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دکتر علی جوادی، کارشــناس سیاســتگذاری فرهنگی: برای گفت وگو، شــنیدن بسیار مهم 
اســت. لذا باید برای اندیشــیدن و گفت وگو همواره مجالی باقی باشــد. برخی فکر می کنند 
آخرین حد معرفــت را یافته اند و دیگر نیازی بــه تفکر ندارند. برخی نیــز موافق عادت های 
خود فکر می کنند و جرات شکســتن مشــهورات فکری خویش را ندارند. لــذا به نظرم باید 
بکوشــیم تا فارغ از آفات و آســیب هایی که آزاداندیشــی داراســت به حقیقت دست یابیم.

کرسی های آزاداندیشی از حرف تا عمل - بخش نخست

آزاداندیشی در گرو 
تحرک بیشتر محیط های فکری

رضا الماسی بعد از ســام و احوالپرسی معمول روزانه، 
از همکارانم می پرســد؛ »سوژه گزارش  یکی 
تهیه  جدیِدت چیه؟« جواب می دهم؛ در حال 
گزارش درباره کرسی های آزاداندیشی هستم. 
در واکنش به این سوژه اظهار می دارد: »موضوع 
خوبیه ولی متاسفانه در طول سال های گذشته به 
حاشیه رفته و کمی کلیشه ای شده.« می پرسم 
چطور؟ پاسخ می دهد: »آخه بهترین الگویی که 
از نشست های گفت وگو محور توی خاطرم هست 
مناظرات اول انقابه که بین متفکرین انقاب و 
جریان چپ ِآن دوره از تلویزیون پخش می شد 
و کرسی هایی که امروز برگزار میشه خیلی با اون 

فضاها فاصله داره...«
همین گفت وگوی کوتاه باعث می شود تا از همکارم 
بخواهم کمی بیشــتر از فضای ایده آل ذهنی اش در 
خصوص آزاداندیشــی برایم بگوید. او ادامه می دهد: 
»نمونۀ موفق کرسی های آزاد اندیشی قطعاً مناظرات 
اول انقالب اســت، گرچه آن موقع چنین نامی بر آن 
نهاده نمی شد و چارچوب هایی که حاال برای بحث  ها 
در نظر گرفته می شــود آن موقع بــه صورت منقح 

وجود نداشت.«
دوســت و همکاِر روزنامه نگارم بــا تاکید بر این 
کــه گفت وگوهای اوایل انقــالب از لحاظ موضوعی 
تنوع بیشتری داشــتند، می افزاید: »به عنوان نمونه، 
بحث های شهید بهشتی و استاد مصباح با نمایندگان 
جریان چپ، گواه این ادعاست که هم از لحاظ علمی 
محکم بود و هم از لحاظ اخالقی مورد قبول. مثاًل در 
آن بحث ها ایشان هیچ وقت نکوشیدند افکار عمومی 
را علیه چپ ها تحریک کنند، بلکه تنها تالش شــان 
این بود تا با تضــارب آراء، حقایق را هویدا کنند که 
به نظرم انصافاً هم موفق بودند. آن چه باعث حسرت 
اســت، این است که این مناظرات به صورت مستمر 
و گســترده ادامه نیافت که اگــر می یافت افزون بر 
نتایــج و ثمرات علمی اش، فرهنگ تحمل و رواداری 
را نیز تقویت می کرد. اکنون هم گرچه ســال ها از آن 
مناظرات می گذرد، اما بازخوانی روش شــناختی آن 
بحث ها می تواند چراغ راهی برای طرح کرســی های 

آزاد اندیشی باشد.«
آزادفکری؛ چرا و چگونه؟

ســابقه طرح ضرورت راه اندازی بستری مناسب 
برای تضارب آراء و آزاداندیشــی در کشــور به دیدار 
رهبر معظم انقالب با جمعی از اعضاء انجمن قلم در 
هشتمین روز از بهمن ماه سال 1381 برمی گردد که 
حضرت آقا در آن دیدار در پاسخ به مطالبات یکی از 
اعضاء جلسه می فرمایند: »مجموعه )انجمن قلم( را 
به کار فرهنگی بکشانید. عزیزان! فرهنگ، اساس کار 
ماست. در واقع، فرهنگ با همه شعب آن، یعنی علم 
و ادبّیات و غیره، روِح کالبد هر جامعه است... مسئله 
ما این نبود که یک حکومت فاسد که بر سِر کار بود، 
برود و ما چند نفر غیرفاســد بر ســِرکار بیاییم. این 
مسئله مقدماتی بود. مسئله اساسی، »انقالب« است؛ 
یعنی تحّول حقیقی در ارکان، بنیادها و زیرساخت های 
جامعه در جهــت ایجاد عدالت، ایجاد آزادی، ارتقای 
فکری و علمی و خالصه بارور شدن شخصیت انسانی 
و از حالت نازایی علمی و فرهنگی و اقتصادی بیرون 
آمدن... در بخش نهایی کار، هدف انقالب گســترده 
کــردن این قضیه در همه دنیای اســالم بــود... ما 

نمی توانیم از این هدف بگذریم و این به یک بنیه سالم 
و قوِی فرهنگی احتیاج دارد. همه عناصر فرهنگی از 
جمله شما برادران انجمن قلم و دیگر کسانی که در این 
زمینه ها کار می کنند، بایستی این را یک بار و وظیفه 
بر دوش خود بدانند. اگر بخواهیم در زمینه گسترش 
و توســعه واقعِی فرهنگ و اندیشه و علم حقیقتاً کار 
کنیم، احتیاج داریم به این که از مواهب خدادادی و در 
درجه اّول »آزاداندیشی« استفاده کنیم... اگر بخواهیم 
رشد کنیم، بایستی بتوانیم در فضای الیتناهِی فکر بال 

و پر بزنیم؛ باید حرکت کنیم.«
آزاداندیشی موضوع جدیدی نیست، با این حال 
هر از گاهی به مناســبتی خصوصا با نزدیک شــدن 
به انتخابات کرســی های آزاداندیشی در کانون توجه 
رســانه ها قرار گرفته و شــوربختانه عمدتا پرداختن 
به این موضوع با اهمیت، مصرف سیاســی پیدا کرده 
اســت. گاهی به بهانه نامه جمعی از طالب و فضالی 

حوزه های علمیه قم خطاب به رهبر معظم انقالب و 
گاهی به بهانه تاکیدات ایشان در پاسخ به دانشجوی 
نخبه در دیدار دانشــجویان و گاهی به بهانه برگزاری 

انتخابات مجلس شورای اسالمی.
استعمار حقیقی به تعطیلی کشاندن فکر است

دکتر علی جوادی، دبیرکل اسبق اتحادیه جامعه 
اسالمی دانشجویان سراسر کشور، با بیان مطالب فوق 
به گزارشگر کیهان می گوید: »مرحوم آیت اهلل حائری 
شیرازی می فرمودند؛ استعمار یعنی اینکه فکر و اندیشه 
شــما را تعطیل کنند و یا به تعطیلی بکشانند. نه به 
این معنا که اجازه ندهند شما فکر کنید، بلکه به این 
معنی که فرصت ندهند شــما فکر کنید. استعمار نو 
اما می خواهد شما را قبل از رسیدن به پرسش و طرح 
دقیق مسئله، به جواب برساند و با این کار تفکر را از 
شــما بگیرد. استعمار نو از شما می خواهد که به چه 
چیز فکر کردن را و اصال فکر کردن را به من بسپارید، 

جواب ها نیز آماده است. این دقیقا همان کاری است 
که رسانه های جدید در روزگار ما با ایجاد تمایالت و 
اولویت های کاذب به وسیله سرخط های خبری خود 

برای مخاطبان انجام می دهند.«
در چنین شــرایطی آزادی اندیشه چه می شود؟ 
آیا با وجود این دستگاه نظری استعماری که در پس 
ظاهر تمدن جدید به صورت خشن و بی رحمانه ای در 
حال مخدوش و دستکاری کردن اندیشه انسان هاست 
سخن از آزاداندیشی گزاف نیست؟ چگونه می توان در 
شرایطی متوازن و عادالنه به گفت وگو در بستری آزاد 

اندیشانه دست یافت؟
دکتر جوادی در پاســخ به این ســؤاالت اظهار 
می دارد: »بگذارید قبل از پاســخ به این ســؤال، به 
ســؤاالت بنیادی تری بپردازیم. آیا اساســا می توان 
اندیشه را تعطیل و یا متوقف کرد؟ آیا می توان جلوی 
اندیشــیدن را گرفت؟ آیا با وجود ارزش های مطلق 
اخالقــی می توان فارغ از ارزش ها و مفروضات بدیهی 
اندیشــه را رها تصور کرد؟ آیا آزادی فارغ از تقید به 
ارزش های اخالقی معنادار و هدفمند اســت؟ اندیشه 
کجاســت؟ وقتی می اندیشــیم در کدام عالم ســیر 
می کنیم و به کدام عالم عروج می کنیم؟ آیا می توان 
بدون آزادی اندیشــید؟ آیا آزادی را می توان از عقل 
گرفت؟ آیا عالم عقل در بند من و توست؟ آزادی ملک 
طلق آگاهی است. آنجا که آگاهی هست آزادی هست. 
انســانی که آگاه از تقیدات دینی نیست و انسانی که 
مطابق غریزه رفتار می کند، اساسا آزاد نیست. آزادی 
در بیــان با القیدی و بی اعتقــادی و تنبلی و گریز از 
مسئولیت اندیشــیدن و دردمند شدن تفاوت دارد. 
اندیشــه اما، زمانی است که هنوز سخن نگفته ایم و 
کلمات بر زبان جاری نشده اند. پس آزاد بودن الزمۀ 

اندیشه است و جلوی اندیشه را نمی توان گرفت، چه 
مراد محدودۀ جغرافیایی خاصی باشد و چه مراد توقیف 

اندیشه در بستر تاریخ باشد.«
گفت وگو و تفکر سرمایه ای به قدمت تاریخ بشر

آقای علیرضا آرمید دانشجوی مهندسی مکانیک 
و مسئول کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه تهران، در 
خصوص جایگاه آزاد اندیشــی در نوع برخورد تاریخ 
تشــیع با مسائل مختلف برایمان توضیح می دهد: »تا 
آنجایی که از تاریخ ائمه معصومین علیهم السالم سراغ 
داریم سیره آن بزرگواران در برخورد با نحله های فکری 
گوناگون، برخورد آزاد اندیشــانه و بحث و گفت وگو و 
استدالل و از این دست مفاهیم بوده است، تا اشخاص 
را از این طریق به حقانیت مکتب اسالم متوجه سازند. 
این مسئله را به خصوص در روش ها و برخوردهای امام 
صادق علیه السالم، امام رضا علیه السالم و شاگردان ائمه 
علیهم السالم نظیر هشام بن حکم می توان دنبال کرد.«

علی جوادی هم دراین باره معتقد است: »با مرور 
تاریخ اندیشه متوجه می شویم که پرسش ها نسل به 
نسل از اندیشمندی به اندیشمند دیگر منتقل شده اند 
و هریک به طریقی اندیشیده و پاسخی به پرسش ها 
داده. اندیشه به تعبیری مرگ ندارد. اما آیا اندیشیدن 
بدون گفت وگو میسر است؟ خیر، حتی وقتی خودمان 
به پرسشی می اندیشیم، خود را مورد گفت وگوی خود 
قرار می دهیم. از خود بیرون می آییم و فراتر در عالمی 
آزادتر می اندیشیم. آنجا که پرسشی نیست اندیشه ای 
نیست و آنجا که اندیشمندی به دنبال پاسخ پرسش 
خود می گردد الجرم به گفت وگو می پردازد. جامعه ای 
که پرسش ندارد، اندیشه و گفت وگو نیز ندارد و شاید 

بتوان گفت حیات انسانی نیز ندارد.«
الزامات آزاداندیشی

در نــگاه اول قیــد زدن و تعریــف الزامات برای 
آزاد اندیشــیدن، یک نوع تناقض و پارادوکس به نظر 
می رسد اما باید بررسی کرد که منظور از آزاد اندیشی 
و به اشــتراک گذاردن آراء و افــکار در یک جامعه، 
آزادی مطلق و رهاســت یا نه در دل آزاداندیشی هم 

چارچوب هایی ذاتی نهفته است. 
رهبــر معظم انقالب در بخش دیگری از دیدار با 
انجمن قلم تصریح می فرمایند: »آزاداندیشی در جامعه 
ما یک شعار مظلوم است. تا گفته می شود آزاداندیشی، 
عّده ای فوری خیال می کنند که بناست همه بنیان های 
اصیل در هم شکسته شود، و آنها چون به آن بنیان ها 

شماره 11543 جدو    ل

بدن 3- صوت تعجب- واحد شمارش 
کت و شلوار- گذرگاه نور- مانع شدن 
4- برادران حاکم بر کوبا در شصت سال 
اخیر- هدیه دادن- دستور توقف به اسب 
5- کامل- کال- خبررســانی 6- پسر 
فدراسیون جهانی شنا  رستم- شیوا- 

 7- نشانه بیماری- از بین رفته- بازگردانیدن 
8- قدم- پســوند مزارع- ضمیر ملکی 
پنجم- پدربزرگ 9- پروتئین موجود در 
پراکندگی  ورشکستگی-  استخوانها- 
10- ورزشی دسته جمعی- موافق- وسیله 
ارتباطی نظامیان 11- سبزی پرمصرف در 
ایران- سخن چینی- مربی خوزستانی 
در لیگ فوتبال مــا 12- درخت زبان 
گنجشک- تکیه کام دراویش- از باال تا 
پایین 13- کلمه شرط نما- دیلم- گذرگاه 
پوشاک  پسوند  کوهســتان-  در  رود 
14- عنکبوتی درشت- طرفدار سلطه 
اجانب 15- بن فعل شــناختن- از هم 
پاشیدگی- بخشی از لباس های ضخیم.

بدون نقطه کور

افقی: 
 1- محله یهودیان در شــهرهای اروپایی- 
جهاز هاضمه 2- خواســته نامشروع کاخ 
سفید از ایرانیان 3- کالم صریح- گرفتاری- 
داروی رافع درد- تظاهــر به دیانت 4- از 
اســتانها- صدای دهن کجی ممتد- تنبل 
و بی حال 5- ضد نیســت- ضرورت رشد 
کودکان- رودی که ازایران به عراق می رود 
6- دســتیار استاد در پزشکی- شهری در 
نزدیکــی مرز غربی  مــا- جالل و جبروت 
7- کجاست؟- ابزار پرواز به هپروت- نوعی 
راه آهن 8- از توابع اردبیل- نگاه منجم به 
آســمان- از پیامبران- میلیون در صنعت 
برق 9- شخص مقید غیرعادی به بهداشت 
و نظافت- پایتخت گرجســتان- از غذاها 
10- سالح باســتانی- باربر- الغر و ناتوان 
11- بانــگ و آوا- میوه ای از بیرجند- ابزار 
بــرش 12- یار ســوزن- خاموش کردن- 
یادگاری از صفویان در اصفهان 13- اخگر، 
جرقه- شهری بزرگ در فرانسه- چاشنی 
غذاهــا- نشــانه وجود مفعــول در جمله 
14- آفتی که دولتمردان ما را در تله برجام 
گرفتار کــرد 15- خطری در نیروگاه های 

هسته ای- نوعی پلو.

عمودی:
1- نهاد ناظر بر صــادرات و واردات- 
اینک- جلسه 2- رسم منسوخ شده در 
پوست  بریدگی  امروز-  فارسی  ادبیات 

دلبسته اند، می ترسند. عّده ای دیگر هم تلّقی می کنند 
که با آزاداندیشی باید این بنیان ها شکسته شود. هر دو 
گروه به آزاداندیشی - که شرِط الزم برای رشد فرهنگ 
و علم است - ظلم می کنند. ما به آزاداندیشی احتیاج 
داریم. متأّسفانه گذشته فرهنگ کشور ما فضا را برای 

این آزاداندیشی بسیار تنگ کرده بود.«
این تصویری که رهبر معظم انقالب 17 سال پیش 
از جامعه ترسیم می نمایند در حالی است که متاسفانه 
هنوز هم پس از حدود دو دهه، تغییر به ســزایی در 
نگاه عموم جامعه و مسئوالن نسبت به آزاد اندیشی 

صورت نگرفته است.
 بــه تعبیر ایشان؛ اســتفاده از آزادی ادبی دارد. 
ما ادب اســتفاده از آزادی را هــم باید یاد بگیریم و 
یاد بدهیم. این هم وظیفه جمهوری اســالمی است. 
عّده ای به نام آزاداندیشی مرزهای فضیلت و حقیقت 
را لگدکوب کرده اند و به نام آزاداندیشی و نوآوری، همه 
اصــول مقّدس حقیقی را نادیده گرفته یا تحقیر و یا 
مسخره کرده اند. یک عّده هم به صورت عکس العملی 
یا به خاطر مســائل دیگری که در ذهنشــان بود، به 
پایه هایی چسبیدند که باید بر روی آن پایه ها نوآوری 
می شد. نبایســتی به آنچه که گفته شده، اکتفا کرد 
و متحّجر شــد؛ یعنی تحّجر در مقابل مرز شکنی و 
افراط در مقابل تفریط. همچنان که بعضی در محیط 
سیاسی، فاصله بین هرج و مرج و دیکتاتوری را اصاًل 
قبــول ندارند و معتقدند که در جامعه یا باید هرج و 
مرج باشد یا دیکتاتوری! کأنُّه از این دو خارج نیست. 
در عرصه فرهنگی هم همین طور: یا باید هرج و مرج و 
کفرگویی و اهانت به همه مقّدسات و ارزش های مسلّم 
و مستدل شود و یا باید ذهن ها بسته شود و تا کسی 
حــرف تازه ای زد، فوراً همــه او را هو کنند و علیه او 
جنجال نمایند! کأنُّه هیچ حّد وسطی بین این دو وجود 
ندارد. ما باید آن حّد وسط، همان »امر بین االمرین« 
و تعادل را پیدا کنیم. البته این هم از راه گفت وگوی 
محترمانه، عاقالنه، منصفانه و با استدالل، عملی است.

مصائب آزاداندیشی
دکتــر جوادی فارغ التحصیل سیاســت گذاری 
فرهنگی و مدرس دانشگاه معتقد است که آزاداندیشی 

مصائبی هم دارد.
 او در توضیــح این مطلــب می افزاید: »برای 
گفت وگو، شــنیدن بسیار مهم است. لذا باید برای 
اندیشــیدن و گفت وگو همواره مجالی باقی باشد. 
برخی فکر می کنند آخرین حد معرفت را یافته اند و 
دیگر نیازی به تفکر ندارند در حالی که در آموزه های 
دینی در تفکر و اندیشیدن تعالی مستتر است. اهل 
معرفت نو به نو می شوند و زنده ماندن ایشان به این 
تازه به تازه شدن از معرفت در طی حرکتی متکامل 
و جوهری است. برخی نیز موافق عادت های خود 
فکر می کنند و جرات شکســتن مشهورات فکری 
خویش را ندارند. لذا به نظرم باید بکوشیم تا فارغ 
از آفات و آســیب هایی که آزاداندیشــی داراست 
به حقیقت دســت یابیم. حقیقت در نهایت خود 
موجبات آزادی انسان آزاده را فراهم می سازد. کسی 
که بر اثر اندیشه به حقیقت می رسد آزاد می شود 
و بی بنــد و باری و القیدی چیزی جز درد خمار و 

شروع تنهایی ها و افسردگی ها نیست.«
علیرضا آرمید تحقق کرسی های آزاداندیشی در 
دانشــگاه ها را یک امر خط شکنانه در امور فرهنگی 
می داند و در این باره به گزارشــگر کیهان می گوید: 
»متاسفانه هنوز عده ای از دانشجویان نمی دانند که در 
این کرســی ها چه قرار است بگذرد و هنوز شاید فکر 
می کنند نظیر مناظرات قرار است یک بحث و مناظره 
هیجانی برقرار شود. از طرفی هم مسئولین دانشگاه با 
وجود حمایت ها، نگرانی هایی در مورد عدم برگزاری 
صحیح کرسی ها دارند که باید آن خواسته های بجای 
آنان را هم تامین کرد. شناسایی و تثبیت اساتید مربوط 
به موضوعات مشخص شده هم از موارد مهمی است 
کــه اگر به آن توجه نشــود ، خطر انحراف یا انحالل 

کرسی ها وجود دارد.«

 6۱0۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ 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 0۱06۷۱۳۵۹۵00۹ )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.
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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.
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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

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 ۱0۱0۱۴۳۹6۲۱ 

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 ۱0۱0۱۱۴۷۲۹۸ 

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 ۱0۱00۴6۷۹۸۷

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 ۱0۱0۱۲6۵66۷

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 ۴۷0۱۵۴ 

و شناسه ملی ۱۴00۴۸۱۳۸۵۴


