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در بخــش اول این گزارش به بررســی 
علل توقــف و ناکامی های اقتصادی در یک 
دهه اخیر پرداختیم و با استفاده از نظرات 
کارشناسان سیاسی و اقتصادی، ریشه تمام 
مشکالت و چالش های کشور را در نوع نگاه 
مسئوالن به مســائل یافتیم. اینک ناظر به 
آینده درصدد آنیم تا دریچه های برون رفت از 
وضعیت کنونی را واکاوی کرده و به جنبه های 

مختلف این مسئله بپردازیم. 
جمالت کلیــدی بیانیه گام دوم در خصوص 
رویکرد صحیح برای پیشبرد انقالب و تسریع در 
رســیدن به اهداف و آرمان ها از این قرار است که 
رهبر انقالب در چند فراز از آن تقابل این دو نگاه 
را با رجوع به تجارب تاریخی ملت ایران شــفاف 

می نمایند.
ایشــان در این بیانیه می نویسند: »محصول 
تالش چهل ســاله، اکنون برابر چشــم 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 جمعّیــت جوان کارآمد، و بســی ویژگی های 
افتخارآمیــز دیگر که همگــی محصول انقالب و 
نتیجه  جهت گیری های انقالبی و جهادی اســت. 
و بدانید که اگر بی توّجهی به شــعارهای انقالب 
و غفلــت از جریان انقالبی در برهه هایی از تاریخ 
چهل ساله نمی بود -که متأّسفانه بود و خسارت بار 
هم بود- بی شک دستاوردهای انقالب از این بسی 
بیشتر و کشور در مســیر رسیدن به آرمان های 
بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت کنونی 

وجود نمی داشت.«
رهبر انقالب در فــراز دیگری از بیانیه تاکید 
می فرمایند: »بــرای همه چیز می توان طول عمر 
مفیــد و تاریخ مصرف فرض کرد، اّما شــعارهای 
جهانی این انقالب دینی از این قاعده مستثنا است؛ 
آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا 
فطرت بشــر در همه  عصرها با آن سرشته است. 
آزادی، اخالق، معنویّت، عدالت، استقالل، عّزت، 
عقالنّیت، برادری، هیچ یک به یک نســل و یک 
جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در 
دوره ای دیگر افول کند. هرگز نمی توان مردمی را 
تصّور کرد که از این چشم اندازهای مبارک دل زده 
شوند. هرگاه دل زدگی پیش آمده، از روی گردانی 
مســئوالن از این ارزش های دینی بوده است و نه 

از پایبندی به آنها و کوشش برای تحّقق آنها.«
پایبندی یا روی گردانی مســئوالن نسبت به 
ارزش های دینی، کلید واژه مهمی است که می توان 
آن را شاه کلید اصلی تحلیل وضع موجود دانست 
و راهــکار برون رفــت از آن را باید در این حوزه 

ریشه یابی چالش های معیشتی مردم- بخش پایانی

 میدان داری جوانان مؤمن و تازه نفس در گام دوم انقالب
رضا الماسی

* حجت االسالم والمسلمین محمد مهدی میرباقری، استاد حوزه و از 
صاحب نظران و اساتید حوزه  »تمدن پژوهی«: بیانیه گام دوم انقالب، تبیین گاِم 

»دولت سازی و جامعه سازی برای رسیدن به تمدن اسالمی« است و آن را 
تئوریزه می کند... چرا نسل جوان مخاطب این بیانیه هستند؟ چون بار اساسی 

دولت سازی که زیرساخت های آن ایجاد شده، روی دوش آنها است و اگر آنها 
اقدام نکنند، ساختارها به ایجاد آن زیرساخت های دولت اسالمی نمی انجامد.

جســتجو کرد. آراء کارشناسان متعددی بر این 
مطلب صحه می گذارد که عالوه بر اهمیت پایبندی 
یا روی گردانی مسئوالن نسبت به ارزش های دینی، 
روحیه نشاط و جوانی بدنه کارگزار کشور نیز برای 

حل معضالت مردم الزم و ضروری است.
رهبر انقــالب در بیانیــه گام دوم از جوانان 
مطالبــه می کنند: »راه طی شــده فقط قطعه ای 
از مســیر افتخارآمیز به ســوی آرمان های بلند 
نظام جمهوری اســالمی است. دنباله  این مسیر 

که به گمان زیاد، به دشــوارِی گذشته ها نیست، 
باید با هّمت و هشــیاری و سرعت عمل و ابتکار 
شــما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران 
جوان، اندیشمندان جوان، فّعاالن جوان، در همه  
میدان های سیاســی و اقتصــادی و فرهنگی و 
بین المللــی و نیــز در عرصه های دین و اخالق و 
معنویّت و عدالت، باید شانه های خود را به زیر بار 
مسئولّیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته 
بهره گیرند، نگاه انقالبی و روحیه  انقالبی و عمل 
جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل 

نظام پیشرفته  اسالمی بسازند.«
دکتر محمد جواد الریجانی فعال و کارشناس 
مسائل سیاسی پس از انتخابات سال 96 در تحلیلی 
از نتایــج آن می گوید: »نتیجه ای که اصولگرایان 
باید از انتخابات سال 96 بگیرند این است که باید 
بــر روی آن معدن اصلی که نیروها و رویش های 
جوان این جریان هستند، سرمایه گذاری وسیع تری 

کنند.«
وی تصریــح می کند: »نبایــد مکانیزم های 
قدیمی و نیروهــای پیرمرد مثل بنده، میدان دار 
این بحث شــوند. بنده معتقد نیستم که باید به 
معّمرین توهین کنیم، معتقد نیستم که از تجربه ها 
نباید اســتفاده کنیم و معتقد نیســتم که نباید 
عبرت آموزی کنیم. همه اینها باید باشــد. آنهایی 
که عمری در امر سیاست صرف کردند، باید کمک 
کنند تا نیروهای تازه نفس مملکت را اداره کنند. 
از جوان ها نترسیم و به آنها میدان بدهیم تا وارد 
عرصه شوند. جوان ها هم باید توجه کنند که تجربه 
خیلی مهم است. بنابراین ان شاءاهلل در دوره بعد 
و در سال 1400 سازمان پذیری نیروهای اصولگرا 
کامال روشــن شود و باید میدان را برای گفتمان 
بســیار مدرن اصولگرایانه بــا نیروهای میدان دار 

جوان باز کنیم.«
چگونگی ورود جریان جوان مومن انقالبی 

به بدنه مدیریتی کشور
در این میان ســؤال دیگری کــه قابل طرح 

است، چگونگی ورود جریان جوان مومن انقالبی 
به بدنه مدیریتی کشــور است. رهبر انقالب سال 
گذشته در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان 
فرمودنــد: »آنچه من بــر آن تأکید می کنم، این 
اســت که ما امروز در جامعه مان نیاز مبرم داریم 
به اینکه آرمان ها را مدام تکرار کنیم، مدام بگوییم، 
مــدام روی آن کار کنیم، مدام مطالبه کنیم. این 
مطالبه گری خیلی چیز خوبی است. مطالبه گرِی 
آرمان ها از آن چیزهایی اســت کــه از آن نباید 

دست برداشــت. اگر چنانچه این حجم عظیم و 
وسیع تهاجم به افکار عمومی از سوی ضّد انقالب 
با این مطالبه گری ها مواجه نشود، قطعاً ویرانگری 

خواهد کرد.«
ایشان تاکید دارند: »یادآوری آرمان ها، مطرح 
کردن آرمان ها، خواستن آرمان ها ، طلبکاری نسبت 
به تحّقق این آرمان ها یک سّدی است در مقابل 
تخریب افکار عمومــی و فضاهای نخبگانی -که 
متأّســفانه روی فضاهای نخبگانی هم دارند کار 
می کنند- و فضاهــای مدیریّتی؛ که در مواردی 
هم متأّسفانه بی تأثیر نبوده. اینجا یک لشکری از 
جوان های مؤمن و انقالبی الزم است که وارد میدان 
بشوند، مطالبه کنند آرمان ها را و خودشان کمک 

کننــد به تحّقق این آرمان ها که البّته اینکه حاال 
چه جوری کمک کنند، جای بحث دارد.«

رهبر انقالب در ادامه بحث سال گذشته، امسال 
در دیدار رمضانی دانشجویان چگونگی ورود این 
جریان به بدنه مدیریت کشور را تبیین فرمودند: 
»یک حرکِت عمومِی معقول و منضبط و صحیح 
و منتظم و عقالئی اگــر بخواهد انجام بگیرد، به 
چنــد چیز نیــاز دارد: اّوالً نیــاز دارد به اینکه از 
صحنه یک شناختی وجود داشته باشد؛ یعنی این 

کسانی که این حرکت را انجام می دهند یا محور 
این حرکتند یا الاقل تحریک کننده  این حرکتند، 
بایستی صحنه را درست بشناسند، عناصر درگیر در 
این صحنه را بشناسند. یک عنصر دیگری که الزم 
است برای این حرکت، این است که این حرکت 
باید یک جهت گیری مشّخصی داشته باشد؛ یک 
جهت گیری منطقی و قابل قبول، که در حرکت 
عمومی ملّت ایران که ما داریم پیشنهاد می کنیم 
و مطرح می کنیم، این جهت گیری، جهت گیری 
به سمت جامعه  اسالمی یا تمّدن اسالمی است.«
بار اساسی دولت سازی اسالمی بر عهده جوانان 
حجت االســالم والمســلمین محمــد مهدی 
میرباقری، اســتاد حــوزه و عضو مجلس خبرگان 

رهبــری و از صاحب نظــران و اســاتید حــوزه  
»تمدن پژوهــی« در تبیین دقیق تر فرمایشــات 
رهبر معظم انقالب بــه تارنمای اختصاصی رهبر 
انقالب می گوید: »ایــن بیانیه در واقع تبیین گام 
»دولت ســازی و جامعه ســازی برای رســیدن به 
تمدن اسالمی« است و آن را تئوریزه می کند. این 
هم فقط با نســل جوان پیش نخواهد رفت، بلکه 
طبیعتاً ساختار های اجتماعی هم باید تحت تأثیر 
قرار بگیرد و اصالح شــود و همراهی کند، منتهی 
چرا نسل جوان مخاطب هستند؟ چون بار اساسی 
دولت سازی که زیر ساخت های آن ایجاد شده، روی 
دوش آنها است و اگر آنها اقدام نکنند، ساختارها به 
ایجاد آن زیرساخت های دولت اسالمی نمی انجامد.«

وی می افزاید: »رســیدن به دولت اسالمی و 
تغییر دولت از دولت مدرن به دولت اسالمی با تمام 
مفاهیم خودش، احتیاج به یک زیرساختارهایی 
دارد کــه این نســل جوان هــم می توانند و هم 
می خواهند که آن را ایجاد کنند و ساختارها دنبال 
چنین کاری نیســتند. اگرچه باید در این مسیر 
همکاری و تعامل کرد و کوشید که آنها متناسب 
با پیشرفت ها تغییر کنند، اما بار را نمی شود روی 
دوش آنها گذاشــت. نکته  اصلی این است که این 
نســل فرهیخته و کارآمد، ظرفیت و انگیزه  این 
کار و امید به تحقق این اهداف را دارد و خســته 
و مأیوس نیست. این نسل از دستاوردهای انقالب 
اسالمی و از آفرینش های الهی برای انقالب اسالمی 
اســت و اگر فعال شود، می توان ساختار را تغییر 

متناسب داد.«
حجت االسالم میرباقری تاکید می کند: »ما 
واقعاً باید ســاختار دولت را تغییر بدهیم. کما 
این که غرب هم االن برای دهه های آینده دنبال 
تغییر دولت اســت. مفهوم حاکمیت را اصاًل با 
گسترش قلمرو مجازی می خواهند تغییر دهند. 
ما هم باید ساختارهای دولت را از دولت مدرن 
به دولت اسالمی تغییر دهیم تا تمدن اسالمی 
درست شود و این نیاز به زیرساخت های جدی 
دارد که این نســل می تواند آنها را ایجاد کند. 
نهادهای رســمی خودشــان را مسئول ایجاد 
این زیرســاخت ها نمی دانند. بدون تحقق آن 
هم دولت اســالمی تحقق پیدا نخواهد کرد. 
یعنی جوشش انقالب اسالمی و نظام انقالبی 
باید آن زیرســاخت های تحقق تمدن اسالمی 
را فراهم کند و این کار نســل جدید اســت. 
االن اقتصاد مسئله  مورد ابتالی ما است، زیرا 
دشمن این مسئله را میدان درگیری قرار داده. 
ما اگر بتوانیم از این مرحله عبور کنیم، به نظر 
می آید که فروپاشــی دشــمن خیلی نزدیک 
می شود، چون آخرین عرصه  درگیری سخت 

او با ما است.«

تشکیل حلقات میانی امت-امامت 
برای تشکیل جامعه و تمدن اسالمی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مطابق عناصر 
4 گانه ای که مورد اشــاره رهبر انقالب بود، الزم 
است در این مقطع برای هدایت، تمرکز، پیگیری، 
فّعالّیت پی درپی و لحظه به لحظه، آن حلقه میانی 
از جنس همان حلقاتی که در مقاطع قبلی انقالب 
حول شخصیت های امین امام امت شکل می گرفت 
ایجاد گردد تا بتوان ضمن همراهی عموم مردم، 
جوانان مومن انقالبی در حوزه های مختلف جایابی 
شده و به نوعی خود را به سیستم مدیریتی کشور 
تحمیل کنند. برخی از صاحب نظران بر این باورند 
که بدون تحرک و اقدام ایجابی مناســب از سوی 
جوانان با خصوصیــات مطروحه نمی توان انتظار 
داشت به سادگی فرآیند جوان سازی بدنه مدیریتی 
کشور اتفاق بیفتد بلکه الزم است با فعالیت های 
متنوع و منسجم حول هدایت های کالن و راهبردی 
رهبری، در یک روند طبیعی این اتفاق محقق شود.
یک کارشناس مســایل سیاسی به گزارشگر 
روزنامه کیهان می گوید: »زمینه جهش کشور با 
محوریت جوانان مومن و انقالبی به سمت تشکیل 
جامعه و تمدن اســالمی در فرآیند تحقق اهداف 
اســالمی که دین و دنیای مــا را تضمین خواهد 
کرد فراهم است، اما تحقق این مهم نیازمند عزم 
جدی تر و کنار گذاشــتن تعارف و تنبلی از سوی 

اقشار مختلف به خصوص جوانان می باشد.«
وی تصریح می کند: »از یک طرف مشــکالت 
و نیازهای کشــور و از طرفی دیگر زمینه پذیرش 
مردمِی چنین حرکتی که از نســخه های معیوب 
چپ و راســت خســته و نا امید هستند ایجاب 
می کنــد همه تالش ها با مختصــات و اقتضائات 
بیان شــده برای روی کار آمدن یک دولت جوان 
و حزب اللهی با هدف تشــکیل جامعه اسالمی و 
حرکت به ســمت تمدن نوین اسالمی متمرکز و 
معطوف گــردد. البته دولت به معنای همه قوای 

نظام نه صرفاً قوه مجریه.«

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و 
زیان منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رسید. داود شاهانی به کد ملی 0452035546 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
و ســیدمحمد حیــدری به کد ملی 4432726253 به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیره و مصطفی رضائی فرخ به کد ملی 
0045732736 بــه عنوان عضو هیئت مدیــره و مدیرعامل و مریم زحمت کش به کد ملی 2161627384 به عنوان عضو 
هیئت مدیره و پرویز ساعدپناه به کد ملی 4699057292 به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
عباس رســتمی چری به کد ملی 005487711 به ســمت بازرس اصلی و حمید باغدوست به کد ملی 0039972119 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام ویرا سهامی خاص
 به شماره ثبت ۵۰۰۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰6۳۰۰6۳۲ 

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

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴6۳

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱6۸۸۹۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری 
طهرانــی با کد ملــی 0043216031 به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره و آقای عبدالحســین بیدآبادی با کد ملی 
0043821121 به سمت مدیرعامل و  عضو هیئت مدیره 
و آقای مهرداد ســنگلجی با کد ملــی 1281757608 
نماینده شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا به شناسه 
ملــی 10102591792 به ســمت نائــب رئیس هیئت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل: چک و سفته و بروات، قراردادها، عقود اسالمی و به 
طور کلی هرگونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد 
نماید به امضاء دو نفر ردیف های اول و دوم اعضای هیئت 
مدیره به همراه مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت 
اداری به امضاء هر یــک از ردیف های اول و دوم اعضای 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پرورش  داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 6۹7۹۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴7۲۹۸ 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شراره شریفی دارنده کد 
ملی به شــماره 0053168224 نماینده شرکت توسعه 
آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی 14003867572 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا جعفریان دارنده 
کد ملی 0323661599 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی 10103233472 
به ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره و آقای رســتم 
خســروی دارنده کد ملــی به شــماره 0056940769 
نماینده شــرکت ساختمانی افق روشــن باربد به شناسه 
ملی 10320555318 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و همچنین اسناد و مکاتبات عادی و اداری 
با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو عضو 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸7۲7 

و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰ 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 6۱۰۴ ۳۳77 ۴۳۹7 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 6۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰67۱۳۵۹۵۰۰۹ )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

۶/380/0003/1۹0/0001/5۹5/0007/4۹0/0003/745/0001/87۲/500روزانهکیهان فارسی

۹/۲00/0004/۶00/000۲/300/00010/5۶0/0005/۲80/000۲/۶40/000روزانهکیهان انگلیسی

۹/۲00/0004/۶00/000۲/300/00010/5۶0/0005/۲80/000۲/۶40/000روزانهکیهان عربی

۲/7۹0/0001/3۹0/000۶۹5/0004/1۶0/000۲/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی

۲/7۹0/0001/3۹0/000۶۹5/0004/1۶0/000۲/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/3۹4/000۶۹7/00034۹/000۲/080/0001/040/0005۲0/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها

ــــــــ350/000ــــــــ34۲/000دو 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 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و ســعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته و برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0083970886 
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره ملی 2721777521 به 

سمت بازرس علی البدل برای یک  سال مالی انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۴۹۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴6۴۳۴۸ 


