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محمدرضا سنگري:

کربال موزه نيست ،آموزه است
دکتر محمدرضا سنگري ،عاشوراپژوه و نويسنده کتاب ارزشمند
«آيينهداران آفتاب» گفت  :کربال موزه نيست ،آموزه است.وي تاکيد
کرد «:ضرورت دارد ماجراي عاشورا را براي جهان امروز مطرح کنيم.
چرا که عاشورا پيامهاي روشني براي انسان در جهان امروز دارد،
منفک از اينکه ما به يک اعتقاد ،دين و مذهب خاصي تکيه کنيم.
اين آموزهها بايد براي انسان قرن بيستم مطرح شود تا راه سعادت و
نجات او را از ميان انبوه وقايع و ابزارهاي سرگرمکننده و اغفالکننده
مشخص کند».به گزارش خبرگزاري تسنيم سنگري ياد آور شد :براي
اينکه به نتيجه درستي از وقايع عاشورا برسيم و تحليل درستي از
اين تاريخ پر شور و شعور داشته باشيم ،بايد از منابع دست اول و
پژوهشهاي غيرمغرضانه و دلسوزانه استفاده کنيم .به عنوان مثال
من براي آنکه به اطالعات درستي از اين واقعه عظيم برسم ،از دفتر
مطالعات ژئوفيزيک دانشگاه تهران استفاده کردم که براي ما مشخص
شد که اذان صبح روز عاشورا در سال  61هجري ،ساعت  4و 37
دقيقه بوده و غروب روز عاشورا ساعت  5و  38دقيقه بوده است.
همچنين آن روز مطابق با  20مهرماه در تاريخ شمسي است.

حجتاالسالم رستمي:

بايد دانشگاه را به نقطه مطلوب
و تمدنساز برسانيم
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي سراسر
کشور با اشاره به وظايف اصلي امروز دانشگاهها گفت :بايد دانشگاه
را به نقطه مطلوب و تمدنساز برسانيم.وي افزود :اميدوارم و اين
اطمينان را دارم که با کمک شما عزيزان و توجه مقام معظم رهبري
به مقوله مهم دانشگاه مي توانيم در اين زمينه موفق عمل کنيم.
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي سراسر
کشور با اشاره به شرايط فعلي کشور يادآور شد :در فضاي کنوني
آنچه که ملت ما با آن مواجه است ،دشمناني است که به عنوان
حزب شيطان نقاط قوت نظام اسالمي را هدف قرار داده و به
دنبال اين هستند که اين نقاط قوت را از ما بگيرند.وي با اشاره به
ظرفيت نقش آفريني دانشگاه و وضعيت فعلي دانشگاه هاي ما در
الگودهي به جامعه يادآور شد :به نظر ،دانشگاه ما در شرايط فعلي
با نقطه مطلوب فاصله دارد .لذا بايد تالش کنيم با حضور شما و
دانشجويان پرکار ،با نشاط و فرزانه که مي توانند به مديران آينده
کشور تبديل شوند ،اين فاصله را با کمک يکديگر پر کنيم.

ع قرار دهيد.
ح و تنو 
ى خود تفري 
خود را با كار مداو م خست ه نكنيد و برا 

امام رضا (ع):

به بهانه آغاز سال تحصيلي و هفته نيکوکاري
قسمت دوم و پاياني
دکتر جواد سعيد تهراني
درشمار ه قبل به اينجا رسيديم که تفاوت انسانها نسبت به
هم ،تفاوت نگاه آنان به زندگي است .گروهي دنيا را پلي براي
عبور و رسيدن به حيات جديد ميدانند که چگونگي زندگي در
حيات جديد ،تجسم فکر و رفتار انسان در دنياست و لذا منحصرا
در مسير رضاي الهي قدم برميدارند .گروه دوم کساني هستند که
نگاهشان به زندگي ،سودجويانه است .با هر پديدهاي روبهرو شوند
اولين نکتهاي که به ذهنشان خطور ميکند منافع شخصي است.
ارزيابي آنان اين است که اين پديده جديد تا کجا ميتواند منافع
مادي و رفاه و آرامش آنان را تامين نمايد؟ اين تفاوت نگرش به
دنيا موجب خواهد شد که دو گروه ،از پايان ه يکساني برخوردار
نباشند .تفکر مادي و غرق شدن در ماديات ،انسان را از درون
تهي کرده ،معنويت و صفاي باطن را نابود ميسازد .لذا قرآن،
کتاب آسماني مسلمانان با صراحت ،خوشبختي و رستگاري را
از آن گروه اول معرفي ميکند ،آنجا که ميفرمايد" :يا ايهاالذين
آمنوا اتقواهلل و قولوا قوال سديدا يصلح لکم اعمالکم و يغفر لکم
ذنوبکم و من يطع اهلل و رسوله فقد فاز فوزا عظيما" (اي مومنان!
در همه امور زندگي ،رضايت الهي را در مسير رعايت تقوا در نظر
بگيريد و هميشه بحق و حکيمانه با مردم سخن بگوييد تا خدا
کارهاي شما را به لطف خود ،اصالح فرمايد و از گناهان شما در
گذرد و هر کس خدا و پيامبر را اطاعت کند ،به سعادت و پيروزي
بزرگ نايل آمدهاست).
در واقع ،انسان بايد در مسيري حرکت کند که پيامبران الهي
عليهم السالم ترسيم کردهاند ،زيرا هدف از آفرينش انسان ،حرکت
بر محور خداپرستي است .هم ه کائنات در تکاپو هستند تا انسان
به چنين مقامي برسد .حتي هم ه اندامها ،بافتها و ياختههاي
بدن ما با نهايت دقت ،انجام وظيفه ميکنند و حريم سالمت ما
ن فرصت انديشيدن و تالش درجهت
را حفظ مينمايند تا انسا 
جلب رضاي الهي را پيدا کند.
خداوند بهعنوان محور عالم هستي ،هم ه انسانها را بهسوي پاکي،
احسان و نيکوکاري ،ايثار و تقواي الهي دعوت کرده و شاخصهايي
را به نام پيامبر و امام معرفي نموده ،تا انسانها در هر مرحله از
زندگي ،خود را با الگوهاي معرفيشده ،وفق دهند ،اخالق و رفتار
و عمل خود را در مسير رضاي او قرار دهند تا در سراي ديگر از
ثمرات آن ،که حيات طيبه در جوار حق است ،بهرهمند شوند.
يکي از پيامهاي الهي ميگويد" :احسنوا ان اهلل يحب المحسنين"
(اي انسانها! نيکوکار باشيد ،خداوند نيکوکاران را دوست ميدارد).
(بقره )195-در پيام ديگر ميفرمايد" :احسن کما احسن اهلل
اليک" (همانطور که خدا به شما احسان کرده ،شما هم به
ديگران احسان کنيد().قصص )77-پيامبر اسالم صلي اهلل عليه
و آله احسان و نيکوکاري را که آرامبخش زندگي انسانهاست،
براساس دعوت و فرمان همگاني قرآن ،جامع هم ه ارزشها معرفي
کردهاست .پيامبر اسالم صلي اهلل عليه و آله فرمود :کسي که فرياد
ياري طلبي مسلماني را بشنود و پاسخ ندهد مسلمان نيست.
حضرت علي عليه السالم نيز در پاسخ به اين سوال که چگونه
ميتوان احسان و نيکوکاري را زنده نگه داشت؟ فرمودند :احسان
خود را فراموش کن ،نيکوکاري زنده ميشود.
آنان که دوست دارند محبوب ديگران قرار گيرند ،خداوند آنان را
به نيکوکاري دعوت مينمايد .آنان که خواستار عزت و سربلندي
در جامعه هستند ،خداوند راه احسان و ايثار را به آنان پيشنهاد
مينمايد .کساني که در جستوجوي خوشبختي و رستگاري
هستند ،خداوند از آنان ميخواهد روحي ه مهرورزي را محور زندگي
خود قرار دهند.
امام سجاد عليه السالم ميفرمايند :سروران مردم در دنيا سخاوتمندان
و در آخرت ،پرهيزکاران هستند.
خداوند در کتاب آسماني ما قرآن مجيد ميفرمايد" :يوم ال ينفع
مال وال بنون اال من اتي اهلل بقلب سليم " (شعرا88-و )89روزي
که همه در پيشگاه خدا دست خالي هستند ،مگر دلهايي که
سرشار از عشق الهي است ،اينان مورد عنايت ويژ ه خداوند قرار
خواهند گرفت.
هر روز فرياد بيصداي زن و مرد و کودک نيازمند هموطن ،از
سراسر کشور به گوش جان من و شما ميرسد .عواطف انساني و
اسالمي ما ايجاب ميکند ،به اين فريادها لبيک بگوييم و به اندازه
توان خود در رفع مشکالت نيازمندان مشارکت نماييم.
بيا تا مونس هم ،يار هم ،غمخوار هم باشيم
انيس جان ،غم فرسود ه بيمار هم باشيم
شب آيد شمع هم گرديم و بهر يکدگر بسوزيم
شود چون روز ،دست و پاي هم در کار هم باشيم
دواي هم ،شفاي هم ،براي هم ،فداي هم
دل هم ،جان هم ،جانان هم ،دلدار هم باشيم
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حجت االسالم رياضت :

بطحايي در حاشيه جلسه هيئت دولت:

تخلفات در ثبتنام مدارس کاهش يافته است

وزير آموزش و پرورش گفت :تخلفات در ثبتنام ها کاهش
يافته است ،چراکه مديران مدارس از شرايط اقتصادي
مردم درک درستي دارند و اين عامل کاهش تخلفات بوده
است.به گزارش خبرنگار مهر ،سيد محمد بطحايي در
جمع خبرنگاران در خصوص تخلفات برخي مدارس در
ثبت نام ها اظهار داشت :به لطف خدا و همکاري مديران
آموزش و پرورش ،تخلفات در ثبتنام ها کاهش يافته
رضا کيانيان:

دست جهادگران
بسيجي را ميبوسم

يدانم.
است و اين موضوع را من ناشي از بگير و ببندها نم 
وي ادامه داد :درک درستي که مديران مدارس از شرايط
اقتصادي مردم داشتهاند باعث کاهش اين موضوع بوده
است.بطحايي گفت :گزارش هايي رسيده است که در
بعضي از مدارس فشار فراواني به اولياي دانش آموزان
براي گرفتن کمک ها و مساعدتهاي مالي وارد که اين
موارد ،منجر به لغو ابالغ مديريت مدرسه در برخي استانها
شده است.وزير آموزش و پرورش گفت :در روزهاي باقي
مانده تا مهرماه نيز تيمهاي نظارت همچنان فعاليت
مي کنند و سعي ميکنيم در روزهاي پاياني سال هم
اگر خطاهايي در اين زمينه وجود دارد ،کاهش يابد.وي
گفت :شرايط موجود در کشور به گونه اي است که بايد
مداراي بيشتري با اولياي دانش آموزان شده و از گرفتن
وجه اجباري از اولياي دانشآموزان آن هم در مبالغي که
تعيين ميشود ،جلوگيري شود.

خبر »

گريه بايد منجر به ياري سيدالشهدا شود
بايد گريه منجر به ياري شود اگر گريه منجر به ياري
کردن سيدالشهدا نشود ،يعني منجر به توسعه راه و
مرام امام حسين نشود ،ارزشي ندارداين مطلب را
حجت االسالم رياضت گفت:وي ياد اور شد  :اين مرز
باريکي است که بايد گريه منجر به ياري شود .وقتي
امام زمان در زيارت ناحيه خطاب به امام حسين
مي فرمايد اگر نبودم در کربال ياري ات کنم به جاي
آن خون گريه مي کنم .يعني گريه بايد جاي ياري
را بگيرد .اگر گريه منجر به ياري کردن سيدالشهدا
نشود ،يعني منجر به توسعه راه و مرام امام حسين
نشود ،ارزشي ندارد.اميرالمومنين فرمودند براي هر
چيزي ظاهر و باطني است .متاسفانه ما از باطن
محرم بهره نمي بريم .ظاهر محرم تعظيم شعائر
است .اما باطن محرم عبوديت محض است.وي
گفت :شما مادامي که محرمي نشويد نمي توانيد

جهادگران بسيجي دقيقا همان بچه هاي نسل جنگ و دفاع مقدس هستند .آن
روز جنگ ما نظامي بود و امروز نبرد ما در خدمت رساني و حضور در مناطق
محروم معنا مي يابد.به گزارش مشرق ،رضا کيانيان بازيگر مطرح سينما و تلويزيون
در پيامي اعتقادات ديني و ارق ملي را مهمترين انگيزه جهادگران بسيجي براي

يوسفي فر در مراسم توديع:

مرکز اسناد رياست جمهوري بايد
منحل شود

صاحب نفس مطمئنه شويد .چون اطالق خدا
َ
المط َم ِئ َّنة» به سرخيل
فس ُ
در قرآن «يَا أيَّتُها ال َّن ُ
محرمي ها حضرت سيدالشهداست .محرم يک ماهي
نيست که به صورت کارناوال بخواهيم يک سري
برنامه ها را برگزار کنيم .محرم مقطع زماني نيست.
محرم در سير سلوکي انسان براي رسيدن به هدف
در معارف ما جايگاه ويژه اي دارد.

برگزاري اردوي جهادي عنوان کرد و گفت :جهادگران بسيجي دقيقا همان بچه هاي
نسل جنگ و دفاع مقدس هستند .آن روز جنگ ما نظامي بود و امروز نبرد ما
در خدمت رساني و حضور در مناطق محروم معنا مي يابد .بايد به اين جهادگران
خداقوت گفت و دست آنها را بوسيد.

نمايه

مهر /رامين صفاري

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به خانم سيد ه نرگس رهنما
فرزند غالمرضا
خواهان آقاي بهزاد ستايش راد دادخواستي به طرفيت خواندگان سيدهنرگس رهنما
و عليرضا رهگذر و محسن رهگذر به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي ملك مطرح
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9709982640101164شعبه  1دادگاه
عمومي حقوقي شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ  1397/07/24ساعت 11
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آيين دادرسي مدني به علت
مجهولالمكان بودن خواندگان مذكور و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از
جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خواندگان 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 در دادگاه حاضر گردد.
تاريخ انتشار97/6/22 :
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي)
د ت97/6/22 :
دادگستري شهرستان شهريار  -لعيا قديري
آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي جعفر سراج با تسليم دو برگ استشهاديه شماره  69200مورخ  1397/06/17دفترخانه
 2فيروزكوه تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نسبت به ششدانگ يك باب خانه به پالك
 1125فرعي از سنگ  - 94اصلي واقع در جليزجند فيروزكوه ذيل ثبت  11993صفحه
 148دفتر جلد  - 86امالك به نام حسن توكلي ارجمندينژاد به شماره سريال 164391
صادر و تسليم گرديد و برابر سند قطعي شماره  57063مورخ  1390/04/18دفترخانه دو
فيروزكوه تمامت مورد ثبت متن به جعفر سراج انتقال قطعي يافت و برابر سند رهني شماره
 57064مورخ  1390/04/18دفترخانه دو فيروزكوه در رهن بانك مسكن فيروزكوه قرار
گرفت كه سند مالكيت به علت جابهجايي اسباب اثاثيه مفقود شده را درخواست نموده
است ،لذا با توجه به ماده  120آييننامه قانون ثبت جريان در يك نوبت آگهي ميشود تا
هر گاه شخصي يا اشخاصي مدعي انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود باشند از
تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت  10روز و با در دست داشتن اصل سند مالكيت و اصل
سند انتقال به اين اداره مراجعه نمايند تا با تنظيم صورتمجلس سند مالكيت به دارنده
اعاده و از ادامه عمليات خودداري شود و در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت مذكور
سند مالكيت المثني به نام متقاضي صادر و تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار97/6/22 :
احمد رحيمي  -رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه
د ت97/6/22 :

بالتکليفي در ميان خاکستر يکساله شد
کارگردان سريال تلويزيوني «در ميان خاکستر» خبر داد که بهرغم
گذشت يکسال از توليد ،هنوز تکليف اين سريال براي پخش از تلويزيون
مشخص نشده است.سجاد اميريزداني ،کارگردان «در ميان خاکستر» در
توگو با خبرنگار مهر درباره تکليف پخش آن يکسال پس از اتمام
گف 
توليد ،گفت :مهرماه سال گذشته تصويربرداري و تدوين سريال «در
ميان خاکستر» تمام شد و حدود يک سال از توليد آن گذشته است.
وي ادامه داد :سريال «در ميان خاکستر» و حتي تيزرهاي آن اکنون
آماده است اما هيچ زماني براي پخش سريال از تلويزيون به ما اعالم
نشده است.اميريزداني درباره جزئيات اين سريال توضيح داد :سريال «در
ميان خاکستر» درباره خرمشهر است و از انقالب تا سقوط و مظلوميت
خرمشهر را در برميگيرد که در  ۲۰قسمت آماده پخش شده است.

حسين عرفاني ،دوبلور پيشکسوت پس از يک دوره مبارزه با بيماري،
درگذشت.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا ،حسين
عرفاني ،دوبلور پيشکسوت که اين چند ماه دچار بيماري شده بود
درگذشت.حسين عرفاني به علت سرطان ريه در بخش مراقبت هاي
ويژه بستري بود که متاسفانه در بيمارستان درگذشت.عرفاني متولد
 ١٣٢١است .زمان و مکان مراسم تشييع پيکر اين هنرمند پيشکسوت
متعاقبا اعالم خواهد شد.روزنامه رسالت درگذشت اين هنرمند را به
جامعه هنري و خانواده ايشان تسليت ميگويد.

آيين تعويض پرچم گنبد منور حضرت امام
رضا(ع) با حضور حجت االسالم رئيسي
توليت آستان قدس رضوي و با تجليل از
پيشکسوتان دفاع مقدس و پيرغالمان
حضرت اباعبداهلل (ع) برگزار شد.

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي عليرضا رهگذر
فرزند غالمرضا
خواهان آقاي بهزاد ستايش راد دادخواستي به طرفيت خواندگان سيدهنرگس رهنما
و عليرضا رهگذر و محسن رهگذر به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي ملك مطرح
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9709982640101164شعبه  1دادگاه
عمومي حقوقي شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ  1397/07/24ساعت 11
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آيين دادرسي مدني به علت
مجهولالمكان بودن خواندگان مذكور و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از
جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خواندگان 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 در دادگاه حاضر گردد.
تاريخ انتشار97/6/22 :
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي)
د ت97/6/22 :
دادگستري شهرستان شهريار  -لعيا قديري

اميريزداني؛

حسين عرفاني دوبلور پيشکسوت
درگذشت

«اذن عزا»

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي عليرضا رهگذر
فرزند غالمرضا
خواهان آقاي بهزاد ستايش راد دادخواستي به طرفيت خواندگان سيدهنرگس رهنما
و عليرضا رهگذر و محسن رهگذر به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي ملك مطرح
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9709982640101164شعبه  1دادگاه
عمومي حقوقي شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ  1397/07/24ساعت 11
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آيين دادرسي مدني به علت
مجهولالمكان بودن خواندگان مذكور و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از
جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خواندگان 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 در دادگاه حاضر گردد.
تاريخ انتشار 97/6/22 :مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي)
د ت97/6/22 :
دادگستري شهرستان شهريار  -لعيا قديري

معاون سابق اسناد ملي ايران در مراسم توديع خود ايجاد مرکز
اسناد در نهاد رياست جمهوري را کاري خالف قانون دانست و
عنوان کرد :اين مرکز مي بايست منحل شود.به گزارش خبرنگار
مهر ،مراسم توديع و معارفه معاونين اسناد سازمان اسناد و
کتابخانه ملي ايران با حضور اشرف بروجردي ،رئيس اين سازمان
و همچنين معاونين و مديران اين مجموعه در ساختمان آرشيو
ملي ايران برگزار شد.شهرام يوسفي فر ،معاون سابق اسناد مراسم
توديع خود گفت :در نزديک به  ۵دهه گذشته ،آرشيو ملي ايران
باليده و رشد کرده است و بدون ترديد يکي از دستگاه هاي
منحصر به فرد در نظام جمهوري اسالمي ايران است .از اين حيث که
با همه دستگاه هاي مشمول قانون اسناد ملي سروکار دارد .آن هم از
باب يکي از مهمترين بخش هاي اين دستگاه ها يعني بايگاني ها.

فراخوان مناقصه عمومي

نوبت دوم

اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان در نظر دارد مناقصه عمومي (ارزيابي فشرده) پروژه زير
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.
 -1پروژه بهسازي و آسفالت قسمتي از محور سوركول با مبلغ برآورد  9/835/096/949ريال در
شهرستان مريوان با فهرست بها راه و باند سال 97
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي
پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت
مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
آدرس :كردستان  -سنندج  -بلوار آزادگان  -اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان
تاريخ دريافت اسناد مناقصه :تا  14روز بعد از نشر آگهي
هزينه چاپ كليه آگهيها به عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار97/6/22 :
خ ش97/6/22 :
شناسه آگهي 246760

اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان

آگهي مزايده عمومي
نوبت اول

شهرداري نور در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار كشتارگاه
نيمهصنعتي خود از طريق مزايده عمومي براي مدت سه سال
اقدام نمايد .لذا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي
داراي مجوز فعاليت از مراجع ذيصالح ميتوانند ظرف مدت
 17روز پس از انتشار نوبت اول آگهي جهت دريافت اسناد
مزايده به واحد مالي شهرداري نور مراجعه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/1 :
خ ش97/6/22 :

فرشاد اسدي  -شهردار نور

