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»بدان که کودک امانتی اس�ت در دس�ت مادر و 
پ�در و آن دل پ�اک وی چون گوهری اس�ت نفیس و 
نقش پذی�ر. چون موم و از همه نقش ها خالی اس�ت. 
چ�ون زمینی پاک اس�ت که هر تخ�م در وی بروید. 
اگر تخم خیر افکنی به س�عادت، دین و دنیا برس�د و 
مادر و پدر و اس�تاد در آن ثواب شریک باشند و اگر 
برخالف این باشد بدبخت شود و ایشان هرچه بر وی 

رود، شریک باشند.«
متن فوق از امام محمد غزالی در کیمیای سعادت 
درمورد تربیت فرزند است. لذا براساس این نوشته ها 
والدین باید بدانند خانواده به عنوان یک محیط طبیعی 
ک�ه تربیت کودک را برعهده دارد، رش�د جس�مانی، 
عاطفی و اجتماعی کودک را تحت تأثیر قرار می دهد.

موج حرکت های قرآنی
 نیازجامعه امروز

 بخش دومشکوفایی استعدادهای قرآنی از جامعه القرآن تا عرصه های بین المللی 

* خانم شاملو مدیر 
کانون قرآنی : به جرأت 
می گویم تمام بچه هایی 

که در مسابقات 
بین المللی قرآن کریم 
شرکت می کنند، از دل 

همین مهدها 
و جامعه القرآن ها 

بیرون آمده
 و تربیت یافته اند.

* خانم بیگدلو 
مربی کالس 
روخوانی: نونهاالن 
6ساله در این 
کالس، طی 8ماه 
روخوانی قرآن را 
یاد می گیرند، بچه ها 
ابتدا با حروف 
آشنا می شوند، 
سپس از روی کتاب 
کلمه خوانی و سپس 
روان خوانی را 
می آموزند.

بنابرای��ن خانواده باید کان��ون محبت، توجه احترام و 
درعین حال مرکز اعمال نظر و انضباط باشد تا کودک براثر 
محبت شورانگیزی که از پدر و مادر می بیند آنها را الگو قرار 
داده و خود را با آنها منطبق سازد. اما یک نکته را نباید مورد 
غفلت قرار داد که کودک پس از خانواده وارد اولین محیط 
آموزشی از جمله مهدکودک و سپس مدرسه می شود حال 
اگر مهدکودک که دومین نهاد اجتماعی است و کودک وارد 
آن می شود فضایی سالم و معنوی همراه با آموزه های دینی 
داش��ته باشد قطعاً خردس��الی که پس از آن وارد مدرسه و 
محیط های بزرگ تر اجتماعی می شود، در جامعه واکسینه 
می شود و والدین با خیالی آسوده تر می توانند به دنبال تربیت 
دینی دلبندشان باشند و چه بسا همین شکوفه های زندگی 
در آینده توان حض��ور در عرصه های مختلف رقابت قرآنی 
در سطح ملی و بین المللی را پیدا کنند. کما اینکه بسیاری 
از قاریان و حافظان برجسته قرآن کریم در کشورمان از دل 

همین مهدهای قرآنی بیرون آمده اند.
آموزش روخوانی قرآن از 6سالگی

با هماهنگی خانم ش��املو مدی��ر یک کانون قرآنی به 
کالس روخوانی قرآن که مخصوص بچه های 6س��اله است 

وارد می شویم.
دختران و پس��ران پاک و معص��وم به دور از هیاهوی 
زندگ��ی روبه روی رحل های قرآن دایره وار نشس��ته اند و با 
فلش های زرد و قرمزرنگی که در دس��ت دارند با هم سوره 
غاشیه را تالوت می کنند.بعضی از بچه ها خجالت می کشند 
و سرش��ان را در یقه فرو برده اند و زیرلب قرآن می خوانند 
اما چند تا از دختر و پسرها با صدای بلند و رسا آیات قرآن 
را ت��الوت می کنند. معلوم اس��ت که م��ادران آنها خیلی با 
دلبندان ش��ان در خانه تمرین می کنند و ش��رمی از حضور 
در جم��ع ندارند.خانم بیگدلو مربی کالس روخوانی اس��ت 
ک��ه قرآن آموزان خردس��ال را راهنمای��ی می کند و با آنها 

آیات الهی را با لحن دلنشین تالوت می کند. از وی درمورد 
نحوه آموزش س��ؤال می کنم، می گوید: »این دوره آموزشی 
8ماه طول می کشد. بچه ها در این کالس ابتدا حروف را یاد 
می گیرند، س��پس کتاب و کلمه خوانی و سپس روان خوانی 

را آموزش می بینند.«
ب��ه او می گویم کار کردن با این نونهاالنی که خواندن 
و نوشتن نمی دانند، س��خت نیست؟ می گوید: »سخت که 
نیست هیچ، بلکه با عشق و عالقه ای وصف نشدنی در کالس 
حضور می یابم و البته بچه ها و مادرانش��ان هم همین حس 
را دارند،  اشتیاق آنها به فراگیری آیات قرآن، انگیزه مرا هم 

برای آموزش بیشتر می کند.«
بیمه نونهاالن با آیات الهی

ناهید آقا ش��اهی، مادر سجاد اس��ت او و دیگر مادران 
حاض��ر در کالس انگی��زه حضور خود و فرزندانش��ان را در 
جامعه الق��رآن این ط��ور بیان می کند: »همیش��ه دوس��ت 
داشتیم فرزندانمان از بچگی با قرآن آشنا شوند تا در آینده 
بتوانند به دس��تورات ق��رآن عمل کنند و به اصطالح عامل 

به قرآن باشند.«
کودکان سربلند از آزمونهای قرآنی

با خانم ش��املو مدیر مجموعه در دفتر کارش درمورد 
آموزش کالس روخوانی صحبت می کنم و بیشتر می پرسم 
و او در توضیحات��ی می گوی��د: »بچه ها پس از اینکه حروف 
را یاد گرفتند با قواعد و حرکات و صدای کوتاه و کش��یده 
آش��نا شده و س��پس روخوانی را فرا می گیرند و عالمتهای 
س��کون- تش��دید و مد و... را هم یاد می گیرند ضمن اینکه 
در کنار این آموزش ها، کتاب های ریاضی، علوم و ش��عر در 
مقطع پیش دبستانی را هم می خوانند و با اشعار و محتوای 
آن آش��نا می شوند.«از او می پرسم آیا مدرکی هم به بچه ها 
می دهید؟ می گوید: »در آخر هر دوره بچه ها امتحان می دهند 
و گواهینامه به آنها اعطا می شود. نتیجه کار آن قدر جذاب 

و دیدنی اس��ت که برای والدین و حتی خود ما باور کردنی 
نیست که این غنچه های زندگی چگونه آیات الهی را به این 

سبک یاد گرفته و از عهده این آزمون برآمده اند.«
آشنایی بچه های مهد قرآن با مفاهیم

از خانم شاملو می پرسم به نظر شما نونهاالن خردسال 
چقدر در این کالس��ها با مفاهیم قرآن آشنا می شوند و در 
این کالسها چگونه استعدادهای نهفته قرآنی شکوفا می شود؟
می گوید: »وقتی این بچه ها را با دوران بچگی خودم و 
هم سن  و ساالنم مقایسه می کنم واقعاً به حال آن ها غبطه 
می خ��ورم که چرا ما امکانات کمی برای آموزش آیات الهی 
داشتیم. االن به جرأت می توانم بگویم تمام بچه هایی که در 

مسابقات بین المللی قرآن کریم که از سوی سازمان اوقاف و 
امور خیریه و مدارس و مؤسسات دیگر برگزار می شود، همه 
بچه های جامعه القرآن هستند و خردساالنی بودند که در این 
مهدهای قرآنی تربیت یافته و االن در عرصه های بین المللی 

حریف رقبای بزرگی هستند.«
 خانم شاملو خاطرنشان می کند: »حضور بچه های تک 

فرزند از سوی والدین جوان در این کالسها نشان از تغییر 
دیدگاه پدران و مادران برای تربیت دینی جگرگوش��ه های 
آنها دارد و امیدواریم ش��اهد توس��عه و گس��ترش چنین 
مهدهای قرآنی در گوش��ه و کنار شهرهای شلوغ و پر زرق 

و برق باشیم.«
نزول قرآن و رشد استعدادهای نهفته

قرآن کریم می فرماید: »هدف از نزول عبارت است از 
رشد و تعالی و تربیت و پرورش استعدادهای نهفته در وجود 
آحاد انس��انها. مهم ترین امتیاز قرآن نسبت به سایر کتب 
آسمانی این است که قرآن تنها کتابی است که برای همه 
مردم جهان نازل شده و کتاب جان و جهان انسانها است لذا 
قرآن برای یک صنف و گروه خاص نیست بلکه قرآن کتاب 

زندگی، حیات و تربیت و رشد برای همه انسانها است.«

محمد اکبری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم 
و معارف قرآن کریم در گفت وگو با گزارشگر کیهان با بیان 
مقدم��ه فوق به اث��رات مثبت حضور بچه ه��ا در مهدهای 
قرآنی و تربیت دینی اشاره می کند و به بیان نحوه چگونگی 
کش��ف اس��تعدادهای نهفته قرآنی در این کالسها و حتی 
برپایی مس��ابقات قرآنی می پ��ردازد و می گوید: »در قرآن 
کریم می خوانیم که پیامبران الهی در سنین کودکی قرآن 
می خواندند مثل حضرت عیسی بن مریم که در این خصوص 
در آیات قرآنی چنین آمده است: »حضرت عیسی بن مریم 
وقتی به دنیا آمد گفت به خدا من پیامبر هس��تم و به من 
از جانب خداوند وحی می شود و من در آینده نبی برگزیده 

خداون��د و بنده ای مبارک و پر خیر و برکت هس��تم.« لذا 
قرآن این درس را به همگان می دهد از لحظه ای که بچه پا 
به عرصه این دنیا می گذارد تا لحظه ای که چش��م می بندد 
و به عالم دیگری رحلت می کند قرآن برای او برنامه دارد و 
همواره باید در پرتو و تربیت و معارف قرآن زندگی کرد.«

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و معارف قرآن 

کریم در ادامه خاطرنشان می کند: »از این روست که وقتی 
طفلی به دنیا می آید در گوش او اذان می گویند و وقتی که 
از دنیا می رود هم باز هم در گوش او تلقین می خوانند. اینها 

همه از تعالیم دین مبین اسالم است.«
آق��ای اکبری با تاکید بر اینکه قرآن برای لحظه لحظه 
زندگی انس��ان ها برنامه دارد تصریح می کن��د: »در تعالیم 
حیات بخش اسالم آمده و به ویژه از امام صادق)ع( نقل شده 
است که می فرمایند سعی کنید بچه ها را در سنین بچگی با 
قرآن مأنوس و آشنا کنید و آنها را قرآنی تربیت نماید، چرا 
که در س��نین خردسالی تعالیم قرآنی مانند حک نمودن و 
نوشتن روی سنگ است که در قلب و دل بچه نقش می بندد 
و از بین نمی رود لذا اسالم توصیه زیادی دارد که شخصیت، 
فکر، بینش، اعتقادات و اخالق بچه در زمان طفولیت و قبل 
از بلوغ ش��کل می گیرد پس چه بهتر که آن تربیت، تربیت 

دینی و اسالمی باشد.«
توجه به فرهنگ  قرآنی  به برکت انقالب اسالمی

»امروز یکی از برکات انقالب اسالمی، توجه به فرهنگ 
و آموزه های قرآن کریم اس��ت. بسیار می بینیم که بچه های 
2-3 و 5 ساله قبل از سن بلوغ حافظ کل، نیم و ثلث قرآن 

هستند و این مایه مباهات است.«
اکب��ری دبیر همای��ش پژوهش های س��ی امین دوره 
مسابقات بین المللی قرآن کریم و معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه علوم و معارف با بیان این نقطه نظر به ضعفی که در 
این خصوص وجود دارد اشاره کرده و می گوید: »اینکه بچه ها 
در مهدهای قرآن حافظ قرآن می شوند خوب است اما برنامه 
کاملی نیست بلکه به مقتضای حفظ قرآن باید روح، روان و 
اندیشه و بینش بچه ها با آموزه ها و معارف قرآنی مأنوس و 
تربیت شود تا بچه ها عالوه بر حفظ آیات با مفاهیم قرآن هم 
آشنا شوند.«از وی می پرسم برای گسترش مفاهیم قرآنی در 
جامعه چه باید کرد؟ می گوید: »ایجاد کانون های قرآنی در 
سطح مهد کودک ها و در سطح جامعه با محتوای قرآنی و 
داشتن هدف خاص مهم ترین راهکار است و این کار احتیاج 
به نهضت قرآنی، برنامه ریزی یا پشتوانه قوی دارد که البته 

ارگان ها و مؤسسات و نهادهای مختلف در این امر مقدس و 
سرنوشت ساز خیلی می توانند کمک نمایند تا تربیتی دینی 
برای فرزندان جامعه انقالبی داش��ته باشیم.« وی به کمبود 
مربی متخصص و آموزش دیده قرآنی در س��طح مهدهای 
کودک اشاره می کند و خاطرنشان می سازد: »تربیت نسلی 
قرآن��ی نیاز به مربی��ان هنرمند قرآنی دارد تا بتوانند با هنر 
و زب��ان قرآنی تمام همت و ت��الش خود را صرف معارف و 
مفاهیم قرآن با زبان کودکانه نمایند و طفل خردسال را از 

بچگی با آیات و مفاهیم الهی مأنوس سازند.«
مسابقات قرآنی و کشف استعدادهای نهفته

نظر این مقام مس��ئول را در مورد مسابقات بین المللی  
قرآن��ی که در کش��ور برگزار می ش��ود و رابطه آن با کش��ف 
استعدادهای نهفته جویا می شوم. وی با بیان این نکته که قرآن 
کریم می فرماید قرآن بخوانید و قرائت کنید، تالوت کنید، در 
آیات الهی تدبر کنید و به قرآن جامه عمل بپوشانید و همواره در 
محضر و ماوای قرآن باشید خاطرنشان می کند: »عالوه بر این 
7 مرحله ای که در قرآن به آنها اشاره شده خداوند می فرماید: 
واجب است که با هم رقابت کنید. »فاستبقوالخیرات«. بنابراین 
قرآن برای شکوفایی استعدادها و قرآنی شدن نفوس مردم و 
تربیت بچه ها، مس��ابقه و رقاب��ت را مطرح می کنند تا در این 

رقابت ها و مسابقات قرآنی افراد ترغیب شوند.«
اکبری اضافه می کند: »مسابقات بین المللی و کشوری 
س��هم بسیار زیادی در این راس��تا دارد چون استعدادها را 
شناس��ایی، جذب و به کار می گیرد و زمینه را برای رشد و 

تعالی و فهم بیشتر معارف قرآن فراهم می سازد.«
وی می گوی��د: »اگر بخواهیم مع��ارف قرآنی که نیاز 
فطری، دنیوی و اخروی انسان ها و به ویژه مسلمانان است 
را به منصه ظهور برسانیم و به مردم ابالغ کنیم یک راه آن 
ایجاد یک مانور و نمایش بزرگ دینی و علمی است که چشم 
همه را خیره کند و همگان بتوانند دل و جان و نفوس خود 
را در پرتو انوار قدسی قرآن و معارف سیراب کنند و به رشد 
و ش��کوفایی نایل شوند.«وی به یکی دیگر از اثرات مثبت و 
سازنده مس��ابقات بین المللی قرآن اشاره کرده و می گوید: 

»صدور انقالب اس��المی به عالم اس��الم و ایجاد یک مانور 
بزرگ همچون مسابقات بین المللی هم از دیگر آثار پر خیر 
و برکت مسابقات قرآنی است که به یمن انقالب اسالمی در 

کشور برگزار می شود.«
وی انقالب ه��ای مصر، تونس و لیبی را الهام گرفته از 
انقالب اس��المی ایران می داند و می گوید: »اثر دیگر برپایی 
مس��ابقات قرآنی در کش��ور، خنثی س��ازی فرهنگ منحط 
غربی، کفر و ش��رک و مبارزه با فرقه ضاله بهائیت است که  
علیه قرآن و مکتب حیات بخش الهی ش��ب و روز مش��غول 

تبلیغات هستند.«
بیداری اسالمی حول محور قرآن

علی شیرین کارشناس فرهنگی اطالع رسانی سازمان 
اوقاف و امور خیریه در گفت وگو با گزارشگر کیهان نقطه نظر 
خود را در مورد تأثیر مس��ابقات بین المللی قرآن و شناخت 
استعدادهای قرآنی این طور بیان می کند: »توسعه و ترویج 
فرهنگ غنی قرآن در سطح جهان اسالم و مسلمانان سایر 
کش��ورها و معرفی اهتمام نظام جمهوری اسالمی ایران به 
برنامه های قرآنی، افزایش تبادل فرهنگی در سایه قرآن در 
بی��ن مس��لمانان جهان و به وج��ود آوردن زمینه وحدت و 
بیداری امت اسالمی حول محور قرآن از اصلی ترین اهداف 
برگزاری مسابقات بین المللی است و همین مسابقات زمینه 

شناخت استعدادهای قرآنی در جامعه را فراهم می کند.«
وی می گوی��د: »حضور اقش��ار مختلف م��ردم در این 
برنامه ها، برگزاری مراس��م اختتامیه در محضر رهبر معظم 
انقالب و رهنمودهای ارزش��مند معظم له حضور مس��تمر 
میهمانان خارجی، اجرای برنامه های جذاب توسط نونهاالن 
و برگ��زاری نمایش��گاه قرآنی ایجاد فرصتی مناس��ب برای 
معرفی حافظان و قاریان جهان اسالم به ویژه قاریان ممتاز 
کشور مصر و بهره مندی جامعه از قرائت های زیبا و کیفیت 
باالی داوری مسابقات بین المللی که جایگاه آن را به سطح 

بزرگ ترین رویداد قرآنی جهان اسالم ارتقاء داده است.
از جمله دیگر ویژگی هایی اس��ت ک��ه می توان برای 

مسابقات قرآنی در کشورمان برشمرد.«

5/655 م/الفمجوز 79037

مدیری�ت تدارکات و امور کاالی ش��رکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب درنظر دارد کاالی مورد فراخوان را از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی خریداری نماید.
متقاضیان ش��رکت در مناقصه درصورت داشتن توان ارائه تضمین 
شرکت در مناقصه به مبلغ 1،000،000،000ریال می توانند با رعایت 
نکات مندرج در سایت های ذیل آمادگی خود را بصورت کتبی ظرف 
مدت 10 روز پس از انتش��ار آگهی ب��ه آدرس ذیل اعالم و مدارک 

موردنیاز را تحویل نمایند.
آدرس: کوی فداییان اسالم- بیمارستان سابق شرکت نفت- 
ساختمان 102- اداره تدارکات خرید کاالی داخلی تلفن تماس 

 0611-41-23877

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
شماره: 92-3-116

موضوع: تأمین سیستم پمپاژ سیار
مربوط به تقاضای شماره: 31-80219-44-001

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
نشانی سایت های اینترنتی:

HTTP://IETS.MPORG.IR
WWW.SHANA.IR
WWW.NISOC.IR

طبق صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 92/2/2 تصمیمات 

ذیل اتخاذ گردید: مؤسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری 

مس��کن به شناس��ه ملی 10100554480 به نمایندگی 

امیرهوش��نگ خدابخش به ک مل��ی 0041183743 به 

س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و رحیم ش��اکی باهر به 

ک ملی 1380777021 به س��مت رئی��س هیئت مدیره 

و ش��رکت ناجی پاس به شناس��ه ملی 10102553397 

به نمایندگی خلیل یس��ائی به ک مل��ی 0533787629 

به س��مت عضو هیئت مدیره و محس��ن نظری به ک ملی 

0051017040 و محم��د جعف��ری هرن��دی به ک ملی 

5659692710 ب��ه س��مت اعض��ای هیئ��ت مدی��ره و 

محمدعلی عطارنیا به ک ملی 4432248017 به س��مت 

مدیرعام��ل خارج از اعضای هیئت مدیره برای باقی دوره 

تصدی هیئت مدیره تعیی��ن گردیدند. امضاء کلیه اوراق 

و اس��ناد تعهد آور از جمله چک، س��فته، بروات با امضاء 

مدیرعامل و معاون مالی اداری ش��رکت محمد حس��امی 

کرمانی متفق��ا همراه با مهر ش��رکت و در غیاب یکی از 

ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

ش��رکت معتبر اس��ت و اوراق عادی و مراسالت با امضاء 

مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی 
عمران و تولیدی نیرو سهامی 

خاص ثبت شده به شماره 91408 
و شناسه ملی 10101357432

بارکد 0962078

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

م الف 27202

بارکد 0980922

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 1391/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

1 - ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید.
2 - آق��ای آیدین آقاجانی به ش��ماره ملی 1672491959 به عنوان ب��ازرس اصلی، آقای محمدتقی فرد خیاوی به 

شماره ملی 1672509084 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
3 - روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

4 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/11/8 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رجب  زایدی خیاوی به شماره ملی 1671885260 و خانم سمیه زایدی خیاوی به شماره ملی 1671927559 

و آقای اله شکر زایدی خیاوی به شماره ملی 1671822870 تا تاریخ 1393/11/8.
5 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای رجب زایدی خیاوی به ش��ماره ملی 1671885260 به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم س��میه زایدی 
خیاوی به شماره ملی 1671927559 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اله شکر زایدی خیاوی به شماره 
ملی 1671822870 به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای رجب زایدی خیاوی به ش��ماره ملی 1671885260 به 

سمت مدیرعامل.
6 - کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک س��فته برات قراردادها و عقود اس��المی با امضای 

مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ 1392/2/1 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی آیقار
 سهامی خاص به شماره ثبت 427330

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران م الف 27195

صنایع دریایی ش�هید تمجیدی در نظ��ر دارد، تعدادی از 
اقالم مورد نیاز مانند )ترک متر هیدرولیکی، آچاربکس 
در س�ایزهای مختل�ف آچار آلن و ش�لنگ هیدرولیکی 
و...( را در س��ریع ترین و کوتاه تری��ن زم��ان ممک��ن از طریق 

مناقصه عمومی خریداری نماید.
ل��ذا از ش��رکت هایی که در ای��ن زمینه فعالی��ت دارند دعوت 
بعم��ل می آید برای دریافت اس��ناد مناقصه، پس از واریز مبلغ 
200/000ریال به ش��ماره حس��اب 3837/63 نزد بانک سپه 
ش��عبه مرک��زی بندرانزلی کد36 به نام صنایع دریایی ش��هید 

تمجیدی به یکی از آدرس های زیر مراجعه نمایند:
اولوی�ت اول: بندرانزلی- بعد از پ��ل والیت- خیابان مهدیه- 
صنایع دریایی شهید تمجیدی- صندوق پستی: 43145/1134 

تلفن: 4210196-0181 فکس: 0181-4210053 
اولوی�ت دوم: ته��ران- خیابان پاس��داران- س��ازمان صنایع 
دریای��ی- دفت��ر صنای��ع دریای��ی  ش��هید تمجی��دی- تلفن: 

22771356-021 فکس: 021-22771366 
در ص�ورت نی�از به کس�ب اطالعات بیش�تر با ش�ماره تلفن 
4210196-0181 معاونت خرید و پیمانها تماس حاصل فرمایید.

»آگهی مناقصه 
عمومی06/تمجیدی/92«

بارکد 0719071

آگهی تصمیمات 
شرکت مهندسین 
مشاور معمار 

سه سو
 سهامی خاص 

به شماره 
ثبت 9472 

و شناسه ملی 
10100393995

مجمع  صورتجلس��ه  طب��ق 
بط��ور  ع��ادی  عموم��ی 
 91/12/9 م��ورخ  فوق العاده 
ش��رکت مزبور که در تاریخ 
91/12/13 واص��ل گردی��د 
خس��روآبادی  رمضانعل��ی 
س��مت  به   0794384102
بازرس اصلی و سعید منقی 
س��مت  به   2181057761
بازرس علی البدل برای مدت 
یک س��ال انتخاب گردیدند. 
اعض��اء هیئت مدیره به مدت 
دو س��ال بقرار ذیل انتخاب 
مل��ک  حس��ن  گردیدن��د. 
عب��اس   2062507143
درخشانزاده 0039640043 
درخش��انزاده  علی اصغ��ر 
بموج��ب   0049415719
هیئت مدی��ره  صورتجلس��ه 
عب��اس   91/12/9 م��ورخ 
رئیس  بسمت  درخش��انزاده 
علی اصغ��ر  و  هیئت مدی��ره 
درخش��انزاده بس��مت نایب 
رئیس هیئت مدیره وحس��ن 
مل��ک بس��مت مدیرعام��ل 
تعیی��ن گردیدن��د و امض��اء 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
از جمله چک ، سفته و برات 
ب��ا امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدی��ره هم��راه با مهر 
شرکت و اوراق همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها 
و مؤسسات 

غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور
    م الف 27210

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب علمي- ورزشي- داستاني 

مخصوص نوجوانان 
سه شنبه ها بصورت سراسري 

منتشر مي شود

بدینوسیله از کلیه نمایندگان منتخب مجمع عمومی عادی مرحله اول شرکت، 
دعوت می ش��ود در جلس��ه نوبت اول مجمع عمومی عادی مرحله دوم شرکت 
که راس س��اعت9:30 صبح روز چهارش��نبه مورخ 92/3/29 در محل مس��جد 
جامع بقیهًْ ا... )عج( واقع در خیابان شیخ بهایی برگزار می شود شرکت فرمایند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین شرکت

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی 1391
3- انتخاب بازرسین شرکت

4- میزان حقوق مدیرعامل و بازرسین شرکت
5- میزان پاداش هیئت مدیره      6- تعیین و تکلیف بودجه 1392

7- طرح و تصویب تغییرات اعضاء و افزایش سرمایه 
تذکرات: این جلسه با حضور نصف بعالوه یک از نمایندگان رسمیت می یابد 

و مصوبات آن برای کلیه اعضاء معتبر خواهد بود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان و بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی 

بقیهًْا... االعظم)عج( نوبت اول

رئیس هیئت مدیره- مسعود نوری


