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انزوای آمریکا در نظام  بین الملل و تغییر هندسه 
سیاســی عالم و از طرفی لزوم آمادگی کشورمان 
جمله  در نظم جدید جهانی از  نقش آفرینی  برای 
موضوعاتی هستند که در همه کشورهای مستقل به 
شدت مورد توجه قرار گرفته و به گفته کارشناسان، 
نظام تک قطبی عالم در حال فروپاشی است. در این 
برهه حساس تاریخی کشورهایی که بتوانند جایگاه 
خود را در نقشــه تحوالت پیدا کنند حتماً نقش 

برجسته ای در معادالت آینده دنیا خواهند داشت.
رهبر معظم انقالب اســالمی 11 آبان ماه امســال با 
اشــاره به جایگاه آمریکا در آینده جهان اظهار می دارند: 
»آمریکا در نظم جدید جهانی منزوی خواهد بود... االن 
آمریکایی ها در بسیاری از مناطق دنیا پایگاه دارند... پولش 
را هم از خود آن کشور بیچاره ای که در آنجا پایگاه هست 
می گیرند؛ هزینه هایش را او باید تأمین کند و آمریکایی ها 

بخورند و آقایی کنند! این دیگر تمام می شود.«
شکست هژمونی رژیم آمریکا

یکی از ترفندهای جنگ روانی و رســانه ای دشــمن 
منحرف کردن افکار عمومی از نگاه کالن به مسائل جهانی 
است. برخی کارشناسان روابط بین الملل آشوب های اخیر در 
کشورمان را در همین راستا تحلیل می کنند. انحراف افکار 
عمومی از این مسئله می تواند شکست هژمونی ایاالت متحده 
را به تأخیر بیندازد تا آنها بتوانند جایگاه خود را در نظم جدید 

 بررسی نظم نوین جهانی 
افـول آمریکا و جایگاه ایران اسالمی در آن

سرآغـاز هندسه جدید عالم

یک فعال سیاسی: اولین و مهم ترین 
رکن نظم جدید جهانی به حاشــیه 
رفتــن آمریکاســت. همان طور که 
حضرت آقا می فرمایند؛ آمریکا مجبور 
می شود دســت و پایش را از جهان 
جمع کند. همان طور که در سال های 
اخیر مالحظه شد آمریکا دیگر توان 
ادامه دادن در عراق و افغانســتان را 
نداشــته و به اجبــار و خّفت این دو 

کشور را ترک می کند.

یک کارشناس روابط بین الملل: جنگ اوکراین را می توان به عنوان نوک کوه یخی دانست که نشان دهنده از دست رفتن 
نظم تک قطبی تحت رهبری ایاالت  متحده است، به نظر می رسد نظم جدید یک نظم چندقطبی خواهد بود که قدرت های 
بزرگ دیگری در کنار ایاالت  متحده نقش آفرینی خواهند کرد و فرصت ایاالت  متحده پس از فروپاشی شوروی به پایان 

رسیده است و اکنون باید قدرت های بزرگ دیگر را در کنار خود بپذیرد.

یکی از ترفندهای جنگ روانی و رسانه ای دشمن منحرف کردن افکار عمومی از 
نگاه کالن به مسائل جهانی است. برخی کارشناسان روابط بین الملل آشوب های 
اخیر در کشورمان را در همین راستا تحلیل می کنند. انحراف افکار عمومی از 
این مسئله می تواند شکست هژمونی ایاالت متحده را به تأخیر بیندازد تا آنها 

بتوانند جایگاه خود را در نظم جدید باز سازی نمایند.

رضا الماسی
بخش نخست

باز سازی نمایند. نظام سلطه به رهبری آمریکا همواره تالش 
کرده این گونه القا کند که همه  راه های پیشرفت و توسعه به 
لیبرال دموکراسی ختم می شود؛ اما امروز کشورهای زیادی 
از جمله چین، روسیه، ایران و دیگر کشورهای مستقل دنیا 
این ادعا را زیر سؤال برده و ثابت کرده اند دنیای تک قطبی 

دیگر جایی در نظام بین الملل ندارد.
برژینسکی، سیاســتمدار قدیمی آمریکایی و مشاور 
امنیت ملی دولت جیمی کارتر اذعان می کند: »واقعیت 
این اســت که توزیع مجدد قدرت جهانی شرایطی را به 
وجود آورده که در آن آمریکا دیگر تنها هژمون نیســت. 
ایاالت متحده باید به این واقعیت اذعان کند که جهان در 
حال حاضر بسیار پیچیده تر شده است. گسترش درگیری 
در سراسر خاورمیانه در حال حاضر بیشتر ریشه در افزایش 
فرقه گرایی مذهبی دارد تا مداخله جویی آمریکا. در چنین 
شرایط ناآرامی، توجه بیشتر باید بر روی منافع ملی ترکیه، 

ایران، عربستان، مصر و اسرائیل قرار بگیرد. در همین راستا، 
نبایــد اجازه داد که منافع هر یک از آنها تبدیل به منافع 

ایاالت متحده شود.«
در واقع منطقه غرب آسیا به عنوان سطح تحلیل پس از 
پایان جنگ سرد وارد ادبیات بین المللی شد و تاکنون حتی 
در کنار بحث هایی مانند جهانی شدن و در ذیل آن توانسته 

است خود را بازتولید کرده و نقش مناطق حفظ شود.
سعادت شریفی پور، کارشناس روابط بین الملل در این 
باره می نویسد: »در دوره گذار جدیدی که به نظر می رسد 
از نظم تک قطبی به نظم چندقطبی در حال شکل گیری 
است می توان امیدوار بود نقش مناطق و به تبع آن بازیگران 

منطقه ای مجدداً افزایش پیدا کند.«
او ادامه می دهد: »با توجه به اینکه جمهوری اسالمی 
ایران اکنون یک قدرت منطقه ای است تغییر در نظم جهانی 
می تواند به عنوان فرصت برای آن برآورد شود، البته نباید 
فراموش کرد که در شــرایط گذار چالش ها و فرصت ها در 
کنار هم وجود دارند و بازیگرانی که بتوانند به خوبی فرصت ها 
را جذب و از چالش ها دوری کنند می توانند در نظم جدید 
جایگاه متفاوتی را داشته باشند درواقع آنچه در شکل گیری 
نظم اتفاق می افتد یک حادثه نیست بلکه یک پروسه طی 
می شــود و هر بازیگری که در مقابل روندهای جاری در 
دوره گذار برنامه ریزی مناسب تر و آمادگی بیشتری داشته 
باشد امکان بهره برداری بهتر از این فرصت را خواهد داشت.«

این کارشناس روابط بین الملل معتقد است: »اکنون 
به نظر می رسد جنگ اوکراین را می توان به عنوان نوک 
کوه یخی دانست که نشان دهنده از دست رفتن نظم 
تک قطبی تحت رهبری ایاالت  متحده اســت، به نظر 
می رســد نظم جدید یک نظم چندقطبی خواهد بود 
که قدرت های بزرگ دیگــری در کنار ایاالت متحده 
نقش آفرینی خواهند کرد و فرصت ایاالت متحده پس 
از فروپاشی شوروی به پایان رسیده است و اکنون باید 
قدرت های بزرگ دیگر را در کنار خود بپذیرد. اگرچه 
ایاالت متحده همچنان یکی از قطب های نظم جدید 
باقــی خواهد ماند اما نظر بــه اینکه ایاالت  متحده از 
وضعیت تنها ابرقــدرت به یکی از چند قدرت بزرگ 
تغییــر نقش می دهد می تــوان تاکید کرد که قدرت 
ایاالت  متحده کاهش پیداکرده است و روند افول آن 

در جریان است.«

نظام بین الملل بر مبنای قطب های جدید قدرت
در سال های ابتدایی انقالب وقتی توطئه های آمریکا 
برای مقابله با انقالب اســالمی و ایجاد اختالل در کشور 
 ادامه یافت، دانشــجویان مســلمان پیرو خــط امام در 
13 آبان 1358، النه جاسوسی آمریکا را تسخیر و دست 
نفوذ مستقیم استکبار در کشور را برای همیشه قطع کردند. 
اقدام دانشجویان از سوی امام  انقالب دوم نام گرفت و بار 
دیگر هیمنه ابرقدرتی آمریکا در جهان شکسته شد. آن 
روزها کمتر کسی شــاید فکر می کرد که الگوی انقالب 
مردم ایران در کوتاه کردن دست آمریکا از کشورشان، از 
سوی سایر ملت ها تکثیر شود و استقالل خواهی و مبارزات 

ضدآمریکایی در اقصی نقاط جهان امتداد پیدا کند.
اســتقالل خواهی مــردم دنیا به ســرعت دنیا را با 
تحوالتی روبه رو ساخته که از ویژگی های خاصی برخوردار 
اســت. آقای رضا زرگر یک فعال سیاسی در گفت وگو با 
گزارشــگر روزنامه کیهان با اشاره به ابعاد مختلف نظام 
جدید بین الملل اظهار می دارد: »اولین و مهم ترین رکن 
نظم جدید جهانی به حاشیه رفتن آمریکاست. همان طور 
که حضرت آقا می فرمایند؛ آمریکا مجبور می شود دست 
و پایش را از جهان جمع کند. همان طور که در سال های 
اخیر مالحظه شد آمریکا دیگر توان ادامه دادن در عراق 
و افغانســتان را نداشته و به اجبار و خّفت این دو کشور 

را ترک می کند.«

او اضافــه می کند: »ویژگی دیگر نظم جدید جهانی؛ 
انتقال قدرت از غرب به شرق در همه ابعاد است. غربی ها 
پس از رنسانس با بهره گیری از ظرفیت های دیگر کشورها 
توانستند آنها را از پیشرفت بازدارند و خودشان با استفاده 
از منابع دیگران بر دنیا مسلط شوند اما در آینده نزدیک این 
سلطه شکسته و کانون قدرت به آسیا منتقل خواهد شد.«

زرگر می گوید: »امروز قدرت نرم افزاری آمریکا به شدت 
تضعیف شده و محاسبات شان در همه معادالت و نزاع هایی 
که به نوعی پای آنها در میان است با شکست مواجه شده 
و با وجود صرف هزینه های بســیار زیاد به هیچ عنوان به 
اهداف اصلی و کالن خود دست پیدا نکرده اند.جامعه شناسان 
شناخته شده آمریکایی به صراحت تأکید می کنند که آمریکا 

در مسیر سقوط قرار گرفته و افول این کشور امری حتمی 
 و اجتناب ناپذیــر اســت. از زمان جنــگ ویتنام تا حادثه  
11 سپتامبر 2001، از سرعت روند و توسعه  اقتصادی آمریکا 
کاسته شده و این کشور، اعتبار و آبروی تبلیغاتی خود را از 
دست داده و به بدهکارترین کشور دنیا تبدیل شده است.«
زرگر در بخش دیگری از گفت وگو با گزارشگر کیهان 
اظهار می دارد: »امروز مزاحمت هایی که آمریکا از طریق 
ابزارهایی همچون تحریم برای کشورهایی مثل روسیه و 
چین ایجاد می کند اثرگذار نیست و نمی تواند خلل جدی 
در مسیر پیشــرفت آنها ایجاد کند. از طرفی همپیمانان 
آمریکا نیز به شــدت در حــال پرداخت هزینه های افول 
آمریکا هستند. ضررهایی که به کشورهای اروپایی از سوی 

روسیه در جریان جنگ اوکراین وارد شده از جمله همین 
هزینه هاست. کشورهای همپیمان دیگر آمریکا همچون هند 
و پاکستان هم با اشتیاق به پیمان های جدید مانند شانگهای 
می پیوندند و این ها نشانه های خوبی برای آمریکا نیست.«

نظم جدید جهان بر محور چه کشورهایی است؟
شریفی پور، کارشناس روابط بین الملل در پاسخ به این 
سؤال توضیح می دهد: »در جریان جنگ اوکراین اختالف 
میان ایاالت متحده و اروپا مشهود است و به وضوح می توان 
دید که تفاوت در منافع و شکل تهدید امنیتی جاری باعث 
شده است رفتارهای متفاوتی از سوی کشورهای اروپایی و 
ایاالت متحده بروز کند. لذا این منافع متفاوت و در مواردی 
متضاد ایجاب می کند اروپا نیــز به دنبال نقش آفرینی 

جداگانه و خارج از رهبری ایاالت متحده باشد.«
او می افزاید: »چین و هند در این جنگ نشان دادند 
که نقش های مستقلی را ایفا خواهند کرد، چین به عنوان 
رقیــب ایاالت متحده طبیعی اســت که نقش متفاوتی 
نســبت به سیاســت های ایاالت متحده داشته باشد اما 
در مورد هند چنین نیســت و هند نزدیک ترین متحد 
ایاالت  متحده در اســناد امنیتی این کشور برای تسلط 

بر منطقه ایندوپاسفیک است و مهم ترین متحد آن برای 
مقابله با چین اســت، اما در این جنگ پیروی کامل از 

سیاست های واشنگتن را نپذیرفت.«
شریفی پور تصریح می کند: »پاکستان علی رغم آن که 
به کمک های مالی ایاالت متحده برای کاهش مشــکالت 
اقتصادی دولت خود نیازمند است، از همراهی باسیاست های 
ایاالت متحــده اجتناب کرد و طبق اعــالم عمران خان، 
نخست وزیر پیشین پاکستان، ایاالت متحده به همین دلیل 
برنامــه برکناری دولت او را پیگیری کرد و تا جایی پیش 
رفت که دولت عمران خان سقوط کرد، عمران خان تاکید 
کرد که به دلیل ســفر از پیش برنامه ریزی شده به مسکو 
که با جنگ اوکراین همزمان شــد از سوی ایاالت متحده 
و کشورهای غربی نامه های تهدیدآمیز دریافت کرده است 
اما او علی رغم دریافت این نامه ها سفر خود به مسکو را لغو 
نکرد و حاضر به پذیرش سیاست های تجویزی ایاالت متحده 
نشد، نخست وزیر برکنار شده پاکستان همچنان دولت خود 
را قربانی توطئه ایاالت متحده می داند و بارها این مطلب را 

قبل و بعد از برکناری اعالم کرده است.«
جایگاه ایران در نظم جدید؟

رهبر معظم انقالب اسالمی در سال های گذشته همواره 
بر این نکته تأکید داشــته اند که قدرت ایاالت متحده در 
حال افول است و نباید به آن دل بست و اکنون با توجه به 
تبعات احتمالی جنگ اوکراین مجدداً تأکید کرده اند این 
جنگ نیز نشان از کاهش قدرت ایاالت متحده و افول آن 
دارد و می تواند به عنوان پایانی برای نظم جاری بین المللی 
قلمداد شــود و ایران باید بــرای بازیگری در نظم جدید 

جهانی آماده شود.
آمادگی کشور برای نقش آفرینی در نظم جدید جهانی 
یک آمادگی چندجانبه است که همه بخش های کشور باید 

خود را برای آن آماده کنند. دشــمنان مردم ایران امروز 
از ضربه زدن مســتقیم ناامید هستند و با فتنه و آشوب 
به دنبال آن هستند که از سرعت پیشرفت ایران بکاهند. 
همه اقشــار مختلف مردم، مسئوالن در قوای مختلف، 
بدنه کارشناسی و تخصصی نظام در مراکز علمی و عملی 
باید خود را برای نظم جدید و پیشرفت همه جانبه کشور 

آماده کنند. 
در شرایطی که نظم جهانی در حال تغییر و آرایش 
منطقه ای و بین المللی جدیدی در حال شکل گیری است 
و شعار مرگ بر آمریکا در حال تحقق است، باید وظیفه 
خود را بشناسیم و جایگاه  شایسته ایران را در این نظم 
جدید محقق کنیم و همان طور که رهبری فرموده اند، به 
این سؤاالت فکر کنیم که در این دنیای جدید ایران چه 
کاره است؟ ایران کجا قرار می گیرد؟و جایگاه کشور عزیز 

ما کجا است؟

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت 
 اعضــای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شــد:

- آقــای محمــد محمدخانی دارنــده کدملی 
0048165670 بــه ســمت رئیــس  هیئــت  
مدیره - آقای علــی محمدخانی دارنده کدملی 
0068461755 به ســمت نایــب  رئیس  هیئت  
مدیــره - آقای احمد محمدخانی دارنده کدملی 
0048267198 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و مکاتبات عادی و اداری با امضای 
هــر یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96۷۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵6۷

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

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.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 6۰۸۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵۸۷۵۵

سازمان ثبت
 اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031، آقای احمد بیدآبادی به شماره 
ملی 0041638158، آقای عبدالحسین بیدآبادی به 
شماره ملی 0043821121، آقای سید محمدعلی 
شریفی الحســینی به شــماره ملی 0055839983 
به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه 
ملــی 10101043570 به ســمت- اعضای هیئت 
 مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حساب ســود و زیان سال مالی 1398 به تصویب 
رســید. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت 
مستقل اندیشــان پارس )حســابدار رسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احمد حاج نوروزی به شــماره ملی 0073214116 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخــاب شــدند روزنامه کیهان جهــت درج آگهی 

رسمی شرکت در سال 1399 انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت  انتقال داده های  نداگسترصبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۸۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵9۱۷9۲ 

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

ثبــت و امضا ذیل د  فاترتکمیل گرد  ید  ه که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی 
می گــرد    د  . موضوع فعالیت: خرید   و فــروش، وارد  ات و صاد  رات کلیه کاالهای مجاز از جمله انواع 
وسایل ورزشی و لوازم و تجهیزات پزشکی، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات د  اخلی 
و خارجی و بین المللی ، گشــایش حساب ، اعتبار اسناد  ی ، تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی، 
ضمانتنامه ها ، فاینانس ، ریفاینانس نزد   بانک ها ، موسســات مالی و شرکت های د  اخلی و خارجی ، 
انتقال تکنولوژی از خارج به د  اخل کشــور، حق العمل کاری، انعقاد   قرارد  اد   با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی د  ر کلیه زمینه های فعالیت شــرکت می باشد  . شــرکت د  ر مناقصات و مزاید  ات د  ولتی و 
خصوصی ، اخذ و اعطای نمایند  گی ، شــرکت د  ر نمایشگاه های د  اخلی و بین المللی د  رصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مد  ت فعالیت: از تاریخ ثبت به مد  ت نامحد  ود   مرکز 
اصلی: اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان 
شهید   عبد  اله شفیعی مکرم )135( ، خیابان شهید   مسلم رضائی )182 شرقی( ، پالک 51 ، طبقه 
اول ، واحد   شــمالی کد  پســتی 1656646865 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,500,000 ریال نقد  ی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم فرشــته رضایی به شماره 
ملی 0016651391 د  ارند  ه 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زهرا رضایی هلل لو به شماره ملی 
0065910168 د  ارنــد  ه 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 
0078653762 د  ارند  ه 500000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مد  یره خانم فرشته رضایی به 
شــماره ملی 0016651391 به ســمت عضو اصلی هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   و به ســمت 
مد  یرعامل به مد  ت نامحد  ود   خانم زهرا رضایی هلل لو به شــماره ملی 0065910168 به ســمت 
رئیس هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   و به سمت عضو اصلی هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   خانم 
زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 0078653762 به ســمت عضو اصلی هیئت مد  یره به مد  ت 
نامحد  ود   و به سمت نایب  رئیس هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   د  ارند  گان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد   بهاد  ار و تعهد   آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرارد  اد  ها، عقود   اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عاد  ی و اد  اری با امضاء مد  یرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد  . اختیارات 
مد  یرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت د  رج آگهی های شرکت تعیین 

گرد  ید  . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صد  ور پروانه فعالیت نمی باشد  .

تاسیس شرکت با مسئولیت محد ود  رفیع تجارت سالمت گستر 
د رتاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ به شماره ثبت ۵۸6۰۸۰ 

به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۷۸۷۸۲ 

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور
اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

مــورخ  اســتناد   صورتجلســه هیئت مد  یــره  بــه 
1400/08/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  : آقای 
ســید   محمد   عد  نانی نیا با کد   ملی 0058177272 
بســمت مد  یرعامل و عضو هیئت مد  یره آقای ســید   
طاها عد  نانی نیا با کد   ملی0014855283 بســمت 
رئیس  هیئت مد  یره آقای ســید   مهزیــار عد  نانی نیا 
با کــد   ملــی0011882948 بســمت نائب رئیس 
 هیئت مد  یــره تعیین گرد  ید  ند  . کلیه اوراق و اســناد   
تعهد  آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود   
اســالمی و قرارد  اد  ها با امضاء مد  یرعامل به تنهایی 
همراه با مهر شرکت و د  ر نبود   ایشان با امضای د  ونفر 
از اعضای هیئت مد  یره متفقاً همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد  .

آگهی تغییرات 
شرکت مهند سی پاالیش سازان فاراب 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰6۵۸ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۱۲۷۴

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور
اد اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 


