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حجت االسالم والمسلمین دکتر 
الهی راد، رئیس مرکز آموزش های 

بنیادین موسسه امام خمینی)ره(: 
24 سال از برگزاری طرح والیت 

می گذرد، اما سخنان رهبر انقالب در 
سال های ابتدایی برگزاری این طرح 

نه تنها تغییر نکرده، بلکه با شدت 
بیشتری بیان شده است. طبق نظر آقا، 

طرح والیت نه فقط برای دهه 70 و 
مبارزات فکری آن دوره مفید بود، 
بلکه هم اکنون و آینده نیز فرصتی 

برای نظام هست و خواهد بود.

احساســات و عواطف در انسان نقش موتور 
محرک را دارد و انسان را به حرکت در می آورد. بدون 
احساسات نمی شود به سمت اهداف حرکت کرد، 
الزم اســت، اما کافی نیست. احساسات و عواطف 
وقتی مبتنی بر عقل می شــود، حرکت به درستی 
اتفاق می افتد. عقل برای انسان حکم چراغ را دارد. 
احساسات و شور حسینی)ع( نیز وقتی مبتنی بر 
فهم عقالنی قیام عاشورا شود، تحوالت عظیم فردی 

و اجتماعی را رقم خواهد زد. 
آموزش مبانی اندیشه اســالمی)طرح والیت(، همه 
ویژگی های الزم در گام دوم انقالب برای تجهیز افسران 
جوان به منظور پای نهادن در جنگ نرم را داراست. برای 
آشنایی بیشتر با ابعاد این طرح و بررسی نتایج و آثار آن، 
بار سفر را بسته و به مشهد مقدس، محل برگزاری بیست 
و چهارمین سال برگزاری این طرح عظیم فرهنگی می روم. 
صدای سوت قطار از خواب بیدارم می کند و می گوید 
وارد مشهدالرضا)ع( شده ایم. پس از پیاده شدن از قطار، 
قبل از هرچیز به زیارت ولی نعمت مان می روم و از ایشان 
می خواهم رزق ســفرم را جفت و جور بفرمایند. از حرم 
مطهر رضــوی)ع( رهســپار اردوگاه شــهید کاوه )محل 
برگزاری یکی از دوره های طرح والیت( می شــوم. حال و 
هوای اردوگاه، انسان را به یاد پادگان دوکوهه که در دفاع 
مقدس محل آماده سازی و تجهیز رزمندگان برای اعزام به 
خط مقدم جبهه جنگ سخت بود، می اندازد. قصه اینجا هم 
همین است. فراگیران دوره های طرح والیت با چله نشینی 
خود، آماده ورود فعال به جبهه های فرهنگی در دانشگاه ها 

و مراکز فکری جامعه می شوند.
نمــاز ظهر و عصــر را در مســجد اردوگاه به امامت 
حجت االسالم دکتر مجتبی مصباح اقامه می کنیم. ایشان 
که از جمله اساتید طرح والیت است، بعد از نماز در گفت 
و شنودی مختصر و در توصیف این طرح به ما می گوید: 
»کاری که طرح والیت می کند این است که به مخاطبین 
خود یک نظام فکری می دهد. این نظام فکری از بسیاری 
از شــبهات جلوگیری می کند و به سؤاالت زیادی پاسخ 
می دهــد. حداقل فایده این طرح این اســت که افراد در 
ابهامات بعدی شان می دانند که باید به کجا )چه منابعی 
و چه افرادی( مراجعه نمایند، براساس چه اصولی حرکت 
کنند و چه شــاخص هایی را اصل قــرار دهند. این طرح 
نشان می دهد چگونه نظام فکری اسالمی با »امتدادهای 

اجتماعی« اش ارتباط برقرار می کند.«
خاطره اولین بار...

در ادامه به دانشگاه فردوسی)یکی دیگر از محل های 
برگزاری دوره های طــرح والیت( می روم تا در خصوص 
تاریخچــه برگــزاری ایــن دوره هــا و مطالــب دیگر با 
حجت االسالم والمســلمین دکتر صفدر الهی راد رئیس 
 مرکز آموزش های بنیادین موسســه امــام خمینی)ره(

 گپ وگفتی داشته باشم. 
این استاد حوزه و دانشگاه درباره تاریخچه این طرح 
توضیح می دهد: »بعد از انقالب، برخی نوسان های فکری، 
و گرایش های مارکسیســتی و لیبرالیســتی در بعضی از 
انقالبیون پیدا شده بود. سال 1375 که شرایط فرهنگی 
کشور به سمت و سوی خاصی رفته و به تعبیر حضرت آقا 
کشور تحت شبیخون، ناتو و تهاجم فرهنگی قرار داشت، 
برخی مســئوالن دلســوز نظام خدمت آیت اهلل مصباح 
رسیدند و گفتند؛ با توجه به تهاجم تمام عیاری که دشمن 

آشنایی با عملکرد موفق ترین طرح فرهنگی کشور
 بخش دوم

فلسفه
 
آموزش مبانی اندیشه ا سالمی با طعم

در حوزه فرهنگ شروع کرده چه باید کرد؟ آیت اهلل مصباح 
با درک دقیق شرایط آن روز و نیاز واقعی بشر به تعمیق 
باورها و تدارک زیرســاخت های فکری اندیشه اسالمی، 

طرح والیت را طراحی کردند.«
وی درخصوص مخاطبین طرح والیت اظهار می دارد: 
»دوره های طرح والیت عالوه  بر دانشجویان برای طالب 
حوزه های علمیه نیز برگزار می شــود. هر ساله در بخش 
دانشجویان تمام ظرفیت به بسیج دانشجویی اختصاص 
داده شــده و به هر میزان که بســیج دانشجویی نتواند 
ظرفیت موجود را پوشــش دهــد، ظرفیت باقیمانده در 

اختیار مراکز دیگر قرار خواهد گرفت.«
معرفی محتوای طرح والیت

حجت االسالم والمسلمین الهی راد در توضیح محتوای 
طرح والیت می افزاید: »طرح والیت 6 محور اساسی دارد 
که همان زیرســاخت های فکری است و شامل مباحث؛ 
معرفت شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، فلسفه اخالق، 
فلسفه حقوق و فلسفه سیاست می باشد. این طرح تالش 
کــرده که یک رابطه ارگانیک بین مســائل دینی برقرار 
کنــد. این مفاهیم ذاتا با هم ارتبــاط دارند و ادعای این 
طرح این است که همه معارف اسالمی را ما می توانیم در 
یک مجموعه منسجم و هماهنگ ارائه کنیم به طوری که 

ارتباط منطقی بین اجزای آن قابل فهم باشد.«
حضرت عالمه مصباح یزدی در تبیین ارتباط ارگانیک 
محورهای 6 گانه طرح والیت توضیح    می دهد: »مهم ترین 
مسئله اجتماعی ما که اصال انقالب ما براساس آن به وجود 
آمده، مســئله حکومت اسالمی و والیت فقیه است. این 
نظام )جمهوری اسالمی( با نظام های دیگر فرقی ندارد، 
حداکثر یک نظام دموکراتیک اســت. ویژگی اصلی این 
نظام، نظام مبتنی بر والیت فقیه و براســاس ارزش های 
اسالم در باب امور سیاسی و کشورداری است. چنانچه ما 
بخواهیم این مسائل را حل کنیم یک اصول موضوعه ای 
دارد کــه قبال باید آنها را حل کنیم. از جمله اینکه بین 
مــردم و حاکم، بین راعی و رعیت حقوق متقابلی وجود 
دارد. اصال حقوق چیســت و چگونه پیدا می شود؟ وقتی 
پای بحث های حقوقی باز می شود تقریبا در همه نظام های 
حقوقی عالم، یک بخش هایی را اختصاص داده اند به رعایت 
ارزش های اجتماعی و رعایت اصول اخالقی. این ها یکی 

از مبانی حقوق اســت. ما برای اینکه این را حل کنیم 
بایــد ببینیم اصال ارزش ها از کجــا به وجود می آیند؟ 
آنچه ما از اســالم می فهمیم این است که این ها مبتنی 
است بر یک شناخت خاصی از انسان و هستی. ما وقتی 
می توانیم ارزش های انسانی را معرفی کنیم، که انسان 
را درست شناخته باشــیم. خود همین انسان را وقتی 
خواستیم بشناسیم باز ما باید رابطه اش را با خدایی که 
آفریننده اش هست در نظر بگیریم و همین طور در عالم 
بعدی عالم آخرت؛ این از مقوله علوم فلســفی است. از 
ســنخ علوم تجربی و آزمایشگاهی و طبیعی نیست. در 
آزمایشــگاه نمی شود خدا را پیدا کرد به وسیله اسباب 
آزمایــش و تجربه حســی و آخــرش وقتی صحبت از 
هستی شناسی می شود، آن وقت سؤال می شود که شما 
هســتی را چگونه می شناسید؟ با چه ابزاری؟ اعتبارش 
چیست؟ از کجا ثابت می شود؟ که پاسخ این پرسش ها 

برمی گردد به معرفت شناسی.«
نظر رهبر معظم انقالب درباره طرح والیت

حجت االسالم والمسلمین الهی راد، نویسنده کتاب 
سوم طرح والیت )انسان شناسی( درباره نظر رهبرانقالب 
نسبت به این طرح می گوید: »رهبر انقالب معتقدند که 
»کار های خوب در کشور زیاد داریم، اما ویژگی این کار 
خوب )طرح والیت( این است که بنیان سازی می کند و 

پایه های فکری را شکل می دهد.« 
ایشــان در جای دیگری می فرمایند؛ »طرح والیت 
آن قــدر خوب و ســازنده اســت که هرچــه برای آن 

سرمایه گذاری شود زیاد نیست.« 
همچنین ایشان خطاب به مسئوالن فرهنگی کشور 
می فرمایند که این طرح را مغتنم شمرده و آن را توسعه 

و گسترش بدهند.
مقام معظم رهبری در این باره فرموده اند: »احساسات 
و عواطف خوب است و تحریک آن هم خوب است. مثل 
همین اربعین که مردم با عواطف و احساســات شــان 
شــرکت می کنند، اما احساسات     می تواند پوچ باشد 
و می تواند مبتنی بر مبانی باشــد. باید اصول و مبانی را 
در اذهان تقویت کــرد. همین طرح والیت چیز خوب 
و الگویی اســت که محصول آقای مصباح  ادام اهلل بقائه 
است، ایشان هم منبع فکر و محتوا را داشتند و هم ابزار 

را )مانند شــاگردان(. این تجربه است، باید حمایت شود.« 
)1395/08/19(

آقای علی اصفهانی دانش آموخته دوره ششــم طرح 
والیت در ســال 1380 بوده و هم اکنــون در بخش فنی 
سایت نطنز سازمان انرژی اتمی مشغول کار است. او هنوز 
همدســتی بر آتِش جنب وجوش های فرهنگی داشته و به 
گزارشگر کیهان می گوید: »بنده با محتوا و دانش آموخته های 
دوره های فرهنگی و معرفتی دیگری هم که در کشور برگزار 
می شود، ناآشنا و بی ارتباط نیستم، اما در مقام مقایسه، هیچ 
کدام از آنها نتوانستند مطالب را مانند طرح والیت به صورت 
نظام مند از ریشه ها شروع کنند و به مسائل کاربردی و عملی 

مثل حقوق و سیاست و اجتماع و... برسانند.«
دکتر الهی راد در بخش دیگری از سخنانش می افزاید: 
»االن 24 سال از برگزاری طرح والیت  می گذرد، اما سخنان 
رهبر انقالب در ســال های ابتدایــی برگزاری این طرح نه 
تنها تغییر نکرده، بلکه با شــدت بیشتری بیان شده است. 
به عنوان نمونه در ســال گذشته، در جلسه ای که در دفتر 
رهبر انقالب به دستور ایشان برای پیگیری مباحث مرتبط 
با طرح والیت برگزار شــد، نماینده حضرت آقا نقل کردند 
که رهبــری اخیراً فرموده اند: »طرح والیت فرصت بزرگی 
برای نظام بوده، هســت و خواهد بود.« پس طبق نظر آقا، 
طــرح والیت نه فقط برای دهــه 70 و مبارزات فکری آن 
دوره مفید بود، بلکــه هم اکنون و آینده نیز فرصتی برای 
نظام هســت و خواهد بود. این تعبیر  اشاره دارد به تاثیری 
که این طرح در ادامه حیات انقالب و نظام اســالمی دارد 

تا برسد به رویکرد تمدنی که انقالب به دنبال آن است.«
وی با  اشــاره به توجــه ویژه رهبر انقــالب به طرح 
والیت، می گوید: »ایشــان حــدود 10 دیدار اختصاصی با 
دانش آموختگان طرح والیت داشته اند. عالوه  بر تاییدات، 
تاکیدات و تعابیر مختلف رهبر انقالب، شخص ایشان پیگیر 
اجرای دوره های طرح والیت هستند. یعنی خود حضرت آقا 
به کمک مسئوالن دفتر مقام معظم رهبری، مسائل کالن 
دوره هــا را پیگیــری می فرمایند. حتی گاهــی اوقات که 
مشــکالت و چالش هایی برای اجرای طرح به وجود آمد، 
شخص حضرت آقا ورود پیدا کردند و با صدور دستورالعمل 

و ابالغیه ای مسائل را حل کردند.«
انگیزه فراگیران و خادمین

آنچه می تواند برای کســانی کــه طعم حضور در این 
دوره ها را نچشــیده اند جذاب باشــد، انگیــزه فراگیران و 
خادمین از حضور در طرح والیت است. علی اصفهانی که 

عالوه  بر حضور در طرح والیت، در ســال های 82، 83 و 
84 هــم عضو کادر خادمین برگزاری دوره ها بوده، درباره 
انگیزه اش به ما می گوید: »سال های دانشجویی ما با دوران 
موسوم به اصالحات مقارن و در فضای آن سال ها، دانشگاه ها 
به شــدت با حمالت تئوریک و ایدئولوژیک جریان هایی 
که با مبانی انقالب زاویه داشــتند همــراه بود. به دنبال 
جوالن این جریانات در کف دانشگاه ها، شبهات اعتقادی 
در بین دانشجویان موج می زد. طبیعتا من هم مثل همه 
دانشجویان در معرض این شبهات قرار می گرفتم تا جایی 
که تقریبا تمام عقایدم تحت شــبهات سنگین فروریخت 
و در اعتقاداتــم تزلزل ایجاد شــد. برای فرار از این حالت 
شّکاکیت، در یکی از شب های قدر به ائمه)ع( متوسل شدم 
و درخواست کردم که از آن وضعیت نجات پیدا کنم. پس 
از مدتی از طریق دوستان دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه 
با طرح والیت آشنا شدم و مثل تشنه ای که به آب رسیده 

باشد با اشتیاق در این طرح شرکت کردم.«
آقای علی افشاری مهر که دانشجوی کارشناسی ارشد 
»روانشناسِی شناختی« دانشگاه تهران و از استعدادهای 
برتر این دانشــگاه و دانش آموخته سال 95 طرح والیت 
اســت، پس از حضور در طرح والیت، در 2، 3 سال اخیر 
تجربه خادمی این طرح را نیز دارد. او درباره انگیزه اش از 
خادمی طرح والیت به گزارشگر کیهان می گوید: »انگیزه ام 
در ســال اول خادمی طرح والیت این بود که نســبت به 
هزینه ای که از بیت المال برایم در طول 40 روز شــده بود 
احساس ِدین می کردم. در اولین تجربه خادمی که داشتم 
قصــدم این بود فقط 10 روز خدمت کنم اما بعدا وقتی با 
نظرات حضرت آقا درخصوص دوره و اهمیت آن در پیشبرد 
اهداف انقالب آشنا شدم و عمق این مباحث را بیشتر درک 
کردم، انگیزه بیشتری برای خدمت به اهداف این طرح پیدا 
کردم. مهم ترین مسئله ای که در خادمی طرح والیت برایم 
شــیرین و لذت بخش بوده، دیدن »تحول در فراگیران« 
پس از شرکت در این دوره هاست. به عنوان نمونه یکی از 
هم کالسی های خودم که در انجمن اسالمی دانشگاه عضو 
بود و فلســفه غرب خوانده و بر آن تسلط داشت، پس از 
حضور در طرح والیت با تحولی تدریجی که در او رخ داد، 
عضو کادر بســیج دانشجویی دانشکده شد و حتی از نظر 
پوشش ظاهری هم تغییر کرد. خب همین تغییر برای حتی 
یک نفر که جذب جبهه انقالب شده کافی  است تا در این 

مسیر با اطمینان قلبی قدم بردارم.«

یکی از مشــاهدات جالب در دوره های طرح والیت 
این اســت که فراگیری مطالب ارائه شده در این دوره، 
سن و سال نمی شناســد. احسان یوسفی مقدم نوجوان 
16 ساله ای اســت که در مقطع کارشناسی ارشد رشته 
الهیات دانشــگاه خوارزمی تهران تحصیل می کند! او با 
توجه به حفظ کل قرآن، توانسته از وزارت علوم مدرک 
کارشناسی بگیرد و با شرکت در کنکور کارشناسی ارشد، 
پس از قبولــی در آزمون، هم اکنون به تحصیل در این 
مقطع مشــغول است. احســان درباره حضورش در این 
طرح تاکید می کند: »طرح والیت تا حد زیادی توانست 
مرا به آن هدفی که به خاطرش آمده بودم برســاند. 40 
روِز این طرح به صورتی می توان گفت مرا یک عمر جلو 
انداخــت. چون اگر قرار بود یک عمر با دید قبلی ام نماز 
بخوانم فرقی با دیگران که نماز می خوانند، اما نمی دانند 

چرا نماز می خوانند؟ نداشتم.«
آقای نظام آبادی معلم ریاضی 44 ساله ای  است که 
با وجود تاهل و داشــتن دو فرزند، امسال رنج دوری از 

خانواده را به جان خریده و در طرح والیت شرکت کرده 
است. او درباره انگیزه اش برایمان می گوید: »من به دلیل 
آنکه با محصلین جوان دائما سروکار دارم و می بینم که 
آنها با سؤاالت و شبهات متعددی مواجه هستند، مدتی 
به دنبال چنین دوره ای می گشتم که به کمک دوستان 
با این طرح آشــنا شدم و از آنجایی که دغدغه فراگیری 

چنین مباحثی را داشتم به این دوره آمدم.«
آقای اکبرزاده فراگیر دیگری است که 52 سال سن 
داشته و بازنشسته وزارت امورخارجه است. او هم درباره 
انگیزه اش به گزارشــگر کیهان می گوید: »من از قدیم 
نســبت به چنین مباحثی احساس نیاز می کردم و حاال 
که با این دوره آشنا شدم فرصت را مغتنم شمرده و در 
آن حضور پیدا کردم. بنده در طول 40 سال گذشته که 
به صورت جسته و  گریخته با معارف اسالمی آشنا شدم، 
هیچ وقت این چنین به صورت سیســتماتیک و منظم 
با این مطالب مواجه نشــده بودم و به نظرم ویژگی این 

طرح همین است.«

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 مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲6۹۹7 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰7۲۴6۴۵

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شرکت از مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال 
منقســم به 75000 سهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده 
و از طریق مطالبات حال شــده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۵۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۸۵۹

 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
بانک  ملت 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.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

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

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

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

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.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/480/0001/740/000روزنامه کیهان

9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250406/000مجله کیهان بچه ها

__________334/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

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 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/12 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری میالد 

سازندگان به شــماره شناســه 10101424086 به 

سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای مجتبی 

نعمتی جم به شــماره ملی 0036203270- شرکت 

جهاد تعاون به شماره شناسه ملی 10101382904 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره، بــه نمایندگی 

آقای حسین فهمیده به شماره ملی 0041974451- 

شــرکت ســرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر به 

شناســه ملی 10101323148 به سمت عضو هیئت 

مدیره به نمایندگی آقای محمدحســن مشکوری به 

شــماره ملی 0451915501 به ســمت عضو هیئت 

مدیره و داود اکبری به شــماره ملی 0039731588 

به ســمت مدیرعامل خارج از هیئــت مدیره تعیین 

گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضاء رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شــرکت و در 

غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از 

اعضاء 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 جهاد تعاون تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹7۱۸ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۴۹۰ 


