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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

گمشده
پیدا شده

  LX برگ ســبز ســواری سمند
رنگ ســفید مدل 98 شماره 
  124K1417162 موتــور 
شاســی  KF603368 پــاک 
نــام  بــه   63 ب   471  -64
اردکانــی  ادبــی  اســماعیل 
 مفقود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

ســند مسکن مهر شــهر پردیس 
فــاز 11 کــد واحــد 1087822 
  292B کد بلوک 260581 بلوک
شــماره 20036/92/ص/102 
نــام  بــه  مــورخ 1392/8/20 
اکبــر قربان نــژاد بــه کــد ملــی 
0066075025 مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می باشد.

برگ سبز و کارت ماشین  خودرو 
پراید مدل 84 به شماره پاک 
974 ق 34 ایران 66 و شماره 
  S1412284748211 شاسی
و شــماره موتور 01405361 
به نــام حســین دولــو مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو  
 1394 مــدل   ،405SLX-TU5
بــه شــماره انتظامــی 726 م 43 
موتــور  شــماره  و   56 ایــران 
شــماره   139B0113234و 
  NAAM31FEQFK780315 شاسی
به نام آقای مجید عظیمی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خرید تاور کرین
 G20/ 15مدل

پوتن ارتفاع 40 متر
فلش 55 متر دو موتوره
09123849647

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

کلیه مدارک خودرو تیبا صندوقدار 
ســفید مدل 1389 به شماره پاک 
74 ایــران 518 ن 51 بــه شــماره 
موتور M158836849  به شــماره 
 NAS811100K5863167 شاســی
به نــام علی رضا کامیابی پــور و کارت 
ملی قدیم، رســید کارت ملی جدید،  
گواهینامــه و شناســنامه و رســید 
پرداخــت اقســاط بانــک، تخم مــرغ 
شانسی های خارجی کیندر مربوط به 
کــودکان و نوجوانان امانت های ویژه 
و پاکت های مربوط به مردم تلفن های 
بســیار مهم مفقود گردیــده و فاقد 

اعتبار است.

برج تجاری آرتمیس فرمانیه
38 متر با کلیه امکانات

سرمایه گذاری و آینده عالی
مالک 09121391575

پردیس فاز 2 
پاساژ تجاری اداری نیایش

 »3 واحد تجاری«
09192974817 

حمل و نقل 
اثاثیه

حمل و نقل استقالل
قبول حمل کاال به تمام نقاط کشور

اصفهان مشهدمقدس شیراز تبریز 
اردبیل نوشهر

مجهز به خاور مسقف پتودار- تریلی 
کفی و بغل دار

55205108 -55185130
محمدرضا عامری 09195120558

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

ابراهیمی
خریدار لوازم منزل و ضایعات

آهن، چدن، آلومینیوم، مس، موتورخانه و...
09121582139

نوبت سوم
مهــر اینجانــب مهندس ســید حســن 
و  باغبانــی  کارشــناس  حبیب اللهــی 
تولیــدات گلخانه ای ن .م کشــاورزی و 
منابع طبیعی به شماره 0709530970 
از تاریــخ 98/7/1 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد و نامبرده در 
هیچ شرکت خدمات کشاورزی سهام و 

فعالیت ندارد.

آگهی دعوت سهامداران 
شرکت آلومینیوم پودر )سهامی خاص(

به شماره ثبت 95973 شناسه ملی 14003593189 
جهت تشــکیل مجمــع عمومی عادی به طــور فوق العاده 
برگزار می شــود در ســاعت 10 صبح مورخ 99/1/25 
به آدرس شهرک صنعتی ویان بلوار کارآفرینان جنوبی 
کارخانه مجتمع تولیدی و صنعتی آلومینیوم پودر حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
2- انتخاب مدیرعامل
3- انتخاب بازرسین

4- ســایر تصمیماتی که بر عهــده مجمع عمومی به طور 
فوق العاده می باشد.

مجتمع تولیدی صنعتی آلومینیوم پودر
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شش ماهه دوم سال 1398
شرکت حسابرسی و خدمات مالی و اداری برق تهران به شماره ثبت 89304

احتراما از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع 
عمومی که در 9 صبح روز سه شنبه 99/1/19 در محل شرکت 
واقع در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی پاک 30 کوچه 53 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخــاب اعضــا هیئــت مدیره بــازرس قانونــی و روزنامه 
کثیراالنتشــار 2- تغییرات در اساســنامه )تغییر نام شرکت( 
3- تصویب صورت های مالی از ســال 91 لغایت انتهای ســال 
 97  4- تعیین تکلیف ســهام و ســهامداران و واگذاری سهام 
سهامداران غیرحاضر و غیرفعال به سهامداران جدید 5- تعیین 

تکلیف بدهی مالی و دارایی های موجود شرکت

هیئت مدیره

پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
چهار شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ 
۲۳ رجب ۱44۱ - شماره ۲۲4۳۱

43شرححکیمانهرهبرمعظمانقالببرفرازهاییازنهجالبالغه

محرمات ترک 
است کافی  صراط  پل  از  آسان  عبور  برای   

یکــیازراههایجذبانوارالهی
توســطانســانانجامواجبات
اســت،یعنیهمینحداقلهای
برای تنهاذخیره نه واجبشده
روزقیامتاستبلکهماراقادر
خواهــدکردکــهزمینهجذب
بیشــترتفّضلالهــیرافراهم
کنیم.بهعنوانمثالوقتیانسان
نمــازفریضهراخــوببخواند،
بهطورطبیعیمیلبهنوافلپیدا
خواهدکــرد،همینموضوعدل
انســانراآمــادهتلّقیهدایت
الهیومعرفتالهیخواهدکرد.

40تاریخشفاهیانقالببهروایتمرحومحاجحبیباهللعسکراوالدی

چرا مبارزین مسلمان به مبارزه مسلحانه دست زدند؟

رئیسدادگاهبهشهیدصادقامانیگفت:اینکارها)مبارزهمسلحانه(نهبهقیافهتو
میخوردونهبهسوابقتو.سابقهشرارتینداری،پسچرادستبهچنینکاریزدی؟

شهیدامانیپاسخمیدهدکهمرجعتقلیدمابعدازجریانمصونیتمستشاران
آمریکاییفرمود:ایماننداردهرکسفریادنزند.مابرایاثباتایمانمانتصمیمبه

انجامچنینکاریگرفتیم.

بعدازسخنانشهیدبخاراییدردادگاهدربارهعلتاصلیمبارزهمسلحانههیئتهایموتلفه
یعنیتبعیدامامخمینی)ره(بهترکیه،شاهبااینفرضکهتبعیدمجددایشانبهنجفباعث

کمرنگشدنوجههدینیامامخواهدشد،دستورانجامچنینکاریراصادرکرد.

امیرالمومنینعلی)ع(درتوصیهبهامامحسنمجتبی)ع(تهیهتوشهبرایسفرآخرتوسبکبار
بودنرادوامرضروریآمادگیبرایمرگمعرفیکردهاند.ایشانانجامواجباتراتوشهآخرتو

دوریازمحرماتراعاملسبکباریمومناندانستهاند.

شکنان شب  هشداردهندهمانندبشارتدهنده
از این هم که بیایند به ما هشــدار بدهند 
نســبت به بعضی از  اشکاالت، اصال نبایستی 
نگران باشیم. این هم یکی از ِحَکم نهج البالغه 
َرک«؛ کسی که  َرَک َکَمن بََشّ اســت: »َمن َحَذّ
تو را بر حذر می دارد، مثل کسی است که به تو 
مژده می دهد. مژده چطور انسان را خوشحال 
می کند، اگر کسی آمد و برحذر داشت و گفت 
»آقا! خبر داشــته باش که امشب یک دزدی 
بنا اســت بیاید صندوقت را بزند«، از این هم 
به همین اندازه آدم باید خوشحال بشود؛ مثل 
همان بشارت است. بر حذر داشتن، زنهار دادن، 

مثل مژده دادن و بشارت دادن است.
راهیطوالنیپیشرویانسان

حضرت در بخشــی از وضیت خود به امام 
حســن مجتبی)ع( می فرماید: بدان که پیش 
روی تو راهی وجود دارد که مســافت خیلی 

شهید بخارایی در یکی از جلسات قبل از اعدام 
خود گفت: مکرر به همدیگر می رسیدیم و می گفتیم 
چه خبر؟ باالخره ما در جلسات خصوصی گفتیم 
تا کی منتظر باشــیم که خبر را دیگران بسازند و 
خودشــان تفســیر و تحلیلش را بگویند و ما را به 
سمت تفسیر و تحلیل خودشان بکشانند؟ باید خبر 
ساخت و برایش تفسیر و تحلیل داشت که جامعه 

خبر را آنچنانکه هست دریابد. 
شهدای موتلفه در یکی از جلسات برنامه ریزی 
اعدام منصور نامــه ای را امضا و نواری را با صدای 
شهید بخارایی پر کردند، چون احتمال می دادند که 
از ایــن عملیات برنگردند. این نوار 20 دقیقه ای با 
این آیه شــریفه آغاز می شود: »ان اهلل یحب الذین 
یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«. بعد 
از چند بیت شعر وی توضیح می دهد که چرا آنها 

به اقدام مسلحانه متمایل شدند.
نامه شــان هم خطاب به مراجع تقلید، رجال 
سیاسی و مسئولین دولتی آن روز یعنی شخصیت ها 
اعــم از مثبت و منفی بود و توضیح داده بودند که 
چرا ما منحصر شــدیم به اینکه این راه را انتخاب 
کنیم، زیرا مرجع تقلید ما مورد اهانت قرار گرفت 

و تبعید شد.
باید یک نکته از شــهید بخارایی عرض کنم. 
در دادگاه از وی پرســیدند که چرا گلوله را به مغز 
حسنعلی منصور نزدی؟ گفت: چون شکمش بزرگ 
بود و نشــانه روی نمی خواست. من اول خواستم او 
را از پا دربیاورم. پرســیدند چــرا گلوله دوم را به 
حنجره اش زدی؟ گفت: من قبل از اینکه گلوله را 
به مغزش بزنم به یادم آمد که این حنجره به مرجع 
تقلید و رهبر من اهانت کرده است، پس باید اول 
حنجره او دریده شود. پرسیدند: چرا گلوله سوم را 

نزدی؟ گفت: متاسفانه گلوله سوم گیر کرده بود.
یــک موضوع دیگری هم در دادگاه پیش آمد. 
رئیس دادگاه به شهید صادق امانی گفت: این کارها 
نه به قیافه تو می خورد و نه به ســوابق تو. سابقه 
شــرارتی نداری، پس چرا دســت به چنین کاری 
زدی؟ شهید امانی پاسخ می دهد که مرجع تقلید 
ما بعد از جریان مصونیت مستشــاران آمریکایی 
فرمود: ایمان ندارد هرکس فریاد نزند. ما برای اثبات 
ایمان مان تصمیم به انجام چنین کاری گرفتیم که 
فریــاد بزنیم و از مرگ نترســیم و فریاد را جوری 
بزنیم که همه عالم مطلع شــوند. جوری باشد که 
همه گوش های شنوا در دنیا فریاد ما را که از اسالم 

طوالنی و مشــّقت شدیدی در آن هست. این 
راهی که پیش روی شــما است- راه رسیدن 
به جــزای عمل و رســیدن بــه قیامت- راه 
طوالنی ای اســت. »َو اَنَُّه ال ِغنی لََک فیِه َعن 
ُحســِن االِرتیاد«؛ در یک  چنین راهی، تو باید 
با منتهای طلب حرکت کنی- »ارتیاد« یعنی 
خواســت، طلب، تالش همراه با اراده و نّیت- 
چاره ای نداری جــز اینکه کار را جّدی دنبال 
کنی. یعنی این راهی نیست که انسان بتواند 
آن را سرسری بگیرد. بله، غفلت داریم، کار را 
سرسری مي گیریم؛ اّما این سرسری گرفتن کار، 
از روی غفلت است. بدانیم که حقیقت قضّیه 
چیست، و کجا داریم مي رویم، و سرنوشت ابدی 
ما در کجا تحّقق پیدا می کند و عینی می شود؛ 
این را اگر توّجه کنیم، جّدی خواهیم گرفت. 
لذا شما در دعای شریف کمیل می خوانید: »َو 
َهب لَِی الِجَدّ فی َخشَیِتک«؛ از خدای متعال 
می خواهید که خشیت ما در مقابل پروردگار، 
یک خشیت جّدی باشد؛ از ظاهر قلب و همین 
احساســات زودگذر و ناشی از عوارض زندگی 
نباشـــــد؛ به معنای واقعی کلمه، انسان در 

مقابل پروردگار احساس خشیت کند.
برداشتنتوشهکافیوسبککردنبار

برایطیکردنراهطوالنی
هر«؛  ِة الَظّ »َقدِر باَلِغَک ِمــَن الّزاِد َمَع ِخَفّ

حاال شما ناچارید از این راه سخت و طوالنی 
که راه قیامت اســت، عبور کنید؛ شــما به 
سمت قیامت از وسط دنیا دارید مي گذرید، 
ناچارید از این گذرگاه ماّده عبور کنید با همه 
لوازم این ماّده، با همه خصوصّیاتی که انسان 
در این محیط ماّدی و در فضای ماّدی به طور 
طبیعی دارد؛ بنابراین کاری که باید بکنید 
برای اینکه آن نهایت برای شما آسان شود 
و مطلوب باشد، این است: »َقدرِ بالِغَک ِمَن 
الّزاد«؛ آن مقداری از توشــه را که تو را به 
منزل برساند، تقدیر کن- یعنی اندازه گیری 
کن- بدان چقدر کار الزم داری برای اینکه 

بروی.
هر«؛ بار دوش خودت را هم  ِة الَظّ »َمَع ِخَفّ
سبک کن. این دو تا هدایت و راهنمایی است 
که امیرالمؤمنین می کند. اّوالً بدان چه الزم 
داری برای عبور از این راه. در پاســخ اینکه 

ما چه الزم داریم، خودشــان بیان کردند: 
اجتناب از محّرمات و انجام واجبات. یعنی 
آن اندازه الزم، و به قول پزشکان، آن دوز الزم 
از ذخیره ای که شما الزم دارید برای اینکه 
بتوانید این راه را طی کنید، همین واجبات 
اســت؛ این واجبات را که انجام دهید، آن 
مقدار الزم از ذخیره را دارید. هرچه بیشتر 
کردید و بر ایــن واجبات افزودید، امکانات 
بیشتری خواهید داشــت، استفاده بیشتر 

و بهره بیشــتری خواهید برد. لیکن مقدار 
فرایضی که بر ما واجب اســت، آن حّداقّل 
نیازی است که ما برای عبور در این راه داریم. 
محّرمات هم همین جور است. یعنی اجتناب 
از محّرمات، حّداقِلّ آن پرهیز از آسیب هایی 
است که در این راه ممکن است برای ما پیش 
بیاید. بنابراین اگر از محّرمات اجتناب کردیم 
و واجبــات را انجام دادیم، این همان پرواز 
مورد نظر را برای من و شما ممکن و فراهم 
می کند؛ چیز بیشتری الزم نیست. بعضی ها 
دنبال برخی از خصوصّیاتند؛ کسی را پیدا 
کنند، از او ذکری بگیرند، از او ریاضتی فرا 
بگیرند. اینها الزم نیســت؛ ریاضت شرعی، 
مشّخص است. اگر همین نمازها را بخوانیم، 
درست بخوانیم، بوقت بخوانیم، ارکانش را 
درســت به   جا بیاوریم، با توّجه بخوانیم، یا 
روزه را درســت بگیریم- همین واجبات و 
فرایضــی که در اختیار ما اســت- همینها 

انسان را پرواز می دهد.
انجامواجباتوترکمحّرمات

راهپروازوجذبنورالهی
و من به شــما عــرض بکنــم؛ ما اگر 
چنانچــه همین مقدار را انجام دهیم، خود 
این زمینه ای خواهد شــد برای جذب انوار 
الهــی به میزان زیاد. یعنی این حّداقلّی که 

برای ما الزم است، هنرش فقط این نیست 
که ما را قادر خواهد کرد بر اینکه این راه را 
طی کنیم؛ بلکه هنر دیگرش این اســت که 
زمینه ما را برای جذب بیشــتر نور الهی و 
تفّضل الهی فراهم خواهد کرد. وقتی انسان 
نماز فریضه را خوب بخواند، به طور طبیعی 
میل به نوافل پیدا خواهد کرد. وقتی انسان 
از دروغ، از غیبــت، از قــول به غیر علم، از 
تهمت، از افســاد، از مال مــردم خوری، از 
خیانت در امانت پرهیز کند، خود این، دل 
انسان را آماده تلّقی هدایت الهی و معرفت 
الهی خواهد کرد؛ ما را پیش خواهد برد. این 

توصیه اّول.
ِة  توصیه دّوم هم اینکه فرمودند: »َمَع ِخَفّ
هر«؛ بار دوش خودت را سبک کن. ماها  الَظّ
که بارهای ســنگینی را بــر دوش گرفتیم، 
امیدواریم ان شاءاهلل خدای متعال توفیق دهد 
که بتوانیم این بارها را حمل کنیم. اگر شماها 
ان شاءاهلل بتوانید این بارها را حمل کنید و 
به  سالمت به منزل برســانید، اجر فراوانی 
هم خواهد داشــت. یعنی این مسئولّیتهای 
ســنگین همچنانکه دغدغــه فراوانی برای 
خود انســان ایجاد می کند، اّما از آن طرف 
هم اگر خوب انجام بگیرد، فضیلت بسیاری 

خواهد داشت.

و ایمان برخاسته است، بشنود.
موضــوع دیگری که در دادگاه اتفاق افتاد این بود 
که این سه شهید جوان را تحریک می کردند که شماها 
با اغراض اینها کشــته شوید که اینها همه شان نجات 
پیدا کنند و بروند؟ چرا شماها چنین فریبی خوردید؟ 
شــماها جوان های روشنی باید باشید! شهید بخارایی 
در جــواب گفت که من از این آقایان خجلم که این ها 
فریب آمادگی ما را خوردند و آمدند احساس وظیفه و 
مسئولیت کردند. این صحبت جو دادگاه را واژگون کرد!
علت مشکالت شما تبعید امام است ما معلولیم

شهید بخارایی یک کار دیگر کرد که دادگاه را به 
تنفس کشانید و چه بسا همان )در کنار مسائلی که 
در تبعیدگاه ترکیه اتفاق افتاد( سبب شد که امام را 
از ترکیه به عراق بردند. از شــهید بخارایی پرسیدند: 
شما فکر نمی کردید که گیر می افتید؟ فکر نمی کردید 
که اگر شما را بگیرند اعدام می شوید؟ فکر نمی کردید 

برای خودتان و خانواده تان خواری می آورید؟
شــهید بخارایی در پاســخ گفت: ما اصال برای 
شــهادت حرکت کردیم. ما احتمال می دادیم قبل از 
اینکه کاری انجام بدهیم به شهادت برسیم و آمادگی 
کامل داشــتیم و انتظار داشتیم. رئیس دادگاه گفت 
نمی بینی که در آینده کشته می شوی؟ شهید بخارایی 

گفت: استقبال هم دارم.
رئیس دادگاه گفت: اگر کشته بشوی همه آرزوهای 
جوانی به این رعنایی نابود می شــود. شهید بخارایی 
گفت: شما اشتباه می کنید. فکر می کنید آرزوی من 

مانــدن در این زندان دنیا اســت. درحالی که آمال و 
آرزوهای من از اینجا به بعد است نه در این زندان دنیا. 
بعد اشاره کرد به این حدیث که »الدنیا سجن المومن«.
 به دنبال این گفت: اما شــما یک اشتباه بزرگی 
می کنید. اشتباه شــما این است که ما را که معلول 
هســتیم محاکمه می کنید و می خواهید معلول را از 
جلو پای خودتان بردارید و علت را فراموش کرده اید. 

شما سخت در اشتباه هستید.
رئیس دادگاه پرســید: علت اصلی چیست که ما 
فراموش کردیم؟ مقصود وی از این سؤال این بود که 
شــاید به این طریق شهید بخارایی کسی را که مثال 
آنها را تحریک کرده یا کسی را که فتوای اعدام منصور 

را صادر کرده، معرفی کند.
شهید بخارایی با اطمینان نفس و وقار کامل گفت: 
علت اصلی، تبعید مرجع تقلید است. تا زمانی که مرجع 
تقلید شیعه در تبعید است، آب خوش از گلوی هیچ 

کدام تان پایین نمی رود و به سراغ همه تان می آیند!
بعد از این جمله رئیس دادگاه زنگ تنفس را زد، 
در صورتی که تازه دادگاه شــروع شده بود! رفتند و 
بعد از یک ســاعت آمدند. بعــد از انقالب ما متوجه 
شــدیم اینها از دادگاه یک نامه امضا شــده را برای 
شــخص شاه فرستاده  و نوشته اند که اینها می گویند 
علت اصلی، تبعید ]امام[ خمینی اســت و پی در پی 
چنین چیزهایی )واکنش های مســلحانه از ســوی 
نیروهای مبارز مســلمان( خواهید داشــت. مرحوم 
حاج ســید احمد خمینی نقــل می کردند: ناگهان 
امام را از ترکیــه راه انداختند و وقتی در بغداد پیاده 
شدیم می گشتیم که مامورین ما چه کسانی هستند. 
گفتند: شما ماموری ندارید و آزاد هستید و ما علت را 
نمی دانستیم که چیست و چه شده است. به هر حال 
آن روز رئیس دادگاه و دو قاضی مشاور و دادستان مثل 
مرغ سر کنده از جلسه رفتند و وقتی برگشتند خیلی 

هیجانی برگشتند و اهانت هم کردند.

 ))آگهی مزایده عمومی(( نوبت دوم
شرکت نساجی قائم شهر در نظر دارد بر اساس مصوبات شورای محترم اسالمی شهر قائم شهر و همچنین هیئت مدیره محترم شرکت نساجی قائم شهر و سازمان خصوصی سازی نسبت به فروش مالکیت 
امالک به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظورکسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن 01142035088  

تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد قراردادهای شهرداری و یا به سایت www.ghaemshahr.ir مراجعه نمایند.

مساحتمشخصاتشرحردیف
متر )مربع(

مبلغ پایه 
کارشناسی )ریال(

مبلغ 5% سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

فروش مالکیت شش دانگ اعیانی واحد تجاری شماره یک در طبقات همکف 1
زیر زمین نیم طبقه )بالکن( و طبقه اول بصورت یک واحد مستقل تجاری

همکف 
زیر زمین

نیم طبقه )بالکن(
طبقه اول

105
105
57
105

50/000/000/0002/500/000/000

همکففروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد تجاری شماره 2 واقع در همکف 2
نیم طبقه )بالکن(

63/5
31/7521/000/000/0001/050/000/000

همکففروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد تجاری شماره 3 واقع در همکف3
نیم طبقه )بالکن(

62/15
31/320/700/000/0001/035/000/000

همکففروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد تجاری شماره 4 واقع در همکف4
نیم طبقه )بالکن(

62/1
31/3019/700/000/000985/000/000

همکففروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد تجاری شماره 5 واقع در همکف5
نیم طبقه)بالکن(

62/2
31/119/700/000/000985/000/000

همکففروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد تجاری شماره 6 واقع در همکف6
نیم طبقه )بالکن(

62/5
31/419/700/000/000985/000/000

همکففروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد تجاری شماره 7 واقع در همکف7
نیم طبقه )بالکن(

62/85
31/319/700/000/000985/000/000

52/43/660/000/000183/000/000طبقه اولفروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد خدماتی شماره 8 واقع در طبقه اول8

51/653/670/000/000183/500/000طبقه اولفروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد خدماتی شماره 9 واقع در طبقه اول9

64/754/630/000/000231/500/000طبقه اولفروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد خدماتی شماره 10 واقع در طبقه اول10

64/84/640/000/000232/000/000طبقه اولفروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد خدماتی شماره 11 واقع در طبقه اول11

52/13/700/000/000185/000/000طبقه اولفروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد خدماتی شماره 12 واقع در طبقه اول12

51/63/610/000/000180/500/000طبقه اولفروش مالکیت شش دانگ اعیان واحد خدماتی شماره 13 واقع در طبقه اول13

1- نوع کار: فروش مالکیت اعیانی امالک به شرح جدول فوق
2- آدرس ملک: خیابان آیت اله صالحی مازندرانی نبش البرز 11 – زمین معروف به استخر حسن آباد - واحدهاي تجاري و خدماتي

۳- محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد.
4- میزان سپرده شرکت درمزایده: 5 درصد مبلغ پایه به شرح جدول فوق به صورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشند. 

5- براساس آیین نامه مالی شرکت نساجي، شرکت نساجي در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. 
6- مطابق آیین نامه مالی شرکت نساجي، هرگاه برنده مزایده ازانجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شرکت نساجی قائم شهر ضبط و 
قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شرکت نساجی قائم شهر ضبط خواهد شد. 
7- برنده مزایده می بایست بعد از اطالع از برنده شدن حداکثر ظرف مدت 7 روز  نسبت به پرداخت 50 درصد بهای واحد تجاری/ خدماتی خریداری شده اقدام و مبلغ مورد نظر را به حساب نساجی واریز و 

الباقی مبلغ را طی شش قسط مساوی به حساب نساجی قائم شهر واریز نماید و بابت اقساط می بایست چک های دارای کارکرد معتبر به شرکت نساجی قائم شهر ارائه نماید.
8- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ  21/ 12/ 1398 لغایت  14/ 1399/01 قابل تحویل به متقاضیان می باشد. 

9- زمان تحویل پیشنهادات: حداکثر تاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  18/ 01/ 1399  بعد از ثبت دبیرخانه تحویل امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می گردد. 
10- به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء، مشروط ومخدوش و سپرده های کمتر ازمیزان مقرر در اسناد، چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر درآگهی وصول شود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
11- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 01/19/ 1399 دردفتر شهردار قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد.

12- حضور کلیه پیشنهاددهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.
1۳ - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

14- چاپ آگهی نوبت اول مورخ 21/ 12 /1398
15- چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 1398/12/28

کریم پیشگر
 مدیرعامل

 ))آگهی مزایده عمومی
به روش مشارکت مدنی (( 

نوبت دوم  
شهرداریقائمشهر در نظــر دارد براساس مصوبه 170 مورخ 98/10/24 شورای اسالمی شهر 
قائم شهر شورای محترم اسالمی شهر قائم شهر نسبت به احداث پروژه سایت کتابخانه ، مجموعه 
تجاری و محوطه سازی )شامل فضای بازی کودکان و پارک کودک ( و همچنین کافی شاپ و ... از 
طریق مزایده عمومی به اشخاص  واجد  شرایط)حقیقی/حقوقی(  اقدام نماید. سرمایه گذاران  می توانند 
به منظور کسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی  با  شماره تلفن 01142084056  
 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اســناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به  ســایت

 www.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند.   
1-نوعکار: احداث پروژه سایت کتابخانه، مجموعه تجاری و محوطه سازی )شامل فضای بازی 
کودکان و پارک کودک ( و همچنین کافی شــاپ و ... واقع در کوچکســرا – باال محله - نبش 

کوچه شهید بنار )حمام قدیم(
2-محلدریافتاسنادمزایده: واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد.

3-مدتاجرایپیمان: به مدت12 ماه شمسی  می باشد .
4- مبلغ برآورد مطابق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری و دفتر فنی شهرداری قائم شهر 

به شرح ذیل می باشد : 
1-4- هزینه کل بنای ســاختمان و محوطه و غیره مطابق نقشه و برآورد پیوستی شهرداری به 
عنوان آوردهسرمایهگذار جهت اجرای پروژه بهمبلغ22.180.388.520ریال)بیستو
دومیلیاردویکصدوهشتادمیلیونوسیصدوهشتادوهشتهزاروپانصدوبیست

ریال( می باشد.
2-4- هزینه پروانه ساختمان به انضمام تهیه نقشه و محاسبات و نظارت و غیره جمعا به مبلغ 
4.000.000.000 ریال)چهار میلیارد ریال( و ارزش ریالی عرصه ملک به مساحت 860/13 متر 
مربع جمعا به مبلغ 21.503.250.000 ریال) بیســت و یک میلیارد و پانصد و ســه میلیون و 
دویست و پنجاه هزار ریال( می باشد که در مجموعآوردهشهرداریبابتپروانهوزمینبه
مبلغ25.503.250.000ریال)بیســتوپنجمیلیاردوپانصدوسهمیلیونودویست

وپنجاههزارریال( می باشد.
مجمــوع کل هزینه های اجرای پروژه با احتســاب آورده ســرمایه گذار و شــهرداری به مبلغ 
47.683.638.520 ریال)چهل و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد و سی 

و هشت هزار و پانصد و بیست ریال( برآورد گردیده است.
** سهم الشراکه شهرداری در پروژه : 53/49 %

** سهم الشراکه سرمایه گذار در پروژه : 46/51 %
جمع ارزش ریالی ساختمان در طبقات اول و دوم و پارکینگ و فضای محوطه با کاربری اداری 
به شرح گزارش هیات کارشناسان به پیوست برابر است با 31.800.000.000 ریال )سی و یک 

میلیارد و هشتصد میلیون ریال( می باشد.
جمع ارزش ریالی کلیه واحد های تجاری احداثی به شرح گزارش هیات کارشناسان به پیوست 
برابر است با 27.646.000.000 ریال )بیست و هفت میلیارد و ششصد و چهل و شش میلیون 

ریال( می باشد.
5-میزانسپردهشرکتدرمزایده: به مبلغ 1.109.019.426 ریال ) یک میلیارد و یکصد 
ونه میلیون و نوزده هزار و چهارصد و بیست و شش ریال ( به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده 

نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
6-براساس ماده 5آیین نامه مالی شهرداری ها،  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7-  مطابق ماده 8 آیین نامه مالی شــهرداری ها ، هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری 
کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشــود ســپرده او به نفع 
شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم 
نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
8-مهلتدریافتاســناد: از تاریخ  21/  12 / 1398 لغایت 1/14/  1399 قابل تحویل به 

متقاضیان می باشد.
9-زمانتحویلپیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 18/ 1 / 1399 

بعد از ثبت دبیرخانه تحویل دفتر قراردادها گردد.
10-به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در 
اسناد ، چک شخصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول 

شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11-زمانومحلبازگشاییپیشنهادات: ساعت11روز چهارشنبه مورخ20 / 1/ 1399 در 

دفتر شهردار  قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد.
12- حضور کلیه پیشــنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع 

می باشد. 
13 - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

14- داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی برای اشخاص حقوقی الزامی می باشد.
15 -چاپ آگهی نوبت اول مورخ21/ 12/ 1398
 16-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 28/ 1398/12

عباس صالح زاده - شهردار قائم شهر

شهرداری قائم شــهر در نظر دارد براساس مصوبه شورای محترم اســالمی شهر قائم شهرنسبت به 
واگــذاری طبقــات اول و دوم پارکینگ عمومی واقع در خیابان مدرس- روبــروی بانک ملی مرکزی را از 
طریق مزایده کتبی به  اشــخاص واجد شــرایط )حقیقی/حقوقی( اقدام نماید. متقاضیان می توانند به منظور 
کسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی با شماره تلفن01142084056تماس حاصل نموده و به 
منظور دریافت اســناد مزایده به واحد امورقراردادها و یا به سایت www.Ghaemshahr.ir شهرداری 

مراجعه نمایند.  
1- نــوع کار: واگذاری طبقات اول و دوم پارکینگ عمومی واقــع در خیابان مدرس روبروی بانک ملی 
مرکزی)جنب بانک مســکن( دارای چهار طبقه با اســکلت بتن آرمه و سقف تیرچه و بلوک با کف بتنی- با 
مســاحت طبقــه اول و دوم مجموعا حدود 2078 متر مربع و ظرفیت پــارک اتومبیل در طبقات اول و دوم 

مجموعا حدود 68 اتومبیل می باشد.
2- محل دریافت اسناد مزایده: واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد.

۳- مدت اجاره: به مدت یکسال شمسی می باشد.
4- مبلغ پایه بابت اجاره یکســال: طبق نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری نرخ بهای طبقات 
اول و دوم پارکینــگ ماهانه به مبلغ 80/000/000 ریال )هشــتاد میلیون ریال( و برای یکســال به مبلغ  

960/000/000 ریال )نهصد و شصت میلیون ریال( برآورد و اعالم گردید.
تبصره: طبق مصوبه مذکور، نرخ ورودی هر اتومبیل برای یک ســاعت استفاده از پارکینگ 20/000 ریال 
)بیســت هزار ریال( و به ازای هر ســاعت اضافه توقف خودرو در پارکینگ، 10/000 ریال )ده هزار ریال( 

می باشد، لذا مستاجر موظف است طبق مصوبه تعیین شده وجه از شهروندان دریافت نماید.
5- میزان سپرده شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ پایه ، مبلغ به عدد48/000/000 ریال به حروف 

)چهل و هشت میلیون ریال ( به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.

))آگهی تجدید مزایده کتبی((  نوبت دوم
6- براســاس ماده 5 آیین نامه مالی شــهرداری ها، شــهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

میباشد.
7- مطابق ماده 8 آیین نامه مالی شــهرداری ها، هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از 
ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشــود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با 
نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ 

قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- مهلت دریافت اســناد: از تاریــخ  1398/12/21 لغایت 1399/1/14 قابــل تحویل به متقاضیان 

می باشد.
9- زمان تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/1/18 بعد از ثبت 

دبیرخانه تحویل دفتر قراردادها گردد.
10-به پیشــنهادات فاقد سپرده یا امضاء، مشــروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد ، 
چک شــخصی و نظایر آن و یا پیشــنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
11- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 12روز یکشنبه مورخ 1399/1/24در دفتر شهردار 

قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد.
12- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد.

13- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
14-چاپ آگهی نوبت اول مورخ 1398/12/21

15-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ  1398/12/28
عباس صالح زاده - شهردار قائم شهر

گواهینامــه موقــت پایــان تحصیالت 
اینجانــب پیام اســدی فرزنــد عباس 
مقطع شناســنامه 1939  بــه شــماره 

 کارشناســی رشته مهندســی عمران صادره از دانشگاه 
صنعتی شریف مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.

تدوم
نوب

آگهی تغییرات شرکت لیا سیلیس 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۲56۲ 

و شناسه ملی ۱0۸6۱4۱۳4۹4 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/12/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای وحید فرهنگی به شــماره ملی 0046301712 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای رضا صفایی به شــماره ملی 4322057888 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل و آقای کرمعلی لزگی به شــماره ملی 5809736432 به ســمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک،  ســفته و بروات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی با امضــا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با 

مهر شرکت می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری 
قزوین

شناسه آگهی: )806810(

آگهی تغییرات شرکت لیاسیلیس)سهامی خاص(
 به شماره ثبت ۲56۲ و شناسه ملی ۱0۸6۱4۱۳4۹4

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/12/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای وحید فرهنگی با کد ملی 0046301712 و آقای رضا صفایی با کد ملی 
4322057888 و آقای کرمعلی لزگی با کد ملی 5809736432 به عنوان اعضای هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

شناسه آگهی: )806808(


