
 

   

   

  ٠٨/٠٨/١٤٠٠    تاريخ:
  ٢٦BE-٤٠٠شماره:  

 دارد پيوست:  

  لوكزامبورگو    كيبلژ ،رانيا عيو صنا ي اتاق بازرگانعضو محترم  

   فوق العادهبطور   مجمع عمومي عادي  نوبت دوم برگزاري موضوع:

  با سالم،

اين اتاق مشـــترك كه    فوق العاده بطورمجمع عمومي عادي    نوبت دومآيد تا در  از جنابعالي دعوت بعمل مي  "احتراما

اورزي ايران در محل كه  ٠٠:١٤راس ـساعت   ٠٢/٠٩/١٤٠٠ـشنبه مورخ  ـسهدر روز   اتاق بازرگاني، ـصنايع، معادن و كـش

ــاني:   ــوي، پالك تهران، خيابان طالقانيبه نش ــهيد موس ــتي   ١٧٥، نبش خيابان ش طبقه اول   ١٥٨٣٦٤٨٤٩٩كدپس

  گردد، حضور يابيد.برگزار ميساختمان جديد  

  :(نوبت دوم) ي بطور فوق العادهدستور جلسه مجمع عمومي عاد

ــتركگزارش عملكرد هيات مديره  استماع، بررسي و تصويب  - ــــ  و  ك يبلژ ،رانيا  عيو صنا  يبازرگان اتاق مشــ

  ١٣٩٩منتهي به سال مالي    لوكزامبورگ

 ١٣٩٩منتهي به سال مالي    يبازرسمالي و گزارش  استماع، بررسي و تصويب  -

 ١٤٠٠ بررسي و تصويب بودجه ساالنه -

 تعيين روزنامه كثيراالنتشار   -

 تعيين وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء -

 )اساسنامه ٤٠سال: ماده    ١براي مدت  (انتخاب بازرس اصلي و علي البدل   -

 بررسي و اتخاذ تصميم در ساير موارد ديگري كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساالنه بطور فوق العاده باشد. -

  

نامه: ماده  نوبت دوم مي ١٤٠٠ماه  آذر ٢از آنجاييكه برگزاري مجمع فوق الذكر در تاريخ   اـس د، برطبق اـس نحوه برگزاري  -١٧باـش

  محترم رسميت و امكان اتخاذ تصميم و صدور مصوبه خواهد داشت.   يمجامع: با حضور هر تعداد از اعضا

  .ديباش  يبلكه خالق آن م د،يستين طيدست شرا يشما ساخته 

  

  با سپاس از حضور شما                                                                              

  لوكزامبورگ و  كيبلژ ، رانيا عيو صنا يبازرگانمشترك اتاق ت مديره ا هي                                            



 

   

   

  ٠٨/٠٨/١٤٠٠    تاريخ:
  ٢٦BE-٤٠٠شماره:  

 دارد پيوست:  

  
رايط   اننامزدي ـش تركو   بازرـس ور در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اتاق مـش نا  يبازرگان  حـض   ،ران يا  عيو ـص

  :لوكزامبورگو  كيبلژ

ركت كننده مي ☑ اي ـش وكليه اعـض ت داراي كارت بازرگاني معتبر (در خـص ويت   صبايـس اي حقوقي) و يا كارت عـض اعـض

اي حقيقي) وص اعـض نايع و معادن ايران (در خـص ايي و كارت معتبر   ،معتبر اتاق بازرگاني، ـص ناـس اتاق   ٢٠٢١كارت ـش

   .)٧باشند (ماده   لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا  عيو صنا  مشترك بازرگاني

و   كيبلژ  ، رانيا عيو صــنا  اتاق مشــترك بازرگاني  ٢٠٢١نامزدي بازرس، داشــتن كارت معتبر جهت اعالم   ☑

 باشد.الزامي مي  لوكزامبورگ

 .)١٠و ماده   ٦د (ماده  حق حضور يا انشا راي در مجامع را ندارن و اعضاي افتخارياعضاء ناظر  ☑

شــان در اتاق ســپري شــده باشد از حق راي  صــرفاً آن دســته از اعضــاء عادي كه حداقل ســه ماه از عضــويت ☑

 ). ٢-٦-١٧:  ١٧ماده  ( باشندبرخوردار مي

 .)٢٤ماده  ( هاي مشـترك اصـالتاٌ ويا صـرفاً با وكالت رسـمي مجاز اسـتحضـور در مجامع عمومي اتاق  ☑

حضور در مجامع  شــــخص حقوقي) جهت  ٢عضــــو حقيقي و يا نمايندگي    ٢هر شــــخص مي تواند وكالت رســــمي ( ☑

 ).٢٤ماده  (تبصره   عمومي را عهده دار باشد

ــترك يك نفر را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر  ☑ ــاي اتاق مش ــال مالي از ميان اعض ــاالنه براي هر س مجمع عمومي س

 ).٤٠ماده  (  نمايدبازرس علي البدل انتخاب مي

 

ــاي حقوقي اتاق  ☑ ــوص اعض ــخص ميدر خص ــترك، هرش ــركت (هاي مش ــمي ش برروي تواند با ارايه معرفي نامه رس

ركت اء مجاز و ممهور به مهر ـش احبان امـض اء ـص ي به امـض ركت، ممـض ربرگ ـش ور يابدـس ماده  (  ) در مجمع حـض

٢٤(. 

 
 
  

.،  ……………………………..، از شركت …………………..، با سمت ………………………اينجانب 
  ،رانيا عيو صنا  يبازرگان بطور فوق العاده اتاق مشتركعمومي عادي  ..، در مجمع ………………………با شناسه ملي 

  نمايم. شركت مي  ٠٢/٠٩/١٤٠٠مورخ روز سه شنبه   (نوبت دوم) لوكزامبورگو  كيبلژ

  مديرعامل و مشخصات شماره موبايل                                                                                            امضاء  

  ايميل                                                                                                     تاريخ 
  
  

 باشد. روزنامه رسمي صاحبان امضاء الزامي مي تصوير ارائه  -



ديروز، چهل ويكمین سالروز درگذشت خطیب نامور، مرحوم حسینعلی 
راشد )۲ تیر ۱۲۸۴ـ  ۷ آبان ۱۳۵۹( بود. سخنرانی های برخاسته از دل او که 
با دانش و درد و رعايت آيین سخنوری توأمان بود، شنوندگان فراوانی را به 
خود جذب می کرد و يكی از آنها استاد مطهری بود که متن زير را در آبان 

۱۳۳۵ در »مجله راديو« درباره مرحوم راشد نوشتند. 
در حدود سال ۱۳۰۰ شمسی بود که جوانی در زی  طالب علوم دينی از 
يک خانواده روحانی که تازه قدم به مراحل جوانی گذاشته بود و شانزدهمین 
سال عمر خود را طی می کرد، از تربت حیدريه وارد مشهد شد و يكسره راه 
مدرسه را پیش گرفت تا به قول سعدی در اين دريای متالطم و مواج حیات 
که کشتی ها را درهم می شكند و به صورت تخته پاره ها درمی آورد، تنها گلیم 
خويش را از موج بیرون نبرده باشد، بلكه سعی کند شايد بتواند غريقی را 

از گرداب نجات دهد.
ورود در مشهد و آشنايی با آن محیط که در آن اوقات به شكل ممزوجی 
از تمدن و فرهنگ قديم و جديد بود و مظاهر هر دو فرهنگ دوش به دوش 
يكديگر خودنمايی می کرد و آشــــنا شــــدن با فضال و دانشمندان مختلف و 
متعددی که هر کدام يک رشته معلومات و اطالعات و يک جور ذوق و سلیقه 
داشتند، از اديب و فقیه و فیلسوف و شاعر و رياضیدان و هیَوی و متقدم و 
متجدد، مثل اين بود که درِ دنیای ديگری به روی او باز کرده باشند و برای 
او که جوانی قوی و سلیم المزاج و باهوش و پراستعداد و حساس بود، عینا 
مانند اين بود که او را از جهانی به جهان ديگر که هرگز نمی توانست حتی 
تصورش را هم به خاطر راه بدهد، برده باشند. راشد درست ده سال تمام در 
مشهد ماند و به رسم آن روز، حجره مدرسه را مسكن گزيد و از محضر علما 
و فضالی بسیاری توشه گرفت و دوره تحصیلی آنجا را از مقدمات و سطح 
و خارج به اتمام رسانید و در عین اينكه رسما جزء محصلین علوم دينی بود، 
قسمتی از علوم جديد را به همان اندازه فرصت کمی که اشتغاالت طويل و 
عريض علوم دينی برايش باقی گذاشته بود، ياد گرفت. از همان وقت میل و 
رغبت زيادی در خود احساس می کرد که از اخبار و اوضاع جهان مطلع باشد 

و از پیشرفت های علمی و صنعتی دنیای جديد بی خبر نماند.
از مشهد تا نجف

پدرش مرحوم حاج شیخ عباس تربتی )معروف به حاج آخوند( از علمای 
شهرستان تربت حیدريه بود؛ ولی به واسطه زهد و تقوا و خصائل پسنديده ای 
که داشت، در همه خراسان و مخصوصا در خود مشهد معروف و مشهور 
بود و بســــیار مايل بود که فرزندش رشــــته فقه و اصول را تعقیب کند و در 
سلک مجتهدين طراز اول درآيد. راشد نیز بر طبق دلخواه پدر و رغبتی که 
در خود برای تكمیل تحصیالت خود احساس می کرد، عازم نجف شد که 
در آنجا از محضر اساتید درجه اول فقه و اصول استفاده کند و در اين راه 

استعداد خود را به ظهور برساند، ولی از آنجايی که:
بََرد کشتی آنجا که خواهد خدا

و گر جامه بر تن دَرد ناخدا
روزگار سرنوشت ديگری برايش معین کرده بود و پس از آنكه در حدود 
يک سال توقف کرد، مريض شد و نتوانست به توقف خود ادامه دهد. ناچار 
با کمال افسردگی و ماللت به ايران مراجعت کرد و برای آنكه دماغ افسرده 
خود را طراوتی بخشد، به سرزمین حافظ و سعدی رو آورد تا هم سیاحتی 
کرده باشد و هم افسردگی خاطر را که از شكست در ادامه تحصیالت پیدا 
شده بود رفع کند. در اينجا بود که سرنوشت، راهی را که برايش تعیین کرده 

بود به او نشان داد.
آغاز خطابه

يــــک روز از روزهــــای محرم و صفر در يكی از مجالس روضه خوانی 
شیراز به عنوان مستمع شرکت کرده بود. اتفاقا او را به منبر تعارف کردند. او 
هم امتناعی نورزيد و بر اثر استعداد ذاتی که در خطابه و ايراد سخن داشت، 
همان منبر اول مورد استقبال و تشويق قرار گرفت و يک سال و نیم در شیراز 
به توقف خود ادامه داد و کارش منبر رفتن و ايراد خطابه و سخنرانی بود. 
سخنرانی ها و خطابه هايش فوق العاده مورد توجه مردم باذوق شیراز قرار گرفت 
و شهرت به سزايی در آن سرزمین پیدا کرد که برای خودش هم قابل پیش بینی 
نبود. در اين وقت دانست که استعداد خطابه و سخنوری زيادی در وجودش 

مكتوم بوده و او می تواند از اين راه به هدفهای بزرگ خود نايل شود.
بعداً که عازم تهران شد، مردم اصفهان جلو راهش را گرفتند و خواهش 
کردند که برای آنها منبر برود. بیش از يک سال در اصفهان منبر رفت و مشهور 

خاص و عام آن سرزمین شد و محبوبیت فوق العاده ای پیدا کرد.
در تهران

راشد در سال ۱۳۱۶ به تهران آمد. در ابتدا زندگی خود را از راه تدريس 
خصوصی و فهرست نويسی در کتابخانه مجلس شورای ملی تأمین می کرد. در 
همین اوقات بود که ضمنا به نشر مقاالت اخالقی و اجتماعی در روزنامه ها 
می پرداخت. در ســــال ۱۳۱۸ يک قســــمت از يادداشت های علمی و فلسفی 
خود را به صورت کتابی به نام »دو فیلسوف شرق و غرب: صدرالمتألهین 

و اينشتین« منتشر ساخت.
شهرت عمومی او از سال ۱۳۲۰ آغاز شد که در راديو تهران سخنرانی های 

اخالقی و مذهبی خود را آغاز کرد. ســــخنرانی های راديويی راشد، از همان 
اول با توجه و استقبال عمومی مواجه شد و چون پخته و سنجیده و در عین 
حال ساده ادا می شود، تمام طبقاتـ  از اداری و بازاری، قديمی و متجدد، 
تحصیل کرده و بی سوادـ  از آن استفاده می کنند و با کمال میل و عالقه به 
آن گوش می کنند. به عالوه راشد دارای مزايای اخالقی به خصوصی است که 
بیشتر موجب شهرت و محبوبیتش شده. راشد اوال مردی متقی و پرهیزگار 
است و به آنچه می گويد، خود معتقد است و به آن عمل می کند. تمام دوستان 
و آشــــنايان او که کم و بیش از نزديک او را می شناســــند، او را به دو ُخلق 

بارز شــــناخته اند: يكی اينكه صريح و آزاد اســــت و آنچه را که معتقد است، 
اظهار می کند و پرده بر روی عقايد و احساسات خود نمی کشد، و ديگر آنكه 
به آنچه معتقد است و اظهار می کند، خودش عمل می کند و همین جهت 
موجب شده که شنوندگان سخنان وی می دانند که گوينده اين سخنان مردی 
َمجازگو و متظاهر و رياکار نیســــت و اين خود عامل بزرگی برای دلنشینی 

سخنان وی به شمار می رود.
راشد از هیچ چیز به اندازه ريا و تظاهر و منافق گری بدش نمی آيد. به 
عالوه راشد مردی خالی از تعصب است و هرگز در سخنان خود تعصبات 
خشــــک و بی منطق را دخالت نمی دهد و از اين جهت می توان او را مردی 
به تمام معنی ناصح و خیرخواه خواند، و چون سخنانش فقط ناشی از حس 
خیرخواهی است و شنوندگان وی نیز اين حقیقت را به دست آورده اند، مسلمان 
و غیرمسلمان به اندرزهای خیرخواهانه او گوش می دهند. راشد معتقد است 
که در تبلیغات دينی، مجادالت مذهبی را که دستاويز يک دسته است، بايد 
به کناری گذاشت و حقايق دين اسالم را به مردم گفت و مردم هر کجا که 

حقیقت را ببینند، خود به خود و بالفطره به طرفش خواهند رفت.
فقر اخالقی جامعه

راشـــد معتقد اســـت که جامعه امروز ما دچار فقر اخالقی است و 
مادامی که يک جامعه اخالق صحیحی ندارد، هیچ سرمايه مادی و معنوی 
به حالش سودی ندارد. و نیز معتقد است که برای يک راهنما و مصلح 
اخالق، تنها مطالعه کتب و به دست آوردن اصول و قواعد کلی اخالقی 
و اجتماعی کافی نیست، بلكه به همان اندازه که مطالعه کتب الزم است، 
مطالعه وضع مبهم و پیچیده اجتماع و بررسی خصوصی از احوال و اوضاع 
روحی و اخالقی خود مردم الزم است؛ زيرا معلم اخالق عینا مانند طبیب 
اســـت و برای طبیب در درجه اول مطالعه احوال مريض ضرورت دارد. 
اين است که راشد همیشه و همه وقت در احوال و اخالق مردم مطالعه 
می کند و تا آنجا که می تواند، دردهای اخالقی و اجتماعی اين مردم را به 
دســـت می آورد و راه عالج را هم فكر می کند و نتیجه مطالعات و افكار 
خود را در هر شب جمعه در مدت يک ساعت از راديو تهران به سمع 

شنوندگان می رساند.
راشـــد خصائص اخالقی به خصوصی دارد که رمز موفقیت وی در 

اجتماع نیز در همین خصائص اخالقی نهفته است. او مردی است که اوال 
اعتماد به نفس دارد و در هدفهای خود همواره متكی به نیرو و استعدادی 
اســـت که خداوند در وجودش نهاده اســـت؛ و چون اعتماد به نفس دارد، 
مردی منیع الطبع است،  هرگز از کسی طمع و توقعی ندارد و به احدی تملق 
نمی گويد. در زندگی روش قناعت را پیش گرفته و زندگی خود را همان 
قدر توسعه می دهد که بدون دردسر می تواند اداره کند؛ زيرا می ترسد توسعه 
زياد، او را مجبور و محتاج کند و شرافت اخالقی خود را از کف بدهد.

نظم و انضباط جزء  اصول زندگانی راشـــد است و ممكن نیست به 

کســـی وقتی را وعده بدهد و يک دقیقه از آن وقت تخلف کند يا آنكه 
کاری را قبول کند و آن را مهمل بگذارد. روی هم رفته راشـــد شـــخصا 
اصول اخالقی محكمی دارد و نمی توان عقیده يا روش يا سخن او را به 

وسیله پول يا مقام خريد.
راشد قسمتی از مزايای اخالقی خود را از قبیل مناعت طبع و قناعت 
و پرهیزگاری، از پدر خود به ارث برده اســـت. پدر راشـــد با آنكه مردی 
روحانی و فوق العاده محترم و مورد توجه مردم شهرستان تربت حیدريه بود 
و هر سال به وسیله او پول زيادی به فقرا و طالب می رسید، هرگز غیر از 
نان عمل خويش نخورد و تا آخر عمر با واجد بودن مقامات عالی روحانی، 
شخصا کشاورزی می کرد و مانند يک رعیت زحمت می کشید و به همین 
جهت از حیث لباس و کفش با ساير روحانیون هم طبقه خود فرق داشت؛ 
زيرا لباس های او بیشـــتر شبیه کشاورزان بود. پدر راشد پیری روشندل و 
روشن ضمیر بود و راشد خاطرات خوشی از روشن ضمیری های پدر خود 
دارد و به همین جهت به نصايح و اندرزهايی که از پدرش شنیده، بسیار 

اهمیت می دهد و برای آنها ارزش زيادی قائل است.
چون راشد در سالهای آخر عمر پدرش، شهرت و محبوبیت عام پیدا 
کرد، در بسیاری از شهرستان ها مردم روی عالقه خودشان در پیشامدهای 
انتخاباتی او را کانديدا می کردند. اين زمزمه به گوش پدر راشد رسید. روزی 

به فرزندش گفت: »من زمزمه هايی راجع به تو در امر انتخابات می شنوم؛ 
ولی فرزندم بدان که شرکت تو در اين کار برای تو از سم هالهل کشنده تر 
اســـت و کوشـــش کن که حتی فكر آن را هم هرگز به خاطر راه ندهی.« 
راشـــد ســـخن پدر را آن وقت پذيرفت، تا آنكه دوره هفدهم پیش آمد و 
مردم تهران اجباراً او را وادار به قبول کردند و شـــايد راشـــد که از نزديک 
خود را شاهد جريان و اوضاع روز می ديد، به خودش حق می داد که در 
اين يک مورد، نظر خود را بر نظر پدرش که هرگز وقت خود را صرف 
اين الطائالت نمی کرد ترجیح دهد، تا آنكه به نمايندگی انتخاب شد و وارد 
جريانات عمل شد. در عمل، اين کار را با روح خود کامال ناسازگار ديد و 
پس از اندک مدتی با کمال پشیمانی و ندامت استعفا داد و آن وقت دانست 
چیزی را که او در آينه نمی ديده، آن پیر روشندل در خشت خام می ديده. 
حاال هر وقت صحبت از آن جريانات می شود، بعد از اظهار پشیمانی با 

يک اعجاب آمیخته به احترام به روح پدرش درود می فرستد.
راشد چندين سال است که در مدرسه سپهساالر جديد و در دانشكده 
علوم معقول و منقول، به تدريس فقه و فلسفه مشغول است و سال گذشته 
رسما از طرف دانشگاه به رتبه استادی نايل شد و مخصوصا در سالهای اخیر 
بیشتر وقت خود را به مطالعه و تدريس می گذراند و عالقه فراوان به اين 
کار دارد و بسیار کم منبر می رود و می توان گفت که راشد اخیراً به اصل 
اول خود که تحصیل و مطالعه و تدريس کتب علمی بود، رجوع کرده و 
برای اينكه فراغتی برای مطالعه داشته باشد، معاشرت خود را محدود کرده 
و غالبا در خانه خود منزوی است. فقط برای درسهای خود از منزل بیرون 
می رود و شبهای جمعه نیز مرتب اندرزهای اخالقی و حكیمانه خود را از 

راديو تهران به سمع صدهاهزار شنونده عالقه مند خود می رساند.
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*راشد صریح و آزاد است و آنچه را معتقد است، اظهار می کند و به 
چیزي که می گوید، عمل می کند و همین عامل بزرگی برای دلنشینی 
سخنانش است. او از چیزي به اندازه ریا بدش نمی آید و هرگز در 

سخنان خود تعصبات خشک و بی منطق را دخالت نمی دهد

مـعـارف

 

همیشه در سالروز  درگذشت مرحوم آيت اهلل خاتمی مراسم يادبودی 
برگزار می شد  و به اين مناسبت شمه ای از فضیلت های آن انسان وارسته 
و روحانی اصیِل مروِج اسالم ناب محمدی بیان می شد. همانها که چكیده 
آن  در پیام کوتاه  اما پرمحتوای امام )ره(در تسلیت درگذشت ايشان آمده 

و به نظرم بايد منشور روحانیت در اين عصر و عهد قرار گیرد.
اما امسال ويروس بالخیز و ويرانگر کرونا و قرمز شدن وضعیت اردکان، 
بزرگان خانواده  را به اين تصمیم رساند تا مراسم يادبودی برگزار نشود.

در گفتگو با يكی از دوستان درباره مناقب و فضائل آن مرحوم ونقشی 
که ايشان باگفتار و کردار خويش  در نرم کردن و گرايش دل های مردم به 
انقالب داشتند، سخن گفتیم، دغدغه ام رابیان کردم که همواره ازاين حجم 
مشكالت کشور و مردم تاسف می خورم وخجلت ما ازاين وضعیت درپیشگاه 
مردم مضاعف است. يكی اينكه خود انقالبی بوده ايم و درصحنه ها وعرصه 
های تعیین کننده کم وبیش حضور داشته ايم وازطرف ديگر عالمان مجاهد 
روشنفكر پاکدست عملگرا و... نظیر شهید صدوقی ومرحوم آيتاهلل خاتمی 
کــــه مبلــــغ امام وانقالب بوده اند در واقع به مردم ضمانت داده اند که اين 
انفالب دين ودنیای مردم را آبادخواهد کرد و بساط فقر و فساد و تبعیض 
رابرخواهد چید و حكومت داد بنیادی را که امام علی)ع( نماد آن اســــت 
مستقرخواهد کرد و ايران و مردم شريف و عزيزش را با تكیه برمنابع عظیم 

مادی ومعنوی به قله عظمت، رفاه و افتخار خواهد رسانید.
حجم فداکاری مردم و چشم بستن بر ناروايیها و کژيها و جان ومال 
خويش را درطبق اخالص قرار دادن و مصروف دســـتیابی به شـــعارها و 
وآرمانهای واالی انقالب کردن را که درنظر مجسم می سازم اين شرمندگی 

دوگانه، افزون تر می شود  و قلبم را به درد می آورد.
به مصلحت دانستم در ايام سالروز درگذشت ايشان از بیان ناروايیها و 
نارسايیها و علل شكل گیری آنها صرف نظرکنم و تنها به بیان شمه ای از 
فضائل آن انسان وارسته که نماد عملی والگوی راستین يک مسئول خداترس 
و مردمدار در جمهوری اسالمی بود، بپردازم و اگر انشااهلل فرصت وتوفیقی 

دست داد در آينده مفصل تر  مصاديق را شرح خواهم داد.
*ما قبل ازانقالب راديو ترانزيســـتوری چوبی بزرگی داشتیم و منزل 
اجاره ای مان در همســـايگی آقاقرار داشت. چون روشنفكر واهل تحلیل 
اخبار و رخدادهای کشـــور و جهان بود هرروز صبح برای گوش دادن 
به اخبار راديو پیک ايران و بی بی سی درمنزل ماحضور می يافتند. بله.

تعجـــب نكنید، چون اهل تحلیل واطالع از رخدادها ولو از زبان آنها که 
هیچ سنخیتی با منظومه فكری ايشان نداشتند، بود.

*تقريبا از ابتدای انتشـــار روزنامه  اطالعات در رژيم گذشـــته که 
برخی علما، در آن زمان، از حیث اينكه روزنامه را منتســـب به حكومت 
می دانستند، آن را در زمره اوراق ضالّه قلمداد می کردند  نسبت به آبونمان 
اين روزنامه برای کتابخانه مزين به نام آيت اهلل فاضل اردکانی در حوزه 

علمیه اردکان اقدام کرد.
*اهل مطالعه بود وبرای سخنرانیهايش در مسجد و نماز جمعه وقت 

زيادی مصروف می کرد.
*تقريبا تمامی کتابهای مرحوم دکتر شريعتی و... راخوانده بود و نسبت 

به نقدهای آن گفتارها نیز مطالعه داشت.
*در شهرما به يمن وجود مرحوم آقا و افكار بلند  و روشنش پوشش 

همه زنها چادر بود و تقريبل همه مردم مقلد مرحوم امام بودند.
*در مراسم احیا و سخنرانیهای ايشان قبل انقالب مسئوالن و افرادی 
حضور می يافتند که به ظاهر قیافه وسلوکشان هیچ سنخیتی با دين  و 
دينداری نداشت. اما جاذبه ورفتارآن مرحوم پايشان را به مسجد و محراب 

باز می کرد.
*به ريا وتزوير پشت پا زده بود و ازتملق متنفر بود.

*نماد اخالق اسالمی وتواضع بود. درجمعی که وارد می شد در اولین 
جايی که خالی می يافت، می نشست. پیش سالم بود.

*به ياد دارم بعد ازحادثه ترور شهید صدوقی ۳ مرتبه امام نمايندگانی 
رابرای قبول مسئولیت نمايندگی امام واسطه قرار دادند، با بی میلی و ترس از 
اينكه نتواند حق مطلب را در پیشگاه خداوند و مردم عمل کند، پذيرفت.تا 
مدتها از اقامتگاه خويش در يزد مگر برای اقامه نماز جمعه خارج نمی شد. 

يک روز که علت را پرسیدم، گفتند:
* من از اين نحوه خروج وتردد درمیان مردم با اسكورت و ترتیبات 
امنیتی شديدا ابا دارم. مردم نبايد مسئوالن را تافته جدابافته ازخويش بدانند.

به عالوه خاطره بدی از کودکی در ذهنم نقش بسته. وقتی  والی و نماينده 
حكومت به اردکان می آمد گذرگاهها را آب و جارو می زدند و جمعیت 
را برای عبور  آن مســـئول به کنار می راندند مخصوصا به کودکان فشـــار 

وارد می شد و من ازهمان زمان از اين نحوه تردد متنفرم.
*وقتی بعضی از شاگردانش که در مسند قضا قرار گرفته بودند، برای 
پرســـش برخی احكام شرعی تلفنی از وی نظر می خواستند تا صحبت 
از اعدام و مصادره و...می شـــد، رخ در هم می کشـــید و توصیه می کرد 
به حرمت آبرو و حیات انســـانها در اســـالم توجه داشته باشند و از روی 

احساسات وکم علمی حكمی را صادر نكنند.
*اين موضع ايشان در قبال مديرکلی که اوايل انقالب لیست اسامی 
افرادی را برای  پاکسازی جمعی از مديران وکارکنان آن مجموعه به بهانه 
وابســـتگی به رژيم قبلی نزد ايشـــان آورده بود، مشهور است که پس از 
نگاهی سطحی به آن لیست گفته بودند: اسم دو نفر را کم نوشته ايد و 
آنگاه که مديرکل بهت زده پرسیده بود ما خیلی دقت کرديم. به نظرشما 
چه کســـی از قلم افتاده اســـت و ايشان بال درنگ جواب داده بود من و 
خودت. با اين داليل و بهانه ها برای پاکســـازی من وشـــماهم می توانیم 

درلیست قرار گیربم !
*فقیهی جامع و عارفی سالک  و معلم اخالق وارسته ای بود که بر 
ادبیات عرب و هم ادبیات فارسی تسلط بااليی داشت و اين باعث می شد 

سخنرانیها و نوشتارهايش بر دل نشیند و موزون ومتعادل باشد.
*بانســـل نوانديش روحانیت علیرغم تفاوت ســـنی، قرابت فكری 

داشت. مرحوم عالمه حكیمی، شهید بهشتی،شهید مطهری، مرحوم آيت 
اهلل منتظری، مرحوم آشـــتیانی، مرحوم حاج سید احمد آقا، اخوان محقق 
داماد، آشیخ مرتضی حايری، آيت اهلل خامنه ای رهبرمعظم انقالب از آن 
جملـــه اند. رهبری در بیان خاطرات خويش ازمرحوم آقا به اين موضوع 

مفصل پرداخته اند.
*روحانی مبارزی بود که بی سروصدا تكالیف خويش را در حمايت 
از مجاهدين، زندانیان سیاسی و تبعید شدگان در رژيم گذشته انجام می داد 
ورســـیدگی به خانواده های آنها را جزئی ازوظايف خويش می دانست.
حتی زمانی که آيت اهلل خامنه ای در ايرانشـــهر تبعید بودند علیرغم کِبَِر 
سن اين مسافت طوالنی را طی کرد تا عهد دوستی و هم وظیفه شرعی 
وانقالبی خويش را نسبت به ايشان که عالقه متقابل زيادی بین آنها حاکم 

بود به جا آورده باشد.
*در بیان مشكالت مردم و کژی هايی که از انقالبی گريهای تند و 
بی منطق حاصل می شد وکشور رادرتنگنا قرار می داد ومردم را ناراضی 
می نمود درجلسات با سران وخصوصا امام مودباته، وبامنطق اما بی پرده 
سخن می گفت. بعد از آخرين مالقات طوالنی ايشان با امام)ره( فرمان ۸ 
ماده ای آن بزرگوار صادر شد که مسئوالن رابه فصل الخطاب قرار دادن 

قانون و پرهیز از رفتار خودسرانه وتند و... فرا خواندند.
*رفتارش با اقلیتها بســـیار ســـنجیده و محبت آمیز بود به نحوی که 
اغلب زرتشتیان اختالفات فیمابین خويش را  به ايشان احاله می دادند و 
حكمیت وی فصل الخطاب بود. از اين رو زرتشتیان يزد درتشییع پیكرش 
همپای مسلمانان پیكر پاکش رادر طی مسافت ده کیلومتری  از مسجد مال 

اسماعیل تا دروازه قرآن روی دست تشییع کردند.
بـــه ديگران وظیفه ای راتحمیل نمی کرد. حتی سرســـفره اگر آب 
می خواســـت به ما هم که کودک و جوان بود يم، نمی گفت برايم آب 
بیاوريد بلكه خود بلند می شد و پارچ آبی می آورد تا ديگران نیز بنوشند.
درکار پخت و پز و امور منزل به خانم)مادربزرگم(که نادره زنی باتقوا و 

مدير بود کمک می کرد.
*در باغچه صدر آباد،درکار زراعت و آبیاری و زدن علفهای هرز و 

چیدن میوه ونگهداری گوسفند و مرغ و...مشارکت داشت.
*نسبت به مصرف بیت المال بی نهايت حساس بود. ريالی از پول 
بیت المال را صرف زندگی و بچه هايش نكرد. حتی وجه  خانه ای که 
در قم برای دايی بزرگم آسید محمد خريداری شد از پول فروش زمین 
مادر بزرگم  تامین شـــد.) دايی دوم، آســـیدعلی آقا، برای شهريه ورودی 
دانشگاه حتی به خود اجازه نداد ازوجوه فراوان  بیت المال که نزدش بود 
قرض بگیرد.آن سال انار باغ رابه قیمت پايین ترپیش فروش کرد وهزينه 

ثبت نام وی را فراهم کرد(
*آمـــوزه هـــای اخالقی را عملی ترويج می کرد. در بدو تاســـیس 
چهاد ســـازندگی هم دوش جوانان و مردم در کشـــتزارها به دروی گندم 

می پرداخت.
*به ياد دارم درسالهای آخرجنگ که دشمن بی رحمانه از سالحهای 
شـــیمیايی استفاده می کرد وجبهه ها نیازبه تقويت نیروی انسانی داشت، 
وقتی پیام آيت اهلل خامنه ای رادرکسوت نماينده امام در شورايعالی دفاع 
مبنی برلزوم دعوت ازمردم برای گسیل به جبهه ها مالحظه شنید، بااينكه 
به دلیل ابتال به سرطان، خون به وی تزريق می شد، اطالعیه دعوت ازمردم 
استان يزد برای حضور درجبهه را صادر کرد و درمان را نیمه تمام گذاشت 

و خود به جبهه شتافت و در تیپ الغدير يزد مستقر شد.
*روزعید غدير آيت اهلل خامنه ای درمقرتیپ حاضرشـــدند و ضمن 
تشـــكر ازدعوت مردم،به حضورايشان بااين وضعیت جسمانی  در جبهه 
اعتراض نمودند. آقا گفتند برايم خوشايند نبود در اين موقعیت خطیر ازمردم 

بخواهم به جبهه ها بشتابند و خود در يزد بمانم.
*نسبت به مصرف بیت المال،اسراف و...سخت حساس بود.

*اگر برای حضور در جلسات خبرگان، شورای مرکزی ائمه جمعه و...
ضرورت داشت به تهران بروند، چون خودروها برای انتقال ايشان در تهران 
بايد از يزد می رفتند، علی رغم کهولت سن اجازه نمی داد برای ايشان بلیط 
هواپیما تهیه شود. می گفت من هم به اتفاق مجموعه پاسداران با ماشین 
می روم. در طول مسیر طوالنی هم يا قرآن می خواند يا مطالعه می کرد.

*از مجموعه دفتری هاوپاســـداران ايشان ۵-۴نفر اردکانی بوديم که 
به يزد تردد داشـــتیم.گاهی جلســـات تا ديروقت طول می کشید. علیرغم 
عالقه ای که به همه داشت اگر چندنفربوديم که می خواستیم به اردکان 
بازگرديم اجازه می داد باماشـــین پیكان دفتر برويم واال بايدبه ســـه راه 
حكیمیان می رفتیم و ازآنجا  با اتوبوسی، کامیونی يا وسیله ديگری خود 

را به اردکان می رسانديم.
*درعید غدير درمقرتیپ الغدير وقتی عده ای از مسئوالن کشوری که 
به ديدارايشان شتافته بودند و مطالبه عیدی به عنوان تبرک کردند وآقا نشنیده 
گرفتند، من جوان گفتم آقا ازيزد پول نو آورده ايم اما باز ايشـــان به روی 
خودنیاوردند وقتی شب همه رفتند وازايشان علت راجويا شدم.گفتند: )ُجون.ِآقا 
اين پولها را مردم يزد به چبهه ها هديه کرده اند و پول شخصی من نیست 
که به نام خودم عیدی بدهم(فردای آن روز فرمانده تیپ را خواستند وگفتند 

اينها عیدی مردم استان يزد به رزمندگان است، بین انها توزيع کنید.
*نســـبت به جوانان رفتارشان فوق العاده محبت آمیز و جذاب بود.

کودکان را درآغوش می گرفت وگرمی جمله »ُجوِن آقا« سراسر وجود انسان 
را فرامی گرفت و تاسالهای جوانی وحتی کهولت حس می شد.

*بـــرای زنان احترام فو ق العاده ای قائل بود.آنها را در انتخاب آزاد 
می گذاشت. اگر مطلبی را قابل ذکر می دانست بامحبت واحترام به آنها القا 

می کرد. دوتا ازخاله های من تحصیالت دانشگاهی داشتند.
*درفامیـــل مراوده وارتباط با انواع واقســـام آدمها روحانی،مكال،کم 
حجاب،باحجاب،ريش دار،بی ريش و...بدون کوچكترين مضايقه  وگاليه ای 
برقرار بود.البته شخصیت آن مرحوم به گونه ای بود که همه احترام به عقائد 

وسلوک ايشان را واجب می دانستند.
*يک روز اوايل انقالب به من گفتند:»آممد رضا اگر می خواهی ريش 
بگذاری درست بگذار. اگر می خواهی ريش بتراشی هم درست وسامون 

) سامان يافته( بتراش«.
*مشكالت رابه مسئوالن استان و کشور منتقل می کرد و ازمردم برای 

کمک به آنها امداد می طلبید ولی هیچ دخالت اجرايی نداشت.
*رفتارش با تجار،بازرگانان،اصحاب صنعت و تولید تحكم آمیز نبود 
وحتی برای کمک به جبهه و  پشـــتیبانی ازجنگ و ... تحمیل برآنها را 
نمی پسنديد. اما منش و رفتار احترام آمیزش به نحوی بود که يزد باالترين 

کمكها را به جبهه ها و رزمندگان داشت.
*در عمل به وقف و رسیدگی به وضعیت نیازمندان دقت و وسواس 

عجیبی داشت.
*برای شهیدان وخانواده های آنها احترام و ارزش فوق العاده ای قائل 
بود و خود را موظف به سرکشـــی به خانواده ها و بازماندگان آنها ورفع 

مشكالتشان می دانست.
*در عبادت و زهد ره صدساله را يک شبه طی کرده بود.شبهای ماه 
مبارک رمضان خواب چشمان  وی را در نمی ربود. تاهنگام اذان ورفتن 
به مسجد برای اقامه نماز جماعت صبح بیدار بود.يا به تالوت قرآن و دعا 
می پرداخت يا برای پدر ومادر نماز می خواند وبخش عمده ای از آن را 

مصروف مطالعه می  کرد.
*خدايش بیامرزد و روحش از رحمت واسعه الهی برخوردار باشد.

 درس هایی از زندگی و منش 
آیت اهلل حاج سید روح اهلل خاتمی )طاب ثراه(

خطيب پرهيزگار
نوشتاري از استاد شهيد آيت اهلل مرتضي مطهري در باره مرحوم راشد

محمدرضاتابش

«�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت ���»
«شركت تعا�ني مسكن كا�كنا� سا�ما� خصوصي سا��
 (شما�� ثبت 49229) � (شناسه ملي 10100944081)»

جلسه مجمع عمومي عا�� س���اليانه نوبت ��� شركت تعا�ني مسكن كا�كنا� سا�ما� خصوصي  سا�� ��� 
��شنبه مو�� 1400/09/08 ��� ساعت «10» صبح �� محل ساختما� سا�ما� خصوصى  سا�� به نشانى: 

تهر�� شهر� قد� فا� (1) خيابا� �ير�� �مين خيابا� مهستا� پال� (15) سالن �يد�� تشكيل مي شو�.
�� كليه �عضا� �عو� مي  ش���و� شخصا� يا �كالتا� بر�� �تخا� تصميم نس���بت به موضوعا� �يل �� �ين جلسه 

حضو� بهم �سانند.
شايا� �كر �ست� به موجب ما�� «19» �ئين  نامه نحو� تشكيل مجامع عمومى� تعد�� ���� �كالتى هر عضو حد�كثر 
سه ��� � هر ش���خص غير عضو تنها يك ��� خو�هد بو� � �عضا� متقاضى �عطا� نمايندگى� مى بايست به همر�� 
نمايند� خو� حد�كثر تا تا�يخ 1400/09/02 �� محل س���ا�ما� خصوصى  سا�� به ���� مذكو� طبقه (2) �تا� 

(215) حاضر تا پس �� �حر�� هويت � تأييد �كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت نمايند.
�ستو� جلسه:

1- �ستما� گز��� عملكر� هيأ� مدير� بر�� س���نو�� مالي منتهي به 1397/12/29 � 1398/12/29 � 
1399/12/30 � هشت ماهه منتهى به 1400/08/30.

2- �س���تما� گز��� با��� قانوني عملكر� س���نو�� مالي منتهي به 1397/12/29 � 1398/12/29 � 
1399/12/30 � هشت ماهه منتهى به 1400/08/30.

3- طر� � تصويب صو��  ها� مالى سنو�� مالى منتهى به 1397/12/29 � 1398/12/29 � 1399/12/30 
� هشت ماهه منتهى به 1400/08/30.

4- �نتخا� �عضا� جديد هيأ� مدير� به ترتيب پنج نفر عضو �صلي � �� نفر عضو علي �لبد�.
5- �نتخا� با��س���ا� قانونى (�صلي � علي �لبد�) ش���ركت تعا�نى مس���كن بر�� س���ا� مالى منتهى به 

.1400/12/29
6- بر�سى مبالغ حق عضويت �عضا� تعا�نى � مو��� تسويه شد� با �عضا � قر����� �كالت منعقد� بر�� پيگير� 

پر�ند�  حقوقى �� جريا� شركت تعا�نى � قر����� �نجا� �مو� مالى � ����� شركت.
7- بر�سى فعاليت  ها� ش���ركت تعا�نى طى سنو�� 1392 لغايت 1400/08/30 �� خصو� �مو� مختلف 

�فاهى � تسهيال� � ساير موضوعا� مرتبط با �مو� عمومي �عضا�.
�عضائي كه متقاضي �نتخا� ش���د� بر�� هيأ� مدير� � با��� قانونى ش���ركت تعا�ني مسكن مي  باشند� 
مي بايست ��خو�ست كتبي خو� �� حد�كثر تا تا�يخ 1400/08/12 به منظو� ��يافت مجو�ها� ال�� �� �تا� 

تعا�� �ستا� تهر�� به �فتر تعا�ني مسكن به ���� مذكو� ���ئه � �سيد ��يافت نمايند.
هيأ� مدير� شركت تعا�ني مسكن
كا�كنا� سا�ما� خصوصي سا��

�گهي مز�يد� عمومي فر�� خو���
گر�� پزشكي بر��يه (بيما�ستا� مر��) ��نظر ���� 
تعد��� �� خو���ه���ا� خو� �� �� طريق مز�يد� عمومي به 

فر�� برساند.
متقاضيا� ش���ركت �� مز�يد� جهت خريد �سنا� مز�يد� 
مي تو�نند با �� �ست ��ش���تن �سيد بانكي مبني بر ���يز 
مبلغ 2/000/000 �يا� به شما�� حسا� 1867879902 
نز� بانك ملت به نا� گر�� پزش���كي بر��يه �� تا�يخ �نتشا� 
�ين �گهي تا تا�يخ 1400/8/15 �� ��قا� ����� (7 �لي 14) 
جهت �خذ �سنا� مز�يد� به ��حد �مو� قر�����ها به ���� 

�ير مر�جعه فرمايند.
����: ته���ر��� خيابا� پير���� خيابا� ش���كوفه� 
ميد�� كالنت���ر�� خيابا� كرما� ضمن���ا� متقاضيا� 
محتر� مي تو�نند جهت كس���ب �طالعا� بيش���تر با 
 تلف���ن 25 � 33795823 � 021 ��خلي 280 تما� 

حاصل نمايند.
��حد �مو� قر�����ها � بيما�ستا� مر��

�عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه
شركت �نر�� سپهر (سهامي خا�)

شما�� ثبت: 373450 
� شناسه ملي: 10320227890

بدين �سيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت �نر�� سپهر (سهامي خا�) 
�عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه �ين شركت 
كه ��� ساعت 10 صبح ��� سه ش���نبه مو�� 1400/08/25 �� ����: 
تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� ميد�� �نك� خيابا� عطا�� پال�10� طبقه 
منفي يك�  س���الن همايش ها � كنفر�نس � تشكيل مي گر��� حضو� به هم 

�سانند.
�ستو� جلسه:

1�اس���تما� گز��� فعاليت هيئ���ت مدير� بر�� س���ا� مالي منتهي به 
1400/6/31

2� �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانوني ��خصو� صو�� ها� مالي 
منتهي به 1400/6/31

3� تصميم گير� ��خصو� گ���ز��� فعاليت هيئت مدير�� صو�� ها� 
مالي � گز��� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي مو�� گز���

4� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 1401
5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

6� تعيين حق حضو� �� جلسه �عضا� غيرموظف هيئت مدير�
هيئت مدير� شركت �نر�� سپهر (سهامي خا�)

�گهى �عو� سهامد����
شركت صبا تامين پا�سيا� (سهامى خا�)

ثبت شد� به شما�� 278132 
� شناسه ملى 10103150020

به مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��
بدينوس���يله ��كليه س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانونى 
�نا� �عو� مى ش���و� تا ��جلس���ه مجمع عمومى عا�� به طو� 
فو� �لعا�� شركت كه �� ساعت 09:00 صبح ��� چها�شنبه مو�� 
1400/08/19 �� محل ش���ركت ��قع �� تهر�� – بز�گر�� �شرفى 
�صفهانى –بلو�� عر� حس���ينى پال� 62 طبقه پنجم تش���كيل 

مى گر�� � حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه : �نتخا� �عضا� هيا� مدير�

هيا� مدير� شركت

�گهى مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���)  
�تا� مشتر� با��گانى � صنايع �ير��� بلژيك � لوكز�مبو��

به شما�� ثبت 3160 � شناسه ملى 10100208686
�� �عضا� محتر� �تا� مش���تر� با��گانى � صنايع �ير��� بلژيك � لوكز�مبو�� �عو� به عمل مى �يد 
تا �� مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���) ��� س���ه شنبه مو��  1400/09/02 ساعت 
14:00 كه �� محل �تا� با��گانى� صنايع� معا�� � كشا���� �ير�� به نشانى: تهر��� خيابا� طالقانى� 
نبش خيابا� شهيد موسو�� پال� 175 كدپستى 1583648499 برگز�� مى  گر��� شركت نمايند.

�ستو� جلسه: 
- �ستما�� بر�س���ى � تصويب گز��� عملكر� هيا� مدير� �تا� مش��تر� با��گانى � صنايع 

�ير��� بلژيك � لوكز�مبو�� منتهى به سا� مالى 1399 
- �ستما�� بر�سى � تصويب گز��� مالى � با��سى منتهى به سا� مالى 1399

- بر�سي � تصويب بو�جه ساالنه 1400
- تعيين ���نامه كثير�النتشا� 

- تعيين ����يه � حق عضويت ساالنه �عضا�
- �نتخا� با��� �صلى � على �لبد�

- بر�سى � �تخا� تصميم �� س���اير مو��� �يگر� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� به طو� 
فو� �لعا�� باشد.

 هيا� مدير� �تا� مشتر� با��گانى � صنايع �ير��� بلژيك � لوكز�مبو��

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� صاحبا� سها�
تعا�نى �عتبا� ���� ثامن �الئمه � به  شما�� ثبت 181457 � شناسه ملي 10102236558

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� تعا�نى �عتبا� ���� ثامن �الئمه � يا نمايندگا� قانونى �نا� �عو� به عمل مى �يد تا 
�� جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين شركت كه �� مو�� 25 /08 / 1400 ��� ساعت 10:00 �� محل 

تهر��� خيابا� گاند�� خيابا� پانز�هم� پال� 25 برگز�� خو�هد شد� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلس�ه: 1- �نتخا� هيا� تصفيه. 2-  �نتخا� ناظر تصفيه. 3-تعيين محل تصفيه. 4-تعيين ���نامه كثير�النتشا� 
جهت ��� �گهي ها� ش���ركت. 5-  �خذ تصميم �� خصو� س���اير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� 
فو� �لعا�� باش���د. ضمنا� با �س���تنا� به ما�� (99) قانو� تجا��� برگه ���� به جلسه مجمع يك ساعت قبل �� شر�� جلسه �� 

صو�� ���ئه برگه سها� � كا�� شناسايى معتبر (�� مو�� نمايندگا� قانونى با ���ئه �كالتنامه �سمى) تو�يع مى گر��.
هيأ� مدير� تعا�نى �عتبا� ���� ثامن �الئمه �

م�ت�ن �خ�ط�ا�
خانم ها س�عيد� غفا�� فرشبا� � شيرين فخا�� � �قايا� محمد حيد�پو� � ��� �هللا جعفر���� 

� بهنا� نو�� شير��� � نصر� خا��
�حتر�ما� �� ��ستا� �جر�� مفا� �جر�ئيه شما�� 140068420000041426 مو�� 1400/01/25 شعبه 
177 ���گا� عمومي حقوقي مجتمع قضايي بعثت تهر�� بدينوسيله به شما �خطا� مي گر�� جهت �مضا� 
سند قطعي مربو� به ملك پال� ثبتي 121 فرعي �� 1 �صلي بخش 3 قشالقي �هستا� چلند� حو�� ثبتي 

نوشهر ظر� مد� 7 ��� پس �� �نتشا� �ين �گهي �� �ين �فترخانه حضو� بهم �سانيد.
�فترخانه 89 تهر��
سر�فتر سيد�ميد �� نيكي

نا� شركت: كشت � صنعت فيض �با� ��ند سا�� (سهامي خا�)
شناسه ملي: 10780006102                                                    شما�� ثبت: 55 (نوبت ���)

باتوجه ب���ه �ينكه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مو�خه 1400/07/22 س���اعت 15 به علت به حد نصا� 
نرس���يد� حاضرين �� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���) به نتيجه نرسيد� لذ� �� كليه سهامد���� 
جهت حضو� �� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مو�خه 1400/08/27  � س���اعت 14 كه �� ���� �ستا� 
تهر��� شهرس���تا� تهر��� بخش مركز�� شهر تهر��� محله مقد�� كوچه تش���يع� كوچه شهيد ناصر جد� پو�� 

پال�70� طبقه ��� كدپستي: 1364855391 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
  �ستو� جلسه:  

1� �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با���. 2 � �نتخ���ا� �عضا� هيئت مدير�. 3� �نتخا� با��س���ين. 4 � تعيين ���نامه 
كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت. 5 � ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� باشد.

هيأ� مدير� شركت

�گهي �عو� سهامد���� شركت توسعه مسكن سمنا� (سهامي خا�)
 ثبت شد� به شما�� 1382 شناسه ملي 10480077797

جهت تشكيل مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت توسعه مسكن س���منا� �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه ��� س���اعت 10 صبح ��� سه شنبه مو�� 1400/9/9 �� محل 
شركت س���ا�ما� توسعه مسكن �ير�� ��قع �� تهر�� � خيابا� ش���هيد �ستا� مطهر� � بين خيابا� 

شهيد علي �كبر� � سهر���� � پال� 121 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� تغيير �عضا� هيئت مدير�. 2� ساير مو���

هيأ� مدير� شركت توسعه مسكن سمنا�

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��
 شركت پيشگاما� بقا ��نش سهامى خا�(��حا� تصفيه)
به شما�� ثبت 429591 � شناسه ملى 10320819327 

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت پيشگاما� بقا ��نش س���هامى خا�(��حا� تصفيه) �عو� به عمل مى �يد تا �� 
جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت ��� چها�ش���نبه مو�� 1400/08/26 ساعت 14 �� محل تهر�� 
ميد�� �نك خيابا� مالصد�� خيابا� ش���يخ بهايى جنوبى نبش كوچه نصرتى مسجد جامع بقيه �...(عج) طبقه ��� حضو� 
بهم �سانيد.  �س�تو� جلسه:  1 – ���ئه گز��� عملكر� هيئت تصفيه س���ا� مالى 1399 � شش ماهه ��� سا� 1400 . 

2 – ���ئه صو�� ها� �ساسى مالى سا� 1399. 3 – ساير مو���� كه تصويب �� �� صالحيت مجمع مى باشد. 
هيا� تصفيه شركت پيشگاما� بقا ��نش سهامى خا�(��حا� تصفيه) 

شمس �له �سد�                               مصطفى نا���                         سيدمصطفى �مير��قفى

�گهي �عو� تبديل سها� بي نا� به بانا� شركت صنايع نشاسته �لوند (سهامي خا�) 
نوبت سو�

 ب���ا توجه ب���ه تصويب مجم���ع فو� �لعا�� ش���ركت صناي���ع نشاس���ته �لوند (س���هامي خا�)
به شما�� ثبت 550545 � شناس���ه ملي 14008785250 ساعت 12 مو�� 1400/06/08 �� �جر�� 
ما�� 44 اليحه �صالحي قانو� تجا�� مبني بر تبديل كليه س���ها� ش���ركت �� بي نا� به بانا� لذ� �� كليه 
س���هامد���� شركت �عو� به عمل مي �يد �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي به مد� 6 ما� نسبت به تبديل سها� 
 خو� �� �فتر مركز� ش���ركت به نشاني: �س���تا� تهر�� � منطقه 15� شهرستا� تهر��� بخش مركز�� 
 ش���هر تهر��� محله ����نتين � ساعي� خيابا� ش���هيد خالد �س���المبولي� خيابا� پنجم� پال�10�
 طبقه چها�� كدپستي 1513644915 مر�جعه � �قد�� نمايند. بديهي �ست كه پس �� مضي مد� مذكو� 

هيئت مدير� كليه سها� بي نا� شركت باطل شد� تلقي خو�هد شد.

�ينجان�ب پر�ين باي�ر�� ���� با كدملى 
0049527215 فر�ند يوسف �عال� �نزجا� 
قطعى خو� �� �� فرقه ضاله بهاييت �عال� 
مى ���� � به �ين مبين �س��ال� � ظهو� 

�ما� �ما�( عج) �عتقا� ���� .

به �طال� كليه صاحبا� س���ها� ش���ركت مش���تر� �ير�� خو��� �تومبيل پژ� (�يكا�)
(سهامى خا�) ثبت شد� به شما�� 496428 � شناسه ملى14006066714مى �ساند� 
با توجه به عد� برگز��� مجمع عمومى فو� �لعا�� �� خصو� نحو� خر�� �� ش���موليت 
ما�� 141 �صالحيه قانو� تجا�� به �ليل عد� تحقق حدنصا� تعريف شد� �� �ساسنامه 
شركت (حضو� ���ندگا� بيش �� نصف س���ها� ����� حق ���) � با عنايت به مفا� مند�� 
�� قانو� تجا�� � �ساس���نامه� بر�� با� ��� مجمع عمومى فو� �لعا�� �ين شركت ��� 
ساعت 10 صبح ��� پنجشنبه مو�� 1400/08/20 به ����: تهر��� كيلومتر 14 جا�� 
مخصو� كر�� شركت �ير�� خو���� ��� يك ش���ركت �ير�� خو���� سالن كنفر�نس 

معا�نت �قتصا�� برگز�� مى گر��.
بدين �س���يله �� كليه سهامد���� � نمايندگا� قانونى صاحبا� سها� �عو� بعمل مى �يد 
تا با �� �ست ��ش���تن معرفى نامه معتبر �� ��� � ساعت مقر� �� محل مذكو� حضو� بهم 
�سانند.   �س�تو� جلسه : -  تصميم گير� �� خصو� نحو� خر�� �� شموليت ما�� 141 

�صالحيه قانو� تجا��
�ئيس هيئت مدير�

شركت مشتر� �ير�� خو��� �تومبيل پژ� (�يكا� )
 ( سهامى خا� ) ثبت شد�  به شما�� 496428 

� شناسه ملى14006066714

ش��ركت كا�خانجا� مخابر�تي �ير�� ��نظر ����: يك قطعه �مين به 
متر�� 2 هكتا� متعلق به خو� �� ��قع �� منطقه �يژ� �قتصا�� ش���ير�� فا�2 �� 

طريق برگز��� مز�يد� عمومي به فر�� برساند.
لذ� �� كليه �ش���خا� حقيقي � حقوقي �عو� به عمل مي �يد جهت ��يافت 
�س���نا� مز�يد� � ���ئه پيش���نها� قيمت� حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� 
��شنبه مو�� 1400/08/10 ���ها� ����� (شنبه �لي ��شنبه �� ساعت 
8 �لي 15) به ����: شير��� بلو�� مد��� كا�خانجا� مخابر�تي �ير��� ��حد 

تد��كا� مر�جعه نمايند.
تلفن تما�: 37351402 � 37262607 � 071

�گه�ي م�ز�ي�د� 
شم�ا�� 1400/14

نوبت ���

�گه�ي م�ز�ي�د�
شركت كشت � صنعت شريف �با� �� نظر ���� تعد��� 
گوساله نر ش���يرخو�� � قطع شير � همچنين ��� حذفي � 

الشه خو� �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند.
شايا� �كر �س���ت كه هزينه چا� �گهي برعهد� برند� 

مز�يد� مي باشد.
 مهلت ثبت نا� �� تا�يخ �نتش���ا� �گه���ي به مد� يك 

هفته مي باشد.
محل با��يد � ثبت نا�: جا�� قديم تهر��� �بتد�� جا�� 
خاكعلي� بعد �� پل ��� �هن� س���مت ��س���ت� شركت
 كشت � صنعت شريف �با� تلفن: 09126610499

�گه�ي من�اق�ص�ه
ش��ركت توليد خو��� � صنعت خز� (سهامي خا�) 
�� نظ���ر ���� �مو� حمل �نقل س���ر�يس كا�كنا� خو� �� با 
�عايت قو�نين � مقر��� ب���ه پيمانكا��� �مو� تر�بر� ��گذ�� 
نمايد. لذ� �� كليه پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط �عو� مي گر�� 
جهت �گاهي بيش���تر � ��يافت �س���نا� � ����� شركت �� 
مناقصه � تحويل مد��� � مس���تند��� حد�كثر به مد� 7 
��� كا�� پس �� �نتش���ا� �گهي �� تا�يخ 1400/08/08 �لي 
1400/08/16 به ���� بابل شهر� صنعتي بندپي شرقي 
ش���ركت توليد خو��� � صنعت خز� ����� تأمين � تد��كا� 

مر�جعه نمايند.
تلفن تما�: 211�01135001210

�گهي نوبت ��� شركت فر�يند توسعه جايگا� ها� �لبر� گا� سهامي خا�
 به شما�� ثبت 386618 � شناسه ملي 10320373779 

جهت تشكيل � حضو� �� مجمع عمومي فو� �لعا��
باتوجه به �ينكه نوبت ��� مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت �� ساعت 11 صبح مو�� 1400/08/03 
�� محل قانوني ش���ركت برگز�� ش���د � به �ليل عد� حصو� حد نصا� قانوني� بدينوسيله �� كليه 
س���هامد���� محتر� �عو� مي شو� تا �� جلسه نوبت ��� مجمع عمومي فو� �لعا�� كه ��� ساعت 

11 صبح مو�� 1400/08/22 �� محل قانوني شركت برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه:  �فز�يش سرمايه

هيئت مدير�

�ط�العي�ه نوبت ���
به �طال� سهامد���� شركت تعا�ني ��مد���� گلوگا� مي �س����اند بر�سا� مصوبه هيأ� مدير� شركت مزبو� �� تا�يخ 1400/8/15 

�لي 1400/9/30 بر�� ساماندهي تعد�� � ���� سرمايه سها� � ثبت �� ����� ثبت شركت ها نيا� به مد��� �يل مي باشد.
1� فتوكپي فيش ���يز� سها� � �فترچه سها�

2� فتوكپي شناسنامه �� تما� صفحا�
3� فتوكپي كا�� ملي

4� شما�� تلفن همر�� كه به نا� شخص سهامد�� باشد
5� ���� محل س���كونت � كدپستي.  س���هامد���� محتر� �� تا�يخ 1400/8/15 لغايت 1400/9/30 مهلت ���ند مد��� 
يا�شد� فو� �� به �فتر شركت تعا�ني ��مد���� تحويل بدهند �� صو�� عد� ���ئه مد��� �� ثبت سها� � ���� �� �� ����� ثبت 

شركت ها خو����� � هرگونه عو�قب به عهد� خو� سهامد�� مي باشد.
هيئت مدير� شركت
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