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بدون نقطه کور

مدعیان حقوق بشــر با رها کردن عنان مرکب 
خشم، بر بندگان خدا خشونت می ورزند و با متشنج 
کردن فضای آرام منطقه، در پی رسیدن به اهداف 
شوم خود هســتند و با ایجاد نزاع و کشمکش در 
میان ملت ها به دنبال تفرقه افکنی و کینه توزی و به 
اصطالح خودشان »ایران هراسی« هستند. غافل از 
این که، قدرت الهی این مردم و انقالب شکوهمندشان 
و رهبر معظم انقالب اسالمی که برگستاخی دشمنان 
صبورانه و مقتدرانه صبر کردند، بسیار باالتر و برتر 
از هر قدرتی است و بارها در مقابل این گردن کشان 
ایستاده اند و همچنان خواهیم ایستاد و از حق قانونی 
خود دفاع خواهیم کرد. حقی که به خواست خداوند 

هیچ گزندی به آن نرسیده و نخواهد رسید.
در دیدار با مســئوالن نظام مورخ 1398/2/24 رهبر 
معظم انقالب در بخشی از بیانات شان می فرمایند: »دولت 
فعلی آمریکا عالوه بر دشــمنی صریح تر با نظام اسالمی، 
بیش از هر دولت دیگر این کشور، در خدمت مصالح رژیم 
صهیونیستی است و به عبارتی بسیاری از سیاستهای آمریکا 
در دست صهیونیست ها است.« و همچنین حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به ادعا و جنجال مقامات فعلی آمریکا از 
جمله رئیس جمهور این کشور مبنی بر اینکه سیاست های 
ما موجب تغییر در ایران شده است، گفتند: »بله، تغییر در 
ایران ایجاد شده اما این تغییر به این صورت بوده است که 
نفرت مردم از آمریکا، ده برابر شده است.« و نیز فرمودند: 
»دست نیافتنی تر شدن منافع جمهوری اسالمی، افزایش 
همت جوانان و افزایش آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی، 
از دیگر تغییرات در ایران است و سخنان مقامات آمریکایی 
نشانگر میزان دوری آنها از واقعیات و محاسبات اشتباه و 

غلط آن ها است.«
رویکرد  استکبارستیزی

 جمهوری اسالمی
با روشــن شدن رویکرد استکبارســتیزی و مبارزه با 
صهیونیسم جمهوری اسالمی، استعمارگران آرامش خود 
را از دست داده و با ایجاد نا امنی در داخل و خارج از کشور 
و منطقه پرداختند که این توطئه ها با قدرت الهی و تدابیر 
رهبر معظم انقالب خنثی شــد و مردم میهن اسالمی از 
این مبارزات سربلند بیرون آمده و استقالل خود را حفظ 

و از انقالب اسالمی حفاظت کردند.
»حاج آقا موســی اسماعیلی« مسئول ستاد بازسازی 
عتبات عالیات شــهر بلد در جنوب اســتان صالح الدین 
عراق، که از محاصره حرم مطهر آقا ســید محمد، عموی 
گرانقدر امام زمان )عج( در شــهر بلد توسط تکفیری های 
داعش خاطرات فراوانی دارند، درباره اقتدار امروز جمهوری 
اســالمی ایران در منطقه غرب آسیا به گزارشگر روزنامه 
کیهان می گوید: »بعد از پیروزی انقالب، علیه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی دشمنی های زیادی اتفاق افتاد. حوادثی 
که هر یک قادر بود کشوری را از پای در بیاورد، اما با تکیه 
بر خداوند به پیروزی رســیدیم. به طوری که امام راحل 
در بیانات خود فرمودند: »این خداوندهست که همه این 

پیروزی ها را نصیب ما کرده است.«
وی ادامه می دهد: »زمان فتح خرمشــهر نفرمودند؛ 
پیروزی ملت ایران، بلکه فرمودند؛ خرمشــهر را خدا آزاد 
کرد. با این جمله، امام راحل به دنیا اعالم می کنند که خدا 
با ماست. کسی که خدا با او باشد شکست نخواهد خورد. با 
وجود توطئه های زیادی که برای جهان اسالم اتفاق افتاد، 
بــا وحدت کلمه و پیروی مطلق از رهبری این نظام، این 

نگاهی به ناکامی های دشمنان در برابر ایستادگی جمهوری اسالمی- بخش پایانی

پیوند والیت و مردم در سنگر مقاومت
گروه گزارش

* حاج موسی اسماعیلی مسئول 
ستاد عتبات شهر بلد در جنوب 
استان صالح الدین عراق: امروز 

تمام آنانی که اهل حقیقت و 
بصیرت اند وحدت کلمه و پیوند 
امت با امام و رهبری را به عنوان 
راز و رمز دوام و بقای جمهوری 

اسالمی می دانند و اذعان دارند که 
هیچ توطئه ای قادر نیست با وجود 

این وحدت کلمه پیوند عمیق و 
ناگسستنی امت و امام این انقالب 

را بشکند.

توطئه ها یکی پس از دیگری منجر به شکســت و نابودی 
شده و می شود.«

حاج آقا موسی اسماعیلی همچنین می افزاید: »وحدت 
کلمه در قامــت امت و امام جمهوری اســالمی آنچنان 
زیباســت که تمامی افکار عمومی آزاد مردان جهان را به 
خود جلب کرده اســت. امروزه تمام دنیا و آنانی که اهل 
حقیقت و بصیرت اند این وحدت کلمه و پیوند امت با امام و 
رهبری را به عنوان راز و رمز دوام و بقای جمهوری اسالمی 
می دانند و اذعان می کنند که هیچ توطئه ای قادر نیست 
با وجوداین وحدت کلمه پیوند عمیق و ناگسستنی امت و 

امام این انقالب را بشکند.«
وی تأکیــد می کنــد: »تفــاوت انقالب اســالمی با 
انقالب هایی که در بعضی کشــورهای اســالمی به وقوع 
پیوســت و پایدار نبود و منجر به زاویه گرفتن و شکست 
شد در رهبری بوده است. رهبری با بصیرت، آگاه، مقتدر و 
برای رضای خدا، این تفاوتی است که بین رهبری جمهوری 

اسالمی ایران و دنیا وجود دارد.«
حفظ »امنیت ملی« 

یک وظیفه مهم برای دولت های مستقل
جمهــوری اســالمی، موقعیت ممتــازی در منطقه 

خلیج فارس دارد و برای حفظ این موقعیت و امنیت ملی 
خود با چالش های زیادی از ســوی اســتکبارگران جهان 

علی الخصوص آمریکا و اسرائیل مواجه بوده است.
حاج آقا اســماعیلی که سال هاست توفیق حضور در 
ســامرا منزل و محــل تولد و غبیت امام زمــان )عج( را 
دارد در ایــن باره به گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: 
»قدرت های شیطانی به سرکردگی آمریکا و سرمایه های 
ملت های اسالمی در منطقه به ویژه در دستان پلید شیوخ 
خلیج فارس همه این امکانات را بسیج کردند که در مقابل 
انقالب اسالمی بایستند. فتنه هایی را که در سال های اخیر 
تحت عنوان داعش و تکفیری ها که منشأ آن با علی الظاهر 
پیروزی انقالب در مصر به رهبری دانشگاه االزهر و علمای 
االزهر و یا آقای مرسی فریب خورده صورت گرفت و این 
اتفاقاتی که شکل گرفت و همه در نهایت منجر به شکست 
شد همه این اتفاقات به قصد این بود که جمهوری اسالمی 
را ساقط کنند اما دیدیم که رهبری با تدبیر و تصمیم گیری 
به موقع و حضور به هنگام ملت ســبب شد که همه این 
توطئه ها خنثی شود و نتیجه معکوسی دهد و همه به نفع 

جمهوری اسالمی تمام شود.«
وی می افزاید: »ایستادگی مردم سوریه و به پاخواستن 
مردم عراق ســبب نابودی فتنه تکفیری ها و داعشی ها به 
سرکردگی آمریکا و عربستان شد و در همین عرصه اقتدار 

انقالب اسالمی به دنیا معرفی شد و همه دنیا شاهد است 
که هر حرکتی علیه نظام جمهوری اسالمی در هر نقطه ای 
از جهان حتی در یمن صورت بگیرد می بینیم که حضور 
معنوی جمهوری اســالمی در دفــاع از مظلومان جهان 
کاماًل واضح اســت و ایران اسالمی ابایی ندارد از این که 
حامی مظلوم و دشمن ستمگر باشد. ما در حمایت از ملت 
مظلوم فلسطین، غزه، یمن، افغانستان و سایر کشورهایی 
که شیعیان در آن حضور دارند، و ملت ها با هر تفکری در 
مظلومیت بســر می برند، با اقتدار کامل و با افتخار اعالم 

می کند که کنار ملت های مظلوم جهان است.«
وی در ادامــه می گوید: »پیروزی ما، نفوذ و حضور بر 
دل ملت های جویای حقیقت در دنیاست. ما در جان جامعه 
جهانی حضور داریم. آزاد مردان و آزاداندیشــان و جوانان 
جویای حقیقت امروز، رهبر عزیز و جمهوری اســالمی را 

الگوی خود قرار داده اند.«
آمریکا طبل توخالی

آمریــکا به منظــور تحکیم قدرت خــود در جهان 
علی الخصوص در میان دولت ها و ملت هایی که از ارزش ها 
و هنجار های او پیروی نمی کردند از طریق اقداماتی نظیر،  
تحمیل جنــگ نیابتی یا وضع تحریم هــای یک جانبه و 

بین المللی با ادعاهایی دروغین نظیر نقض حقوق بشــر، 
نبرد با تروریسم و ریشه های آن یعنی مبارزه با گسترش 
سالح های کشتار جمعی و... به مقابله با جبهه مقاومت در 

منطقه پرداخت.
حاج موسی اسماعیلی که محل خدمتش سال ها کانون 
اصلی درگیری نیروهای مدافع حرم با تکفیری های داعشی 
در عراق بود به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »امروز 
چشم  همه دنیا به جمهوری اسالمی و رهبری مقتدرانه آن 
است و آمریکا با همه گردن فرازی هایش،  ماهیت واقعی اش 
در دنیا مشخص شده است. امروز همه دنیا اذعان می کنند، 
آمریکا طبل  توخالی است و با تبلیغات توانسته بر دنیا اعمال 
زور کند و جمهوری اسالمی به رهبری مقام معظم رهبری 
بــه دنیا و ملت ها اعالم کرد؛ که آمریکا هیچ قدرتی ندارد 
و با نمایش ناوها و ناوشــکن ها می خواهد بر دنیا اســتیال 
پیدا کند، اگر شــماها بایستید و نترسید،  خداوند به شما 
پیــروزی می دهد. تمام این اتفاقات برای دنیا الگو و برای 
جمهوری اسالمی فرصت است. ما به امر رهبری در مقابل 
آمریکا ایستادیم و از حرکت ناوگان ها و ناوها و امثالهم به 
منطقه نهراسیدیم. خداوند هم نصرتش را با ما داد و این 
باور الهی را در تمام حرکات، سکنات و بیانات مقام معظم 

رهبری می بینیم.«
وی در ادامه تصریح می کند: »تمام دنیا شاهد است که 

جمهوری اسالمی به پشتوانه والیت  فقیه با مشت آهنین 
خود در مقابل ســالح های پوالدین استکبار و کشورهایی 
مثل آمریکا که تا بن دندان مســلح هســتند، ایستادگی 
می کند و رهبر عزیز انقالب با اعتماد به نفس و سعه صدر 
در مقابــل همه چنگ و دندان نشــان دادن های آمریکا و 
کشورهای فریب خورده منطقه توانست ایستادگی کند و 
همه توطئه ها را خنثی کند. هرگز نباید به آمریکا اعتماد 
کرد. تمامی این وعده ها، فرستاده ها و تمامی آن هایی که 
آمریکا را واســطه قرار می دهند همه این ها فریب است. 
آمریــکا جز با فریب نمی تواند به پیروزی برســد. ماهیت 
و نیت واقعی آمریکا برای جمهوری اسالمی و رهبر عزیز 
مشخص است. این ما هستیم که برای آمریکا شرط تعیین 
می کنیم. االن دوره اقتدار نظام اسالمی است. این را مقام 
معظم رهبری بارهــا و بارها اعالم کرده اند و گفته اند که 
اگر خواهان ارتباط با جمهوری اسالمی ایران هستید اول 
خودتان را اصالح کنید و به وعده هایتان و تعهداتتان عمل 
کنید. مگر می شود؟! شما پیمان شکن هستید و یک پیمان 
را به ســرانجام نرساندید بعد انتظار دارید که چشمانمان 
را به سوی همه آن  افتضاحات و توطئه ها و شیطنت های 

شما ببندیم و پای میز مذاکره بنشینیم؟!

این کامال آشــکار اســت که ترفند و نیرنگ است و 
نمی تواننــد ره به جایی ببرنــد و مقام معظم رهبری هم 

خیلی آگاهانه و با بصیرت پاسخشان را دادند. 
رسوایی شیطان بزرگ

هــر روزی که بر عمر ایــن تحریم ها و حوادث و این 
اتفاقــات می گــذرد ماهیت آمریکا بیشــتر برای ملت ها 
مشخص می شود. کارشناســان سیاسی معتقدند آمریکا 
خودش نیز احســاس خطر می کند. با این شاخ و شانه ای 
که برای جمهوری اسالمی کشیده و نتوانسته کاری از پیش 
ببرد،  در حال حاضر قدرت آمریکا برای خود عربســتان و 
کشــورهای دیگر زیر سوال رفته و این که اگر قدرتی بود 
می توانســت جمهوری اسالمی را از پای درآورد این همه 
هزینه، ســالح، ناو، امکانات جنگی و چنگ و دندان نشان 
دادن ها راه به جایــی نبردند و اتفاقا روز به روز بر قدرت 
نظامــی و معنوی جمهوری اســالمی و بر عزتش افزوده 
شد. هر قدر آمریکا علیه جمهوری اسالمی موضع گیری و 
تهدید کند،  ایران اسالمی قوی تر می شود و بیشتر به دنیا 
معرفی می گردد. امروز،  آمریکا و هیئت حاکم بر آمریکا به 
این نتیجه رســیده که مبارزه با جمهوری اسالمی، سبب 
معرفی قدرت کشــورمان در دنیا و تحقیر آمریکا و افول 

قدرت آن شده است.
بــه گفته حاج آقا اســماعیلی، در ســفر اخیری که 

نخســت وزیر ژاپــن از طرف رئیس جمهــور آمریکا وارد 
کشورمان شــد،  نیرنگی بود که برای رهبر انقالب آشکار 
شــد و دست رد بر سینه آنها زدند و مقام معظم رهبری، 
آمریکا را الیق مذاکره ندانســتند و پیام ترامپ را شایسته 
پاســخ دادن ندانستند. تمام قدرت آمریکا در گروه همین 
نیرنگ ها و ترفندهای شیطانی است. اگر نتوانند از طریق 
تحریم  اقتصادی و نظامی به پیروزی برسند، از راه خدعه 
و نیرنگ وارد می شــوند و همه کشورهای فریب خورده و 
مستعمره، آمریکا از راه نیرنگ به تصرف او درآمده اند. رهبر 
انقالب بر ماهیت آمریکا کامال واقف هستند و می فرمایند: 

»ملت ایران فریب این وعده ها را نمی خورند!«
یک کارشــناس سیاســی می گوید: »در دیدار اخیر 
نخســت وزیر ژاپن با مقام معظم رهبری،  عالوه بر پاسخ 
کوبنده و مقتدرانه رهبر در برابر سخنان ترامپ به نخست 
وزیر ژاپن می گویند که ما یک گله هایی هم از شما داریم، 
شما هم مرعوب شده اید، بدعهدی کردید و در زیر خیمه 
آمریــکا به عهد و پیمان خود عمل نمی کنید و با اشــاره 
آنهــا روابطتان را با جمهوری اســالمی قطع می کنید و 
این پیام برای نخســت وزیر ژاپنی بسیار حائز اهمیت بود، 
علی رغم انتظارات آنهــا از تاثیر حضور او در مقابل رهبر 
معظم جمهوری اســالمی که با هیچ کس شوخی ندارند 
و فرمودند: »حاال بعدا ما با شــما یک کاری داریم« یعنی 

حواست را جمع کن. 

امید بستن به خارجی ها عقالنی نیست
آمریکا و متحدانش طی یک فرآیند شش ساله با هدف 
نفوذ در افکار مردم و فریب آنها اقدامات مزدورانه ای را انجام 
دادند که به خواســت خدا و تدابیر مقام معظم رهبری و 
آگاهی مردم از نیات شــوم آمریکا و سابقه ننگین او،  این 

نیات و اهداف به نتیجه نرسید.
»مجتبی زارعی« رئیس سازمان بسیج اساتید کشور 
و استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در بخشی از 
ســخنان خود در جمع دانشگاهیان می گوید: »با افشای 
چهره کودتاگــر و فریب کارانه آمریــکا- اروپا علیه افکار 
عمومی ایرانیان و خنثی شــدن خطوط نفوذ در الیه های 
تصمیم  ســازی در کشــور،  اینک زمان مجاهدت جنبش 
اســتادی و دانشــجویی و نخبگانی کشــور اســت که با 
طراحی های خود، عملیات های ضد کودتا را در سراســر 

کشور آغاز کنند.«
وی ادامه می دهد: »حرف هــای توهین آمیز مقامات 
اروپایی که اگر میوه برجام به ایرانیان نرسید، از سایه اش 
استفاده کنند و یا طراحی های موهنی نظیر اینستکس که 
تداعیگر نفت در برابر غذاست،  بر دامنه افسردگی های ملی 
پسابرجامی خواهد افزود و تعلل اروپا درباره نوعی تقسیم 
کار با آمریکا یی  ها بر فروپاشی سرمایه اجتماعی نظام است.«
این اســتاد دانشــگاه تاکید می کند: »از این رو امید 
بســتن به خارجی ها و معطل کردن ظرفیت های کشــور 

به اراده خارجی ها، امری عقالنی نیســت؛ افســردگی ها، 
ســرخوردگی های پســابرجامی داروی مشترک و مخدر 

ضد ایرانی، آمریکا- اروپا در رگ های غیرت ملی است.«
زارعی تصریح کرد: » ســال 98 ســال قیام عمومی 
دانشگاهیان علیه غربزدگی برجام است. جنبش استادی 
بایــد طبیب دوار بطبه باشــد؛ به عنوان پزشــک حاذق 
عمل کند؛ شهر به شــهر و روستا به روستا حرکت کند؛ 
ظرفیت های بومی را شناســایی کند و مردم را به صحنه 
آورد. هر دانشــگاه یک مزیت،  هر کانون یک تخصص، هر 
شهر و روستا و دستگاه اداری باید با کمک عالمان و اهالی 
تجربــه و فنی و مهارت به میــدان آیند و با نیروی کار و 
سرمایه ایرانی مخدر مذاکره را از تن و بدن کارگزار و جامعه 

ایرانی پاک کنند.«

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1398/01/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقایان محمد به تاش به کد ملی  0047174455 و 
سید حســنعلی طبری پور به کد ملی 4989460626 به 
عنوان بازرســین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخــاب گردیدند. آقای محمد رحمدل به کد ملی 
2063173931 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
- آقای امیراسماعیل زارع به کد ملی 4285776391 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید جواد اعرج خدائی 
به کد ملی 1382492294 به ســمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد رسمی 
و اســناد بهادار از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و 
عقود اســالمی با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیئت 

مدیره با همراه مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی فرناس 
تکنولوژی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۰۴6 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۳۸۱۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 

به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 

10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عالئی 

به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 

طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 

به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 

10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 

از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 

امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 

از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 

ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 

و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 

عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 

موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت ۱۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴67۹۸7

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

0036203270 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

045191550 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۹۰۴ 

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومی عــادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
شــد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
- حمیدرضــا طباطبایــی به 
 0050986228 ملی  شماره 
بــه ســمت رئیــس هیئت 
ســیدمرتضی  و  مدیــره 
طباطبایی اوره به شماره ملی 
ســمت  به   1239461941
نایب رئیــس هیئت مدیره و 
مســعود طباطبایــی اوره به 
 0051299471 ملی  شماره 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
مدت  بــرای  مدیره  هیئــت 
دو ســال انتخاب گردیدند - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته و بروات و عقود اسالمی 
با امضا مشترک دو نفر از سه 
نفر اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار 
به  باقریان  می باشــد.مهدی 
 0066322952 ملی  شماره 
به ســمت بــازرس اصلی و 
به  شــرع  رهروی  حمیدرضا 
 0071015647 ملی  شماره 
به ســمت بازرس علی البدل 
بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 

۹۸۹  و شناسه 
ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹6۲۱ 

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان 

تهران مرجع ثبت 
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 
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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 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.
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