
نسبت کفر و کفران
واژه »کفر« به معنای پوشاندن است. بر همین اساس، 
به کشاورزی که دانه ها را در زیر خاک نهان می کند و با 
خاک می پوشاند، کافر می گویند؛ همچنین به زرهی که 
تن رزمندگان با آن پوشیده می شود، کافر گفته می شود. 
بنابراین می توان گفت کافر در دین اسالم، کسی است که 
چیزی را می پوشاند که نمی بایست پوشانده شود. با نگاهی 
به آموزه های قرآن دانسته می شود که کافران اعتقادی، 
کسانی هســتند که حقایق را می پوشانند؛ در حالی که 
مومنان نه تنها آن را نمی پوشــانند، بلکه با آشکارسازی 
آنها، بر اســاس آن عمل کرده و سبک زندگی خویش را 
بدان ســامان می دهند تا این گونه در امنیت قرار گیرند 
و از آثــار و تبعات بی توجهی به حقایق در امان مانند که 
از جمله آنها تبعات بی توجهی به خدا و قیامت و معاد و 
حسابرسی آن است که عامل ورود انسان در عذاب دنیوی 

و آتش دوزخ اخروی است.
از آنجا که کافر اعتقادی، حقایق هستی را می پوشاند، 
بــه طور طبیعی، نســبت به نعمت های خــدادادی نیز 
چنین رفتــاری را در پیش می گیــرد؛ پس چون منکر 
خدا و هدفمندی آفرینش اســت، به طور طبیعی برای 
نعمت هایی که در اختیارش است، نیز هدفی قائل نیست 
و از نعمت های الهی برای اهداف آفرینش بهره نمی گیرد 
و هر چیزی را در جای مناســب آن استفاده نمی کند و 
این گونه با استفاده نادرست از نعمت هایی چون قدرت و 
ثروت، بر خالف اهداف آفرینش گام بر می دارد و قدرت و 
ثروت را برای باطل و تباهی اهداف الهی به کار می گیرد. 
لذا کفران نعمت برآیند طبیعی کفر اعتقادی اســت؛ در 
حالی که مومن به سبب باور خدای حکیم و هدفمندی 
آفرینش و از جمله نعمت های الهی بر آن است تا ضمن 
شناخت اهداف کلی خلقت شناختی نسبت به نعمت های 
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بهره منــدى از نعمــِت رفاه و 
و  ناسپاسى  زمینه  آســایش، 
کفران اســت؛ زیرا بسیارى از 
مردم وقتى احســاس استغنا 
کنند، گمــان مى کنند که غنى 
هستند و همین احساس موجب 
مى شود که کفران نعمت کرده 
درســتى بهره  و از نعمت ها به 
نگیرنــد، بلکه حتــى آن را در 
مــواردى بــه کار گیرند که بر 
خالف حکمت و هدف و فلسفه 
آفرینش بلکه آن نعمت است.

همان طــورى که برخى با نعمت، آزموده مى شــوند، برخــى با نقمت و 
مصیبت آزمایش مى شــوند؛ از همین رو، خدا گاهى نعمتى را از انســان 
مى گیرد تا واکنش شخص معلوم شود. در این موارد برخى نه تنها گرفتار 
کفران نعمت هاى در اختیار مى شــوند، بلکه به کفر نیز گرایش مى یابند.

اشاره:
کفر اعتقادی با کفران عملی همراه است؛ چنانکه ایمان اعتقادی با شکر عملی همراه است؛ از 
همین رو می توان مومن را شاکر و کافر را ناسپاس دانست؛ اما پرسش این است که چرا برخی 
از مومنان، کفران نعمت می کنند و ناسپاسی روا می دارند؟ آیا باید در ایمان آنان شک کرد 
و آنان را در ایمانشان تکذیب کرد و دروغ دانست؟ یا اینکه برای ایمان مراتبی را بر شمرد 
که شــاکران در مرتبه غایی و عالی ایمان قرار دارند و کفران کنندگان در مراتب پایین یا 
میانی هستند؟ چه عواملی موجب کفران نعمت های الهی می شود؟ و کفران نعمت های الهی 
چه آثاری در نعمت یا زندگی انسان به جا می گذارد؟ نویسنده در این مطلب بر آن است تا 

به این پرسش ها بر اساس آموزه های قرآن پاسخ دهد. 

در اختیار او گذاشته شده که می تواند با بهره گیری از آن 
به هدف غایی خویش دســت یابد، خدا را به زبان شکر 
می کند؛ زیرا قلب او به این حقیقت رسیده و درک کرده 
اســت و شاکر قلبی است. چون این شکر قلبی به شکل 
شــکر زبانی ابراز می شود، به طور طبیعی در شکر عملی 
به نمایش گذاشــته می شود و شخص با توجه به فلسفه 
هر چیزی از جمله فلسفه وجودی خلقت خویش، تالش 
می کند تا از آن چیز در راســتای کمال خویش بهره برد 
که هدف خلقت است. بر همین اساس خدا می فرماید: و 
براستی لقمان را حکمت دادیم که خدا را سپاس بگزار و 
هر که ســپاس بگزارد تنها برای خود سپاس می گزارد و 
هر کس کفران کند در حقیقت  خدا بی  نیاز ستوده است. 

)لقمان، آیه ۱۲(
از این آیه به دســت می آید که شکر نعمت حتی به 
شکل زبانی، تشکر از خدا نیست، بلکه بازگشت آن به خود 
انسان است؛ زیرا اوال خدا غنی است و نیازی به شکر ندارد؛ 
و ثانیا حمید و ستوده است و پیش از آنکه بنده از او آن 
نعمت را بخواهد به او داده است. پس وقتی انسانی مثال 
شکر زبانی از خدا می کند، به این معنا است که خدا را به 
عنوان خدای غنی حمید می شناســد و می داند که آنچه 
داده اســت، برای اهدافی است که سودش به خودش باز 
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می گردد و باید از نعمت برای اهدافی اســتفاده کند که 
موجب کمال او شــود؛ در حالی که کفر و کفران موجب 
می شــود تا از آن نعمت نه تنها برای مقاصد اصلی بهره 
نگیرد، بلکه ممکن است در مسیر نادرستی به کار گیرد 

که به خود و دیگران زیان می رساند.
خــدا همچنین در جایی دیگر می فرماید:کســی که 
نزد او دانشی از کتاب الهی بود، گفت: من آن را پیش از 
آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می  آورم. پس چون 
ســلیمان آن تخت را نزد خود مستقر دید، گفت: این از 
فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم 
یا ناسپاســی می  کنم؛ و هر کس سپاس گزارد، تنها به 
سود خویش سپاس می  گزارد؛ و هر کس ناسپاسی کند، 
بی  گمان پروردگارم بی  نیاز و کریم است. )نمل، آیه۴۰(
از این آیه همچنین نکاتی دیگر فهمیده می شود که 
از جمله آنها اینکه هر نعمتی که در اختیار کســی قرار 
می گیرد، به یک معنا بایــد آن را از مصادیق »ابتالء« و 
آزمون الهی قــرار داد؛ زیرا زمانی نعمتی به خیر تبدیل 
می شــود که انسان با استفاده درســت از آن نعمت در 
چارچوب اهداف و فلسفه آفرینش به خود و دیگران سود 

برساند؛ پس اگر بدرستی از آن نعمت بهره نبرد، آن نعمت 
به نقمت و بال و شــری برایش تبدیل می شود. به عنوان 
نمونه داشتن قدرت یا کسانی که دارای قدرت های خارق 
عادت هستند، به تنهایی خیر نیست، بلکه وقتی خیر است 
که بدرســتی از آن نعمت بهره گیرد. از همین روخدا در 
آیاتی دیگر از قرآن بیان می کند که خدا با نعمت و نقمت، 
انســان را می آزماید: اما انسان هنگامی که پروردگارش 
وی را مــی  آزماید و عزیزش می دارد و نعمت فراوان به 
او می  دهد می  گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است؛ 
و امــا چون وی را می  آزماید و روزی  اش را بر او تنگ می  
گرداند می گوید پروردگارم مرا خوار کرده اســت. )فجر، 

آیات ۱5 و ۱۶(
پس اگر نعمتی از ســوی خدا به کسی داده شود، به 
معنای تکریم و اهتمام ویژه خدا نسبت به او نیست، بلکه 
یک آزمایش و آزمونی است که ببیند آن شخص با نعمتی 
که در اختیار اســت چگونه برخورد می کند؛ چنانکه اگر 
نقمتی برسد و نعمتی از دست برسد، به معنای اهانت و 
بی توجهی الهی نســبت به او نیست، بلکه براساس سنت 
آزمون اســت تا معلوم شود چه واکنشی نسبت به ابتالء 

و نقمت نشــان می دهد؟ آیا صبر و استقامت می ورزد یا 
جــزع و فزع می کند؟ زیرا از نظر قرآن، یکی از مهم ترین 
ابزارهای آزمونی در کنار نعمت، نقمت و مصیبتی است 
که انســان بدان آزموده می شود؛ خدا می فرماید: و قطعا 
شما را به چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهشی در 
اموال و جانها و محصوالت می  آزماییم و مژده ده صابران 

را.)بقره، آیه ۱55(
مهم ترین کفران نسبت به عقل و نقل

انســان ها نســبت به همه نعمت ها نوعــی کفران و 
ناسپاسی را در عمل نشان می دهند که از جمله مهم ترین 
مواردی که می توان به عنوان مصادیق کفران اشــاره کرد 
اموری چون موارد زیر است: انکار قرآن و وحی)اسراء، آیه 
89؛ فرقان، آیه 5۰(، بی توجهی به ابزارها و قوای ادراکی 
از بینایی و شــنوایی )ملک، آیات ۲۲ و ۲3(، ناسپاســی 
نسبت به خرد و تعقل ورزی در زندگی و عدم بهره گیری 
از آن)همان( و نیز عدم بهره گیری از هدایت های باطنی 
و ظاهری یعنی عقل و نقل که در اختیار انســان است.

)انسان، آیات 3 و۴(
در حقیقت از نظر قرآن، عدم بهره گیری درست بویژه 

از امکانات عقلی و ادراکی که تعیین کننده جهت درست 
زندگی اســت، مهم ترین مصادیق کفران نعمت از سوی 
انسان ها است؛ زیرا اگر از این امکانات هدایتی و راهنمایی 
عقل و نقل به درستی بهره گیرند، به طور طبیعی از دیگر 
امکانات و نعمت ها به درستی نیز بهره می گیرند، اما چون 
انسان نسبت به این دو نعمت بزرگ عقل  ونقل و ابزارهای 
شــناختی و ادراکی غافل است و به درستی از آنها بهره 
نمی گیرد، به طور طبیعی در امور دیگر نسبت به نعمت ها 

نیز کفران نعمت روا می دارد.
آثار کفران و ناسپاسی نسبت به نعمت

از نظر قرآن، کفران نعمت و استفاده نادرست از آن آثار 
و پیامدهایی دارد که شناخت آن می تواند موجب پرهیز 
از کفر و کفران انســان نسبت به خدا و نعمت های الهی 

شود. از جمله این آثار می توان به موارد زیر  اشاره کرد:
1. خسران: کفــران نعمت موجب می شود تا انسان 
ســرمایه را از دســت بدهد و نه تنها سودی نبرد، بلکه 

از سرمایه نیز زیان کند.)لقمان، آیه ۱۲؛ نمل، آیه ۴۰(
2. زوال نعمت: از نظر قرآن، انسان اگر بدرستی شکر 
نعمت ها را به جا نیاورد، آن نعمت از وی گرفته می شــود 
و به جای آن حتی گاه ممکن است نقمت جایگزین شود. 
دســت کم کفران نعمت موجب از دست رفتن آن نعمت 
خواهد بود.)رعد، آیه ۱۱( از امام سجاد)ع( نقل شده است 
که کفران نعمت از گناهانی است که موجب تغییر و زوال 
نعمت الهی می شود و سپس آیه مذکور را تالوت فرمود.
)تفسیر الصافی، ج 3، ص ۶۱، تفسیر جامع، ج 5، ص ۲7۱(

3. قحطی و فقدان آسایش: کفران نعمت، باعث 
ســلب آن از جانب خدا و ســبب قحطی و گرسنگی در 
جامعه می شود؛ زیرا از نظر قرآن خدا به اجتماعی نعمت 
آسایش و آرامش را می دهد، ولی آنان به سبب ناسپاسی 
و کفران ، موجبات خشــم الهی را فراهم آورده و گرفتار 
قحطی می شوند و آسایش و نعمت از آن جامعه رخت بر 

می بندد.)نحل، آیه ۱۱۲(
4. نا امنی و فقدان آرامش: کفران نعمت نه تنها 
موجب خشــم الهی و از دست رفتن امنیت و آرامش از 
جامعــه، بلکه حتی موجب تحقق وحشــت و هراس در 

جامعه می شود.)همان(
5. محرومیت از رضوان و رضایت الهی: شکر نعمت 
موجــب رضایت خدا و بهره مندی از آثار رضایت خواهد 
بود، در حالی که کفران نعمت موجب محرومیت از رضوان 

و رضایت الهی می شود.)زمر، آیه 7(
6. محرومیت از محبت الهی: کســانی که کفران 
نعمت می کنند محروم از محبت الهی و آثار آن خواهند 
شد)بقره، آیه ۲7۶(؛ در حالی که سپاسگزاران به گونه ای 
خواهنــد بود که خدا حتی به دفاع از آنان بر می خیزد و 
به سبب محبت به ایشان توجه خاص و ویژه ای در قالب 

امدادهای غیبی خواهدداشت.)حج، آیه 38(
7. عذاب الهی:  کســی که کفــران نعمت می کند 
می بایست خود را برای خشم الهی آماده سازد)بقره، آیه 
۲۱۱؛ ابراهیم، آیه7(؛ زیرا کفران نعمت موجب خشم الهی 
حتی در دنیا می شود و کسانی هم به سبب کفران گرفتار 
مسخ شدند)مائده، آیه ۱۱5(. کفران نعمت همچنین عذاب 
اخروی را به دنبال خواهد داشت)نساء، آیه ۱۴7؛ انسان، 
آیات 3 و ۴؛ نحل، آیات 53 تا 55؛ روم، آیات 33 و 3۴(

8. سرزنش الهی: خدا در قرآن کسانی را که کفران 
نعمت می کنند سرزنش می کند؛ بنابراین، از آثار کفران 
نعمت، سرزنش الهی است.)هود، آیه ۶۰؛ یوسف، آیه 38؛ 

ابراهیم، آیه ۲8؛ نحل، آیات 7۱ تا 83(

عوامل و بسترهای کفران نعمت
کفران خصلتی زشت و نادرست است که بسیاری از 
انســان ها از آن رنج می برند و می بایست خود را اصالح 

کنند.)بقره، آیه 57؛ روم، آیه 5۱؛ غافر، آیه ۶۱(
بر اســاس آموزه های قرآن، اموری به عنوان عامل یا 
زمینه ســاز کفران نعمت عمل می کند که شناخت این 
زمینه ها و عوامل می تواند برای رهایی از کفران نعمت و 
بهره مندی از آثار شکر نعمت بسیار مفید باشد و به درمان 
مشکالت و پیامدهای کفران بینجامد. از جمله مهم ترین 

بسترها و عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1. بدمســتی نســبت به امکانات و نعمت ها: 
بهره مندی از نعمِت رفاه و آســایش، زمینه ناسپاســی و 
کفران است؛ زیرا بسیاری از مردم وقتی احساس استغنا 
کنند، گمان می کنند که غنی هستند و همین احساس 
موجب می شــود که کفران نعمت کــرده و از نعمت ها 
بدرستی بهره نگیرند، بلکه حتی آن را در مواردی به کار 
گیرند که بر خالف حکمت و هدف و فلسفه آفرینش بلکه 
آن نعمت است.)یونس، آیه ۲۲؛ نحل، آیه ۱۱۲؛ اسراء، آیه 

83؛ نمل، آیه ۴۰؛ زمر، آیات 8 و ۴9(
2. ثروت و مال فراوان: ثروت و مال فراوان، زمینه 
ناسپاســی در برابر نعمتهای الهی می شود و انسان را از 
شکر به ســوی کفران نعمت سوق می دهد.)کهف، آیات 

3۲ تا 37(
3. قدرت: برخورداری از قــدرت و امکانات، زمینه 
کفران اســت)نمل، آیات 38 تا ۴۰(؛ زیرا احساس قدرت 
همانند احساس ثروت موجب می شود تا شخص احساس 
غنی بودن داشــته باشد و از نعمت ها به درستی استفاده 
نکند، بلکه به ســبب حس غرورآفرین، از نعمت ها علیه 

اهداف و مقاصد آفرینش بهره گیرد.
4. گرفتاری و مصیبت: همان طوری که برخی با 
نعمت آزموده می شوند، برخی با نقمت و مصیبت آزمایش 
می شــوند؛ از همین رو، خدا گاهی نعمتی را از انســان 
می گیرد تا واکنش شــخص معلوم شــود. در این موارد 
برخی نه تنها گرفتار کفران نعمت های در اختیار می شوند، 
بلکه به کفر نیز گرایش می یابند. به سخن دیگر، به جای 
آنکه از نعمت های در اختیار اســتفاده کنند، به سبب از 
دســت رفتن نعمتی به خاطر ابتالء و آزمایش، نسبت به 
آن داشته ها و نعمت های دیگر نیز کفر و کفران می ورزند.

)هود، آیه 9؛ شوری، آیه ۴8(

انسان  نظر قرآن،  از   *
شکر  بدرســتی  اگر 
نعمت ها را به جا نیاورد، 
آن نعمت از وی گرفته 
آن  جای  به  و  می شود 
است  ممکن  گاه  حتی 
شود.  جایگزین  نقمت 
دست کم کفران نعمت 
رفتن  دست  از  موجب 
بود. خواهد  نعمت  آن 

الهی پیدا کرده و هر چیزی را در جا و مســیری به کار 
گیــرد که تامین کننده اهداف آن چیز و اهداف آفرینش 
باشــد. این گونه است که شــکر عملی بازتاب و برآیند 

طبیعی ایمان است.
نیاز انسان به شکر و عدم نیاز خدا به شکر

از نظر قرآن، خدا نیازی به شکر زبانی انسان ندارد، بلکه 
حتی شــکر قلبی یا شکر عملی که به عنوان یک وظیفه 
و تکلیف عقلی و نقلی مطرح شده است، در راستای بهره 
مندی خود انسان است نه خدایی که غنی کریم و غنی 
حمید است. به ســخن دیگر، وقتی از مهم ترین صفات 
الهی، غنی بودن اوســت، هیچ نیازی به کسی ندارد تا از 

وی تشکر کند و شکر زبانی داشته باشد. 
از نظر آموزه های قرآن، آن کسی که نیاز به شکر دارد، 
خود انسان است؛ زیرا هر نوع از اقسام شکر از زبانی یا قلبی 
یا عملی، آثاری دارد که به خود انسان باز می گردد؛ زیرا 
کسی که شکر زبانی دارد، در قلب خویش به این ادراک و 
آگاهی رسیده است که هر چیزی در هستی دارای غایت و 
هدفی است که باید آن را مد نظر قرار داد و در مسیر آن 
غایت به کار گرفت. بر همین اساس، با بیان اینکه نعمتی 

آگهی حصر وراثت1102/97حش
آقایکریمشــهرتجابروندکردســتانینامپدرمجیدبشناســنامه188
صادرهازخرمشــهردرخواستیبخواستهصدورگواهیحصروراثتتقدیم
وتوضیحدادهکهپدرمرحومفاطمهشهرتجابروندکردستانیبشناسنامه
7060128166صــادرهآباداندرتاریخ97/10/3دربندرامامخمینی)ره(
اقامتــگاهفوتورثهاشعبارتنداز1-متقاضیکریمجابروندکردســتانی
فرزندمجیدبهشش188صادرهازخرمشهرپدرمتوفی2-آمنهغالوی

فرزندجاسمبهشش2411صادرهازآبادانمادرمتوفیوالغیر
اینکباانجامتشریفاتقانونیمراتبمزبوررادریکنوبتآگهیمینماید
تاهرکساعتراضداردیاوصیتنامهازمتوفینزداوباشــدازتاریخنشر
آگهیظرفیکماهبدادگاهتقدیمداردواالگواهیصادروهروصیتنامه
بجزسریورسمیکهبعدازاینتاریخابرازشودازدرجهاعتبارساقطاست.
قاضی شعبه شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر با شماره ثبت 5۷۱۱8

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۲۰۲۱
بدینوسیلهازکلیهسهامدارانشرکتمهندسینمشاورتهرانپادیر)سهامیخاص(دعوتبه
عملمیآیدکهدرجلســهمجمععمومیفوقالعادهکهدرتاریخ1397/11/18راسساعت

10صبحدرمرکزقانونیشرکتتشکیلمیشود،حضوربهمرسانند.
موضوع جلسه عبارت است از:

-انتقالسهام
هیئت مدیره شرکت

بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ1397/9/25تصمیماتذیلاتخاذ
شد:1-مرحمتآذریکدملی2970419874بعنوانرئیسهیئتمدیره-
رضااســدزادهکدملی2930161833بعنواننائــبرئیسهیئتمدیره-
رحیــمنورانیچهاربرجکدملی2970418347بعنوانعضوهیئتمدیرهو
مدیرعاملبمدتدوسالانتخابشدند2-امضایکلیهاسنادمالی،چکها،
قراردادهاواسنادتعهدآوروکلیهاوراقعادیواداریبامضایرئیسهیئت
مدیرهمنفرداًبهمراهمهرشرکتمعتبرمیباشد3-سرمایهتعهدیشرکت
بمبلغ650000ریالتوســطصاحبانسهامپرداختدرنتیجهسرمایهاولیه

شرکت100%پرداختشدهمیباشد.

شناسهآگهی:354834شناسهنوبتچاپ:383470

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری میاندوآب

آگهی تغییرات شرکت افق صنعت پدیده 
زرین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۷66۳۴

آگهی تغییرات شرکت البراتوارهای جوان 
دارو سهامی خاص به شماره ثبت 5۹۳5۲

 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۰۳۷ 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
۱397/3/۲9 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و 
زیان شــرکت منتهی به پایان ســال ۱39۶ به تصویب رسید. آقای 
بهرام ســاتلیخ محمدی کد ملی ۲۰3۱557۲۴۶ به ســمت بازرس 
اصلی و آقای مهیار علیقلی کد ملی ۴7۲3۶8۶۴79 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳565۰۱(

آگهی تغییرات شرکت البراتوارهای 
جوان دارو سهامی خاص به شماره ثبت 5۹۳5۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱397/۱۰/۱5 

و در اجرای ماده ۱۴۱ الیحه اصالحی قانون تجارت ســرمایه شرکت 

از مبلــغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ 5۰۰۰۰۰۰ ریال منقســم 

به ۱۰۰۰۰ ســهم 5۰۰ ریالی بی نــام کاهش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری تهران )۳56۴۹۷(

آگهی تغییرات شرکت رای فن سهامی خاص 
به شماره ثبت ۷۴۴8۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۳۷6۰
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ ۱39۶/۱۱/۲3 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان 

تهران - شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شــهر تهران - آپادانا - خیابان 

شــهید محســن عربعلی - خیابان ششم - پالک ۶۰ - طبقه اول - کدپستی 

۱55۴۶۴3۴7۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح 

گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳565۰6(

بهاســتنادصورتجلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1397/9/25تصمیماتذیل
اتخاذشــد:1-مرحمتآذریکدملی2970419874ورضااسدزادهکدملی2930161833
ورحیمنورانیچهاربرجکدملی2970418347بهســمتاعضایاصلیهیئتمدیرهبمدت
دوســالانتخابشدند.2-رضاشکرزادهکدملی2972256921بسمتبازرساصلیوسمیه
فقهیکدملی2960080246بســمتبازرسعلیالبدلشــرکتبمدتیکسالمالیانتخاب

شدند.

شناسهآگهی:354832شناسهنوبتچاپ:383468

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری میاندوآب

آگهی تغییرات شرکت افق صنعت پدیده زرین سهامی خاص
به شماره ثبت ۳۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۷66۳۴

شمارهدادنامه:9709973845100484
تاریختنظیم:1397/6/25

شمارهپرونده:9709983845100197
شمارهبایگانیشعبه:970204

پروندهکالســه9709983845100197شورایحلاختالفشماره11شهرستان
شهرکردتصمیمنهاییشماره9709973845100484

خواهان:آقــایمحمدرضارجبیدهکردیفرزندعبدالوهاببهنشــانیاســتان
چهارمحالوبختیاری-شهرکرد-میرآبادشرقیخیابانرودکیپالک15

خوانده:آقایصفرعلیموسائیشیرمحمدفرزندجعفربهنشانیمجهولالمکان
خواسته:مطالبهوجهسفته

گردشکار-خواهاندرخواستیبخواستهفوقبطرفیتخواندهتقدیمداشتهکهپساز
ارجاعبهاینشوراوثبتبکالسهفوقوجریتشریفاتقانونیدروقتمقررحوزه
بتصدیامضاکنندهزیرتشکیلاستوباتوجهبهمحتویاتپروندهپسازاخذنظریه
کتبیاعضاختمرسیدگیرااعالموبهشرحزیرمبادرتبهصدوررایمینماید.

راى شورا
درخصــوصدعــویآقایمحمدرضــارجبیدهکــردیفرزنــدعبدالوهاببه
طرفیتآقایصفرعلیموســائیشــیرمحمدفرزندجعفربهخواستهمطالبهمبلغ
100/000/000ریالوجهیکفقرهسفتهبهشمارهخزانهداریکل837711)سری
ث(مورخ97/4/12بهانضمامخسارتتاخیرتادیهومطلقخساراتدادرسی،شورا
باالتفاتبهدادخواســتتقدیمی،مالحظهروگرفتمصدقســفتهوواخواستنامه
خواســتهخواهانرامقرونبهواقعومتکیبهدالیلاثباتیتشخیصوازآنجاکه
خواندهدرجلســهرسیدگیمورخ97/6/17درشــوراحاضرنگردیدهاستمستندا
بــهماده9قانونشــوراهایحلاختالفمصوبســال94ومــواد313و320
قانــونتجــارتومــواد515و519و522قانونآئیندادرســیمدنیحکمبه
محکومیتخواندهبهپرداختمبلغ100/000/000ریالبااحتسابخسارتتاخیر
تادیهازتاریخواخواســتســفته97/4/12لغایتصدورواجرایدادنامهبراساس
شاخصتورماعالمیتوسطبانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانوپرداختمبلغ
1/100/000ریالبابتهزینهواخواســتسفتهوپرداختمبلغ2/115/000ریال
بابتهزینهدادرسیدرحقخواهانصادرواعالممینمایداینرایغیابیوظرف
مهلتبیســتروزپسازابالغقابلواخواهیدرهمینشــعبهوظرفمهلت20
روزپسازآنقابلتجدیدنظردرمحاکممحترمعمومیحقوقیشهرکردمیباشد.
قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرکرد
 عباس اسدی

دادنامه

آگهی تغییرات شرکت پارس تصویر ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۳8۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰65۲۴۷ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

مورخ ۱395/۰7/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید باقریان 

به کد ملی ۲۰۶3۲53۶5۱ به ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئت 

مدیره و خانم مرضیه کیااسفندیاری به کد ملی ۰۰۴۱3۴5۶3۰ به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند 

خانم نسترن نامی به کد ملی ۲۰۶۴۶8۶۴۰۱ به سمت بازرس اصلی 

و خانم محبوبه امینی به کد ملی ۰۰۶۴۶5۴۴۰۰ به ســمت بازرس 

علی البدل برای یک سال انتخاب شدند حق امضاء مجاز کلیه اسناد 

و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، ســفته،  برات با امضاء یک نفر 

از اعضــاء هیئت مدیره همــراه با مهر شــرکت و قراردادها و عقود 

اســالمی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء یک نفر از اعضا 

هیئت مدیره معتبر می باشــد. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳565۰۳(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی 
جنت سازان سهامی خاص 
به شماره ثبت 6۰8۳۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰58۷55 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱397/۰۴/3۰ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقــای مختار نورانی به شــماره 
ملی 53۰9787۰۲۱ به ســمت رئیس هیئــت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شــماره ملی ۰5339۰۶385 به ســمت 
نایب رئیس هیئت مدیره- آقای حســن ربیعی به شماره ملی 
۰5338۴۱۱۰۰ به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره 
انتخاب شــدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
آقایان مختار نورانی و حسن ربیعی همراه با مهر شرکت معتبر 
و اوراق عادی با امضاء هر یک از آقایان مختار نورانی، حســن 
ربیعــی و محمدتقی ربیعی با مهر شــرکت معتبر می باشــد. 
محل شــرکت  به آدرس تهران تهرانپــارس- قنات کوثر- خ 
مطهری- کوچه هفتم مرکزی- پالک 39- واحد ۴ کدپستی: 

۱۶899۴78۱۴ انتقال یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )۳565۰۲(

آگهی تغییرات شرکت 
معدن فرآور امداد سهامی خاص 

به شماره ثبت ۳68۰۴5 
و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۱۰۰

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱397/3/۱3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ولی اله اخالقی فرد به شماره ملی 
۴899337۱3۲ بــه نمایندگی از شــرکت توســعه و تجهیز 
معادن امداد به شناســه ملی ۱۴۰۰5۱8۰۴3۶ بعنوان رئیس 
هیئت مدیره، احمد ترابی به شــماره ملی ۰38۶3۰3۴87 به 
نمایندگی از شرکت توسعه برق و انرژی امداد به شناسه ملی 
۱۴۰۰5۱۶98۰۰ بعنوان نایب رئیــس هیئت مدیره، مهدی 
فراهانی فر به شــماره ملی ۰۰۴9۶9۲5۱8 بــه نمایندگی از 
شرکت معدن فرآور امداد قم به شناسه ملی ۱۴۰۰۴8۱۲۲۴5 
بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا 
رئیــس هیئت مدیره و یک تن از اعضــاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران)۳56۴۹۹(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی 
پیشگام خاور تهران سهامی خاص 

به شماره ثبت ۱۱۹8 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰8۷۲6

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
۱397/9/۲5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیزاله دباغی به شماره ملی 
39۶۰3۶9۲۴7 بســمت رئیس هیئت مدیــره و مرضیه کاوکپور به 
شماره ملی ۲۶۱9۲۴97۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هانیه 
دباغی به شــماره ملی ۰۰۶595۲۶۴۲ بسمت مدیرعامل به عنوان 
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. - کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی و اوراق و اسناد عادی و مکاتبات با امضای 
رئیس هیئــت مدیره و یا مدیرعامل منفردا به همراه مهر شــرکت 
معتبر می باشــد. -موسسه حسابرســی و خدمات آفاق کاوشگران با 
شناســه ملی ۱۰38۰۱5۲3۱3 بعنوان بازرس اصلی و سیدمحسن 
حســینی به شماره ملی ۰۴۲۱9۶۶38۶ ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار کیهان 
جهت نشر آگهی های شــرکت انتخاب شد. -صورتهای مالی منتهی 

به سال ۱39۶ تصویب گردید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری پاکدشت)۳56۴۹8(

بهاســتنادصورتجلســهمجمععمومیفوقالعادهمورخ1397/10/04تصمیمات
ذیلاتخاذشد:1-مواردذیلبهموضوعشرکتالحاقومادهمربوطهدراساسنامه
اصالحگردید:تعمیرونگهداریتأسیســاتمکانیکــیوالکتریکیومخابراتی،
ارائهخدماتآســفالتوایزوگاموحفاری،رنگآمیزیاماکنوتأسیسات،تأمین
خودروهایاســتیجاریسبکوســنگین،ارائهخدماتتنظیفوتأمیننیروهای
خدمــاتآبدارچیونظافــتودبیرخانهوبایگانیوتلفنخانهوامورمشــترکین
ارگانهایمختلف،صدورفیشقراینوتوزیعقبوض،ارائهخدماتتعویضونصب
کنتورهایآبوبرقوگازوتأسیســاتآبرسانیوبرقرسانیوگازرسانی.انجام
پروژههایزیباســازیشهر.ثبتموضوعفعالیتمذکوربمنزلهاخذوصدورپروانه

فعالیتنمیباشد.درصورتلزومپسازاخذمجوزازمراجعذیصالح.

شناسهآگهی:354827شناسهنوبتچاپ:383463

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارومیه

آگهی تغییرات شرکت اروم تجزیه آریا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲68۷ 

و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۷۷8۷6

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقاییونسآقایاریدارایشــمارهشناســنامه598بهشرحدادخواستبهکالسه972063ازاین
دادگاهدرخواســتگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیحدادهکهشادرواناردشآقایاریبه
شناسنامه12درتاریخ97/9/17اقامتگاهدائمیخودبدرودگفتهورثهآنمرحوممنحصراستبه:
1-یونسآقایاریفرزنداردشبشناســنامه598خوینســبتپسرمتوفی2-علیآقایاری
فرزنداردشبشناســنامه606خوینســبتپســرمتوفی3-یوســفآقایاریفرزنداردش
بشناســنامه656خوینسبتپســرمتوفی4-حجتآقایاریفرزنداردشبشناسنامه746
خوینسبتپســرمتوفی5-حلیمهآقایاریفرزنداردشبشناسنامه499خوینسبتدختر
متوفی6-رقیهآقایاریفرزنداردشبشناســنامه728خوینســبتدخترمتوفی7-شهناز
آقایاریفرزنداردشبشناســنامه2خوینسبتدخترمتوفی8-مهنازآقایاریفرزنداردش
بشناســنامه566خوینســبتدخترمتوفی9-فاطمهویشلقیفرزندقدرتبشناسنامه383

خوینسبتهمسرمتوفی.
اینکباانجامتشــریفاتمقدماتیدرخواســتمزبوررادریکنوبتآگهینماییدتاهرکس
اعتراضداردویاوصیتنامهازمتوفینزداوباشدازتاریخنشرآگهیظرفیکماهبهدادگاه

تقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.

جعفرزاده چهراقی- رئیس شعبه سوم شورای 
حل اختالف شهرستان خوی

آگهی تغییرات شرکت مهندسین 
مشاور پندارش سهامی خاص 

به شماره ثبت 6۲۲۳5 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۲6۳۲

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
۱397/۱۰/۱9 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای منوچهر پیروزان به شماره 
ملی ۰۰۴۲۲9۱9۲5 به ســمت بازرس اصلی و خانم نیترا نیلی ســری به 
شماره ملی 9۲۶۴9۱۱88۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب ســود و زیان شرکت منتهی به ۲9 
اسفند سال ۱39۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
تهران )۳565۰۰(

آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده- کالسه پرونده ۹۷/۳۷۹ش.ف. وقت رسیدگی ۹۷/۱۱/8
خواهان:سیدباقرحسینیفرزندسیدحاجآقابهآدرسفرادنبهبلوارآزادیکوچهشهیدعالئیپ21.خوانده:
حمیدرضاالهوییمجهولالمکان.خواســته:مطالبه.خواهاندادخواستیبهخواستهفوقتسلیمدادگاههای
عمومیبروجننمودهکهجهترســیدگیشعبهاولشورایحلاختالفشهرفرادنبهارجاعگردیدهووقت
رسیدگیبهتاریخ97/11/8ساعت3تعیینشدهبهعلتمجهولالمکانبودنخواندهبهدرخواستخواهان
ودرخواستشوراوبهتجویزماده73قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدرامورمدنیمراتب
یکنوبتدریکیازجرایدکثیراالنتشارآگهیمیشودتاخواندهقبلازحلولوقتدادرسیبهشورایحل
اختالفشهرفرادنبهمراجعهوضمناعالمنشانیکاملخودنسخهدومدادخواستضمائمرادریافتنماید

ودروقتمقررباالجهترسیدگیدراینشوراحاضرشود.
شعبه اول شورای حل اختالف شهر فرادنبه- شیرانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی حصر وراثت

برابرمحتویاتپروندهکالسه970498شورایحلاختالفگندمانآقاینجفقلیجمالیگندمانیدرتاریخ
97/11/1درخواســتیبهاینشوراتقدیمداشــتهوتوضیحدادهکهحسینقلیجمالیگندمانیفرزندعلی
قلیبهشمارهشناسنامه244درتاریخ1397/9/16محلاقامتگاهدائمیخودواقعدرگندمانفوتگردیده
ووراثحینالفوتمتوفیعبارتنداز:1.نجفقلیجمالیگندمانیفرزندحســینقلیبهشش24نســبتبه
متوفیپســر2.ســیاوشجمالیگندمانیفرزندحسینقلیبهشش24نسبتبهمتوفیپسر3.جعفرقلی
جمالیگندمانیفرزندحسینقلیبهشش17نسبتبهمتوفیپسر4.مریمجمالیگندمانیفرزندحسینقلی
بهشش104نســبتبهمتوفیدختر5.خدیجهجمالیگندمانیفرزندحسینقلیبهشش2367نسبت
بهمتوفیدختر6.شــمایلجمالیگندمانیفرزندحسینقلیبهشش2150نسبتبهمتوفیدختر7.هما
جمالیگندمانیفرزندحســینقلیبهشش40نسبتبهمتوفیدختر.وبهغیرازهفتنفرورثهفوقالذکر
وراثدیگریندارداینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمذکورمستندبهتبصرهماده361قانونامر
حسبیدریکنوبتدرمحلآگهیمیگرددتاهرکساعتراضداردویاوصیتنامهایازآنمرحومنزداو
باشدازتاریخنشرآگهیظرفمدتیکماهبهاینشورااعالمداردواالگواهیصادرهوهروصیتنامهاعم

ازرسمییاغیررسمیکهبعدازموعدمقررارائهشودازدرجهاعتبارساقطوبالاثرمیباشد.
رئیس شورای حل اختالف گندمان- بهمن کشاورز


