حجتاالسالم سالک :
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سکوت سازمان ملل
زمينه نسل کشي
در ميانمار را
فراهم کرده است

عضو کميسيون فرهنگي مجلس گفت :سازمان ملل با سکوت در مقابل جنايات ميانمار،
زمينه را براي نسل کشي در ميانمار فراهم کرده است.حجتاالسالم احمد سالک عضو
کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با خبرگزاري تسنيم با بيان اينکه ،مسئله
نسل کشي در ميانمار را نبايد در حد يک اختالف مذهبي تلقي کرد ،گفت :مردم ميانمار در
حال نسل کشي هستند و دولت ميانمار عامل اصلي و قطعي اين نسل کشي است .دولت
ميانمار نشان داده که به هيچ قانون و قاعده بين المللي و حقوق بشري پايبند نيست.وي
با بيان اينکه ،سازمان ملل با سکوت در مقابل جنايات ميانمار ،زمينه را براي نسل کشي
در ميانمار فراهم کرده است ،تصريح کرد :الزم است نشست اضطراري کشورهاي اسالمي
برگزار شود و همه کشورها مواضع جدي خود را در قبال نسل کشي ميانمار اعالم کنند به
نظر مي رسد فشارهاي دولت و کشورهاي اسالمي به دولت ميانمار تنها راه توقف جنايت

سياسي
» خبر
رئيس مرکز اسالمي هامبورگ :

 2700مرکز اسالمي در آلمان فعاليت مي كنند

عليه مردم اين کشور است.عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز ،با بيان اينکه برخي
کشورهاي منطقه هيچ موضعي در قبال جنايات ميانمار نداشته اند ،تاکيد کرد :متاسفانه
امروز شاهديم که برخي کشورهاي منطقه که به نام کشور اسالمي نيز مطرح هستند حتي
حاضر به محکوميت جنايات ميانمار نمي شوند؛ اين رفتار به هيچ عنوان با رفتار يک مسلمان
و کشور اسالمي سنخيت ندارد و الزم است همه مسلمانان وارد عرصه شده و از برادران خود
در ميانمار دفاع و حمايت کنند.نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي با تاکيد
بر اينکه ،مسلمانان هيچ اميدي نبايد به سازمان ملل و نهادهاي حقوق بشري داشته باشند
چرا که اين نهادها تحت هيچ شرايطي نمي خواهند به وظيفه ذاتي خود عمل کنند ،تاکيد
کرد :اکنون زمان آن فرا رسيده که کشورهاي اسالمي براي دفاع از حقوق مسلمانان به يک
تفاهمي برسند که بتوانند در مواقع مختلف از حقوق مسلمانان دفاع کنند.

ادامه ازصفحه اول

ي بگيران محرز است
تخلف نجوم 
نبايد تبرئهاي در کار باشد
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رهبر معظم انقالب اسالمي براي مقابله با جنايات دولت ميانمار مطرح فرمودند :

دولت هاي اسالمي اقدام عملي كنند

ادامه از صفحه اول
ايشان افزودند :اين فجايع در مقابل چشم کشورها و
دولتهاي اسالمي و مجامع جهاني و دولتهاي رياکار
و دروغگوي مدعي حقوق بشر از سوي دولت بيرحم
ميانمار ،در حال رخ دادن است.رهبر انقالب اسالمي با
انتقاد از اکتفا کردن دبيرکل سازمان ملل به محکوم کردن
جنايات در ميانمار افزودند :مدعيان حقوق بشر که گاهي
براي مجازات يک مجرم در يک کشور ،جنجال و هياهو
ميکنند ،در مقابل کشتار و آواره شدن دهها هزار نفر از
سالعملي نشان نميدهند.حضرت
مردم ميانمار ،هيچ عک 
آيتاهلل خامنهاي با تأکيد بر لزوم ورود و اقدام عملي

دولتهاي اسالمي ،گفتند :البته منظور از اقدام عملي،
لشکرکشي نيست بلکه بايد فشار سياسي ،اقتصادي و
تجاري خود را بر دولت ميانمار افزايش دهند و عليه اين
جنايات در مجامع جهاني فرياد بکشند.ايشان تشکيل
کنفرانس سازمان همکاري اسالمي با موضوع فجايع
ميانمار را ضروري خواندند و خاطرنشان کردند :دنياي
امروز ،دنياي ظلم است و جمهوري اسالمي بايد اين
افتخار را براي خود حفظ کند که عليه ظلم در هر نقطه
از جهان ،چه در مناطق اشغالي توسط صهيونيستها،
چه در يمن و بحرين و چه در ميانمار ،موضع صريح و
شجاعانه خود را اعالم کند.

آيت اهلل ناصر مکارم شيرازي:

حجتاالسالم المسلمين رمضاني از فعاليت  2700مرکز اسالمي در آلمان
خبر داد و تربيت نيروهاي متخصص حوزه در عرصه تبليغ بينالملل را
در شرايطي که بيشتر اين مراکز به دنبال ترويج اسالم ليبرال هستند،
بسيار ضروري خواند.
همايش «فقاهت و عرصه تبليغ بين الملل» دوشنبه بيستم شهريور ماه از
سوي مرکز تخصصي فقه در مدرسه علميه امام کاظم(ع) برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمين رضا رمضاني رئيس مرکز اسالمي هامبورگ
در اين همايش اظهار داشت :تنها نهادي که خداي متعال مديريت آن
را در طول تاريخ از ابتداي آفرينش انسان برعهده داشته نهاد روحانيت
است؛ البته نه روحانيت به معناي مصطلح آن بلکه به معناي هدايت انسان
نسبت به آن مقصودي که براي انسان در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اين که پيامبران نيز مي خواستند در عرصه هاي جهاني
قوانيني را براي شناخت راه و مقصد هدايت تنظيم کنند ،ابراز داشت:
حوزه هاي علميه نيز ذيل همين بحث هستند و مي توانند نقش مهمي
در اين زمينه ايفا کنند و اصال ساختار حوزه هاي علميه امروز نتيجه
همين هدايت هاي کالن است.
نماينده مردم گيالن در مجلس خبرگان رهبري ادامه داد :بنده حدود
 12سال است که در کشورهاي مختلف اروپايي مشغول فعاليت هستم
و تجارب بسيار خوبي را در بخش هاي مختلف دانشگاهي ،مراکز و
حوزه هاي مختلف به دست آوردم که بخشي از آنها را بيان خواهم
کرد ،چراکه ما در سال هايي که در حوزه علميه قم تدريس داشتيم
اصال نگاه مثبتي به غرب در بين ما نبود.
وي با بيان اين که بسباري از مردم گمان مي کنند که همه مردم
مقصر هستند ،ابراز داشت :بنده هم فکر مي کردم که همه
اروپا جاهل ّ
غيرمسلمانان غرب جهنمي هستند ،اما وقتي چند وقتي در غرب بوديم
با يک مافياي رسانه مواجه شديم و فهميديم که نبايد به همه آنها به
عنوان عالم عامد نگاه کرد و البته به اين نتيجه رسيديم که برخي از
نگاه هاي کالن فقهي و کالمي در مورد غرب دقيق نيست.
حجت االسالم والمسلمين رمضاني تاکيد کرد :امروز بايد بدانيد که
غالب مردم اروپا جاهل قاصر هستند و فهم اين مطلب به شما در
موضوع شناسي مسائل مختلف تاثير گذار است و در مباحث فقهي نيز
به شما کمک زيادي خواهد کرد.
نگاه هاي افراطي و تفريطي در مورد غرب
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين که در مورد غرب دو
نگاه افراطي و تفريطي وجود دارد ،عنوان داشت :برخي مرعوب غرب
شده اند و معتقدند هرچه هست در اروپاست و دليل بر اين مسئله را
پيشرفت چشمگير غرب ،کرامت انساني و ظاهر شدن اخالق در حقوق
مي دانند.رئيس مرکز اسالمي هامبورگ ادامه داد :نگاه منفي در مورد
غرب تاکيد مي کند که مردم غرب در حال زندگي حيواني در شکل
مدرن هستند و از اين طريق مي خواهند راه تعامل و ديالوگ با غرب
را ببندند ،درحالي که قرآن خودش دستور به گفتگو مي دهد.
وي با تاکيد بر اين که نگاه تعادلي بين دو نگاه موجود تفصيل قائل مي شود،
خاطرنشان کرد :ما بايد نه با ديد افراطي و نه با نگاه تفريطي ،نخست غرب
را بشناسيم و بر اساس آن بتوانيم يک سري شرح وظايف و تکاليفي براي
خودمان در عرصه تبليغ بين الملل تعريف کنيم.حجت االسالم والمسلمين
رمضاني تصريح کرد :شناخت غرب يک هنر است ،همچنان که در طول تاريخ
از غرب افراد زيادي به اسم متشرق به کشورهاي مختلف و با هزينه هاي
زياد سفر مي کردند و ساليان متمادي در آن کشورها مي ماندند تا با
فرهنگ ،دين و تمدن کشورها آشنا شده و به غرب منتقل کنند.
حوزه بايد از اوضاع اروپا مطلع باشد
وي با اشاره به اين که حوزه بايد از اوضاع غرب مطلع باشد ،گفت :در
مورد غرب امروز به تامالت جدي نياز داريم و با وجود آمارهاي عجيب
بيشتر اهميت اين موضوع براي ما مشخص مي شود.
رئيس مرکز اسالمي هامبورگ اضافه کرد :در ابتداي انقالب  100مرکز
اسالمي در اروپا وجود داشت ولي امروز بيش از  2700مرکز اسالمي
تنها در آلمان وجود دارد که  240مرکز از اين تعداد ،شيعه هستند؛ در
انگلستان نيز همين تعداد مرکز اسالمي وجود دارد.
وي با بيان اين که در برخي از شهرهاي کشورهاي اروپايي جمعيت
زيادي از مسلمانان وجود دارد ،ابراز داشت :در برخي از اين شهرها حتي
جمعيت مسلمان ها از غيرمسلمانان نيز فراتر رفته است ،تاجايي که
ما امروز در بروکسل پايتخت کشور بلژيک شاهد حضور  54درصدي
مسلمان ها نسبت به جمعيت شهر هستيم.
افزايش چشمگير جمعيت مسلمان ها در غرب
حجت االسالم والمسلمين رمضاني ادامه داد :امروز در اروپا بين  55تا
 60ميليون مسلمان وجود دارد که اين آمار رسمي اعالم شده است
ولي آمارهاي غير رسمي تا بيشتر از  70ميليون هم مي رسد؛ اما مسئله
مهم اين است که بايد بدانيم در اين مراکز اسالمي چه چيزي به خورد
مسلمان ها داده مي شود.
وي با تاکيد بر گسترش پديده اسالم ستيزي و اسالم هراسي در اروپا
عنوان کرد :در دنياي امروز چندين قرائت از اسالم در جهان مطرح
مي شود؛ نخست اسالم ليبرال يا همان مسلمان بودن حداقلي است که
به شدت در غرب به ويژه در مراکز علمي تبليغ مي شود.
استاد حوزه و دانشگاه افزود :در يکي از شهرهاي نزديک برلين
بيش از  12سال است که پروژه تحقيقاتي قرآن در يکي از مراکز علمي
آغاز شده است و در نهايت به اين نتيجه رسديده اند که بايد بخش هاي
زيادي از قرآن کنار گذاشته شود ،بخش هاي عمده آن مربوط به همان
دوران و ويژه اعراب است و تنها بخش کوچکي به عنوان توصيه هاي
اخالقي قابليت اجرا دارد.
وي با بيان اين که در غرب اسالم معرفي شده از سوي امام راحل را
اسالمي تند معرفي کرده اند ،خاطرنشان کرد :بنده خطاب به يکي از
کشيش هاي مسيحي که اسالم را دين خشونت معرفي مي کرد ،گفتم
اتفاقا اسالم دين رحمت و مهرباني است و قرآن نيز پيامر و دينش را
دين مهرباني معرفي کرده است.حجت االسالم والمسلمين رمضاني با
بيان اين که بيشتر علماي مسيح حتي يک بار هم قرآن را نخوانده اند،
گفت :من به همان کشيش گفتم البته ما نمي توانيم در برابر کساني
که به دنبال انحراف افکار مردم هستند بي تفاوت باشيم و از اين رو
مسائلي از جمله دفاع و جهاد در اسالم رسميت دارد.

اگر مداحان نباشند ،شعائر ديني رو به فراموشي ميرود
حضرت آيت اهلل مکارم شيرازي به تبيين
وظايف هيئت هاي مذهبي پرداخت و زنده
نگه داشتن امر واليت ،تربيت افراد ،ايجاد
جاذبه براي جوانان و حفاظت از آنها در برابر
فسادهاي موجود را ضروري برشمرد.
به گزارش خبرگزاري رسا ،حضرت آيت اهلل
ناصر مکارم شيرازي از مراجع تقليد ،عصر
روز گذشته در همايش بزرگ مداحان و
مديران هيئت هاي مذهبي قم که در مسجد
مدرسه علميه امام کاظم(ع) قم برگزار شد،
با اشاره به حديث پيامبر اکرم(ص) «عنوان
صحيفة المؤمن حب علي بن ابي طالب(ع)»
گفت :مؤمنان در روز قيامت از اينکه
نامه اعمال شان را به دست راست شان
مي دهند بسيار شادمان مي شوند و به همگان
مي گويند «بياييد نامه اعمال مرا ببينيد»،
اما منکران دين و گناهکاران ،نامه اعمال
خود را از شرمندگي پشت سرشان گرفته و
مي گويند «اي کاش اين نامه عمل که سبب
آبرو ريزي ما شده ،به ما نمي دادند».
وي ادامه داد :جاي تعجب است که برخي
افراد احاديث مربوط به عظمت اميرمؤمنان(ع)
را مشاهده مي کنند ،اما باز هم راه حق را
نمي شناسند.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم
با بيان اينکه «محبت» به دو نوع ظاهري و
باطني تقسيم مي شود ،اظهار داشت :محبت
ظاهري همانند اين است که تنها در مشکالت
زندگي ،نام گذاري فرزندان ،شرکت در مجالس
تعظيم و بزرگداشت اهل بيت(ع) يا غيره به ياد
ائمه معصومين(ع) باشيم ،اما محبت باطني
يعني خط زندگي خود را بر مدار اهل بيت(ع)
پايه ريزي کنيم.
حضرت آيت اهلل مکارم شيرازي خاطرنشان کرد:
سيره اهل بيت(ع) بايد در بازارها ،اداره ها،
شوراها ،مسائل سياسي ،مراسم هاي ازدواج

و غيره نهادينه شود.
اين مرجع تقليد با اشاره به اينکه مداحان،
خطبا و حامالن پيام يک واقعه در طول تاريخ
سبب گسترش واقعه هاي مهم ديني و تاريخي
شده اند ،عنوان کرد :مداحان و خادمان اهل
بيت(ع) پيام عاشورا و غدير را در سطح جهان
گسترش مي دهند؛ اگر اينها نباشند شعائر
ديني همانند عاشورا ،اربعين حسيني ،غدير
و غيره رو به فراموشي مي روند.
وي به برپايي کاروان شادي که در روز عيد
غدير به راه افتاد اشاره کرد و بيان داشت:
اين يک حرکت بسيار خوب بود؛ اهل سنت
در اين باره گفته بودند که اين نوع حرکت ها
سبب اختالف ميان شيعه و سني مي شود ،در
پاسخ به آنها بايد گفت واقعه غدير در زمان
پيامبر اکرم(ص) واقع شده و همه هم آن را
قبول دارند ،بنابراين اين حرکت عظيم سبب
وحدت مسلمانان است.
حضرت آيت اهلل مکارم شيرازي با بيان اينکه
هيئت هاي مذهبي يک مجموعه هستند،

ابراز داشت :اين مجموعه از خطيب ،مداح،
سينه زن ،کارگردان و غيره تشکيل شده و
در آن سعي مي شود پيام هاي اهل بيت(ع)
از نسلي به نسل ديگر منتقل شود.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم با
اشاره به حديث امام صادق(ع) «خداوند رحمت
کند کساني که امر(واليت) ما را زنده نگه
مي دارد» ،گفت :يک مصداق اين حديث شامل
مداحان ،خطبا و هيئت ها مي شود.
وي با بيان اينکه شاعراني از صدر اسالم بوده اند
که در جهت احياي امور ديني تالش
مي کرده اند ،اظهار داشت :امروزه اين دايره
گسترده تر شده و مشاهده مي کنيم يک مداح،
شاعر ،بسيجي و يا هم خطيب است.
حضرت آيت اهلل مکارم شيرازي به تبيين
وظايف هيئت هاي مذهبي پرداخت و عنوان
کرد :زنده نگه داشتن امر واليت ،تربيت افراد،
ايجاد جاذبه براي جوانان و حفاظت از آنها
در برابر فسادهاي موجود ،حضور فعاالنه در
جامعه و احياي واليت اهل بيت(ع) از جمله

وظايفي است که مي توان براي هيئت هاي
مذهبي برشمرد.
اين مرجع تقليد نکاتي که هيئت هاي مذهبي
بايد رعايت کنند را اينگونه توصيف کرد :مسائلي
که رعايت شان براي يک هيئت مذهبي ضروري
است عبارت است از آموزش مداحي با محتوا،
رعايت مقتضاي حال مستمعان ،حفظ نشاط
مجلس ،رعايت حال همسايگان مسجد ،پرهيز
از بيان مسائل تکراري ،دوري از مسائلي که
سبب وهن اهل بيت(ع) مي شود ،پرهيز از
لحن هاي نامناسب و سبک هاي ترانه اي،
وفاي به عهد ،انگيزه الهي و معنوي داشتن و
پرهيز از اعمالي که سبب از بين رفتن اعتماد
مردم نسبت به متدينان مي شود.
وي با اشاره به اينکه برخي افراد نسبت به
عملکرد هيئت محله خود اعتراض دارند ،بيان
کرد :امروزه ملک هايي که کنار مسجد هستند
را بسيار ارزان مي فروشند و علت آن هم اين
است که هيئت محله تا پاسي از شب مراسم
برگزار مي کند و سبب آزار مردم مي شود؛
در اين زمينه بايد دقت کرد تا به استثناي ايام
عزاداري امام حسين(ع) ،در ساير روزها و شب ها
تنها اذان از بلندگوي بيروني پخش شده و
ساير مراسم ها در داخل مسجد يا هيئت
برگزار شود.
حضرت آيت اهلل مکارم شيرازي در پايان
با تأکيد بر دوري از مسائلي که سبب
وهن اهل بيت(ع) مي شود ،تصريح کرد:
متأسفانه کاري که شخصي فاسد در زمينه
تالوت قرآن انجام داد سبب شد تا بر دين
ضربات بسياري وارد شود؛ ضرورت دارد
افرادي که وارد عرصه هاي مذهبي و ديني
مي شوند ،توجه داشته باشند که اعمال انها
در انظار عمومي به پاي دين و مکتب اسالم
مي خورد ،بنابراين بايد نسبت به رفتار خود
توجه داشته باشند.

چمران :

نيروهاي انقالبي خواهان موفقيت دولت در رفع مشکالت مردم هستند
عضو شوراي مرکزي جبهه مردمي گفت :نيروهاي انقالبي خواهان
موفقيت دولت در رفع مشکالت اقتصادي و معيشتي مردم هستند
و بر همين اساس نيز آماده اند دولت محترم را ياري ميکنند.
مهدي چمران عضو شوراي مرکزي جبهه مردمي نيروهاي انقالب
اسالمي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم با بيان
اينکه ،همگرايي نيروهاي انقالب بايد بيش از پيش شود ،تصريح

کرد:مردم انتظار دارند نيروهاي انقالبي و کساني خود را دلسوز مردم
و کشور ميدانند مسائل فرعي و جناحي را کنار گذاشته و درباره
مسائل اصلي که همان انقالب اسالمي و مشکالت اساسي مردم
است ،متحد و منسجم باشند.وي با بيان اينکه ،نيروهاي انقالب
هرگاه متحد و منسجم بودهاند مورد استقبال مردم قرار گرفتهاند،
تصريح کرد :يکي از مهم ترين دستاوردهاي نيروهاي انقالبي در

انتخابات پيشين رياستجمهوري ،اتحاد و انسجام نيروهاي انقالب
بود که البته بايد بيش از پيش شود و تالش داريم در اين مسير قدم
برداريم.چمران همچنين گفت :نيروهاي انقالبي خواهان موفقيت
دولت در رفع مشکالت اقتصادي و معيشتي مردم هستند و بر
همين اساس نيز آماده اند دولت محترم را ياري کرده و در مسير
رفع مشکالت مردم همراهي کنند.

زاکاني :

آمريکا با ظرفيتهاي نهفته در برجام ،اهداف خصمانه را دنبال ميکند
نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي گفت :آمريکا از برجام
خارج نميشود بلکه از ظرفيتهاي نهفته در درون برجام استفاده
ميکند تا ايران را متهم به خروج از برجام کند.
عليرضا زاکاني نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي در گفتگو
با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم ،درباره اظهارات اخير
آمريکاييها مبني بر بازديد از مراکز نظامي ايران ،گفت :معتقدم
اين بخشي از سناريويي است که از قبل طراحي کرده اند.

آنها تالش ميکردند اين اقدامات مستقيم معطوف به برجام
نباشد بلکه از شکافهاي داخل متن برجام استفاده و نيات
خصمانه خودشان را دنبال کنند.وي افزود :از قبل اين اتفاقات
قابل پيشبيني بود و تالش ميکنند نهايتاً ايران را مقصر جلوه
دهند.زاکاني درباره احتمال خروج آمريکا از برجام گفت :آمريکا
از برجام خارج نميشود بلکه برجام را دنبال ميکند .آنها از
ظرفيتهاي نهفته در درون برجام استفاده ميکنند تا ايران را

متهم به خروج از برجام کنند.الزم به ذكر است كه طي روزهاي
اخير،مقامات آمريكايي تقابل با توافق هسته اي را تشديد كرده
و خواستار بازرسي آژانس بين المللي انرژي اتمي از اماكن
نظامي كشورمان شده اند .همچنين برخي منابع خبري اعالم
كرده اند كه ترامپ قصد دارد در گزارش ماه اكتبر خود به
كنگره اياالت متحده آمريكا ،پايبندي جمهوري اسالمي ايران
به برجام را مورد تاييد قرار ندهد!

سيدنظام الدين موسوي ،دبيرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان شد
سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان اعالم کرد که در انتخابات
هيئت رئيسه اين انجمن ،سيدنظام الدين موسوي به اتفاق آرا
اعضاي هيئت مديره به عنوان دبيرکل برگزيده شد.
به گزارش خبرگزاري فارس ،علي اکبر روح نواز گفت :نخستين
جلسه دهمين دوره هيئت مديره انجمن روزنامه نگاران مسلمان
عصر دوشنبه بيستم شهريورماه جاري در محل دفتر انجمن برگزار
شد و اعضاي هيئت مديره و بازرسين در افتتاحيه اين دوره در
برابر قرآن مجيد ،سوگند ياد کردند.
وي افزود :در آغاز اين جلسه از مشارکت فعاالنه اعضاي مجمع
عمومي و نيز همه نامزدها در انتخابات اول شهريور جاري تقدير

و سپس درباره برنامههاي جديد اين دوره و طرحهاي پيشنهادي
بحث و تبادل نظر شد.
روح نواز خاطرنشان کرد :در ادامه جلسه مطابق بر اساسنامه
انجمن روزنامهنگاران مسلمان ،انتخابات داخلي براي تعيين
اعضاي هيئت رئيسه برگزار شد و به اتفاق آرا ،سيدنظام الدين
موسوي به عنوان دبيرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان انتخاب
شد.به گفته سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان ،در اين
انتخابات عالوه بر دبيرکل ،ساير ارکان هيئت مديره نيز انتخاب
شدند که در نتيجه حسن کرباليي به عنوان نايب رئيس اول،
مسعود بصيري نايب رئيس دوم ،علي اکبر روح نواز سخنگو،

رسول بابازاده خزانهدار ،مهدي شکيبايي دبير تشکيالت ،پرستو
سيفي ناجي دبير اول و محمد عمراني به عنوان دبير دوم هيئت
مديره برگزيده شدند.
وي بيان داشت :پيشتر (اول شهريور  )1396در دهمين مجمع
عمومي انجمن روزنامهنگاران مسلمان براي انتخابات هيئت مديره
و بازرسين جديد ،سيدنظامالدين موسوي ،مقداد زکيزاده ،مسعود
بصيري ،علياکبر روحنواز ،حسن کرباليي ،رسول بابازاده ،مهدي
شکيبايي ،محمد عمراني و پرستو سيفي ناجي به عنوان اعضاي
اصلي هيئت مديره و حبيباهلل ترکاشوند و پژمان کريمي به
عنوان بازرسين اين دوره انتخاب شدند.

حاشيهنشينان شهري

خواندن بولتنها پيدا کردهاند ،يا از خالل شبکههاي اجتماعي
به دنبال کشف اولويتهاي موضوعي جامعه ميگردند .بدانيد
که استفاده از تکنولوژي محدوديتهايي در پي دارد و برخي
از مردم ترجيح ميدهند به طور مستقيم با مسئوالن تعامل
داشته باشند .با در نظر گرفتن انقالبهاي تکنولوژيک اخير
نظير رواج رسانههاي اجتماعي ،سياستمداران تصور ميکنند
بهتر است با استفاده از سيستمهاي آنالين به تعامل با مردم
بپردازند؛ اين در حالي است که يک پژوهش در زمينه سازمان
و مديريت که در سال  2013در اياالت متحده انجام شده
است نشان ميدهد که اغلب افراد ( ۶۶درصد) از تلفن براي
طرح نظرات خود استفاده ميکنند ،و تنها  ۶درصد مردم از
اينترنت به عنوان اصليترين ابزار طرح گاليهها از مسئوالن نام

ميبرند .اين يعني ،قرار دادن ابزارهاي فني جديد ،براي ارتباط
مسئوالن با مردم روشي ناقص است ،زيرا ،مردم اصوالً در پي
روابط صميميتر هستند و ترجيح ميدهند مشکالت خود را
تحت تعامالت انسانيتر طرح کنند .مسئله« ،به رسميت شناخته
شدن» است .موضوع هويت و سليقه ،تعامل مردم با حکومت
را پيچيده کرده است.
.7عاقبت اين که به طور قطع ،ايجاد روشهاي مناسب ارتباط گرفتن
با مردم ،از جمله امور دشوار و انرژيبر براي مسئوالن است ،و در
عين حال ،وجه امتياز اصلي سياستمداران موفق از کمتوفيقها
هم هست .اگر چه سطح توسعه ارتباطات اجتماعي دستاوردهاي
جديدي را در اين خصوص به ارمغان آورده است ،اما ،همزمانبر
ميزان پيچيدگيهاي خدمات و فرصتها نيز افزوده است.

ادامه از صفحه اول
امروزه در سايه مفاهيم مهمي که در علوم اجتماعي ابداع شده،
واضح گشته است ،عدم موفقيت در رسيدگي به مطالبات «ابراز
شده» به جامعهپذيري سياسي کمتر ميانجامد .نکته اين است که
تسهيل طرح شکايات و مطالبات ،بدون کارآمد سازي مکانيسمهاي
حل و فصل ،خود ،عاملي تأثيرگذار در افزايش سطح انتظارات مردم
خواهد بود که به نوبه خود ،باور به ناتواني سياست را افزايش ميدهد.
امروزه ،مردم محروم از مسئوالن ميخواهند که صادق باشند و به
تمامي جوانب شکايات آنان توجه داشته باشند.
.6نکته بعدي اين است که اغلب سياستمداران ما عادت به

اخبار برگزيده »

عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس گفت :در شرايطي که ديوان
سقف حقوق را  ۲۰ميليون در نظر گرفته بود  ۴۰۰نجومي بگير
شناسايي کرد ،چطور ممکن است با قرار گرفتن  ۱۲ميليون به
عنوان سقف حقوق ،نجومي بگيران تبرئه شوند؟ محمدعلي پور
در گفتگو با شبکه اطالع رساني راه دانا ،در خصوص اظهارات
يکي از نماينده هاي مجلس مبني بر تبرئه نجومي بگيران در
ديوان محاسبات اظهار داشت :هنوز گزارش رسمي از سوي ديوان
محاسبات در اين خصوص به مجلس ارائه نشده است هرچند
قبال ديوان محاسبات اعالم کرده بود که تمام حقوق هايي که
به صورت مازاد پرداخت شده ،بازگردانده شده است .وي با بيان
اينکه قبال ديوان محاسبات اعالم کرده بود حدود  400نجومي بگير
وجود داشته است ،عنوان کرد :آنچه که مسلم است قبال ديوان
محاسبات حقوق نجومي عده اي را تاييد و آنها را باز گردانده بود.
وي در ادامه افزود :اگر نجومي بگيري وجود نداشته است چگونه
ديوان محاسبات اعالم کرد عده اي مازاد حقوق هاي خود را پس
داده اند و چرا پيش از اين اعالم کرد  400نفر نجومي بگير وجود
دارد؟ شرط بازگرداندن اين حقوق ها دريافت حقوق نجومي
بود و از اين رو ديوان محاسبات امروز نمي تواند اعالم کند
نجومي بگيري وجود ندارد و تبرئه اي هم قاعدتاً نبايد در کار باشد
چرا که تخلفات اين افراد محرز شده و حتي برخي به انفصال از
خدمت محکوم شدند .وي همچنين خاطرنشان کرد :اگر ديوان
محاسبات اعالم کرده است اين افراد تبرئه شده اند در حقيقت
گزارش قبلي خود مبني بر وجود  400نجومي بگير را نقض کرده
است؛ قطعاً به زودي از ديوان محاسبات مي خواهيم تا گزارش
کامل رسيدگي به پرونده حقوق هاي نجومي را به مجلس ارائه
کند تا شائبه هايي از اين دست برطرف شود.
***

براي غلبه بر ايران به كمك آمريكا نياز داريم

رئيس ستاد مشترک پيشين ارتش رژيم اشغالگر قدس ،تهديد
ايران را بزرگ تر از گروه تکفيري صهيونيستي داعش براي اين
رژيم عنوان کرد و گفت براي پيروزي نظامي بر ايران ،آمريکا بايد
کمک کند .پايگاه اينترنتي جروزالم آنالين به قلم عمري آري ِل
نوشت :سرلشکر يائير گوالن رئيس ستاد مشترک سابق ارتش
اسرائيل مي گويد ،اسرائيل براي پيروزي نظامي بر ايران شديدا ً
به کمک آمريکا نياز دارد .وي بيان کرد :در جهاني که تهديدات
توسط اينترنت ،گروه هاي تروريستي و هجوم پناهندگان خيلي
سريع گسترده مي شوند ،همکاري ما با آمريکا بايد نزديک تر از
هر زمان ديگري باشد .گوالن افزود :از نقطه نظر اسرائيل ،تهديد
ايران بسيار بزرگتر از داعش است ،زيرا ايراني ها بسيار پيشرفته تر
و متمدن تر هستند .به همين دليل است که من معتقدم به تنهايي
قادر نيستيم تا ايران را شکست دهيم .وي تاکيد کرد :فقط بنگريد
ايران چگونه در منطقه رفتار مي کند .ايراني ها بسيار هوشيارانه
اقدامات خود را انجام مي دهند ،هميشه تالش مي کنند تا کمترين
ميزان از سرمايه گذاري را انجام دهند .اگر قرار باشد به جاي پول و
خون (نيروي انساني) يکي را انتخاب کنند ،آنها ترجيح مي دهند
تا پول خرج کنند و متحدان شان خون بدهند.
***

طراح ايراني جايزهاش را به سفارت ايتاليا
َپس فرستاد

در ادامه اعتراضها به نحو ه برخورد بعضي از سفارتخانههاي مقيم
ي وند» که چندي پيش براي
ايران در صدور ويزا« ،تورج صابر 
دريافت جايزه  A Designبه ايتاليا دعوت شده بود ،پس از عدم
موفقيت در گرفتن ِ
وقت سفارت و با توجه به وجود مشکالتي در
صدور ويزا ،از سفر به اين کشور منصرف شد و در انتقاد به اين
جريان ،نامهاي را خطاب به رايزن فرهنگي ايتاليا در تهران نوشت.
صابريوند که لوگو ديزاينر و عضو انجمن صنفي طراحان گرافيک
ايران و همچنين برنده جايزه نقرهاي  Graphisآمريکا ،جايزه برنز
 A'Designايتاليا ،برنز International Design Award
آمريکا و جايزه سرو نقرهاي  ۹۴ايران است ،در متن نامهاي که
در اختيار ايسنا قرار داده ،نوشته است؛ A Design Award
جايز ه را با پست براي من فرستاده و من اين جايزه را براي شما
ميفرستم تا نشان ه اعتراض ما در سفارت ايتاليا باشد .به گزارش
ايسنا A Design ،يکي از بزرگ ترين رقابتهاي طراحي جهان
است که در کشور ايتاليا برگزار ميشود و به بهترين طراحيها و
مفاهيم طراحي جوايزي را اهدا ميکند .جمشيد مراديان ،هنرمند
مجسمه ساز نيز که براي فعاليت هنري قصد سفر به اروپا را
داشت ،چندي پيش نسبت به نحوه برخورد سفارت فرانسه در
صدور ويزا و همچنان بازار سياهي که در حاشي ه آن راه افتاده
است ،معترض شده بود.
***

رو شدن دستان برخي مسئوالن ارشد
در مافياي گوشت

معاون دادستان مشهد با تشريح جزئياتي از پرونده معروف به «مافياي
گوشت» به افشاي برخي زواياي پنهان در اين پرونده پرداخت .روزنامه
خراسان نوشت :قاضي جواد جاويدنيا از سندسازي گسترده براي
واردات گوشت به کشور خبر داد و در تشريح اين ماجرا گفت :در پي
کشف محموله هايي از فرآورده هاي دامي آلوده در مشهد ،رسيدگي
به اين پرونده با توجه به سوابق موضوع به طور جدي در دستور
کار دادسراي ناحيه  2مشهد قرار گرفت چرا که تحقيقات مقدماتي
درباره چگونگي واردات ،حمل و توزيع اين فرآورده ها بيانگر آن بود
که دست هاي پنهان افراد صاحب نفوذ در پس پرده سودجويي هاي
ميلياردي وجود دارد درحالي که اين گونه سودجويي ها بازي با جان
مردم بود .وي به تاکيدات دادستان مرکز خراسان رضوي براي حمايت
از حقوق عامه مردم و برخورد قاطع با مسئوالن متخلف اشاره کرد
و افزود :هرچه بيشتر در عمق اين پرونده فرو مي رفتيم دست هاي
پنهان برخي مسئوالن و مديران ارشد استاني و تضييع گسترده
حقوق مردم نمايانتر مي شد ،چرا که اين اقدامات در پوشش تنظيم
بازار رخ مي داد و عده اي با پايمال کردن حقوق عمومي مردم به
ثروت اندوزي مي پرداختند .وي همچنين به بررسي هاي کامل و
انجام آزمايش هاي تخصصي در ماجراي گوشت هاي وارداتي نيز اشاره
کرد و افزود :آزمايش هاي دقيق تخصصي در آزمايشگاه دامپزشکي
و همچنين ديگر آزمايشگاه هاي ثانويه خصوصي مورد تاييد اداره
دامپزشکي قرار گرفت و مشخص شد که پنج محموله بزرگ توقيفي
در مشهد داراي آلودگي هاي خطرناکي است که در برخي موارد
مي تواند کشنده باشد .قاضي جاويدنيا تصريح کرد :بررسي هاي دقيق
و کارشناسي در اين پرونده که  6مقام مسئول نيز در بازداشت به سر
مي برند ،همچنان ادامه دارد.
***

بخشي از اصالحطلبان سرخورده شد ه اند

يداهلل طاهرنژاد ،فعال اصالحطلب و از مشاهير حزب کارگزاران سازندگي
اخيرا ً در بخشي از مصاحبه خود با روزنامه اعتماد ،گفته است؛ از ابتدا
هم انتظار اينکه روحاني يک کابينه اصالحطلب داشته باشد ،وجود
نداشت .البته کسي هم تصور نميکرد که کرسي هاي اصالحطلب
کابينه کاهش يابد .با توجه به وعدههايي که روحاني در انتخابات
داد و هزينه سنگين اصال ح طلبان براي موفقيت او به گونهاي بود
که ترکيب کابينه چندان با انتظارات شان هماهنگ نبود ،در بخشي
ح طلب سرخوردگي ايجاد شده است.
از نيروهاي اصال 
ادامه در صفحه 3

» اخبار برگزيده

ادامه از صفحه 2

حسادت کودکانه

بر اساس يک گزارش ،پس از سفر امير کويت به واشنگتن ،رئيسجمهور
آمريکا بي وقفه غرولند ميکند که چرا هواپيماي او کوچکتر از
هواپيماي صباح االحمد آل جابر الصباح است! هفته نامه نيوزويک
نوشت :دونالد ترامپ ،رئيس جمهور جنجالي آمريکا ،ناراحت است
که چرا هواپيماي او از هواپيماي امير کويت کوچکتر است!
نيوزويک در مقالهاي به حسادت دونالد ترامپ به امير کويت
پرداخت .در اين مقاله تاکيد شده است ترامپ غر و لند ميکند
که چرا طول هواپيماي امير کويت از طول هواپيماي رئيس جمهور
آمريکا بيشتر است؛ اين مسئله نشاندهنده آن است که رئيس
جمهور آمريکا به صورت عجيب و غريبي فکر و ذکرش درگير
اندازهها و ابعاد است .بر اساس اين مقاله ،ترامپ عالقه شديدي به
جمعيتهاي بزرگ و ديگر ابعاد مادي بزرگ دارد.
***

پيشنهاد رشوه اف بي آي
براي دسترسي به اطالعات تلگرام

«پاول دورف» موسس تلگرام فاش کرد که اف بي آي با هدف
دسترسي به اطالعات کاربرانش به مديران اين اپليکيشن پيشنهاد
رشوه داده اما آن ها اين پيشنهاد را رد کرده اند .به گزارش
ديجياتو ،دورف ادعا کرده که در آخرين سفرش به آمريکا،
اف بي آي سواالتي از قبيل مرکز تلگرام در کجا قرار دارد؟ کارکرد
اين اپليکيشن چگونه است؟ و اينکه راه برقراري ارتباط با او در
آينده چيست؟ از وي پرسيده شده است .پاول دورف تاکيد کرده
طي اقامتش در آمريکا براي شرکت در رويداد آي كيو گوگل،
دو مامور اف بي آي درخانه اي که اجاره کرده بود با او مالقات
کرده و از وي خواسته اند راهي براي خواندن پيام هاي کاربران
مظنون به انجام حمالت تروريستي در اختيارشان قرار دهد ،در
همين زمينه نيز حکم دادگاه را به او ابالغ کرده اند .پس از پايان
موعد اعالم شده در حکم ،ماموران اف بي آي تالش کرده اند
تا به ديگر توسعه دهنده تلگرام که او هم در رويداد گوگل حاضر
بوده ،هزاران دالر رشوه بدهند اما اين بار هم به در بسته خورده
اند .موسس تلگرام معتقد است از آنجايي که اين شرکت در
آمريکا حضور قانوني ندارد بنابراين موظف به همکاري با پليس
فدرال اين کشور نيست.
***

رشد  ۲۸درصدي توليد سيگار!

رئيس مرکز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات کشور از توليد
 ۵۰ميليارد نخ سيگار بر اساس برآوردها طي سال جاري خبر
داد و اعالم کرد که برآورد مصرف ساالنه سيگار ايرانيها در سال
معادل  ۵۵ميليارد نخ است.
علي اصغر رمزي در گفتگو با ايسنا با اشاره به اينکه ميزان توليد
سيگار در کشور طي سال  ۹۴معادل  ۳۰ميليارد نخ بود و در
سال  ۹۵با راهاندازي واحدهاي توليدي به توليد  ۴۵ميليارد نخ
رسيديم ،اظهار کرد :جمع توليد سيگار طي  ۵ماهه نخست سال
جاري معادل  ۱۹ميليارد نخ سيگار بوده است که بر اساس برآورد
انجام شده در طول سال  ۹۶به عددي معادل  ۵۰ميليارد نخ در
توليد سيگار خواهيم رسيد .رئيس مرکز برنامهريزي و نظارت بر
دخانيات کشور با اشاره به ميزان رشد توليد سيگار طي پنج ماهه
نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل خاطرنشان
کرد :در پنج ماهه نخست سال گذشته  ۱۴.۸ميليارد نخ سيگار در
کشور توليد شده است که اين رقم در سال جاري به  ۱۹ميليارد
نخ طي پنج ماهه نخست سال رسيده که نشان دهنده رشد
 ۲۸درصدي در توليد سيگار است.

»

مشاور مقام معظم رهبري در امور بينالملل گفت :بازديد از مراکز نظامي ايران براي
هر بيگانهاي ممنوع است.به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري تسنيم ،علي
اکبر واليتي مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل پس از ديدارهاي خود با
وزير خارجه اسبق استراليا و فرانسه در جمع خبرنگاران درباره اظهارات روز گذشته
آمانو مبني بر اينکه آژانس در صورت نياز ميتواند به سايتهاي نظامي ايران دسترسي
داشته باشد و تفاوتي بين سايتهاي نظامي و غيرنظامي وجود ندارد ،اظهار داشت:
در قرارهاي گذشته با آژانس به هيچ عنوان دسترسي به سايتهاي نظامي نبود و
اگر چنين بود ما توافق نميکرديم .ادعاي چنين حقي اختراع آقاي آمانو است.وي
در همين زمينه گفت :اگر او مستقل بود و تصميمگيرياش بر اساس استقالل بود،
بايد براي بازديد از مراکز هستهاي رژيم صهيونيستي فشار ميآورد زيرا وجود سالح

هستهاي در سرزمينهاي اشغالي بزرگترين خطر براي منطقه خاورميانه است .آمانو
در اين زمينه تجاهل ميکند و هيچ پاسخي ندارد.مشاور مقام معظم رهبري در امور
بين الملل گفت :آقاي آمانو ،مأمورانش و هيچ بيگانه ديگري حق ندارند از مراکز
نظامي ما بازديد کنند زيرا اين مراکز جزو مناطق ممنوعه است و براي هر بيگانه و
سري محسوب ميشود.واليتي درباره بحران
وابسته به بيگانهاي حريم امنيتي بهکلي ّ
سوريه نيز گفت :عليرغم گذشت  6سال از بحران در منطقه ،جنگهاي نيابتي و
حمايت برخي کشورهاي منطقه و غربي از تروريسم و جريانات تکفيري و افراطي،
شاهد موفقيت دولتهاي قانوني و مستقل سوريه ،لبنان و عراق هستيم .اين دولتها
امروز نسبت به گذشته از ثبات و استواري بيشتري برخوردار هستند و کشورهاي
غربي بايد سياست مستقل و مناسب با واقعيات منطقه اتخاذ کنند.

واليتي :

ادعاي حق بازديد
از مراکز نظامي
اختراع آمانو است

سياسي
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آي تاهلل شبيري زنجاني:

بي توجهي روحانيت به فرامين الهي
مردم را بي اعتقاد به دين مي کند

حضرتآيت اهلل شبيري زنجاني گفت :يکي از
«مسلّمات» جامعه اين است که رفتار کساني
که لباس روحانيت را بر تن دارند در اعتقادات
مردم تاثير دارد و اگر رفتار اين قشر مطابق با
فرامين الهي و مورد رضايت مردم نباشد ،افراد
به دين بي اعتقاد مي شوند.
به گزارش خبرگزاري رسا ،حضرت آيت اهلل شبيري
زنجاني در آيين تلبس چند تن از طلبه هاي
حوزه علميه قم تصريح کرد :رفتار کساني که
لباس روحانيت بر تن دارند در اعتقادات مردم
تأثير دارند.اين آيين همزمان با ايام عيد سعيد
غدير ،در حاشيه نشست علمي دفتر اين مرجع
تقليد و در حضور جمعي از استادان و فضالي
حوزه علميه برگزار شد.
حضرت آيت اهلل شبيري زنجاني پس از عمامه گذاري
طلبه هاي جوان خطاب به آنان گفت :يکي از

«مسلّمات» جامعه اين است که رفتار کساني
که لباس روحانيت را بر تن دارند در اعتقادات
مردم تاثير دارد و اگر رفتار اين قشر مطابق با
فرامين الهي ،سنت نبوي "صلي اهلل عليه و آله"
و مورد رضايت مردم نباشد ،افراد به دين بي
اعتقاد مي شوند.
وي افزود :تا وقتي طلبه معمم نشده ممکن است
بگويند اين شخص مثل بقيه افراد جامعه يک
فرد عادي است اما وقتي که معمم شد در نظر
مردم رسماً يک روحاني است و رفتارش مورد
توجه آن ها است .در اين شرايط مردم از او توقع
دارند که هم از نظر تقوي ممتاز باشد و هم از
نظر علم و اخالق.
اين مرجع تقليد تاکيد کرد که اگر روحاني واجد
اين شرايط باشد در جامعه مورد تکريم و تعظيم
قرار مي گيرد و اال جايگاه خود را در بين مردم

حجتاالسالم سليمي :

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقايان  -1اميرحسين حبيبي فرزند رسول  -2رسول
حبيبي فرزند رسول
خواهان آقاي اسرافيل كرمي دادخواستي به طرفيت خواندگان آقايان  -1اميرحسين حبيبي  -2رسول حبيبي به
خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9609982602000227حوزه شماره 11
شوراي حل اختالف شهرستان زنجان ثبت و وقت رسيدگي مورخ  96/7/18ساعت  17:00تعيين كه حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي و بررسي مسايل مالي و غيرمالي در دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه  11شوراي حل اختالف شهرستان زنجان -حيدري
		
م الف 877
ـــــــــــــــــــــــ
رونوشت آگهي حصروراثت
آقاي مجيد بيات داراي ش ش  1355-691بشرح دادخواست به کالسه  1/961133از اين شورا درخواست
گواهي حصر وراثت نموده و چنين که شادروان عين اله بيات به ش ش  309در تاريخ  96/6/8در اقامتگاه
دائمي خود درگذشته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1ـ متقاضي با مشخصات فوق پسر متوفي
 -2ام البني به ش ش 1361 -7080024110
 -3مينا به ش ش 1370 - 4270511044
 -4زينب به ش ش  1373 -4270855991دختران متوفي همگي بيات
 -5زهرا بيات به ش ش  1342 -492همسر متوفي و الغير
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هرکسي اعتراضي دارد
و يا وصيت نامه از متوفي نزد او مي باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه يك شوراي حل اختالف شهرستان زنجان ـ امالكي
		
م الف 876

از دست خواهد داد.
وي تصريح کرد :وقتي طلبه مي تواند در جامعه
مؤثر باشد که مردم او را قبول داشته باشند و اال
نمي تواند کاري انجام بدهد و در نشر معارف
الهي مؤفق نخواهد بود.
حضرت آيت اهلل شبيري زنجان با تکيه بر اين

قبض انبار شماره  1331725به نام اسماعيل جاللآبادي مربوط به انبارهاي
عمومي مستقر در گمرك امام خميني(ره) مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
كارت مجوز حمل سالح شكاري ساچمهزن دولول روي هم به شماره 166482
ساخت تركيه به نام محمدحسين نرهاي به همراه دفترچه مهمات با شماره سريال
 1196886مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.مدرك فارغالتحصيلي
اينجانب رضا بساقزاده فرزند مرتضي به شماره شناسنامه  1990027601صادره
از دزفول در مقطع كارشناسي رشته مهندسي نفت  -مخازن نفت صادره از واحد
دانشگاهي اميديه با شماره 103/11171
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد اميديه به نشاني خوزستان  -اميديه -
بلوار دانشگاه  -دانشگاه آزاد اميديه ارسال نمايند.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مهدي كشاورز قاسمي فرزند عليرضا به شماره
شناسنامه  3253صادره از قزوين در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي
مكاترونيك صادره از واحد دانشگاهي آزاد قزوين با شماره  34/186مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين به نشاني قزوين ،خيابان دانشگاه ،بلوار
نخبگان ،مجتمع شهيد عباسپور ارسال نمايد.
سند مالكيت راهور خودرو با شماره پالك ايران 328-22ص 27و شماره شاسي
 410051مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصلبرگسبز(شناسنامه)خودروسواريپژوپارس XU7بهشمارهانتظامي854م-69
ايران 24رنگ سفيد مدل 1396به شماره شاسي NAAN01CEXHH817498و
شماره موتور  124K1017489مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند لودر زدال  50شماره سريال دستگاه  078167و شماره موتور 50610120137
به نام كريم صفري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودرو وانت تويوتا لندكروز به رنگ كرم روغني
مدل  1989و شماره پالك 657ج -92ايران  95و شماره شاسي  0080918و
شماره موتور  246537به نام يونس طائفي مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودرو سواري سايپا 131به رنگ سفيد روغني مدل
 1396و شماره پالك 993ج -37ايران  52و شماره شاسي NAS411100H1016141
و شماره موتور  5892983/M13به نام ابراهيم جاني خلف مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پالك و شناسنامه مالكيت يك دستگاه خودرو سواري پرايد به رنگ
زيتوني متاليك مدل  1388و شماره پالك 396ج -42ايران  95و شماره
شاسي  S1422288118928و شماره موتور  3173712به نام زيتون ناروئي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت دانشجويي اينجانبه عاطفه اربابي به شماره ملي  5970026311و شماره
دانشجويي  923917089رشته الهيات (فقه مباني حقوق) دانشجوي دانشگاه
پيام نور واحد ايرانشهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند خودرو به شماره  2392678به نام اينجانب اكرم محجوب فرزند
عيسي كد ملي  0849514207مربوط به خودرو جك آراز مدل  1389به شماره
پالك ايران 625-42ع 53مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

استدالل از طلبه ها خواست تالش کنند تا اموري
را که مورد رضايت خداوند و سفارش معصومين
"عليهم السالم است و مردم نيز همين ها را از
اين قشر توقع دارند به درستي انجام بدهند
تأکيد کرد که «در اين مسير از خداوند متعال
و اولياي الهي نيز کمک بگيريد».

آمريکا به جاي جنگ با داعش به دنبال مديريت آن بوده است
ارتش و نيروهاي مردمي توانستند تروريسم تكفيري را در هم
بشکنند و امروز پس از آزادسازي موصل و ساقط کردن خالفت
خرافي آنان در اين شهر ،با پيروزي نهايي و پاکسازي تمام عراق
فاصله کمي دارند ،که به زودي محقق خواهد شد.
نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي اضافه
کرد :نبرد با داعش در عرصه امنيتي ،فرهنگي و اعتقادي همچنان
ادامه دارد و بايد براي نابودي ريشه هاي تفکر داعش ساز که مورد
حمايت برخي کشورهاي منطقه است مقابله مستمري را دنبال
کرد.به گزارش فارس ،وي در پاسخ به مواضع اخير مسئوالن اقليم
کردستان عراق در خصوص برگزاري رفراندوم گفت :در شرايطي که
عراق به مرحله پاياني رها سازي خاک خود از دست تروريستهاي
تکفيري نزديک مي شود ،اين اقدامات که وجاهت و اعتبار قانوني
نيز ندارد به طور قطع اثرات غير امنيتي بر منطقه ،عراق و به ويژه
اقليم کردستان خواهد داشت.شمخاني خاطرنشان کرد :مشکل
مردم عراق با تجزيه مبتني بر گرايشات قومي و مذهبي حل
نشده و اين گونه اقدامات به واسطه تضعيف ژئوپلتيک و انسجام
داخلي ميتواند معضالت جديدي را نيز به دنبال داشته باشد و
موجب سوء استفاده قدرتهاي فرامنطقهاي و سيطره اقتصادي
و سياسي آنان در منطقه شود.
شمخاني در پاسخ به سوالي در خصوص انتقال نيروهاي داعش و

آقاي اميرحسين صادقي

خبر »

وزير پيشنهادي علوم بايد از سياستزدگي
و سياسيکاري به دور باشد

دبير شوراي عالي امنيت ملي :

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت :گزارشهاي مستندي در اختيار
ما قرار گرفته که ائتالف به رهبري آمريکا به جاي جنگ با داعش
به دنبال مديريت آن بوده و در مواردي که امکان سرکوب وجود
داشته نه تنها اقدام نکرده ،بلکه براي فرار از معرکه به آنها کمک
کرده است.به گزارش خبرگزاري فارس ،علي شمخاني نماينده
مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي در گفتگويي
با روزنامه الوفاق ،آزادسازي ديرالزور که در ادامه سلسله عمليات
والفجر صورت گرفت را ضربه نهايي بر بقاياي گروهک تروريستي
تکفيري داعش در سوريه دانست.دبير شوراي عالي امنيت ملي
با تاکيد بر تاثير راهبردي موفقيت در اين عملياتها و به ويژه
موقعيت ويژه ديرالزور به لحاظ ژئوپلتيکي و اقتصادي که موجب
تقويت محور مقاومت و جبهه واقعي مقابله با تروريسم شده است،
خاطرنشان کرد :با پاکسازي تدريجي مرزهاي عراق و سوريه
عرصه بر گروه هاي تروريستي تنگ تر خواهد شد.وي در پاسخ
به سوالي در خصوص پيام آزادسازي شهرهاي مهم موصل و تلعفر
توسط ارتش و نيروهاي مردمي(الحشد الشعبي) عراق گفت :اين
دستاوردها نشان داد عراق نيازي به دخالت نيروهاي فرامنطقهاي
و خارجي براي پيشبرد راهبردهاي دفاعي و امنيتي خود ندارد و
با اتکا به نيروهاي بومي قادر است از تهديدها عبور کند.شمخاني
افزود :مردم عراق با وحدت خود و پاسخ به نداي مرجعيت و بسيج
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خانوادههاي آنها به منطقه الباديه سوريه گفت :اجازه دادن حزب اهلل
به جابجايي تعدادي از عناصر تحت محاصره از يک محور عملياتي
در خاک سوريه به محور ديگر در آن کشور يک تاکتيک عملياتي
است و تغييري در راهبرد جنگ با تروريستها ندارد.
وي افزود :جمهوري اسالمي ايران و سوريه از اقدام حزب اهلل
لبنان در پاکسازي لبنان از وجود عناصر تروريستي داعش حمايت
ميکند و اگر اين قدرت و توانايي در حزب اهلل وجود نداشت،
لبنان نيز امروز ميزبان تروريستهاي داعشي از سراسر جهان
بود .شمخاني تاکيد کرد :امروز دولت ،ارتش و ملت لبنان مديون
اين جانفشاني حزب اهلل هستند.امير دريابان شمخاني گفت :اين
اتفاق در منطقه قلمون در مرز لبنان و سوريه ،قبال در منطقه
حلب هم صورت گرفت و اجازه داده شد تا عناصر مسلح پس از
خلع سالح سنگين به ادلب منتقل شوند و اين مسئله تغييري
در عزم و اراده مبارزه با تروريستها ايجاد نميکند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان کرد :ما همانطور که
در جنگ با تروريستها جدي و محکم هستيم در پيشگيري از
وقوع جنايت انساني نسبت به خانواده ،زنان و کودکان تروريستها
هم مصمم هستيم و اين تفاوت نبرد كه جبهه مقاومت با داعش
نسبت به ائتالف آمريکايي است که طي آن با بمبارانهاي بي
هدف غيرنظاميان بسياري را قرباني کرده است.

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت :وزراي سياستزده يا
سياسيکار براي وزارت علوم يک آسيب جدي هستند و در اين شرايط است
که ما نميتوانيم نسبت به رشد علمي کشور اميدوار باشيم.حجتاالسالم
عليرضا سليمي نماينده مردم دليجان و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات
مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم با
اشاره به احتمال معرفي گزينه پيشنهادي وزارت علوم به مجلس در مهر ماه،
گفت :اميدواريم آقاي رئيسجمهور پيش از موعد قانوني ،گزينه پيشنهادي
خود را براي وزارت علوم به مجلس معرفي کند.وي با بيان اينکه وزارت
علوم يک وزارتخانه حساس و راهبردي است ،افزود :انتظار مردم و نخبگان
از وزارت علوم بسيار باالست؛ مردم انتظار دارند وزارت علوم در چارچوبهاي
تعيين شده براي پيشرفت علمي کشور طبق چشم انداز توسعه حرکت کند
و ايران اسالمي را به لحاظ علمي به جايگاه واقعي برساند.عضو کميسيون
آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه ،وزارت علوم نيازمند
وزيري علمي و متعهد است ،تصريح کرد :وزراي سياستزده يا سياسيکار
براي وزارت علوم يک آسيب جدي هستند و در اين شرايط است که ما
نميتوانيم نسبت به رشد علمي کشور اميدوار باشيم؛ اين حق دانشگاه و
وزارت علوم است که وزيري علم و دانش محور داشته باشد.سليمي گفت:
مجلس و کميسيون آموزش و تحقيقات نيز آمادگي دارد از يک وزير متعهد و
متخصص براي وزارت علوم حمايت کند منتها بايد شرايط الزم براي مديريت
وزارت علوم در گزينه پيشنهادي وجود داشته باشد.

س رلشکر رشيد مطرح کرد:

نحوه غافلگيري دشمن در جنگهاي
آينده با استفاده از قدرت ترکيبي
فرمانده قرارگاه مرکزي خاتماالنبيا در بازيد از قراگاه پدافند هوايي ارتش
نحوه غافلگيري دشمن درجنگهاي آينده با استفاده از قدرت ترکيبي
را تشريح کرد.به گزارش خبرگزاري تسنيم ،به نقل از معاونت فرهنگي
و تبليغات دفاعي ستاد کل نيروهاي مسلح ،سرلشکر غالمعلي رشيد
فرمانده قرارگاه مرکزي خاتماالنبيا به همراه معاونان خود ،در جمع
فرماندهان و مديران و کارشناسان عالي رتبه قرارگاه پدافند هوايي حضور
يافت و ضمن تاکيد بر لزوم ارتقاء آمادگي رزمي و دفاعي کشور و بازتوليد
قدرت بازدارندگي ،نکات بسيار مهمي را درباره روش و چگونگي غافلگير
کردن دشمن در جنگ احتمالي آينده ،با استفاده از ابتکارات جديد و از
طريق «قدرت ترکيبي» براي شکست دشمن بيان کرد.

آگهي ابالغ

نظر به اينكه پرونده اتهامي شما به علت غيبت غيرموجه در هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري( ،شماره دو) وزارت صنعت و معدن و تجارت مطرح
ميباشد مقتضي است ظرف  10روز از تاريخ انتشار اين آگهي ،خود را به نشاني :تهران ،ميدان وليعصر ،بلوار كشاورز ،روبروي بيمارستان پارس ،ساختمان
شهيد زمردي ،پالك  ،142طبقه چهارم دفتر هيات مزبور معرفي نماييد .بديهي است در صورت عدم مراجعه در فرجه مقرر مرجع يادشده غيابا به پرونده
شما رسيدگي و نسبت به صدور راي اقدام خواهد نمود.
تاريخ انتشار96/6/22 :
دت96/6/22 :

م الف 1937

اينجانب رويا زماني مالك خودرو پژو  405جيالايكس مدل  1381به
شماره بدنه  81308948و شماره موتور  22528107358و شماره پالك
351هـ -98ايران  23به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در
اصفهان خ ارتش نرسيده به فلكه ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز سواري پرايد تيپ صبا (جيتيايكس) به رنگ سفيد شيري
معمولي مدل  1379و شماره پالك انتظامي ايران 752-14د 63و شماره
موتور  00194947و شماره شاسي  S1412279669579مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح ساچمهزني دولول تهپر مدل كوسه ساخت ايران كاليبر
 12شماره سالح  022009296متعلق به اينجانب ستاره سلطاني سولگاني
فرزند ميرزآقا به شناسنامه  9و كد ملي  1911341103مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) و شناسنامه خودرو پرايد مدل  81و شماره
پالك 883د -97ايران  51و شماره موتور  00412324و شماره شاسي
 S1412281876813به نام خانم تسكين كياني فرزند :شاپور و ش ملي:
 3720704378مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز و اتيكت شاسي و موتور ماشين وانت پيكان تيپ
 1600به رنگ آبي معمولي مدل  1363و شماره موتور  01516315212و
شماره شاسي  15146574و شماره پالك 293-24ن 37به نام محمد نوري
پورفرد به شماره ملي  1882402855و شماره شناسنامه  2556فرزند اكبر
صادره از شوشتر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پيكان مدل  1381به شماره انتظامي 287-25ج91
و شماره شاسي  0081521904و شماره موتور  11158120271متعلق به
اينجانب غالمرضا مسلمزاده پارپار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري مزدا  N3مدل  1391به رنگ سفيد روغني و
شماره پالك ايران 887-10ق 53و شماره موتور  LF11154236و شماره
شاسي  NAGS7CC22CB601355متعلق به فرهاد ضرابي دروازه مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پژو  405مدل  89به شماره پالك انتظامي
342ق -38ايران  16و شماره موتور  124892728060و شماره شاسي
 NAAM01CAGBE037483مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
برگ سبز سواري پژو 405مدل 96به شماره پالك انتظامي318ل -64ايران16
و شماره موتور 124K1042262و شماره شاسيNAAM01CE7HK583514
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل پروانه ساختمان مسكوني به شماره  1380/2/29-2510به كد نوسازي
 2-6-103-24/2به نام اينجانب بشارتاهلل موسويتبار به آدرس بروجن
خ  15خرداد جنوبي كوچه اعتمادي صادره از شهرداري بروجن مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
اصل برگ سبز خودرو سواري سيستم پرايد تيپ  131SLمدل  1391به
شماره انتظامي 351-27ج 81و شماره موتور  4630027و شماره شاسي
 S1412291101558به نام پريسا تدين فرزند محسن مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد2208 .
كارت هوشمند به شماره  3190385كاميون كشنده به شماره انتظامي
224-27ع 36و شماره شاسي  NADG3DV26DH613797و شماره
موتور  ISLE3753087665068به نام غفور سليماني آغبالغ مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد2209 .
كارت و برگ سبز وانت نيسان مدل  1363به رنگ كرم روغني و شماره پالك
ايران841-23ص 27و شماره شناسنامه IRPC631XOW6002352و شماره
شاسي  002352و شماره موتور  122835به نام رامين عبيري فرزند حسين
شش  14گلپايگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل اسلحه شكاري تهپر دولول مدل كوسه كاليبر  12ساخت كشور
ي لي دوجي
تركيه به شماره جواز حمل  1178920متعلق به آقاي قليچ حاج 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و فاكتور فروش همچنين سند مالكيت سواري سمند مدل  1391به رنگ
سفيددارايپالك968-77ص 29وشمارهشاسيNAACNICM9CF209803
و شماره موتور  124K0022967به نام سيدشهامالدين توكلي فرزند
سيدمحمدمهدي شش  2779تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب اسماعيل براتي مالك خودرو سواري پژو تيپCNG-405GLX-XU7
به شماره بدنه  NAAM11VE3FR516939و شماره موتور 124K0713468
و شماره پالك 851ط -25ايران  69به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
درخصوص خودروي فوق دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع
در كيلومتر  5جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ناهيد بادپا مالك خودروي سواري پژو  405به شماره بدنه
 NAAM01CV5FR206054و شماره موتور  124K0616123و شماره
پالك ايران 959-69ط 44به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي درخصوص
خودروي فوق دارد ظرف ده روز به دفتر منطقهاي ساري واقع در كيلومتر 5
جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي است پس از
انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) و كارت خودرو مربوط به سواري پژو 405
تيپ  405GLXIمدل  1390به رنگ نقرهاي متاليك دوگانهسوز به شماره
انتظامي 335ج -76ايران  59و شماره موتور  12490036480و شماره
شاسي  NAAM11CA8BK642867متعلق به اينجانب غالمرضا طالبا
فرزند كاظم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

سند كمپاني ماكسيما  ATمدل  88به رنگ سفيد روغني و ش شهرباني
ايران 127-68ي 39و ش شاسي  PKLHA33CDL819902و ش موتور
 VQ30011589Qبه نام رامز رستمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.

اصل برگ سبز خودرو وانت زامياد  2800CC-Z28NDمدل  1390رنگ آبي
روغني به شماره موتور  80037172و شماره شاسي NAZDL104TKA039215
و شماره انتظامي ايران 123-81ب 59به نام حميدرضا همتيار به شماره ملي
 4650593085مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل  1394به شماره انتظامي 864ج -27ايران
 99و شماره موتور  161M0003499و شماره شاسي NAAN81UR4EH657456
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت مهمات اسلحه اينجانب غالم نبي كرد ساالرزهي فرزند اعظم نوع ساچمهزني
كاليبر  12به شماره سالح  0815385989مدل 5تير نيمهاتوماتيك ساخت روسيه به
شماره سريال  1221342مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت پالك خودروي سواري پرايد  131SXمدل  1390به رنگ سفيد روغني به نام
فقيرمحمد صالحي گمشادزهي به شماره انتظامي 775س -31ايران  95و شماره
موتور  4417025و شماره شاسي  S3412290379454مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت تويوتا  2000رنگ قرمز روغني مدل  1983به
نام سهراب رادمنش به شماره انتظامي 422ج -55ايران  73و شماره موتور 2140933
و شماره شاسي  600554مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت سواري پژو  405مدل  89به شماره پالك انتظامي
612ب -92ايران  66و شماره موتور  12481924049و شماره شاسي  212050مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند مالكيت (برگ سبز) و فاكتور فروش خودرو نيسان به رنگ سفيد و شماره
شهرباني 175و -87ايران  33و شماره موتور  089771و شماره شاسي 42339
به نام بتول رضاقلي الالني به شش  18فرزند لطفعلي مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو فولكس واگن  211مدل  1976بژ روغني به شماره پالك ايران
861-10ط 59به نام آرش اروينفرد و شماره موتور  1F278413و شماره شاسي
 2162085225مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني ،برگ سبز و كارت ماشين و سند محضري پژو  405مدل  89به شماره
موتور  12488365289و شماره شاسي  506704و شماره انتظامي 156س-52
ايران  69به نام اينجانب حكيمه خسروينوده مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
اينجانب غالمحسن عشقزاده زنجاني مالك پيكان به شماره موتور 1127307117
و شماره شاسي  73435626به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان
سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسين رشيديان صالحي مالك وانت پيكان به شماره موتور 11488077760
و شماره شاسي  AG886544به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو
واقع در كيلومتر  14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان
سمند طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

