
مجله کیهان ورزشی، امروز )دوشنبه 5 آبان 1399( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه 
کیهان ورزشی، حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان است و آخرین اخبار فوتبال ایران 
و جهان را می توانید در هفته نامه کیهان ورزشــی مطالعه کنید.  در شــماره 3301 کیهان 

ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- مشکل ورزش را از »سرچشمه« حل کنید! )چشم انداز(

- استیضاح نباشد وجدان که هست! )تکاپو(
- جنگجویی از جنوب )نگاه چند بعدی(

- معترضان دست به دامن مجلس شدند )زیر ذره بین(
- وایکینگ سرخ! )پرونده خارجی(

- ... و آخرین اخبار ورزش شهرســتان ها و رشــته هایی چون کشــتی، بسکتبال، والیبال، 
دوومیدانی، هندبال، کاراته، جودو، بوکس، پینگ پنگ، شنا، فوتسال، شطرنج، سوارکاری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد:  سرمایه شــرکت از مبلغ 10/000/000/000 ریال به مبلغ 
21/000/000/000 ریال منقسم به 2100 سهم 10/000/000 ریالی مشتمل 
بر 1000 سهم بی نام و 1100 سهم بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش 
یافته و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فنی 
و ساختمانی راد مکانیک اهواز شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 382464 و شناسه ملی 10420228342 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای 
حمیدرضا ریاضی به شــماره ملی 2410892418 به ســمت رئیــس هیئت مدیره آقای 
محمدعلی احترام به شــماره ملی 0068578776 به نمایندگی از شرکت تعاونی بهپویش 
سمند آریا به شناسه ملی 10103872672 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی 
طزری شــماره ملی 0072717361 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی مقصودی 
شماره ملی 0059620692 به ســمت مدیرعامل)خارج از اعضاء(- حق امضا کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء دو نفر از سه نفر آقایان مهدی مقصودی، هادی طزری و حمیدرضا ریاضی همراه با 
مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت بسا تندشار سهامی خاص
به شماره ثبت 347926 و شناسه ملی 10103917414

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/12/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه 
نقد برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 به تصویب مجمع رسید. 
سهراب تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 به عنوان بازرس 
اصلی و وحید عامریان با شماره ملی 4591191931 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان 

به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های
طعم طبیعت حامی شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 464020 و شناسه ملی 14004570125

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/11/8 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه بنیاد تعاون سپاه به شناسه ملی 14003691943 
با نمایندگی هرمز خواجوی با کدملی 1840261315 و شــرکت جهاد خانه سازی 
رزمنــدگان به شناســه ملــی 10101394058 با نمایندگی علــی عبادت طلب 
بارکوســرائی به کدملی 2720906077 و شــرکت صنایع معدنی شــهاب سنگ 
به شناســه ملی 10101278928 با نمایندگی مجید خلیلی خوشــنود به کد ملی 
4280725683 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت فردوس
سهامی خاص به شماره ثبت 81916 

و شناسه ملی 10101265667 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/20 
به موجــب مجــوز شــماره 1745/7/680/119/845033 مورخ 
1398/11/6 مرکــز انتظام پلیس پیشــگیری ناجا تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: محل موسسه به استان تهران - منطقه 15 شهرستان 
تهران - بخش مرکزی - شــهر تهــران - محله میدان ولی عصر 
کوچه طاووس خیابان شــهید دکتر حسن عضدی پالک 30 طبقه 
دوم واحد 4 کدپستی 1598718331 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات موسسه ناجی گستر قائم
 به شماره ثبت 45033 و شناسه ملی 14007694568 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/03/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت گــروه صنعتی 
بین المللی محصوالت پارس)با مسئولیت محدود( ثبت شده به شماره 
179869 و شناسه ملی 10102220898 شرکت تدبیرپردازان پاسارگاد 
شرق)ســهامی خاص( ثبت شده به شــماره 466966 و شناسه ملی 
14004686193 شــرکت پخش مدبران کوشای ایرانیان)با مسئولیت 
محدود( ثبت شده به شماره 472476 و شناسه ملی 14004928845 

برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت پایدار تیمچه سهامی خاص 
به شماره ثبت 488296 و شناسه ملی 14005665210 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/15 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محمد کرمــی به کد ملی 
0452124816 بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل و علی رضــا کرمی به کدملی 0440104092 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و میالد کرمی به کد 
ملی 0440383412 به ســمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شــدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها 
و عقود اسالمی و ســایر نامه های عادی و اداری با امضاء 
رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بهین فوم گستر ماد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 506101 

و شناسه ملی 14006588400

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1398/12/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - سرمایه شرکت از 
مبلــغ 25326305700 ریال به مبلغ 151957834200 ریال 
منقســم به 18111780 سهم 8390 ریالی با نام که از طریق 
مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص 
به شماره ثبت 28144 و شناسه ملی 10100736086 

آگهي تجدید)نوبت دوم(
 مناقصه شماره 99/35

)یک مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی( 
شــرکت مخابرات ایران – منطقه فارس، در نظر دارد 
نســبت به عملیات اجرای طرح FTTH  شهرک الهیه واقع در 
شهرک بهشتی )شامل: اخذ مجوز شهرداری ، حفاری، کابل کشی 
خاکی، کانالی و هوایی و مرمت مســیر(در دو محور را بر اساس  
مشخصات موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
 لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل مي آید

 متقاضیــان جهــت کســب اطالعات بیشــتر بــه آدرس های
WWW.TCI.IR و  FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

شركت مخاربات اریان 
)سهامی عام(

منطقه فارس شــرکت مخابرات ایران )منطقه قزوین( در نظر دارد »خریداری کابل هوایی مهاردار 
و بدون مهار و سیم رانژه« را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزار نماید. متقاضیان 
شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت مخابرات 

منطقه قزوین به آدرس WWW.QAZVIN.TCI.ir مراجعه نمایند.
مدیریت مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه قزوین

آگهی مناقصه یک مرحله ای 
)چاپ نوبت اول( 

شماره مناقصه: 99/16/ق
شرکت مخابرات ایران

)سهامی عام(
مدیریت منطقه قزوین

مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه: تهیه و تامین یراق آالت، تجهیزات سیستم اتصال زمین و احداث کامل 
خط 230 کیلوولت دومداره ارتباطی پست پارود

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/425/000/000 ریال )ضمانتنامه شرکت 
در فرآیند ارجاع کار می بایست دارای 3 ماه اعتبار از آخرین مهلت تحویل پاکات و همچنین 

قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد.(
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: از ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 

99/7/29 لغایت ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/8/6
نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه 

setadiran.ir  تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
روز  بعدازظهر   3 ساعت  تا  حداکثر  مناقصه:  و  کیفی  ارزیابی  پاکات  تحویل  تاریخ 

سه شنبه مورخ 99/8/20
تاریخ و محل بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 

مورخ 99/8/21- امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 
در جلسه مذکور، پاکات ارزیابی کیفی گشوده و جهت بررسی و امتیازدهی تحویل کمیته فنی 
پاکات مناقصه در همین جلسه تعیین و کتبا به اطالع  بازگشایی  بازرگانی می گردد.  زمان 

مناقصه گران خواهد رسید.
که  مناقصه  و  کیفی  ارزیابی  پاکات  مناقصه:  و  کیفی  ارزیابی  پاکات  تحویل  نحوه 

توسط مناقصه گر تهیه می شود می بایست به دو شکل تحویل شود:
1- بارگذاری پاکات )ارزیابی کیفی، پاکت الف، پاکت ب و پاکت ج( به صورت الکترونیکی 

در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمان بندی.
زاهدان،  آدرس  به  زمانبندی  با  مطابق  مناقصه  )الف(  پاکت  فقط  فیزیکی  تحویل   -2
تلفن:  بلوچستان،  و  سیستان  منطقه ای  برق  شرکت  دبیرخانه    ،39 و   37 دانشگاه  حدفاصل 

05431137057
تحویل پاکات به هر دو روش الزامیست 
مدت انجام کار: 6 )شش( ماه شمسی

پیام مدیریت مصرف
مدیریت مصرف برق یعنی بهینه، به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف کنیم

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
شناسه آگهی: 1029770                 شناسه نوبت چاپ: 1094430

م الف: 586

 آگهی ارزیابی کیفی 
و مناقصه همزمان شماره 99/18

 برق منطقه اینوبت اول
استان سیستان و بلوچستان

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( در نظر دارد خرید انواع باتری 2 ولتی سرب اسید )تر( 
در آمپرســاعت های مختلف به شماره ثبت 2099001406000029 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
 www.setadiran.ir دریافت اســناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 99/8/6.

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 99/8/12
آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکت های پیشنهادی: تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 99/8/26

مهلت ارسال اصل پاکت الف: تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 99/8/26.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 99/8/27.
ساختمان شماره یک- طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.

محل تحویل پاکت الف: کرمان- بلوار شهید عباسپور- اداره دبیرخانه شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان کد پستی: 7614653143
تذکر مهم: تحویل نسخه اصل پاکت الف به صورت الک و مهر شده به آدرس فوق الذکر الزامی می باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 1/249/087/000 ریال به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در ذیل: 
- رسید واریز وجه به شماره شبا IR810100004101121638162028 و شناسه واریزی 36312165922450081050000000 بانک مرکزی 

- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند.
- سایر ضمانتنامه های مقرر در بندهای )پ(، )ج(، )چ(، )ح( ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و اصالحیه های بعدی آن.

- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط، مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت 
مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنًا این آگهی در سایت اینترنتی به آدرس های http://iets.mporg.ir ،www.krec.co.ir و www.Tavanir.org.ir در دسترس می باشد.
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات 10، 11و 4[

 دولــت انتقالی ســودان، فلســطین را با وعده
81 میلیون دالر فروخت!

ســوی  از  حــزب اهلل  بــه  فشــارها  افزایــش   
 آمریــکا همزمــان بــا بازگشــت ســعد حریری 

به قدرت!

 حمله انتحاری داعش به مرکز آموزشــی کابل؛
30 شهروند شیعه افغان به شهادت رسیدند.

 پلیــس آمریــکا یــک سیاه پوســت دیگــر را 
به گلوله بست و مردم به خیابان ها برگشتند.

گزارش خبری کیهان

تکرار »فتنه اکتبر« در عراق
با هدف حذف حشدالشعبی و پارلمان برای نجات آمریکا

 ابالغ دســتورالعمل »نحوه مقابله با ترک وظایف 
قانونی مدیران و کارمندان«.

 رئیس  کمیسیون عمران مجلس: نیمی از درآمد 
خانوارها صرف اجاره مسکن می شود.

 فرمانده ســپاه:   برخورد پلیس با اراذل و اوباش 
مورد قبول مردم بود.

 رئیس  شورای تامین کنندگان دام زنده: کمبود دام 
و گوشت در کشور نداریم.

50 درصد کارمندان در تهران تا پایان آبان ماه دورکار شدند

تعطیلی یک هفته ای 3 گروه از مشاغل
در 43 شهر بحرانی

 ]صفحه آخر[

انصار اهلل فرودگاه ها و پایگاه های نظامی سعودی را
با موشک و پهپاد درهم کوبید

دیدار جمعی از همسران شهدای انقالب اسالمی
با خانواده شهید امر به معروف محمد محمدی

تعدادی از نمایندگان تشــکل بانوان شهدای انقالب اســالمی در اقدامی ارزشمند با حضور در منزل 
شــهید امر به معروف »محمد محمدی« ضمن دیدار با خانواده شهید، نسبت به مقام این شهید بزرگوار 

ادای احترام کردند.
پاســدار بسیجی محمد محمدی، شامگاه یکشنبه گذشته در عمل به فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر در درگیری با 7 تن از اراذل و اوباش در شرق تهران مورد اصابت چاقو قرار گرفت و علی رغم اقدامات 

درمانی در نهایت به جمع شهیدان پیوست.

 انقالبیون یمن بار دیگر مواضع حســاس نظامی 
آل سعود را در هم کوبیدند.

 فرودگاه های جیزان، ابها و پایگاه نظامی خمیس 
مشیط و پایگاه نظامی ملک خالد در عربستان طی 

این عملیات هدف قرار گرفتند.
 ســخنگوی نیروهای مســلح یمن: این عملیات 
 پهپادی با اســتفاده از ســه فرونــد پهپاد قاصف2 

و با دقت انجام شده است.

 موشک بالستیک انقالبیون نیز نشست فرماندهان 
ائتالف سعودی را در مأرب هدف قرار داد.

 در این عملیات دستکم، سه افسر بلندپایه وابسته 
به ائتالف سعودی کشته شدند. 

 مــأرب اصلی تریــن مرکز حضــور عناصر حزب 
االصالح یمــن، به عنوان مهم تریــن حامی دولت 

مستعفی یمن به شمار می رود.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

بزک کنندگان بایدن
معلولیت ذهنی دارند

یا مأموریت؟!

در جلسه حضوری با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد

انتقاد اشکالی ندارد ولی هتک حرمت رئیس جمهور و سایر مسئولین حرام است

توصیه های رهبری برای مهار کرونا
تصمیم قاطع، اقناع مردم و همکاری همگانی

]صفحه 3[

 

مرزهای
ممنوعه!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: الزمــه اِعمال مدیریت صحیح و 
مناسب »اتخاذ تصمیم های قاطع حاکمیتی«، »اقناع افکار عمومی« و 

»همکاری همه دستگاه ها و همچنین همکاری مردم« است.
 این همکاری فقط مختص مقابله با کرونا نیســت بلکه باید در همه 
مسائل به خصوص مسائل سیاسی وجود داشــته باشد زیرا کشور که 
دارای ملتی قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، به طور طبیعی با 

مسائل مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.
 در برخی کشورها همانند آمریکا بدترین مدیریت اعمال شده است 
ولی ما باید تالش کنیم از این حادثه که با جان و سالمت مردم و امنیت 

و اقتصاد آنها در ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.
 هتک حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به مسئوالن بیشتر، 

به خصوص در میان مسئوالن باالی کشور.

 ممکن است انتقاد درستی داشته باشید، انتقاد کنید  اشکالی ندارد 
اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است. اینگونه رفتارها و هتک 
حرمت، روش آمریکایی ها است که در مناظره ها و کارهای مطبوعاتی، 
خود را در دنیا رسوا کرده اند تا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی 

آنها می گوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما نگاه می کند.
 روش ما اســالمی و قرآنی است، یعنی انتقاد بیان می شود اما هتک 

حرمت انجام نمی گیرد.
 باید حرمت رؤســای ســه قوه و مسئوالن کشــور که در عرصه 

خدمت رسانی به مردم هستند، حفظ شود.
 هنگامی که وزارت بهداشت، مصادیق محدودیت را تعیین کرد، بقیه 
دســتگاه ها باید بدون در نظر گرفتن مالحظات دیگر، آنها را رعایت و 

اجرا کنند.

به مناسبت سالگرد سخنرانی 
امام خمینی )ره( بر ضد کاپیتوالسیون

امام از همان ابتدای نهضت 
تکلیف آمریکا را روشن کرد

3

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی 
در بیانیه ای تأکید کرد

افراط گری و 
هتک حرمت ساحت پیامبر)ص( 

دو روی یک سکه اند

۱۱
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نیروی زمینی ارتش 

در مناطق مرزی 
شمال غرب کشور برگزار شد

3

3

معارفه نماینده جدید 
رهبر معظم انقالب در سوریه

3

»پرویز اسکندرپور« هنرمند مطرح 
هنرهای تجسمی درگذشت

 از آنجا که جنبه های امنیتی و اقتصادی نیز 
بنابراین  است،  بیماری  همین  از  نشأت گرفته 
اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، ســالمت 

مردم است.
 کنتــرل دقیق مبــادی ورودی کشــور، 
به  بین شهری  ترددهای غیرضرور  محدودیت 
همراه اقناع مردم و اِعمال سخت گیرانه ضوابط 
محیط های  و  شــهری  حمل ونقل  ناوگان  در 
عمومی، از جمله مصادیق محدودیت ها است 
که مسئولیت اصلی اجرا و نظارت، با شورای 

امنیت کشور و نیروی انتظامی است.
 متأسفانه گاهی برخی از مسئوالن در رعایت 
مواردی مثل ماســک زدن به شیوه صحیح یا 
رعایت فاصلــه، کوتاهی می کننــد که این 
بی اعتنایی ها بر رعایت های عمومی مردم هم 

اثر منفی می گذارد.
 همه آنچه گفته شد در حکم ابزار است و آنچه 
به این ابزارها، جان و روح می بخشد پروردگار 
متعال اســت که باید با دعا و تضرع، نظر لطف 
الهی را که همواره شامل حال ملت ایران بوده 

است، برای عبور از این گردنه نیز جلب کرد.
 کارهای بزرگی در کشــور در جریان است 
و بــه توفیق الهی هیچ حادثه ای نتوانســته 
جمهوری اسالمی را متوقف کند اما باید این 
موانع را که موجب ُکند شدن حرکت می شود، 

هر چه زودتر برطرف کرد.


