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گزارش روز
خیلی وقتها یک مطالبه را در ســطح
جامعه مالحظه میکنیم که آنچنان عمومیتی
پیدا کرده که هرکســی اگر به دور و بر خود
نظاره کنــد ،بعینه آن مطالبه را مشــاهده
مینماید .اما در عین حال وقتی بستر تحقق
آن مطالبه فراهم میشود میبینیم بسیاری
از مردم و حتی نخبگان به وسیله بازیهای
رســانهای ،فریب افکار عمومی و شگردهای
جابجایی و وارونهنمایی مطالبات اولویتدار،
همه چیز را فراموش کرده و آن مطالبه جای
خود را به مطالبات کاذب دیگر میدهد.
کارشناسان رســانه معتقدند که این اتفاق در
سایه نبود بسترهایی برای گفتوگوهای آزاداندیشانه
اتفاق میافتد و عموماً دروغهای رســانهای موجب
فریب افکار عمومی میشود.
در ادامــه گفتوگو با برخــی فعالین حوزوی
و دانشــجویی در زمینه آزاد فکری ،ســراغ آقای
محمدسعید فیاضی ،دانشــجوی سابق مهندسی
مکانیک دانشــگاه تهران میروم .او در حال حاضر
طلبه ســطح  2در حوزه علمیه قم است و در دوره
دانشجویی مسئول بسیج دانشکده مکانیک دانشگاه
تهران بوده و بعد از آن هم در دورهای مســئولیت
هسته راهاندازی کرســیهای آزاداندیشی سازمان
بسیج دانشجویی را برعهده داشته است.
فیاضــی که در حــال حاضر مســئول مرکز

همچنین مسئلهیابی درست ،پیدا کردن راهحل را نیز
آســان میکند .این بیان پیامبر اعظم(ص) که فرمود
«حسن السؤال نصف العلم» به همین معناست .سؤال
خوب ما را تا نیمه راه رسیدن به راهحل پیش میبرد.
یکی از مهمترین کاربردهای کرسی آزاداندیشی در این
مرحله است .بارش و تضارب افکار در یک موضوع ،محل
دقیق مشکالت را برای ما روشن و واضح میکند .دومین
نکته پیدا کردن راهحل اســت .کشور ما در مرحلهای
قرار دارد که راهحلهای تقلیدی بسیاری را از شرق و
غرب در مشکالت و چالشهایش امتحان کرده است.
راهحلهایی که متناســب با زیست بومهای خودشان
طراحی شــده و تناسبی با مختصات ما ندارند .ما باید
یک لباس متناسب و اندازه خودمان بدوزیم .بنابراین
تولید و نوآوری در راهحلها مهمترین گردنهای است که
برای صعود به اهداف ،پیش روی کشور قرار دارد .کرسی
آزاداندیشی در این مرحله نیز بهترین و موثرترین ابزار
ماســت .این جمله طالیی از موالی متقیان به همین
مسئلهاشاره دارد« :آراء و اندیشهها را با هم به تضارب
و مقایســه بگذارید که در این صورت راهحل درست
متولد میشود ».ما چوب تقلیدهایمان را زیاد خوردهایم
و نیازمند تولد راهحلهای جدید هستیم .کرسیها برای
ما بستر مقایسه ،تضارب و سنجش اندیشهها را ایجاد
میکند و هرچه این مقایســه و هماوردی اندیشــهها
بیشتر باشد تولد راهحلهای صواب بیشتر خواهد بود».
سجاد اکبری دانشــجوی دکتری جامعهشناسی

تفکر و آزاداندیشــی اســت در بیان ماموریت این
مرکز به گزارشــگر کیهان میگوید« :ما در مرکز
تفکر و آزاداندیشــی پیگیر فعالیتها و پویشهای
آزاداندیشی در حوزه و دانشگاه هستیم».
وی کرسیها را بهترین محمل و کاراترین ابزار
بــرای تعامل افکار و تفاهم اذهان میداند و معتقد
اســت« :وقتی مجموعه دغدغههــا و آرمانهای
شــخص منعطف به اندیشهورزی و تکاپوی فکری
میشــود ،حتما به یادگرفتــن و یاد دادن نیازمند
میشود .کرسی آزاداندیشی یک بستر تعاملی برای
یاد گرفتن و یاد دادن است .کرسی به ما میآموزد
هم خوب بشنویم و هم خوب بگوییم .موتور محرک
فکر وقتی خوب کار میکند که این دو خصوصیت
را توأمان داشته باشد».

* مسئول مرکز تفکر و آزاداندیشی:
انتخابات یک اتفاق صرف ًا سیاسی نیست
بلکه به نحوی میتواند محل سنجش
افکار نیز قرار گیرد .قطع ًا محافل
گفتوگو و تضارب آراء معرفی بهتری
از عیارهای سنجش در منظر مردم قرار
میدهد.
* یک فعال دانشجویی :کسانی که به
دنبال سیاستزدگی و سیاستزدایی،
فاسد کردن فضای فرهنگی و همچنین
به دنبال انحصار بیان فقط برای صاحبان
قدرت و پول هستند طبیعت ًا از برگزاری
و رونق کرسیهای آزاداندیشی متضرر
میشوند و غلط بودن افکارشان برای
همگان مشخص میشود.

اقتصادی و مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه
امیرکبیر در این خصــوص برایمان توضیح میدهد:
«در مورد مشکالت کشور دو گونه میتوانیم صحبت
کنیم؛ یک نوع از مشــکالت کشور ناظر به مسائل و
حوزههای نرمافزاری مانند حوزههای فرهنگی و علوم
انسانی اســت که ضرورت گفتوگو و بحث در مورد
آنها به نظر بنده روشــن بوده و ســخن بسیاری در
مورد ضرورت آن گفته شده است .طبیعت کار فکری،
فرهنگی و علمورزی ،گفتن و شنیدن و نقدکردن است
که زمینه یک حرکــت فکری را به وجود میآورد .تا
وقتی که حرفها در یک بستر گفتوگو و تضارب آرا به
نقد کشیده نشوند ،عیار و اعتبار آنها مورد سؤال است
و نظام و سیســتمی که بنای خود را بر حق گذاشته
ناگزیر است که به دنبال حرف حق برود و حتما الزم
است که بستری ایجاد کند که بتواند بهترین حرف را
بشنود .ایجاد فرهنگ آزاداندیشی و گفتوگو حتماً از
ضروریات چنین نظامی است و در حوزه مسائل کشور
هم چنین رویکردی الزم است».
وی معتقد است« :در حوزه مسائل سختافزاری
که ناظر به اجرائیات و حوزه عمل است ،آزاداندیشی
ضرورتی عینیتر و فوریتر دارد ،چرا که کارشناسان

نظرات مختلفی دارند و وجوه مختلفی را مورد بررسی
قرار میدهند .الزم است مجریان مسائل اجرایی کشور،
آن وجوه را مورد نظر داشــته باشــند .توجه به آراء و
نظرات متعدد ،حتی اگر برای مسئلهای اجرایی راهحلی
دربر نداشته باشد حداقل موجب میشود ابعاد مسئله
آشــکار شده و آن مسئله به صورت سطحی بررسی و
پرداخت نشود».

متولیان اصلی آزاداندیشی
چه کسانی هستند؟

اکبری میگوید« :در پاسخ به مطالبات رهبر معظم
انقالب ،تعدادی از اساتید بنده از جمله آقایان رحیمپور
ازغدی ،پارسانیا ،آملیالریجانی و ...برای پیگیری این
امر اعالم آمادگی میکنند و رهبر انقالب به نامه آنها
پاســخ داده و از آنها میخواهند که تا لحظه عملیاتی
شــدن ،آن را پیگیری کنند .اما در عمل از این جمع
جز تعداد معدودی کارهای موردی درباره آزاداندیشی
چیزی مشاهده نمیشود .در اواسط دهه  80نیز رهبر
معظم انقالب بار دیگر این مطالبه را مطرح میکنند
تا اینکه در ســال  88به صورت جدی و با لفظ «صد
بار گفتم» از آن یاد کرده و بسیاری از دغدغهمندان و
دانشجویان را به حرکت درآوردند .اما متأسفانه در بین

مســئولین و نهادهای مربوط ،این کار در الیه نوشتن
آییننامههای دست و پاگیر تاکنون متوقف مانده است
و جز موارد معدودی شاهد یک اراده و کار قابل توجهی
نبودیم .متأسفانه هر چه فاصله زمانی از صحبتهای
یشود دغدغههای مسئولین کاهش
رهبری بیشتر م 
یافته و توجه به برگزاری کرسیهای آزاداندیشی رفته
رفته از برنامهها یا حذف و یا خیلی کمرنگ میشود».
او انتظارات رهبری درباره توســعه کرســیهای
آزادفکری را خیلی واضح و شــفاف عنــوان کرده و
میافزاید« :ایشــان میخواهند دانشجو رشد فکری
کنــد و برای این رشــد فکر باید بتوانــد آزادانه فکر
کند ،حرف بزند ،گفتوگو کند و در فضای الیتناهی
فکر ،بال و پر بزند .با بیان ســادهای هم بیان کردهاند:
«دو یا چند نفر دانشــجو تو همین دانشگاه تهران ،تو
همین دانشگاه شریف ،تو همین دانشگاه امیرکبیر با
هم حرف بزنند» متأســفانه همین مطالبات ساده در
فضای مســئولین آنقدر پیچیده میشود و در فضای
آییننامهنویسی آنقدر تبصره میخورد که برای اجرای
آن باید از هفتخوان عبور کرد».
محمدســعید فیاضی با اســتناد به رهنمودهای
رهبر معظم انقالب ،مســئول اصلی برگزاری و رونق

کرسیهای آزاداندیشی از حرف تا عمل  -بخش پایانی

کرســیهای آزاداندیشی را بدنه دانشجویان و طالب
معرفــی کرده و تاکیــد میکند« :مــا در تجربیات
خودمــان در موارد متعددی مشــاهده کردیم هر جا
محوریت با بدنه دانشگاه و حوزه بوده است تجربیات
موفقتر و موثرتری رقم خورده است و هر جا نهادهای
حاکمیتی متصــدی کار بودهاند تصنع و غلبه فرم بر
محتوا بیشتر مشاهده شده است .میبایست نهادهای
مرتبطی همچون وزارت علــوم ،مدیریت حوزههای
علمیــه ،نهــاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در
دانشگاهها ،مدیریتهای دانشــگاهها ،سازمان بسیج
دانشــجویی و ...نقش خود را بیشتر در زمینهسازی و
تشویق بدنه فعال به منظور نقشآفرینی تعریف کنند
تا تصدیگری امور».
سجاد اکبری هم وظیفه اصلی برگزاری کرسیهای
آزاداندیشــی را بر دوش دانشــجویان و تشکلهای
دانشجویی میبیند و تاکید میکند« :نمیتوان همه
مشکالت را متوجه مسئولین دانست ،گرچه مسئولین
همی برای این کار ندارند اما اگر واقعا دانشجویی
نیز ّ
به دنبال گوهر آزاداندیشــی و حقطلبی باشد خواهد
توانست همه موانع منجمله مانع مسئولین را پشت
ســرگذارد .رهبری تأکید دارند که جمهوری اسالمی
موظف اســت کــه از آزادی و آزاداندیشــی حمایت
کند و این امر باید در اراده مســئولین و ساختارهای
نظام مشــهود باشد اما متأســفانه اینگونه نیست و
محافظهکاری مسئولین در دانشگاهها مشکلی جدی

مانعی که بر ســر راه رونق کرسیهای آزاداندیشی
در دانشگاهها و مراکز فکری و نخبگانی وجود دارد،
نبود ارادهای محکم و معتقد به آزاداندیشی در بین
دانشــجویان و مســئولین اســت .او در این باره به
گزارشــگر کیهان میگوید« :طبیعتا گروههایی در
تمام طیفهای سیاسی وجود دارند که اهداف حزبی
و جناحیشــان بر اهداف واقعــی انقالب من جمله
آزادی میچربد و طبیعتاً در معرض نقد و گفتوگو
قرار گرفتن آنها و پاسخگو شدن شان به آحاد مردم
مطلوبشان نخواهد بود .لذا وقتی اهداف نهان این
دســته در یک فرآیند آزاداندیشانه آشکار میشود،
مسلما متضرر خواهند شد و عمدتا هم شاهد هستیم
که با بهانههایی مانند مصلحتاندیشی ،امنیت ملی و...
از گفتوگو و نقد فرار میکنند .در مقابل؛ کسانی که
حقطلبی را بهعنوان مشی خود قرار دادهاند طبیعتا
در هر صورت پیروز این عرصه خواهند بود».
خانم فهیمه شــریفیان ،مسئول واحد خواهران
تشکل جامعه اسالمی دانشــجویان دانشگاه تهران
نیز در گفتوگویی با گزارشگر کیهان اظهار میدارد:
«کسانی که به دنبال سیاستزدگی و سیاستزدایی،
فاســد کردن فضای فرهنگی و همچنین به دنبال
انحصار بیان فقط برای صاحبان قدرت و پول هستند
طبیعتاً از برگزاری و رونق کرســیهای آزاداندیشی
متضرر میشوند و غلط بودن افکارشان برای همگان
مشخص میشود .اما افرادی که میخواهند آزادی با

پیرامون مسئله کرسیهای آزاداندیشی است».

اخالق و منطق توأم شود ،قلمها بنویسند ،جوان ما
در فضای نشاط و تولید علم ،استعدادهای خود را بهتر
بشناسند ،مطمئناً از بستر این فضا منتفع میشوند».

زمینهسازی انتخابهای آگاهانه با گسترش فرهنگ آزاد فکری

آزاداندیشی چه دردی از جامعه را دوا
میکند؟

مسئول ســابق هســته راهاندازی کرسیهای
آزاداندیشی سازمان بسیج دانشجویی در پاسخ به
این ســؤال اظهار میدارد« :وقتی صحبت از حل
مســئله میشود ،اولین و مهمترین نکته این است
که مسئله را درست بیابیم .خیلی از سؤاالتی که به
عنوان مسئله در کشور مطرح میشود در واقع مسئله
نیست و بحث و مجادله در پیرامون آنها بیهوده است.

اطالعیه معاونت مطبوعاتی درباره یارانه و کاغذ مطبوعات

اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در اطالعیهای درباره دو موضوع توزیع کاغذ با ارز دولتی برای مطبوعات
و نحوه محاسبه یارانه شش ماه نخست سال  ۹۸توضیحاتی ارائه کرد.
در این اطالعیه آمده است:
نظر به اینکه راســتیآزمایی در خصوص «میزان توزیع کاغذ با ارز کاالی اساســی متناسب با مصرف واقعی نشریات» و
«توزیع یارانه بر اســاس شاخصهای کمی و کیفی» از وظایف اولیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی معاونت
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای صیانت از بیتالمال بوده و دغدغه واقعی همه دست اندرکاران باید باشد
و هست؛ به اطالع میرساند:
الف) کاغذ مطبوعات
 .۱در موضوع توزیع کاغذ با ارز دولتی از ابتدای سال  ۹۸که به واسطه اختالل در روند واردات و توزیع ،با بحران کمبود کاغذ
و افزایش قیمت غیرمنتظره مواجه بودیم ،سیاست اولیه بر حل مشکل ،از طریق توزیع کاغذ و راستیآزمایی همزمان قرار
گرفت زیرا در غیر اینصورت امکان توقف ،راستیآزمایی و سپس توزیع کاغذ به دلیل همگانی شدن کمبود ،میسر نبود.
 .۲در این مســیر تالش شــد با پنج روش اخذ اعالم وصول در سامانه ،خوداظهاری شمارگان ،گزارش بازرسی میدانی از
چاپخانهها و شرکتهای توزیع ،همچنین نظرات کارشناسی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها ،راستی آزمایی  -به
میزان ممکن -در خصوص نشریات و تناسب شمارگان با کاغذ توزیعی صورت گیرد.
 .۳در مردادماه  ۹۸به تمام نشــریات اعالم شــد که در صورت دریافت کاغذ با ارز دولتی ،با مراجعه به ســامانه جامع ،فرم
خوداظهاری دریافت کاغذ را تکمیل نمایند تا میزان کاغذ توزیعشــده با کاغذ دریافتی نشــریات تطبیق داده شود که اگر
سهمیه اختصاصیافته به هردلیل دریافت نشده ،از توزیعکنندگان مطالبه شود و در صورت مغایرت فهرستهای اعالمی و
اقدامی ،برخورد مقتضی صورت گیرد تا کمترین ابهامی در خصوص میزان کاغذ توزیعشده باقی نماند .هماکنون بر اساس
اطالعات درجشده در سامانه ،میزان کاغذ تحویلشده  ۸۴۰نشریه با میزان اعالمشده توسط واردکنندهها برابر است۴۴۵ .
نشریه نیز علیرغم اطالعرسانیهای مکرر (سه بار ارسال پیامک و یک بار تماس تلفنی) ،اظهارنامه را تکمیل نکردهاند.
 .۴طبق اعالم قبلی ،هر نوع توزیع کاغذ از مهرماه منوط به خوداظهاری دقیق و راســتیآزمایی دورههای پیشــین بوده و
نشریاتی که خوداظهاری نداشتهاند ،در فهرست دریافت کاغذ قرار نخواهند گرفت.
.۵کاغذ نوبت سوم نشریات نیز طی هفته جاری به ترتیب اولویت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
ب) یارانه مطبوعات
 .۱در خصوص توزیع یارانه مطبوعات در سال  ،۹۸ابتدا پیشنویس شیوهنامه جدید محاسبه یارانه در معرض افکار عمومی
قرار گرفت و عالوه بر آن ،جلسه هماندیشی با حضور  ۸۰تن از مدیران مسئول رسانهها برگزار شد ،همزمان این پیشنویس
برای تشکلهای مدیریتی صنفی در سراسر کشور ،ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها و برخی کارشناسان و اساتید
ارتباطات ،جهت اخذ نظرات ارسال شد .پس از دریافت نظرات در مورد پیشنویس مذکور ،جلسهای با حضور مدیران ۱۰
ل مدیریتی صنفی برگزار شد .در جمع بندی نهایی با مشورت مدیران این تشکلها مقرر شد که یارانه شش ماه اول
تشک 
ســال ۹۸توسط کارشناســان اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی با راستیآزمایی مجدد و مطابق سنوات گذشته،
محاسبه و تخصیص داده شود که این امر طی هفته آینده به اتمام خواهد رسید.
 .۲در نشست مذکور ،نمایندگان  ۱۰تشکل مدیریتی صنفی به اتفاق ،اعالم کردند مخالفتی با اصل پیشنویس شیوهنامه
ندارند اما در مورد جزییات نظراتی دارند که مقرر شــد طی چند نشســت ،همفکری و نسخه نهایی تهیه و اعالم عمومی
شود .جلسات در حال برگزاری و نتیجه نهایی اعالم خواهد شد تا از این پس ،محاسبه یارانه مطبوعات بر اساس شیوهنامه
جدید انجام شود.
 .۳مطابق ماده  ۱۴آییننامه نحوه پرداخت یارانه مصوب سال  ۸۸که در آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است
عملکرد مالی ،عملیاتی خود را هر ســال به هیات وزیران گزارش نماید ،تمام رســانههایی که از این پس یارانه دریافت
میکنند ،موظف میشوند گزارش هزینهکرد یارانه دریافتی را به معاونت مطبوعاتی اعالم نمایند تا اجرای قانون محقق شود.
 .۴در مورد راســتیآزمایی چاپ نشــریات ،مطابق قوانین باالدســتی ،قواعد اعالم وصول و سامانه جامع رسانهها اقدام
شــده و در آینده نیز با همه ظرفیت ممکن اقدام خواهد شــد .با این حال ،معاونت مطبوعاتی همواره از هر نوع اطالعاتی
که بتواند به راســتیآزمایی کمک کند ،استقبال میکند؛ لذا ضمن آمادگی برای دریافت اطالعات مستند توصیه میشود
از هرگونه گمانهزنی غیرمســتند خودداری شــود .اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلــی نیز آمادگی کامل برای
بررســی و پاســخگویی به هر ادعا را بصورت مســتند دارد؛ مراجعه حضــوری ،مکاتبه و تماس تلفنــی با اداره حمایت
( ۸۴۰۹۵۱۵۰و  )۸۴۰۹۵۱۶۶از جمله راههای ارتباطی برای پاسخ به سواالت و دریافت اطالعات باشد .م الف 2721

رضا الماسی

موانع اصلی آزادفکری

آقای فیاضی مهمترین مانع در مسیر آزادفکری
را نبــود باور جدی به این مقوله میداند و در اینباره
به گزارشگر کیهان میگوید« :این باورمندی در همه
ارکان و ســطوح نهادهای نخبگی و حاکمیتی مورد
نیاز است .متاســفانه برخی به آزاداندیشی به عنوان
یک ســوپاپ اطمینان نگاه میکنند .اجرای شــو با
پس آن ذرهای
شــعار آزادی و آزاداندیشــی که در ِ
اعتقاد به آزاداندیشی وجود ندارد یک حربه تبلیغاتی
برای برخی مدیران بوده اســت .این نگاه باید تغییر
کند .رهبر انقالب در این زمینه میفرمایند نگاه ما به
آزادی یک نگاه واقعی است نه یک نگاه تاکتیکی .هر
فرد و گروهی ،از هر طیف و رنگ سیاسی ،مذهبی و
فکری باشد اگر به دنبال حقیقت باشد از آزاداندیشی
منتفع میگردد .و اگر منافعی را برای خودش به عنوان
خط قرمز تعیین کرده باشد این خط قرمزها اندیشه
آزاد و حقیقتطلب را از او سلب خواهد کرد .کرسی
آزاداندیشی حقیقی نیز بر همین قاعده استوار است.
هر جــا رفتارها با محوریت منافع گروهی و قبیلهای
شــکل بگیرد کرسیهای آزاداندیشی حقیقی مانع و
موجب ضرر این گروه خواهد بود».
به گفته سجاد اکبری فعال دانشجویی ،مهمترین

آگهی تغییرات
شرکت تولیدی
شیرین ساز قطره
طال سهامی خاص
به شماره ثبت
125463
و شناسه ملی
10101688985

به استناد صورتجلسه مجمع
عمومــی فوقالعاده مورخ
 1397/8/30تصمیمــات
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
انواع محصــوالت غذایی
شامل انواع لواشک و آلوچه
و زالزالک و انواع گوشــت
قرمز و سفید و ماهی انواع
محصــوالت غذایــی رب
گوجه فرنگــی تن ماهی
ترشــیجات و شوریجات،
آبلیمــو ،آبغوره ،ســرکه،
زیتون ،روغن زیتون ،انواع
روغنهای خوراکی ،روغن
آفتابگــردان ،انواع ســس
ســرد و گــرم ،مرباجات،
انواع کنسروجات گوشتی
و غیرگوشتی ،کمپوجات،
انواع چاشنیها ،خشکبار،
ادویهجــات ،قند و شــکر
چــای برنج گنــدم ،جو،
ذرت ،انــواع حبوبــات،
زعفران میوهجات 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  2نفر
به  5نفــر افزایش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح شد.

سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور

اداره ثبت شرکتها
و موسسات

غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم
سهامی خاص به شماره ثبت 102490
و شناسه ملی 10101464348

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده مورخ  1397/10/09تصمیمات
ذیل اتخاذ شد :مسعود خدیوزاد به شماره ملی  1708876790به سمت مدیر عامل و رئیس
هیئت مدیره -مریم دیهیمجو به شماره ملی  0051260328به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره و ســعید خدیوزاد به شماره ملی  0011008504به 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 میباشد .محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0083970886
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا حسنزاده خلشائی به شماره ملی  2721777521به
ک سال مالی انتخاب گردیدند.
سمت بازرس علیالبدل برای ی 

و
جد ل

بدون نقطه کور

زمینهسازی انتخاب آگاهانه

فیاضی ،مســئول مرکز تفکر و آزاداندیشی در
بخش پایانی گفتوگو با گزارشگر کیهان ،ضمناشاره
بــه اینکه نتیجه انتخابات ،چکیده و عصاره باورها و
اذهان مردم است ،تاکید میکند« :انتخابات یک اتفاق
صرفاً سیاســی نیست بلکه به نحوی میتواند محل
سنجش افکار نیز قرار گیرد .قطعاً محافل گفتوگو
و تضارب آراء معرفی بهتری از عیارهای سنجش در
منظــر مردم قرار میدهد .مخاطبین این محافل در
فضای مقایســه ،معیارها و میزانهای سنجش خود
را حــک و اصالح میکنند ،همچنین قدرت بهتری
برای تطبیق مصادیق بر معیارها پیدا خواهند کرد».
شــریفیان هم در این خصوص با استناد به آیه
شریفه «فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون
احســنه» میگوید« :وقتی ما شاخصهایمان برای
انتخاب اصلح را بر رفتار و گفتار و موضعگیریهای
کاندیداها عرضه کنیم و ســخن همــه را منصفانه
بشــنویم؛ میتوانیم با مقایســه دســت به انتخاب
صحیحتری بزنیم و این اقدام از سوی خداوند در آیه
مذکور امری پسندیده معرفی شده است».

شماره 11544

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پیچسازان
سهامی خاص به شماره ثبت 45255
و شناسه ملی 10100905859

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/6و اجازه مجمع
عمومی فوقالعاده مورخه  97/8/26تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ســرمایه
شرکت از مبلغ  25/000/000/000ریال به مبلغ  75/000/000/000ریال
منقســم به  75000سهم  1/000/000ریالی 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 فوقالذکر تکمیل امضاء گردیده است.

افقی:

پرسر و صدا در قدیم -جوشکار معامله-
خشک  -6آشکارتر ،نمایانتر -نوعی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

شوم  -2علت بیثباتی در منطقه خلیج فارس

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس

امید  -7وسیلهای در خانه و محل کار-

حــرف زیادی  -4مکمل ســهو -شــهری در

کشتی  -8پیچ و خم -خیزش -سبزی

قیدســاز -خوب -ســرزمین بدون کوه و تپه

دیر -سایبان درشکه و ویترین مغازه-

تیم فوتبال  -7نشــانه فســاد شیر -یک پای

اسرار -متحد کشــاورزی ما -بن فعل

و سازش -درختی کویری -نشانه وجود مفعول

محدوده -وســیله مرتبط با ولتاژ برق

ینوک ســیمونیان با کد ملــی  4172559603و آقای

 -10تحملکننده -یاوه -پیش درآمد تللی برای

است -میانه دریا ،دور از ساحل  -13ساز

وحید طاهری با کد ملــی  0073137502به ترتیب به

 -12اثری از موالنا -زوج یا زوجه -میوه فصل

روی -پسوند شباهت  -14عنوان نظام

درد و مرض  -14جمعیت ایشان به میلیونها

استان سرسبز -هنر سرایندگی عمر

سهامی خاص به شماره ثبت 26997
و شناسه ملی 10100724645

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ

 -1توصیفی برای بازیگران درجه یک سینما-

گلوله نورانی -سرنوشتی برای تدبیر و

 -3از ضمایــر -نوعــی آبــزی -برنجفروش-

خوردنی بهتر از هیچی -فنی در ورزش

شــرق دلیجان -عدم معروفیت  -5پســوند

معطر -صوت نفرت و انزجار  -9مکمل

 -6موظف -چوبی در بینی شتر -کمتر از یک

زمانی معادل پنجاه سال  -10برمالکننده

 1397/7/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ترازنامه و حساب

قرارداد اجاره -نظم و نثر  -8جانشین او -رفتار

ســتودن  -11مرد بلندهمت -داخل

ســود و زیان ســال مالی  1396به تصویب رسید .آقای

در جملــه  -9بلند -راکد و ســاکن -بریدگی

 -12رنگــرز -در لغت به معنای مراقب

وقتگذرانی  -11با افاده میآید -قاطعیت -پیرو

سمت بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال مالی

بهار  -13نقش هنرپیشه -ضدتقدم -کارزار-

انتخاب گردیدند .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج

نفر میرســد ولی دولتمردان در اندیشه رفاه

آگهیهای شرکت تعیین شد .اعضای هیئت مدیره برای

خودشــان هســتند  -15ظرف مــورد عالقه

مدت  2ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای ســید

عمودی:

وثائق با کد ملی  2753410542و آقای ســید ســعید

در زورخانه  -2شــیرخوردن نوزاد-

وفائی با کد ملی .0450170586

ورزشها -وسیله راحت خوابیدن -زنده

خســرو وفائی با کد ملــی  3933510228و خانم اکرم

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران

ترامپ -مردن.

 -1کجاوه ،هودج -آماســیده -مقامی
دریانورد مشهور متولد ایتالیا  -3مادر

کردن -ســوز دل  -4گرمــا -فاخر،

گرانمایه -پوشیده ،پنهان  -5حمامی

شاکی -شخص قابل شناسایی -دیدار،
سیاسی سوئیس -دوستی  -15مرکز
خیام -ماده مضر در چای جوشیده.

