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شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
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 می دارد. در صورت 
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/11/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به 1393/9/30 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرســی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 
شناســه ملی 10100617632 به عنوان بــازرس اصلی و خانم فاطمه 
کرمی به شــماره ملی 0080178537 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد.
بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب بــازرس، انتخــاب روزنامه 
کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی 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 گسترش اقتصادی نفیس 
سهامی خاص به شماره ثبت 424341 

و شناسه ملی 10320763541

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/11/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و حساب ســود و زیان  سال مالی منتهی به سال 1393/9/30 
به تصویب رسید.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی 
10100617632 بــه عنوان بازرس اصلی و حمید احمدی به شــماره 
ملی 0052754073 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 

انتخاب گردید.
روزنامــه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب 
بــازرس، تصویــب ترازنامه و صورت های مالی 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 افق گنجینه ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 376113 

و شناسه ملی 10320247637

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

صورتجلســه  اســتناد  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1394/03/30
ذیل اتخاذ شد: سید محمد 
شــکیب خانیان به شماره 
به  ملــی 0059484934 
سمت رئیس هیئت مدیره 
و مجید مرافق به شــماره 
 0034989455 ملــی 
بــه ســمت نائــب رئیس 
هیئت مدیره و هوشــنگ 
دلشــاد بــه شــماره ملی 
سمت  به   2296416421
مدیرعامــل و عضو هیئت 
گردیدند.  تعییــن  مدیره 
بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه 
و تعهــدآور شــرکت بــا 
امضــای مشــترک دو نفر 
از اعضــای هیئــت مدیره 
مذکــور در بند الف همراه 
با مهر شرکت دارای اعتبار 
با  می باشد. سایر مکتوبات 
امضــای مدیرعامل همراه 
با مهــر شــرکت معمول 
خواهد شــد. بــا ثبت این 
مســتند تصمیمات تعیین 
وضعیت حق امضاء تعیین 
دارنــدگان حــق امضــاء 
انتخــاب و تعیین ســمت 
هیئت مدیره انتخاب شده 
سوابق  در  متقاضی  توسط 
شــخصیت  الکترونیــک 
حقوقی مرقــوم ثبت و در 
سازمان  آگهی های  پایگاه 
دســترس  قابــل  ثبــت 

می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت پخش گاز 
مایع فرگاز سهامی 

خاص به شماره 
ثبت 14096 
و شناسه ملی 

10100530360

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات 

غیرتجاری تهران

اسفند که از راه می رسد، آرام آرام بوی 
بهار از هر کوی و برزنی به مشــام می رسد 
و جانی دوباره در ریشــه های یخ زده دمیده 
می شــود، یخ های دل ما هم باید آب شود، 
زنگارها و غبارها باید از خانه دل و خانه گل 
بشوییم و همه جا را از فضای دل انگیز بهاری 
سرمست کنیم تا سال پیش رو را با دلی آماده 
و خانه ای پاکیزه به استقبال رویم. بهار همین 
نزدیکی هاســت، پنجره دل را باز کن تا عطر 
دل انگیز بهاری ریه های یخ زده ات را پر کند. 
بهار هم اینک در راه اســت، دیده بگشا و به 
هوش باش تا فرصت پیش رو را از دست ندهی.

هنوز رنگ قرمزی که از شستن فرش دستباف 
زمینــه الکی موزائیک های حیاط را پر می کرد، به 
خاطر دارم، سوز و سرمایی که در آفتاب بهمن ماه 
دست و پای ضعیف مان را شالق می زد به شیرینی 
اســفند ماه و شوق رســیدن بهار گره می زدیم و 
بی خیال یخ کردن و ســرخ شدن دست ها و نوک 
دماغمان می شــدیم. فقط ذوق و شوق خانه تکانی 
داشــتیم، همه اســباب و اثاثیه از اتاق ها به حیاط 
آورده می شد، پیدا کردن یک اسکناس ده تومانی 
از زیر فرش چنــان ما را به وجد می آورد که روی 
پا آرام و قرار نداشتیم. خالصه همه چیز باید تمیز 

و نظیف می شد.
زنگارها را دور بریزید

اسفند ماه از راه می رسد و مردم کم کم خود را 
برای نوروز و خیر مقدم به بهار آماده می کنند تا با 
دلی شاد و خاطری بانشاط پا به سال جدید بگذارند 
و در این میان خانه تکانــی جایگاه ویژه ای دارد تا 
زنگارهای یک ساله خانه های خود را به دور ریخته 
و ســال جدید را با جوانه های امید و شــکوفه های 

زندگی آغاز کنند.
دل آدمی، آیینه جمال الهی است؛ اما چه بسا، 
»غبار روزگار« بر آن می نشــیند و صفحه تابناک و 
روشنش به سیاهی و تیرگی می گراید. باید دست 
»صفای طهارت« را به »صلوات سالمت« پیچید و به 
لطافت و نرمی بر آن کشید تا هیچ خشی بر شیشه 
جان نیفتد و »آب دانش« را از آبشخور »وحدت« 
برداشــت و بر آن پاشید تا دوباره تابه های مهتاب 

وجود بر آن بتابد.
گاه هســت که زنگاری بر دل می نشــیند و 
رایانه هــای موریانه فریب و ریا با یــاری و یاوری 
یارانه های »وسوسه تبلیس ابلیس« این زرین جام 
ســیمین الهی را چنان تار می سازد که آفتاب خدا 
بر »شــب دیجور فجور« نمی خواهد چیره شــود. 
اینجاست که باید دستان صیقل گر خداوندگار را به 
خدمت گرفت تا از »قطران ســرخ بال« بر آن ریزد 
و در »کوره فتنه«، ســره از ناسره بازشناسد و جان 

و روان به دیده سرشک دیدگان توبه، باز شوید.
حجت االســالم خلیل منصوری پژوهشــگر و 
محقق مسائل دینی در گفت وگو با گزارشگر کیهان 
به ویژگی خانه تکانی دل با زبانی ادبی و عرفان سخن 

می گوید و توضیحاتی در این مبحث می دهد.
وی می گوید: »گاه هســت که طبع سرشت 
طبیعت الهی، به طبیعــت دنیوی چنان دگرگونه 

شده که تصاویر واژگونه از حقیقت بر جان می تاباند 
و عدسی چشمانش، دوگانه به جای یگانه بیند و دو 
دیده بر این جهان سیه بازگشاید و دل به دنیای دنی 
مشغول سازد و از ماورا غافل ماند. چنین دل متغیر 
و طبــع مطبوع به طبیعت دنیا را باید با آهنی تیز 
و تندتر از عقل و خرد یعنی »وحی برآمده از انذار 
خطر«، شــیار کرد تا »گنجینه فطرت مدفون« به 

»دسیسه وسواس خناس« را بیرون آورد.«
وی در تکمیــل توضیحاتــش می گوید: »گاه 
هســت که فتیله های این »چــراغ فروزان فطرت 
مفطور به توحید وحدت یکتایی و یگانگی« و این 
»آیینه جالل و جمال کبریایی« را چنان دسیســه 
و فروکشیده اند که گویی تبدیل در آن راه یافته و 
گوهر الهی جان، به سنگ سیاه کبر و غرور و تفاخر 
بشکسته یا دشمن غدار و کینه توز بر آن قفلی نهاده 
و ممهــور به مهر بطــالن کرده و آه از نهاد ملک و 
فلک برآمده که این جان از دست برفته و چاره بر 

هر کس بسته است.«
رستاخیز درون

به اعتقاد این استاد و پژوهشگر: »اما هماره تا 
دنیا هست و عمری باقی، رستاخیزی برای روان و 
جان آدمی اســت. هر شام و بام، زمان رستاخیزی 
برای هر کسی است. آن گاه که شام رسد، در توفیق 
توبه به دستان رحمت رحمانی و رحیمی بازگشوده 
شــود و فرصت بی بدیل، ناله های شبانه فراهم آید 
و هــر بام که آید، این ندای دردمندان در راه مانده 
»رب ارجعــون لعلی اعمل صالحــا فیما ترکت« 
پاســخی مثبت، به ارسال روان به تن به حکم »و 
یرسل االخری الی اجل مسمی« یابد و خداوندگار 
پروردگار، فرصت توبه و بازگشت به روان آدمی دهد 
تا به فضل و مهر الهی، خانه دل و روان را به صفای 
صمیمیت اشک و »آب توبه« ساری و جاری بر روان 
گونه های آدمی، به »رستاخیز هر روزه« مهمان کند.

حجت االســالم منصوری در ادامه برایمان از 
چگونگی خانه تکانی دل می گوید و می افزاید: »از آن 
جایی که رحمت الهی بر غضب و خشمش پیشی 
گرفته و پیمانه روان آدمی را به فرصت عمر به تکرار 
روزانه پر و خالی کند و به تنبیه و توبه راه بازگشت 
بنمایانــد، گیاه روان آدمــی را چنان اجازه دهد تا 
هفتاد ساله عمر خویش، هفتاد مرگ و رستاخیز را 
در کنار هزاران مرگ و رســتاخیز خواب و بیداری 
تجربه کند. این گونه است که دانه آدمی را به خاک 
اسفل سافلین فرود آورده تا با آب مهر و محبت چون 
بذری از خاک برآورد و مرده جامد را زندگی و جانی 
بخشد تا در بهاری سبز شود؛ اما حیف و صد حیف و 
هزاران حیف که آدمی در تابستان فتنه ها در میان 
حق و باطل و خیر و شر و خوبی و بدی چنان ناتوان 
گردد که میوه نارس را به پاییز خزان می ســپارد و 
به وسوســه ابلیس دنیا را آخرت بپندارد و ریشه از 
خاک برآورد و در تندباد گناه خود را به خطر افکند 
و به سوز سیاه مهرگان پژمرده روان شود و دل مرده 
و چرکین دامن بر خاک افتد و در زمســتان مرگ 
و نیســتی روان  امانی را به خاک سپارد و گنجینه 
الهی فطرت را به فجور و فسق گناه دفن و دسیسه 
کند؛ اما باز این لطف الهی است که هر ساله دوباره 

اجازه می دهد تا خانه تکانی نماید و این مرده شور 
روان فجوری را به باران توبه و عنایت و فضل دوباره 
بپروراند و جانی تازه بخشد؛ اما چه بدسرشت آدمی 
که دوباره پس از پاسخ مثبت پروردگارش به ندای 
»رب ارجعــون« در بهار عمر چون به گذرگاه بلوغ 
و عقل و  تکلیف و  اختیار و قدرت رسید، در فتنه 
تابستان خود را به دستان ابلیس تدلیس و تلبیس 
و تزیین سپارد و خام جوانی و شادابی شود و دست 
از دوگانه گزاری برای آن یگانه بردارد و راه طغیان در 
پیش گیرد و دوباره در خزان پژمرده و در زمستان 

به خاک فرو افتد.«
حجت االسالم منصوری می گوید: »ای آدمی 

بنگر! اینک در کجا ایستاده ای؟ در بهار یا تابستان 
یا پاییز یا زمســتان؟ اگر در زمستان »اجل معلق« 
گرفتاری و هنوز »اجل مسمی« بر تو نرسیده است، 
فرصت غنیمت شــمار و در فرصت تکرار رستاخیز 
جان و روان در بهار طبیعت و روان، خود را بتکان 

و آیینه از غبار بروب و خانه از اغیار برون!
آدمــی همان طوری که در هر دوره ای از عمر 
گرفتار تزیینی فریبا است، می بایست هوشیار بداند 
که در فتنه  باز، و کوره خسران فروزان است. چنان 
که نمی بایست نومید شود و بداند که در امید باز و 
آب توبه فراهم و باد نفحات الهی در بهار رستاخیر هر 
بامداد و بهار در وزیدن است. پس چون بامدادان و 

بهاران رسد، خود را در معرض رحمت قرار دهد و در 
توبه بگشاید و اشک و سرشک بازگشت بر دیدگان 

روان سازد و روان به شیطان نسپارد.«
رعایت حق الناس در روزهای پایانی سال

یکی از رسم هایی که نزدیک عید مرسوم است 
نظافت و پاکیزگی است، به  گونه ای که نزدیک سال 
جدید و نوروز همــه در پی خانه  تکانی می روند و 
چه رسم نیکویی است که باید تقویت شود و به آن 
اهمیت و بهای بیشتری دهیم و آن رسمی نیست جز 
خانه تکانی دل. که آن هم آداب و رسوم خاص خود 
را دارد و موارد خاص و متعددی را شامل می شود.

حجت االســالم کمال معلی کارشــناس امور 

فرهنگی در گفت وگو با گزارشــگر روزنامه کیهان 
ضمن بیان این حدیث معروف از پیامبر اعظم)ص( 
در مورد حسابرسی انسان از خود می گوید: »حضرت 
رسول می فرماید: به حساب خودتان برسید پیش از 
آن که به حسابتان برسند« این حدیث در واقع بیانگر 
این نکته است که االن وقت رسیدگی به حساب و 
کتاب و کارهای یک ســاله ما انسان هاست که روز 
بــه روز باید بر واکنش های گفتاری و رفتاری خود 
رسیدگی کنیم تا اگر حق الناسی نسبت به خانواده 
و جامعه خــود داریم ادا کنیم.« حجت االســالم 
معلی در تکمیل صحبت هایش با اشــاره به اینکه 
االن هنگامه تغییر نگرش ها می باشــد، خاطرنشان 
می کند: »انسان ها باید با تأسی به روایات ائمه اطهار 
و معصومیــن)ع( رذیلت ها را از خود دور کرده و به 
فضائل دست یابند. همان طور که حضرت علی)ع( 
در نهج البالغه می فرمایند: فضیلت انسان از فطرت 
او و رذالت او از غرایز وجودی است، ما هم باید سعی 
کنیم با پاســخ به ندای فطرت درونی  و دور کردن 

رذایل، به فضائل اخالقی نائل آییم.«
این کارشــناس فرهنگی در ادامه با تاکید بر 
این  نکته که انســان در مرحله عمل نهایت دقت 
را بــه خرج دهد، می گوید: »در عمل به آموزه های 
دینی است که ذات وجودی انسان به منصه ظهور 
می رسد، بنابراین تفکر در رفتار و گفتار در روزهای 
پایانی ســال که به منزله خانه تکانی دل می باشد 

نتایج مثبتی در کسب فضائل اخالقی دارد.«
حجت االسالم معلی دلجویی از دل شکستگان 
چــه در فضای خانــواده و چــه در محیط اطراف  
و اطرافیــان را یکــی از راه های خانــه تکانی دل 
برمی شمرد و در توضیحات بیشتری می گوید: »در 
روزهای پایانی سال باید تالش کنیم تا کوچک ترین 
حق الناســی بر گردن مان نباشد، اگر همه چنین 
نگاهی داشته باشیم که رعایت حق الناس را ابتدا از 
خانواده خود آغاز کنیم بی تردید جامعه رو به اصالح 

و تربیت بهتری پیش می رود.«
از حجت االســالم معلی می پرسم چه عواملی 
باعث تیرگی و زنگار دل و جان می شــود که پاسخ 
این سؤالم را این طور می دهد: »بندگانی که با رفتار 
و واکنش های کالمی و رفتاری از قرب الی اهلل فاصله 
بگیرنــد آرام آرام گوش ها و دل ها و چشمهایشــان 
از یاد پروردگار غافل می شــود و کارشــان به جایی 
می رســد که حتی در مورد رفتار و گفتارش تعمق 

و تفکری ندارند.«
وی با ذکر مثالی از ابن ســینا در کتاب شــفا 
می گوید: »ابن سینا می گوید انسان لحظاتی به نام 
لحظات حیــرت دارد و در چنین مواقعی به تفکر 
و تعمق می پردازد که این تفکر باعث ســازندگی 
رفتاری عمیق در او می شــود. از این روســت که 
می گویند یک لحظه تفکر بهتر از یک سال عبادت 
است، پس غفلت سر منشأ تمام گناهان کبیره است، 
بنابراین باید سعی کنیم از خواب غفلت تا فرصت 

داریم بیدار شویم.«
تغییر و تحول در عالم طبیعت و عالم انسان
در ادبیات عرفانی انسان را عالم کبیر و عالم را 
انسان صغیر نام نهاده اند، هر چه در عالم بیرون است 

در انســان وجود دارد و به مراتب باالتر، عظیم تر و 
دقیق است، لذا جهان بیرون، ذره ای از وجود انسان 
را به تصویر می کشد و اتفاقاتی که در جهان خارج و 
طبیعت می افتد، تذکری است برای  اینکه ما بدانیم 
عالم کبیر و انسانی هم دارای یک سیر تطور و تحول 
است و تغییر فصل ها، رویش ها، زایش و نوآوری ها که 
در عالم بیرون است باید در عالم  انسانی هم باشد 
و اال مفهوم واقعی انسان در انسان صدق نمی کند.

دکتر محمدرضا کرمی پژوهشــگر و اســتاد 
دانشگاه در گفت وگو با گزارشگر کیهان با بیان مقدمه 
فــوق به اهمیت و ضرورت خانه تکانی دل در همه 
ایام به خصوص در این روزهای پایانی ســال اشاره 
می کند و در تکمیل صحبت هایش می گوید: »آنچه 
وجه تمایز  انسان از سایر موجودات و حیوانات است 
توان فهم تغییر است، به عبارت دیگر وقتی ما تغییر 
را در عالم طبیعت می بینیم و به آنها بها می  دهیم و 
برای آن ارزش قائل هستیم، به میزان بهره مندی از 
روح بزرگ انسانی باید به درون هم بها دهیم و این 

تغییرات و نو شدن را در درون هم اعمال کنیم.«
دکتر کرمی در ادامه می افزاید: »همان طور که 
می بینیم در فصل بهار رویشــی به وجود می آید، 
جوانه هــا در درختان و تغییرات دیگر را می بینیم، 
بنابراین باید این توان را داشته باشیم در بهار انسانی 
رویش ایجاد کنیم تا تطابق بین عالم و انســان را 
داشته باشــیم، در غیر این صورت بهره ما از عالم 
طبیعت و تغییر عالم طبیعت به عنوان یک انسان، 
بهره بســیار محدودی است و تفاوت عمده ای بین 
انسان و طبیعت کم بهره از شعور انسانی نخواهد بود.
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان می کند: 
»اگر قرار اســت که منطبق بر نظمی که خداوند 
در عالــم ایجاد کرده حرکت کنیم باید با تغییرات 
طبیعت و کمالــی که طبیعت پیدا می کند ما هم 
کمال پیدا کنیم و در خودمان تغییر ایجاد نمائیم، 
همان طور که در هر سال برگ های کهنه از درختان 
می ریزد و در هر بهار شکوفه های جدید بر درختان 
می روید، انسان باید صفت و رذایل اخالقی بد را از 
خود دور کند و صفات نیکوی اخالقی را جایگزین 
کند و یک بهار جدیــد برای روح و زندگی جدید 
انسانی خود رقم بزند این حداقل تطابق روح انسان 

با طبیعتی است که خداوند خلق کرده است.«
از دکتر کرمی سؤال می کنم اگر این تغییرات 
ایجاد نشــود چه می شود؟ وی پاسخم را این طور 
می دهد: »اگر این تغییرات ایجاد نشــود انسان در 
مرور زمان به یک علف هرز تبدیل می شــود، علف 
هرزی که در مقابل همه تغییرات مقاوم است، اما نه 
میوه ای دارد و نه طراوتی و نه جذابیتی خواهد داشت 
و فقط موجوداتی می  شــوند که بدون هیچ بهره ای 
به اطرافیــان می رویند.« وی می افزاید: افرادی که 
تغییرات در خود ایجاد نکنند به مرور زمان ماهیت 
انسانی شان دچار خدشه می شود و تبدیل به ماشین 
و ابزار می شــوند به جای آنکه ا نسان باشند. شاید 
مهم ترین ویژگی که انســان را از سایر موجودات 
متمایز می  کند اراده و اختیار و توان تغییر است و 
انسانی که این ویژگی را قدر نداند، هر روز بیشتر از 

قبل از دایره انسانیت فاصله می گیرد.«

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

بخش پایانی

زکوی یار می آید
 نسیم باد نوروزی

صدیقه توانا

ــتگان در  ــی از دل شکس ــی: دلجوی ــائل فرهنگ ــناس مس ــی کارش ــال معل ــام کم حجت االس
ــد. ــی دل می باش ــای خانه تکان ــی از راه ه ــکان یک ــواده و نزدی ــه و خان ــط خان محی

دکتــر محمدرضــا کرمــی اســتاد دانشــگاه: در فصــل بهــار کــه 
می بینیــم  طبیعــت  در  تغییــر  و  می آیــد  وجــود  بــه  رویشــی 
ــش  ــم روی ــانی ه ــار انس ــیم در به ــته باش ــوان را داش ــن ت ــد ای بای
ــیم. ــته باش ــان داش ــم و انس ــن عال ــی بی ــا تطابق ــم ت ــاد کنی ایج

نظر به اینکه پرونده خانم شــیرین مشــهدی فرزند محمد به شماره ملی 3670181474 به اتهام 
غیبت، در هیئت بدوی رســیدگی به تخلفات اداری کارمندان این دانشگاه تحت بررسی می باشد، 
بدینوســیله بــه نامبرده ابالغ می گردد ظرف مدت 15 روز از تاریــخ صدور این آگهی جهت ادای 
توضیحات در ساعات اداری به دفتر این هیئت واقع در زابل - میدان جهاد - خیابان شهید باقری 
- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل مراجعه نمایند. بدیهی است 

عدم مراجعه ظرف مدت مقرر مانع رسیدگی نخواهد بود.
هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل

آگهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی زابل

نام مناقصه گذار:
بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضوع مناقصه:

مهلت دریافت اسناد:
نمایندگان شــرکت ها می توانند با در دست داشتن معرفی نامه از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم )94/12/15( حداکثر به مدت 12 

روز برای دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.
محل دریافت اسناد:

تهران، خیابان طالقانی، تقاطع حافظ، جنب بانک ســینا، ســاختمان شــهید مقیمی، طبقه دوم، اداره کل پشتیبانی و مهندسی 
)دبیرخانه کمیسیون معامالت(

تلفن تماس: 7-88927426 و 42581377
* اســناد و مدارک ارایه شــده طبق ضوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی 

بنیاد بررسی می گردد.

شماره مناقصهمیزان سپرده شرکت در مناقصه به ریالموضوع

تعمیر، نگهداری و راه اندازی کلیه دستگاه ها و تاسیسات 
مکانیکی و برقی و تعمیر و بازسازی ابنیه ساختمانهای تحت 

پوشش ستاد مرکزی بنیاد طبق پیوست اسناد
450/000/00094/6

آگهی 
مناقصه عمومی

دبیرخانه کمیسیون معامالت بنیاد

نوبت اول

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی زهرایی به شماره ملی 0052656020 به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالفضل رجب زاده نوجه دهی به شماره ملی 0052838498 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 تصویب شد.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 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 پاس آداک سهامی خاص به شماره ثبت 88464 و شناسه ملی 10101328708

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


