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مراسم يادبود محمدعلي اس�امي ندوش�ن در خانه انديشمندان علوم 
انساني برگزار مي شود. 

به گزارش ايسنا، در اين مراسم كه در روز يك شنبه از ساعت ۱7:۱5 تا ۲۰ در 
خانه انديشمندان علوم انس��اني واقع در خیابان ورشو برگزار مي شود، حسن 
بلخاري، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، فريدون مجلسي، اصغر دادبه و 
اسعدي سخنراني مي كنند. همچنین در اين مراسم پیام رضا داوري اردكاني، 

رئیس سابق فرهنگستان علوم  و مهران اسالمي، فرزند دكتر اسالمي ندوشن 
خوانده مي شود. انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، انجمن انديشه  روشن ندوشن، 

بنیاد انديشه و احسان، و انجمن يزدتبار اين مراسم را تدارك ديده اند. 
محمدعلي اسالمي ندوشن، نويسنده، شاعر، پژوهش��گر، مترجم و استاد 
زبان و ادبیات فارس��ي، متولد س��ال ۱3۰4 در ندوش��ن يزد بود كه پنجم 

ارديبهشت ماه ۱4۰۱ در 97 سالگي در كانادا از دنیا رفت.

يادبودي براي اسامي ندوشن

پیامبر اعظم حضرت محمد صلى 
اهلل علیه و آله و سلم: 

هركس زشتى اى را منتشر كند، 
همانن��د آغاز كننده آن اس��ت و 
هر كس ننگى را به مؤمنى نسبت 
دهد، نمیرد تا خود مرتكب همان 

شود. 
»گزيده تحف العقول«

 سالم جانانه دهه نودی ها  
به فرمانده 

انگار تهران يك روز پس از آنكه به دليل آلودگي هوا به تعطيلي كشيده شده بود، به احترام 
بچه هايي كه به عشق امامشان گرد هم مي آمدند، يكي از پاك ترين روزها را به خود مي ديد

  فرزين ماندگار
هیچ خبر، پوستر يا فراخواني از اجتماع بزرگ 
منتظران در ورزش��گاه آزادي كه با محوريت 
سرود »سالم فرمانده« برگزار ش��د، از عنوان 
جشن اس��تفاده نكرد، اما به چش��م منتقدان 
اين گردهمايي ش��مايل يك جشن را داشت و 
به همین بهانه هم به آن حمله ش��د، حمالتي 
كه از برخي چهره ه��اي اصالح طلب تا عناصر 
ضد انق��الب را در بر مي گرفت و جالب اس��ت 
كس��ى عنوان كرده بود حرمت روز وفات امام 
صادق )ع( به خاطر اين به زعم او جشن حفظ 

نشده است ! 
اما اينكه مراسمي را كه با هدف استغاثه و دعاي 
جمعي براي ظهور منجي )عج( برگزار ش��ده 
و حاضران با محوريت زمزمه س��رود محبوب 
»س��الم فرمانده« دعاگوي ظه��ور امام غايب 
شده اند، جش��ني مي نامند كه حرمت روز عزا 
را نگه نداش��ته از عجايب روزگاري اس��ت كه 
در آن همه چیز قرار است از سوي عده اي نه از 
منظر ملي و انساني، بلكه از پشت عینك تنگ 
سیاسي مورد توجه قرار گیرد. حتي مراسمي 
كه بیش از هم��ه وجهه اي مردم��ي دارد و به 
صورت خودجوش برگزار شده است، چراكه نه 
سرود س��الم فرمانده اثري سفارشي است و نه 
اقبال به آن از طريق بخش��نامه هاي حكومتي 

صورت گرفته است. 
نكته در اينجاست كه سرود س��الم فرمانده و 
تجمع ش��یفتگان امام غاي��ب در بزنگاهي كه 
همه چیز در راستاي ناامید كردن مردم به صف 
شده است و رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي از 
هر فرصتي اس��تفاده مي كنند تا گرد يأس بر 
دل مردم بپاش��ند، از امید سخن مي گويد و به 
حقیقتي ناب و كمیاب چ��ون امام عصر )عج(  

اش��اره دارد. كیمیايي كه در اين عصر خفقان 
و ابتذال مي تواند منبع عظیم وحدت و يكدلي 
باش��د. پس به زعم ذهن هاي سیاست زده چه 
بهتر كه جامعه از اين حبل متین دست بشويد 
و در كنج خانه ها در فرديت خود خیمه بزند و 
حتي از غم اصلي كه غیبت امام حاضر است در 
جمع سخن به میان نیاورد. البد در جهاني كه 
انسان در آن بیش از همیشه سرخورده و ملول 
اس��ت بايد به زعم منتقدان اين گردهمايي به 
جاي امام غايب به احزاب و گروه هاي سیاسي و 
مدعیان براندازي كه نسخه هاي شوم براي مردم 
مي پیچند، دلخوش كرد و افق هاي دورتري را به 

نظاره ننشست. 
  سام به فرمانده از كشمير تا يمن 

دل هايي كه س��رود س��الم فرمانده آنه��ا را در 
ورزشگاه آزادي كنار هم آورد و حول محور توجه 
به امام عصر در يك زمان و مكان تجمیع كرد، 
ش��ايد در طول تاريخ چهل و چند ساله انقالب 
اس��المي بي نظیر باش��د. انقالب تا حال كم به 
خود جمعیت عاشق و دلباخته نديده است، اما 
عجیب است كه تا به حال به رغم تأكید زياد بر 
نقش دعاي دسته جمعي و يكدلي براي تحقق 
منجي در روايات اسالمي به اين ظرفیت عظیم 
معنوي و در دسترس توجه كمي شده و جالب 
اس��ت كه اينبار نیز از دل خ��ود جامعه فوران 
مي كند. در واقع كساني كه با ژست خیرخواهانه 

به گردهماي��ي مردمي س��الم فرمان��ده ايراد 
مي گیرند، برخالف شعارهاي مردم گرايانه اي كه 
همواره سرداده اند، ناخودآگاه جامعه منجي خواه 
اسالمي را ش��ماتت مي كنند. ش��ايد انحراف 
تفكرات محافلي چون انجم��ن حجتیه نیز در 
به حاشیه رفتن ش��ور منجي خواهي در جامعه 
ايران پس از انقالب اسالمي بي تأثیر نباشد، اما 
به نظر مي رسد كه جامعه اسالمي با همه فراز و 
فرودهايي كه از ابتداي انقالب تا به حال از سر 
گذرانده بیش از هر زمان ديگري نیاز به توجه 
همگاني به امام غايب را در خود احساس مي كند 
و چه خوب كه اين غلیان دروني با س��رودي به 
بار نشس��ته كه مخاطب اصل��ي آن كودكان و 

نوجوانان هستند.
 گويي اين نسل است كه حقیقت آخرالزماني 
حكومت منجي بیش از همه ظرفیت میزباني 
و درك آن را دارد و دلدادگي میان امام و امت 
به واسطه قلوب اين نسل قرار است قابلیت هاي 
خود را عرضه كند. گويي رويش هايي كه زعیم 
انقالب اس��المي س��ال ها پیش از آن س��خن 
مي گفت و نويد آن را مي داد، امروز حول محور 
سرود سالم فرمانده خودنمايي مي كند. اينكه 
اين سرود مي تواند با همه سادگي مرزهاي ايران 
را درنورديده و با كودكان كشمیر، يمن و آفريقا 
ارتباط بگی��رد، خود گوياي نزديك ش��دن به 

اتفاقي تازه در فضاي عمومي ملت هاست. 
س��رود س��الم فرمانده به ما گوش��زد مي كند 
دل هاي مؤمنین در دس��ت صاحب آن است و 
يك كار بي رياي فرهنگ��ي مي تواند مانند يك 
جرقه در جامع عمل كند. ش��ايد بتوان گفت 
ايراد اصلي بسیاري از آثار سفارشي و تولیدات 
عرصه موس��یقي طي چند ده��ه اخیر ضعف 
خلوص نیت بوده اس��ت، چراكه سالم فرمانده 
بي ادعا نه با بودجه هاي كالن فرهنگي كه از دل 
انگیزه هاي خالص و بي ريا خلق ش��ده  و كاري 
را محقق كرده اس��ت كه صدها اثر موسیقايي 

نتوانستند رقم بزنند.
 انگار ته��ران يك روز پ��س از آنك��ه به دلیل 
آلودگي هوا به تعطیلي كش��یده ش��ده بود، به 
احترام بچه هايي كه به عش��ق امام ش��ان گرد 
هم مي آمدند، يك��ي از پاك تري��ن روزها را به 
خ��ود مي ديد. آس��مان تهران هن��گام زمزمه 
كودكان با چش��ماني باراني در ذكر »بیا جون 
من بیا يارت مي شم هوادارت مي شم گرفتارت 
مي شم« آبي آبي بود. به امید آن روز كه روزهاي 
خاكس��تري مان به بركت قدوم آن خورش��ید 

عالم تاب براي همیشه آبي بماند. 

سالم فرمانده در  بزنگاهی 
که ناامیدکردن جامعه هدف 
رس��انه های دش��من است 
»مري�م كاظ�م زاده«، ع�كاس پيشكس�وت و صاحب غنیمت محس��وب می شود

س�بك ايام دفاع مقدس و همسر ش�هيد اصغر وصالي 
كه لحظ�ات فتح و ظف�ر و ني�ز مظلوميت م�ردم ايران 
و رزمن�دگان دوران دف�اع مقدس هش�ت س�اله را از 
لن�ز دوربينش به جه�ان منعكس مي ك�رد، در آخرين 
روزهاي هفته گذش�ته بر اثر عوارض ناش�ي از بيماري، 
در س�ن 65 س�الگي دع�وت ح�ق را لبي�ك گف�ت. 
»مريم كاظ��م زاده«، عكاس دوران دفاع مقدس، نويس��نده 
و روزنامه نگار پیشكس��وت كشورمان كه س��ابقه همكاري با 
روزنامه هاي انقالب اس��المي، كیهان و مجل��ه زن روز را در 
كارنامه كاري و حرفه اي خود داش��ت، از نوادگان بیت معظم 
آيت اهلل حائري شیرازي)از جمله علماي برجسته و شناخته 
شده شهر شیراز( بود كه تحصیالتش را در انگلستان به پايان 
رساند. او اولین زن عكاس - خبرنگاري بود كه به قول همسر 
شهیدش اصغر وصالي صحنه هاي واقعي را با چشم خودش 
ديد، نه اينكه به ثبت ش��نیده ها اكتفا كند. شايد با اتكاي به 
همین توصیه ش��هید وصالي بود كه تا سال ها بعد از شهادت 
همس��رش همچنان در جبهه ها باقي ماند و به ثبت و مخابره 
اخبار مظلومیت و ش��هامت رزمندگان پرداخت؛ تا جايي كه 
توانست رهاورد آن ايام را در قالب كتاب هاي »خبرنگار جنگي: 
خاطرات مريم كاظم زاده«، » مريم كاظم زاده؛ عكاسان جنگ 
)عراق- ايران ۱357- ۱365(« و كتاب »تا ش��هادت« را كه 
بیانگر گوشه هايي از س��خت ترين روزهاي تاريخ معاصر و به 
 يادماندني ترين حماس��ه هاي مقاومت مردم��ي بود ، به ثبت 
برساند. اشتغال در روزنامه انقالب اسالمي از فروردين ۱358 
تا آذرم��اه ۱359، فعالیت ب��ه عنوان گزارش��گر در تحريريه 
نشريه زن روز در سال ۱36۲ و س��رويس اجتماعي روزنامه 
كیهان از۱363 تا سال ۱384 )بازنشستگي( بخشي از سوابق 

مطبوعاتي زنده ياد كاظم زاده است. 
درگذش��ت اين بانوي عكاس- خبرنگار با واكنش چهره هاي 
مختل��ف فرهنگي، هن��ري و مس��ئوالن دولتي مواجه ش��د. 
محمدرضا كائیني، روزنامه نگار و پژوهش��گر تاريخ معاصر كه 
س��ابقه همكاري با اين عكاس- خبرنگار فقید را در تحريريه 
روزنامه كیهان داشته در بخش��ي از متن احساسي كه منتشر 
كرده، نوشته اس��ت: »ادب، متانت، مهر و تواضع بانويي كه در 
آغاز دهه 8۰ از اعضاي سرويس اجتماعي كیهان بود، موجب 
مي شد كه براي هر تازه واردي  محترم باشد، بي آنكه بدانند كه 

او به رغم همه بي ادعايي، همس��ر شهید اصغر وصالي)فرمانده 
دستمال س��رخ ها(، خواهر زاده آيات: شیخ محي الدين و شیخ 
صدرالدين حائري ش��یرازي بوده و انقالب را از دوره تحصیل 
در لندن، تا حضور در نوفل لوشاتو و از عكاسي وقايع جنگ در 
آغازين سالیان آن، تا رسانه اي كردن اخبارش در جرايد گوناگون  
همراهي كرده است. سخن از »مريم كاظم زاده« است، كه در 
بي وقتي 3/5 نیمه شب، به ناگاه خبر رفتنش را خواندم و تا خود 

صبح، خاطراتش را با قطرات اشك، از ديده فرو نشاندم!«
  حاضر در صحنه حق و باطل

در همین رابطه تقي دژاكام، روزنامه نگار و همكار آن مرحومه 
نیز در بخش هايي از مطلبي كه در صفحه شخصي اش منتشر 
كرد، نوشته است: »مريم كاظم زاده با اينكه يك زن بود، در قلب 
حادثه هاي س��خت و تكان دهنده و دهشتناك جنگ و دفاع 
مقدس، چه در پشت جبهه و چه در خط مقدم به خصوص در 
غرب كشور حضور فعالي داشت و گزارش هاي دست اول او از 
جنگ كه در روزنامه كیهان چاپ مي شد، گاه از اخبار صدا و 
سیما هم زودتر و دقیق تر و كامل تر بود. كاظم زاده از حاضران 
همیشه در صحنه جهاد بود، نه از آنها كه آدم را ياد اين گفته 
شريعتي مي اندازند كه: »وقتي در صحنه حق و باطل نیستي، 
وقتي كه شاهد عصر خودت و ش��هید حق و باطل جامعه ات 
نیستي، هر كجا كه مي خواهي باش؛ چه به نماز ايستاده باشي، 

چه به شراب نشسته باشي، هر دو يكي است.«
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي، معاون امور هنري وزارت 
ارشاد، رئیس سامان س��ینمايي و بس��یاري از چهره هاي 
فرهنگي و هنري نیز با انتش��ار پیامى ، درگذش��ت مرحوم 
مريم كاظم زاده را تس��لیت گفتند. مراسم خاكسپاري اين 
عكاس - خبرنگار فقید، روز چهارشنبه) 4 خرداد( در قطعه 

۱۰3 بهشت زهرا)س( برگزار شد.

شهيد اصغر وصالی همسرش را از دنيا گرفت  
مريم كاظم زاده بانوي روزنامه نگاري كه از نوفل  لوشاتو تا دفاع مقدس و 
تحريريه كيهان و زن روز عرصه فعاليت او بود دعوت حق را لبيك گفت

 آقاي كيانيان
يك سوزن هم به خودتان بزنيد! 

رضا كیانیان اخیراً تصاويري از مناظ��ري خوش آب و هوا در 
صفحه اينستاگرام خود منتش��ر كرده و نوشته است كه پیش 
از انقالب آب��ادان اينگونه بوده و حاال البد ويران شده اس��ت، 
اما يكي از عكس هايي كه منتش��ر كرده متعلق به لبنان است 
كه با تذكر مخاطب��ان مجبور به حذف آن شده اس��ت. اخیراً 
نیز عده اي نی��ز در فضاي مجازي تصويري زيبا از خرمش��هر 
را به عنوان عكس��ي از پی��ش از انقالب منتش��ر كرده بودند، 
ناغافل از اينكه تابلوي جديد بانك ملت را كه متعلق به دوران 
جمهوري اسالمي است در گوشه عكس نديده بودند. استناد 
به برخي تصاوي��ر زيبا از دوره پهلوي ب��راي تطهیر آن دوران 
مدت هاست از س��وي ضد انقالب در ش��بكه هاي اجتماعي 
رايج اس��ت؛ تصاويري كه اغلب آنها در زمان پهلوي به منظور 
جذب توريست از سوي ش��ركت هاي توريستي تولید شده  و 
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جواد محرمي     دیده بان

كد فراخوان 2001091845000002سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)

شماره مجوز: 1401.1294

شهردارى رشت

رشته پايه
مدت 

اجراى 
پروژه

ميزان سپرده

 شركت در مناقصه (ريال)
برآورد اوليه (ريال) عنوان پروژه

ابنيه 4 6ماه 13/390/177/000 474/508/842/813  C احداث سوله تخمير شماره 
واقع در شركت كودآلى گيالن

به شماره 4/4/1-1401آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
نوبت دوم

1)نام دستگاه مناقصه گزار:  شهردارى رشت
2)شرح مختصر موضوع مناقصه و ميزان سپرده:

3) تاريخ چاپ آگهى: آگهى نوبت اول 1401/02/31 
آگهى نوبت دوم مورخ 1401/03/07

4)مهلت خريد اسناد: از روز شنبه مورخ 1401/03/07 
الى روز پنجشنبه مورخ  1401/03/12

5) محل خريد اسناد: از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت
6) مهلت بارگذارى اسـناد توسـط مناقصه گر: تا سـاعت 13 روز پنجشنبه مورخ 

1401/03/26 از طريق سامانه ستاد
7) مهلت و محل تحويل پاكت الف: تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26 

دبيرخانه شهردارى واقع در ميدان گيل ساختمان شهردارى رشت
8) شرايط اختصاصى خريد اسناد مناقصه:

1-8- داشتن رتبه و ظرفيت مجاز كار و متناسب با ظرفيت مجاز بر اساس 
برآورد اوليه پروژه از سوى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست 

محترم جمهورى
2-8- داشتن گواهينامه صالحيت ايمنى كار

9) مدت اعتبار پيشنهادهاى مناقصه: سه ماه از تاريخ بازگشايى پيشنهاد قيمت
10) سـاعت، روز و محل قرائت پيشنهادها: سـاعت 10 صبح روز شنبه مورخ 
1401/03/28 شـهردارى رشـت (دفتـر معاونت حمل و نقـل و امور 
زيربنايى شـهردارى رشـت) واقع در ميدان گيل پايانه مسافربرى 
 www.rasht.ir رشت، ضمنًا آگهى مناقصه در پايگاه اينترنتى

ثبت گرديده است.
11) هزينه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

12) شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
13) بديهى است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط 

شهردارى است.

آگهى اخطار
آقاى سعيد اسكندرى(1206878-9)

كارمندامور مالياتى شهر واستان تهران 

نظر به اينكه پرونده شما به اتهام (غيبت 
غيرموجه) در شعبه سوم هيأت بدوى رسيدگى به تخلفات 
ادارى سازمان متبوع مطرح مى باشـد بدينوسيله به شـما 
ابالغ مى گردد ظرف مدت 30روز پس از نشر آگهى به محل 
هيأت واقع در تهران، ميدان امام خمينى(ره)، خيابان داور 
سازمان امور مالياتى كشور طبقه اول دفتر شعبه اول هيأت 
بدوى مراجعه يا دفاعيات خود را كتباً تسليم نماييد. بديهى 
است در صورت عدم مراجعه با توجه به مسـتندات پرونده 

شناسه آگهى:1323600اتخاذ تصميم خواهد شد. م.الف:781

سازمان امور مالياتى كشور

"آگهى فقدان سند مالكيت" 
نظر به اينكه آقاى محمد عليشـاهى به استناد اوراق استشـهاديه جهت 
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى 
است سند مالكيت شـش دانگ اعيان يك باب خانه پـالك 1149 فرعى از 
10- اصلى بخش نه مشـهد، به علت سهل انگارى مفقـود گرديده است. با 
بررسى دفتر امالك معلوم شد شش دانگ پالك مذكور در ذيل ثبت شناسه 
الكترونيك 139820306271001886 ثبت و سند مالكيت تك برگ به نام 
خانم سيده زينب فرهت به شماره سريال 498396-ج97 صادر گرديده 
است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 اصالحى 
قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك 
مورد آگهى معامله اى انجام داده و يـا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
مى باشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى 
خود را به پيوست اصل سند مالكيت ويا سند معاملـه رسمى به اين اداره 
تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. 
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد-م الف 695

مفقودى
سند كمپانـى (فاكتور فـروش) خودرو مـدل 1401 
بـه شـماره شـاسى nh436157 و شـماره موتـور 
 124k1681676 و شماره پالك ايران 58-216ص64

به نام مصيب كشاورز با كدملى 3549494947مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است.  شيراز

مفقودى
برگ سبـز خودرو مـدل 1401  به شـماره شـاسى 
nh419302  و شـماره موتـور 139B0267338 و 
شـماره پالك ايـران 34-849ن81 به نـام ناهيد 
صفرى زاده  با كدملى 1861318006مفقود شده و از 
شيراز درجه اعتبار ساقط است. 
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