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متقاضیــان محتــرم می تواننــد بــا توجه به جدول زیر نســبت به انتخــاب هر یک از نشــریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
6104337743976845  بانک ملت به نام حســین شــریعتمداری )موسســه کیهان( و ارســال 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.
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تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922
واحدآبونمان

روابطبینالمللموسسهکیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 1400

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

9/262/0004/631/0002/315/50013/420/0006/710/0003/355/000روزانهکیهان فارسی

15/262/0007/631/0003/815/50019/420/0009/710/0004/855/000روزانهکیهان انگلیسی

15/262/0007/631/0003/815/50019/420/0009/710/0004/855/000روزانهکیهان عربی

5/462/0002/731/0001/365/5009/620/0004/810/0002/405/000هفتگیکیهان ورزشی

5/462/0002/731/0001/365/5009/620/0004/810/0002/405/000هفتگیمجله زن روز

2/731/0001/365/500682/7504/810/0002/405/0001/202/500دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها

----------1/100/000----------630/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1397/04/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی قربانی چناری به شماره 
ملی 5699039996 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ترکاشون به 
شــماره ملی 3979663116 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غفار 
قربانی چناری به شــماره ملی 5699041613 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل و آقای بهنام قربانی چناری به شــماره ملی 0011353351 به 
ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اســالمی و نامه های عادی و اداری بــا امضاءمدیرعامل یا 

رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
-آقای نظرعلی نقی پور چناری به شــماره ملــی 5699038035 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای کیوان صالحی چناری به شماره ملی 5699046860 به 

عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

آگهیتغییراتشرکتنقشهبرداراندیماورکرج
)سهامیخاص(بهشمارهثبت4810

وشناسهملی10100229180

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهران

مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشهریار

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. 
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتگسترشپایاصنعتسینا
سهامیخاصبهشمارهثبت78804

وشناسهملی10101236358

گزارش روز
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 تجربه نشــان داده که همه شخصیت های 
بزرگ و تأثیرگذار تاریخی، از سوی مخالفانشان 
هدف تحریف و مصادره قرار می گیرند! تخریب 
و انحراف در روایت واقعیات و حقایق پیرامون 
بزرگان، دقیقا در اوج جریان  ســازی این گونه 

شخصیت ها انجام می شود. 
در این میان، سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، به عنوان یک انسان بزرگ و جاودان 
تاریخی از هم اکنون مورد دستبرد قرار گرفته 
است؛ چرا که او از یک شخصیت نظامی فراتر 
رفت و به نماد و نماینده ای از هویت یک ملت 
در جامعه جهانی تبدیل شــد. به همین دلیل 
هم ترور قاسم ســلیمانی توسط آمریکا، فقط 
حذف فیزیکی یک شخصیت نظامی نبود بلکه 
شهادت جلوه ای بارز از هویت، عظمت، قدرت 
و فرهنگ انقابی و اتحاد کشــور ما در عصر 
حاضر بــود؛ آمریکا با این اقدام، به خیال خام 
خود فکــر می کرد همه ایران، جریان انقاب و 
جبهه مقاومت را زخمی کرده اســت اما زهی 
در  عزیزمان  رهبــر  همچنان که  باطل!  خیال 
دیدار اخیرشــان با خانواده شهید سلیمانی با 
اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به الگو 
و قهرمان جواناِن دنیای اسام و منطقه، گفتند: 
»امروز سلیمانی در منطقه ما نماد امید، اعتماد 
به نفس، رشادت و رمز استقامت و پیروزی است 
و همچنان که برخی به درستی گفته اند، »شهید« 
سلیمانی برای دشمنانش خطرناک تر از »سردار« 

سلیمانی است.«
 قاســم سلیمانی برای مردم امروز ایران باالتر از 
همه اسطوره های دست نیافتنی و افسانه ای است. برای 
نســل ما دیگر رستم و سهراب و اسفندیار، عظمتی 
ندارد وقتی قاسم ســلیمانی را دیدیم. اسطوره های  
هالیوودی، با هزاران ترفند و جلوه های ویژه در مقابل 
سردار سلیمانی، خورد و حقیر هستند. هر چند تاریخ 
40 سال گذشته ثابت کرده که هر توطئه خونباری، 
خون تازه ای را در رگ های ملت ایران جاری می سازد 
و از پس هر تراژدی، یک حماسه بزرگ خلق می شود. 
به همین دالیل نیز باید انتظار داشت هر چه پیش 
برویم، تالش ها برای تحریف و جعل تاریخ درباره این 

اهمیتکار
هنریورسانهای
دربارهحاجقاسم خلق آثار فاخر هنری 

راه مقابله با تحریف مکتب سلیمانی
آرش فهیم ✍

سید مسعود شجاعی طباطبایی،کاریکاتوریست و دبیر مسابقه ترامپیسم: 
بعد از شهادت سردار ســلیمانی توسط رژیم تروریست آمریکا، هم به 
دلیل این مطالبه هنرمندان جهان و هم به خاطر سیلی زدن به آمریکا در 
جنگ نرم، فراخوان دومین دوره مسابقه کارتون و کاریکاتور ترامپیسم را 
منتشر کردیم که با استقبال بسیار خوبی از سوی هنرمندان جهان همراه 

شد. تعدادی از این آثار هم با موضوع شهید سلیمانی طراحی شدند.

درحالی که فیلمســازان وابســته به دولت آمریکا از سال ها قبل »ترور 
ســردار ایرانی« را در آثار خودشــان زمینه  ســازی می کردند، )سریال 
هوملند( ســینمای ایران همچنان در خواب به سر می برد و حتی مرگ 
سرخ قهرمان ملی ما نیز تغییری در روح این سینمای بی جان ایجاد نکرد! 
حتی در دومین سالگرد شهادت قاسم سلیمانی نیز غیر از دو فیلم مستند 

هیچ نشان و نشانه ای از رد خون سردار در سینما دیده نشد!

ثمره انقالب اســالمی بیــش از پیش رخ بدهد. این 
روزها نیز برخی از رسانه های داخلی و اغلب رسانه های 
خارجی مشغول داستان پردازی هایی مطابق با منافع 
و مقاصد خودشــان درباره حاج قاسم هستند. سؤال 
اساسی این است که برای زدودن غبار تحریف، تخریب 

و حفظ این اسطوره و قهرمان ملی چه باید کرد؟ 
آثار فاخر؛ راه مقابله با تحریف

درحالی که فیلمسازان وابسته به دولت آمریکا از 
سال ها قبل »ترور سردار ایرانی« را در آثار خودشان 
زمینه  سازی می کردند، )ســریال هوملند( سینمای 
ایران همچنان در خواب به سر می برد و حتی مرگ 
سرخ قهرمان ملی ما نیز تغییری در روح این سینمای 

بی جان ایجاد نکرد! حتی در دومین سالگرد شهادت 
قاسم سلیمانی نیز غیر از دو فیلم مستند هیچ نشان 

و نشانه ای از رِد خون سردار در سینما دیده نشد!
هــر چند که یکی از دالیل این غفلت، وســعت 
شخصیت حاج قاسم است که در قاب محدود تصویر 
سینما نمی گنجد. همچنانکه بسیاری از مستندها و 
کتاب هایی هم که درباره این سردار تولید شده، تنها 

پرتوی از آن خورشید را بازتاب داده اند.
میثم رشــیدی مهرآبادی، نویسنده دفاع مقدس 
و فعال رســانه ای در حوزه مقاومــت در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان می گوید: »به نظر من در حوزه شهدای 

مدافع حرم که حاج قاسم هم ساالر این شهداست باید 
یک فاصله زمانی بین پنج تا هفت سال از زمان شهادت 
این بزرگان بگذرد تا بتوان سراغ آنها رفت و پیرامون 
آنها کتاب نوشت، فیلم ساخت، مستند تولید کرد و... 
چون تجربه نشــان داده که بالفاصله بعد از شهادت، 
اگر سراغ کار درباره شهدا رفت، آنچه به دست خواهد 
آمد پر از احساساتی است که ما را از حقیقت شخصیت 

شهدا دور نگه می دارد.«
وی می افزاید: »شهادت حاج قاسم سلیمانی شوری 
وصف ناشــدنی در بین مردم ما ایجاد کرد؛ ما از یک 
جهت باید این شور را حفظ کنیم – مثل همین اتفاقی 
که در این دو سال رخ داده و حدود 420 کتاب در این 
زمینه چاپ شده است- و از جهتی دیگر باید مراقب 
کیفیت آثار هم باشیم و برای تولیدات ماندگار در این 
زمینه تالش کنیم. چون آنچه باعث می شود تحریفات 
حول بزرگانی چون شهید سپهبد سلیمانی از بین برود 

تولیدات فاخر فرهنگی است. تولیدات دست چندم، در 
بلندمدت از بین می روند و نمی توانند با فعالیت های 

مخالفان هماوردی کنند.«
این نویســنده بیان می کند: »هنوز خیلی از آثار 
به جامانده از حاج قاسم، ازجمله دست نوشته های این 
شــهید منتشر نشده است، شاید عدم انتشار این آثار 
یک رفتار هوشــمندانه باشد برای اینکه ما از فضای 
احساسی دور شویم و این به نفع حاج قاسم است. البته 
فاصله گرفتن از فضای احساسی به این معنا نیست که 
بیکار ماند؛ باید فعالیت های رسانه ای شورانگیز که یاد 
حاج قاسم را زنده نگه می دارد انجام بگیرد، اما یادمان 
باشد که نباید در جریان تولید آثار پرشور و انگیزشی، 

از خلق آثار ماندگار و فاخر در همه عرصه های ادبی و 
هنری و رسانه ای غافل بمانیم. باید آثاری تولید شوند 
که ماندگاری آنها حداقل یک قرن باشد و کتاب هایی 
باید پیرامون حاج قاســم نوشته شود که وارد مخزن 
کتاب های مرجع بشوند. الحمدهلل کارهای خوبی هم 
صورت گرفته است؛ کتاب هایی که تحقیقات مفصلی 
برای آنها انجام شــده اما این کتاب ها هنوز منتشــر 
نشــده اند. نویسندگان این کتاب ها گفته اند که قصد 
دارند تا تحقیقات بیشــتری کنند و عمق بیشتری 
به آثارشــان ببخشند؛ اینکه این نویسندگان جوگیر 
نشــده اند و به جای کار مناسبتی به تحکیم و تقویت 

محتوا و کیفیت آثار مشغول هستند، یک اتفاق خوب 
و امیدوار کننده است.«

رشــیدی مهرآبادی تصریح می کند: »خلق آثار 
فاخــر در درازمدت، می تواند موجب خنثی ســازی 
 تالش برای تحریف پیرامون شخصیت و مجاهدت های 
حاج قاســم شود. بنابراین درکنار تولیدات شورانگیز 
باید به خلق آثار فاخر و ماندگار درباره شــهید قاسم 
 ســلیمانی پرداخــت، همچنانکه مــا در مواجهه با 
حاج قاســم دارای یک ظرفیــت عظیم و کم نظیر از 
مایه های روایی و داستانی و تصویری هستیم اما این 
ظرفیت باید دستمایه نویسندگان و هنرمندانی قرار 
بگیرد که اســیر احساســات کوتاه مدت و لحظه ای 
نباشند و وقت بگذارند و ان شاءاهلل آثار ادبی، رسانه ای 

و هنری ماندگاری تولید شود.«
همراه سازی هنرمندان جهانی 

پرداختن به حاج قاســم نباید فقط به هنرمندان 
داخلی محدود شود. جذابیت و قابلیت شخصیت جهان 
وطنی شهید سلیمانی می تواند دیگر هنرمندان جهان 
را هم به خودش معطوف سازد و این جریان می تواند 
مسیر تحریف کنندگان تاریخ مقاومت را مسدود سازد. 
همچنانکه یک هنرمند فرانســوی، که مادر شهردار 
یکی از شهرهای فرانسه است، اخیرا تابلوهای زیبایی 
از حاج قاســم خلق کرد؛ او خودش را »مرید شهید 
سلیمانی« می داند. فراموش نکرده ایم که موقع شهادت 
قاسم سلیمانی و برگزاری تشییع باشکوه او نیز برخی 
 از هنرمندان ســینمای آمریکا واکنش نشان دادند. 
از جمله رابرت دنیرو، بازیگر مطرح  هالیوودی در فضای 
مجازی، تصاویری از تشییع حاج قاسم منتشر کرد و 
نوشت: »این تصاویر تشییع جنازه سلیمانی است در 
ایران. ترامپ هیچ تصوری از آنچه انجام داده اســت، 
ندارد.« بنابراین، همان طور که قاســم سلیمانی یک 
شخصیت جهانی بود، کار هنری برای او نیز می تواند 
بین المللی باشد. همچنان که دو سال قبل وقتی مسابقه 
کاریکاتور »ترامپیسم« در ایران برگزار شد، هنرمندان 
کشورهای مختلف نیز آثاری را با محوریت حاج قاسم 

تولید و به این مسابقه ارسال کردند.
سید مسعود شجاعی طباطبایی، کاریکاتوریست 
و دبیر مســابقه ترامپیســم در گفت وگو با گزارشگر 

کیهان، می گوید: »هنرمندان مستقل و آزاده جهان 
که اغلبشان نیز از معتبرترین شخصیت ها در فضای 
هنری دنیا محســوب می شــوند از ما توقع دارند تا 
 نسبت به اتفاقات جهانی و منطقه ای بی تفاوت نباشیم. 
بعد از ترور ســردار شــهید ســلیمانی توسط رژیم 
تروریست آمریکا، هم به دلیل این مطالبه هنرمندان 
جهان و هم به خاطر سیلی زدن به آمریکا در جنگ 
نرم، فراخوان دومین دوره مسابقه کارتون و کاریکاتور 
ترامپیسم را منتشر کردیم که با استقبال بسیار خوبی 

از ســوی هنرمندان جهان همراه شد. تعدادی از این 
آثار هم با موضوع ســپهبد شــهید قاسم سلیمانی 

طراحی شدند.«
وی کــه خودش نیز ازجمله هنرمندانی اســت 
که کاریکاتورهایی را با مضمون »انتقام ســخت« از 
آمریکا طراحی کرده، توضیح می دهد: »واقعیت این 
اســت که همه قالب های هنری و به ویژه کارتون و 
کاریکاتــور به خاطر زبان بین المللی و قابل فهم برای 
همه مردم، ظرفیت بسیار زیادی برای مقابله با ظلم 
و ستم و افشاگری علیه آمریکا دارد. یک هنرمند مثل 
ناجی العلی با آثارش آنچنان نفس رژیم صهیونیستی 
 را گرفت که او را برنتابیدند و به شــهادت رساندند. 

کارلوس لتوف، یک کاریکاتوریست برزیلی است که 
مسلمان نیست و کشــورش فرسنگ ها از منطقه ما 
دور است اما با آثارش آنچنان اسرائیل را دچار هراس 
می کنــد که حزب لیکود وی را به مرگ تهدید کرده 

است. همه اینها نشان دهنده تأثیر زبان هنر است.«
مسئولیت رسانه های مقاومت

طی دو ســالی که از هجرت حاج قاسم گذشته 
رســانه های غربی نیز بیکار ننشسته اند و برنامه هایی 
را برای وارونه نمایی بســیاری از حقایق تولید کرده 

و ســاخته اند. به طور طبیعی، به دلیل عشق و تعلق 
خاطر عموم مردم ایران به حاج قاسم، آنها تا به حال 
دســت به عصاتر علیه حاج قاسم کار کرده اند، اما با 
گذشــت زمان می توان منتظر تشــدید تخریب ها و 
 جعلیات رسانه های معاند فارسی زبان درباره حاج قاسم 
یا فعالیت های او باشیم. بدون تردید رسانه های جبهه 
مقاومت مسئولیت سنگینی برای ثبت حقایق و مقابله 

با تحریف رسانه های دشمن دارند.
دکتر علیرضا داوودی، متخصص علوم شناختی 
و کارشــناس و فعال رســانه ای به گزارشگر کیهان 
می گوید:»اول باید به این نکته اشاره کنیم که دشمنان 
قسم خورده جبهه مقاومت دشمنانی ساده و دم دستی 

نیستند؛ آنها خیلی دقیق و حرفه ای راجع به موضوعات 
کار می کنند. 

بنابراین ما با دشــمن ســاده ای طرف نیستیم. 
دشــمن محور مقاومت دشــمن فعالی است. آنها به 
طور معمول قصد تخریب ســه محــور را دارند؛ باور 
مــردم به کارآمد بودن محور مقاومت، اقبال مردم به 
مســیری که مقاومت طراحی کرده اســت و امید به 
نتیجه بخش بودن محــور مقاومت در همه عرصه ها. 
رســانه های معاند همچنیــن روی دو قاعده فعالیت 
می کنند؛ شناخت مردم از محور مقاومت و شناخت 
مــردم از محور ضد مقاومت. این دو در کنار یکدیگر 
به یک معناســت؛ قصد دارند شناخت مردم نسبت 

بــه محور مقاومت را کاهــش دهند، تحریف کنند، 
تغییر دهند و خیلی جاها واقعیات را معکوس کنند. 
 یعنی قدرت محور مقاومت را کاهنده و قدرت محور 
ضد مقاومت را فزاینده نشــان دهند. بنابراین نوع و 
جنس کاری که آنها در حوزه رسانه انجام می دهند، 
یک رزم جدی تر نسبت به حوزه نظامی است. یعنی 
آنچه از آنها در میدان می بینید ده برابر بیشترش را 

در عرصه رسانه کار می برند.«
وی می افزاید: »رســانه های مقاومت در مواجهه 
با این جریان دو وظیفه اساســی دارند: اول، اقتدار، 
اشــراف و اقدام محور مقاومت را در تمام عالم و در 

همه ساحات و عرصه ها نشان دهند. 
عرصه فعالیت محــور مقاومت فقط میدان رزم 
نظامی نیست بلکه اقتصاد، سیاست امنیت و فرهنگ 
هم هست. دوم اینکه واقعیت محور ضد مقاومت را هم 
نشان دهد. آنها در زمان جنگ های شش روزه، نوعی 
ارعاب و تحریف را به واســطه رسانه ها و اقداماتشان 
در میدان در ذهــن مخاطب ایجاد کردند که رژیم 
صهیونیستی مثل یک ویروس همه عالم را فراگرفته 
بود، اما امروز نه تنها خود رژیم  صهیونیســتی بلکه 
متحدان و حامیانش در جهــان توانایی حفاظت از 
قلب این رژیم در سرزمین های اشغالی را هم ندارند. 
جریان ضدمقاومت زمانی که در میدان کم می آورند 
 روی شــناخت مــردم از خودشــان کار می کنند. 
یعنی قصد دارند باور مردم را نســبت به خودشــان 
مثل قبل نگه دارند، در حالی که شرایط تغییر کرده 
اســت. حاج قاسم این را اثبات کرد، هم با حضورش 
و هم با خونش اثبات کرد که این باور غلط اســت. 
یعنی جریان ضد مقاومت به هیچ وجه من الوجوه آن 

توانایی قبل را ندارد.« 
داوودی ادامــه می دهد:»مــن اینجا می خواهم 
استنادی بکنم. زمانی که حضرت امام)ره( فرمودند 
ما کمونیسم را در موزه ها خواهیم دید، چقدر بعدش 
کمونیســم و شــوروی سابق فرو پاشــیدند؟ امروز 
 هم وقتی رهبر معظم انقالب می فرمایند اســرائیل 
25 سال آینده را نخواهد دید، به این سخن باور داریم. 
 چون محور مقاومت و حاج قاســم این باور را اثبات 

کرده اند. 
نشانه های اثبات این فرمایش آن قدر زیاد است که 
حتی چیزی بیشتر از یقین در ما ایجاد کرده است. 
حوزه شــناختی اینجا چه کار می کند؟ حوزه علوم 
شناختی نبرد در این مســیر را به گونه ای طراحی 
می کند که بحث بر سر آفند و پدافند است. در اینجا 
جریان مقاومت خودش را آفندی اثبات کرده است 
در حالــی که جریان ضد مقاومت االن در شــرایط 

پدافندی قرار گرفته است. 
 اما همه هم و غمشان این است که بگویند جبهه 
ضد مقاومت آفندی است و جبهه مقاومت پدافندی. 
این مهم ترین موضوعی است که باید برای مخاطب 

حتماً تبیین شود.«

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/5/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدآقا مقیمی 

اســفندآباد به کد ملی 5039817339 به سمت رئیس 

هیئت مدیره و حســن گویا به کد ملی 1971892051 

به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و شــعاع اهلل شمس 

اسفندآباد به کد ملی 5039513331 به سمت مدیرعامل 

و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 

و کلیه اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله 

چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء 

هیئت مدیره به همراه مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت 

مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ترازنامه و حساب 

ســود و زیان را برای سال مالی 1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.

آگهیتغییراتشرکتمهندسیخوزستانوفارس
سهامیخاصبهشمارهثبت48767

وشناسهملی10100939520

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

اســتناد صورتجلســه  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
ملی  به شــماره  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
هیئت  رئیس  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
ملی  به شــماره  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
اسالمی  عقود  و  قراردادها 
با امضاء آقایان مختار نورانی 
و حسن ربیعی همراه با مهر 
شرکت معتبر و اوراق عادی 
بــا امضاء هر یک از آقایان 
مختار نورانی، حسن ربیعی 
و محمدتقی ربیعی با مهر 
می باشد.  معتبر  شــرکت 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوچه  مطهری-  خ  کوثر- 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
واحد 4 کدپســتی:   -39
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهیتغییرات
شرکتساختمانی

جنتسازان
سهامیخاص
بهشمارهثبت

60831
وشناسهملی
10101058755

سازمانثبت
اسنادوامالککشور

ادارهثبت
شرکتهاوموسسات

غیرتجاریتهران

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. 
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتمجتمعکشتوصنعتفردوس
شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت81916وشناسهملی10101265667

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
شــرکت بوســیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر 
عضو اصلی که توسط مجمع عمومی از بین صاحبان 
ســهام انتخاب می شــوند، اداره خواهد شد. رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشــد. 
مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشــند و در 
صورت عزل یا اســتعفاء یا فوت یا ســلب شرایط از 
هر یک از مدیران، اعضای هیئت مدیره باید مجمع 
عمومی عادی شــرکت را به منظــور تکمیل اعضاء 
هیئــت مدیره دعوت نماید. مدیر یا مدیران انتخاب 
شــده برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره سمت 
مدیریت را برعهده خواهند داشت. ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.

آگهیتغییراتشرکتنابلسهامیخاص
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وشناسهملی10101345723
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