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جواد شاملو
در پاییز امسال ،کتاب جدیدی از رومن گاری توسط نشر
چشمه وارد بازار نشر شد .رومن گاری در ایران پیش از این هم
نویسندهایشناختهشدهبود.با کتابهايیهمچون«خداحافظ
گاری کوپر» با ترجمه سروش حبیبی و چاپ نشر نیلوفر و «لیدی
ال» با ترجمه مهدی غبرایی و چاپ نشر ناهید .سروش حبیبی و
مهدیغبرایی،دومترجمنامآشناوتوانمند کشورند کهآشناییمان
بانویسندهایچونرومن گاریرامدیونآنهاییم.حبیبیاین
بار«سگسفید»رومن گاریرابهفارسیبرگرداندهاستواینچه
خبر خوبی است برای اهل ادبیات و رمان .این خبر شیرینتر هم
میشود ا گر بشنویم «سگ سفید» رمان بسیار خوبی است برای
کسانی که با قلم رومن گاری آشنایند ،باید بگوییم این کتاب
دقیقا همان چیزی است که از او انتظار داریم و برای کسانی که
از این نویسنده کتابی نخواندهاند« ،سگ سفید» میتواند یک
شروع بسیار خوب باشد.
گاری ،نویسند های است که قلمش خاصه وقتی عاشقانه
مینویسد ،بسیار شرقی است و برای ما آشنا .خاصیت قلمش
طنازی و شوخطبعی و به سخر ه گیری است اما در وادی پوچی
نمیافتد و همواره به انسانیت تعصب دارد .در قلم او عالوه بر
عشق ،همواره رنگ و بوی قدرتمندی از سیاست هم هست،
چرا که او یک دیپلمات بود و مدتها سرکنسولگری فرانسه در
لسآنجلس .در برخی از کتابهای او عشق پررنگتر است و در
برخیدیگراز کتابها،سیاست.مثالدر «بادبادکها»،عاشقانه
ت هست اما
معرکهای که نشر توس آن را به چاپ رسانده ،سیاس 
بسیار کمرنگتر .اما در سگ سفید که البته یک مستندنگاری
داستانیاستونهرمان،سیاستغالباست.به گمانمن«سگ
سفید» اثر بسیار مهمی است .نه تنها به این علت که نویسنده
فرهیختهایهمچون گاریاینبارهم کتابیپرمغزودلچسبپیش
ی گذارد،آنچنان کهخواندنشبرایادبدوستانواجب
رویمام 
است،بلکهچوندر این کتابروایتیاز آمریکامیخوانیم کهمارا
از عمق یکی از مهمترین شکافهای آن کشور روشن میسازد.
این کتاب مربوط به یکی از پهنترین و فعالترین گسلهای
جامعه آمریکا است :نژادپرستی و سیاهپوستان.
ظاهرقضیهایناست کهقرنهاپیش،عدهایاز مردمآفریقارابه
جبر و زور و قتل و شکنجه و سوار بر کشتیهایی مرگبار ،سرشار از
شالقوبیماریوعفونتومرگ،برای کار کردنیوحشتنا کبهقار ه
تازهغصبشدهیعنیآمریکاآوردندوآنانرامحروماز تمامحقوق

انسانی ،به بردگی گماشتند .سالها به این منوال ادامه داشت
تا رئیسجمهور انساندوستی به نام آبراهام لینکلن ،بردهداری
را رسما و قانونا الغا کرد .این قانون ،دعواهای خونباری هم بین
شمالوجنوبایاالتمتحدهپدیدآوردوحتیخودلینکلنتوسط
کسی که شعار «زنده باد جنوب» بر لب داشت ،در یک تئاتر به
قتل رسید .اما ماجرا به همین ختم نمیشود .ای کاش تمام ما،
تمام ما آدمها این را میفهمیدیم که هیچ چیز به سادگی تمام
نمیشود .خصوصا ظلم و گناه ،وقتی از ما سر میزند همچون
موجود زندهای است که نمیدانیم از کجاها سر در میآورد.
ی گیرد .نمیتوان آن را دفن
نمیدانیم کجا نا گهان جلوی ما را م 
کرد و پنهانش ساخت .نژادپرستی و نفرت متقابل سفید و سیاه
در آمریکا باقی ماند .درست مانند گسل فعالی که هر چند سال
یک بار ،زمین آن کشور را به لرزه در میآورد .نه سفید روزهایی
که سیاه باید از او اطاعت می کرد و همچون حیوانی گوش به
ی کند و نه سیاه ظلم و ستم سفیدها را
فرمانش بود را فراموش م 
از یاد میبرد .برای سفید سخت است اینکه بپذیرد سیاهی که
تا چند سال پیش مالک زن و بچه خودش هم نبوده ا کنون با او
برابر و برادر است و برای سیاه سخت است اینکه بپذیرد ظلم و
ستمی که از سوی سفیدها بر اجداد و پدرانش روا داشته شده،
دیگر گذشته و سفیدهای امروز تقصیری در آن ندارند .این گونه
است که نه نژادپرستی تمام شده و نه نفرت و کینه.
اوج این فاجعه را زمانی در مییابیم ،که سگ رومن گاری،
روزی با خودش سگ دیگری را هم به خانه میآورد .رومن
گاری گه با همسرش ،ستاره فرانسوی هالیوود ،جین
سيبرگ زندگی می کند ،تصمیم میگیرد سگ جدید را در
خانه نگه دارد و نامش را باتکا میگذارد .باتکا حیوانی است
آموزش دیده ،عاطفی و صاحبدوست که شیوه دلبری از آدمها
را بلد است .اما باتکای مهربان ،باری در مواجهه با یک مزاحم،
چهرهای شدیدا متقاوت از خود به نمایش می گذارد .خشم
ی گیرد و گویی چشمانش ،جز خون
هولنا کی وجودش را فرا م 
چیزی نمیبیند .این برخورد وحشتنا ک باتکا با یک مزاحم ،به
صورت یک معما باقی میماند تا زمانی که یکبار دیگر خشمی
دیوانهوار به سراغ باتکا میآید و یکبار دیگر نیز .گاری از کنار
هم گذاشتن مشابهتهای این برخوردهای خشن ،کم کم
حقیقترادر مییابد:تمامغریبههایی کهباتکابهآنهاحملهور
میشود،سیاهپوستهستند.باتکا،ازنسلسگانیاست کهبرای
گرفتن بردگان سیاهپوست فراری تربیت شده بودند .این سگ

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودتوسعهکسبوکارمهرپارسهدرتاریخ
 1400/11/02به شماره ثبت  590556به شناسه ملی  14010716730ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عمومآگهیمیگردد.موضوعفعالیت:تهیه،تولید،توزیع،خرید،فروش،
بسته بندی  ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی شرکت در
مزایداتومناقصاتدولتیوخصوصیداخلیوخارجیدرحیطهموضوع
شرکت تولید محتوا در رابطه با امور خدمات مجازی و بازاریابی بصورت
غیر هرمی و غیر شبکه ای و حق العمل کاری  ،ترخیص کاال نمایندگی
انواع کاالهای قابل مبادله داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی از
کلیه موسسات و بانکهای دولتی  ،نیمه دولتی و خصوصی جهت شرکت ،
تولید محتوای امور مربوط به خدمات مجازی و توسعه کسب و کار و
گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها  ،مدیریت و طراحی
در رابطه با انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه
موضوع فعالیت شرکت و جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز ،
مکانیزه کردن و مدیریت طرحی در رابطه با اتوماسیون سیستم های
اداری و صنعتی و برنامه نویسی و طراحی سیستم های مختلف رایانه
ای ،طراحی و پیاده سازی صفحات وب ،اخد و اعطای نمایندگی از
شرکت های رایانه ای در زمینه موضوع شرکت ایجاد شعب و دفاتر
نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ،انعقاد قراردادهای همکاری
و مشارکت با شرکتها و اشخاص حقیقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
و بررسی مشکالت و اصالح فرایند ها جهت پیاده کردن سیستم های
مدیریتی و طراحی خدمات مربوط به موضوع شرکت و نهایتا خدمات
پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی  ،شرکت درنمایشگاههای
داخلیوخارجیوآموزشدرزمینهموضوعفعالیتشرکتوثبتفعالیت
مذکوربهمنزلهاخذصدورپروانهفعالیتنمیباشد.درصورتلزومپساز
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی ،
شهر تهران ،محله نارمک  ،خیابان شهید حمیدرضا خاموشی  ،خیابان
دردشت  ،پالک  ، 402طبقه همکف کدپستی  1649799165سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم
الشرکههریکازشرکاخانممهرگانخاتمبهشمارهملی0069783055
دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای رضا بایسته توسن به شماره ملی
 0680293396دارنده  500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره
خانم مهرگان خاتم به شماره ملی  0069783055به سمت عضو اصلی
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
آقای رضا بایسته توسن به شماره ملی  0680293396به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر
عامل:طبقاساسنامهروزنامهکثیراالنتشاررسالتجهتدرجآگهیهای
شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1265592

تاسیسموسسهغیرتجاریفرهنگیهنریآفتابحسنپژوهندهدرتاریخ
 1400/11/03به شماره ثبت  52986به شناسه ملی  14010719728ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع
عمومآگهیمیگردد.نام:فرهنگیهنریآفتابحسنپژوهندهموسسه
غیرتجاریموضوعفعالیت1-:مشارکتدربرگزاریهمایش،گردهمایی
و سمینار و همکاری در برپایی مسابقات ،نمایشگاه و جشنواره های
فرهنگی هنری;  2-ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های
فرهنگی هنری;  3-انجام فعالیت های انتشاراتی به منظور چاپ و
انتشار کتاب در زمینه های گوناگون (با اخذ مجوز الزم);  4-برگزاری
جشنواره های هنری;  - 5انجام فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی در
زمینه هنرهای نمایشی ،موسیقی و هنرهای تجسمی;  6-انجام فعالیت
در حوزه موسیقی و آثار صوتی و همچنین آثار تصویری ،موسیقایی در
زمینه های تهیه ،تولید ،تکثیر (با اخذ مجوز الزم از دفتر امور موسیقی
معاونت امور هنری);  7-طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی
فرهنگیوهنریطبقنظراستانبهموجبمجوزبهشماره1400/240411
مورخ 1400/10/22وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .به موجب مجوز از
اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -معاونت امور فرهنگی برابر
با شماره مجوز  1400/130434در تاریخ 1400/03/18در استان مربوطه
این آگهی به ثبت رسید .مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر
تهران ،محله سپهر  ،خیابان بهاران دوم  ،خیابان شهید محمد مهدی
فرحزادی،پالک،25طبقهدوم،واحد5کدپستی1998943311سرمایه
شخصیت حقوقی  10,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از
شرکا آقای اکبر محمدی به شماره ملی  0047851317دارنده 100000
ریال سهم الشرکه خانم فاطمه پژوهنده به شماره ملی 1286939445
دارنده  8400000ریال سهم الشرکه آقای حسین مساح بوانی به شماره
ملی1291094822دارنده1500000ریالسهمالشرکهمدیرانآقایاکبر
محمدی به شماره ملی  0047851317به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
به مدت  2سال خانم فاطمه پژوهنده به شماره ملی  1286939445به
سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت
 2سال آقای حسین مساح بوانی به شماره ملی  1291094822به سمت
نایبرئیسهیئتمدیرهبهمدت2سالدارندگانحقامضا:تمامیاوراق
و اسناد بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضای خانم فاطمه پژوهنده
مدیر عامل و ممهور به مهر مؤسسه فرهنگی و هنری پژوهنده معتبر
بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره
( امضا یکی از دو نفرکافی است ) مؤسسه صادر خواهد شد بازرسان آقای
حمید شانه ای به شماره ملی  0492753687به سمت بازرس اصلی به
مدت 1سالروزنامهکثیراالنتشاررسالتجهتدرجآگهیهایموسسه
تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور ،به منزله اخذ و صدور پروانه
فعالیتنمیباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()1265682

آگهی تغییرات شرکت اندازه گیران امواج قدرت آروند شرکت سهامی خاص به

آگهی تغییرات شرکت خیریه عرشیان بیهق موسسه غیر تجاری به شماره

عمومی فوق العاده مورخ  1400/10/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت

فوقالعادهمورخ1398/10/01ونامهشماره920/1400/47884مورخ1400/5/12

شماره ثبت  71211و شناسه ملی  14008960696به استناد صورتجلسه مجمع

به آدرس جدید  :استان خراسان رضوی  ،شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی ،
شهر مشهد ،محله کارمندان دوم  ،بلوار شهیدرستمی  ،بلوار شهید عباسپور ،

پالک،0مجتمعنیروگاه،طبقههمکفکدپستی9169643432تغییریافت.اداره

کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()1265791

ثبت  239و شناسه ملی  10861937013به استناد صورتجلسه مجمع عمومی

اداره بهزیستی شهرستان سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :تعداداعضای
هیئت مدیره از  9نفر به 11نفر افزایش یافت که 9نفر عضو اصلی و 2نفر عضوغلی

البدل خواهند بود وبدین ترتیب ماده  16اساسنامه به شرح فوق اصالح می

گردد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری سبزوار ()1265363

ِمی تا خالص بخشدم از ّ
مایی و منی
حافظ

قرنها استثمار سیاهان آفریقایی باعث ایجاد زلزلههای پیدرپی در آمریکا شده که کتاب «سگ سفید» حکایتگر یکی از آنهاست

ن گونه آموزش دیده که هر سیاهپوستی را به مثابه دشمنی
ای 
که باید دستگیر یا نابود شود بنگرد .این سگان را «سگ سفید»
میخوانند.اینحادثه،باچنداتفاقدیگرهمزمانمیشود.مثال
همسر گاری ،جین سیبرگ نیز یک فعال جنبش سیاهپوستان و
ضدنژادپرستی است .از سوی دیگر ،اتفاقات مهمی دوباره آتش
ی کند.
بین سیاه و سفید را روشن م 
مارتینلوتر کینگ ،کشیشسیاهپوستوازمهمترینچهرههای
احقاق حقوق سیاهان و مبارزه با نژادپرستی است .او با راهبرد
مبارزهبدونخشونت کهعبارتازراهپیماییونافرمانیواعتراض
مدنیاست،نوعوجیهیازمبارزاتسیاهانرابهنمایش گذاشت
که حتی او را به جایزه صلح نوبل نیز رساند .او رهبری و هدایت
تجمعات عظیمی از سیاهان را بر عهده داشته که از معروفترین
ُ
آنهاراهپیماییهایسلمابهمونتگ ِمریاست.بااینکهحا کمیت
ایاالتمتحدهخصوصاپسازمرگاز کینگتجلیلفراوان کردهوروز
مرگشراتعطیلرسمیاعالم کرد،امااوبهدستیکسفیدپوست
ترورشد.تروری کهروزهاییپراز آشوبوشورشرابرایشهرهای
مختلف آمریکا به ارمغان داشت که طی آنها دستکم چهل نفر
کشتهشدند.ازنظرسیاهان،سفیدپوستهاباحا کمیتآمریکا،
تفاوتچندانینداشتند .کتاب«سگسفید»حکایتگراینروزها
است .ساختار این کتاب به گونهای است که داستان باتکا که
گاریآنرابرایدرمانبهیکباغوحشسپردهتاروندآموزششاز
قضاتوسطیک کارمندسیاهپوستباغوحشطیشود،همزمان
و موازی با اتفاقاتپس از قتل مارتین لوتر کینگ روایت میشود.
همچنیننویسندهمواجهاتخودباسیاهپوستانوانجمنهای
ی کند.ماجرایسگسفید،زمینه
مبارزهبانژادپرستیراروایتم 
و شیرازهای است برای روایت اوضاع و احوال سیاهپوستان و
جامعه ملتهب سال شصت و هشت آمریکا .توصیف شورش
سیاهان و غارت مغازهها و فروشگاهها در این کتاب ،ما را شدیدا
به یاد اعتراضات پس از قتل جورج فلوید در سال  2020میاندازد
که باعث شده بود مغازهداران ،ویترینهای خود را با الیههای
چوببپوشانندتامعترضانآنهارانشکنند.یعنیبیشاز پنجاه
سالپساز اعتراضاتقتلمارتینلوتر کینگ،اعتراضاتیاز سوی
سیاهپوستانباالگوهاییمشابهرخمیدهدواینمعنایتمثیل
گسلاست.سیاهپوستانآمریکاآتشزیرخا کستریهستند کهبا
محرکهای قوی ،میتوانند تمام کشور را به آشوب بکشند .گذر
پنجاه سال و بروز اینهمه تغییرات هم باعث خاموشی این آتش
نشده است .ا گر شعار آن روزهای معترضان سیاه جمله «سیاه

شاه بیت

زیبااست»بود،شعار معترضانوفعاالنضدنژادپرستیدر سال
«،2020جانسیاهپوستانمهماست»بود.اولیبردیوارهانوشته
میشدودومیهشتگیدر فیسبوک،توییترواینستابود« .سگ
سفید»از یکسوادامهآثاریاست کهباموضوعسیاهاننگاشته
شدهاند .ادامه «کلبه عمو تام» هریت بیچر استو« ،ریشهها»ی
الکس هیلی و «دوازده سال بردگی» سالومون نورثاپ .از سوی
دیگر ،سگها نیز در ادبیات آمریکا نقش دارند و پیشینه آن را
میتوان به دو رمان زیبا از جک لندن منتسب دانست« :آوای
وحش» و «سپیددندان».
مسئلهسیاهاندرآمریکا،چالشیامنیتیاست.پسا گردولتهای

اینکشورخصوصاازطریقسینماورسانهسعیدرخاموشکردنآتش
نژادپرستیدارند،نهبهدلیلاشتیاقآنهابهحقوقبشر،بلکهبهدلیل
کمرنگ کردناینچالشامنیتیاست.درخاللاین کتاب،ازنفوذ
بیچون و چرای  FBIدر جامعه آمریکا نیز مطلع میشویم .گاری
مینویسد« :هیچ نهضت سیاسیای نیست که مأموران  FBIدر
مرکزآننباشند.بهترینراهدراختیار گرفتنیکنهضتسیاسی،
به راه انداختن آن است .غمانگیزترین جنبه مبارزه سیاهان،
کشتارهای داخلی آنها است .همه شواهد حا کی از آن است که
گوییقدرتیمرموز وپنهانینهضتهایافراطیراطوریهدایت
ی کند که آنها را علیه یکدیگر بشوراند».
م 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گل آرایی لیان درتاریخ 1400/10/18
به شماره ثبت  589725به شناسه ملی  14010675953ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :خریدو فروش گل وگیاه و گل آرایی درصورت لزوم
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی ،
شهر تهران ،محله کن  ،خیابان کوهسار  ،خیابان شهید مهرداد ادهمی ،
پالک  ، 8طبقه همکف  ،واحد  1کدپستی  1488676466سرمایه شخصیت
حقوقیعبارتاستازمبلغ6,000,000ریالنقدیمیزانسهمالشرکههریک
از شرکا خانم مرضیه منتظریان علیائی به شماره ملی  0016831004دارنده
 2000000ریال سهم الشرکه آقای محسن منتظریان علیائی به شماره ملی
 0031828159دارنده  2000000ریال سهم الشرکه خانم ربابه حسین خانی
به شماره ملی  0064771504دارنده  2000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت
مدیره خانم مرضیه منتظریان علیائی به شماره ملی  0016831004به سمت
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت
نامحدود آقای محسن منتظریان علیائی به شماره ملی  0031828159به
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ربابه حسین خانی
به شماره ملی  0064771504به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگانحقامضا:کلیهاوراقواسنادبهادروتعهدآورشرکتازقبیلچک،
سفته ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه ها و اوراق عادی
و اداری با امضا مدیر عامل خانم مرضیه منتظریان همراه با مهر شرکت معتبر
میباشد.اختیاراتمدیرعامل:طبقاساسنامهروزنامهکثیراالنتشاررسالت
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزلهاخذوصدورپروانهفعالیتنمیباشد.سازمانثبتاسنادوامالککشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1257619

حجتاالسالم علی عسکری
نماینده پیشین مشهد و مشاور وزیر آموزش و پرورش
آنچه در نهضت حضرت امام خمینی قابل تأمل است اعتقاد و باور قلبی
ایشانبهمردموحکومتمردمیاست.اینویژگینهضتونظاماسالمی
امروزه الزم است بیش از هر زمان دیگر مورد توجه نخبگان و جوانان قرار
گیرد.بارجوعبهآثارنظری،پیامهاوسخنرانیهایحضرتاماممیتوانيم
دریابیم بنا به نظر ایشان در سالهای قبل از انقالب ،بعد اجتماعی و
سیاسی دین مبین اسالم مورد غفلت بود که نتیجه این غفلت تداوم
حکومت طواغیت بر امت اسالمی بود .با این حال ایشان میدانستند که
اعتبار سنجی حکومت مردم بر مردم که از مسائل مهم فقه عمومی است
نیازمندبررسیوبازنگریاست.ایشانبراینمبناجامعهشناسیعالمانهو
کمنظیرخودشرابامحور قرار دادناصولمحکمدینیوبادخیلدانستن
شرایطزمانومکاندراجتهاد،استخراج کردن کهبسترسازحکومتمردم
بر مردم با چارچوب اسالمی شد .معمار کبیر انقالب از جایگاه یک مرجع
تقلید در تبعید ،در زمان اقامت در نوفل لوشاتو طبق یک نظر اجتهادی و
حقوقی در مصاحبه ای اعالم کرد« :قدرت حا کمه و مقننه را مردم تعیین
می کنند و آنچه که خالف این باشد پذیرفته نیست ».این مطلب که از
محکمات نظریه پردازی اجتماعی وی محسوب میشود ،با بسیاری از
اصول و محکمات قرآنی در حوزه اجتماعی از قبیل :خطابات اجتماعی،
مقام خالفت الهی انسان ،شورا و مشورت ،قاعده سلطنت ،بیعت ،جواز
وکالت،حکم عقل و حق رأی همخوانی دارد و نشان میدهد که مبنای
فقهی آن فقیه بزرگ در باب تأسیس و استمرار حکومت از راه رجوع به
آرای عمومی و انتخابات است و الزم است در این رابطه خواست مردم
مال ک باشد و نه چیز دیگر ،بهطوری که انتخابات به عنوان حقالناس به
رسمیت شناخته شود .او انسان را موجودی اجتماعی و انتخابگری آزاد
دانسته و معتقد است منشأ این آزادی ،دین مبین اسالم است« .خدا و
اسالمانسانراآزادخلق کردهاست.مسلطبرخودشوبرمالشوبرجانش
وبرنوامیسش(».صحیفهامامج۱صفحه«)۲۸۶مابنایبرایننداریم که
تحمیلی به ملتمان بکنیم و اسالم به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری
بکنیم...مسئله دست من و امثال من نیست و دست ملت است».
ی کند.
(صحیفه امام ج  ۱۱صفحه « )۳4- ۳5اینجا آرای ملت حکومت م 
اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد .این ارگان ها را ملت تعیین
کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان
ندارد» (صحیفه امام ج ۱۴صفحه  )۱۶۵از این نمونه سخنان در راستای
آزادی مردم ،دموکراسی و تعیین کننده بودن رأی مردم ،بسیار دارند
که مجال ذکر همه آنها نیست و خالصه تمامی آنها در این جمله اظهار
شده که فرمود« :در ایران اسالمی ،مردم تصمیم گیران نهایی تمامی
مسائلاند» (صحیفه امام ج ۱۶صفحه  )۲۶۶دلیل روشن این مطلب،
به جز انتخاباتهای خبرگان قانون اساسی ،خبرگان رهبری ،ریاست
جمهوری،نمایندگانادوارمجلسوشوراهایشهروروستارفراندومهايی
برگزار شدهاست کهدر اصلپنجاهونهمقانوناساسیآمدهاست.در این
اصل تصریح شده :در مسائل بسیار مهم اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ممکن است اعمال قوه مقننه از راه مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت
گیرد .همه پرسی های انجام شده عبارت است از  -1همه پرسی تغییر
رژیم پهلوی به جمهوری اسالمی  -۲همه پرسی رأی به قانون اساسی
 -۳همه پرسی بازنگری درقانون اساسی .نتیجه سخن این است که
از نظر امام خمینی قدس اهلل نفسه الزکیه ،در حکومت مردمی ،رأی
مردم تعیین کننده آن است .ایشان ضمن قائل بودن به والیت فقیه
جامع الشرایط ،تشکیل حکومت وی را منوط به خواست مردم می داند؛
چیزی کهدرقانوناساسیموردامضاوتأییدخودش،بدانتأ کید گردیده
و در صدر اسالم از آن تعبیر به بیعت شده است.

آگهیتغییراتشرکتاوجنگارشرکتسهامیخاصبهشمارهثبت108648
و شناسه ملی  10101524481به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1400/09/10تصمیمات ذیل اتخاذ شد  – :آقای فردین شاهین فر با شماره
ملی  2971718182بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی
بیطرفان با شماره ملی 0383888867به سمت رئیس هیئت مدیره هیئت
مدیره وآقای علی زمانی با شماره ملی 0078760259بسمت نائب رئیس
هیئت مدیره انتخاب شدند  - .امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسالمی وهر گونه قراردادی که
برایشرکتایجادتعهدنمایدباامضایمدیرعاملورئیسهیئتمدیرهمتفقا
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نیز امضا کلیه اوراق عادی و مکاتبات
اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد  .کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بدینوسیله اقرار و تعهد
مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های
مندرج در اصل  141قانون اساسی و مواد  111و  147الیحه اصالحی قانون
تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی باشد و امضای ذیل این
صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعالم می
داریم همچنین مدیر عامل این شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که
دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل
 141قانون اساسی و ماده  126قانون تجارت نمی باشد و با امضای ذیل این
صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعالم می نمایم .در
پایان چون مطلب دیگری مطرح نگردید به آقای فردین شاهین فر با حق
توکیل بغیر وکالت می دهند تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه در اداره ثبت
شرکتها اقدام نمایند  .محل امضا  :فردین شاهین فر مجتبی بیطرفان علی
زمانی سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()1257637

نوبت دوم

آ گهی مزایده مرحله دوم نوبت اول
واگذاری (اجاره) جایگاه سی ان جی

شهرداری بناب به استناد بند  3صورتجلسه مورخه  1400/9/8شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد جایگاه  CNGشهرداری (واقع در میدان شهدا) را جهت بهره برداری و نگهداری به اشخاص حقوقی (شرکت های مجاز مورد
تائید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) که در آخرین لیست شرکت پخش درج شده باشند .از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی برابر ماده  13آئین نامه مالی شهرداریها از طریق برگزاری مزایده عمومی به اجاره وا گذار
نماید .متقاضیان میتوانند با مراجعه به امور مالی شهرداریها با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده پیشنهادات خود را تا ساعت 14روز سه شنبه مورخه  1400/11/19به صورت سربسته در سه پا کت شامل(:الف-اصل فیش
سپرده واریزی با ضمانت نامه بانکی ب -اسناد و مدارک مزایده ج -پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .پیشنهادات رسیده روز سه شنبه مورخه  1400/11/19راس ساعت  14/30در دفتر شهرداری باز
و قرائت خواهند شد.

موضوع مزایده

مبلغ پایه اجاره بهای ماهیانه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

مدت قرارداد

اجاره جایگاه  CNGشهرداری بناب (واقع در میدان شهدا)

 671/000/000ریال

 550/000/000ریال

یکسال

شرایط:
 -1پرداخت مبالغ کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) به عهده برنده مزایده میباشد.
-2شهرداری به استناد بند  5ماده آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-3قیمت پایه اجاره ماهیانه جایگاه سی ان جی  671/000/000ریال میباشد.
 -4متقاضیان می بایستی مبلغ  550/000/000ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب  3100003221003شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند( .جهت اخذ فیش واریز
به واحد درآمدهای شهرداری مراجعه گردد)
 -5اشترا ک جایگاه به شماره  8043789346بوده و جایگاه دارای  8نازل و  4دیسپنسر فعال میباشد.
-6میزان تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات جایگاه به مبلغ  20/000/000/000ریال (به حروف :بیست میلیارد ریال) با اعتبار  12ماهه و قابل تمدید به صورت ضمانت نامه بانکی خواهد بود که سپرده مذکور پس از انجام
تعهدات و اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با شهرداری برابر قرارداد مسترد خواهد شد.
-7سپرده برندگان اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و چنانچه برابر مقررات در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه نشوند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
-8به پیشنهاداتی که مبهم ،مخدوش ،مشروط و فاقد سپرده و مدارک ناقص بوده و خارج از مهلت مقرر ارائه گردند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-9رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت الزامی میباشد.
 -10پس از انتخاب برنده مزایده و اخذ تائیدیه از شرکت پخش فرآورده های نفتی ،نتیجه مزایده به برنده مزایده ابالغ خواهد شد و برنده مزایده موظف است حدا کثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداری نسبت به عقد قرارداد
اقدام نماید .در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر بعدی قرارداد منعقد خواهد شد.
-11در صورت مشاهده هرگونه تبانی مزایده باطل اعالم خواهد شد.
 -12کلیه هزینههای چاپ آ گهی در روزنامه و سطح شهر به عهده برنده مزایده میباشد.
-13سایر شرایط ،اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه میشود .

تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/2:
خ.ش1400/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/9:
مالف 7983

فرید پناهی-شهردار بناب

