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چهل سالگی در اصطالح عامه به عنوان 
پختگی تلقی می گــردد و اکنون که انقالب 
اسالمی ایران به 40 سالگی خود رسیده است، 
شاهد بالندگی های بســیاری در زمینه های 
مختلف هســتیم. دقیقا اتفــاق مبارک و با 
ریشــه ای که برای برخی خوشایند نبوده و 
می خواهند  نظام  که دشــمنان  سال هاست 
تبرهای کند را به ریشه و تنه انقالب بزنند، 
اما به فضل الهی تنها استواری بیشتر نصیب 

این درخت تناور انقالب اسالمی شده است. 
تیر مــاه ســال 1396 »جان بولتــون« این 
سیاستمدار تندروی آمریکایی در نشست گروهک 
)منافقین( در پاریس اعــام کرد؛ نتیجه بازنگری 
دولت ترامپ در سیاست آمریکا در قبال ایران باید 
این باشد که   انقاب اسامی تا دو سال آینده دوام 

نیاورده و جشن چهلمین سالگردش را نبیند.
امــا بر خاف تصــور و پیش بینی دشــمنان 
کشورمان، امروز انقاب اسامی ایران به 40 سالگی 
رسیده، آن هم در شرایطی که  در مباحث مختلف 

دستاوردهای چهل سال بالندگی در کارنامه درخشان انقالب اسالمی

هدیه آقاپور

جهان تبدیل به یک خط فکری در زمینه انسانیت 
و آزادگی شده است.

نصــراهلل پژمانفر نماینده مردم مشــهد و عضو 
کمیســیون فرهنگی در مجلس شــورای اسامی 
در گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »انقاب 
اسامی در طول این چهل سال علی رغم مشکات 
و فشــارهایی که دشــمنان در داخل و خارج وارد 
می کردند، توانســت یک جریان گفتمان انقابی را 
در دنیا راه اندازی کرده و بخشی از معادالت در دنیا 

را به نفع خودش تغییر دهد.«
وی ادامــه می دهد: »این تفکر که ما می توانیم 
و توانمنــدی داریم، پیش از پیــروزی انقاب در 
کشورمان وجود و معنا نداشت و من به عنوان کسی 
که دوران نوجوانی را پیش از انقاب گذرانده، شاهد 
بودم که در ذهن مردم ما این گونه جا انداخته بودند 
که ایرانی توانمندی هیچ کاری را ندارد و نمی تواند 
پروژه ای را سالم و درست تحویل دهد، اما امروز با 
گفتمانی که در دنیا پرچمدارش هستیم قضاوت ها 
درباره ما چنین است که ایرانی جماعت هرکاری را 

اراده کند، به سرانجام خواهد رساند.«

عضو کمیســیون فرهنگی در مجلس شورای 
اســامی می افزاید: »اعتماد به نفسی که رهبری 
انقاب هم روی آن بســیار تاکیــد کردند، ثمرات 
گوناگون داشــت. بــه عنوان مثال ســنگین ترین 
تحریم های ممکن را علیه کشورمان روا داشتند، اما  
با پیدا کردن راه های میانبر توانستیم به دستاوردهای 

بزرگ برسیم.«
پژمانفر تصریح می کند: »فرهنگ ایســتادگی 
و مقاومت از دیگر دســتاوردهای انقاب اســامی     
بود کــه این را توانســتیم آن را در قالب گفتمان

  ایستادگی در برابر وادادگی و تسلیم در برابر دشمن 
   جــا بیاندازیم.  همان طور که می بینید این تفکر 
در   منطقه غرب آسیا به شکل امری پذیرفته شده 
در بــاور مردم جای گرفته و آثارش را در ســوریه، 
عراق، غزه، لبنان، یمن و حتی کشورهای آمریکای 

التین می بینیم.«
وی اظهار می دارد: »پیــش از پیروزی انقاب 
اسامی هر کشــوری باید خود را ذیل قدرت های 
دنیا تعریف می کرد، بــه این معنی که یا زیر چتر 
شرق باشد و یا غرب و جمهوری اسامی ایران اولین 
کشــوری بود که اعام کرد اتکا به غرب و شرق را 

نخواهد پذیرفت.«
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسامی 
یادآور می شــود: »این گفتمانی بــود که از ایران 
اسامی متولد شد و رویش های مختلفی را در دنیا 

ایجاد کرد.«
پژمانفربا اشــاره به این که دشمنان همواره بر 

ایــن تاش بودند تا القا کننــد اگر تفکر انقابی و 
استقال طلبی نبود، کشور ایران تبدیل به کشوری 
پیشرفته می شد، می گوید: »متاسفانه حتی امروز هم 
این تفکر در مدیران اجرایی مشاهده می شود و این 
فشــارها همچنان  ادامه دارد تا کشور را وابسته به 
جریان ها و قدرت های دیگر کرده تا حیات و توسعه 

خود را در گرو دیگران بدانیم.«
وی خاطرنشــان می کند: »ایــن تفکر پس از 
پیروزی انقاب ضربه های زیادی را به کشــورمان 
وارد کــرد. به عنوان مثال ابتدا در قالب ملی گرایی 
رخ نشان داد و بعد  تبدیل شد به یک جریانی که 
فضای ریاست جمهوری را به دست گرفت و امروز 
هم به شکل های مختلف خود را تحمیل می کند که 
باید با استفاده از همان گفتمان ایستادگی در برابر 

این فتنه ها فائق آییم.«
 دستاوردهای انقالب 

در زیر سایه جنگ و تحریم
دشمنان و رســانه های معاند که مدت هاست 
پروژه تزریق ناامیدی بــه جامعه را اداره می کنند 
در آســتانه 40 ســالگی انقاب اسامی نیز تاش 
کردند با گره زدن مشــکات مقطعی اقتصادی به 
پیروزی انقاب دســتاوردهای مهم این 40 سال را 

کمرنگ کنند.
در همین رابطه مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت 
متحده آمریکا عصر پنج شنبه 31 ژانویه )11 بهمن( 
در آستانه آغاز جشن های چهلمین سالگرد پیروزی 

انقاب اسامی ایران در پیامی توییتری که به زبان 
فارســی منتشر شد، اعام کرد که چهل سال پس 
از انقاب آن چه نصیب ایران شــده، تنها شکست 
بوده است. همچنین یورو نیوز گزارشی منتشر کرد 

تحت عنوان بحران 40 سالگی انقاب! 
همه این ها نشان می دهد که عداوت با جمهوری 
اسامی ایران که ناشــی از استقال کشورمان در 
تمامی امور بوده، چنگال گرگ های اســتعماری و 
اســتکباری جهان را کوتاه کرده و به همین جهت 
است سال ها بیرون از مرزهای کشورمان زوزه کشان 

منتظر فرصت نشسته اند.
عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان وعضو 
کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسامی در 
گفت و گو با گزارشــگر کیهان می گوید: »متاسفانه 
برخی افراد تحت تاثیر سیاه نمایی دشمنان انقاب 
قرار می گیرند و اهداف آنها را خواسته و ناخواسته 

پیگیری می کنند.«
وی ادامه می دهد: »حدود 276 شبکه ماهواره ای 
به زبان فارسی است و هزاران کانال و شبکه اینترنتی 
هدفدار ساخته شده که می بینیم این روزها هر آنچه 
پیشرفت در طول 40 سال گذشته داشیم را نادیده 
گرفته و یأس و ناامیدی را به مردم تزریق می کنند. 

به همین خاطر باید بسیار هوشیار عمل کنیم.«

عزیــزی می افزاید: »خاطرم هســت در حالی 
که زیر20 ســال سن داشــتم. اولین باری که به 
جنگ رفتم  در ســال 1364  بود و ما آن زمان با 
ساح های ابتدائی به جنگ می رفتیم و اکنون جزو 
8 کشــور قدرت نظامی جهان، 7 کشور قدرتمند 
موشکی جهان، 5 کشور سازنده زیر دریایی جهان 
 و دومین کشــور ســازنده اژدر حباب ســاز جهان 

هستیم.«
عضو کمیســیون  اجتماعــی تصریح می کند: 
»در زمینه پهپادی به چنان پیشرفتی رسیدیم که 
مدرن ترین پهپادهای بومی را خودمان می سازیم و 
انواع ناوچه، تانک و بالگرد نیز به همین ترتیب تولید 
می کنیم بنابراین این خودکفایی در زمینه دفاعی 

بسیار ارزشمند است.«
وی یادآور می شود: »در حوزه پزشکی و درمان 
ناباروری جزو 4 کشــور برتر دنیا هستیم همچنین 
در ساخت دارو برای بیماری های خاص نیز جزو 10 
کشور برتر دنیا قرار داریم و جزو 5 کشور برتر دنیا 
در علم ژنتیک و رویان، جزو 4 کشور اول جهان در 

ارتوپد، عمل زیبایی و پیوند اعضا هستیم.« 
عزیزی خاطرنشــان می کند: »پس از پیروزی 
انقاب اســامی هزاران مراکــز درمانی مجهز در 
شهرها و نقاط مخلف کشور ساخته شد. به عنوان 
نمونه درشمال شیروان با 35 هزار جمعیت فقط دو 

آمبوالنس نیسان وجود داشت که در حد 40کیلومتر 
در ســاعت حرکت می کرد، در حالی که اکنون در 
همان شمال شیروان 5 آمبوالنس باالی یک میلیارد 
تومانی داریم  که  در واقع می توان گفت اتاق عمل 

محرک هستند.«
عضو کمیسیون  اجتماعی با اشاره به پیشرفت ها 
در حوزه دانشگاهی پس از پیروزی انقاب اسامی 
اظهار می دارد: »بهترین دانشــگاه های کشورمان 
جزو 100 دانشگاه برتر دنیا قرار دارند و 75 درصد 
از جوانان کشــورمان بین 20 تا 35 ســال دارای 
تحصیات آکادمیک هســتند درحالی که در زمان  
طاغوت مردم کشورمان از جمله بانوان تحصیات 
عالیه نداشــتند؛ امــا در حال حاضــر 60 درصد 

دانشجویان را زنان شکل می دهند.«
وی ادامــه می دهد: »رتبه هــای اول تا پنجم 
مسابقات جهانی رباتیک  اختصاص به دانشگاه های 
ایران دارد و رتبه هــای باالی المپیادهای علمی و 
دانشجویی برای ایرانیان است. همچنین مقام اول 
تولید علم و مقاله را چندی پیش به دست آوردیم 
و جزو 8 کشــور دارنده دانش بومی، جزو 5 کشور 
دارنده دانش پیل ســوختی، جزو 7 کشور اول دنیا 
در نانوتکنولوژی ، جزو 10 کشور سازنده ماهواره و 
فضاپیما، جزو 8 کشور برتر سازنده سد های بتونی 

و تجهیزات نیروگاهی هستیم؛ درحالی که در زمان 
طاغوت فقط 19 سد در ایران ساخته شد که آن هم 

توسط بیگانگان با مدیریت ایرانیان بود.«
عزیزی درباره پیشــرفت کشــورمان در حوزه 
کشاورزی توضیح می دهد: »رتبه اول تا هفتم جهان 
در تولید زعفران، پســته، گردو، خرما، سیب را دارا 
هســتیم و خودکفایی در گندم در طول این چهل 
ســال اتفاق افتاده و چند صدهزار گلخانه و مزرعه 
مکانیزه از زمان انقاب تا کنون ایجاد شده همچنین 
رتبه اول در تولید حبوبات در آســیا و رتبه باال در 
تولید گل دارویی را دارا هســتیم و در زمینه رواج 

طب سنتی پیشرفت چشمگیری داشتیم.«
عضو کمیسیون  اجتماعی با اشاره به پیشرفت ها 
در حوزه رفاهی می افزاید: »ما در حوزه رفاهی هزاران 
کیلومتر جاده ســاختیم و به بیش از 95 درصد از 
مناطق کشور برق رسانی کردیم، همچنین 80 درصد 

از مناطق کشور گازرسانی شده اند.«
وی اضافه می کنــد: »به لحاظ مخابراتی بیش 
از 90 درصد مناطق کشور تلفن ثابت داشته و 80 

درصد گوشی موبایل و اینترنت دارند.«
عزیزی تاکید می کند: »بنابر اعتراف شــورای 
راهبردی روابط خارجی آمریکا، جمهوری اسامی 
ایران بانفوذترین کشور منطقه غرب آسیا شناخته 

می شود.«
نماینده مردم شــیروان با اشــاره به افتخارات 
ورزشــی کشورمان در طول این 40 سال می گوید: 
»اکنون ایران مقام اول تا سوم کشتی، وزنه برداری 
و 5 قدرت برتر تکواندو جهان، 8 قدرت برتر والیبال، 
رتبه 5 فوتسال جهان، رتبه 4 فوتسال ساحلی جهان، 
رتبه 1 بسکتبال آسیا را داراست که افتخارات در این 
زمینه و زمینه های دیگر به قدری زیاد است که تنها 
به نام بردن نمونه ای از این پیشرفت ها اشاره کردیم.«
عضو کمیســیون  اجتماعی یادآور می شــود: 
»تمامی این پیشرفت ها در شــرایطی اتفاق افتاد 
که 8 ســال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم 
و شدیدترین تحریم های علمی، اقتصادی و نظامی 
تاریــخ را متحمل شــدیم و بیشــترین گروه های 
تروریســتی و تخریبی و جاسوســی را پشت سر 
گذاشتیم و فروش نفت کشورمان از زمان طاغوت 

از 6 میلیون بشکه به 2 میلیون بشکه رسید.«

ایران اسالمی یکی از ده کشور برتر علمی و نظامی جهان

علمی دارای شاخص های برتر جهان است.
پیروزی گفتمان انقالبی در جهان

اگر بخواهیم فضای پیش از انقاب اســامی را 
در دنیا بررســی کنیم به زبان ساده می توان گفت 
استعمار کاسبی خوبی در جهان به راه انداخته بود 
و البته ایران هم ناگزیر به شرکت در این بازار بود، 
اما با این تفاوت که آن زمان عزت نفس می فروختیم 

و صنعت مونتاژ وارد می کردیم!
با پیروزی انقاب اســامی کاســبی استکبار 
جمع نشد، اما بسیار در هم ریخت؛ چراکه گفتمان 
استقال طلبی و ایســتادگی در کشورها به مثابه 
آجر کردن نان مســتکبرین و ظالمان بود و امروز 
ایدئولوژی انقاب اســامی با تسری پیدا کردن در 

      نصراهلل پژمانفر نماینده مردم 
مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی 
در مجلس شورای اسالمی: تفکر ما 
می توانیم و توانمندی داریم، پیش 
از پیروزی انقالب در کشــورمان 
به  وجــود و معنا نداشــت. من 
عنوان کســی که دوران نوجوانی 
انقالب گذرانده، شاهد  از  پیش  را 
بــودم که در ذهن مــردم ما این 
گونه جــا انداخته بودند که ایرانی 
ندارد. را  کاری  هیــچ  توانمندی 

عزیــزی اظهار می دارد: »هیچ کس منکر نقاط 
ضعف نیست، اما هیچ کشوری با این همه تهدید و 
تحریم نمی توانست به چنین پیشرفت و استقالی 
دســت پیدا کند و باید منصف بود و فقط ضعف را 
برای مردم بیان نکرد، چراکه ناامیدی بهترین ساح 

برای دشمنان است.«
وی خاطرنشــان می کند: »البته طبیعی است 
وقتی نفوذ کرده و وزیر اســرائیل را جاسوس ایران 
می کنیم آن ها هم بیکار ننشینند. بنابراین مسئولیتی 
که باعث ناامیدی مردم و اختاس می شوند، در اصل 
داعشی های نفوذی در جمهوری اسامی هستند که 
حتما باید با آن ها برخورد شــود. الزم به ذکر است 
مردم ما همواره در همه پستی و بلندی ها همراه نظام 
بودند، بنابراین باید با هوشیاری و حضور مسئولینی 
که دل در گرو مردم، نظام و انقاب دارند، کشور را 

در مسیر توسعه به پیش ببریم.«
تبدیل نقاط ضعف به قوت اتفاق مبارکی است 
کــه در طول این 40 ســال به کــرات به حقیقت 
پیوســته، اما دشمنان در حماقت و سو استفاده از 
ایــن ضعف ها ید طوالیی دارند. اکنون نیز با به بار 
نشســتن 40 سالگی انقاب اسامی و راهنمایی و 
هشدارهای رهبر معظم انقاب می توان مسیر توسعه 

کشور را به سرانجام رساند.

✍

            عزیــزی عضوکمیســیون  
شــورای  مجلس  در  اجتماعــی 

اســالمی: خاطرم هست در حالی 
که زیر20 ســال سن داشتم، اولین 

باری که به جنگ رفتم  در ســال 
1364 بود و ما آن زمان با سالح های 
ابتدائی به جنگ می رفتیم و اکنون 

جزو 8 کشور قدرت نظامی جهان، 
7 کشور قدرتمند موشکی جهان، 

دریایی  زیر  5 کشــور ســازنده 
جهان و دومین کشــور ســازنده 
هستیم. جهان  حباب ســاز  اژدر 

✍

❖
❖

❖

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1394/4/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

سود و زیان منتهی به سال مالی 1390 به تصویب رسید. 

بنیاد تعاون ســپاه پاســداران انقاب اسامی به شناسه 

ملی 14003691943 و شــرکت صنایع معدنی شهاب 

سنگ به شناسه ملی 10101278928 و شرکت خدمات 

رفاهی الله به شناســه ملی 10101621223 به عنوان 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 

ســهراب تقی پورآهنگر به کد ملــی 2060701163 به 

ســمت بازرس اصلــی و رضا حیدری جــوار به کد ملی 

3873858673 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت پویا افالک سپهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 8۱۵۹۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۲۴۶۰ 

 ۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶8۴۵
بانک  ملت و یا حساب ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

  021 021      نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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فرم تقاضا
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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 0۹127۹۳2568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
۳/720/0001/860/000۹۳0/000روزنامه کیهان

6/720/000۳/۳60/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/000۳/۳60/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی عادی ســالیانه 
 1397/04/11 مــورخ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
عباســعلی اسامی به کد 
ملــی 0043084060 به 
ســمت عضو و مدیرعامل 
و نیما اسامی به کد ملی 
سمت  به   0068797656
رئیــس هیئــت مدیره و 
نیکو اســامی  به کد ملی 
به سمت   0065768132
مدیره  هیئت  رئیس  نائب 
و فاطمه دانش خوشبو به 
 2593147261 ملی  کد 
به ســمت عضــو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال 
امضاء  و  گردیدند  انتخاب 
کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهــدآور از قبیل: چک 
ســفته بروات و قراردادها 
و عقود اســامی با امضاء 
مدیرعامل به همراه یکی از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
موسسه حسابرسی حامیان 
)حسابدار  پارس  کاردیده 
ملی  به شناسه  رســمی( 
10103179786 به سمت 
بــازرس اصلــی و محمد 
ابراهیم سروش نژاد به شماره 
ملــی 0044248148 به 
ســمت بازرس علی البدل 
مالی  یک سال  مدت  برای 
انتخــاب شــدند. روزنامه 
کیهان به عنــوان روزنامه 
کثیراالنتشــار جهت درج 
آگهی  های شرکت انتخاب 

گردید.

آگهی تغییرات 
شرکت روغن 

موتور ایران 
سهامی خاص به 

شماره ثبت ۷۵۰۰ 
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۰۷۷۹8۶۶

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 
1397/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - میرمجید 
مجابی به شــماره ملی 4322524117 به ســمت 
بازرس اصلی و سیدحســین میرزائی به شماره ملی 
0439872014 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و 

زیان منتهی به سال 1396 به تصویب رسید. 
حجت الــه قلی تبــار سرپرســت اداره ثبت 
 شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان های

استان تهران 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن

آگهی تغییرات شرکت شفابخشان خاتم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳8۱ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷8۵۴۵ 

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی رسپینا صنعت 
آرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۲۱8 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۰۴8۹ 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/7/25 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: محمدرضا 

نوروزی به شــماره ملی 0075345749 با پرداخت مبلغ 

10000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء قرار 

گرفت. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 160000000 

ریــال به مبلغ 160010000 ریــال افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصاح گردید. لیست 

شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه: جال جوادی مقدم 

بــه شــماره ملــی 0069379734 دارای 10000 ریال 

سهم الشرکه مسعود مدنی به شماره ملی 0069743363 

دارای 159990000 ریال سهم الشرکه محمدرضا نوروزی 

بــه شــماره ملــی 0075345749 دارای 10000 ریال 

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

آگهی اخطار
خانم نساء بابزنی)1418۳001۹21(

کارمند: اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران
نظر به اینکه پرونده شــما بــه اتهام)غیبت غیرموجه( در 
)شــعبه اول( هیئت بدوی رســیدگی به تخلفات اداری 
ســازمان امور مالیاتی کشــور مطرح می باشد بدینوسیله 
به شــما ابالغ می گردد ظــرف مدت ۳0 روز پس از 
نشــر آگهی به محل هیئت واقع در تهــران، میدان امام 
خمینی)ره( خیابان داور، سازمان امور مالیاتی کشور، طبقه 
ســوم اتاق 300 مراجعه یا دفاعیات خود را کتبا تســلیم 
نمایید. بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه با توجه به 

م الف4227مستندات پرونده اتخاذ تصمیم خواهد شد.

در استان خراسان جنوبی - پمپاژ خون بدن 3- گناه و 
معصیت- شهری در استان مازندران- خواهر هادی- 
تکرارش کاخ موزه ای است در پایتخت 4- روح و حقیقت 
زندگی است - آنکه با شادی راه می رود - پرافتخارترین  
تکواندوکار ایران 5- اثری از زنده یاد جالل  آل احمد - از 
نزدیکان ناصرالدین شاه قاجار که با آنکه ظاهری زشت 
داشت ولی مورد توجه شــاه قرار گرفته بود 6- راه 
میان بــر - خالی و پوچ - معادل ربع هر چیز را گویند 
7- چه وقت؟ - رودی در استان مازندران - دانشمندی 
از یونان باستان که اهل اسکندریه بود 8- صنعت آن 
در سال های اخیر پیشرفت شگفت انگیزی در سراسر 
جهان داشته است - کشور بلقیس - کلمه احترام برای 
مردان 9- همان پرونده است در زبان فرانسه- شهری 
در استان خراسان شمالی - نام آذری 10- برگشتگی 
از دین- از خلبانان شجاع و شهید دوران دفاع مقدس 
- نادان و کودن 11- هنوز صبرش کامل نشده- مقام و 
منزلت- شهری در استان فارس 12- از نام های خداوند 
- واکسیناسیون 13- نعره خاموش قلم- نوعی حشره 
که صدایی بلند دارد- پوستین نامرغوب و ارزانقیمت 
14- تاریخ نویس مشــهور یونانی که  به وی لقب پدر 
 علم تاریخ داده اند - کم آن هم زیاد است- هم اکنون 
15- برابر و یکســان- منبع نیروی قابل استفاده - 
راهکاری مناسب برای فروش کاالهای تولیدی و تجاری.


