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انتقامنقطهایترورسردارسلیمانی
را میگیریم

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه
انتقام ســخت نقطه نیست بلکه
یک مسیر است ،گفت :ما انتقام
نقطهای سردار شهید سلیمانی و
همرزمانش را از عامالن و آمران
آن خواهیم گرفت.
به گــزارش مهــر ،سرلشــکر
حســین ســامی فرمانده کل
سپاه پاسداران در حاشیه مراسم
بزرگداشت ســردار سلیمانی ،در
جمــع خبرنگاران ،گفــت :حاج
قاســم نشان داد وقتی ما حرکت
میکنیــم و هنگامــی کــه در
میدان جنگ و جهاد با دشــمن
حضــور پیــدا میکنیــم ،پیروز
هستیم .ســکوت و سکون تنها
چیزی اســت که مســلمانان را
ذلیل میکند .حاج قاســم مظهر
حرکــت بود ،نشــانه جهاد بود و
از هیچ قدرتی نمیترسید و هیچ
قدرتی را غیر از قدرت الهی معتبر
نمیدانست .بنابراین مقاومت این
درس را گرفته که باید بی توقف
ادامه دهد و استمرار جهاد عامل
حیاتی سعادت همه ماست.
انتقام ســخت ،نقطه نیست بلکه
یک مسیر است
وی در پاســخ به ســوالی درباره
تداوم مســیر انتقام ســخت که
در منطقه شــروع شــده و ادامه
خواهد داشــت ،اظهار داشــت:
انتقام ســخت نقطه نیست بلکه
یک مسیر اســت .البته ما انتقام
نقطــهای این ســردار بزرگ و
همرزمانش را از عامالن و آمران
آن خواهیــم گرفت کــه جدا از
همه مسیری اســت که ما طی
میکنیــم .یعنی آنانی که در این
شــهادتها دست داشــتند ،آرام
نخواهند بود .اما زمان و مکان و
کیفیت تابع شرایط خاصی است
که به وجــود خواهد آمد و ما آن
شــرایط را به اذن خدا به وجود

خواهیم آورد.
مسیر «انتقام سخت» فروپاشی
رژیم صهیونیستی است
فرمانده کل سپاه گفت :اما مسیر
انتقام ســخت مســیر فروپاشی
رژیم صهیونیســتی و اضمحالل
سلطه سیاســی آمریکا بر منطقه
و اخراج آمریکا از منطقه و دادن
سرنوشــت مســلمانان به دست
خودشــان اســت .عزت عظیم
مســلمانان باید حفظ شود و این
انتقــام ســخت به عنــوان یک
طریق و یک مسیر گرفته شود.
سرلشــکر ســامی در پاسخ به
سوالی درباره اینکه اخیراً دشمنان
وانمــود میکننــد کــه در حال
آرایــش نظامی هســتند ،اظهار
داشت :این مهم است که آنها چه
تصمیمی میگیرند بلکه تصمیم
ما مهم است.
هشــدار بــه تحرکات دشــمن؛
آرزوی شکست دارید وارد میدان
شود
وی افزود :مــا تصمیم گرفتهایم
کــه با همه قــدرت و ظرفیت و
قوت در مقابل هر دشمن کوچک
و بــزرگ بایســتیم و پیــروزی
برای ما قطعی اســت چرا که ما
هم دشــمن را میشناسیم و هم
خودمــان را .ما اراده کردهایم که

بر دشمن غلبه کنیم و همان طور
که سردار ســلیمانی گفت همه
مرد میدان هســتیم .دشمن اگر
آرزوی شکست دارد وارد میدان
شود و ما در میدان حاضر هستیم.
فرمانــده کل ســپاه تاکید کرد:
معتقدیم که این تحرکات بازتاب
پیامدهای ناشــی از اشتباه سال
گذشته آمریکاییها در به شهادت
رساندن سردار بزرگ سپاه اسالم
و «ابومهــدی المهنــدس» و
یارانش اســت که یــک بغض
فشــردهای را میــان جوانان و
غیر جوانان جهان اســام ایجاد
کردهاند.
ما برای هرگونــه واکنش آماده
هستیم
وی بــا بیان اینکــه «این بغض
فشرده مثل یک کابوس همیشه
آمریکاییهــا را رنــج میدهد و
آنها برای نجــات از این کابوس
خطرناکی که احســاس میکنند
دســت به یک سلسله تحرکاتی
میزنند» ،تصریح کــرد :در هر
صورت ما برای هرگونه واکنش
آماده هستیم.
فرمانده کل ســپاه همچنین در
بــاره اینکه آیا امــروز جمهوری
اســامی ایران از اینکه شــاید
ترامــپ حمله یا اشــتباهی علیه
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ایران انجام دهــد ،نگرانی دارد؟
تاکید کرد :ایــران هیچ نگرانی
ندارد و ما برای دفاع از استقالل
خود ،منافع حیاتی و دستاوردهای
انقالب بزرگمان آماده هســتیم
و این آمادگی را ظرف  ۴۱ســاله
گذشته ایجاد کردیم.
سرلشــکر ســامی خاطر نشان
کرد :امروز برای رویارویی با هر
قدرتی ،هیچ مشــکل ،نگرانی و
دغدغهای نداریــم ما حرفهای
نهایی خــود را در میدان نبرد با
دشمنانمان خواهیم زد.
وی بــا تاکیــد بر اســتمرار راه
شهدای مقاومت به ویژه سپهبد
شــهید قاسم ســلیمانی ،گفت:
بعد از شهادت ســردار سلیمانی،
شعلههای مقاومت برافروختهتر از
گذشته شد و جوانان جهان اسالم
امروز هــم برای بیــرون راندن
آمریکاییها از منطقه و شکست
دادن قطعی صهیونیستها ،هم
برای گرفتن انتقام خون شهیدان
و هم برای آزادســازی همیشــه
مســلمانان از ســیطره و سلطه
سیاســی اقتصــادی و فرهنگی
دنیای غرب با محوریت و شرارت
افزایــی آمریکاییها مصممتر از
گذشته هستند.فرمانده کل سپاه
با تاکید بر اینکه بعد از شــهادت
سردار سلیمانی ،مقاومت جریان
دارد و هیچ چیزی متوقف نشده
است ،گفت :امروز به خاطر خون
شهید سلیمانی ،شهید «ابومهدی
المهنــدس» و شــهدای جریان
مقاومت ،جریان ،موج ،جوشــش
و رویشهــای جدیدی به وجود
آمده و سلیمانی های بیشماری
در جهان اســام رشــد کردهاند
و قدرت جهان اســام در حال
افزایش اســت؛ در این شــرایط
دشــمنان باید به فکر خود باشند
و از منطقه خارج شوند.

سردار سلیمانی نخ تسبیح مقاومت بود

تهران -ایرنا -فرمانده لشــکر  ۱۷امام علی بن ابی
طالب (ع) با بیان اینکه سردار سلیمانی همچون نخ
تسبیح نیروهای مقاومت را در کنار هم قرارداد ،گفت:
ســردار داغ داعش را بر دل دشــمنان به خصوص
استکبار جهانی و همراهانش گذاشت.
ســردار اســداهلل گنجعلی در گفتو گو با خبرنگار
سیاسی ایرنا با تشریح ابعاد و ویژگیهای شخصیتی
سردار سلیمانی گفت :سردار سلیمانی به عنوان نخ
تســبیح ،مهرههای نظامی مقاومت را در کنار هم
قرار داد و دشمن میدانست هر کجا در مقابل ایران
شکســت میخورد به ویژه در خارج از مرزها ،حتما
پای سپاه و حاج قاسم در میان است.
همرزم شهید سلیمانی ،عملگرایی ،متعلق به جناح
خاصی نبودن و ظرفیتســازی در جهان اســام
برای مقابله با تروریســم را سه عامل اصلی اقبال و
محبوبیت سردار سلیمانی در میان مردم عنوان کرد و
گفت :یکی از دالیلی که باعث میشود فرمانده سپاه
قدس از چنین محبوبیتی برخوردار شود این است که
او کمتر صحبت میکرد و بیشتر عملگرا بود.
وی با یــادآوری عدم تعلق ســردار ســلیمانی به
جناحهــای سیاســی ادامــه داد :یکــی از عوامل
محبوبیت شهید ســلیمانی ،تعلق نداشتن به هیچ
طیف و جناح است .ایشــان کشور خود را بهعنوان
معیار قبول داشــت و در این راستا حرکت میکرد.
مردم هــم میدیدند هیچ موضعگیــری خاصی از
فرماندهی ســپاه قدس در حوزه سیاسی و جناحی
دیده نمیشد به شــخصیت او احترام میگذاشتند.
گنجعلی با یادآوری بیانــات رهبر انقالب مبنی بر
اینکه ایشان(سردار ســلیمانی) قهرمان ملت ایران
است ،به خاطر اینکه ملت ایران داشتههای فرهنگی
خودش و معنوی خــودش و انقالبی و ارزشهای
خــودش را در او متبلور دید ،گفت :به خاطر همین
تبلور ارزشهای فرهنگی ایرانی و ایران بود که نزد
مردم عزیز بود و این خیلی با ارزش اســت.فرمانده
لشــکر عملیاتی ۱۷علی بن ابی طالب (ع) ،با اشاره
به تالشهای ســردار سلیمانی برای ظرفیتسازی
در جهان اســام در زمینه مقابله با تروریسم گفت:
این ظرفیتسازی باعث شد او در منطقه غرب آسیا
حتی باالتر از رییس سابق اطالعات ترکیه و رییس
سابق اطالعات عربستان قرار بگیرد.وی اضافه کرد:
دلیل اصلی محبوبیت سردار سلیمانی را میتوان در
این جمله کوتاه خالصه کرد که شــهید سلیمانی
هرگز پی مقــام و قدرت نبود ،نه در عرصه نظامی،
نه در عرصه اقتصادی و نه در عرصه سیاسی.سردار
گنجعلی خاطرنشان کرد :متاسفانهدر سالهای اخیر
شاهدیم بسیاری از عزیزانی که سابقه درخشانی هم
در صحنه مقاومت داشتند ،از آن خلوص دوران جنگ
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تحمیلی فاصله گرفته و اسیر هواهای نفسانی شدند
و حتی شاهد بودیم برخی وارد فعالیتهای اقتصادی
یا سیاسی شدند .اما سردار سلیمانی راه امام را ادامه
داد و سرباز خط اسالم و والیت باقی ماند و همواره
در پی ایجاد وحدت بود.
دوست  ۳۰ساله سردار ســلیمانی با تشریح درباره
اهداف و انگیزههای آمریکا از ترور سردار سلیمانی
گفــت :ســردار داغ داعش را بر دل دشــمنان به
خصوص اســتکبار جهانی و همراهانش گذاشت؛
سردار به عنوان نخ تسبیح ،درحال چیدن مهرههای
نظامی مقاومت در کنار هم بود و دشمن میدانست
هر کجا در مقابل ایران شکســت میخورد به ویژه
در خارج از مرزها ،حتما پای ســپاه و حاج قاسم در
میان است.
گنجعلی در پاســخ به این پرســش که در صورت
نبود سردار ،امروز جغرافیای منطقه چه شکلی بود،
گفت :آمریکا در زمان طاغوت ایران را ژاندارم منطقه
معرفی کرد .بعد از فروپاشــی حکومت طاغوت هم
این سرمایه گذاری را به سمت عربستان برد و از این
طریق میخواهد در جنوب غرب آسیا حکمرانی کرده
و دست به چپاول انرژی منطقه بزند.
وی اضافه کــرد :از آن مهمتــر آمریکا میخواهد
مبارزه ایدئولوژیک با اســام داشته باشد که یکی
از الزمههای ایــن کار ایجاد تغییرات در جغرافیای
منطقه از حیث تغییر جغرافیای ســرزمینی با تاکید
بر تعصبات قومی است .مانند ایجاد غائله کردستان،
غائله پانترکیســت ،غائله داعــش (دولت عراق و
شام .).. ،فرمانده لشــکر عملیاتی  ۱۷امام علی بن
ابی طالب(ع) ،رمز پیروزیها و موفقیتهای سردار
سلیمانی بر داعش را خدایی بودن ایشان عنوان کرد
و افزود :حاج قاسم معتقد بود اگر کار برای خدا باشد
خدا هم با اوست ،به این آیه شریف اعتقاد داشت که
یک نفر از سپاه اسالم معادل  ۱۰نفر دشمن است.
وی ادامه داد :ایشان سرباز شجاع ،دلیر و والیتمدار
بود که هرگز به دشــمن اجازه عرض اندام نداد .در
مقابله با گروههای تروریســتی و تکفیری دســت
نشــانده آمریکا و دفاع از کیان نظام اســامی در
منطقه نقش بسیار زیادی داشت .این شهید عالیقدر
با تأســی از قرآن کریم و آموختههای دینی و درس
شجاعت فداکاری از سرور و ساالر شهیدان نه اینکه
جنایتهای داعش را کم رنگ ،بلکه ریشه کن کرد.
گنجیــان تاکید کــرد :به طور کلی حاج قاســم با
مکتب خــود که برگرفته از مکتب امام خمینی (ره)
بود ،توانست نه تنها بر داعش بلکه بر آمریکا پیروز
شود و ما می توانیم از این مکتب درسهایی چون
مجاهدت و صبر ،علمآموزی ،هجرت از خود ،انقالبی
بودن ،بصیرت ،آماده بودن ،اســتقامت ،فرماندهی

دلها ،جاذبه ،بیاموزیم.
وی افزود :باید شهید نشدن را یک غنیمت بدانیم تا
این عمر ما به بطالت نگذرد ،اگر امروز کسی را دیدید
که بوی شهید از کالم و رفتار و اخالق او استشمام
شد بدانید او شهید خواهد شد.
گنجعلی گفت :شهید سلیمانی یک انقالبی بود که
به آرمانها ،اصول و ارکان انقالب اسالمی معرفت
و باور قلبی داشــت و دارای اندیشه ،روحیه و عمل
تحولخواهانــه ،پیشرونده ،پیشبرنــده بود .برای
حضور قاطع ،به هنگام و مؤثر در صراط مســتقیم
انقالب و پاســداری از انقالب اســامی شاداب و
بانشاط بود .ســردار سلیمانی ظهور داعش را پیش
بینی کرده بود
وی درایت و تیزهوشی را از دیگر ویژگیهای سردار
ســلیمانی عنوان کرد و گفت :در این زمینه ایشان
مذهبی متمایل به
جریان به ظاهر
ایشان بروز یک
ِ
ِ
یکی از فرقهها و علی ه مقاومت را ایشان مدتها قبل
پیشبینی کرد و به من گفته بود ،آن چیزی که در
وضع دنیای اســام دارم میبینم – اسم بعضی از
کشورها را ذکر کرد -جریانی درحال به وجود آمدن
و شکل گرفتن است و بعد از مدتی داعش به وجود
آمد .این همرزم شهید سلیمانی با اشاره به ذکاوت و
باهوشی سردار شهید خاطرنشان کرد :در اداره اموری
که با کشــورها ارتباط داشت و در آنها دخیل بود ،با
کمال عقل و درایت رفتار میکرد.
گنجعلی ادامــه داد :وضع فعلی ما مــا مثل دونده
ماراتنی است که کیلومترها رنج دویدن را کشیده و
کمی مانده به خط پایان ،در حالی که جلوتر از همه
است ،با سنگ پرانی رقبا احساس شکست میکند.
رهبــر ما فریاد میزند راهی تــا خط پایان پیروزی
نمانده ،به زودی بر قله خواهید ایستاد و دشمنان به
زانو در خواهند آمد .او بیهوده امید نمیدهد بلکه خط
پایان را میبیند و آن را وعده میدهد (مانند حضرت
موسی که وقتی به دریا رسیدند در حالی که دشمن از
پشت سر به آنها نزدیک می شد به یارانش فرمود :
ان معی ربی .یعنی همانا خدا با ماست و آنجا بود که
دریا با عصایش شکافته شد.
وی افزود :ایســتادگی ،مقاومت ،ثباتقدم ،خستگی
ناپذیــری در میادیــن و صحنههای پاســداری از
انقالب اســامی ،تسلیم نشــدن در برابر دشمنان
کافران و فشــارهای آنان با تحمل سختی راه را از
دیگر ویژگیهای حاج قاسم است و از طرفی دارای
شجاعت و روحیه مقاومت بود.
گنجعلی بــا بیان اینکه شــجاعت و مقاومت جزو
خصلتهای ایرانی اســت ،یــادآور شــد :زبونی،
عقبنشینی ،انفعال و مانند اینها ضد روحی ه ملی ما
است .آنهایی که ادعای ملیت میکنند و عمال زبونی

برگسبزخودروسواریتندر۹۰رنگسفیدپرشینمدل
 1393به شــماره موتور100012866RD039568
و شــماره شاســی  NAALSRBYWEA507363و
شماره پالک 891س 96ایران 14متعلق به خانم فاطمه
باجی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ ســبز خــودرو ســواری پراید رنگ ســفید مدل
 1390به شــماره موتور 3930787و شــماره شاســی
 S3412290863508و شــماره پــاک  899ی 52
ایران 88متعلقبهآقایمحســنشــریفینیامفقودواز
درجهاعتبارساقطاست.

آگهــی تغییرات شــرکت تعاونــی تولیدی خدماتــی بهــکاران آلومینیوم
رامســربهشــمارهثبــت 591وشناســهملــی 10760102493بهموجب
نامــه شــماره 8/5180مــورخ 1398/10/29اداره تعــاون و کار و رفــاه
اجتماعی شهرســتان رامســروبه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ
 1398/10/02تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :حسین طالبی2679687965
به ســمت رئیس هیئت مدیره  ،ایران طالبی 2279826658به سمت نائب
رئیس هیئت مدیره و علی طالبی 2279703858به ســمت منشــی هیئت
مدیره به مدت ســه ســال انتخاب شــدند .علی طالبــی 2279703858نام
پدر :حســین شماره شناســنامه 63:صادره از :رامســر به سمت مدیرعامل
شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شد  -مقرر گردید کلیه قرادادها
و اســناد رســمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار با
امضای ثابت علی طالبی( 2279703858مدیرعامل شرکت ) و حسین طالبی
( 2679687965رئیــس هیئت مدیره) همراه با مهــر تعاونی دارای اعتبار
بودهوسایراوراقعادیونامههایاداریباامضاءعلیطالبی2279703858
(مدیرعامــلشــرکت)همراهبامهرتعاونیمعتبرخواهــدبود.ادارهکلثبت
اســناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
رامسر ()1069941

آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی تولیدی خدماتی بهــکارانآلومینیوم
رامسربهشمارهثبت591وشناسهملی10760102493بهموجبنامه
شماره 8/5180مورخ 1398/10/29اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی
شهرســتان رامسرو به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ 1398/10/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :صورت های مالی
وترازنامهسالهای 1395و 1396و 1397بهتصویبرسید.نسبتبه
انتخاب3نفراعضاءاصلیو2نفراعضاءعلیالبدلهیئتمدیرهوهمچنین
بازرسان اصلی و علی البدل رای گیری 1 :حسین طالبی 2679687965
 2ایرانطالبی 32279826658علیطالبی 2279703858بهســمت
اعضای اصلی هیئت مدیره شــرکت برای مدت  3ســال و  1ســیده رقیه
سعیدی پیرمحله 2 2690708884افسانه طالبی 2279687216به
سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت 3سال و1
البــرزطالبی 2279715023بهســمتبازرساصلیتعاونیبرایمدت
یکسال مالی و 1سیده هاجر سعیدی پیرمحله 2690709104به سمت
بازرسعلیالبدلتعاونیبرایمدتیکســالمالیانتخابشــدند.اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریرامسر()1069940

آگهیتغییراتشرکتپایهمازندسهامیخاصبهشمارهثبت
 923و شناسه ملی  10760141317به استناد صورتجلسه
مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العاده مــورخ1399/09/01
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد  -1:اعضاء هیئت مدیــره تاتاریخ
1401/09/01به قرار ذیل انتخاب گردیدند :آقای سیدعلی
دریاباریبهشــمارهملی 2142088961آقایسیدعلیاصغر
دریاباری به شــماره ملی 2141816981خانم ســیده سوگل
دریاباریشمارهملی-22142184340آقایمجتبیشریعتی
الریجانی به شــماره ملــی  2142140092به عنــوان بازرس
اصلی  -آقای قربان انفرادی به شماره ملی 2141819581به
عنوان بازرس علی البدل برای یکســال مالی انتخاب گردیدند.
 -3روزنامهکثیراالنتشــاراعتدالجهتدرجآگهیهایشرکت
تعیینشد.ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانمازندرانمرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1069942

آگهیتغییراتشــرکتپایهمازندســهامیخاصبهشمارهثبت 923و

آگهیتغییراتشرکتصنایعغذاییبهارینآملسهامیخاصبهشماره

شناسهملی10760141317بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ

ثبت 3393و شناســه ملی 10760288508به اســتناد صورتجلســه

 1399/09/01تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  -1:آقای سید علی دریاباری

مجمععمومیعادیبطورفوقالعادهمورخ1399/08/01تصمیماتذیل

به شماره ملی 2142088961به سمت نایب رییس هیات مدیره و خانم

اتخاذ شد  :الف ) اعضای هیات مدیره به مدت 2سال به شرح ذیل انتخاب

ســیده ســوگل دریاباری شــماره ملی 2142184340به سمت رییس

گردیدند  :آقای ســید مجید سمن آبادی بشــماره ملی 2141870313

هیاتمدیرهوآقایسیدعلیاصغردریاباریشمارهملی2141816981

و آقای ســعدی موسوی بشــماره ملی 2140163834وخانم سیده دیبا

بهسمتمدیرعاملوعضوهیاتمدیرهبهمدتدوسالانتخابگردیدند.

ســمنآبــادیشــمارهملــی 2130430937ب)آقایسیدســیناامین

 -2کلیــه اســناد و اوراق بهادار و بانکی وتعهدآوراز قبیل چک  ،ســفته ،

الســاداتشــمارهملی 2143132565وآقاینعمتالهارزانیشــماره

برات  ،عقوداســامی و قراردادهــا واوراق عادی ونامه های اداری با امضا

ملی 2140160517بترتیب به ســمت بازرســان اصلی و علی البدل به

مدیرعامــل یا رییس هیات مدیره یا نایــب رییس هیات مدیره به تنهایی

مدت یک ســال انتخاب گردیدند ج ) روزنامه کثیراالنتشار اعتدال جهت

همراه با مهر شــرکت معتبر میباشــد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

درج آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

مازندرانمرجع ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاریآمل ()1069944

مازندرانمرجع ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاریآمل ()1069945

آگهــی تغییرات شــرکت صنایع غذایی بهارین آمل ســهامی خاص
به شــماره ثبت  3393و شناســه ملی  10760288508به اســتناد
صورتجلسههیئتمدیرهمورخ 1399/08/01تصمیماتذیلاتخاذ
شــد  :الف ) ســمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل  1- :آقای ســید
مجید سمن آبادی بشماره ملی  2141870313به سمت نایب رییس
هیاتمدیره 2-آقایسعدیموسویبشمارهملی 2140163834به
سمت رییس هیات مدیره 3-خانم سیده دیبا سمن آبادی بشماره ملی
 2130430937به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره به مدت دو
سال انتخاب گردیدند  .ب ) کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد اور بانکی
از قبیل چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها و اوراق عادی
بــا امضا رییس هیــات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره همرا ه با مهر
شــرکت معتبر میباشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل ()1069946

از خودشان نشان میدهند ،دچار تناقض هستند و او
مظهر شجاعت و مقاومت بود.
به گفته وی ،ســردار ســلیمانی روحی ه فداکاری و
نوعدوستی داشــت و برایش این ملت و آن ملت و
مانند اینها مطرح نبود؛ نوعدوســت بود ،واقعا حالت
فداکاری برای همه داشــت .فرماندهی بود که افراد
خاکســتری را هم جذب میکرد و اینگونه دســت
دشمن را خالی میگذاشت.
فرمانده لشکر  ۱۷علی بن ابی طالب (ع) خاطرنشان
کرد :هوشــمندی و ذکاوت در چگونگی کسب مال
نیســت .ذکاوت یعنی اینکه انسان خود را نگه دارد
و ذرات اتصال را در وجود خودش حفظ کند ،منتظر
فرصتی باشــد تا مثل شهید عطری ودیگر شهدای
ارزشــمند در اولین فرصت بتوانــد به فوز عظمای
شــهادت نایل شــود؛ این ذکاوت ،زرنگی است و
تیزهوشی است.
وی خاطرنشان کرد :شهید سلیمانی هرچه تکلیف
بود همان را انجام میداد ،زمان جنگ و سیل و زلزله
در داخل کشــور و جنگ در خارج از کشــور مانند
سوریه،عراق و لبنان وارد عمل میشد.
ســردار گنجعلی با بیان اینکه حاج قاسم در جایگاه
فرماندهی جلوتر از نیرو حرکت میکرد ،گفت :سردار
«محمدرضا فــاحزاده» از همراهان حاج قاســم
سلیمانی در جنگ با داعش ،در روایت دالوریهای
سیدالشــهدای مقاومت میگوید« :حاج قاســم در
دوران دفاع مقدس در طریقالقدس تا قلب منطقه
پل ســابله هجوم برد و خودش به شدت مجروح
شــد .در عملیاتفتح المبین تا ابوقریب پیشــروی
کرد و مجروح شد .دربیت المقدس به قلب دشمن
یورش برد و تا پادگان حمید ،ســپس مرز کوشک؛
در والفجر ۸پهنه اروند را درنوردید و شــاهد حضور
دالورانه او در شــدیدترین آتشهای دریاچه نمک
بودیم .در قرارگاه تاکتیکی با او در کربالی  ۵غرب
کانــال پرورش ماهیزیر آتشفشــان خمپارهها و
آتشهای مستقیم دشمن در  ۱۰۰ماهی متری خط
مقدم بودیم .در سوریه در تمام خطوط عملیاتی حاضر
شد و در باشکوی حلب مورد هجوم تیرهای مستقیم
داعش قرار گرفت .در سابقیه در جنوب حلب ،ماشین
او را به رگبار بســتند .در قلعه حلب هدف تیر قناسه
دشمن قرار گرفت .در شمال حماه انتحاری دشمن
در نزدیکی حاج قاسم منفجر شد .موشک مسلحان
نزدیک او منفجر شد .اولین نفری بود که با هلیکوپتر
وارد حلب در زمان محاصره شد و هدف ضدهوایی
دشــمن قرار گرفت و اولین نفری بود که با هواپیما
بهصورت شبانه وارد فرودگاه حلب شد؛ این در حالی
بود که تیرهای مستقیم توپ  ۲۳النصره کل باند را
زیر آتش داشتند و بعد از آن دیگر نیروها را آوردند».

آگهیتحدیدحدوداختصاصی

نظربهاینکههیاتاختالفمستقردرثبتگناوهمالکیتبهتصرفاتمفروزی
و مالکانه آقای حسین امیری را نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین گلخانه به
مســاحت 5373/ 42مترمربــعپــاک 1362/ 417واقعدرقریهقلعهقائد
حیدرگناوهبخش۶بوشــهربرابررایشــماره۱۳۹۸۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۲۸۱۵
مــورخ 98/ 11/12تاییــدنمودهوآگهیموضوعمــاده ۳وماده ۱۳اییننامه
ی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و
قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا اگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد
مادتين۱۴و۱۵قانونثبتوتبصرهذیلماده۱۳قانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیساختمانفاقدسندرسمیجهتقسمتموردتصرفآقایحسین
امیریمنتشــروبهاطالعمتصرفنامبردهومجاورینوصاحبانحقوقارتفاقی
میرســاندکهعملیاتتحدیدیدرصبحمورخ 99/ ۱۱/ 04درمحلشــروعبه
عملخواهدآمد.لذابدینوسیلهازمتصرفنامبردهومجاوریندعوتمیشود
دروقتتعیینشــدهفوقدرمحل وقوعملکحضوریابندواخواهینسبتبه
حدودارتفاعیبرابرماده ۲۰قانونثبتازتاریختنظیمصورتجلســهتحدید
حدودبهمدت ۳۰روزپذیرفتهمیشــود.معترضیننســبتبهحدودوحقوق
ارتفاقی مكلفن مطابق تبصره ماده ی ۸۶آیین نامه قانون ثبت و تبصره ۲ماده
واحدهقانونتعیینتکلیفپروندهمعترضینثبتیمصوب 73/ ۰۳/25ظرف
مدتیکماهازتاریختسليماعتراضکتبیبهادارهثبتدادخواستبهمراجع
قضائیمحلوقوعملکتسلیموتصدیقگواهیبهجریاندعویرابهجهتضبط
درپروندهازدادگاهمربوطبهاخذوبهثبتتســلیمنمایندواالحقآنانســاقط
میشود.
تاریخانتشار99/ ۱۰/13:
م الف474
محمدچهابداررئیسثبتاسنادوامالکشهرستانگناوه

تاســیس شــرکت با مســئولیت محدود ارتباط میعاد ترکمنچای درتاریخ
 1399/09/15به شــماره ثبت  117به شناســه ملی 14009624377
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل گردیده کــه خالصه آن به شــرح زیر جهت
اطــاع عمــوم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ایجاد و بهــره برداری از دفاتر
پیشــخوان دولت و بخش عمومی و ارائه خدمات نیابتی دســتگاههای دولتی
و عمومــی غیر دولتی  -درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربــط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :اســتان
آذربایجان شــرقی  ،شهرســتان میانه  ،بخش ترکمانچای  ،شــهر ترکمانچای،
محلــه امــام خمینی  ،کوچه ( گرمابــه )  ،خیابان سهندشــرقی  ،پالک  ، 0طبقه
همکف کدپســتی  5335148545سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از شرکا آقای
علی ســلیمی ترکمانی به شــماره ملــی  5458937368دارنده 500000
ریال سهم الشرکه خانم زهرا طالبی به شماره ملی  5459838908دارنده
 500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی سلیمی ترکمانی
به شــماره ملــی  5458937368و به ســمت عضو اصلی هیئــت مدیره به
مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل بــه مدت نامحدود خانم زهرا طالبی به
شــماره ملی  5459838908و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت
نامحدودوبهسمترئیسهیئتمدیرهبهمدتنامحدوددارندگانحقامضا
 :کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادها ،عقود اســامی و همچنین کلیــه نامه های عادی و اداری باامضاء
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ترکمنچای ()1067919

