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صفحه 5
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۱5 شوال ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۸۲

 انقاب اســامی، نظام سیاسی جدیدی 
را وارد معــادالت نظــام بین المللی کرد که 
عناصر تشــکیل دهنده آن عبارت بودند از 
عدالتخواهی، دموکراسی مبتنی بر ارزش های 
دینــی و فرهنگی ملت ها و احترام به کرامت 
انسانی و بشریت. این مؤلفه ها در واقع مطالبات 
ملت هایی است که سال ها به دنبال رهایی از 
ظلم و زورگویی قدرت های جهانی و به دنبال 
حقوق پایمال شــده خود و رهایی از سلطه 

قدرت های زورگو بوده اند.
امروز اصل صدور انقالب را در کشورهایی چون 
بحریــن، یمن و مصــر و... در منطقه می بینیم که 
همگی متاثر هســتند از انقالب اسالمی ایران، چرا 
که این انقالب روحیــه انقالبی و آزادی خواه را در 
جهان عرب )و رفته رفته در کشــورهای مستضعف 

جهان( به حرکت درآورده است.
امروز انقالب اسالمی ایران واقعیتی انکارناپذیر 
است و با توجه به موقعیت هایی که در جهان دارد، 
دارای اهمیت و نفوذ زیادی می باشد. انقالب اسالمی 
بــا ظهور خود تحولی عظیم را در جهان ایجاد کرد 
و توانست بر دیگر کشورهای اسالمی و حتی جهان 
ســوم و آزاد تأثیر عظیمی بگذارد. از الجزایر و مصر 
گرفته تا کشمیر و آسیای جنوب شرقی، حرکت های 
اسالمی نشأت گرفته از انقالب اسالمی ایران پدیدار 
شد. انقالب اسالمی ایران بنا به وضعیت و موقعیتی 
کــه از لحاظ تمام جنبه های سیاســی، اقتصادی، 
نظامی و ... داشته و دارد توانسته در پیشبرد اهداف 
جهان اســالم همچنان موفق تر از دیگر کشورها به 

راه خود ادامه دهد.
صدور انقاب اسامی درغرب آسیا

سیاســتگزار انقالب اســالمی، حضــرت امام 
خمینی)ره( از همان ســال 42 در ســخنرانی ها، 
مخالفت خود را با رژیم غاصب اسرائیل اعالم و لزوم 
محو این غده سرطانی را همواره گوشزد می نمودند. 
بر ایــن مبنا در حیــن پیروزی انقــالب از جمله 
شعارهای انقالبی، شعار مرگ بر اسرائیل و اسرائیل 
باید نابود گردد و ... بود. پس اولین سیاست انقالب 
اســالمی مخالفت با موجودیــت رژیم کودک ُکش 

صهیونیسم است.

فتح قلوب جهانیان  
دستاورد بزرگ انقالب اسالمی

یک کارشــناس سیاسی: ایجاد محور مقاومت در برابر هدیه آقاپورتجلی اصل صدور انقاب اسامی در سراسر جهان - بخش پایانی
محور شرارت اســتکبار و توطئه های غربی در منطقه 
غرب آســیا خود گویای این امر است که در 
بســیار  انقاب  صدور  اصل 
موفق عمل کردیم.

 صدرالحسینی کارشناس حوزه مقاومت: 
جبهه استکبار به ســرکردگی آمریکا با 
پترودالر های عربستان توانست یکسری 
جریان های تکفیری را در منطقه ایجاد کند 

تا جمهوری اســامی ایران را تحت تاثیر 
قرار داده و تفکر انقاب اسامی را دگرگون 

کند اما نظام اســامی مســیر خود را به درستی 
درقلب ها طی کرده و نقشه های آنان را خنثی کرد.

بدون هیچ گونه صدور فیزیکی انقالب، طبیعت 
و خاصیــت انقالب اســالمی در منطقه یک حالت 
بیدارگونــه را دارد؛ یعنی حتی نیازی نیســت که 
انقالب اسالمی را در کشــورهای منطقه تشریح و 
تبیین و تبلیغ نماییم، بلکه خود انقالب اسالمی در 
عمــل خود را اثبات می کند. یعنی همین که ایران 
در امور داخلی و یا خارجی خود به موفقیتی دست 
می یابــد، این موضوع تحقیــر دولت های منطقه و 
بیداری ملت ها را به همراه دارد. چرا که اســالم در 
عمل به ملت های منطقه نشــان می دهد که دارای 
قدرت فکری، سیاسی، علمی، اقتصادی و... است که 
می توانــد به عنوان یک روش کلی برای نظام مورد 

استفاده قرار گیرد.
فقط کافی اســت نیم نگاهی به آنچه در سوریه 
گذشت داشته باشیم، کشوری که استکبار خواب های 
شومی برایش دیده بود اما با تکیه بر آمیزه های انقالب 

اسالمی و پیوستن به محور مقاومت نه تنها تجزیه 
نشد بلکه توانســت با حمایت و کمک مستشاران 
نظامی ایران گروه تروریستی داعش را شکست دهد.

عراق نیز در وضعیتی مشابه سوریه قرار داشت و 
تالش شد تا چند تکه شده و با دامن زدن به مسائل 
فرقــه ای آن را نابود کنند اما باز هم این مهم اتفاق 
نیفتاد چون پیش از آن نیز به واسطه بیداری اسالمی 
ملتشان در صدد خنثی کردن فتنه ها برآمدند.حزب 
اهلل لبنان نیز خود مثالی دیگر از تاسی به آمیزه های 

انقالبی است.
ملت مظلوم فلســطین نیز بــا حمایت محور 
مقاومت همچنان بر احقاق حقوق خود ایستاده است 

و در طرف دیگر مردم مظلوم یمن را می بینیم که در 
چنگال کفتارهای سعودی به خاک و خون کشیده 
شدند اما پای عزتشان ایستادند و این ایستادگی در 
برابر ظلم و ســتم نشان داد که ملت یمن نیز متاثر 
از محــور اصلی مقاومت، از انقالب اســالمی ایران 

الگو می گیرد.
یک کارشــناس سیاســی به گزارشگر کیهان 

می گوید: »ایجاد محور مقاومت در برابر محور شرارت 
استکبار و توطئه های غربی در منطقه غرب آسیا خود 
گویای این امر است که در اصل صدور انقالب بسیار 

موفق عمل کردیم.«
وی تصریح می کند: »آمریــکا و همپیمانانش 
می دانند که اگر ایران موفق به پیوند دادن کشورهای 
منطقه در قالب یک همکاری یا ســازمان و اتحادیه 
شود در هر صورت رهبری ایران به عنوان بزرگترین 
و قدرتمندترین آنها اجتناب ناپذیر است؛ لذا آمریکا 
در برنامه نظم نوین جهانی خود تالش دارد تا از ورود 
ایران به ارگان های اساسی و مهم منطقه جلوگیری 
نماید. آمریکا در این راه به القای طرح ناسیونالیسم 

عربی می پردازد و به دنبال این امراست تا ایران در 
کشورها و سازمان های عربی راه پیدا نکند.«

عمق نفوذ راهبردی انقاب اسامی
چنــد ماه پیش عادل الجبیر، وزیر مشــاور در 
امور خارجه عربســتان سعودی، ایران را به حمایت 
از تروریســت ها در منطقه ، صدور انقالب و ایجاد 

ناامنی متهم کرد.
الجبیر مدعی شد: ایران نقش مثبت و سازنده ای 
در یمن ندارد بلکه باعث ایجاد تخریب در آن شده 
اســت و برای ساخت بیمارســتان و مدارس در آن 

کشور هیچ کمکی نکرده است.
بر اساس این گزارش، این اظهارات درحالی است 
که جمهوری اسالمی ایران برای ایجاد صلح، ثبات 
و امنیت در منطقه تــالش فراوانی کرده و همواره 
خواســتار حل بحران های منطقــه از جمله بحران 

یمن بوده است.
در همین رابطه بد نیست مروری داشته باشیم به 
صحبت های احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم 
قم که چندی پیش برای نظارت بر انتخابات سوریه به 
این کشور سفر کرده بود در گفتگو با تسنیم می گوید: 
»اینجا انسان عمق نفوذ انقالب اسالمی و آرمان های 
امام راحل را می بیند، زیرا مردم اینجا عمیقاً عاشق 
ایران هستند و جمهوری اسالمی را در حکم منجی 
خود می دانند، وارد هر حوزه انتخابیه که می شویم، 
تــا مردم متوجه حضور هیئت ایرانی می شــوند، با 
شعار دادن ابراز احساسات می کنند. اینجا همه اعم 

از شیعه، سنی و مسیحی ایران را دوست دارند.«
نماینده قم در مجلس دهم و یازدهم شــورای 
اســالمی با اشــاره به یکی از صحنه های جالب این 
انتخابــات، اظهار می دارد: »در یکی از شــعب اخذ 

رأی جوانــی را دیدم که از مســئول صندوق، یک 
سوزن ته گرد گرفت و روی انگشت سبابه خود زد و 
بــا خون خود زیر عکس نامزد مورد نظرش عالمت 
زد و وقتی از وی پرســیدم: چرا این کار را کردی؟ 
جواب داد: می خواســتم با خون خود اعالم کنم که 
سوریه و بشار اســد را دوست دارم و با خون از آن 
دفاع می کنم و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.«

امیرآبــادی می افزاید: » از این جوان ســوری 
پرسیدم: می دانی این جمله را چه کسی گفته است؟ 
پاسخ داد: بله، این جمله متعلق به امام خمینی)ره( 
است. این جوان مسلمان نبود، بلکه مسیحی بود که 
این مسئله نفوذ انقالب اسالمی در دل جوانان و حتی 

غیرمسلمانان منطقه را نشان می دهد.«
وی خاطرنشــان می کند: »وقتی انســان این 
صحنه ها را می بیند، متوجه می شــود که آمریکا با 
آوردن تروریست های عاریه ای و استیجاری هم هیچ 
غلطی نمی تواند بکند و اراده ملت سوریه پیروز است، 
زیرا این ملت به وطن و میهن خود و جریان مقاومت 
عشق می ورزند و کنار دولتشان تا پیروزی نهایی بر 
تروریســت ها می جنگند و ملت ایران نیز کنار ملت 
سوریه از محور مقاومت در منطقه حمایت می کند.«

سردار دل ها سفیر انقاب اسامی
ســردار واال مقام حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
نماد انقالب اســالمی در سراســر جهان شناخته 
می شــود. مردی که با شهادتش خیلی از قلب ها را 
فتح کرد. د ر سراسر جهان خیلی ها وقتی نام او را هر 
چند با بایکوت های رسانه ای دیدند باز هم نتوانستند 
جلوی این پرسش را بگیرند که او که بود و چه کرد؟

مردی که حتی مقامات آمریکایی هم به بزرگیش 
اعتراف کردند، مردی که جلوی گروه تروریســتی 
داعش ایســتاد و یک تنه همچون ســفیری پیام 
حمایت از مظلوم و ایســتادگی در برابر ظالم را به 

دنیا مخابره کرد.
معاون فرمانده تیپ ۱۶ حشدالشــعبی عراق با 
بیان اینکه سردار حاج قاسم سلیمانی زحمات زیادی 
برای مدیریت جبهه مقاومت کشــیده، می گوید: » 
شــخصیت های بزرگ همچون حاج قاســم تربیت 
شــده مکتب انقالب اسالمی هســتند و به برکت 
وجود چنین شخصیت هایی نقشه های دشمن نقش 

بر آب شده است.«
وی سردار سلیمانی را ســفیر انقالب اسالمی 
می دانــد و خاطرنشــان می کنــد: »حاج قاســم 
منتقل کننده و تبیین کننده پیام انقالب اســالمی 
برای مظلومان و مستضعفین عالم بود لذا شجاعت، 
بصیــرت، ایثار، تواضع،  اشــراف بر مســائل دینی 
و مدیریت حاج قاســم حــرف اول را می زد. دفاع 
از مظلومــان و مبــارزه با ظلم،رآرمــان انقالب و 
ســردار ســلیمانی است و حاج قاســم و ابومهدی 
المهنــدس در کنار هم یــک ارتش متکامل بودند 
 که توانســتند نقشه های آمریکا و اسرائیل را خنثی 

کنند.«
گرفتن حق حتی با مشت های گره کرده 

در سیاست خارجی انقالب اسالمی همیشه اصل 
بر این بوده که کشــورهای دیگر را از عواقب سلطه 

بیگانه آگاه کند.
 در همین زمینه عالوه بر اصول سیاست خارجی، 
مقام شــامخ والیت فقیه همواره بــا رهنمودهای 
گوهربارشــان ملل مظلوم جهان را به حرکت برای 
خارج شــدن از ســلطه بیگانه راهنمایی کرده اند و 
حتی امام راحلمان)ره(، بنا به اهمیت مســئله، در 
این مورد بیانات و توصیه هایی را به ملل مستضعف 
جهان وصیــت فرموده اند. چنان کــه می فرمایند: 
»وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان 
این است که شماها نباید بنشینید و منتظر آن باشید 

که حکام و دست اندرکاران کشورتان یا قدرت های 
خارجی بیایند و برای شما استقالل و آزادی را تحفه 
بیاورند... شما  ای مستضعفان جهان و  ای کشورهای 
اســالمی و مسلمانان بپاخیزید و حق را با چنگ و 

دندان بگیرید...«
 امــام ره در جــای دیگــر می فرماینــد: » ای 
مستضعفان جهان بپاخیزید و حق خود را با مشت 

گره کرده از جهان خواران بگیرید.«
 ســید رضا صدرالحســینی کارشــناس حوزه 

مقاومت در گفتگو با گزارشگر کیهان می گوید:
» انقالب اسالمی، انقالب الهی و توحیدی بود و 
رهبر او کسی بود که به دنبال باال بردن پرچم اسالم 
بود. بنابراین مفاهیم انقالب را باید در مفاهیم اسالمی 

جستجو کرد.«
وی ادامه می دهد: »انقالب اسالمی در حقیقت 
متعلق به همه جهانیان اســت، بنابراین رهبران نیز 
باید با یک نگاه جهان وطنی مبانی انقالب را تعیین 
و تبیین کنند، بر این اساس حضرت امام اصل صدور 
انقالب را مطرح کردند و در طول یک دهه زعامتشان 
نســبت به این موضوع تالش های وافری را با ساز و 

کارهای بسیار دقیق انجام دادند.«
از  »نمونه هایــی  می افزایــد:  صدرالحســینی 
تالش های حضــرت امام )ره( می تــوان به تربیت 
مبلغان اسالمی و نامه ایشان به گورباچف اشاره کرد.«
کارشناس حوزه مقاومت با اشــاره به برگزاری 
کنفرانس وحدت اسالمی دعوت از میهمانان خارجی 
در طول دهه فجر می گوید: »این ها از دیگر اقداماتی 
اســت که توســط امام خمینی و امام خامنه ای در 
راســتای اصل صدور انقالب اسالمی صورت گرفته 

است.«
وی تصریــح می کنــد: »جبهــه اســتکبار به 
سرکردگی آمریکا با پترودالرهای عربستان توانست 
یکسری جریان های تکفیری را در منطقه ایجاد کند 
تا جمهوری اســالمی ایران را تحت تاثیر قرار داده 
و تفکر انقالب اســالمی را دگرگــون کند اما نظام 
اسالمی مسیر خود را به درستی درقلب ها طی کرده 

و نقشه های آنان را خنثی کرد.«
سردار حسینی یادآور می شود: »طی یک دهه 
گذشــته شاهد جنگ های نابرابر و فتنه افکنی های 
بیشماری در منطقه غرب آسیا بودیم که نظام سلطه 
تالش کرد جریان های تروریستی را در منطقه هدایت 
کند و با اســتفاده از آن انقالب اسالمی را به چالش 
بکشد تا اگر مردم دنیا خواستند با اسالم آشنایی پیدا 
کنند آن را از دریچه داعش ببینند اما با عنایت الهی 
و تالش هایی که صورت گرفت، با حضور مستشاری 
ایران در ســوریه و عراق این جریان های تکفیری از 

بین رفتند.«
این کارشــناس حوزه مقاومت تاکید می کند: 
»مقابله با نظام ســلطه توانســت جایگاه انقالب را 
در دنیا رفیع کنــد، همچنین تعامالت عقالنی که 
جمهوری اسالمی ایران با دنیا داشت و پیشرفت هایی 
که با وجود فشارها و تحریم ها به دست آورد همگی 
منجر به قدرت چانه زنی انقالب و ســهولت صدور 

آن به دیگر کشورها گردید.«

افقی:
۱- وصل بودن به شــبکه راه آهن- تقدس 
داشــتن 2- در قضیــه برجام شــاهد این 
 قول و قــرار متحدان کاخ ســفید بوده ایم 
3- عارضه ای در بیماران- خبر خوش- طایفه 
شــتردار در ایل قاجار- صوت دردنما 4- در 
خوب بسته شده- گلبانگ نماز- بوی خوش 
5- دوستدار- شــخص قابل شناسایی- از 
پیامبران بنی اسرائیل ۶- مساوات- اقتصاددان 
مشهور انگلیســی- توان 7- بزرگتر- مالک 
میراث- ذوب شــونده 8- عریان- روشــن و 
آشــکار- خاک گور- رطوبت 9- شهر مقر 
حکومت در کرواسی- وسیله حمل مصالح 
ساختمانی- هدیه دادن ۱0- مادر جگرخوار 
معاویه- دستکاری در عکس- اصل این میوه 
از ســرزمین چین اســت ۱۱- ادیب نوبل  
 برده هندی- جنبــش و حرکت- خون بها 
۱2- فلز ســیم- زنــده گردانیدن- کورک 
چرکین ۱3- نوعی ویتامین- رخت شوی- 
بهار عــرب- فلزی دیگــر ۱4- این عارضه 
مــرگ آور در ممالک سردســیر بیشــتر از 
 کشــورهای گرمســیر مشــاهده می شود 

۱5- داد و فریاد- آتش بیار معرکه.

عمودی:
1- توپ بیرون از زمین بازی- پیکار و 
مقابله- در ادب و هنر مایه مسرت است 
2- درد و رنج- این سیر و گردش کره 
زمین بیش از 365 روز طول می کشد 
3- از اعداد- غذای پرطرفدار- بخش 
نتی در  قابل گــذر رود-  و  کم عمق 

موسیقی 4- نرم تر از فوالدی- قومی 
بعضی  همیشه،  نه  آفریقا-  در شمال 
اوقات 5- متاشی، تکه تکه- حیثیت- 
برگ برنده 6- رخسار- اسلوب- مظهر 
عدالت 7- ضرورت ســفر در هوای 
 گرم- بر جوانان عیب نیست- هماورد 
8- درون و میــان- یادآور- تراوش 
مایعات از شــبکه- دوســوم چرت 
قدیم  نــام  آذرماه-  در  9- شــبی 
خوزستان  زندگی بخش  رگ  مدینه- 
کافی  گوارا-  فاسفه-  خاستگاه   -10
است! 11- گفته و ســخن- از اقوام 
کوهستان قفقاز- ناحیه ای در نزدیکی 
رگ  داخلی-   -12 مسجدســلیمان 
و پی گوشــت- شناساننده 13- آب 
روستایی- مبارزه با حریف خیالی در 
کاراته- استارتر خودروهای صد سال 
پیش- پهلــو 14- می تواند مقصدی 
فراری  سربازان  و  بیکار  جوانان  برای 
باشد- فهرســت غذا 15- تند رفتن 

اسب- پولدار و ثروتمند- مکمل آواز.

شماره 11692 جدو    ل
بدون نقطه کور

معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در نظر 
دارد در ســال »جهــش تولید« به اســتناد ماده 10 ذیل بنــد »د« آئین نامه 
 اجرایــی قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن تحت عنوان 
»برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوری های 
نو در احداث و عرضه مسکن« با هدف تسریع در تولید، افزایش کیفیت 
ســاخت، تنوع بخشــی به روش های تولید و کاهش قیمت تمام شده در طرح 
اقدام ملی مسکن، نسبت به شناســائی و ارزیابی شرکت های واجد صالحیت 
که دارای تجارب و امکانات تولید صنعتی مسکن و فناوری های نوین می باشند 
اقدام نماید. لذا، از کلیه ســازندگان، پیمانــکاران و تولیدکنندگان 
صنعتی ســاختمان و فناوری نوین دعــوت بعمل می آید. ظرف 
مدت دو هفته از انتشــار این آگهی، ضمن ارائه گزارشــی از سوابق عملی و 
اجرایی و معرفی امکانات و روش های ساخت و مقایسه آن با سایر روش های 
موجود در کشــور به لحاظ سرعت در ساخت، کیفیت، قیمت تمام شده و تنوع 
در محصول نهایی، تصویری از ســایر مدارک و اســناد حقوقی، فنی، مالی و 
 نیروی انســانی را در قالب فایل های الکترونیکی به آدرس پست الکترونیکی 

 nhap@inbr.ir ارسال نمایند.
الزم به ذکر اســت این فراخوان برای شناسایی و ظرفیت  سنجی وضع موجود 
به منظور برنامه ریزی اقدامات بعدی اســت و دریافت مســتندات هیچ گونه 

تعهدی برای وزارت راه و شهرسازی ایجاد نخواهد کرد.
سایر مدارک مورد نیاز:

- تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
- تصویر تائید یه ها و گواهینامه های مرتبط

- معرفی مزایای فنی، اقتصادی و صرفه زمانی
- معرفی توان نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آالت

- ظرفیت تولید و تحویل سالیانه
- تصاویری از نمونه پروژه های اجرا شده
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وزارت راه و شهرسازی 
معاونت مسکن و ساختمان 
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

آگهی فراخوان عمومی
 شناسائی سازندگان، پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعتی ساختمان و فناوری نوین

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   ۱397/8/30
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 
 ۱۲5۴6۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱6۸۸۹۸5

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

۱397/7/۱0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی ۱39۶ به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4۱72559۶03 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073۱37502 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 39335۱0228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 27534۱0542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450۱7058۶.
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 ۱0۱007۲۴6۴5

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 ۴5۲55 

و شناسه ملی ۱0۱00۹05۸5۹

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 ۱0۲۴۹0 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۴6۴۳۴۸ 


