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اخبار شهرستان ها

عوارض اقامت های غیر استاندارد در سواحل مازندران
سرويس شهرستان ها: اقامت در اردوگاه، تجربه 
تلخي اس����ت که اکثري����ت مهاجران غيرقانوني در 
کشورهاي اروپايي و مهاجر پذير با آن مواجه بوده 
اند  و تا پايان عمر هرگز آن را فراموش نمي کنند، 
اما اين که ش����رايط اس����فبار اقامت در اين مراکز را 
در وط����ن خود و با هزينه هاي گزاف تجربه کنند،  
موضوعي عجيب و غريب و دور از ذهن است و 
اين همان اتفاق ناخوش����ايندي است که بسياري از 

مسافران در تعطيالت اخير با آن مواجه شدند! 
در س����ال هاي اخير هزينه هاي سفر به شدت 
افزايش يافته اس����ت و مالکان خانه ها و اتاقک هاي 
اج����اره اي بدون هيچ ضابطه اي، کرايه هاي گزاف از 
مس����افران طلب مي کنند که اين موضوع و پس از 
دوران ش����يوع گسترده  کرونا و پايان محدوديت ها 

تشديد شده است. 
مطالبه کرايه هاي ميليوني براي فقط يک ش����ب 
اقامت در اتاقک هاي فاقد سرويس بهداشتي و ساير 
امکانات، سبب ش����ده است مردم از برپايي چادر 
براي اقامت در معابر و بوستان هاي شهرهاي مقصد 
استفاده کنند که در برخي استان ها نظير مازنداران و 

گيالن نمود بيشتري دارد. 
اس����تان مازندران به لحاظ برخ����ورداري از 
ظرفيت هاي گوناگ����ون و موهبت هاي طبيعي، در 
تمامي فصول سال ميزبان گردشگران از سراسر ايران 
است، اما متأسفانه اين روزها به دليل عدم نظارت 
مس����ئوالن و سوء استفاده برخي صاحبان ويالها و 
مراکز اقامتي، هزينه س����فر به اين اس����تان به شدت 
افزايش يافته است و هيچ مرجعي در استانداري و 
سازمان گردشگري هم جوابگوي چرايي قيمت هاي 
نجومي کرايه ها نيست و همين موضوع سبب شده 
است شمار افرادي که توانايي پرداخت هاي نجومي 
را ندارند، به ش����دت افزايش يابد و پديده »چادر 

خوابي« به طرز چشمگيري رواج پيدا کند. 
چادره����اي رنگارنگ به فاصله يک تا 2 متري 
يکديگر در اقامتگاه هاي مس����افرتي برپا مي شود و 
کودکان با وسائل ابتدايي مانند يک توپ پالستيکي 

کوچک، مشغول بازي مي شوند. 
در گوشه اي از محل برپايي ده ها چادر مسافرتي، 
زنان و مردان به صف شده اند تا نوبت يک شير آب 
براي شست و شوي ظروف غذا به آن ها برسد، که 
اغلب هم با بگومگو  و درگيري با ديگران بر سر 
تعداد ظرف ها و رعايت نشدن صف توام مي شود. 

س����رت را که برمي گرداني، با يک صف ديگر 
مواجه مي شوي که پير و جوان پشت سر يکديگر 
مرتب ايستاده اند، تا به يک اتاقک با در فلزي زنگ 
زده و فاقد لوله کش����ي آب برس����ند! روي در اين 
اتاقک با حروف ُدرش����ت نوشته شده است: »لطفا 

نظافت را رعايت کنيد!«
اط����راف اين اتاقک را انواع زباله ها اعم از تر و 
خشک  و مگس و پشه احاطه کرده است و همين 
موضوع عالوه بر بوي نامطبوعي که از اتاقک متصاعد 

مي شود، فضا را غير قابل تحمل کرده است. 
تک تک مس����افراني که تعطيالت اخير را به 
مازندارن سفر کردند،با چنين صحنه هاي تأسفباري 
مواجه ش����دند، صحنه هايي که دل هر گردشگر را 
به درد مي آورد؛ اما س����ؤال اساس����ي اين است که 
متصديان امر در استانداري مازندران چرا جوابگوي 
چنين اوضاع نابساماني نيستند و چرا شأن و منزلت 
گردشگران تا اين حد بايد ناديده انگاشته شود،مگر 
نه اين که رزق و روزي شمار زيادي از ساکنان استان 

ساالنه از طريق گردشگران تامين مي شود؟
هم مس��افران ناراضي هستند و هم صاحبان 

اماكن اقامتي! 
مازندران يکي از قطب هاي گردشگري کشور 

محسوب مي ش����ود که هرسال پذيراي گردشگران 
بس����ياري از اقصي نقاط کش����ور است. جاذبه هاي 
گردشگري، جاهاي ديدني، اماکن مقدس و مذهبي 
و امکانات توريستي و تفريحي شهرهاي مازندران 

را به قطب گردشگري بدل کرده است. 
آبشارهاي زيبا و باشکوه که مناطق کوهستاني 
و جنگلي در جريان است، رودخانه هاي خروشان، 
جنگل هاي انبوه با درختان س����ر به فلک کشيده و 
سرس����بز و ساحل و درياي چشم نواز از مهم ترين 
و زيباترين جاهاي ديدني مازندران هس����تند که در 
نوع خود يک اکوسيس����تم منحصر به فرد محسوب 

مي شود.  
اما جداي اينهمه زيبايي ها و تنوع، مش����کالت 
عديده اي در مازندران وجود دارد که در طول سال 

و به وي����ژه به هنگام تعطيالت، خودنمايي مي کند. 
مش����کالتي نظير راهبن����دان و گراني ها، وضعيت 
نامناس����ب جاده ها و حجم باالي مسافران در دوران 
تعطيالت کام مس����افران و حتي افراد بومي را تلخ 

مي کند.  
يکي از عمده مش����کالت استان، حجم باالي 
مس����افران در ايام تعطي����الت و به ويژه تعطيالت 
نوروزي و عيد فطر و س����ردرگرمي مسافران براي 
رزرو مکاني براي اقامت و اس����کان  است و اقامت 
در چادر در حوالي ساحل يا حتي خيابان ها معضل 

نوظهوري است که پديد آمده است
بس����ياري از مسافران از گراني اجاره ها ناراضي 
هستند که اين افزايش قيمت ها در شهرهاي ساحلي 

و جنگلي به مراتب بيشتر از ساير شهرها است. 
گزارش ميداني خبرنگار ما در مازنداران نشان 
مي دهد که هم مسافر و هم صاحبان اماکن اقامتي و 

ويالهاي اجاره اي، حق را به خودشان مي دهند.  
اجاره يك شب سوئيت تا 4 ميليون تومان! 

وقتي پاي صحبت پالژ داران مي نش����ينيد، آنها 
هم از وضع اقتص����ادي گله مندند. به عنوان نمونه 
اکثريت پالژداران شهر ساحلي بابلسر چند سوييت 
را به مدت يک سال اجاره مي کنند و در طول سال 
به مسافران اجاره مي دهند. به گفته آنها اجاره چند 
س����وئيت در طول يک سال چندصد ميليون تومان 
است که از صاحبان اصلي پالژها که بعضي هايشان 
حتي غير بومي هس����تند اجاره کردند و ادعا داشتند 
که طي 2 سال گذشته بسيار ضرر کرده اند و حتي 

يک سوم اجاره خودشان را هم نگرفته اند. 
اما امس����ال به دليل رفع محدوديت ها مسافران 
طبق سنوات گذشته وارد مازندران شدند و اکثريت 
آنان به دليل زيبايي ساحل و استفاده از دريا، پالژهاي 
س����احل را انتخاب کردند. به طور ميانگين قيمت 

يک س����وييت 50 تا 70 متري با توجه به امکانات 
و پاکيزگي از شبي يک ميليون و 500 هزار تومان 
به باال بوده است و واحدهاي حدود 100 متري و 
باالتر از آن 3 تا 4 ميليون تومان اجاره داده مي شوند. 
واحده����اي لوکس به قيمت هاي به مراتب باالتري 
اجاره داده مي ش����ود و مسافران بسته به توان مالي، 
هزينه هاي اقامت خود را مي پردازند، اما مس����افران 
زي����ادي هم به ناچار اقامت هاي نس����بتاً رايگان در 

اردوگاه هاي مسافرتي را انتخاب مي کنند. 
پ����الژداران در خصوص افزايش چند برابري 
اجاره نس����بت به دو سال قبل مي پرسند: مگر همه 

چيز چند برابر نشده است؟
آنه����ا افزايش قيمت هاي برق، گاز، آب، هزينه 
نگهداري واحدها و نظافت و کارگران را از داليل 

اين افزايش قيمت عنوان مي کنند وش����ايد مهمترين 
دليل را خالي ماندن سوئيت ها در طول سال مي دانند 
و مي گويند اوج س����فر ب����ه مازندران در تعطيالت 
نوروزي و عيد  فطر و جمعاً 15 تا 20 روز اس����ت 
و در بقيه فصول مثل تابس����تان، مس����افران  کمتر از 
سوئيت اس����تفاده مي کنند، زيرا بيشترشان مسافران 

چادرخواب هستند. 
در پاييز و زمس����تان اغلب پالژداران بيکارند 
و علي رغم نبود مس����افر، هزينه آب و برق و ديگر 
ام����ور را مي پردازند و اينگونه افزايش قيمت ها را 

توجيه مي کنند. 
نارضايتي مسافران از بي تفاوتي مسئوالن

از طرف ديگر بيش����تر مسافران مازندران هم از 
وضعي����ت پالژها  و خانه هاي اجاره اي گاليه مندند 
و از مس����ئوالن مي خواهند با اعمال نظارت، به اين 
وضع نابسامان پايان دهند. عمده نارضايتي آنها هم 
باال بودن  مبلغ اجاره و نداش����تن امکانات مناسب و 
تميز نبودن  پالژها است و علي رغم اين  مشکالت، 
فقط به دليل نزديکي به ساحل و دسترسي راحت تر 

به دريا حاضر بودند اين هزينه را بپردازند. 
اجاره واحدها يا سوئيت يا حتي خانه هاي حياط 
دار در داخل ش����هر هم دس����تکمي از سوئيت هاي 
س����احلي ندارد، به طور ميانگين اجاره واحدهاي 
حدود 70 متري حدود يک و نيم ميليون تومان در 

هر شب بوده است. 
شمار زيادي از افرادي که در تعطيالت منازل 
يا واحدهايش����ان را اجاره مي دهند، مي گويند که به 
دليل مشکالت مالي، خودشان به خانه هاي پدري و 
يا بستگان ش����ان در روستاها مي روند و خانه هايشان 
را اجاره مي دهند و يا وس����ايل ش����خصي را داخل 
يک اتاق مي گذارند و مابقي را در اختيار مس����افران 

قرار مي دهند. 

آنها هم نس����بت به افزايش قيمت اجاره ها هر 
چند حق را به مس����افران مي دهند، اما با توجه به 
روند صعودي گراني ها در کش����ور، اين افزايش را 

متناسب با اقتصاد جامعه مي دانند. 
ميزان اجاره ها  در س����اير ش����هرهاي ساحلي 
مازندران نظير نوش����هر هم وضعيت مشابهي دارد و 
حتي باالتراز بابلس����ر است، به طور ميانگين هزينه 
يک شب اقامت در واحدهاي زير 100 متر حدود 
2 ميليون تومان و 100 تا 200 متر حدود 3 ميليون 
تومان و به تناس����ب ب����ا افزايش متراژ و همچنين 
استخر، قيمت ها افزايش مي يابد و اجاره خانه باغ ها 
حتي تا ش����بي 7 تا 10 ميليون تومان هم گزارش 

شده است. 
ض��رورت نظارت بر فعالي��ت مالکان خانه 

مسافرها و خانه هاي استيجاري
معاون گردش����گري  ميراث فرهنگي، صنايع 
دس����تي و گردشگري مازندران بابيان اين که حدود 
يک دهه اس����ت که س����اماندهي خانه مسافرها و 
مسافرخانه ها در کشور شروع شده و در مازندران در 
حال اجراست، تاکيد مي کند: 10 شرکت خصوصي 
که تح����ت نظر اداره کل ميراث فرهنگي مازندران 
فعاليت دارند مجري س����اماندهي خانه هاي اجاره اي 

هستند. 
مهران حس����ني با بيان اينکه اين شرکت ها کل 
استان مازندران را پوشش مي دهند، مي افزايد: آن ها 
وظيفه شناسايي و تکميل پرونده مربوط به خانه هاي 
مس����افر را برعهده دارند و حدود 4 هزار و 300 

پروانه هم صادر شده است. 
وي با بيان اينکه طبق مصوبه ش����وراي تامين 
اس����تان مازندران و در قالب يک دستورالعمل براي 
ديگر دستگاه ها نظير شهرداري ها، دهياري ها، مقاومت 
بسيج نيز تکليف مشخص شده است، ادامه مي دهد: 
اين اداره کل به تنهايي عهده دار اين مسئوليت نيست 
و دس����تگاه هاي ياد شده نيز بايد در مورد شناسايي 
اماکن در س����طح روستاها و شهرها براي ساماندهي 
و موفقي����ت طرح کمک کنند. البته در برخي مواقع 
آم����ار صدور پروانه ها نوس����ان دارد و حتي برخي 
افراد ممکن است ديگر با اين طرح همکاري نکنند 
و عل����ت آن را وجود خانه هاي اس����تيجاري بدون 
پروانه با وضعيت مش����ابه، ولي با اجاره هاي باالتر 

عنوان کرده اند. 
حس����ني مي افزايد: براي اعمال اين قانون الزم 
اس����ت ساير دس����تگاه هاي ذيربط پاي کار بيايند و 
موضوع با جديت دنبال شود و براي ساماندهي، ارادة 
اجرا بايد وجود داشته باشد. وي با بيان اين که وظيفه 
ما شناس����ايي و اطالع رساني است، ادامه مي دهد: 
متأسفانه  خيلي از افراد به راحتي خانه خود را در 
اختيار مس����افران قرار مي دهند و حتي در سايت ها 
نيز اقدام به اجاره خانه و يا ويال مي کنند و بسياري  
از خانه هاي مسافر را در اختيار مهمان هاي خارجي 
مي گذراند که ممکن اس����ت آسيب هاي اجتماعي را 
در پي داش����ته باشد و از اينرو الزم است دادستاني 
در اين زمينه ورود پيدا کند تا از آسيب هاي احتمالي 

جلوگيري شود. 
حس����ني در مورد نحوه نرخ گذاري واحدها 
مي گوي����د: مبلغ اجاره بها توافقي اس����ت، ولي در 
واحدهاي داراي پروانه منصفانه تر است و با توجه 
ب����ه هزين����ه آب و برق و گاز و کارگر، قيمت تمام 
شده باال مي رود. معاون ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش����گري مازندران مي افزايد: نظارت بر اماکن 
و بررسي پروانه هاي صادر شده به صورت دوره اي 

انجام مي گيرد. 
شعبان شکري اندي  
خبرنگار اطالعات در ساري

خاطرات مرحوم آيت اهلل مجتبي رودباري 
از امام خميني)ره( 

بخش هفتم و پايانی
  ب � روز ش���هادت ح���اج آق���ا مصطفي، مصادف ب���ا روزي بود که جنازه 
آيت اهلل زاده مغفورله، ميرزا علي آقا نائيني فرزند آيت اهلل العظمي ميرزا محمدحسين 

نائيني را از ايران به نجف آورده بودند.
فرزند مرحوم آيت اهلل ميرزاعلي آقا نائيني در نجف به من مي گفت: پس از انجام 
مراسم تشييع و تدفين والدم براي عرض تسليت، همان روز فوت حاج آقا مصطفي، 
خدمت امام در منزلشان شرفياب شدم؛ ولي قبل از آنکه من به معظم له تسليت عرض 
کنم، امام به من تسليت داد. آري تفقد و همدردي امام با ديگران در روز مصيبت آنهم 
با عظمت حادثه گواه صادق و دليل بارز بر ضبط نفس و قدرت تسليم به حق، عالقه 

اجتماعي، انسان دوستي و غيرنگري ايشان است.
 ج � جرياني که ذيالً ذکر مي شود، خودم شخصاً آن را مشاهده نکردم، ولي از 
پيرمرد متدين و صادق القولي به نام شيخ جمال که در شارع الرسول )خيابان رسول( 
تقريباً جنب منزل امام مغازه ادوات و لوازم برقي داشت، نقل مي کنم که آقا شيخ جمال 
در نجف تعريف مي کرد: مکرراً مش���اهده مي کردم که آقا در تش���ييع جنازه بعضي از 
شخصيت هاي بزرگ که شرکت مي کردند، فقط تا نزديک صحن مطهر مي آمدند و قبل 
از ورود به صحن اميرالمؤمنين)ع( به منزل مراجعت مي فرمودند. اتفاقاً در روز فوت 
حاج آقا مصطفي در اين موضوع دقيق شدم و با کمال تعجب مشاهده کردم که حتي 
در همان روز همين برنامه نيز تکرار ش���د و امام عزيز از دس���ت رفته اش را تا درب 

صحن تشييع کرد و سپس به منزل مراجعت فرمود.
د � در روز شهادت قبل از حمل جسد مطهر به کربال، حوزه علميه طبق معمول 
براي تسليت در منزل، خدمت امام رسيدند و زنان براي عرض تسليت به عائله محترم 

امام در منزل حاج آقا مصطفي گردآمدند. 
پس از آنکه جنازه توسط جمع کثيري از طالب حوزه به کربال حمل شد تا پس 
از غسل و طواف و زيارت به نجف عودت داده شود، حضرت امام براي تسکين بيت 

شريفشان به منزل حاج آقاي مصطفي تشريف بردند.
لحظه ورود آقا به منزل عزيز از دست رفته اش، واقعاً لحظه بسيار غم انگيز ولي 
حس���اس و آموزنده اي بود که مي تواند بيانگر ظرفيت، وس���عت افق فکر، ميزان روح 
مبارزه، صبر و پايمردي، قدرت ايمان و اخالص و خالصه مبين شخصيت واالي امام 

در ابعاد مختلف باشد.
متعلقين ما که در آنجا حضور داشتند و از نزديک کامالً شاهد صحنه بودند، مي گفتند: 
همين که امام وارد منزل آقا مصطفي شدند و عائله محترم حاج آقا مصطفي چشمشان 

به آقا افتاد، با شيوه و گريه به طرف ايشان رفتند و آقا را در آغوش گرفتند.
امام در حالي که دس���ت نوازش بر س���ر و روي آنان مي کشيدند، بدواً به شدت 

بغض کردند و خواستند گريه کنند؛ ولي خويشتنداري فرمودند.
آري دل سوخت؛ ولي چشم گريه نکرد تا دشمن با گريه امام به شکست اسالم 
نخندد. سپس امام به اتاقي که خانم در آنجا بودند، وارد شدند و زنان بيگانه به احترام 
ورود آقا، اتاق را ترك کردند و در آنجا امام عائله داغديده اش را دلداري و تسليت دادند 
و بنا به نقل، در پاسخ درخواست خانم که فرموده بود: آقا به من ياد بدهيد که چکار 
کنم و چگونه تسکين پيدا کنم؟ امام چند بار فرمودند: »مثل من صبر کن«. سپس امام 

بعد از توقف نسبتاً کوتاهي براي نماز ظهرين به مسجد تشريف بردند.
 در سايه فقه مبارزه كنيد

روزي امام ضمن توصيه و تأکيد نسبت به فراگيري فقه فرمودند: »در سايه فقه 
مبارزه کنيد«. آري، مبارزه و جهاد، يک وظيفه است و انجام هر وظيفه مبتني بر تشخيص 
و شناخت آن وظيفه است و فقه مي تواند آگاهي هاي الزم را از طهارت تا ديات بدهد 
و خط صحيح و درست را به انسان ارائه نمايد و وظايف شخص را در ابعاد مختلف 

حتي براي رفتن به دستشويي هم مشخص کند.
عمل بدون وقفه به عبارت ديگر عمل بدون شناخت و آگاهي که چه بسا سقوط 
را به دنبال داشته است. اميرالمؤمنين)ع( مي فرمايد: 2 طائفه اند که خود و ديگران را به 
هالکت مي اندازند؛ از جمله عالمي است که در مقام اصالح نفس و خويشتن سازي 
نيست و نيز کسي که مي خواهد خود را بسازد؛ ولي راه خودسازي را نمي داند گمشده 
خوارج، اصالح نفس بود؛ ولي بر اثر عدم شناخت صحيح، قربة الي اهلل به جنگ امام 

زمان يعني حضرت اميرالمؤمنين)ع( برآمدند و لذا علي)ع( درباره آنان مي فرمايد: 
التقتوا الخوارج من بعدي فانه ليس من طلب الباطل فادرکه کمن طلب الحق 

فاخطاه.
رفقاي معاويه غير از اين گروه مي باشند، زيرا آنان از روز نخست به دنبال باطلي مانند 
معاويه رفتند و متأسفانه به هدف شوم خود رسيدند؛ ولي خوارج از همان بدو امر جوياي 

حق بودند، اما بر اثر عدم فرهنگ صحيح به جاي کعبه راه ترکستان را پيمودند.
و يا در روايت از امام جعفر صادق)ع( آمده است:

العامل علي غير بصيرة، کالسائر علي غيرالطريق، اليزيده سرعته السير اال بعداً.
يعني کسي که عملي را از روي بصيرت و آگاهي انجام نمي دهد، همانند کسي 
است که براي وصول به مقصد، برخالف جهت حرکت مي کند که سرعت سيرش جز 

آنکه او را از مقصد دورتر کند، نتيجه ديگري ندارد.

  يادواره 38 شهيد روحاني مدافع حرم   در کرمان 
برگزار می شود

کرمان � خبرنگار اطالعات: مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه 
ثاراهلل استان کرمان  گفت: کنگره 4 هزار شهيد روحاني سراسر کشور 

در کرمان برگزار مي شود 
حجت االسالم والمسلمين علي عرب پور با اشاره به اين که استان 
کرمان پايتخت مقاومت اسالمي بوده است و مرقد مطهر شهيد سپهبد قاسم 
سليماني سيدالشهداي جبهه مقاومت در اين استان قرار دارد،  اظهارداشت: 
به موازات برگزاري کنگره 4 هزار شهيد روحاني سراسر کشور، يادواره 

شهداي روحاني مدافع حرم نيز در استان کرمان برگزار مي شود. 
مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه ثاراهلل استان کرمان به 38 شهيد 
روحاني مدافع حرم در کشور اشاره کرد و افزود: 2 تن از اين شهداي 
بزرگوار از اس����تان کرمان هس����تند و استان کرمان در ايام برگزاري اين 
يادواره ميزبان خانواده هاي اين شهدا از سراسر کشور خواهد بود. يادواره 
شهداي روحاني مدافع حرم 29 ارديبهشت ماه امسال در مصلي بزرگ 
امام علي)ع( ش����هر کرمان و با حضور خانواده هاي 38 شهيد روحاني 

مدافع حرم سراسر کشور برگزار مي شود. 
 معاون رئيس جمهوري: يارانه بايد به طور مستقيم

  در اختيار مردم قرار گيرد
يزد- خبرنگاراطالعات: معاون اجرايي رئيس جمهوري با تجليل 
از اس����تاندار يزد به دليل فعاليت هاي خوب وي در مدت اخير گفت: 
برنامه تحولي که استاندار يزد در اين استان ايجاد کرده در کشور زبانزد 

است .
  سيد صولت مرتضوي  در سفر به يزد درآيين افتتاح مدرسه خيرساز 
شهيد محمد حسين غفوري شهرستان اشکذر افزود: برنامه تحولي که 
در استان يزد تهيه شده است باعث مي شود همه فعاليت هاي آينده استان 

بر اساس اين برنامه باشد  .
  مرتضوي با اشاره به ساخت مدرسه شهيد غفوري گفت: آنچه که 
مردم داشته اند، براي حفظ اسالم و انقالب در طبق اخالص نهاده اند و 

اين خانواده شهيد هم به فرهنگ اين مرز و بوم خدمت کرده اند  .
  وي با بيان اين که انسان هاي خير بعد از وفاتشان نيز همواره خيرات 
و مبرات براي آن ها ذخيره مي شود و از آن بهرمند مي شوند،گفت: فعاليت 
در زمينه فرهنگ که براي تعليم و تريبت انجام مي شود ثوابي مضاعف 
دارد و همه دانش آموزاني که در اين مدرس����ه تحصيل و در آينده به 

جامعه خدمت مي کنند، در ثواب فعاليت هاي آن ها شريک هستند .
 معاون اجرايي رئيس جمهوري همچنين درمراسم تجليل از فرهنگيان 
استان يزد گفت:  تدبير دولت اين است که يارانه ها بايد به طور مستقيم 
در اختيار مردم قرار گيرد و به فضل الهي اين اقدام خداپسندانه حسب 
تصويب مجلس شوراي اسالمي، در آينده نزديک اجرايي مي شود، زيرا 

سرمايه ملي ما به اين شکل به تاراج نخواهد رفت  .
 2159  نفر در استان همدان بيمه بيکاري 

  دريافت مي کنند
همدان � خبرنگار اطالعات: سرپرس����ت اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي همدان گفت: 2 هزار و 159 نفر در استان بيمه بيکاري 

دريافت مي کنند  .
 يوسف شعباني در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته کار و کارگر 
اظهارداش����ت: 256 هزار و 450 نفر در استان همدان بيمه شده تامين 
اجتماعي هستند که 138 هزار و 360 نفر بيمه شده اجباري، 22 هزار و 
921 نفر کارگر ساختماني و مابقي بيمه شدگان آزاد و اختياري هستند. 
همچنين در استان همدان 24 هزار و 251 کارگاه مشمول بيمه تامين 
اجتماعي فعاليت دارند و اين استان همدان 1.9 درصد از سهم کشور 

را به خود اختصاص داده است  .
  شعباني ادامه داد: 1773 کارگاه 6 تا 10 نفره، 1680 کارگاه 11 تا 

50 نفره و 403 کارگاه 50 نفر به باال در استان همدان فعالند. 
وي با بيان اين که حفظ اشتغال موجود هنر نيست، تأکيد کرد: 29.6 
درصد کارگران استان همدان در بخش کشاورزي، 29.5 درصد در بخش 

صنعت و 40.9 درصد در بخش خدمات فعاليت مي کنند .
 شعباني به اهميت ارزش گذاري روز کارگر و تجليل از کارگران 
اشاره کرد و گفت: »هر شهروند قدرداني از يک کارگر« برنامه اي است 

که در هفته کاروکارگر اجرا مي شود  . 

اخبار کوتاه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى (نوبت اول)
موسسه انجمن علمى متخصصين پوست و آميزشى ايران

 با شماره ثبت 24287 شناسه ملى 10103984827
بدينوس���يله �� كليه �عضا� پيوسته �نجمن علمى متخصصين پوست � 
�ميزش���ى  �ير�� بر�� حضو� �� مجمع عمومى عا�� نوبت ��� �نجمن 
كه �� ��� جمعه مو��  20 خر��� ما� 1401 �� ساعت 23:45 تا 00:15 
 iman.behdasht.gov.ir ���� بامد�� به صو�� �لكتر�نيك ب���ه

تشكيل مى گر�� � �عو� بعمل ميĤيد.
�ستو� جلسه: 

�نتخابا� هيا� مدير� � با��� به صو�� �لكتر�نيك �� سامانه كميسيو� 
�نجمن ها� علمى گر�� پزشكى

http//:iman.behdasht.gov.ir ���� به
هيات مديره
 انجمن علمى  متخصصين پوست و آميزشى ايران

آگهى تمديد مهلت
 استفاده از حق تقدم ناشى از افزايش سرمايه

شركت گسترش صنايع روى ايرانيان (سهامى عام)
به شماره ثبت  6138 و شناسه ملى 10460093783

پير� �گهى منتشر ش���د� �� ���نامه �طالعا� به شما�� 28078 مو�� 
1400/12/25 مبنى بر مهلت �س���تفا�� �� حق تقد� ناشى �� �فز�يش 
س���رمايه� به منظو� تأمين كامل حقو� سهامد���� محتر� � به �ستنا� 
مجو� شما�� 213-004/836356 مو�� 1400/10/26 سا�ما� بو�� 
� ����� بها���� مهلت پذير� نويس���ى حق تقد� ها� ناش���ى �� �فز�يش 
س���رمايه به مد� 30 ��� �� تا�يخ 1401/02/25 لغايت 1401/03/23 

تمديد مي گر��.
خاطر نشا� مى  سا�� مهلت مذكو� قابليت تمديد مجد� �� ند���.

هيأت مديره 
شركت گسترش صنايع روى ايرانيان (سهامى عام)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول)
انجمن مديريت كيفيت ايران

بدينوس���يله �� كليه �عضا� حقيقى � حقوقى �نجمن �عو� به عمل مى  �يد �� جلس���ه مجمع 
عمومى عا�� س���اليانه (نوبت ���) �نجمن مديريت كيفيت �ير�� كه ��� ساعت 10 صبح ��� 
چها�شنبه مو�� 1401/03/04 �� محل �نجمن ��قع �� يوسف �با� خيابا� �بن سينا- بين خيابا� 
 هفتم � نهم� پال� 4 طبقه ��� برگز�� مي شو�� حضو� به هم �سانيد.�ستو� جلسه:1. �ستما� 
گز��� عملكر� مالى � �جر�يى هيا� مدير�2. �س���تما� گز��� با���3. بر�س���ى � تصويب 
گز��� �جر�يى� مالى � تر�� س���ا� منتهى به 29 �سفند 1400. 4. �نتخا� هيا� مدير� � با��� 

هيات مديره انجمن مديريت كيفيت ايران�نجمن5. �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام

شركت سهامى عام صنعتى كيميدارو
ثبت شده به شماره 10080 و شناسه ملى 10861824398

 بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت س���هامى عا� صنعتى كيميد��� � يا نمايندگا� قانونى �نها �عو� مى گر�� تا �� جلسه مجمع عمومى
  فو� �لعا�� �ين ش���ركت كه ��� ساعت 17 ��� شنبه مو�� 1401/02/31 �� محل ش���ركت ��قع �� تهر�� كيلومتر 3 جا�� �بعلى تشكيل 

مى گر��� حضو� بهم �سانند.
 �� ��ستا� �بالغيه شما��121/166547 مو�� 1400/10/04 سا�ما� بو�� � ����� بها��� حضو� كليه سهامد���� �� مجمع عمومى به شر� 

�عايت شيو� نامه ها� بهد�شتى� ���ئه كا�� ��كسن معتبر � كا�� ملى� بالمانع مى باشد.
همچنين س���هامد���� محتر� مى تو�نند �� طريق پايگا� �طال� �سانى شركت به نشانى : http://chemidarou.com مجمع �� به صو�� 

�نالين مشاهد� نمايند.
�ستو� جلسه:

- تطبيق �ساسنامه شركت با�ساسنامه نمونه سا�ما� بو�� � ����� بها���.
- �لحاقيه مو���� به موضو� فعاليت شركت. (ما�� 2 �ساسنامه )

- تغيير � �صال� مو�� 14�  18� 19 � 20  �ساسنامه.
- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى فو� �لعا�� مى باشد.

هيئت مديره شركت سهامى عام صنعتى كيميدارو

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت سماپرداز (سهامى خاص) به شماره ثبت 117798

بدينوسيله �� كليه  سهامد���� محتر� �عو� مى شو� تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� 
كه ��� ساعت 16:00 ��� سه شنبه مو�� 03/03/ 1401 ��قع �� محل قانونى شركت خيابا� فلسطين 
جنوبى پايين تر �� �نقال�� نبش كوچه صديقى پال� �205 طبقه ��� ��حد3 تش���كيل مي گر�� حضو� 
بهم �سانيد.�س��تو� جلسه:1 – �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانونى ��جع به عملكر� سا� 
مالى 1400. 2 – �تخا� تصميم نس���بت به تصويب تر�� نامه � صو�تحسا� سو� � �يا� عملكر� سا� مالى 
منتهى به 29 /12/ 1400 . 3- �نتخا� �عضا� هيا� مدير�4 – �نتخا� با��س���ين بر�� سا� مالى 1401. 

                                                                                                     هيئت مديره5- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�6- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مى باشد.

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي
بدينوسيله به �طال� مي �ساند مناقصه خريد �� مجموعه سنگ شكن ترجيحا� 
پرتابل شركت پويش معا�� ��� �هن به شناسه ملي 14004274080 تا 
تا�يخ 1401/2/26 تجديد گر�يد. كليه ��جدين ش���ر�يط مي تو�نند جهت 
��يافت �س���نا� مناقصه به سايت شركت پويش معا�� ��� �هن به ���� 

www.pmzaco.com قسمت مناقصه ها مر�جعه نمايند.

اطالعيـــه پرداخت سود سهــــــام

 شركت سيمـــان قاين (سهامى عام)
شماره ثبت 46491 شناسه ملى 10100917154

بدين �س��يله به �طال� كليه سهامد���� محتر� شركت سيما� قاين ( سهامى عا�) مى �ساند� سو� سها� عملكر� 

سا� مالى منتهى به  1400/12/29 بر�سا� برنامه �يل پر��خت خو�هد گر�يد:

�ما� بند� پر��خت سو� سها� �شخا� حقيقى � حقوقى:

10درصدازتاريخ1401/07/01لغايـت1401/07/30 زيـر  سـهامداران  سـود 

سـود سـهامداران باالتر از 10درصد از تاريخ 1401/07/01 لغايـت 1401/10/17 

�� �نجائيكه پر��خت س���و� سها� �� طريق سامانه س���جا� �مكا� پذير �ست لذ� �� سهامد���� محترمى كه تاكنو� نسبت به تكميل 

�طالعا� سهامد��� خو� �� سامانه سجا� �قد�� ننمو�� �ند تقاضا مى گر�� نسبت به تكميل �طالعا� هويتى �� سامانه مذكو� �قد�� 

نمو�� ��� غير �ين صو�� فر� �يل �� تكميل � به شما�� فكس يا ���� �يميل ��� شد� �� �يل ��سا� نمايند.

نا� � نا� خانو��گى/ش��ركت: ............................................. فر�ند:.................................................

شما�� شناسنامه /ثبت:   ................................... صا��� ��:............................................................

ش��ما�� بانكى :.....................       شما�� شبا: .......................................... نا� بانك:............................

كد بو��:..........................................  ش��ما�� ملى: ............................شناسه ملى:..................... 

...............................................................................................................................:���� 

كد پستى....................................................................تلفن تما�:..................................................

���� �فترمركز� شركت:

 تهر���خيابا� سهر���� شمالى� نرسيد� به تقاطع  خيابا� شهيد بهشتى� �نديشه 2 (حميد قد�)

پال� 69 طبقه ��� �   كد پستى156964-6611

تلفن ��حد سها�: 05632526211��خلى  217  فاكس05632523403

          stocks@qayencement.com  : �لكتر�نيكى �مو�سها� ���� 

 هيات مديره شركت سيمان قاين (سهامى عام) 

شركت س��يما� �يال�(سهامى عا�)�� نظر ���� �قال� ضايعاتى� مس���تعمل � ما��� بر نيا� خو� �� �� طريق مز�يد� عمومى به فر�� برساند 
متقاضيا� مى تو�نند جهت ��يافت فر� ش���ركت �� مز�يد�� با��يد � ���ئه قيمت پيشنها��� �� ��� سه شنبه مو�� 1401/02/20 لغايت شنبه 
مو�� 1401/02/31 به سايت �ينترنتى شركت سيما� �يال� به ����www.ilamcement.com  يا ��حد با��گانى شركت سيما� �يال� 

مر�جعه � جهت ���ئه پاكا� تضمين � قيمت پيشنها�� خو� �� طريق ���سها� �يل �قد�� نمايند:
1- �يال�� شهرستا� سر�بله� �بيرخانه محرمانه حر�ست كا�خانه سيما� �يال�.

2- تهر��� خيابا� فر��سى�خيابا� تقو�� كوچه �نوشير��نى� پال�5� �بيرخانه محرمانه حر�ست شركت سيما� تهر��.
-  شركت سيما� �يال� �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� �ست.   

- هزينه ��� �گهى بر عهد� برند� مز�يد� مى باشد.
- هرگونه ماليا� بر ���� �فز��� � عو��� متعلقه به مو�� مز�يد� به عهد� خريد�� مى باشد.

- سپر�� نفر�� ��� تا سو� برند� مز�يد� تا قطعى شد� معامله� حد�كثر يك ما� نز� شركت باقى خو�هد ماند.
- مبلغ سپر�� شركت �� مز�يد� به تفكيك بر�� هر گر�� طبق جد��� �سنا� مز�يد� تعيين گر�يد� �ست.

- كل بها� كاال� خريد��� شد� بايد توسط برند� مز�يد� � قبل �� شر�� با�گير� به حسا� شركت سيما� �يال� ���يز گر��.
                                                                    شركت سيمان ايالم(سهامى عام)

(آگهى مزايده عمومى)

ش��ركت كا�خانجا� كاشي � سر�ميك سعد� ��نظر ���� تأمين 
پالت ها� چوبي 100×100 خو� �� �� طريق مناقصه عمومي به پيمانكا� 
��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد. �� كليه متقاضيا� �عو� مي ش���و� جهت 
��يافت �سنا� مناقصه �� تا�يخ 1401/02/20 لغايت 1401/02/31 به 
محل �بيرخانه شركت ��قع �� ش���هر ��� جا�� قديم قم� خيابا� �نبا� 
 www.saaditile.com :���� نفت � يا به س���ايت �سمي شركت به

مر�جعه نمايند.
شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (سهامي عام)

آگهي مناقصه

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت مهندسي خريد و ساخت كيان 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 246206 و شناسه ملي 10102868469

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت مهندسي خريد � ساخت كيا� (سهامي خا�) � يا نمايندگا� 
قانوني �يش���ا� �عو� مي شو� تا �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه ��� ساعت10 صبح 
 ��� ش���نبه مو�خه 1401/03/07 �� ����: تهر�� � �لنجك� بلو�� ��نشجو� نبش ميد�� ياسمن� 

�بتد�� خيابا� عد�لت� پال� 14 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند.
دستور جلسه:

1� تغيير ���� محل قانوني شركت 
2� عند�للز�� طر� مسائل �يگر� كه �� صالحيت مجمع فو� باشد. 

هيئت مديره شركت مهندسي خريد و ساخت كيان (سهامي خاص)

اطالعيه
دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام
شركت مهندسي موادكاران جاهد نوآور (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 318
 به �گاه����ي عمو� س����هامد���� گر�مي مي �س����اند مجم����ع عمومي عا��

به طو� فو� �لعا�� صاحبا� سها� شركت مهندسي مو��كا��� جاهد نو��� (سهامي 
خا�) به شما�� ثبت 318 ��� ساعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 1401/02/31 
�� محل �فتر مركز� شركت به نش����اني: تهر��� بلو�� مير��ما�� نبش خيابا� 
 كجو�� ش����ما�� 231 طبقه يا��هم� س����الن خو�جه نصير تش����كيل مي شو�.

دستور جلسه:
� نقل � �نتقا� سها�.

�� س���هامد���� گر�مي � يا �كال� قانوني �نا� �عو� مي ش���و� با �� �ست 
��شتن برگه س���ها� (يا برگه خريد � فر��)� �كالت نامه يا بر� نمايندگي 

معتبر � �صل � كپي كا�� ملي �� جلسه مجمع حضو� به هم �سانند.
هيأت مديره
شركت مهندسي موادكاران جاهدنوآور (سهامي خاص)

�� �جر�� ما�� 225 �صالحيه قانو� تجا�� �� كليه بس���تانكا��� ش���ركت 
تر�بر�� فوال� صبا �سد�با� (س���هامي خا�) �� حا� تصفيه به شما�� ثبت 
958 � شناسه ملي 14006876608 كه �گهي �نحال� �� �� صفحه 105 
���نامه �سمي كشو� به شما�� 22104 مو�� 1399/11/12 ��� گر�يد� 
�س���ت� �عو� به عمل مي �يد تا ظر� مد� حد�كثر 6 ما� �� تا�يخ �نتشا� 
�گهي نوب���ت ��� با ���ئه مد��� مثبته ��عا� خ���و� به مدير تصفيه �قا� 
�مر�له �ميني به ش���ما�� همر�� 09125213015 مستقر �� ����: تهر�� � 
بلو�� س���عا�� �با� � خيابا� حق طلب غربي � پال� 49 � ساختما� صبانو� 
كدپس���تي 1997969138 مر�جعه نمايند. بديهي �س���ت شركت � مدير 
تصفيه �� مو�� هرگونه ��عا� �حتمالي كه خا�� �� مد� فو� به ش���ركت 

منعكس گر��� مسئوليتي نخو�هند ��شت. 
مدير تصفيهـ  امراله اميني 

آگهي دعوت از بستانكاران 
شركت ترابران فوالد صبا اسدآباد

 (سهامي خاص) در حال تصفيه به شماره ثبت 958 
و شناسه ملي 14006876608 (نوبت سوم)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام
شركت سرمايه گذارى هامون صبا (سهامى عام)

به شماره ثبت 256038 و شناسه ملى 10102963232
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت سرمايه گذ��� هامو� صبا (سهامى عا�) 
� نماين���دگا� قانونى �نا� �عو� مى گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� س���اليانه 
صاحبا� س���ها� بر�� س���ا� مالى منتهى به 1400/12/29 �ين ش���ركت كه �� ساعت 
16 ��� ش���نبه م���و�� 1401/02/31 �� محل مجموعه فرهنگى ���ش���ى تال� ��قع 
��: ته���ر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� خيابا� جا� جم� نرس���يد� ب���ه چها� ��� پا�� �� 
 تشكيل مى گر��� حضو� به هم �س���انند. همچنين سهامد���� مى تو�نند �� طريق ��گا�
 https://gozareshkhabar.ir/ig/login/113  به صو�� �نالين �قد�� به مشاهد� 

مجمع شركت سرمايه گذ��� هامو� صبا � مطر� نمو�� سو�ال� خو� نمايند.
�س��تو� جلسه:1- �س���تما� گز��� هيا� مدير� � گز��� حسابر� � با��� قانونى 
�� خصو� عملكر� س���ا� مالى منتهى به 1400/12/29. 2- �تخا� تصميم �� خصو� 
تصويب صو�� ها� مالى شركت بر�� سا� مالى منتهى به 1400/12/29 � تصميم گير� 
�� مو�� تقسيم سو�.3-  �نتخا� حسابر� � با��� قانونى شركت بر�� سا� مالى منتهى 
ب���ه 1401/12/29 . 4-  �نتخا� �عضا� هيا� مدي���ر�.5-   تعيين حق حضو� �عضا� غير 
 موظف هيا� مدير�.6-   �نتخا� ���نامه كثير �النتش���ا� جهت ��� �� �گهى ها� شركت.

7-   ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مذكو� مى باشد.
هيات مديره


