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صفحه ۵
پنج   شنبه ۳ آذر  ۱۴۰۱ 
۲۹ ربیع الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۷۶

ایران اســامی عزیز ما این روزها در حال 
عبور از فتنه ای از جنس اغتشاش و آشوب است 
ایادی اســتکبار طراحی و مدیریت  که توسط 

شده است.
 پیــرو اعتراضاتی که پس از مرگ یک خانم 
جوان)مرحومه مهسا امینی( در 21 شهریور سال 
جاری در چند شهر کشور شکل گرفت، خشونت 
و تخریب اموال عمومی و خصوصی، خیلی زود 
جای پای خود را بــه میانه اعتراضات باز کرد و 
تجمعات پراکنده در چند شهر به زودی شکلی 

خشونت آمیز به خود گرفت.
 امروز که در حال نوشــتن این گزارش هســتیم، 
مسئله اما دیگر تنها تخریب اموال عمومی و خصوصی 
نیســت، بلکه با ترورهای مکرر نیروهای تامین کننده 
امنیت، شکنجه و عریان کردن نیروهای انتظامی و بسیج 
و فیلم گرفتن از آن برای پخش در فضای مجازی، حمله 
به مساجد و آتش زدن حسینیه ها و حوزه های علمیه و 

پایان مماشات و برخورد قاطع با آشوبگران؛ خواست عمومی مردم

 آرامش و امنیت مردم
در گرو برخـورد قانـونی

حسن رضایی
 بخش نخست

پروژه  ســازمان دهندگان  اتکای 
ویران  سازی ایران بر نارضایتی های 
اجتماعی موجود در داخل کشور 
مسئله دیگری است که در بیانیه 
تبیینی نهادهای اطالعاتی کشور بر 

آن تأکید شده است.

یک میوه فروش در شــهر مشــهد مقدس: ما در داخل کشور مشکالتی 
داریم ولی این آشــوب ها امنیت ما را نشانه گرفته است و چون دشمن 
می داند ما امنیت را در ســطح بسیار عالی داریم به همین دلیل به دنبال 

برهم زدم امنیت و آرامش جامعه است.

کســی در پی انکار وجود مشــکالت 
در سطح کشور نیســت، بیان انتقاد و 
اعتراض اما با ســوق دادن کشــور به 
ســمت اغتشــاش و ویرانی، آن هم با 
و  اشاره رســانه های سعودی  انگشت 

انگلیسی تفاوت آشکاری دارد.

حتی خانه های مردم، استفاده آشوبگران از سالح سرد 
در حجم وسیع، استفاده گسترده از کوکتل مولوتوف و 
نارنجک دست ساز علیه نیروهای امنیتی و اماکن عمومی 
و مذهبی و به کارگیری سالح گرم برای کشتار مامورین 
حافــظ امنیت و مردم عادی-در جهت بهره برداری در 

پروژه کشته سازی رسانه های لندنی- مواجه هستیم.
اینکه چرا اعتراضات با چنین ســرعتی به مانوری 
از خشــونت عریان و بی رحم بدل شده است، می تواند 
پاسخ های متعدد جامعه شناســانه، امنیتی، رسانه ای، 

فرهنگی و.... داشته باشد. 
یک مسئله اما در این میان روشن است و آن اینکه 
فرآیند این دگردیسی سریع و برق آسا، پیش از آنکه در 
کف خیابان رخ دهد، ابتدا در فضای مجازی انجام شده 
و اکانت برخی چهره های هنری و ورزشــی معروف در 
کنار شبکه های تلویزیونی تروریست مستقر در لندن، 
دوشادوش شبکه های اجتماعی آمریکایی، پیشقراول 
این دگردیسی بوده اند. به صورتی که همزمان با شروع 
اعتراضات پراکنده در چند شهر، اکانت افراد مشهوری 
که تا دیروز از لطافت های کار هنری و قابلیت های زبان 
هنــر برای ارتباط با مخاطب می گفتند، یکباره بدل به 
آموزشــگاه جنگ خیابانی، خلع سالح کردن مامورین 
امنیتی و شیوه های مختلف جنایت شده است! تأکید 
بر روی تخریب و کشتار را می توان به عنوان مهم ترین 

رویکرد این اکانت ها طی دو ماه اخیر در نظر گرفت. 
شبکه های اجتماعی مانند توئیتر و اینستاگرام نیز 
که محل جوالن این مدرســان جنگ شــهری بود. اما 
امروز خواست مردم برخورد قاطع با اغتشاشگران است 
و تشــییع با شکوه خیل عظیم مردم از شهدای امنیت 
هم گویای این اســت که عموم مردم خواستار برخورد 

با آشوبگران هستند.
اغتشاشات، پروژه ای برای ویرانی کشور

کنار هم قرار دادن این واقعیات با شــیوه برخورد 
همین شــبکه های اجتماعی با نام و نشان شهید حاج 
قاســم ســلیمانی به عنوان ملی ترین چهره سال های 
اخیر کشــور، به خوبی سمت و سوی اغتشاشات اخیر 
و نفع و ضرر آن برای منافع ملی ایران و انســان ایرانی 

را نشان می دهد. 

بر این اساس پر بیراه نیست اگر بگوییم اغتشاشات 
کنونی با هر پیش زمینه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.... 
که این روزها جامعه شناسان و تحلیلگران مختلفی درباره 
آن اظهار نظر کرده اند، چیزی جز یک پروژه سیاســی 
برای نابودی موجودیت اقتدار کشورمان نیست. پروژه ای 
که البته پیش از این در کشورهایی چون سوریه مورد 
اســتفاده قرار گرفته و عالوه بر ویران  سازی آن کشور و 
آوارگی میلیون ها سوری از کشورشان، روند توسعه این 

کشور را حداقل یک قرن به عقب رانده است. 
چنین برآوردی به صورت مشخص در بیانیه تبیینی 
مشــترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه به 
تاریخ هشــتم آبان ماه جاری نیز وجود داشــت. بیانیه 
مذکور، پروژه ویران  ســازی ایــران را همان پروژه ای 
می داند که سردمداران رژیم آمریکا قباًل در افغانستان، 

عراق، سوریه، یمن و لیبی پیاده کرده اند. 
اتکای سازمان دهندگان پروژه ویران  سازی ایران بر 
نارضایتی های اجتماعی موجود در داخل کشور، مسئله 

دیگری اســت که در بیانیه تبیینی نهادهای اطالعاتی 
کشور بر آن تأکید شده است:»بر اساس اطالعات موجود، 
محرز شــده است که زمینه  سازی، مقدمه چینی و نیز 
بخش مهمی از عملّیات اجرایی آشوب های اخیر توسط 
سرویس های جاسوسی بیگانه در قالب بسته ای طراحی 
و به واسطه برخی گروه ها و شبکه های مرتبط با آنها به 
روش های مختلف درون کشور پیاده  سازی شده است؛ 
از سوی دیگر واقعیت مهم دیگری نیز وجود دارد مبنی 
بر اینکه این ســرویس ها در عملّیات اخیر خود تالش 
کرده اند از بســترها و زمینه های برخی نارضایتی های 
موجود در جامعه سوءاســتفاده کــرده و حتی المقدور 
پروژه های اطالعاتی خود را بر سوءاستفاده از این بسترها 

و زمینه ها استوار سازند.« 
بر این اساس، کسی در پی انکار وجود مشکالت در 
سطح کشــور نیست، بیان انتقاد و اعتراض اما با سوق 
دادن کشور به سمت اغتشاش و ویرانی، آن هم با انگشت 
اشاره رسانه های سعودی و انگلیسی تفاوت آشکاری دارد. 

ایجاد یک کمپ اشرف به وسعت ایران!
همه اینها در حالی است که آشوبگران طی دو ماه 
گذشته، بر حجم تخریب و خشونت خود در ابعاد مختلف 
افزوده و ســعی کرده اند با ایجاد اخالل در روند زندگی 
عادی مردم، ولو با تهدید و ارعاب، آنها را به همراهی با 
خود وادار کنند. مخاطب تهدید و ارعاب های جماعت 
حاضر در صحنه آشوب ها البته تنها مردم عادی داخل 

کشور و نیروهای امنیتی نبوده اند. خواننده مستهجنی 
چون ساسی مانکن در کنار گوگوش دیگر خواننده خارج 
از کشــور نیز، این روزها از گزند فحاشی و ارعاب این 
افراد در امان نبوده اند. به گزارش همشــهری، گوگوش 
پس از کنسرتش در سیدنی، با جمعیتی از هم مسلکانش 
رو به رو شد که بر سرش فریاد می زدند: »خجالت بکش 
بی شرف!« این ادبیات فرهیخته در اعتراض مدنی! به این 
مسئله بود که چرا کنسرت برگزار کرده است. گوگوش 
آن قدر تحت تاثیر احساسات فرهیخته  دوستانش قرار 
گرفته که با اضطراب به سمت ماشینش می رود تا مشت 

و لگد دوستانش شامل حالش نشود!
ایــن در حالی بود که این خواننده لس آنجلســی 
در جریان برگزاری همان کنســرت نیز برای نشــان 
دادن همراهی خود با آشوبگران داخل کشور، چند بار 
شــعار مرگ بر جمهوری اسالمی سر داده بود! ساسی 
مانکن خواننده مســتهجن خارج از کشور نیز با چنین 
صحنه ای در حین برگزاری کنسرت در استرالیا مواجه 
شد و از ســوی عده ای لقب بی شرف گرفت. آنها برای 
دقایق مســتمری، او را بی شرف صدا زده و به برگزاری 
کنسرتش اعتراض می کردند. این اعتراض ها ادامه داشت، 
تا آن که نهایتاً پلیس این مخاطبان ساســی مانکن را از 
کنسرتش بیرون کرد! کنار هم قرار دادن این واقعیات 
با آنچه در ســیرک برلین اتفاق افتاد نشان می دهد ما 
با یک جریان تمامیت خواه مواجه هستیم که در عین 
تشتت بسیار، در مسئله تخریب و قطع جریان زندگی 
عادی در ایران و هدایت آن به ســمت جنگ داخلی و 
ویرانی اشتراک دارند و تنها همین نکته، مهم ترین وجه 
اشتراک گروه های مختلف آن را تشکیل می دهد. سرایت 
چنین فضایی به کنســرت دو خواننده همسو با غرب 

بیش از هر چیز انسان را یاد فضای مخوف و دیکتاتوری 
حاکم بر کمپ اشرف و کنترل اذهان اعضاء منافقین در 
این سازمان تروریستی می اندازد. گردهمایی مخالفین 
جمهوری اسالمی در برلین، صحنه نمایش پرچم انواع 
گروه های تجزیه طلب، همجنســگرایان و اسرائیل بود 
و عمق این فاجعه در عین اشــتراک نظر برای نابودی 

جریان زندگی در ایران و دشمنی با تمامیت ارضی آن 
را نشان داد. آشوبگران ظاهرا تمایل دارند کمپ اشرفی 
به وسعت ایران دایر کنند! ایرانی که البته چند پاره باشد 
و کمپ های اشرف متعددی در مناطق جدایی طلب آن 

دایر شده باشد! 
تخریب جریان زندگی 

دستور کار نخست جریان آشوب
جریان آشوب اما در داخل با زندگی مردم عادی 
چه کرده است؟ آقای جوهری که یک میوه فروش در 

شهر مشهد مقدس است در همین زمینه به گزارشگر 
کیهان می گوید:» ما در داخل کشور مشکالتی داریم 
ولی این آشــوب ها امنیت ما را نشانه گرفته است و 
چون دشمن می داند ما امنیت را در سطح بسیار عالی 
داریم به همیــن دلیل به دنبال برهم زدن امنیت و 
آرامش جامعه اســت. این شلوغی ها، امنیت را هم از 
بین خواهد برد. معلوم اســت که اینها صالح کشور 
را نمی خواهند یا حداقل نمی فهمند که دارند چکار 
می کنند. اگر اعتراض دارید، شکستن و آتش زدن تان 

دیگر چیست؟« 
او کــه همزمان با صحبت کــردن با من به عنوان 
آخرین مشتری اش، ســاعت 7 شب 25 آبان ماه، زود 
کرکره مغازه را پایین می کشد تا به خانه برود، به ترس 
خود از ظاهر شــدن یکباره اغتشاشــگران در خیابان 
محل کســب خود اشــاره کرده و بــا خنده ای عصبی 
می گوید:»خداوکیلی اگر االن اینجا پیدایشــان بشود، 

معلوم نیست چه بالیی سر ما می آورند!« 
محمد، کاسب دیگری است که در همین راسته از 
او مقداری ســیب درختی می خرم. او نیز به ترس خود 

از اغتشاشگران اشاره کرده و می گوید:» اگر بفهمند با 
نظرشان مخالف هستی و وسط شلوغی هایشان گیرت 

بیاورند، حسابت با کرام الکاتبین است!«
 او که می خورد عاقل مردی چهل و چند ســاله و 
احتماال از اولین متولدین دهه شــصت باشد، با ریش 
پرفسوری که تارهای سفید مو در حاشیه اش خودنمایی 
می کنــد، می گوید:» اگر اوضاع این طور پیش برود و با 
اینها برخوردی قاطع صورت نگیرد، کار به جایی خواهد 
رســید که اگر کسی از نزدیکانت هم فوت کرده باشد، 
باید محاســنت را بتراشی و گذاشــتن ریش می تواند 

خطرناک باشد!«
 جملــه ای که ناخودآگاه من را به یاد شــورش 
مســلحانه مجاهدین خلق در دهــه 60 و ترور مردم 
بی گناه به جرم همراهی با جمهوری اسالمی می اندازد. 
مردمــی که تنها به جرم داشــتن ریش یا قرار دادن 
عکس امام خمینی)ره( در محل کسب و کارشان به 
طرز وحشــیانه ای از سوی آن سازمان جهنمی مورد 

ترور انقالبی! قرار می گرفتند. 
 محمد اما ظاهرا از ادامه کار و باز بودن مغازه اش 
تا ساعات پایانی شب ترسی ندارد. او که هیکلش تقریبا 
مساوی من است، به سمت میوه های چیده شده جلوی 
مغازه می رود و ســیب و انارها را کمی جابه جا می کند. 
مشــتری دیگری که از راه می رسد، وانتش را آن سوتر 
پارک کرده و به ســمت جعبه های سیب زمینی و پیاز 
می رود؛ وانت پیکانی که قیافه اش زار می زند باید مدل 

83 به پایین باشد. 
من با پالستیک سیب در دست، خداحافظی کرده از 
مغازه خارج می شوم و به این فکر می کنم که ظاهر چهره 
هم می تواند خطرناک باشد؛ این آینده شورش سیاه و 
البته یقیناً ناکامی اســت که به قول رسانه تروریست 
سعودی، قرار است با شعار زندگی و آزادی، مردم ایران 

را با کمک بایدن رئیس جمهور بی هوش و حواس – به 
تعبیر رهبری- آزاد کند! 

چه باید کرد؟
پاسخ به این سؤال که در برابر این جریان چه باید 
کرد اما چندان ساده نیست. چرا که فهم عمق مسئله 
برای قشری از جوانان که بیشتر وقتشان را سر در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی و فیک نیوزها دارند به این 
آسانی نیست. نسلی که معموال یک کتاب غیردرسی هم 
مطالعه نکرده و نمی کند و تمام آنچه از تاریخ و جغرافیا 

و سیاست می داند، محصول زیست مجازی اوست! 
از این سو، ما با این واقعیت رو به رو هستیم که جامعه 
ما در حال حاضر تحت شدیدترین بمباران رسانه ای تاریخ 
قرار دارد و اساسا بستری که می خواهد از آن کسب اطالع 

کند، کامال به وسیله دشمن مین گذاری شده است. 
بر این اســاس، در مواجهه با آشــوب حال حاضر 
نمی توان نســخه ای واحد یا تک بعدی را تجویز کرد 
و بایســتی همزمان با برخورد قاطع با برهم زنندگان 
امنیت و زندگی عادی مردم، به توضیح مســئله برای 
قشر جوان و روشنگری جهادی در این زمینه پرداخت. 
در بخش هــای بعدی گزارش بــه واکاوی این موضوع 

خواهیم پرداخت.

افقی: 
1- فروریختــه، وارفته- مراســمی در اماکن 
زیارتی 2- از علل مســلط شدن فراماسون ها 
بر امت اســالم 3- نقــش بازیگــر- بومیان 
تمدن آفرین جنوب مکزیک- اهالی، ســکنه- 
چه وقــت؟ 4- چروک لباس- در انگلســتان 
 مجلــس خودشــان را دارنــد- هــاون عرب 
5- دریوزگــی- جانور وحشــی کویرهای ما- 
پاســخ مثبت 6- حکومت هیتلر- مادر- مدح 
و ثنا برای معصومان شــیعه 7- دور هم جمع 
شــدن- موی انبوه چهره- چفت چوبی پشت 
دروازه 8- پــول ژاپنــی- مصاحــب و ندیم- 
ســرمایه مدعی- صفــت عــدد 9- جرات و 
جســارت- آماج- در عصر حجر حدود بیست 
متر بود! 10- بانوی عقل از دست داده- پرتاب 
سنگ- ماه تقویم میالدی 11- ته مانده نیروی 
بدنی- رود مهم ایرلند- خاموش 12- برخورد 
تیر به نشانه- گله و شــکایت داشتن- امالی 
قدیم بــرای لجــن 13- پهلو- ســنگینی و 
متانت- ســمور دله- باز، گشوده 14- بیش از 
 صد ســال پیش در خوزستان به تولید رسید 
15- چهارهزار سال پیش از اوکراین و قزاقستان 

امروز به غرب آسیا آمدند- نوعی لباس.

عمودی: 
1- آفتــی در جــان و روان جوانان ما- 
شــهری در ایتالیا 2- جهــش در این 
زمینه بازار کاالهای قاچاق را ســوت و 
دور خواهــد کرد 3- از اقــوام ایرانی- 
نوعی  اینترنتی- دوســتان-  پایــگاه 
شیرینی 4- مرد زن مرده- از جنس چرم 

داالیی الما!  خدای  دباغی نشده-   بدبوی 
5- عنوانی بــرای گیانی و مازندرانی- 
پیشوند سال، روز و شب- زمان سپری شده 
از ایلغار مغوالن 6- ســهل و آسان- با 
پرخوری آسیب می بینند- درس نخوانده 
صدر اسام 7- دریاچه بزرگ روسیه در 
اروپا- باال آمدن آب دریا- کوتاه، ناقص 
8- اندوه- سراینده »ایلیاد و اودیسه«- 
هدف تاجر و کاســب- یاور شــیطان 
انتقادکننده  انتخاب-  9- مریض- کلمه 
انعطاف-  قابل  ناپســند-  و  زشت   -10
خرده فروش 11- سخی و بخشنده- آوای 
 ســگ- محصول مهم کاشان و دزفول 
12- بقچــه پارچه و لبــاس- در این 
باغ افاطون به ارســطو درس می داد- 
 ایســتگاه فضایی ســاقط شده روسیه 
13- بت عــرب در جاهلیت- کوچنده- 
مشکل  دو  ضمایر 14-  از  نزدیک شده- 
جامعه ما که موجب تباهی آینده سازان 
می شــود 15- رودی بزرگ در سیبری- 

مرتب نبودن اوضاع و احوال جامعه.
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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1۴01

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

18/000/0009/000/0004/500/000روزنامه کیهان

63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان انگلیسی

63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان عربی

10/920/0005/460/0002/730/000مجله کیهان ورزشی

10/920/0005/460/0002/730/000مجله زن روز

4/410/0002/205/0001/103/000مجله کیهان بچه ها

__________960/000مجله کیهان فرهنگی

امور مشترکین 
موسسه کیهان

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 ۹۶۷۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵۶۷

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 
 ۶۰8۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵8۷۵۵

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 ۲۱۷8۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۱۷۹۲ 

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 ۱۴۰۰/۰8/۱۲ به شماره ثبت ۵8۶۰8۰ 

به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۷8۷8۲ 

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 ۱۷۰۶۵8 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۱۲۷۴

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


