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برخی با دیده تردید و گاه عدم آگاهی می گویند: 
»حرکت پدران ما دلیل نیســت، شاید آنها اشتباه 
کردند، اشتباه کردند که انقاب کردند. در کنار این 
انقاب ما چقدر ویرانی و شــهید داشتیم و شاید 
اگر طور دیگر رفتار می کردیم این همه مشــکات 
نداشتیم! به فرض که حتی حرکت امام خمینی)ره( 
صحیح بود، آیا هنوز هم همان مسیر صحیح است 

یا باید روش های جدیدی را اجرا کنیم؟«
اگــر بخواهیم این ســؤاالت را جــواب بدهیم با چه 
متدی باید جواب این ســؤاالت را پیدا کنیم؟ اگر بگوییم 
از فرمایش هــای رهبــر انقالب اســتفاده می کنیم، خب 
سؤال کننده می گوید؛ چه کسی گفته من باید حرف ایشان 
را قبول کنم؟ بگوییم قرآن و حدیث می  گوید، شاید او قرآن 
را قبول نداشته باشد و اگر هم قبول داشته باشد می گوید 

این تفسیر شماست و تفسیر من چیز دیگری است...
همه این سؤاالت در بزنگاه های مختلف اذهان برخی از 
افراد را به خود جلب خواهند کرد. به خصوص اگر صاحب 
این ذهن، جوانی باشــد که پر از شــور و حرارت و دارای 
روحیه ای پرسشگر است. چه باید کرد؟ آیا اصال لزومی به 
تبیین چنین سؤاالتی وجود دارد یا اساساً محلی از اعراب 
ندارند که درخور توجه و گره گشایی از آنها الزم باشد؟ آنچه 
مسلم است اینکه اگر بپذیریم مسائل فوق دارای درجه ای از 
اهمیت هستند، مطمئنا باید با روشی به آنها پرداخت که 
مورد پذیرش واقع شوند. پس تنها وجه اشتراکی که ابتدا 
به ساکن می تواند، مبنای مفاهمه قرار گیرد، گفت و گو با 
زبان عقل است و تا عقل قانع نشده، نمی شود؛ سراغ قرآن 
و روایات و کالم امام)ره( و رهبری رفت. در گزارش پیش 
رو سعی بر این اســت که ابتدا ابعاد هویتی بحث روشن 
گــردد تا بتوانیم در صورت اثبات لزوم پرداختن به چنین 
مسائلی، ســراغ روش های پاسخگویی، معرفی یک طرح 

موفق و چگونگی تبیین این مسائل برویم.
 انسان ها در دنیا بهترین ها را می خواهند

رسیدن به بهترین ها، نیاز و آرزوی هر انسانی است آن 
هم از نوع کامل ترینش، اما با توجه به گرایش های درونی، 
ممکن است انسان از این مسیر)رسیدن به کمال( منحرف 
شود. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که برای 
شناخت کماالت انسانی یا همان بهترین خواسته های انسان 
چه مقدماتی را باید طی کرد؟ چه می شود که دراین مسیر، 
یکی سر از پست ترین مواضع برمی آورد ودیگری به نقطه ای 
می رسد که زاللی و روحانیت او، دِل المذهب ها را هم نرم 
می کند؟ این ســؤاالت را کســی می تواند پاسخ بدهد که 

بلِد این راه باشد.
حجت االســالم دکتر مجتبی مصباح یکی از اساتید 
قدیمی و دوست داشتنی حوزه ودانشگاه است که می تواند 
به ما کمک کند. او در پاسخ به سؤاالتم می گوید: »حرکت 
در مسیر کمال بدون یک »نظام فکری« امکان پذیر نیست 
و مانند این است که انسان هر لحظه با ابهام حرکت کند؛ 
یعنی یک معیار دقیق و مشــخصی ندارد. در جاهایی که 
مسیر مشخص و واضح است و همه از همان مسیر می روند، 
خیلی ابهام ایجاد نمی شود، اما سِر دوراهی ها نیاز به یک 
تشخیص و معیار دقیق وجود دارد. بنابراین اگر کسی یک 
نظام فکری مشخصی داشته باشد، در این موارد مبهم نیز 
می تواند درست تشــخیص داده و درست تصمیم بگیرد. 
شــاید بهترین تعبیر در این باب را رهبر انقالب دارند که 
می فرمایند: »فهم درست از مبانی اسالمی، کاری می کند 
که انسان در هر لحظه ای، احساس می کند در کجای راه 

آشنایی با عملکرد موفق ترین
» منظومه تفکر دینی« طرح فرهنگی کشور

 ریشه رسیدن به آرمان های انسانی
رضا الماسی

*  حجت االسالم والمسلمین دکتر مجتبی مصباح: عموم مردم جامعه ما مسلمان هستند 
و اگر از آنها بپرسید که به وجود خدا، پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( اعتقاد دارید، پاسخ شان 

مثبت است، اما اینکه ریشه های فرهنگی)اعتقادات( چه ربطی دارد به سبک زندگی، 
حرکت های اجتماعی، حرکت های سیاسی و تصمیم گیری هایی که ما در عرصه عمل 

داریم)از جمله عرصه خانواده، تعلیم و تربیت، مدیریت جامعه، اقتصاد و. ..( خیلی روشن 
نیست و گمان می شود که شاید اینها به یکدیگر ارتباطی نداشته باشند.

  بخش نخست

و به سمت کدام هدف حرکت می کند؛ قدرت تحلیل برای 
حوادث می یابد و وظیفه  خودش را در هر شرایطی تشخیص 
می دهد.«)بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و 

دانش آموزان بسیجی طرح والیت 78/6/13(
»نظام فکری« نقشه راهی برای رسیدن 

به بهترین ها
»نظام فکری به انسان یک نقشه راه می دهد. شما فرض 
کنید می خواهید به جایی سفر کنید، اما نقشه ندارید! نه 
هدف مشخص اســت، نه مسیرها مشخص اند، هر لحظه 
باید از کسی مسیر را بپرسید، ممکن است خیلی از راه ها 
را اشتباه بروید و مجبور باشید برگردید، در تصمیم گیری 
میان انتخاب راه ها دچار تردید می شــوید و. .. نظام فکری 

این قدرت پیش بینی را به انسان می دهد.«

 دکترمجتبی مصباح با بیان مطلب باال به گزارشــگر 
کیهان می گوید: »شــما شــخصیتی مثل مرحوم شهید 
مطهــری را در نظر بگیرید، ایشــان این طور نبود که در 
زمان تحصیل شــان همه طرز فکرهایی که با آنها مواجه 
می شدند را مطالعه کرده باشند یا پاسخ های سؤاالت شان 
را پای درس کســی یاد گرفته باشند. ایشان چه ویژگی 
داشــتند که وقتی با تفکر مارکسیسم و تفکرات التقاطی 
مواجه می شدند، انحرافات را دقیقاً تشخیص داده و تذکر 
می دادند. آیا راه مواجهه با مشــکالت فکری و ذهنی این 
اســت که همه مکاتب فکری را جداگانه بررســی کرده و 
از کســی یاد گرفته باشــیم؟ ما در مسیر زندگی دائما با 
سؤاالت، شبهات و ابهامات جدیدتری مواجه می شویم. اگر 
یک چارچوب فکری و معیاری داشته باشیم، می توانیم در 
مواجهه با سؤاالت و شبهات بعدی هم راه را پیدا کنیم.«

سیدعلی طباطبایی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران 
و جوانی اســت که پس از رســیدن به ضرورِت داشــتن 
منظومه فکــری در زندگی فردی و اجتماعی اش برایمان 
توضیح می دهد: »بدون دانســتن چگونگی اثبات مبانی 
دینی و ارتباط اجزای دین با یکدیگر شــاید بتوان زندگی 

کرد، اما این زندگی همواره با شــک مواجه خواهد بود. با 
پیداکردن یک منظومه فکری منســجم، انسان در مسیر 

خود مستحکم تر قدم برمی دارد.«
در کنار تمام دیدگاه هایی که نسبت به معارف اسالمی 
وجــود دارد، تنها یک دیدگاه اســت که به ویژگی »نظام 
مندی معارف اسالمی« و»لزوم حضور دین در تمام شئون 
زندگی« قائل اســت. سرآمد شــخصیت های قائل به این 
نوع نگاه در معاصر، حضرت امام خمینی)ره( و شــاگردان 
ایشان بودند. به عنوان نمونه جانشین ایشان حضرت امام 
خامنه ای در مقدمه کتاب طرح کلی اندیشــه اسالمی در 
قرآن آورده اند: »مســائل فکری اسالم، به صورت پیوسته 
و به عنــوان اجزای یک »واحد« مورد مطالعه قرار گیرد و 
هریک به لحاظ آنکه جزئی از مجموعه دین و عنصری از 

یک مرکب و استوانه ای در این بنای استوار است و با دیگر 
اجزاء و عناصر هم آهنگ و مرتبط است، نه جدا و بی ارتباط 
با دیگر اجزاء، بررسی شود تا مجموعاً از شناخت این اصول، 
طرح کلی و همه جانبه ای از دین، به صورت یک ایدئولوژی 
کامل و بی ابهام و دارای ابعادی متناســب با زندگی چند 

بعدی انسان، استنتاج شود.« )1353/08/03(
همچنین شــاگرد دیگر حضرت امام)ره(، آیت اهلل 
محمد تقی مصباح یزدی دراین خصوص معتقد اســت: 
»شاکله صحیح اسالم در تعبیر قرآنی شجره است. رابطه 
اجزای دین با یکدیگر همانند رابطه اجزای درخت است. 
ریشه دارد، تنه دارد، شاخ و برگ دارد، میوه دارد. اجزای 
دین مانند گل های متنوعی نیستند که جدا از هم باشند 
و ما اینها را به هم بچســبانیم و بشــود یک دسته گل! 
خیر؛ اجزاء دین مانند اجزاء یک درخت است که با هم 
رابطه ارگانیک دارند. ریشه هایش را باید بشناسیم، اول 
از ریشه ها حفاظت کنیم. اگر ریشه ها حفظ نشود، روزی 
می پوسد و کل درخت می خشکد. ریشه های دین همان 
افکاری است که به آن می گویند افکار بنیادین)اعتقادات(. 
اینها را باید حل کرد، باور کرد و ترویج کرد. اینها را باید 

در ســطوح مختلف به دیگران فهماند تا آسیبی به این 
شجره مبارکه نرسد.«

امیر غفاری  فعال فرهنگی با  اشاره به مهم ترین خأل 
مجموعه های فرهنگی کشــور تأکید می کند: »طی این 
ســال ها جای مباحثی در تبییــن مبانی فکری به صورت 
نظام منــد که تمام اجزای دین و ارتبــاط آنها با یکدیگر 
و همچنیــن ربط آنها با زندگی ما را تبیین کرده باشــد، 
همیشه خالی بود. آیا افرادی که درگیر مسائل و فعالیت های 
فرهنگی می شــوند، خودشــان با فرهنگ و مبانی اسالم 
آشــنایی دارند؟ آیا افرادی که با هم کارفرهنگی می کنند 
با یکدیگر اشتراک فکری هم دارند؟ متأسفانه همیشه این 
مطلب در میان فعاالن فرهنگی به عنوان یک موضوع بسیار 

مهم مورد غفلت واقع شده است.«

منظومه فکری فرهنگ ما را می سازد
با توجه به تعریف صحیحی که از »فرهنگ« توســط 
بــزرگان فکری صورت گرفته، فرهنگ شــامل مجموعه 
»باورها« و »ارزش ها«ست. حجت االسالم والمسلمین دکتر 
مجتبی مصباح دراین باره  می گوید: »با توجه به فرمایشات 
حضرت آقا، فرهنگ از یک طرف دارای ریشه هایی است و از 
طرف دیگر آثار و مظاهری دارد. ریشه های فرهنگ همان 
اندیشه های انسان هاست که در جامعه رشد می کنند و به 
باور تبدیل می شوند. آثار و مظاهر فرهنگ نیز همان رفتار 
انسان هاست که در صحنه های مختلف اجتماعی در جامعه 
بروز داده می شود. ریشه همه اینها به مسائل اعتقادِی نظری 

برمی گردد که در باورهای دینی ما وجود دارد.«
وی با  اشاره به یکی از نقایص سیستم آموزشی کشور)به 
خصوص در بعد دینی( تصریح می کند: »درخصوص پیوند 
»ریشه های فرهنگی« با »آثار و مظاهر فرهنگی« بحث وکاِر 
زیادی نمی شود. عموم مردم جامعه ما مسلمان هستند و 
اگر از آنها بپرســید که به وجود خــدا، پیامبر)ص( و اهل 
بیت)ع( اعتقاد دارید، پاسخ شان مثبت بوده و آن ریشه ها 
را اجماال قبول دارند؛ اما اینکه ریشه های فرهنگی)اعتقادات( 

چه ربطی دارد به ســبک زندگی، حرکت های اجتماعی، 
حرکت های سیاسی و تصمیم گیری هایی که ما در عرصه 
عمل داریم )از جمله عرصه خانواده، تعلیم و تربیت، مدیریت 
جامعه، اقتصاد و...( و چه پیوندی بین ریشه ها و مظاهر دین 
وجود دارد، خیلی روشن نیست و گمان می شود که شاید 
اینها به یکدیگر ارتباطی نداشــته باشند. اینکه برخی فکر 
می کنند ما می توانیم مسلمان باشیم، اما در همه موارد  اشاره 
شده، نحوه عمل مان را از دیگران تقلید کنیم و علوم مربوط 
به آنها را هم دربســت از دیگران بگیریم و عمل کنیم، در 
واقع یک نوع سکوالریسم )یعنی جدایی تفکر دینی از عرصه 
زندگی اجتماعی( می باشــد که ناشی از این است که این 
روابط را   نمی دانند و درست تبیین نشده یا احیانا برخی 
قبول ندارند که از اساس رابطه ای میان این دو وجود دارد.«

آقای علی افشاری مهر فعال دیگر دانشجویی و مسئول 
ســابق بسیج دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه 
تهران به گزارشــگر کیهان می گوید: »متأسفانه هنوز بعد 
از گذشت 40 ســال از انقالب، یک شلختگی و ولنگاری 
فرهنگی بر کشور حاکم اســت. ما در جنگ نرم همانند 
دفاع مقدس)جنگ سخت( عمل نکردیم. در جنگ سخت 
جایگاه همه معلوم است و اخبار و جریانات جاری عینا به 
اطالع مردم می رسد و آنها متوجه خطرات موجود می شوند 
و عکس العمل های الزم را از خود نشــان می دهند، اما در 
جنگ نرم علی رغم اینکه عقبه های فکری و تئوریک نظام 

به عنوان فرماندهان عملیات های فرهنگی، الیه بندی های 
عملیات فرهنگی و نقشه و کالک عملیاتی مشخص است، 
عناصری مثل شهید باقرِی جنگ سخت وجود ندارد که 
نقــش اطالعات عملیات را بازی کنند و نیروهای میادین 
فرهنگــی را به یکدیگر و همچنین بــه فرمانده عملیات 
فرهنگی و به تبع آن به امام امت متصل نمایند تا از این 
حالت شلختگی و ولنگاری فرهنگی به یک نظم منسجم 

در جبهه فرهنگی انقالب برسیم.«
در گام دوم انقاب چه باید کرد؟

با این تفاســیر، فرهنگ که پایه و زیرســاخت تمام 
پیشرفت ها در گام دوم انقالب است، در اوضاع آشفته ای 
قرار دارد. چه باید کرد؟ حجت االسالم دکتر مجتبی مصباح 
در پاسخ به این سؤال تصریح می کند: »به نظر می رسد که ما 
اگر بخواهیم در گام دوم انقالب اسالمی پِی مسئله فرهنگ 
و به دنبالش زمینه ســازی برای تمدن سازی اسالمی کار 
کنیم، احتیاج داریم زیرساخت های نظرِی و فکری اش را 
محکم کنیم و همچنین پیوند این زیرساخت فکری را با 
امتدادهای اجتماعی دقیقاً نشان دهیم که پذیرش یا عدم 
پذیرش این دیدگاه های اسالمی چه تفاوت ها و تأثیرهایی 

در صحنه های مختلف اجتماعی خواهد داشت.«
آقای غفاری، فعال فرهنگی نیز در این باره می گوید: »با 
توجه به مشــغله ها و هجمه های سنگین رسانه های معاند 
علیه باورها و ارزش های اسالمی و انقالبی و همچنین ذهن 
افراد، متأسفانه بسیاری از مردم )حتی متدینین( دچار یک 
روزمرگی و سطحی نگری شده و دیگر فرصتی برای فکرکردن 
و تأمل پیرامون مسائل اساسی عالم هستی ندارند. از طرفی 
حتی مجموعه هایی که متولی امر آموزش و پرورش و توسعه 
فرهنگ اسالمی هستند توجهی به وظایف شان ندارند و کار 
خاصی انجام نمی دهند. همه اینها در حالی است که ما حدود 
4 و نیم میلیون دانشجو در سطح کشور داریم که اینها موتور 
محرک حرکت کشور هستند و اگر کشور بخواهد در گام دوم 
انقالب حرکت جدی خودش را انجام بدهد، طبیعتاً عناصر 

محرک آن را باید با مبانی انقالب آشنا کرد.«
نکته قابل توجه این اســت که عالوه بر دانشجویان، 
طالب حوزه های علمیه نیز به عنوان بازوی دیگر فکری و 
فرهنگ ساز جامعه از این مسئله مستثنی نبوده و آنها هم 
به آشنایی با این گونه مباحث احتیاج دارند. از آقای مرتضی 

گرجی طلبه سطح یک حوزه علمیه تهران می پرسم؛ شما 
کــه در حوزه تحصیل کرده اید چقدر با زیرســاخت های 
منظومه فکری اسالم آشنایی دارید؟ او در پاسخ می گوید: 
»اتفاقاً یکی از نقاط ضعف سیســتم آموزشــی حوزه این 
اســت که طالب سطح یک )پایه یک تا 6( با این مباحث 
به صورت »نظام مند« آشنا نمی شوند و به هیچ عنوان این 
مطالب به شــکل نظام مند در دروس حوزه وجود ندارد. 
البته در سطح 2 به صورت پراکنده اشاراتی می شود، اما به 

هیچ عنوان کامل و نظام مند نیست.«
مطابق تفســیر علمــا، تمام حرکت های سیاســی- 
اجتماعی اهل بیت)ع(- از جمله قیام امام حسین»ع«- و 
نایبان خاص و عام ایشان نیز در چارچوب همین منظومه 
فکری قابل تحلیل است. با جست وجو در میان انبوهی از 
فعالیت ها و عملیات های فرهنگی که در کشور صورت گرفته 
و می گیرد، تنها به یک طرح جامع و اساسی که به تایید 
رهبر معظم انقالب نیز رسیده برمی خوریم که توانسته این 

خأل جدی را پر کند؛ »طرح والیت«.
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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 

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 6۹۷۹۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۷۲۹۸ 

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 ۱۰۱۰۰۴6۷۹۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/8/3 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه و حساب ســود و زیان سال مالی 96 
شــرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت - موسسه حسابرسی داریا روش به 
شناسه ملی 10320272938 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا 
رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به سمت بازرس علی البدل برای سال 
مالی منتهی به 1397/12/29 انتخاب گردیدند - روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۱6 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲6۵66۷

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم 
گردید و آقای علی عبادت طلب بارکوسرائی به شماره ملی 2720906077 
به ســمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه: تهران- خیابان 
آیت اله طالقانی- خیابان فلسطین- پالک 362- طبقه اول- واحد شمالی 

کدپستی 1416894533 می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۱۵۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۳۸۵۴


