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من کجا، باران کجا و راه بی پایان کجا
آه این دل دل زدن تا منزل جانان کجا

هرچه کوی ات دورتر، دل تنگ تر، مشتاق تر
 در طریق عشق بازان مشکِل آسان کجا...
اینجا کربالست، همان زمین پاک و مطهری که 
خون عزیزترین شهیدان را در خود دارد و به همین 
دلیل خاک تربتش شفای درد است و برکاتش بر 

هر درد بی درمان دواست.
و فردا تاسوعا و پس از آن عاشورای حسینی)ع( 
است و شهر کربالی معلی مملو از جمعیت عزاداری 
است که از سراســر جهان خود را به این نقطه از 

گیتی رسانده اند.
ایام محرم و خصوصا تاسوعا و عاشورا را بدون 
شک باید نمادی از وحدت مسلمانان عراقی و ایرانی 
و افغانستانی و پاکستانی و شیعیان در سراسر گیتی 
نامید، شیعیانی که دل در گرو اهل بیت عصمت و 

طهارت دارند.
چندی قبل در همین کشــور عــراق فتنه ای 
هماهنگ شــکل گرفت تا شاید بتواند بر وحدت و 
یکپارچگی دو ملت ایران و عراق ســایه بیفکند و 
جدایی ایجاد کند، اما تیر فتنه گران و عوامل پشت 
صحنه آن به سنگ خورد و با آغاز ماه محرم و حضور 
شیعیان در کنار یکدیگر برای عزاداری سید و ساالر 
شهیدان، این فتنه ها ناکام ماند و در نطفه خفه شد.

در این گزارش به عوامل پشت پرده فتنه جدایی 
دو ملــت ایران- عراق و نقــش محوری مردم دو 
کشور در کنار هم در خنثی سازی هر نوع فتنه ای 
و خصوصا در توسعه و بازسازی اعتاب مقدسه عراق 

خواهیم پرداخت. 
ایرانی و عراقی نداریم، همه برادریم

در ســفر به عتبات عالیات ابتدا توقفی داریم 
در شــهر نجف اشرف و عرض ادبی خدمت ساحت 
مقــدس امیرمومنان حضرت علــی)ع(. در نجف 
مهمان مهنــدس حامد امیــری، مهندس جوان 
کشورمان هستیم که مدیریت پروژه صحن حضرت 
زهرا)س( را بر عهده دارد، پروژه عظیمی که از آن 
به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه های جهان اسالم 
یاد می کنند. سپس به اتفاق یکی از دوستان راهی 
بازارهــای منتهی به حرم مطهر امیرالمومنین)ع( 

می شویم.
حــاج ابوالقاســم، روحانی خوش مشــرب و 
سرشناســی اســت که در ابتدای خیابان حضرت 
رسول اکرم)ص( نجف ) شارع رسول( مغازه فروش 
انگشترهای نقره و تسبیح دارد و فارسی را به خوبی 

صحبت می کند.
از او دربــاره فتنه پیش آمــده علیه دو ملت 
عراق و ایران سؤال می پرسم، در جمله ای کوتاه و 
زیبا   می گوید: »خودت می گویی فتنه! خب ایجاد 
فتنه قطعا کار مردم نیست، بلکه کار افراد خاصی 
با اهداف معینی اســت و اینجا هوشیاری به موقع 
مردم را می طلبد تا فریب فتنه گران را نخورند و در 
همین فتنه اخیر راه معترضین عراقی به وضعیت 
معیشتی در بصره از راه فتنه گران کامال جدا بود.«

ایشان به انگشــترهای داخل مغازه اش  اشاره 
می کند و می گوید: »این را بدانید در برهه کنونی 

ایرج نظافتی ازکربالی معلی

گزارش میدانی خبرنگار کیهان از نظرات مردم عراق درباره ایران

خون ما و شما در هم آمیخته 
 ایران و عراق جدا شدنی نیستند

به هیچ عنوان هیچ قدرتی در جهان قادر نخواهد 
بود میان ایران و عراق جدایی بیندازد، چون شدیدا 
به یکدیگر نیازمندیم، به عنوان مثال هر آنچه که 
از انگشتر یا تسبیح در داخل مغازه من وجود دارد 
کار دست استادکاران مشهدی است و تقریبا یک 
روز در میان با هم در ارتباطیم و ســفارش جنس 
می دهــم یا آنها جهت زیارت می آیند منزل ما در 
نجف، این تازه یک نمونه کوچک از پیوند میان دو 
ملت ایران و عراق است، حاال شما تصور کنید که 
چقدر ازدواج فامیلی بین دو کشور صورت گرفته و 
یا چقدر ایرانیان در بازسازی حرمین شریفین در 
عراق در قالب ستاد بازسازی عتبات عالیات نقش 

اساسی و موثری داشته اند.«
مســلم جوان مغازه دار دیگری است که شاهد 
گفت وگوی ماســت، او بارها ایــران آمده و زبان 
فارســی را به مدت شش ماه در مشهد فراگرفته و 
اینک مسلط به زبان فارسی است. او معتقد است: 
»هیچ فتنه ای نمی تواند میان دو ملت ایران و عراق 
جدایی ایجاد کند،مثال حرم امام علی)ع( که با این 
عظمت در حال توسعه و ساخت و  ساز است تماما 
توسط هنرمندان و استادکاران و مهندسان ایرانی 
ســاخته شده است و یا در جنگ با داعش حقیقتا 
برادران ایران در همین شــهر نجف تا پای جان از 
خودگذشتگی نشان دادند و از شهر نجف در برابر 

تکفیری ها دفاع کردند.«
وی به خاطره ای از ابتدای درگیری ها در عراق 
و شــهر نجف  اشــاره می کند و می گوید: » همین 
قبرســتان وادی السالم که می بینید تقریبا بیست 
کیلومتر مربع وسعت دارد، تکفیری ها در جای جای 
این قبرستان سنگر گرفته بودند و بیرون راندن آنها 
به دلیل نداشتن دید کافی و پنهان شدنشان پشت  
قبرستان ها کار بسیار دشواری بود که ایرانی های 
زیادی در همین وادی السالم شهید شدند تا تعرضی 

به حرم مطهر امام علی)ع( صورت نگیرد.«
کربال، مدرسه عشق و وفا 

در ادامه سفر عتبات به کربالی معلی می رویم، 
شــب تاسوعا و عاشورای حســینی معموال کربال 
غوغاست و شیعیان عراقی از تمام نقاط این کشور 
سعی می کنند خود را در شب های تاسوعا و عاشورا 
به کربال برســانند تا در عزاداری ســرور و ساالر 

شهیدان سهیم باشند.

از همین رو در چنین ایامی، شــهر کربال مملو 
از جمعیت اســت و بعضا تــردد خودرو در تمامی 
خیابان های منتهی به حرم مطهر ممنوع اســت و 
بازرســی ها از افراد نیز به اوج خود می رسد، گرچه 
گاهی بازرسی ها خسته کننده می شود، اما به لطف 
الهی و با کمک نیروهای دلسوز مدافع حرم، امنیت 
در اعتاب مقدسه عراق، خصوصا کربال کامال برقرار 

است.
یکی از مکان هایی که در آن مراسم سوگواری 
امام حسین)ع( برگزار است، حسینیه سید جعفر 
کربالیی معاون تولیت حرم مطهر امام حسین)ع( 

است.
این حسینیه در کربال از قدمت باالیی برخوردار 
اســت و عراقی ها جد اندر جد در آنجا به عزاداری  
می پرداختند واکنون نیز با آغاز ماه محرم تا پایان 
ماه صفر هر روز شــاهد خیل جمعیت مشتاقانی 
است که از نقاط مختلف کربال خود را به این مکان 
می رسانند تا در مراسم عزاداری حسینیه سید جعفر 

شرکت داشته باشند.
گرچه متولی این حسینیه که معاونت تولیت 
حرم مطهر امام حســین)ع( را هم بر عهده  دارد، 
اهل گفت وگو نیست، اما فارسی را با تسلط کامل 
سخن می گوید، طوری که شما فکر نمی کنید ایشان 

ایرانی نیستند! 
یکی از شرکت کنندگان در مراسم روضه خوانی 
این حســینیه که ساکن کربالســت به گزارشگر 

روزنامه کیهان می گوید: »مردم کربال همگی خادم 
زائران امام حســین)ع( هســتند و در این شهر از 
همه اقشــار جهان برای زیارت مشرف می شوند، 
اما بیشترین خدمت را ایرانی ها به کربال و حرمین 
شریفین کرده اند؛ خصوصا با ساخت و ساز صحن 
و ســرای عقیله بنی هاشم)ع( یا ترفیع گنبد مطهر 
امام حسین)ع( این نقش ایرانیان بسیار پر رنگ و 

قابل احترام است.« 
پــس از پایان یکی از مراســمات روضه خوانی 
در این حســینیه به اتفاق حاج ابومحسن سری به 
منزل »سید علی« ساکن کربال می زنیم. او راننده 
 تاکســی بین کربال و نجف و از دوستان ابومحسن 

است.
 سید علی وجود امنیت در شهرهای شیعه نشین 
و اعتــاب مقدســه را مدیون ایرانی هــا می داند و 
می گوید: »نیروهای قدس سپاه ایران به فرماندهی 
سردار سلیمانی حقیقتا نقش مهمی در ایجاد امنیت 
در عراق ایفا کردند. به عنوان مثال جاده کربال به 
بغداد بســیار ناامن بود و یا تردد در شب ها بسیار 
مشــکل بود و خیلی از راننده های تاکسی در این 
مسیر هدف تک تیراندازهای داعش قرار گرفتند و 
شــهید شدند، اما الحمدهلل جاده های عراق امنیت 
خــاص خود را پیدا کرده اســت و تــردد در آنها 

جریان دارد.«
ســید علی، وحدت و برادری میان دو کشــور 
ایران و عراق را ناگسستنی می داند و معتقد است 

انتقال و نصب گنبد جدید حرم سیدالشــهداء)ع( 
پس از اربعین امسال خبر می دهند.

رئیس  کل ستاد بازسازی عتبات عالیات، حسن 
پالرک در این بــاره می گوید: »با عنایت اهل بیت 
علیهم الســالم و همت مهندسان و عوامل اجرایی 
ستاد بازســازی عتبات، این پروژه پیچیده فنی و 
مهندسی با هدف گســترش فضای زیارت و رفاه 
حال زائران در زیر قبه سیدالشــهدا)ع( و پیش از 

ایام پیک ماه محرم به اتمام رسید.«
وی در تشــریح دالیل اجــرای این طرح مهم 
می گوید: »گنبد کنونی حرم مطهر امام حسین)ع( 
به وزن تقریبی یک هزار و200تن روی چهارستون 
که قدمت آنها بــه دوران آل بویه برمی گردد، قرار 
گرفته است. این ستون ها در فاصله حدود یک متر 
و 70سانتی متری با ضریح بنا شده بود که با توجه 
به افزایش شمار زائران در سال های اخیر، مشکالتی 

را برای تردد و زیارت ایجاد می کرد.«
پالرک ادامه می دهد: » محدودیت فضای ناشی 
از ایــن فاصله اندک، به ویژه در ایام پیک همچون 
محرم و اربعین بیش از همیشه احساس می شد لذا 
پروژه الغرسازی و تقویت ستون های اطراف ضریح 
از سال 94 با مسئولیت ستاد بازسازی عتبات استان 

کرمان آغاز شد.«
وی با بیان اینکه اکنون فاصله ضریح مطهر تا 
هر یک از ستون ها به بیش از 4 متر افزایش یافته 
است توضیح می دهد:» کار مقاوم سازی دیوارهای 
اطراف ضریح نیز با بتن مسلح و شبکه آرماتوربندی 
به اتمام رسیده و به این ترتیب زمینه برای انتقال 

و نصب گنبد جدید آماده شده است«.
رئیس  ستاد بازسازی عتبات عالیات می گوید: 
»گنبد جدید حرم مطهر امام حسین)ع( که ارتفاع 
آن 7/5 متراز گنبد کنونی بلندتر است در کرمان با 
استفاده از فناوری نوینی ساخته شده و با هماهنگی 
تولیت حرم مطهر پس از اربعین امسال جهت نصب 

به کربال ارسال خواهد شد.«
پالرک در بخش دیگری از سخنان خود به تالش 
مذبوحانه دشــمنان دو ملت ایران و عراق جهت 
ایجاد تفرقه  اشــاره کرده و می گوید: » همان هایی 
که چشــم دیدن پیروزی های حشدالشــعبی و 
مدافعان حرم را نداشتند، اکنون به  دنبال فضاسازی  
رسانه ای و بازی کردن با احساسات و افکار عمومی 

دو ملت هستند.«
رئیس  ستاد بازسازی عتبات عالیات با تاکید بر 
لزوم هوشیاری دو ملت در مواجهه با دسیسه های 
تفرقه افکن دشــمنان می گوید: »اتاق فکِر وهابی، 
صهیونیستی و آمریکایی از مدت ها پیش عملیات 
رسانه ای خود را علیه مقدسات شیعیان و بازسازی 
عتبات آغاز کرده بود و اکنون در آستانه مانور بزرگ 

اربعین به دنبال شعله ور کردن آتش نفاق است.«
پالرک با  اشــاره به نقش وحدت آفرین گنگره 
عظیم اربعین حســینی در تکمیل صحبت هایش 
می گوید:»هم نوایــی دو ملــت ایــران و عراق در 
برپایی این راهپیمایی عظیم و میزبانی از زائران در 
سال های گذشته، امسال نیز با شکوه  بیشتری قدرت 

جهان تشیع را به رخ دشمنان خواهد کشید.«

 »مسلم« جوان مغازه دار اهل نجف: هیچ فتنه ای نمی تواند میان دو 
ملت ایران و عراق جدایی ایجاد کند. در همین نجف برادران ایرانی 
عالوه بر توسعه حرم علوی)ع( تا پای جان ایستادگی کردند تا حرم 

امیرالمومنین علیه السالم به دست تکفیری ها نیفتد.

 »سیدعلی« راننده تاکسی بین نجف و کربال: نیروی قدس سپاه 
ایران به فرماندهی سلیمانی نقش مهمی در ایجاد امنیت در عراق ایفا 
کرد. وحدت بین ایران و عراق ناگسستنی است و هر که در مسیر 

جدایی این دو ملت قدم بردارد آب در هاون می کوبد.

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
3/720/0001/860/000930/000روزنامه کیهان

6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان انگلیسی
6/720/0003/360/0001/680/000روزنامه کیهان عربی
1/684/800842/400421/200مجله کیهان ورزشی

1/684/800842/400421/200مجله زن روز
1/102/400551/200275/600مجله کیهان بچه ها

__________254/500مجله کیهان فرهنگی

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

  امور مشترکین 
موسسه کیهان   021 021      نمابر: 35202438 تلفن: 33913238

توجه: 
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1397/4/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء 
هیئت مدیره شــرکت برای مدت دو سال به شرح 
زیر انتخاب گردیدند: محســن نیک نژاد حسینی 
علیمردان شیبانی فروزنده طبسی و علیرضا نیک نژاد 
حسینی، آقای احمد ابوالحسنی سریزد به شماره 
ملی 4898101755 به سمت بازرس اصلی و آقای 
احمد حاجی غالمی به شماره ملی 0046627383 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. صورت های 
مالی شــرکت برای ســال مالی منتهــی به پایان 

اسفندماه 96 مورد تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت قزل آبتاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 157788 

و شناسه ملی 10102005147 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/7/30 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای محمدجعفر محمدپور 

رودبارکی شــماره ملی 2248508603 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره- آقای علی اوســطی آشــتیانی شماره ملی 

0047320982 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره- آقای 

مهدی محمدپور رودبارکی شــماره ملی 0062530781 به 

ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شــدند. - 

کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 

ســفته، بروات، قراردادها و عقود اســالمی با امضاء رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت متفقا معتبر 

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

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مالی 
رفاهی ابابارا ایرانیان سهامی خاص 

به شماره ثبت ۳۲۰۸۰۱ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۳6۰۳۷6۱

به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومی فوق العاده 
 1395/08/15 مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد: - به موضوع فعالیت 
شــرکت مــوارد طراحی 
ومحاســبه، نظارت فنی، 
اجرا و نگهداری ، مرمت، 
مقاوم سازی،  بازســازی، 
کارهــای نقشــه برداری، 
مدیریت  اراضی،  تسطیح 
طرح و اجرا، مشاوره فنی و 
مهندسی، مدیریت پروژه، 
خریــد و اجرا  پروژه های 
شهرســازی،  عمرانــی، 
معمــاری و انبوه ســازی 
راه و بانــد، راه آهن مترو 
ســازه های زیرزمینــی و 
دریایــی و نیروگاه هــا و 
سدها، تاسیسات مکانیکی 
انتقال  برقی، خطــوط  و 
آب، پیمانکاری در صنایع 
نفت وگاز و پتروشــیمی 
و مطالعات مخازن وتهیه 
میادین  توسعه  طرح های 
نفــت و گاز و پروژه های 
محیط زیست و فضای سبز، 
پارک ها، خیابان ها و معابر 
تصفیه خانه های  عمومی، 
آب و فاضالب شــهری و 
برون شهری ماشین آالت 
سبک و سنگین کارگاهی 
در صورت ضرورت قانونی 
پــس از اخــذ مجوزهای 
الزم الحاق گردید. و ماده 
مربوطــه در اساســنامه 

اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت 
سیویل گستر سها 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۴۵۹6۵۲
و شناسه ملی 
۱۴۰۰۴۳۵۹۰۴۳

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات

 غیرتجاری تهران

صنایع شــهید زین الدین درنظر دارد امور خدماتی به 
شرح ذیل را به مدت یک سال براساس شرایط اسناد مناقصه 
و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط 

)اشخاص حقیقی/حقوقی( واگذار نماید.
1- امور خدمات سرویس دهی آژانس توسط 10 )ده( دستگاه 
خودرو پژو/سمند مدل باالی 93 )3 دستگاه خودرو شخصی 
طرح دار یا تاکسی تهران و 7 دستگاه بدون طرح )4 دستگاه 

پالک زوج و 3 دستگاه پالک فرد(.
2- اجاره یک دســتگاه تراکتور مجهز به سیستم کمپرسور 

به همراه راننده.
* شــرایط و مدارک اولیه متقاضیان )اشــخاص 

حقیقی و حقوقی(:
1- دارا بودن ســابقه کار مشابه متناســب با موضوع فوق 
2- توانایی تهیه و ارائه تضمین ســپرده شرکت در مناقصه 

3- دارا بودن حســن سابقه کار، تخصص و تجربه کافی. از 
متقاضیان محترم که توانایی انجام کار را دارند دعوت می شود 
حداکثر به مــدت 10 روز از تاریخ درج نوبت دوم این آگهی 
جهت بازدید و ارائه رزومه و ســوابق کاری و دریافت اســناد 
شرکت در مناقصه و همچنین ارائه پیشنهاد قیمت به جز ایام 
تعطیل در ســاعات اداری )8 الی 15( به نشانی: کیلومتر 35 
جاده خاوران - صنایع شهید زین الدین - معاونت بازرگانی - 
مدیریت قراردادها مراجعه و یا جهت کســب اطالعات بیشتر 

با تلفکس: 36076734-021 تماس حاصل نمایند.
ارائه مدارک مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت 
شــرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد و این صنایع در رد یا 
قبول هر یک از پیشــنهادها مختار است و هزینه درج آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی صنایع شهید زین الدین

آگهی مناقصه عمومی شماره ۰۳/ق/۹۷

م الف 2007

هر فردی در مسیر جدایی این دو ملت قدم بردارد 
در واقع آب در هاون می کوبد. 

اتمام عملیات الغرسازی ستون های 
اطراف ضریح مطهر امام حسین)ع(

در کربــال به اتفاق دوســت دیرینــه ام حاج 
ابومحســن به ستاد بازسازی عتبات عالیات کربال 
می رویم تا با آخرین خبرهای مرتبط با ســاخت 

و توسعه حرم مطهر امام حسین)ع( آشنا شویم.
حاج آقا سراجیان رئیس  ستاد بازسازی عتبات 
عالیات شــهر کربال، فــردی متدین و متواضع که 
اهل گفت وگو با رسانه ها نیست، اما دوستان روابط 
عمومی ستاد عتبات خبر مهمی را در ارتباط با اتمام 
عملیات الغرسازی ستون های اطراف ضریح مطهر 
امام حســین)ع( در اختیارمان قرار می دهند و از 


