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شماره 11412 جدو    ل

گزارش خبری

* دکتر محمدحسن فرهنگی، 
عضو فراکسیون نمایندگان والیی 

مجلس: امام علی)ع( چه در 
زندگی شخصی و خانوادگی شان 

و چه در اطراف و کل جامعه 
اسالمی، نمونه بی بدیل اعمال 

عدالت بودند.

مقام امام علی )ع( و 
شب های پرفضیلت قدر

ایرج نظافتی
امشب یکی از شب های پرفضیلت قدر یعنی شب بیست و یکم 
ماه مبارک رمضان و شب شهادت اول مظلوم عالم امیرالمومنین 
امام علی)ع( است که در محراب مسجد کوفه به دست ابن ملجم 

ملعون به شهادت رسید.
مظلومیت امام اول شیعیان به حدی است که وقتی در محراب 
عبادت در مسجد کوفه به شهادت رسید مردم عوام آن زمان از 

یکدیگر می پرسیدند: مگر »علی نماز هم می خواند!«
به بیان دیگر باید گفت موج شایعات علیه ولی امر و جانشین 
بر حق رســول خدا)ص( در آن زمان به حدی بود که خیلی از 
مردم عوام باورشان شده بود که علی )ع( اهل عبادت نبوده است! 
اما اگر ســیری در روایات و احادیث معتبر از رسول گرامی 
اســالم بیندازیم خواهیم دید که پیامبراعظم )ص( درباره امام 
علــی)ع( چه جمالت زیبا و کاربــردی به کار برده اند که حجت 
را بر همگان تمام کرده اســت و جای هیچ گونه شک و شائبه ای 

باقی نمی گذارد. 
از جمله معروف »ذکر علی عبادت است« تا بسیاری احادیث 
دیگر منقول از پیامبر خاتم که در اینجا به ذکر یکی از مهم ترین 

احادیث از رسول اکرم)ص( می پردازیم.
پیامبر گرامی اسالم)ص( در حدیثی معتبر و طوالنی که در 
بحاراالنوار و فضائل الشیعه نقل شده است در منقبت امام علی)ع( 
می فرمایند: »آگاه باشــید، هر کس علی را دوســت بدارد، نماز، 
روزه و شــب  زنده داری  اش پذیرفته می شود و دعایش مستجاب 
می گردد. بدانید، هر کس علی را دوســت بدارد، فرشتگان برای 
او طلب آمرزش می کنند و درهای هشتگانه بهشت بر او گشوده 

می  شود تا از هر دری که بخواهد، بدون حساب وارد شود...«
واین حدیث یکی از طوالنی ترین احادیث از پیامبر گرانقدر 
اســالم درباره امیرامومنین علی)ع(است که نقل فرموده اند و در 

منابع معتبر نیز آمده است. 
حضرت آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی رحمت اهلل علیه در یکی 
از درس های اخالقش در تفســیر این حدیث زیبا و ارزشمند از 
پیامبر گرامی اسالم)ص( درباب شب های قدر می فرمودند )قریب 
به مضمون( »طبق این حدیث معتبر، امشب که شب قدر است 
و توصیه فراوانی شده که چنین شبی را به عبادت و تضرع و دعا 
و شب زنده داری بپردازید، مطمئن باشید کسی از شماها دست 
خالی یا ناامیــد از درگاه خداوند برنمی گردد و همه حاجت روا 

خواهیم بود، چون ما علی)ع( را دوست داریم!«
حضرت آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی در ادامه همین تفسیر زیبا 
تاکید می کند که پیامبر گرامی اسالم در این حدیث نفرموده است 
فقط »مســلمانان« یا »شیعیان« بلکه فرموده اند »هر کس علی 
)ع( را دوست داشته باشد«، که شامل همه ابناء بشر خواهد شد.
در چنین شب پرفضیلتی چه خوب است در سایه سار والیت 
علی و اوالد علی از شر فتنه های آخرالزمان و دشمنان و استکبار 
جهانــی و عاقبت به خیری به دامن خدای مهربان پناه ببریم و 
برای فرج امام عصر ارواحنافداه بسیار دعا کنیم و اطمینان داشته 
باشیم دعایمان به هدف اجابت خواهد رسید، چرا که ما هم این 
توفیق را داریم که علی)ع( و اهل بیتش علیهم السالم را عاشقانه 
دوست داشته باشیم و لعن کنیم دشمنان علی و اوالد طاهرینش 
را... اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع 
له علی ذلک اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین و شایعت 

و بایعت و تابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا.

امشب، شب شهادت بزرگمردی است که 
عدالت با نام او شکل گرفت. بزرگمردی که 
عدالت را معنا بخشید و تا پای جان در برابر 
بی عدالتی ها ایستادگی کرد و شهادت او در 

راه تحقق عدل و عدالت رقم خورد.
متقیان  موالی  شــهادت  شب  امشب، 
امیرالمومنین علی ابن ابی طالب)ع( اســت. 
همان فاتح خیبری که پیامبر اسام)ص( در 

وصف او فرمود: »ذکر علی عبادت است.«
امشب، شب بیســت و یکم ماه مبارک 
از شب های پرفضیلت  رمضان، دومین شب 
قدر و شب شهادت موال امیرالمومنین است.

به همین مناســبت گزارش کیهان را به 
بررسی مبحث »عدالت« و »عدالت محوری« 

از منظر امام علی)ع(« اختصاص داده ایم.
در این گزارش کارشناسان و صاحب نظران 
درباره نقاط قوت و ضعف عدالت در جامعه 

اسامی پرداخته اند.
امام علی)ع( و عدالت محوری

عدالت واژه عظیمی اســت که سخن گفتن از 
آن بسیار دشــوار اما آرامش بخش است. این واژه 
مقدس از رایج ترین واژه های قرآنی اســت و تمام 

ارکان جامعه را دربر می گیرد.
موضــوع عدالت به اندازه ای که پســندیده و 
دلنشین است در عمل نیز بسیار پیچیده و دشوار 
است. اولین تجســمی که با شنیدن واژه عدالت 
به ذهن می رسد، شیوه حکومتی موالی متقیان، 
امیرالمومنین علی)ع( است. چرا که گفتار و کردار 
واالی آن حضرت چنان با عدالت درآمیخته که هر 
جا سخن از عدالت باشد، افکار به سوی رهبر عادل 
شیعیان علی ابن ابی طالب)ع( معطوف و این سخن 
معروف به ذهن متواتر می شود که: »قتل علی فی 
محراب عبادته لشــده عدله؛ علی)ع( در محراب 

عبادت خویش قربانی عدالتش گردید.«
رهبر معظم انقالب در بخشــی از بیانات خود 
در دیدار با اقشار مختلف مردم مورخ 1387/4/26 
در باب عدالت می فرمایند: »دنیاداران و کســانی 
که دل هاشــان پر از هوس به دنیا و شئون مادی 

دنیاست، نمی توانند عدالت را اجرا کنند.
اجرای عدالت یک روح غنی، یک اراده قوی و 
یک قدم ثابت الزم دارد. ما باید همه تالشمان این 
باشــد که بتوانیم در این راه دنبال امیرالمومنین 
حرکت کنیم. اعتراف می کنیم که نخواهیم توانست 
مثل علی ابن ابی طالب عدالت را اجرا کنیم؛ این را 
قبول داریم. ماهــا کوچکتر و ضعیف تریم از آنکه 
بتوانیم آن جور استوار- مثل فوالد، مثل صخره- در 
مقابل این امواج بایستیم؛ اما به قدر خودمان باید 

تالش کنیم.
امیرالمومنین از عمال خود هم مطالبه عدالت 
می کرد؛ با اینکه آنها در حد امیرالمومنین نبودند. 
پس تکلیف اجرای عدالت بر دوش ما هم هست؛  
باید دنبال بکنیم. این چیزی اســت که مردم باید 
بخواهند؛ باید فرهنگ عمومی ملت ما بشود. مردم 
ما باید بیشترین چیزی را که می خواهند، عدالت 
و انصاف باشــد؛ هم در امور داخل کشور، هم در 

مسائل جهانی.«

عدالت محوری علی)ع( الگویی پیش روی جامعه اسالمی
گروه گزارش

* دکتر قدیری ابیانه، 
سفیر سابق ایران 

در ایتالیا و مکزیک: 
عدالت محوری خواست 
و هدف نظام جمهوری 

اسالمی و انقالب ماست. انقالب اسالمی بدون عدالت خواهی در مسیر 
درستی قرار نخواهد داشت و یکی از خواسته های امام رحمت اهلل علیه و 
مقام معظم رهبری و تمام دلسوزان کشور تحقق عدالت اجتماعی است.

از عدل علی)ع( هک می تو ان گفت سخن  ؟!
 بخش نخست

اهمیت عدالت در جامعه اسامی
بزرگ ترین هدف از تشــکیل حکومت اسالمی، 
عدالت اجتماعی است. بر اساس روایات، امام علی)ع( 
باالترین انگیــزه خویش را در پذیــرش زمامداری 
مســلمانان اجرای عدالت و احقاق حقوق از دســت 
رفته مسلمانان می داند و می فرماید: »قسم به خدایی 
که دانه را شکافت و جان را آفرید! اگر حضور فراوان 
بیعت کننــدگان نبود و یاران حجــت را بر من تمام 
نمی کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته 
بود که در برابر شــکم بارگی ســتمگران و گرسنگی 
مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان 
آن می انداختم و ]رها می کردم.[ و آخر خالفت را بر 
کاسه اول آن ســیراب می کردم. آنگاه می دیدید که 
دنیای شــما نزد من از آب بینی بی ارزش تر است.« 

)نهج البالغه، خطبه 3(
دکتر محمدحســن قدیری ابیانه، ســفیر اسبق 
جمهوری اســالمی در کشورهای ایتالیا و مکزیک و 
کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان می گوید: »عدالت محوری خواست و 
هدف نظام جمهوری اسالمی و انقالب ماست. انقالب 

اســالمی بدون عدالت خواهی در مسیر درستی قرار 
نخواهد داشت و یکی از خواسته های امام رحمت اهلل 
علیه و رهبر معظم انقالب و همه دلســوزان کشــور 
تحقق عدالت اجتماعی اســت که یکی از محورهای 

آن اختصاص عادالنه ثروت عمومی است.«

وی ادامه می دهد: »امام علی)ع( وقتی به قدرت 
رســیدند نه تنها پاســخ مثبتی به سهم خواهی های 
کســانی که در گسترش اسالم نقش داشتند ندادند، 
بلکــه بین آنها و مردم عــادی تفاوتی قائل نبودند و 
بیت المال را به طور مساوی اختصاص می دادند و نه 
تنها از زمانی که خود زمام امور را به دســت گرفتند 
این گونه عمل کردنــد، بلکه تأکید فرمودند که اگر 
کســانی بیت المال را به ناحق برداشت کرده باشند 
حتی اگر مهر همسرشان نیز کرده باشند آن را پس 
خواهند گرفــت، حتی افرادی مثل طلحه و زبیر که 

در راه اســالم مجاهدتها داشتند اما در دوره خلفای 
ســابق سهم بیشتری دریافت کرده و زندگی خود را 
با آن تنظیم کرده بودند، به مخالفت و جنگ با امام 
علی)ع( برخاستند. اما این مخالفت ها مانع ادامه مسیر 
توسط امام علی)ع( نشد و از موضع عدالت خواهی خود 

عقب نشینی نکردند.«
این کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک تأکید 
می کند: »ما در نظام جمهوری اسالمی در برخی موارد 
توانســته ایم عدالت را برقرار کنیم اما در مواردی نیز 
خیر؛ مثال، در بحث ورود افراد به دانشگاه ها براساس 
استعدادها در آزمون کنکور، عدالت را برقرار کرده ایم 
و همچنین در بودجه سنوات مختلف در 40 سال اخیر 
علی رغم وجود دولت های چپ و راست و گرایش های 
مختلف، بودجه هایی برای رفع محرومیت، فقرزدایی و 
امثالهم پیش بینی شده است و نمونه هایی دیگر از این 

دست. اما در موارد متعددی نیز نه تنها عدالت رعایت 
نشده بلکه شاهد بی عدالتی بوده و هستیم.

وی یادآور می شــود: »در اینجــا ذکر این نکته 
ضروری اســت که تمام ثروتی کــه در اختیار دولت 
اســت، متعلق به همه مردم است و همه مردم ایران 
در آن ســهم دارند اعم از ارزی، ریالی دولتی، منابع 
طبیعی از جمله ســوخت های فســیلی )مثل نفت 
و گاز و میعانات گازی(، کارخانه ها، پاالیشــگاه ها و 
پتروشــیمی ها که با پول دولت ساخته شده است و 
پرداخت حقوق پرســنل آنها نیز از بیت المال است. 
این ها بــه همه مردم تعلق دارد، اما ما در توزیع این 
ثروت ها عادالنه رفتار نکردیم. بودجه شفاف نیست، به 
نحوی که دولت اعالم کرده: 930 هزار میلیارد تومان 
یارانه پنهــان وجود دارد که این مبلغ معادل 2066 
تن طال می شــود. بر این اساس هرکجا، چه در مورد 
ارز، کاالهایی از جمله سوخت )بنزین و نفت سفید و 
گازوئیل( زیر قیمت واقعی و آزاد آن اختصاص دهند 
بی عدالتی بزرگی رخ داده است. بنابراین آن فردی که 
تعداد خودروی بیشتری دارد، رفت و آمد بیشتری دارد 
و تعداد بیشتری از افراد خانواده اش خودروی شخصی 
استفاده می کنند، از بیت المال بیشتر استفاده می کنند 
و این عین بی عدالتی است اینکه ثروتمندان بیش از 

محرومان از بیت المال بهره ببرند.«
وی اضافــه می کند:  »در پخــت هر آجری و هر 
مصالح ساختمانی سوخت به کار رفته و چون سوخت 
یارانه ای است در هر آجری مقداری از بیت المال نهفته 
است. پس کسی که کاخ می سازد بیش از کسی که 

کوخ می ســازد از بیت المال برداشت می کند. از این 
جهت ایران بهشت ثروتمندان است و بسیاری از آنها 
از بیت المال و در حقیقت از حق مظلومان و محرومان 
هزینه می گردد. این همان چیزی است که ما باید آن 
را تغییر دهیم. مثال اگر کسی 50 لیتر بنزین بزند به 
جــای 400 هزار تومان، 50 هزار تومان می پردازد و 
350 هزار تومان از بیت المال یارانه می گیرد که معادل 
یارانه نقدی ماهانه حدود 8 نفر است یا معادل 30 کیلو 
برنج است که ما آن را از سهم محرومین از بیت المال 

گرفته تا سوخت را به مصرف کننده ارزان بدهیم.«
عدالت اجتماعی از دیدگاه بزرگان دین و علما

کارشناســان معتقدند، عدالت اجتماعی در یک 
کارکرد کلی بیشتر به حقوق فردی و اجتماعی افراد 
جامعه با یکدیگر مربوط می شود. بر این اساس تمام 
افراد جامعه صرف نظر از شخصیت حقوقی شان با هم 
برابرند. تساوی در حق حیات و آزادی از مصادیق مهم 
عدالت اجتماعی اند. عدالت از دیدگاه حضرت علی)ع( 
همام مفهوم »وضع الشی فی موضعه« عدالت آن است 
که هر چیزی در جای خودش قرار گیرد و یا »العدل 
اعطاء کل ذی حق حقه« عدالت آن است که حق هر 
صاحب حقی، داده شود و... اهمیت عدالت اجتماعی 
در حکومت حضرت علی)ع( به گونه ای اســت که در 
عهدنامه معروف مالک اشتر نیز به آن اشاره شده است.
شــهید مطهری نیز عدالت اجتماعی را رعایت 
حقوق افراد و عطا کــردن حق هر ذی حقی تعریف 
می کند. افالطون نیز عدالت را در همه فضایل اخالقی 
می دانست و در اسالم نیز عدالت همواره یکی از موارد 

قابل بحث و جدی بوده تا جایی که به عنوان یکی از 
اصول دین در مکتب تشیع ارائه گردیده است. بر این 
اساس امام علی)ع( معتقد است که عدالت، فقط وقتی 
ارزشــمند و دارای اعتبار است که به عنوان رویکرد 
مقطعی و عارفی، در رفتار انســان، ظهور و بروز پیدا 
نکند بلکه به ملکه نفسانی، در نگرش و رفتار انسان، 
تبدیل گردد. به همین جهت است که حضرت علی)ع( 
آن را برترین خصلت ها بیان می کنند: »العدل افضل 
ســجیه« در دیدگاه امام علی)ع(، عدالت بر اســاس 

مفهوم حق پایه ریزی شده است.
امام علی نمونه بی بدیل عدالت

دکتر محمدحسن فرهنگی نماینده مردم تبریز 
و عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید: »امام 
علی)ع(، چه در زندگی شخصی و خانوادگی شان و چه 
در اطراف و کل جامعه اسالمی، نمونه بی بدیل اعمال 
عدالت بودند. شخصیتی بودند که حتی غیرمسلمانان 
او را به رسم عدالت ستوده اند و در صفحه اول کتاب 
معروف »جرج جرداق« این عبارت نقش بسته است 
که:  »االمام علی صوت العداله االنسانیه« امام علی)ع( 
فریادرسای عدالت انسانی است و دیگری در ابتدای 
نهج البالغه در وصف آن حضرت نوشته است که: »قتل 
علی فی محراب عبادته لشده عدله« امام علی)ع( در 
محراب عدالت به خاطر ســخت گیری که در عدالت 

داشت شهید شد.«

 ثبــت و امضــاء ذیل دفاتــر تکمیل گردیده کــه خالصه آن به 
شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گــردد. موضوع فعالیت: 
پی جویی، اکتشافات، بهره برداری و فرآوری موادمعدنی و حصول 
به معادن با ارزش به عنوان دستیابی به مواد اولیه صنایع، تجهیز 
و آماده ســازی معادن، طراحی و استخراج موادمعدنی، انجام کلیه 
فعالیت ها از اکتشاف تا بهره برداری و فرآوری مواد معدنی، طراحی 
و احــداث خطوط تولید موادمعدنی و واحدهــای فرآوری، انجام 
کلیــه فعالیت های بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش 
)مواد معدنــی(، صادرات و واردات، توزیع و پخش، مشــارکت و 
سرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی مستعد، معادن و طراحی 
و اجرای خط فرآوری مربوطه، سرمایه گذاری در شرکت ها، طرح ها 
و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، طراحی، مهندسی، نظارت، 
بازرســی، سرمایه گذاری، مشارکت و مشــاوره و اجرای طرح ها و 
پروژه هــا در احداث کارخانجــات و واحدهای تولیدی و صنعتی، 
بازرگانی موادمعدنی، واردات دســتگاه های مــورد نیاز معادن به 
همراه لــوازم یدکی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 

مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر 
تجریش، نیاوران، خیابان شــهید مجید خداوردی، کوچه شب بو، 

پالک2، طبقه همکف کدپستی 1978936541

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 24/000/000/000 
ریــال نقــدی میــزان سهم الشــرکه هر یــک از شــرکاء آقای 
مجتبــی ارجمندالری به شــماره ملــی 0384165664 دارنده 
12/000/000/000 ریال ســهم الشرکه آقای بهمن امیرمعظمی 
به شــماره ملی 5759614282 دارنده 12/000/000/000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی ارجمندالری به شماره 
ملی 0384165664 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای بهمن امیرمعظمی به شماره ملی 
5759614282 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و 

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیــه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای مجتبی ارجمندالری 

مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رونق گستران تولیدات معدنی کوه نور 
در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ به شماره ثبت ۵۴۰۳۵6 به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۹۱۱۱۳

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

0036203270 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

045191550 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۹۰۴ 

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 1397/11/01 مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند 5 بــه ماده22 
اساســنامه الحاق گردید: 
 30 ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصالح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
یا انحالل  سرمایه شرکت 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صالحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره 12  می باشــد. 
الحاق  ماده 61 اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  شرکت  ادغام 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱۸۳۳۴۰
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید- تهران شهید 
مطهری- کوچه هشتم- خیابان شهید دکتر مفتح- پالک 374- طبقه دوم- 
واحد 2- کدپستی 1587966114 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

آگهی تغییر محل شرکت چدن کاوه بدر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۰۸6 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۵۴۵۸

شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس در نظر دارد بهره برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی آن را 
واقع در مجموعه ورزشــی درفشی فر از طریق تشــریفات قانونی مزایده به اشخاص )حقیقی، حقوقی( واجد شرایط 

واگذار نماید.
1- نام و نشانی مزایده گزار: باشگاه پرسپولیس به آدرس: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، 

کوچه پانزدهم، پالک 8 تلفن: 88623224-2-88609390-1
2- موضوع مزایده: بهره برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی آن در مجموعه ورزشی شهید درفشی فر 

3- مبلغ پایه کارشناسی )مزایده(: 17/640/000/000 )هفده میلیارد و ششصد و چهل میلیون( ریال
4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شرکت در مزایده 882/000/000 )هشتصد و هشتاد و دو میلیون( ریال به صورت یکی از موارد ذیل:

الف- ضمانتنامه بانکی./ب- ضمانتنامه های صادر شــده از ســوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران هستند. کد اقتصادی 41111368965-شناسه ملی 10100305257-شماره ثبت 453708

5- مدت بهره برداری و محل اجرا: از تاریخ قرارداد به مدت یکسال شمسی.
6- زمان دریافت اسناد مزایده: در ساعت اداری )از ساعت 8:30 الی 15:00( از روز یکشنبه مورخ 98/3/5 لغایت روز چهارشنبه مورخ 98/3/8

7- آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها: تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پالک 8 - دفتر معاونت اداری، 
مالی و پشتیبانی )سابق( باشگاه.

8- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد مزایده: واریز مبلغ 1/000/000 )یک میلیون( ریال به حســاب شماره 2170559001002 بانک ملی، شعبه 
ولنجک، به نام تمرکز وجوه اختصاصی شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس.

9- انصراف از شــرکت: چنانچه پس از دریافت اســناد مزایده مایل به شرکت در آن نمی باشید لطفا مراتب را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 98/3/18 به 
دستگاه مزایده گزار کتبا ارسال و یا از طریق فاکس به شماره 88045040 اطالع دهید.

10- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: حداکثر تا پایان ساعت 16:00 بعدازظهر روز شنبه مورخ 98/3/18 می باشد.
11- زمان بازگشــایی پاکات: پیشــنهادهای واصله در ساعت 10 روز یکشنبه 98/3/19 در کمیسیون مزایده باز و خوانده می شود. پس از بررسی و ارزیابی 
شــرکت کنندگان پاکات )الف، ب و ج( بازگشــایی می شود. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشــنهادهایی که بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهی 

مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشایی پاکات با پیشنهاد سه مزایده گر انجام خواهد شد.

* هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

* شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
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