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ســوال: آیا شــرکت در انتخابات جمهوری 
اســالمی ایران شرعا واجب و عدم شرکت حرام 

است؟
پاسخ: شــرکت در انتخابات نظام جمهوری 
افراد واجد شــرایط، یک وظیفه  برای  اسالمی 

شرعی، اسالمی و الهی است.
این یکی از استفتائات مهم از رهبری معظم 

انقالب است که پاسخ داده اند.
فردا جمعه- 29 اردیبهشت- و روز انتخابات 
دوازهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره 

شورای اسالمی شهر و روستا است.
فردا روز سرنوشت ســازی برای ملت ایران اســت 
و مــردم با حضور گســترده و یکپارچــه خود در پای 
صندوق های رای سرنوشت چهار ساله اجرایی کشور را 

مشخص می کنند.
فردا رای مردم در صندوق ها قبل از اینکه رای به فرد 
خاصی باشد در وهله اول »آری« به جمهوری اسالمی و 

رفراندوم بزرگ نظام اسالمی است
فردا مردم نشــان خواهند داد که گوش به فرمان 
امام و مقتدای خــود و برای انجام یک فریضه ای الهی 
و دینی در پای صندوق های رای حاضر خواهند شــد و 
به فرد اصلح رای خواهند داد تا سرنوشــت چهار ساله 

کشور را به او بسپارند.
فردا پایان تمام بحث هــا و بگو مگوهای انتخاباتی 
است و هر فردی که از صندوق های رای منتخب مردم 
شــد رئیس جمهور همه ملت ایران اســت و باید تمام 
رقابت ها به رفاقت مبدل شــود و طرفی که مورد اقبال 
مردم قرار نگرفت باید شکست را بپذیرد، چرا که دیگر 
دوران رقابت ها به پایان آمده و باید همه با هم به دولت 
منتخب کمک کنند تــا در تحقق وعده ها و در جهت 

خدمت به نظام اسالمی قدم بردارد.
حتی یک رای هم موثر است

بی تفاوتی در انتخابات معنایی ندارد و نباید نسبت به 
سرنوشت کشور خود بی تفاوت باشیم، چرا که گاهی حتی 
یک رای هم می تواند مســیر یک انتخابات را به خوبی 
تغییر دهد، از همین رو شرکت آحاد مختلف مردم در 

انتخابات می تواند بسیار سرنوشت ساز باشد.
مقام معظم رهبــری حضرت امام خامنه ای درباره 
اهمیت حتی یک رای در انتخابات در بیســت و ششم 
بهمن سال 1378 می فرمایند: » گاهی یک رأی هم مؤثّر 
اســت؛ هیچ کس نگوید رأی مِن تنها چه تأثیری دارد. 
گاهی یک رأی یا چند رأی، در سرنوشت یک کشور اثر 
می گذارد... مهم این است که در روز انتخابات، ان شاءاهلل 
همــه  مردم - زن و مرد، پیر و جــوان و هرکس که از 
لحاظ قانونی می تواند رأی بدهد- بروند و رأی بدهند و 
انتخابات را پُرشــور و پُررونق کنند. هرکس که به نظام 
اســالمی عالقه دارد، در این انتخابات شــرکت خواهد 
کرد. هرکس که به ســربلندی نظام جمهوری اسالمی 
عالقــه ای دارد، در این انتخابات شــرکت خواهد کرد. 
پیش بینی من این اســت: آن چنــان که ما از این ملت 
بزرگ و آگاه و هوشمند تاکنون حضور در همه  صحنه ها 
را دیده ایم، ان شــاءاهلل در این انتخابات هم پُرشور و با 
عالقه شرکت می کند و حضور خودش را اعالم خواهد 
کرد و در واقع طرفداری اش را از اسالم و نظام اسالمی 

نشان خواهد داد.« 

می گوید: »مهم ترین عنصر ماندگاری و حفاظت از انقالب 
اسالمی در عصر حاضر، مردم هستند که فردا با حضور 
گسترده خود در پای صندوق های رای مهر تأیید دیگری 

بر مقبولیت نظام اسالمی ایران خواهند زد.«
وی در ادامه تصریح می کند: »بصیرت سیاسی که 
بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند اینجا خود 
را نشان می دهد، چرا که فرد بصیر می داند به چه کسی 

رای بدهد تا اقتدار میهن اسالمی حفظ شود. «
محسن اکبریان دانشجوی دیگری که او هم سال 
آخر رشته علوم سیاســی است مخاطب گفت وگوی 
ما قرار می گیرد، وی می گوید: »بدون شــک حضور 
پرشــور مردم در انتخابات فردا بزرگ ترین  پشتوانه 
نظام جمهوری اسالمی است، چرا که با حضور پرشور 
مردم  در صحنه هــای مهمی همچون انتخابات عیار 
چانه زنی نظام اسالمی در منطقه و مجامع بین المللی 
افزایش می یابد و دشمنان نظام اسالمی می دانند که 
با نظامی ســر و کار دارند که مردمی اســت و اقتدار 
خود را از پشتوانه مردم دارد و از همین رو دیگر سایه 
تهدید و تحریم از سر ما کم خواهد شد، به بیان دیگر 
باید گفت همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند 
حضور مردم ســایه جنگ را از سر کشور کوتاه کرد، 

بدون شک حضور گسترده و با شکوه مردم در انتخابات 
فردا به نوعی اقتدار نظام اســالمی در عرصه جهانی را 

دو چندان خواهد کرد.«
مهدی طرفی عضو شــورای تبیین مواضع بســیج 
دانشجویی کشــور نیز با اشــاره به برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری در روز جمعه 29 اردیبهشت می گوید: 
» روشنگری در فضای دانشگاه و جامعه باید اولویت همه 
کاندیداها قرار بگیرد. اینکه بعضی کاندیداها مسائل کالن 
و اصلی کشــور و مشــکالت مردم از جمله اشتغال را با 
بیان مســائل جزیی و غیرضروری به حاشیه ببرند عین 

فریب مردم است.«
وی با بیان اینکه برخی نامزدهای ریاست جمهوری 
ســعی می کنند مردم را فریب دهند، می گوید: »امروز 
بصیرت مردم بســیار باال است و همه چیز را به خوبی 
می بینند و تحلیل می کنند و مطمئنا عوام فریبی برخی 
کاندیداهــا را به خوبی متوجه می شــوند. در این میان 
متاســفانه برخی از نامزدها تمامی مســائل و مشکالت 
موجود را به دولت های قبل برمی گردانند و مسئول تمام 
نابسامانی ها را دولت قبل می دانند، این درست نیست، 
چــرا که مردم از نامزدها کارنامه و برنامه دقیق و مدون 

می خواهند نه شعار و ادعا.«

توصیه ِآیت اهلل بهجت
حضرت آیت اهلل بهجت)ره( به کسانی که در انتخاب 
نامزد اصلح مردد هستند، توصیه می کند: ببینید کدامیک 
از دو حزب، با والیت علی)ع( موافق یا موافق تر اســت، 
و کــدام، اعتقــاد او عماًل انتظار مهــدی)ع( را دارد یا 
متأّکدتر اســت. کدام در صفات، شبیه به کفر یا نفاق و 

کدام، دورتر است؟

مبارزه با مفاسد اقتصادی در راس برنامه های 
رئیس جمهور آینده

یکی از خواســته های به حق مردم از مدیر ارشــد 
اجرایی کشور این اســت که باید خود در راس مبارزه 
با مفاســد اقتصادی قرار بگیرد و در این میدان مبارزه 
حضوری جدی داشته باشد، نه اینکه اطرافیانش همگی 
به نوعی دســت در کیســه بیت المال داشته باشند و 
وزرایش هر کدام عضو هیئت مدیره چندین شــرکت 

تجاری و اقتصادی باشند.
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی در پاسخ به گزارشگر 
وقت با دستمال کثیف  روزنامه کیهان می گوید: »هیچ 
نمی توان شیشه ای را پاک کرد و بر همین اساس دولتی 

که خودش آلوده به مفاســد اقتصادی اســت و اعضاء 
کابینه اش هر کدام به نوعی به دنبال کاسبی خودشان 
هســتند قطعا نمی تواند با مفاسد اقتصادی مبارزه کند 
و مردم هم نسبت به چنین دولتی رویگردان هستند.«

وی با اشاره به معضل قاچاق در کشور بیان می کند: 
»رئیس جمهور باید پایبند به اقتصاد مقاومتی باشــد 
و نــگاه او به بیرون از مرزها نباشــد، ما ملت فقیری 
نیســتیم رئیس جمهــور باید در برابــر زیاده خواهی 

استکبار بایستد. «
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس به اهمیت انتخابات در نظام اســالمی اشــاره 
می کند و می گوید: »عزت و اقتدار ملی در صحنه حضور 
در انتخابات تجلی پیدا می کند و انتخابات آبروی ملی 

ما است.« 
مصری انتخابات را اقتدار ملی و یکی از دو ســتون 
مردم ســاالری انقالب شکوهمند اسالمی ایران می داند 
و تصریــح می کند: »حضور میلیونی مردم در انتخابات 
بســیار مهم است و یقینا در طول تاریخ انقالب حضور 
گســترده و مقتدرانه مردم بزرگترین برنامه ریزی ها و 
توطئه های دشمن را قبل از اینکه به اجرا برسد، نقش 

بر آب کرده است.«
وی در ادامه تصریح می کند: »پیام انتخابات ایران، 
برنامه های پرهزینه و پرمطالبه دشــمن را نقش بر آب 
کرده، اســتکبار به دنبال روزنه و گشایشی برای خود و 
به دنبال ایجاد فضایی برای پیاده کردن نقشه های خود 

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون 
محاســبات  و  بودجه  و  برنامه 
مجلس: حضــور میلیونی مردم 
در انتخابات بســیار مهم است 
و یقینا در طــول تاریخ انقالب 
حضــور گســترده و مقتدرانه 
برنامه ریزی ها  بزرگ ترین  مردم 
و توطئه های دشــمن را قبل از 

برسد،  اجرا  به  اینکه 
نقش بر آب کرده است.

جدو    ل

حضرت امــام خامنه ای در جــای دیگری در باب 
اهمیت حضــور در پای صندوق هــای رای نیز در روز 
14 خرداد سال 92 می گویند: »اصل مطلب در مسئله  
انتخابات، ایجاد حماسه  سیاسی است؛ حضور حماسی 
مردم در پای صندوق ها است. حماسه یعنی چه؟ حماسه 
یعنی آن کار افتخارآفرینی که با شــور و هیجان انجام 
می گیرد. هر رأیی که شــما به یکــی از این نامزدهای 
محترم بدهید، رأی به جمهوری اسالمی داده اید. رأی 
به هر نامزدی، رأی به جمهوری اســالمی اســت؛ رأی 
اعتماد به نظام و ساز و کار انتخابات است. اینکه شما وارد 
عرصه  انتخابات می شوید؛ چه آن کسی که نامزد ریاست 
جمهوری است، چه آن کسی که انتخاب می کند- مثل 
من و شما- نفس ورود در این میدان، به معنای اعتماد 
به جمهوری اسالمی و اعتماد به سازوکار انتخابات است؛ 
در درجه  دوم هم، رأی به کسی است که یا شما، یا آن 
برادر و خواهر دیگر، یا بنده  حقیر تشخیص داده ایم که 

برای آینده  کشور مفیدتر از دیگران است.«
به عملکردها رای می دهیم نه شعارها

مردم و کارشناسان سیاسی معتقدند که در انتخاب 
فــرد اصلح باید به برنامه رای بدهیم نه به شــعارهای 
رنگارنــگ و فریبنده ای که بعضا برخی از نامزدها ســر 
داده اند، و اینجاســت که داشتن بصیرت سیاسی حرف 

اول را می زند.
فرید رســتم خانی دبیر آموزش و پرورش در پاسخ 
به ســئوال گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: » فردا 
مردم به نامزدی رای خواهند داد که برنامه داشته و در 
برنامه هایش رسیدگی به مشکالت مردم و خصوصا اقشار 

آسیب پذیر به خوبی دیده می شود.«
وی در ادامــه می گوید: » حقیقتا مردم از شــعار و 
وعده های بی ســرانجام خسته شده اند و دنبال نامزدی 
هستند تا بتواند در کار و زندگی آنان رونق ایجاد کند.«  
محمد آبشناســان دانشجوی سال آخر رشته علوم 
سیاسی در تهران در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 

اســت اما تا حاال ذره ای خدشــه در عزم و اراده مردم 
نتوانسته ایجاد کند.«

مصری با بیان اینکه پیونــد امت با رهبری و نگاه 
پرنفوذ رهبری به مســایل داخلی و خارجی همیشــه 
نقشــه های دشــمن را نقش بر آب کرده است،تصریح 
می کند: » قطعــا حضور انقالبــی و میلیونی مردم در 
انتخابات فردا جمعه نقشــه های دشمن را نقش بر آب 

خواهد کرد.«
وی در ادامه با بیــان ویژگی های یک رئیس جمهور 
انقالبــی از دیدگاه مقام معظم رهبــری اظهار می دارد: 
»رهبر معظم انقالب  در طلیعه امسال در مورد انتخابات 
فرمایشاتی داشتند و اشاره به مدیر جهادی، خستگی ناپذیر، 
همت جهادی نمودند، فردی که از قهر استکبار و دشمن 

دلش خالی نشود و شجاع و نترس باشد.«
مصری اتکا بــه قدرت مردم را از دیگر ویژگی های 
رئیس جمهور اصلح می داند و می گوید: »اگر کســی به 
اقتدار ملت ایران آگاه باشــد قطعا قدرت های خارجی 
نمی تواننــد کاری کننــد قدرت مردم ایــران از تمام 
قدرت های دنیا باالتر است و البته قدرت خداوند باالی 
همه قدرت هاست. امام راحل به مردم معتقد بود و فرمود 
من به پشتوانه این مردم توی دهن دولت می زنم؛ و لذا 
مومن و با تقوا بودن و متوکل به خدا بودن از ویژگی های 

یک رئیس جمهور باید باشد.«
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه می دهد: 
»رئیس جمهور باید ساده زیست باشد و از اشرافی گری 
دوری کند و متصل به منابع ثروت و قدرت نباشد. مقام 
معظم رهبری 19 بــار فرمودند که رئیس جمهور باید 
استکبارستیز باشد و فکر او دوستی با دشمن در قالب 
تعامل و... نباشــد. رئیس جمهور باید در برابر فشارهای 

دشمن مقاوم باشد. «
وی می گوید: »رئیس جمهور باید کارآمد و خستگی 
ناپذیر باشــد و همت متعالی داشته باشد و نیاز و درد 
مردم را احساس کند. امروز جوان تحصیل کرده از بیکاری 
افسردگی پیدا کرده و این درد برطرف می شود اگر اقتصاد 
مقاومتی نسخه شفا بخش اشتغال باشد و رئیس جمهور 

اهل اجرای عدالت و با مردم صمیمی باشد.«
مصری با بیان اینکه نباید در امر انتخابات به مسائل 
قومی و مذهبی دامن زد، تاکید می کند: » پرچم اسالم 
باعث وحدت کشور اســت و نیروی انسانی با غیرت و 
قدرت نفوذ منطقه ای داریم و امنیت ما باالترین امنیت 
خاورمیانه است و ما اعتماد مردم به انقالب و ثروت های 
عظیم ما نفــت و گاز و معادن و قدرت نظامی داریم و 
امروز باید اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم و جلوی کاالی 

قاچاق را بگیریم و داخل را فعال کنیم. «

بهجت)ره(  آیــت اهلل  حضرت   
به کســانی که در انتخاب نامزد 
توصیه  هســتند،  مردد  اصلح 
می کنــد: ببینید کدامیک از دو 
حزب، با والیت علی)ع( موافق یا 
موافق تر است و کدام، اعتقاد او 
دارد  را  مهدی)عج(  انتظار  عماًل 
یا متاّکدتر است. کدام در صفات، 

شبیه به کفر یا نفاق و 
کدام، دورتر اســت؟

 ایرج نظافتی

فردا؛ مشارکت میلیونی و تجلی مردم ساالری دینی
اهمیت انتخابات و مشارکت باالی مردم  در نظام اسالمی- بخش پایانی

یک دانشــجوی علوم سیاســی: 
مردم  پرشور  بدون شــک حضور 
بزرگترین   فــردا  انتخابــات  در 
جمهــوری  نظــام  پشــتوانه 

اســالمی اســت، چرا که با حضور پرشــور مــردم  در صحنه هــای مهمی همچــون انتخابات عیــار چانه زنی 
نظــام اســالمی در منطقــه و مجامــع بین المللــی افزایــش می یابــد و دشــمنان نظام اســالمی 
می داننــد که بــا نظامی ســر و کار دارند که مردمی اســت و اقتدار خود را از پشــتوانه مــردم دارد.

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

نام:....................................     نام خانوادگی: ................................................. نوع نشریه: ........................................ تعداد نسخه: ......................... مدت:................... ماه
مبلغ پرداختی: .................................................. ریال    شماره فیش بانکی: ....................................... تلفن: ................................ تلفن همراه: ...................................
آدرس: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
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پست الکترونیکی : .......................................................................................                                                                                   امضاء

فرم تقاضا

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

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 ۳۶70۳0نوبت دوم

به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عــادی بطور فوق العاده 
تصمیمات   1394/7/12 مورخ 

ذیل اتخاذ شد:
ترازنامــه و حســاب ســود و 
زیان ســال مالــی 93/12/29 
آقایان  رســید.  تصویــب  بــه 
وحیــد اکبری داریــان به کد 
محمد   0054797780 ملــی 
اســمعیل موســائی داریان به 
کــد ملــی 1728631191 و 
عباس موســائی داریان به کد 
به سمت  ملی 1729762506 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 

2 سال انتخاب شدند.
آقای حمید کریمی آذر داریانی 
بــه کد ملــی 0035427647 
بــه ســمت بــازرس اصلی و 
آقای اصغر عباســی به کد ملی 
ســمت  بــه   1719587744
بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات 
انتخاب و تعیین ســمت هیئت 
مدیــره، تصویــب ترازنامــه و 
صورت هــای مالــی، انتخــاب 
بازرس انتخاب شــده توســط 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت 
آگهی های سازمان  پایگاه  در  و 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت کشت

 و صنعت نوشینه
 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 133164
و شناسه ملی 

10101764347

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/3/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مجید حســینعلی زاده خراسانی به کد ملی 1288727801 

به نمایندگی از شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصاد البرز 

فام به شناسه ملی 10320848349 به سمت رئیس هیئت 

مدیره و مدیر عامل، لطــف اهلل فروزنده دهکردی به کد ملی 

4621401701 به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه بامداد 

به شناسه ملی 10320848577 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیــره و خضراله حیدرزاده به کــد ملی 6269730244 به 

نمایندگی از شــرکت توســعه عمران رهاد به شناســه ملی 

10320401904 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و 

بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی 

از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شــرکت و سایر نامه های 

اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 

وضعیت حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیــک شــخصیت حقوقی مرقــوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

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

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 

1395/3/23 و مجوز شماره 11/13585 مورخه 95/4/21 سازمان 

حمل و نقل پایانه های کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ترازنامه و صورت ســود و زیان شــرکت برای سال مالی منتهی به 

1394/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

- موسسه حسابرســی تالش ارقام شناسه ملی 10100560383 

به ســمت بازرس اصلی و آقای امیرهوشــنگ خلیلی اقدم به کد 

ملی 0067036848 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال 

انتخاب شده است.

- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت آگهی های 

شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار  انتخاب شده توسط متقاضی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی آریا 
ترابر راد سهامی خاص به شماره ثبت 55760 

و شناسه ملی 10101008714

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


