صفحه 5
دوشنبه  ۱۵آبان ۱۳۹۶
 ۱۷صفر  - 143۹شماره ۲۱۷۶۵

گزارش روز
باز هم موسم پیادهروی اربعین حسینی(ع) از راه
رسید و خیل مشتاقان و عاشقان مسیر عاشقی را طی
میکنند تا به کوی دلدار برسند.
بدون شک هر اربعین حسینی ،قاصد حماسهای
ماندگار اســت تا در طول عمر انسان ،بهانهای برای
بیداری و ظلمستیزی باشد.
اربعین فقط یادآور غم و اندوه و ماتم زدگی نیست بلکه
یادآور نبرد همیشــگی حق و باطل و آزادگی و وارســتگی
عدهای پاکباخته در طول تاریخ است و چند سالی است که
این پیادهروی به عرصه نمایش اقتدار جهان تشــیع مبدل
شــده اســت و جهانیان نظارهگر بزرگترین تجمع ساالنه
انســانی درکره زمین هستند که قطعا این تجمع ،پیامهای
مختلفی را در بر دارد.
فلسفه پیادهروی اربعین
پیادهروی و زیارت حرم مطهر امام حســین(ع) در روز
اربعین ریشه تاریخی دارد .چرا که جابر بن عبداهلل انصاری

آن را یکی از پنج نشانه مومن تبیین میکنند ،از فضلیتهای
بسیار برای زیارت اربعین ،پیاده آمدن و با همان گرد و غباری
که در ســفر به سر و روی زائر مینشیند است که با رنج و
خستگی سفر مشرف به زیارت شوند».
این کارشناس تاریخ اسالم با اشاره به پیاده مشرف شدن
به زیارت اربعین تصریح میکند« :از سالیان دراز مردم عراق
و دیگر کشورها البته نه به صورت گروههای بزرگ بلکه چند
نفــری و یا انفرادی از راههای دور ونزدیک به این مســئله
اهتمام میورزیدند».
رجبی دوانی با اشــاره به مخالفت حکومت فاسد بعثی
صدام با اقامه هرگونه عزاداری ،دستههای سینه زنی وحضور
جمعی مردم در حرم امام حسین(ع) میافزاید« :در آن زمان
دستههای عزاداری در حرم نمیتوانستند حضور پیدا کنند
چه رسد به آنکه بخواهند راهپیمایی اربعین برپا کنند ،چراکه
به شدت و با خشونت با زائران حسینی برخورد میشد .اما
شیعیان مظلوم شــبانه با عالمتگذاری در بیراههها سعی

اتحاد امت اسالم نهفته در پیادهروی اربعین
✍ هدیه آقاپور
بخش نخست

گناهانت آمرزیده شد و تو از افراد حزب خدا و حزب رسول
او و حزب اهلبیت رســولش هستی ،به خدا قسم! هرگز تو
آتش را به چشم نخواهی دید و آتش نیز هرگز تو را نخواهد
دید و تو را طعمه خود نخواهد کرد( .کامل الزیارات ص)134
امام خامنهای رهبر معظم انقالب در یکی از سخنانشان
درباره اهمیت پاسداشت و بزرگداشت روز اربعین حسینی
میفرمایند :شروع جاذبه مغناطیسی حسینی در روز اربعین
اســت ،جابربن عبداهلل را از مدینه بلند میکند و به کربال
این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت
میکشاند ،
قرنهای متمادی در دل من و شما هست)۱۳۸۵/۱/ ۱(.
حجتاالسالم والمسلمین سیدرضا اکرمی عضو جامعه
روحانیــت مبارز در گفتوگو با گزارشــگر روزنامه کیهان
میگوید« :این اربعین میلیونی که برگزار میشــود چنان
اتحــادی را به نمایش میگذارد که نمونــه آن را در هیچ
کجای جهان سراغ نداریم».
وی ادامــه میدهد« :ما اگر بــه زیارت اربعین مراجعه
کنیم ،فرازی از آن به وضوح اعالم میکند که امامحسین(ع)
فــداکاریای به معنــای تمام کلمه کــرد و هرآنچه برای
او میســور بود برای اســام محمدی(ص) و بیداری مردم
فدا نمود و با شــهادت خودش و اســارت اهل بیتش یک
بیداریای را در دنیای اســام به وجود آورد که نهضتش تا
به امروز ادامه دارد».

کارشناسان مذهبی معتقدند پیادهروی اربعین حسینی،
از بزرگترین تجمعات دینی در جهان است که باید در دایره
المعارفها ثبت شود.
روزنامه «هافینگتون پســت» در مقالهای درخصوص
مراســم اربعین مینویسد« :شــمار زائران اربعین حسینی
پنج برابر شــمار حجاج بیتاهلل الحرام و به مراتب مهمتر از
جشنواره بزرگ «کوم میال» هندوها است که سه سال یکبار
برگزار میشــود و زیارت اربعین در عراق یکی از بزرگترین
تجمعات دینی در جهان محسوب میشود و این ویژگی باید
در دایرهالمعارفها ثبت شود.
مجید آقابابایی دبیر ستاد مرکزی اربعین در گفتوگو
با گزارشــگر روزنامه کیهان میگویــد« :موضوع اربعین از
چندسال گذشته بروز اینچنینی پیدا کرد و تبدیل به یک
جریان جدی شد».
وی ادامه میدهد« :براساس جریانی که صورت گرفت و
مغناطیس حسینی شاهد هستیم که جمعیت روز افزون شد
و به عنوان مثال اگر این بازه  4سال را در نظر بگیریم ،ابتدا از
حدود  100هزار نفر و در سال گذشته حدود 2میلیون 400
هزار نفر از ایران عازم این مراســم عظیم شدند که جریانی
مانا و پایداری را نشان میدهد».
آقابابایی تصریح میکند« :در اربعین یک حماســهای
تاریخی را هر سال شاهد هستیم که شعائرحسینی به شعور

عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد« :امامحسین(ع)
به همگان فهماند کــه اگر عزت ،حکمت ،آقایی و پیروزی
میخواهند باید راه حســینی بپیمایند ،در نتیجه میبینیم
که اربعین نیز مانند عاشــورا یک حالت عمومی پیدا کرده
اســت ،به این معنی که کوچک و بزرگ ،مسیحی ،یهودی
و غیره در آن شــرکت میکنند ،این امر میتواند فرضیهای
انقالبی در جهان اسالم باشد».
حجتاالسالم والمسلمین اکرمی خاطرنشان میکند:
«این اربعین چنان اتحادی را به وجود میآورد که به برکت
آن میتوانیم در جهان اسالم بسیار کارآمدتر باشیم».
مغناطیس حسینی
و بزرگترین اجتماع مسالمتآمیز جهان
طبق بررسیها ،پیادهروی مراجع و علما تا زمان صدام
ادامه داشــته است ،اما از زمانی که صدام در سال 1358
( 1400قمری) به ریاست جمهوری عراق رسید تا زمانی
که در ســال  1381شمسی ( )1424قمری سقوط کرد،
وقفهای در اجرای مراسم عزاداری با شکوه و پیادهرویهای
دسته جمعی ایجاد شد ،هر چند که برخی اخبار حکایت
از پیادهروی مخفی مردم در زمان صدام داشــته است که
گاهی منجر به شهادت این افراد توسط نیرویهای بعث
شده است.
اما مردم عراق با سقوط صدام ،بار دیگر عشق و عالقه
وصفناپذیر خود به امام حســین(ع) را طی این سالهای
اخیــر به جهانیان ثابت کردهاند که در کنار دیگر محبان و
شیعیان اهلبیت از کشورهای ایران ،لبنان ،پاکستان ،هند،
قطر ،امارات ،کویت ،بحرین و ...مراسم اربعین حسینی را با
شکوهتر از سال قبل اجرا میکنند.

تبدیل شده است و این پدیدهای قابل احترام برای تمام مردم
جهان خواهد بود ،همچنین آمارها چنان شیب تندی دارد که
هر ساله شاهد افزایش  50درصدی زائران هستیم و امسال
نیز با وجود بهتر شدن وضعیت امنیتی عراق و تبدیل شدن
مرزهای سه گانه ما به چهارگانه و اقدامات بیشتر عمرانی،
جمعیت بیشتر خواهد شد».
دبیر مرکزی ســتاد اربعین میافزایــد« :اربعین کامال
حرکتی از بطن مردم است و این حرکت حتی در طول سال
هم ادامه دارد و گاها ما شاهد حضور جمعیتی میلیونی در
کربال و سامرا هستیم».
اربعین اوج شور و شعور
حجتاالســام مرادی کارشناس فرهنگی به گزارشگر
کیهــان میگوید« :مفهوم اربعین مفهوم کمال اســت .هر
چه به قله برســد میشود اربعین« .چهل» مرز کمال است.
پیامبران در  40سالگی به پیامبری میرسند ،اوج تابستان و
زمستان چهلمین روز آن است .یعنی چهل مرز کمال است
و در قرآن هم هســت که وقتی خدا به موسی وعده داد که
 30روز در کوه باشد،اشاره میکند که «ما با  10روز که به
آن افزودیم تمامش کردیم ».پس هر چه به تمام برسد و از
نقص به تمام و کمال برسد ،میشود اربعین».
وی ادامه میدهــد« :اربعین ما راهپیمایی میکنیم تا
مسیر کمال را طی کنیم .در حقیقت یک حرکت سمبلیک
و نمادین است برای اینکه بگوییم باید راه را تا انتها رفت و
نباید راه را نیمه تمام گذاشــت .بودن و ماندن بر یک عمل
از آغاز کردن آن عمل سختتر و دشوارتر است .پس ماندن
بر آرمان ایمان و پای فشردن بر باورها ،سست نشدن و راه
را گم نکردن مفهوم همین پیادهروی است».

ای شوق پا برهنه که نامت مسافر است
این تاول است در کف پا یا جواهر است

دبیر ستاد مرکزی اربعین :در اربعین یک حماسهای تاریخی را هر سال شاهد هستیم که
شعائرحسینی به شعور تبدیل شده است و این پدیدهای قابل احترام است .همچنین آمارها
چنان شیب تندی دارد که هر ساله شاهد افزایش  50درصدی خیل مشتاقان پیادهروی
اربعین هستیم.
آگهی تغییرات شرکت آبراه صنعت ارجمند سهامی خاص
به شماره ثبت  491960و شناسه ملی 14005847593

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ

نایب رئیس هیئت مدیره ،آقای جواد خلیل ارجمندی به شماره ملی

 1396/5/2تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقای امیر حسین اهنزی به

 0081665237به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یونس علیپور

شــماره ملی  0019131712به عنوان بازرس اصلی و خانم زینب
جوریان به شماره ملی  0083169751به عنوان بازرس علیالبدل
برای یک ســال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان
جهت نشر آگهیهای شــرکت تعیین گردید .اعضای هیئت مدیره
برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای عباس خلیل
ارجمندی به شــماره ملی  0070434913به ســمت مدیرعامل و

به شــماره ملی  0076359141به سمت عضو هیئت مدیره .کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل :چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقود اســامی با امضاء عباس خلیل ارجمندی و جواد
خلیل ارجمندی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت ورده و سیباندره سهامیخاص
به شماره ثبت  300394و شناسه ملی 10103381961

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ

به شماره ملی  5949689712به نمایندگی از شرکت منحله مدیریت

 1396/4/17تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه سال مالی 1395

سرمایه رضا شم  10101638165و آقای علی خوشدل ساالکجانی

مورد تصویب واقع گردید .آقای رحمتاله ذوالقدری قرهبالغ به شماره

به شماره ملی  2690761548به نمایندگی از شرکت صنایع همراه

ملی  1533799008به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا ملقب
به مهران عاملی به شــماره ملــی  1090990669به عنوان بازرس
علیالبدل به مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند .آقای علیرضا
روحانی به شماره ملی  0937471879آقای شعبان احمدی برسری

رسا شم  10100949715به عنوان اعضاء هیئتمدیره برای مدت 2
سال انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای
شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها

متقاضیان محترم میتوانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب ( 0106713595009سیبا)
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد  69به نام حسین شریعتمداری (موسسه کیهان) و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی
 11365/3631با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
نشریات

پست عادی

دوره
انتشار

یکسال

شش ماه

پست سفارشی
سه ماه

یکسال

شش ماه

سه ماه

کیهان فارسی

روزانه

1/725/000

862/500

431/250

2/460/000

1/230/000

615/000

کیهان انگلیسی

روزانه

3/225/000

1/612/500

806/250

3/960/000

1/980/000

990/000

کیهان عربی

روزانه

3/225/000

1/612/500

806/250

3/960/000

1/980/000

990/000

کیهان ورزشی

هفتگی

1/150/000

575/000

287/500

1/635/000

817/500

408/750

مجله زن روز

هفتگی

900/000

450/000

225/000

1/385/000

692/500

346/250

دوهفتهنامه

650/000

325/000

162/500

1/135/000

567/500

283/750

دوماهانه

198/000

---

---

256/200

---

---

کیهان بچهها
کیهان فرهنگی

-1کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
-2در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداخت شده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.
-3مجموعه روزنامههای کیهان فارسی ،کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال میشود.
-4ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
-5در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
-6همچنین برای اشتراک نشریات کیهان میتوانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

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

واحد آبونمان
روابط بینالملل موسسه کیهان

تلفن 02133913238 :نمابر 02135202438 :پست الکترونیکی int-affairs@ kayhannews.ir :سامانه پیام کوتاه30001220121284 :

و عطیه عوفی در ســال  ۱۲۸۱قمری با پای پیاده از مدینه
حرکت کردند و در صبح اولین اربعینی که از شهادت حضرت
سیدالشهدا (ع) میگذشت ،به کربال رسیدند و طبق آنچه که
در منابع شــیعه معتبر مشهود است در روز اربعین حضرت
زینب کبری (س) و امام سجاد همراه با هشتاد و چهار نفر
وارد کربال شدند و پس از گفتوگو با جابر عبداهلل انصاری،
قبر مطهر امام حســین(ع) را زیارت کردند و از آنجا زیارت
اربعین آغاز شد.
پیــادهروی اربعین پس از ایــن در برههای از زمان به
ورطه فراموشــی سپرده میشود و درنهایت توسط «شیخ
میرزا حسین نوری» دوباره احیا میشود.
این عالم بزرگوار اولین بار در عید قربان به پیادهروی از
نجف تا کربال اقدام کرد که  ۳روز در راه بود و حدود  ۳۰نفر
از دوستان و اطرافیانش وی را همراهی میکردند« ،محدث
نوری» از آن پس تصمیم گرفت ،هر ســال این کار را تکرار
کند ،ایشــان آخرین بار در سال  ۱۳۱۹هجری با پای پیاده
به زیارت حرم اباعبداهلل الحسین(ع) رفت.
با اینکه زیارت سیدالشهدا (ع) در اکثر برهههای تاریخی
به سختی انجام میشد و جان زائران در خطر بود ،اما با این
وجود زائران ،عاشــقانه خطرات را به جان میخریدند و به
پابوسی امامحسین(ع) در روز اربعین نائل میشدند.
محمد حسین رجبی دوانی کارشناس تاریخ اسالم در
گفتوگو با گزارشگر روزنامه کیهان میگوید« :زیارت حضرت
سیدالشهدا(ع) به عنوان یکی از شعائر شیعه در تعالیم اهل
بیت علیهمالسالم مورد تاکید قرار گرفته است».
وی ادامه میدهد« :زیارت اربعین یک استثنایی برای
دوستداران امام حسین(ع) است که امام حسنعسگری(ع)

آگهی تغییرات شرکت
تهران پلی استرتاپس
شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 215000
و شناسه ملی
10102563826

به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه مورخ
 1396/4/31تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد :اعضاء
هیئت مدیره برای مدت دو
ســال به قرار ذیــل انتخاب
گردیدند آقای ســیدعلینقی
سیدخاموشــی بــا کد ملی
به شــماره 0038748347
بــه نمایندگــی از شــرکت
ریســندگی و بافندگــی
مطهری بــه شناســه ملی
 -10102245323آقــای
محمد پرنیانپــور با کد ملی
به شماره -0033341087
آقای محمدمهدی قندهاری
بــا کــد ملــی به شــماره
 -0043664334مؤسســه
حسابرسی و خدمات مدیریت
ســامان پنــدار به شناســه
ملــی 10100525069
شــماره ثبــت  13919به
عنوان بــازرس اصلی و آقای
وحید ذوقی به شــماره ملی
 0077894065بــه عنوان
بــازرس علیالبدل شــرکت
برای مدت یک سال انتخاب
شدند .روزنامه کثیراالنتشار
کیهان جهت نشر آگهیهای
شــرکت انتخــاب گردیــد.
ترازنامه و حســاب ســود و
زیان شرکت برای سال مالی
منتهــی بــه 1395/12/30
مورد تصویب قرار گرفت.

سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها
و موسسات
غیرتجاری تهران

میکردند که خود را به کربالی معلی رســانده تا از فضیلت
زیارت اربعین محروم نمانند».
وی اضافــه میکند« :البته پیش میآمد که شــیعیان
مظلوم و عاشق اهل بیت (ع) به دام دژخیمان بعثی میافتادند
و با رگبار مسلســلها به شهادت میرسیدند ،با این وجود
آنهایی که شــوق تشرف به زیارت اربعین را داشتند از این
خطرات نهراسیده و قدم به راه میگذاشتند».
کارشــناس تاریخ اسالم خاطرنشان میکند« :به لطف
خدای بزرگ و آزاد شــدن شیعیان عراق از دست حکومت
بعث سنت بزرگ زیارت اربعین به خوبی و بزرگتر از گذشته
هر سال برگزار میشود و الحمدهلل هر ساله با شکوه بیشتری
این عزاداری برپاست».
اهمیت پاسداشت روز اربعین حسینی
شــاید این ســؤال در ذهن مطرح شود که چرا زیارت
امام حســین(ع) در روز اربعین حســینی تأکید و توصیه
فراوان شده اســت و چرا باید این مراسم همراه با هیاهو و
شور خاصی اجرا شود.
روایتی از امام صادق(ع) بــه خوبی زوایای پنهان این
موضوع را آشکار میسازد.
امام صادق(ع) درباره ثواب زیارت امام حســین(ع) با
پای پیاده میفرماید« :کسى که با پای پیاده به زیارت امام
حسین(ع) برود ،خداوند به هر قدمى که برمىدارد یک حسنه
برایش نوشــته و یک گناه از او محو مىفرماید و یک درجه
مرتبهاش را باال مىبرد ،وقتى به زیارت رفت ،حق تعالى دو
فرشته را موکل او مىفرماید که آنچه خیر از دهان او خارج
میشود را نوشته و آنچه شر و بد است را ننویسند و وقتى
ولى خدا!
برگشــت با او وداع کرده و به وى مىگویند :اى ّ

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ویستا الکترونیک تاو در تاریخ 1396/8/6
به شماره ثبت  517659به شناسه ملی 14007166959

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع :مشاوره ،طراحی ،اجرا ،ساخت ،تولید ،خرید و فروش،
واردات و صادرات ،ارایه خدمات فنی و مهندسی ،نصب و راهاندازی ،آزمایش ،تحویل
و بهرهبرداری و بهینهسازی طرحها در زمینه تجهیزات برق ،الکترونیک و شبکههای
مربوطه ،تجهیزات رایانهای ،نرمافزار ســختافزار ،اتوماسیون صنعتی و محاسباتی و
تجهیزات پزشکی خدمات پشتیبانی فنی و تعمیر و نگهداری و تامین قطعات یدکی،
بازســازی موارد فوق به ســازمانها و موسســات دولتی و خصوصی ،اخذ و اعطای
نمایندگی داخلی و خارجی در امور فوقاستفاده از تسهیالت ارزی و ریالی و اخذ انواع
ضمانتنامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ،در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم از مراجع ذیربط مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ،تهران شــهر
تهران -ستارخان -کوچه دیهیم -خیابان شهید اکبر حاجیپور امیر -پالک  -16طبقه
چهارم -کد پستی  1454745867سرمایه شخصیت حقوقی 1/000/000/000 :ریال
میباشد .اسامی و میزان سهمالشرکه شرکا :آقای محمدمهدی هجریزاده به شماره
ملی  0072499206دارنده  500/000/000ریال سهمالشرکه آقای رحمن شاهانی به
شماره ملی  2063333701دارنده  500/000/000ریال سهمالشرکه اولین مدیران،
آقای محمدمهدی هجریزاده به شماره ملی  0072499206و به سمت رئیس هیئت
مدیره به مدت نامحدود آقای رحمن شاهانی به شماره ملی  2063333701و به سمت
مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا
همراه با مهر شــرکت اختیارات نماینده قانونی ،طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت
مذکور ،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

و
جد ل
بدون نقطه کور

شماره 10982

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()101434

آگهی تغییرات شرکت کاشانه آفتاب سبز
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 470338
و شناسه ملی 14004824256
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افقی:

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :خانم آفتاب کاکائی با پرداخت مبلغ

 -1باتجربه ،کارآزموده -ناســازگاری ،لجبازی

 450000ریال به صندوق شــرکت سهمالشرکه خود را به مبلغ

آهنگی غمانگیز  -5فریاد گوشخراش-
ســنگ نمک طعام -درجهبندی شده

 -6رود بزرگ اروپایی -ناگهان در تهران-

 -2برداشــت بیرویــه از این ذخایر ســبب

احیاکننده  -7خشک -از ادوات پرسش-

شاعرانه -ردای کالهدار -فرستاده الهی -جامدار

خوزستان -ســنگ فضایی -قسمتی از

فرونشســت اراضی در تهران شده است  -3راه

آغازگر قصــه مادربزرگها  -8رودی در

مشــهور  -4مکمل خیار و گوجه فرنگی -بوی

فشــنگ -باز  -9رود مهم سیستان-

ضربهای از راکت ورزشــی -ســاختمانی برای

آمریکا  -10بــرای پول گرفتن باید امضا

محمد انصاری کد ملی  0074509993دارنده مبلغ  50000ریال

انصاف -پایتخت کشــور غنا  -7ریشه مردن-

اندونزی  -11ضرورت -فرمان توقف در

مبلغ  50000ریال سهم الشــرکه آقای وکیل احمد طاهری کد

شده -جمله تاثیرگذار -نقش بازیگر  -9نوعی

امام علی(ع) با طلحه و زبیر -توقف ضربان

 -10شــهری در افغانســتان -صــوت ،صدا-

ظرفی برای چای -باایمان -طرف ،کنار

جناح راســت  -12اندوه -کوی و برزن -زبان

 -15مکانی در بازارهای قدیمی -آغشتن-

 900000ریال افزایش داد .در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ
 1000000ریال به مبلــغ  1450000ریال افزایش یافت و ماده
مربوطه در اساســنامه اصالح گردید .اسامی شرکا و میزان سهم
الشــرکه هریک بشرح ذیل میباشد :خانم آفتاب کاکائی کد ملی
 0019340516دارنده مبلغ  900000ریال ســهم الشرکه آقای
سهم الشرکه خانم آزاده حاجی زاده کد ملی  4949791079دارنده
فراگیر ملی  31774847دارنده مبلغ  450000ریال سهم الشرکه.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

خوش -برشــی از هندوانه و خربزه  -5طباخ-

انبــار یا ورزشــگاه  -6کنج ،گوشــه -عدل و

آمدن -وصول مالیات در قدیم  -8یاسین -الهام
دســتگاه چاپ قدیمی -کنار -صــدای گربه

درخت نورسته -سالح اختراع شده در
کنی -خــوردن -زبان مــردم مالزی و

تابلوهای راهنمایی -ساییدن  -12جنگ

قلب -مقابل موبور  -13بن فعل آمدن-

اصطالحی در دستور زبان  -11گوهر -سخنگو-

 -14روش فعالیت نشریات زرد -بالندگی

عرب  -13بانگ نــدا -همدم -آهنگر انقالبی-

انفرادی.

عریان  -14این دستاورد نظامی ما سبب هراس

صهیونیستها و حامیان آنها شده است  -15نوعی

چرم -باال رفتن از نردبان خاص کوهنوردان.

عمودی:

 -1گذرگاه -بنــدر تجاری مهم ترکیه-

نحیف و الغر بودن  -2پسوند صفتساز-

اصل فراموش شــده در انتصابات دولتی

 -3مادر لر -از ماهیان گیالن و مازندران-

قوم آریایی -پیشوند روز و شب  -4شنا در
کالم کودکان -گازی از کربن و هیدروژن-

