
افقی:
1- از مشــاغل آزاد پردرآمد- صمغ فسیل شده 
2- بیت حکیم سنایی را کامل کنید: مثل شنیدم 
که از بیم مشت ساخته اند، ... خنجر است و سنان 
3- عریان- شب بیدار مانده- درس هرچه شنوی 
بنویس- مروارید درشت 4- فر و شکوه- مردمک 
چشــم- نام شهر ری در عهد باستان 5- دستیار 
معمار- گذر آن را ساعت نشان می دهد- نمایشی 
از شکســپیر 6- کمپوت ایرانی- سنگ قیمتی- 
قهرمان جنگ اول، خیانتکار جنگ دوم 7- تند 
و سریع- نباید به جای ایشان به کار رود- دروغ 
و نادرســت 8- نشــانه وجود مفعول- براستی، 
بدرســتی- پیاده رونده- ظرف سرکه 9- با کار 
و تمرین به دســت می آید- آســان در تهران- 
شــماره فرانسوی 10- هرچیز زشت- کفچه مار 
 هندی- هر وسیله که خالف عقربه ساعت بچرخد
11- از توابع گیالن و مقر نهضت جنگل- روحانی 
دربار فرعون- پول تایلندی 12- فیلسوف و خطیب 
روم باستان- منسوب به سرزمین عقیق- شتر تندرو 
13- گروه خونی اکثر ایرانیان- مقر ماسون های 
 وهابــی- جالل و جبــروت- هر جانــور درنده
 14- نگرش جامعه به واسطه های خرید و فروش 
15- اردوگاه قتل عام شده در لبنان- سرباالیی و 

سرازیری.

عمودی:
 1- جوانمرگ شــاهنامه- از واشنگتن 
صادر می شود و شیوخ لبیک می گویند 
2- این بیت خواجه حافظ را کامل کنید: 
من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، 
که گناه دگری ... 3- بن زادن- از توابع 

نوعی  مرکزی-  اســتان  مرکز  کرمان- 
خط کش 4- ادیــب نوبل برده دانمارکی 
در ســال 1944- خط عمیق شــخم- 
بانوی خلق شــده توسط آگاتا کریستی 
5- مفســده آور- قایق روسی در کرانه 
خزر- شهری در آلمان 6- تقویت امواج- 
غیرحرام- شــالوده دیوار، نهاد خیریه 
7- بندری در بلغارســتان- گفت وگوی 
بخیل-  اضافه شــده 8-  ستیزه آمیز- 
مالزم عروس ها در قدیم- راکد و آرام- 
صدای ریزش آب 9- همســایه دهگان 
حســاب- حرکتی در شیرجه- متوقف 
10- همواره- دورتــر از اینچه- مطلب 
شادی آور 11- نارس- لوالی ساعد و بازو- 
دو عدد یک رقمی 12- قوم شیعه مذهب 
 در افغانســتان- چــراگاه- تلف کننده

13- صف و ردیف- متقلب- مکمل نان 
و کره- پسوند گرفتار و پرستار 14- بیت 
خاقانی شــروانی را کامل کنید: ... جان 
کند، غاشــیه تو ملک از بن دندان برد 
15- اثری از عطار نیشابوری- بیم دادن 

و ترساندن.

شماره 12324 جدو    ل
بدون نقطه کور

گزارش روز

❖

❖

❖

صفحه ۵
پنج شنبه ۲۴ شهریور  ۱۴۰۱ 
     ۱۸ صفر ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۲۱

آغاز  حسینی  اربعین  بزرگ  رستاخیز 
شده اســت و مردم از اقصی نقاط جهان 
خود را به مســیر پیاده روی نجف به کربال 
رســانده اند تا بتوانند با حضور در اجتماع 
میلیونی، در کربالی معلی دنباله رو رسالت 

زینبی باشند.
حرکت در مسیر عاشقی پیاده روی نجف به 

کربال حال و هوای خاص خود را دارد.
از هنگامی که نخســتین زائر مضجع 
الحســین)ع(  اباعبداهلل   منور حضــرت 
جابر بن عبــداهلل انصاری در روز اربعین از 
مدینه به سمت کربال رهسپار شد تا کنون 

1373 سال می گذرد.  
در طول این سال ها علما و اولیای الهی 
اربعین  برای زیارت سیدالشهدا)ع( در روز 
اهمیت و جایگاه واالیی قائل بودند و بسیاری 
با پای پیاده از نجف اشــرف به سوی کربال 
رهسپار می شدند. جابر بن عبداهلل انصاری، 
نخســتین زائر کربالی معلی در روز اربعین 
سال 61 هجری است ولی این سنت حسنه در 
سال های حضور ائمه معصومین علیهم السالم 
با وجود حکومت های سفاک و خون ریز اموی 

و عباسی انجام شده است.
میلیون ها عاشق و دلداده مکتب حسینی)ع( از 
کشور اسالمیمان وارد عراق شده اند و شور و حال 

خاصی به این رستاخیز عظیم بخشیده اند.
حجت االســالم والمســلمین علیرضا پناهیان 
درباره اهمیت شــناخت سیدالشهداء علیه السالم 
می گوید: »امام زمان)عج( پس از ظهور، خود را به 
واسطه امام حسین)ع( به همه عالم معرفی می کند، 
بنابراین در آن زمان باید همه مردم عالم، حسین)ع( 
را شناخته باشند و پیاده روی اربعین بهترین فرصت 

برای این کار است.«
اهمیت زیارت امام حسین)ع(

زیارت خانه خدا و مراقد ائمه اطهار، از امور مهم 
معنوی شمرده شده و روایات بسیاری درباره آن وارد 
شده است. پاداش های اخروی مختلفی برای زیارت 
بیان شــده و در روایت آمده است که اهل بیت به 
زیارت زوار رفته و هول و هراس قیامت را از آنها دور 
کرده و ایشان را مورد شفاعت خود قرار می دهند . 
زیارت امام حســین)ع( نیز مورد سفارش بسیاری 
قرار گرفته و روایات و پاداش های فراوانی برای آن 
وارد شــده است. زائر آن حضرت از آتش دوزخ در 
امان است  و زیارت ایشان، برابر با هزار حج و هزار 
عمره و آزاد کردن هزار بنده است، اجر هزار شهید 
از شهدای بدر و هزار روزه دار و هزار صدقه مقبوله 
به زائر امام حسین)ع(عطا شده  و آمرزش گناهان 
گذشته و آینده ، کمترین ثوابی است که به او کرامت 

می شود.)کامل و الزیارت صفحات11تا164( 
در برخی از روایات تاریخی بیان شده است که زیارت 
کربال با پای پیاده در زمان »شیخ انصاری« )متوفی سال 
1281 قمری( رســم بوده است،  اما در برهه ای از زمان 
به ورطه فراموشی سپرده می شود که در نهایت توسط 

»شیخ میرزا حسین نوری« دوباره احیا می شود.

ایرج نظافتی رستاخیز

 اربعین حسینی)ع(
پیاده روی اربعین، آداب و فضیلت های آن

میزبان اصلــی گردهمایی میلیونی 
اربعین مردم، دولت و عشایر عراق 
هستند، حضور موکب های ایرانی تنها 
با هدف مشــارکت در ثواب و اجر 
میزبانی از زائران حسینی و کمک به 

موکب های عراقی است.

یوسف افضلی مسئول ستاد اسکان اربعین: براساس تصمیم ستاد مرکزی 
اربعین، قرار بود فعالیت موکب هــای ایرانی در مبادی مرزی از 8 صفر 
و موکب های مســتقر در عراق از 10 صفر آغاز شود اما به دلیل حضور 
چشــمگیر زائران، فعالیت موکب های مرزی عمــا از چند روز قبل از 
این تاریخ آغاز شــد و هم اکنون به 100درصد ظرفیت رسیده است. 
موکب های مســتقر در مرزهای شــرقی و شمالی کشــور که پذیرای 
 زائران ورودی از پاکستانی و آسیای میانه هستند زودتر از سایر مواکب 

خدمات رسانی به زائران را آغاز  کردند.

فضیلت زیارت اربعین در پیاده روی و تأسی به اهل بیت علیهم  السام در 
تحمل ســختی است. هموطنان عزیز اعزامی به این نکته اخاقی و آموزه 
دینی توجه داشته باشند که قبول شرایط دشوار راه و بیتوته از آداب این 
زیارت است، لذا نباید توقع ارائه خدماتی همانند هتل ها را از موکب های 

ایرانی و عراقی داشته باشند.

ایــن عالم بزرگوار اولین بــار در عید قربان به 
پیــاده روی از نجف تا کربال اقدام کرد که 3 روز در 
راه بود و حدود 30 نفر از دوستان و اطرافیانش وی 

را همراهی می کردند.
»محدث نوری« از آن پس تصمیم گرفت، هر 
سال این کار را تکرار کند. ایشان آخرین بار در سال 
1319 هجری با پای پیاده به زیارت حرم أباعبداهلل 

حسین)ع( رفت.
بسیاری از عاشقان اهل بیت و امام حسین)ع( 
و نیــز برخی علما و حتی مراجــع تقلید با پای 
پیــاده به کربال ســفر کرده اند، میــرزا جواد آقا 
ملکــی تبریزی یکی از عالمــان و عارفان جهان 
تشــیع  که خود بارها با پای پیاده از عتبه علویه، 
رهسپار عتبه حسینی شده است، درباره مراقبه و 
بزرگداشــت روز اربعین حسینی چنین می گوید: 
»به هــر روی بــر مراقبه کننده الزم اســت که 
بیســتم صفر)اربعین( را برای خــود روز حزن و 
ماتم قرار داده بکوشــد که امام شهید را در مزار 

حضرتش)ع( زیارت کنــد، هر چند تنها یک  بار 
در تمام عمرش باشــد، چنان که حدیث شریف، 
عالمت های مؤمن را پنج امر ذکر کرده است: 51 
رکعت نماز در شبانه روز، زیارت اربعین، انگشتر در 
دســت راست کردن، پیشانی بر خاک گذاشتن و 
ِحیمِ  گفتن در نمازها«. ْحمِن الَرّ  بلند بِْســِم اهللِ الَرّ

)ترجمه المراقبات، کریم فیضی، صفحه 85(
پذیرایی موکب داران ایرانی و عراقی 

از زوار حسینی
موکب های مســتقر در مبادی مرزی پذیرای 
زائران اربعین هستند و خادمان موکب ها در شهر 

کربال؛ مقصد نهایی زائران اربعین نیز همچنان در 
خدمت به زوار هستند.

یوسف افضلی مسئول ســتاد اسکان و تغذیه 
 اربعیــن به گزارشــگر روزنامه کیهــان می گوید:
» براساس برنامه ریزی صورت گرفته توسط کمیته 
مشــارکت های مردمی، اســکان و تغذیه اربعین 
حســینی، امســال یک هزار و 800 موکب ایرانی 
مستقر در عراق روزانه برای یک میلیون و 550هزار 
زائر امکان اسکان فراهم خواهند کرد.همچنین این 
موکب ها در هر وعده غذایی 2میلیون و 550 هزار 

پرس غذا نیز طبخ و توزیع خواهند کرد.«

مسئول ستاد اسکان اربعین تصریح می کند:»از 
آنجا که بســیاری از موکب هــای عراقی از بعد از 
ظهر روز اربعین اقدام به برچیدن موکب می کنند، 
برنامه ریزی شده تا موکب های توانمند ایرانی تا سه 

روز پس از اربعین همچنان فعال باشند.«
کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه اربعین 
حســینی به زائران توصیه کرده است که برای رعایت 
عدالت و امکان توزیع خدمات موکب ها به همه زائران، از 
بیتوته بلندمدت و اقامت بیش از 48 ساعت در شهرهای 
زیارتی خودداری کنند تا سایر زائران نیز امکان تشرف 

به حرم ها و بیتوته کوتاه مدت را داشته باشند.
گرچه براســاس تصمیم ستاد مرکزی اربعین، 
قرار بود فعالیت موکب های ایرانی در مبادی مرزی 
از 8 صفــر و موکب های مســتقر در عراق از 10 
صفر آغاز شود اما به دلیل حضور چشمگیر زائران، 
فعالیت موکب های مــرزی عمال از چند روز قبل 
از این تاریخ آغاز شــد و هم اکنون به 100درصد 

ظرفیت رسیده است. 
آقای افضلی می افزاید: »موکب های مستقر در 

مرزهای شرقی و شمالی کشور که پذیرای زائران 
ورودی از پاکستانی و آسیای میانه هستند زودتر از 
سایر مواکب خدمات رسانی به زائران را آغاز  کردند.«

وی بــا بیان اینکه میزبــان اصلی گردهمایی 
میلیونی اربعین مردم، دولت و عشایر عراق هستند 
گفــت: حضور موکب هــای ایرانی تنهــا با هدف 
مشارکت در ثواب و اجر میزبانی از زائران حسینی 

و کمک به موکب های عراقی است.
چند توصیه مهم به زائران اربعین

یک مقام مسئول در ستاد اسکان و تغذیه اربعین 
به گزارشگر کیهان می گوید: » فضیلت زیارت اربعین 
در پیاده روی و تأسی به اهل بیت علیهم السالم در 
تحمل سختی است. هموطنان عزیز اعزامی به این 
نکته اخالقی و آموزه دینی توجه داشته باشند که 
قبول شرایط دشوار راه و بیتوته از آداب این زیارت 
است، لذا نباید توقع ارائه خدماتی همانند هتل ها را 

از موکب های ایرانی و عراقی داشته باشند.«
افضلی افزود: امسال نیز همچون سنوات قبل با 
هماهنگی صورت گرفته با نیروهای حشدالشعبی، 
طرح »لواءالخدمهًْ« اجرا می شود که براساس این 
طرح خانواده های عراقی که قصد داشتند خانه های 
خود را در اختیار زائران ایرانی قرار دهند، شناسایی 
و زیر نظر نیروهای حشد الشــعبی از زوار پذیرایی 

خواهنــد کرد. وی با تاکید بر اینکه زیارت اربعین 
یک زیارت کوتاه و عبوری است گفت: از هموطنان 
عزیز می خواهیم برای رعایت عدالت و امکان توزیع 
خدمات موکب ها به همه زائران، از بیتوته بلند مدت 
و اقامت بیش از 48 ســاعت در شهرهای زیارتی 
خودداری کنند تا سایر زائران نیز امکان تشرف به 

حرم ها و بیتوته کوتاه مدت را داشته باشند.
دبیر کمیته مشــارکت های مردمی، اسکان و 
تغذیه ستاد اربعین حسینی با بیان اینکه هموطنان 
سفر خود را به روزهای آخر نیندازند گفت: تجارب 
ســال های گذشــته نشــان می دهد که بسیاری 
موکب هــای عراقی از بعد از ظهر روز اربعین اقدام 

به برچیدن موکب می کنند لذا برنامه ریزی شده تا 
موکب های توانمند ایرانی تا سه روز پس از اربعین 

همچنان فعال باشند.
ثواب زیارت امام حسین)ع( با پای پیاده

امام صــادق)ع( دربــاره ثواب زیــارت امام 
حسین)ع( با پای پیاده می فرماید: کسی که با پای 
پیاده به زیارت امام حسین)ع( برود، خداوند به هر 
قدمی که برمی دارد یک حسنه برایش نوشته و یک 
گنــاه از او محو می فرماید و یک درجه مرتبه اش 
را باال می برد، وقتی به زیارت رفت، حق تعالی دو 
فرشته را موکل او می  فرماید که آنچه خیر از دهان 
او خارج می شــود را نوشته و آنچه شر و بد است 
را ننویســند و وقتی برگشت با او وداع کرده و به 
وی می  گویند: ای ولّی خدا! گناهانت آمرزیده شد 
و تو از افراد حزب خدا و حزب رســول او و حزب 
اهل بیت رســولش هستی، به خدا قسم! هرگز تو 
آتش را به چشــم نخواهی دید و آتش نیز هرگز 
تو را نخواهد دید و تو را طعمه خود نخواهد کرد.

)کامل الزیارات ص134(
زوار ایرانی عتبات عالیات در قرون گذشته

یک پژوهشــگر مصری در عهد ناصری دوران 
قاجار تعداد زائران ایرانــی کربال را صد هزار نفر 
برآورد کرده اســت. در ســال 1274 شمسی نیز 
روزنامــه »اختر« درباره تعداد زائران کربال چنین 
گزارش داده است: »فقط در مدت پنج ماه در فاصله 
ماه محرم تا جمــادی االول حدود 150 هزار زائر 
ایرانی به عتبات عالیات در عراق مشرف شده اند.« 
به توجه به این گزارش ها و براساس اسناد و منابع 
تاریخی درنهایت تعداد زائران ایرانی کربال حداقل 
در یک دوره زمانی مشخص از اواسط عهد ناصری 

تا پایان دوره قاجار چنین برآورد شده است: »بنا 
به گزارش ها در 5 ماه نخســت سال قمری به طور 
متوســط هر ماه 30 هزار نفر به عتبات مشــرف 
شده اند و اگر تعداد زائران در هفت ماه دیگر سال 
را ماهی 10 هزار نفر در نظر بگیریم بیش از 220 
هزار نفر به عتبات مشــرف شده اند. الزم به ذکر 
است در اواسط دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار 
جمعیت تهران در حدود 150 هزار نفر بوده است... 
بر اساس گزارش های تاریخی در اواخر دوره ناصری 
کــه جمعیت ایران حدود 10 میلیون نفر یا کمتر 
بوده اســت در هر سال به طور متوسط 160 هزار 

نفر به عتبات عالیات مشرف شده اند.«

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 شــده ذیل

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

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 

مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................

آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

فرم تقاضا

 1- کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در 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 در شهرستان ها سال 1۴01

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

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

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

----------1/400/000----------1/040/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت 
 اعضــای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شــد:

- آقــای محمــد محمدخانی دارنــده کدملی 
0048165670 بــه ســمت رئیــس  هیئــت  
مدیره - آقای علــی محمدخانی دارنده کدملی 
0068461755 به ســمت نایــب  رئیس  هیئت  
مدیــره - آقای احمد محمدخانی دارنده کدملی 
0048267198 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و مکاتبات عادی و اداری با امضای 
هــر یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 967۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰7۵67

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 
 6۰۸۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵۸7۵۵

سازمان ثبت
 اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031، آقای احمد بیدآبادی به شماره 
ملی 0041638158، آقای عبدالحسین بیدآبادی به 
شماره ملی 0043821121، آقای سید محمدعلی 
شریفی الحســینی به شــماره ملی 0055839983 
به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه 
ملــی 10101043570 به ســمت- اعضای هیئت 
 مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حساب ســود و زیان سال مالی 1398 به تصویب 
رســید. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت 
مستقل اندیشــان پارس )حســابدار رسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احمد حاج نوروزی به شــماره ملی 0073214116 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخــاب شــدند روزنامه کیهان جهــت درج آگهی 

رسمی شرکت در سال 1399 انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت  انتقال داده های  نداگسترصبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱7۸۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵9۱79۲ 

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 میالد 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 ۸79۰6

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۴۸ 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح 
ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقای محمدحســین 
 0043216031 کدملــی  طهرانــی   ذوالفقــاری 
 آقــای احمد بیدآبــادی کدملــی 0041638158 
 آقــای محمــد بیدآبادی کدملــی 0032280661 
آقای عبدالحسین بیدآبادی کدملی 0043821121 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال 1398 به 
تصویب رسید آقای ســیدمهدی داودی محتشم با 
کد ملی 0072962811 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 
برای  علی البدل  بــازرس  به عنوان   0055839983
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان 
جهت درج آگهی های رســمی شــرکت در سال99 

تعیین نمودند.

آگهی تغییرات شرکت مدیریت مهندسی صبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۲79

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱76۸۰ 

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


