
گزارش روز

افقی:
 1- روز تثبیــت حاکمیت دین و حکومت پیشــوایان 
راستین بر شــیفتگان آل یاسین تبریک و تهنیت باد 
2- کتابی از شهید بزرگوار مرتضی مطهری که برگرفته 
از قرآن کریم است- از پرفروش ترین آثار دفاع مقدس 
3- حضرت محمد صلی الله علیه وآله برکت علم را در گرو 
احترام به وی قرار داده اند- از ویژگی های ملت سرافراز 
ایران در نزد جهانیان- تنها محکمه ای که نیاز به قاضی 
نیست 4- تعجب علیامخدره- نوعی شیرینی- شاعر و 
سیاستمدار معروف دوران مشروطه- کلمه کار خراب کن 
5- یکی از عوامل مهم در فرار ســرمایه ها- موش خرما 
6- قوه مجریه- مطلع و باخبر- ورزش اتحاد روان و تن 
7- از اشکال هندسی- اثری از زنده یاد جالل آل احمد 
8- کشوری در شــمال قاره آمریکای جنوبی- از اقوام 
نســبی- نام دیگر مرغابی 9- سلطه و نفوذ- استانی در 
کشور ترکیه- نیاز اول زن- زینت آدمی 10- نام دیگر 
درخت ســپیدار- اولین عدد از سمت راست 11- بتی 
در زمان جاهلیت- جواب دشــمن متجاوز- شاعر قرن 
نوزده فرانســه که از پیشــگامان سبک سمبولیسم و 
سوررآلیســم در آن کشور بود 12- عنوانی برای یاران 
نزدیک حضرت عیســی علیه السالم - پیامبر زره ساز- 
مونس و همدم 13- واژه نبض در زبان عربی- نام یکی 
از پسران فریدون- دست ابزار هیزم شکن- فضایی برای 
تفریح و تفرج 14- شاخه ای از رشته دندانپزشکی که به 
درمان ریشه و عصب می پردازد- غوزه پنبه- برنج فروش- 
دل آزار کهنه 15- ترازنامه و گزارش کار- آخرین سفر 
زیارتی رسول گرامی اسالم)ص( به مکه مکرمه که در 
آن موالی متقیان را به عنوان جانشین خود برگزیدند.

عمودی: 
1- خصومت و دشــمنی- از معضالت فرهنگی 
کشور در رابطه با بانوان که باید توجه بیشتری 
به آن شــود 2- قانون مغولی- ستایش و ثنا- از 
کشــورهای مسلمان در شــرق اروپا 3- واحد 
لباس- میوه تازه به بازار آمده- خروس مازندرانی- 

ســرای مهر و کین 4- یکــی از صفات حضرت 
حق- بدنام و مشــهور به بدی 5- صدمین سوره 
قــرآن کریم- از میوه های وارداتی 6- واحد پول 
ژاپن- کشنده بی صدا- پایتخت کشور فیلیپین- 
درخت تاک 7- زره و جوشن- پشیمان از کرده 
خویش- پیش از موقع مقرر- بخل 8- واحدی برای 
مسکوکات مسی در دوره صفویه- فیلمی از رضا 
میرلوحی 9- از تقســیمات نظامی- زبان رسمی 
مردم پاکستان- از پرندگان رو به انقراض ایران 
10-پسوند مصدر جعلی- نوعی کوسه خطرناک- 
گاو نری که در گذشته با آن خرمن می کوبیدند 
11- نامی برای خارپشــت- پولی که بابت تاخیر 
وام، بانک ها می گیرند- زائوترســان 12- شهری 
در استان فارس- جزیره ای در خلیج فارس- مادر 
عرب- واحد پول کشور کوبا 13- دهکده معروف 
سوئیس که هرساله مجمع جهانی اقتصاد در آن 
و خداپرستی  توحید  منادیان  برگزار می گردد- 
14- سرمایه اصلی عشایر کوچ رو- نام خزانه دار 
در دوران ایران باســتان- بندر معروف کشور 
بلغارستان 15- کشوری که طوالنی ترین مرز را با 
کشور آمریکا دارد- پری سبز کویر لوت- رکنی 

در نماز.

شماره ۱۰۹۳۴ جدو    ل

صفحه 5
پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

۱۶ ذی الحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۱۷

قاعده  حکومت و اقتدار و قدرت مداری در 
جامعه  اسالمی با غدیر معین شد و پایه گذاری 
شد؛ اهمیت غدیر این است. اهمیت غدیر فقط 
این نیســت که امیرالمؤمنین را معین کردند؛ 
این هم مهم است اما از این مهم تر این است که 
ضابطــه را معین کردند، قاعده را معین کردند؛ 
معلوم شــد که در جامعه  اســالمی، حکومت 
سلطنتی معنا ندارد، حکومت شخصی معنا ندارد، 
َزر و زور معنا ندارد، حکومت اشرافی  حکومت 
معنا ندارد، حکومت تکبر بر مردم معنا ندارد، 
حکومت امتیازخواهــی و زیاده خواهی و برای 
خود جمع کردن و افزودن معنا ندارد، حکومت 
شهوت رانی معنا ندارد؛ معلوم شد که در اسالم 
این جوری است. این قاعده در غدیر وضع شد. 
وقتی این قاعده وضع شد، آن وقت »َیِئَس الَّذیَن 
از اینکه  َکَفروا ِمن دیِنُکم«؛ دیگر دشــمن ها 
بتوانند مسیر این دین را تغییر بدهند مأیوس 
می شوند؛ چون مسیر دین آن وقتی تغییر پیدا 
می کند که آن نقطه  اصلی، آن هســته  اصلی 
تغییر پیدا کند؛ یعنی هســته  قدرت، هسته  
مدیریت، هســته ریاست؛ اگر تغییر پیدا کند، 
همه چیز تغییر می کند؛ بله، در واقعیت عملی، 
تغییراتی به وجود می آیــد و افرادی از قبیل 
خلفای بنی امیه و بنی عباس ســِر کار می آیند 
کار[  ]سِر  هم  اسالم، حجاج بن یوسف  به عنوان 
می آید، امــا اینها دیگر ضابطه را نمی توانند به 
هم بزنند. امروز اگر کســانی در دنیای اسالم؛ 
آنهایی که با معارف اسالمی آشنا هستند مراجعه 
کنند به قرآن، مراجعه کنند به ضوابطی که در 
قرآن برای بندگی حق و زندگی و جهت گیری 
معین  قرآن  -یعنی ملت هــا- در  بندگان حق 
شده است، امکان ندارد به نتیجه ای برسند جز 
نتیجه  امامت امیرالمؤمنین)ع( و آنچه دنباله  او 
است. این ادعای ما است و می توانیم این ادعا 
را کامال ثابت کنیم. هرکســی در دنیای اسالم، 
روشنفکران، متفکرین، صاحبان عقیده، کسانی 
که از اّول با یک عقیده دیگری بار آمده اند، اگر 
قــرآن را و ارزش های قرآنی و ضوابط قرآنی را 
برای زندگی جوامع بشری مالک قرار بدهند، به 
هیچ نتیجه ای نمی رسند جز اینکه کسی مثل 
علی بن ابی طالب )ع( بایستی بر جوامع اسالمی 
حکومت بکند؛ یعنی راه، این است؛ راه، امامت 

است. این مربوط به غدیر.
 )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار 
مختلف مردمی به مناسبت عید غدیر95/6/30(.

غدیر تنها یک روز نیست، غدیر کلید خوردن تاریخ 
اســت. تاریخی به وسعت جهان و به عمق بشریت و 
انســانیت. پس انگاریدن آن به عنوان تنها یک عید، 
یک روز، بدون دانســتن و تفکر در فلسفه آن ظلم به 
معنای تبلیغی، اندیشمندانه و جهادی آن است.اگر تنها 
هدف، داشتن مدیر و حاکم یک اجتماع بوده، می شد 
یک فرد سیاســی، یک جامعه شناس، یک مدیر، یک 
فرد آشنا به مسائل حقوقی، جامعه را اداره کند،اما از 
قرائن پیداست که هدف انتخاب و انتصاب یک انسان 
کامل بیشــتر از مدیریت یک جامعه است. واضح تر و 
پرمنظورتر از تعیین یک رهبر دینی صرف یا یک رهبر 
سیاسی صرف، هدف تعیین چراغی بوده که با تمسک 

پیرویوالیت مداری در مکتب علوی و شاخصه های آن درآستانه عید والیت -  بخش دوم
 از والیت 

دلیل محکم 
اقتدار

 جامعه 
اسالمی

به آن تظلم خاموش شود، ترس به شجاعت، تساهل به 
تعهد تبدیل شود و انسانیت به واسطه کالم او، اخالق 

او، نقش امامت الهی او تحقق یابد.

دالیل پذیرش والیت
 و بیعت با ولی زمان 

امام صادق)ع( می فرماید:» باید به کسانی از شما 
)شیعیان( که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و 
در حالل و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به 
خوبی بازمی شناسند )عالم عادل(، مراجعه کنند و او 
را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما 
حاکــم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و 
از او پذیرفته نشــود، حکم خدا کوچک شمرده شده 
و بر ما رد شــده است و آنکه ما را رد کند، خدا را رد 
کرده اســت و چنین چیزی در حد شرک به خداوند 
اســت.«) اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، 

ج 18، ص 98 (
یک دانش آموخته فقه و حقوق اسالمی برایمان 
توضیح می دهد:» اهمیت والیت و ضرورت پیروی از 
اولیاء الهی ، به دلیل همراهی و لزومی اســت که این 
تبعیــت در فرمان برداری از پروردگار دارد؛ به عبارت 
دیگر، والیت، منصبی است الهی و از سوی پروردگار 
بــه هر آن کس که خود صالح و شایســته بداند عطا 
می فرماید؛ لذا اطاعت از والیت، تبعیت از خداســت 

و نافرمانــی از حجت الهی، نافرمانی از خداســت. بر 
اســاس روایات و دالیل متعــدد دیگر پیروی از فقیه 
جامع الشرایط در زمان غیبت، در امتداد همان اطاعت 

و پیروی از امام معصوم علیهم السالم است.« 
غدیر خم در میان اعیاد اســالمی حرمت خاصی 
دارد و خصوصا برای شــیعیان عید والیت محسوب 
می شــود. عیدی که در آن جانشــین بر حق پیامبر 
اعظم )ص( انتخاب می شود و این امر مهم به دستور و 
تاکید موکد خداوند متعال خطاب به رسول مهربانی ها 

ابالغ می گردد.
سردار غالمحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین درباره اهمیت واقعه غدیر چنین توضیح 
می دهد:» هویت شیعه برگرفته از واقعه غدیر است که 

این هویت با مشــیت خداوند متعال امضا و ابالغ شد. 
ارتباط امت با امامت جامعه در روز غدیر تعیین شده 
اســت؛ چرا که رها کردن جامعه بدون امام و حجت 

خالف حکمت خداوند است.«
ســردار غیب پرور با بیان اینکه غدیر از دو بخش 
شکل و متن تشکیل شــده است،می گوید:» در این 
رخداد الهی پیام رسول الله)ص( تا قیامت ماندگار شد، 
اما در روز 28 صفر کسانی که در غدیر بودند، چهره ای 
از خود نشــان دادند که گویی آن روز آنجا نبودند و 
ماجرای تلخ ثقیفه پیش آمد. رهبر معظم انقالب سال ها 
پیش بحث خواص جامعه را مطرح کردند و آنچه در 
28 صفر رقم خورد حاصل تالش خواص بود که تبدیل 
به کانون قدرت و ثروت شده بودند. آنچه در طول تاریخ 

موجب شد ضربه خوردیم و با تلخ کامی مواجه شدیم 
متوجه این دو کانون نامبارک است.«

رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین خاطرنشان 
می کند:» هر جایی که حالوت و پیروزی وجود دارد 
متوجه افرادی اســت که به قــدرت و ثروت ارتباطی 
ندارند؛ مانند امام خمینی)ره( که وقتی از ایشــان در 
پرواز پاریس- تهران ســؤال می کنند چه احساسی از 
بازگشت به ایران دارند؟ می فرمایند: »هیچ«! امروز نیز 
تبلور این روحیه در رهبر معظم انقالب امام خامنه ای 

وجود دارد.«
وی با اشــاره به فتنه سال 88 ادامه می دهد:» در 
سال 88 چه کسانی انقالب را به مذبح بردند؟ و امروز 
چه کسانی به دنبال تالش برای تطهیر آنها هستند؟ 
مشکل افرادی مانند طلحه و زبیر این بود که خود را 
هم عرض امیرالمؤمنین)ع( می پنداشتند در حالی که 
افراد امت در طول امام امت هستند. بسیاری از افرادی 
که در طول تاریخ انقالب اسالمی دچار مشکل شدند و 
بعضا دست آنها از دنیا کوتاه است، این است که خود 
را هم عرض والیت فقیه می دانســتند. مردم خواهان 
خدمت هستند و چون مشی ما خدمت به مردم است 

به دنبال تعامل با دولت هستیم.«
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نحوه 
شــهادت شهید محســن حججی می گوید:» شهید 

واالمقام محسن حججی به فرموده رهبر معظم انقالب 
مانند حجتی از سوی خدا شد، اما در سال های گذشته 
افرادی مانند شهید حججی زیاد وجود داشت. حتی 
اخیرا نیز یکی از نیروهای مدافع حرم را مثله کردند. 
ایشــان مصداق بارز رهروان والیت هستند. هر فردی 
که انقالب، امام، رهبری و نظام را قبول داشته باشد، 
بســیجی و والیت پذیر است، کما اینکه ممکن است 
در بسیج پرونده و مدرکی از او وجود نداشته باشد. «

رهرو راه والیت هرگز قدمی جلوتر از 
ولی خود بر نمی دارد

محمد نیک ســیرت یک دانشجوی تاریخ اسالم 
با اشــاره به اینکه والیت ناپذیری سبب ســاز رخداد 
واقعه کربال شد، توضیح می دهد:» حضرت ابوالفضل 
عباس)ع( هرگز قدمی جلوتر از امام زمانش برنداشت 
و بی هیچ حرفی، سخن امام زمانش را می پذیرفت و در 
مزاکراتی که عمر سعد با او داشت حاضر نشد دست از 
یاری برادر خود بردارد و تا آخرین لحظه در کنار امام 
حسین)ع( ایستاد تا به مقام رفیع شهادت نایل آمد و 
نمونه بارز والیتمداری و والیت پذیری در زمان خود 
بود. در واقعه کربال نیز وقتی حضرت عباس)ع( کنار 
علقمه رسید بعد از آب کردن مشک، آماده نوشیدن 
آب شــد ولی شرم کرد از اینکه موال و سرورش تشنه 
باشــد و او آب بنوشــد و آب را بــه علقمه برگرداند. 

درجای دیگری از واقعه کربال زمانی که شمر صدا زد: 
فرزندان ام البنین برای شما امان نامه آورده ام! حضرت 
عباس)ع( فریــاد زد: اگر همه دنیا را به من بدهی از 

امام حسین)ع( دست بر نمی دارم. «
این کارشناس تاریخ اسالم در تکمیل صحبت هایش 
می گوید:» یک انسان نتواند حرمت نائب امام زمانش را 
نگاه دارد به روی امام زمانش هم شمشیر خواهد کشید. 
18 هزار نفر از مردم کوفه با مسلم بن عقیل نائب امام 
زمانشان بیعت کردند،اما با توطئه عبیدالله لعنت الله 
علیه، مسلم را از باالی دار العماره به پایین انداختند و 
با شمشیرهای آخته، روانه جهاد با امام خود، حضرت ابا 
عبدالله الحسین)ع( شدند. کسانی که امام زمان )عج( 
را صدا می زنند و از نیامدنش ابراز ناراحتی می کنند، 
ببینند با نائب امام زمانشان چگونه برخورد می کنند؟ 
اگر با نائب امام زمانتان مانند حضرت عباس)ع( رفتار 
کردیــد، امام زمان هم کــه بیاید در رکابش خواهید 
بود، اما وای به حال کسانی که مانند کوفیان باشند. «

آیا موالیمان را به طور کامل 
می شناسیم؟

اى علی! 
اگر بگویم تو از مسیح باالترى ،

دینم نمی پذیرد 
اگر بگویم او از تو باالتر است ،

وجدانم نمیپذیرد 
نمیگویم تو خدا هستی

پس خودت بگو به ما اى علی 
تو کیستی ؟)جورج جرداق(

جورج جرداق )نویسنده،شاعر و نمایشنامه نویس 
لبنانی(می گوید:»یک روز در یک همایش فرهنگی، 
یکی از دوستان مسلمانم کتابی به من هدیه داد و 
گفت این کتاب نوشته هــای یکی از امامان ماست. 
از او پرسیدم این کتاب مربوط به چه زمانی است؟ 
دوست مسلمانم گفت؛ حــدودا 1400سال پیش 

نوشته شده! « 
با خودم گفتم مطالب  توضیــح می دهــد:»  وی 
1400سال پیش به چه درد ما می خورد؟ اما به رسم 
احترام و با خوشرویی این هــدیه را گرفتم و به منزل 
بردم. یک روز از روی بی حوصلگی کتاب نهج البالغــه 
را ورق زدم و نگاهی گذرا به مطالب کتاب انداختم. یک 
مطلبی خواندم که نظرم را جلب کرد؛ اینکه ماده اولیه 
همه کائنات و موجودات عالم از آب است. اهمیتی ندادم 
وکتاب را کناری گذاشتم و دیگر سراغش نرفتم تا اینکه 
یک سال بعد در کنفرانسی بین المللی شرکت کردم 
که دانشمندان، جدیدترین یافته های علمی خود را بیان 
می کردند. یکی از دانشمنــدان در مقاله علمیاش این 
نکته را گفت که تحقیقات علمی نشان می دهد که ماده 
تشکیل دهنده  همه موجودات را آب تشکیل می دهد.« 
جورج جرداق ادامــه می دهــد:»با شنیدن این 
مطلب به یاد آن جمله مهــم درنهجالبالغه افتادم و 
بعد از بازگشت فورا به سراغ آن رفتم و شروع کردم 
به خواندن مطالب کتــاب و بسیار تاسف خوردم که 
چرا از اهمیت این کتاب بسیار ارزشمند غافل بودم؟! 
هربار که این کتاب را می خواندم نگرش ها و یافته ها و 
افق های جدیدی از علوم مختلف برایم آشکار می شد.« 
بار  تا آخرعمرش موفق شد 200  جورج جرداق 
نهج البالغه رابخواند. آیا مــا نیــز موالیمان را خوب 

می شناسیم؟

سردار غیب پرور رئیس  سازمان بسیج  مستضعفین: هویت 
شیعه برگرفته از واقعه غدیر است که این هویت با مشیت 
خداوند امضا و ابالغ شد. ارتباط امت با امامت جامعه در روز 

غدیر تعیین شده است؛ چرا که رها کردن جامعه بدون امام و 
حجت خالف حکمت خداوند است.

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.

مبلغ برآورد موضوع مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ تضمین 
مدت اعتبار شماره مناقصهصالحیت مورد نیاز)ریال(

پیشنهادات

مناقصه انجام عملیات راهداری و نگهداری کلیه راه های حوزه 1
سه ماه18/10476پایه 5 راه و ترابری32/307/819/9341/615/390/997استحفاظی شهرستان های کرج، گچسر و اشتهارد

مناقصه انجام عملیات راهداری و نگهداری کلیه راه های حوزه 2
سه ماه18/10477پایه 5 راه و ترابری19/678/876/021983/943/801استحفاظی شهرستان های نظرآباد و طالقان

مناقصه انجام عملیات راهداری و نگهداری کلیه راه های حوزه 3
سه ماه18/10478پایه 5 راه و ترابری16/630/393/474831/519/674استحفاظی شهرستان ساوجبالغ

مناقصه انجام تهیه قطعات و تعمیر ماشین آالت حوزه استحفاظی 4
سه ماه18/10479پایه 5 راه و ترابری13/596/000/000679/800/000شهرستان های کرج- گچسر

مناقصه تعمیر و مرمت )گالری های پیچ آینه( و تعمیر و مقاوم سازی 5
سه ماه18/10107پایه 5 راه و ترابری11/058/397/728552/919/886گالری تکاوران در محور کرج- چالوس

زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط: در وقت اداری 
از تاریخ 1396/6/19 الی 1396/6/25 اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان البرز به آدرس کرج، رجایی شهر، خیابان چهارم شرقی پالک 11 با ارائه 

معرفینامه از شرکت 
مهلت و محل تحویل اسناد: از تاریخ 1396/6/26 الی 1396/7/4 به دبیرخانه اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در قبال دریافت رسید.

و  معرفی نامه  با  شرکت  نماینده  )حضور   1396/7/5 پاکات:  بازگشائی  جلسه  تاریخ 
کارت شناسایی معتبر بالمانع است.( ارسال اسناد از طریق فکس، ایمیل و غیره امکان پذیر 
کسب  جهت  رسید.  خواهد  پیمانکاران  اطالع  به  مناقصه  اسناد  در  شرایط  سایر  نمی باشد. 
پایگاه  نمائید.  آدرس های ذیل مراجعه  به  اسناد  به منظور محل و نحوه دریافت  اطالعات 
اینترنتی: www.alborz.rmto.ir و سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های 

اجرایی www.bazresi.ir شماره تماس: ۰26-۳۴2۰۳۴۰۰-۳

م الف 96/216/د

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان و بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ًْا...االعظم)عج(

بدینوســیله از کلیه نمایندگان منتخب مجمع عمومی عادی مرحله اول شــرکت، دعوت 
می شود در جلســه نوبت اول مجمع عمومی عادی شــرکت که راس ساعت 9 صبح روز 
چهارشــنبه مورخ 96/07/12 در محل مرکز همایش های صدرا واقع در خیابان شیخ بهایی 

برگزار می شود شرکت فرمایند.
دستور جلسه:

1- اســتماع گــزارش هیئت مدیــره و 
بازرسین شرکت

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص 
صورت های مالی 1395

3- انتخاب هیئت مدیره و بازرسین شرکت
4- میزان حقوق بازرسین شرکت

5- میزان پاداش هیئت مدیره
6- تعیین و تکلیف سود سال 1395

7- تصویب بودجه سال 1396
8- تعیین حق الجلســه حضــور اعضاء 

هیئت مدیره
9- افزایش سرمایه

تذکرات:
این جلســه با حضور نصف به عالوه یک از نمایندگان رسمیت می یابد و مصوبات آن 

رئیس هیئت مدیره - یعقوب قدسیانبرای کلیه اعضاء معتبر خواهد بود.

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 

فوق العاده  بطــور  عــادی  عمومی 

مورخ 1394/8/10 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

علــی گرگیــن بــه شــماره ملی 

0532019032 رئیس هیئت مدیره 

و مدیرعامل و اردشــیر دیلمی به 

نایب  شــماره ملی2299799672 

رئیس هیئت مدیره، بسمت اعضای 

برای مدت دو ســال  هیئت مدیره 

انتخاب گردیدند:

بــه  پیــروزان  منوچهــر 

بــه  شــماره ملی0042291925 

سمت بازرس اصلی و نیترا نیلی سری 

به  شــماره ملی2649118849  به 

برای  علی البــدل  بازرس  ســمت 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ترازنامه و حســاب سود زیان سال 

مالی سال 1393 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

تصمیمات  مســتند  ایــن  ثبت  با 

انتخاب مدیران،  بــازرس،  انتخاب 

کثیراالنتشــار،  روزنامه  انتخــاب 

صورت های  و  ترازنامــه  تصویــب 

انتخاب شده توسط متقاضی  مالی 

در ســوابق الکترونیک شــخصیت 

حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی هــای ســازمان ثبــت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
مهندسین مشاور 

پندارش سهامی خاص به 
شماره ثبت62235 

و شناسه ملی10101072632

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات پاریزان صنعت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 273380 و شناسه ملی 

  10103086646
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/3/6 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای علیرضا برادران به شماره ملی 1062582810 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره- آقای حسن برادران به شماره ملی 0052929973 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- شرکت پاریزان صنعت به شناسه ملی 10100660487 
با نمایندگی خانم پرســتو قرامحمدی ک.م 0063743841 به سمت عضو 
هیئت مدیره خانم ســاناز برادران به شماره ملی 0061858781 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، 
تعهدآور شرکت از قبیل چکها، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء دو 
نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و 
مراسالت با امضاء هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )81955(

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگستر صبا سهامی 
خاص به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/4/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره آقایان محمدحسین 
ذوالفقاری طهرانی به شماره ملی 0043216031، احمد بیدآبادی به 
شــماره ملی 0041638158 و عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 
0043821121 برای مدت دو ســال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب 
سود و زیان ســال مالی 1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت مستقل اندیشــان پارس به شــماره شناســه ملی 
10320852352 بعنــوان بازرس اصلی و آقای جعفر قارونی جعفری 
به شــماره ملی 0043433324 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )81954(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 57118 و شناسه ملی 10101022021 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/03/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
منصور وثوقی عابدین کد ملی 2709145626 و صالح رضائی کد ملی 3762275009 و نارسیس 
تبریزی کد ملی 2161284576 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
زهرا فیروزی کد ملی 3520747243 به ســمت بازرس اصلی و ســیدهادی مقدسی موسوی 

کد ملی 0071699325 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )81961(

آگهی تغییرات شرکت رایا شبکه لیوار با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 506762 و شناسه ملی 14006622081

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/3/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی تهران شهر تهران- زعفرانیه- کوچه صدر- کوچه 
رامکوه- پالک 15- طبقه اول- واحد 4- کدپستی 1988684115 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )81953(

آگهی تغییرات شرکت معنا نیرو جهان تاب سهامی خاص 
به شماره ثبت 476327 و شناسه ملی 14004602193  

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/5/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: در اجرای ماده 141 الیحه اصالحی قانون تجارت سرمایه شرکت از 
مبلغ 40/000/000/000 ریال به مبلغ 100/000/000 ریال منقسم به 100/000 
سهم 10/000 ریالی با نام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )81960(

آگهی تغییرات شرکت تجارتی و تولیدی ایران ماکا سهامی خاص 
)در حال تصفیه( به شماره ثبت 8512 و شناسه ملی 10100365541  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجوی با شماره ملی 6369377945 

به عنوان مدیرتصفیه شرکت به مدت 2 سال انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )81962(

آگهی تغییرات شرکت روغن موتور ایران شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 7500 و شناسه ملی 10100779866

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/4/26 و نامه شماره مورخ 
1395/9/29 مورخ 1395/9/29 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ایجاد پایگاه اطالع رسانی و اینترنتی، انتشار نشریات، کتب، وب سایت، دیگر موارد 
الزم با کسب مجوز از مراجع ذیربط به موضوع شرکت الحاق و در نتیجه ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )81956(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تهران پادیر سهامی خاص
 به شماره ثبت 57118 و شناسه ملی 10101022021

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/3/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور وثوقی 
عابدیــن کد ملی 2709145626 به ســمت رئیس هیئت مدیره و نارســیس تبریزی کد ملی 
2161284576 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و صالح رضائی کد ملی 3762275009 به 
سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به 
امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )81959(

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک و مالمین ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 48160 و شناسه ملی 10100933582

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1396/5/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان صدرا صادقی یزدانخواه کدملی 
0012941913 و حســین لشگری کدملی 5599630587 و احمد صادقی 
یزدانخواه کدملی 1377821870 و احمد ودود سیدی کدملی 1377772179 
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند آقای احمد 
صادقی یزدانخواه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین لشگری به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام صادقی یزدانخواه )خارج از سهامداران و 
اعضای هیئت مدیره( به عنوان مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. آقای 
حسن پورمحمد روح افزا کدملی 1378607627 به سمت بازرس اصلی و آقای 
مختار درویش کدملی 6269884731 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )81957(

آگهی تغییرات شرکت سنگ بیستون شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 42806  و شناسه ملی 10100881743 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/3/23 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیــره جدید برای دو 
ســال به این شــرح انتخاب شدند: آقای مســعود مانی فر با کد ملی 
0032284470،  آقای علی مانی فر با کد ملی 0079292097، خانم 
فاطمه مانی فر با کد ملی 0079534295، آقای محمد میرزا عبداهلل 
با کد ملی 0075087073 به ســمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا 
نظری با کد ملی 0045864152 به ســمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری تهران )81958(


