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* عفت شریعتی نماینده مجمع جهانی 

تقریب مذاهب اسالمی در شرق کشور: 
نگاه افراطی به تهیه جهیزیه و برگزاری 
مراسم، تقدم فرع بر اصل هست. یعنی 

زن و شوهر، دختر و پسر جوان تمام 
نگرانی و برنامه ریزی شان این باشد 

که مراسم شان مجلل و بهترین باشد و 
طبیعی است که این ها نمی تواند استوانه 

محکمی برای زندگی باشد.

* مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی 
و اجتماعی زنان و خانواده: سکان 

مدیریت عاطفه و آرامش خانواده، زن 
است و ابزار زن عاطفه است.

ازدواج در دین مبین اسالم یک سنت نبوی 
اســت که این امر مقــدس را کامل کننده دین 
دانسته اند. در برخی جوامع غربی امروز، متأسفانه 
به ازدواج به چشم تجارت و داد و ستد می نگرند و 
به جای توجه به باطن افراد و حقیقت درونی آنها به 
ظواهر و مادیات اهمیت می دهند. به همین خاطر از 
اصل ازدواج که پیوند روحی و روانی بین زوجین 
و همدلی و همراهی آن هاست، فرسنگ ها فاصله 
گرفته، تا جایی که به خاطر بنیان گذاری پایه های 
خانه و خانواده با آهن و سیمان و آجر و... وقتی 
زلزله اختالف پیش آید، بنا می لرزد و فرو می پاشد، 
اما اگر این گونه نباشد و پایه های خانواده براساس 
صداقت، تفاهم، محبت و وظیفه شناسی متقابل که 
دستورات دین مبین اسالم است بنیان شود، هیچ 

بالیی آن را تخریب نخواهد کرد.
یک پدر و مادر شایسته می دانند که قبل از خوراک 
و پوشاک به فکر تغذیه فکری و روحی فرزندانشان باشند، 
زیرا اولین محیطی که فرزندان در آن تربیت می شوند و 
شکل می گیرند خانواده است و اولین آموزگاران والدین 

فراز و نشیب تحکیم خانواده و راهکارهای پیش رو - بخش دوم

ازدواج آسان راه خوشبختی جامعه امروز
هستند. بنابراین برای ساختن یک خانواده مستحکم الزم 
است از ابتدا شــرایط روحی فرزندانمان را مهیا کرده و 
با کمک مسئولین مرتبط وحمایت های حکومتی به یک 
شرایط نسبتا خوب دست پیدا کرد. در ادامه به روش های 

دستیابی به یک خانواده متعادل و محکم می پردازیم.
ارجعیت نیازهای عاطفی به نیازهای مادی

یکی از توانایی های روحی و جاذبه های شخصیتی 
افراد، ابراز محبت او نسبت به همسر و شریک زندگی اش 
می باشد. چه بسا کســانی که در دل، همه گونه محبت 
نسبت به همسرشان دارند، ولی توانایی ابراز آن را ندارند، 
به دالیل، عدم معرفت، غرور بی جا و حیای افراطی و در 
نتیجه با ایجاد حس ناامنی و تردید در زندگی مشترک به 
بنیان خانواده آسیب وارد می کنند. به این ترتیب نیازهای 
زوجین نه تنها درغالب مادیات خالصه نمی شــود، بلکه 
با تأمین نیازهای عاطفی، اغلب مشــکالت مادی هم تا 
حدودی قابل تحمل خواهد بود و چه بسا با آرامشی که در 
نتیجه محیط عاطفی امن به وجود می آید، تمرکز و توان 
مضاعفی برای حل و مقابله با مشکالت خواهند داشت.

»خانم دکتر عفت شریعتی« نماینده مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اســالمی در شرق کشور در گفت وگو با 
گزارشــگر کیهان می گوید: »اساســی ترین نیاز جوانان 
برای تشکیل زندگی داشتن اطالعات جامع و قابل قبول 
در خصوص زندگی مشــترک است. زوج های جوان باید 
بدانند که زندگی مشترک نیازمند یک همفکری و همدلی 
همه جانبه همسران است. متأسفانه در حال حاضر یکی 
از مســائلی که باعث تزلزل بنیان خانواده ها شده، توجه 

بیش از حد به مادیات و تجمالت است.«
وی ادامه می دهد: »همان گونه که مســتحضرید در 
زمان های گذشــته حتی اوایل انقالب این گونه که امروز 
هست به مادیات توجه نمی شد. زوج های جوان که تشکیل 
خانــواده می دادند در حقیقت مکمل هــم بودند و برای 
رســیدن به اهداف عالی که همان محیط امن و سرشار از 
محبت خانه که حاصل آن تربیت فرزندانی اثربخش معنوی 
و معرفتی در خانه و خانواده باشــد، تالش می کردند، اما 
امروزه توجه به امور مادی یک آسیب بسیار جدی است. 
خصوصــا در آغاز زندگی، افراد را دچار بحران می کند. در 
واقع نگاه افراطی به تهیه تجهیزیه و برگزاری مراسم، تقدم 
فرع بر اصل هست. یعنی زن و شوهر، دختر و پسر جوان 
تمام نگرانی و برنامه ریزی شــان این باشد که مراسم شان 
مجلل و بهترین باشد و طبیعی است که این ها نمی تواند 

استوانه محکمی برای زندگی باشد.«
نماینده سابق مشهد و کالت همچنین می گوید: »از 
فرمایشــات حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( است که زوال 
ملت ها به چند چیز بستگی دارد، یکی از آن ها تقدم فرع 
بر اصل اســت که ما االن شــاهد آن هستیم. بسیاری از 

مسائل حاشیه ای و فرعی بر برنامه های اصلی غلبه کرده 
و الزم اســت خانواده ها و خصوصا والدین به فرزندان شان 
خاطرنشان کنند برای برنامه ریزی در جهت تشکیل خانواده 
توجه بیش از حد به مادیات را مدنظر قرار ندهند و البته این 
امر مستلزم آن است که خانواده ها زمینه های واالی فرهنگی 
را فراهم کنند که هیچ زمانی نیکی ها و سعادت مندی ها با 

ابزارهای مادی به دست نخواهد آمد.«
وی همچنین می افزاید: »به عقیده بنده در این زمینه 
باید تالش کرد تا از نظر فرهنگی، اجتماعی و معنوی اصول 
سعادتمندی زندگی خانوادگی که همان ایمان، معرفت، 
همدلی، فداکاری، وفاداری است را مدنظر قرار دهیم. که 
این ها هم ابزاری نیاز دارد. در حوزه های علمیه، دانشگاه ها، 
آموزش و پرورش باید به این مسائل توجه کنند که دختر 
و پسر جوان در آستانه ازدواج با نگاهی عمیق و مثبت به 
زندگی بــرای آن برنامه ریزی کنند و همان طوری که در 
قرآن می فرماید؛ زن و شوهری که با هم زندگی می کنند 
در واقع آرامش دهنده برای هم هستند و خدای ناکرده به 
شکلی صورت نگیرد که مسائل مادی غلبه کند بر معنویات 
و مســائل عاطفی و فرهنگ اصیلی که ما فرهنگ قرآن و 

عترت می دانیم.«
قائم مقــام جامعه زینب کل کشــور تصریح می کند: 
»خانواده ها، تجمالتی مثل جهیزیه ســنگین و مراســم 
مجلل را امتیاز ندانند تا زندگی معرفتی با انس و عطوفت 
و آرامش شــکل بگیرد بدون دغدغه های مادی مقدماتی 
برای تجمالت، مســائل مادی و نیز با عنایت پروردگار و 

تالش زوج های جوان حل خواهد شد.«

شریعتی در ادامه با بیان این که، ما اگر زندگی خودمان 
را در آینه تمــام نمای زندگی اهل بیت قرار دهیم طبعا 
این جاســت که موفقیت ها و خوشبختی های آن چهره 
واقعی خود را نشــان خواهند داد و نکته دیگر در تقویت 
بنیان خانواده حجاب و عفت اســت، خاطرنشان کرد که 
خانواده هــا با توجه به مواضع معرفتــی، حجاب، عفاف، 
خویشتن داری، پرهیزگاری و تقوا بنیان زندگی خودشان 

را مستحکم خواهند کرد.
راهکارهای مقابله با بحران های عاطفی

با رعایت نکات ریز همســرداری و زندگی مشــترک 
می توان از بحران های عاطفــی جلوگیری کرد. از جمله 
اینکه، شــناخت درست از همسران و به کارگرفتن نکات 
مثبــت برای ایجاد تعــادل و کنترل اوضــاع خانواده را 

می توان نام برد. 
»دکتر فرشــته روح افزا« مدیر رصد و آمار شــورای 
فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در گفت وگو با گزارشگر 
کیهان می گوید:  »در خصوص آموزش و فرهنگ ســازی 
روش صحیح زندگی مشــترک، ابزار سخنرانی به تنهایی 
کفایت نمی کند و مستلزم همکاری رسانه ها ازجمله صدا 

و سیماست، اما متأسفانه شاهد هستیم که نه تنها صدا و 
ســیما در جهت حفظ و شکوفایی و ترویج فرهنگ ایرانی 
اسالمی خانواده کمتر فعالیت داشته، بلکه با ارائه برنامه هایی 
مثل ســریال هایی که در ماه مبارک رمضان نمایش داده 
شد، شــاهد نادیده گرفتن فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی 
و سرشــار از فرامیــن عامیانه و ســطح پایین فرهنگی و 
رفتارهــای غیرقابل قبول که هیچ ســنخیتی با تحکیم 

خانواده ندارد، بودیم.«
وی ادامــه می دهد: »به هر حال جامعه باید آموزش 
ببیند در تمام حوزه های گفتاری، شنیداری، فضاهای هنری 
و... اما فضاهای هنری ما متأسفانه دچار یک اضمحالل شده 
و برای گفتن هر حرفی، فقط بحث های جنسیتی را مطرح 
می کند. و تمام مضامین عاشقانه نتیجه گیری و عاقبت نگری 
را به مردم عرضه می کنند. ولی هیچ کس توجهی به ادامه و 
بازتاب این ها در خانواده ندارد. پرونده های بسیاری وجود 
دارد که حاصل همین تاثیرات است و از علل طالق و در 
واقع این ها به اطالع مردم رسیده نمی شود ومردم نمی دانند 

دلیل این  همه بحران چیست؟!«
روح افزا همچنین به روابط اشتباه قبل از ازدواج اشاره 
می کند و می گوید: »این روابط در تحکیم خانواده اثر سوء 
می گــذارد، یعنی رفتارهای قبل از ازدواج با بعد از ازدواج 
قیاس می گردد و سبب و زمینه ساز اختالف می شود. حتی 
دخالت های خانواده ها نیز مشکل ســاز شده است. جوانان 
امروز دیگر اعتقادی به حکمیت داخل خانواده ندارند و گاها 
شاهد هستیم که فرزندان شان بدون اطالع خانواده ها ازدواج 
و در مواردی جدا می شوند و حتی مسیری را که در قرآن به 

آن اشاره شده برای جلوگیری از جدایی زوج ها و فروپاشی 
خانواده هــا طی نمی کنیم و قوای دولتی هم به کمک مان 
نمی آیند.« وی  می افزاید: »در شرایط کنونی جامعه، حتی 
به تشــکیل خانواده هم چندان توجهی نمی شود از جلمه 
پرداخت وام به جوانان برای ازدواج، ســن باالی ازدواج و 
عوامل دیگری از این دست به زیان تحکیم خانواده خواهد 
بود. فردی که در سن باال ازدواج می کند برای سازگارکردن 
خود با شریک زندگی اش و هماهنگی با زندگی مشترک با 
مشکالتی روبه رو خواهد بود و البته مشکل فرزند آوری هم 
با توجه به تفکر اشتباه در بین جوانان که تولد فرزند جواز 
گذشت چند ســال پس از ازدواج صورت پذیرد نسخه ای 
اســت که غربی ها برای ما تجویــز کرده اند و پایه علمی و 
عملی ندارد هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جســمی با 
مشکالت عدیده ای روبه رو خواهد شد. چه بسا فرزند، یکی 
از شادی های بزرگ در زندگی مشترک و یک تجربه غیرقابل 
وصف است و حتی از اهداف بزرگ و اصلی ازدواج است.«

معاون فرهنگــی و اجتماعی زنان در شــواری عالی 
انقــالب فرهنگی تصریح می کند: »تمــام عوامل تحکیم 
خانواده به منظور ایجاد آرامش و امنیت عاطفی برای افراد 
تعریف می شود. در واقع وقتی تورم، ترافیک، آلودگی هوا، 
دخالت های خانواده ها، تعجیل دائمی در انجام امور و مسائلی 
از این دست فاکتورها و شاخص های مخل آرامش اند با این 
وجود فرد چگونه می تواند تعامل داشــته باشد با توجه به 

اینکه مهارت آموزی را فرانگرفته است. در نهایت با توجه به 
اینکه اگر قادر نیستیم عوامل مخل آرامش را برطرف کنیم، 
می توانیم با تغییر در رویه زندگی و شخصیت حقیقی خود، 
فضــای خانه و خانواده را آرام و با ســاختن دژی محکم و 
هویتی قوی تمام عوامل بیرونی را به راحتی مدیریت کرده 
و زندگی را اداره کنیم.« وی با بیان نقش و اهمیت زن در 
خانواده می گوید: »سکاندار مدیریت عاطفه و آرامش خانواده 

زن است و ابزار زن عاطفه است.«
ابزار استحکام در خانواده

اولین و مهمترین ابزار اســتحکام در خانواده ها داد و 
ستد عاطفی است. زیرا قلب که سرچشمه فیاض احساسات 
و تمایالت است، خاســتگاه و رویشگاه تمامی ارتباطات و 
مناسبات انسانی است. رسول اکرم)ص( می فرماید: »کسی 
که به همسرش بگوید: »تو را دوست دارم«، این جمله هرگز 

از دل او خارج نخواهد شد.«
»دکتر زهرا عباسی« استاد دانشگاه و کارشناس خانواده 
در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »خیمه خانواده با 
سه ســتون معنا پیدا می کند و مستحکم می شود. اضالع 
استحکام خیمه خانواده به این شرح است، ضلع اول: اعضای 
خانواده نسبت به هم محبت و مهرورزی داشته باشند و در 
مراتب باالتر عشــق ورزی داشته باشند. در واقع همدیگر را 
بشناسند، جایگاه یکدیگر را حفظ کنند و از خطاهای یکدیگر 
چشم پوشی می کنند. ضلع دوم با بحث گفت وگو در محیط 

خانواده است. اهمیت این موضوع به حدی است که حتی 
کشــورهایی هم که مسلمان نیســتند و اعتقاد به بنیان 
خانواده ندارند به دنبال این شــاخص هستند و تحقیقات 
بسیاری انجام داده اند. یعنی اعضای خانواده به گفت وگوهای 
ســازنده بپردازند، گفت وگوهایی توأم با مهرورزی و درک 
متقابل. اساسا گفته می شود اعضای خانواده حتی االمکان 
روزانه بین 10 تا 15 دقیقه با هم گفت وگوهای عاشقانه و 
مهرورزانه داشته باشند و ما این رفتار را در بزرگان علمی 

و دینی مان مشاهده می کنیم.«
وی می افزاید: »به عنوان مثال، دکتر حسابی، به نقل 
از فرزند ایشان در کتاب استاد عشق، مقید بودند که بعد 
از صرف شام سفره به مدت نیم ساعت باز می ماند تا اعضای 
خانواده از حال و کار هم جویا شوند و به محبت و تبادل 
افکار و تجربیات بپردازند. البته در فرازهای باالتر این را در 
سیره انبیاء و بزرگان دین بسیار مشاهده می کنیم، از جمله 
گفت وگوهای حضرت امیرالمومنین)ع( با حضرت فاطمه 
زهرا)س( در نهایت مهر و محبت یکی از گفت وگوها صدا 
زدن با الفاظ و جمالت بســیار زیبا بود که فرزندان ایشان 
هم ناظر این گفت وگوی پر از عشــق و محبت بودند. به 
نحوی که حضرت امیر)ع( حضرت فاطمه)س( را خطاب 
قرار می دادند و می فرمودند: »بنفس انتی یا فاطمه، روحی 
لروحک الفداء، نفسی لنفسک الوقاد« جانم به فدایت فاطمه 
و... و حضرت فاطمه)س( هم با همین الفاظ وقتی زیباتر 

پاسخ می دادند و قطعا این جمالت تاثیر معجزه آسایی 
در تحکیم بنیان خانواده خواهد داشت.«

عباسی تصریح کرد: »ضلع سوم که تولیدی آن دو 
ضلع دیگر است، بحث مسئولیت پذیری در خانواده است. 
اگر چنانچه دو ضلع دیگر به نحوی اجرا شوند قطعا ضلع 
سوم که مشخص شدن جایگاه اعضای خانواده است، به 
خودی خود اجرا نخواهد شد. بعضی می گویند: دوره ما 
دوره ای اســت که هیچ کس در جای خودش نیست. و 
بچه ها نقش خودشان را نمی پذیرند و این به خاطر ناتوانی 
والدین در تفهیم نقش خودشان برای فرزندانشان است.«
این کارشناس خانواده با بیان اینکه با اجرای صحیح 
و منطقی و مناسب قواعد زندگی، مطمئنا فرزندان هم 
در جایــگاه و نقش خود قرار گرفته و این هندســه در 
جهت اســتحکام خانواده خودش را حفظ خواهد کرد، 
می افزاید: »امید است که بتوانیم با استفاده از آموزه های 
دینی و قوانین روان شناســی خانواده استفاده کامل را 
در جهــت بهبود رفتار و عملکردهای اعضای خانواده و 
فرهنگ سازی در سطح جامعه کماکان خانواده هایمان 
را به صورت مســتحکم حفظ کنیم و با الگو گرفتن از 
سیره معصومین)ع( برای آیندگان خودمان و فرزندان و 
نسل های بعد خانواده هایی مستحکم با آداب و رسوم و 

عملکردهای صحیح برجای بگذاریم.«

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 6۱۰۴ ۳۳77 ۴۳۹7 متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰67۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

۶/380/0003/۱۹0/000۱/۵۹۵/000۷/۴۹0/0003/۷۴۵/000۱/8۷۲/۵00روزانهکیهان فارسی

۹/۲00/000۴/۶00/000۲/300/000۱0/۵۶0/000۵/۲80/000۲/۶۴0/000روزانهکیهان انگلیسی

۹/۲00/000۴/۶00/000۲/300/000۱0/۵۶0/000۵/۲80/000۲/۶۴0/000روزانهکیهان عربی

۲/۷۹0/000۱/3۹0/000۶۹۵/000۴/۱۶0/000۲/080/000۱/0۴0/000هفتگیکیهان ورزشی

۲/۷۹0/000۱/3۹0/000۶۹۵/000۴/۱۶0/000۲/080/000۱/0۴0/000هفتگیمجله زن روز

۱/3۹۴/000۶۹۷/0003۴۹/000۲/080/000۱/0۴0/000۵۲0/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها

ــــــــ3۵0/000ــــــــ3۴۲/000دو ماهانهمجله کیهان فرهنگی

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

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

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

فرم تقاضا

صورتجلسه  اســتناد  به 
مجمع عمومی فوق العاده 
 1395/10/9 مــورخ 
شــماره  مجوزهــای  و 
مــورخ   95/17/3259
ســازمان   95/10/25
حــج و زیارت و 53168 
مورخ 95/10/25 سازمان 
هواپیمائــی کشــوری و 
 9 5 2 / 1 2 6 / 1 4 5 4 4
مــورخ 95/10/15 اداره 
و  فرهنگی  میــراث  کل 
تهران  استان  گردشگری 
اتخاذ  ذیــل  تصمیمات 
شد: زیبا بدیعی به شماره 
با   0053494792 ملی 
پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 475000000 
ریال افزایــش داد. آقای 
به شــماره  علی منوری 
ملــی 3256695442 با 
پرداخت مبلغی به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود 
مبلغ 25000000  به  را 
داد.  افزایــش  ریــال 
ســرمایه شرکت از مبلغ 
100000000 ریــال به 
ریــال   500000000
افزایــش یافــت و ماده 
مربوطــه در اساســنامه 
می گردد.  اصالح  شرکت 
لیســت شــرکاء بعد از 
به شرح  افزایش سرمایه 

فوق می باشد. 

آگهی تغییرات 
موسسه صندوق 
پس انداز رسالت 

صنف سراجان 
تهران به شماره 

ثبت ۲۲7۲ 
و شناسه ملی 
۱۰۱۰۰۱۸۴۵۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی منتهی به 

95/12/29 مــورد تصویب قرار گرفت. آقای شــهرام 

گل افشان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس 

اصلی و آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 

0044001363 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشــر آگهی های شــرکت انتخاب شد شرکت 

جهاد تعاون شناسه ملی 10101382904 - شرکت 

سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر شناسه ملی 

10101323148 - شــرکت ســرمایه گذاری میالد 

سازندگان شناسه ملی 10101424086 بسمت اعضا 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

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

آگهی تغییرات شرکت برق گستران جهاد تهران 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱6۳۲۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۹۳۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/01/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت جهاد تعاون به شناسه 

ملــی 10101382904 بــه نمایندگی آقای حســین 

فهمیده به شــماره ملی 0041974451 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی نعمتی جم به شماره 

ملــی 0036203270 به ســمت رئیــس هیئت مدیره 

و شــرکت ســرمایه گذاری میالد ســازندگان به شناسه 

ملی 10101424086 به نمایندگی آقای محمدحســن 

مشــکوری به شماره ملی 0451915501 به سمت عضو 

هیئت مدیره و مدیرعامل تعییــن گردیدند. امضاء  کلیه 

اوراق و اســناد تعهدآور به امضــاء رئیس هیئت مدیره و 

مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با 

امضاء رئیــس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات 
مدیریت تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۸7۹۰6 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۴۸ 

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای با ارزیابی کیفی )فشرده(
خرید ۲۳ دستگاه ژنراتور سیار با پرژکتو ر تلسکوپی

شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران درنظر دارد مناقصه عمومی خرید 23 دســتگاه ژنراتور سیار با پرژکتور تلسکوپی به 
شماره 2098001010000029 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت ارزیابی کیفی فشرده )چهار پاکت( برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شروع زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 08/00 صبح روز شنبه مورخ 98/4/29

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه مورخ 98/5/5
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 16:15 روز یکشنبه مورخ 98/5/20

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98/5/22
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس تهران- 
فرودگاه مهرآباد- خ معراج- ســاختمان شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران- اداره کل تدارکات و تأمین تجهیزات- اداره قراردادها.

اداره کل تدارکات و تأمین تجهیزاتتلفن: 021-61022481

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

م الف ۱۴۲۲


