صفحه 5
چهارشنبه  22شهریور ۱۳۹۶
 22ذیحجه  - 143۸شماره ۲۱۷۲1

گزارش روز
«انقالب ادام ه دارد .اینکه بعضیها اینجور
القا کنند ،اینجور بنویسند و بگویند که «خب
انقالب یک حادثهای بود ،تمام شد؛ برگردیم
به زندگی عادی» ،این خیانت به انقالب است؛
جمع
انقالب تمام نمیشود .من آن روز در این
ِ
آقایان مسئولین گفتم؛ انقالب ،هنجارهای
این
ِ
گذشته را به هم میریزد ،هنجارهای جدیدی
را در جامعــه به وجود مــیآورد .حفظ این
هنجارهای جدید ،تداوم انقالب است؛ و اینها
سخت است ،اینها کارهای مشکلی است.
همان دســتها و همان قدرتهایی که
با اصل انقــاب با هم ه وجود مخالف بودند و
کارشکنی میکردند ،با همین تداوم هنجارهای
انقالبی [هم] مخالفت خواهند کرد ،دشمنی
خواهند کــرد؛ کما اینکــه میبینید دارند
م یکنند .بنابراین اگر انقــاب مبارزه الزم
داشت تا به پیروزی برسد ،امروز هم مبارزه
الزم است تا بتوانیم این هنجارهای انقالب را
تثبیت کنیم؛ باید به نتیجه برسانیم تا جامعه
بشود جامع ه اسالمی( .بیانات اخیر مقام معظم
رهبری امام خامنه ای)96/6/6
«خیانت انقالبی» برخی از خواص در بزنگاههای
حادثههای تاریخی ،تلخ یا شیرین در حافظه تاریخی
مردم آنچنــان خودنمایی میکنند کــه در افکار
عمومی همیشه جان داشته و برخی از این خیانتها
در ال به الی کتابها حیات دارند اما برخی حادثهها
اصال حادثه نیستند بلکه پشت آن یک جریان ،فکر و
آرمان قرار دارد که پس از وقوع ،تازه آغاز میشوند
و کم و کیف این آغاز به پایبندی همان آرمانها و
تحرک مداوم جریان بستگی دارد.
کارشناســان سیاسی معتقدند انقالب اسالمی
ایــران ،آغازی پس از انجــام بود که اگر آن را یک
حادثــه محصور به زمان و مکان بنامیم یقینا علیه
این جریان و حرکت عظیم اجحاف کردیم و کسانی
هم که از روی به اصطالح عامی  -شــکم ســیری
 انقــاب را تمام شــده میبینند و از ادامه دادنسودی نمیبرند شاید بتوان گفت دچار یک خیانت
فکری  -انقالبی شدهاند.

شناخت انقالب اسالمی

بــرای آنکه انقالب ادامه یابــد در گام اول باید
انقالب و گفتمان امام و رهبری را به صورت کامل
و صحیح بشناسیم؛ الزم است به بازخوانی انقالب
و آرمانهــای آن بپردازیم ،انقــاب یک تحول و
دگرگونی است از بدیها به سمت خوبیها که حد
و سقف هم ندارد.
بدون شک زمانی میتوان گفت از انقالب دفاع
میکنیم که این حرکت رو به رشــد و مداوم ادامه
پیدا کند .انقالب یک موجود زنده و پویا اســت که
باید روز به روز و سال به سال وضعیت کشور بهبود
یابد و معضالت کمتر شــود .الزم است بدون وقفه
حرکت به سمت آرمانها ادامه یابد.
امــا اگر به وضع موجود قانع شــدیم و انقالب
پویایــی خود را از دســت داد و از آرمانهایی که
طراحی کرده بودیم فاصله گرفتیم طبیعی است که
از مسیر خارج شده و دیگر پایبند نخواهیم بود ،ذات
انقالب پویا است ،نباید یک لحظه هم متوقف گردد.
آیتاهلل حسن ممدوحی عضو جامعه مدرسین

گزارش خبری

سروری عضو جمعیت رهپویان
انقالب اسالمی :انقالب به وسیله
یک سلسله عوامل به وجود آمده
و متاسفانه عدهای به دنبال این
هستند که انقالب را حادثه عنوان
کنند که صرفا قدرت را منتقل
کرده و رسالت دیگری
نداشته است!
آیتاهلل ممدوحی ،عضو جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم :دین
اسالم دین ساکن نیست ،ثابت
است و علی الدوام پیروانش را
به تعالی میرساند ،ماهیت دین
ماهیت انقالبی است ،بنابراین
شناخت این انقالب وابسته به
شناخت دین است.

تداوم راه انقالب اسالمی در نگاه امام و رهبری

انقالبی برای همیشه تاریخ
حوزه علمیه قم در گفتوگو با گزارشــگر روزنامه
کیهان میگوید« :به طور کلی ماهیت دین ماهیت
انقالب است که مردم را پیوسته رشد داده و از حالی
به حالی بر میگرداند».
وی ادامه میدهد« :دین اسالم دین ساکن نیست،
ثابت اســت ولی علی الدوام پیروانــش را به تعالی
میرساند ،ماهیت دین ماهیت انقالبی بوده بنابراین
شناخت این انقالب وابسته به شناخت دین است».
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم میافزاید:
«فطــرت آفرینش یک فطرت متحرک اســت و
شناخت دین هم مساوی است با این فطرت آفرینش
و شناخت انقالب نیز مساوی است با شناخت دین
که همیشه در مرحله تکامل و تکاپو است».

عمل انقالبی در نظام اسالمی

توجه به پیشــرفتهای فراوان کشور در نتیجه
عملکرد انقالبی در سالهای پس از پیروزی که همراه
پرداخت هزینههای سنگین بوده ،از دستاوردهایی
است که باید مورد توجه قرار گیرد.
پرویز ســروری عضو جمعیت رهپویان انقالب
اســامی در گفتوگو با روزنامــه کیهان میگوید:
«انقالب یک حادثــه نبود بلکه یک فرآیند انقالبی
بود که گذشته ،حال و آینده دارد».
وی ادامه میدهد« :انقالب به وسیله یک سلسله
عوامل به وجود آمده و متاسفانه عدهای به دنبال این
هســتند که انقالب را حادثه عنوان کنند که صرفا
قدرت را منتقل کرده و رسالت دیگری نداشته است».

شرکت توسعه منابع انرژی توان
شرکت توسعه منابع انرژی توان

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه شماره 96055/2

شرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد تدارک  6/000/000عدد قرص شعلهپوش کوچک مورد نیاز خود را با شرایط ذیل
از طریق برگزاری مناقصه عمومی و از شــرکتهای واجد شــرایط خریداری نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید جهت تهیه
اسناد و تحویل پاکات مناقصه برابر روش ذیل اقدام نمایند.
 -1نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :معادل پنج درصد مبلغ پیشنهادی به صورت یک فقره ضمانتنامه معتبر بانکی
 -2شرایط الزامی متقاضیان :ارائه سابقه فعالیت ،اساسنامه ،روزنامه رسمی و مشخصات کامل اعضای هیئت مدیره
 -3تاریخ دریافت اســناد مناقصه 5 :روز از انتشــار آگهی  -4آخرین مهلت ارســال پیشنهادات :ســاعت  15روز سیام از انتشار آگهی
 -5بهای اوراق مناقصه :مبلغ  200/000ریال واریز به حساب جاری  1177800626802بانک سپه شعبه شهید چمران کد  ،1177بنام
شــرکت توســعه منابع انرژی توان  -6محل تهیه اسناد و تحویل پیشنهادات :خیابان پاسداران  -نرسیده به میدان نوبنیاد -
ابتدای بزرگراه شهید بابایی شرکت توسعه منابع انرژی توان  -معاونت بازرگانی  -مدیریت بازرگانی خارجی
 شماره تماس - 22566242 ،22540523 ،22586221 :به پیشنهادهایی که فاقد سپرده ،امضاء ،مشروط ،مخدوشو دارای ســپرده کمتر از میزان مقرر ،چک شــخصی و پیشــنهادهایی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی واصل شود ،مطلقا
ترتیب اثر داده نخواهد شــد - .شــرکت توســعه منابع انرژی توان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است - .سایر اطالعات و
جزئیات مربوط به این مناقصه ،در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
م الف 1918

آگهی تغییرات موسسه داد جویان نامدار نیکمنش
به شماره ثبت  41176و شناسه ملی 14006647450

آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع رنگها و تینرهای دریایی سهامیخاص
به شماره ثبت  114370و شناسه ملی 10101580111

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1396/6/2تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل
قانونی موسســه به نشانی تهران  -خیابان شهید مطهری  -خیابان میرزای شیرازی  -خیابان
شــهید محمد حسن مقدم  -پالک  - 9طبقه سوم کدپستی 1596965815 :انتقال یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1396/4/28تصمیمات ذیل اتخاذ
شــد :آقای کیومرث زرکشان کدملی بشــماره  0078402425به سمت بازرس اصلی و آقای
محمد سرشــار کدملی بشماره  0451921828به ســمت بازرس علیالبدل برای سال مالی
 1396انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت نساجی رازی ابهر
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96505
و شناسه ملی 10101405599

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا
سهامیخاص به شمارهثبت  196566و شناسه ملی 10102384287

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()84030

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/5/22تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :آقای حمیدرضا علیرضایی دارای کد ملی 0068855915
(خارج از اعضای هیئت مدیره) به جای آقای فخراهلل رضا خانی برای ادامه
دوره تصدی اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید.
امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک  -سفته ،برات و قراردادها
بــا امضای هر یک از اعضای هیئت مدیــره و اوراق عادی و مکاتبات با
امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه
با مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()84026

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق سهامی خاص
به شماره ثبت  59305و شناسه ملی 10101043570

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/12/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سمت اعضاء
هیئــت مدیره به قرار ذیــل تعیین گردیدند :آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی کد ملی
( )0043216031به عنوان رئیس هیئت مدیره -خانم ملیحه بیدآبادی کد ملی ()0043737625
به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره -آقای محمدعلی ذوالفقاری طهرانی کد ملی ()0451512261
به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند .امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شــرکت از قبیل :چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و به طور کلی هرگونه قراردادی
که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره
همراه با مهر شــرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء
هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد .محل شرکت در واحد ثبتی تهران به
آدرس تهران خیابان شهید دکتر بهشتی بعد از خیابان میرزای شیرازی پالک  498طبقه سوم
کد پستی  1596983916تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()84029

هدیه آقاپور

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()84027

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ  1395/4/1تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مسعود اورعی به شماره
ملی  0049780131به نمایندگی از شــرکت گروه طلیعه ســبز جهان سهامیخاص با شناسه ملی
 10102853650به ســمت رئیس هیئتمدیره محســن رحمانی به شماره ملی  6209879586به
نمایندگی از شرکت مهندسی آماد بهینهساز سهامیخاص به شناسه ملی  10102251738به سمت
عضو هیئتمدیره حسن کاشفی به شماره ملی  0053209176به نمایندگی از شرکت خدماتی ساتر
ســبز سهامیخاص به شناســه ملی  10102262391به سمت عضو هیئتمدیره بهمن خوشمهری
آزاد به شماره ملی  1551912937به نمایندگی از آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره به شناسه ملی
 10100467987به سمت نائب رئیس هیئتمدیره مسعود نوراحمدی به شماره ملی 1930608071
به نمایندگی از شرکت حمل و نقل آزادگان سهامیخاص به شناسه ملی  10101259330به سمت
مدیرعامل و عضو هیئتمدیره انتخاب گردیدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با
مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()84025
آگهی تغییرات شرکت مروارید سپید کهکشان سهامی خاص
به شماره ثبت  447611و شناسه ملی 10860141800

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  1395/7/9تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای هادی
امین تقوی به شماره ملی  0602376742خانم منصوره پرستار به شماره ملی 0600107019
آقای حمید رفعت به شماره ملی .0600131890

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()84031

آگهی تغییرات شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا
سهامیخاص به شماره ثبت  196566و شناسهملی 10102384287

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1394/1/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سهراب
تقیپور آهنگر به شــماره ملی  2060701163به ســمت بازرس اصلی و رضا درویش به شــماره ملی
 0053341376به سمت بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند .ترازنامه و حساب سود و
زیان ســال مالی منتهی به سال  1393مورد تصویب قرار گرفت .روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج
آگهیهای شرکت انتخاب گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()84024

ســروری تاکید میکند« :این درحالی است که
امام راحل ،جمهوری اســامی را به وجود آورده که
خود دو بخش است ،جمهوریت و اسالمیت که بخش
جمهوریت را ارزشهای اسالمی اداره میکند و حادثه
دانســتن انقالب خیانت به خون شهیدان است که
برای تحقق این انقالب جان خود را فدا کردند».
عضو جمعیت رهپویان انقالب اسالمی بااشاره به
تاثیر عمل انقالبی در پیشرفت کشور بیان میکند:
«متاســفانه برخی انقالبیگری را تندروی ترجمه
میکنند که جامعه را به انحطاط میکشاند درحالی
که انقالب آن چیزی است که امام و رهبری تبیین
کردند؛ یعنی مردم ساالری دینی و حرکت در مسیر
آزادی ،اســتفاده از علم و فناوری که در جهت رشد

آگهی تغییرات
شرکت کشت
و صنعت نوشینه
سهامی خاص
به شماره ثبت
133164
و شناسه ملی
10101764347

به اســتناد صورتجلسه مجمع
عمومی عــادی بطور فوقالعاده
مورخ  1394/7/12تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
ترازنامــه و حســاب ســود و
زیان ســال مالــی 93/12/29
بــه تصویــب رســید .آقایان
وحیــد اکبری داریــان به کد
ملــی  0054797780محمد
اســمعیل موســائی داریان به
کــد ملــی  1728631191و
عباس موســائی داریان به کد
ملی  1729762506به سمت
اعضای هیئت مدیره برای مدت
 2سال انتخاب شدند.
آقای حمید کریمی آذر داریانی
بــه کد ملــی 0035427647
بــه ســمت بــازرس اصلی و
آقای اصغر عباســی به کد ملی
 1719587744بــه ســمت
بازرس علیالبدل به مدت یک
سال مالی انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات
انتخاب و تعیین ســمت هیئت
مدیــره ،تصویــب ترازنامــه و
صورتهــای مالــی ،انتخــاب
بازرس انتخاب شــده توســط
متقاضی در سوابق الکترونیک
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهیهای سازمان
ثبت قابل دسترس میباشد.

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

انقالب ادامه دارد...

ایرج نظافتی

و شــکوفایی کشور باشــد ،چرخش نیروی انسانی،
شایسته ســاالری که همه اینها ارزشهای انقالب
اسالمی است».
وی در پایان خاطر نشــان میکند« :ارزشهای
نام برده موجب پســرفت نخواهد شد و هنگامی که
تاریخ را مرور میکنیــم اتفاقا هرکجا به ارزشها و
آرمانهای انقالب توجه شــده آنجا پیشرفت کرده
و در قســمتهایی که این ارزشها کمرنگ شده ما
توقف و پسرفت داشته ایم».

صدور انقالب اسالمی

دشــمنان نظام از ویژگی انقالبیگری مردم و
نظام اسالمی در هراسند و با هر اقدامی میخواهند
کشور ما را همانند سایر حکومتهای دنیا که طبق
یک ســری قواعد خاص حرکــت و اقدام میکنند،
مطابقت دهند.
تداوم انقالب و انقالبیگری برای همه دورانها
و جریان انقالب در همه دورانها نیازمند گسترش
تفکر انقالبی در کشــور است و باید جوانها انقالبی
بوده و این حرکت را ادامه دهند.
اســتکبار در ابتدا دنبال نابودی نظام جمهوری
اســامی به هر نحوی بود ،پس از آن تالش میکرد
آرمانهای مسئوالن کشور را کم رنگ کند و در نهایت
قصد داشت از صدور و گسترش مرزهای جغرافیایی
انقالب جلوگیری کند.
این درحالی اســت که بحث صــدور انقالب به
عنوان سیاســیترین راهبرد انقالب و معنویترین
اثرات انقالب اســت و جزو برنامههــای بلندمدت
محسوب میشود.
انقالب اســامی ما ،انقالب مظلوم علیه ظالم و
انقالب بیداری است که نه تنها مربوط به جهان اسالم
بلکه در تمام دنیا به وجود آمده است.
کارشناسان سیاسی معتقدند علت دشمنی آمریکا
با ایران اسالمی ،انرژی هستهای نیست بلکه آنها از
انقالبی که امروزه مرزها را در نوردیده و نفوذ معنوی
خود را برای خارج کردن کشــورها از زیر ســیطره
ظالمان توسعه داده است ،به شدت در هراس هستند.
دشــمنان از گفتمان انقالب اسالمی ما ترس و
وحشــت دارند تمامی انقالبهای  ۵۰سال گذشته
انحــراف پیدا کرده اســت اما در ایــران یک مدل
فرماندهی وجود دارد که زیر سایه ولی فقیه و همدلی
دوطرفه مردم با مسئوالن باعث شده تا ثبات انقالبی
شاهد باشیم و دشــمنان میخواهند این مسئله را
تخریب کنند.
حســین متفکر کارشناس مســائل سیاسی در
گفتوگو با گزارشگر روزنامه کیهان میگوید« :درباره
انقالب دیدگاهها و نظریات مختلفی وجود دارد ،در

و
جد ل

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
زیرمجموعه شرکت توانیر و وابسته وزارت نیرو

آگهی مناقصه عمومی دو مرحلهای

نوبت دوم
* مناقصهگذار :شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
* موضوع:
شماره
مناقصه
96/46
96/47
96/48

موضوع مناقصه
خرید اجناس روشنایی معابر (کنتاکتور،
المپ ،استارتر ،باالست ،فتوسل ،کابل،
فیوز ،مینیاتوری)

خرید دو دستگاه باالبر
خرید  3دستگاه تابلوهای پست خیابانی

تاریخ غربی انقالب وقتی به نظامی تبدیل میشود
در نهایت به پایان میرسد چون اهداف باالتری برای
آن متصور نیستند».
وی ادامــه میدهــد« :بــا رویکرد اســامی و
دیدگاههــای حضرت امام خمینــی ،انقالب ما یک
حرکت مستمر ،جوشنده و یک موجود زندهای است
که حرکت ارگانیکی آن منجر به محصوالت بسیاری
در داخل و وادی بینالملل میشود».
متفکر میافزاید« :انقالب اســامی یک انقالب
جهانی اســت که محصوالت زیادی را ایجاد کرده
و همچنان بــه راه خود ادامه میدهد و هدف خود
را رســیدن به حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)
قرارداده است ،وقتی اهداف چنین انقالبی رسیدن
به حکومت واحد جهانی منجی بشریت است و دارای
ابعاد و روش ،هدف و رهبری متفاوت از انقالبهای
دیگر دارد بنابراین این انقالب ،قطعا پویا و زنده است
که در هر مرحله زایش و محصوالتی دارد».
این کارشناس مســائل سیاسی اضافه میکند:
«از جمله محصوالت انقالب میتوان به ایجاد نظام
اسالمی به نام جمهوری اسالمی ایران آگاهی بخشی
به ملتهای مسلمان و مستضعف جهان و مقابله با
اســتکبار جهانی و پویا کردن نهضت اسالمی ملت
فلسطیناشاره کرد».
وی خاطرنشــان میکنــد« :یکی از محصوالت
نهایی انقالب اسالمی ایجاد محورمقاومت در مقابل
زیاده خواهی رژیم صهیونیســتی و استکبار جهانی
در منطقه است».
متفکر تاکید کرد« :رهبریــت این انقالب یک
امامت مســتمر اســت که توقف آن امــکان ندارد،
همچنین رویکردهای اجتماعــی و مردمی آن نیز
همچنان خروشان هســتند ،از طرف دیگر انقالب
اســامی مبتنی بر مذهب زنده ،پویا و بالندهای به
نام اسالم ناب محمدی(ص) است».
این کارشــناس مسائل سیاسی بااشاره به اینکه
تئوریســین و معمار انقالب اسالمی این انقالب را
جهانی تعریف کرده است ،میگوید« :انقالب جهانی
جمهوری اسالمی در هسته و مرکزیت آن مسائلی
چون مبارزه با ظلم و نارســایی اجتماعی قرار دارد
که هدف آن اســتقرار نظام جهانی مبتنی بر آرمان
ارزشهای دینی است و حضرت امام گفته بودند تا
پرچم حق در عالم بــه اهتزاز در نیاید همچنان به
حرکت خود ادامه خواهیم داد».
وی ادامه میدهد« :همه میدانند که اتصال به
حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) نیازمند هوشمند
شدن اجتماعات اســت که میتوان آن را در قالب
جمهوری اسالمی ایران و پویایی انقالبی ایجاد کرد».
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بدون نقطه کور

«انقالب ادامه دارد»! این کلیدیترین جملهای بود که
امام خامنهای چنــدی پیش در دیدار با جمعی از طالب
مدارس علمی ه استان تهران در حسینی ه امام خمینی(ره)
بیان کردند و نشان دادند که انقالب تمام شدنی نیست و آب
پاکی روی دست برخیها ریختند که مدعیاند که انقالبها
پس از مدتی به پایان راه خود میرسند.
اما سوای این موارد وظیفهای که امروزه بر دوش همگان
از جمله دوستداران انقالب اسالمی وجود دارد حفظ و تداوم
انقالب و مراقبت همهجانبه از آن است.
امام خمینی و امام خامنهای در سخنان متعدد خود
بارها براین نکته تاکید داشتهاند که دستانی هدایتگر پشت
سر این مملکت وجود دارد(قریب به این مضمون) ،از طرفی
هم این انقالب چون تضمین شده که تا انقالب مهدی موعود
(عج) پرچم والیت را به دست امام عصر ارواحنافداه خواهد
داد ،به جرئت میتوان گفت که هیچگاه آســیبی نخواهد
دید و از این نظر نباید نگرانی داشت بلکه تمام هم و غم ما
گسترش انقالب اسالمی در سطح جهان است.
مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران اخیرا
گفت« :راه انقالب اسالمی و آرمانهای امام راحل و شهدا
با وجود جوانان انقالبی همچون شهید حججی ادامه دارد
و هرگز متوقف نمیشود».
به قول آقای چمران؛ در مسیر انقالب اسالمی توقف
ممنوع است و باید روبهجلو حرکت کرد .برخی چند روزی
ف شــده
آمدند و مباحثی را مطرح کردند که انقالب متوق 
است اما بدانند که انقالب اسالمی در سایر کشورها و مناطق
جهان نفوذ و رســوخ کرده است و همچنان این انقالب با
وجود جوانان انقالبی همانند شهید حججی به راه خود ادامه
میدهد .عدهای فکر میکردند که انقالب به تاریخ پیوسته
است اما اینچنین نیست ،امروز مسلمانان و آزادیخواهان
جهان از انقالب اســامی تأسی میگیرند و امام راحل ما
مظهر پیشرفت ،عدالت ،نوعدوستی و مهربانی و مبارزه با
ظلم و استبداد است .دشمنان انقالب و نظام اسالمی ،داعش
را در مقابل انقالب اسالمی به وجود آوردند که ندای اسالم
را فریاد میزنند ،یک اسالم خشن را به نمایش میگذارند و
بدترین و شنیعترین جنایات را با نام اسالمی انجام میدهند
و این بهترین روشی بود که نظام سلطه و آمریکا میتوانستند
با انقالب اسالمی مقابله کنند.
یکی از اســاتید دانشگاه چندی پیش در گفتوگو با
بخش گزارش کیهان به نکات جالبیاشاره کرد .وی گفت:
هرگاه انقالب اسالمی با چالشی درونی روبهرو شد به نوعی
دست یاریگر الهی ما را از پیچهای مهم تاریخی عبور داد.
وی برای این سخنان خود مثالهای زیبایی بیان کرد و
گفت :مثال در برههای از زمان شهدای غواص سر برآوردند و
جامعه اسالمی ما را به کلی تحت تاثیر خود قرار دادند و با آن
شکوه و عظمت تشییع شدند و اگر افرادی بعضا از خط اصلی
کمی فاصله گرفته بودند متاثر از شــهدای غواص به خط
اصلی بازگشتند و یا همین چندی پیش که بحث «سلفی
حقارت» مطرح شد و انتقادات زیادی را علیه نمایندگان
ســلفیبگیر با حامی تحریمها «موگرینی» در پی داشت
ناگهان شهید محسن حججی سر برآورد و تمام حقارتها
را یکجا شست و پاک کرد و درس انقالبیگری به معنای
واقعی را به همه ما داد و نشان داد که انقالب ادامه دارد.

شماره10938

سپرده شرکت

در مناقصه (ریال)

پیوست اسناد مناقصه
پیوست اسناد مناقصه
پیوست اسناد مناقصه

* مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  96/6/19لغایت 96/6/23
* محل دریافت اسناد مناقصه:
* الف :اهواز امانیه خیابان شــهید منصفی شــرکت توزیع نیروی برق خوزســتان
طبقــه دوم اتاق  202امور بازرگانی و قراردادها تلفن تماس جهت دریافت اطالعات
061 - 33334039
* توزیــع نیروی برق خوزســتان  ،www.kepdc.co.irســایت شــرکت توانیر
 www.tavanir.org.irیا پایگاه ملی اطالعرســانی  http://iets.mporg.irنیز
قابل رؤیت میباشد.
* تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه :پایان وقت اداری روز دوشنبه 96/7/3
* محل تحویل پاکتهای مناقصه :اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع
نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق 108
* تاریخ گشایش پاکتهای مناقصه :روز دوشنبه مورخ  96/7/10ساعت 14
* مبلغ خرید اســناد مناقصه  1/000/000ریال واریز به حســاب ســپهر شــماره
 0104978200007نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز
* پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ،تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ
مذکور را به حســاب بانکی شــرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت
تهیه و حســب مورد ضمانتنامه یا رســید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت
تسلیم نماید.
* به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپردههای مخدوش ،سپردههای کمتر از میزان مقرر
یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* به پیشــنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر
واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

آگهی تغییرات شرکت مروارید سپید کهکشان
سهامی خاص به شماره ثبت 447611
و شناسه ملی 10860141800
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  1395/7/9تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :آقای هادی امین تقوی به شــماره ملی  0602376742به
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم منصوره پرستار به شماره
ملی  0600107019به ســمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رفعت
به شماره ملی  0600131890به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین
گردیدند .کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل :چک ،سفته ،بروات
و عقود اسالمی و قراردادها با امضایمدیرعامل و نایب رئیس به تنهایی
و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()84032

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق سهامی خاص
به شماره ثبت  59305و شناسه ملی 10101043570

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 1395/12/14تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت  2ســال انتخاب گردیدند:
آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی کد ملی ( -)0043216031آقای محمدعلی
ذوالفقــاری طهرانی کد ملــی ( -)0451512261خانم ملیحــه بیدآبادی کد ملی
( -)0043737625ترازنامــه و صورتهای مالی ســال مالــی منتهی به 94/12/29
مورد تصویب قرار گرفت .موسســه حسابرسی مستقلاندیشان پارس به شناسه ملی
 10320852352و شــماره ثبت  31089به عنوان بازرس اصلی به نمایندگی آقای
سیدسعید صادقی به شماره ملی  0058829229و آقای سیدمحمدحسین کطائیان
به شــماره ملی  0082027897به عنوان بازرس علیالبدل شــرکت برای سال مالی
منتهی به  95/12/30انتخاب گردیدند .روزنامه کیهان برای درج آگهی رسمی شرکت
برای سال مالی منتهی به  95/12/30انتخاب شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()84028

افقی:

 -1رزمندهای که در ســوریه و عراق مشغول
نبرد با دشمنان اسالم است  -جدایی ،طالق
 -2ایــن ورزش برای مصون ماندن از آلزایمر
ضــرورت دارد  -3حرف اضافــه برای مقصد
 بیعیــب و نقص  -ورودکننده  -ســوزدل -4ضد ابدی  -وســیل ه بنایی  -خاکبرداری
 -5دشــمن رونق  -استخوانی در قفسهسینه
 برترین گلزن تاریخ فوتبال ما  -6زر و سیممزین به نگین  -مکان  -اذیت کردن  -7سوزان
 منطقه ورود ممنوع برای نامحرم  -عنوانیبرای نویسندگان  -8رنگ قرمز روشن  -کامل
 مهار شــتر  -پسوند شــباهت  -9ضعیف -خالق کتاب «ارژنگ»  -امتیاز پرنده بر چرنده
 -10گلی زینتی  -آسان  -عضو نادان شبکه
جهانی فراماســونری  -11مکمل جنس نر -
شهری در کرانه شمالی ما  -محصول تفرقه و
نفاق  -12سالح ویرانگر  -در قدیم به معنای
ثروت به کار میرفت  -ضرباهنگ  -13نوعی
موسیقی کممایه  -سیلوی خانگی برای غالت
و آرد  -بگشــا!  -سیلی ،کشیده  -14کاهنده
عمر و افزاینده انواع ســکته و ســرطان است
 -15پدر ســام شــاهنامه  -ظاهرسازی برای
جلب توجه دیگران

عمودی:

 -1رایگان  -برتری  -واضح و آشــکار
 -2وسیله ارتباط مستقیم با خداوند -
شهر مقر حکومت در مالزی  -3عددی
ســوار خودش  -حاصــل زلزله  -ادب
آموختــن  -بن فعل آمدن  -4بدبخت و

مجازات شده  -شعبه حزب کمونیست
شــوروی در ایران  -دســته ورزشی
 -5همسر  -بخشنده یا بخشاینده  -عالم
و آگاه  -6قطعی بودن  -اســتخوانی در
پا  -شبان  -7فرومایه  -مهربان  -ریاکار
 -8ابر نزدیک به زمین  -بیمار  -فرصت
انجــام کار  -آوای دردنمــا  -9میراثی
چهار هزار ساله برای ایرانیان  -خونخوار
طبی  -متالشــی  -10شهری در مسیر
زنجان به تبریز  -بیخطر  -برتر و باالتر
 -11نافرمانی  -ایالتی در ینگه دنیا  -هزار
کیلوگرم  -12رهبر ســوریه  -ناحیهای
از شــرق ســفیدرود تا نوشهر  -هفت
قسمت از نه قسمت  -13عریان  -ماهر
و کارکشــته  -نمره معین برای پرسش
امتحانی  -نشانه وجود مفعول در جمله
« -14مانند گذشته» معنای این ترکیب
رایج عربی در فارســی است  -لجن -
 15المذهــب  -عنوان وزارت اقتصاد و
دارایی در قدیم  -نوعی برادر یا خواهر

