لوازم حرکت عمومي سمت تحقق
گام دوم انقالب

ادامه از صفحه اول
اول انقالبها از جمله انقالب ما ،بينظميهائي ديده ميشود که اين ناشي است از آغاز
حرکت انقالبي؛ چون يک بناي کهن ه درهم ريخته بايد نابود شود و جايش يک بناي
ديگر بيايد .اين ،چيز طبيعياي است؛ ولي وقتيکه بناي نو ،بناي جديد ساخته شد
بر پايههاي درست ،حرکت بر اساس آن ،حرکتِ منضبط و خوب خواهد بود و پيش
خواهد رفت و اين ،انقالبي است .بنابراين انقالبيگري را با بينظمي و با شلوغکاري و با
نشناختن ضابطه و قانون نبايد اشتباه کرد86/4/25.
انضباط را بايد از نوجواني تمرين کرد
ميخواهيد کشوري داشته باشيد که افراد آن از لحاظ استعداد ،برجسته باشند؛
از لحاظ اخالق ،پاکيزه باشند؛ از لحاظ اقدام ،شجاع باشند؛ از لحاظ فکر ،داراي
تدبير باشند؛ افراد اين کشور مردماني مستقل ،داراي فکر ،داراي ابتکار ،داراي روح
اهلاقدامهايبزرگوآرمانطلب
خالقيت،پرهيزگار،پاکدامن،نظمپذير،قانونپذيرِ ،
باشند؛ ميخواهيد يک چنين کشور و جامعهاي بسازيد .کيست که در دنيا آرزويش
اين نباشد که کشور و جامعهاش از مردان و زناني تشکيل شده باشد که داراي
اين روحيات و خصوصيات باشند؟ يعني ظرفيتهاي استعدادي را به کار ببندند،
شجاعت در اقدام داشته باشند ،آرمانهاي بلند را دنبال کنند ،خسته نشوند ،شوق
و نشاط داشته باشند ،نظم و انضباط داشته باشند ،در آنها ولنگاري و بيانضباطي و
تنپروري وجود نداشته باشد86/2/12.
بي انضباطي نوعي فساد است
اگر مردم دچار حالت بي انضباطي اند  -بخصوص مسئوالن بخشهاي اداره کشور
بي انضباطند  -و انضباط اجتماعي نيست ،اين فساد است73/1/26.
نظم يعني تشکيالت
تشکيالت يکي از فرايض هرگروه مردمي است که يک هدفي را دنبال ميکنند.
تشکيالت يعني نظم ،يعني تقسيم وظايف ،يعني ارتباط و اتصال و زنجيره يي
کار کردن ؛ اين معناي تشکيالت است ،اين چيزي است که نه فقط بد نيست بلکه
يک چيز خوب و بلکه ضروريست .هيچ کاري در دنيا بدون تشکيالت پيش نمي
رودانقالب اسالمي ايران هم بدون تشکيالت پيش نرفت و پيروز نشد60/11/27.
مقام معظم رهبري
با استفاده از رهنمودهاي فوق مقام معظم رهبري ؛ اولين عنصر براي حرکت عمومي در
مسيرچشماندازگامدوممنضبطشدنجامعهوبرقرارينظماجتماعيدرجامعهاستکه
برايتحققآنبايدازتربيتنوجوانانشروعودربينتماماقشارجامعهآنراگسترشداده
و آنرا نهادينه کرد ؛ بي شک اگر اين نظم و انضباط ريشه در مباني فکري و اعتقادي مردم
بعنياسالمداشتهباشدوبرمبنايتقواانجامشودباروحيهانقالبيدمسازخواهدشدواجازه
هرج و مرج و بلبشوئي در جامعه نمي دهد .؛ يکي از علل پيشرفت اروپا و غرب وجود
نظم و انضباط اجتماعي است که در اسالم و توصيه هاي امير مومنان مورد تاکيد و توجه
است ولي مسلمانان به آن کمتر توجه و عمل ميکنند در حالي که اين عامل پيشرفت
بايد دقيقا در گام دوم مورد توجه قرار گيرد .
بنابر اين نظم از چند مولفه تشکيل شده است ،که عبارتند از:
 .1آگاهي و بصيرت
چنانچه رفتار انسان بر اساس شناخت و بصيرت باشد ،عالوه بر آنکه رفتار از روي ميل
و رغبت صورت مي گيرد ،فرد در حفظ و بقاء آن کوشا خواهد بود ،در مورد نظم نيز
چنين است .يعني تنها در صورتي که نظم بر مبناي شناخت فرد نسبت به اصول و
قواعد و فوايد و آثار آنها ايجاد شود ،مقبول بوده و فرد بدون هيچ گونه رنج و خستگي
بر اساس آن عمل مي کند.
 .2آزادي مشروط
نظم به معناي محدود نمودن آزادي فرد نيست ،بلکه به منظور آن است که رفتار و
فعاليت فرد را معقوالنه بر طبق ضابطه ها و معيارهاي منطقي و مشخصي در آورد.
ضابطه و معيارهايي که هم به سود فرد است و هم به سود جامعه .پس بايد اين نکته
را در نظر داشته باشيم که نظم و مقررات ،آزادي بي قيد و شرط افراد را مشروط مي
کند ،تا حدي که اين آزادي به حقوق ديگران ضرري وارد نکند و مانع رشد و هدايت
خود فرد هم نشود .اما بايد توجه نمود که اين مشروط کردن نبايد به آزادي انديشه و
عمل فرد آسيبي برساند.
 .3خودکنترلي يا انضباط شخصي
يکي از اصول مهم در منظم بودن اين است که فرد از روي اختيار آن را بپذيرد .به عبارت
ديگر فرد شخصاً اعمال و رفتار خود را کنترل نموده و تحت نظم و قاعده در آورد و با
توجه به آثار و نتايج اعمال خويش اقدام نمايد.يک فرد منظم در مراحل مختلف زندگي
خويش عاقالنه رفتار مي کند و با ارزيابي و تدبير رفتارهاي خود را مديريت مي کند.
چنين فردي قادر است عواطف و احساسات خود را کنترل نموده ،ارزش هاي صحيح
اخالقي را بپذيرد ،در زندگي جمعي احساس مسئوليت مي کند ،به حقوق و وظايف
خود آشنا است و برنامۀ زندگي شخصي خود را از لحاظ مسائل مختلفي چون عادات
غذايي ،استراحت ،تفريح ،مطالعه و  ....درست تنظيم مي کند.

»

دستيارومشاورعاليفرماندهمعظمکلقواگفت:عراقوسوريهمکملهاياستراتژيکايران
هستند.به گزارش گروه دفاعي خبرگزاري تسنيم ،سرلشکر سيد يحيي صفوي با حضور
در حاشيه رودخانه کارون و يادمان عمليات والفجر 8و شلمچه ،ضمن زيارت مزار شهداي
دفاع مقدس ،عملياتهاي ثامناالئمه (شکستن حصر آبادان) ،بيت المقدس (آزادسازي
خرمشهر) ،والفجر  ،8کربالي 4و کربالي  5را تشريح کرد.وي در جلسه با برخي مسئوالن
خوزستان و دانشجويان دانشگاه عالي دفاع ملي حاضر در اين برنامه با اشاره به ظرفيتهاي
استان خوزستان و لزوم رويکرد توسعه محوري در روابط اقتصادي گفت :محور ايران ،عراق،
سوريه مديترانه يک محور اقتصادي سياسي امنيتي و دفاعي در مقابل رژيم صهيونيستي
و آمريکا است .عراق و سوريه مکمل استراتژيک ايران هستند و بازار 60ميليون نفري عراق
و سوريه ميتواند براي صادرات ايران هدف باشد و ظرفيت صادراتي  10ميليارد دالري
ايران در سال گذشته ميتواند به  20ميليارد دالر فقط براي عراق برسد.وي افزود :استان

خوزستان پس از تهران دومين منطقه حياتي ايران است ،مفهوم مناطق حياتي آن است
که اگر آن منطقه از دست رفت ادامه حيات سياسي دولت و حکومت سخت ميشود.وي،
با تأکيد بر لزوم تدوين راهبرد سي ساله مناطق آزاد افزود :سرمايه گذاران خارجي براي
مدت زمان کوتاه بهدنبال سرمايه گذاري در منطقه خوزستان نيستند ،اگر ميتوانيد راهبرد
سياسي و اقتصادي و زيرساختهاي الزم را براي سرمايهگذاري آماده کنيد.صفوي با بر
شمردنپتانسيلهايتجاريواقتصاديدرروابطباکشورعراقافزود:گستردگيمرززميني
ايران با عراق و همچنين تردد ميليوني زائران از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران به اماکن
مقدس در عراق ظرفيتها و پتانسيلهاي خوبي براي توسعه تجارت با کشور عراق است.
احتماال زائران اربعين امسال چه ايراني و چه از کشورهاي پاکستان ،افغانستان و آذربايجان
به دو برابر خواهد رسيد و حتي شايد مجموعه زائران عراقي و غير عراقي اربعين به بيش از
 20ميليون نفر برسد بنابر اين امکانات استان خوزستان هم بايد افزايش يابد.

س رلشکر صفوي:

عراق و سوريه
مکملهاي استراتژيک
ايران هستند

سياسي
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نوذر شفيعي در گفتوگو با رسالت:

واکنش وزارت خارجه آمريکا ،فرار رو به جلو است
نوذر شفيعي عضو سابق كميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس با اشاره به مواضع اخير
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا عليه ايران
در گفتوگو با «رسالت» اظهار داشت :اينگونه
اظهارات را ميتوان در دو بحث فرار رو به جلو و
فرافکني تبيين کرد .فرافکني يعني آمريکا دست
به اقداماتي منفي ميزند اما اين گونه مسائل را به
ديگران نسبت ميدهد و جامعه بين المللي بايد
آمريکارابرايخروجازبرجاممحکومکنداماآمريکا
از جامعهبينالملليدرخواستميکند تا ايرانرابه
دليل اعمال پارهاي محدوديتها در اجراي برجام
تحت فشار قرار دهد.
او با اشاره به فرار رو به جلو مقامات آمريکايي
تصريح کرد :خروج آمريکا از برجام نقطه ضعفي
برايش است بنابراين براي سرپوش گذاشتن بر اين
نقطه ضعف درصدد آن است تا مباحث حاشيهاي
به وجود بياورد و بحث تجديد نظر ايران درباره
تغيير رفتارش در برجام را به ميان ميکشد .اين
در حالي است که اين رفتار ايران به جهت اقدام
آمريکا بوده است.
مذاکره با آمريکا به اعتبار ايران لطمه
وارد ميکند
اين کارشناس مسائل بينالملل ادامه داد :از سوي
مقامات آمريکايي اظهار نظرات متفاوتي به گوش
ميرسد،يعنيوزارتخارجهاش،جمهوريخواهان،
دموکراتها  ،کميته روابط خارجي و  ....هر کدام
يک صدا جداگانه دارند اما همگي با هماهنگي
کامل حرکت ميکنند و آن اعمال فشار بر ايران
است تا بتواند روزنههايي براي ايجاد مذاکره با
ايران ايجاد کند.
شفيعي تصريح کرد :اولين شرط يا الگوي رفتاري
براي رفع تنش ميان ايران و آمريکا تنها بازگشت
آمريکا به برجام است .اگر آمريکا به برجام بازگردد
زمينه براي کاهش تنش ميان اين دو کشور بسيار
فراهم ميشود ،اما اگر آمريکا به برجام بازنگردد
بازگشت آنها به سوي يکديگر بسيار دشوار خواهد
بود ،چون کشورها در حد بينالملل به دنبال اعتبار
هستند؛ اگر ايران قصد داشته باشد با وجود خروج
آمريکاازبرجاممجددابهمذاکرهبازگرددبهاعتبارش

خروج آمريکا از برجام نقطه ضعفي برايش است بنابراين براي سرپوش
گذاشتن بر اين نقطه ضعف درصدد آن است تا مباحث حاشي هاي به وجود بياورد
و بحث تجديد نظر ايران درباره تغيير رفتارش در برجام را به ميان م يکشد .اين
در حالي است که اين رفتار ايران به جهت اقدام آمريکا بوده است
ژاپن به جهت برخي رفتارهايش به غول اقتصادي و کوتوله سياسي
معروف است که اين کوتوله سياسي خوشايندش نيست به همين جهت به
دنبال کسب اعتبار است .دوم اينکه ژاپن داراي منافع مستقيمي در خليج
فارس است يعني هرگونه ناامني در اين منطقه م يتواند به منافع ژاپن لطمه
وارد کند بنابراين نسبت به س رنوشت خود هم حساس است
لطمه وارد ميشود اما در مقابل اگر آمريکاييها
به برجام بازگردند باز ممکن است دستاوردهاي
ديگري به دست آورد که اين دستاوردهاي جديد
ميتواند ضررهاي گذشته را جبران کند.
استراتژياصليآمريکاييهاسياستچماق
و هويج است
اين کارشناس مسائل بينالملل با بيان اين که
استراتژياصليآمريکاييهاسياستچماقوهويج
است،افزود:چماقيعنيحداکثرفشارآمريکابرايران
که شامل تحريمها ،ايجاد جنگ رواني عليه ايران
(احتمال جنگ نظامي ايران) ،فشار به کشورهاي

ديگر براي کاهش همکاري با ايران است.
او ادامه داد :سياست هويج درآمريکا يعني اين
کشور به دنبال تغيير حکومت در ايران نيست،
به کشورهاي مختلف براي ميانجيگري توسل
ميکند ،تمايل به برکناري جريانهاي راديکال
در کاخ سفيد (جان بولتون) دارد.
شفيعيبابياناينکهخطسيرآمريکاباحداکثرفشار
بر ايران براي پذيرش مذاکره است ،گفت :آمريکا به
دنبال تغيير حکومت ايران حداقل در دوره ترامپ
نيست البته نبايد از ياد برد که اگر ميتوانست اين
کار را انجام ميداد بنابراين برقراري رابطه با ايران

خط سير اصليشان است.
اين کارشناس مسائل بينالملل گفت :آمريکا
تحت هيچ شرايطي به دنبال اقدام نظامي عليه
ايران نيست چون بر اين باور است تحريمها به
اندازه کافي کارساز بوده و بر ايران فشار ميآورد و
آنها به اين نتيجه ميرسند که دير يا زود ايران با
آمريکا وارد مذاکره خواهد شد.
ژاپن به دنبال رفع انزواي سياسياش است
او همچنين با اشاره به ورود ميانجيگراني مانند
ژاپن براي تنشزدايي ميان ايران و آمريکا گفت:
اين موضوع نشاندهنده آن است که ايران تمايل
به مذاکره دارد فلذا آمريکاييها در اين خط حرکت
ميکنند .کشورها براي ميانجيگري به دنبال دو
هدف هستند ،اول کسب اعتبار و پرستيژ است که
ژاپن به اين موضوع بسيار نياز دارد چرا که پس
از جنگ جهاني دوم تاکنون در انزواي سياسي و
نظامي قرار گرفته و عالقه دارد تا نقش بيشتري
در مناسبات بينالمللي ايفا کنند.
شفيعي ادامه داد :ژاپن به جهت برخي رفتارهايش
به غول اقتصادي و کوتوله سياسي معروف است که
اين کوتوله سياسي خوشايندش نيست به همين
جهت به دنبال کسب اعتبار است .دوم اينکه ژاپن
داراي منافع مستقيمي در خليج فارس است يعني
هرگونهناامنيدراينمنطقهميتواندبهمنافعژاپن
لطمه وارد کند بنابراين نسبت به سرنوشت خود
هم حساس است.
اراده ايران بر مذاکره با آمريکا نيست
او درباره اينکه آيا ژاپن ميتواند نقش ميانجيگر
ميان ايران و آمريکا را ايفا کند ،گفت :اين موضوع
بستگي دارد که منظور کشورها از ميانجيگري
چيست يعني مطالبهگري ايران و آمريکا از يکديگر
چيست؟ اگر هدف تنها کاهش تنش ميان ايران و
آمريکا براي پرهيز از جنگ باشد اين نيت حاصل
ميشود اما اگر قصد ژاپن آن باشد تا وارد عرصه
ميانجيگري شده طرح و پيشنهاداتي را به همراه
داشتهباشدوهدفشپاياناختالفاتايرانوآمريکا
باشد ،به نظر ميرسد در اين مسير موفق نخواهد
بود چرا که اراده ايران بر مذاکره نيست مگر آنکه
تحول خاصي از سوي آمريکا اتفاق بيفتد.

آگهي تغييرات شرکت توليدي و بازرگاني پالستيک سپيد
جام سهامي خاص به شماره ثبت  2689و شناسه ملي
 10102930255به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده مورخ  1398/01/25تصميمات ذيل اتخاذ
شد  - :سيد ابراهيم قرباني گروس با کد ملي 3256549365
به سمت بازرس اصلي و جعفر بربند با کد ملي 0071569928
به سمت بازرس علي البدل شرکت براي يکسال انتخاب
گرديدند  -حسين وطن پور با کد ملي  0068260113و
سليمه عمويي با کدملي  4579576624و علي فروهيده
صومعهسرائيباکدملي 2298862801بهسمتاعضاهيئت
مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند .حجت اله قلي
تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها وموسسات غير تجاري
شهرستانهاياستانتهرانسازمانثبتاسنادوامالککشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري پاکدشت ()498002

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود دايان انرژي پارس درتاريخ
1398/03/19بهشمارهثبت542182بهشناسهملي14008382572
ثبتوامضاذيلدفاترتکميلگرديدهکهخالصهآنبهشرحزيرجهت
اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :تهيه  ،توزيع ،خريد
 ،فروش  ،واردات  ،صادرات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني  ،ترخيص
کاال از گمرکات داخلي  ،گشايش اعتبارات و ال سي براي شرکت
نزد بانکها و موسسات اعتباري مجاز و قبول و اعطاي نمايندگي
شرکت هاي داخلي و خارجي  ،برپايي غرفه و شرکت در نمايشگاه
هاي داخلي و بين المللي  ،تاسيس شعبه در سراسر کشور و خارج از
کشور  ،اخذ وام و تسهيالت و اعتبارات بانکي به صورت ارزي و ريالي
از بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي شرکت
در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي  .درصورت لزوم پس از
اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان تهران  ،شهرستان شميرانات ،
بخش مرکزي  ،شهر تجريش ،فرحزاد  ،کوچه البرز پنجم  ،خيابان
ايثارگرانشمالي،پالک،-10طبقههمکفکدپستي1981717981
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  1000000000ريال
نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا آقاي فرزاد نيک نژاد به
شماره ملي  1757529519دارنده  900000000ريال سهم الشرکه
آقاي محمد زمان نيک نژاد به شماره ملي  1880230062دارنده
 100000000ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي فرزاد نيک
نژاد به شماره ملي 1757529519و به سمت رئيس هيئت مديره
به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود و به سمت
عضو هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي محمد زمان نيک نژاد
به شماره ملي 1880230062و به سمت نايب رئيس هيئت مديره
به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از
قبيلچک،سفته،بروات،قراردادها،عقوداسالميوهمچنينکليه
نامه هاي عادي و اداري با امضاء مدير عامل و رئيس هيئت مديره به
تنهايي همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد  .اختيارات مدير عامل
 :طبق اساسنامه روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي
هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ
و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()498009

تاسيس شرکت سهامي خاص توسعه آرامش زندگي ايرانيان
درتاريخ  1397/01/19به شماره ثبت  524922به شناسه ملي
 14007514259ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه
آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت
:تجارت الکترونيک  ،بازاريابي غير هرمي و غيرشبکه ايي  ،خريد
و فروش و واردات و صادرات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني  ،انعقاد
قراردادبااشخاصحقيقيوحقوقي،شرکتدرمناقصاتومزايدات
دولتي و خصوصي  ،اخذ وام و تسهيالت بانکي به صورت ارزي و
ريالي ،اخذ و اعطاي نمايندگي و ايجاد شعب در داخل و خارج از
کشور  ،شرکت در نمايشگاهها و همايش ها و سمينارها و کنفراس
ها در داخل و خارج از کشور  .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي
الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مرکزاصلي:استانتهران-شهرستانتهران-بخشمرکزي-شهر
تهران-فردوس-خيابانشهيدابراهيميپوربساييجنوبي-بنبست
(کوچه پانزدهم )-پالک 14-مجتمع قاصدک-طبقه اول-واحد 4
کدپستي1481953575سرمايهشخصيتحقوقيعبارتاستاز
مبلغ10000000ريالنقديمنقسمبه100سهم100000رياليتعداد100
سهمآنبانامعاديمبلغ3500000ريالتوسطموسسينطيگواهي
بانکيشماره1020/701مورخ1396/12/19نزدبانکپارسيانشعبه
طالقانيباکد10201پرداختگرديدهاستوالباقيدرتعهدصاحبان
سهام مي باشد اعضا هيئت مديره خانم مائده آقاجاني به شماره
ملي 0072405821و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2
سال و به سمت مديرعامل به مدت  2سال خانم سميه حميدي به
شماره ملي 0073141348و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت
 2سال آقاي سيدهادي نبوي وشاره به شماره ملي 0386264694و
به سمت عضو هيئت مديره به مدت  2سال دارندگان حق امضا :
کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک  ،سفته
 ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمي و همچنين کليه نامه هاي عادي
و اداري با امضاء مدير عامل يا رئيس هيئت مديره منفردا ً همراه با
مهر شرکت معتبر مي باشد .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه
بازرسان آقاي داود فخيم ذاکري به شماره ملي  0012404020به
سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي عبداله زارع
قمشه به شماره ملي  0071495886به سمت بازرس اصلي به مدت
يک سال مالي روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي
شرکت تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعاليت نمي باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()498010

آگهي تغييرات شرکت کارگزاري رسمي بيمه آينده انديشان ماهان فرزام
سهامي خاص به شماره ثبت  469862و شناسه ملي  14004802012به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1398/01/17و به استناد مجوز
شماره98/403/13837مورخ1398/02/03بيمهمرکزيجمهورياسالمي
ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد  :کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت
از قبيل چک  ،سفته  ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمي با امضاء مدير عامل و
ريئس هيئت مديره بهمراه مهر شرکت و ساير نامه هاي اداري با امضا مدير
عامل،همراهبامهرشرکتمعتبرميباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()498001

آگهي تغييرات شرکت پترو پااليش آرام انرژي شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  502576و شناسه ملي  14006422891به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1396/11/01تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 - 1محل شرکت در واحد ثبتي تهران به آدرس استان تهران  -شهرستان
تهران  -بخش مرکزي  -شهر تهران-شهرک راه آهن-بلوار شهيد هاشم
زاده-خيابان قائم دهم-پالک -45-ساختمان قطعه 537-طبقه اول -کد
پستي  1494986891تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق
اصالح گرديد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري تهران ()498005

آگهي تغييرات شرکت بين المللي افق نفت و گاز خاورميانه سهامي خاص به
شماره ثبت  449530و شناسه ملي  14003876785به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  1397/03/23تصميمات ذيل اتخاذ شد
 :ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به  1396/12/29تصويب
گرديد موسسه حسابرسي خبره  10100126503و آقاي حميد رضا جبيني
 0937829234بترتيب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل براي مدت
يکسال مالي انتخاب شدند روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي
هاي شرکت انتخاب گرديد سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()498007

آگهي تغييرات شرکت پيلو اراد سهامي خاص به شماره ثبت  159332و
شناسه ملي  10102020249به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده مورخ  1397/12/19تصميمات ذيل اتخاذ شد  :موسسه
آتيه انديش نمودگر به شناسه ملي  10103297965و شماره ثبت 20893
بعنوانبازرساصليوآقايآيتاهللابوالحسنيبهشمارهملي5609761298
بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند - .روزنامه
کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد .سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران
()498000

آگهيتغييراتشرکتدانشماناينترنتاشياءسهاميخاصبهشمارهثبت
505978وشناسهملي14006583541بهاستنادصورتجلسههيئتمديره
مورخ  1398/02/23و مجوز شماره 98/132827مورخ 1398/3/4وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي تصميمات ذيل اتخاذ شد  :کليه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور و اوراق عادي و اداري شرکت از قبيل چک ،سفته ،بروات،
قراردادها و عقوداسالمي و مکاتبات با امضاء رييس هيات مديره و همراه با
مهر شرکت معتبر مي باشد  .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()498004

آگهي تغييرات شرکت تابش صنعت سامان ايرانيان سهامي خاص به شماره
ثبت  536622و شناسه ملي  14008090196به استناد صورتجلسه مجمع
عموميفوقالعادهمورخ1397/12/06تصميماتذيلاتخاذشد:محلشرکت
به آدرس استان البرز  ،شهرستان کرج  ،بخش مرکزي  ،شهر کرج ،شهرک
وياليي البرز ميدان علم و فناوري خيابان شهداي جهاددانشگاهي(بهشت
سکينه)  ،پالک  ، 0طبقه همکف کد پستي  3197993672تغيير يافت .در
نتيجهمادهفوقدراساسنامهاصالحگرديد.سازمانثبتاسنادوامالککشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران ()498006

آگهيتغييراتشرکتزرينفوالدزيگوراتسهاميخاص
به شماره ثبت  440969و شناسه ملي 10320882206
بهاستنادصورتجلسههيئتمديرهمورخ1398/01/25
تصميماتذيلاتخاذشد:مسعودنوربخشحبيبآبادي
بهشمارهملي1292407573بسمترئيسهيأتمديره
ومهريجانقربانبهشمارهملي1282332953بهسمت
نايبرئيسهيأتمديرهومحمدنوربخشحبيبآبادي
به شماره ملي 1293320323بسمت مديرعامل وعضو
هياتمديرهانتخابشدند.کليهاوراقواسنادتعهدآور
از قبيل چک ،سفته،برات و قراردادها وعقود اسالمي
و اوراق عادي و اداري با امضاء مدير عامل بهمراه مهر
شرکت معتبر مي باشد  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
تهران ()498003
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رهبر انقالب درگذشت آيتاهلل
محقق کابلي را تسليت گفتند
رهبرمعظمانقالبدرگذشتآيتاهللمحققکابليراتسليتگفتند.بهگزارشپايگاهاطالعرساني
دفتر مقام معظم رهبري ،حضرت آيتاهلل خامنهاي در پيامي درگذشت آيتاهلل محقق کابلي
را تسليت گفتند.متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسمه تعالي
درگذشتعالممجاهدآيتاهللآقايحاجشيخقربانعليمحققکابليرحمتاهللعليهرابهعموم
برادران افغانستاني بويژه به خاندان محترم و مقلدان و ارادتمندان و شاگردان ايشان تسليت
ميگويم و علو درجات آن مرحوم و رحمت و مغفرت الهي را براي ايشان مسئلت مينمايم.
س ّيدعلي خامنهاي
 ۲۲خرداد ۹۸

اکرمي:

اروپا در تصميماتاش همواره تابع آمريکاست
عضو جامعه روحانيت مبارز گفت :اروپا در تصميماتاش همواره تابع آمريکاست.
حجتاالسالمسيدرضااکرميدرگفتوگوباخبرنگارگروهسياسيباشگاهخبرنگاران
جوان ،با اشاره به تعلل اروپاييها در استفاده از مهلت برجامي ايران و گذشت
 ۳۰روز از فرصت  ۶۰روزه ايران به اروپا گفت :اروپا هرگز مستقل نبوده و همواره
تابعي از تصميمات آمريکا است؛ بنابراين ممکن است که سکوت کنند اما هرگز با
ما همراهي نخواهد کرد.

دولت شگفتیها!

ادامه از صفحه اول
در این نکته با وزیر آلمانی هم نظریم که عملکرد یک سال گذشته دولت موجب
شگفتی است ،اما شگفتی ما با آلمانی ها فرق می کند .ما شگفت زده ایم که
چرا دولتمان ،پس از یک سال از خروج رسمی آمریکا از برجام به فکر واکنش
افتاده و چرا در این مدت ،دولتمردان به دنبال توافق با اروپایی هایی رفتند که
خود روزی اعالم کرده بودند که این ها از کدخدایشان یعنی آمریکا دستور
میگیرند.آلمانیهااماشگفتزدهاندکهچطورایران،بااینهمهظرفیتونیروی
جوان و مستعد و پیشرفت های علمی و استحکام داخلی و بازوهای منطقه ای،
همچنان به توافق بی خاصیتی به نام برجام پایبند مانده است.
اما نکته دوم ،جناب رئیس جمهور گفته اند مسئولین و ملت ایران در یک سال
گذشته صبر و تدبیر نشان دادند ،ملت که تکلیفشان مشخص است ،آحاد ملت
در برابر وضعیت نابسامان اقتصاد و کوچک شدن سفره هایشان که بیشتر از تحریم
ناشی از ضعف مدیریت دولت بود ،صبر کردند ،اما آقای رئیس جمهور و دولتمردان
محترم! شما بر چه چیز صبر کردید؟ بر این که منافع مردمتان از دست برود و
نظاره گر باشید تا مبادا روشن شود ،که از ابتدا مسیر اشتباهی پیموده اید.

آگهي تغييرات شرکت فيروزه پي آذربايجان سهامي خاص
به شماره ثبت  475و شناسه ملي  10980026935به استناد
صورتجلسههيئتمديرهمورخ1398/01/26تصميماتذيل
اتخاذ شد  -1 :آقاي کمال ملک کندي نقده ()2909071286
بعنوان عضو و رئيس هيئت مديره آقاي رحيم جعفرپور آذر
()2909020657بعنوانعضوونائبرئيسهيئتمديرهآقاي
عادلوليپور()2909676201بعنوانعضوهياتمديرهآقاي
حسين محب خواه ( )2909072010بعنوان عضو هيات مديره
آقاي سيد امير صباغ رضوي ( )0068438508بعنوان مدير
عامل (خارج از شرکت) بمدت دو سال تعيين و انتخاب شدند
 -2امضاي کليه اسناد مالي  ،چکها  ،قرار داد ها و اسناد تعهد
آورواوراقعاديواداريباآقايکمالملککندينقدهرئيس
هيات مديره به تنهائي همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري نقده ()497618
آگهي تغييرات شرکت خدمات بيمه اي سبز گستر وزينه سردشت
سهامي خاص به شماره ثبت  352و شناسه ملي  10861909444به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1398/02/25و نامه شماره
 82/04/1392مورخ  1398/03/01مديريت شعب بانک کشاورزي استان
آذربايجان غربي تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :محل شرکت در واحد ثبتي
سردشت به نشاني استان آذربايجان غربي  ،شهرستان سردشت  ،بخش
مرکزي  ،شهر سردشت ،تربيت بدني  ،کوچه ((نقشي))  ،کوچه (ورزش) ،
پالک  ، 48طبقه همکف کدپستي  5961915953تغيير يافت .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري سردشت ()497616

آگهي تغييرات شرکت فيروزه پي آذربايجان سهامي
خاص به شماره ثبت  475و شناسه ملي  10980026935به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ  1398/01/26تصميمات ذيل اتخاذ شد  -1 :آقايان
کمال ملک کندي نقده به کد ملي ( )2909071286و رحيم
جعفر پور آذر به کد ملي ( ، )2909020657عادل ولي پور
به کد ملي ( )2909676201و حسين محب خواه به کد ملي
( )2909072010بسمت اعضاي اصلي هيات مديره به مدت
دو سال انتخاب شدند  -2آقاي رسول پيرآالگوز به کد ملي
( )2909296059بسمت بازرس اصلي و آقاي محمد علوي به
کدملي()2909465871بسمتبازرسعليالبدلشرکتبه
مدت يک سال انتخاب شدند  -3روزنامه رسالت جهت درج
آگهي هاي شرکت تعيين شد اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري نقده ()497613
آگهي تغييرات شرکت طرح و پردازش فرا رايانه سهامي خاص به شماره
ثبت  213378و شناسه ملي  10102547951به استناد صورتجلسه مجمع
عموميعاديبطورفوقالعادهمورخ1398/01/27تصميماتذيلاتخاذشد
 :آقاي شکراهلل ارشدي مجد به کد ملي  0321638174به سمت بازرس اصلي
و آقاي عبدالحسين رمضاني به کد ملي  0558580300به سمت بازرس علي
البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند .آقاي محمدحسن رضائي
به کد ملي  0558534643و آقاي فرهاد رضائي به کد ملي 0079472087
و آقاي رضا مروتي به کدملي  0071255184براي مدت  2سال انتخاب
گرديدند.سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غيرتجاري تهران ()498008

