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مصادره هویت
دغدغه ای جهانی است

...

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :حساسیت به حفظ هویت ،تنها دغدغه دینی ،ایرانی و انقالبی نیست ،بلکه به عنوان یک
دغدغه جهانی مطرح است .به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا ،سید عباس صالحی به تازگی ،در آیین اختتامیه همایش ملی سبک زندگی
گفت :حفظ هویت در حوزه مغزافزار شامل باورها و نگرشها و در فضای برونافزارشامل رفتارها و نهادهاست.

...

پیام رهبر معظم انقالب به بیست و پنجمین اجالس سراسری نماز:

دیدگاه

پیک اندیشه

حیاتطیبه هرجامعهتنها با اقامه نماز تحقق می یابد
حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی در
پیامی به بیست و پنجمین اجالس سراسری نماز ،با اشاره
به مسئولیت همگانی در اقامه نماز تأکید کردند :الزم
همت گماریم تا نماز را در جایگاه شایسته
است که همه ّ
خود ،بشناسیم و بشناسانیم و عمل شخصی خود را نیز به
تناسب آن تعالی بخشیم.

باید اعتراف کنیم که حق این فریضه
الهی ادا نشده است
ما سررشته داران امور کشور

▪ ▪نماز ،دری گشوده بر روی همه آحاد امت است

دکتر والیتی تأکید کرد

جامعه و حکومت اسالمی
مقدمات شکل گیری
تمدن نوین اسالمی
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی گفت :حکومت
اسالمی و جامعه اسالمی دو مقدمه الزم ب��رای تمدن
نوین اسالمی هستند .به گزارش خبرگزاری مهر ،یکصد
و بیست و هفتمین نشست کمیته فرهنگ و تمدن اسالم
و ایران شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست دکتر
والیتی ،در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار
شد .در ابتدای جلسه و پس از ارائه توضیحات الزم درباره
دانشگاه جندی شاپور مقرر شد ،گزارشی از وضعیت آثار
و بقایای این دانشگاه و لزوم حراست و حفاظت از این آثار
برای مالحظه و استحضار رئیسجمهور و رئیس شورای
عالی انقالب فرهنگی تدوین شود.
▪ ▪برگزاری دومین همایش «تمدن نوین اسالمی»

در ادامه جلسه دکتر کامیار ثقفی ،رئیس دانشگاه شاهد،
گزارشی از اقدامات انجام شده بهمنظور برگزاری دومین
همایش ملی «تمدن نوین اسالمی» در این دانشگاه ارائه
کرد و با اشاره به طرح موضوع سبک زندگی اسالمی
ایرانی ،طرح مباحثی مانند تولید علم ،گفتمان مبارزه
با استکبار و لزوم طرحریزی تمدن نوین اسالمی با توجه
به مقتضیات زمان و مکان را نیز مورد تأکید ق��رارداد.
پس از ارائ��ه ای��ن گ��زارش ،اعضا به بیان نظرات خود
درباره مواردی مانند نقش محوری و کانونی ایران در
تمدن نوین اسالمی ،تأکید بر گفتمان اتحاد اسالمی و
بازخوانی تجربیات تمدن اسالمی در همه ابعاد بهمنظور
طرحریزی تمدن نوین اسالمی پرداختند.
والیتی هم در این زمینه با اشاره به ضرورت استفاده از
میراث گرانقدر تمدن اسالمی برای طراحی تمدن نوین
اسالمی گفت :علم و فناوری نوین در جهان امروز هم تا
حدود بسیار زیادی مرهون تالشهای علمی مسلمانان
در همه زمینههاست.
▪ ▪پیامدهای انکار تمدن اسالمی برای غرب

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی افزود :تالش غربی
ها در چند سال اخیر برای انکار تمدن اسالمی ،خسارات
بزرگ و جبران ناپذیری را به این تمدن وارد کرده است.
▪ ▪پیوستگی هدفمند علوم در تمدن اسالمی

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اس�لام و ای��ران گفت:
آنچه در تمدن اسالمی بسیار شاخص و مهم است،
ارتباط و پیوستگی جهتدار و هدفمند علوم با یکدیگر
است .والیتی گفت :حکومت اسالمی و جامعه اسالمی
دو مقدمه الزم برای تشکیل تمدن نوین اسالمی هستند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه با اشاره
به نقش زکریای رازی در تمدن اسالمی گفت :این
دانشمند کمنظیر در طول  ۲۵سال فعالیت علمی خود
بیش از  ۲۰۰کتاب گرانسنگ تألیف کرد و به علت آنکه
شیعه بود ،متاسفانه آماج تهمتهای فراوانی قرارگرفت.
در پایان جلسه نیز اقدامات انجا م شده بهمنظور برگزاری
همایش دانشگاه جندیشاپور بحث و بررسی شد.

به گ��زارش « ،»khamenei.irمتن پیام رهبر معظم
انقالب اسالمی که صبح روزپنجشنبه گذشته از سوی
حجتاالسالم والمسلمین حسینی همدانی نماینده
ولیفقیه در استان البرز و امام جمعه کرج قرائت شد ،به
ّ
این شرح است:
بسما...الرحمنالرحیم
نماز ،دری گشوده بر روی همه آحاد امت است که از آن
می توان به هدایت و رحمت خداوند رسید و زندگی را
در سمت و سوی درس��ت و سرشار از خیر و برکت قرار
داد .سالمت معنوی هر فرد وابسته به نماز است و صراط
مستقیم و حیات طیبه هر جامعه نیز تنها با اقامه نماز در
آن تحقق مییابد .این همه تأکید بر اقامه نماز در کتاب
و سنت ،هدفی جز این ندارد که این باب رحمت بر روی
فرد و جامعه مسلمان گشوده بماند و فرصت بهرهمندی
از آن دست دهد.

در مسئولیت اقامه نماز شریکیم

▪ ▪تقدیر از همت و پشتکار عالم مجاهد و خستگی
ناپذیر جناب حجتاالسالم قرائتی

سالها است که این شعار در ایران اسالمی بر سر دست
ّاهم ِفی ا َأل ِ َ
قاموا
ذین ِإن َم َّکن ُ
گرفته شده است که :ا َّل َ
رض أ ُ
الصالة ...و این اجالس سالیانه به همت و پشتکار عالم
َّ

مجاهد و خستگیناپذیر جناب حجت االسالم قرائتی
برپا می شود و توصیههای مؤکد درباره گسترش نماز و به
کیفیت الزم رسیدن نمازهای ما ،تکرار می گردد .با این
حال باید اعتراف کنیم که حق این فریضه الهی که درمان
دردهای عمده فردی و اجتماعی ما است ادا نشده است.

ما مسئوالن ،ما سخنوران و سخنگویان ،ما سررشتهداران
امور کشور ،ما روحانیان و متولیان تبلیغ و تعلیم دین ،و ما
همه آحاد و همه قشرهای مردم ،همه و همه در مسئولیت
همت گماریم که نماز را در جایگاه
اقامه نماز شریکیم .همه ّ
شایسته خود که قرآن و حدیث بدان ناطق است ،بشناسیم
و بشناسانیم و عمل شخصی خود را نیز به تناسب آن تعالی
بخشیم .توفیقات روزافزون همه شما و شخص جناب آقای
قرائتی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
والسالم علیکم و رحمةا...
سید علی خامنهای
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...
گزارش

دکتر حداد عادل در سالروز تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم کرد

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :شورای عالی
انقالب فرهنگی مظاهر و مصادیق تهاجم و شبیخون
فرهنگی را در همه ابعاد مانند فضای مجازی شناسایی
ک��رده اس��ت .به گ��زارش خبرنگار مهر ،نوزدهم آذر ماه
سالروز تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی به فرمان
امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۳است .به همین مناسبت
باغالمعلیحدادعادلعضوشورایعالیانقالبفرهنگی
درب��اره اهمیت و ماموریت های این ش��ورا ،گفت وگوی
کوتاهی انجام شده است که در پی میآید.

اداری نهادها ،آموزش و آشنایی بیش از سه هزار و 500
استاد دانشگاه و تالیف دو کتاب در مورد پیوست نگاری
فرهنگی انجام داده است .رئیس کمیسیون فرهنگی و
پیوست نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقالب
فرهنگی اف��زود :موانع پیش روی فعالیت های پیوست
نگاری فرهنگی در کشور را میتوان مسائلی همچون
برداشت تقلیل یافته از فرهنگ ،احساس بی تاثیر بودن
فعالیتهای فرهنگی در جامعه ،نبود توجه کافی به تربیت
نیروی انسانی در حوزه مسائل فرهنگی کشور و مخالفت
برخی مدیران و نخبگان با اجرایی کردن پیوست فرهنگی
در کشور عنوان ک��رد که باید ب��رای رف��ع ای��ن مشکالت
راهکارهای الزم اتخاذ شود.

▪ ▪انقالب اسالمی ،انقالبی فرهنگی

غالمعلی حداد عادل گفت :به اعتراف دوست و دشمن،
انقالب اسالمی ،انقالبی فرهنگی و برآمده از فرهنگ
ناب اسالمی است و به همین دلیل برای برنامه ریزی و
ساماندهی فرهنگی بر پایه ارزش های انقالب اسالمی،
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی شکل گرفته است.
وی اف��زود :به همین دلیل و با توجه به همین فلسفه
وجودی ،شورای عالی انقالب فرهنگی کار خود را پا به
پای انقالب ادامه داده و مانند انقالب اسالمی رشد و
اعتال پیدا کرده و خوشبختانه دستاوردهای خوبی هم
داشته است.
▪ ▪دستاوردها و مصوبات خوب شورا

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد :در چند
سال اخیر هم که انقالب اسالمی با «تهاجم و شبیخون
فرهنگی» مواجه شده ،شورای عالی انقالب فرهنگی
مظاهر و مصادیق این تهاجم و شبیخون را در همه
ابعاد مانند فضای مجازی و  ...شناسایی کرده است.
حداد عادل گفت :شورای عالی انقالب فرهنگی در
این زمینه مصوبات خوبی داشته و اکنون نوبت اجرای
این مصوبات است که باید توسط دستگاه های مسئول
دنبال شود.

▪ ▪ظرفیت حوزه ها برای پیوست نگاری فرهنگی

▪ ▪راهکارهایارتقایفعالیتهایپیوستنگاریفرهنگی

در همین حال ،رئیس کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری
فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی گفت:
این کمیسیون از سال  ۹۳تاکنون اقدامات مختلفی را از
قبیلگفتمانسازیدر ۴۵دستگاهاجراییوشورایاداری
نهادها ،آموزش و آشنایی بیش از سه هزار و  ۵۰۰استاد
دانشگاه و تالیف دو کتاب درباره پیوست نگاری فرهنگی،
انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری «حوزه» ،شصت و چهارمین جلسه
مجمع ش��ورای تخصصی ح��وزوی ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی به ریاست حجت االس�لام والمسلمین حمید
پارسانیاوباحضوردکتربنیانیانرئیسکمیسیونفرهنگی
و پیوست نگاری فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقالب

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ

رزﯾﺪﻧﺘﻬﺎ ،ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎرى و ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻣﺤﺘﺮم اورژاﻧﺲ ﻗﻠﺐ و CCU٢
ﮐﻼﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ

از ا�ﻨ�ﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻋﻤﻴﻖ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺎﻟ� ،ﭘﻴﮕﻴﺮ�
ﺣﺮﻓﻪا� و اﺧﻼق ﺳﺘﻮدﻧ� ﺧﻮد اﻣ�ﺎن درﻣﺎن

ﻣﺎدرﻣﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺘﻮل آﻏﺎﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽ

را �ﻪ از ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ  ٨ﺗﺎ  ١٣آذر در آن ﺑﺨﺶ
ﺑﺴﺘﺮ� ﺑﻮدهاﻧﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد�ﺪ ،ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸ�ﺮ
و ﻗﺪرداﻧ� ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺘﺒﺎﯾﯽ

 /٩٥٢٧٤٤٦٩م

 /٩٥٢٧٥٨٤٨و

فرهنگیواکثریتاعضادرمحل شورایتخصصیحوزوی
برگزار شد.
▪ ▪آغاز طرح از سال 1386

در ابتدای این نشست ،دکتر بنیانیان با بیان اینکه طرح
پیوست نگاری فرهنگی به دستور مقام معظم رهبری در
سال  86ابالغ شده است ،اظهار کرد :ایشان مجددا در
سال  92در جمع اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی،
تهیهطرحپیوستنگاریفرهنگیراموردتاکیدقراردادند.
وی در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیتهای کمیسیون
مربوط پرداخت و اظهار کرد :کمیسیون فرهنگی شورای
عالیانقالبفرهنگیازسال 93تاکنوناقداماتمختلفی
را از قبیل گفتمان سازی در  45دستگاه اجرایی و شورای

اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﺘﻨﺎن و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳ� ﺧﻮ�ﺶ را
از ﻣﺎﻣﻮران ﭘﺮﺗﻼش دا�ﺮه ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮدرو آﮔﺎﻫ�
ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻨﺎب ﺳﺮوان زﻣﺎﻧﻴﺎن ،
ﺟﻨﺎب ﺳﺮﮔﺮد ﺻﻨﻮﺑﺮ� ،ﺑﻪ و�ﮋه
ﺟﻨﺎب ﺳﺘﻮان ��ﻢ ﺻﺎﺣﺒ�ﺎر� اﻓﺴﺮ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺳﺮﻗﺖ و ﮔﺮوﻫﺒﺎن ﻃﺎﻫﺮ� اﻋﻼم ﻣ� دار�ﻢ

ﺣﺴﻴﻨﯽ

 /٩٥٢٧٣١٧٢ف

یک پژوهشگر تاریخ
معاصر گفت :اسناد
و م����دارک مرتبط
ب��ا دوره س��ه ساله
ص��دارت میرزا تقی
خان امیرکبیر در سه
آرشیو بریتانیا وجود
دارد .ب��ه گ���زارش
خبرنگار فرهنگی
ایرنا ،مجید تفرشی
در نشستی ک��ه به
مناسبت  170سالگی تاسیس مدرسه دارالفنون و قتل
امیرکبیر در آرشیو ملی برگزار شد ،این مطلب را عنوان
کرد .وی اظهار داشت :اسنادی مرتبط با امیرکبیر در پنج
دوره در آرشیو بریتانیا موجود است هرچند کتابخانه های
کمبریج و آکسفورد هم دارای مدارکی در این باره هستند.
به گفته این سندپژوه ،آرشیو بریتانیا دارای  6اداره است که
سندهای مختلف نظیر اسناد وزارت خارجه ،امور نظامی
و امنیتی ،پارلمانی و جنگ در آنها نگهداری می شود .در
این نشست که با حضور جمعی از دوستداران تاریخ برگزار
شد ،رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی
،تاسیس مدرسه دارالفنون و همزمان ،قتل امیرکبیر را تلخ،
اما ثمره آن را شیرین دانست .غالمرضا عزیزی به آموزش
نوین به سبک اروپایی در ایران و آگاهی از روش های جدید
نظامی و ابزارهای آموزشی ،به عنوان ثمره های این واقعه
اشاره کرد.

اصلی ترین مسئله سبک زندگی
ایرانی،اصالح هنجارهاست

شناساییتمام مظاهر« تهاجم فرهنگی » در شورای عالیانقالب فرهنگی

ا�ﻨﻮن در ﭘﺲ ا�ﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ� ﭘﺮ ﺗﻼش در ﻋﺮﺻﻪ
آﻣﻮزش و ﺗﺪر�ﺲ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ا� از ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣ� آ�� ،ﻗﺪﻣﺖ را ﺑﺮ د�ﺪه ﻣﻨﺖ ﻣ� ﻧﻬﻴﻢ و ﻗﻠﺒﻤﺎن
را ﻓﺮش راﻫﺖ ﻣ� �ﻨﻴﻢ.
»ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎﺗﺖ«
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ات ﻣﺒﺎرک

 /٩٥٢٧٥٨٣٧م

وجود اسناد مرتبط با امیرکبیر
در سه آرشیو بریتانیا

بنیانیان ،ضمن مغتنم شمردن ظرفیت موجود طالب و
فضالی حوزه های علمیه ،در پیشبرد فعالیت های پیوست
نگاری فرهنگی در کشور ،خاطرنشان کرد :برای استفاده
از این ظرفیت در جهت پیشبرد پیوست نگاری فرهنگی
پیشنهادهاییوجودداردکهازآنجملهمیتوانبههمکاری
الزم با نهادهای ح��وزوی ،ل��زوم حضور جدی طالب در
مدارس و مساجد به عنوان مشاور وحضور جدی تر طالب
و فضالی حوزوی در فضای مجازی اشاره کرد .در ادامه،
اعضای شورای تخصصی حوزوی ضمن تقدیر از خدمات
انجام شده ،راه اندازی پیوست نگاری فرهنگی در حوزه،
تشکیل هسته های فکری درباره پیوست نگاری فرهنگی،
برگزاری سلسله نشست هایی برای نظریه پردازی و تبیین
پیوست نگاری فرهنگی و حضور نمایندگان حوزه در مراکز
پیوستنگاریفرهنگیدرسراسرکشورراخواستارشدند.
درپایانمقررشدبرایحضورمؤثروفعالدرسطحملیونیز
تربیتطالبدرموضوعپیوستفرهنگیدرسطوحنظری،
معرفتی،اجراییوعملیاتی،برنامهریزیویکیازنهادهای
حوزوی نیز عهده دار ساماندهی کالن این مسئله شود

وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمیگفت:اصلی
ترینمسئلهمربوطبه
سبک زندگی اکنون
در ج��ام��ع��ه ای���ران،
اص�لاح شیوه های
هنجاری ،رفتاری
و تعاملی در جامعه
اس���ت .ب��ه گ���زارش
خبرنگار فرهنگی
ای����رن����ا ،س��ی��درض��ا
صالحی امیری در جمع خبرنگاران اف��زود :اصلی ترین
مسئله مربوط به ترویج سبک زندگی ،اصالح شیوه های
هنجاری ،رفتاری و تعاملی در جامعه است؛ از سبک خوراک
و پوشاک گرفته تا تعامل و گفت و گو که همگی نیازمند
طراحیالگوواصالحشیوههایفعلیاست.صالحیامیری
در حاشیه مراسم اختتامیه همایش ملی سبک زندگی که در
تهران برگزار شد ،افزود :مهم ترین کانونهای اصالح این
الگوها در حوزه سبک زندگی  ،خانواده ،آموزش و پرورش،
نخبگان ،روحانیت و مسئوالن حوزه فرهنگ است .رئیس
شورایفرهنگعمومیکشورادامهداد:ذیلتحوالتجامعه
ایران در چهار دهه گذشته همواره با این موضوع دست به
گریبان بوده ایم و رهبر معظم انقالب هم در چند سخنرانی و
بیاناتشان ،مسئوالن کشور و آحاد جامعه را به این مهم توجه
و تذکر داده اند.

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� �ﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﻌﻬﺪ ،اﺧﻼص و ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺷﻤﺎ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺳﻮاﺑﻖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� اﺳﺖ را ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت
روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را در ﺳﻨﮕﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮر� اﺳﻼﻣ� ا�ﺮان ﻣﺴﺌﻠﺖ
دار�ﻢ.

ﺣﺎج ﻋﺰﯾﺰا ...اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﻴﺮى از ﮐﺴﺒﻪ اﺳﻔﺮاﯾﻦ

 /٩٥٢٧٣٩٥٠و

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻧﻮﺑﺖ دوم(

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﺗﻌﺎون
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺗﺒﺮ��
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،آرزو� ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺑﻬﺮوز� ﺑﺮا�
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮﮐﺮان ﺷﻴﻤﯽ ﺷﺮق

ﻣﺼﻄﻔﯽ رﻧﺠﺒﺮان -ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﻧﺠﺒﺮان
 /٩٥٢٧٥٥١٦م

اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ�ﺖ راه آﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮر�
اﺳﻼﻣ� ا�ﺮان
ﺗﺒﺮ�� و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روزاﻓﺰون ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� را
از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮازﺳﺎزان
ﺳﻤﻨﺎن-ﺟﻼﻟﯽ

 /٩٥٢٧٥٠٨١ق

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎد� ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟ� ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ �ﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤ�
ا�ﺮان ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
و ﻣﺰا�ﺪه ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ  www.ets.mashhad.irو �ﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ آدرس ذ�ﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ.
ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻟﺘﻮن -ﻃﺒﻘﻪ  -٢٠واﺣﺪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗ�ﻤﻴﻞ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد :ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز دوﺷﻨﺒﻪ ٩٥٫٩٫٢٩
ﺿﻤﻨﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ�� و راﻫﻨﻤﺎ�� در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 ٠٥١٣٨٤٩٠٠١٣ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ

/٩٥٢٧٥٢٩٨م

 /٩٥٢٧٥٨٣١م
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