
 

   

   

  ٠٤/٠٩/١٣٩٩    تاريخ:
  ٤٨BE-٩٩شماره:  

 دارد پيوست:  

  

  

  لوكزامبورگو  كيبلژ  ، رانيا  عيو صنا  ياتاق بازرگانعضو محترم  

  فوق العادهبطور   مجمع عمومي عادي نوبت دوم برگزاري  موضوع:

  با سالم،

ترك كه در روز   نوبت دوم  فوق العاده بطورآيد تا در مجمع عمومي عادي  از جنابعالي دعوت بعمل مي "احتراما ه  اين اتاق مـش ـس
نبه مورخ   اعت    ٠٢/١٠/٩١٣٩ـش اختمان ژيوار   ٠٠:٥١راس ـس الن كنفرانس ـس اني  در ـس تارخان، تهران، به نـش پاتريس  خيابان  ـس

  گردد، حضور يابيد.برگزار مي ، ساختمان ژيوار، طبقه همكف، سالن كنفرانس٩از، پالك  بلوار سرون  ،لومومبا

  :العادهي بطور فوق  دستور جلسه مجمع عمومي عاد
ــتركگزارش بازرس درباره فعاليتگزارش عملكرد هيات مديره و   استماع و بررسي - ــــ منتهي به سال  هاي اتاق مشــ

 و بررسي ترازنامه و تصويب آن ١٣٩٨مالي  

ي - تماع و بررـس ال   ٩گزارش   اـس كالتي كه از    و  ت مديرههيا١٣٩٩ماهه ـس ائل و مـش گزارش حقوقي هيات مديره از مـس
 ها هاي انجام شده در جهت حل آنهاي پيشين بجا مانده و فعاليتدوره

 ١٣٩٥هاي مالي سال مالي  تعيين تكليف نهايي صورت -

 بررسي و تصويب بودجه ساالنه -

 تعيين روزنامه كثيراالنتشار  -

 تعيين وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء -

) از ميان اساسنامه  ٢٥سال: ماده   ٣براي مدت   عضــو اصــلي و دو نفر عضــو علي البدل  نفر ٥اب هيات مديره (انتخ -
 لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا  عيو صنا  يبازرگاناعضاي اتاق  

 )اساسنامه ٤٠سال: ماده   ١براي مدت  انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل ( -

  بررسي و اتخاذ تصميم در ساير مواردي كه در حيطه وظايف اين مجمع باشد. -

نامه: ماده  نوبت دوم مي  ١٣٩٩ديماه   ٢از آنجاييكه برگزاري مجمع فوق الذكر در تاريخ   اـس د، برطبق اـس نحوه برگزاري  - ١٧باـش
  يســاخته پس   محترم رســميت و امكان اتخاذ تصــميم و صــدور مصــوبه خواهد داشــت.ي  مجامع: با حضــور هر تعداد از اعضــا
  گيريم.افتد نباشيم؛ بلكه ساخته تصميماتي باشيم كه خود ميرويدادها و اتفاقاتي كه برايمان مي

  

  با سپاس از حضور شما                                                                                                    

  لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا عيو صنا يبازرگان مشترك اتاق  ت مديره اهي                                                                   

  

  



 

   

   

  ٠٤/٠٩/١٣٩٩    تاريخ:
  ٤٨BE-٩٩شماره:  

 دارد پيوست:  

رايط   اننامزدي هيات مديرهـش تركو   ، بازرـس ور در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اتاق مـش و   يبازرگان حـض
  :لوكزامبورگو   كيبلژ  ، رانيا عيصنا

ركت كننده مي ☑ اي ـش وكليه اعـض ت داراي كارت بازرگاني معتبر (در خـص ويت   صبايـس اي حقوقي) و يا كارت عـض اعـض
اي حقيقي) وص اعـض نايع و معادن ايران (در خـص ايي و كارت معتبر   ،معتبر اتاق بازرگاني، ـص ناـس اتاق   ٢٠٢٠كارت ـش

   .)٧باشند (ماده   لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا  عيو صنا  مشترك بازرگاني

ــتن كارت  ، هـيات مديره و بازرس  ينامزدجـهت اعالم   ☑ ــترك بازرگاني  ٢٠٢١معتبر   داش ــنا اتاق مش  ع يو ص
 .باشدالزامي مي  لوكزامبورگو  كيبلژ  ، رانيا

 .)١٠و ماده   ٦د (ماده  حق حضور يا انشا راي در مجامع را ندارن و اعضاي افتخارياعضاء ناظر  ☑

شــان در اتاق ســپري شــده باشد از حق راي  صــرفاً آن دســته از اعضــاء عادي كه حداقل ســه ماه از عضــويت ☑
 ). ٢-٦-١٧:  ١٧ماده  ( باشندبرخوردار مي

ــويت ☑ ــال از عض ــاء كه حداقل يكس ــته از اعض ــرفاً آن دس ــان در اص ــد امكان نامزدي براي  ش ــده باش ــپري ش تاق س
 .)٣-٦-١٧: ١٧(ماده   ت مديره خواهند داشتاهي

ــاي حاضــر تا ســقف ☑ ــف به عالوه يك اعضــ درصــد كرسي هاي هيات   ٥٠ مجمع مي توانند مشــروط به موافقت نصــ
 .)١-٢٤: تبصره ٢٤ماده  (مديره را به داوطلبين خارجي هيات مديره اختصاص دهد

 .)٢٤ماده  ( هاي مشـترك اصـالتاٌ ويا صـرفاً با وكالت رسـمي مجاز اسـتحضـور در مجامع عمومي اتاق  ☑

شــــخص حقوقي) جهت حضور در مجامع   ٢عضــــو حقيقي و يا نمايندگي    ٢هر شــــخص مي تواند وكالت رســــمي ( ☑
 ).٢٤ماده  (تبصره   عمومي را عهده دار باشد

ــت در   ☑ ــوي ــ ــ ــب عض ــل مجمع عمومي  داوطل ــكي ــ ــ ــل از تش ــل ده روز قب ــداق ــت ح ــ ــ ــديره موظف اس ــأت م هي
 ).٢٦اده  (م  درخواست كتبي خود را همراه با مدارك موردنياز به اتاق مشترك تسليم نمايد

ت مديره اتاق مشــترك و ااحراز شــرايط نامزدها طبق موازين اين اســاســنامه توســط كميته اي مركب از نماينده هي ☑
ــكيل  نما يندگان اتاق ايران (امور بين الملل و امور حقوقي) حداقل يك هفته مانده به مجمع عمومي در اتاق ايران تش

 ).٢٧ماده  (  گرددو نتيجه از طريق اتاق مشترك اطالع رساني مي

ــمي مبني بر اجازه ق ☑ ــ ــالتًا و يا وكالتاً (با وكالت نامه رس ــ ــويت در هيأت مديره بايد اص ــ بول نامزدي  نامزدهاي عض
 ).٢٨ماده  ( توسط وكيل) در مجمع حضور يابند

ــترك يك نفر را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر  ☑ ــاي اتاق مش ــال مالي از ميان اعض ــاالنه براي هر س مجمع عمومي س
 ).٤٠ماده  (  نمايدبازرس علي البدل انتخاب مي

ــاي حقوقي اتاق  ☑ ــوص اعض ــخص ميدر خص ــترك، هرش ــركت (برروي تواند با  هاي مش ــمي ش ارايه معرفي نامه رس
  .)٢٤ماده  ( سربرگ شركت، ممضي به امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر شركت) در مجمع حضور يابد

.،  ……………………………..، از شركت …………………..، با سمت ………………………ينجانب ا
  رانيا عيو صنا  يبازرگان العاده اتاق مشتركعمومي عادي بطور فوق ..، در مجمع ………………………با شناسه ملي 

  نمايم. شركت مي  ٠٢/١٠/١٣٩٩مورخ  لوكزامبورگ و  كيبلژ ، (نوبت دوم)

  مديرعامل و مشخصات شماره موبايل                                                                                            امضاء  

  تاريخ                                                                         ايميل                              
 باشد. روزنامه رسمي صاحبان امضاء الزامي مي تصوير ارائه  -



امام حسن عسکري)ع( يازدهمين امام شيعيان، بنا به نقل 
مرحوم کليني در ماه رمضان يا ربيع اآلخر 232ق چشم به 
جهان گشود و 28 سال زندگي کرد. با رحلت امام هادي)ع( 
در س���ال 254ق و به تنصيص آن حضرت، فرزندش امام 
عس���کري)ع( به منصوب گرديد. به گزارش شيخ مفيد امام 
هادي)ع( مدت ده سال و اندي در عسکر )سامرا( تحت نظر 
عباس���يان زندگي کرد؛ ولي ابن خّلکان اين مدت را بيست 
س���ال و نه ماه ذکر کرده و همين را دليل ش���هرت اين دو 
امام همام به »عسکريين« دانسته است. آوردن اين دو امام 
بزرگوار به »سامرا« � مرکز خالفت عباسي در آن عصر� از 
جهاتي شبيه سياست مأمون در آوردن امام رضا)ع( به طوس 
بود؛ زيرا اين نزديکي، نظارت بر روابط امام با ش���يعيان و 
شناسايي شيعياني را که در سراسر بالد اسالمي مناسبات 
نزديکي با امام خود داش���تند و خطري براي حکومت به 

حساب مي آمدند، آسان تر مي کرد. 
مدتي که امام در سامرا مي زيست به جز چند نوبتي 
که به زندان افتاد، به صورت يک ش���هروند عادي حضور 
داشت و طبعاً رفتارش زير نظر کامل بود؛ زيرا ائمه اگر از 
آزادي عمل برخوردار بودند، مدينه را براي زندگي اختيار 
مي فرمودند. از اين رو اقامت طوالني در س���امرا به جز 
نوعي بازداشت، توجيه پذير نيست. اين مسئله به خصوص 
به علت وجود شبکه منظم و متشکل شيعيان که از مدتها 
قبل شکل گرفته بود، در نظر خليفه اهميت فراواني داشت 
و موجب���ات نگراني او را فراهم مي آورد؛ به همين جهت 
از امام خواس���ته بودند حضور خود را در سامرا مرتب به 
اطالع حکومت برساند. طبق نقل يکي از خدمتکاران، امام 
هر دوشنبه و پنج شنبه مي بايست در دارالخالفه حاضر شود. 
چنين حضوري گرچه ظاهراً احترام براي آن حضرت تلقي 
مي ش���د، ولي در واقع تنها وس���يله مهار او از نظر خليفه 
ب���ود، ب���ه طوري که يک بار موقعي که خليفه براي ديدن 
صاحب البص���ره مي رفت، امام را نيز همراه خويش  برد و 
اصح���اب امام تنها در ط���ول راه، خود را براي ديدن آن 
حضرت آماده مي کردند. از اين روايت مي توان فهميد که 
در زندگي امام، حداقل دوراني وجود داشته که کسي امکان 
ديدار مستقيم با ايشان را در خانه اش نداشت. از حلبي نقل 
ش���ده: در يکي از روزهايي که قرار بود امام به دارالخالفه 
برود، ما در عسکر به انتظار ديدار وي جمع شديم، در اين 
حال از طرف حضرت توقيعي بدين مضمون به ما رسيد: 
»کسي به من سالم و حتي اشاره اي هم به طرف من نکند؛ 

زيرا شما خودتان در امان نيستيد.«
اين روايت نش���ان مي دهد که دستگاه خالفت تا چه 
حد روابط امام با شيعيانش را زير نظر گرفته بود. البته امام 
و ش���يعيان در فرصت هاي گوناگوني همديگر را مالقات 
مي کردند و س���رپوش هايي نيز براي اين تماس ها وجود 
داشت. يکي از بهترين راههاي ارتباطي، مکاتبه بود که در 

مصادر نيز فراوان به آن برمي خورديم. 
موقعيت امام در سامرا 

امام عسکري)ع( اگرچه بسيار جوان بود، ولي به دليل 
موقعيت واالي علمي و اخالقي و اعتقاد بي شائبه شيعيان 
و احترام عمومي مردم، ش���هرت فراواني پيدا کرد و چون 
مورد توجه عام و خاص بود، حاکميت عباسي نيز جز در 
مواردي چند ظاهراً رفتار احترام آميزي از خود نشان مي داد. 
سعد بن عبداهلل اشعري از علماي معروف شيعه مي گويد: 
در س���ال 228 )هجده سال پس از سال رحلت امام(، در 
مجلس احمد بن عبيداهلل بن خاقان � که آن روزها مسئوليت 
خراج قم را بر عهده داش���ت و به آل محمد و مردم قم 
عداوت مي ورزيد � نشسته بوديم. سخن از طالبيون ساکن 
س���امرا و مذهب و موقعيت آنان در پيش سلطان به ميان 
آمد؛ احمد گفت: من کسي از علويان را چون حسن بن 
علي عسکري در سامرا نديده و نشنيده بودم که اين چنين 
به وقار و عفاف و زيرکي و بزرگ منشي در ميان اهل بيت 
خود شناخته شده و پيش سلطان و بني هاشم محترم باشد؛ 
چنان که او را بر افراد مسن حتي امرا و وزرا و منشيان نيز 

برتري مي دادند. 
روزي پدرم براي ديدار با مردم نشس���ته بود که يکي 
از حاجبان وارد شد و گفت: »ابن الرضا بيرون در ايستاده 
اس���ت.« پدرم با صداي بلند گفت: »اجازه ورود بدهيد« و 
او وارد شد. پدرم چند قدم به سويش رفت و کاري با او 
کرد که نديده بودم با کسي حتي امرا و واليت عهد انجام 
بدهد: وقتي به او نزديک ش���د، دست به گردنش انداخت 
و صورت و پيش���اني او را بوسيد، آنگاه دستش را گرفت 
و در جاي خود نش���اند و روبرويش نشس���ت و با وي به 
گفتگو پرداخت. در سخنان خود، او را با کنيه � که حاکي 
از احترام او بود � مورد خطاب قرار داد و مرتب مي گفت: 

»پدر و مادرم فدايت!«
شب پرسيدم: »آن شخص که امروز آن همه احترامش 
نمودي، که بود که حتي پدر و مادرت را فدايش مي کردي؟« 
گفت: »او ابن الرضا، امام رافضيان است« و ساکت شد. چند 
لحظه بعد ادامه داد: »اگر روزي خالفت از دست بني عباس 
بيرون برود، از بني هاش���م جز او کسي شايستگي تصدي 
آن را ندارد. او به خاطر فضل، صيانت نفس، زهد، عبادت 
و اخالق نيکو س���زاوار مقام خالفت است. اگر پدرش را 

ديده بودي، مردي بود بزرگوار، عاقل، نيکوکار و فاضل.« 
با ش���نيدن اين سخنان آتش خشم وجودم را فرا گرفت، 
در عين حال کنجکاوي ام براي شناختن او برانگيخته شد. 
از هر کس از بني هاشم، منشيان، قضات، فقها، حتي مردم 
عادي که درباره اش س���ؤال مي کردم، او را در نزد آنان در 
نهايت بزرگواري و مقدم بر ساير افراد اهل بيت مي يافتم. 
از آن پس اهميت وي پيش من رو به فزوني گذاشت؛ زيرا 

دوست و دشمن او را به نيکي مي ستودند... 
اي���ن روايت با توجه به راوي آن که يکي از معاندان 
سرسخت اهل بيت بود، موقعيت اخالقي و اجتماعي امام 
را در ميان عامه مردم و حتي خواص به روش���ني نش���ان 

مي دهد. خادم امام عسکري)ع( مي گويد: روزهايي که امام به 
مقر خالفت مي رفت، شور و شعفي در مردم پيدا مي شد، 
خيابان هاي مسير آن حضرت، از جمعيتي که سوار بر مرکب   
بودند، پر مي شد. وقتي امام تشريف مي آورد، هياهو يکباره 
خاموش مي شد و حضرت از ميان جميعت مي گذشت و 
وارد مجلس مي ش���د.  اکثر اين افراد شيعياني بودند که از 
مناطق دور و نزديک براي ديدن امام به س���امرا مي آمدند 
هرچند ارادت س���اير مردم نسبت به فرزندان پيامبر)ص( نيز 
س���بب مي شد براي ديدن آن حضرت در مسير او حضور 

يافته، موجب فزوني اين ازدحام شوند. 
دوره هاي بازداشت 

جلب امام هادي)ع( به همراه فرزندش به سامرا، خود 
به معناي زنداني کردن اين دو امام در آن ش���هر به منظور 
نظارت بر آنها و روابطشان با شيعيان بود. در مواردي در 
بازداشت اين پدر و پسر، سختگيري هر چه بيشتري اعمال 
مي ش���د. به ويژه هنگام بروز جريانات خاصي که متضمن 
تهديدي عليه حاکميت بود، شخص امام با عده اي از ياران 
نزديکش به زندان مي افتادند. روايتي حاکي از آن اس���ت 
که معتز )معزول و مقتول به سال 255( هنگامي که قصد 
سفر به کوفه داشت، دستور بازداشت امام)ع( را صادر کرد و 
مأموريت اجراي آن را به سعيد حاجب داد. ابوالهيثم شبانه 
نگراني خود را به امام نوشت و امام فرمود: »پس از سه روز 

فرجي حاصل خواهد شد و معتز کشته مي شود.« 
مسلم است که امام عسکري)ع( در دوران مهتدي )255 
� 256ق( مدتي در زندان به س���ر برد. پيش از آن عده اي 
از ش���يعيان به زندان افتاده بودند. ابوهاشم جعفري که از 
شخصيت هاي برجسته شيعه بود، گويا در سال 252 زنداني 
بود. وي گفته است: در دوران مهتدي هنگامي که در زندان 

بودم، امام عس���کري)ع( را نيز به زندان آوردند که با کشته 
شدن مهتدي در سال 256، خدا جان او را از خطر مرگ 
رها نمود؛ زيرا خليفه قصد کشتن حضرت را داشت. وقتي 
امام وارد زندان شد، با اشاره به مردي فرمود: »اگر او نبود، 
مي گفتم پس از چه مدتي رها مي شويد؛ زيرا او شما را زير 
نظر گرفته و حرکات تان را به خليفه گزارش مي کند.« روزي 
ما او را غافلگير کرديم و کاغذي را از لباس���ش درآورديم 
که در آن درباره تک تک ما گزارش هاي بدي براي خليفه 

آماده کرده بود. 
رفتار امام در زندان به ويژه با زندانبانان، به گونه اي بود 
که باالخره باعث خجلت آنان مي ش���د. صالح بن وصيف 

که حراست امام را در زندان را بر عهده داشت، از طرف 
برخي عباس���يان به سختگيري بر آن حضرت و آزار وي 
تشويق مي شد که در پاسخ گفت: »دو تن از بدترين مردم 
را بر او مأمور کردم؛ ولي چنان تحت تأثيرش قرار گرفتند 
که در عبادت و نماز به حد وااليي رسيدند.« مدارکي حاکي 

از آن است که امام در زندان پيوسته روزه بود. 
بار ديگر که امام زنداني شد، در عصر معتمد عباسي بود. 
در روايتي آمده آن حضرت سال 259ق در زندان معتمد بود 
و زندانبانش در پاسخ معتمد که درباره امام سؤاالتي نمود، 
گفت: »همواره روزها روزه دار و شبها مشغول نماز است.« 
شيخ مفيد مي نويسد: امام عسکري)ع( نزد علي بن اوتامش 
زنداني شد. اين مرد از دشمنان سرسخت آل ابيطالب بود و 
دستور داشت هر چه مي تواند، تند و سختگير باشد؛ ولي 
وقتي آن حضرت را ديد، در حالي از ايشان جدا شد که 
بيش از ديگران عظمت امام را شناخت و او را مي ستود. 

ارتباط با شيعيان 
پس از رفتن امام رضا)ع( به خراسان، علويان به داليل 
گوناگوني به نقاط مختلف کشور پهناور اسالمي مهاجرت 
کردند و از زماني که فشار و اختناق به علويان و شيعيان 
در عراق شدت گرفت، اين مهاجرت رو به گسترش نهاد. 
ش���يعيان ناگزير به فکر يافتن مناطق امن تري براي زندگي 
افتادند. سرزمين عربي به علت تسلط روحيات و طرز تفکر 
ام���وي در آن، جاي امني براي آنان نبود، در عوض ايران 
زمينه هاي مناسبي براي اين هدف در خود داشت، لذا عده 
زيادي از شيعيان به اين سرزمين سرازير شدند و در شهرهايي 
با فاصله هاي دور از هم به زندگي پرداختند. آنها در درجه 
اول احتياج مبرمي به ايجاد ارتباط در بين خود داشتند؛ زيرا 
هم امام حاضر داشتند و هم نيازمند حل پرسش هاي ديني 

و احياناً مشکالت سياسي و اجتماعي بودند که با آن روبرو 
مي ش���دند، لذا از روشهاي مختلف ارتباطي با امام استفاده 
کردند. پراکندگي شيعيان را در شصت سال پاياني دوران 
حضور تا آغاز غيبت صغري را از شواهد و قرائن تاريخي 
که حتي در احاديث فقهي نيز فراوان به چش���م مي خورد، 
به روش���ني مي توان دريافت. از جمله مناطقي که شيعيان 
فراواني را در خود جاي داده و با امام مرتبط بودند، نيشابور 
است. اصوال شرق ايران جزو مناطقي است که نام عده اي 
از اصحاب ائمه و علماي مش���هور شيعه در قرنهاي سوم 
و چهارم در تاريخ آن به چشم مي خورد. غير از نيشابور، 
مناطقي مانند سمرقند، بيهق )سبزوار( و طوس نيز از محلهاي 
تجمع شيعيان به شمار 
مي رفت. در بيهق اکثر 

مردم شيعه بودند. 
امامان)ع( با تعيين 
وکال و ارتباط � به ويژه 
در ش���کل مکاتبه اي � 
با ايشان، راهنمايي هاي 
الزم ديني و سياسي را 
مي کردن���د. افرادي که 
سابقه علمي درخشان و 
همچنين ارتباط استواري 
با امامان قبلي داش���تند 
و مي توانس���تند از نظر 
حديثي پشتوانه اي براي 
ش���يعيان به شمار آيند، به عنوان وکيل انتخاب مي شدند. 
نيش���ابور که مرکزيتش از نظر علمي، فرهنگي و اقتصادي 
بسيار قوي تر از ساير نقاط بود، براي خراسان اهميت زيادي 
داش���ت. وکيل امام در اين ش���هر ابراهيم بن عبده بود. در 
اينجا براي آنکه اهميت تشکيالت وکالت و کارهاي انجام 
شده از طريق آن روشن شود، نامه هاي امام در اين باره را 
به اختصار مرور مي کنيم: در نامه امام عسکري)ع( به عبداهلل 
بن حمدويه آمده است: »حقوق واجب ما را به او بپردازند. 
من او را امين خود براي دوستانم در آن نواحي قرار دادم، 
تقوا پيشه کنيد و مراقب باشيد که حقوق را ادا کنيد که در 

ترک و يا تأخير آن عذري نيست.«
از اين نامه استنباط مي شود که شعاع وکالت و فعاليت 
ابراهيم عبده، تمام نواحي بود. ظاهراً برخي در مورد اصالت 
خط امام دچار ترديد شدند، لذا امام نوشت: »نامه اي که در 
آن ابراهيم به عنوان وکيل من تعيين و به وي مأموريت اخذ 
حقوق من از دوس���تانم داده شده، از خود من است و آن 
را به خط خود نوشته ام. من او را به حق منصوب کرده ام. 
از خدا بترسيد و حقوق مرا به وي بپردازيد که من به او 

اجازه تام و کامل در اين مورد داده ام.« 
طوالني ترين نامه از توقيعات امام عس���کري)ع( درباره 
همين ابراهيم بن عبده مي باشد که براي اسحاق نيشابوري 
فرستاد. اين نامه مشحون از پندهاي اخالقي و رهنمودهاي 
بسيار باارزش است. امام در آغاز نامه پس از مقدمه اي درباره 
اهميت هدايت الهي از طريق اوصيا و اينکه ائمه هدي)ع( 
ابواب علم الهي هستند، آيه اليوم اکملُت لکم دينَکم را دليل 
بر منت خدا بر انتخاب آنان جهت هدايت مردم شمرده و 
مي فرمايد: »ابراهيم بن عبده از طرف من تعيين شده است... 
تو و کليه کساني که در شهرت زندگي مي کنند، مأموريد 

به محتواي آن نامه عمل کنيد...« 
استفاده از نظام ارتباطي دقيق وکالت، جريان دانش و 
بينش الزم در سراسر اجتماعات شيعي را تضمين مي کرد؛ 
چنان که مناطقي چون َکّش و س���مرقند با آنکه از مراکز 
زندگي ائمه بسيار دور بودند، بخش مهمي از علماي شيعه 
از آن برخاس���ته اند. ابواالديان مي گويد: من خدمتگزار امام 
عسکري)ع( بودم، کارم بردن نامه هاي آن حضرت به شهرهاي 
مختلف بود. آخرين بار امام که مريض بود، نامه اي داد و 
فرمود: »اين را به مدائن ببر، پانزده روز ديگر که بازمي گردي، 
مرا در حال تغسيل و تکفين خواهي ديد.« نامه را بردم و 
موقع بازگشت، همان که امام فرمود، اتفاق افتاده بود. اين 
روايت نشان مي دهد که امام براي بردن و آوردن نامه پيک 

مخصوصي داشت. 
فرس���تادن افرادي به محضر آن حضرت، نوع ديگري 
از ارتباط مابين امام و دوستانش بود. از جعفر بن شريف 
جرجاني نقل شده: من سالي به زيارت خانه خدا مشرف 
شدم و در سامرا به خدمت امام عسکري)ع( رسيدم، خواستم 
اموالي را که دوستان به وسيله من فرستاده بودند، به ايشان 
بدهم. پيش از آنکه بپرسم به که بدهم، فرمود: آنچه آورده اي 

به مبارک، خادم من بسپار. 
قم اصيل ترين ش���هري بود که گروه انبوهي از شيعه 
را در خود جاي داده بود و از زمان امام صادق)ع( به طور 
مرتب و منظم با ائمه مرتبط بود. از جمله شخصيت هاي 
قم که با امام عسکري)ع( روابطي داشت، احمد بن اسحاق 
اشعري از خواص اصحاب ايشان بود. امام اعتماد خود به 
احمد را تصريح فرمود. ديگران نيز وکالت او را صريحا ذکر 
کرده اند. از مهمترين وکال که بعداً به نيابت خاص حضرت 
بقيه اهلل)عج( نيز رس���يد، عثمان بن سعيد مشهور به »سّمان« 
بود. او از طرف امام هادي و عسکري)ع( به وکالت برگزيده 

شد. شيخ طوسي درباره وجه تسميه سّمان مي نويسد: او به 
تجارت روغن مشغول بود تا به عنوان سرپوشي براي کار 
اصلي خود )وکالت( بهره برداري کند. در مواقعي که مالي 
از شيعيان به او مي رسيد، آن را در ظرف روغن جاسازي 

مي کرد و مخفيانه نزد امام مي فرستاد. 
در روايتي تصريح ش���ده عثمان بن س���عيد در رأس 
سلسله مراتب قرار داشت و مسائل و اموالي که مي بايست 
به دس���ت امام برس���د، از طريق او مي رسيد. امام هادي و 
عسکري)ع( بر اعتماد خود نسبت به او بارها تأکيد فرمودند. 
عده اي از شيعيان يمن به منظور زيارت آن حضرت و ضمنًا 
پرداخت وظايف مالي خود به سامرا رفتند که امام، عثمان 

بن سعيد را فرستاد تا آنها را تحويل بگيرد. 
گاه در ميان وکال، افرادي نيز پيدا مي شدند که دست به 
خيانت مي زدند و بدين خاطر طرد مي شدند؛ چنان که برخي 
از آنها پس از رحلت امامي، وفات او را انکار مي کردند تا 
به اين بهانه از پرداخت پولي که نزدشان جمع شده بود به 
امام بعدي، طفره روند. عروه بن يحيي )معروف به دهقان( 
که قبال از وکالي امام در بغداد بود، به خاطر دروغ هايي که 
به امام هادي و عسکري)ع( نسبت داد، مطرد امام عسکري)ع( 
گرديد. حضرت دس���تور داد تا همه از او دوري نمايند. 
توقيعاتي که در چنين زمينه هايي صادر مي شد، به سرعت در 
ميان شيعيان پخش مي شد و بدين ترتيب همه از مضمون 
توقيع آگاهي مي يافتند و بالفاصله ش���خص مورد نظر از 

جامعه شيعه طرد مي شد.  
بدين س���ان نظام وکالت، نقش خود را در زمينه ايجاد 
پيوند بين امام و شيعيان ايفا مي کرد. نفوذ واقفيه، غالت و 
ساير افکار انحرافي به خصوص در ميان آن دسته از شيعياني 
ک���ه در بالد دور از امام زندگي مي کردند، از همين طريق 
وکالت مهار و دفع مي ش���د و اين خود در حفظ اصالت 
فرهنگي شيعه و جلوگيري از آلودگي ديدگاه  آنها به انحراف، 

نقش به سزائي داشت. 
ميراث فرهنگي شيعه 

سابقه ترتيب و تأليف جوامع حديثي در ميان اصحاب 
ائمه بس���يار طوالني اس���ت، به خصوص پس از دوران 
امام صادق)ع(  افراد زيادي پيدا شدند که غالب اوقات خود 
را مشغول جمع آوري روايات ائمه و ارسال آنها به شيعيان 
مناطق دور و نزديک به منظور راهيابي به افکار اهل بيت)ع( 
بودند. با گذش���ت زمان بر تعداد اين مؤلفان افزوده شد و 
کتاب هاي بيشتري تأليف گرديد. اين امر به ويژه در دوران 
امام عس���کري)ع( با گس���تردگي هر چه بيشتر دنبال شد و 
نقش مهمي در حفظ ميراث حديثي ش���يعه ايفا کرد. در 
ميان اصحاب امام عسکري)ع( از آن دسته که به کار تأليف 
مي پرداختند، حسين سمرقندي را بايد نام برد که مدتي در 

قم متولي آستانه حضرت معصومه)ع( بود.  
احمد بن محمد بن خالد يکي از اصحاب امام هادي)ع(  

بود که کتاب »المحاسن« وي شکل دايره المعارفي به خود 
گرفت و کليه معارف ديني را در بر داش���ت. حس���ن بن 
موسي الخش���اب از اصحاب امام عسکري)ع( تأليفاتي از 
خود باقي گذاشته که »الرد علي الواقفه« از آن جمله است. 
اهميت اين نوشتار با توجه به مشکالتي که در آن دوران 
به دست واقفه ايجاد مي شده، به خوبي معلوم است. عالوه 
بر کتاب هايي که به عنوان رد بر فَرق و يا در مس���ائل 
فقهي نوشته مي شد، بعضاً به تأليفات کتاب هايي در تاريخ 

نيز مي پرداختند. 
محمد بن علي بن حمزه از اصحاب امام عس���کري)ع( 
کتاب »مقاتل الطالبيّين« را نوشت. علي بن حسن بن علي 
فضال نيز کتاب هاي فراواني از خود به يادگار گذاش���ت. 
اصولي که تا اين دوره تأليف شد، پايه هاي اصلي جوامع 
حديثي بزرگتري مانند »کافي« و... را که با استفاده از همين 
مدّونات اصحاب شکل گرفته، تشکيل داد. گاهي اصحاب 
درباره پاره اي از کتاب ها )اصول اوليه(، نظرات ائمه را جويا 
مي شدند که از جمله آنها بورق بوشنجاني بود که کتاب »يوم 
و ليله« را به امام عسکري)ع( تقديم داشت و نظر حضرت 

را در باره آن خواست. 
در ميان اصحاب امام عسکري)ع( کساني نيز پيدا مي شدند 
که در زمينه مسائل علمي دست به تأليف مي زدند. نجاشي 
پس از ذکر احمد بن ابراهيم بن اسماعيل به عنوان يکي از 
نزديکان امام عسکري)ع(، ضمن برشماري آثار او، از کتابي 
با عنوان با »اسماء الجبال و الِمياه و االوديه« نام مي برد که 

گويا در موضوع جغرافي بوده است. 
* نور علم )با تصرف و تلخيص(
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اسوه بشریت
حجت االسالم والمسلمين دکتر رسول جعفريان

اش��اره: بخش نخست گفتگو با دکتر 
راشد محقق در زمينه علم و فلسفه علم، 
به ويژه تاريخ علم در ميان مس���لمانان 
روز يک ش���نبه به چاپ رسيد. اينک 

ادامه سخن:
يکي از اهداف کار شما اين بود 
که نش��ان بدهيد علم دوران کالسيك 
چگونه تکوين يافته است. اين فکر از 

کجا پيدا شد؟
فکري که کار سموئل به ذهن 
من آورد، حس���ابي کردن جبر بود. 
در يک زمان معين، اشخاص شروع 
مي کنند به کاربرد عمليات حسابي در  مورد عبارات جبري، و از اين 
راه مفهوم چندجمله اي را تعريف مي کنند؛ اما هيچ کس پيش از من 
به اين نکته توجه نکرده بود. اين فکر يک نتيجه بسيار مهم دارد و 
آن تشخيص اين نکته است که در تاريخ جبر، سنتهايي وجود دارد: 
براي فهم سموئل، بايد کار کرجي را فهميد و براي فهم کار کرجي، 
بايد آثار ابوکامل و خوارزمي را ديد؛ بنابراين طبيعي بود که سراغ جبر 
ايتاليايي و سراغ »جبردان« هاي آلماني بروم که کاري بيش از جبردانان 

دوران اسالمي انجام نمي دادند. 
براي هر مبحث، مي توان سير معيني را بازشناخت؛ مثال اگر کتابي 
از کرجي را به دست بگيريم، مي بينيم که خاتمه آن فصلي است درباره 
آناليز ديوفانتي؛ اگر کتاب درسي جبر اويلر را نگاه کنيم، همين فرايند 
را در آن مي بينيم من نمي خواهم بگويم که اويلر همان کرجي است. 
اما اينکه سنتي هست، يا سنت ديگري هست، يا اصال سنتي در کار 
نيست، نکته اي است که هر بار بايد آن را به محک آزمون زد. يک 
س���نت داريم که سنت جبر است؛ سنت ديگر، سنت هندسة جبري 
اس���ت، و بعد نگاه مي کنيم که ببينيم اين سنت کي شروع شده، چه 
شيوه اي را دنبال کرده و دستخوش چه دگرگوني هايي شده است. به 
نظر من بسيار عجيب مي آمد که کسي چون خيام نه اسالفي داشته 
باشد و نه اخالفي. اگر عقالنيتي در تاريخ نباشد، بهتر است انسان کار 
تاريخ  را رها کند و دنبال کار ديگري برود. اين اعتقاد بود که به من 
امکان داد کارهاي شرف الدين طوسي را که بعد از خيام بوده، کشف 
کنم. بايد اين سنتها در جبر، در هندسه جبري و در حوزه هاي ديگر 
شناسايي مي شدند. گاهي پيش مي آيد که ويژگي هاي معرفتي خاص 
يک س���نت در مناطق ديگر، و در فضاهاي فرهنگي ديگر هم يافت 
مي شوند. علت اين امر آيا تأثير است؟ يا منطق دروني تحول پژوهش 
مورد نظر اس���ت؟ همه اين پرسش ها ممکن است و جواب واحدي 
هم وجود ندارد. اما اين اشتراک در ويژگي هاي معرفتي و شيوه کار 
علمي، در جبر و نيز در نظام هاي ديگر علمي، نمي توانست به مفهوم 

رياضيات کالسيک نينجامد.
در نظري��ه اع��داد و در آنالي��ز ديوفانتي نيز ب��ا همين وضع روبرو 

شده ايد.
بله، در مورد آناليز ديوفانتي، همين که بخش گمشده کتاب ديوفانت 
را پيدا کردم، شروع کردم به مقايسه آن با آثار رياضي دانان ديگر، با 
آثار کرجي، ابوجعفرخازن... به اين طريق مي بينيم که در زمان معيني، 
هم در جبر و هم در نظريه اعداد، سنتي تکوين مي يابد. به هر حال، 
من تنها کسي نبودم که به خازن توجه کرده بود؛ اما براي اندازه گيري 
دستاورد واقعي  او، بايد جاي او را در سنتي که داشت پا مي گرفت، 

يعني سنت آناليز ديوفانتي با اعداد صحيح، تعيين کنيم.
وقتي مي گوييد که مثال سنتي در جبر وجود دارد،سنت هندسه جبري، 
سنت آناليز ديوفانتي و...، انسان ممکن است چنين دستگيرش بشود که اين 

سنتها از يکديگر جدا هستند و با هم ارتباط ندارند.
 ه���ر دو جنب���ه در آن واحد وجود دارد. در رياضيات نمي توان 
هيچ چيزي را منزوي کرد، با اين حال براي هر س���نت، يک نحوه 
تکامل پيدا مي کنيم که خاص آن است. با وجود اين، پيش مي آيد که 
رياضي دان واحدي به حوزه هاي مختلف که به سنتهاي متفاوت تعلق 
دارند، مي پردازند؛ مثال ابوجعفر خازن سعي کرده است که معادله درجه 
سومي را از راه مقاطع مخروطي حل کند، بنابراين به سنت خيامي تعلق 
پيدا مي کند، به اين معني که يکي از اسالف آن است. از سوي ديگر، 
همين ابوجعفر آناليز ديوفانتي با مقادير صحيح را تکامل مي دهد. با اين 

حال، اهميت او در اين دو سنت به يک اندازه نيست.       
به مسأله هندسي کردن جبر، پس از خازن، برگرديم، چون او نخستين 

کسي است.
بله، او نخستين کسي است که معادله درجه سومي را از راه تقاطع 
مقاطع مخروطي حل کرده اس���ت. بعد نوبت کسان ديگري مي رسد، 
مثل ابوالجود که اين کار را به صورت خيلي جدي پيش مي برد، پيش 
از آنکه خيام نظريه بسيار پرورده اي در اين باب عرضه کند. در اين 
سنت، اخالف خيام فقط به شيوه »خيامي محض« عمل نمي کنند، بلکه 
تا حدودي کارهاي ديگري هم مي کنند؛ مسلم است که شرف الدين 

طوسي دستاوردهاي تازه بسيار دارد.
ادامه دارد

علم در جهان اسالم
گفتگو با دکتر رشدي راشد

  ترجمة حسين معصومي همداني        بخش دوم

*امام عس�کري)ع( اگرچه بس�يار ج�وان بود، ولي 
به دليل موقعي�ت واالي علمي و اخالقي و اعتقاد 
بي شائبه شيعيان و احترام عمومي مردم، شهرت 
فراواني داش�ت و چون م�ورد توجه عام و خاص 
ب�ود، حاکميت عباس�ي نيز جز در م�واردي چند، 

ظاهراً رفتار احترام آميزي از خود نشان مي داد

�گهى نوبت ��� مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� 
�تا� با��گانى � صنايع �ير��� بلژيك � لوكز�مبو��

به شما�� ثبت 3160 � شناسه ملى 10100208686
�� �عض���ا� محتر� �تا� با��گانى � صنايع �ي���ر��� بلژيك � لوكز�مبو�� �عو� 
 بعم���ل مى �يد تا �� مجمع عمومى عا�� به طو� ف���و� �لعا�� (نوبت ���) ���

سه شنبه مو��  1399/10/02 ساعت 15:00 شركت نمايند.
 مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���) با �س�تو� جلس�ه: 
 - �ستما� � بر�سى گز��� عملكر� هيا� مدير� � گز��� با��� ��با�� فعاليت ها�

�تا� مش��تر� منتهى به سا� مالى 1398 � بر�سي تر��نامه � تصويب ��
- �س���تما� � بر�س���ى گز��� حقوقى هيا� مدير� �� مسائل � مشكالتى كه �� 

����  ها� پيشين بجا ماند� � فعاليت ها� �نجا� شد� �� جهت حل �ن ها 
- تعيين تكليف نهايى صو�ت ها� مالى سا� مالى 1394 � 1395

- بر�سي � تصويب بو�جه ساالنه
- تعيين ���نامه كثير�النتشا� 

- تعيين ����يه � حق عضويت ساالنه �عضا�
- �نتخ���ا� هيا� مدير� (5 نفر عض�و �ص�لي � �� نف���ر عض�و علي �لبد� بر�� 
مد� 3 س���ا�: ما�� 25 �ساسنامه) �� ميا� �عضا� �تا� با��گانى � صنايع �ير��� 

بلژيك � لوكز�مبو��
- �نتخ���ا� با��� �صل���ى � با��� على �لبد� (بر�� مد� 1 س���ا�: ما�� 40 

�ساسنامه)
- بر�سى � �تخا� تصميم �� ساير مو���� كه �� حيطه �ظايف �ين مجمع باشد.
به نش���انى تهر��� س���تا�خا�� خيابا� پاتريس لومومبا� بلو�� سر�نا�� پال� 9� 

ساختما� �يو��� طبقه همكف� سالن كنفر�نس برگز�� مى گر��.
هيا� مدير� 
�تا� با��گانى � صنايع �ير��� بلژيك � لوكز�مبو��

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� ساليانه 
�تا� با��گانى � صنايع �ير�� � چين 

ثبت شد� به شما�� 48163
مجمع عمومى عا�� س���اليانه �تا� با��گان���ى � صنايع �ير�� � چين مو�� 
99/09/25 ���� س���اعت 14:00 �� �ت���ا� با��گان���ى� صنايع� معا�� � 
 كشا���� �ير�� به نشانى: خيابا� طالقانى� شما�� 175 با �ستو� جلسه �ير 

برگز�� مى گر��:
�ستو� جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه:

1.�ستما� � تصويب گز��� عملكر� هيا� مدير� منتهى به 99/6/31
2.���ئه � تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالى منتهى به 99/6/31

3.�ستما� � تصويب گز��� حسابر� �سمى
4. �ستما� � تصويب گز��� با��� قانونى

5.بر�سى � تصويب بو�جه سا� مالى منتهى به 1400/6/31
6.�نتخا� با��� قانونى بر�� سا� مالى منتهى به 1400/6/31

7.�نتخا� حسابر� �سمى بر�� سا� مالى منتهى به 1400/6/31
8.�نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� سا� مالى منتهى به 1400/6/31

9.تعيين ����� � حق عضويت ساالنه
10.ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� باشد.

شر�يط حضو� �� جلسه:
1.بر�سا� ضو�بط صرفا� �� �سته �� �عضا كه حد�قل سه ما� �� عضويتشا� �� 

�تا� �ير�� � چين سپر� شد� باشد حق حضو� �� جلسه �� ���ند.
مجيد�ضا حرير�
�ئيس هيا� مدير�

�گهى تصميم هيئت مدير� شركت توليد� 
صنعتى پر��� (سهامى خا�)

ثبت شد� به شما�� 198463 � شناسه ملى 10102402855 
جهت عملى شد� �فز�يش سرمايه مرحله ��� 

شركت � �ستفا�� سهامد���� �� حق تقد� 
خريد سها� جديد

نظر به مصوبه مو�� 1395/05/20 مجمع عمومى فو� �لعا�� ش���ركت 
توليد� صنعتى پر��� (سهامى خا�) ثبت شد� به شما�� 198463 � 
شناسه ملى 10102402855 مبنى بر �فز�يش سرمايه شركت �� مبلغ 
صد ميليا�� �يا� به مبلغ ��يس���ت ميليا�� �يا� منقسم به 400/000 
س���هم 500/000 �يالى با نا� � �صال� ما�� 5 �ساسنامه شركت �� طر� 
ممكن قانون���ى � طى چندين مرحله � �عط���ا � تفويض �ختيا� �نجا� 
تش���ريفا� مربوطه به عملى شد� �فز�يش س���رمايه به هيئت مدير� 
شركت طبق ما�� 162 قانو� تجا�� حد�كثر ظر� مد� پنج سا� نظر 
به �ينكه �� حا� حاضر طبق تصميم هيئت مدير� �فز�يش سرمايه مرحله 
��� ش���ركت جهت تامين نيا� ها� مالى ��نجا� پر��� ها� مو�� نظر �� 
محل س���و� �نباشته � يا ���يز نقد� � يا مطالبا� حا� شد� سهامد���� 
ي���ا تلفيقى �� طر� مذك���و� �� مبل���غ 000�000�000�150 �يا� به 
مبلغ 000�000�000�200 �يا� (000�000�000�50  �يا� �فز�يش 
سرمايه � �نتشا� 100/000 س���هم 500/000 �يالى با نا�) ضر��� � 
ال�� مى باش���د لذ� به �ستنا� ما�� 169 قانو� تجا�� بدينوسيله �� كليه 
س���هامد���� شركت �عو� مى شو� جهت كسب �طال� �� �جو� يا عد� 
�جو� مطالبا� خو� � مي���ز�� �� � �عال� مو�فقت با تبديل مطالبا� به 
�فز�يش س���رمايه به �مو� مالى شركت به نشانى : تهر�� � خيابا� گاند�� 
كوچه نو��هم � پ���ال� 12 � طبقه ��� مر�جعه � �� صو�� عد� �جو� 
مطالبا� � يا عد� كفايت �� بر�� �فز�يش سرمايه �فق ما�� 166 قانو� 
تجا�� ظر� مد� حد�كثر 2 ما� �� تا�يخ نش���ر �گهى جهت �ستفا�� �� 
حق تقد� خو� (هر س���هامد�� به نس���بت � به ���� هر يك سهم ����� 
يك س���و� سهم حق تقد� مى باشد) نسبت به ���يز قيمت سها� جديد 
به حسا� بانكى ش���ما�� 1102800221207 بانك سپه شعبه سايپا 
كد 1102 به نش���انى : تهر��� كيلومتر 15 جا�� مخصو� كر� � جنب 
كا�خانه س���ايپا � به نا� شركت توليد� صنعتى پر��� �قد�� � بالفاصله 
قبض �� �� به �مو� مالى شركت تحويل � �سيد ��يافت نمايند. بديهى 
�س���ت پس �� �نقضا� مهلت فو� � عد� �ستفا�� سهامد�� �� حق تقد� 
خو� هيئت مدير� مى تو�ند تا سقف پر شد� �فز�يش سرمايه �� �� طريق 
مشا�كت سهامد���� جديد � يا ��گذ��� حق تقد� به ساير سهامد���� 

�عما� � ما�� 5 �ساسنامه شركت �� �صال� � �� �� ثبت نمايند. 
هيئت مدير�                  
شركت توليد� � صنعتى پر��� (سهامى خا� )

�گهى �عو� مجمع عمومى فو� �لعا�� نوبت ���
شركت تعا�نى تهيه �تو�يع صنف شيرينى سا� �كافه قنا�� تهر�� �حومه

بشما�� ثبت 10098 �شناسه ملى 10100412523
 ���عضا محتر� �ين ش���ركت تعا�نى �عو� مى شو� ��جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� نوبت ��� 
 كه ��س���اعت 10 صبح ��� يكشنبه مو��  1399/9/16 �� محل شركت تعا�نى ��قع �� :تهر�� �

خيابا� شو� غربى�باالتر�� �حد� �سالمى �517 تشكيل مى گر��حضو� بهم �سانند.
توجه : متقاضيا� �عطا� نمايندگى تا� �الختيا� حد�كثر (10) �� ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �ين �گهى 
فرصت ���ند تا به همر�� نمايند� خو� ��محل �فتر شركت تعا�نى ��قع ��نشانى فو� �لذكر مر�جعه 
تاپس �� طى تشريفا� مقر�� برگه حضو� ��مجمع عمومى بر�� نمايند� تا� �الختيا� صا��گر��.

 �س�تو� جلس�ه: 1- �صال� نشانى ش���ركت ��ما�� شش(6) �ساس���نامه با ��� كدپستى 
2- تعيي���ن نحو� �عو� �عضا� ب���ه مجامع عمومى ��عال� تصميما� ب���ه �عضا� ��تبصر� ما�� 
بيس���ت �يكم(21) �ساس���نامه 3- كاهش تعد�� �عضا� �صلى هيئت مدي���ر� �� هفت(7) نفر به 
 پنج(5 )نفر�تعيين تعد�� على �لبد� �نها  س���ه(3 )نفر �� ما�� بيس���ت ���(22 ) �ساس���نامه  
4- تغييرمبنا� تعيين ���� سها� بر�� �عضا� لغو عضويت شد� �� ما�� هيجد�(18) �ساسنامه

 5- كاهش تعد�� با��س���ا� �صلى ��ما��( 36) سى �شش  �ساس���نامه �� سه(3 )نفر به يك نفر 
6- عند�لز�� �صال� مو��  سه(3 )(موضو� فعاليت شركت) �هفت(7 )(سرمايه ��ليه) �������(12)
(بند �: شر�يط �ختصاصى عضويت) ���ساسنامه تعا�نى 7- طر� �تصويب �ساسنامه جديد شركت 

تعا�نى طبق نمونه ��يافتى �� ����� تعا���كا�� �فا� �جتماعى 
هيئت مدير� 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه 
شركت لوله نو�� �كباتا� ثبت شد� به شما�� 159666 

شناسه ملي 10102023581
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت �عو� مي ش���و� تا �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� س���اليانه شركت كه س���اعت 10 صبح مو�خه 99/09/19 �� مركز شركت به 
 نش���اني تهر�� خيابا� شهيد بهشتي� خيابا� سهند س���اختما� فر��� طبقه چها�� 

برگز�� مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

 1� �ستما� گز��� هيأ� مدير� به مجمع عمومي عا�� ساليانه موضو� عملكر� سا� 98
2� گز��� حس���ابر� � با��� قانون���ي مربو� به صو�� ه���ا� مالي منتهي به 

1398/12/29
3� تصوي���ب صو�� �ضعيت مالي � صو�� س���و� � �يا� س���ا� مال���ي منتهي به 

1398/12/29
4� تصمي���م ��خصو� �نتخا� مديرعامل� �ئيس هي���أ� مدير� � با��� قانوني � 

علي �لبد� 
5� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساالنه مي باشد.

هيأ� مدير� شركت لوله نو�� �كباتا� 

�گهي �عو�
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت گر�� مهندسي س���ر�� �نديشه پا�سيا� 
(س���هامي خا�) ثبت شد� به ش���ما�� 253493 � شناسه ملي 10102939103 
�عو� به عمل مي �يد ��� س���اعت 9 صبح مو�� 99/9/16 �� جلسه مجمع عمومي 
 فو� �لعا�� شركت ��قع �� �فتر مركز� شركت تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلس�ه: �نحال� شركت � �نتخا� مدير تصفيه � هرگونه تصميماتي كه �� 

صالحيت مجمع باشد.
هيئت مدير�

�گهي �عو� نوبت ���
چو� جلسا� مو�خه 99/9/3 شركت به حد نصا� نرس���يد بر�� ��مين با�� بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت 
صنايع بر��تي مهيا (سهامي خا�) � �: 107449 � �: 10101513091 �عو� به عمل مي �يد كه ��� ساعت 
9 صبح مو�� 99/9/19 �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� � ��� ساعت 12 هما� ��� �� جلسه مجمع 

عمومي فو� �لعا�� ��قع �� �فتر مركز� شركت تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
�س�تو� جلس�ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لع�ا��: �نتخا� هيأ� مدير� � با��سين 

شركت � هرگونه تصميماتي كه �� صالحيت مجمع باشد.
�س�تو� جلس�ه مجمع عمومي فو� �لعا��: �فز�يش سرمايه(�صال� ما�� مربو� �� �ساسنامه) � 

هرگونه تصميماتي كه �� صالحيت مجمع باشد.
هيئت مدير�

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت جها� ترمز كاشا� (سهامي خا�) 

به شما�� ثبت 1788 � شناسه ملي 10260199063
 بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� �عو� مي شو�� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا��

به طو� فو� �لعا�� ش���ركت كه �� ساعت 10 صبح ��� ش���نبه مو�� 99/09/15 �� محل شعبه 
ش���ركت ��قع �� خيابا� ش���هيد �حمد قصير � كوچه چها��هم غربي پال� 7 برگز�� مي گر��� 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: � �نتخا� با��سا� 

هيأ� مدير� 

آگهى تغييرات شركت صندوق پژوهش وفناورى غير دولتى
 توسعه صادرات وفناورى شريف سهامى خاص

 به شماره ثبت 396076 و شناسه ملى 10320464505 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/04/30 � تاييديه 
ش���ما�� 1399 / � / 2195 مو�� 1399/6/25 �بيرخانه كا�گر�� صند�� ها� پژ�هش � 
فنا��� تصميما� �يل �تخا� ش���د: ش���ركت گر�� ��هبر�� �قتصا�� ��ما� به شناسه ملى 
10103477823 - ��نشگا� صنعتى ش���ريف به شناسه ملى 14002830256 - شركت 
صند�� مالى توس���عه تكنولو�� �ير�� به شناس���ه ملى 10101229702 - بانك توسعه 
ص���ا���� �ير�� به شناس���ه ملى 10101313616 - �ضا ��س���تا ���� به ش���ما�� ملى 
0051445360 به سمت �عضا� هيئت مدير� بر�� مد� �� سا� �نتخا� گر�يدند موسسه 
حسابرسى �خدما� مالى كوشا منش به شناس���ه ملى 10100434110 به عنو�� با��� 
�صلى � موسسه س���نجيد� ��� ��يا به شناس���ه ملى 10320856950 به عنو�� با��� 
على �لبد� بر�� مد� يكس���ا� مالى �نتخا� گر�يدند ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت 
��� �گهى ها� ش���ركت تعيين شد. تر��نامه � حسا� سو� � �يا� منتهى به 1398/12/29 

به تصويب �سيد
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1002816)

********************
آگهى تغييرات شركت نداى ياوران سپهر سهامى خاص
 به شماره ثبت 349717 و شناسه ملى 10103970755

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/04/17 تصميما� �يل 
�تخا� ش���د: تر��نامه � حسا� سو� � �يا� منتهى به س���ا� مالى 1398 به تصويب �سيد. 
موسسه حسابرس���ى فريو��� ��هبر� به شناس���ه ملى 10861773119به عنو�� با��� 
�صلى � مرتضى جلو� منش به كدمل���ى 0082957924 به عنو�� با��� على �لبد�� بر�� 
مد� يكس���ا� مالى �نتخا� گر�يدند. ���نامه كثير�النتشا� �طالعا�� جهت ��� �گهى ها� 

شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1002819)

********************
آگهى تغييرات شركت شيشه و گاز شركت سهامى عام
 به شماره ثبت 7296 و شناسه ملى 10100889278

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1399/05/13 تصميما� �يل 
�تخا� ش���د: - ���نامه كثير�النتش���ا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� شركت تعيين شد. - 
موسسه حسابرسى مفيد ��هبر به ش���ما�� ملى 10861836531 به عنو�� با��� قانونى 
بر�� يك س���ا� مالى �نتخا� گر�يدند. - تر��نامه � حسا� سو� ��يا� سا� مالى منتهى به 

98/12/29به تصويب �سيد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1002820)

********************
آگهى تغييرات شركت مهندسان مشاور سازه سهامى خاص

 به شماره ثبت 13950 و شناسه ملى 10100525983
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/06/19 تصميما� 
�يل �تخا� شد: تر�� نامه � حسا� سو� � �يا� سا� مالى منتهى به1398/12/29 به تصويب 
�س���يد �قايا� بابك �مير�نى با كد مل���ى 0039272451 � مهد� فيا� فاضلى با كد ملى 
2720159352 � عليرض���ا كريم ���� تبريز� با كد مل���ى 0040687716 بر�� مد� �� 
سا� به عضويت هيئت مدير� �نتخا� ش���دند. موسسه حسابرسى � خدما� مديريت �صو� 
پايه فر�گير به شناس���ه ملى 10100517106 به سمت با��� �صلى � موسسه حسابرسى 
كا�بر� ��قا� به شناسه ملى 10100364819 به سمت با��� على �لبد� بر�� مد� يك سا� 
�نتخا� شدند ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� شركت �نتخا� گر�يد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1002821)

********************
آگهى تغييرات شركت تكوين فن آوران مهندسى وساخت سهامى خاص

 به شماره ثبت 445889 و شناسه ملى 14003742140
به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/02/27 تصميما� �يل �تخا� شد: محل 
ش���ركت �� ��حد ثبتى تهر�� به ���� �ستا� تهر�� - منطقه 19� شهرستا� تهر��� بخش 
مركز�� شهر تهر��� محله ������� خيابا� ������� خيابا� �فتا�� پال� 32� طبقه ���� ��حد 

101 كدپستى 1994964741 تغيير يافت .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1002823)

تاسيس شركت با مسئوليت محدود مادر پروتئين ايرانيان
 درتاريخ 1399/05/20

 به شماره ثبت 562989 به شناسه ملى 14009351540
ثبت � �مضا �يل �فاترتكميل گر�يد� كه خالصه �� به ش���ر� �ير جهت �طال� عمو� �گهى 
ميگر��. موضو� فعاليت:�يجا� فر�شگاهها� �ينترنتى � �يجا� فر�شگاهها� �نجير� �� جهت 
عرضه تو�يع � پخش سر�س���ر� �نو�� كاالها� مجا� با��گانى �� جمله محصوال� پر�تئينى � 
توليد�� لبنى � مو�� غذ�يى به كليه فعاال� مجا� �قتصا�� �عم �� حقيقى � حقوقى � همچنين 
مص���ر� كنندگا� هرگونه فعاليت مجا� با��گانى منجمله خريد �فر�� �نو�� كاالها� مجا� 
� ������ �صا���� �نها�س���رمايه گذ��� �� كشو�ها� �يگر �مشا�كت با �شخا� حقيقى � 
حقوقى��خذ � �عطا� نمايندگى شركتها� ��خلى �تاسيس شعب �� ��خل � خا�� كشو� � 
�نجا� �قد�ما� �يگر مرتبط با فعاليت شركت�توليد �� شركتها� مختلف با برندها� متعلق به 
�ين شركت � �خذ ��عطا� تسهيال� مالى ��عتبا�� �� منابع �يربط. �يجا� � ����� شبكه پخش 
� تو�يع سر�سر� �نو�� كاال � محصوال� مجا� با��گانى بحسا� خو� ��يگر�� � �نجا� عمليا� 
������ � صا���� كاالها� مجا� با��گانى��نبا�������نجا� كليه عمليا� مربو� به تاس���يس 
س���اخت � ������نگهد��� �نو�� سر�خانه �� هرمنطقه �� كشو� �� جهت پخش � تو�يع �نو�� 
كاال � محصوال� مجا� با��گانى �� تمامى نقا� �ير����عطا� نمايندگى � �نجا� كليه عملياتى 
كه به طو� مستقيم � يا غير مس���تقيم با موضوعا� فو� ��تبا� ��شته باشد ��صو�� لز�� 
پس �� �خذ مجو�ها� ال�� �� مر�جع �يربط م���د� فعاليت: �� تا�يخ ثبت به مد� نامحد�� 
مركز �صلى: �س���تا� تهر�� - منطقه 13� شهرستا� تهر��� بخش مركز�� شهر تهر��� محله 
�كترهوش���يا�� كوچه يكم� خيابا� 21 متر� جى� پ���ال� 302� مجتمع معين ما�� طبقه 
س���و�� ��حد 303 كدپستى 1341766607 سرمايه شخصيت حقوقى عبا�� �ست �� مبلغ 
100000000 �يا� نقد� ميز�� س���هم �لشركه هر يك �� شركا توليد فر����� ها� گوشتى 
كاله �مل به شناس���ه ملى 10760082757 � به نمايندگى �مضا� س���ليمانى به شما�� 
ملى 2141803454 ���ند� 30000000 �يا� س���هم �لشركه سوليكو كاله به شناسه ملى 
10760094827 � به نمايندگى مهر�� س���يد� ��� به شما�� ملى 2141533384 ���ند� 
40000000 �يا� سهم �لش���ركه حمل � نقل جا�� �� بين شهر� سر�سر� كاال� شتابا� 
شما� به شناسه ملى 10760311656 � به نمايندگى محمد�ضا �بونياعمر�� به شما�� ملى 
2064588590 ���ند� 30000000 �يا� س���هم �لشركه �عضا هيئت مدير� �قا� يوسفعلى 
ش���عا�� به شما�� ملى 0065775236 � به س���مت عضو هيئت مدير� به مد� نامحد�� � 
به سمت مديرعامل به مد� نامحد�� �قا� �مضا� سليمانى با شما�� ملى 2141803454 
به نمايندگى �� توليد فر����� ها� گوش���تى كاله �مل به شناس���ه ملى 10760082757 � 
به س���مت �ئيس هيئت مدير� به مد� نامحد�� �قا� مهر�� س���يد� ��� با ش���ما�� ملى 
2141533384 به نمايندگى �� س���وليكو كاله به شناسه ملى 10760094827 � به سمت 
نايب �ئيس هيئت مدير� به م���د� نامحد�� �قا� محمد�ضا �بونياعمر�� با ش���ما�� ملى 
2064588590 به نمايندگى �� حمل � نقل جا�� �� بين ش���هر� سر�سر� كاال� شتابا� 
ش���ما� به شناسه ملى 10760311656 � به س���مت عضو هيئت مدير� به مد� نامحد�� 
���ندگا� حق �مضا: كليه ����� � �س���نا� بها��� � تعهد��� شركت �� قبيل چك �سفته�بر��� 
�س���اير قر�����ها با �مضا� متفق ��نفر �� چها� نفر �عضا�هيئت مدير� همر�� با مهر شركت � 
����� عا�� � مكاتبا� ����� با �مضا�منفر� هريك �� نامبر�گا� فو� به همر�� مهرش���ركت 
معتبر �ست. �ختيا��� مدير عامل: طبق �ساسنامه ���نامه كثير �النتشا� �طالعا� جهت ��� 
�گهى ها� ش���ركت تعيين گر�يد. ثبت موضو� فعاليت مذكو� به منزله �خذ � صد�� پر��نه 

فعاليت نمى باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1002822)

********************
آگهى تغييرات

 شركت مهندسى طراحان صنعت آهنگرى نوين سهامى خاص
 به شماره ثبت 164408 و شناسه ملى 10102069931

به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1398/12/10 تصميما� 
�يل �تخا� ش���د: �لف- �قا� محمد بهز�� مظلوميا� به شما�� ملى 0057981795بسمت 
عضو هيئت مدير� �مديرعامل � �ئيس هيئت مدير� - �قا� محمدفر��� مظلوميا� بش���ما�� 
ملى 0058055800 بس���مت عضو � نايب �ئيس هيئت مدير� - �قا� �ميرمحمد مظلوميا� 
بش���ما�� ملى 0074874624 عضو هيئت مدير� بر�� مد� ��سا� �نتخا� شدند. �- كليه 
����� � �سنا� بها��� � تعهد ��� شركت �� قبيل چك� سفته� بر���� قر����� ها � عقو� �سالمى � 
همچنين كليه نامه ها� عا�� � ����� با �مضا� مديرعامل همر�� با مهر شركت معتبر مى باشد . 
�- خانم �ينب غفا�� به شما�� ملى 0072904585به سمت با��� �صلى � �قا� مصطفى 
فتح �لهى مهماند�ست عليا به شما�� ملى 0081541449 به سمت با��� على �لبد� بر�� 

مد� يك سا� مالى �نتخا� شدند.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1002824)
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