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 خرمشهر شقایقی خون رنگ است که داغ 
جنگ بر سینه دارد.... داغ شهادت. ویرانه های 
شــهر را قفسی در هم شکسته بدان که راه به 
آزادی پرندگان روح گشــوده است تا بال در 
فضای شهر آسمانی خرمشهر باز کنند، زندگی 
زیباست، اما شهادت زیباتر است. سالمت تن 
زیباست، اما پرنده عشق، تن را قفسی می بیند 

که در باغ نهاده باشند... 
مســجد جامع خرمشهر قلب شهر بود که 
می تپید و تا بود، مظهر ماندن و استقامت بود 
و آن گاه نیز که خرمشهر به  اشغال متجاوزان 
درآمد و مدافعــان ناگزیر شــدند که به آن 
سوی شط خرمشهر کوچ کنند، باز هم مسجد 
جامــع مظهر همه آن آرزویــی بود که جز در 
باز پس گیری شــهر برآورده نمی شد، مسجد 
جامع، همه خرمشــهر بود. خرمشهر از همان 
آغاز خونین شهر شــده بود، خرمشهر خونین 
شهر شده بود تا طلعت حقیقت از افق غربت و 
مظلومیت رزم آوران و بسیجیان غرقه در خون 
ظاهر شود، و مگر آن طلعت را جز از منظر این 

آفاق می توان نگریست؟ 
با مظلومیت  و  آنان در غربت جنگیدنــد 
به شــهادت رســیدند و پیکرهاشــان زیر 
شنی تانک های شــیطان تکه تکه شد و به آب 
و باد و خاک و آتش پیوســت اما.... راز خون 
آشکار شد، راز خون را جزء شهدا در نمی یابند. 
گردش خون در رگ های زندگی شیرین است. 
اما ریختن آن در پای محبوب شیرین تر است و 
نگو شیرین تر، بگو بسیاربسیار شیرین تر است... 

)شهید آوینی(
ســوم خــرداد و نام خرمشــهر همــواره یادآور 
رشادت های بزرگ مردانی است که یک تاریخ مدیون 
آن هاست. ایستادگی 34 روزه شهید محمد جهان آرا 
و همرزمانش با دستان خالی اگر چه ناکام ماند اما 19 
ماه بعد چنان انگیزه ای در میان سپاه اسالم ایجاد کرد 
که مبدأیی شــد برای پیروزی های بعدی. آری نقطه 
ســرآغاز روحیه استقامت 8 ســاله برابر متجاوز را از 

خونین شهر باید پی گرفت.
فتح خرمشهر

فتح اهلل جعفری، یکی از سرداران جبهه مقاومت 
در فتح خرمشــهر درباره  اشــغال و فتح خرمشهر به 
گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: »رژیم بعث عراق 

رضا الماسی

رزمنده های دوران جنگ تحمیلی و راوی و تحلیلگر 
دفاع مقدس نیز در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان 
می گوید: »8 سال دفاع مقدس ما به عنوان یک نماد و 
الگو باید در تمام بخش ها مطرح شود. جنگ ما فقط 
در مرزها و مناطق جنگی خالصه نشد. همان طور که 
شهید آوینی می گوید؛ »جنگ ما دریچه ای به بهشت 
است.« خرمشهر را یک شهر مپندارید. خرمشهر شهری 
اســت به سوی بهشت و سعادت. جنگ ما یک درس 
است و به عنوان یک الگو باید در تمام بخش ها مطرح 
بشود. ایمان من این است که اگر قرار باشد جمهوری 
اسالمی به قله های استقالل و آزادی برسد و انشاءا... 
یک جامعه مهدوی را رقم بزند و زمینه ظهور را فراهم 
آورد، باید در تمام بخش ها به تاریخ دفاع مقدس و مرام 
شهدا اقتدا کنیم. نباید خدای ناکرده دفاع مقدس به 
یــک نبرد فیزیکی و مادی مثل دیگر جنگ های دنیا 
خالصه شود. این نگاه اگر حاکم شود ما بهره ای از تاریخ 
نمی بریم. جنگ ما یک جنگ اعتقادی و فکری بود. 
یعنی در یک طرف یک فکر باطل با تمام تجهیزاتش 
و در طرف دیگر یک فکر الهی و نورانی قرار داشــت. 
جنگ حق علیه باطل، جنگ نور علیه ظلمت. امروز 

هم ما باید همان فکر الهی را پای کار بیاوریم.«

عامل اصلی سقوط و آزادسازی خرمشهر
چه عاملی باعث شــد خرمشهر آزاد بشود؟ و چه 

عاملی منجر به سقوط خرمشهر شد؟ 
این جانباز جبهه مقاومت در پاسخ به این سؤاالت 
توضیح می دهد: »آن چیزی که باعث شــد خرمشهر 
سقوط کند متأسفانه فکر بنی صدری بود، فکری بود 
که اســتعدادهای کشور را پای کار نیاورد، فکری که 
دشــمن شناس و موقعیت شناس نبود. فکری که به 
توان داخلی کشور اعتماد نکرد و دائم »ما نمی توانیم« 
را القا می کرد. این طرز تفکر منجر به سقوط خرمشهر 
شــد. ما خودمان را در برابر دشــمن آماده نکردیم و 
استعدادهایمان را پای کار نیاوردیم وگرنه ارتش بعث 
عراق غلط می کرد جلو بیاید. شهید محمد جهان آرا 
با امکانات اولیه و ســالح های انفرادی، 34 روز مقابل 
چندین گردان و تیپ و نیروی پیاده و مکانیزه دشمن 
مقاومت کرد و آنها را پشت دروازه های خرمشهر نگه 
داشت. اگر به آنها امکانات می رسید، با همین وضعیت 
هم دشمن نمی توانست پیش آید و خرمشهر را  اشغال 
کند. ما نمی خواهیم شعار بدهیم و صرفاً از اعتقادات 
شخصی خودمان دفاع کنیم بلکه اینها را تجربه کرده و 
به عینه دیده ایم. لذا به دلیل اینکه اعتقادات و باورهای 

دینی در بنی صدر ضعیف بود، مرعوب ابهت دشمن 
قرار گرفت و مقاومت خرمشهر شکست خورد و دشمن 

تا ۲۰ کیلومتری اهواز پیش آمد.«
او در توضیــح عامل اصلی پیروزی اهل ایمان بر 
جبهه باطل تصریح می کند: »زمانی که این فکر مادی 
گرایانه، دنیا گرایانه و دور از امدادهای الهی که باورهای 
الهــی در آن ضعیف بود از فرماندهی جنگ ما رخت 
بربست، ما توانســتیم پیش برویم. وقتی فرماندهی 
عوض شــد، همان تجهیزات حداقلی و همان نیروی 

تطبیق عوامل پیروزی های دفاع مقدس بر موانع و مشکالت جاری کشور-  بخش نخست

بصیـرت  انقالبـی 
در سایه خودباوری دینـی

ســردار فتح اهلل جعفری، یکی از فاتحان خرمشــهر: روحیه مقاومت و 
سلحشوری دوران دفاع مقدس، امروز بسیار قوی تر، جدی تر و محکم تر 
از آن دوران در نســل کنونی ما وجــود دارد و در هر عرصه ای که پیش 
می آید مردم ما )به خصوص جوانان( نشــان داده اند که در صحنه حضور 
دارند. به طــور کل به نظرم جوانان امروز بهتــر از جوانان دفاع مقدس 
آماده دفاع از کشــور هســتند و در این مسیر ایســتادگی می کنند.

 علیرضا دلبریان راوی و تحلیلگر دفاع مقدس: اگر قرار باشــد جمهوری 
اسالمی به قله های استقالل و آزادی برسد و ان شاء اهلل یک جامعه مهدوی 
را رقم بزند و زمینه ظهور را فراهم آورد، باید در تمام بخش ها به تاریخ دفاع 
مقدس و مرام شهدا اقتدا کنیم. نباید خدای ناکرده دفاع مقدس به یک نبرد 
فیزیکی و مادی مثل دیگر جنگ های دنیا خالصه شود. این نگاه اگر حاکم 
شود ما بهره ای از تاریخ نمی بریم. جنگ ما یک جنگ اعتقادی و فکری بود.

انسانی در سایه یک فکر عاشورایی پای کار آمد و کار 
جنگ جلو رفت. یعنی حاکمیت، حاکمیت الهی شد. 
اهداف این حاکمیت همان اهدافی است که پیامبران 
داشــتند، همان اهدافی که خداوند به خاطرش بعثت 
رسول ا...)ص( را رقم زد و بر اساس آن باید حاکمیت 
به دست نیروهای الهی و با تقوا بیفتد. جنگ ما خیلی 

درس ها دارد.«
»خرمشهر را خدا آزاد کرد« یعنی چه؟

دلبریــان در ادامه اظهار می دارد: »وقتی این فکر 
حاکم شــد، به وســیله جوانان حزب اللهی و انقالبی 
پیروزی حاصل شد. جوانانی همچون صیاد شیرازی ها، 
عباس بابایی ها، خرازی هــا، باکری ها و. .. فرماندهی 
جنــگ را به عهــده گرفتند و در اولیــن اقدام حصر 
آبادان شکسته شد و در عملیات های بعدی)عملیات 

 آن چیزی که باعث شــد خرمشــهر 
سقوط کند متأسفانه فکر بنی صدری 
بود، فکری که اســتعدادهای کشور را 
پای کار نیاورد، فکری که دشمن شناس 
و موقعیت شــناس نبود. فکری که به 
توان داخلی کشور اعتماد نکرد و دائم 
»ما نمی توانیم« را القا می کرد، این طرز 
تفکر منجر به ســقوط خرمشهر شد.

تصورش این بود که با نیروی مخصوص خود می تواند 
ظرف یک هفته خرمشهر را بگیرد و آبادان را هم  اشغال 
کرده و به ســمت ماهشهر برود. اما مقاومت 34 روزه 
بــرای آنها تاخیر و نگرانی به وجود آورد و در نهایت با 
دخالت نیروهای بیشــتر توانست خرمشهر را  اشغال 
نماید. اما مهم این بود که مقاومت 34 روزه خرمشهر 
بــا یک تعداد نیروی محدود، به طور کل انگیزه ای را 
در جنگ به وجود آورد که 19 ماه بعد، ۷۰ هزار نیروی 
داوطلب مردمی مسلح سازماندهی شده برای آزادسازی 
خرمشهر آماده شدند و این، نمایش یک قدرت بزرگ 

از سوی امام راحل و ملت ایران بود.«
او می افزاید: »ما بایســتی این موضوع را به عنوان 
یک نقطه بسیار مهمی در جنگ در نظر بگیریم. شما 
محاسبه کنید که سپاه سوم صدام 31 شهریور سال 
13۵9 با قدرت به مرزهای ما حمله می کند اما همین 
سپاه سوم در 3 خرداد 13۶1)یعنی 19 ماه بعد( با بر 
جای گذاشتن ۲۰ هزار اسیر خرمشهر را ترک می کند. 
بعد از این واقعه، صدام مجبور می شود که فرمانده سپاه 
سوم را اعدام کند. لذا آزادسازی خرمشهر حماسه ای 
بسیار بزرگ بود. عالوه بر این در طی این 19 ماه فضای 
جنــگ به نحوی پیش رفت که فرماندهان بزرگی در 
جنگ رشد کردند. از جمله طراحان عملیات آزادسازی 
خرمشــهر مثل شهید بزرگوار حســن باقری، آقایان 
غالمعلی رشید و رحیم صفوی و شهدای دیگری مثل 

حاج همت، حاج احمد متوسلیان و...«
ســردار جعفری تأکید می کنــد: »همه اینها در 
صحنه جنگ تربیت شــدند و نقش آفرینی کردند. ما 
هیچگاه از طریق مستشاران خارجی به این موفقیت ها 
و طراحی ها و برنامه ریزی ها نرسیدیم بلکه از درون متن 
مردم به این موفقیت ها دســت پیدا کردیم. اکثر این 
فرماندهان ما یا جزء دانشجویان قبل از انقالب بودند، 
یا نیروهای داوطلبی بودند که وارد سپاه شدند و با یک 
انگیزه ایمانی به طراحان بزرگ جنگ تبدیل شدند.«

گران تمام شدن آزادی خرمشهر برای صدامیان
»آزادســازی خرمشهر خیلی برای صدام و ارتش 
بعث عراق گران تمام شــد.« این رزمنده دوران دفاع 
مقدس با تأکیــد بر این نکته تصریح می کند: »بنده 
معتقدم؛ روحیه مقاومت و سلحشــوری دوران دفاع 
مقدس، امروز بســیار قوی تر، جدی تر و محکم تر از 
آن دوران در نســل کنونــی ما وجــود دارد و در هر 
عرصه ای که پیش می آید مردم ما)به خصوص جوانان( 
نشان داده اند که در صحنه حضور دارند. به طور کل 
به نظــرم جوانان امروز بهتــر از جوانان دفاع مقدس 
 آماده دفاع از کشور هستند و در این مسیر ایستادگی 
می کننــد.« آقای علیرضــا دلبریان یکــی دیگر از 

بستان، طریق القدس، فتح المبین، الی بیت المقدس و...( 
خرمشــهر آزاد گردید. اینجا بود که حضرت امام)ره( 
فرمود؛ خرمشهر را خدا آزاد کرد. چگونه خدا آزاد کرد؟ 
مالئکه اش را به زمین فرستاد؟ خیر، فکر خدایی آمد 
و حاکمیت پیدا کرد. باورهای دینی احیاء شد، امداد 
الهی به ســراغ ما آمد و ایمان قــوی در بازوان قوی 
رزمندگان ما تجلی پیدا کرد و منجر به آزادســازی 

خرمشهر گردید.«
 »بزرگ تــر از ایــن حادثــه، ایــن بــود کــه 

امام )رضوان ا... علیه( - آن مرد خدا، آن حکیم الهی به 
معنای واقعی کلمه-  وقتی خّرمشــهر آزاد شد، وقتی 
این همــه مجاهدت به بار نشســت، این همه جوان ها 
عرق ریختند، این همه شهید دادیم، این همه زحمت 
کشیدیم، فرمود که خّرمشهر را خدا آزاد کرد؛ خّرمشهر 
را خدا آزاد کرد! این مهم اســت؛ معنای این چیست؟ 
معنای این آن است که اگر شما مجاهدت کردید، قدرت 
خدا می آید پشت شما. لشکر بی عقبه، کاری نمی تواند 
بکند؛ لشــکری که عقبه دارد، ]نیروی [ احتیاط دارد، 
نیروی ذخیره  فراوان دارد، همه کار می تواند بکند. حاال 
اگر لشکری عقبه اش، ذخیره اش عبارت بود از قدرت 
الهی، این لشکر دیگر شکست بخور است؟ امام این را 
به ما فهماند؛ فهماند که وقتی مجاهدت می کنید، وقتی 
تنبلی نمی کنید، وقتی وارد میدان می شــوید، وقتی 
نیروهای خودتان را به صحنه وارد می کنید، اینجا قدرت 
خدا است که پشت سر شما است، ]لذا[ خّرمشهر را خدا 
آزاد می کند. با این منطق، همه  دنیای مسّخِر استکبار 
را هم خدا می تواند آزاد کند. با این منطق، فلســطین 
هم می تواند آزاد بشود. با این منطق، هر ملّتی می تواند 
مستضعف نماند؛ به شرطی که این منطق تحّقق پیدا 

کند.« )رهبر معظم انقالب 139۵/3/3(

بچه ها اگر شهر سقوط کرد، 
دوباره آن را پس می گیریم؛ 
مواظب باشید
ایمان تان سقوط نکند!

افقی:
1- یکــی از گروه های پرخطر در ابتال بــه ویروس کرونا 
از دیدگاه پزشــکان پایه و محور زندگــی ۲- اثری از ژول 
ورن نویسنده خیالپرداز فرانسوی 3- هم اکنون پیش روی 
شماســت- از پرندگان زیبا و مهاجر- یگانه محکمه ای که 
نیاز به قاضی نیست 4- آخرین حکم قرآن کریم- نویسنده 
معروف فرانســوی که در انقالب 183۰ فعالیت داشــت- 
جنس مدال دوم قهرمانــان ۵- صدای آن طنین زندگی 
اســت- گردنه ای زیبا میان جاده آستارا به اردبیل- مکانی 
در سرزمین مکه ۶- حضرت علی علیه السالم آن را دوست 
مومن برشــمرده اند- رتبه نایب قهرمانی در مســابقات- 
بزرگ ترین معجــزه حضرت محمد صلــی اهلل علیه وآله 
وســلم- خط پیاده روی ۷- ســرزمین لبخندها- ساکن و 
اقامت کننده- نمایشنامه ای از گوگول 8- دریاچه ای عمیق 
در ســرزمین سیبری- آنکه به خواسته و آرزویش رسیده 
9- حرکتی در ورزش ژیمناســتیک- نام یکی از حواریون 
بزرگ حضرت مسیح)ع(- صدراعظم کشور آلمان 1۰- در 
گذشــته نام اتاقی بود که برای اقامت در تابستان بر باالی 
خانه می ساختند- گیاهی برای شست وشوی سر و تن- باال 
آمدن آب دریا را گویند- تکرار حرف اول 11- سوره ای که 
به قلب قرآن معروف است- نوعی تیر کوچک و تیز- دعای 
روح نواز شــب های ملکوتی رمضان- پرنده ای شــکاری و 
روزپرواز 1۲- الفت و دوستی- تولید اذهان جست وجوگر- 
خانه جغد 13- یکی از ویژگی های انسان مسلمان- پایتخت 
پهناورترین کشور خاورمیانه- مظهر عدالت 14- یکی از دو 
مجهول در طبیعت- بیمارستانی در تهران- دریاچه بزرگی 
در کشور سوئد 1۵- سرزمین دوندگان بزرگ جهان- مهره 

مقتدر صفحه شطرنج- شهری در استان گیالن.

عمودی: 
1- یکی از ســه اثری که سهروردی فیلسوف بزرگ 
ایرانی آن را به زبان فارسی نوشته اند 2- شهری که 
در گذشــته به آن زندان سکندر می گفتند- راز آن 
دیدنی است- شــهری در استان فارس 3- مکانی 
برای تهیه لباس- به بازیکن آزاد در زمین مســابقه 
نژاد مردم عرب 4- نمک ها- جزیره ای  می گویند- 

صنعتی و مهــم در خلیج فارس- ســرمربی تیم 
ملی کشــتی فرنگی 5- همسایه قدیمی تهران- از 
شهرهای مهم کشــور استرالیا که میزبان بازی های 
المپیک بود- روح زندگی است 6- مهم ترین رشته 
کوه آمریکای جنوبی- پدر شعر فارسی- ایالتی در 
کشور سوئیس- ضمیر بی تکلف 7- کلیسای معروفی 
در فرانسه- سرمربی تیم ملی فوتبال اروگوئه با یک 
حرف اضافه 8- کتاب مهم ابوعلی سینا در علم طب- 
کافر و از دین برگشته- کشوری بحران زده در شمال 
آفریقا 9- واژه ای که در لغت به معنی شرم و حیا آمده 
است- تکرار یک حرف- فرشته ای در بیمارستان- 
رود مهم کشور سوئیس 10- عالمت تقسیم- کشوری 
که بیشترین آمار مبتالیان و کشته های ویروس کرونا 
را به خود اختصاص داده است- در جغرافیای طبیعی 
به ناحیه ای گفته می شــود که از یک رود مشروب 
می گردد 11- یک باره خودمانی- یکی از تجلی های 
وشنو در اســاطیر هندی- مجرای عضالنی که از 
حلقوم تا معده امتداد دارد- پایتخت کشور ایتالیا 
12- عاشــق لیلی- مدددهنده و یاری کننده- نام 
یکی از خدایان مصریان باســتان 13- نوعی رویا- 
غذای کامل- شهری در استان مازندران 14- فصل 
زیبایی که در آن به سر می بریم- شاهکاری از لئون 
تولســتوی نویســنده بزرگ و اخالق مدار روس ها 
15- اثری ارزشمند و جاودانه که توسط سیدرضی 

رحمه اهلل علیه جمع آوری شده است- نقش نمایش.

شماره 11683 جدو    ل
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ح ای

طرا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مــورخ 139۶/4/۲۶ تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان شرکت منتهی به 
9۵/1۲/۲9 مــورد تصویب قرار گرفت. آقای علیرضا 
بکلــری به شــماره ملــی ۰۰4۵1۰۰8۲9 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای افشین رضاخان ویلیائی بشماره 
ملی ۰۰44۰۰13۶3 بســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت 
جهاد تعاون )سهامی خاص( به شماره شناسه ملی 
1۰1۰138۲9۰4 به نمایندگی آقای حسین فهمیده 
شماره ملی ۰۰419۷44۵1 آقای مجتبی نعمتی جم 
شماره ملی ۰۰3۶۲۰3۲۷۰ و شرکت خدماتی نباتات 
علوفه ای ایران )ســهامی خاص( شماره شناسه ملی 
1۰1۰14۰۵۵۶۵ به نمایندگی آقای محمد حسن 
مشکوری شماره ملی ۰4۵191۵۵۰1 برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میالد 
سازندگان سهامی خاص به شماره ثبت ۹8۴0۱ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۴۲۴086 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 139۶/1/۲8 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 4۲34۷۵ و 
شناســه ملــی 1۰3۲۰۷۶۰۰۰4 به نمایندگــی آقای منصور 
رضایی به کــد ملی ۰۰۵۵۵33۲13 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره شــرکت افق گنجینه ایرانیان به شماره ثبت 3۷۶113 
و شناســه ملی 1۰3۲۰۲4۷۶3۷ بــه نمایندگی آقای ابراهیم 
قاســمی به کد ملــی ۰4۲۰9۶۷۵4۰ به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره شرکت سرمایه یمین )سهامی عام( به شماره ثبت 
۲39۵1۵ و شناســه ملی 1۰1۰۲8۰3۰34 به نمایندگی آقای 
ابراهیم جانی به کد ملی ۰۰۷18۷۲8۰9 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 ۴۲6۱8۴ 

و شناسه ملی ۱0۳۲07878۱۲ 

اســتناد صورتجلســه  به 
عــادی  عمومــی  مجمــع 
مــورخ  فوق العــاده  بطــور 
تصمیمــات   139۶/۵/۲4
ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب 
به شــماره  تقی پــور آهنگر 
بــه   ۲۰۶۰۷۰11۶3 ملــی 
ســمت بازرس اصلی و آقای 
شماره  به  مافی ها  محمدرضا 
بــه   ۰۰4۷19۲۲4۰ ملــی 
سمت بازرس علی البدل برای 
یک سال مالی انتخاب شدند. 
کیهان  کثیراالنتشار  روزنامه 
جهت درج آگهی های موسسه 
هیئت  اعضای  شــد  انتخاب 
برای مدت دو ســال  مدیره 
به قرار ذیل انتخاب شــدند: 
شــرکت خدماتی تحقیقاتی 
ســاتر ســبز بــه شناســه 
 1۰1۰۲۲۶۲391 ملــی 
طلیعــه  گــروه  شــرکت 
ســبز جهــان بــا شناســه 
 1۰1۰۲8۵3۶۵۰ ملــی 
آمــاد  مهندســی  شــرکت 
شناســه  بــه  بهینه ســاز 
 1۰1۰۲۲۵1۷38 ملــی 
شــرکت بازرســی مهندسی 
و کنتــرل کیفیت ســنجش 
گســتر دانــا بــه شناســه 
 1۰1۰۲384۲8۷ ملــی 
نقــل  و  حمــل  شــرکت 
آزادگان بــه شناســه ملــی 
و  ترازنامه   1۰1۰1۲۵933۰
حساب سود و زیان سال مالی 
به   139۵/1۲/3۰ به  منتهی 

تصویب رسید.

آگهی تغییرات 

موسسه آموزشی 

آماد و پشتیبانی 

دستواره به 

شماره ثبت 

 ۱۱۹8۴

و شناسه ملی 

 ۱0۱00۴67۹87

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 139۷/11/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: 1- تهیه و تولید و توزیع انواع 
و اقسام نخ، پارچه و سایر محصوالت مشابه ۲- واردات مواد اولیه، لوازم 
یدکی و ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام موضوع شرکت 3-صادرات 
فرآورده های شــرکت به خارج 4- ایجاد کارخانجات ریسندگی پنبه، 
پلی اســتر،  ویســکوز و نخ صددرصد پنبه ای)رینگ( و ریســندگی 
ایرجت و مخلوط و ایجاد کارخانجات بافندگی پارچه جین و دوخت 
پوشــاک،  تکمیل کلیه کاالهای مرتبط با جیــن، رنگرزی نخ جین، 
تولید شلوار جین مردانه، زنانه، دخترانه، پسرانه، تاری پودی، دوخته 
شــده و کلیه کاالهای مرتبط با موضوع، ایجاد پروژه های پتروشیمی 
و پت)pet( از چیپس پلی اســتر به نخ پی.او.وای)P.O.Y( و تی.دی.
وای)T.D.Y( و انواع نخ های پلی اســتر. ۵- سرمایه گذاری صنعتی و 
تولیدی در صنایع تجهیزات و پنل های خورشیدی، تاسیس، توسعه 
و نگهداری و بهره بــرداری در زمینه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 
و پاک شــامل بادی، خورشیدی)فتوولتاییک(، زمین گرمایی، زیست 
توده، گازی و سیکل ترکیبی با ظرفیت های مختلف برای تولید برق و 
حرارت)سیکل های ترکیبی( به منظور تولید انرژی الکتریکی، حرارت، 
ســرما و بخار آب، تولید، فروش و توزیع بــرق، تولید انواع پنل های 
خورشــیدی چند کریستالی، تک کریســتالی و تولید انواع پنل های 

خورشــیدی و ســاخت اینورتر، فیلم نازک پس از اخذ مجوز و ثبت 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت، نصب و راه اندازی 
انواع نیروگاه ها، مشارکت در تاسیس نیروگاه. انجام کلیه فعالیت های 
تولیدی اجرایی، اقتصادی، مدیریتی، خدماتی، بازرگانی مشــاوره ای، 
نظارتی. همچنین خرید و واردات تجهیزات و ملزومات، لوازم یدکی و 
مواد اولیه، ماشین آالت مرتبط از داخل و خارج کشور و بطور کلی انجام 
کلیه فعالیت های مشاوره سرمایه گذاری، انجام مطالعات امکان سنجی 
و تهیــه طرح های توجیهی فنی، مالی و اقتصادی، نظارت بر تطبیق 
عملیات و مصرف منابع در طرح ها در زمینه نیروگاه های مقیاس کوچک 
و بــزرگ و تجدیدپذیر و هرگونه فعالیت در ارتباط با موارد مذکور از 
قبیل واردات  کاالهای مجاز و تکنولوژی صنایع مادر و انتقال دانش 
فنی، حق العمل کاری، پیمانکاری خدمات. ضمنا شرکت می تواند تمامی 
یا قسمتی از فعالیت خود را راسا و یا با مشارکت شخص و یا اشخاص 
حقیقی و حقوقی اعــم از داخلی و یا خارجی پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح انجام دهد. فروش و صادرات برق و تجهیزات 
تولیدی و انعقاد قراردادها و اخذ نمایندگی ها)در صورت ضرورت قانونی 

انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم(

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

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فرتاب سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳7۲0۲ و شناسه ملی ۱0۱008۲6۲۱0

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 6104337743976845  
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری)موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 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 سال 99

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 ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

7/260/0003/630/0001/815/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی

3/338/4001/669/200834/600مجله کیهان ورزشی

3/338/4001/669/200834/600مجله زن روز

1/670/000835/000420/000مجله کیهان بچه ها

__________417/000مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان


