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بدون شک دولت کنونی با تجربه ای که 
در این چهار سال دیده و درس کشورداری 
که آموخته، این نکته را دریافته باشد که 
کشور نه فقط با وعده و وعید کارش پیش 
نمی رود بلکه با سخن پراکنی یا نمادسازی 

و کلیدسازی نیز به جایی نمی رسد. 
شاید به این دالیل باشد که رئیس دولت 
یازدهم این بار و در تبلیغات کنونی ریاست 
جمهوری چون می داند دستانش خالی است 
و حرفی برای گفتن و وعده ای برای دادن به 
مردم ندارد، به ر قیب هراسی روی آورده و به 
دنبال این است که به هر شکل ممکن مردم 
را بترساند که اگر به رقیب او رای دهند با 
محدودیت های اجتماعی و دیوار کشی های 
خیابانی و محدود شــدن آزادی زنان و ... 
روبه رو خواهند شد و یا حتی خبر رسیده 
که در برخی روســتاها و شهرستان های 
دورافتاده شایعه کرده اند ریاست جمهوری 
هشت ساله است و اگر هر فرد روستایی به 
رئیس دولت کنونی رای ندهد، پس از پایان 
انتخابات با قطع یارانه و محروم شــدن از 

امکانات روبه رو خواهند شد! 
عزت بخشیدن به پاســپورت ایرانی، قطع 
کردن ریشه فساد اقتصادی، حرکت از افراط و 
خشونت ادعایی و رسیدن به یک نقطه اعتدالی 
در روابط بین الملل، پوپولیستی یا عوام فریبانه 
قلمداد کردن یارانه ها و ســهام عدالت و سرازیر 
کردن این منابع به سمت تولید بیشتر، افزایش 
تســهیالت و وام مســکن به جای مسکن مهر 
که در ادعا اقتصاد کشــور را از ریل خارج کرده 
اســت، کلیدواژه های ادبیاتی دولت یازدهم را 

تشکیل می دادند.
 بــه نظــر بســیاری از کارشناســان و 
صاحب نظران، دولــت روحانی راه حل مدون و 
برنامه عملیاتی روشــن برای تک تک مسائلی 
که در ابتدا مطرح کرد نداشت و فقط شعار داد. 

زمین تا آسمان تفاوت برجام فعلی 
و برجام قبلی 

علیرضــا محمدی به عنوان یکــی از این 
صاحب نظران که در سمت دانشیار دانشگاه به 
تدریس می پردازد به گزارشــگر روزنامه کیهان 
توضیح می دهد: »دولت یازدهم در ایام انتخاباتی 
چهار ســال قبل، به جای ارائه برنامه عملیاتی 
خود به تخریب دولت قبل پرداخت. تیم همراه 
روحانی در آن زمان با رونمایی مشوش و سیاه 
از وضع موجــود، در اذهان عمومی این تصویر 
را ایجــاد کرد که باید وضع مخرب فعلی تغییر 
کند. بنابراین تیم مزبــور راه حل های علمی و 
دقیق اقتصادی، سیاســی، فرهنگی  ارائه نداد 

 فرزاد گودرزی، کارشناس مسائل سیاسی 
در این مورد به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: 
»اصالح طلبــان و یا به عبارتــی حلقه محدود 
تصمیم گیرندگان این حــزب راه حل برجامی 
را پیش پای دولت گذاشــته اند، اما خودشــان 
اکنون دولت را برای توجه بیش از حد به برجام 
مذمــت می کنند. مانند فالن فعال اصالح طلب 
که می گوید: »اگر کســی گفته است که برجام 
امضا شــود، به صورت خودکار همه مشکالت 
کشــور حل می شود، اشــتباه گفته است... اگر 
سیاست های اقتصادی ما اصالح نشود، مشکالت 
ما حل نخواهد شد. ارتباطی هم با برجام ندارد؛ 
بنابراین اگر ما فکر کنیــم که محدودیت های 
ناشــی از تحریم ها، همه مشکالت کشور است، 
اشتباه کردیم.« یا آنکه یکی از اقتصاد دانانی که 
در ابتــدا از حامیان فعالیت های دولت روحانی 
شمرده می شد، در این مورد گفته بود: »مشکالت 
کشور ساختاری است ... 30 درصد از مشکالت 
اقتصادی به برجام ارتباط دارد«! و بســیاری از 
طرفداران قبلی و مخالفان فعلی که تحقق نتایج 

برجام را زمان بر می دانند!« 
گــودرزی ادامــه می دهــد: »در نهایــت 
اصالح طلبان برای همراهی بیشتر با مردم، این 
دولت را دولت گرفتار و پوپولیست یا یک میلیونی 
و تصادفی خواندند. تئوریسین این جماعت نیز 
دولت روحانی را دولت حسینقلی خانی می نامد 
که وجودش مرهون جریان اصالحات است. نکته 
اینجا است که هیچ کدام مردم را از واقعیت ها و 
دالیل مشکالت آگاه نکردند؛ چرا که آن هنگام 

مردم علت فســادهای اقتصادی و مدیریت های 
ناکارآمــد را درمی یافتند و می فهمیدند که چه 
کسانی برای از دست ندادن منافع خود، آدرس 
غلــط  برجــام را به آن ها نشــان دادند و برای 
برداشــتن انگشت اتهام به سوی خود، مخالفان 

برجام را کاسبان تحریم نامیدند.«
به نظر کارشناســان، مفاسد اقتصادی مادر 
مشــکالت کشــور اســت، این غول و اژدهای 
هفت ســر مدت ها است که در تار و پود اقتصاد 
مملکت رخنه کرده و علت العلل مشکالت کشور 

شده است.
 دقیقا 16 سال از ابالغ فرمان هشت ماده ای 
مبارزه با مفاســد اقتصادی می گذرد که اگر این 
مهم جدی گرفته می شــد و ریشه مفاسد قطع 
می گردید، موانع برطرف و مسیر توسعه کشور 
به راحتی طی می شد. به طور طبیعی هر دولتی 
که در مســیر مبارزه با فساد جدی تر باشد خود 
بیشتر در مظان اتهام و تخریب قرار می گیرد و این 
مخالفت ها آن چنان که رهبر انقالب در فرمان 
هشت ماده ای متذکر شده بودند: »عمدتا از سوی 
کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر 
می شوند و طبیعی است بددالنی که با سعادت 
ملت و کشور مخالفند یا ساده دالنی که از القائات 

آنان تأثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند.«
 حجم فسادهای مالی اطرافیان دولت 

بیداد می کند
یاسر قربانی، فعال دانشگاهی در مورد این 
اژدهای هفت ســر فســاد، به گزارشگر کیهان 
می گوید: »دولت کاری جز مبارزه با فساد نباید 

انجام می داد. شــما اگر بخواهید کاری را شروع 
کنید و دست روی هر نقطه ای بگذارید که در آن 
یک عده محدود خود را همه کاره می دانند و برای 
خود شرکت سهامی  از ثروت بیت المال زده اند، 
بــه طور طبیعی اجازه کار به شــما نمی دهند، 
چون پا روی منافــع آن ها می گذارید. دولت از 
مفاســد اقتصادی بسیار گله می کند اما خیلی 
جالب اســت که میزان دارایــی و ثروت وزرای 
این دولت اصال در حد قیاس با گذشته نیست، 
حقوق های نجومی یک مسئله جدیدی بود که 
در دولت یازدهم باب شد. مسئولین این دولت 
خــود را مدعی گرفتن حقوق های باال می دانند 
آن هم از چند جا، مگر نمی دانند که نصف کل 
مشــموالن قانون کار حداقل بگیرند؟ دولت به 
جای مقابله به تعریف و تمجید از حقوق بگیران 

نجومی پرداخت.«
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نابرابری 
توزیع ثــروت کشــور میان طبقــه ای خاص 
که موجب می شــود از امتیازات و تســهیالت 
ســهل الوصولی برخوردار باشند، ادامه می دهد: 
»اکنون ثروت کشــور میان طبقــه ای خاص از 
مسئولین یا اطرافیانشان و دست اندرکاران اقتصاد 
داللی توزیع و اســراف می شود. وزرا و مدیران 
دولتی در سهام شرکت های تولیدی یک سهم 
و سودی برای خود قائل می شوند. وام های کالنی 
که به ذی نفوذان و یا اصطالحا کله گنده ها داده 
می شــود در نوع خود بی نظیر است که با هیچ 
کدام از معیارهــای انقالبی هماهنگی ندارد. از 
این ها بدتر نوع رفتار دولتمردان با مردم بسیار 

زننده و زشــت اســت، این یک دولت در طراز 
انقالب اســالمی و در شأن مردم بزرگوار ایرانی 

نیست.«
وی اضافه می کند: »حجم فسادهای مالی 
اطرافیــان دولت بیداد می کنــد، بر دزدی های 
اقتصادی مهر قانونی زده اند که ســر و صدایش 
بلند نشــود. اما از آن طرف در میان جناح های 
سیاســی مخالف به دنبال پرونده سازی و فساد 
می گردند تا بــر روی آن جنجال خبری به راه 
بیندازند چرا که مسئله قدرت بسیار مهم است.«

لکه دار شدن حرمت و کرامت 
در برابر دولت های ناچیز

»مرادی« جوانی دانشــجو اســت که در 
یکی از مســیرهای چندگانه مترو تهران، با او 
هم صحبت می شــویم. در میان صحبت هایی 
که میان ما رد و بدل می شود، موضوع جایگاه 
ایرانیان در خارج از کشــور سهم بیشتری را 
به خــود اختصاص می دهد. مــرادی در این 
مــورد توضیح می دهد: »رئیس جمهور در ایام 
انتخاباتی گذشته گفته بود که موقعیت ایران و 
مردم ما را در میان کشورهای دیگر باال می برد 
و عزت را به پاسپورت ایرانی برمی گرداند. اگر 
بخواهیم این چهار ســال بعد از آمدن دولت 
روحانی را با دوره قبل مقایســه کنیم، جایگاه 
ایرانیان در دنیا نه تنها باالتر نرفته که حرمت 
و حفظ کرامت ملت ایران آسیب جدی دیده 
است. رفتار کشورهای غربی و اروپایی با مردم 
ایران بدتر شده به طوری که هر بار یک خبری 

در این رابطه می شنویم.« 

نظر  به  دانشگاه:   یک مدرس 
بســیاری از کارشناســان و 
صاحب نظــران، دولت کنونی 
برنامه  و  مــدون  حــل  راه 
عملیاتی روشن برای تک تک 
ابتدا مطرح  مســائلی که در 
کرد نداشــت، بلکه حل تمام 
مشکالت را با یک وعده کلی 

شــاه کلید  یک  و 
دانســت! میســر 

جدو    ل

یک شــهروند: یادمان نمی رود که دولت آمریکا به سفیر اعزامی ایران در 
سازمان ملل، ویزا نداد و حتی عضو تیم مذاکره کننده آمریکایی به دغل و 

حیله، فریب کاری را در ژن ایرانی ها دانست. کار به جایی رسید که 
دولت های کوچک همجوار ما نیز در برابر دولت و مردم ما قد علم کردند.

است؛ نگفتند که مدیریت صحیح برای عبور از 
موانع پیش رو نیاز هست.« 

این پژوهشگر و نویسنده سخنان خود را این 
گونه ادامه می دهد: »در این میان رسانه ها وظیفه 
اطالع رسانی خود را به طور کامل انجام ندادند 
که چند دلیل داشت؛ یکی فشار دولتمردان به 
عموم رســانه های دیداری و مطبوعاتی که اگر 
کوچک ترین نقد و ضعفی از فعالیت های دولت 
را مطــرح می کردند مورد هجــوم و هیاهوی 
دولت قرار می گرفتند، بنابراین ســکوت اختیار 
می کردند تا خشم دولت آن ها را گرفتار بی پولی 
و محرومیت از برخی خدمات دیگر نکند. دلیل 
دیگــر برمی گردد به محرم ندانســتن مردم و 
رسانه ها توسط دولت؛ حجم و میزان اطالعات 
محرمانه در دولت یازدهم که به زعم دولتمردان 
جزو موارد امنیتی قرار می گرفتند و نباید رسانه ها 
بر روی آن ها نقد می کردند، بسیار زیاد بود. مانند 
قرار دادهای نفتی، در مورد صنعت خودروسازی، 
برجام که مهم ترین فعالیت پنهانی و مرموز دولت 
باید محسوب شود و حتی بحث های آماری در 
مورد شاخص های توسعه ای کشور که یا متناقض 
ارائه می شد و یا اصال هیچ آماری توسط دولت 
ارائه نمی شد. دلیل آخر نیز برمی گردد به عدم 

این همسفر مترو با اشاره به  اینکه در ابتدای 
این دولت، نماینده ایران برای اعزام به سازمان 
ملل از طرف دولت یازدهم معرفی شد اما دولت 
آمریــکا با »حمید ابوطالبی« به عنوان نماینده 
ایران در مقر ســازمان ملل بــه بهانه حضور او 
در اشغال النه جاسوسی آمریکا، مخالفت کرد، 
توضیــح می دهد: »یادمان نمــی رود که دولت 
آمریکا به ســفیر اعزامی ایران در سازمان ملل، 
ویزا نداد و حتی عضو تیم مذاکره کننده آمریکایی 
بــه دغل و حیله، فریب کاری را در ژن ایرانی ها 
دانست. کار به جایی رسید که دولت های کوچک 
همجوار ما مانند امارات، بحرین و قطر نیز در برابر 
دولت و مردم ما قد علم کردند و هر از چند گاهی 
توهین می کردند. دولت عربستان نیز در دولت 
روحانی خود را قدرت منطقه جا زد و مقابل ما 
ایستاد، حتی در مورد حادثه منا و رسیدگی به 
وضعیت حجاج ایرانی نیز به مسئوالن و وزرای 
دولت اجازه ورود به کشورشان را ندادند. نمونه 
اخیر که بیشــتر در اذهان باقی مانده نیز کتک 
زدن ایرانی ها به دست مأموران ترکیه ای در مرز 
ترکیه اســت. این ها همه در شرایطی است که 
دولت مســتقر در ایران رویکرد مسالمت آمیز و 
ســازش را در پی گرفته است اما طرف مقابل 
ســازش را نمی فهمد. هر زمان در برابر آمریکا 
کوتــاه آمدیم، آن ها در دشــمنی با ما جری تر 

شدند.« 
حاال می توانیم بگوییم که ریشــه فساد نه 
بــا همراهی که با مبــارزه مجاهدانه و انقالبی 
مســئوالن با مفسدان قطع می گردد؛ کمک به 
محرومان و ساده زیست بودن دولتمردان نیز امور 
پوپولیستی نیست بلکه عوام فریبی آنجا است که 
از حمایت مردم دم بزنیم ولی بر ضد آنان عمل 
کنیم و نادانشــان فرض نماییم؛ تعامل و تعادل 
در روابط با دنیا نیز به معنای تقدیم نکردن حق 
خویش به مستکبران است، تعاملی بدون تسلیم 
و از روی اقتدار؛ عزت بخشــیدن به پاسپورت 
ایرانی نیز با نشــان دادن توانایی و مهارت های 
ایران و ایرانی از داخل کشور، امکان پذیر است 
و دســت آخر اینکه مبارزه با رانت خواری های 
سیاســی یا خودبینی ها و منیت های مسئوالن 
در برابر مردم، »شــاه کلید« حقیقی قفل های 

بسته است. 

آدرس غلط برجام و دوگانگی تحریم و فساد
نگاهی به پیامدهای برجام و باطل شدن تصور معجزه گری- بخش دوم

بلکــه یک راه حل کلی و جدید معرفی و از این 
راه حل به عنوان »شــاه کلید« رونمایی کرد و 
سپس کلید های گشایش در دیگر حوزه ها را به 
همان یک شاه کلید نسبت داد؛ به این معنا که 
اگر شاه کلید را به دست آوریم – که دست ما و 
روحانی است – همه مشکالت مانند آب خوردن 
و محیط زیست هم حل شدنی است. اشتباه دولت 
این بود که نگفت مشکالت اقتصادی در مبارزه 
با فســاد حل می شود؛ به مردم توضیح نداد که 
هزینه کردهای بی دلیل و عدم استفاده بهینه از 
فرصت های اقتصــادی و بهره برداری نکردن از 
ظرفیت های معطل کشور، علت مصائب کشور 

دانش و مهارت کافی این رسانه ها. این رویه آن 
قــدر ادامه یافت تا مردم به تدریج دریافتند که 
چه کالهی سرشان رفت؛ برجام فعلی با برجامی 
که در مورد آن در بوق و کرنا می کردند فاصله ها 

دارد.«
مشکالت اقتصادی 

ارتباطی با برجام ندارد
شرایط کار و تالش مجاهدانه انقالبی برای 
دولت یازدهم فراهم بود اما از آن استفاده نکرد، 
تا جایی که مردم و نیز بسیاری از نخبگان نسبت 
به وضعیت کنونی ناراضی هستند، حتی کسانی 

که در مقاطعی حامی دولت بودند.

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ 
به شماره ثبت ۴۹۸۳۳۳ به شناسه ملی ۱۴00۶۱۷0۱۳۵ 

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع شــرکت: 
انجام کلیه امور فنی، مهندســی، تولیــدی، صنعتی و بازرگانی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط 
تولید، احداث کارخانه، مشاوره، انتقال تکنولوژی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه 
دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندسی پزشکی، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، مکانیک، 
رباتیک و مکاترونیک، ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندســی مواد، نرم افزار و ســخت افزار رایانه و دستگاههای جانبی 
مربوط به آن، تجارت الکترونیک و تکنولوژی اطالعات )آی تی(«. همچنین بازرســی کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره 
کیفی اســتاندارد، داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجــی، اعطای نمایندگی به داخل و 
خارج کشور، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، صادرات و واردات، خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شرکت نزد بانکهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقــی داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبــارات از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی، ترخیص 
کاال از گمــرکات داخلی، شــرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتــی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و به 
طور کلی هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شــرکت باشــد. )در صورت ضرورت قانونی، انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(. - مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران شمس آباد 
باالتر از میدان ملت خیابان غفاری پالک 3 کد پستی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 3/000/000/000 ریال منقسم 
به 100 ســهم 30/000/000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/050/000/000ریال 
توســط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد بانک ســامان شعبه دولت پرداخت گردیده 
اســت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. - اولین مدیران شــرکت: خلیل ابراهیمی شنگل آباد به شماره ملی 
0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مهری آسایش دوســت نوبر به شماره ملی 1375574231 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- مریم فرمهینی فراهانی به شــماره ملی 0083036768 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت به امضای آقای خلیل 
ابراهیمی شــنگل آ باد همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شــنگل آباد همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- بازرس اصلی و علی البدل: سلمان باستانی به شماره ملی 
0073290841 به عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شماره ملی 0073863777 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع 

فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ثبــت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
شــرکت: انجام کلیه امور بازرگانی، خریــد، فروش، توزیع و حق العملکاری کاالهــا، واردات و صادرات کلیه کاالها 
و ترخیص کاالهای مجاز از تمام گمرکات کشــور، شــرکت در مناقصات و مزایده هــای دولتی و خصوصی داخلی 
و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و 
خارجی جهت شــرکت، اخذ نمایندگی و اعطاء به شرکت های داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد 
شــعبه در داخل و خارج کشور، بازگشایی و اخذ اعتبارات و ال سی برای شرکت، برپایی و شرکت در کلیه همایشها 
و نمایشــگاهها و سمینارهای دولتی و خصوصی )مربوط به موضوع فعالیت شرکت(، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شــبکه ای، مشاوره بازرگانی به شرکت های تجاری و 
صنعتــی اعم از دولتی و خصوصی »کلیه موارد مذکور در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم« مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فرجام بین خیابان سراج و شهید عبادی 
شماره 319 کد پســتی 1684964913 سرمایه شــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 
ریالی که تعداد 1000 ســهم با نام می باشــد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 
1875/95 مورخ 95/6/11 نزد بانک انصار شــعبه چهار راه رشید پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای 
مدت دو ســال به شرح ذیل تعیین شــدند: 1- آقای سید علیرضا شریفی اصل شماره ملی 0065829492 بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2- آقای ســید باقر شــریفی اصل شماره ملی 1729515150 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3- خانم ســعیده شریفی اصل شــماره ملی 0057972400 بسمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق 
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود و سایر نامه های اداری با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای 

سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آسیه 
اکبری حلم به شــماره ملی 1360642803 به عنوان بازرس اصلی. ســید ایمان موسی کاظمی محمدی به شماره 
ملی 1757469151 به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع 

فعالیت ثبت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیس شهر 
در تاریخ 1395/6/20 به شماره ثبت 498182

 به شناسه ملی 14006164060

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه 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.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

دورهنشریات
 انتشار

پست سفارشیپست عادی

سه ماهشش ماهیکسالسه ماهشش ماهیکسال

1/725/000862/500431/2502/460/0001/230/000615/000روزانهکیهان فارسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان انگلیسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان عربی

1/150/000575/000287/5001/635/000817/500408/750هفتگیکیهان ورزشی

900/000450/000225/0001/385/000692/500346/250هفتگیمجله زن روز

650/000325/000162/5001/135/000567/500283/750دوهفته نامهکیهان بچه ها

------256/200------198/000دوماهانهکیهان فرهنگی
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فرم تقاضا

تلفن: 02133913238 نمابر: 02135202438  پست الکترونیکی: int-affairs@ kayhannews.ir سامانه پیام کوتاه: 30001220121284
روابط بین الملل موسسه کیهان
واحد آبونمان   

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/5 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای خسرو خســرونژاد کدملی 0053677269 به سمت 
بازرس اصلی و آقای پرویز رضائی کدملی 0073302902 
به ســمت بازرس علی البــدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی 

به 29 اسفند 1394 مورد تصویب قرار گرفت.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 
مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب 
شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می  باشد.

آگهی تغییرات شرکت پلی اتیلن مشبک فر فیلم 
سهامی خاص به شماره ثبت 237132 

و شناسه ملی 10102780240

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

این شرکت در نظر دارد خرید اقالم نسوز آهک- احیاء و گندله سازی 
خود را از طریق برگــزاری مناقصه بین المللی عمومی با انتخاب یک یا چند 
شــرکت از شرکت های تولیدی داخلی و یا خارجی برتر که از حیث سوابق و 

تجارب دارای توانایی مناسب و مورد قبول باشند خریداری نماید.
لذا از کلیه شرکت های متقاضی دعوت می گردد با در دست داشتن معرفی نامه 

کتبی و فیش واریزی و رعایت شرایط و موارد ذیل به آدرس:
 اهواز- کیلومتر 10 جاده اهواز- بندر امام خمینی- شرکت فوالد خوزستان- 
مدیریت خرید مواد اولیه و انرژی مراجعه و یا در ساعتهای اداری با شماره 

تلفنهای ۳21۳6120 یا ۳21۳6117-061 تماس حاصل نمایند.
الف( پیشــنهاددهندگان بایــد مبلغ 2/000/000 ریال را بابت خرید اســناد 
مناقصه به یکی از حساب های بانکی زیر به نام شرکت فوالد خوزستان واریز 

و رسید واریزی را جهت دریافت اسناد مناقصه به این شرکت ارائه نمایند.
- شماره حساب سیبا به شماره 0102513186002

- شماره حساب سپهر به شماره 0100304453001
ب( جدول زمانی انجام مناقصه

آخرین مهلت اعالم 
آمادگی و ارسال 
مدارک ارزیابی 
جهت تشخیص 

صالحیت

آخرین مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه در 
صورت تأیید 

صالحیت

آخرین مهلت 
ارائه پاکات 

مناقصه

تاریخ 
گشایش 
پاکات فنی

1396/2/311396/3/61396/3/211396/3/23

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر می توانیــد بــا پســت الکترونیکــی
M.Ahmadi@ksc.ir ،z.mokhtari@ksc.ir تمــاس حاصل 
فرمایید. ضمنا متن آگهی در سایت شرکت فوالد خوزستان به نشانی اینترنتی 

www.ksc.ir درج گردیده است.

آگهی مناقصه بین المللی 
عمومی )دومرحله ای( 

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

شرکت فوالد خوزستان

شماره مناقصه ۳۶۷0۳0نوبت اول


