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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/5/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدآقا مقیمی 

اســفندآباد به کد ملی 5039817339 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و حســن گویا به کد ملی 1971892051 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و شــعاع اهلل شمس 

اسفندآباد به کد ملی 5039513331 به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 

و کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله 

چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت 

مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب 

ســود و زیان را برای سال مالی 1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خوزستان
 و فارس سهامی خاص به شماره ثبت 48767 

و شناسه ملی 10100939520

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

صفحه 5
سه شنبه 13 خرداد 1399
10 شوال 1441 - شماره 22480

افقی: 
1- یکــی از رخدادهای بزرگ کشــورمان پس از پیروزی 
انقالب که باشــکوه ترین حضور مردم قدرشــناس ایران 
اسالمی را به دنبال داشت 2- اثری از عالمه شهید مرتضی 
مطهری- دانشگاهی در کشور آلمان 3- نور و روشنایی- از 
اســتان های پهناور کشورمان که اخیرا آمار شیوع ویروس 
کرونــا در آن رو به افزایش گذاشــته اســت- یک نمای 
طوالنــی بدون قطع در فیلمســازی را گوینــد 4- واحد 
پول کشــور ژاپن- رودی در شمال کشور- جلسه بی آغاز 
و انتها- فرق گذاشــتن بین دو چیز 5- باالتر از آن رنگی 
نیســت- یکی از ویژگی های انسان مؤمن 6- جزیره ای در 
خلیج فارس- ذخیره کردن فایل- نفس جانسوز 7- جاری 
و ســاری- نویسنده معروف قرن بیســتم ایرلند- درخت 
زبان گنجشــک- این یکــی را برمی دارنــد و به جلو می 
رونــد 8- از زبان های بومی مردم آمریکای جنوبی- عیب 
و کاستی- نامی برای آشــپزخانه 9- هیدرولوژی- وجهه 
دولــت آمریکا در نزد مردم جهــان 10- از حروف الفبای 
روسی- روشنایی نور ماه در شب- مونس و همدم- نوعی 
پســوند 11- شــهر زادگاه امام خمینی رحمت اهلل علیه- 
عالقه و محبت- قــدرت و توانایی 12- یکی از مهم ترین 
زیســتگاه های حیات وحش در سلســله جبال زاگرس- 
ســوره هفدهم قرآن کریم- مدارک محکمه پســند 13- 
 خداوندگار ســخن- حبوبات- ماضی مطلق از مصدر زدن 
14- بازگشــتن- همیشه هم نشــان رضایت نیست- آب 
نیمه گرم 15- فیلســوف و طبیعی دان معروف قرن هفتم 
هجری که خواجه نصیرالدین طوسی و صدرالدین شیرازی 
در ســتایش از مقام علمی وی ســخن بسیاری گفته اند- 
بخشی از علم شیمی که واکنش های حیاتی موجودات را 

مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

عمودی:
 1- امام صادق علیه السالم آن را دومین رکن ایمان 
برشــمرده اند 2- از غزوات مهمی که پس از فتح 
مکه برای مسلمانان پیش آمد- دل آزار کهنه- ماه 
پیروزی خون بر شمشــیر- صدایش طنین زندگی 
اســت 3- لســان ناقص- نیت و فکر بد به کسی 

داشتن- از نام های رســول گرامی اسالم در قرآن 
کریم 4- حرف فاصله- میدان بزرگی در شهر پکن- 
نوعی اسم 5- هماهنگی و یکپارچگی- واحدی برای 
زمان- نوعی مقاله و کتاب 6- دومین شهر مقدس 
مسلمانان جهان- ورزشــی که پهلوانان زیادی را 
به جامعه تقدیم کرده اســت 7- از رودهای مرزی 
کشورمان- اسبی که در قدیم به تفاخر می کشیدند- 
 ذکری بر لب شــب زنده داران- کشــنده بی صدا 
8- عنوانی برای کتبی که در آن واقعه خونین عاشورا 
نقل شده است- قدیمی ترین پایتخت جهان- بیع 
متقابل در معامالت بین المللی 9- استانی که زعفران 
آن معروف است- شهر خون و قیام- رود بزرگی در 
اروپا که با پشت سر گذاشتن شش کشور به دریای 
سیاه می ریزد 10- نویسنده آلمانی که مخالف جنگ 
جهانی بــود- بزرگان دین قوام عبــادت را در آن 
می بینند- پراکنده و پریشــان 11- پسوند اتصاف 
و دارندگی- به ســرعت تغییر عقیده دادن- حرف 
چهارم از الفبای موسیقی- ضمیر اشاره 12- کرمی 
برای التیام زخم- نام کوچک پاستر ناک خالق دکتر 
ژیواگو- بی غل و غش 13- منطقه خوش آب و هوا- 
کشوری در حوزه خلیج فارس- تاالب بزرگ و زیبایی 
در اســتان گیالن 14- از سازهای قدیمی- آموخته 
لقمان- نمایشنامه ای از آنتوان چخوف 15- قیام آن 
نقطه عطفی است در تاریخ انقالب اسالمی ایران- 

نشان ماضی استمراری.

شماره 11690 جدو    ل

استمرار حیات انقالب اسالمی با تأسی به مکتب امام خمینی)ره(
رضا الماسیضرورت رجوع به اندیشه های امام و رهبری برای هدایت اهداف انقالب

کرونا به مراسم ســالگرد حضرت امام)ره( هم 
رسیده و آن را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

 این برنامه که هر ساله با حضور انبوه مشتاقان و 
دلدادگان امام برگزار می شد، فردا بدون حضور مردم 
و با سخنرانی رهبر معظم انقالب)خارج از حرم مطهر( 

برگزار می شود.
رهبر انقالب از همان سال اول رهبری شان، در هر 
یک از 14 خردادها بخشی از شخصیت الهی بنیانگذار 

جمهوری اسالمی را تبیین کرده اند.
 این شــخصیت واال آن قدر عظمت دارد که با گذشت 
31 سال از رحلت ایشان هنوز ابعاد متنوع و گسترده ای از 
زندگی فردی و اجتماعی شان قابل گفت وگو است و مکتب 
انسان ساز حضرت امام)ره( آبشخور همه آزادگان و انقالبیون 

دنیا بوده و خواهد بود.
مکتب امام یک بسته  کامل است، یک مجموعه است، 
دارای ابعادی است؛ این ابعاد را باید با هم دید، با هم مالحظه 
کــرد. دو بُعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما، بُعد معنویت 
و بُعد عقالنیت است. بُعد معنویت است؛ یعنی امام بزرگوار 
ما صرفاً با تکیه  بر عوامل مادی و ظواهر مادی، راه خود را 
پی نمی گرفت؛ اهل ارتباط با خدا، اهل سلوک معنوی، اهل 
توجه و تذکر و خشوع و ذکر بود؛ به کمک الهی باور داشت؛ 
امیــد او به خدای متعال، امید پایان ناپذیری بود. و در بُعد 
عقالنیت، به کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاسبات، در 
مکتب امام مورد مالحظه بوده است... بُعد سومی  هم وجود 
دارد، که آن هم مانند معنویت و عقالنیت، از اسالم گرفته 
شده اســت. عقالنیت امام هم از اسالم است، معنویت هم 
معنویت اسالمی و قرآنی است، این بُعد هم از متن قرآن و 
متن دین گرفته شده است؛ و آن، بُعد عدالت است. اینها را 
بایــد با هم دید. تکیه  بر روی یکی از این ابعاد، بی توجه به 
ابعاد دیگر، جامعه را به راه خطا می کشاند، به انحراف می برد. 
این مجموعه، این بسته  کامل، میراث فکری و معنوی امام 
است. خود امام بزرگوار هم در رفتارش، هم مراقب عقالنیت 
بود، هم مراقب معنویت بود، هم با همه  وجود متوجه به بُعد 

عدالت بود. )رهبر انقالب 90/3/14(
ابعاد شخصیتی امام راحل

دکتر سلیمان مظفری، پژوهشــگر انقالب اسالمی و 
مدرس دانشــگاه در گفت وگو با گزارشــگر روزنامه کیهان 
می گوید: اگر بخواهیم شخصیت خودساخته امام خمینی)ره( 
را در عرصه های مختلف وارسی کنیم باید مهم ترین رئوس 
آن را ســرلوحه قرار داده و برخوردهای ایشان در برهه های 

مختلف را مورد توجه قرار دهیم. 
او می افزاید: در صحنه فعالیت های سیاسی اجتماعی، 
ورای بسیاری از خدمات امام به مردم، آگاه سازی نسبت به 
خیانت ها و خباثت های حکومت جور علیه انسان و انسانیت 
و در مقابل، برکات و فواید حکومت خدا قرار دارد. شخصیتی 
که توانست در پرتو اعتماد به لطف الهی و ایمان به هدف، 
نظام شاهنشاهی دو هزار و پانصد ساله را به زباله دان تاریخ 
بریزد و به جامعه اســالمی هویت تازه ای بخشد و آنان را با 

شخصیت واقعی خود آشنا سازد، حضرت امام خمینی بود.
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: این شخصیت و این 
رویداد، به خاطر پیوندی که با دین و ایمان مردم دارد، ثابت 
و پابرجا خواهد بود و گرد نسیان بر روی آن نخواهد نشست. 
امام نه تنها در مراحل علمی، پیشتاز این مسیر بوده، بلکه 
در مراحــل اجتماعی و سیاســی نیز یک فرد آگاه از وضع 
زمان و آشــنا به درد و درمان بود و نهیب او بر مستکبران 
و ســلطه جویان، تازیانه ای بود که پشت آنان را می لرزاند و 

نقشه های آنان را بر باد می داد.
عالوه  بر وزانت علمی، اخالقی و عرفانی حضرت امام، 
یکی دیگر از ابعاد شخصیت ایشان، آگاهی از وضع جهان و 
شرایط زمان بود و حرکت های سیاسی و الحادی را که در 
جهان، بر ضد اســالم، در حال شکل گرفتن بود، به خوبی 
می شناختند و همه را در نظر داشتند و اگر از دوران جوانی، 
دارای چنین ویژگی ای نبودند، هرگز نمی توانستند انقالب 
اسالمی را ایجاد و با چنین صالبت و استواری، بیش از ده 

سال رهبری کنند.
مظفری در این باره توضیح می دهد: در دوران حکومت 
رضاخان تمام وســایل در اختیار دولت بود و کمتر کتابی 
حتی غیرسیاســی به چاپ می رسید؛ ولی پس از شهریور 

ســال 1320 و ورود متفقین به ایران و شعله ور شدن آتش 
جنگ جهانی، زنجیرها از قلم و بیان برداشته شد و حضرت 
امام از این فرصت اســتفاده کرد و به بیان حقایق پرداخت 

و پرده ها را باال زد.
مکتب امام)ره(

یکی از مســائلی که همواره در میان توده های مختلف 
مردم از قبل انقالب نســبت به شخصیت امام استوار بوده 
این است که ارادت و محبت مردم به حضرت امام، صرفاً از 
نوع یک علقه  قلبی و احساســی و عاطفی نیست. اگرچه از 
لحاظ احساسات و عواطف، محبت امام در دل ها موج می زد 
و می زند، اما به تعبیر رهبر انقالب، ارادت مردم به امام، به 
معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن 
حرکت عمومی و همگانی ملت ایران اســت؛ یک راهنمای 
نظری و عملی است که کشور و ملت را به عزت و پیشرفت 

و عدالت می رساند.
آقای نوید رضایی فعال فرهنگی در گفت وگو با گزارشگر 
روزنامه کیهان اظهار می دارد: همان طور که حرکت انقالبیون 
مسلمان از سال 42 با تاسی به شخصیت حضرت امام)ره( به 
نتیجه رسید و منجر به پیروزی انقالب شد، پس از پیروزی 
انقــالب هم هر جا ما توفیق پیدا کردیم که به توصیه های 

امام عمل کنیم بهره های فراوانی نصیب ما شد.
او می افزاید: درباره حضرت آقا هم همین طور است. هر 
جا در طول 31 سال رهبری ایشان در مسیر منویات شان گام 
برداشتیم، انقالب در آن عرصه پیش رفته و تمام چالش ها و 
گرفتاری های موجود کشور ناشی از عدول از این خط نورانی 
بوده و همچنان تنها نسخه شفابخش در این زمینه بازگشت 

به خط اصیل امام و رهبری است.
31 سال از غروب این خورشید فروزان، از افق دید ما، 
گذشت؛ 31 سال از آن شب و روز اندوه بار-  که ملت ایران 
را در ماتم فرو برد-  گذشــت. امام عزیز از چشم ما ناپدید 
شــد؛ جســم او از میان ما رفت اما به گواه تاریخ 31 سال 
گذشته حقیقت امام، فکر امام، روح امام، درس امام و مکتب 
امام در میان ملت ما و در میان امت اســالمی باقی مانده و 

موجب برکات فراوانی گشته است.
لذا انقالب اسالمی در همین خط اصیل و با پایبندی به 
همین اصل مهم به سمت اهداف کالن خود در حال حرکت 
است و روز به روز به تحقق آرمان هایش نزدیک تر می شود.

به گفته کارشناســان انقالب اسالمی، الزم است همه 
جوامع ما که هر یک به اندازه خود سهمی  در تحقق اهداف 
انقــالب دارند با خط فکری و مبنــای فکری امام راحل و 

رهبر انقالب آشــنا شده و همچنین با بررسی دقیق مشی 
رهبری امام و رهبر انقالب، پیروزی نهایی امت اسالمی را 

تضمین کنند.
لزوم بازخوانی صحیفه نور

در این باره آقای رضایی معتقد است: برای ما که متعهد 
به انقالب و مبانی آن هســتیم، صحیفه امام به عنوان یک 
مانیفست در اختیارمان قرار دارد و به عقیده بنده هر فرد و 
گروهــی که داعیه خدمت به انقالب را دارد باید با صحیفه 
امام و همچنین بیانات حضرت آقا مانوس باشد تا بتواند در 
خط فکری آنان که نائبان امام عصر)عج( هســتند حرکت 

کرده و تکلیف خود را در برابر انقالب اسالمی ادا نمایند.
درود و رحمت خدا بر روح مرحوم حاج ابراهیم حاجی 
محمد زاده که در سال های آخر عمرش در موسسه کیهان 
مشــغول به خدمت بود و با کار ویژه ای که روی مطالعه و 
پژوهــش صحیفه امام انجام داد منشــأ برکات فراوانی در 

معرفی و نشر اندیشه امام)ره( گردید.
مرحوم ســردار حــاج ابراهیم حاجــی محمدزاده در 
دهه 1360 دفتر سیاســی سپاه پاسداران را به معتبرترین 
تشــکیالت تحلیل سیاسی کشــور تبدیل کرد و با انتشار 
منظــم بولتن »رویدادها و تحلیل ها« زمینه بصیرت افزایی 

فرماندهان، کارکنان سپاه و بسیجیان را فراهم ساخت که 
ایــن مهم با پیگیری منویات و خط فکری امام به دســت 
آمد. او به انــدازه ای بر فهم و دقت در صحیفه نورانی امام 
تبحر و تسلط داشت که قادر بود مواضع امام در موضوعات 
 مختلــف را به جزئیــات بیــان و با مســائل روز تطبیق 

دهد.
البته پر واضح است که ادامه حقیقت امام در شخصیت 
رهبر معظم انقالب اسالمی متبلور است و امروز فهم اندیشه و 
راه امام از مسیر دنبال کردن بیانات حضرت آقا ممکن است.

 آقای علی ســلمانی، طلبه حوزه علمیه تهران با  اشاره 
به جلســاتی که به برکت همین فعالیت های امثال مرحوم 
حاجی محمدزاده در محافل حوزوی و دانشــجویی جریان 
دارد به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: امروز در بسیاری 
از حوزه ها و دانشگاه ها، طالب و دانشجویانی که دل در گرو 
انقالب دارند با راه اندازی جلســات گفت وگو و مباحثه، به 
بازخوانی اندیشه های امام در صحیفه و همچنین پیگیری 

بیانات رهبر انقالب می پردازند.
او که قبل از ورود به فضای طلبگی، تجربه تحصیل در 
دانشگاه را هم داشته اضافه می کند: ما در دوران دانشجویی 
جمعی را شــکل داده بودیم تا ضمن پژوهش روی مسائل 

مهم فکری با کمک اساتید حوزه و دانشگاه، بیانات رهبری 
را هم با رویکرد فهم بیانات و اســتخراج راهبردهای جدید 
دنبــال  نماییم. به لطف خدا پــس از ورود به حوزه نیز نه 
تنها این جلسات تعطیل نشده بلکه با جمعی دیگر همین 

مباحث دنبال می شود.
به داد اسالم برسید

قــال اهلل تعالی: ُقْل انَّمــا اِعُظُکم بِواِحــَدهٍ اْن تَُقوُموا 
هللِ َمثنــی  َو ُفرادی . خدای تعالی در این کالم شــریف، از 
ســرمنزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان 
کرده، و بهترین موعظه هایی اســت که خدای عالم از میانه 
تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر 
فرموده. این کلمه تنها راه اصالح دو جهان است. قیام برای 
خداست که ابراهیم خلیل الرحمن را به منزل خلّت رسانده 
و از جلوه های گوناگون عالم طبیعت رهانده... قیام اهلل است 
که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام 
تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب 
رساند و به مقام َصْعق و َصْحو کشاند. قیام برای خداست که 
خاتم النبیین-  صلی اهلل علیه و آله-  را یک تنه بر تمام عادات 
و عقاید جاهلیت غلبه داد و بت ها را از خانه خدا برانداخت و 
به جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به 
مقام قاَب قوسْین او ادنی رساند. خودخواهی و  ترک قیام برای 
خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما 
چیره کرده و کشورهای اسالمی را زیر نفوذ دیگران درآورده. 
قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را 
در ملت اسالمی خفه کرده. قیام برای نفس است که بیش 
از ده میلیون جمعیت شیعه را به طوری از هم متفرق و جدا 
کرده که طعمه مشتی شهوت پرست پشت میزنشین شدند. 
قیام برای شــخص اســت که یک نفر مازندرانی بیسواد را 
بــر یک گروه چندین میلیونی چیــره می کند که َحْرث و 
نسل آنها را دستخوش شــهوات خود کند. قیام برای نفع 
شخصی است که االن هم چند نفر کودک خیابانگرد را در 
تمام کشــور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت 
داده. قیام برای نفس اماره است که مدارس علم و دانش را 
تسلیم مشتی کودک ساده کرده و مراکز علم قرآن را مرکز 
فحشــا کرده. قیام برای خود است که موقوفات مدارس و 
محافل دینی را به رایگان تسلیم مشتی هرزه گرد بی شرف 
کرده و نََفس از هیچ کس در نمی آید. قیام برای نفس است 
که چادر عفت را از ســر زن های عفیف مســلمان برداشت 
و االن هــم این امر خــالف دین و قانون در مملکت جاری 
اســت و کســی بر علیه آن ســخنی نمی گوید. قیام برای 
نفع های شخصی است که روزنامه ها که کاالی پخش فساد 
 اخالق اســت، امروز هم همان نقشه ها را که از مغز خشک 
رضا خان بی شــرف  تراوش کرده، تعقیــب می کنند و در 
میان توده پخش می کنند. قیام برای خود اســت که مجال 
بــه بعضی از این وکالی قاچاق داده که در پارلمان بر علیه 
دین و روحانیت هرچه می خواهد بگوید و کسی نفس نکشد.
)اولین پیام امام خمینی به ملت ایران برای دعوت به قیام 

برای خدا-  15 اردیبهشت 1323(

یک فعال فرهنگی: همان طور که حرکت انقالبیون مســلمان از ســال 42 با تأســی به شخصیت 
حضرت امــام)ره( به نتیجه رســید و منجر به پیروزی انقالب شــد، پس از پیــروزی انقالب هم 
هر جــا ما توفیق پیدا کردیم که بــه توصیه های امام عمل کنیم بهره های فراوانی نصیب ما شــد.

جمعیت ها ل احمر جمهوری اســامی ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت جهت انجام امور نگهبانی و انتظامات مورد نیاز ساختمان های خود را 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و بســتر ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران )عالوه بر ارائه پاکات به صورت فیزیکی( و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/3/12 می باشد.

نوع تضمینتضمین شرکت در فرایند ارجاع کارتعدادموضوعردیف

انجام امور نگهبانی و انتظامات1
ضمانت نامه بانکی500/000/000 ریال)کلیه امور مربوط به انتظامات، نگهبانی و حفاظت فیزیکی(

- مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا پایان ساعت 19 مورخ 99/3/18
- مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه: حداکثر تا پایان ساعت 19 مورخ 99/3/29

- زمان تحویل فیزیکی پاکات: پایان ساعت اداری مورخ 99/3/31
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 مورخ 99/4/1

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت  ها: تهران- خیابان ولی عصر )عج(- باالتر از خیابان 
میرداماد- نبش خیابان رشید یاسمی- ساختمان صلح جمعیت هالل احمر- طبقه اول- دبیرخانه کمیسیون معامالت و تلفن 021-85632044

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دومشماره: 2099005014000007

جمعیت هال ل احمر
جمهوری اسالمی ایران

معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی - جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
م الف 647

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 60831

و شناسه ملی 
 10101058755

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به موجب نامه شماره 142223 مورخ 96/7/18 و به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/2/23 و مجوز شــماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــمیرانات مرکز اصلی شــرکت تعاونی 
ارم ســازان برنا به شــماره ثبت 503285 و شناسه 
ملــی 14006453366 بــه تهــران- شهرســتان 
پردیس- بخش جاجرود- دهستان جاجرود- روستا 
خســروآباد- خیابان احســان- بن بست الجوردی- 
پالک 5- کدپســتی 1653113129 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 1370 به ثبت رسیده است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی انتقالی شرکت تعاونی
 ارم سازان برنا به شماره ثبت 1370 

و شناسه ملی 14006453366 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/1/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت 
گیتی گســتر لیو )ســهامی خاص( به شماره ثبت 423475 و 
شناســه ملــی 10320760004 به نمایندگــی آقای منصور 
رضایی به کــد ملی 0055533213 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره شــرکت افق گنجینه ایرانیان به شماره ثبت 376113 
و شناســه ملی 10320247637 بــه نمایندگی آقای ابراهیم 
قاســمی به کد ملــی 0420967540 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره شرکت سرمایه یمین )سهامی عام( به شماره ثبت 
239515 و شناســه ملی 10102803034 به نمایندگی آقای 
ابراهیم جانی به کد ملی 0071872809 ســمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 
چک، برات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است، و 
در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضاء به تنهایی همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور 
با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت تامین اندیش کاسپین 
سهامی خاص به شماره ثبت 426184 

و شناسه ملی 10320787812 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 

مــورخ 1398/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مجید 

صدقی مقدم به شــماره ملی 0071899820 - محبعلی 

حســنی برسری به شــماره ملی 5949862929 و علی 

خوشدل ساالکجانی به شــماره ملی 2690761548 به 

عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 

گردیدند. محمد کبیری به شــماره ملی 0058475885 

بــه عنوان بــازرس اصلی و توکل نظری به شــماره ملی 

5889592300 به عنوان بازرس علی البدل برای ســال 

مالی 1398 انتخاب گردیدند. ترازنامه و حســاب سود و 

زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.

آ گهی تغییرات شرکت صنایع همراه رسا 
سهامی خاص به شماره ثبت 49799 

و شناسه ملی 10100949715 

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


