
صفحه 6
یک شنبه9 تیر1392 

21شعبان 1434 - شماره  20529

فتنه های مذهبی، ابزار شیاطین
دین به معنای مجموعه ای از بینش  ها، باورها، نگرش ها و آموزه های 
شناختی و دستوری، برآن است تا زندگی بهتری را به انسان در دنیا 
نش��ان دهد و مردم را برای سعادتی فراتر، پایاتر، ماناتر و زیباتر آماده 
کند. از این رو، دین می بایست عامل همگرایی، وحدت، انسجام، تعاون، 
همکاری، عدالت و احسان باشد؛ چرا که اینها مهمترین و ابتدایی ترین 
عوامل ایجادی چنان سعادتی است. بنابراین، هرگاه دین نتواند مجموعه 
اخیر را فراهم آورد در حقیقت ناتوان از ایجاد سعادت خواهد بود و به 

عنوان یک امر منفی از زندگی بشر حذف می شود.
بشر در طول تاریخ همواره با آزمون های بسیار سخت و پیچیده، 
نظریه های سعادت را می آزماید و در صورت شکست در آزمون آن را 
کنار می گذارد. نظریه های مارکسیس��تی در س��ده های اخیر از جمله 
نظریه هایی بود که در آزمون های سخت، نشان داد که نمی توان سعادت 
آفرین باشد. همچنین نظریه های فاشیستی هیتلر و موسولینی نیز نشان 
داد که جز جنگ و خونریزی نمی تواند س��عادت ملتی را موجب شود 

چه رسد که سعادت بشریت را تضمین کند.
دراین میان، دین نیز مانند یکی از مکاتب فکری با ارایه نظریه هایی 
در همه ابعاد زندگی بر آن است تا چنین چیزی را نه تنها در دنیا بلکه 
برای آخرت انس��ان فراهم آورد. البته دین اس��ام که در قالب شرایع 
گوناگون از آدم)ع( تا خاتم)ع( ارایه ش��ده، یک مکتب الهی است که 
خاس��تگاه آن وحی اس��ت. این مجموعه وحیانی، داعی آن را دارد که 
می تواند سعادت دوجهان آدمی با همه مولفه های آن بویژه آرامش و 

آسایش ابدی را موجب شود.
اما چنانکه قرآن گزارش می کند درطول تاریخ حیات اسام از آغاز 
تاکنون، دوعامل هواهای نفس��انی درونی انسان و وسوسه های بیرون 
ش��یاطین، اجازه نداده اس��ت تا اسام چنانکه باید و شاید در شیوه و 
سبک زندگی بشر وارد شود بلکه همواره به شکل کژدار و مریز، بخشی 
از آن نادیده گرفته شده است لذا نتوانسته به فلسفه و هدف وجودی 

خود دست یابد.
اسام به عنوان یک دین وحیانی مطابق فطرت و عقانیت )روم، 
آیه 30( همواره بر آن بوده تا در چارچوب عدالت بلکه حتی احسان، 
نظمی را در جان و جهان ایجاد کند که سعادت را در همین دنیا تحقق 
بخشد؛ اما از آنجایی که همواره مستکبران و شیاطین از آب گل آلود 
بی نظمی و بی عدالتی، ماهی می گرفتند، اجازه نمی دادند که بش��ریت 
در این چارچوب حرکت کند. آنان با بهره گیری از هر وسیله ای که آنها 
را به هدف تفرقه و سلطه نزدیک می کند، کوشیدند تا بشریت نتواند 

اسام را چنان که هست در زندگی خود به کار گیرد.
خداوند در قرآن راهکارهای س��لطه شیاطین مستکبر بر بشریت 
را بیان می کند. از جمله به این نکته اش��اره می کند که آنان همواره 
با فتنه افکنی در میان مومنان بر آن هس��تند تا قدرت ایشان بسیج و 

راهکارهای قرآنی مقابله با فتنه های مذهبی
* محمدرضا ستوده

یکی از مهم ترین عواملی که چهره دین را مخدوش می سازد، 
فتنه ها و جنگ های مذهبی اس�ت؛ چرا که آثار مثبت و وحدت 
آفرین دین را از میان برداشته و به جای تضمین سعادت دو سرا، 
بدبختی و ش�قاوت دوجهان را به هم�راه دارد. در طول تاریخ، 
مس�تکبران و شیاطین با بهره گیری از سادگی مومنان با ایجاد 
فتنه ها و جنگ های مذهبی برآن بودند تا قدرت استبدادی خود 
را تثبیت کنند و با ایجاد ش�کاف و تفرقه درمیان امت ها اجازه 
ندهند تا قدرت مردمی و ایمانی در مسیر درست سازندگی قرار 

گیرد و بساط ظلم مستکبران را برچیند.
نویس�نده در مطلب پی�ش رو راهکارهای قرآن�ی مقابله با 
فتنه ها و جنگ های مذهبی را بیان کرده است. امید که با پیروی 
مومنان از این راهکارها ضمن مقابله با توطئه های مستکبران و 
دفع آن، زمینه بسیج نیروهای امت برای مقابله با مستکبران و 

شیاطین جهانی فراهم آید.

* از نظر قرآن در جایی که آموزه های وحیانی برای حل و فصل امور وجود دارد و می توان 
با مراجعه به آن مشکالت را حل کرد، ایجاد اختالف جز رفتاری خارج از دین نخواهد بود. 

خداوند  می فرماید که با وجود تورات و انجیل که راه گشای حل اختالف های دینی میان یهود 
و نصار است، ایجاد فتنه ها و جنگ های مذهبی نمی تواند امری اسالمی

 و الهی باشد بلکه باید ریشه و خاستگاه آن را حسادت شیطانی و وسوسه های
 ابلیسی دانست.

* خداوند برای 
جلوگیری از هرگونه 
جنگ و فتنه مذهبی 
به مسلمانان فرمان 
می دهد که از اهانت 
به مقدسات دیگران 
خودداری کنند؛  چرا 
که اهانت به مقدسات 

دیگران، مقابله به 
مثل را به همراه 

خواهد داشت و آنان 
نیز به مقدسات شما 

توهین می کنند.

س��اماندهی علیه آنان نشود بلکه با ایجاد تفرقه سلطه خود را افزایش 
دهند. خداوند در آیه 4 سوره قصص روشن می کند که سیاست شیطانی 
فرعون مستکبر این بوده که مردمان را به گروه های فکری و نژادی و 
مذهبی و مانند آن دسته بندی کند؛ چرا که حزب سازی و جناح سازی، 
به مس��تکبران این اجازه را می دهد تا بتوانند با بهره گیری از اختاف 
موجود میان احزاب و جناح ها قدرت خود را تثبیت یا افزایش دهند.

نکته کلیدی در این میان آن است که هرگروه و حزبی بر این باور 
است که از نظر اهداف و یا روش ها از گروه وحزب دیگر بهتر است. این 
خودپسندی در باورها و خودرایی موجب می شود  که جز به موفقیت 
روش و هدف خود نیندیش��ند و همه قدرت و ثروت را برای موفقیت 
حزب��ی خود به کار گیرند. از این رو تفکرات حزبی نوعی هیجان های 
کاذب و حماس��ه های دروغین را در هواداران و پیروان ایجاد می کند 

که ش��ادی فرح انگی��ز کاذب از نمادهای آن اس��ت. خداوند بارها به 
انسان گوشزد می کند که تفکرات حزبی، انسان را از حقیقت گرایی و 
حقیقت جویی باز می دارد و دلبس��تگی های حزبی موجب می شود تا 
اشخاص در موفقیت ها، فرح و شادی کاذبی داشته باشند که هیچ سود 
حقیقی در آن نیست و بلکه موجب تشدید تنش ها و افزایش جدایی ها 

و تفرقه ها میان امت واحد می شود. )روم، آیه 32(
از نظ��ر قرآن یکی از مهم ترین عوامل فتنه های مذهبی در یک 
امت آن اس��ت که افراد امت به گروه های مذهبی تقس��یم شده و هر 
گروه و مذهبی برای موفقیت مذهب و روش خود بکوش��د و در این 
راه موفقیت های خود را چنان هیجانی و حماسی به نمایش گذارد که 
گروه و مذهب دیگر در واکنش عصبی، رفتاری مشابه یا بدتر از خود 
بروز دهد. چنین رویه ای موجب می شود که جنگ و فتنه مذهبی در 
یک امت افزایش و تشدید شود و روز به روز از قدرت امت کاسته و بر 

قدرت و جال دشمنان و نااهان افزوده شود. )همان(
شیاطین مس��تکبر و ستمگر با بهره گیری از گرایشهای مذهبی 
مردم بر آن هستند تا از آن استفاده کنند و بر قدرت خود بیفزایند و 
یا قدرت مومنان عدالت خواه و ستم ستیز را محدود  کنند یا کاهش 
دهند. آنان با استفاده از ابزار مذاهب و تحریکات مذهبی درصدد هستند 
تا پیروان مذاهب را به جان هم اندازند. ایجاد حسادت با برترشماری 
گروهی بر گروه دیگر بر آن هستند تا تخم کینه ها و کدورت ها را در 

دل مومنان بکارند و اجازه همگرایی، انسجام و اتحاد ندهند.
راهکارهای قرآنی برای مقابله با فتنه های مذهبی

از نظر قرآن، همه امت اس��ام از ش��رایع مس��یحی و یهودی و 
صائبی و مانند آن می بایست تحت پرچم مقدس توحید گرد آیند که 
محور اصلی دین اس��ام است.)آل عمران، آیه 64( بنابراین اتحاد در 
میان پیروان یک شریعت به طریق اولی الزم و بایسته است؛ چرا که 
مشترکات زیادی در میان آنان وجود دارد. این بدان معناست که نباید 
هرگز اصول را فدای فروع نمایند. پس اگر عوامل اصلی اش��تراک در 
میان امت همان اصل دین است، تاکید بر فروعات برای تفرقه افکنی 

نمی تواند جز حرکت شیطانی باشد.
از نظر قرآن هرگونه تحریکات و حرکت های تفرقه افکنانه باطل و 
حرام است و بدتر از آن این که اگر عوامل این حرکتها اموری غیراصیل 
و فرعی باشد، بسیار زشت تر و بدتر خواهد بود. مسلمانان باید همواره 
ب��ر  اصول دین که همان قرآن، پیامبر)ص(، ش��هادتین، معاد و قبله 

واحدو نماز و حج و مانند آن است تاکید کنند.
از نظ��ر ق��رآن، اتحاد میان امت کلیدی ترین مس��ئله اس��ت که 

می بایست در چارچوب اصولی چون توحید و مانند آن سامان یابد و 
هرگونه تفرقه جویی و همراهی با آن گناهی بس بزرگ است. خداوند 
حتی به پیامبر)ص( دستور می دهد که از همراهی با گروه های مذهبی 
اجتن��اب کند؛ زیرا اینها برخاف آموزه های وحیانی رفتار می کنند و 
پیامبر)ص( هیچ مس��ئولیتی در قبال آنان ن��دارد وحتی باید از آنان 
پرهیز کند تا ایش��ان بدانند که مس��یر تفرقه هرگز مسیر دین اسام 
نیس��ت و اگر دس��ت از این گونه رفتارها بر ندارند در دنیا و آخرت به 

عذاب الهی دچار خواهند شد. )انعام، آیه 152(
از نظ��ر قرآن در جایی ک��ه آموزه های وحیانی برای حل و فصل 
ام��ور وج��ود دارد و می توان با مراجعه به آن مش��کات را حل کرد، 
ایج��اد اختاف ج��ز رفتاری خارج از دین نخواهد بود. خداوند در آیه 
113سوره بقره می فرماید که با وجود تورات و انجیل که راه گشای حل 

اختاف های دینی میان یهود و نصار است، ایجاد فتنه ها و جنگ های 
مذهبی نمی تواند امری اسامی و الهی باشد بلکه باید ریشه و خاستگاه 

آن را حسادت شیطانی و وسوسه های ابلیسی دانست.
جالب تر این که بس��یاری از گروه ها و احزاب و مذاهب زمانی به 
اختافات دامن می زنند که همه چیز روشن و صریح بیان شده است 
ولی برخی با بهره گیری از متشابهات می کوشند تا به اختافات دامن 
بزنند و تفرقه را در میان مردم نهادینه س��ازند. )آل عمران، آیات 7 و 

19 و 105، بینه، آیه 4(
دشمنان در ایجاد فتنه، به تحقیق ها و پژوهش های کامل نسبت 
به دین نیاز دارند. از این رو دانش��گاه های آنان روی اس��ام متمرکز 
می شوند تا ببینند نقاط ضعف اسام و مسلمانان چیست؟ از آنجایی 
که در آیات قرآنی فتور و کژی و ناروایی نمی یابند، یا به آیات متشابه 
چنگ می زنند که با آیات محکم قابل تفسیر است یا آن که تمام هم 
و غ��م خ��ود را متمرکز بر نقاط ضعف مس��لمانان می کنند. از این رو 
مردم  شناسی، به یک علم پیشرفته در میان مستکبران تبدیل شده است 
تا بتوانند میان امت تفرقه ایجاد کنند. در زمان پیامبر)ص( میان انصار 
و مهاجران و گاه دیگر میان انصار از اوس و خزرج اختاف افکندند تا 

با این روش بر جامعه اسامی مدینه مسلط شوند و حکومت جاهلی 
خود را بازسازی کنند.

خداوند در آیاتی از جمله 99 تا 103 سوره آل عمران به مومنان و 
مسلمانان هشدار می دهد که مواظب توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان 

باشند، زیرا آنان درصدد هستند تا با ایجاد اختاف دیرینه دوباره سلطه 
خود را باز پس گیرند. آموزه های قرآنی، ایمان و بازگش��ت به خداوند 
را تنها راه مقابله با این توطئه ها می داند و از امت می خواهد تا مراقب 

باشند و از عنایت خاص الهی برخوردار شوند.
از نظر قرآن اگر امت بخواهد از همه آثار تفرقه یعنی انحراف از حق 
و عدالت )بقره، آیه 176(، ذلت و خواری )بقره، آیات 83 تا 85(، سستی 
و ضعف در برابر دشمن )انفال، آیات 45 و 46(، جنگ و خونریزی داخلی 
وخارجی )بقره، آیه 253، آل عمران، آیه 103(، شکست )آل عمران، 
آیه 152(، گمراهی )انعام، آیه 153( و بی شوکتی و اقتدار )انفال، آیه 
46( در امان باشند می بایست از هرگونه فتنه مذهبی و جنگ داخلی 
اجتناب کنند و با تمس��ک به اصول دین اجازه ندهند که دشمنان با 
اس��تفاده از فروع دین و یا مس��ائل بی اهمیت و درجه دوم، آنان را به 

سوی جنگ و فتنه سوق دهند.
خداوند برای جلوگیری از هرگونه جنگ و فتنه مذهبی به مسلمانان 
فرمان می دهد که از اهانت به مقدسات دیگران خودداری کنند؛ )انعام، 
آیه 108( چرا که اهانت به مقدسات دیگران، مقابله به مثل را به همراه 

خواهد داشت و آنان نیز به مقدسات شما توهین می کنند.

حتی خداوند می فرماید که اگر آنان به مقدسات شما توهین کردند 
شما نباید به مقدسات آنان توهین کنید و به حکم مقابله به مثل عمل 
کنید؛ چرا که آنان از روی حماقت و جهالت چنین می کنند و اگر شما 
همان رویه را در پیش گیرید فرقی میان شما که اهل اسام و اخاق 
هستید با آنان نخواهد بود. تاکید خداوند برای مسلمانان آن است که اگر 
آنان هر کار زشت و بدی کردند و یا گفتند شما برای حفظ شخصیت 
و احترام خود با آنان هم کام نشوید، از آنان با صلح و صفا جدا شوید 
و با کرامت از برابر کارهای بد آنان بگذرید و با احسان و نیکویی نشان 
دهید که اس��ام چگونه اخاق خوب را به ش��خص می آموزد و اجازه 
تعرض نمی دهد حتی اگر زشت گویی و بدکاری کردند. بنابراین، اصل 

مقابله به مثل در همه جا به کار نمی رود. )فرقان، آیات 63 و 72(
از نظر اسام اگر کسی یا کسانی از روی جهالت، نبش قبر مومنی 
کرد نمی بایست مقابله به مثل کرد و به مقدسات آنان توهین کرد تا 
گستاخ شده و اهانت را افزایش دهند بلکه باید بگونه ای عمل کرد که 
از کرده شان پشیمان شوند. گاه حتی الزم است به گونه ای عمل شود 
که دشمن از رفتار ما سوءاستفاده نکند. پس اگر سخن و یا کلماتی را 
به کار می بریم که از نظر ما خوب و مقدس و درست است ولی دشمن 
از آن سوءاستفاده می کند الزم است از آن کلمات دست برداشت.)بقره، 
آیه 104( از همین رو برخی از عالمان اس��امی فتوا می دهند که از 
ه��ر گونه لع��ن علنی خودداری کنید چرا ک��ه چنین رویه ای موجب 
گستاخی دشمن شده و یا تفرقه را در میان امت موجب می شود. پس 
برای ایجاد وحدت و اتحاد و انس��جام می بایس��ت تعاون و همکاری را 
در کاره��ای خیر بوی��ژه اصول دین افزایش داد تا با بهره گیری از تقوا 
به سعادت جمعی در سایه اسام رسید. اینکه در آیات قرآنی بر تقوا 
تاکید شده است به این معناست که انسان باید از هر چیزی که او را 
از اصول دین دور می کند و اجازه می دهد که توحید و اسام و قبله و 
پیامبر)ص( تضعیف شود و جامعه اسامی زیر سلطه بیگانگان و کافران 
رود، خودداری کرد. اینکه خداوند می فرماید: در کارهای نیک و تقوا با 
هم تعاون و همکاری کنید )مائده، آیه 2( به این معناست که نسبت 
به هر کار با اهمیت در کنار هم باشید و هرگز کاری نکنید که موجب 
تفرقه و جدایی شما شود. پس باید همه چیز را برای اصول بسیج کرد 
و اجازه نداد که کارهای کوچک و بی اهمیت و یا مس��ائل بی ارزش و 
پیش پا افتاده در فروعات، ما را از هدف اصیل یعنی توحید در کلمه 

و کلمه توحید دور کند.
بی گمان در ش��رایط امروز دنیا به راهکارهای قرآنی وحدت آفرین 
نیاز اس��ت و می بایس��ت به دور از هرگونه حزب گرایی و مذهب گرایی 
افراطی که اصول را مخدوش می سازد به سمت وحدت برویم و اجازه 
سلطه بیگانگان و کافران بر امت اسام را ندهیم. البته آنچه بیان شد 
تنها گوشه ای از راهکارهای قرآنی برای مقابله با فتنه های مذهبی است 
ولی این اصول اگر رعایت ش��ود بسیاری از مسایل ما حل خواهد شد 
و مش��کاتی که اکنون سرتاسر جهان اسام را فرا گرفته و خون های 
بی گناهان از مس��لمانان در گوشه گوشه آن بر زمین ریخته می شود، 
ریخته نمی شد و مردم در کمال اتحاد و وحدت به سوی تمدن بزرگ 

اسامی و سعادت دنیا و آخرت گام برمی داشتند.

شهرداری قم در نظر دارد موضوع پروژه مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط کلی 
زیر از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

شرح مختصر پروژه:
1- تهیه تجهیزات روشنایی نمای ساختمان شهرداری مرکز )در محل پروژه( به مبلغ 

برآورد 1/300/000/000 ریال در مدت 1 ماه
شرایط: 

- ارائه گواهینامه صاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- مبلغ پیش��نهادی می بایست از حیث مبلغ مش��خص، معین و بدون ابهام بوده و در 

پاکت الک و مهر شده تسلیم گردد.
- ش��رکت در مناقصه و دادن پیش��نهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری قم 

موضوع ماده 10 آیین نامه کانشهرها می باشد.
- پیش��نهاددهندگان باید یک نسخه از اس��ناد مناقصه را دریافت و با قید قبولی امضا 

کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.
- حداکثر مهلت تحویل اس��ناد و ارائه پیش��نهاد تا 10 روز پس از انتشار آگهی نوبت 

دوم می باشد.
- برن��دگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنان به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
- روش و می��زان پرداخت مبلغ پیش پرداخت طب��ق آیین نامه تضمین برای معامات 
دولتی و اصاحیه های آن می باش��د. ضمانت پیش پرداخت مطابق آیین نامه معامات 

کانشهرها اخذ می گردد.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
- هزینه درج آگهی ها برعهده برنده مناقصه می باشد.

- محل توزیع و تحویل اس�ناد: قم- بلوار کارگر- بعد از زیرگذر- س��اختمان شهید 
باکری- معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم- امور پیمان ها 

تلفن های تماس: 38758550 و 025-38758540
WWW.QOM.IR

آگهی مناقصه عمومی
 )نوبت دوم (

اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم

آگهی تصمیمات شرکت 
اکتو درکو سهامی خاص 

به شماره ثبت 16565 و 
شناسه ملی 10100594148

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
91/7/23 ش��رکت مزب��ور ک��ه در تاری��خ 91/8/3 
واصل گردی��د اعضاء هیئت مدیره به مدت 2س��ال به 
ق��رار ذیل انتخاب گردیدن��د. علینصر نراقی به کدملی 
0031182658 و نهاله نراقی به کدملی 0047586354 
و فروردی��ن طاهباز ب��ه کدمل��ی 5229371706- به 
موج��ب صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 91/7/24 
علینص��ر نراقی به س��مت رئیس هیئت مدی��ره و نهاله 
نراقی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
تعیی��ن گردیدند. امض��اء کلیه اوراق واس��ناد بهادار و 
تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل 
و یا رئی��س هیئت مدیره و یا فروردین طاهباز هر کدام 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 
سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

معارف
Maaref@kayhannews.ir

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه 
مورخ 1391/3/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - آقای رضا هاش��می به شماره ملی 1229512055 
به عنوان بازرس اصلی، آقای فضلعلی طایفی به ش��ماره 
مل��ی 1460558464 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 - روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
3 - ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی 

به 1390/12/29 به تصویب رسید.
در تاری��خ 1391/8/28 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکت ها و 
موسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار 

گرفت.

آگهی تغییرات شرکت گلستان
 سرچشمه خوانسار سهامی خاص

 به شماره ثبت 331646 
و شناسه ملی 10103701411

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
91/12/23 ش��رکت مزب��ور ک��ه در تاری��خ 91/12/28 واص��ل 
گردید موسس��ه حسابرسی آرین حساب ش��یراز به شناسه ملی 
10861780230 به سمت بازرس اصلی و محمدعلی سبران به 
کدملی 2295054613 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تصمیمات شرکت دارویی 
اللوک سهامی خاص به شماره ثبت 
84852 و شناسه ملی 10101293221

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/12/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محل ش��رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران- بلوار میرداماد- برج 
تج��اری اداری رز- ط6- واحد 608 کدپس��تی 1919993511 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
در تاریخ 1392/1/17 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری ثبت و 

مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

 آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار پردیس کوهپایه سهامی خاص 

به شماره ثبت 390288 و شناسه ملی 
10320410190

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده مورخ 
91/12/7 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/12/26 واصل گردید: 
موسس��ه حسابرس��ی و خدم��ات مدیریت فهیم مدب��ر به ش م 
10320432820 به س��مت بازرس اصلی و غامعلی احیایی به 
ک م 0452950325 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای مدت 

یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی 
شایق سهامی خاص به شماره ثبت 
59305 و شناسه ملی 10101043570

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بط��ور فوق الع��اده مورخ 
91/11/25 ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/12/23 واصل گردید موارد 
ذیل به تصویب مجمع مزبور رس��ید: موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر 
پارس��یان به ش م 10100525185 به س��مت بازرس اصلی و وهاب 
صباغ پور آذریان به ک م 0081578032 به س��مت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تصمیمات شرکت مرکید 
سهامی خاص به شماره ثبت 123139 و 

شناسه ملی 10101666279

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 
)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده 

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

توجه:
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 میگردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
فرم تقاضا

                                                                                                                  

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

1/950/000975/000487/500روزنامه کیهان

1/950/000975/000487/500روزنامه کیهان انگلیسی

1/950/000975/000487/500روزنامه کیهان عربی

320/000160/00080/000مجله کیهان بچه ها

570/000285/000142/500مجله کیهان ورزشی

570/000285/000142/500مجله زن روز 

------160/000مجله کیهان فرهنگی

نام: ................................. نام خانوادگی: .................................... نوع نشریه: .................................. تعداد نسخه: .................... مدت ................... ماه
مبلغ پرداختی: ................................... ریال          نام و کدشعبه: ................................... شماره فیش بانکی : ....................... تلفن: .....................
تلفن همراه: .......................................             پست الکترونیکی: ..............................................................      آدرس: .............................................
........................................................................................................................................................................ کدپستی: .........................................................

شماره اشتراک                                                                                                                                 امضاء

تلفن:02133913238      نمابر: 02133910922    پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284

        امور مشترکین موسسه کیهان       

* مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص( 
*موضوع مناقصه: خرید تجهیزات )بصورت پکیج کامل جهت سه دستگاه 
آسانس��ور( و همچنی��ن اجرا، نص��ب و راه اندازی و بهره برداری 3 دس��تگاه 
آسانس��ور طبق مش��خصات فنی قید شده در اس��ناد مناقصه توسط یکی از 

شرکتهای دارای صاحیت واجد شرایط و توانمند.
* مح�ل دریاف�ت اوراق: )دبیرخان��ه مجتم��ع از تاری��خ 92/4/9 لغایت 
92/4/13 واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب شماره 27619003/35 نزد 
بانک ملت ش��عبه هجرت کد شناس��ه 7049 به نام مجتمع آموزشی درمانی 

حضرت رسول اکرم)ص(
* مهلت ارائه پیش�نهادات )تحویل پاکات(: ساعت 14روز 3شنبه مورخ 

1392/4/25
* میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه:

* 1-س��پرده شرکت در مناقصه به مبلغ60/000/000 ریال فقط 1-بصورت 
فیش نقدی واریزبه حس��اب س��پرده جاری 4278187090 نزد بانک ملت 
شعبه س��تارخان بنام مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص( 2- 
ضمان��ت نامه بانکی )توضیح اینکه ب��ه جز دو مورد فوق هیچ مدرک دیگری 

قابل قبول نمی باشد(
* پرداخت هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

*مجتمع در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است.
* آدرس: خیابان ستارخان- خ نیایش- تلفن 64352248
www.Tums.ac.ir/hosp- rasoolakram.com *

آگهی مناقصه عمومی )دومرحله ای(

روابط عمومی مجتمع آموزشی
درمانی حضرت رسول اکرم)ص(

موض��وع: انجام امور خدمات مربوط ب��ه 43باب آبدارخانه 
و پذیرایی پرسنل مس��تقر در ساختمان های شاهد، هفتم 
تیر،  استاد نجات الهی و اداره کل خدمات مخابراتی شرکت 

مخابرات استان تهران.
جهت کس��ب اطاعات بیشتر به س��ایت شرکت مخابرات 

استان تهران www.tct.ir مراجعه فرمایید.

شرکت مخابرات استان تهران 
)سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شماره 4/ت/92

شرکت مخابرات استان تهران 
)سهامی خاص(

روابط عمومی و راهبردی شرکت مخابرات 
استان تهران

زن روز اولين نشريه مخصوص بانوان
 با مطالب متنوع و خواندني شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 

خانم راحله علی خانی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست 
به کاسه 920088 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان عظیم علیخانی به شناسنامه 29 
در تاری��خ 1383/3/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-حبی��ب علیخان��ی ش ش 24 فرزن��د ذکور 2-عب��اس علیخانی 
ش ش 1616 فرزند ذک��ور 3-حدیقه علیخانی ش ش 1469 فرزند 

اناث 4-راحله علیخانی ش ش 7 همسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهر کوهین

خانم معصومه نبی خانی دارای شناسنامه شماره 253 به شرح دادخواست به 
کاس��ه 920155 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی اکبر ماله میر چگینی به شناسنامه 10294 در 
تاریخ 92/1/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1-رادین ماله میر چگینی ش ش 6-169105-044 پس��ر 2-بردیا ماله میر 
چگینی ش ش 7-190477-033 پس��ر 3-معصومه نبی خانی ش ش 253 
همس��ر 4-طاهره کشاورز ش ش 79 مادر 5-مختار ماله میر چگینی ش ش 

0-974343-588 پدر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاری��خ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه25 شورای حل اختالف شهر قزوین

خانم رقیه کارتاب دارای شناس��نامه ش��ماره 177 به ش��رح دادخواس��ت به 
کاس��ه 920120 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان اصغر کارتاب به شناس��نامه 4 در تاریخ 91/2/19 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:
1-غامرضا کارتاب ش ش 222 پس��ر 2-رحیم کارتاب ش ش 349 پس��ر 
3-مول��ود کارتاب ش ش 757 دختر 4-فاطم��ه کارتاب ش ش 768 دختر 
5-رقی��ه کارت��اب ش ش 177 دختر 6-زینت کارت��اب ش ش 544 دختر 
7-حمی��ده کارت��اب ش ش 1115 دختر 8-لیا کارت��اب ش ش 74 دختر 

9-حشمت بانو حاجی آقا محمدی ش ش 57125 همسر.
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاری��خ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
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