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حجت االســالم والمســلمین ســلیمانی کارشــناس تاریخ تحلیلی اسالم: 
 در انقالب اســالمی ما هــم همین اتفاق افتــاد. حضرت امــام)ره( فرمود؛ 
حضرت آقا شایســتگی رهبری جامعه اســالمی را دارد. در مقابل، یک سری 
جریانات سیاســی اجتماعی بودند که می خواستند این طور القاء کنند که پس 
از امام کسی مانند ایشان وجود ندارد که عیار رأیش همانند عیار رای حضرت 
امام)ره( باشــد... اما حضرت امام)ره( مقابل این جریان ایستادند و فرمودند؛ 
آیت اهلل خامنه ای حقاً شایســتگی قرار گرفتن در جایــگاه ولی فقیه را دارد.

دکتر خاتمی  خوانســاری محقــق و پژوهشــگر دینی: غدیــر و انتصاب 
علی)ع( همیشه هســت و باید مهم دانسته شــود. حدیث ثقلین نیز یعنی 
قرآن و امامان اســت که باید به آن عمل شــود. در آیه 64 ســوره نحل خدا 
می فرماید: اگر پیامبر نبــود که قرآن را بیان کند اصال قرآن نازل نمی شــد 
و این اهمیت در واقعــه غدیر به حضرت علی)ع( واگذار شــد و پیامبر)ص( 
از مردم خواســت که بعد از من در دســتورات دین به علــی)ع( عمل کنید.

افقی:
1- اثر خلق شده توسط عالمه مجلسی در دوره 
صفویــه- خیک 2- با وجــود این وضعیت در 
شورای امنیت سازمان ملل متحد و ادامه حق 
وتو نمی توان از جنایات علیه بشریت انتقاد کرد 
3- حرص و طمع- در قدیم به معنای ثروت به 
کار می رفت- ثابت بی حرکت- نتی در موسیقی 
4- قیمت کاال- رودی در استان گلستان- عدد 
ترتیبی سه رقمی 5- مکمل  نام والژان بینوایان- 
مادر ترک زبان- ورزش های برخاســته از شرق 
آسیا 6- پوشاننده، مخفی کننده- یخ زده- فریاد 
گوشــخراش 7- مادر رستم- حاکم یا قاضی- 
برطرف کردن 8- ستاد فرماندهی بدن- از بین  
رونده، میرنده- دود سیگار- نشانه وجود مفعول 
در جمله 9- ته مانده نیروی بدن- پنجم عربی- 
از رنگ ها 10- پایتخت کشــور غنا- عالمت- 
نوعی خودرو 11- ثمره- در سال 2020 به شکل 
کرونا بر جهان نازل شده است- مقام و منزلت 
12- طرح و نقشــه- شاعری از سیستان- قید 
و ریسمان 13- از غذاها- تصریح شده- جذاب- 
ناهمواری ســطح تایرها 14- در زمینه مرگ و 
میر ناشی از کرونا کشور ترامپ حائز این مقام 
شده است 15- فرومایه- کتابی از حدود هشت 
قرن پیش نوشته شده توسط محمد شهرستانی.

عمودی:
1- جر و بحث کننده- مکانی در ساختمان- 
سرد و خنک 2- محتاط، دوراندیشی- در 
این رویــداد بد اقتصادی دولت دوازدهم 
رکوردشکن شده است 3- پسوند خوراک 
و پوشاک- با بررسی رنگ پوست مشخص 

شماره 11742 جدو    ل

می شود- نزدیک- جانشین او 4- درد و 
ورم اطراف چشم- ساکن و راکد- فرامین، 
دستورها 5- فضایی در خانه های قدیمی- 
ریشــه- هم آوا 6- ورق ورق- شهری در 
 کنار مرز عراق- کاشــف سیاره اورانوس
7- نزدیکی، پیوســتگی- زمانی قبل از 
فــردا- داور 8- بــوی ماندگی- دانه ای 
که زورکی بــا نان فروخته می شــود- 
پیشین- قطب منفی در برق 9- عالمت 
نسبت- سختی ها را قابل تحمل می کند- 
میوه گرمســیری روغن دار 10- جنگ و 
تا صد سال  پیکار- عنوان وزارت کشور 
پیش- نام پیشین مشکین شهر 11- الغر 
و ناتوان- لوله ای در گردن- نمایشــی از 
فدریکو گارســیا لورکا 12- ابزاری برای 
در  اشرافی  تشــویق- مرطوب- عنوان 
انگلستان 13- یک صدم خروار- جانوری 
با پوســت گرانبها- ضروری- پول ژاپنی 
14- تعجب برانگیــز- زن یا مرد متاهل 
15- ســخن- در نظر گرفتن خواســته 

دیگران- دشمن بشریت در آخرالزمان.

»عید اهلل االکبر«؛ از همه  اعیاد موجود در تقویم 
اسالمی این عید باالتر است؛ پرمغزتر است؛ تأثیر 
این عید از همه  این اعیاد بیشتر است. چرا؟ چون 
تکلیف امت اســالمی در زمینه  هدایت، در زمینه  
حکومت، در این حادثه  غدیر معّین شــده است. 
حرفی نیســت که بر طبق توصیه  پیامبر اعظم در 
غدیر عمل نشد-  پیغمبر هم طبق بعضی از روایت ها 
خبر داده بود که عمل نخواهد شد-  اما مسئله  غدیر، 
مسئله  ایجاد یک شاخص است، یک معیار و میزان 
است. تا آخر دنیا مسلمانان می توانند این شاخص 
را، این معیار را جلوی خودشان قرار بدهند و تکلیف 
مسیر عمومِی امت را معّین کنند. اینی که پیغمبر 
اکرم حساس ترین زمان را برای اعالم مسئله  والیت 
انتخاب کرد، این انتخاِب پیغمبر نبود، انتخاِب خدای 
متعال بود. از طرف پروردگار وحی رسید که: »بّلغ ما 
انزل الیک من ربّک«. نه اینکه پیغمبر مسئله امامت 
و والیت را از سوی پروردگار قباًلً نمی دانست؛ چرا، 
از اوِل بعثت برای پیغمبر مسئله روشن بود. بعد هم 
حوادث گوناگون این بیســت و سه سال، آنچنان 
این حقیقت را عریان کرد و آشــکار کرد که جای 
 تردیدی باقی نمی گذاشــت؛ اما اعالن رسمی  باید 
در حســاس ترین زمان اتفاق می افتاد و به دستور 
پروردگار اتفاق افتاد: »بّلغ ما انزل الیک من ربّک 
و أن لم تفعل فما بّلغت رســالته«؛  یعنی این یک 
رسالت الهی اســت که باید بگوئی. بعد هم که در 
غدیرخم، در نزدیکــی جحفه، نبی مکرم مردم را 
متوقف کردنــد، کاروان های حجاج را جمع کردند 
 و این مطلب را اعالن کردند، آیه  شــریفه آمد که: 
»الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی«؛ 

نعمت کامل شد، دین کامل شد.
حضرت امام خامنــه ای در تاریخ 15 آذر 1388 در 
دیدار اقشــار مختلف مردم به مناســبت عید غدیر، این 
بیانات را ایراد فرمودند و تصریح کردند:»در سوره مبارک 

مائده قبل از آیه  »الیوم اکملت«، این آیه  مبارک است: 
»الیوم یئس الّذین کفروا من دینکم فال تخشــوهم 
و اخشــون«؛ امروز روز یأس و ناامیدی دشــمنان است؛ 
یعنی معیار مشخص شد، شــاخص معلوم شد؛ امت هر 
وقــت بخواهند، هر وقت چشــم خــود را بر حقیقت باز 

 غـد   یـر
 عیدی به وسعت 

تاریــخ

اهمیت غدیر در جوامع اسالمی
گروه گزارش

پیامبر  واقعــه غدیرخــم  در 
اسالم)ص( از همگان خواست که 
با علی)ع( بیعت کنند و ایشان 
را به جانشــینی خود انتخاب 
کردند، حتی زنــان نیز در این 
کردند.  بیعت  علی)ع(  با  واقعه 

کنند، شاخص را خواهند دید، معیار را مشاهده خواهند 
کرد، تردیدی باقی نخواهد ماند. اهمیت غدیر این است.«

واقعه غدیرخم و اعالن جانشینی و والیت امیرالمومنین 
علی  بن ابی طالب)ع( از سوی پیامبر اسالم)ص( به دستور 
خداونــد  متعال، از جمله مهم تریــن حوادث تاریخی در 

اسالم است.
کمتــر مقطع تاریخی را می توان یافت که از ســند، 
اطمینان از اصل وقوع، کثرت راویان و اعتماد  چنین قوتی 
داشــته باشد. البته این برای اولین مرتبه نبود که رسول 
اعظم)ص(، امام علی)ع( را به خالفت و امامت نصب فرمود.

واقعه غدیر از ابعاد مختلف و از جهات متفاوت، دارای 
درخشندگی و اهمیت خاصی است که در گزارش پیش 

رو بدان خواهیم پرداخت.
 ابعاد واقعه غدیر

عید غدیرخم یکی از اعیاد مهمی  اســت که ضرورت 
دارد کارشناسان علوم دینی در ابعاد مختلف بدان بپردازند.
دکتر ســید مرتضــی خاتمی   خوانســاری محقق و 
پژوهشــگر دینی درباره اهمیت و ابعاد واقعه غدیرخم در 
گفت وگویی می گوید: »در آیه 67 ســوره هود آمده است 
کــه پیغمبر در غدیر توقف فرمود و حضرت علی)ع( را به 

امامت منصوب کردند.«
وی می گوید: »در کل قرآن دوبار واژه »ایها الرسول« 
آمده اســت.  یکی آیه 67 ســوره هود، یکی دیگر نیز در 
همین سوره و در آیاتی قبل آمده است که خدا به حضرت 
رسول)ص( تأکید کرده است که رسالت و دین خدا را تبلیغ 
کن و آنچه نازل شده به مردم بگو و اگر تبلیغ نکنی تمام 
23 سال رسالت تو از بین خواهد رفت و اگر عمل کنی تو 
را حفظ خواهم کرد. این نشان می دهد که چقدر این واقعه 
اهمیت دارد که خدا فرموده اگر این کار را انجام دهی تو را از 
کافران حفظ خواهم کرد. وقتی پیامبر)ص( از حج برگشت 

عده زیادی در برگشت از مکه همراه پیامبر)ص( بودند، 
خدا بر ایــن کار تأکید کرد. خداوند در این واقعه تأکید 
کرده اســت که کافران را هدایت نخواهد کرد، پس این 
نشان می دهد که کافران نقشه کشیده اند برای پیامبر)ص( 
که خدا آگاه است و می خواهد با این کار )معرفی حضرت 
علی)ع( در غدیرخم( پیامبر را از شر کافران حفظ کند.«
وی می افزاید: »در سال نهم مسلمانان زیادی به دین 
اسالم گرویدند. پیامبر)ص( از وقتی که به مدینه هجرت 
کردند فرصت پیدا نشد که به حج عمره بروند و به مردم 
آموزش بدهند، در سال ششم اجازه ندادند اما در سال نهم 

پیامبر به مردم در آموزش حج تأکید کردند که در برگشت 
از حج قضیه غدیر و انتصاب حضرت علی)ع( مطرح شد.«

بیعت زن و مرد با علی)ع(
در واقعه غدیرخم پیامبراسالم)ص( از همگان خواست 
که با علی)ع( بیعت کنند و ایشــان را به جانشینی خود 
انتخــاب کردند، حتی زنان نیــز در این واقعه با علی)ع( 

بیعت کردند. 
 وقتــی خدا می فرماید در این روز دین و نعمت های 
خود را بر شــما تمام و کامل کردم اهمیت این موضوع را 

نشان می دهد.
 امام صادق)ع( نیز در حدیثی می فرمایند: »عید غدیر 
بزرگ ترین عید مسلمانان است، چون در این روز کافران 
مایوس شــدند. در این روز خدا را شکر می کنیم به اتمام 

دین و اکمال نعمت.«
بعــد از این روز اختالف های زیــادی پیش آمد که 
پیامبر)ص( فرمود: »انا مدینه العلم و علی بابها« من شهر 
علم هستم و علی باب )درب( آن است، یعنی بعد از این 

هرچه علی گفت یعنی من )پیامبر( گفته ام. 

 آیت اهلل بروجردی نیز در مکاتباتی که با شیخ االزهر 
مصر داشــت، نوشــت: ثقلین که پیامبر گفته اند کتاب 
خــدا و امامــان از حضــرت علی تــا امام زمان اســت 
کــه باید به هــر دو تکیه کنیــم تا گمراه نشــویم که 
در آخر شــیخ االزهر نیــز فتوا داد که بــه فقه جعفری 
هــم می توانیــم عمل کنیــم. بنابرایــن اهمیت غدیر 
 ایــن اســت که دیــن را از پیامبر و امام علــی و امامان 

بگیریم.
دکترخاتمی خوانســاری درباره شرایط امروز جامعه 
اسالمی و ابعاد غدیر می گوید: »غدیر و انتصاب علی)ع( 
همیشه هست و باید مهم دانسته شود. حدیث ثقلین نیز 
یعنی قرآن و امامان اســت که باید به آن عمل شود. در 
آیه 64 ســوره نحل خــدا می فرماید: اگر پیامبر نبود که 
قرآن را بیان کند اصال قرآن نازل نمی شــد و این اهمیت 
در واقعه غدیر به حضرت علی)ع( واگذار شد و پیامبر)ص( 
از مردم خواست که بعد از من در دستورات دین به علی)ع( 

عمل کنید.«
عید اهلل االکبر

مهم ترین علتی کــه روز عید غدیر را عید اهلل االکبر 
نامیده اند این اســت این روز مبارک ضامن بقای اســالم 

گردید.
منفعت سنجی های شخصی که برخی از افراد پس از 
رحلت رسول خدا)ص( انجام می دادند و موجب تغییر در 
احکام صریح خداوند می شــدند، خطر بزرگی برای آینده 

اسالم و بقای معارف و احکام اسالمی داشت.
حجت االســالم والمســلمین دکتر جواد ســلیمانی 
کارشــناس تاریخ تحلیلی اسالم در گفت وگو با گزارشگر 
روزنامه کیهان می گوید: »با واقعه غدیر جلوی این قضیه 
گرفته شــد. شاید سؤال شود که به هرحال در عمل این 

اتفاق افتاد و االن هم شاید یک جمعیت بسیار زیادی در 
عالم اسالم داشته باشیم که از اسالم ناب پیروی نمی کنند. 
پاسخ این است که بله؛ درست است که در عمل بسیاری 
از اســالم ناب پیروی نمی کنند اما غدیر باعث شد خط 
اســالم ناب نابود نشــود و بماند. در حالی که با تحریف 
گسترده ای که در یهودیت و مسیحیت صورت گرفته، در 
حال حاضر اثری از یهودیت و مســیحیت تحریف نشده 

باقی نمانده است.«
وی تصریح می کند: »بنابراین غدیر باعث شد، گفتمان 
اســالم ناب از بین نرود و باقی بماند و در طول تاریخ به 
تدریج این گفتمان گســترش پیدا کرده اســت. چرا که 
االن شما مالحظه می فرمایید شیعه به عنوان یک مذهب 
رسمی بسیار جذاب برای جامعه بشری مطرح است. خب 
اگر در صدر اســالم گفتمان امیرالمومنین علی)ع( مانند 
ســایر گفتمان ها و در عرض آنها مطرح می شــد، از بین 
می رفت و با توجه به هجمه دشــمنی هایی که با ایشان 
می شد االن چیزی از این گفتمان باقی نمی ماند. اما غدیر 
باعث شد که حق طلبان عالم بفهمند که عیار رای والیت 

با عیار رای ســایرین متفاوت است. والیت قداست دارد و 
رای او حجت است.«

رای ولی)ع( حجت خداست
پــس از رحلت رســول خدا، یک جریان سیاســی 
اجتماعی بسیار قوی می خواست بگوید؛ ما پس از رسول 
خدا شخصیتی را که از طرف خدا به عنوان مرجع سیاسی 
دینی مردم مطرح باشــد نداریم!  لذا اگر زمان رســول 
خدا عیار رای ایشــان با عیــار رای دیگران متفاوت بود، 
این حالت و چنین اولویتی پس از ایشــان برای شخص 

دیگری وجود ندارد.

این جریان حتی پس از رحلت رســول خدا به خانه 
عباس عموی پیامبر)ص( آمده و رسماً گفت؛ پیامبر)ص( 
فرســتاده خــدا بود و بــر ما والیت داشــت ولی پس از 
ایشــان، خدا کسی را به عنوان ولی ما تعیین نکرده است! 
همان جــا با طرح این بحث در جامعه اســالمی اختالف 
ایجاد شــد.  اشخاصی نظیر ســلمان و مقداد و ابوذر و. .. 
 این حرف را نپذیرفتند و اظهار داشــتند که خدا فرموده؛ 
»من کنت موال فهذا علی موال« یعنی علی علیه الســالم 
بر ســایرین مولویت دارد و همان قداستی که رای رسول 

خدا داشت رای امیرالمومنین هم همان قداست را دارد. 
همچنان که رای پیامبر)ص( حجت بود، رای علی)ع( هم 
حجت است. لذا غدیر ضامن بقای اسالم ناب شد، چراکه 
بعداً انسان های پاک و حق طلب )چه در همان زمان و چه 
در اعصار بعدی( می گفتند درست است که سایر اصحاب 
رســول خدا)ص( یا تابعین و متدینین عصر ما مثاًل یک 
چنین فتوایی دارند ولی چون نظر امیرالمومنین)ع( خالف 

نظر این هاست، نظر او حجت است.
حجت االسالم والمســلمین سلیمانی در ادامه بحث 
غدیر تصریح می کند: »اگر بخواهیم یک تحلیل و مقایسه 
تطبیقی با عصر حاضر در این خصوص داشته باشیم، در 
انقالب اسالمی ما هم همین اتفاق افتاد. حضرت امام)ره( 
فرمود؛ حضرت آقا شایســتگی رهبری جامعه اسالمی را 
دارد. در مقابل، یک ســری جریانات سیاســی اجتماعی 
بودند که می خواستند این طور القاء کنند که پس از امام 
کسی مانند ایشان وجود ندارد که عیار رایش همانند عیار 
رای حضرت امام)ره( باشد، حجت باشد و قداست داشته 
باشــد. می گفتند؛ همه مبارزین با هم زندان بودند، با هم 
جنگ بودند، همه صاحب فضل و سابقه هستند و زحمت 
کشیدند. مناسب است میان خودشان رای گیری کنند و 
حکومت به دست مسلمانان باشد. حکومت اسالمی والیی 
به آن معنا را دیگر قبول نداریم. شخصیت دیگری پس از 
امــام به این معنا وجود ندارد. اما حضرت امام)ره( مقابل 
این جریان ایســتادند و فرمودند؛ آیت اهلل خامنه ای حقاً 
شایستگی قرار گرفتن در جایگاه ولی فقیه را دارد. یعنی 
عیار رای ایشان با عیار رای سایر اصحاب حضرت امام)ره( 
متفاوت اســت. لذا این جریان هــم ضامن بقای انقالب 
اسالمی شد. اگر این اتفاق نمی افتاد و خبرگان هم این امر 
را امضاء نمی کرد، انقالب اسالمی با تحریف های گسترده ای 
رو به رو می شد. همچنان که پس از رحلت رسول خدا)ص(، 
آن جریان هایی که می گفتند دیگر کسی مانند رسول خدا 
وجود ندارد، آمدند شخصیت رسول خدا را تحریف کردند و 
خودشان را قداست بخشیدند. فلذا سنت های پس از رسول 
خدا هم برای مردم مقدس شد و این قداست همچنان هم 
ادامه دارد و طعنه به طعنه سنت های رسول خدا می زند.«

حجت االسالم والمسلمین دکتر سلیمانی می گوید: 
»اما حق طلبان عالم وقتی فهمیدند پس از رســول خدا 
رای و سنت کسی قداست ندارد و معیار رای امیرالمومنین 

است، به این تحریفات و دگرگونی ها تن ندادند. در انقالب 
اسالمی ما هم از کسانی مثل آقای موسوی خوئینی ها نقل 
شــده که گفته اند؛ ما از اول انقالب والیت فقیه را قبول 
نداشــتیم اما زمان حضرت امــام)ره( نمی گفتیم و االن 
می گوییم. لذا اینها هــم دقیقاًً درهمان خط جریان های 
سیاســی صدر اسالم هستند.اما امام)ره( هم هوشمندانه 
همچون رســول خدا)ص( اجازه ندادنــد این تحریف ها 
 صــورت بگیرد و این مهم، ضامن بقای انقالب اســالمی 

شد.«

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.

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

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

ه 
ج

تو

تلفن: 35202278 - 021  نمابر:021-33910922
واحد  آبونمان

روابط بین الملل موسسه کیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 99

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

6/380/0003/190/0001/595/0007/490/0003/745/0001/872/500روزانهکیهان فارسی

12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان انگلیسی

12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان عربی

3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیکیهان ورزشی

3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیمجله زن روز

1/690/000845/000422/5002/392/0001/200/000600/000دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------530/000----------420/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی

 ثبــت و امضــاء ذیل دفاتــر تکمیل گردیده کــه خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع فعالیت: 
پی جویی، اکتشافات، بهره برداری و فرآوری موادمعدنی و حصول 
به معادن با ارزش به عنوان دستیابی به مواد اولیه صنایع، تجهیز 
و آماده ســازی معادن، طراحی و استخراج موادمعدنی، انجام کلیه 
فعالیت ها از اکتشاف تا بهره برداری و فرآوری مواد معدنی، طراحی 
و احــداث خطوط تولید موادمعدنی و واحدهــای فرآوری، انجام 
کلیــه فعالیت های بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش 
)مواد معدنــی(، صادرات و واردات، توزیع و پخش، مشــارکت و 
سرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی مستعد، معادن و طراحی 
و اجرای خط فرآوری مربوطه، سرمایه گذاری در شرکت ها، طرح ها 
و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، طراحی، مهندسی، نظارت، 
بازرســی، سرمایه گذاری، مشارکت و مشــاوره و اجرای طرح ها و 
پروژه هــا در احداث کارخانجــات و واحدهای تولیدی و صنعتی، 
بازرگانی موادمعدنی، واردات دســتگاه های مــورد نیاز معادن به 
همراه لــوازم یدکی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 

مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر 
تجریش، نیاوران، خیابان شــهید مجید خداوردی، کوچه شب بو، 

پالک2، طبقه همکف کدپستی 1978936541

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 24/000/000/000 
ریــال نقــدی میــزان سهم الشــرکه هر یــک از شــرکاء آقای 
مجتبــی ارجمندالری به شــماره ملــی 0384165664 دارنده 
12/000/000/000 ریال ســهم الشرکه آقای بهمن امیرمعظمی 
به شــماره ملی 5759614282 دارنده 12/000/000/000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی ارجمندالری به شماره 
ملی 0384165664 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای بهمن امیرمعظمی به شماره ملی 
5759614282 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و 

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیــه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای مجتبی ارجمندالری 

مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رونق گستران تولیدات معدنی کوه نور 
در تاریخ ۱۳۹8/0۲/0۴ به شماره ثبت ۵۴0۳۵۶ به شناسه ملی ۱۴008۲۹۱۱۱۳

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

0036203270 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

045191550 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲0۵ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۳8۲۹0۴ 

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 1397/11/01 مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند 5 بــه ماده22 
اساســنامه الحاق گردید: 
 30 ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصالح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
یا انحالل  سرمایه شرکت 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صالحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره 12  می باشــد. 
الحاق  ماده 61 اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  شرکت  ادغام 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱8۳۳۴0
و شناسه ملی 
 ۱0۱0۲۲۵۵0۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/15 
و مجوز شماره 1948 مورخ 97/12/8 سازمان اقتصاد اسالمی 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عالءمیرمحمد صادقی با کد ملی 
1280767391 و میرهاشم خادم حسینی ویجویه با کد ملی 
1379526981 و احمد نقی زاده با کد ملی 1379547611 و 
سیدجواد آل احمد با کد ملی 4321174309 و احمد کریمی 
اصفهانــی با کد ملی 0042066042 و ســیدعلی رخ صفت با 
کد ملــی 0038809834 و سیدمحســن بهفر بــا کد ملی 
0043244564 به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و محمود 
اعتمادیان با کد ملی 4431975616 و محمدمهدی ابریشم چی 
با کد ملــی 0033354022 به عنوان اعضای علی البدل برای 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. علیرضا انصارین کریم با کد 
ملی 1371741867 به ســمت بازرس اصلی و سیدحســن 
محمدی فرشچی با کد ملی 0037072994 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه 

و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید.

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

آگهی تغییرات موسسه 
صندوق اندوخته جاوید به شماره ثبت ۱۴۹0 

و شناسه ملی ۱0۱00۱۴78۳۹ 


