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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.
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/10/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای مهدی صحرائیان دارای کد ملی شماره 2470728861 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب اله نیک بخت به کد ملی 
1911055781 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند 
و امضای کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، 
سفته و بروات با امضاء ثابت آقای فرهاد شاه پسندزاده از اعضای هیئت 
مدیــره و امضای متغیر مدیرعامل و یا یکــی از اعضای هیئت مدیره با 
مهر شرکت و کلیه عقود اسالمی و قراردادها و نامه های اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین ســمت مدیران، تعیین دارندگان 
حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریانفت 
شهاب سهامی خاص به شماره ثبت 

387294 و شناسه ملی 10320378579

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1394/4/3 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

محمد قطان کاشــانی به شــماره ملی 0042634873 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و علیرضا قطان کاشانی به شماره ملی 0066568511 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و الدن سمائیان به شماره ملی 

0452298660 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی با امضاء محمدقطان کاشــانی همراه با مهر 
شــرکت و نامه هــای اداری با امضای هر یک از مدیران و مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین سمت 
مدیران، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره انتخاب شــده توســط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فربافت سهامی 
خاص به شماره ثبت 131088 و شناسه 

ملی 10101743960

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/6/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات ذیل در ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات.

دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین و تفویض اختیارات نماینده قانونی انتخاب 
شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بهامین تجارت مهر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 359322 

و شناسه ملی 10104040137

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/5/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت به تهران - خیابان ولیعصر - بعد از چهارراه نیایش - خیابان شهید 
عاطفی غربی - پالک 112 - طبقه پنجم کدپستی 1194763433 تغییر یافت 

و ماده یک اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت فوالد نطنز  سهامی خاص
 به شماره ثبت 427606 و شناسه ملی 10860204492

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/6/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی 93 به 
تصویب رســید. آقای کاوه صافی کد ملی 0041730887 و خانم زهرا برادران 
رزاز کد ملی 0033948879 به ترتیب به عنوان بازرســین اصلی و علی البدل 
برای مدت یک ســال انتخاب گردیدند. با ثبت این مســتند تصمیمات تصویب 
ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در 
ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بردینگ سهامی خاص
 به شماره ثبت 45695 و شناسه ملی 10100909755

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
مــورخ  فوق العــاده  عمومــی 
1394/4/5 تصمیمــات ذیل اتخاذ 

شد: 
نام شرکت به »تله کابین دربندسر« 
تغییر یافــت و مــاده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
تصمیمات  ایــن مســتند  ثبت  با 
اصــالح مــاده اساســنامه )تغییر 
نام( انتخاب شــده توسط متقاضی 
در ســوابق الکترونیک شــخصیت 
حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه 
آگهی هــای ســازمان ثبــت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تله 
سیژ پاپا سهامی خاص

 به شماره ثبت 
36621 و شناسه ملی 

10100820439

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

این روزها به هــر جا که قدم می گذاری، 
زمزمه نو شــدن و جابه جایــی و خانه تکانی 
می  شــنوی، بهار همه را به حرکت، جنبش و 

تحرک وادار می سازد.
صدای پای بهار می آیــد، صدای تغییر، 
آب شدن تدریجی برف ها از کوهساران، نغمه 
گوش نواز جویبارهای کوچک و پیچ در پیچ، 
ترنم دلچسب آواز روح بخش پرندگانی که از 
النه های شان بیرون زده اند یا از سفری طوالنی 
به مأمن سال پیش خود بازگشته اند، همه چیز 
در حال دگرگونی و تغییر و نو شــدن است، 
انسان، طبیعت، کائنات و چه انتخاب زیبایی 
برای نو شدن و تغییر و تحول سال در بهترین 

زمان ممکن.
در ایــن میــان خیلــی از مــادران و اعضای 
خانواده کلمه ای و عبارتی که مدام تکرار می کنند، 
»خانه تکانی« است، مراسمی که برای خود روزها و 
ســاعت های متمادی وقت و انرژی را باید صرف آن 
نمود، رسم و کاری زیبا، پسندیده و دوست داشتنی 

با تمام زحماتی که به همراه دارد.
خانه تکانی از شستن و تمیز کردن شروع می شود 
و تا بازسازی و تغییر دکوراسیون و... ادامه می یابد. اما 
امسال بیاییم یک خانه تکانی به خانه تکانی  های هر 
ساله خود اضافه کنیم، یک خانه تکانی که روح و روان 
خســته ما را پس از یک سال به طور معجزه آسایی 
متغیر و دوست داشتنی کند، این خانه تکانی برخالف 
خانه تکانی هــای دیگر نه زحمــت دارد و نه نیاز به 
مادیات! انتظار کمک زیادی از کســی هم نخواهی 
داشت و اصال به تنهایی هر انسانی قادر به انجام آن 
خواهد بود. و نتیجه ای که از این خانه تکانی عایدتان 

می شود، سبکبال شدن روح و دل و جانتان است.
خانه تکانی سنتی قدیمی 

با عادت های همیشگی
بچه ها را تا دم در بدرقه می کند، پسر کوچولوی 
دوست داشتنی اش 6 ســاله است و شیرین زبان، به 
عشــق مهد کودک هر روز 5 صبــح از خواب بیدار 
می شــود، به همراه پدر ساعت 8/30 از خانه بیرون 
می زند و دختر خانم خوشگلش هم با سرویس ساعت 
7 صبح روانه مدرسه می شود. چرخی دور و بر خانه 
می زند، از آوار شدن کارها روی سرش دلگیر می شود، 
بدنش خســته و کوفته از شــدت کار و خانه تکانی 
روزهای آخر سال است، تا یک استکان چای بخورد 
کارهای امروزش را در ذهن مرور می کند و لیســت 
برنامه ریزی اش برای تمام شدن خانه تکانی اش تا هفته 

دوم اسفند را تلفنی برایم می گوید.
با خانــم بهاره خیراهلل پور به واســطه یکی از 
دوستان آشنا شدم. فقط کافی بود سوژه گزارش را 
به او بگویم خودش فهمید باید از کجا شــروع کند 
چون ید طوالیی در ریختن یک برنامه مناســب از 
اوایل اسفند ماه برای یک خانه تکانی دقیق و خوب 
دارد. وی ضمن اینکه اظهار می دارد امسال دستانش 
از شدت شست وشو و رفت و روب خیلی درد می کند، 
در مــورد چگونگی خانه تکانی اش می گوید: »اول از 
آشپزخانه و کابینت ها شروع می کنم. تمام ظرف ها 
و وسایل داخل کابینت و کشوها باید بیرون آمده و 

با آب و وایتکس شسته و دستمال شود و دوباره مرتب 
چیده شود. بعد نوبت به اتاق بچه ها و کمدها می رسد 

و در آخر هم پذیرایی را تمیز می کنم.«
خیلــی تعجب می کنم وقتی که می گوید تمام 
ظروف آشپزخانه را با آب و وایتکس می شویم. به او 
می گویــم حتی ظرف های تمیز را! و ظرف هایی که 
داخل کارتن هستند! می خندد و می گوید: »بله از نظر 
من همه ظرف ها باید شسته شود، حتی ظرف هایی 
که شاید سالی یک بار هم مورد استفاده قرار نگیرد.«
تعجبم بیشتر می شــود و به خانم خیراهلل پور 
می گویم خب دوست عزیز چرا ظروف و وسایلی که به 
قول خودت سالی یک بار هم مورد استفاده ات نیست 
را به کسانی که نیاز دارند نمی دهی؟ و مهم تر از همه 
اینکه خودت را این قدر خسته می کنی؟ و در ماه آخر 
سال این قدر به سالمتی ات ضرر می زنی؟ می گوید: 
»نمی دانم واال عادت کرده ام دیگر، نمی شود کاری اش 
کرد.« و باز ادامه می دهد: »از یک طرف دیگر مادرم 
هم خیلی شاکی می شود که در این شرایطی که با 

کمبود آب مواجه هستیم اسراف می کنم.« 
به او می گویم واقعا مادر درست می گوید شما 
هیــچ فکر کرده اید که از یک خانه تکانی مهم غافل 
شــده اید ضمن اینکه فکر می کنم به آن خیلی نیاز 

دارید؟ می گوید: »چطور؟!«
و در پایان صحبــت تلفنی به او می گویم: »به 
قول بزرگترها در این موقعیت حساس قدری هم به 
خانه تکانی دلتان بپردازید و در مورد آن بیشتر فکر 

کنید. باید خانه تکانی را از دلتان آغاز کنید.«
ضرورت خانه تکانی دل

محیــط ظاهری زندگی همان خانه ای اســت 
که در آن ســکونت داریم، آن چهار دیواری واقعی 
وجود ما، همان دل آدمی اســت که اگر قرار است 
پاکیزگــی صورت گیرد، بایــد از همان باطن خانه 

»دل« انجام شود.
حجت االســالم امیر هدایتی پژوهشگر علوم و 
معارف اســالمی در گفت وگو با گزارشگر کیهان با 
اشــاره به اینکه همان گونه که برای ایام عید خود را 
موظف به خانه تکانی می دانیم در توضیحات بیشتری 
می گوید: »به همان نسبت هم باید مراقب باشیم خانه 

دل از آلودگی ها و پلیدی ها مصون بماند.«
وی با تاکید بر اینکــه برای احیای قلب و دل 
نیز به خانه تکانی نیاز است می گوید: »همان گونه که 
برای ایام عید اهتمام ویژه ای قائل هستیم و خود را 
موظف بــه خانه تکانی منزل می دانیم در عین حال 
هم موظف به مراقبت از خانه وجودی خود هستیم 
و همواره باید مراقبت کنیم که خانه دل از آلودگی ها 

و پلیدی ها مصون بماند.«
حجت االســالم هدایتی با بیان اینکه برحسب 
غبارهایی کــه در دل می نشــیند، خانه تکانی دل 
زمان های خاصی را می طلبد می گوید: »بعضی وقت ها 
دل احتیاج بــه مراقبت های خاص دارد، زمانی هم 
یک خانه تکانی اساســی می طلبد، به طور مثال در 
ایام ماه مبارک رمضان و اعتکاف خدای متعال یک 
فرصت فراغتی را در زندگی ما تعبیه کرده است که 

خانه تکانی دل بهتر انجام شود.«
از وی ســوال می کنــم چــه ابزارهایی برای 

خانه تکانی دل الزم است که این پژوهشگر پاسخم 
را این طور می دهد: »همواره بزرگان و اولیای الهی بر 
مراقبه دل تاکید داشتند و اساسا نباید اجازه دهیم 
آلودگی ها وارد خانه دل شود. یکی از کارهایی که در 
خانه تکانی مد نظر قرار می گیرد این است که جلوی 
آمدن موش، سوسک و موجودات موذی را می گیرند 
مثال توری می زنند تا مگس و پشــه به داخل خانه 
نیاید، همین کار را انسان با قلب خودش انجام دهد 
و ورودی هــای دل را کنترل کند تا هر چیزی وارد 

دل نشود.«

حجت االســالم هدایتــی به عواملــی که در 
خانه تکانی دل موثر اســت اشــاره می کند و یادآور 
می شــود: »یکی از آن موارد عبادت کردن اســت، 
عبادت کردن نورانیت برای دل ایجاد می کند و باعث 
می شود که پنجره قلب ما پاک شود، همچنین توبه 
کردن یکی از عوامل خانه تکانی دل اســت، توبه ای 
که آلودگی ها و پلیدی های گذشــته وجود را پاک 

می کند.«
وی در ادامــه موعظــه را از دیگــر ابزارهای 
خانه تکانــی دل می داند و در تکمیل صحبت هایش 

می گوید: »ما احتیاج داریــم که از دیگران هم در 
ایــن زمینه کمــک بگیریم تا دل خــود را تمیز و 
زنــده نگه داریم همان گونه که در تمیز کردن خانه 
از دیگــران کمک می گیریم، مخصوصا هنگامی که 
انسان موعظه را دریافت می کند بهتر تاثیر می گذارد 
و تکان می خورد چرا که آن اثری که در شنیدن است 

در آموختن نیست.«
حجت االســالم هدایتی در ادامه به روایتی از 
حضرت علی)ع( به فرزند بزرگوارشان امام مجتبی)ع( 
در مورد موعظه می گویــد: »آن حضرت فرمودند: 

انســان اگر موعظه و حرف حســاب را نشنود و دل 
خویش را بر روی موعظه نگشاید، این دل آرام آرام 
از بیــن می رود بنابراین بایــد از مرگ تدریجی دل 
جلوگیری کنیم که ایــن امر اختصاص به یک روز 

در سال ندارد.«
وی با اشاره به اینکه بهترین اقدام عملی برای 
احیا و زنده کردن دل در ســایه خانه تکانی، مراوده 
مســتمر با انســان های خوب و کتاب های اخالقی 
اســت، می گوید: »در وهله اول فرد باید از کارهای 
حرامی که به آنها عادت کرده مانند دروغ گفتن که 
ناشی از طمع، رسیدن به مال و... است دوری کند، 
بنابراین می توانــد آرام آرام این رذیله اخالقی را از 

خود دور کند.«
وی می افزاید: »همچنین تقویت ایمان به خدا 
هم باعث می شود که انسان در مشکالت و مصایبی 
که به او می رسد، افسرده و دلمرده نشود، به اصطالح 
کشــتی هایش غرق نشــود. به طور مثال اگر دید 
دوستش یک موفقیت مادی برایش فراهم شده است، 
حسادت نمی کند چون احساس می کند که خدای 
متعال به سبب آن موقعیت او را می آزماید، بنابراین 
توجه به ترک محرمات و انجام واجبات شــاه کلید 

خانه تکانی دل است.«
زدودن گرد و غبار از کاشانه دل

خانه ما با گرد و غبار و دود و خاک آلوده می شود 
و خانه دل ما گاه با گناه و معصیت، پس برای این که 
خانه ای تمیز و دلی آرام داشته باشیم از همین حاال 
که هنوز فرصت داریم، باید آستین همت باال بزنیم.
مریم مظهری کارشناس ارشد مسائل تربیتی و 
مشاور خانواده در گفت وگو با گزارشگر کیهان ضمن 
توصیه به مردم در مورد چند و چون این خانه تکانی 
توضیحاتی می دهد و می گوید: »در این بهار بیاییم 
دانســته و نه از روی احساس و چشم و هم چشمی، 
دســت به یک خانه تکانی اساسی بزنیم، خانه تکانی 
از نوع شخصی و منحصر به فرد. در این خانه تکانی 

می توان نگرش و دیدگاه های غلط را تغییر داد.«
خانــم مظهــری در تکمیــل صحبت هایش 
خاطرنشــان می کند: »در آســتانه بهاری دیگر به 
خود بیاییم و نیک و عمیق بیندیشیم، به گذشته ها 
برگردیم، ناراحتی ها، بغض ها، کینه ها و کمبودهای 
عاطفی و نابســامانی های روحی، همه و همه را در 
مقابل دیدگان خود قرار دهیم و ببینیم چه چیزهایی 
خانه دل را به مکانی تلخ و سرد مبدل کرده است؟«
وی در ادامه تاکید می کند: »خانه دل باید ساده 
باشد، صمیمی و آرام و خالی از انواع بغض ها و کینه ها 
و سرشار از محبت و دوست داشتن ها. خانه دل باید 
صاف، صیقلی و گرم باشد و مهربان و در نهایت، خانه 
دل باید زیباترین و بانشاط ترین جلوه های بصری و 
معنوی را دارا باشد، پس در آستانه این بهار دلپذیر 
هیچ کجا برای خانه تکانی، مناسب تر و واجب تر از دل 
نیست.«این کارشناس مسائل تربیتی در ادامه ضمن 
بیان توضیحاتی به چگونگــی این خانه تکانی دلی 
اشاره می کند و می گوید: »دستور اول در خانه تکانی 
دل بیرون ریختن تمامی نابســامانی ها، خاطرات بد 
و آزاردهنده و ناراحتی هایی اســت که سالیان سال 
است آن را در دل نگاه داشته ایم، پاک کردن دل از 

بغض ها، حســد ها، کینه ها و نامالیمات، نباید وقت 
زیادی از ما را به خود اختصاص دهد.«

خانم مظهری می افزاید: »باید به گوشه دل سر 
بزنیم، پلیدها را با هوشیاری، هر کجایی که خود را 
پنهان کرده باشند، پیدا کنیم و آنها را با معجونی از 
لبخند، بخشش و مهربانی، از دل بیرون برانیم، این 
خانه تکانی کار چندان سختی نیست و باید در عین 

ظرافت، دقت به سرعت انجام پذیرد.«
وی می گوید: »خانه تکانی را از بیرون راندن ها 
شــروع کردیم و حاال نوبت به جابه جایی و تغییرات 
وسیع و اساسی است. خانه تکانی دل با بیرون راندن 
تمامی بدی هــا و جایگزین نمودن هر آن چه نام و 
نشانی از خوبی ها دارد، به انتهای خود نزدیک می شود 
و با چند جابه جایی کوچک دست کم برای یک سال 

آینده، دل را از گزند پلیدی ها رهایی بخشیم.«
این کارشــناس در ادامه می گویــد: »یادمان 
باشــد خانه ای زیبا و دوســت داشــتنی است که 
صاحب خانــه اش دلی پاک، آرام و مهربان و خالی از 
تمامی بدی ها داشته باشد. از یاد نبریم، االن نوبتی 
هم که باشد نوبت خانه تکانی دل است. خانه هرچه 
زیبا، هر چه خوش آب و رنگ و مجلل، وقتی زندگی 
در آن لطف دارد که ساکنانی داشته باشد با دل هایی 
مهربان و خالی از تمامی بدی ها. پس بیاییم امسال 
پیش از خانه تکانی هرچه زودتر  به سراغ دل هامان 

برویم و خانه تکانی را از آنجا آغاز کنیم.«
فرصت را غنیمت شمارید

انسان هر روزه فرصت دارد تا خودش را بر میزان 
و ترازوی حق قرار دهد و میزان و قدر خویش را به 
وزن حق بازشناسد و بداند تا چه اندازه نسبت به حق 

گرایش و گریزش و قرب و بعد داد.
حجت االسالم خلیل منصوری پژوهشگر مسائل 
دینی در گفت وگو با گزارشــگر کیهــان در مورد 
خانه تکانی دل برایمان این طور توضیح می دهد: در 
اصول اســالمی بر مراقبت در طول روز و محاسبه 
هنگام شــب و مواخــذه پس از محاســبه تاکید 
شده اســت. اصوال تقوا که در فارسی به آن پرهیز 
می گویند تنها اجتناب نیست، بلکه هم  چنان که از 
این عبارت فارسی پرهیز غذایی فهمیده می شود، 
پرهیز به معنای مراقبت است؛ زیرا کسی که پرهیز 
غذایی دارد، نســبت به برخی از غذاها اهتمام دارد 
که استفاده کند و نسبت به برخی آنها اجتناب ورزد 
و دوری نمایــد. پس پرهیز واقعی و تقوای الهی به 
این است که انســان در طول روز مراقبت باشد تا 
آنچه را که به عنوان واجبات و مستحبات است بجا 
آورد و آن چه به عنوان محرمات و مکروهات است 

ترک نماید.
در هنگامه شب باید ببیند تا از مسیر رفته تا چه 
اندازه پیش رفته یا عقب نشسته یا درجا زده است. 
پس اگر پیش رفته خدا را شکر و سپاس گوید و حمد 
خدا بجا آورد و چون عقب نشســته خود را مواخذه 
نموده و علل و چرایی را شناســایی و برای تدارک 
آن چاره اندیشــی کند و اگر درجا زده برای حرکت 
بیشتر تالش کند و سبقت و سرعت را مبنای خود 
قرار دهد که در آیات قرآنی به عنوان صفات مومن 

دانسته شده است.

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومــی عادی به طــور فوق العاده 
مورخ 1394/5/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای حمیدرضا ریاضی 
به شماره ملی2410892418، آقای 
به شــماره ملی  مقصــودی  مهدی 
0059620692 و شرکت بهپویش 
سمند آریا به شــماره شناسه  ملی 
نمایندگی  )بــه   10103872672
آقای محســن کرمی به شماره ملی 
4569422608( بــرای مــدت دو 

سال انتخاب گردیدند. 
بــا ثبت ایــن مســتند تصمیمات 
انتخاب مدیران انتخاب شده توسط 
الکترونیک  ســوابق  در  متقاضــی 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بسا 
پارس صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت368048 و 

شناسه ملی10320174724 

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

شرکت مهندسی پناه ساز ایران در نظر دارد نسبت به فروش اقالم 
ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از عالقه مندان به شرکت در 
مزایده دعوت می شــود از تاریخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری مورخه 
94/12/16 جهت دریافت اســناد مزایده و ارائه پیشــنهاد قیمت پس از 
واریز مبلغ 50/000 ریال به حســاب 170801733 نزد بانک تجارت به 
نام شرکت مهندسی پناه ســاز ایران و ارائه اصل فیش به آدرس تهران- 
خ کریم خان زند- خ شــهید عضدی شــمالی- نبش خ دهم پالک )93( 
طبقه اول- دبیرخانه کمیســیون معامالت مراجعه نمایند. شماره تماس 

88801179 )داخلی 1072(
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یک دستگاه وانت مزدا

  هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده

برخیز که می رود 
زمستان...

رعایت تقوای الهی و 
مراقبت از دل و جان
 در آستانه سال نو

بخش نخست

هدایتــی  حجت االســام   
معارف  و  علــوم  پژوهشــگر 
اسامی: همان گونه که برای ایام 
عید اهتمام ویژه ای قائل هستیم 
و خــود را موظف به خانه تکانی 
منزل می دانیــم، در عین حال 
هم موظف بــه مراقبت از خانه 
همواره  و  هستیم  خود  وجودی 
بایــد مراقبت کنیــم که خانه 
دلمان از آلودگی ها مصون بماند.

صدیقه توانا


