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۱4 شعبان ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۲۰

خبر آمد خبری در راه است
سرخوش آن دل که از آن آگاه است

شاید این جمعه بیاید شاید
پرده از چهره گشاید شاید
با همه لحن خوش آوایی ام

در به در کوچه تنهاییم
ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر

نغمه تو از همه پرشورتر
کاش که این فاصله را کم کنی

محنت این قافله را کم کنی
کاش که همسایه ما می شدی

مایه آسایه ما می شدی
هر که به دیدار تو نایل شود
یک شبه حالل مسایل شود

فردا- جمعه- نیمه شعبانی دیگر از راه 
می رسد و منتظران مهدی موعود)عج( چشم 
به راه سپیده مانده اند و این سوال همه اذهان 
و افکار را به خود مشغول کرده که آیا می شود 
فردا پایان همه انتظارها رقم بخورد؟ و آیا این 
امکان وجود دارد که ظهور فردا تحقق بخش 

همه چشم انتظاری ها باشد؟
امروز دنیای اسالم گرفتار شیاطین زمانه است 
و هر نقطه از کشورهای اسالمی با دیوی از ددان 
دست به گریبان است و ظلم و ستم و عصیان همه 
جا را فرا گرفته است و امروزه جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان پرچم دار مبارزه با استکبار جهانی 
در میدان کارزار مبارزه با شیطان بزرگ قرار دارد.
با این حــال عالیم ظهور عیان اســت و به 
نوعی یکــی از مهم ترین تکالیف برای خدمت به 
امــام زمان)عج( بر شــیعیان در عصر حاضر که 
خود موجب ادای دیگر حقوق نیز می تواند باشد، 
ایجاد زمینه جهت ظهور امام عصر عجل اهلل تعالی 

فرجه الشریف است.
حضرت امام خامنه ای در این باره می فرمایند: 
بشریت دارد همین طور این راه را طی می کند تا 
به اتوبان برسد؛ این اتوبان، دوراِن مهدویت است، 
دوران ظهور حضرت مهدی )سالم اهلل علیه( است. 
این جور نیســت که وقتی به آنجا رسیدیم، یک 
حرکت دفعی انجام بگیرد و بعد هم تمام بشــود؛ 
نه، آنجا یک مسیر است. در واقع باید گفت زندگی 
اصلی بشر و حیات مطلوب بشر از آنجا آغاز می شود 

و دقیقی داشته باشیم. به عنوان مثال باید کنترل 
کاملی بر خشم و غضب و تسلطی  بر تمام اعضا و 
جوارح خود و سایر اعضاء خانواده داشته باشیم و 
خصوصا بر تربیت فرزندان و نسل های آینده دقت 
و وسواس بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم در آینده 
نســل جدید را نسلی مهدوی بار بیاوریم  و روح 
مهدویت را درکالبد آنان نهادینه کنیم، وقتی که 
یک روح و روان پاک و جسمی سالم وجود داشته 

باشد بهتر می تواند پذیرای فرهنگ غنی و سرشار 
مهدویت باشد.«

خانم دکتر عباســی در ادامه سخنان خود با 
اشاره به محور دوم بحثش می گوید: »موضوع دوم 
این است که باید جامعه خودمان و جامعه جهانی 
را به سوی مهدویت  پیش ببریم و آماده کنیم. در 
ابتدا هم الزم است از جامعه خودمان شروع کنیم، 
یعنی باید مردم کشــورمان به هر شکل ممکن با 
فرهنگ ناب مهدویت و انتظار فرج آشــنا شوند و 
زمانی این امر تحقق عینی پیدا می کند که مردم 
با فرهنگ و ارزش های اصیل اسالمی آشنا باشند 

و به وظایف خود آگاهی یابند.«
وی تاکید می کند: »حضرت امام خمینی)ره( 
در ابتدای انقالب فرمودند که این انقالب ما مقدمه 

انقالب و قیام حضرت مهدی)عج( است، بنابراین 
ما باید بتوانیم جامعه خودمان را در ابعاد سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی وارد مسئولیت هایی کنیم که 
زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت)عج( 

باشد.«
انتخاب فرد اصلح و بسترهای ظهور

امروز که در آستانه میالد مسعود منجی عالم 
بشــریت حضرت مهدی موعود)عج( قرار داریم و 
برهه حســاس یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهــوری پیش روی ملت ما قرار دارد و در یک 

آزمونی مهم قرار گرفته ایم.
آیت اهلل قائم مقامی اســتاد حوزه و دانشگاه 
و پژوهشــگر حــوزه مهدویــت در چکیده یکی 
از گفت وگوهایــش در بــاب مهدویــت و ظهور 
و آخرالزمــان می گوید: »دو ســیر شــتابان در 
آخرالزمان وجود دارد؛ ابتدا آغاز ظهور با آمدن امام 
خمینی)ره( و دوم تشکیل حکومت والیت فقیه و 

اینک در متن تحوالت ظهور قرار داریم.«
حرکت های مردمی ، نشانه های آخرالزمان

ســیال بودن وقایع ظهور و دخیل بودن اراده 
انسان ها در شکل دادن تحوالت منطقه می تواند 

که به پشــتگرمی انقالب اسالمی ایران و اعتقاد 
به نزدیکی ظهور  سختی ها و مشکالت را تحمل 

کردند و به پیش رفت.
اما مصیبــت آنجا بود کــه در کانون محور 
مقاومت، ایران اســالمی ، در چهار سال گذشته 
دولتی بر سر کار آمد که از اساس با تفکر مقاومت 
مخالف بود و حیات و هستی خود را به دنباله روی 
چشــم و گوش بسته از تمدن غرب گره زده بود، 
اشتباهات پی درپی که به مرور احتمال غیرعمدی 
بودن آنها را کمتر می کرد، نشان می داد که برخی 
آگاهانه در تالشــند تا موتور محرکه مقاومت در 
منطقه را زمین گیر کرده و زمینه را برای تســلط 

غرب فراهم سازند.
اما از سوی دیگر بی اعتنایی ذاتی این طیف 
به درخواســت ها و مشکالت توده های مستضعف 
مردمــی و فشــارهای اقتصادی و  فراموشــی 
وعده هایی که در ابتــدای کار مردم را با آن اغوا 
کــرده بودند - مثل اقتصاد صد روزه، بازگشــت 
عزت به پاسپورت ایرانی و . . . از یک سو و ناکامی 
در گشایش های توافق و تسلیم در برابر زورگویان 
جهان، موجب شــده تا به تدریــج جامعه از آنها 

قبــادی  حجت االســالم   *
فرهنگی:  امور  کارشــناس 
از این جهــت می توان گفت 
انتخابــات یک امــر واجب 
در راســتای مهدویت است 
و  اصلح  فــرد  انتخاب  با  که 
خدمتگزار یک قدم به ظهور 
با  باید  و  نزدیک می شــویم 
با  که  دهیــم  رای  نیت  این 
منجی  ظهور  راه  انتخاب  این 

را  بشــریت  عالم 
می کنیم. همــوار 

و از رحمت و کارگشــایی خدا ناامید نشوید، زیرا 
بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است. 

بحار االنوار ، ج52، ص 123/خصال
نشانه های جامعه مهدوی

جامعــه ای می تواند پذیــرای مهدی موعود 
)ارواحنا فداه( باشد که در او آمادگی و قابلیت باشد 
و اال مثل انبیاء و اولیای طول تاریخ می شود، چه 
علتی داشت که بسیاری از انبیای بزرگ اولی العزم 
آمدند و نتوانستند دنیا را از بدی پاک و پیراسته 
کننــد؟ چون زمینه ها آماده نبود... اگر امام زمان 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف در یک دنیای بدون 

آمادگی تشریف بیاورند، همان خواهد شد!
ســاده ترین راه و مهم تریــن آنها که باید در 
نظر داشــته باشیم تا با در نظر گرفتن آن به این 
هدف )ایجاد زمینه ظهور( دست یابیم این است 
که، منتظر واقعی کسی است که از آنچه که امام 
زمانش کراهت دارد، دوری و اجتناب کند. دلیل 
اصلی بــر این مطلب توقیعی اســت که از خود 
حضرت علیه السالم رسیده است که چنین است:

»فما یحبســنا عنهم اال ما یتصــل بنا مّما 
نکرهه و النوثره منهم« ؛ »پس محبوس نکرد ما را 
از دوستان مگر خبرهای ناگواری که از ناحیه آنها 
به ما می رسد که ناخوشایند است در حالی که ما 

آن کارهای را از ایشان نخواسته ایم.«
پــس باید بگوییم که اگــر آن چیزهایی که 
برای حضرت ناخوشایند و موجب غیبت حضرت 
علیه الســالم هســتند، از میان برداشــته شود 
)ان شاءاهلل( زمینه هایی جهت ظهور ایشان فراهم 

شده و هر چه زودتر ظهور خواهند کرد. 
دکتر زهرا عباســی جامعه شــناس و استاد 
دانشگاه مخاطب گزارش ما قرار می گیرد و درباره 
نشانه های یک جامعه منتظر به گزارشگر روزنامه 

بدون نقطه کور

جدو    ل

رویگردان شــده و راه نجات و رهایی را در جای 
دیگری جست وجو کند.

قبادی  اسماعیل  والمسلمین  حجت االسالم 
کارشــناس امور فرهنگی در این باره به گزارشگر 
روزنامه کیهان می گوید: »اینک می توان گفت ایران 
و منطقه در سرنوشت ســازترین لحظات تاریخی 
خود قــرار دارد، در پیچی تاریخی که می توان با 
گذر صحیح از آن وارد جهان جدید و درخشــانی 
شد یا با قهقرا و عقبگرد به دنیای ظلمانی گذشته 
ســقوط کرد. و اینجاست که بصیرت مورد تاکید 
مقام معظم رهبری بسیار می تواند گره گشا باشد 
و مردم را از این پیچ های مهم تاریخی عبور دهد.« 
وی در ادامه تاکید می کند: »در ایران اســالمی 
انتخاباتی تاریخی در جریان است و مردم برای رقم 
زدن سرنوشت خود و منطقه و بلکه جهان آماده 

 ایرج نظافتی

شاید این جمعه بیاید شاید 
وظایف منتظران ظهور در عصر انقالب اسالمی - بخش پایانی

* دکتر زهرا عباســی اســتاد دانشــگاه: باید جامعه خودمــان و جامعه جهانی را به ســوی مهدویــت  پیش ببریم 
و آمــاده کنیــم. در ابتــدا هم الزم اســت از جامعــه خودمان شــروع کنیم، یعنی بایــد مردم کشــورمان به هر 

شــکل ممکن بــا فرهنگ ناب مهدویت و انتظار فرج آشــنا شــوند و زمانــی این امر تحقــق عینی پیدا 
می کند کــه مردم با فرهنگ و ارزش های اصیل اســالمی آشــنا باشــند و به وظایف خــود آگاهی یابند.

بسترهای ظهور را فراهم سازد.
جبهه حق طی ســال های گذشته فتوحات 
عظیمی داشته است، از پیروزی حزب اهلل لبنان تا 
پیروزی مقاومت فلسطین و برخی از انقالب های 
منطقه و ... همگی نشانه هایی از آخرالزمان در آنها 

دیده می شود.
7 سال قبل بود که حرکت توده های مردمی 
مسلمان در منطقه، وقایع حیرت آوری را رقم زد 
و حکام ستمگر زیادی را ساقط کرد، اما استکبار 
جهانی با مدیریت و نفوذ، برخی از این انقالب ها را 
به انحراف برد و حتی با حرکتی دروغین و خشن 
در بخش مهمــی از محور مقاومت تالش کرد تا 
وقایع و تحوالت را به ســرعت به نفع خود تغییر 
دهد اما با تمام این شرارت ها اینک ایران اسالمی 

است که در منطقه حرف اول را می زند.
 ایران اسالمی محور اصلی مقاومت

امــا در این میان اصلی ترین کانون و تفکری 
که در برابر این توطئه ایســتادگی کرده و حتی 
انقــالب اولیه را تداوم داده و به نتیجه رســانده، 
هسته های مقاومت در بخش های مختلف منطقه 
از بحرین تا یمن و از عراق تا ســوریه و لبنان بود 

* آیت اهلل قائم مقامی اســتاد حوزه و دانشــگاه و پژوهشگر حوزه مهدویت: دو سیر شــتابان در آخرالزمان وجود دارد؛ ابتدا 
آغاز ظهور بــا آمدن امام خمینی)ره( و دوم تشــکیل حکومت والیت فقیه. اینک در متن تحــوالت ظهور قرار داریم.

و بشــریت تازه می افتد در راهی که این راه یک 
صراط مســتقیم اســت و او را به مقصد آفرینش 
می رساند؛ »بشــریت« را می رساند، نه آحادی از 
 بشــریت را، نه افراد را، مجموعه ها را می رســاند.

)بیانات در دیدار پژوهشگران و کارکنان  مؤسسه 
»دارالحدیث« و پژوهشــگاه »قــرآن و حدیث« 

)1393 / 3 /21
امام علی )ع( می فرمایند: در انتظار فرج باشید 

کیهان می گوید: »در بحث انتظار دو موضوع مهم 
را بایــد مد نظر قرار بدهیم، ابتدا مدیریت خود و 

دیگری مدیریت جامعه و جهان.« 
وی در ادامــه تصریح می کنــد: »در بحث 
مدیریت خود باید گفت که اگر می خواهیم در زمره 
منتظران واقعی حضرت قرار بگیریم باید به یک 
خودسازی درونی برسیم و بر تمام کارهای فردی 
و اجتماعی خود و خانواده نظارت و کنترل کامل 

می شــوند، اعتماد مجدد به پیشقراوالن رسوای 
تمدن غرب یا بازگشت به جریان انقالبی و جهادی، 
به جرات می توان گفت تسلط دوباره غرب گرایان 
در ایران اسالمی بر مناصب دولتی پیشروی های 
روزافزون جبهه باطل را درپی خواهد داشــت و 
دشمن را امیدوارتر از قبل می کند. لذا همگی باید 
هوشــیار و بیدار باشیم و نگذاریم فردی که مورد 
تاکید و تایید  دولت هــای غربی خصوصا دولت 
بریتانیا یا آمریکاســت بر سر کار بیاید و فراموش 
نکنیم که بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت 
امام خمینی)ره( فرمودند: هرگاه دشمنان شما از 
فردی تعریف کردند در مقام آن فرد شک کنید، 
و یا در جای دیگری فرمودند: نگذارید این انقالب 

به دست نااهالن و نامحرمان بیفتد.«.
قبادی معتقد است که انتخابات جزو واجبات 
مهدویت است، وی می گوید: »از این جهت می توان 
گفت انتخابات یک امر واجب در اســتمرار خط 
انتظار است که با انتخاب فرد اصلح و خدمتگزار 
یک قدم به ظهور نزدیک می شــویم و باید با این 
نیت رای دهیم که با این انتخاب راه ظهور منجی 

عالم بشریت را هموار می کنیم.«

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

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.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

دورهنشریات
 انتشار

پست سفارشیپست عادی

سه ماهشش ماهیکسالسه ماهشش ماهیکسال

1/725/000862/500431/2502/460/0001/230/000615/000روزانهکیهان فارسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان انگلیسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان عربی

1/150/000575/000287/5001/635/000817/500408/750هفتگیکیهان ورزشی

900/000450/000225/0001/385/000692/500346/250هفتگیمجله زن روز

650/000325/000162/5001/135/000567/500283/750دوهفته نامهکیهان بچه ها

------256/200------198/000دوماهانهکیهان فرهنگی

نام:....................................     نام خانوادگی: ................................................. نوع نشریه: ........................................ تعداد نسخه: ......................... مدت:................... ماه
مبلغ پرداختی: .................................................. ریال    شماره فیش بانکی: ....................................... تلفن: ................................ تلفن همراه: ...................................
آدرس: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ کدپستی: ...............................................................................

پست الکترونیکی : .......................................................................................                                                                                   امضاء

فرم تقاضا

تلفن: 02133913238 نمابر: 02135202438  پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284
روابط بین الملل موسسه کیهان
واحد آبونمان   

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ 
به شماره ثبت 4۹۸۳۳۳ به شناسه ملی ۱4۰۰۶۱7۰۱۳۵ 

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع شــرکت: 
انجــام کلیه امور فنی، مهندســی، تولیدی، صنعتی و بازرگانی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط 
تولید، احداث کارخانه، مشاوره، انتقال تکنولوژی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه 
دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندسی پزشکی، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، مکانیک، 
رباتیک و مکاترونیک، ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندســی مواد، نرم افزار و ســخت افزار رایانه و دستگاههای جانبی 
مربوط به آن، تجارت الکترونیک و تکنولوژی اطالعات )آی تی(«. همچنین بازرســی کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره 
کیفی اســتاندارد، داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و 
خارج کشور، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، صادرات و واردات، خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شرکت نزد بانکهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقــی داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبــارات از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی، ترخیص 
کاال از گمــرکات داخلی، شــرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتــی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و به 
طور کلی هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شــرکت باشــد. )در صورت ضرورت قانونی، انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(. - مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران شمس آباد 
باالتر از میدان ملت خیابان غفاری پالک 3 کد پستی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 3/000/000/000 ریال منقسم 
به 100 ســهم 30/000/000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/050/000/000ریال 
توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد بانک ســامان شعبه دولت پرداخت گردیده 
اســت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. - اولین مدیران شــرکت: خلیل ابراهیمی شنگل آباد به شماره ملی 
0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مهری آسایش دوســت نوبر به شماره ملی 1375574231 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- مریم فرمهینی فراهانی به شــماره ملی 0083036768 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت به امضای آقای خلیل 
ابراهیمی شــنگل آ باد همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شــنگل آباد همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- بازرس اصلی و علی البدل: سلمان باستانی به شماره ملی 
0073290841 به عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شماره ملی 0073863777 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع 

فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ثبــت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
شــرکت: انجام کلیه امور بازرگانی، خریــد، فروش، توزیع و حق العملکاری کاالهــا، واردات و صادرات کلیه کاالها 
و ترخیص کاالهای مجاز از تمام گمرکات کشــور، شــرکت در مناقصات و مزایده هــای دولتی و خصوصی داخلی 
و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و 
خارجی جهت شــرکت، اخذ نمایندگی و اعطاء به شرکت های داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد 
شــعبه در داخل و خارج کشور، بازگشایی و اخذ اعتبارات و ال سی برای شرکت، برپایی و شرکت در کلیه همایشها 
و نمایشــگاهها و سمینارهای دولتی و خصوصی )مربوط به موضوع فعالیت شرکت(، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شــبکه ای، مشاوره بازرگانی به شرکت های تجاری و 
صنعتــی اعم از دولتی و خصوصی »کلیه موارد مذکور در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم« مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فرجام بین خیابان سراج و شهید عبادی 
شماره 319 کد پســتی 1684964913 سرمایه شــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 
ریالی که تعداد 1000 ســهم با نام می باشــد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 
1875/95 مورخ 95/6/11 نزد بانک انصار شــعبه چهار راه رشید پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای 
مدت دو ســال به شرح ذیل تعیین شــدند: 1- آقای سید علیرضا شریفی اصل شماره ملی 0065829492 بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2- آقای ســید باقر شــریفی اصل شماره ملی 1729515150 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3- خانم ســعیده شریفی اصل شــماره ملی 0057972400 بسمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق 
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود و سایر نامه های اداری با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای 

سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آسیه 
اکبری حلم به شــماره ملی 1360642803 به عنوان بازرس اصلی. ســید ایمان موسی کاظمی محمدی به شماره 
ملی 1757469151 به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع 

فعالیت ثبت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیس شهر 
در تاریخ 1395/6/20 به شماره ثبت 498182

 به شناسه ملی 14006164060

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

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج در نظر دارد از طریق مناقصه 
عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صالحیت جهت اجرای پروژه فرهنگی، 

آموزشی آستان مقدس امامزاده حیدر)ع( اقدام نماید.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج به 
نشــانی کرج،  خیابان طالقانی شمالی بعد از خیابان بهار روبروی بانک ملی شعبه 
فرهنگیان جنب اداره برق پالک 454، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج.
2- موضوع مناقصه: اجرای پروژه فرهنگی، آموزشی آستان مقدس امامزاده حیدر)ع(

)با مصالح( به مساحت تقریبی 550 مترمربع به صورت قیمت مقطوع.
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه 

نقد به مبلغ 300٬000٬000ریال جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
4- محل دریافت اسناد مناقصه: کرج، خیابان طالقانی شمالی بعد از خیابان بهار 
روبروی بانک ملی شــعبه فرهنگیان جنب اداره برق پالک 454، اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان کرج.
5- مهلــت دریافت اســناد: از تاریــخ 1396/2/23 لغایت تاریــخ 1396/2/26

)ساعت 8:00 صبح لغایت 14:00 بعدازظهر(.
6- زمان و محل تحویل پیشنهادها: دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 

کرج و حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 1396/03/08 می باشد.
7- زمان گشایش پاکت های مناقصه: پاکت های مناقصه در تاریخ 1396/03/09 
راس ســاعت 10:00 در سالن جلسات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز 

بازگشایی می گردد.
8- مبلغ برآورد اولیه 9٬398٬052٬623 ریال می باشد.

9- دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنیه برای مناقصه گران الزامی می باشد.
10- هزینه فروش اسناد مناقصه به مبلغ 1٬000٬000ریال می باشد.

11- هزینه انتشار آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.
12- شماره تماس: 34422007-026 و نمابر 026-34486431 

13- کارفرما در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/4/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: صفدر قشــقاوی با کد ملی 6599905919 به عنوان بــازرس اصلی و محمد 
خالقی کســبی با کد ملی 0491958374 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به سال 1394 
مورد تصویب قرار گرفت. محمد تقی ســلیمانی امیری با کد ملی 2063440506 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره- حسن واحدی با کد ملی 1261613007 به عنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره- واقف مردی با کد ملی 0062889885 به عنوان مدیرعامل )خارج از اعضا(- مهدی 
مــردی با کد ملی 0053277201 به عنوان قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء یک 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شــرکت دارای اعتبار 

می باشد. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت انرژی توان خاورمیانه سهامی خاص 
به شماره ثبت 433461 و شناسه ملی 10320841625

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


