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گزارش روز

❖

نامگذاری ســال ها که در ابتدای هرسال 
توســط رهبر انقالب صورت می گیرد، عملی 
نمادین بــرای تمرکز نیروهــای حاکمیتی و 
مردمی است تا حرکت عمومی کشور در سال 
بر یک مدار واحد قرار بگیرد و موجب جبران 
کاســتی ها و تقویت نقاط قوت گردد. ظهور 
این مهم در ســال های متمادی کاماًل روشن 
اســت و نتایج عینی آن به میزان توجه مردم 
 و مسئوالن به این شعارها در طول سال متغیر 

بوده است.
***

رهبر معظم انقالب اسالمی از سال 69 به بعد در 
ابتدای هرسال بر یک مسئله و موضوع به عنوان مسئله 
مورد تأکید نظام اشاره می کردند تا اینکه به طور رسمی 
از سال 1378 بنا را بر نامگذاری سال ها گذاشته و در 
ســخنرانی نوروزی شان نام سال را انتخاب و معرفی 
فرمودند. از آن سال به بعد این مسئله به صورت یک 
سنت، همه ســاله تکرار شد. بر اساس قانون اساسی 
کشــور، ترســیم و ابالغ سیاســت های کلی نظام و 
جهت گیری کلی کشور برعهده رهبری نظام قرار دارد. 
یکی از روش ها و شیوه های ترسیم جهت گیری کلی 
نظام و مسئوالن که حضرت آقا آن را مطرح و دنبال 
کرده اند، همین انتخاب شــعار و نامگذاری سال های 
مختلف بوده که به اذعان قریب به اتفاق کارشناسان 
تأثیر بســزایی در حرکت کلی دستگاه های مختلف 
 در ســال های مختلف به سمت اهداف ترسیم شده 

داشته است.
نگاهی به اهمیت نامگذاری سال ها از سوی رهبر معظم انقالب 

ترسیم جهت گیری کلی کشـور 
با اعـالم شـعار سـال

رضا الماسی

یک فعال فرهنگی: تالش ما باید این باشــد که شعار سال به عنوان یک 
نگاه محوری مطرح شود و کم کم تبدیل به فرهنگ عمومی  شود. هرچقدر 
شعار سال به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود، مطالبات مردمی پیرامون 
آن نیز افزایش خواهد یافت و حتی موجب به حرکت درآوردن مسئوالنی 

که اعتقاد کمتری به شعار سال دارند می شود.

بخش نخست

سنت 32 ساله
آنچه در ادامه می خوانید، نام ســال ها و دالیل 
نامگذاری آن از سال 1378 تاکنون است. همچنین 
رویکردهایی که رهبر انقالب از سال 1369 تا سال 
1377 روی آن تأکید داشــته اند نیز در این گزارش 

آمده است.
1369 تأکید بر »تحول درونی و اصالح امور«

1370 تأکید بر »صبح روشنی«
1371 تأکید بر »تحکیم معنویت«
1372 تأکید بر »عدالت اجتماعی«

1373 تأکید بر »صرفه جویی«
1374 تأکیــد بــر »وجــدان کاری، انضباط 

اجتماعی، انضباط اقتصادی«
1375 تأکید بر »ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ 

ثروت و منابع عمومی کشور«
1376 تأکیــد بر »توجه بــه معنویات و فضایل 

اخالقی«
1377 تأکید بر »صرفه جویی و پرهیز از اسراف، 

قناعت و پایداری بر مواضع اسالمی و انقالبی«
جدول زیر نامگذاری سال از 78 تا 97 را طی 20 

سال گذشته نشان می دهد.
نام سال سال 

امام خمینی)ره( }این نامگذاری به دلیل   1378
صدمین سالگرد تولد امام بود{

امام علی )ع( }سال 79 همراه با دو عید   1379
غدیر بود{

اقتدار ملی و اشتغال آفرینی  1380
سال عزت و افتخار حسینی }در سال   1381
80 ماه محرم دو بار تکرار شد، هم در فروردین و هم 

در اسفند{
خدمتگزاری  1382
پاسخگویی  1383

سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی  1384
پیامبــر اعظم }دو بــار تاریخ وفات   1385
حضرت محمد)ص( به تاریخ قمری، در تقویم این 
ســال بود. یکبار در ابتدای ســال و یکی در پایان 

سال{
اتحاد ملی، انسجام اسالمی  1386

نوآوری و شکوفایی  1387
حرکت مردم و مسئولین به سوی اصالح   1388

الگوی مصرف

همت مضاعف و کار مضاعف  1389
جهاد اقتصادی  1390

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه  ایرانی  1391
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی  1392

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت   1393
جهادی

دولت و ملّت، همدلی و هم زبانی  1394
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل  1395

اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال  1396
حمایت از کاالی ایرانی  1397

رونق تولید  1398
جهش تولید  1399

تــا لحظه تنظیم این گزارش نامگذاری   1400
نشده است.

فایده نامگذاری سال ها چیست؟
البته ایده نامگذاری سال ها توسط امام خامنه ای 
که چند دهه در حال انجام است، صرفاً یک امر شعاری 

و مربوط به همان چند روز ابتدایی هرسال نیست.
آقای نوید رضا عرفانیان، فعال فرهنگی، اجتماعی 
در گفت وگو با گزارشــگر روزنامه کیهان در این باره 
می گوید: »نامگذاری سال ها یک نقشه راه چندساله 
است که در دل خود، ایدئولوژی و اهداِف نه کوتاه مدت 
که میان مدت و بلندمدت را داراســت و پیوســتگِی 
مفهوم و محتوای ســال های متوالی، به خوبی بیانگر 

این مسئله است.«
او می افزاید: »دوست و دشمن آنچه را که باید، از 
این نامگذاری های ساالنه دریافت و برداشت می کنند 
که برای نظام جمهوری اســالمی، هر دو برداشــت، 

دارای منفعت و سود است. حداقل بهره برداشت های 
عموم امت واحده این است که می تواند به یکپارچگی 
جامعه اسالمی و تالش جهت نیل به مدینه فاضله و 

آرمان شهر مهدوی کمک های شایانی نماید.«
عرفانیان تصریح می کند: »بهره فهم دشمِن دون 
نیز از این مسئله، همین است که می فهمد جبهه حق، 
دارای نقشه راه و برنامه و مطالعات راهبردی است.«

به گفته کارشناسان مدیریت اصل این که هرسال 

بــا یک محوریت خاصی تعریف شــود، کار بســیار 
خوبی اســت؛ یعنی ما می توانیم یک سری از مسائل 
و مشــکالت یا یکسری از امتیازاتمان را مدنظر قرار 
دهیم و به تناســب رفــع آن نواقص یا پررنگ کردن 
آن امتیازات، یک شعاری را برای سال تعریف کنیم. 
بنابراین اســتراتژی نامگذاری سال ها یک استراتژی 
کاماًل شناخته شده ای است و بیشتر هم در قالب شعار 
مطرح اســت، یعنی سعی می کنند یک جمله بسیار 
کوتاه یا ترکیب واژگانی هماهنگ باشد تا بتواند مفهوم 

موردنظر را به بهترین شکل برساند.
حجت االسالم  والمســلمین صابر اکبری جدی، 
رئیس مرکز اســالمی مسکو در گفت وگویی با اشاره 
به این مطلب اظهار می دارد: »به نظر من نامگذاری 
سال ها طبق همین سیاست و متناسب با ضرورتی که 
رهبر انقالب و قبل از ایشان امام خمینی)ره( می دیدند 
بــوده و روی آن تأکید می کردند تا هم به آن توجه 
ویژه شود و هم کارها حول این محور متمرکز شود. 
برخی از این شــعارها یک آموزه تربیتی مثل ســال 
پیامبر اعظ )ص( به همراه دارد که به نوعی اســوه و 
الگو بودن پیامبر را مدنظر دارد و هدفش این بود که 

این مسئله برجسته شود.«

او می افزایــد: »گاهی ایــن نامگذاری ها به نوعی 
می خواهد در برابر جریانی که تهدیدکننده است، قرار 
بگیرد و هشدار بدهد؛ مثاًل سال وحدت ملی و انسجام 
اسالمی در آستانه یک سری تحرکاتی بود که سلفی ها 
و وهابیون برای تفرقه بیشتر در بحث تکفیر شیعه و 
سنی و مذاهب دیگر شــروع کرده بودند. گاهی هم 
در بحث نامگذاری ها نگاه مدیریتی وجود دارد؛ مثاًل 
اصالح الگوی مصرف جزء این بخش است و می خواست 
مشــکل مصرف ما را در همه بخش ها اعم از خوراک، 
پوشاک، سوخت، تولید و هرچه که تبدیل به کاالیی 
می شــود یا به طور مستقیم مصرف می شود و از بین 
می رود در کانون توجه قرار دهد. هدف این بود که ما 

این عیب را هم بشناسیم و هم برطرف کنیم.«
آثار نامگذاری سال ها در جامعه

طبیعتاً نفس نامگذاری یک ســال به سمت یک 
هدف یا یک عنوان موجب می شود توجه همه اذهان 
مردم و مسئوالن به سمت آن جلب شود و این کمترین 
اثری است که نامگذاری سال ها با خود به همراه دارد.
آقای مهندس میثم رضایــی، فعال فرهنگی به 
گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: »تالش ما باید 
این باشد که شــعار سال به عنوان یک نگاه محوری 
مطرح شود و کم کم تبدیل به فرهنگ عمومی شود. 
هرچقدر شعار سال به گفتمان عمومی جامعه تبدیل 
شود، مطالبات مردمی پیرامون آن نیز افزایش خواهد 
یافت و حتی موجب به حرکت درآوردن مسئوالنی که 

اعتقاد کمتری به شعار سال دارند می شود.«
او ادامه می دهد: »قضاوت درخصوص میزان تحقق 
شعارها در هرسال و آثار آن در متن حرکت جامعه، 
نیاز به پژوهش دقیق و میدانی دارد اما آنچه ملموس 
است این که هر فردی در جامعه مخاطب شعار سال 
قرار دارد و این فراگیری باعث می شود همه به نوعی 

نسبت به آن واکنش نشان دهند.«
رضایی با اشــاره به بخشــی از بیانات رهبر انقالب 
درخصــوص آثار نامگــذاری ســال ها در جامعه اظهار 
می دارد: »به عنوان نمونه رهبر انقالب ســال گذشته در 
پیــام نــوروزی و در ارزیابی که از نامگذاری ســال 98 
به عنوان ســال » رونق تولید« داشــتند فرمودند؛ من به 
ملّــت عزیز ایــران عرض می کنم از این شــعار در عمل 
اســتقبال شد. تولید کشــور حرکتی پیدا کرد؛ برخی از 
کارخانه هایی که راکد شــده بودند و تعطیل شده بودند، 
به کار برگشــتند؛ بعضی که زیر ظرفّیت کار می کردند، 
ظرفّیت خوبی پیدا کردند؛ شرکت های دانش بنیان وارد 
میدان شدند؛ دســتگاه های مختلف تالش کردند و کار 
کردند و... لکن این کاری که تا حاال شــده شــاید حّتی 
 یک دهِم آن چیزی که برای کشــور احتیاج است نباشد.

فلذا این موضوع نشان می دهد که بنا بر گزارش های دقیقی 
که به رهبری از کانال های مختلف می رســد، نامگذاری 

سال ها اثر خود را روی حرکت عمومی کشور می گذارد.«
میزان تحقق شعار سال 99

حدود یک دهــه از نامگذاری ســال ها بر مدار 
مســائل اقتصادی می گذرد و خود این موضوع باعث 
شــده کشورمان در نبرد ســنگینی که در طول 10 
ســال گذشته حول محور اقتصاد و معیشت مردم با 

آن رو به رو بوده توفیقات زیادی کسب کند.
هرچند فشار تورم و گرانی همچنان بر گرده مردم 
)به خصوص اقشار کم درآمد( سنگینی می کند اما اگر 
توجهات کلی در سیاست های کلی نظام که از سوی 
رهبر انقالب ابالغ و پیگیری می شــود نبود، شرایط 
به مراتب ســخت تر از وضع امروز بود و اگر مسئوالن 
اقتصادی کشــور جدی تر به مسئله اقتصاد مقاومتی 
و اجزای آن توجه می کردند، شرایط معیشتی مردم 

اوضاع به مراتب بهتری از وضع امروز داشت.
ســال گذشــته که با عنوان »جهــش تولید« 
نامگذاری شــده بود به گفته کارشناسان اقتصادی، 
با توفیقات و البته کم توجهی هایی از ســوی برخی 

مسئوالن همراه بود.
آقای عرفانیان دراین خصــوص برایمان توضیح 
می دهد: »با توجه به عملکرد نزدیک به هشت ســاله 
دولــت محترم فعلی و فاصله معنــادارش در میزان 
دغدغــه، کیفیــت کار و حرکت و پویایــی با دیگر 
دستگاه ها، بنده مایلم میزان تحقق این شعار توسط 
دستگاه های مرتبط را به دودسته دستگاه های دولتی 
و غیردولتــی تفکیک نمایم. قطعاً و باتوجه به اوضاع 
اقتصادی فعلی کشور و صنعت و تولید که متأسفانه 
از عملکرد نامطلوب و بعضاً ناامیدکننده دستگاه های 
دولتی ناشــی می شود، شــاید حتی بخشی از مردم 
شعار ســال گذشــته را فراموش کرده باشند و این 
خود گویای میزان تحقق و اجرایی شدن فرمایشات 
رهبری توســط حوزه های دولتی است.« او در پایان 
اضافه می کند: »اما در بخش غیردولتی دســتگاه ها، 
هر چه به بافت مردمی و انقالبی نزدیک تر می شویم، 
میزان تالش و همت جهت ترویج و نهادینه  سازی این 
شــعار علنی تر به چشم می خورد. کمااینکه در حال 
حاضر عملکرد حوزه هایی چون قوه قضائیه، مجلس 
شورای اسالمی، نهادهای اجرایی سپاه پاسداران )مثل 
قرارگاه خاتم االنبیا )ص(، نیروی انتظامی، بسیج و... 
برای عموم مردم کف جامعه ملموس و قابل درک تر 
می باشــد؛ هرچند که شاید میزان تأثیرگذاری همه 
این دستگاه ها و با هم، به اندازه نیمی از تأثیرگذاری 
دولت و قوه محترم مجریه در حوزه تولید نباشد که 
البته امیدواریم با یک انتخابات پرشور، سکان اجرایی 
کشور بیش ازپیش در خدمت منویات امام خامنه ای 
)که سبب ساز رشد و تعالی امت خواهد بود( گردد.«

یک فعال اجتماعی: نامگذاری سال ها یک نقشه راه چندساله است که در 
دل خود، ایدئولوژی و اهداِف نه کوتاه مدت که میان مدت و بلندمدت را 
داراست و پیوستگِی مفهوم و محتوای سال های متوالی، به خوبی بیانگر این 

❖مسئله است.

صفحه ۵
شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ 
۲۰ شعبان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۱۲

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: 35202278 - 021  نمابر:021-33910922

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
- اعضاء هیئت مدیــره به قرار ذیل برای مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند: موسســه بنیاد تعاون سپاه با شناسه ملی 
-14003691943 شــرکت جهاد خانه ســازی رزمندگان 
با شناســه ملی 10101394058 - شرکت صنایع معدنی 

شهاب سنگ با شناسه ملی 10101278928                                      
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت وصنعت فردوس
 سهامی خاص به شماره ثبت 8۱9۱6 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲6۵66۷ 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به 1398/12/29 به 

تصویب رسید 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت گسترش پایا صنعت سینا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۷88۰۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲363۵8 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -سمت 
اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هرمز خواجوی با کد ملی 1840261315 
به نمایندگی از موسسه بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی14003691943 به سمت مدیرعامل 
و نایب رئیــس  هیئت مدیره- علی عبادت طلب بارکوســرائی به کد ملــی2720906077 به 
نمایندگی از شــرکت جهاد خانه ســازی رزمندگان به شناسه ملی 10101394058به سمت 
رئیس  هیئت مدیره- آقای محمدتقی قاسمی ماه سایه به کد ملی 2690096226به نمایندگی 
از شــرکت صنایع معدنی شهاب ســنگ به شناســه ملی10101278928 به ســمت عضو 
هیئت مدیره -کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و 
غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر 
از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر، و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت وصنعت فردوس
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8۱9۱6 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲6۵66۷ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود وزیان منتهی به ســال مالی 1398 به تصویب رسید. 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نو اندیش به 
شناســه ملی 10100644122 به سمت بازرس اصلی و آقای 
سهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی 2060701163 به سمت 
بازرس علی البدل برای یکســال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 

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

آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی ایثار سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۲963۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲9683 

ثبــت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات مشــاوره مدیریت امور مالی و اداری شامل 
)حســابداری و اصالح حساب، طراحی، اســتقرار و پیاده سازی سیستم های مالی و اداری 
و دفاتر قانونی و ســایر امور مرتبط( صنعتی و بازرگانی و خدماتی شــامل امکان سنجی، 
تحلیل و طراحی و پیاده سازی سیستم های اطالعات مدیریت، انجام ارزیابی مطالعات فنی 
و اقتصــادی طرح ها و پروژه ها، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها، کنترل کیفیت 
و بهره وری و انتقال تکنولوژی و ســایر امور مرتبط مشــاوره در زمینه تحلیل و مطالعات 
بازار، خرید و فروش ســهام شــرکت ها و مشارکت، ســرمایه گذاری و مدیریت نهادهای 
مالی، همچنین برگزاری همایش ها ســمینارها و نشســت های تخصصــی در کلیه امور 
فوق الذکر، اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور، مشارکت و 
سرمایه گذاری و عقد قرارداد با کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیالت ریالی 
و ارزی از بانک های و موسســات خصوصی و یا دولتی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، 
خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و هرگونه فعالیت مجازی 
که در رابطه با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجــع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 
تهران- منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، خیابان 
ولی عصر، خیابان بیستم، پالک 12، ساختمان پزشکان 16، طبقه دوم، واحد 8 کدپستی 
1517953631 ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 100,000,000 ریال 
نقدی منقسم به 100000 سهم 1000 ریالی تعداد 100000 سهم آن با نام عادی مبلغ 
100000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 72 مورخ 1399/09/15 نزد 
بانک بانک ملت شعبه زامیاد با کد 6622 پرداخت گردیده است. اعضا هیئت مدیره آقای 
 یزدان روزبهانی به شماره ملی 0022943749 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت
2 ســال و بــه ســمت مدیرعامل به مدت 2 ســال خانم الهــام اصالت به شــماره ملی 
4130888676 و به ســمت رئیس  هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای ایمان اصالت به 
شماره ملی 4133329260 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای رئیس  هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً 
با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره منفرداً با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای شباهنگ 
الماسی به شماره ملی 0063307421 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم عطیه 
برخورداری به شــماره ملی 4120029808 به ســمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص شاخص حساب ایرانیان 
درتاریخ ۱399/۰9/3۰ به شماره ثبت ۵69998 

به شناسه ملی ۱۴۰۰966۱۵8۱ 

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لیال 
یوســفیان به شــماره ملی 0452487153 با رعایت مفاد 103 قانون تجارت و به موجب سند صلح 
شــماره 25365 مورخ 1399/09/23 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 495 حوزه ثبتی تهران مبلغ 
200000 ریال از سهم الشــرکه خود را به فرج حبیبی به شــماره ملی 2938788103 واگذار نمود و 
میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 300000 ریال کاهش داد. کیانوش معمارزاده مشرفی به شماره 
ملی 0072641134 با رعایت مفاد 103 قانون تجارت و به موجب ســند صلح شماره 25364 مورخ 
1399/09/22 در دفتر خانه اســناد رســمی شــماره 495 حوزه ثبتی تهران مبلغ150000 ریال از 
سهم الشرکه خود را به فرج حبیبی به شماره ملی 2938788103 واگذار نمود و میزان سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 350000 ریال کاهش داد. در نتیجه در ســرمایه شــرکت تغییری حاصل نگردید و 
لیســت شــرکا پس از صلح حقوق بدین شرح می باشــد کیانوش معمارزاده مشرفی به شماره ملی 
0072641134 دارنده350000 ریال ســهم الشرکه لیال یوســفیان به شماره ملی 0452487153 
دارنده 300000 ریال سهم الشرکه فرج حبیبی به شماره ملی 2938788103 دارنده 350000ریال 

سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات شرکت تکین تجهیز هیرا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۴8۰۱3۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷3386 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/08/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: آقایان محمدحســین ذوالفقــاری به شــماره ملــی 0043216031 عضو و 
رئیس  هیئت مدیره و احمد بیدآبادی به شــماره ملی 0041638158 ســمت عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالحســین بیدآبادی به شــماره ملی 0043821121 
به ســمت عضو و نایب رئیس  هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی شریفی الحسینی 
به کد ملی 0055839983 به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه ملی 
10101043570 به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
تعهد آور از جمله چک ، ســفته ، برات و قراردادهای خریــد و فروش و مناقصات با 
امضای دو نفر از ســه نفر آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی ، احمد بیدآبادی و 
عبدالحسین بیدآبادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیر تعهدآور با 

امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷8۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵9۱۷9۲ 

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
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 
 ۱۲۵۴63

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱68898۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

دی
مرا

ی 
 عل

ته:
هف

ن 
ح ای

طرا


