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» عاشورا درس می دهد که در ماجرای  د فاع از 
د ین، از همه چیز بیشتر، برای انسان، بصیرت الزم 
است. بی بصیرت ها فریب می خورند.  بی بصیرت ها د ر 
جبهه باطل قرار می گیرند، بد ون این که خود بد انند. 
همچنان که د ر جبهه ابن زیاد، کســانی بود ند که از 
 فســاق و فجار نبود ند، ولی از بی بصیرت ها بود ند.« 

)بیانات مقام معظم رهبری(
پیام عاشــورا برای جامعه امروز هم همچنان طنین انداز 
اســت و فقط اگر با بصیرت و آگاهی حرکت کنیم از کاروان 
انقالب اسالمی و جبهه مقاومت عقب نخواهیم ماند، چرا که 
بی بصیرتی درد بی درمانی است که اگر دامن فردی را بگیرد به 
راحتی نمی تواند از دام آن رهایی یابد چنان که امام خامنه ای 
در دیدار اخیرشان با ائمه جمعه فرمودند، برخی ها در برابر تیر 
و شمشیر خوب ایستادگی کردند اما در برابر موج فتنه ای که 

دشمن ایجاد کرد نتوانستند بایستند.
امروز هم مکتب امام حسین علیه السالم چراغ پرفروغی 
است که با درخشندگی تمام دل عاشقان و دلدادگان را جالیی 

از احداث بقعه توسط دیلمیان 
تا ساخت صحن حضرت زینب)س(

ایرج نظافتی

قدمت 1000ساله ایرانیان 
در باز سازی و توسعه عتبات عالیات

محمد رشــیدی عضو هیئت رئیســه و 
نماینده کرمانشاه در مجلس: بحمداهلل 
بســترهای فرهنگی در غرب کشــور 
برای پذیرایی از زائران عتبات عالیات 
مهیاست اما بسترهای زیرساختی هنوز به 
آن مرحله آمادگی صددرصدی نرسیده 
 که امیدواریــم با تدابیــر دولتمردان

مســیر تــردد زوار هموارتر شــود و 
 زائران بدون کمترین مشــکلی بتوانند 

به زیارت عتبات بروند.

تازه می بخشــد فقط باید حســینی بود و دل در گرو این راه 
داشت. یکی از جلوه های دلدادگی ایرانیان به عاشورا در طول 
تاریخ سر از پا نشناختن در ساخت و ساز، بازسازی و توسعه 
ابنیه اعتاب مقدســه بوده است. با نگاهی به اسناد به جا مانده 
تاریخی می بینیم که ایرانیان در زمان عضدالدوله دیلمی، در 
حدود هزار ســال پیش در سال 371 ه.ق برای سید و ساالر 
شهیدان گنبد و بارگاهی ساخته اند و از آن زمان تا کنون در 

این زمینه پیشگام بوده اند.
در گــزارش پیش رو با توجه به در پیش بودن تاســوعا 
 و عاشــورای حســینی)ع(، به درس هایی از مکتب عاشورا و 
 ســاخت و سازها در کربال و دیگر اعتاب مقدسه پرداخته ایم. 

همراه ما در این گزارش باشید.
سابقه 1000 ساله ایرانیان در توسعه حرم امام حسین)ع(

امام صادق علیه الســالم فرمودند: هرکســی که خداوند 
خیرش را بخواهد، حب امام حسین علیه السالم و حب زیارتش 
را در قلب او می اندازد و هر که را خداوند بدیش را بخواهد، بغض 
نسبت به امام حسین علیه السالم و بغض زیارت آن حضرت را 

در قلب او می اندازد. )وسائل الشیعه/ج14/ص496(
در طول تاریخ اسالم، ایرانیان همیشه پیش قدم در ساخت 

یوسف افضلی معاون فرهنگی و مشــارکت های مردمی ستاد توسعه و باز سازی 
عتبات عالیات: پیش بینی امســال ما حضور حداکثــری مردم را نوید می دهد. از 
آنجایی که هوا رو به گرماست دغدغه ما در ستاد باز سازی و مواکب موضوعاتی 
همچون سرمایش، آب، یخ و ماشین های یخچال دار است و مهم ترین تاکیدمان 

برای اسکان زائران در کربالست.

و توسعه اعتاب مقدسه امامان و امامزادگان بوده اند و اینک نیز 
از اســتادکاران و معماران و هنرمندان و مهندسان تا کارگران 
ایرانی در عتبات عالیات کشور عراق در حال ساخت و توسعه 
حرمین شریفین هستند. پشتوانه مالی این ساخت و سازها هم 

نذورات مردمی شیعیان در سراسر جهان است.
مجید نامجو جانشــین رئیس ستاد توسعه و باز سازی 
عتبات عالیات با اشــاره به ســابقه یک هزارســاله حضور 
ایرانیــان در ســاخت بارگاه ائمــه اطهار علیهم الســالم 
می گوید: » هم اکنون 3 طرح بزرگ توســعه  در شهرهای 
نجــف، کربــال و کاظمیــن و همچنین ســامراء با همت 

مهندســان، کارگران، اســتادکاران و هنرمنــدان ایرانی 
 در حــال اجراســت.« نامجــو در ادامه تصریــح می کند: 
 » براســاس شــواهد تاریخی، عضدالدوله دیلمی در سال
371 )ه ق( بنا و حرم بزرگ و باشکوهی برای ساالر شهیدان 
ساخت و قســمت های زیادی از بنا را تجدید کرد.« وی با 
بیان اینکه اولین طرح توسعه حرم ساالر شهیدان را ایرانیان 
در عصر آل بویه اجرا کرده اند، می گوید: »عضدالدوله تقریبا 
هزارسال پیش برای نخستین بار، در هر چهار سمت حرم امام 
حسین )ع(، رواق ها و شبستان هایی ساخت و قبه و رواق ها 
را به زیبایی تزیین کرد.« وی می گوید: » این عرض ارادت 
ایرانیان طی یک هزارسال ادامه یافته، به طوری که بسیاری 

از ابنیه کنونی اعتاب مقدسه یادگار ارزشمندی از فرهنگ و 
هنر و معماری ایرانی اسالمی است.«

وی می گویــد: »هم اکنون نیز هنرمندان، اســتادکاران، 
کارگران و مهندســان ایرانی سه طرح بزرگ توسعه را در حرم 
مطهر موالی متقیان علی)ع( در نجف، حرم سیدالشــهدا )ع( 
در کربال و حرم امامین جوادین علیهما السالم در کاظمین در 

دست اجرا دارند.«
طرح های عمرانی در حال ساخت در عتبات

جانشین رئیس ستاد توسعه و باز سازی عتبات عالیات اظهار 
می دارد: » پروژه توســعه حرم امام علی )ع( مزین به نام صحن 

و شبستان حضرت زهرا )س( که بزرگ ترین طرح عمرانی در 
حال ســاخت جهان اسالم به شمار می رود با زیربنای بیش از 
220 هزارمترمربع تقریبا تمام شده و بسیاری از بخش های آن 

تحویل مسئوالن عتبه مقدس علوی شده است.«
جانشین رئیس ســتاد توسعه و باز سازی عتبات عالیات 
می افزاید: » در کربال نیز فاز نخست از طرح جامع توسعه حرم 
مطهر حسینی مزین به نام صحن و شبستان حضرت زهرا )س( 
با زیربنای 135 هزارمترمربع در مرحله نازک کاری و اجرای نما 
و تاسیسات قرار دارد.« وی به سومین طرح توسعه در حال اجرا 
در عتبات اشاره می کند و می گوید:» طرح توسعه زیر سطحی 
حرم مطهر امامین جوادین علیهماالسالم مزین به نام صحن 

امام محمد باقر )ع( با بیش از 5 هزارمترمربع وسعت با کاربری 
زیارتی و خدماتی نیز در شهر کاظمین در حال اجراست.«

نامجو با اشاره به قرار گرفتن در ماه محرم و ایام سوگواری 
ساالر شهیدان از تمامی ارادتمندان اهل بیت دعوت می کند تا 
بخشی از نذر این ایام خود را به توسعه حرم مطهر حسینی که 
به تعبیر شــهید حاج قاسم سلیمانی »عمل کوثرانه« و »صدقه 
جاریه« است، اختصاص دهند. عالقه مندان برای مشارکت در فیض 
توسعه حرم های مطهر می توانند با مراجعه به سایت ستاد توسعه 

و باز سازی عتبات نذر خود را به میزان دلخواه پرداخت کنند.
غرب کشور راه مهم ارتباطی عتبات عالیات

هیــچ  شــده:  روایــت  علیه الســالم  صــادق  امــام  از 
 کــس نیســت در روز قیامــت مگــر اینکــه آرزو می کنــد 
ای کاش امام حسین علیه السالم را زیارت کرده بودم آن هنگامی 
که می بیند با زوار امام حسین علیه السالم چه می کنند و چقدر نزد 
خداوند مورد کرامت واقع می شوند. )وسائل الشیعه/ ج14/ ص424(

 اســتان کرمانشــاه در طول تاریخ به عنوان محور اصلی 
سفر به عتبات عالیات شناخته شده و گذرگاه مرزی خسروی 
مسیر اصلی تردد زوار امام حسین)ع( بوده است. پس از جنگ 
تحمیلی همزمان با شهر قصرشیرین زائرسراهای متعددی در 
پایانه مرزی خسروی احداث شد و زائران از این مسیر به عتبات 
مشرف می شدند، اما در ســال های اواخر دهه هفتاد به دلیل 
ناامنی در ســمت عراق، این مسیر به شهر »مهران« در استان 
ایالم منتقل شد. قبل از ماجرای کرونا هم مسیر خسروی برای 
تعداد محدودی زائر بازگشــایی شد اما هنوز تردد زوار از این 

مسیر با مشکالت خاصی همراه است.
 با آقای محمد رشــیدی عضو هیئت رئیسه و نماینده 
مردم کرمانشــاه در مجلس شــورای اسالمی به گفت وگو 
 می نشــینم. این نماینده کرمانشاه که از مداحان اهل بیت
علیهم الســالم است و خود با مباحث عاشورا و مکتب امام 
حسین)ع( آشناست، می گوید: » در بحث عتبات عالیات، 

غرب کشــور با دو موضوع رو به روست؛ اول زیر ساخت ها و 
دوم مباحث فرهنگی و اعتقادی مردم به عاشورا و ارادتشان 

به مکتب امام حسین)ع( است.« 
 از ایــن نماینــده مجلس درباره مشــکالت پیش روی 
 زوار حســینی در غرب کشور می پرســم، رشیدی می گوید:

» استان کرمانشاه در طول تاریخ دروازه اصلی عتبات عالیات بوده 
و سالیان سال مردم این منطقه پذیرای زائران مختلف از جمله 
زوار ایرانی، هندی، پاکستانی و افغانستانی بوده است. در دهه 
هفتاد کارهای خوبی در محور خسروی و قصرشیرین انجام شد 
و خسروی بازگشایی شد اما متاسفانه به دلیل ناامنی در مسیر 

کشور عراق توسعه راه ها نیمه کاره رها شد. 
یکــی از مهم ترین پروژه ها که می توانــد تردد زوار را در 
منطقه تســهیل کند راه آهن کرمانشاه به خسروی است اما 
متاسفانه نیمه کاره مانده و خواست ما از رئیس جمهور محترم 
در سفر اخیرشان به این استان ادامه ساخت این راه آهن بود، 

چون گذرگاه مرزی خسروی هموارترین و نزدیک ترین راه به 
عتبات عالیات است.«

 ایــن عضو هیئت رئیســه مجلس با اشــاره بــه اینکه 
مردم اســتان های کرمانشــاه و ایالم در بُعــد فرهنگی دارای 
پیشــینه تاریخی افتخارآمیزی در پذیرایــی از زائران عتبات 
هســتند و فرهنــگ ایثــار و شــهادت در میان مــردم این 
 منطقه نهادینه شــده اســت، به گزارشــگر کیهان می گوید: 
» بحمداهلل بســترهای فرهنگی در غرب کشــور مهیاست اما 
بسترهای زیرساختی هنوز به آن مرحله آمادگی صددرصدی 
نرســیده که امیدواریم با تدابیر دولتمردان، مســیر تردد زوار 
هموارتر شود و زائران بدون کمترین مشکلی بتوانند به زیارت 

عتبات بروند.«
موکب ها صددرصد مردمی است

یوسف افضلی معاون فرهنگی و مشارکت های مردمی ستاد 
توسعه و باز سازی عتبات عالیات می گوید: »موکب های اربعین 

حسینی تماماً مردمی هستند و تاکید ما در اربعین امسال به 
خدمات رسانی مشترک با موکب های عراقی است.« 

وی تصریح می کند: » پیش بینی امسال ما حضور حداکثری 
مردم را نوید می دهد. از آنجایی که هوا رو به گرماست دغدغه 
ما در ســتاد باز سازی و مواکب موضوعاتی همچون سرمایش، 
آب، یخ و ماشــین های یخچال دار است و مهم ترین تاکیدمان 

برای اسکان زائران در کربالست.«
افضلی به گزارشگر کیهان می گوید: » به جهت گرمای هوا، 
استراحت در روز و پیاده روی در شب را به زائران پیشنهاد کرده و 
به موکب های ایرانی دستور همکاری بیشتر با موکب های عراقی 

را دادیم تا خدمات بهتری به زائران ارائه دهند.«
معاون فرهنگی و مشــارکت های مردمی ستاد توسعه و 
باز سازی عتبات عالیات ادامه می دهد:» موکب ها به قول رهبری 
معظم انقالب تماماً مردمی هستند و به همین جهت خدمات و 

نذورات را از مردم می گیرند. ما روش ها و تجربه ها را با آنها در 
میان گذاشته و به آنها مشورت می دهیم. بیشترین تاکیدمان 
این اســت که با موکب های عراقی ها ترکیب شوند. زمین، آب 
و اســکان از عراقی ها باشد و ایرانی ها با کمک آنها در راستای 

بهتر شدن امکانات بسازند و تجربیات خود را انتقال دهند.« 
وی درخصوص امکاناتی که امسال درخصوص یخ سازی 
تدارک دیده شده است، می گوید: » دستگاه های یخ ساز در نجف، 
کربال و کاظمین وجود دارد و ما نیز درصدد ساختن کارخانه 
یخ  سازی در سال های آینده هستیم. امسال نیز دستگاه آب بندی 
در نجف داشته و در سامراء کارخانه ای در راستای ارائه امکانات 
بهتر افتتاح شده و در حال برنامه ریزی هستیم تا در طول مسیر 
سرویس های بهداشتی بیشتری را تعبیه کنیم تا فضای بهداشتی 

برای زائران و مشتاقان زیارت اربعین فراهم کنیم.«
 افضلی می گوید:» خدمــات در فضای اربعین به زائران 
در هــر صورتی داده می شــود و مشــکلی پیــش نمی آید و 
 عراقی هــا پای کار هســتند و از دل و جــان مایه می گذارند.
بیشتر باید فرهنگ  ســازی شود.  از طریق این جمعیت 
میلیونی که به عراق می آیند باید ارتباط ایران با دیگر کشور ها 
را بیشتر کنیم و دوستی مابین دو ملت ایران و عراق بیشتر 
 شود. همه کارهایمان باید زمینه سازی برای ظهور حضرت 

حجت )عج( باشد.«

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

به صند وق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود  اقد ام نمایند .

نام: ............................... نام خانواد گی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعد اد  نسخه: ......................... مد ت: ......................... ماه 

مبلغ پرد اختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

آد رس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

فرم تقاضا

 1- کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مد ت اشتراک حتما نزد  خود  نگهد اری نمائید .
2- قبض پرد اختی را می توانید  به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات د ر کانال تلگرام قرار د اد ه و به امور مشترکین اطالع د هید .

3- د ر صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معاد ل مبلغ پرد اخت شد ه، نشریه مورد  تقاضا ارسال می گرد د .
4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی د ر طول هفته د ر یک روز ارسال می شود .

5- ارسال از طریق پست عاد ی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچ گونه مسئولیتی د ر تاخیر یا عد م تحویل آن ند ارد .
6- د ر صورت تمایل به اشتراک چند  نشریه، برای هر کد ام فیش بانکی جد اگانه تهیه فرمائید .

7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید  به د فاتر کیهان د ر سراسر کشور مراجعه فرمائید .

ه: 
ج

تو

تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922
واحد   آبونمان

روابط بین الملل موسسه کیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان د ر شهرستان ها سال 1۴01

د وره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عاد ی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

16/35۲/0008/176/0004/087/000۲۲/800/00011/400/0005/700/000روزانهکیهان فارسی

61/35۲/00030/676/00015/338/00067/800/00033/900/00016/950/000روزانهکیهان انگلیسی

61/35۲/00030/676/00015/388/00067/800/00033/900/00016/950/000روزانهکیهان عربی

13/5۲0/0006/760/0003/380/00018/۲00/0009/100/0004/550/000هفتگیکیهان ورزشی

13/5۲0/0006/760/0003/380/00018/۲00/0009/100/0004/550/000هفتگیمجله زن روز

5/356/000۲/678/5001/399/0009/100/0004/550/000۲/۲75/000د وهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------1/400/000----------1/040/000د وماهانهمجله کیهان فرهنگی

مجمع  صورتجلسه  اســتناد    به 
مــورخ  فوق العــاد  ه  عمومــی 
1400/03/19 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد  : باســتناد   سند   صلح 
شماره 24839 مورخ 1400/7/4 
د  فتر اســناد   رسمی 682 تهران 
د  ارند  ه  آقای محمد  رضا صد  یقی 
کد  ملی به شماره 0942398106 
تمام سهم الشرکه خود   را به ارزش 
1.000.000 ریال به شرکت گروه 
صنعتــی بین المللی محصوالت 
پارس شناســه ملی به شــماره 
نمود    منتقل   10102220898
و از شــرکت خــارج گرد  ید   د  ر 
حاصل  تغییری  شرکت  سرمایه 
نگرد  ید   اســامی شــرکا پس از 
نقــل و انتقال خانــم معصومه 
کد  ملی 0491238312  فاضلی 
 54.990.000.000 د  ارای 
ریــال سهم الشــرکه شــرکت 
ســرمایه گذاری ســفیر اقتصاد   
ملی10103364074  شناســه 
 45.000.000.000 د  ارای 
خانــم  سهم الشــرکه  ریــال 
جی محمــد  ی  حا مــه  معصو
کد  ملــی 0036845450 د  ارای 
سهم الشرکه  ریال   4.500.000
خانم بتــول آقابابایــی کد  ملی 
ی  ا ر د  ا  0 0 6 6 1 3 4 9 0 0
سهم الشرکه  ریال   4.500.000
شرکت گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس شناســه ملی 
ی  ا ر د  ا  1 0 1 0 2 2 2 0 8 9 8

1000000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

افق روشن باربد 
 با مسئولیت محد ود  

به شماره ثبت 
 ۴۰۴۸۶۰

و شناسه ملی 
۱۰۳۲۰۵۵۵۳۱۸

سازمان ثبت
 اسناد  و امالک کشور 

اد اره ثبت 
شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد   صورتجلســه مجمع عمومی عاد  ی بطور 
فوق العاد  ه مورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد  : اعضای هیئت مد  یره برای مد  ت 2 سال به شرح 
ذیل تعیین و انتخاب گرد  ید  ند  . آقای محمد  حســین 
 0043216031 کد  ملــی  طهرانــی   ذوالفقــاری 
 آقــای احمد   بید  آبــاد  ی کد  ملــی 0041638158 
 آقــای محمــد   بید  آباد  ی کد  ملــی 0032280661 
آقای عبد  الحسین بید  آباد  ی کد  ملی 0043821121 
ترازنامه و حســاب ســود   و زیان ســال 1398 به 
تصویب رسید   آقای ســید  مهد  ی د  اود  ی محتشم با 
کد   ملی 0072962811 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای ســید   محمد  علی شریفی الحسینی با کد   ملی 
برای  علی البد  ل  بــازرس  به عنوان   0055839983
مد  ت یکســال مالی انتخاب شــد  ند  . روزنامه کیهان 
جهت د  رج آگهی های رســمی شــرکت د  ر سال99 

تعیین نمود  ند  .

آگهی تغییرات شرکت مد یریت مهند سی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۲79

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱7۶۸۰ 

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور
اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

ثبــت و امضا ذیل د  فاترتکمیل گرد  ید  ه که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی 
می گــرد    د  . موضوع فعالیت: خرید   و فــروش، وارد  ات و صاد  رات کلیه کاالهای مجاز از جمله انواع 
وسایل ورزشی و لوازم و تجهیزات پزشکی، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات د  اخلی 
و خارجی و بین المللی ، گشــایش حساب ، اعتبار اسناد  ی ، تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی، 
ضمانتنامه ها ، فاینانس ، ریفاینانس نزد   بانک ها ، موسســات مالی و شرکت های د  اخلی و خارجی ، 
انتقال تکنولوژی از خارج به د  اخل کشــور، حق العمل کاری، انعقاد   قرارد  اد   با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی د  ر کلیه زمینه های فعالیت شــرکت می باشد  . شــرکت د  ر مناقصات و مزاید  ات د  ولتی و 
خصوصی ، اخذ و اعطای نمایند  گی ، شــرکت د  ر نمایشگاه های د  اخلی و بین المللی د  رصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مد  ت فعالیت: از تاریخ ثبت به مد  ت نامحد  ود   مرکز 
اصلی: اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان 
شهید   عبد  اله شفیعی مکرم )135( ، خیابان شهید   مسلم رضائی )182 شرقی( ، پالک 51 ، طبقه 
اول ، واحد   شــمالی کد  پســتی 1656646865 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1.500.000 ریال نقد  ی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم فرشــته رضایی به شماره 
ملی 0016651391 د  ارند  ه 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زهرا رضایی هلل لو به شماره ملی 
0065910168 د  ارنــد  ه 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 
0078653762 د  ارند  ه 500000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مد  یره خانم فرشته رضایی به 
شــماره ملی 0016651391 به ســمت عضو اصلی هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   و به ســمت 
مد  یرعامل به مد  ت نامحد  ود   خانم زهرا رضایی هلل لو به شــماره ملی 0065910168 به ســمت 
رئیس هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   و به سمت عضو اصلی هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   خانم 
زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 0078653762 به ســمت عضو اصلی هیئت مد  یره به مد  ت 
نامحد  ود   و به سمت نایب  رئیس هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   د  ارند  گان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد   بهاد  ار و تعهد   آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرارد  اد  ها، عقود   اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عاد  ی و اد  اری با امضاء مد  یرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد  . اختیارات 
مد  یرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت د  رج آگهی های شرکت تعیین 

گرد  ید  . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صد  ور پروانه فعالیت نمی باشد  .

تاسیس شرکت با مسئولیت محد ود  رفیع تجارت سالمت گستر 
د رتاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ به شماره ثبت ۵۸۶۰۸۰ 

به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴7۸7۸۲ 

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور
اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

مــورخ  اســتناد   صورتجلســه هیئت مد  یــره  بــه 
1400/08/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  : آقای 
ســید   محمد   عد  نانی نیا با کد   ملی 0058177272 
بســمت مد  یرعامل و عضو هیئت مد  یره آقای ســید   
طاها عد  نانی نیا با کد   ملی0014855283 بســمت 
رئیس  هیئت مد  یره آقای ســید   مهزیــار عد  نانی نیا 
با کــد   ملــی0011882948 بســمت نائب رئیس 
 هیئت مد  یــره تعیین گرد  ید  ند  . کلیه اوراق و اســناد   
تعهد  آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود   
اســالمی و قرارد  اد  ها با امضاء مد  یرعامل به تنهایی 
همراه با مهر شرکت و د  ر نبود   ایشان با امضای د  ونفر 
از اعضای هیئت مد  یره متفقاً همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد  .

آگهی تغییرات 
شرکت مهند سی پاالیش سازان فاراب 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱7۰۶۵۸ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۱۲7۴

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور
اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد  مجمع عمومی عــاد ی بطور فوق العــاد ه مورخ 
1400/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ترازنامه و حساب 
ســود  و زیان و صورت هــای مالی منتهی به پایان ســال 
مالی 1399 مورد  تصویب قرارگرفت. مؤسســه حسابرسی و 
خد مات مد یریت حساب گستر پویا 10100473895 به سمت 
بازرس انتخاب شد - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت د رج 

آگهی های شرکت تعیین گرد ید .
سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور

اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولید ی و صنعتی تحریر سایمان 
شرکت  با مسئولیت محد ود  به شماره ثبت ۵۲۲۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰7۳9۲۵7۱


