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هنگامی که پا به هســتی نهادم، با لبخند 
و نگاه مملو از عشــقت روبه رو شدم. با وجود 
تمام خستگی هایت، شنیدن صدای گریه هایم 
دنیایت را رنگین کرد. مــادر عزیزم! آغوش 
پرمهرت، ارمغان آرامش و خوشــبختی است 
و زمزمه های مادرانه ات انگیزه خلقت است و 
بوسیدن دستان خسته ات روحم را جال می دهد 
و شنیدن طنین دل انگیز صدایت عشق را در 
وجودم بیدار می کند. مهرت شاهکار خداوند 
است و هیچ زبانی قادر به وصف قدرت و زیبایی 

آن نیست.
می توانســتم  کاش  عزیــزم!  مــادر 
محبت هایــت را جبران کنم اما افســوس، 
هرچه کنم به اندازه قطره ای از دریای بیکران 
لطف تو نیست. و رســول خدا)ص( چه زیبا 
است.«  مادران  پای  زیر  »بهشــت   فرمودند: 

)نهج الفصاحه ص 434(
امروز جهان اسالم به نور قدوم مبارک دختری 
نورانی شد که برترین زنان عالم است. عظمت انسیه 
حوراء به گونه ای اســت که بــه یمن وجود مقدس 
ایشــان، ســوره کوثر بر پیامبر گرامی اسالم)ص( 

نازل شد.
ضمن تبریک والدت باســعادت عطای خداوند 
سبحان و الگوی بی بدیل زنان عالم، حضرت فاطمه 
زهرا)س(، به تمام مســلمانان جهان به ویژه مادران 
بزرگــوار، در گزارش پیش رو بــه بیان مقام مادر و 
جایگاه همسر در اسالم می پردازیم. با ما همراه شوید.

مقام واالی مادر در اسالم
مادر مقام ارجمند و واالیی در تمام ادیان آسمانی 
داشــته و دارد و همواره از عظمت وی یاد می شود. 
به خصوص در دین مبین اسالم که مکررا به جایگاه 
و مقام مادر اشــاره دارد. پیامبر گرامی اسالم)ص( و 
ائمه معصومین)ع( ســخنان گهربار فراوانی در این 

زمینه دارند.
پیامبر اکرم)ص( در تبیین مقام مادر می فرمایند: 
»بهشــت زیر پای مادران است«. دانشمندان علوم 
قرآنی معتقدند این حدیث حاکی از آن اســت که 
بدون رضایت مادر نمی توان به بهشت و نعمت های 
بهشــتی دســت پیدا کرد. در واقع یادآور رنج ها و 
زحماتی اســت که مادر در دوره بارداری، کودکی و 
تامین نیازهای جســمی و روحی فرزندش متحمل 
می شــود و بهشت مزد صبر و بردباری مادران است 

که به وی عنایت می شود.
در حدیثی دیگر حقوق و جایگاهی را که اسالم 
برای مادران مشــخص کرده، بسیار فراتر از دیگران 
حتی پدر اســت، چرا که مادر به عنوان اولین معلم 
انســان، نقش به سزایی در پرورش جامعه و هدایت 

آن به سوی سعادت و یا شقاوت دارد.
امام صــادق)ع( می فرماینــد: »مردی خدمت 
پیامبر)ص( آمد و گفت: ای رسول خدا به چه کسی 
نیکــی کنم؟ فرمود: به مادرت، عرض کرد، بعد از او 
به چه کســی؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس به چه 
کســی؟ فرمود: به مادرت، سؤال کرد: سپس به چه 

کسی؟ فرمود: به پدرت.«
حدیث فــوق به اولویت نیکی بــه مادر و مقام 
واالی او اشاره دارد. ابوعلی سینا نیز در این خصوص 

مقام مادر و جایگاه همسر در اسالم

گروه گزارشزرها)   س( الگویی ربای     

همیشه اتریخ
خداونــد خطــاب بــه پیامبــر 
اسالم)ص( می فرماید: »به برکت 
والدت بانوی بزرگ اسالم حضرت 
خیرات  تمام  کبری)س(،  صدیقه 
عالم را به تو دادم«، خانم ها باید 
به خودشان افتخار کنند که چنین 

الگویی دارند.

حجت االسالم ایرانی کارشناس مســایل دینی: داشتن جامعه سالم در 
گرو خانواده سالم است و اگر خانواده نباشد جامعه ای نیز نخواهد بود و 

خانواده هم بدون مادر معنا ندارد.

می گوید: »مادر با یک دســت گهواره را می جنباند و 
تکان می دهد اما با یک دست عالم را متحول می کند 
و تکان می دهد. ممکن است دانشمندی تحویل بدهد، 

ممکن است ظالمی را.«
حجت االســالم والمســلمین »ایلــدار ایرانی« 
کارشناس مسایل دینی در گفت وگو با گزارشگر کیهان 
از مقــام مادر می گوید: »زبان از وصف مقام و جایگاه 
مادر در زندگی بشر قاصر است لذا به توصیفاتی که 
خداوند در قرآن کریم سوره مبارکه اسراء اشاره دارد 
می پردازیم. در آیه 23 ســوره مبارکه اسراء خداوند 
حکم کــرده که جز خدا را عبادت نکنید و بالفاصله 

بعد از این فراز می فرماید به پدر و مادرت احسان کن. 
در واقع بعد از عبــادت خداوند نیکی به پدر و مادر 
از واجبات اســت. بعد می فرماید به پدر و مادر حتی 
اف هم نگو. یعنی حتی اگر باالترین ظلم را به شــما 
کرده باشند، بدون قید و شرط حق کمترین رنجش 

را بر آنها نداری.«
وی ادامــه می دهــد:  »در روایتی پیامبر گرامی 
اسالم)ص( می فرماید: کسی که پای مادرش را ببوسد 
مثل این است که آستانه خانه خدا را بوسیده است. در 

واقع مادر به منزله کعبه است. هر قدر از مقام واالی 
مادر بگوئیم باز هم کم است.«

حجت االسالم ایرانی با اشاره به نقش مادران در 
تعالی خانواده می گوید: »داشتن جامعه سالم در گرو 
خانواده سالم اســت و اگر خانواده نباشد، جامعه ای 
نیــز نخواهد بود و خانواده هم بدون مادر معنا ندارد. 
پیشــرفت و تعالی خانواده ارتباط تنگاتنگی با مادر 
دارد. هــر کجای دنیا که پیشــرفتی اتفاق افتاده به 
برکت وجود مادر بوده است. شهدای دفاع مقدس ما 

را همین مادران تربیت کردند که این چنین با ایثار 
و از خود گذشتگی به مقام شهادت نایل آمدند.«

وی می افزاید: نقش تربیت کودک به عهده مادر 
است. هیچ عامل اجتماعی دیگری از قبیل مدرسه، 
دانشگاه و... نمی تواند این مسئولیت عظیم را به انجام 
برســاند. لذا روح کودک فقط با مادر آرامش می یابد 
و به درســتی تربیت می شود. امروزه اگر گاها شاهد 
رفتارهای نامناسب و ناهنجاری در بین برخی نوجوانان 

هســتیم به خاطر وجود ناهنجاری در شــبکه های 
اجتماعی اســت که فرهنگ بی هویت غرب برای ما 
تعریــف کرده و بعضا از کنتــرل مادران و خانواده ها 

خارج شده است.«
الهه مهر، مادر

مادر شدن، شگفت انگیزترین و زیباترین حسی 
اســت که یک زن می تواند تجربه کند. حسی که در 
کنــار آرامش و صبر، قدرت یــک زن را صدها برابر 
می کند. و این نعمت بزرگ را به یمن تولد بانوی بزرگ 
اســالم، حضرت فاطمه زهرا)س( جشن می گیریم و 
با هدیه و گل و شــیرینی برای دست بوسی به دیدار 
مادرانمان می رویم و خدا را برای وجودشــان شــکر 
می کنیم. اما چه بســیار مادرانی که در انتظار دیدار 
فرزندانشان در خانه سالمندان روزگار می گذرانند و 

یا مادرانی که کیلومترها از فرزندانشــان دور هستند 
و به خاطر موفقیت و سعادت آنها تنهایی را به جان 
می خرند و چه بسیار فرزندانی که بر جای خالی مادران 

آسمانی شان اشک حسرت می ریزند.
»زینب« مادری که بیش از 60 سال سن دارد در 
گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »وقتی 
مادر می شوی دیگر برای خودت زندگی نمی کنی و 
تمام تالشــت را برای آرامش و خوشحالی فرزندانت 

انجــام می دهیــد. از تمام آرزوها و خواســته هایت 
می گذری تا بتوانی خواســته های فرزندانت را جامه 
عمل بپوشــانی و آنها را به سر و سامان برسانی. اما 
وقتی بزرگ می شــوند به دنبال زندگی شان می روند 

که البته این یک قانون طبیعت است.«
وی بیان می دارد : »خوشبختانه فرزندانم همگی 
ســامان گرفته اند و به خاطر مشــغله زندگی کمتر 
فرصت ســر زدن به ما دارند. امروز بسیار خوشحالم 
که بــه بهانه زیبای والدت حضرت فاطمه زهرا)س( 
دور هم جمع می شویم و لحظاتی را با عشق در کنار 
هم ســپری می کنیم.« این مادر زحمتکش در ادامه 
می افزاید: »فرزندان باید بدانند والدین همیشه چشم 
انتظار دیدن هر چند کوتاه آنها هستند. حداقل با یک 
تماس هم که شده آنها را از چشم انتظاری دربیاورند.«

در بازار تهران جوانی بر روی نیمکت چوبی نشسته 
و نگاهش را به عابرانی دوخته که همگی در تکاپوی 
تهیه و تدارک برای روز مادر هســتند. به او نزدیک 
می شــوم و از حال و هوای روز مادر می پرسم. وی با 
لحنی غمگین همراه با بغض می گوید: »مادرم را به 
تازگی از دست دادم. وی زنی فرهیخته بود که تمام 
زندگی و جوانی و آرزوهایش را فدای فرزندانش کرد. 
با دیدن شادی و هیجان مردم برای این روز بزرگ من 

هم شاد می شوم و با سرکوب غم  بزرگی که در قلبم 
دارم، همراه با آنانی که گل در دســت و خنده بر لب 
دارند به عشق مادر مهربانم به آسایشگاه سالمندان 
مــی روم تا با تبریک به مادران و دیدن شــادی آنها 

تسکین پیدا کنم.«
»علی« با اشاره به بی توجهی بعضی فرزندان به 
پدران و مادران شان اضافه می کند: »پدران و مادران 
تا هســتند قدرشان را بدانیم و از عشق شان سیراب 
شویم زیرا با خشکیدن چشمه مهر مادر و پدر قطعاً 

زندگی بسیار سخت و دشوار خواهد گذشت.«
نقش زن در ایجاد تعادل عاطفی و روانی خانواده

زن با قدرت کالمی و هوش عاطفی باال و اســتفاده 
از آنها در مسیر درست می تواند نقش مهمی را در ایجاد 
تعــادل عاطفی و روانی خانواده ایفا کند. زن در خانواده 
راهبرنده، تنظیم کننده و جهت دهنده است و تأثیر زیادی 

بر اخالق و عملکرد اعضاء و به تبع آن اجتماع دارد.
به عقیده روان شناســان از مهمترین عواملی که 
سبب تحکیم و تعادل عاطفی در خانواده است، می توان 
به ایمان به خدا، پرهیز از کینه توزی، پرهیز از سوء ظن، 
احترام متقابل اشاره کرد و زن می تواند با همسرداری 
نیکو، حسن خلق، رازداری و متانت و عدم منت گذاری 

بر همسر آرامش را در خانواده به ارمغان بیاورد.
»حجت االسالم والمسلمین ایلدار ایرانی« در ادامه 
با اشــاره به نقش پررنگ همسران در ایجاد تعادل و 
هماهنگ کردن خانواده به گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: »همسر بیش از سایر افراد خانواده ارتباط 
تنگاتنگی با اعضاء دارد و بر همین اساس تنظیم کننده 
فضای درون خانواده اســت. به طــوری که بدون آن 

خانواده  از هم گسیخته می شود.«
وی می افزاید: »خداوند در قرآن ســوره مبارکه 
روم آیه 21 می فرماید یکی از نشانه های خلقت وجود 
همسر است که خداوند از جنس شما او را خلق کرده 
تا در کنار او به آرامش برسید و در ادامه همین آیه 
می فرماید به وسیله همسر خداوند مودت و رحمت 
قرار داده است. بنابراین همسر می تواند تعادل را بین 
اعضاء حفظ کند و عشــق و رحمت و مهربانی را در 

خانواده ایجاد کند.«
حجت االســالم ایرانی بیان می دارد: »روایات و 
احادیث بســیاری در باب جایگاه همسر در خانواده 
وجود دارد. در روایتی زن را مانند گلی می دانند. نباید 
از او انتظار داشــته باشید که کارهای خانه را انجام 
بدهد. حتی وی می تواند برای شیری که به فرزندش 
می دهــد اجرت دریافت کند. زن در خانواده نیاز به 
محبت و توجه اعضای خانواده به ویژه همسرش دارد 
زنان برخالف مردان برون گرا هستند لذا نیاز دارند 
ســاعتی را با همسرشان صحبت کنند. مردها باید 
پای صحبت ها و درددل های همسرانشان بنشینند 
و آنها را از لحاظ کالمی راضی کنند. نیاز زن ها بیشتر 

ظاهری و عاطفی است.«
وی با تاکیــد بر اهمیت والدت حضرت فاطمه 

زهرا)س( می گوید: »خداوند خطاب به پیامبر گرامی 
اسالم)ص( در قرآن کریم می فرماید: به برکت والدت 
بانوی بزرگ اســالم حضرت صدیقــه کبری)س(، 
ام االئمه و تربیت کننده ائمه معصوم علیهم الســالم، 
تمام خیــرات عالم را به تــو دادم. خانم ها باید به 

خودشان افتخار کنند که چنین الگویی دارند.«
همانگونه که مردان بر زنان حقی دارند، زنان نیز 

بر مردان حقی دارند. 
به طوری که در احادیث بســیاری بر آنها تاکید 
شده است. از جمله احادیثی که پیامبر گرامی اسالم 
در باب وظایف زنان بر مردان نقل فرمودند می توان 
به اهمیت استقبال و بدرقه مرد از سوی همسرش 
اشاره کرد. و اینکه برای زن جایز نیست که شوهرش 
را به بیش از توانایی اش مجبور کند. امام صادق)ع( 
می فرماید: »خوشــا به سعادت زنی که شوهرش را 
بزرگ دارد و به او آزار نرساند و همیشه از شوهرش 

فرمانبرداری کند.«
امام باقر)ع( می فرماید: »برای زن هیچ شفیعی 
نزد پروردگارش به اندازه رضایت شوهرش سودمندتر 

نیست.«
بخشــی از سفارشات حضرت فاطمه زهرا)س( 
به حضرت علی)ع( می فرماید: »ای علی! من فاطمه 
دختر محمد هستم. خدا مرا به ازدواج تو درآورد تا 
در دنیا و آخرت برای تو باشــم. تو از دیگران بر من 

سزاوارتری.«
و چه زیبا سرودند شاعر روزگار ما که »زن نیستم 
اما زنی را می شناسم که پای تمام قول های مردانه اش 

ایستاده است و من مادر، خطابش می کنم!«

یک شهروند: پدران و مادران تا هستند قدرشان را بدانیم و از عشق شان 
سیراب شویم زیرا با خشکیدن چشمه مهر مادر و پدر قطعا زندگی بسیار 

سخت و دشوار خواهد گذشت.

متقاضیــان محتــرم می تواننــد بــا توجه به جدول زیر نســبت به انتخــاب هر یک از نشــریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
6104337743976845 بانک ملت به نام حســین شــریعتمداری )موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به 

صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

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

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

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1400

 1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

10/860/0005/430/0002/715/000روزنامه کیهان

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان انگلیسی

16/860/0008/430/0004/215/000روزنامه کیهان عربی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله کیهان ورزشی

5/520/0002/760/0001/380/000مجله زن روز

2/761/0001/385/000690/000مجله کیهان بچه ها

__________425/000مجله کیهان فرهنگی

امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/5/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدآقا مقیمی 

اســفندآباد به کد ملی 5039817339 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و حســن گویا به کد ملی 1971892051 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و شــعاع اهلل شمس 

اسفندآباد به کد ملی 5039513331 به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 

و کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله 

چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت 

مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب 

ســود و زیان را برای سال مالی 1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان و فارس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴8۷6۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۹۵۲۰

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

اســتناد صورتجلســه  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
ملی  به شــماره  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
هیئت  رئیس  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
ملی  به شــماره  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
اسالمی  عقود  و  قراردادها 
با امضاء آقایان مختار نورانی 
و حسن ربیعی همراه با مهر 
شرکت معتبر و اوراق عادی 
بــا امضاء هر یک از آقایان 
مختار نورانی، حسن ربیعی 
و محمدتقی ربیعی با مهر 
می باشد.  معتبر  شــرکت 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوچه  مطهری-  خ  کوثر- 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
واحد 4 کدپســتی:   -39
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 6۰8۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵8۷۵۵

سازمان ثبت
 اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1397/04/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی قربانی چناری به شماره 
ملی 5699039996 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ترکاشون به 
شــماره ملی 3979663116 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غفار 
قربانی چناری به شــماره ملی 5699041613 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل و آقای بهنام قربانی چناری به شــماره ملی 0011353351 به 
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی و نامه های عادی و اداری بــا امضاءمدیرعامل یا 

رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
-آقای نظرعلی نقی پور چناری به شــماره ملــی 5699038035 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای کیوان صالحی چناری به شماره ملی 5699046860 به 

عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهی تغییرات شرکت نقشه برداران دیماور کرج 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۴8۱۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۹۱8۰

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به 1398/12/29 به 

تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت گسترش پایا صنعت سینا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷88۰۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳6۳۵8 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
شــرکت بوســیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر 
عضو اصلی که توسط مجمع عمومی از بین صاحبان 
ســهام انتخاب می شــوند، اداره خواهد شد. رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشــد. 
مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشــند و در 
صورت عزل یا اســتعفاء یا فوت یا ســلب شرایط از 
هر یک از مدیران، اعضای هیئت مدیره باید مجمع 
عمومی عادی شــرکت را به منظــور تکمیل اعضاء 
هیئــت مدیره دعوت نماید. مدیر یا مدیران انتخاب 
شــده برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره سمت 
مدیریت را برعهده خواهند داشت. ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت نابل سهامی خاص
 به شماره ثبت ۹۰۲۰۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۷۲۳

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

بر مبنای مصوبات هشــتاد و یکمین اجالس شورای عالی اســتاندارد مورخ 1366/11/13 
ســاخت و فروش مصنوعات فلزات گرانبها باعیار رسمی مشمول مقررات استاندارد اجباری 
می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 2132 تحت عنوان جواهر و فلزات گرانبها- عیارهای 
رسمی آلیاژهای فلزات گرانبها در یکصد و ششمین اجالسیه کمیته ملی مربوطه مورد تجدید 
 نظر سوم قرار گرفته است و جایگزین استاندارد ملی شماره 2132 سال 1384 گردیده است.

مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:

لذاکلیــه تولید کنندگان و واردکنندگان این فرآورده ســه ماه پس ازتاریخ انتشــار آگهی در 
روزنامه رســمی مهلت خواهند داشت  تا نسبت به رعایت اســتاندارد مذکور اقدام الزم را به 

عمل آورند.
واردات فرآورده های مشــمول مقررات استاندارد اجباری پس از انقضای مهلت مقرربرحسب 
ضرورت و اولویت باید منطبق با اســتاندارد ملی و یا استانداردها و ضوابط فنی معتبر و مورد 

قبول سازمان باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق براساس 
اســتاندارد تعیین شده توسط کشور هدف یا استانداردهای بین المللی مورد قبول طرفین و یا 
مشخصات فنی اظهار شده توسط مراجع قانونی و یا ذیصالح کشور هدف و یا صدورگواهی 

انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهدبود.
کلیه اشــخاص حقیقی وحقوقی ذیربط می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر در مرکز به 

سازمان ملی استاندارد ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.

اطالعیه 
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل م الف 3620
شناسه آگهی: 1263532


