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رهبر معظم انقالب در پیام به جوانان گروههای جهادی و بسیج سازندگی تأکید کردند:

خدمترسانیبرایتحققعدالتوپیشرفت

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس:

حقوق و م زاياي مسئوالن بايد طبق قانون
در دسترس عموم ق رار بگيرد

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت :حقوق و مزاياي مسئوالن بايد
طبق قانون در دسترس عموم قرار بگيرد.اسداهلل عباسي در گفتوگو با
خبرنگارگروهسياسيباشگاهخبرنگارانجوان،دربارهاجرايينشدنقانون
سامانه شفافيت حقوق و مزاياي کارکنان دولت و مجلس ،گفت :مجلس
تمام حقوق و مزاياي نمايندگان را در سامانهاي ثبت کرده و رمز عبور آن
را هم در دست سازمان امور استخدامي کشور قرار داده است؛ بنابراين
سازمان موظف است که همانند ساير کارکنان دولت ،حقوق وزرا ،مديران
و استانداران را هم در اين سامانه قرار دهد تا مردم بدانند که ما مورد
پنهاني از آنها نداريم.او ادامه داد :به دليل شرايط اقتصادي که در سال
 ۹۷داشتيم ،هيچ گونه افزايشي در حقوق نمايندگان اعمال نکرديم ،اما
امسال به دليل اينکه پايان سال کاري نمايندگان محسوب ميشود و براي
جلوگيري از تضييع حقوق همکارانمان مانند تمامي کارکنان دولت ،در
حال اعمال همان حقوق و مزايايي براي آنان هستيم که در قانون بودجه
سال  ۹۸تصويب شده است.عباسي در پاسخ به اين سوال که آيا اکنون تمام
نمايندگان مجلس اطالعات خود را وارد اين سامانه کرده اند؟ گفت :بله در
اصل خود سازمان اداري مجلس اين مورد را در سامانه گذاشته و رمز عبور
آن را هم در اختيار سازمان امور استخدامي کشور قرار داده است؛ بنابراين
حقوق و مزايا مجلس هم هر زمان که الزم باشد ميتواند به صورت شفاف
در دسترس عموم قرار بگيرد.سخنگوي هيئت رئيسه مجلس همچنين
در پاسخ به سوالي مبني براينکه چرا با تاکيد ماده  ۲۹اين قانون بر اينکه
اين سامانه بايد در دسترس عموم قرار بگيرد ،اما دولت اعتقادي به اين
موضوع ندارد؟ افزود :به طور طبيعي ما سر خود نميتوانيم اين اقدام را
انجام دهيم ،بلکه سازمان اداري مجلس بايد اين اقدام را انجام دهد ،در
ساير دستگاهها هم به همين صورت است يعني هر کارمندي نميتواند
حقوق و فيش حقوقي خود را در اختيار سايرين قرار دهد ،بلکه براساس
قانون چارچوب اين موضوع مشخص شده و در شرح وظايف سازمان امور
استخدامي کشوري آمده است ،مجلس هم اين اختيارات را به آنها داده
و انشاءاهلل به اين موضوع رسيدگي خواهد شد.
او افزود :ما هم موافق هستيم که حقوق و مزاياي مسئوالن بايد طبق
قانون در دسترس عموم قرار بگيرد ،چراکه در غير اين صورت با انجام
وظايف مغايرت وجود دارد ،پس ما بايد بعد نظارتي خود را به کار بگيريم.
عباسي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا طبق اعالم مرکز
پژوهشهاي مجلس  ۷۳طرح در مجلس بايگاني شده است خاطر نشان
کرد :اصوال موضوعي به نام بايگاني شدن طرحها وجود ندارد ،اما برخي
طرحها ناقص هستند يعني در بررسيهاي اداره قوانين و معاونت قوانين
مجلس مغايرتهايي با قانون اساسي ،با قانون برنامه و اسناد باال دستي در
آنها ديده شده که خود به خود اين طرحها رد ميشود.
او ادامه داد :يعني اصال اين امکان وجود ندارد که طرحي در چارچوب
قانون و مستندات قانوني باشد ،اما مجلس آن را بايگاني کند؛ چراکه
خوداين موضوع ضد قانون است.سخنگوي هيئت رئيسه مجلس تاکيد
کرد :هر طرحي که وارد پروسه قانونگذاري چه در مرحله تصويب و چه
بايگاني شود ،مستلزم صرف هزينه است؛ بنابراين اصالحات الزم بايد
انجام شود تا اين حجم از طرحها بايگاني نشود ،اتفاقا ميتوان گفت که
در دستور کار قرار ندادن طرحها خود نوعي جلوگيري از هدر رفت منابع
است؛ بنابراين چه طرحهاي عادي و چه طرحهايي که فوريت دارند اگر
در چارچوب قانون باشد ،هيچ کس حق مطرح نکردن و عدم ارجاع آن
به کميسيون را ندارد.

رهبرمعظمانقالباسالميدرپيامبهجوانان
گروههايجهاديوبسيجسازندگيفرمودند:
شعار«خدمترسانيبرايتحققعدالتوپيشرفت»
را همگاني کنيد.
بهگزارشپايگاهاطالعرسانيدفترمقاممعظمرهبري،
پنجشنبه۱۰مرداد۹۸جمعيازنمايندگانگروههاي
جهادي با رهبر معظم انقالب اسالمي ديدار کردند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي در اين ديدار بر «پيشرفت
بدون حد در انديشه و کار جهادي»« ،لزوم تبديل
حرکتهاي جهادي به گفتمان عمومي» و «لزوم
ثبات قدم در صراط مستقيم» تأکيد کردند.
رهبر انقالب اسالمي يک روز پس از اين ديدار
صميمينيزنکاتيرادرقالبپيامبهجوانانگروههاي
جهادي و بسيج سازندگي مرقوم کردند که اين پيام
روز چهارشنبه در مراسمي با حضور  ۱۵۰۰تن از
اعضاي گروههاي جهادي در مصالي حرم مطهر
حضرت عبدالعظيم حسني قرائت شد.
متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسمهتعالي
جوانان عزيز گروههاي جهادي و بسيج سازندگي
افزون بر چند کلمهاي که ديشب حضورا ً گفته شد:
 اوالً :کارتان با ارزش است .سپاس امثال منحق آن را ادا نميکند؛ سپاس خدا نصيبتان باد،
شکر اهلل مساعيکم.

-

ثانياً :کار جهادي ،به معني کار برخاسته از ايمان و به
کار گيرنده هر چه بيشتر از ظرفيت وجودي انسان
است ،و اين دو هيچيک نقطه پايان ندارد .پس کار
جهاديامروزشماميتوانددههاوصدهابرابر،کيفيت
و ارتقاء و گسترش يابد.
 ثالثاً :ارتقاء فکري و عملي جهادگران (که گزارشآن را داديد) آنها را از خدمترسانيهاي ابتدايي و
يَدي غافل و دور نکند .تعمير ديوار و بام و خان ه آن
پيرزن روستايي ،به شما و کارهاي بزرگتان برکت
و نورانيت ميبخشد.

 رابعاً :شعار «خدمترساني براي تحقق عدالت وپيشرفت» را همگاني کنيد .منظومه معرفتي اسالم
در اينباره را که مشتمل بر صدها درس از لزوم انفاق
و لزوم تعاون در ب ِّر و تقوا و لزوم نفع رساندن به مردم و
لزوم قيام به قسط و امثال اينها است در برابر ميليونها
جوان کشور بگذاريد.
خامساً:جهادخدمترسانيپيشازسودرساندنبهگيرند هخدمت،بهخودخدمترسانسودميرساند.
دلکندن از بهرههاي شخصي براي بهرهرساندن به
ديگران ،دل را روشني و ذهن و انديشه را ارتقاء و

آي تاهلل علويگرگاني:

اراده را ق ّوت ميبخشد و فراتر از همه ،رضاي الهي
را جلب ميکند.
اين را با قول و عمل خود به کساني که هنوز قدم در
وادي خدمترساني نگذاشتهاند ،نشان دهيد.
 سادساً :در محيط خدمترساني با اخالق نيکو وعملمؤمنانه؛اجتنابازمحرمات،تقيدبهمستحبات،
فضاي پيرامون خود را آکنده از عطر ايمان و عمل
صالح کنيد.
سابعاً:حتماًخو ِدمردممنطق هخدمترساني،بويژهجوانان را در کار خدمترساني شريک کنيد .اين نيز
خدمتي بزرگ به آنها است.
 ثامناً :به ارتباط گروههاي جهادي با يکديگرو ارتباط آنها با دستگاههاي قادر بر پشتيباني،
بپردازيد بيآنکه دچار ارتباطهاي اداري مرسوم و
دستوپاگير شويد.
تاسعاً:کارهايخود،پيشرفتهايخود،موقعيتهايخود،تواناييهايروزافزونخودرابهشکلهنرمندانه
بهاطالعهمگانبرسانيد.نشاندهيدکهجهادموفق
شماکهفقطبرگوشهايازظرفيتهايانسانيکشور
متکي است ،چقدر زيبا و شوقانگيز است.
صلواتوسالمخدابرروحمط ّهرحضرتامامابيجعفر
الجواد سالماهللعليه.
س ّيد علي خامنهاي
جمعه  ۳۰ذيالقعده ۱۱ ،مرداد ۱۳۹۸

رحمان يفضلي:

لغو رواديد ع راق به معناي عدم نظارت نيست

وزيرکشورگفت:لغورواديدعراقبهمعنايعدمنظارتنيست.بهگزارشايرنا
عبدالرضا رحمانيفضلي در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران
در خصوص امکان تردد در مرزها به سمت عراق اظهار داشت :در حوزه
مرزها به توافق رسيده ايم که در ايام اربعين ،رواديد را در آن کشور لغو کنيم
البته اين به معناي عدم نظارت نيست و قطعا سقفي در اين زمينه خواهيم
داشت.وي افزود :روز يکشنبه هم وزير کشور عراق به تهران ميآيد که در
خصوص اين موضوع در جلسه مشترک هم در خصوص مناطق جديد در
ايام اربعين و هم در زمينه شرايط عاشورا و تاسوعا صحبت خواهيم کرد.
رحماني فضلي در خصوص برنامهريزي براي مناطق سيل زده هم گفت :ما
در برنامهريزي براي مناطق آسيب ديده از سيل طبق قولي که داده بوديم،
سه اولويت را مدنظر داشتيم؛ مسکن ،پرداخت خسارتهاي کشاورزي ،و
تامين وسايل زندگي که اين سه اولويت اصلي ما هستند.وي عنوان کرد:
اولويتهاي بعدي تامين زيرساختها بوده که هر وزارتخانهاي مسئول
زيرساختهاي خودش است که اين کار را انجام ميدهد .اخيرا جلسهاي
هم با آقاي جهانگيري داشتيم و گزارشهايي که در اين جلسه ارائه شد
مورد رضايت بود.وزير کشور بيان کرد :در حوزه تعميرات به مراحل نهايي
نزديک هستيم که حدود  ۱۱۰هزار واحد را شامل ميشد و در حوزه ساخت
و ساز نيز که عمليات اجرايي حدود  ۳۵هزار واحد آغاز شده است .البته به جز
مناطقي که نياز به جابه جايي وسيع است.رحمانيفضلي ادامه داد :به طور
مثال منطقهاي وسيعي را که آب برده و الزم است زمين جديدي را تملک
کنيم که البته زمينها را هم تملک کردهايم و در مرحله نقل و انتقال قرار
داريم و قول داده ايم که تا آخر سال مشکل را حل کنيم و نوسازيها تمام
شود.وي خاطرنشان کرد :در حوزه وسايل خانگي هم يک پک  ۶قسمتي
بوده که حدود  ۱۱۰هزار مورد برآورد شده است که آماده است ۴۰ ،هزار

مورد خريداري شده است .از اين تعداد  ۳۵هزار بسته واگذار شده و کساني
که در اين زمينه خسارت ديدهاند ميتوانند با مراجعه به سامانه سجاد که
براي اين منظور تدارک ديده شده نام نويسي کنند تا اين بستهها به آنها
واگذار شود.وزير کشور در خصوص درنظر گرفتن جايگاه ويژه براي بانوان
در ورزشگاهها اظهار داشت :اين موضوع بينبخشي است .االن هم دادستان
و هم وزارتخانههاي کشور و ورزش نيز در اين زمينه نظراتي دارند .اصل اين
موضوع هم تا به حال چندين مرتبه مطرح شده است.رحمانيفضلي ادامه
داد :بايستي در اين خصوص به يک دستورالعمل برسيم که هم نگراني برخي
متدينين و برخي حوزههاي امنيتي و نظامي رفع شود و از طرفي هم اين
اجازه حضور در حدي نباشد که موجب تشديد نگرانيها شود.اميدواريم در
جلسهاي که خواهيم داشت اين موضوعات مطرح و حل شود.وي در پاسخ
به سوالي در خصوص اقدامات صورت گرفته براي مقابله با طوفان شن
در منطقه زابل هم گفت :متاسفانه در اين منطقه هميشه شاهد بادهاي
 ۱۲۰روزه بودهايم که به دليل خشکساليها اين بادها شدت پيدا کرده
است .سازمان مديريت بحران در هر مرحله از وقوع باد در منطقه آمادهباش
اعالم کرده و پيشبينيهاي الزم در اين خصوص انجام شده و امکانات الزم
براي حفاظت نسبي و مصونسازي نسبي انجام ميشود.وزير کشور با اشاره
به شدت و ميزان طوفان در اين منطقه اظهار داشت :سطح طوفان در اين
منطقه به شدت و ميزاني است که اينکه بخواهيم به طور کامل مانع آن شويم
و يا همه سطح آثارش را از بين ببريم ،چنين چيزي ممکن نيست .ولي در
عين حال آنچه وظيفه سازمان مديريت بحران و دستگاههاي مرتبط است،
انجام ميشود.رحمانيفضلي در پاسخ به سوال ديگري درباره نحوه مرخصي
استانداران نيز گفت :استانداران همانند ديگران کارکنان دولت ،يک ماه در
سال ،اجازه مرخصي دارند که بايستي اين مرخصي را به وزارت کشور اعالم

جلسه مالقات مردمي شهردار چهارباغ باشهروندان

بهگزارشروابطعموميشهرداريوشوراياسالميشهرچهارباغجلسهمالقاتمردمي
شهردار چهارباغ امروز درساختمان ستادي شهرداري برگزار شد.
دراين جلسه شهروندان ضمن ديدار باعطايي،درخواست هاي خويش را مطرح و
شهردار چهارباغ دستورات الزم را به معاونين ومسوولين مربوطه جهت پيگيري امور
تاحصول نتيجه صادرکرد.
درجلسهمالقاتمردميامروز،بيشتريندرخواستهامربوطبهواحدهايدرآمد،فرهنگي
ورزشي ،شهرسازي،مالي وعمران بودضمن اين که همانندهفته هاي گذشته براي انجام
امور برخي از مراجعين،با ادارات چهارباغ و شهرستان ساوجبالغ نظير اداره ورزش و
امور جوانان مکاتبه شد.
شهردارچهارباغ درحاشيه اين جلسه گفت:خدمت به شهروندان بي وقفه ادامه دارد.
عطايي افزود كه به همکارانم در مجموعه شهرداري تاکيد کرده ام تا زماني که امور ارباب
رجوع به نتيجه نرسيده تکليف برگردن آن هاست ونبايدازهيچ تالشي دست بردارند
وي تصريح کرد:باتقسيم کار وپيگيري مجدانه،تمامي واحدهاي شهرداري در راستاي
خدمت رساني بي منت به مردم تالش مي کنند.

آگهي دعوت از سهامداران شركت
آتريمسازان آريا به شماره ثبت 41971
و شناسه ملي 10380578541

آگهي دعوت مجمع عمومي
عاديساليانه شركت گچ ماشيني شرق
سهامي خاص

جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه شركت گچ ماشيني شرق سهامي
خاص به شماره ثبت 3432و شناسه ملي  10380193308در ساعت 10
صبح مورخه  1398/06/07در محل دفتر شركت واقع در خيابان سناباد
ساختمان اگنش طبقه سوم واحد هفت تشكيل ميگردد.
از سهامداران شركت دعوت ميشود در جلسه مذكور حضور به هم
رسانند.
دستورجلسه:
 -1تصويب صورتهاي مالي سال 1397
 -2انتخاب بازرسين
 -3تعيين روزنامه كثيراالنتشار شركت
رئيس هيات مديره
تاريخ انتشار98/5/24 :
خ ش98/5/24 :

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه
مجمع عمومي عادي مورخ  1398/06/09كه در ساعت  10صبح در
محلمشهد-خيابانملكالشعرايبهار-حدفاصلچهارراهلشكر
و بهار  - 15پالك  146/3تشكيل ميشود ،شركت نمايند.
دستورجلسه:
 تصويب صورتهاي مالي سال 1397 انتخاب اعضاي هيات مديره تعيين سمت دارندگان حق امضاء و بازرسين شركتتاريخ انتشار98/5/24 :
محمدعلي اسماعيلزاده
خ ش98/5/24 :
رئيس هيات مديره

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عادي به طور فوقالعاده
در شركت خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي چابهاران پرواز (سهامي خاص)

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي چابهاران پرواز سهامي خاص به شماره ثبت  633دعوت به عمل ميآيد تا در
جلسه مجمع عادي به طور فوقالعاده كه در ساعت  11صبح روز شنبه مورخ  1398/06/09در محل قانوني شركت تشكيل ميشود ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عادي به طور فوقالعاده:
 -1انتخاب مديران
محل امضاء مقام دعوت
نام و نام خانوادگي سهامداران

تعداد سهام

منوچهر ملكزاده

65

پريوش پاكفر

19

کنند و اگر به تاييد رسيد ،ميتوانند به مرخصي بروند.وي ادامه داد :اگر
استانداران بخواهند به خارج از کشور سفر کنند ،اين کار به دو صورت انجام
مي شود؛ يا اين مرخصي ماموريتي است که بايد ماموريت بگيرند .شرايط
آن هم به گونهاي است که درخواست مرخصي بايد در کارگروهي در وزارت
کشور به تصويب برسد و سپس به وزارت خارجه نيز اعالم شود .اگر هم اين
استانداران بخواهند به صورت شخصي به مرخصي خارج از کشور بروند که
مرخصي ميگيرند و ميروند.رحمانيفضلي در پاسخ به اين سوالي درباره
برگزاري جلسات با اصالحطلبان و اصولگرايان و همچنين رايزني با شوراي
نگهبان و همچنين صحبتهاي سخنگوي اين شورا مبني بر اينکه رايزني
انتخاباتي ندارند ،گفت :ما جلساتي با اصولگرايان و اصالحطلبان داشتيم و
با مستقلين هم جلساتي داريم و جلسه مشترکي را نيز با همه اين گروهها
خواهيم داشت.وي افزود :ما با اين جريانها به يکسري اصول مشترکي که
فراوان نيز هستند ،رسيديم و خواهيم رسيد و آن اصول مشترک بين همه
اعضا و گروهها و وزارت کشور ،قطعا ميثاقي خواهد بود که همه به آن پايبند
باشيم و در اصولي هم که با آنها مشترک نيستيم قطعا هر گروهي کار خودش
را انجام ميدهد.وزير کشور ادامه داد :به عنوان وزير کشور مستمرا با شوراي
نگهبان ارتباط و جلسه دارم .مباحث و موضوعاتي را که از نظر ما مهم است و
بايد در چارچوب قانون رعايت شود به شوراي نگهبان و به خصوص شخص
آقاي جنتي و آقاي کدخدايي منتقل مي کنيم .البته اگر رايزني به معناي
ناديده گرفته و يا دورزدن قانون و يا به عنوان يک راه ميانبري که عدم توجه
به قانون باشد ،قطعا اين طور نخواهد بود.رحمانيفضلي خاطرنشان کرد:
ما مستمرا ً جلساتي داريم و در اين جلسات مستمرا بر روي نحوه برگزاري
انتخابات صحبت ميکنيم زيرا ما وظيفه اجرا را بر عهده داريم و وظيفه آنها
نظارتي است و تعامل اين دو بخش در هر لحظهاي الزم است.

آگهي تغييرات شرکت سما نور نوشهر سهامي خاص به شماره ثبت
 2707و شناسه ملي  14003695396به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي فوق العاده مورخ  1397/12/20تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 -1تعداد اعضاي هيئت مديره به سه نفر تغيير يافت و ماده مربوطه
دراساسنامهاصالحگرديد -2.تعدادسهاموثيقههريکازمديران
به يک سهم تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري چالوس ()567818

عطايي:خدمت به مردم بي وقفه ادامه دارد

تاريخ انتشار98/5/24 :
خ ش98/5/24 :

خبر

محل امضاء

آگهي تغييرات شرکت غزل کوشش اميديه سهامي خاص به
شماره ثبت  2655و شناسه ملي  14004176577به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1398/03/10تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :سمت اعضاي هيئت مديره به شرح ذيل
تعيين گرديد  :آرمين آل ابراهيم دهکردي به شماره ملي
5270080214مديرعامل-حميدرضاشيرعليبهشمارهملي
5279369160نائبرئيسهيئتمديرهوفروزانشيرعليبه
شماره ملي  5279341894رئيس هيئت مديره .حق امضاي
کليهاوراقواسنادبهاداروتعهدآورقراردادهاوعقوداسالمي
و نامه هاي اداري با مديرعامل يا رئيس هيئت مديره همراه
با مهر شرکت معتبر مي باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک
استانخوزستانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاري
اميديه ()567713
آگهي تغييرات شرکت غزل کوشش اميديه سهامي خاص به
شماره ثبت  2655و شناسه ملي  14004176577به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1398/03/10تصميمات ذيل اتخاذ شد  :اعضاء هيئت مديره
براي مدت دو سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند :آرمين آل
ابراهيم دهکردي به شماره ملي - 5270080214حميدرضا
شيرعلي به شماره ملي  5279369160و فروزان شيرعلي
به شماره ملي  . 5279341894ميالد بيوسه به شماره ملي
 1850091595به عنوان بازرس اصلي  ،محمد رحمانپور به
شماره ملي  1741643120به عنوان بازرس علي البدل براي
يک سال مالي انتخاب گرديدند .روزنامه رسالت جهت درج
آگهي هاي شرکت تعيين شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استانخوزستانمرجعثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاري
اميديه ()567710
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فرهنگ واليت و غدير را در س راسر جهان
گسترش و نشر دهيم

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت :فرهنگ واليت و غدير را در
سراسر جهان گسترش و نشر دهيم.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري
رسا ،آيتاهلل سيد محمدعلي علويگرگاني در ديدار سردار يعقوب سليماني
رئيس ستاد بازسازي واقعه غدير با بيان اين که بازسازي واقعه غدير يک
حرکت بسيار ارزشمند و مبارک است ،از تالشهاي سردار سليماني در اين
مسير قدرداني کرد.وي افزود :حقيقتاً حرکات سپاه پاسداران انقالب اسالمي
ارزش زيادي دارد و سپاه و اشخاصي که در اين مرکز بزرگ در حال فعاليتاند
مايه افتخار ايران و موجب قدرت نظام اسالمي هستند.آيتاهلل علويگرگاني
در ادامه با تأکيد بر اين که ما بايد ديگران را با عمل خود به واليت دعوت
کنيم ،گفت :در اين صورت کار ما بيشتر برد خواهد داشت ،امروز اگر بتوانيم
با هنر و نمايش کيفيت واليت را نشان بدهيم تأثير بيشتري خواهد داشت
چراکه کمال دين و تمام نعمت ما در پرتو واليت قرار گرفته است.استاد
برجسته درس خارج حوزه علميه قم عنوان کرد :ما همه را زير خيمه واليت
دعوت مي کنيم چراکه بهتر از آن را سراغ نداريم ،از اين رو بايد از اين دهه
براي گسترش فرهنگ واليت استفاده کنيم همچنانکه خبر داريم در چند
نقطه ايران و خارج کشور تشکيالت اين چنيني راهاندازي شده است.وي با
اشاره به اين که بايد واليت اهل بيت(ع) را در سراسر جهان گسترش و نشر
بدهيم ،گفت :اين وعده خدا است که دين خود را در پرتو واليت در سراسر
دنيا نشر ميدهد ،البته ميدان را ابتدا در اختيار ديگران قرار مي دهد ولي
عاقبت در دست صاحبان حق خواهد بود.آيتاهلل علويگرگاني در بخش
ديگري از سخنان خود با اشاره به حمايت بيدريغ بزرگان و مراجع از غدير
بيان داشت :همچنانکه تا االن در نقاط مختلف کشور کارهاي واليي کرده
ايد در ادامه کار هم بدانيد ما حرکت شما را تأييد ميکنيم و اين مسير را با
قدرت بيشتري ادامه بدهيد.وي نعمت واليت را از بزرگترين نعمات خداوند
بر بشريت عنوان و تصريح کرد :حتي در طول تاريخ دشمنان و مخالفان
اهل بيت(ع) نيز با عمل و کار درست ما واليي شدهاند ،اين ارزش زيادي
دارد همچنانکه امام صادق(ع) فرمود :مردم را به سوي ما بدون زبان و با
عمل خود دعوت کنيد تا وقتي شما را ميبينند از جعفر بن محمد(ع) به
نيکي ياد کنند.

در جلسه شوراي نگهبان؛

آيتاهلل جنتي خواستار پايان يافتن
فشارهاي وارده به شيخ زکزاکي شد

دبير شوراي نگهبان با اشاره به فشارهاي وارده به شيخ زکزاکي عالم
نيجريهاي و خانوادهاش خواستار مداواي کامل او شد.به گزارش گروه
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،آيتاهلل احمد جنتي در جلسه شوراي
نگهبان با تبريک به مناسبت اعياد مبارکه قربان و غدير گفت :اين اعياد از
جمله مهمترين اعياد اسالمي است که اميدواريم مردم از فرصت معنوي
اين اعياد استفاده و بهرهبرداري کافي را بکنند.وي با اشاره به برگزاري
پرشور مراسم دعاي عرفه در سراسر کشور افزود :الحمدهلل در مراسم روز
عرفه امسال مردم به ويژه جوانان حضور پررنگي داشتند؛ اين رويداد،
ذخيره معنوي مهمي براي کشور محسوب ميشود و بايد آن را غنيمت
شمرد.جنتي با قدرداني از رسانه ملي براي پوشش خوب مراسم دعاي
عرفه ،از مسئوالن اين رسانه خواست با توجه به اهميت اين دعا و مضامين
مهم آن ،پيش از فرا رسيدن روز عرفه در تشريح و تبيين معارف بلند
اين دعا ،کوشا باشند.دبير شوراي نگهبان همچنين با اشاره به فشارهاي
وارده به شيخ زکزاکي عالم نيجريهاي و خانوادهاش خواستار پايان يافتن
اين فشارها و مداواي کامل او شد.

آگهي تغييرات شرکت آريا دانه گلستان سهامي خاص به
شماره ثبت  521و شناسه ملي  14004495690به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1397/08/28تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي احمدممشلو
بهشمارهملي4889752277وآقايسيدعبدالحسينوکيل
زاده به شماره ملي 1199622427وخانم آيدا اسدي خشوئي
به شماره ملي  1292234131به عنوان اعضاي اصلي هئيت
مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند .آقاي عقيل مهدي
خشوئي به شماره ملي  6209681433به عنوان بازرس اصلي
وآقاي مصيب سرايلو به شماره ملي 4888693048بعنوان
بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانگلستانمرجعثبتشرکت
ها و موسسات غيرتجاري گاليکش ()567823
آگهي تغييرات شرکت سما نور نوشهر سهامي خاص به شماره ثبت
 2707و شناسه ملي  14003695396به استناد صورتجلسه هيئت
مديرهمورخ1397/12/20تصميماتذيلاتخاذشد-1:سمتاعضاء
هيئت مديره تا تاريخ  1399/12/20به قرار ذيل تعيين گرديدند:
آقايسعيدپيشسرائيبهشمارهملي2220005682بهسمترئيس
هيئتمديرهوآقايسعيدپيشسرائيانبهشمارهملي2190092825
به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاي رضا خزائي به شماره ملي
 2200765096به سمت عضو هيئت مديره و آقاي رضا خزائي به
شماره ملي  2200765096به سمت مديرعامل -2 .کليه اسناد و
اوراق بهادار و تعهدآور از قبيل چک ،سفته ،بروات و قراردادها و
عقود اسالمي و نامه هاي عادي و اداري با امضاي منفرد آقاي سعيد
پيش سرائيان (نايب رئيس هيئت مديره) همراه با مهر شرکت مي
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري چالوس ()567689

آگهي تغييرات شرکت سما نور نوشهر سهامي خاص به
شماره ثبت  2707و شناسه ملي  14003695396به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ
 1397/12/20تصميمات ذيل اتخاذ شد  -1 :اعضاء هيئت
مديره تا تاريخ  1399/12/20به قرار ذيل انتخاب گرديدند:
آقاي سعيد پيش سرائي به شماره ملي  2220005682و آقاي
سعيد پيش سرائيان به شماره ملي  2190092825و آقاي رضا
خزائي به شماره ملي  2200765096تا تاريخ .1399/12/20
-2آقايبهرامخواجوندخوشليبهشمارهملي6269921910
به عنوان بازرس اصلي  ،آقاي سيروس اکبري ريابي به شماره
ملي  2190094909به عنوان بازرس علي البدل براي يک سال
ماليانتخابگرديدند-3.روزنامهکثيراالنتشاررسالتجهت
درج آگهي هاي شرکت تعيين شد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري چالوس ()567687

