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دستاوردهای معنوی سفر حج و توجه 
به توصیه های رهبر معظم انقالب- بخش دوم

عبادت الهی 
نه سیاحت دنیوی

... از جملــه غفلت های احتمالــی در حج، یکی 
این اســت که کسانی به جای شــرکت در نمازهای 
جماعــت، به جای طواف مســتحبی، به جای حضور 
در فضای معطر مســجدالحرام یا مسجدالنبی، سراغ 
زرق و برق های بی ارزش و پــوچ و بازارها و مغازه ها 
بروند، برای اینکه جیب دولت های بیگانه الابالی نسبت 
به منافع مسلمین را پر کنند، جیب کارگر و سرمایه دار 
آنها را با پول ایرانی و با ثروت ملی شــان پر کنند، به 
جای شــرکت در نماز جماعت به دکان گردی بروند و 
اجناسی را تماشا کنند، انسان متأسف می شود... این 
بهتر و مفیدتر و مهم تر است که انسان به نماز جماعت، 
به عبادت، به ذکر به توجــه و به حضور در جماعات 
است، سوغات  واقعی حج  اینها دســتاورد  بپردازد، 
اینهاست، سوغات، معنویتی است که شما در خودتان 
ذخیره می کنید و می آورید، اخالق و روحیاتی است که 

با خودتان می آورید...
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
تاریخ 93/9/30 در دیدار دست اندرکاران مراسم حج با ایشان 
سخنانی را ایراد کردند که متن فوق بخش کوتاهی از سخنان 

گهربار مقام معظم رهبری است.
در بخــش اول گزارش با نظــرات چند تن از حجاج که 
ره توشــه های معنوی و مادی خود در سفر به بیت اهلل الحرام 
آوردند و برای ما بازگو کردند آشنا شدیم و فلسفه سوغات و 
ســوغاتی آوردن از سفربه خصوص سفر زیارتی حج را هم از 
زبان چند کارشناس شنیدیم، در بخش دوم گزارش نقطه نظر 
صاحب نظران و دســت اندرکاران حج و زیارت و نمایندگان 
مجلس درخصوص مضرات بازارگردی در ســفر معنوی حج 

را جویا می شویم.
حج، سفر معنوی

خداوند در آیــات قرآن، هدف از خلقت آدمی را عبادت 
خود معرفی کرده و سپس بیان کرده که انسان با عبادت خدا 
به تقوای الهی دســت می یابد و این که همین تقوا است که 
علم لدنی و شــهودی و یقین را موجب می شود و انسان را تا 

کمال وجودی باال می برد.
خداونــد درباره حج به عنوان یکی از مصادیق عبادت به 
همین مســئله به شکل مستقیم اشــاره داشته و در آیه 37 
سوره حج بیان می کند که مناسک حج از جمله قربانی برای 
آن اســت که انسان تقوای الهی را به دست آورد و به نمایش 
بگذارد و زمینــه تکبیرگویی در همه وجود خویش را فراهم 
آورد و خداوند را این گونه هم بزرگ بیابد و هم به بزرگی یاد 

کرده و در برابر عظمتش خاضع و خاشع شود.
بنابرایــن، آن چه در هر عبادتــی از جمله عبادتی چون 
مناســک حج باید مدنظر باشد کســب نتایج بی واسطه و با 
واســطه آن یعنی تقوای الهی و یقین و علم شهودی در سه 

مرتبه علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین است.
حجت االسالم منصور پورخلیلی پژوهشگر مسائل دینی 
در گفت وگو با گزارشــگر کیهان به ره آوردهای معنوی سفر 
حــج و آثار مخرب توجه به مادیات در ســفر به خانه خدا از 
سوی یک حاجی اشــاره می کند و در توضیحاتی می گوید: 
»حاجــی که حج و قصد خانه خدا می کند، در حقیقت قصد 
انقطــاع از موطــن و همه متعلقاتی می کنــد که در موطن 
خویش دارد و می خواهد در مسیری قرار گیرد که نهایت آن 
خانــه خدا و بیت اهلل الحرام در ظاهر و مالقات و لقای وجه اهلل 
در باطن است. این بریدن از موطن و متعلقات آن باید صورت 
بگیرد تا انسان گام در راه بگذارد و وقتی گام در راه گذاشت 
دیگــر همان طوری که متعلق را با خــود ندارد؛ زیرا خانه و 
متعلقات آن را در مکانی گذاشته است و از آن جا بیرون زده 
است، اما این گام نخست است که متعلق را واگذارد، گام دوم 
که ســخت تر و اساسی تر است، واگذاری تعلق به این متعلق 
اســت. این تعلق دیگر در بیرون نیست؛ زیرا عالقه و علقه در 
درون آدمی است. وقتی متعلق را گذاشت باید همراه آن تعلق 
و عالقه به آن ها را نیز بگذارد تا بتواند در مســیر کمال گام 

*حجت االسالم پورخلیلی 
پژوهشگر: برخی از 

افراد در سفر حج نه تنها 
متعلقات خود را ترک 
نمی کنند، بلکه آن را 
بر دوش کشیده و به 

شکل دالر و ریال به حج 
می برند و سپس آن را به 
شکل دیگری می آورند و 
متعلقات خود را به شکل 
وزنی و حجمی افزایش 

می دهند.

* حجت االسالم محمد 
آفتابی، کارشناس 

فرهنگی: خرید کاالها 
و سوغاتی از عربستان 
و سفر حج به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم 
باعث تقویت وهابیت 
است که نتیجه آن 
ریختن بمب بر سر 
مردم مظلوم یمن 

باواسطه و بی واسطه 
می شود.

بردارد؛ چراکه انسان اگر می خواهد غیر از حج خانه خدا، حج 
وجه اهلل و لقای آن را داشــته باشد، باید تعلق را کنار بگذارد. 
با وجود تعلق به متعلقــات دنیوی نمی تواند به لقای الهی و 

لقای وجه اهلل برسد.«
این پژوهشــگر مســائل دینی در تکمیل توضیحاتش 
خاطرنشان می کند: »آن حاجی که متعلق را گذاشته و هنوز 
در دل گرایــش دارد و علقه و عالقــه اش به آن متعلقات در 
دل دارد، نمی تواند به حج واقعی برســد؛ زیرا کمال االنقطاع 
بایــد با از میان بردن گرایش به غیر خدا انجام گیرد تا کمال 
اتصال تحقق یابد. بســیاری از مردم ممکن اســت متعلق را 
بگذارند ولی عالقه و علقه خود را به متعلقات وانمی گذارند و 
هنوز در دل تعلق خاطر دارند؛ همین تعلق خاطر اســت که 
ایشان را پایبند دنیا می کند و جان کندن برای آنان سخت و 
دشوار می شود. کسی که هم متعلق را گذاشت و هم با تعلقات 
درونی و عالئق خویش به این متعلقات خداحافظی کرد و در 
مســیر حج گام گذاشت و قصد خانه خدا و سپس وجه اهلل و 
خدا کرد، آن می تواند حاجی واقعی باشــد و در برابر عظمت 
الهی تکبیرگو شود و تکبیرگویان آن شهادت ها و سخنان را 
در مراسم حج بر زبان راند وگرنه دل چیزی می گوید و زبان 
چیزی دیگر. دل می گوید مال و منال و نام و نشان دنیا، زبان 
می گوید خدای که شــریک ندارد و دل در گرو آن دارم. این 

همان نفاق است که نمی گذارد حاجی به حج برسد.«
حجت االســالم پورخلیلی توصیف خواندنــی در مورد 
حجاجی که در ســفر حج به فکر خرید و ســوغات هستند 
می کند و در ادامه می گوید: »بدتر از این افراد کسانی هستند 
که نه تنها متعلقات را ترک نکردند بلکه آن را بر دوش کشیده 
و به شکل دالر و ریال به حج می برند و سپس آن را به شکل 
دیگری درمی آورند و متعلقات خودشــان را به شکل وزنی و 
حجمی نیز افزایش می دهند. این حاجی نه تنها تعلقات را از 
دل بیرون نکرده بلکه متعلقات را نیز از موطن خود بر دوش 
گرفتــه و با خود آورده اســت. او هم از نظــر درونی و هم از 
نظر بیرونی حمال است؛ زیرا در حال َحمل و ِحمل است. او 
مانند زنی اســت که بچه ای بر دوش و بچه ای را در دل دارد 
و آبستن آن است. این دیگر فرصت عبادت را پیدا نمی کند؛ 
زیرا همه فکر و خیال و تن و جان و روان وی در گرو متعلقات 

و تعلقات است.«
وی می افزاید: »اصوالً اغلب کســانی که به حج می روند 
و از همان اول دغدغه ســوغاتی بــرای این و آن دارند و یک 
فهرســتی از خرید بــا خود همراه کرده انــد دیگر وقت پیدا 
نمی کنند که با خدا بنشینند و دو کلمه حرف حساب بزنند. 
آن که با بار یا فهرســت خرید رفته است دیگر میقات شبانه 
با خدا و خلوت با یار را نمی فهمد. تمام ذهن و فکرش خرید 
است و این که فرصت ها از دست می رود و هنوز بازار را ندیده 

و نگشــته اســت. بدتر این که قیمت ها و کاالهای متعدد و 
متنــوع در بازار فرصــت را از آدمی می گیرد. این که از کدام 
جنس و مارک و مدل بخرم و کجا ارزان تر و بهتر اســت. بعد 
از خرید هم باید این ها را در هتل و اقامت گاه ببرد و محافظت 
کند و اگر مدینه بعد باشد باید آن را تا مدینه هم ببرد و اگر 
مدینه قبل باشد خرید پس از مراسم ممکن است دست ندهد 
و باید در مدینه بخرد و بار کند. این شــخص همیشه دغدغه 
دنیــا و متعلقات آن را دارد و دیگر جایی برای خدا نیســت. 
این گونه اســت که این کارگاه عظیم تقوا و دوره کوتاه مدت 
تعلیم و تزکیه الهی در مناسک حج می رود درحالی که هیچ 

نیاموخته و تزکیه نداشته است.«

پورخلیلــی در ادامه می گوید: »البته گفته اند ســوغاتی 
از مکه و مدینه آوردن خوب اســت ولی گفته اند ســوغاتی 
نه بازاریابی و بازارگردی. خرید ســوغاتی به قیمت و میزان 
و مقدار حجم مادی آن بســتگی ندارد بلکه به همان ارزش 
معنوی آن بســتگی دارد. حاجی باید حــج بگزارد و فارغ از 
ســوغاتی و خرید باشد و اگر وقت دســت داد در پایان حج 
چیزی در حد و اندازه ســوغاتی معنوی بخرد و بیاورد نه آن 
که بازار مکه و مدینه را بار هواپیما و کشتی و ماشین کند و 
به خانه بازگردد. این حاجی همان حاجی دنیا است و حج او 
چیزی جز قصد دنیا نیست؛ چون نتوانسته از متعلق و تعلقات 

دل بکند و به خدا برسد.
اعمال واقعی حج چیست؟

یک مسلمان قبل از آنکه به سفر حج مشرف شود 
چــه باید بکند و در طول ســفر معنوی حج نیز چه 

وظایفی برعهده دارد؟
حجت االســالم محمد آفتابی کارشــناس فرهنگی در 
گفت وگو با گزارشگر کیهان در پاسخ به این سؤال می گوید: 
»درمــورد اعمــال حج خدای ســبحان در قــرآن و روایات 
اهل بیت)ع( واجب کرده که هر فرد مســلمان که شرایط 
رفتن به حج و تمکن مالی دارد باید به این سفر برای یک بار 
هم که شده مشرف شــود و مناسک حج را بجا آورد و برای 
شرح وظایف حجاج باید به منابع و آموزه های قرآنی و سنت 

پیامبر و اهل بیت علیهم السالم رجوع کند.«
وی به وظایفی کــه حاجی می پردازد و خاطرنشــان 
می کنــد: »فرد قبــل از رفتن به حج باید یــک آمادگی و 

ظرفیت روحــی و روانی خاصی پیدا کنــد که این مقدمه 
مناسک حج است که از منزل شروع می شود و بخشی از آن 
به واسطه اعمال قلبی و بخشی هم به واسطه اعمالی است 
کــه یک فرد باید انجام دهد و آن پاک کردن مال اســت و 
البته خرید سوغات هم هست که از مال پاک شده )خمس( 

باید تهیه شود.«
حجت االســالم آفتابی به اعمالی که در سرزمین وحی 
باید انجام شود هم اشــاره کرده و می گوید: »آنچه در حین 
ماقبل و بعــد از انجام حج باید مورد توجه حاجی قرار گیرد 
و آن را رعایت نماید این است که انسان در این سفر مهمان 
خداست و کمتر سفری اســت که انسان مهمان خدا باشد، 
انســان در مناسک حج، هنگام مســجد رفتن و روزه گرفتن 
مهمان خداســت و خدا میزبان اوست، این مسئله باید مورد 

توجه حجاج باشد.

نکته دیگر عبادت حاجی است که از وقتی محرم می شود 
تا خارج شــدن از آن حاجی مشــغول عبادت است و در راه 
کسب معارف الهی در حج مســیر جدیدی را ایجاد می کند 
که ذهن و روح او را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند ملکه 

ذهنش کند.«
به اعتقــاد این کارشــناس فرهنگی کســب معرفت و 
اخالق در مناســک حج اســت که باید در وجودش رخ دهد 
و اتفــاق بیفتد معرفت الهی و معرفت نبوت و والیت یکی از 

شاخص هایی است که در حج صورت می گیرد.
حجت االسالم آفتابی با تاکید بر این نکته که حج مسیر 
انســان را به سوی خدا برای حاجی ترسیم می کند می گوید: 

»اعمال حج به گونه ای اســت که حاجی را در راه رســیدن 
به خدا از نظر روحی بیشــتر مهیا می کند، همچنین تطهیر 
صحنه دل بر ذات اعمال حج وجود دارد و اگر انســان زمینه 
را داشته باشد می تواند پاک شود؛ حج با انگیزه غیرالهی نباید 
اتفاق افتــد در غیر این صورت ثمری بــرای حاجی ندارد و 
رویگردانی از خدا می شود و لو آنکه در سرزمین الهی صورت 

گرفته باشد.
وی با اســتناد به روایتی از امــام صادق)ع( در خصوص 
هزینه هــای اضافــه در ســفر معنوی حج می گویــد: »امام 
صادق)ع( نقــل فرمودند که از صرف بودجه های غیرضروری 
در حج باید صرف نظر کــرد و این مصداق حضور حجاج در 
مکه و مدینه و برگشــت آنها و بودجه های غیرضروری خارج 
از عرف اســت. مثل ولیمه دادن که اصل آن خوب است ولی 

اسراف کردن خوب و شایسته نیست.«

مادی گرایی مغایر با روح حج
تجمالت با روح حج ناسازگار است. چرا؟

حجت االسالم آفتابی پاســخ این پرسش کوتاه اما گویا 
و پر مغز را این طور می دهد و می گوید: »تجمالت در ســفر 
روحانی حج با سنت پیامبر)ص( ناسازگار است همان طور که 
امام جعفرصادق)ع( فرمودند اگر نکات ضروری در حج رعایت 
نشود؛ نشاط حج را از انسان می گیرد و نشاط معنوی و روحی 

حاجی از بین می رود.«
نظــر وی را در مــورد خرید ســوغاتی از مکه و مدینه 
می پرســم، می گوید: »خرید کاالها و سوغاتی از عربستان به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث تقویت وهابیت است که 
نتیجه آن ریختن بمب بر ســر مردم مظلوم یمن با واسطه و 

بی واسطه می شود.«
حجت االســالم آفتابی می افزاید: »شنیدیم که در برخی 
اســتانها بازارچه هایی برای خرید حجاج و ســوغاتی در نظر 
گرفته شــده اســت این حرکات خیلی خوب است و باعث 
اشتغال جوانان هم می شود و به نفع تولید داخل هم هست.«

وی با اشــاره بــه اینکه عربســتان هیــچ تولیدی در 
داخل ندارد و تمام کاالهای آنها وارداتی اســت که توســط 
واردکننــدگان خارجی صورت می گیــرد می گوید: »خرید 
ســوغاتی از عربســتان کمک کردن به ظالم است که مردم 
مظلوم یمن را مورد حمله قرار می دهد، پول خرید ســوغاتی 
نصیب تجاری می شــود که ریشــه در وهابیت دارند، چون 
بالشــک واردکنندگان این کاالها بــه دنبال تقویت وهابیت 

می باشند و سود آن به جیب اروپا و آمریکا می رود.«
فرصت طالیی حج را غنیمت شمار

بنا به فرموده قرآن کریم خداوند خانه کعبه را به عنوان 
اولیــن خانه بنا نمود تا موجب هدایت مردم شــود و در آن 
هدایــت، برای مردم برکت قرار داده اســت و یکی از عوامل 
هدایت عبادت است و بی تردید خانه کعبه به عنوان بهترین 

محل برای عبادت محسوب می شود.
امــا اینکه چرا به جای آنکه حجاج از این فرصت طالیی 
بهترین اســتفاده را ببرند، وقت خود را به بازارگردی و خرید 
ســوغاتی اختصاص می دهند سوالی است که حجت االسالم 
محمدحسین نیک فال اســتاد حوزه و دانشگاه به آن پاسخ 

می دهد.
وی در گفت وگو با گزارشگر کیهان خاطرنشان می کند: 
»طی ســالهای اخیر به دلیل افزایش امکانات رفاهی مردم، 
ســفرهای حج عمره و تمتع نیز افزایش یافته و به ســنین 
پایین جامعه رسیده است، هرچند این اتفاق خوب است ولی 
این عامل باعث شده ســفر عبادی حج جای خود را به یک 
ســفر عبادی - تجاری و در برخی مواقع به سفرهای تجاری 
دهد و بهانه آن هم روایات متعددی است که دستور بر خرید 

سوغات برای اهل خانه در سفرها بیان شده است، لذا حجاج 
باید در این سفر معنوی به چند نکته توجه کنند.«

حجت االسالم نیک فال در تکمیل توضیحاتش می گوید: 
»خرید سوغاتی یک امر مستحب است و این مستحب نباید 
یک امــر واجب یا مســتحب فراتری را که شــاید در طول 
عمر یک بار نصیب انسان می شــود، تحت الشعاع قرار دهد. 
مستحبی که محل نزول قرآن، محل تنفس امام زمان )عج( و 
محل گام نهادن پیامبر اعظم)ص( و اهل بیت)ع( بوده است و 
بهتریــن مکان برای دعا، نیایش عبادت، تالوت قرآن و باالتر 
از همه امری اســت که مورد تاکیــد ائمه بوده و آن 365 بار 
طواف نمودن در ایام الســالم در مکه می باشــد و همان طور 
که رهبر معظم انقالب فرمودند: هیچ جا مثل مسجدالنبی و 
مســجدالحرام نمی شود و این فرصت در اختیار حاجی است 

در حالی که همه جا می توان بازار رفت و جنس خرید...
این اســتاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه آیا 
واقعا این بی سعادتی و بیچارگی نیست می افزاید: »جنس هایی 
که در عربستان خریداری می شود جنس بنجل خارجی است 
که خیلی از آنها یک بار هم قابل اســتفاده نیست و در بازار 

ایران جنس بهتری را می توان یافت.«
چادر سوری با مارک ایرانی

حجت االســالم نیک فال به یک اتفاق بسیار جالبی که 
برای یکی از اقوام ایشــان در سفر به ســوریه رخ داده اشاره 

می کند.
وی می گوید: یکی از اقوام در ســفری که قبال به سوریه 
داشته چادر مشــکی خریداری کرده بود و پس از مراجعت 
متوجه شده بود که در گوشه ای از چادر نوشته شده ساخت 

ایران!
این نشان می دهد که برخی از این اجناس جنس ایرانی 

است که به خود ما می فروشند.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه در ادامه با طرح ســوالی 
می گوید: »آیا دســتور دین در خصوص خرید ســوغاتی که 
ســود آن تیری بر گلو و قلب یک مســلمان یمنی می شود 
یــا در راه هدایت و حمایت از صهیونیســت ها به کار گرفته 
می شــود، همچنان به قوت خود باقی است؟ که قطعا جواب 

نه خواهیم داشت.«
همچنین چرا باید به نام شیعه علی ابن ابی طالب زمان نماز 
و لحظات نورانی آن را در حال قدم زدن در بازار کشــورهای 
وهابی که دنبال ضربه زدن به تشیع می باشد بگذرانیم و عالوه 

بر بی مباالتی خود، مایه سرافکندگی شیعه باشیم؟
حجت االسالم نیک فال می افزاید: »آیا خرید از عربستان 
دور ریختن پول نیســت که باید حجــاج روی این محور و 
ســواالت تفکر کرده و پاسخ مناسبی پیدا کنند تا بتوانند از 

فرصت زیبا و دلنشین حج استفاده بهینه را ببرند.«

افقی:
1- از شــاگردان برجسته محی الدین ابن عربی که 
زاده همدان است 2- کشوری که باعث شکاف میان 
روسیه و اروپا شده است- مسابقه اتومبیلرانی- خالق 
جهان 3- پشت سر گذاشتن راه- کشوری در خون 
و آتش- عنوانی برای عالمان اهل سنت 4- سردار 
بزرگــی که بــه خونخواهی شــهدای کربال قیام 
کرد- ویژگی کسی که از بازی بیرون گذاشته شده 
است- بیماری خطرناکی که می رود به یک بحران 
برای کشورمان مبدل گردد 5- هنوز گرم است- رود 
بزرگی در کشور استرالیا- منطقه ای در کشور مغرب 
6- خوراک اسلحه- تظاهر به نیکوکاری- نام رهبر 
اسبق کره شمالی- منقار پرنده 7- از روزهای طرح 
ترافیک- باالتر و بهتر- بیمارستانی در تهران 8- از 
مناطق دفاع مقدس- دســته هاون- دستگاهی در 
موســیقی 9- مرغ ســخنگو-  آراینــده- آرزوی 
مجاهدان راه خدا 10- نویســنده بزرگ آمریکایی 
که رمان وداع با اســلحه را نوشــته است- جنگ 
نمایشــی 11- آهنگ و صدا- تنها ســاخته دست 
بشــر کــه از کره مــاه قابل رویت اســت- محور 
خانواده 12- از چاشــنی ها- دومین وعده غذایی- 
ســاقه بی ســر و ته- از قدیم گفته اند دو رو دارد 
13- نوعی شــلوار گشاد- از مقام های مدال آور در 
ورزش- تصویر شــاعرانه از خواب 14- فرانسوی ها 
به کارگر رســتوران می گویند- گوشه در همایون 
و راســت پنجــگاه 15- غــول اقتصاد آســیا که 
می رود آمریکا را نیز پشــت ســر بگذارد- مروارید 
خلیج فــارس- نوعــی بمب بســیار خطرناک که 
رژیم صدام در جنگ با ایران از آن اســتفاده کرد.

عمودی: 
1- اثــری از زنده یاد دکتر علی شــریعتی 
2- میوه ای از بوستان خرد- از میوه هایی که 
در بیشتر فصول ســال به شکل تازه عرضه 
نام  می گردد 3- ســخن صریح و بی پرده- 

جدید کشور زنگبار- پسوند نگهدارنده 4- نژاد 
مردم ایران- پایگاه پرتاب موشک های فضایی 
فرانســه- آتش عرب 5- شهری در استان 
فارس- منطقــه ای در جنوب غرب تهران- 
شهر بندری مهم کشــور لهستان 6- حافظ 
انســان در برابر لغزش ها- صد متر مربع- از 
نام های جهنم- ساز شکوه گر 7- واحد پول 
کشــور آفتاب تابان- پزشک انسان دوستی 
که طب کــودکان را در ایران بنیان نهاد- از 
ســبزی های کوهی 8- پشه خطرناک- واژه 
خطا در زبان انگلیســی 9- سبکی در شعر 
دانه های خوراکی  از  زمان ســنج-  فارسی- 
10- حیوان اهلی شــده-  زدنی رفیق ناباب- 
نام دیگر بیماری خطرناک ایدز 11- مشــکل 
از  به غیر  اصلی هوای شــهرهای صنعتی- 
سیدها می گویند!- کشیدنی سواد بیسوادان 
12- از محصوالت خشــک میوه ای صادراتی 
ایران- از اعضای تکلــم- قوم آتیال- نوعی 
دیپلم 13- سوگلی سازهای ایرانی- میوه ای 
بهشتی- گوشت گیاهی 14- قهرمان افسانه ای 
و مردم دوست انگلیســی ها- پاک و پاکیزه 
15- نمایشنامه ای از ژوزه ساراماگو نویسنده 
مشــهور پرتغالی- اثری از ژان ژاک روسو.

شماره 10370 جدو    ل
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن اسکان گستر امید

از کلیه اعضاء محترم تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت اول این شــرکت که رأس ســاعت 8/30 صبح 
روز شــنبه مورخ 94/7/18 در محل تاالر مروارید واقع در خیابان دکتر 
فاطمی غربی، خیابان اعتمادزاده، درب شــرق پادگان امام خمینی)ره( 
برگزار می شــود حضور بهم رســانند. ضمنا یادآوری می شود مجمع 
عمومــی عادی به طور فوق العاده نوبت اول با حضور نصف به عالوه یک 

کل اعضاء اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر است.
تذکر: کلیه افراد و اعضایی که تقاضــای کاندیدای عضویت در هیئت 
مدیره و بازرسی شــرکت تعاونی را دارند. ضروری است حداکثر ظرف 
مــدت یک هفته از انتشــار آگهی مدارک هویتی خــود به همراه عدم 

سوءپیشینه و تکمیل فرم ثبت نام را تحویل هیئت مدیره نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت.
2- رســیدگی و اتخــاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی ســال 93 

شرکت.
3- تصویب بودجه مورد نیاز سال 94 شرکت.

4- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت.

                  هیئت مدیره تعاونی مسکن

سازمان بهشت زهرا)س( در نظــر دارد 2 پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید. بدینوســیله از اشخاص حقوقی واجد شــرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به 

عمل می آید.

ف
مبلغ سپرده شرکت موضوع مناقصهردی

در مناقصه به ریال
مدت 
محل اجراقرارداد

در قطعات 12ماه500.000.000اجرای جدول گذاری1
مختلف سازمان

2

عملیات خاکریزی و 
بتن ریزی و دیوارچینی و 
جدول گذاری و تسطیح 
و رگالژ و حمل سنگ

در قطعات 12ماه500،000،000
مختلف سازمان

الف( شــرایط متقاضی: دارای رتبه 5 ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاست جمهوری

ب( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین می توانند جهت خرید 
اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200،000 ریال )به ازاء شرکت در 
هر مناقصه( به شماره حساب 1001 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا)س( به جاده قدیم 
تهران-قم ساختمان اداری شماره یک سازمان- اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.

ج( میزان ســپرده نقدی به شــرح جدول فوق بایستی به شــماره حساب1003 نزد 
بانک شــهر شعبه بهشــت زهرا)س( واریز و اصل فیش واریزی به همراه اسناد و مدارک 
دیگر در پاکت الف و فقط برگه پیشــنهاد قیمت در پاکت ب دربسته و الک و مهر شده 

تحویل گردد.
د( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری می باشد.

بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر 
در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ضمنا مشــروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را 
پس از اخذ امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شــده »الف« و »ب« تحویل نمایند. 

امضاء اسناد مناقصه به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد.

آگهی
مناقصه عمومی شهرداری تهران

سازمان بهشت زهرا)س(

یک مرحله ای
شماره: 94/7-8

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)س(
WWW.beheshtezahra.ir

به استناد صورتجلسه مجمع 

عمومــی فوق العــاده مورخ 

تصمیمــات   1392/5/11

ذیل اتخاذ شد:

شــعبه شــرکت به آدرس 

آذربایجان شرقی شهرستان 

میانــه خیابــان راه آهــن، 

ایثــار،  خیابــان  جنــب 

 5318748531 کدپستی 

آقای  و  گردیــد  تاســیس 

حســین شــکری کد ملی 

1532816863 به ســمت 

مدیر شعبه تعیین گردید.

ایــن مســتند  ثبــت  بــا 

شعبه  تاســیس  تصمیمات 

شــده  انتخــاب  داخلــی 

توســط متقاضی در سوابق 

شــخصیت  الکترونیــک 

در  و  ثبت  مرقــوم  حقوقی 

ســازمان  آگهی های  پایگاه 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
ولکان دنیز آذربایجان 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 437549
و شناسه ملی 

14002934811

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/3/2 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به تهران خیابان شاهین شــمالی 20 - متری 

شرقی- خیابان مشعوف کوچه 8 پالک 2 واحد 14- کد پستی: 1475864573 

تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.

با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی( 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پرزین صنعت ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 441601 

و شناسه ملی 10320887745

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1393/2/30 و مجــوز شــماره8803 مورخ 94/2/23 ســازمان 

هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح ذیل انتخاب 

شدند:

منوچهــر منطقــی بــا ک.م 0044936801 به ســمت رئیس 

هیئت مدیره، محمدعلی چهاردهی سیرتی با ک.م 0041172825 

به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره، حسین جبل عاملیان با ک.م 

1284561240 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره، محمدعلی 

وزیری زنجانی بــا ک.م 0041649986 به ســمت عضو اصلی 

هیئت مدیره، علیرضا زارعان با ک.م 6609578826 به سمت عضو 

اصلــی هیئت مدیره، عبدالرضا کاظم زاده با ک.م 1289357684 

به ســمت عضــو علی البــدل هیئت مدیره، علی امینــی با ک.م 

1286944112 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره 

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره 

انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت26740 

و شناسه ملی10100722073

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

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح ذیل اعالم می دارد. در صورت 
تمایل به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری 

)موسسه کیهان(واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

توضیحات:1- آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید. 2-یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی 
را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید. 3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته 
در یک روز ارسال می شود. 4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

دوره انتشارنشریات
آسیا 

آسیای میانه
اروپا

آمریکا- کانادا- ژاپن
آفریقا- اقیانوسیه

پست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادیپست سفارشیپست عادی

9/600/00015/825/00011/800/00018/025/00016/800/00022/650/000روزانهکیهان فارسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان انگلیسی

11/100/00017/325/00013/300/00019/525/00018/300/00024/150/000روزانهکیهان عربی

5/775/0009/475/0007/100/00010/775/00010/050/00013/500/000هفتگیکیهان ورزشی

5/525/0009/225/0006/850/00010/525/0009/800/00013/250/000هفتگیمجله زن روز

5/275/0008/975/0006/600/00010/275/0009/550/00013/000/000دوهفته نامهکیهان بچه ها

753/0001/197/000912/0001/353/0001/266/0001/680/000دوماهانهکیهان فرهنگی

مشخصات مشترک:
Name:............................................................
Address:...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
 مشخصات متقاضی:
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 ............................................... همراه:  تلفن   ......................................... ثابت:  تلفن  کدپستی:............................................ 

پست الکترونیکی .......................................................
آدرس پستی: .........................................................................................................................................................................................

بهای اشتراک ریالی نشریات ارسالی به خارج از کشور »دوره یکساله«
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