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یک کارشناس مســائل فرهنگی: 
برخی افــراد به خاطر دور شــدن 
از عمــل خیر، خجالت می کشــند 
کار خیر انجــام دهند، حتی برخی 
نیــز خجالت  انجــام واجبات  در 
می کشــند، اما ماه مبارک رمضان 
فضای مناســبی را برای انجام کار 
خیر پیــش می آورد، لذا ما هم باید 
حجاب های باطنی را کنار زده و در 

این ماه تمرین عبودیت کنیم.

ابو حامد غّزالی در شرح این سخن خداوند متعال 
که: »روزه، برای من است« گفته است: »این که روزه 
برای خداســت و این شرافت را یافته که به خداوند، 
نسبت داده شود- هرچند همه عبادات، برای اوست، 
همچنانکه کعبه این شرف را یافته که خانه او باشد، 

درحالی که همه زمین برای اوست، دو معنا دارد:
نخست این که: روزه، پرهیز و ترک است و عملی 
پنهان اســت و در آن، کاری نیست که دیده شود. 
به خاف همه عبادت هــا که در معرض دید مردم 
انجام می شوند، روزه، عبادتی است که جز خدا آن 
را نمی دانــد؛ چراکه کاری اســت باطنی که همان 

شکیبایی است.
دوم این که: روزه، سرکوبی دشمن خداست؛ چون 

پیامدهای مثبت جسمی و معنوی روزه داری
بخش پایانی

فرصت خود سازی و پرواز تا اوج ایمان و اخالص
گالیا توانگر

آیت اهلل حســین مظاهری از مراجع تقلید: باالخره ما هم دل می خواهیم، این نعمت 
بــزرگ که خداداده اســت را نباید از دســت بدهیم. ایــن دل درب می خواهد، 
 درب و دربنــد می خواهد. این درب با روزۀ حقیقی ســاخته می شــود. با حدیث 

ْوُم لِی َو أَنَا اُْجزی بِه « )روزه برای من است و من پاداشش را می دهم( . »الَصّ

  یک روان شــناس تربیتی و خانواده: در ایام غیــر از ماه مبارک، 
رفت وآمدهای اعضای خانواده در ساعت های غیرعینی اتفاق می افتد؛ 
به نحوی کــه دیر و زود رفتن ها و بازگشــتن ها مانع دیدار اعضای 
خانواده و انســجام درون خانوادگی می شــود، اما در ماه مبارک 
رمضان به دلیل مشخص بودن زمان تناول سحری و افطار، معموالً 
اعضای خانواده همزمان با هم در کنار سفره سحری و افطاری حاضر 

می شوند.

ماه رمضان ماه رحمت و برکت خداوند، ماه 
نزول قرآن و از شریف ترین ماه های سال است. 
در این ماه درهای آسمان و بهشت گشوده و 
درهای جهنم بسته می شود، و عبادت در یکی 
از شب های آن )شب قدر( بهتر از عبادت هزار 
ماه است. کنترل خواهش های نفس و تمرین های 
معنوی در طی ماه رمضان موجب پیراستن دل از 
اغیار و آراستن باطن آدمی به فضیلت گرانبهای 
و  بیداری  با خود  و  خویشتن داری می شــود 

روشنایی به همراه می آورد.

ابزار شــیطان ملعون، شهوت ها هستند و شهوات با 
خوردن و آشامیدن، نیرو می یابند.

رمضان بستر شکل گیری خانواده معنوی
گویــی رمضــان در دل خــود و در ســبدش 
معجزه هــای کوچک و بزرگی دارد که بر روی پیر و 
جوان کوچک و بزرگ و زن و مرد تأثیرات متفاوتی 
به جای می گذارد، اما در کانون خانواده، رمضان یعنی 
همبستگی و اُنس و الفت بیشتر. چیزی که این روزها 
گمشده خانواده هایی است که در مشغله های زندگی 
گرفتار مادیات شده اند؛ ازاین رو ماه مبارک فرصتی 

برای با هم بودن و در کنار خانواده بودن است.
دکتر سارا صفاپور روان شناس تربیتی و خانواده، 
مــاه مبارک رمضان را بهتریــن فرصت برای درک 
مشــترک تجربه معنوی درون خانواده دانســته و 
می گویــد: »ماه مبارک رمضــان از چند بعد دارای 
اهمیت اســت. عاوه بر تمام فضایل اخاقی این ماه 
تقویت تجربه مشترک معنوی در یک ماه کامل در 
بین اعضای خانواده است. بی تردید در ایام دیگر سال 

اعمــال عبادی اعم از نمازخواندن یا تاوت قرآن در 
کانون خانواده به صورت فردی انجام می شود، اما در 
ماه مبارک رمضان خانواده در فضای معنوی مشترکی 
درک یکســان و ملموسی از اعمال عبادی به دست 
می آورند که می تواند زمینه ســاز تقرب و هماهنگی 

بین اعضای خانواده شود.«
این روان شناس تربیتی و خانواده درباره فرصت 
رمضان برای ســاختن همدلی بین اعضای خانواده، 
توضیح می دهد: »حضور اعضای خانواده و همبستگی 
خانوادگی یکی از مزیت های ماه مبارک است. در ایام 

غیر از ماه مبارک، رفت وآمدهای اعضای خانواده در 
ساعت های غیرمعینی اتفاق می افتد؛ به نحوی که دیر 
و زود رفتن ها و بازگشتن ها مانع دیدار اعضای خانواده 
و انسجام درون خانوادگی می شود، اما در ماه مبارک 
رمضان به دلیل مشخص بودن زمان تناول سحری و 
افطار، معموالً اعضای خانواده همزمان با هم در کنار 
سفره سحری و افطاری حاضر می شوند که بنده در 
این مورد به همــه خانواده ها توصیه می کنم که در 
زمان سحر و افطار سعی نمایند مشاهده تلویزیون و 
حضور در شبکه های اجتماعی، اینترنت و... را به زمان 
دیگری موکول نمایند تا با تعامل بیشتری با اعضای 
خانواده با گفت وگو و تبادل احساســات و ارتباطات 
کامی نسبت به رفع کمبودهای عاطفی و انس بیشتر 

بین سایر اعضای خانواده و انتقال تجارب به یکدیگر 
گام های بلندی بردارند.«

وی توجه به زنان و مادران را به عنوان کدبانوهای 
خانواده از مهم ترین مسائل ماه مبارک رمضان دانسته 
و کمک به آنها را در این روزهای گرم ضروری دانسته 
و می افزاید: » با توجه  به این که مادران و همســران 
خود روزه دار هســتند و از آن ســو مسئولیت انجام 
امور منزل و بعضاً بانوان شاغل بیرون از منزل هم بر 
دوش آنها قرار دارد، ازاین رو بر تمامی اعضای خانواده 
واجب اســت که به مادران و همسران خود در امور 
سحری و افطاری کمک کنند و با مشارکت خانوادگی 
و صمیمی تــر در انجام امور منزل، کمک به مادران 

را به عنوان یک ثواب و کار عبادی به شمار آورند.«
وی تصریح می کند: »همچنین مادران و بانوان 
ارجمند در ایام گرم ماه مبارک رمضان می توانند با 
اعمال ســلیقه و فراهم کردن فضایی برای مساعدتر 
شدن ساعت های روزه داری با مدیریت درست برای 
روزه داران غذا و خوراکی هایی تهیه کنند که بتواند 

آب بدن را در طول روزه داری تأمین کرده تا فشــار 
روزه داری برای نوجوانان و روزه اولی ها کم تر شــود. 
طبیعتاً و قطعاً تدابیر ارزشــمند مادران در آســان 

گذشتن روزه داری قابل توجه است.«
تمرین خوش اخالقی در ماه مبارک رمضان

رســول خدا )ص( درباره فضیلت و عظمت ماه 
مبارک رمضان فرموده اند: »ای بندگان خدا! ماه خدا 
با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما روی آورده 
اســت؛ ماهی که نزد خداوند بهترین ماه ها اســت؛ 
روزهایش بهترین روزها، شب هایش بهترین شب ها 

و ساعاتش بهترین ساعات است. بر مهمانی خداوند 
فراخوانده شدید و از جمله اهل کرامت قرار گرفتید. 
در این ماه، نفس های شما تسبیح، خواب شما عبادت، 
عمل هایتان مقبول و دعاهایتان مستجاب است. پس 
با نیتی درست و دلی پاکیزه، پروردگارتان را بخوانید 
تا شــما را برای روزه داشــتن و تاوت قرآن توفیق 
دهد. بدبخت کسی است که از آمرزش خدا در این 
ماه عظیم محروم گردد. با گرســنگی و تشنگی در 

این ماه، به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت باشید.«
آن گاه پیامبــر اکرم )ص( وظیفــه روزه داران را 
برشمرد و از صدقه بر فقیران، احترام به سالخوردگان، 
ترحم به کودکان، صله ارحام، حفظ زبان و چشــم 
و گوش از حرام، مهربانــی به یتیمان و نیز عبادت 
و ســجده های طوالنی، نماز، توبــه، صلوات، تاوت 
قرآن و فضیلــت اطعام در این ماه ســخن فرمود. 
 )منابع: مفاتیح الجنان، تفسیر نمونه، ج 1، ص 634؛ 

المیزان، ج 2، ص15(
حسن خلق و گشــاده رویی از بارزترین صفاتی 
است که در معاشرت های اجتماعی باعث نفوذ محبت 
شده و در تأثیر ســخن اثری شگفت انگیز دارد. در 
ماه مبارک رمضان، نفس اماره به خاطر روزه ضعیف 
می شود و زمینه های خوب شدن، خود سازی و انجام 

عمل خیر، برای انسان ایجاد می شود.
ماه مبارک رمضان، مــاه تمرین برای عبودیت 
است، وقتی مؤمنی در یک ماه تاش می کند تا اهل 
قرآن و عمل خیر شــود، یقیناً با کمی صبر و تاش 

می تواند این خصلت را برای خودش نگاه دارد.
حجت االســام علی محمدیان یک کارشناس 
مسائل فرهنگی می گوید: » برخی افراد به خاطر دور 
شدن از عمل خیر، خجالت می کشند کار خیر انجام 
دهنــد، حتی برخی در انجــام واجبات نیز خجالت 
می کشــند، اما ماه مبارک رمضان فضای مناســبی 
را بــرای انجام کار خیر پیش مــی آورد، لذا ما هم 
بایــد حجاب های باطنی را کنــار زده و در این ماه 
تمرین عبودیت کنیم. ماه میهمانی خدا با رحمت و 
مغفرت به ما رو کرده است و انسان با روزه گرفتن و 
مناجات با خداوند، رحمت الهی و مغفرت پروردگار 

را بیش ازپیش برای خود فراهم می کند.«

وی در ادامه می گوید: »قرآن، برخورد مناسب و 
ســازنده را در برخورد با دیگران به ویژه تبلیغ دین، 
ضــروری می داند. پیامبر خــدا )ص( در برابر مردم 
به واسطه فیض رحمت الهی، برخوردی نرم و عاطفی 

داشته است.«
این کارشناس مســائل فرهنگی حسن خلق و 
خوش رویی را عاملی برای تأثیرگذاری و نفوذ کام 
برمی شــمرد و می گوید: »کســی که اصول و آداب 
اخاق اســامی را رعایت کند، ســخنانش در نزد 
مردم مورد پذیرش قرار می گیرد. در خانواده ای که 
اعضای آن مقید به رعایت اخاق هستند، آرامش و 
محبت موج می زند و این امر باعث استحکام بنیان 

خانواده می شود.«
سخن آخر

بستن درب دل مشکل است. چه کسی می تواند 
بگوید نفی خواطــر دارم؟ به این معنا که تخّیل ها، 
وسوسه ها و فکر های غیر خدایی، در دل من نمی آید، 
و فقط خدا در دل من اســت. چه کسی قادر است 
چنین ادعایی داشــته باشد؟ مشکل است، اّما از ما 
خواسته اند که چنین باشیم و عاوه بر کنترل زبان، 

چشــم و گوش، دل را کنترل کنیم. البته برای ما 
دلی نمانده اســت تا آن را کنترل کنیم. روزی یک 
نجــار به آیت اهلل اراکی گفته بود: »آقا یک نصیحت 
به ما بفرمایید.« آقای اراکی گفته بودند: »شــما که 
برای خانۀ همه َدرب می  سازی، یک درب هم برای 

دلت بساز!«
آیت اهلل حســین مظاهری از مراجع تقلید نقل 
می کنند: یکی از بزرگان این مطلب را روی منبر نقل 
کرده بود. اهل دلی پای منبر بوده اســت. با شنیدن 
این داستان گریه کرده و گفته بود: »آقا دلی برای ما 

نمانده تا برایش درب بسازیم!«
چــه حرف خوبــی! اّمــا باالخره مــا هم دل 
می خواهیم، این نعمت بزرگ که خدا داده اســت 

را نباید از دســت بدهیم. این دل درب می خواهد، 
درب و دربنــد می خواهد. این درب با روزۀ حقیقی 
ْوُم لِی َو أَنَا اُْجزی بِه «   ساخته می شود. با حدیث »الَصّ

)روزه برای من است و من پاداشش را می دهم(.
یکــی از بزرگان می گوید: »موقــع افطار، آنچه 
می خواهم از خــدا می گیرم، بعد افطار می کنم و تا 
ندهد افطار نمی کنم. با ارتباط عاطفی با خداوند هرچه 
می خواهد از خدا می گیرد. چنان که بزرگی می گفت: 
اُم َعلَیک اَیَّها الَنِّبی«،  در نماز وقتی می گویم: »الَسّ
اُم  تا جواب از پیامبر اکرم )ص( نشــنوم، وارد »الَسّ
َعلَینا و َعلی ِعباِد اهلل الّصالحین« نمی شوم، و تا از امام 
اُم َعلَیکم«  زمان)ارواحنافداه( جواب نگیرم، وارد »الَسّ
نمی شوم. این مقام ها مخصوص خواص است که روزۀ 
خاص می گیرند و مقام خاص هم پیدا می کنند. اخّص 
الخواص از ایــن مقام ها هم عبور کرده و به جاهای 

برتری می رسند.«
چه خوش گفته است شاعر:

 صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر به دوام
ناتمامان جهان را کند این پنج، تمام
ُصمــت، یعنی مراقبت از زبــان، یعنی پرهیز از 
حرف های بیهــوده و لغو؛ جــوع، یعنی کم خوری، 
یعنی همان سفارش پیامبر اکرم )ص( که فرمودند: 
»تا وقتی که گرســنه نشــده اید، غذا نخورید و قبل 
از آنکه ســیر شــوید، از ادامۀ غذا خوردن منصرف 
شوید؛ سهر به معنای شــب بیداری، عبادت شبانه 
و تهّجد یا همان ارتباط عاطفی با خداســت؛ عزلت، 
خودداری از شرکت در مجالس بیهوده، لغو و بدون 
نتیجه است. مداومت بر ذکر نیز ناگفته پیداست که 
 یعنی انســان با زبان، بــا دل و با عملش به یاد خدا

 باشد.«
اگــر روزه دار بــه این پنج دســتور عمل کند، 
به عبارت دیگر، اگر اعضاء و جوارح و دل او روزه باشد، 

حتماً موقع افطار دعای مستجاب دارد، حتماً می تواند 
در همــان روز، صاحب خانه را به درون خانه بیاورد، 

یعنی خدا را بیاورد در دلش.
امام صــادق )ع( می فرمایند: بــرای روزه دار دو 
هنگامۀ شادی و سرور اســت: نخست شادی وقت 

افطار و دیگر شادی هنگام دیدار پروردگار.
به راستی می بیند که به مطلوب و مقصود رسید، 
مقصود و مطلوب چیست؟ خدا؛ ما خلق شده ایم برای 

چه؟ برای اینکه به خدا برسیم:
إِنَّا هلِلَ َوإِنَّا إِلَیِه َراِجُعوَن

أاََل إِلَی اهلَلِ تَِصیــرُ اْلُُموُر » این همان صیرورت 
به سمت خداست )صیرورت: روزبه روز بهتر شدن(.

انسان می تواند موقع افطار به مطلوب و مقصود 
حقیقی برسد و خدا که صاحب خانه است را در دل 
خویش بیاورد، یعنی توجه پیدا کند و خدا را بیابد. 
نظیر وقتی که تشــنه است و تشنگی را می یابد، آب 
می خورد و ســیراب شدن را می یابد، یافتن خدا هم 
برای دل پیدا می شــود. خوشــا به حال کسانی که 

چنینی یافتنی هایی دارند.

❖

❖

❖

به اســتناد صورتجلسه مجمع  عمومی عادی مورخ 1395/04/20 و 
تاییدیه شماره 952/15/168712 مورخ 95/06/07 اداره کل تعاون 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:صورت های مالی سال 94 
تصویب شــد. سرمایه شــرکت تعاونی از مبلغ 5062556000 ریال 
بــه مبلــغ 5271778000 ریال افزایش یافت. فائــزه مرادلو به کد 
ملی 0081673078 به ســمت بازرس  اصلی و ولیعهد شــاملو به 
کد ملی 3933721458 به ســمت بازرس علی البدل برای یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. محمود فرهنگی به کد ملی 0060008504 
به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و رضــا رزقی به کد ملی 
0888613431 به ســمت عضو هیئت مدیــره- عضو اصلی و اصغر 
رضائی بــه کد ملی 3549291906 به ســمت عضو هیئت مدیره- 
عضــو اصلی و  خســرو حقیقی پناه به کد ملــی 0056200420 به 
ســمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلــی و حمیدرضا بحیرائی به کد 
ملی 1754913083 به ســمت عضو هیئت مدیــره- عضو اصلی و 
شمس اله ســامی به کد ملی 1581006098 به سمت عضو هیئت 
مدیره - عضو علی البدل و حمید معینی به کد ملی 1815359579 
به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل برای مدت 3 ســال 

انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
شرکت سهامی بیمه ایران به شماره ثبت ۱۳۵۵9 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۴۷۷

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396/12/29 
به تصویب رسید. غفور بلوری زاده با کد ملی 1465544951 به سمت بازرس 
اصلی و ندا روشن طبری با کد ملی 2142025447 به سمت بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ و تخم مرغ نازنین 
سهامی خاص به شماره ثبت 9۶۳9۶ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۴۵۳۰

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/9/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســاخت شهرک 
گردشــگری، صنعتی، روستایی و سالمت در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم به موضوع شرکت اضافه گردید 

و ماده مربوطه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89۶۳9 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۰۱۴۴

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت 
جهاد تعاون به شماره شناسه ملی 10101382904 
به نمایندگی آقای حســین فهمیده به شماره ملی 
0041974451 بــه ســمت نایب رئیــس هیئت 
مدیــره آقــای مجتبــی نعمتــی جم به شــماره 
ملــی 0036203270 بــه ســمت رئیــس هیئت 
 مدیره. شــرکت ســرمایه گذاری میاد ســازندگان

بــه شــماره شناســه ملــی 10101424086 به 
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره 
ملی 0451915501 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور به 
امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر 
شــرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت 
مدیــره و یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 8۷9۰۶

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۴8 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1399/01/31 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال 
1398/9/30 مــورد تصویــب قرار گرفت. آقای شــهرام 
گل افشــان بــه شــماره کارت ملــی 3873231239 
بعنــوان بازرس اصلــی و آقای محمــود امیراحمدی به 
شــماره کارت ملــی 0053205677 بســمت بــازرس 
علی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند شرکت 
جهاد تعاون به شــماره شناســه ملی 10101382904 
بــه نمایندگــی آقای حســین فهمیده به شــماره ملی 
0041974451 آقای مجتبی نعمتی جم به شماره ملی 
 0036203270 شــرکت سرمایه گذاری میاد سازندگان

بــه   10101424086 ملــی  شناســه  شــماره  بــه   
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره ملی 
0451915501 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 8۷9۰۶

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۴8 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان ســال مالی منتهی به ســال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 
شــهرام گل افشان به شــماره ملی 3873231239 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 
به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال )سال مالی 1399( 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
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 ۱۱۶۳۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵99۳۰۴ 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/27 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران 

به استان تهران، منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مرکزی، 

شهر تهران، محله شهرک صدرا، خیابان پنجاه و یکم، خیابان 

نصر پنجم، پالک 40 طبقه اول و کدپســتی 1485841999 

تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۶۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵9۱۳۱۶ 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران خیابان دکتر شریعتی باالتر 
از خیابان میرداماد خیابان شــهید منظرنژاد پالک 60 طبقه 3 
واحد 8 کد پستی1948813463 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت ماهان فارمد پارس با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴98۲۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۴۶۷9 

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومی عــادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
شــد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
- حمیدرضــا طباطبایــی به 
 0050986228 ملی  شماره 
بــه ســمت رئیــس هیئت 
ســیدمرتضی  و  مدیــره 
طباطبایی اوره به شماره ملی 
ســمت  به   1239461941
نایب رئیــس هیئت مدیره و 
مســعود طباطبایــی اوره به 
 0051299471 ملی  شماره 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
مدت  بــرای  مدیره  هیئــت 
دو ســال انتخاب گردیدند - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته و بروات و عقود اسامی 
با امضا مشترک دو نفر از سه 
نفر اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار 
به  باقریان  می باشــد.مهدی 
 0066322952 ملی  شماره 
به ســمت بــازرس اصلی و 
به  شــرع  رهروی  حمیدرضا 
 0071015647 ملی  شماره 
به ســمت بازرس علی البدل 
بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 

989  و شناسه 
ملی ۱۰۱۰۱۴۳9۶۲۱ 

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان 

تهران مرجع ثبت 
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 


