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امیرالمؤمنین )ع( یک جمله خیلی درخور تأمل، 
کلیدی و بسیار جذابی دارند که می فرمایند: »جایگاه 
پدر برای یک فرزند انتقال ادب است«؛ یک پدر باید 
بتواند یک سبک زندگی را که از تعقل باال و خرد باال 
برخوردار است، به فرزند بیاموزد و آن فرزند را در تمام 
تالطم های زندگی، روز های خوب و بدش به یک ادبی 
برساند که بتواند در های بسته زندگی اش را باز بکند، 
راه های خوب زندگی اش را پیدا بکند؛ این یکی از آن 
ویژگی های درجه یک پدر خوِب مسلمان ایرانی در 

کشور ما است.
پدر ایرانی، مرد زحمت کش و پرعطوفتی است که در هر 
طبقه اقتصادی و اجتماعی به فکر خانواده است، پدر مانند 
کوهسار بلند برفی است که در زمستان برف بر آن می نشیند 
و در طول سال، این ذخیره به چشمه جاری می شود. محبتی 
که پدر به مادر دارد باعث می شود تا از این چشمه، آب به گل ها 
و گیاهان برسد. دست ها و چهره هایشان نشانگرِ سال ها تالش 
برای آسایش خانواده است، پدرانی که محکم ترین تکیه گاه 
خانواده و آغوش گرمشان در دنیا نظیر ندارد. استواری پدر را 
به کوه تشبیه می کنند، اما پدران از کوه هم محکم تر و استوارتر 
هستند. پیچ وخم های زندگی و گردنه های سخت را با صبر و 
استقامت طی می کنند تا خانواده در آسایش و آرامش باشد.

نقش پدر از نگاه امیرالمؤمنین )ع(
پیامبر اعظم)ص( خطاب به حضرت علی )ع( فرمود: »من 

و تو، پدر این امت هستیم.« )معانی االخبار ص118(
حجت االسالم تقی زاده یک کارشناس مسائل فرهنگی 
برایمان توضیح می دهد: »یک پدر که منشأ تولید و پیدایش 
انسان است که همان پدر جسمانی است و دیگری پدری است 
که منشأ تربیت و ترقی و کمال انسان است که پدر روحانی 
قلمداد می شود. پیامبر)ص( و حضرت علی )ع( پدران روحانی 
و معنوی امت هســتند که با علم و حکمت امت را تربیت و 

تعلیم داده و از آتش دوزخ دور می سازند.«
وی در ادامه می گوید: »نامه امیرمؤمنان )ع( به فرزندش 
امام حســن مجتبی )ع( نمونه ای بزرگ و مهم از اندیشه ها و 
رهنمودهای تربیتی آن پیشــوای الهی است که در متن آن 
آموزش ها و روش ها و راهکارهای ارزشمندی نهفته است و 

جنبه های مختلف تربیت و پرورش را می نمایاند.
در بخشــی از این رهنمودها برای یافتن محوری ترین 
مسئولیت های پدران در تربیت فرزندان دقت و تعمق می کنیم: 
»پسرم! من فضایل و ارزش های اخالقی را برای تو نمایاندم و 
برشمردم... پیش از آن که خواهش ها و دگرگونی های دنیا به 
تو هجوم آورند و پذیرش اطاعت مشکل گردد؛ زیرا قلب نوجوان 
همچون زمین حاصلخیز و آماده کشت است که هر بذری در 
آن پاشیده شود می پذیرد. پس در تربیت تو شتاب کردم پیش 
از آن که دل تو سخت شود و فکر و عقل تو به چیزی دیگر 
متمایل و مشغول و مغشوش گردد و نیز تا به این وسیله به 
استقبال کارهایی بروی که صاحبان تجربه زحمت آزمون آن 
را کشیده اند و تو را از تالش و یافتن بی نیاز ساخته اند. پسرم! 
درســت است که من به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام؛ اما در 
کردار آنان نظر افکندم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان 
سیر کردم تا آنجا که گویا یکی از آنان شده ام بلکه با مطالعه 
تاریخ آنان گویا از اول تا پایان عمرشــان با آنان بوده ام پس 
قسمت های روشن زندگی آنان را از دوران تیرگی شناختم و 
زندگانی سودمند آنان را با دوران زیان بارش شناسایی کردم 
ســپس از هر چیزی مهم و ارزشمند آن را و از هر حادثه ای 
زیبا و شیرین آن را برای تو برگزیدم و ناشناخته های آنها را دور 
کردم پس آن گونه که پدری مهربان نیکی ها را برای فرزندش 
می پسندد من نیز بر آن شدم تو را با خوبی ها تربیت کنم.« 
این کارشناس مسائل فرهنگی با نگاه به ابعاد مختلف این نامه 
حضرت علی )ع( به فرزندشان امام حسن مجتبی )ع( توضیح 
می دهد: »در نگاه آموزه های تربیتی اسالم پدران باید همواره از 
درگاه حضرت پروردگار تربیت صحیح و کامل فرزندان را تمنا 

الگویی برای 
همیشه تاریخعلی)ع( 

نقشمحوریپدر
درخانوادههایاسالمی

بخش دوم

❖

یک پدر: پدر بودن مسئولیت بزرگی 
اســت. همواره نگــران فرزندانم 
هستم و همیشه به آنها فکر می کنم. 
درست است که در شهرستان کار 
می کنم، اما همیشه به هر طریق در 
حال ارتباط و گفت وگو با فرزندانم 
با فرزندان  هستم. حفظ گفت وگو 

اهمیت باالیی دارد.

کنند و خداوند را به یاری بطلبند. در این رهنمودهای ژرف 
تربیتی امیرمؤمنان )ع( چهار محور و موضوع مهم از وظایف و 
مسئولیت های پدران در تربیت و پرورش فرزندان موردتوجه 
قرار می گیرد: تربیت اخالقی و معنوی، پرورش فکری و اعتقادی، 

بینش یابی و فرصت شناسی، تجربه آموزی و عبرت آموزی.«
شهروندان از محبت پدرانه می گویند

امیر شاهســونی اهل شــیراز و پدر 2 فرزند و کارمند 
پتروشیمی به ما می گوید: »باتوجه به شغلم که خارج از شیراز 
است، کارهای خانه برعهده همسرم است. پدر بودن مسئولیت 
بزرگی است. همواره نگران فرزندانم هستم و همیشه به آنها فکر 
می کنم. درست است که در شهرستان کار می کنم، اما همیشه 
به هر طریق در حال ارتباط و گفت وگو با فرزندانم هستم. حفظ 

گفت وگو با فرزندان اهمیت باالیی دارد.« 
یکــی از مغازه دارهای قدیمی خیابان طالقانی پایتخت 
می گوید: »پدر، پدر اســت و تاج سر. او به تو می گوید که تو 

کیستی و باید چگونه در برابر شرایط زندگی تاب بیاوری؟«
 پیرمرد که هفتادساله به نظر می رسد، با خنده ای بر لب، 
طاقچه ای را در مغازه اش نشان می دهد و می گوید: »چهار یا 
پنج ساله بودم که پدرم مرا بغل کرد و در این طاقچه گذاشت 
و گفت که اگر کفاشــی را دوســت دارم و از چرم و میخ و 
چکش خوشت می آید، این جا همان جایی است که باید همه 
عمرت را کارکنی.«  بعد راسته بازار را نشانم داد و گفت: »اینها 
هم شغل های دیگری است که می توانی داشته باشی پسرم. حاال 
خودت ببین از چه کاری خوشت می آید؟ خدا بیامرزد اموات 
شما را، فقط ای کاش اجازه داده بود درس بخوانم. قدیمی ها به 

کارکردن فرزندان پسرشان و مهارت آنها می بالیدند.« پیش تر 
که می روم، در پارک هنرمندان سه جوان درباره پدرهایشان 
می گویند: »وقتی که من در خواب هستم می رود و وقتی من 
در خواب هستم می آید و دست هایش همیشه پر است، حتی 
وقتی چیزی ندارد، تصور زندگی بدون پدر، هولناک اســت. 
نمی شود آدم صبح چشم هایش را باز کند و ببیند جای پدرش 
خالی است. او، هنوز هم به رسم همیشگی مشکالت زندگی را 
یک به یک برای ما به شکالت تبدیل می کند، بنابراین تکیه گاه 
محکمی است که حتی نام او نیز می تواند برای یک عمر آدم 

را سرپا نگه دارد.«
یکی دیگر از این جوان ها می گوید: »دسِت پدر گاهی خالی 
است و شاید شانه هایش بلرزد، اما او مرد پرعطوفتی است که 
نمی خواهد غم و ناتوانی اش را دیگران ببینند، او رگ وریشه 
هر آدمی است. پدر، مردی است که رگ وریشه هر آدمی روی 
زمین است و تو زیر سایه این درخت، در دامان مادر پرورده 
می شوی.« شهروند دیگری در حال و هوای روز پدر برایمان 
می گوید: »18 سال قبل پدرم را از دست دادم. هنوز مرگش 
را باور نمی کنم و همیشه به یادش هستم. پدرم سال ها قبل 
راننده بود و مرا یک بار با خود به سفر برد. هنوز پس از گذشت 
بیش از 30 سال خاطرات آن سفر را به یاد دارم و هیچ وقت آن 
را فراموش نمی کنم. شدت این خاطره به حدی بود که دلم 
می خواست راننده بشوم، اما مسیر زندگی ام تغییر کرد! هنوز 

جای خالی پدرم در زندگی ام حس می شود.«
یک خانم ســن و ســال دار از پدرهای قدیم می گوید: 
»پدرهای قدیمی هیبتی داشــتند که نمی توانســتی توی 

وجود دارد و آن اینکه وجود دانایی و توانایی در مرد به این 
خاطر بوده است که مرد در خانواده سنتی، روابط اجتماعی 
و تعامل بیشتری داشته است، ولی هم اکنون خانم ها نیز با 
پیشرفت در عرصه های اجتماعی، موقعیت ویژه ای دارند.« 
وی ادامه می دهد: »خانواده ایرانی به پدر ایرانی وابسته است 
و این محاسنی دارد که باید ارزش های فرهنگی خودمان را 
نیز در نظر داشته باشیم. ما شرقی ها و به طورکلی مردم آسیا 
و به ویژه ایرانیان، پدر را نماد قدرت، مهربانی و اقتدار می دانیم 

و پدرها معموالً خانواده دوست هستند.«
این روان شناس می افزاید: »عبارتی هست که می گوید 
زن فرزند را به دنیا می آورد و مرد یا پدر دنیا را به فرزند نشان 
می دهد. می توان استنباط کرد که تربیت فرزند، کار پدر است 
و اصول مراقبت از خود، اصول اجتماعی شدن و شکوفایی رشد 
عاطفی و معنوی را پدر به خانواده می آموزد و حتی وقتی هم 
که نیست، نقش او وجود دارد. به عنوان مثال، مادر به فرزندانش 
می گوید: پدرتان در مورد این موضوع یا موضوعی دیگر چنین 
گفته است و به این شکل رهنمودها از طریق پدر به مادر و از 

مادر به فرزندان ابالغ می شود.«
مناسبت ها را تجملی نکنید

پدر امروز شاید به دلیل مشکالت اقتصادی خسته باشد، 
اما ناتوان نیست و اینها سختی ها و فراز و نشیب های زندگی 
است. گاهی به جای اینکه در این مناسبت ها زندگی را پر از 
زروزیور کنیم یا هدیه بخریم، باید شرایط موجود را درک کنیم. 
برخی از پدرها دغدغه زندگی دارند و نباید با درخواست های 

بیهوده به آنها فشار آورد.
 احمد پدرام روان شناس ضمن بیان مطالب باال تصریح 
می کند: »تجمالت باعث این شده است که در مناسبت ها 
مــوارد مهمی را از دســت بدهیم و به آنها توجه نکنیم. ما 
مناسبت ها را برای این احیا و پاسداری می کنیم که ببینیم از 
سال گذشته تاکنون چه رشد معنوی و روحی در روند تربیت 
و مراقبت از خودمان داشته ایم؟ اما متأسفانه گرامیداشت این 
مناسبت ها جای خود را به خرج های غیرضروری داده است.«
 وی اظهار می کند: »متأسفانه برآورد این هزینه ها نیز 
در کشــور ما دشوار است و چشم وهمچشمی ها باعث شده 
اســت که برخی ناچار به تحمل این شرایط شوند. برخی از 
یک هفته پیش از فرارسیدن روز زن یا روز مرد، با دغدغه و 
نگرانی هدیه هایی تهیه می کنند و تا یک هفته بعد از آن نیز 
دلخوری هایی وجود دارد که مثالً چرا اول ازهمه به پدر خودت 
و بعد از آن به پدر من هدیه دادی درحالی که مناسبت ها نباید 

زمینه دلخوری باشند.«
این روان شناس می افزاید: »این گونه است که چرایی های 
زیادی در برخی خانواده ها به وجود می آید که »چرا روز زن یا 
مرد را فراموش کردی؟« یا »چرا تبریک نگفتی؟« و چراهای 
فراوان دیگری که موجبات دلخوری افراد را به وجود می آورد، 
درحالی که هدف هر جامعه ای از پاسداشت چنین روزهایی، 
عمدتاً برآوردن نیازهای مادی نیست.« وی خاطرنشان می کند: 
»بنابراین بهتر اســت به جای اینکه رنج این تشریفات را بر 
خود هموار کنیم، این روز و روزهای مشابه را شروعی برای 
خودشناسی بدانیم و به فرزندانمان نشان دهیم که امروز روز 
مرد است و من رفتار مردانه ای از خود نشان خواهم داد و به 
مادرتان کمک می کنم یا قول می دهم که کمک و همکاری 

بیشتری در خانواده داشته باشم.«
 پــدرام در تکمیل صحبت هایش می افزاید: »فرزندان 
باید پدر و مادر و حد توانایی آنها را بشناســند. برای پدرها 
از لحاظ مالی این روزها زندگی ســخت می گذرد. برخی از 
پدرها خودشــان دهه شصتی هستند و از توان مالی خوبی 
برخوردار نیستند؛ بنابراین از فرزندان و حتی از خود والدین 
انتظار داریم که در تربیت فرزندان، بحث آشنایی با اقتصاد را 
نه با ناامید کردن آنها بلکه با داشتن یک روش درست آموزش 
دهند تا هزینه های زندگی را به ویژه در این مناسبت ها تعدیل 

و مدیریت کنند.«

چشم هایشان نگاه کنی، به همه چیز از اسالم و قرآن و خانواده 
تا زندگی شخصی و خانوادگی پایبند بودند و نمی توانستی 
حرفی روی حرفشان بزنی، دل خانواده را گرم نگه می داشتند 

و اجازه نمی دادند که فرزندانشان در سختی تنها بمانند.«
 سن و سالی از او گذشته و یاِد پدر چشم های کم سویش 
را منور می کند. یاد مردی قدیمی که به قول او با ابهت بود، 

اما نمی گذاشت خانواده در سختی و تنهایی بماند.
قدر آیینه بدانیم چو هست

حمیدرضا صباغیان ساکن کرج و کارمند آزمایشگاه و 
پدر یک فرزند پســر به ما می گوید: »همسرم خانه دار و من 
هزینه های خانواده را تأمین می کنم.« او فرزندش را بســیار 
دوســت دارد و دلش می خواهد یک خانه و مغازه برایش در 
آینــده فراهم کند. می گوید: »در جلســات اولیاومربیان در 

مدرسه شرکت می کنم و پیگیر مشکالت فرزندم در مدرسه 
هستم. او را به کالس های مختلف مهارت آموزی فرستاده ام تا 

بعدها به کمکش آید.«
حجت االسالم والمسلمین مهدی گرجی استاد حوزه و 
دانشگاه پیرامون نقش تربیتی و جایگاه پدر در اسالم، توضیح 
می دهد: »قرآن می فرماید: »الرجال قوامون علی النساء« قوام 
به معنای تکیه گاه است. وقتی نهالی را می کارند، در کنار آن 
تکیه گاهی می گذارند که آن نهال خوب رشد کند، مرد یا پدر 

نیز چنین نقشی در زندگی همسر و فرزندان خود دارد.«
این کارشناس مذهبی و استاد حوزه ادامه می دهد: »در 
روایت آمده است: مرد، مدیر خانواده است، یعنی آقای خانه 
است و زن، مدیر خانه است. این جایگاه ها باید مشخص شود 
تا وظایف آنها نیز به منصه ظهور برسد و بر همه افراد خانواده 
مشخص شود.« وی می افزاید: »شهید مطهری تعبیر دیگری 
نیز در این زمینه دارند، ایشــان می فرمایند: »پدر مانند یک 
سد آب است که در پشت آن آب حجیمی جمع شده است. 
این آب، محبت و غرایز مادرانه اســت و سد، پدر. وجود این 
سد باعث می شود تا محبت مادری به صورت تعدیل شده به 
فرزندان برسد. اگر این سد برداشته شود فرزندان دچار افراط 
محبت مادرانه می شوند و معموالً در خانواده هایی که پدر نباشد 
و نقش خود را به درستی ایفا نکند، فرزندان دچار افراط محبت 
مادرانه می شوند. همچنان که آب زیاد، ریشه گیاه را از بین 
می برد، محبت زیاد نیز فرزندان را نابود می کند. محبت باید 
در حدی باشد که از سویی مانع رشد فرزندان نشود و از سوی 

دیگر موجبات انحراف آنها را به وجود نیاورد.«

حجت االسالم گرجی تصریح می کند: »هنگامی که والدین 
به پیری می رسند، اوضاع بر وفق مراد پیش نمی رود. آنها وقتی 
پیر می شوند، شکننده تر می شوند و این وظیفه فرزندان است 
که مراقب آنها باشند. حرمت پیران نگهدار ای پسر / تا نگردد 
طول عمرت مختصر.«  وی با تأکید بر حفظ حرمت والدین، 
تصریح می کند: »سعی کنیم تا حرمت والدین را نگاه داریم. 
»قدر آیینه بدانیم چو هست، نه در آن وقت که افتاد و شکست« 
یعنی دیگر حسرت و زاری در آن زمان فایده ای ندارد. نعمت 
والدین و به ویژه پدر، نعمتی است که خداوند یک بار به آدمی 
می بخشد و بعد هم از او گرفته می شود، پس این گونه نباشد 

که عمری حسرت برای فرزندان باقی بماند.«
نگهدار ستون  خانواده

احمد پدرام، روان شــناس و مشاور خانواده درباره نقش 
پدر در خانواده ایرانی، اظهار می کند: »از زمان ایران باستان، 
نقش مرد در خانواده ایرانی به گونه ای روشــن مشخص بوده 
است و البته در طول تاریخ تکامل بشر نیز از انسان غارنشین 
به این سو، همواره نقش مرد به عنوان حافظ خانواده، نگهبان 
خانواده و نان آور خانواده کامالً بارز بوده است. به همین دلیل، 
همواره برآوردن نیازهای معیشتی و امنیتی خانواده بر عهده 
مرد بوده است.«  وی می افزاید: »دوست داشته شدن مرد در 
میان ایرانیان موردتوجه ویژه قرار داشته است، زیرا اصوالً مرد در 
خانواده ایرانی به عنوان مرجع قدرت، دانایی، توانایی و اجتماعی 
بودن شناخته می شود و به دلیل اینکه چنین امتیازاتی می تواند 
کانون خانواده را گرم نگه دارد، مورداحترام واقع می شــود.«  
این روان شناس ادامه می دهد: »البته این جا نکته قابل تأملی 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1401/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/06/31 آقای عبدالحســین بیدآبادی 
به شماره ملی 0043821121 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/31 شرکت بازرگانی 
شایق به شناسه ملی 10101043570 به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره تا تاریــخ 1403/06/31 انتخاب 
گردیدند. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه 
ملی 10100439645 به سمت بازرس اصلی تا پایان 
سال مالی آقای سیدمهدی داودی محتشم به شماره 
ملی 0072962811 به ســمت بازرس علی البدل تا 
پایان سال مالی انتخاب گردیدند.- ترازنامه وحساب 
ســود وزیان ســال 1400 به تصویب رسید. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشــر آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 

آگهیتغییرات
شرکتسهامیخاصپرورشدادهها

بهشناسهملی۱۰۱۰۱۱۴7۲98وبهشمارهثبت6979۲

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/02/28 
و مجوز شــماره 205/7/3/342/57871 مورخه 1400/12/18 
مدیریت تعاون روســتایی اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: اتحادیه شــرکت های تعاونی کشــاورزی مرغداری مرغ 
تخمگــذار اســتان تهران به شــماره ثبت 99967 و شناســه 
ملی 10101439499 اتحادیه شــرکت های تعاونی روستایی 
دماوند به شــماره ثبت 24 و شناســه ملی 10100005623 
شرکت تعاونی کشاورزی آبزی پروری تکثیر و پرورش دهندگان 
ماهیان زینتی پاکدشــت به شــماره ثبت 1706 و شناسه ملی 
10181504229 اتحادیه تعاونی روســتایی اســتان تهران به 
شماره ثبت 147846 و شناسه ملی 10101907248 اتحادیه 
شــرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان تهران به شماره 
ثبت 67610 و شناسه ملی 10101125605 به سمت اعضای 
اصلی و شــرکت تعاونی مرغــداران مرکــز 10100669029 
اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهر ری 10101657431 
به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. شرکت 
تعاونی دامپــروری مهاد 10100861782 و شــرکت تعاونی 
روســتایی گیالن 10100001157 به عنوان بازرسان اتحادیه 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهیتغییراتشرکتتعاونیاتحادیهنظارتوهماهنگی
تعاونیهایروستاییوکشاورزیاستانتهران

بهشمارهثبت۵۱۲۳۰۰وشناسهملی۱۴۰۰69۰79۴۳

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
سود و زیان سال مالی99 به تصویب رسید. آقای سید مصطفی 
الوانکار با شناسه ملی0049600885 به سمت بازرس اصلی و 
آقای میثم کریمیان با شناســه ملی 0075063735 به عنوان 
بــازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب شــد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح 
ذیل انتخاب شدند: شــرکت کندر )سهامی خاص( ثبت شده 
به شــماره 82884 و شناســه ملی 10101275087 شرکت 
پخش مدبران کوشــای ایرانیان )با مســئولیت محدود( ثبت 
شده به شــماره 472476 و شناســه ملی 14004928845 
 شــرکت شــیمی تــن پارســیان قشــم )ســهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 5842 و شناسه ملی 14006630050.

آگهیتغییراتشرکتروجاافزونهرمس
شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت۵۵8۵۰8

وشناسهملی۱۴۰۰9۱۵87۱۴

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه 
عادی  عمومــی  مجمــع 
مورخ  فوق العــاده  به طور 
تصمیمات   1401/07/09
ذیل اتخاذ شد شرکت معدن 
فرآورامداد قم به شناســه 
 14004812245 ملــی 
بــه ســمت عضــو اصلی 
تاریخ  تــا  هیئت مدیــره 
شــرکت   1403/07/09
توســعه تجارت و سرمایه 
پایدار امداد به شناسه ملی 
14005128683 به سمت 
عضو اصلــی هیئت مدیره 
 1403/07/09 تاریــخ  تا 
و  برق  توســعه  شــرکت 
انرژی امداد به شناسه ملی 
14005169800 به سمت 
عضو اصلــی هیئت مدیره 
 1403/07/09 تاریــخ  تا 
شرکت توســعه و تجهیز 
معادن امداد به شناسه ملی 
14005180436 به سمت 
عضو اصلــی هیئت مدیره 
 1403/07/09 تاریــخ  تا 
شرکت توسعه دامپروری و 
کشاورزی امداد به شناسه 
 14005202423 ملــی 
بــه ســمت عضــو اصلی 
تاریخ  تــا  هیئت مدیــره 
انتخــاب   1403/07/09

گردیدند.

آگهیتغییرات

شرکتسهامیخاص

معدنفرآورامداد

بهشناسهملی

۱۰۳۲۰۱7۲۱۰۰

وبهشمارهثبت

۳68۰۴۵

سازمانثبت
اسنادوامالککشور

ادارهثبت
شرکتهاوموسسات

غیرتجاریتهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/30 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقایان محمدحســین 
ذوالفقــاری به شــماره ملــی 0043216031 عضو و 
رئیس  هیئت مدیــره احمد بیدآبادی به شــماره ملی 
0041638158 سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 
 به ســمت عضــو و نایب  رئیــس  هیئت مدیــره آقای 
ســید محمدعلــی شریفی الحســینی بــه کــد ملی 
0055839983 بــه نمایندگــی از شــرکت پرورش 
داده ها به شناسه ملی 10101147298 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضاء 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات 
و قراردادهــای خرید و فروش و مناقصات با امضای دو 
نفر از سه نفر آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی ، 
احمد بیدآبادی و عبدالحســین بیدآبادی همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیر تعهدآور با امضای 

هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.

آگهیتغییراتشرکتانتقالدادههاینداگسترصباسهامیخاص
بهشمارهثبت۲۱78۴۲وشناسهملی۱۰۱۰۲۵9۱79۲

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

جدو    ل
بدون نقطه کور


