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حكايت خدمات اجباري كودكان كار!
ســـاليان سال است اقتصاددانان به ما آموخته اند كه 
توليد كاال و خدمات اقتصادي از هر نوع، مي تواند جزئي 
از اجزاي تشكيل دهنده توليد ناخالص ملي و سپس درآمد 
ناخالص ملي يك كشـــور باشد، به طوري كه در كشور 
همجوار ما كه هرگونه ثروت خدادادي مانند نفت و گاز 
و معادن ندارد، عالوه بر رشد توليد و ساير متغيرها در 
4 دهه اخير، صنعت توريســـم يكي از مهمترين و شايد 
تعيين كننده ترين عوامل درآمد ناخالص ملي آن كشـــور 

شده است.
چند سالي است كه در پايتخت كشورمان و برخي 
از مراكز اســـتان ها و شهرهاي گردشگري، كودكاني از 
سنين بسيار پايين و تا 16، 17 سالگي و احتماالً برخي 
از آنها فاقد شجره نامه مشخص، در ميدان ها و چهارراه ها 
به دستفروشي و گدايي و اكثراً شيشه پاك كني مي پردازند 
و عليرغـــم اينكه تاكنـــون در برخي از مقاطع زماني از 
سوي مسئوالن مناطق شـــهرداري سعي در جمع آوري 
اين متكّديان نونهال، نوجوان و بعضاً جوان كرده اند، اما 
چاره ساز نبوده و بار ديگر مانند قارچ، و به تعداد بيشتري، 

پيداشان شده است.
بـــه هر حال مي توان ايـــن معضل را در يك نگاه 
ساده، مانند اندك معضالت ديگر، از نتايج وضعيت فعلي 
اقتصادي كشور دانست، اما بعد از واقعه اي كه چند شب 
قبل در پشت چراغ قرمز تقاطع خيابان استانبول و ميدان 
فردوسي برايم پيش آمد، متأسفانه ديگر نمي توانستم همان 
نظر قبلي را به كودكان كار داشـــته باشم. آن شب يكي 
از آن ها كه كمي هم مسن تر از مابقي بود، با قلدري به 

ســـوي خودروي ما آمد و بعد از اصرار از ما كه جوان، 
الزم نيست شيشه ها را پاك كني، باالخره با آن آب كفي 
كثيف و ابر كثيف تر از آب، نصف شيشه را پاك كرد و 
چون چراغ سبز شده بود، انعام خواست و چون ما قبًال 

گفته بوديم كه پول نقد نداريم، نوجوان در پاسخ گفت كه 
ايرادي ندارد، دستگاه خودپرداز سيّار دارم و با دستگاهي 
كه از داخل پيراهنش درآورد، 200 هزار ريال بابت يك 

لحظه كار غير مولّد، كسب درآمد زوركي كرد! 
صرفنظر از چگونگي پيدايش اين شبكه ها و حتي 

دســـتيابي به برخي از امكانات بانكداري الكترونيك، آيا 
واقعاً جمع آوري اين نوع متكّديان از شهرها و در سرزمين 
چند هزاره ايران با ثروت هاي عظيم نفت و گاز و ديگر 
منابع سرشار زير زميني، از سوي مسئوالن امر و هدايت 

آن ها به سوي مراكز كار، فن و هنر به اقتضاي توانايي و 
آموزش و تبديل آن ها به مولّدين اقتصادي، آنقدر مشكل 
و ناممكن است كه مّلت شريف ايران بايد آبروي خود 
را در برابر اندك گردشـــگراني كه فعًال در ايران رفت و 
آمد مي كنند و يا ديپلمات ها و وابستگان به ايشان كه در 

تهران حضور دارند و از همه مهمتر، انعكاس خبري آن 
به خارج از كشـــور، از دست دهند، حال آن كه نبود اين 
صحنه هاي دلخراش مي تواند يكي از عوامل زيبا بودن و 
بهداشت مطلوب و سالم سازي محيط شهرهاي ما باشد.

چند وقت پيش خبرنگار يكي از رسانه هاي داخلي 
در بررسي ميداني، اين گونه نوشته بود كه اين نوع بچه هاي 
كار هـــر روزه و بـــا اين نوع كارهاي غير مولّد و مزاحم 
شهروندان، صاحب درآمدهاي نجومي مي شوند كه طبعًا 
عمده اين درآمدها به جيب مســـئوالن شبكه هاي مربوط 

به آنان سرازير مي شود.
آمديم و فرض بر اين بود كه مسئوالن امكانات الزم 
را بـــراي جمع آوري اين نوع متكّديان ندارند و با توجه 
به گسترده شدن اين معضل در سطح شهرها و ضرورت 
ســـاماندهي آن ها، حداقل ســـازمان برنامه و بودجه در 
اقدامي كه البته مناسب ملت شريف ايران نيست، به اين 
نوع خدمت، رسميّت بخشد و مانند صنعت گردشگري 
در كشور همجوار، تكّدي گري را نيز يكي از متغيرهاي 
تشكيل دهنده درآمد ناخالص ملي، مبناي محاسبات قرار 
دهد و ادارات وابسته و از جمله نظميه، ماليات، بيمه و 
غيره هم به حال اين متكّديان ميلياردر كه واقعاً! مستحق 
دلســـوزي هستند، فكري كنند! به هرحال، اين پديده را 
هـــم به عنوان يكي از رســـته هاي نوظهور خدمات در 
اقتصاد كشـــور مي توان فرض كرد، زيرا درآمدهاي آن از 
بسياري از درآمد فعاليت هاي توليدي و خدماتي قانوني 

هنگفت تر است! 
ع.كـ  گيالنپور 

به عنوان مسافر متروي تهران تشكر 
مي كنم كه اين وسيله راحت و بي دردسر 
را در اختيار مسافران قرار داده اند. قطار 
متـــرو چندين امتياز مهم دارد و اين كه 
در هر ايســـتگاه قطارها بيش از 3 دقيقه 
مســـافران را در انتظار نمي گذارند، در 
مسير حركت هيچگونه چراغ قرمز و يا 
تصادف و يا مشكالت عبور قطارها وجود 
ندارد، تهويه هوا، در فصول سال مختلف 
تدارك ديده شـــده است و مسافران با 
كمال آرامش روحي و رواني طول مسير 
را طي مي كنند، عمده نرخ بليت قطارها 
در همه مسيرها و خطوط يكسان است  
و با يك بليط مي توان بدون اتالف وقت 
و به راحتي از خطوط ديگر، اســـتفاده 
كرد: تابلوهاي راهنما در ايستگاه هاي قطار 
نصب شده است و يك مسافر بدون نياز 

به ميز اطالعات قادر به تشخيص مسير 
حركـــت قطارها و جايگاه خود خواهد 
شد، مشروط به اينكه قدري سواد فارسي 

و يا التيني داشته باشد!
و اما داخل واگن ها، در حاشـــيه ها 
(كتيبه  هـــا) ، تبليغات رنگارنگ خوانا و 
ناخوانا به چشـــم مي خورد، ولي مردم 
بي خيال از آن ها مي گذرند، زيرا مسافرت 
با مترو آنقدر كوتاه و زود گذر اســـت 
كه فرصت چشم انداختن به نوشته ها و 
نقش نگارها را از مسافران گرفته است و 
از اين مهمتر، هر مسافر همين كه بر روي 
صندلـــي قرار گرفت، فوراً دريچه تلفن 
همـــراه خود را با حرص و ولع خاص 
باز مي كند و به بازي كامپيوتري و رقص 
كليد هاي ريز و درشت موبايل مي پردازد 
و اين آگهي  هاي خيره كننده با حروف ريز 

و ناخوانا به گونه اي نوشته شده است كه 
با چشم هاي غيرمسلح نمي توان، مطالب 
را به آساني خواند، هر چند هر كدام از 
اين نوشته ها و يا تصاوير يك پيام خاص 

به مسافران زيرزميني دارند. 
بعضـــي از اين آگهي  ها و تبليغات 
تاريخ  گذشته اند و مسئوالن مترو بايد فوراً 
آن ها را از كتيبه هاي مترو جمع آوري كنند. 
مثًال هفدهم ارديبهشت ماه امسال چشمم 
به يكي از اين كتيبه ها  افتاد كه نوشته شده 
بود: «جشنواره قرآن آرمان، حفظ قرائت 
و مفاهيم سوره مباركه حجرات، آرمان 
شهر من، برگزاري جشن هاي فرهنگي، 
مذهبي، هنري و اجتماعي ويژه كودكان 

زير 10 سال در ماه مبارك رمضان...!
در حالي كه روزهاي مديدي از ماه 
مبارك رمضان گذشته است رو ما در ماه 

شوال قرار داريم!
همچنين چشم هايم را درويش كردم 
و دقيق شـــدم به شـــيوه هاي آرايش و 
خالكوبي هاي رنگارنگ برخي از دختران 
كـــه در طول عمرم نديده بودم! از رنگ 
موهاي خرمائي، آبي، زرد، بنفش تا سياهي 
ذغال عكس هاي شـــير و پلنگ، افعي و 
مار و كژدم و عنكبوت و چارپايان روي 
لباس هايشان كه الحق و االنصاف تاكنون 
در هيچ نمايشـــگاهي و يا در كتاب ها و 

رساله ها نظير آن ها را نديده بودم.
 عجيب تر آنكه، بسياري از مسافران 
به دليل شلوغي مترو، در جلوي در ورود 
و خروج واگن ها ديوار گوشتي تشكيل 
داده بودند و مسافران به سختي سوار و 
پياده مي شدند و عده اي ديگر با صداي 
بلند با موبايل به چت كردن و گفتگو با 

دوستان و آشنايان و گاه مشتريان مشغول 
بودند كه مغازه دار بودند و از راه موبايل 

جنس رد و بدل مي كردند! 
همهمـــه و شـــلوغي در مترو به 
قدري زياد بود كه صداي رساي مأمور 
ايستگاه هاي قطار را متوجه نمي شديم و 
گاهي مسافران قادر به ديدن نام، ايستگاه ها 
نبودند، زيرا كه جمعيت فشرده و سينه 
در سينه  هم ايستاده و جلوي پنجره  هاي 
قطار را به طور كامل گرفته بودند رفت 
و آمد دستفروشان داخل واگن هاي مترو 
هم كه به تنهايي داستان ديگري داشت 
و لحظه به لحظه آرامش مسافران را بهم 
مي ريختند؛ از وسايل جانبي موبايل گرفته 
تا مســـواك و خميردندان و جوراب و 

وسايل پوشاكي مردان و زنان!
فيضعلي مداحـ  پژوهشگر علوم انساني

سفري با قطار زيرزميني تهران

پيچ راديو باز و مجري برنامه در حال گزارش همايش «سرطان» بود 
و انصافاً اطالعات گزارش شده هم مفيد و به درد بخور بود.

در حال گوش دادن به اين گزارش بودم كه فكر كردم چند نفر در 
حال حاضر در پي كسب اين اطالعات هستند و آيا اگر چنين اطالعات 
مفيدي از طريق همه مدرسه ها در اختيار دانش آموزان دختر و پسر قرار 

گيرد، بهتر نيست؟
در همين زمان، به خاطر آوردم وقتي برادرزاده ام، كه خيلي كوچك 

بود، با عتاب و خطاب از من خواســـت كه خودروام را در محل پارك 
ممنوع نگذارم ، به مراتب بيش از آنكه اين عتاب و خطاب را از پليس 
راهنمايي و رانندگي دريافت كنم، شـــرمنده كار زشتي شدم كه قرار بود 

انجام دهم.
با اين حساب وقتي بچه ها روي والدين و فاميل نزديك چنين نفوذي 
را دارند، چرا از ظرفيت آموزشـــي آنان، خود را بي نصيب مي ســـازيم؟ 
جواب در حالت خوشبينانه، اين است كه در مدارس، اطالعات به مراتب 

مفيد تري در اختيار بچه ها قرار مي گيرد و مباحث عمومي اين چنيني جاي 
خود را در مفاد درسي دانش آموزان باز مى كنند.

در حالـــت بدبينانـــه هم بايد گفت كـــه اطالعات تا اين حد مفيد 
بايـــد فقـــط در اختيار معدودي افراد قرار گيرد و با قرارگيري در ويترين 
افتخارات، آنان شمار قابل توجهي از پزشكان و متخصصان را از آوردن 

نان حسابي محروم نسازد!
محمد ماكويي

برنامه هاي آموزشي از راديو تا مدرسه! 

يكي از دوستان مدت ها به دود سيگار وابسته بود و نزديكان و 
خيرخواهان ايشان به وي توصيه مي كردند كه لذت زودگذر سيگار 
را كنار بگذارد و به آينده ســـالمت خود فكر كند، اما گوشش به 
اين حرف ها بدهكار نبود و همچنان به عادت زشت و هميشگي 
خود ادامه مي داد كه بعد از مدتي متأسفانه به سرطان ريه مبتال شد 
كه 3 بار او را عمل كردند و در حال حاضر زمينگير شده است  
قادر به حركت نيست. پيرامون اين سيگار لعنتي بارها گفته اند و 
نوشته اند باز هم جا دارد كه آن را تكرار كنند تا سيگاري ها گوش 

شنوايي داشته باشند.
به اســـتناد تحقيقات علمي دود سيگار عامل بسيار مؤثر در 
تهديد سالمت انسان ها است و تعداد زيادي از افراد جامعه بشري 
هر روز بي  سروصدا به دليل سيگار كشيدن صحت و سالمت خود 
را از دســـت مي دهند و به مرور به ديار نيستي رهسپار مي شوند. 
بدون شك مصلحت جامعه ايجاب مي كند كه با سيگار كشيدن كه 
به اعتباري، منبع و منشـــاء ساير فسادها نيز مي تواند باشد، مبارزه 
شـــود كه در اين زمينه سازمان ها و افراد خيرخواه مي توانند نقش 

بسيار فعالي را ايفا كنند. 
از همه مهمتر خود سيگاري ها هستند كه مي توانند با داشتن 
انگيزه ترك سيگار، از امر الهي كه مي فرمايد هر عملي كه تكرار 
آن صحت و سالمت انسان را به خطر بيندازد حرام است، كمك 
بگيرند تا عادت زشـــت ســـيگار را براي هميشه از خود دور و به 

صحت و سالمت،  دسترسي پيدا كنند.
دكتر مرتضي خويي 

حقوقي كه ما را منوع الخروج
 كرده است

وقتي فيش حقوقم به دستم رسيد و سپس نرخ تورم از سوي 
بانك مركزي اعالم شد، سخت متوجه شدم كه يكي از افراد محترم 

زير خط فقر، من هستم!
گداي محل نمي دانست كه مشمول پرداخت زكات نيستم، بلكه 

اگر بهزيستي، هواي ما را هم داشته باشد، انتظار معقولي است!
وقتي در خانه را باز كردم، همســـرم با ديدن چهره در هم و 

برهم من پرسيد: چيزيت شده است؟ 
طفلكي حتماً انتظار داشـــت كه از ناراحتي جسمي ام، حرف 

بزنم.
گفتم: نه، ممنوع الخروج شده ايم! 
گفت: از كجا به تو ابالغ كرده اند؟

گفتم: مستقيماً كه نه، فيش دريافتي حقوق كه به دستم رسيد، 
متوجه قضيه شدم! 

گفت: بنده خدا، ما هنوز نتوانسته ايم ايرانگردي كنيم، آن وقت 
چسبيده اي به سفر هاى خارجي؟

رفتم اتاق و به فكر فرو رفتم كه كي توانسته ايم به عنوان يك 
زوج فرهنگي الاقل براي يك بار به ســـفر مشـــهد مقدس برويم، 
ولي در مدرســـه نخوابيم و ما هم مثل كارمندان فالن سازمان در 

هتل اقامت كنيم؟
ديدم اگر زياد به فكر فرو بروم و يا عميقاً فكر كنم، عالوه بر 
تامين داروي جسم سرگردانم، داروي اعصاب و اختالالت روحي 
هم، به آن اضافه مي شـــود و كار بيشـــتر بيخ پيدا مي كند، از قضيه 
گذشتم و سريع پاي يكي از برنامه هاي خواب آور شبكه 3 سيما 

نشستم، تا بلكه ناهارمان حاضر شود!
دكتر فريدون شايسته 

داستانك داستانك 

نور و آتش، روشنايي و گرمي و انرژي مي آفرينند. آتش، نور 
اســـت و نور، آتش.  با اين بيان بايد آغاز ســـخن با دين زرتشت 
باشـــد، از آن رو كه زرتشـــتيان در برابر روشنايي آتش نماز برپا 
مي  كنند. آن مردمان در برابر نور و روشـــنايي آتش، خواست ها و 
آرزوهاي خود را به پيشگاه خداوندي بر زبان مي آورند و امروزه 
نيز شايد مردماني باشند كه با اشاره به آتش و نور آفتاب، سوگند 

ياد مي كنند. 
در قرآن مجيد در ســـوره «نور» انســـان آگاهي مي يابد كه 
پروردگار، نور زمين و  آسمان است و پيامبران و ائمه نورند، چرا 

كه راهنماي مردمان هستند.
دانش نور است، از آن رو كه جهان را روشن مي كند تا انسان 
آن را بكاود و به ســـاختارش پي ببرد و با جهان شناســـي به خود 

آگاهي راستين برسد. 
خورشيد، سرچشمه نور براي زمينيان است كه در درون آن 
همجوشـــي هسته اي انجام مي گيرد، همجوشي هسته اي واكنشي 
است كه در هسته اتم روي مي دهد و از اين واكنش هسته اي نور 
به وجود مي  آيد. نور از حركت و جابه جايي الكترون ها است و اگر 
الكتروني از مدار پايه اي(1) خود به مدار باالتر بجهد، انرژي دريافت 
مي كند و اگر از آنجا به مدار اوليه برگردد، يك فوتون (يك واحد 
نوري، يك بسته نوري) از خود مي پراكند. اين فوتون (نور) است 

كه به چشم آدمي مي رسد و او ديدني ها را مي بيند.
 شايد بتوان اتم را اينگونه بيان كرد كوره اي خرد ناديدني كه 
پيوســـته انرژي دريافت مي كند و انرژي از خود مي پراكند. چنين 
كوره اي در درون كوره اي بس بزرگ مانند خورشيد كه پيوسته در 
آن تركيب اتم هاي سبك روي مي دهد و انرژي آزاد مي گردد، نيز 
وجود دارد. از كاركرد الكترون، كه بخشي از اتم است، شايد بتوان  
پنداري از كوره اي بودن اتم را دريافت كه يكپارچه نيست، بلكه 

تكه تكه يا بسته بسته است.
نوري كه از پنجره اتاق به داخل آن تابيده مي شـــود، اگرچه 
يكپارچه ديده مي شود، اما بسته، بسته است و هر بسته يك واحد 
نوري است. نور ماده است، چرا كه در برابر جاذبه خم مي شود؛ 
شايد اين خم شدن از آن روست كه نور، ذره را در خود دارد كه 

مي توان آن را از حركت هاي الكترون دريافت.
الكترون با حركت و جنب و جوش در دوروبر خود، امواج 

(نور)، به وجود مي آورد.
نور پيوند دهنده است؛ هنگامي كه 2 دوست كه مثًال زماني 
كوتاه يا دراز همديگر را نديده  اند، با ديدن هم، نخست يكديگر را 
شناسايي مي كنند. مادري كه براي شيردادن، نوزادش را در آغوش 
مي گيرد، ابتدا او را شناسايي مي كند، بدون اينكه به آن پي ببرد و 

چرايي آن هم به سرعت نور برگشت داده مي شود. 
شناسايي مردمان از هم، چنان سريع و تند انجام مي گيرد كه 

زمان در آن به هيچ مي رسد. 
بخشي از نور كه در دور و بر ما وجود دارد، ديرينه اند و از 
زمان پديداري گيتي تاكنون بوده اند و يا از انفجار ستارگان به جا 
مانده  اند، بنابراين، نور به زمان آفرينش جهان و گذشته ها برمي گردد، 
بنابراين از گذشته ها و گذشتگان و از نسل ها آگاهي مي آورد. نور 
پيونددهنده همه مردمان از هر نژاد با يكديگر است و روشنايي بر 
آن آگاهي مي دهد كه همه ديدني ها به هم پيوسته، به هم وابسته و 
از يك ريشه اند، زيرا اگر چنين نمي بود، سرچشمه يكي نمي بود، 
شناسايي انجام نمي پذيرفت، يك جانور درنده به يك حيوان آرام 
يورش نمي برد، انسان نمي توانست به گيتي رخنه كند، كنجكاوي 
و برانگيختگي نبود و جهان چيز ديگري بود. انســـان آفريده شد 
تا نه تنها دور و نزديك خود را شناســـايي كند، بلكه به شـــناخت 

سپهر برين برسد.
 كنجكاو بودن و ســـخن از برانگيخته شدن، زندگي كردن و 
آموزش فرزندان، همه بهانه هايي اســـت تا بشـــر از جهان بيش و 

بيشتر شناخت پيدا كند. 
شعبان غزنوي 

 (1) مدار پايه اي را «مدار ماتا» نيز مي گويند.

از نور چه مي دانيم؟! اين سيگار لعنتي!

آگهى تغييرات 
شركت سهامى خاص ره آوران دانا انديش كارا 

به شناسه ملى 14004736163 
و به شماره ثبت 468252 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/12/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شد محل شركت به آدرس استان 
تهران،  شهر  مركزى،  بخش  تهران،  شهرستان  تهران، 
امانيه، خيابان خرسند، خيابان وليعصر، پالك 2755، 
مجتمع ادارى گلستان، ورودى A، طبقه 2، واحد 6 به كد 

پستى: 1966713119 تغيير يافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488794)

********
آگهى تغييرات

شركت سهامى خاص اريكه صنايع پايدار
 به شناسه ملى 14004917094 

و شماره ثبت 472283 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/12/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد موسسه 
آريان محاسب پويا به شناسه ملى 10980002869 به 
سمت بازرس على البدل و موسسه حسابرسى نكو نگرش 
به شناسه ملى 14006516498 به سمت بازرس اصلى تا 

پايان سال مالى انتخاب گرديدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488795)

********
آگهى تغييرات 

شركت سهامى خاص ساختمانى مقطع افراز 
به شناسه ملى 10780058204 

و به شماره ثبت 171428 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1402/01/15و 
 1401/9/28 مورخ  فوق العاده  عمومى  مجمع  اجازه 
مبلغ  از  شركت  سرمايه  شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات 
11000000000 ريال به مبلغ 20200000000 ريال 
منقسم به 4040 سهم 5000000 ريالى با نام از محل 
پرداخت نقدى افزايش يافت و مبلغ 9200000000ريال 
مورخ  شماره02/0255/1553  گواهى  بموجب 
آباد  يوسف  دوراهى  شعبه  آينده  بانك   1402/1/20
پرداخت گرديده است. و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
و ذيل ثبت درتاريخ فوق الذكر از لحاظ افزايش سرمايه 

تكميل و امضا گرديد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488796)

آگهى تغييرات شركت سهامى عام كارخانه هاى 
توليدى و صنعتى ثابت خراسان به شناسه ملى 

10100439250 و به شماره ثبت 11007 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1402/01/20 ( نوبت دوم ) تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: اعضاى اصلى و على البدل هيات مديره براى مدت 2 سال 
بدين شرح انتخاب گرديدند: اعضاى اصلى هيئت مديره 
: شركت سرمايه گذارى سليم 10102801961 شركت 
 10102682835 ايرانيان  سرمايه گذارى  گسترش 
ايمن  شركت   10103799078 سهم  ترنيان  شركت 
خودرو شرق 10380275706 شركت توليدى و صنعتى 
گوهر فام 10101203288 شركت كشاورزى و باغات 
فريمان 10380198735 شركت گردشگرى راه سبز 
على البدل  اعضاى   14008172770 فريمان  ثابت 
هيئت مديره : شركت سردخانه هاى ثابت ( فريمان ) 
خراسان 14008821859 شركت حمل و نقل سمند 

ايرانيان 10103601926
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488797)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص مديريت 

سيستم هاى هوشمند راهبر كار آمد در حال تصفيه به 
شناسه ملى 10320727999 و به شماره ثبت 421905 
بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
فوق العاده مورخ 1401/11/18 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد موسسه حسابرسى و بهبود سيستمهاى مديريت 
حسابرسين به شناسه ملى 10100316991 به عنوان 
ناظر تصفيه انتخاب گرديدند آقاى سعيد نصير نژادبه 
براى  تصفيه  مدير  سمت  ملى1620754673به  كد 
مدت دو سال انتخاب گرديد نشانى مدير تصفيه : تهران 
بلوار ميردامادبين مدرس وآفريقا پالك 382كد پستى 

1518964613 تعيين گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488798)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص آتيه سازان دى به 
شناسه ملى 10320528091 و به شماره ثبت 402608 
بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
فوق العاده مورخ 1400/12/24 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: موسسه حسابرسى وخدمات مديريت اصول پايه 
فراگير به شناسه ملى 10100517106 به سمت بازرس 
على البدل تا پايان سال مالى موسسه حسابرسى احراز 
ارقام حسابداران رسمى به شناسه ملى 10320294749 
به سمت بازرس اصلى تا پايان سال مالى انتخاب گرديدند. 
ترازنامه سود و زيان سال مالى منتهى به 1400/06/31 
مورد تصويب قرار گرفت. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 

جهت نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488799)

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص ملى گاز ايران 
به شناسه ملى 10100426424 و به شماره ثبت 10569 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/10/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زيان سال 
مالى منتهى به 1399/12/30 مورد تصويب قرار گرفت. سازمان 
حسابرسى به شناسه ملى 10101136332 به سمت بازرس اصلى تا 
پايان سال مالى انتخاب گرديد. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت 

نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488802)

********
آگهى تغييرات موسسه غير تجارى امالك 
ومستغالت تامين اجتماعى به شناسه ملى 
10100357802 و به شماره ثبت 8252 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/12/06 تصميمات ذيل اتخاذ شد اعضاى هيئت مديره 
براى مدت 2 سال به شرح ذيل انتخاب گرديدند: سازمان تامين 
اجتماعى به شناسه ملى 14000261665 شركت سرمايه گذارى 
تامين اجتماعى به شناسه ملى 10101044869 شركت رفاه 

گستر تامين اجتماعى به شناسه ملى 10101775376 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488803)

********
آگهى تغييرات شركت سهامى خاص مجموعه 

رفاهى جهان بهساز مفرح به شناسه ملى 
10380231436 و به شماره ثبت 323805 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 
 14011/126/16588 شماره  به  مجوز  1401/11/05و 
مورخ 1401/11/11 وزارت ميراث فرهنگى ، گردشگرى و 
صنايع دستى تصميمات ذيل اتخاذ شد شركت چاپ بانك 
ملت به شناسه ملى 10100905654 به سمت عضو اصلى 
هيئت مديره تا تاريخ 1403/11/05 شركت ساختمانى بانك 
ملت به شناسه ملى 10101150400 به سمت عضو اصلى 
هيئت مديره تا تاريخ 1403/11/05 شركت بهساز مشاركت 
هاى ملت به شناسه ملى 10101165910 به سمت عضو 
اصلى هيئت مديره تا تاريخ 1403/11/05 شركت كارگزارى 
سمت  به   10101443196 شناسه ملى  به  ملت  بانك 
شركت  تاريخ 1403/11/05  تا  هيئت مديره  اصلى  عضو 
شناسه ملى  به  فردا  بهسازان  هوشمند  آوران  فن  گروه 
14004003162 به سمت عضو اصلى هيئت مديره تا تاريخ 
1403/11/05 انتخاب گرديدند موسسه حسابرسى رايمند و 
همكاران به شناسه ملى 10100505999 به سمت بازرس 
اصلى و موسسه حسابرسى امجد ترازحسابداران رسمى به 
شناسه ملى 10260117975 به سمت بازرس على البدل 
تا پايان سال مالى انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار 
اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ترازنامه 

و حساب سود و زيان منتهى به آذر 1401 تصويب شد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(1488804)

آگهى تغييرات
 شركت سهامى خاص هلى كوپترى آوا سالمت

 به شناسه ملى 14006660964 و به شماره ثبت 507453 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/11/01 و مجوز شماره24120155924 مورخ 1401/12/09 
سازمان هواپيمايى كشورى تصميمات ذيل اتخاذ شد: ماده 4 اساسنامه به شرح ذيل تغيير و اصالح گرديد : مركز اصلى شركت 
هلى كوپترى آواسالمت : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزى، شهر تهران، دانشگاه تهران، خيابان شهيد عليرضا حجت 
دوست، خيابان طوس، پالك 32، طبقه همكف كدپستى 1416644611 تبصره : هيأت مديره مى تواند مركز قانونى شركت را به 
هر كجا كه صالح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبه هايى را تأسيس نمايد.(باتاييدسازمان هواپيمايى كشورى) ماده 33 اساسنامه 
به شرح ذيل تغيير و اصالح گرديد : هر يك از مديران بايد در مدت مديريت خود مالك حداقل يك سهم از سهام شركت بوده و 
ورقه سهم مزبور را به عنوان وثيقه و تضمين خساراتى كه ممكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود، 
به صندوق شركت بسپارد وثيقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدير از حقوق ناشيه از آن از قبيل حق راى و دريافت سود نمى باشد 
ولى مادامى كه مدير مفاصا حساب دوره تصدى خود را از شركت دريافت نكرده سهم مذكور به عنوان وثيقه در صندوق شركت 

باقى خواهد ماند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488800)

*****************************
آگهى تغييرات شركت سهامى عام سرمايه گذارى پويا 

به شناسه ملى 10102588528 و به شماره ثبت 217510 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/11/11 و به استناد مجوز شماره 122/123990 مورخ 1402/01/06 سازمان 
بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد: محمدرضا طائف نيا به شماره ملى 1292111992 به نمايندگى شركت ايران و 
شرق به شناسه ملى 10100205339 به سمت رئيس هيات مديره تا تاريخ 1403/02/31 سيداميرحسن اسالمى به شماره ملى 
0062304496به نمايندگى شركت گروه سرمايه گذارى تدبير به شناسه ملى 10101907666 به سمت مديرعامل و نايب 
رئيس هيات مديره تا تاريخ 1403/02/31 ميثم بلگوريان به شماره ملى 2594575372 به نمايندگى شركت ليزينگ ايران 
و شرق به شناسه ملى 10102912170 به سمت عضو هيات مديره تا تاريخ 1403/02/31 تمامى قراردادها و عقود اسالمى، 
اوراق بهادار و كليه اسناد مالى و ادارى تعهدآور از جمله چك، بروات و سفته با امضاء متفق و مشترك مديرعامل و يكى از اعضاء 
هيات مديره و در غياب مديرعامل، با امضاء رئيس هيات مديره و يكى از اعضاء هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
هيات مديره قسمتى از اختيارات مشروحه در ماده 41 اساسنامه را به شرح ذيل به مديرعامل تفويض نمود.1 )نمايندگى شركت 
در برابر صاحبان سهام، كليه ى ادارات دولتى و غير دولتى، مؤسسات عمومى، مراجع قضايى و ساير اشخاص حقيقى و حقوقى، 2) 
پيشنهاد و تصويب آيين نامه هاى داخلى شركت، 3) اتخاذ تصميم در خصوص تأسيس و انحالل نمايندگى ها يا شعب در هر نقطه 
از ايران يا خارج از ايران، 4) تصويب ساختار سازمانى، شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد، 5) پيش بينى و پيشنهاد تصويب 
بودجه ى ساالنه ى شركت، 6) افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شركت نزد بانك ها و مؤسسات قانونى ديگر، 7) دريافت 
مطالبات و پرداخت ديون شركت، 8) صدور، ظهرنويسى، قبولى، پرداخت و واخواست اوراق تجارتى، 9) انعقاد هر نوع قرارداد، 
تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله ى آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع شركت باشد و انجام كليه ى عمليات و 
معامالت مذكور در ماده ى 3 اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد كليه ى ايقاعات، 10) اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت 
و معامله ى كليه ى حقوق غيرمادى يا معنوى از جمله هرگونه حق اختراع، نام يا عالئم تجارى و صنعتى، كپى رايت، سرقفلى و 
كليه ى امتيازات متصوره، 11) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارك، وجوه شركت و يا اوراق بهادار و استرداد آن ها، 12) تحصيل 
تسهيالت از بانك ها، شركت ها و موسسات رسمى با رعايت مقررات و ماده 3 اساسنامه، 13) رهن گذاردن اموال شركت اعم از 
منقول و غيرمنقول و فك رهن و لو كراراً، 14) اقامه ى هرگونه دعواى حقوقى و كيفرى و دفاع از هر دعواى حقوقى و كيفرى اقامه 
شده، در هريك از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضايى يا غيرقضايى اختصاصى يا عمومى و ديوان عدالت ادارى، از طرف شركت دفاع 
از شركت در مقابل هر دعواى اقامه شده عليه شركت چه كيفرى و چه حقوقى در هريك از مراجع قضايى يا غيرقضايى اختصاصى 
يا عمومى و ديوان عدالت ادارى با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامى و استيفاى كليه ى اختيارات مورد نياز در دادرسى از آغاز 
تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأى، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهى و اعاده ى دادرسى، مصالحه و سازش، 
استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاى جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، حق امضاى 
قراردادهاى حاوى شرط داورى يا توافقنامه داورى و ارجاع دعوا به داورى و تعيين و گزينش داور منتخب ( با حق صلح يا بدون آن) 
اجراى حكم نهايى و قطعى داور، درخواست صدور برگ اجرايى و تعقيب عمليات آن واخذ محكوم  به و وجوه ايداعى و تعقيب آنها، 
تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواى 
ثالث، دعواى متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواى ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين 
ضرر و زيان ناشى از جرائم و امورمشابه ديگر، 15) تنظيم صورت هاى مالى ميان دوره اى و ساالنه و گزارش فعاليت و وضع عمومى 
شركت و ارائه ى آن به مراجع مربوطه طبق قوانين و مقررات، 16) دعوت مجامع عمومى عادى و فوق العاده و تعيين دستور جلسه 
آن ها، 17) تحصيل دارايى، سرمايه گذارى، تأسيس يا مشاركت در تأسيس انواع شركت و مؤسسات ديگر در چارچوب موضوع 

فعاليت و براى انجام وظايف و تحقق اهداف شركت. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1488801)


