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❖

یک فعال حوزوی: هیچ گاه صالح دید خود را صرفاً در آســایش و راحتی 
جست وجو نکنید. گاهی اوقات، سختی ها، منفعت آورند و راحتی ها، زیان بار. 
چه بسا گرفتاری هایی که آثار منفی لغزش های ما را از صفحه زندگی مان 
پاک می کنند، گاهی عامل تکامل و رشــد و پیشــرفتند و گاهی نیز بهانه 
نزدیکــی و تقرب به خدا. حال آیا چنین حکمــت و هدفی می تواند مایه 
ناامیدی انســان شــود؟ پس بیاییم تصور خود را از سختی ها و مشکالت 

اصالح کنیم و آنها را روزنه های امید و کمال بدانیم. ❖

همه به خصــوص نخبگان باید 
بــه موضع گیری های خود دقت 
بیشتری داشته باشند تا ناخواسته 
در مســیر اهداف دشمن و در 
راستای امیدزدایی از جامعه گام 

برندارند.

❖

یک فعال فرهنگی: بیشتر مردم کلمه 
»تغییر« را می شنوند و می ترسند. تغییر 
معموال شــهرت بــدی دارد، اما تغییر 
می تواند خوب باشــد. مغز ما اغلب به 
حفظ حالت موجود تمایل دارد. اما ما 
باید در برابر آن مقاومت کنیم و خود 
را تغییر دهیم. تغییرات می تواند ظریف 

و کوچک یا بزرگ باشد.

گزارش روز
صفحه5
سهشنبه۱۴تیر۱۴۰۱
5ذیالحجه۱۴۴۳-شماره۲۳۰۶5

توصیه  من امیــد و نگاه خوش بینانه به آینده 
است. بدون این کلید اساسِی همه  قفل ها، هیچ گامی 
نمی توان برداشت. آنچه می گویم یک امید صادق و 
مّتکی به واقعّیت های عینی است. این جانب همواره 
از امید کاذب و فریبنده  دوری جسته ام، اّما خود و 
همه را از نومیــدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر 
داشته  ام و برحذر می دارم. در طول این چهل سال 
-و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه ای 
دشــمن و فّعال ترین برنامه های آن، مأیوس  سازی 
مردم و حّتی مسئوالن و مدیران ما از آینده است... 
شما جوانان باید پیش گام در شکستن این محاصره  
تبلیغاتی باشــید. در خود و دیگران نهال امید به 
آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و 
دیگران برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد 

شما است. )رهبر معظم انقالب – 31 مرداد 95(

امید؛ روزنه ای همیشگی 
به سـوی فردایـی بهتر

نگاهیبهاهمیتتأکیدرهبرانقالبپیرامونامیدآفرینیدرجامعه

رضا الماسی
بخش پایانی

امید، کلیدی است که در سختی ها و بزنگاه ها، 
روزنه ای باز می کند برای فردا. انسان و جامعه در 
حال حرکت که برای رسیدن به اهدافش در حال 
تالش است باید مسیر باز کند و صخره و گردنه ها 
و پرتگاه هــا را رد کند و برای اینکه پایش نلغزد، 
دقیق گام برداشته و تصویر آرمانی رسیدن به قله 

را مدام یادآوری کند.
در نقطه مقابل این حقیقت اما به تعبیر رهبر 
معظم انقالب؛ بدترین بالئی که ممکن است بر سر 
یک نسل در یک کشور بیاید، ناامیدی است، یأس 
است. اینکه می گویند: آقا! چه فایده دارد؟ فایده         ای 
ندارد. این روحیه          »فایده         ای ندارد«- یأس از آینده- 
ســم مهلک همه          فعالیت هاست؛ چه فعالیت های 
اجتماعی و سیاسی، چه حّتی فعالیت های علمی، 
فعالیت های پژوهشــی. امید، آن نیروی عظیمی 

است که انسان را پیش می برد.
امید و آثار آن

امید، تحفه ای است خدایی که روحیه تالش 
و فعالیت را در بشــر زنده مــی دارد. اگر امید در 
لحظه های عمر آدمی جاری نباشد، چرخ زندگی 
از حرکت باز خواهد ایستاد و خمودگی و عقب گرد، 
همه هســتی او را فرا خواهد گرفت. امید، نیروی 
تحــرک بخش زندگی اســت و بــدون آن، همه 
انگیزه ها به خاموشی می گراید. همه احساسات و 
عواطف رو به سردی می رود و هیچ رشد و تکاملی 

شکل نمی گیرد. امیدوار بودن از همگان، نیکوست 
و از جوان، نیکوتر؛ زیرا توان و نشــاط، مهم ترین 
عوامل امیدواری اســت که هر دو در نسل جوان 

فراوان وجود دارد.
حمزه کریمخانی، فعال حوزوی در یادداشتی 
بــا بیان این مطلب می نویســد: »اگــر چیزی از 

دست داده اید یا از داشتن چیزی محروم هستید 
بدون نگرانی، تنها به داشته های مادی و معنوی 
خود بیندیشید. حتی در سخت ترین شرایط نیز 
داشته های شما بیش از آن چیزی است که ندارید. 
از کسانی نباشید که فقط محرومیت های زندگی 
و کاســتی های ظاهری آن را می بینند. نگذارید 
مشکالت و گرفتاری ها مانع دیدن خوبی ها شوند 
و آنهــا را بیش از آنچه هســتند، بزرگ نکنید و 
زیبایی هــا و ظرافت های هســتی و طبیعت را با 

چشم دل بنگرید.«
نقل اســت ابوهاشم جعفری، یکی از اصحاب 
امام هادی علیه الســالم، به وضعیت سختی دچار 
شــده بــود. روزی خدمت آن حضرت رســید و 
نشست. پیش از آنکه چیزی بگوید، ناگهان امام به 

او فرمود: »کدام یک از نعمت های خدا را می خواهی 
شــکرگزاری کنی؟« او که شگفت زده شده بود، 
چیــزی نگفت. آن گاه امــام یکی پس از دیگری 
نعمت های وی را بازگو کرد و بدین وسیله، او را به 
آنچه در حال حاضر داشت، آگاه کرد. )بحاراالنوار، 

ج 50، ص 129، ح 7(
کریمخانی در توضیح این روایت اظهار می دارد: 
»این کار امام، فشار روحی و روانی وی را به شدت 
کاهش داد و او را از سســتی و ناامیدی دور کرد؛ 
زیرا او به خوبی دانست آنچه دارد، بیش از چیزی 

است که ندارد.«
او می افزاید: »در برابر دشواری ها و مصیبت ها، 
نباید بی تابی کرد؛ زیرا با این کار، نه تنها گرفتاری 
 انسان برطرف نمی شــود، بلکه رنج و نگرانی وی

دو چندان می شود و ناامیدی در او فزونی می یابد. 

حال آنکه در پرتو صبر و سپاسگزاری، راه گذر از 
سختی ها و مشکالت برای آدمی، هموار و گشایش 

و آرامش بر زندگی او حاکم می شود.«
در روایتی آمده است: »روزی شخصی خدمت 
امام صادق علیه السالم رسید و از گرفتاری و رنج 
شکایت کرد. حضرت به او فرمود: بردبار باش که 
خداوند به زودی مشکالت تو را حل خواهد کرد. 
چیزی نگذشت که گرفتاری آن شخص به گشایش 

تبدیل شد«. )اصول کافی، ج 2، ص 346(
به خدا توکل کنیم

همواره پیشوایان دین اسالم، در آیات و روایات 
 بر این اصــل مهم تأکید می کننــد که در همه

فراز و نشــیب های زندگی، به خدا توکل و دست 
نیاز به آستان او دراز کنید؛ که بی گمان، سختی ها 
و گرفتاری های آدمی به ســبب توکل بر خدا در 

زمانی معین برطرف خواهد شد.
کریمخانی، پژوهشــگر حوزوی معتقد است: 
»سرگذشــت انبیای الهی گواه این مطلب است 
که اعتقاد راستین به خدا و توکل کردن به او در 
مشکالت، روحیه امید و هدفمندی را در انسان ها 
باال می برد و آنها را به ســعادت و پیروزی نزدیک 
می ســازد. هر کس به خدا توکل کند، او برایش 
کافی است. با توکل به خدا، آدمی به منبع قدرتی 
بی پایان پیوند می خورد و بدین گونه، دشواری ها 
و نگرانی ها در نظرش کوچک و ناچیز می شــود، 

ناامیــدی از وجودش رخت می بنــدد و آرامش، 
رضایت، نشاط و پویایی نصیب او می گردد.«

آیا تا به حال به ماهیت گرفتاری ها و دشواری ها 
فکر کرده اید؟ کریمخانی با طرح این سؤال ادامه 
می دهد: »شــاید ســختی ها آن قدر هم که فکر 
می کنید، بد نباشند. آیا هرگز شهامت این را دارید 
که بالها را دوست خود بدانید؟ آری، هر کار این 
هستی حکمتی دارد که همه ما از آن بی خبریم. 
حکمــت و مصلحتی که جز قادر یزدان ازآن آگاه 
نیســت و بنده او تنها ظاهر را می بیند.حال آنکه 

خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید: »چه بسا 
چیزی ناخوشایند شما باشد، درحالی که به سود 
شماست و چه بسا چیزهایی که خوشایند شماست، 

ولی به زیان شما تمام می شود.« )بقره: 216(
 این فعال حوزوی می گوید: »هیچ گاه صالح دید

خود را صرفاً در آســایش و راحتی جســت وجو 
نکنیــد. گاهی اوقات، ســختی ها، منفعت آورند و 
راحتی ها، زیان بار. چه بسا گرفتاری هایی که آثار 
منفــی لغزش های ما را از صفحه زندگی مان پاک 
می کنند، گاهی عامل تکامل و رشــد و پیشرفتند 

و گاهــی نیز بهانه نزدیکــی و تقرب به خدا. حال 
آیا چنین حکمت و هدفی می تواند مایه ناامیدی 
انسان شود؟ پس بیاییم تصور خود را از سختی ها 
و مشــکالت اصالح کنیم و آنها را روزنه های امید 

و کمال بدانیم.«
امید واهی داشته باشیم یا واقعی؟

امیــد  اندکی با خوش بینی فرق دارد. اگرچه 
که خوش بینی بســیار برای حال خوب داشتن 
مفید است، اما امید بیشتر از خوش بینی، حالت 

فعاالنه دارد.
ســعید عباســی، فعال فرهنگی در این باره 
می گوید: »امید به آینده به ما انگیزه می دهد که 
کارهــای مثبت بکنیم، کارهایی که ما را به نتایج 
مثبت می رساند. احساس امیدواری به ما این امکان 
را می دهد که وقتی با چالش رو به رو شدیم، برایش 
برنامه داشته باشیم. به این ترتیب احتمال موفقیت 

ما باالتر می رود.«
او می افزاید: »امید واقعی یعنی برایش تالش 
همه جانبه هم بکنیم. امیــد حقیقی تهدید های 
واقعی موجود را در نظر می گیرد و تالش می کند 
بهترین راه برای عبور از میان آنها را پیدا کند. در 
حالی که امید واهی منجر به انتخاب های افراطی 
و تصمیم گیری های اشــتباه می شــود. همه ما با 
شکست و ناامیدی در زندگی مان رو به رو می شویم 
اما امید به آینده به ما کمک می کند تا هر مانعی 
را موقعیت و امکانی برای رشد و پیشرفت ببینیم. 
به این ترتیب هر چالشــی که پیش روی ما قرار 

می گیرد را فرصت و موقعیتی خاص می بینیم.«
عباسی تصریح می کند: »بدون امید با اولین 
شکست یا هر وقت کارها خوب پیش نمی رود، به 
راحتی دست از کار می کشیم. امید به آینده به ما 
کمک می کند تا نقشه های گوناگونی بکشیم و آنها 
را پیش ببریم. امید به ما اجازه می دهد انتقاد پذیر 
شــویم، وقتی شکست می خوریم ادامه دهیم و از 
اشتباهات مان درس بگیریم. امید به آینده، بهترین 

فرصت برای تغییر و رشد است.«
ایــن فعال فرهنگی اظهار می دارد: »بیشــتر 
مردم کلمه »تغییر« را می شــنوند و می ترسند. 
تغییر معموال شهرت بدی دارد، اما تغییر می تواند 
خوب باشــد. مغز ما اغلب به حفظ حالت موجود 
تمایل دارد. اما ما باید در برابر آن مقاومت کنیم 
و خود را تغییر دهیم. تغییرات می تواند ظریف و 
کوچک یا بزرگ باشــد. همه ما باید نوعی تغییر، 
چه خوب و چه بد، داشته باشیم تا به عنوان یک 

فرد رشد کنیم. می دانم چند تغییر سخت است، 
اما خدا به شــما شرایطی نمی دهد که نتوانید آن 

را کنترل کنید.«
بیماری خودکم بینی

شــاید بتوان یکی از مصادیق پمپاژ ناامیدی 
در جامعه از ســوی برخی خواص را تحلیل های 
غیرواقعی از مشکالت کشور که ناشی از بیماری 

خودکم بینی است برشمرد.
فقــط به عنوان نمونه؛ پس از تعطیالت نیمۀ 
خردادماه سال جاری، خبری موسوم به »نامۀ 61 
اقتصاددان نهادگرا خطاب به مردم ایران« منتشر 
شد. این نامه جوی پرالتهاب ایجاد کرد و پاس گل 
شیرینی بود به دشمنان ایران و به خصوص ارباب 
جرایــد فارسی زبان انگلیســی و آمریکایی، برای 
تخطئۀ بیشــتر و القاء ناامیدی افزون تر در فضای 

جامعۀ ایران.
تســنیم در این باره می نویســد: این نامه در 
فرامتــن خود از یک »تشــّتت عمیق گفتمانی« 
رنج می بــرد، به این ترتیب که تقریباً هیچ یک از 
نحله های فکری اقتصادی کشــور ـ از نیاورانی ها 
تا اقتصاددانان اســالمی در دو سر طیفـ  چنین 
منظر وحشتناک و »در آستانۀ سقوطی از اقتصاد 

ایران را قبول ندارند.«
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در واکنش 
به این نامه می نویســد: »نوع نگاه دوستان درباره 
تحریم ها و FATF هنوز مثل 10 ســال قبل است. 
تصور می کنند تحریم ها به دالیل سیاسی امنیتی 
وضع شده اند و اگر مثال سیاستمدار »زورآزمایی 
در عرصه بین المللی« نکنــد البد تحریم ها رفع 

می شود.«
او می افزاید: »مع االســف هنوز اقتصاددانان 
محترم این را نپذیرفته اند که بخشــی از بار رفع 
تحریم ها با آنهاســت، و مسئله صرفا این نیست 
که آنها به سیاستمدار دستور دهند که تحریم ها 

را رفع کند.«
نمونه هایــی از این دســت همچون عملکرد 
یکــی از برنامه هــای خبری تحلیلی ســیما در 
واکنش به دستگیری دزدان صندوق امانات بانک 
ملی که مورد انتقاد رهبــر انقالب و عذرخواهی 
رئیس ســازمان صدا و ســیما نیز قرار گرفت و... 
نشــان می دهد همه به خصوص نخبگان باید به 
موضع گیری های خود دقت بیشتری داشته باشند 
تا ناخواسته در مسیر اهداف دشمن و در راستای 

امیدزدایی از جامعه گام برندارند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 98/10/10 تصویب گردید. آقای هوبرت کارل 
گبهارد گرستر)دارنده کد فراگیر به شماره 91738138( بعنوان بازرس 
اصلی و آقای زیگفرید اریش کارل شــولر)دارنده کد فراگیر به شماره 
91738310( بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 1 ســال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت انتشار آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
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آگهیتغییراتشرکتکاروتصویرصنعتسهامیخاص
بهشمارهثبت۱۴579وشناسهملی۱۰۱۰۰5۴۴58۲

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1ـ محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله  اندیشــه ، کوچه شــهید 
محمدرضــا نادربیگی ، خیابان مقصود ، پالک 8 ، طبقه اول کد 

پستی 1486781184تغییر یافت. 
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتصنایعشیمیاییبیدکنانوساختار
شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت5۶۶5۰۴

وشناسهملی۱۴۰۰9۴9۴۰۶۰

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال به شرح 
ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقای محمدحســین 
 0043216031 کدملــی  طهرانــی   ذوالفقــاری 
 آقــای احمد بیدآبــادی کدملــی 0041638158 
 آقــای محمــد بیدآبادی کدملــی 0032280661 
آقای عبدالحسین بیدآبادی کدملی 0043821121 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال 1398 به 
تصویب رسید آقای ســیدمهدی داودی محتشم با 
کد ملی 0072962811 به عنــوان بازرس اصلی و 
آقای ســید محمدعلی شریفی الحسینی با کد ملی 
برای  علی البدل  بــازرس  به عنوان   0055839983
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کیهان 
جهت درج آگهی های رســمی شــرکت در سال99 

تعیین نمودند.

آگهیتغییراتشرکتمدیریتمهندسیصبا
سهامیخاصبهشمارهثبت۲۱۰۲79

وشناسهملی۱۰۱۰۲5۱7۶8۰

سازمانثبتاسنادوامالککشور
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به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی عــادی ســالیانه 
 1400/03/11 مــورخ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ســود  و حســاب  ترازنامه 
و زیــان ســال مالی1399 
مورد تصویــب قرار گرفت. 
ترازنما  حسابرسی  موسسه 
ملی  شناســه  به  همکاران 
بــه   10100522558
ســمت بــازرس اصلــی و 
خانم نیرالســادات سلیمان 
ملی  شــماره  بــه  ریــزی 
0045546118 به ســمت 
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 
هیئت مدیره  اعضای  شدند. 
برای مدت دو سال به قرار 
آقای  تعیین گردیدند:  ذیل 
 هــادی غالمی به شــماره 
بــه  ملــی0943455960 
هیئت مدیره  عضو  ســمت 
به  غالمی  غالمعلــی  آقای 
شماره ملی 6299706716 
رئیــس  ســمت  بــه 
هیئت مدیره آقای محســن 
غالمــی بــه شــماره ملی 
0945854927 به ســمت 
هیئت مدیره  رئیــس  نائب 
به  غالمــی  مهــدی  آقای 
شماره ملی 0940922797 
بــه ســمت مدیرعامــل و 
کلیه  هیئت مدیــره  عضــو 
بهــادار  اوراق  و  اســناد 
از  شــرکت  تعهــدآور  و 
قبیــل چک ســفته بروات 
عقوداســالمی  و  قراردادها 
رئیس  و  مدیرعامل  امضا  با 
هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران 

آگهیتغییرات
شرکتبنتاژ

پارس
سهامیخاص
بهشمارهثبت

۲5۴۰۳8
وشناسهملی
۱۰۱۰۲9۴۴۴۴۳

به اســتناد مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1400/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 
دارای شناســه ملی 10100573323 به ســمت بــازرس اصلی 
و موسســه حسابرســی آریان محاســب پویا دارای شناسه ملی 
10980002869 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی 
به تاریخ 1399/12/30 به تصویب رســید.- روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتنیکآهنسهامیخاص
بهشمارهثبت۱۱58۶9وشناسهملی۱۰۱۰۱59۴8۴۴

به اســتناد مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1400/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان و صورت هــای مالی منتهی به پایان ســال 
مالی 1399 مورد تصویب قرارگرفت. مؤسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت حساب گستر پویا 10100473895 به سمت 
بازرس انتخاب شد- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتتولیدیوصنعتیتحریرسایمان
شرکتبامسئولیتمحدودبهشمارهثبت5۲۲۴۲۲وشناسهملی۱۴۰۰7۳9۲57۱

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت 
 اعضــای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شــد:

- آقــای محمــد محمدخانی دارنــده کدملی 
0048165670 بــه ســمت رئیــس  هیئــت  
مدیره - آقای علــی محمدخانی دارنده کدملی 
0068461755 به ســمت نایــب  رئیس  هیئت  
مدیــره - آقای احمد محمدخانی دارنده کدملی 
0048267198 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و مکاتبات عادی و اداری با امضای 
هــر یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهیتغییراتشرکتسرمایهگذاریسپهر
شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت9۶7۰5

وشناسهملی۱۰۱۰۱۴۰75۶7

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران


