صفحه ۵

گزارش روز
اگر از زینب ،ســارینا ،ستایش ،ثنا و محمد
بپرسید؛ کدام فصل زیباتر است؟ جوابی ندارند؛
چون هم گرمی تابســتان هم سردی زمستان
هرکدام دغدغهای بر دغدغههای آنها میافزاید.
دانههای برف و سردی زمستان برای آنها حسرت
داشتن لباس گرم را یادآوری میکند ،بارش باران
و ریزش سقف،حســرت سرپناهی بیدغدغه را
برایشــان به بار دارد؛ سرپناهی که صدای چکه
کردن ،موسیقی آن نباشد! البته گرمی تابستان
ظالمتر از همه با عطشی که همراه خود دارد آنها
را در حسرت جرعهای آب سالم میگذارد .اینجا
کرمانشاه است ،بخش ســرفیروزآباد ،روستای
سرین .محمد چهارده پانزده سالی دارد ،زینب
 ۱۰ساله است ،سارینا و ستایش به ترتیب شش
و چهار ســال دارند و ثنا چندوقتی است که دو
ساله شده است.
دو سه سالی از آخرین باری که همراه با بچههای
با اخالص گروه جهادی «معبری به آسمان» برای دوری
ا ز های و هوی دنیا به این روستا رفتم میگذرد؛ هنوز
در ذهنم دویدنهای کودکان معصوم در خاکها ،پای
ســیاه نوزادی که بانداژ آن یکی دو ماهی است عوض
نشده ،تشنگی مردم منطقه و آرزوی جرعهای آب پاک
و ســالم و ...نقش بسته است .محمد و خواهرانش هم
احتماال از همان کودکانی هســتند که هنوز در ذهنم
در حال دویدنند ،با این تفاوت که در تحمل سختیها
چند ســالی با تجربهتر شــدهاند .در میان دغدغههای
روزانه دوســتانم خبر میدهند؛ چند صباحی از دست
و پنجه نرم کردن چهار دختربچه با مرگ در ســرین
میگذرد .پیگیر موضوع میشوم و به مرتضی علیبگی
میرســم .مرتضی طلبهای اســت کــه از او چهرهای
پرمحبت و محبوبیتی بینظیر در میان بچهها در ذهنم
نقش بسته است.

زد ایــن بچهها بدون مادر چه کار میکنند .با یکی دو
تن از دوستان به خانه آنها رفتیم و واقعا این خانه از نظر
بهداشتی غیرقابل تصور بود و بوی تعفن آزاردهندهای
از خانه میآمد .وقتی وارد خانه شــدیم دیدیم ثنا که
دوساله اســت ،بدون هیچ لباسی در گوشهای از خانه
افتاده است ،بقیه بچهها هم نیمهجان در گوشهای افتاده
بودند .از پدرشان چرایی وضعیت بچهها را جویا شدم
و در جوابم گفت  ۲۴ساعتی میشود که بچهها اسهال
و استفراغ دارند .خیلی سریع بچهها را بلند کردیم و به
دکتر بخش بردیمشان .در آنجا گفتند؛بچهها در حال
از دست رفتن هستند و اگر به بیمارستان نرسند زنده
نمیمانند .به ســرعت بچهها را با بالگرد به بیمارستان
امام رضا(ع) کرمانشــاه رساندیم و بعد از دو روز بودن
بچهها در آی سی یو آنها به وضعیت عادی برگشتند.
پس از به هوش آمدن بچهها از یکی از آنها پرســیدم:
چی شــد که همچین اتفاقی برای شما پیش آمد؟ در
پاسخم گفت :چون چیزی در خانه نداشتیم قرصهای
مادرم را خوردیم .بعدها متوجه شدیم یکی از آنها دوازده
سیزده تا از قرصهای اعصاب مادرش را خورده ...بعد
از بهبودی بچهها آنها را پیش مادربزرگشــان در شهر
بردیم،اما وضعیت محمد و پدرش هنوز مثل گذشــته
است و در همان خانه زندگی میکنند .پدر بچهها انسان
سالمی بود ،اما نه کاری داشت و نه زمینی .آنها زمینی
را برای کشــاورزی اجاره میکردند که آن هم به دلیل
خشکسالی حتی هزینه خودش را هم درنمی آورد».

پنجشنبه  ۷مرداد ۱۳۹۵
 ۲۳شوال  - ۱۴۳۷شماره ۲۱۴۰۲

بررسی آثار و برکات شرکت در اردوهای جهادی در روحیه جوانان -بخش نخست

فرصتی برای خودسازی معنوی
و شکوفایی اقتصادی

دانیال درویشی

تقویت کارآفرینی
با تکیه بر تالش جهادی

قرار میگیرید و از نزدیک مشکالت مردم را میبینید
رفع مشکالت این مردم برای شما تبدیل به یک هدف
میشود و محرومیت مردم کم برخورداردر گوشه ذهن
شــما میماند و اگر روزی در کشور در بخشی تبدیل
به یک مدیر شــوید دغدغه مناطق محروم در ذهنتان
میماند».

بعد از محمدحسن ســراغ ایمان ایرانی میرویم.
ایمان هم همچون محمدحسن از جهادگرانی است که
فضای جهادی را در دانشگاه تجربه کرده است .ایمان
ایرانی مدیر گروه جهادی انصارالزهرا(س) است .گروهی
که حلقه اصلی و اولیه آن در سال  1391تشکیل شده و
در سال  1392به عنوان گروه جهادی برتر استان تهران
انتخاب شد .نکته جالب درباره ایمان و دوستانش ادامه
دادن حرکتهای جهادی بعد از دوران فارغ التحصیلی
اســت .با ایمان همصحبت میشویم ،وی به گزارشگر
کیهــان میگوید« :ما هم اکنــون درحال برنامهریزی
مقدمات برگزاری ســومین دوره سری جدید اردوهای
جهادیمان هســتیم .در طول ســالهای فعالیتمان
شش اردو در روســتاهای محروم استانهای لرستان،
خوزستان و ایالم برگزار کردهایم که پروژه تکمیل سه
مسجد ،بهسازی و نقاشی ۱۰مدرسه و خانه مستضعفین،
برگزاری کالسهای فرهنگی و آموزشی ویژه اهالی در

به محمدحسن میگویم به نظر تو چه شاخصههایی
در اردوهــای جهادی وجــود دارد کــه رهبر انقالب
میفرمایند دیگران به حال جهادگران غبطه میخورند؟
محمدحسن در پاسخم میگوید« :فردی که به اردوی
جهادی میرود خیلی ســرزندهتر و شادابتر از کسی
اســت که وقتش را در تعطیالت به بطالت میگذراند
و ایــن موضوع در زندگی و تحصیل دانشــجویان نیز
تاثیر بســزایی خواهد گذاشــت .بچههای جهادگر به
شخصیتهای پویایی در زندگی تبدیل میشوند،زیرا در

بیش از  ۲۰روســتای محروم و ویزیت رایگان پزشکی
از جملــه فعالیتهای گروه جهــادی انصارالزهرا(س)
بوده اســت .اردوی تابستان  95گروه انصارالزهرا(س)
نیز شــهریورماه با حضور نزدیک به  ۸۰جهادگر آقا و
خانم در مناطق روستایی بخش هلیالن استان ایالم در
زمینههای عمرانی ،فرهنگی ،پزشکی و اقتصادمقاومتی
(کارآفرینی و اشتغالزایی) برگزار خواهد شد».

عنایت الهی به مناطق محروم

اگر خواست خدا نبود در سکوت مطلق و در سایه
فقر ،دختران ســرین از میان ما میرفتند .شــاید اگر
تاکید رهبر معظم انقالب بر برگزاری اردوهای جهادی
و دغدغه جوانان انقالبی و متعهد جهادگر نبود ،حتی
کســی از وضعیت این کودکان خبردار هم نمیشــد.
درست در روزهایی که فیشهای نجومی روی اعصاب
مــردم راه میرود ،باید یادی میشــد از کودکانی که
در آرزوی جرعهای آب ســالم و مقــداری غذای گرم
شبها را صبح میکنند و اگر جهادگران؛ که در نقش
ســربازان رهبر انقالب در این نقطههای کم برخوردار
حاضر میشــوند نبودند ،شــاید کودکان سرین دیگر
حتی شبی را صبح نمیکردند که آرزویی را هم با خود
به همراه داشته باشند.
برخالف لوکس سواران و لوکس نشینان که نهایت

غفلت برخی مسئوالن و تلنگر
جهادگران

میگویند مرتضی ناجــی این بچهها بوده و اگر
مرتضی وسیلهای از جانب خدا نبود شاید دیگر زینب و
خواهران کوچکترش در میان ما نبودند .مرتضی ماجرا
را اینگونه تعریف میکند« :سرین فقیرترین روستای
سرفیروزآباد است .ما چند وقتی بود که در این روستا
فعالیت داشتیم و در این مدت پسربچهای به نام محمد

رفع محرومیت دغدغه مدیران جهادی

محمدحسن مهدوی بصیر دانشجوی  21سالهای
است که در دانشگاه صنعتی قم در رشته مهندسی پلیمر
تحصیل میکند .محمدحسن از جمله دهه هفتادیهایی
است که باجوشش خود در سالهای اخیر ،کشور را به
جهاد فرهنگی و اقتصادی امیدوار کرده اند.او که مدیر

* در روزهایی که فیشهای نجومی روی اعصاب مردم راه میرود ،باید یادی میشــد از برخی
مناطق محروم که اگر جهادگران در نقش سربازان رهبر انقالب در این مناطق حاضرنمیشدند،
شاید کودکان سرین (یک منطقه محروم) دیگر حتی
شبی را صبح نمیکردند!
بود که همیشــه به ما در کارهایمان کمک میکرد .در
میان خانههای سرین یک خانهای بود که از همه خانهها
فقیرتر بود و بعد از مدتها ما فهمیدیم این خانه ،خانه
پدری محمد اســت تا اینکه امســال تابستان ما چهار
پنج روز زودتر از حضور بقیه بچهها برای انجام کارهای
پشتیبانی اردو به منطقه رفتیم .در این میان فهمیدیم به
دلیل مشکالتی که برای مادر محمد اتفاق افتاده محمد
و خواهرانش باید چند وقتی از مادرشان دور باشند .در
میان سرگرمیمان در کارهای اداری به یکباره به سرم

لذتشــان گرفتن عکسهای فخرفروشانه و انتشار این
تصاویر در شبکههای اجتماعی است؛ هستند جوانان با
معرفتی که نه از نقاطی خیلی دور ،بلکه در همسایگی
خود ما در نقاط جنوبی و مرکزی شهر کمر همت بسته
و برای محرومیتزدایی راهی نقاطی میشوند که گاهی
حتی مسئوالن اســتانهایی که این نقاط در آنها قرار
دارند از وجود آنها بیخبرند!

گروه جهادی آل طه قم است در گفت و گو با گزارشگر
کیهان میگوید« :گروه جهادی ما از سال  89کار خود
را آغاز کرد  .در این مدت ما به نقاط محروم استانهای
ایالم ،خوزستان ،قم و کرمانشاه رفتهایم تالش کردهایم
تا نقاطی را انتخــاب کنیم که بتوانیم در آنها از نظر
فرهنگی ،عمرانی و سیاسی تاثیرگذار باشیم ،زیرا حضور
ما به معنای حضور نمایندگان نظام در این نقاط است
و مردم این مناطق میفهمند که فراموش نشده اند».
وی میگوید« :ما در طول هر سال دو اردوی بلند

آگهی تغییرات شرکت هماهنگی صاحبان صنایع چوب سهامی خاص
به شماره ثبت  71693و شناسه ملی 10101166146

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1394/6/10

آقای حسین زمانی با کد ملی  0321247515به سمت عضو

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

هیئت مدیره

آقای حسین زمانی بشماره ملی  0321247515بجای شرکت

 -کلیه اســناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک؛ سفته؛

روکش چوبی فیروزکوه با شناســه ملــی 10100996734

بــراوات؛ قراردادهــا و عقود اســامی با امضــاء ثابت آقای

بعنــوان عضو اصلــی هیئت مدیره تعییــن گردید و اعضای

برهانالدیــن ضیائی (مدیرعامل) و یک امضــاء از دو امضاء

هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند.

آقایان یداهلل دالوند؛ محمود اسحق بیگی اعضای هیئت مدیره

مدت در نقاط محروم داریم که این دو اردو در دو مقطع
تعطیالت نوروز و تعطیالت تابستان برگزار میشود و در
هــر اردو حدود  40جهادگر ما را همراهی میکنند .در
این اردوها دو هدف داریم؛ هدف اول ما این اســت که
دانشــجوهایی که در شرایط عادی در رفاه قرار دارند با
حضور در این مناطق ،محرومیت مردم این مناطق را از
نزدیک احساس کنند و هدف دیگر ما محرومیت زدایی
از این نقاط کم برخوردار است».
مهدوی بصیر در ادامه در پاسخ به سوال گزارشگر
کیهان در رابطه با تفاوتهای زندگی شهری و زندگی
جهادی میگوید« :در زندگی شهری انسان محدود
در خود است و روحیه خودخواهانه وجود دارد ،ولی
در فضای جهادی با درک محرومیت مردم نقاط کم
برخوردار ،ناگهان از چیزهایی که میخواهی میگذری
و کمک میکنی تا دیگران به آرامش برسند .مصداق
بــارز این روحیه در فضای جهادی اســت و البته در
ادامه این روحیه بر زندگی شــخصی افراد نیز تاثیر
میگذارد».
این دانشــجوی جهادگر درباره بــا تاثیر اردوهای
جهادی در تبیین مدیریت جهادی در کشور میگوید:
وقتی شــما در اردوهای جهادی در فضای محرومیت

آگهی تغییرات شرکت
جرثقیل پوالد سهامیخاص
به شمارهثبت84671
و شناسهملی
10101291462

به اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومی عادی بطــور فوقالعاده
مورخ  1394/12/17تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:

تاریخ انتشار95/5/7 :

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت اول)
شرکت تعاونی مسکن وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی به شماره ثبت 14864

آقای محمد اســحق بیکی بشــماره ملــی 0030076072

با مهر شــرکت معتبر میباشــد و کلیه اوراق عادی با امضاء

بسمت رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل و مهر شــرکت و در غیــاب وی هر یک از اعضاء

بــرای مــدت  2ســال انتخاب

آقای یداهلل دالوند بشماره ملی  0030628482بسمت نایب

هیئت مدیره و مهر شرکت میباشد.

گردیدند:

رئیس هیئت مدیره

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء،

آقای برهانالدین ضیائی بشماره ملی  3731813904بسمت

تغییر نــوع عضویت هیئــت مدیره ،تعیین ســمت مدیران

آگهی تغییرات شرکت پخت کک سبز
سهامیخاص به شمارهثبت 172714
و شناسهملی 10102151410

مدیرعامل

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت

 0071596291و خانــم همــا

آقــای داود معصومی با کد ملی  0041505891به ســمت

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل

شــریفیفر بــه شــمارهملی:

عضو هیئت مدیره

دسترس میباشد.

عضو هیئت مدیره

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

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور

نشریات

دوره انتشار

آسیا

پست عادی

پست سفارشی

آمریکا -کانادا -ژاپن

پست عادی

آفریقا -اقیانوسیه

پست سفارشی

پست عادی

پست سفارشی

کیهان فارسی

روزانه

9/600/000

15/825/000

11/800/000

18/025/000

16/800/000

22/650/000

کیهان انگلیسی

روزانه

11/100/000

17/325/000

13/300/000

19/525/000

18/300/000

24/150/000

کیهان عربی

روزانه

11/100/000

17/325/000

13/300/000

19/525/000

18/300/000

24/150/000

کیهان ورزشی

هفتگی

5/775/000

9/475/000

7/100/000

10/775/000

10/050/000

13/500/000

مجله زن روز
کیهان بچهها
کیهان فرهنگی

0041594762

آقــای

علیرضا مقصود به شــمارهملی
0060139791
موسسه حسابرســی و مشاوره
شناســهملی :10103509060
به عنوان بــازرس اصلی و آقای
ف آژده بــه شــمارهملی:
یوســ 

بهای اشتراک ریالی نشریات ارسالی به خارج از کشور «دوره یکساله»
آسیای میانه

محمــد مقصود به شــمارهملی

مالــی ژرف بیــن بهبــود ارقام

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 میدارد .در صورت
تمایل به اشتراک و یا تمدید میتوانید براساس این فرم ،مبلغ اشتراک را به حساب ( 0106713595009سیبا) بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد  69به نام حسین شریعتمداری
(موسسه کیهان)واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی  11365/3631واحد آبونمان روابط بینالملل ارسال فرمائید.

اروپا

3255629349

و

آقــای

هفتگی

5/525/000

9/225/000

6/850/000

10/525/000

9/800/000

13/250/000

دوهفتهنامه

5/275/000

8/975/000

6/600/000

10/275/000

9/550/000

13/000/000

دوماهانه

753/000

1/197/000

912/000

1/353/000

1/266/000

1/680/000

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 روزنامههای کیهان فارسی ،کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته
در یک روز ارسال میشود-4 .ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
مشخصات مشترک:
Name:............................................................
Address:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
مشخصات متقاضی:

نام و نام خانوادگی ........................................... :مبلغ پرداختی ............................. :نشریه ....................به مدت ............. :ماه

کدپستی ............................................:تلفن ثابت ......................................... :تلفن همراه............................................... :
پست الکترونیکی .......................................................
آدرس پستی......................................................................................................................................................................................... :

واحد آبونمان روابط بینالملل موسسه کیهان

تلفن 02133913238 :نمابر 02133910922 :پست الکترونیکی int-affairs@ kayhannews.ir :سامانه پیام کوتاه30001220121284 :

 4031951991بــه عنــوان
بــازرس علیالبــدل برای مدت
یکسال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات
انتخــاب و تعییــن ســمت
هیئتمدیــره ،تعییــن ســمت
مدیران ،انتخاب مدیران ،انتخاب
بازرس انتخاب شــده توســط
متقاضی در ســوابق الکترونیک
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهیهای ســازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.

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

و
جد ل

بدینوســیله به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند مجمع عمومی
فوقالعاده (نوبت اول) این تعاونی که رأس ساعت  15روز دوشنبه مورخ 95/5/18
به نشانی ولنجک -میدان دانشگاه شهید بهشتی خیابان هشترودی خیابان بیضاوی
غربی پالک  15برگزار میگردد .از کلیه اعضاء محترم یا نمایندگان تاماالختیار آنان
دعوت میشــود تا در جلســه مذکور حضور به هم رسانند .ضمنا یادآوری میشود
این مجمع با حضور دوســوم کل اعضای شــرکت رسمیت مییابد و تصمیماتی که
در ایــن مجمع اتخاذ میگردد برای کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر
خواهد بود.
دستور جلسه:
 -1طرح و تصویب اصالح بند یک شرایط اختصاصی ماده  21اساسنامه تعاونی به دارا
بودن مدرک تحصیلی دیپلم یا باالتر در یکی از رشتههای تحصیلی عمران -معماری-
مالی -حسابداری -مدیریت -حقوق -مکانیک -برق و سایر رشتههای مشابه.
 -2اتخاذ تصمیم در خصوص حذف تبصره شرایط اختصاصی ماده  21اساسنامه تعاونی

اعضــاء هیئتمدیره به قرار ذیل

آقای احمد مقصود به شمارهملی

رشد معنوی و شخصیتی
در اردوهای جهادی

ایرانی در ادامه میگوید« :هدف دومی که شــاید
کمتر به چشــم بیاید رشــد معنوی و شخصیتی افراد
شرکتکننده در اردوهای جهادی است .این به نظر من
اهمیتش از هدف اول کمتر نیست .خود بنده در همین
اردوهای جهادی تجربیات و اندوختههایی کسب کردم
که شــاید در هیچ جای دیگری گیرم نمیآمد .روبه رو
شدن با مشکالت و چالشهای مردم مناطق محروم و
کار و تالش برای برطرف کردن آنها باعث میشــودما
خیلی چیزها یاد بگیریم و با خیلی از موضوعات روبهرو
شــویم که در زندگی معمولی خودمان خبری از آنها
نیســت .از طرفی برکت و لذت معنوی که از حضور در
اردوهای جهادی به انســان میرسد در کمتر محیطی
وجود دارد.اینکه شــما از کار و زندگی و خوشــیها و
تفریحات خود بزنید و در شرایط سخت مناطق محروم،
خالصانه و بدون مزد و منت به نیازمندان خدمت کنید
اجر و ثوابی دارد که شما برکت آن را در زندگی خودتان
احساس میکنید .ما در آموزههای دینی خود نیز داریم
که جهاد در راه خدا بیشــترین اجر را دارد و اردوهای
جهادی به فرموده امام خامنهای واقعا جهاد اســت .از
طرفی امام خمینی(ره) هم در سخنانشــان دارند که
گمان نمیکنــم عبادتی باالتر از خدمت به محرومین
وجود داشته باشد .پس در واقع هدف برگزاری اردوهای
جهادی هم خدمت به نیازمندان اســت هم خدمت به
خودمان».
این دانشــجوی جهادگر خاطرنشــان میکند:
«دغدغه ما برای ورود به عرصه جهادی خدمترسانی
به مردم کشــورمان و همچنین خودســازی معنوی و
شــخصیتی خودمان بود .شــکر خدا هر روزی هم که

* در این اردوها دو هدف داریم؛ هدف اول ما این است که دانشجوهایی که در شرایط
عادی در رفاه قرار دارنــد با حضور در این مناطق ،محرومیت مردم این مناطق را از
نزدیک احساس کنند وهمچنین هدف دیگر ما محرومیت زدایی
از این نقاط کم برخوردار است.

هیئت مدیره

آقای محمود رامین اصل با کد ملی  0030076072به سمت

فضای اردوهای جهادی بچهها به لحاظ معنوی دارای
روحیات شادی میشوند».
وی تصریح میکند« :بســیاری از دانشــجویانی
کــه یک بار فرصت حضــور در اردوهــای جهادی را
پیدا کردهانــد پس از تجربه اول دیگر به عضوی ثابت
در اردوها تبدیل شــدهاند و خیلی از جهادگران حتی
پس از فار غ التحصیلی هم اصرار به حضور در اردوهای
جهادی را دارند .دلیل این جاذبه را میتوان در شادی،
نشــاط و انرژی که اردوهای جهادی با خود به همراه
دارند جستوجو کرد».
این دانشــجوی جهادگر در ادامه میگوید« :بعد
از صحبتهــای آقــا در خصــوص اردوهای جهادی
برنامههای دانشجویان از سمت اردوکشی خارج شده
و تبدیل به حرکتهای جهادی شده است .ما در طول
ســال عالوه بر دو اردوی بلندمــدت 10 ،اردوی یک
روزه نیز داریم که در این اردوها دانشــجویان هرچند
در فرصتی کــم زندگی جهادی را تجربه میکنند تا
روحیه جهادی در آنها اســتمرار یابــد .هدف ما نیز
همین استمرار روحیه جهادی است .همچنین گروه ما
در جهت تحقق بحث اقتصاد مقاومتی نیز فعال است.
مــا  15عرصه را برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی
ایجاد کردهایم».

وی در ادامه میگویــد« :میتوان گفت برگزاری
اردوهای جهــادی دو هدف عمده و اصلی دارد .هدف
اول که بیشتر به چشم میآید خدمت رسانی خالصانه
به مردم مناطق محروم کشــور اســت و مــردم ما با
روحیه انقالبی که به برکت انقالب اســامی و نفس
امام راحل(ره) و رهبرعزیزمان ایجاد شــده نمیتوانند
بپذیرند که در بخشهایی از این کشور مردم از یک سری
امکانات اولیه بیبهره باشند .البته این رفع محرومیت
صرفا در در زمینههای عمرانی نیست و شامل بخشهای
فرهنگی ،آموزشی و ...نیز است».

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/4/14
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی  92به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی اهمیتنگر به شناسهملی  10103465470به سمت
بازرس اصلی و محمد حسینیانپور به کدملی  0039742652به سمت
بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
محمدرضا موید بــه کدملی  1262257621برای بقیه مدت تصدی به
عنوان عضو هیئتمدیره شرکت انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار ،انتخاب
بــازرس ،تصویب ترازنامه و صورتهای مالــی ،انتخاب مدیران انتخاب
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

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

آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات مهرپارس سهامیخاص به شمارهثبت 359814
و شناسهملی10104043446

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوقالعاده مورخ
 1394/10/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 آقای حامد دانشپژوه به شمارهملی  0941027112به سمت رئیسهیئتمدیره
 آقای ســیدمجتبی قاری به شــمارهملی  0920323367به ســمتنایبرئیس هیئتمدیره
 آقای محمدحســن سمتی به شــمارهملی  2297764006به سمتمدیرعامل و عضو هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
و کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با
مهر شرکت معتبر میباشد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین ســمت هیئتمدیره،
تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.

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

افقی:

 -1یکی از مهمترین عوامل شــیوع افسردگی و افزایش
بیماریهای قلبی در دهههای اخیر  -2پایتخت کشور پرو-
شاهکار ویلیام گلدینگ انگلیسی  -3دومین روزنامه پرتیراژ
جهان -پیامبر قوم عاد -آخرین کلمه قرآن کریم  -4الفبای
موسیقی -از کانونهای صنفی و حقوقی کشورمان -اسب
چاپار -نوعی موشک  -5یک حرف و سه حرف -نام خواهر
حضرت خدیجه(س) -اساس و چهارچوب -عالمت تقسیم
 -6توالی گوشهها در موسیقی -شهر خانههای تاریخی-
نوعی جملــه  -7نام جدید اداره تأمینات -لباس بلندی
برای مردان -پاک و منزه دانستن خداوند از آنچه شایسته
او نیســت  -8سازنده فیلم معروف دکتر ژیواگو -چاهی
در شــهر مکه -دعای معــروف عصر جمعه  -9کیمیای
دیار غربت -معروفترین شاعر دوران مشروطه -لباسی
برای آخرین ســفر  -10عدد چندبعدی -شاگرد معروف
ابوعلی سینا -نوعی برش  -11معروف و مشهور -همان
پدر است -عالمه بزرگواری که کتاب ارزشمند الغدیر را
نوشتهاند  -12گاو گردن کلفت -چله کمان -از نامهای
رسول گرامی اسالم در قرآن کریم  -13از نقشآفرینان
موفــق در مجموعه کاله پهلوی -دریای عرب -ســنگ
زیرین آســیاب -رود بزرگی در شــمال ایتالیا  -14نام
فارسی کامپیوتر -گهواره تمدن -سالحی که میکارند تا
مرگ درو کنند  -15حضرت علی علیهالسالم آن را یکی
از نشانههای ایمان برشمردهاند.

عمودی:

 -1شخصیتی افسانهای در ادبیات طنز که لطیفهها
و بذلهگوئیهایش بینظیر است -این یکی را افراد
کمطاقت زیاد میخورند  -2آنچه ملتهای مسلمان
باید در برابر دشمن از خود نشان دهند -به مراد
دل خود رسیده  -3شبکهای در تلویزیون -شهری
کردنشین در کشور عراق -شهری که در گذشته به

میگذرد انگیزه و اعتقاد ما به این راه بیشــتر میشود.
حضور در اردوهای جهادی کمک به مسئولین کشور نیز
میباشد؛ انقالب ما انقالبی مردمی است و همیشه خیلی
از کارهای بزرگ و تاثیرگذار توســط خود مردم انجام
شده است .خیلی از افراد هستند که از کمبودها گالیه
دارند اما واقعا خودشــان حاضرند برای حل مشکالت
قدمی بردارند؟ بچههای جهادی به جای گالیه و شکایت
آســتینها را باال زده و برای حل مشکالت کشور وارد
عرصه شدهاند».

شماره 10619

آن دولتآباد میگفتند  -4تکیه کالم درویشان-
حرفــی کــه آدم را به فرحــزاد میبرد -یک
شــب -پیدا کن!  -5تنها و یگانه -عنوانی برای
شوهرخواهر -شهر زادگاه شوبرت  -6سورهای در
قرآن کریم -بتی در زمان جاهلیت -از جانوران
ماقبل تاریخ -مخترع ماشین چاپ دوار  -7قله
بلندی در طالقان -سرخ رنگ  -8یکی از صور
فلکی -کار آشفته و بینظم -اصطالحی در بازی
شطرنج  -9کاپیتان اســبق تیم ملی والیبال-
حرف انتخــاب -از القاب امام دهم(ع) -یاور
چوپان  -10فلز گرانبها -پول خارجی -پرندهای
ســیاهرنگ -از القاب فرماندهــان نظامی -11
آهسته آهسته -ســوغات گجرات -گناهی که
بیشــتر اغنیا مرتکب آن میشوند  -12حجار و
نقاش مشهور فرانســوی  -سازمان فضانوردی
آمریکا -ساحل زندگی  -13جدایی و انقطاع-
ابتکارکنندگان -ضمیر اول شخص جمع  -14از
حروف الفبای روسی -آسمان آماده بارش -باغ
دیدنی کاشان -همسر ماری کوری  -15فیلسوف
و دانشمند بزرگی که معاصر با ابوعلی سینا بود.

