطهری شماره 284 واحد اول کد 
پســتی 1588645116 - سرمایه موسسه: مبلغ 10/000/000ریال می باشد. - اولین 
مدیران موسسه: مجیدرضا حریری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره 
ملــی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال سهم الشــرکه- مجیدرضا حریری به 
ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی 0046365151 دارنده 2/000/000 ریال 
سهم الشــرکه- اسداهلل عســگراوالدی به ســمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0038321319 دارنــده 2/000/000ریال سهم الشــرکه- مصطفی مالکی تهرانی به 
ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی0068841116 دارنــده 2/000/000ریال 
سهم الشــرکه- ابوالحســن خلیلی به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
0439591074 دارنده 2/000/000ریال سهم الشرکه- هرویک یاریجانیان نماگردی 
به ســمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0068774389 دارنده 2/000/000ریال 
سهم الشــرکه بعنوان اعضاء هیئت مدیــره برای مدت نامحدود انتخــاب گردیدند.- 
دارندگان حق امضا:  امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر موسســه معتبر می باشــد. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه )در صورت 
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ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی تولید و تعمیر و خدمات 
بعد از فروش و صادرات و واردات و ارائه خدمات مشــاوره ای و آموزشــی و 
پژوهشــی و فنی و تخصصی و تحقیق و توســعه و انجام پروژه ها و برگزاری 
نمایشــگاهها در زمینه های برق و الکترونیــک و مکانیک و هوش مصنوعی 
و راه و ســاختمان و حمــل و نقــل و صنعت و معدن و تجهیزات پزشــکی 
و ارتوپدی و ورزشــی و صنایع غذایی و صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی و 
کشــاورزی و فرآوری محصوالت کشــاورزی و دامداری و شیالت و صنایع 
دســتی و راه اندازی کارخانجات و همچنین اتوماســیون صنایع و ســاخت 
تجهیــزات مربوطه و اخذ وام ارزی و ریالی و اعتبارات از بانکها و مؤسســات 
مالــی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی. شــرکت در 
مناقصات و مزایــدات بخش دولتی و خصوصی در صــورت نیاز بعد از اخذ 
مجوزات الزم.- مدت شــرکت: از تاریخ ثبت نامحدود- مرکز اصلی شرکت: 
تهران شهرک گلستان میدان ساحل مجتمع پارسیا- ارکیده 1 واحد 29 کد 
پســتی 1493889877 - سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 
- اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین شدند: آقای 
نادر مجدنیا با ک.م 1378880013 به ســمت مدیرعامل خانم سکینه علی 
اکبری با ک.م 0050294849 به ســمت رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه 
مجدنیا با ک.م 0063278537 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای نادر مجدنیا 
به ســمت مدیرعامل و ســکینه علی اکبری به ســمت رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای نادر مجدنیا به سمت 
مدیرعامل معتبر می باشــد.- اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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تأسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده تحقیق پیشرفت در تاریخ 
139۵/7/۴ به شماره ثبت ۴9۸7۸۵ به شناسه ملی 1۴00۶1913۵9


