
گزارش روز

 یک اســتاد دانشگاه امام صادق)ع(: بیانیه گام دوم انقالب خطاب به مسئوالن، بازگشت به مدیر سطح تراز انقالب 
اسالمی مثل شــهید رجایی، پاکدستی، زیســت مردمی، اهداف جهادی و فسادستیزی، باز کردن حلقه مدیریت 
برای جوانان انقالبی مومن و آگاه و پذیرش خطا و عذرخواهــی را مطرح می کند. انقالبی ماندن، خود را باور کردن 
و پیشــرفت کردن با امید به آینده پیام اصلی گام دوم انقالب است. همچنین سبک مدیریتی صحیح مسئوالن در 
بیانیه گام دوم، اعتماد کردن به نسخه داخل و نه بیرون، مدیریت جهادی، برخورد با فساد و نفی اشرافی گری است.
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امروز شــما مالحظه کنید در منطقه  غرب آسیا 
-که اســمش را گذاشته اند خاور میانه- قدرت های 
دنیا زمین گیر شــده اند؛ آمریکا  ماّدی  درجه  یک 
امروز در منطقه  غرب آســیا زمین گیر است... چه 
مانع شده اســت از اینکه مقاصد اینها تحّقق پیدا 
کند؟ اســالم انقالبی یا انقالب اســالمی -هر دو 
تعبیر درست است؛ اسالم انقالبی هم درست است، 
انقالب اســالمی هم درست اســت- که امروز در 
نظام جمهوری اســالمی تبلور پیدا کرده. این، مانع 
شده. اگر اســالم نبود، ایمان به خدا نبود، ایمان به 
معارف اسالمی نبود، تعّهد و پایبندی به وظایف دینی 
نبود، نظام جمهوری اسالمی هم مثل دیگران می رفت 
زیر چتر همین نظام سلطه و قدرت استکباری آمریکا 

و غیر آمریکا؛ همچنان که دیگران رفتند. 
)رهبر معظم انقالب 1395/5/31(
اســالم انقالبی یا همان انقالب اسالمی، تصویری ناب 
از اســالم حقیقی است که در عصر کنونی توسط حضرت 
امــام)ره( منطبق بر زحماتی که علمای دین در طول 14 
قرن گذشــته کشیده اند، ارائه شــده و نتایج و اثرات آن 
 به وضــوح در حوزه ها و الیه های مختلف قابل مشــاهده 

است.
 امــا همانطــور کــه در شــماره قبل بــه آن مفصاًل 
پرداخته شــد، ریشــه و روح حاکم بر چارچوب های کلی 
دین از باورها و ارزش های اســالمی نشــات می گیرد که 
 از مجموعــه ایــن باورها و ارزش ها بــا تعبیر فرهنگ یاد 

می شود.

جدو    ل

افقی:
1- مهمتریــن عاملی کــه تاکنون همــه توطئه های 
جهان خواران علیه انقالب اسالمی ایران را خنثی کرده 
اســت 2-از مســاجد فعال پایتخت در دوران انقالب- 
ضرورتی اساســی برای رفع نیاز خود و دیگران 3- یکی 
از کتب اصلی مقطع ابتدایی- سازمان فضانوردی شیطان 
بزرگ- میهن و ســرزمین 4- پســوند گرفتار- نوعی 
غســل- خطی که دور زدن بر روی آن ممنوع اســت 
5-یکی از دغدغه های کارگران قراردادی- فرمانده کل 
قوا- دستگاهی در موسیقی 6- از شهرهای کهن استان 
فارس- نام یکی از همسران حضرت یعقوب- نوعی بمب 
ویرانگر- ماهی به قوطی رفته 7- عالمتی که از کشیدن 
دو خــط متقاطع بوجود می آید- از برنامه های فرهنگی 
سیما برای توجه مردم به کتاب و کتابخوانی 8- شهری 
در کشــور اسپانیا- شهری در اســتان آذربایجان غربی 
9- ســرمربی تیم ملی فوتبال آلمــان - رتبه درآمدی 
برای پرداخت یارانه- بخشنده و با گذشت- نوعی سال 
در تقویم مســلمانان 10- یک شــانزدهم روپیه- اثری 
از لئون تولســتوی 11- رشته کوه بزرگی در آمریکای 
جنوبــی- رودی در جنوب غربی ایــران- کلمه ای که 
در بیان تعجب بکار می رود 12-نژادی از مردم شــرق 
اروپا- گریزان- چاشــنی غذا 13-زغال سنگ مرغوب- 
خبرگزاری رسمی کشــورمان- دریاچه ای در سرزمین 
سیبری 14- مهمترین کتاب شمس قیس رازی- کشوری 
در شــمال قاره ســیاه- فوق ســتاره تیم ملی فوتبال 
آرژانتین 15- نوعی کارت- کشــور ژنرال پینوشه- امام 

باقر علیه السالم می فرمایند؛ ویران کننده ایمان است.

عمودی:
جاهلیت  دوره  اعراب  قرارداد  این  براساس   -1
پذیرفتند که در سرزمین مکه ظلم و ستمگری 
اسکاتلندی  مشــهور  نویســنده  ندهد-   رخ 
2- مســجدی که پیامبر اکرم )ص( دســتور 
تخریب آن را دادند- شهری در استان سیستان 
به ســگ می گویند  بلوچســتان- عرب ها   و 
3- گناه و معصیت- نام جدید شهر بارفروش-
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برنج- تکرارش کاخ موزه ای اســت در  نوعی 
تهران 4- روح و حقیقت زندگی - اســتخوانی 
 در بــدن- پرافتخارترین تکوانــدوکار ایران 
5- اثری از زنده یاد جالل آل احمد - از افراد 
خاص دربار ناصرالدین شــاه قاجــار 6- راه 
میان بــر- ماده ای که هفتــاد درصد باروت را 
تشــکیل می دهد- برابر اســت با ربع هرچیز 
7- از گیاهان مرداب رو- سدی در مازندران- 
دانشمندی از یونان باستان که اهل اسکندریه 
بود 8- از سازمان های دولتی- کشور بلقیس- 
درس نخوانده و بیسواد 9- در قدیم به پرونده 
می گفتند- شــهری در خراسان شمالی- کینه 
خلبانان  از  مردان-  برای  لباسی  دشمنی10-  و 
شــجاع و شــهید نیروی هوایی- هوایی که 
آبستن باران اســت 11- فرو باریدن- مقام و 
منزلت- شهری در استان فارس 12- از نام های 
غرش   -13 واکسیناســیون  رحمان-  خداوند 
قلم- نوعی حشــره که صدای بلند دارد- فنی 
باستان  یونان  مورخ مشــهور   -14 در کشتی 
که به وی لقب پدر تاریخ داده اند- یکی از آن 
چیزهایی که می گویند کم آن هم زیاد است- 
نام دیگر موش خرما 15- برابر و یکسان- منبع 
نیروی قابل اســتفاده- امروزه فروش کاالهای 
تولید شده در حجم زیاد بدون استفاده از آن 

ممکن نیست.

رضا الماسی
مروری بر علت ها و اهداف انقالب شکوهمند اسالمی- بخش پایانی

شاخص اصلی انقالبی ماندن توجه به اصول فکری 
علت تاکیدات سال های اخیر حضرت آقا 
مبنی بــر انقالبی مانــدن و حفظ این 
جهت گیــری و روحیــه انقالبی میان 
اقشار مختلف این است که اساساً موتور 
پیشرفت انقالب وابسته به تفکر انقالبی 
است و هر لحظه ای که خللی در باورها و 
ارزش های انقالبی مردم و مسئوالن ایجاد 
شود، از شــتاب آن کاسته خواهد شد.

 یک فعال فرهنگی: ما اگر بخواهیم اول 
خودمان و بعد بــه جامعه مان بهترین 
خدمت را بکنیم و بهترین خطرها را از آن 
دفع کنیم، باالترین خدمتي که مي کنیم 
این اســت که آنها را هدایت کنیم. اول 
خودمان بفهمیم واقعا چه کار باید کرد، 
راه صحیح چیســت، هدف چیست؟! 
بعد هــم این را به دیگران برســانیم.

تحمل ندارند، مسلما این یک ضرورت و فوریتي است. اما این 
مثل یک داروي مســّکني است که بیمار هر بیماري سختي 
هم داشــته باشد اول باید مقداري دردش آرام شود تا قدرت 
تحمل پیدا کند، درد شدید مانع سایر معالجات مي شود. این 

معالجه نیست اما تقدم دارد.«
طبیعتاً در یک نظام الهی، انســان در هر جایگاهی باشد 
و هرگونه فعالیتی داشــته باشد، چون در یک ساختار ارزشی 
ارائه خدمات می کند، کارش ارزشمند خواهد بود. اما در نظام 
اسالمی با توجه به ماهیت فرهنگی که دارد، اگر فعالیت های 
متنوع اجتماعی مبتنی بر اصول اسالمی صورت بگیرد، ارزشش 

صدچندان خواهد شد.
مالک اولویت بندی

محمــدی در این خصوص توضیح می دهد: »برای تعیین 
مالک اولویت بنــدی در فعالیت های اجتماعی، باید مقداري 
عمیق تر فکر کنیم و ببینیــم اصاًل ما زندگي اجتماعي براي 
چه مي خواهیم. اصاًل وجود یک کشــور و یک جامعه مدني و 
یک تشــکیالت اجتماعي براي چه مي خواهیم. براي این که 
به این سؤال پاسخ بدهیم بازهم باید برگردیم عقب یک سؤال 

دیگري بکنیم که اصاًل ما زندگي را براي چه مي خواهیم؟! اگر 
پاسخ این سؤاالت را فهمیدیم که واقعا رمز زندگي ما چیست؟! 
چرا باید زنده باشیم؟! چرا باید جامعه داشته باشیم؟! چرا باید 
حکومت داشته باشیم؟! آن وقت مي فهمیم که آن چیزي که 
بیشتر تاثیر دارد در ایجاد این ها و هدف مهم تري است و نقش 
مهم تري در پاســخ به این سواالت دارد، آنها معیار شناسایي 
برترها و مهم ترها و ارزشمندترهاســت و این متاسفانه چیزي 
است که در عموم مردم و در همه جوامع مورد غفلت است.«
وی می افزاید: » حال ما یک جامعه ارزشــي هســتیم و 
براساس اسالم زندگي می کنیم و اسالم هم براي پاسخ گویي به 
همین سؤاالت آمده است. شاید بسیاري از ماها جواب حاضري 
نداشته باشیم. بسیاری از افراد درباره این موضوعات اصاًل فکر 
نمي کنند. اما در مجموع آن طور که اسالم به ما معرفي مي 
کند ما باید در این عالم زندگي کنیم براي این که خودمان را 
بسازیم براي یک زندگي ابدي. یعنی هر عاملی در فعالیت های 
فردی و اجتماعی مان به ما کمک کند که زندگی ابدی مان را 
بهتر بسازیم و خدماتی که ارائه می دهیم این جنبه سازندگی 
را بیشــتر داشته باشــد، می تواند اولویت فعالیت های ما قرار 
گیرد. با این تعریف بهترین خدمتي که به دیگران مي توانیم 
انجام بدهیم آن است که زمینه اي را فراهم کنیم که آنها این 
رشد و سازندگی را پیدا کنند. باالترین خدمت به یک جامعه 
این است که کاري کنیم این امکان براي ایشان فراهم شود.«
آقای رضا اســالمی، از فعاالن فرهنگی با اشاره به توصیه 
رسول گرامی اســالم)ص( به امیرالمومنین علی)ع( در یکی 
از جنگ های صدر اسالم اظهار می دارد: »پیغمبر اکرم )ص(، 
امیرالمؤمنیــن)ع( را براي فرماندهي یــک عملیات نظامي 
می فرســتادند. ایشان به علی)ع( فرمودند؛ یا علي! تو داري به 
یک عملیات نظامي مي روي، اما بدان که اگر یک نفر را بتواني 
هدایت کني از همه آنچه خورشید به آن مي تابد بهتر است. 

این عملیات نظامي هم یک مقدمه براي آن کوتاهي است.«

بزرگ ترین خدمت انقالبی در نظام اسالمی
یکی از مســائل دیگر که همواره دغدغه مردم و نخبگان 
انقالبی کشــورمان بوده و هست اینکه برای حفظ، استمرار و 

پیشرفت انقالب، مهم ترین کاری که اولویت دارد، چیست؟ 
آقای رضا محمدی، یکی از طالب حوزه علمیه با اســتناد 
به نظرات بزرگان انقالب به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: 
»کســاني که واقعاً دلسوز انقالب هستند و دلشان می خواهد 
بزرگ ترین خدمت را به جامعه بکنند، طبیعتاً سعي مي کنند 
مهم ترین ضعف ها و کلیدی ترین مســائل را شناسایی کرده و 
به معالجه آن بپردازند. برای این کار ابتدا باید بررسی کرد که 
از کجا تشخیص دهیم کدام مسئله مهم تر است. با چه معیاري 
بگوییم؟ مسلماً بعضي از چیزها هست که اگر به آنها پرداخته 
نشــود اصاًل فرصتي براي معالجات بعــدي باقي نمي گذارد، 
یعني چیزهایي است که عموم مردم را عاصي مي کند، زمینه 
نارضایتي ها را در عموم مردم ایجاد مي کند و دیگر مردم طاقت 

او تصریح می کند: »مــا اگر بخواهیم اول خودمان و بعد 
بــه جامعه مان بهترین خدمــت را بکنیم و بهترین خطرها را 
از آن دفــع کنیم، باالترین خدمتي که مي کنیم این اســت 
که آنها را هدایت کنیــم. اول خودمان بفهمیم واقعا چه کار 
باید کرد، راه صحیح چیســت، هدف چیست؟! بعد هم این را 
به دیگران برســانیم. با این نگاه در هر لباس و پست و مقامی 

باشیم می توانیم باالترین خدمت را در جهت پیشرفت انقالب 
به سمت اهداف و آرمان هایش ارائه دهیم.«
محصول انقالب 40 ساله

نتیجه تمام تالش هایی که در طول 40 سال گذشته برای 
انقالب شکوهمند اسالمی از سوی اقشار مختلف کشورمان با 
رویکرد مورد اشاره صورت پذیرفته است را رهبر معظم انقالب 

به بهترین وجه، در بیانیه گام دوم تصویر نموده اند: »محصول 
تالش چهل ســاله، اکنون برابر چشم ما است؛ کشور و ملّتی 
مستقل، آزاد، مقتدر، باعّزت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشته 
از تجربه هایی گران بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی 
در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در 
شتاب پیشرفت های علمی، رکورددار در رسیدن به رتبه های 

باال در دانش ها و فّناوری های مهم از قبیل هسته ای و سلّول های 
بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات 
اجتماعی، سرآمد در انگیزه های جهادی میان جوانان، سرآمد 
در جمعّیت جوان کارآمد، و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر 
که همگی محصول انقالب و نتیجه  جهت گیری های انقالبی و 
جهادی است. و بدانید که اگر بی توّجهی به شعارهای انقالب 
و غفلــت از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ چهل ســاله 
نمی بود -که متأّســفانه بود و خســارت بار هم بود- بی شک 
دســتاوردهای انقالب از این بسی بیشــتر و کشور در مسیر 
رســیدن به آرمان های بزرگ بســی جلوتر بود و بسیاری از 

مشکالت کنونی وجود نمی داشت.«
علت تاکیدات سال های اخیر حضرت آقا مبنی بر انقالبی 
ماندن و حفظ این جهت گیری و روحیه انقالبی میان اقشــار 
مختلف نیز همین اســت که اساســاً موتور پیشرفت انقالب 
وابسته به تفکر انقالبی است و هر لحظه ای که خللی در باورها 
و ارزش های انقالبی مردم و مسئوالن ایجاد شود، از شتاب آن 

کاسته خواهد شد.
کشور، انقالبی می ماند

اکبر غفوری عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در یازدهمین 
نشســت اندیشــه ورزی »والعصر« که با موضوع »تشــریح 
توصیه های رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب« در 
دانشــگاه یزد برگزار شد، با اشاره به اهمیت تبیین بیانیه گام 
دوم انقالب به نسل جوان، اظهار می دارد: » عموم ملت ایران 
به ویــژه جوانان و آزادی خواهان جهــان مخاطب این بیانیه 
هستند. پیام روشن بیانیه گام دوم انقالب این است که برای 
رشد، ترقی و پیشرفت بیشــتر باید همواره انقالبی بمانیم و 

انقالبی عمل کنیم.«
این عضو هیئت علمی دانشــگاه یزد، جلوگیری از انزوای 
بیانیه، جلوگیری از تحریف ها، ورود جوانان و آتش به اختیار 
وارد میدان شدن را از جمله وظایف همگان درخصوص بیانیه 
گام دوم انقــالب عنوان کــرده و می افزاید:  »پیروزی انقالب 

اسالمی، ایجاد نظام، تشکیل دولت و جامعه، ایجاد امت اسالمی 
همگی از مراحل تکوین تمدن اسالمی است که باید بیش از 

پیش مورد توجه و حراست قرار گیرند.«
خانم فائزه عظیم زاده اردبیلی استاد دانشگاه امام صادق)ع( 
نیز در نشســت گام دوم انقالب که در سازمان بسیج حقوق 
دانان برگزار شــد، با  اشــاره به شــاخص های انقالبی ماندن 
 و عمــل کردن، در تبییــن بیانیــه گام دوم تاکید می کند: 
»مخاطبان بیانیه گام دوم انقالب عموم ملت ایران، جوانان عزیز 
و رشید، مسئوالن و مدیران کشور، و عموم آزادی خواهان عالم 
هستند. در این بیانیه توصیه اول امید و نگاه خوش بینانه به 

آینده و آخرین توصیه سبک زندگی است.«
عظیم زاده روح حاکــم بر بیانیه گام دوم انقالب را ایمان 
به خدا، شــناخت سنت های الهی، شــناخت و بهره مندی و 
تجربه شــگرف انقالب اسالمی و عزت و کرامت، داشتن امید 
واقع بینانه و خوش بینی مومنانه، بازگشت روح خودباوری به 
معنای می توانیم و خواهیم توانســت، دانسته و درباره ابعاد و 
خصوصیات ساختاری بیانیه گام دوم می گوید: » چون بحث 

عزت ملی رابطه تنگاتنگی با سیاست خارجی دارد اصل عزت 
ملی که رهبر معظم انقالب بر آن تاکید دارند، توجه به اصل 
عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن است. در حقیقت 
برای پیشبرد اهداف منطقه ای و جهانی توجه به 3 اصل عزت، 

حکمت و مصلحت را باید در نظر گرفت.«
او در پایان تصریح می کند: »بیانیه گام دوم انقالب خطاب 
به مسئوالن، بازگشت به مدیر سطح تراز انقالب اسالمی مثل 
شهید رجایی، پاکدستی، زیســت مردمی، اهداف جهادی و 
فسادســتیزی، باز کردن حلقه مدیریت برای جوانان انقالبی 
مومــن و آگاه و پذیرش خطا و عذرخواهی را مطرح می کند. 
انقالبــی ماندن، خود را باور کردن و پیشــرفت کردن با امید 
به آینده پیام اصلی گام دوم انقالب اســت. همچنین ســبک 
مدیریتی صحیح مسئوالن در بیانیه گام دوم، اعتماد کردن به 
نســخه داخل و نه بیرون، مدیریت جهادی، برخورد با فساد و 

نفی اشرافی گری است.«

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 60۸۳۱

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱0۵۸7۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به موجب نامه شماره 142223 مورخ 96/7/18 و به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/2/23 و مجوز شــماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــمیرانات مرکز اصلی شــرکت تعاونی 
ارم ســازان برنا به شــماره ثبت 503285 و شناسه 
ملــی 14006453366 بــه تهــران- شهرســتان 
پردیس- بخش جاجرود- دهستان جاجرود- روستا 
خســروآباد- خیابان احســان- بن بست الجوردی- 
پالک 5- کدپســتی 1653113129 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 1370 به ثبت رسیده است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست 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 پردیس

آگهی انتقالی شرکت تعاونی
 ارم سازان برنا به شماره ثبت ۱۳70 

و شناسه ملی ۱40064۵۳۳66 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 6۱04 ۳۳77 4۳۹7 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 6۸4۵
و یا حساب 0۱067۱۳۵۹۵00۹ )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 ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

6/380/0003/1۹0/0001/۵۹۵/000۷/4۹0/0003/۷4۵/0001/8۷۲/۵00روزانهکیهان فارسی

۹/۲00/0004/600/000۲/300/00010/۵60/000۵/۲80/000۲/640/000روزانهکیهان انگلیسی

۹/۲00/0004/600/000۲/300/00010/۵60/000۵/۲80/000۲/640/000روزانهکیهان عربی

۲/۷۹0/0001/3۹0/0006۹۵/0004/160/000۲/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی

۲/۷۹0/0001/3۹0/0006۹۵/0004/160/000۲/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/3۹4/0006۹۷/00034۹/000۲/080/0001/040/000۵۲0/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها

ــــــــ3۵0/000ــــــــ34۲/000دو ماهانهمجله کیهان فرهنگی

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

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

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

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

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون 
شــهریور با کد ملی 2390253393 به نمایندگی شرکت ایجاد محیط )سهامی خاص( به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حامد کاظمی آشــتیانی با کد ملی 0065742461 
به نمایندگی شــرکت نوسازی و عمران اکباتان )سهامی خاص( رئیس هیئت مدیره، آقای سعید 
یادگاری با کد ملی 1530330051 به نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر )سهامی خاص( عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و 
همچنین افتتاح حساب های بانکی و پرداخت از حساب های مذکور و بستن آن ها و کلیه عملیات 
پولی مالی و اعتباری شرکت با توجه به مفاد اساسنامه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت 
مدیره و مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شــرکت انجام 

خواهد شد. اوراق عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت ساخت آزما 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹4۲4 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳۳۸00۱ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 

1398/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای عیسی کریمی به 

کدملی 3801800921 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 

2- خانم ســمانه قاســمی به کدملی 0010700269 به سمت عضو 

هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 3- آقای محمدباقر مظفری نیا به کدملی 

4321865859 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 4- 

آقای مجیــد غمامی به کدملی 0032780672 به ســمت عضو هیئت 

مدیره )خارج از شــرکاء( 5- آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کدملی 

0041717570 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره )خارج از 

شرکاء( 6- آقای حامد حســینی به کدملی 0055865011 به سمت 

عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 7- خانــم میترا اکبر به کدملی 

0052820238 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 8- 

آقای مسعود سادات موسوی به شماره ملی 0041078942 به سمت 

رئیس و عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 9- آقای شهرام مختاری 

به کدملی 0452554438 به ســمت عضو هیئــت مدیره 10- آقای 

امیرعباس فتحــی به کدملی 0064101355 به ســمت عضو هیئت 

مدیره 11- آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد به کدملی 0080004644 

به ســمت عضو هیئت مدیره 12- آقای فرشــید قــادری به کدملی 

2120543321 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

حق امضای کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 

شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

متفقا با مهر شــرکت معتبر اســت و نیز امضای کلیــه اوراق عادی و 

مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 

به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت ۵۱0۱07 و شناسه ملی ۱4006۸0۱6۱6

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1396/12/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو ســال تعیین گردیدند:- شرکت طلیعه 
ســروش پایدار)10320787126( به شماره ثبت 426160 به نمایندگی حمید احمدی به شماره 
ملی 0052754073 به عنوان رئیس هیئت مدیره- شرکت سیمای توسعه کار)10320399467( 
به شماره ثبت 389590 به نمایندگی خانم فاطمه کرمی به شماره ملی 0080178537 به عنوان 
نائب رئیس هیئت مدیره- شرکت تامین اعتماد زاگرس)10320787111( به شماره ثبت 426158 
به نمایندگی آقای حسین نویدی چافی به شماره ملی 2708461486 به عنوان عضو هیئت مدیره 
و مدیر عامل.امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقود اســالمی 
با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شــرکت معتبر اســت، و در 

غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

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

آگهی تغییرات شرکت امین اعتماد پیشرو شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 4۲6۱6۲ 

و شناسه ملی ۱0۳۲07۸7۱۳0


