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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

برگ سبز )کمپانی( خودرو سمند 
 مــدل 1396 بــه شــماره پــاک

بــه   31 ط   162 ایــران   22  
 124K1018077 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
بــه   NAAC91CE4HS125682
نــام کوروش حاتم تهرانی مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

3 برگ ســند کمپانــی موتور 
ســیکلت آپاچی مــدل 95 به 
رنگ سبز به شــماره انتظامی 
بــه  ایــران 132   -44495
شــماره موتور 6123481 و 
شــماره شاســی 9514582 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

کلیه مــدارک خودرو وانت نیســان 
مدل 1381 رنــگ آبی روغنی پاک 
 68 د   446  -51 ایــران  شــماره 
شماره موتور: 00186743 شماره 
شاســی:  00C87313 به نام اقبال 
ساعدی شماره ملی 3839784840 
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کارت ماشین برگ سبز خودرو وانت 
پیکان مدل 1378 به رنگ سفید به 
شماره پاک ایران 99- 381 ق 64 
و به شماره موتور 11517807227 
و بــه شــماره شاســی 78927081 
بــه مالکیــت هانیه نیــک راد مفقود 
 گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط

 می باشد.

بــرگ کمپانــی وانــت زامیــاد تیپ 
Z24NI مدل 1396 رنگ آبی روغنی 

و شــماره موتور Z24740040Z و 
 NAZPL140TH0476979 شاسی 
و پاک 291 س11 ایران 57 بنام 
سیدابوالقاســم حیــدری نــام پدر 
سیدزین العابدین مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیــت )برگ ســبز( 
تراکتور سیستم ای تی ام تیپ 285 
به رنگ قرمز روغنی مدل 1391 به 
شماره موتور LFW11014Y و شماره 
 N3HKA1CE2TAM12265 شاسی
 و شــماره انتظامــی 951 ک 13- 
ایران 59 به  نام سوســن سلیمانی 
 مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط

 است.

کار  ســواری  کمپانــی  ســند 
نیســان پاتــرول 2 درب بــه 
شــماره انتظامــی 725 ج 78 
ایران93 مدل 1379 موتور 
شاســی   Z24057983Z

بنــام   PNK15Z925819
عرفــان عظمافــر مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

کارت فعالیــت نــاوگان عمومــی به 
بــه  متعلــق   3354965 شــماره 
کامیون باری فلزی فوتون آئومارک 
بــه شــماره انتظامــی 662 ع 71 
موتــور  مــدل 1392  ایــران 83 
ISF385314189064172 شاسی 
NADV4J889DJ013426 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز پــژو 405 
موتــور  شــماره  بــه 
شاســی   1214317
پــاک و   374420 

 317 هــ  88 ایران 88 
مفقود و فاقد اعتبار است.

سند و برگ سبز کامیون کمپرسی 
 M6H )4×2( سیستم آمیکو تیپ
رنگ ســفید روغنی مــدل 1386 
به شــماره موتور 00912958 و 
 NA2B2JMD47A001959 شاسی
پاک 322 د 42 ایران 14 به نام 
سازمان دهیاری قلعه نو مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

یــک شــرکت تولیــدی معتبر در 
صفادشت جهت تکمیل کادر فنی 

خود به افراد زیر نیازمند است
CNC 1- یک نفر اپراتور تراش

CNC 2- یک نفر اپراتور فرز
3- یــک نفــر طــراح قالب هــای 

پاستیکی
 89 و 021-65296569 

اینجانب ســیدحبیب حســینی علی آبادی 
مالک وانت پیکان به شماره انتظامی 616 
 118P0064723 ل 94 ایران 73 موتور
شاســی NAAA36AA6EG665617  بــه 
علــت فقدان ســند کمپانی و برگ ســبز 
تقاضای رونوشــت المثنی نموده اســت 
چنانچه هر کــس ادعایی در مورد خودرو 
مذکــور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران 
خــودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان 
ســمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابط 
اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی 

یک سال است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسن 
عبــدی ینگجه فرزند قادر با شــماره 
شــماره  و   0061823821 ملــی: 
شناســنامه 7014 صــادره از تهران 
در مقطع کارشناسی رشته حسابداری 
صــادره از دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد زنجان مفقــود گردیده و فاقد 
اعتبــار می باشــد. از یابنــده تقاضــا 
می شــود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اســامی واحد زنجان به نشانی: 
اراضــی ثبت- روبــروی راهنمایی و 
رانندگی اســتان زنجان- سایت امام 

ارسال نمایند.

می شود  اعام  بدینوسیله 
پروانــه بهره بــرداری بــه 
شــماره 01/50097 الف 
به  تاریــخ88/9/22  بــه 
نام شیرآالت بهداشتی قو 
سفید پاسارگاد جهت تولید 
شیرآالت بهداشتی صادره 
از وزارت صنایــع و معادن 
مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

استخدام

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                                        76321938

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
 33113519
33911568

کهریزک- کمربندی دوم تهران
ده هزار متر زمین دور فنس شده

با سند تک برگ شش دانگ مالکیت قطعی
09362405359

اجرای سقف بتونی با اسکافلد 
اجرای وافل یوبیوت و کوبیاکس 

و دال دوطرفه 
09127927709

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

77582027 -7757101212
 تا 

8 :
س

تما
ت 

خرید و فروشساع
 فیش حج 

تماس 8/30 تا 22/30
66386975 - 66383692

09123252154

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

مهندسین مشاور زرین کلید
طراحان حرفه ای انواع وب

سایت، اپلیکیشن، سئو، پشتیبانی
88552190 -09021248883

بهترین خریدار نقدی در محل شما 
رند... معمولی

33381010-091221180403

خریدار لوازم اداری
 و مازاد شرکت ها )تمام نقاط(

44862664 -09125153407

خـریدار کتـاب
55392657 

اسامی 9 نفر  از فرزندان  تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(
نام مستعار کودک:   خسرو

تاریخ تولد: 98/9/3
تاریخ پذیرش: 98/9/6
نام والدین: بتول جوادی

علت پذیرش: رها شدگی
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ورامین

نام مستعار کودک: داوید
تاریخ تولد: 98/8/24

تاریخ پذیرش: 98/9/4
نام والدین: منیره سادات بیدختی

علت پذیرش: رها شدگی
ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک: پرتو
تاریخ تولد: 98/8/17

تاریخ پذیرش: 98/9/3
نام والدین: سمیه سادات حسینی

علت پذیرش: اعتیاد مادر- زندانی بودن پدر
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: بهتاش
تاریخ تولد: 98/8/15

تاریخ پذیرش: 98/9/3
نام والدین:رویا قنادی

علت پذیرش: اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: بیمارستان مهدیه

نام مستعار کودک: بهدیس
تاریخ تولد: 98/7/17

تاریخ پذیرش: 98/9/2
نام والدین:-

علت پذیرش: رهاشدگی
ارجاع دهنده: بیمارستان فیروزآبادی

نام مستعار کودک: حمیدرضا
تاریخ تولد: 98/8/18

تاریخ پذیرش: 98/8/29
نام والدین:فاطمه نظام دوست

علت پذیرش: نداشتن اوراق هویتی والدین
ارجاع دهنده: بیمارستان اکبرآبادی

نام مستعار کودک: زهرا
تاریخ تولد: 1398 حدودا یک ماهه

تاریخ پذیرش: 98/9/10
نام والدین:نغمه محمدی- حسن

علت پذیرش: اعتیاد مادر- عدم سرپرست موثر
ارجاع دهنده: موسسه مهرآفرین

نام مستعار کودک: فاطمه
تاریخ تولد: 1398 حدودا یک ماهه

تاریخ پذیرش: 98/9/10
نام والدین:نغمه محمدی- حسن

علت پذیرش: اعتیاد مادر- عدم سرپرست موثر
ارجاع دهنده: موسسه مهرآفرین

نام مستعار کودک: امیرحسین
تاریخ تولد: 1396 حدودا 2 ساله

تاریخ پذیرش: 98/9/10
نام والدین:نغمه محمدی- حسن

علت پذیرش: اعتیاد مادر- عدم سرپرست موثر
ارجاع دهنده: موسسه مهرآفرین

مناقصه عمومی خرید خدمات
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد به استناد بند 2 ماده 
13 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری با استفاده از ظرفیت های 
موجود در بخش خصوصی، تعاون و نهادهای عمومی غیردولتی از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی به شماره 2098003079000003 و شرایط 

زیر، دعوت به همکاری نماید.
دستگاه متقاضی: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران:

1- موضــوع فراخوان: خرید خدمات برای مراکز بهداشــتی- درمانی، 
رفاهی و خدماتی، ورزشگاه ها، اردوگاه ها و کانون ها.

2- مبلــغ بــرآورد معامله: بالغ بــر 18/066/000/000 ریال معادل 
هجده میلیارد و شصت و شش میلیون ریال.

لغایــت  تاریــخ 1398/10/1  از  مــاه  ارائــه خدمــات 3  3- مــدت 
1398/12/28 هجری شمسی.

4- درصد قیمت پیشــنهادی جهت پرداخت ناخالص حقوق و دســتمزد 
افراد)شــامل خالص پرداختی، بیمه تامین اجتماعــی، مالیات متعلقه و 

غیره( دقیق قید گردد.
4- شرایط متقاضیان:

1-4- دارای مجوز و گواهینامه معتبر فعالیت از مراجع ذیصاح.
2-4- حسن سابقه، تجربه، دانش و تخصص در این زمینه.

3-4- تــوان مالــی، جهت ارائــه خدمات حداقل به مــدت 2 ماه بدون 
دریافت مطالبات از طرف اول قرارداد.

4-4- عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات دولتی.
5-4- دارا بودن سامانه)سیستم حقوق و دستمزد( به روز.

5- دستگاه متقاضی می تواند مناسب ترین خدمات و قیمت پیشنهادی 
را با توجه به صرفه و صاح دستگاه اجرایی انتخاب نماید و متقاضیان 

حق اعتراض ندارند.

اداره پشتیبانی و خدمات
 شماره تماس 88979512

نــب  ینجا ا مــه  نا ر گذ
حســن  لســید  غیث ا
تبعه ســوریه به شماره 
مفقود   013078086
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
 انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران با شماره ثبت 40962 

و شناسه ملی 14006585300 
به اطاع کلیه اعضای پیوسته می رساند مجمع عمومی فوق العاده این ا نجمن 
در 98/10/24 از ساعت 16 تا 18 در محل تهران، بلوار کشاورز، خیابان 
قدس، خیابان ایتالیا، پاک 88، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، طبقه 
10، برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم انجمن درخواست می گردد در 
جلســه فوق الذکر حضور به هم رســانند. دستور جلســه: 1- اصاح مواد 
اساسنامه در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک اعضای هیئت مدیره و 
بازرس انجمن 2- اصاح اعضای وابسته و پیوسته 3- تغییر نام انجمن 4- 
سایر اصاحات و تغییرات مواد اساسنامه در به روزرسانی اساسنامه انجمن
هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران

جنــاب آقای محمدرضا ناظمی فرزند ولی اله به شــماره ملــی 0042868270 صادره 
از تهران متولد 1343/9/10 به اســتحضار می رســاند همسر جنابعالی خانم مرجان 
معابی فرزند مرتضی به این دفترخانه مراجعه نموده است و با ارائه دادنامه به شماره 
9801428- 1398/7/13 شعبه 281 دادگاه عمومی تهران که به قطعیت رسیده 
است تقاضای ثبت و اجرای طاق را دارد لذا به شما اخطار می شود ظرف مدت یک هفته 
پس از رؤیت این اخطار در جراید کثیراالنتشــار جهت انجام و اجرای طاق به آدرس 
دفترخانه واقع در تهران فلکه چهارم تهرانپارس ضلع شرقی دادگاه باهنر پاک 14 
مراجعه و در غیر این صورت طاق طبق دستور مقام محترم قضایی انجام خواهد شد.
سردفتر طاق 114 مهدی قاسمی نیت

پروانه بهداشــتی تأسیس و بهره برداری به شماره 11455 و 
به شماره دبیرخانه 57510 مورخ 1392/10/1 به نام شرکت 
طاها سازان پیشتاز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

________________________
پروانه بهداشتی ساخت گرانول پلی استایرین معمولی به شماره 
13/11664 و به شماره دبیرخانه 7982 مورخ 1394/2/16 
به نام شــرکت طاها سازان پیشــتاز مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا الیکائی آهاری به شماره شناسنامه 1172 مطابق دادخواست تقدیمی 
به کاسه پرونده 470/5/98 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم الیکائی آهاری به شماره شناسنامه 19 
در تاریــخ 98/5/20 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- علیرضا الیکائی آهاری شــماره شناسنامه 1172 
تاریخ تولد 1364/3/22 صادره شمیران نسبت با متوفی پسر متوفی 2- محسن 
الیکائی آهاری شــماره شناســنامه 32 تاریخ تولد 1347/6/10 صادره شمیران 
پسر متوفی 3- سعید الیکائی آهاری شماره شناسنامه10 تاریخ تولد 1349/3/1 
صادره شمیران پسر متوفی 4- محمود الیکائی آهاری شماره شناسنامه 1 تاریخ تولد 
1356/1/1 صادره شمیران پسر متوفی 5- احمد الیکائی آهاری شماره شناسنامه 
22 تاریخ تولد 1351/9/1 صادره شمیران پسر متوفی 6- راضیه سیفان شماره 
شناسنامه1093 تاریخ تولد1330/9/3  صادره شمیران همسر متوفی و مرحوم 
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را باستناد 
ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به 

این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
شورای حل اختاف حوزه 5 رودبار قصران- فشم

آگهی حصر وراثت
خانم زهرا بندعلی به شــماره شناسنامه 9-006378-556 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کاســه پرونده 133/7/98 از این شــعبه درخواست گواهی حصر 
وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدرضا بندعلی به شــماره 
شناسنامه 22 در تاریخ 1398/8/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهرزاد بندعلی شماره شناسنامه 
9350 تاریــخ تولد 1359/12/1صادره تهران نســبت با متوفی دختر متوفی 
2- سمیه بندعلی شماره شناسنامه 498 تاریخ تولد 1361/1/31 صادره قم 
دختر متوفی 3- مرضیه بندعلی شماره شناسنامه 935 تاریخ تولد 1363/4/19 
صادره قم دختر متوفی 4- زهرا بندعلی شماره شناسنامه 556-006378-9 
تاریخ تولد 1370/7/30 صادره اسامشــهر دختــر متوفی 5- فاطمه جواهری 
خجســته شماره شناســنامه 13683 تاریخ تولد 1344/1/3 صادره قم همسر 
دائمــی متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی، 
درخواســت مزبور را باســتناد ماده 361 قانون امور حســبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط 

صادر خواهد شد.
شورای حل اختاف حوزه 7 شمشک

adabhonar@kayhan.ir

صفحه ۶
یک شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۵۵

اواســط مــرداد ماه بود کــه خبر حذف 
عنوان »شهید« از تابلو برخی معابر شهر در 
رسانه ها پیچید و طولی نکشید که بسیاری از 
شــهروندان تهرانی نسبت به این امر واکنش 
نشان دادند و از مسئوالن خواستند که به این 
مســئله ورود جدی پیدا کنند و با خاطیان 
برخورد کنند. این جریان سلسله وار در نقاط 
دیگر تهران و حتی دیگر شهرها و استان های 
کشور ادامه داشت. اگرچه مشخص نشد چه 
جریانی پشت ماجرای حذف عنوان »شهید« 
از معابــر و خیابان ها وجود دارد اما یک چیز 
مشــخص بود و آن اینکه ایــن اولین اقدام 
ضدفرهنگی شهرداری و شورای شهر تهران 
نبوده است و احتماال آخرینش هم نخواهد بود.

فرهنگ مردودی   نمره 
شهری یت  مدیر کارنامه  در 

هفتمین دوره جشنواره فیلم شــهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران در حالی به کار خود پایان داد که بیشترین جوایز این 

جشنواره به فیلم های ضد شهر و بی ارزش رسید.

شــهرداری تهران نیز به عنوان 
شهر  اجرایی  قدرت  بزرگترین 
تهران همســو با شــورای شهر 
همین رونــد ضدفرهنگی را در 
پیــش گرفت و در ســال های 
اخیر اقدامات زیادی در بســط 
و ترویج فرهنگ بیگانه و حذف 
شــاخصه های مذهبــی و بومی 

انجام داده است. 

شورای شهر تهران
 و اصرار بر ترویج فرهنگ بیگانه

1- یکی از نمایشــگاه هایی که هرساله در آستانه 
ماه محرم برای حمایت از هیئات عزاداری شــهر تهران 
و ســهولت کار هیئت داران تهرانی با کمک شهرداری 
تهران برگزار می شــود، نمایشگاه »عطر سیب« است. 
شورای شهر تهران اما از همان سال 95 به مخالفت با آن 
پرداخت. عبدالحسین مختاباد عضو شورای شهر تهران 
چند روز مانده به محرم، به انتقاد از شــهرداری جهت 
برپایی این نمایشــگاه پرداخت و خواستار عدم برپایی 
این نمایشــگاه با کمک و حمایت شهرداری شد. ناهید 
خداکرمی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با انتقاد از 
برگزاری این نمایشــگاه در ایام نزدیک به محرم توسط 
شهرداری تهران گفته بود: »اوال قرار بود نمایشگاه عطر 
سیب دیگر با هزینه شهرداری تهران برگزار نشود، زیرا 
عالوه  بر آنکه برگزاری این نمایشگاه ضرورتی ندارد، جزء 
وظایف و ماموریت های شــهرداری تهران نیز محسوب 
نمی شــود. بودجه شــهرداری از عوارض پرداخت شده 
توسط مردم تامین می شود و باید صرف نگهداشت و امور 
شــهر شود و نباید عوارض مردم خرج مواردی شود که 
جزء وظایف شهرداری نیست... به نظر من هزینه کردن 
از بودجه اداره شهر برای هیئات مذهبی حرمت شکنی 
اســت. شــهردار محترم نباید تسلیم شــود.« اعضای 
شورای شهر تهران درحالی حمایت از هیئات عزاداری 
و ترویج فرهنگ عاشورایی در تهران را »غیرضروری« و 
»خارج از وظایف شهرداری« می دانستند که نسبت به 

ترویــج فرهنگ غربی و بیگانه با حمایت از نمایش ها و 
فیلم های هنجارشکن و اعطای تسهیالت به سازندگان و 
دست اندرکاران آنها کامال دست و دل باز عمل می کردند. 
آنها حتی با استفاده شخصی از بیت المال نیز مسئله ای 
نداشتند تا جایی که وقتی در تعطیالت نوروز برادر ناهید 
خداکرمی با ماشین شورای شهر در جاده شمال تصادف 
کرد و خســارات زیادی به ماشین بیت المال وارد شد، 
کمتر کســی زبان به اعتراض گشود. گویی از نظر آنها 
استفاده از بیت المال فقط برای تسهیل و حمایت از ترویج 
فرهنگ عاشورایی »حرمت شکنی« و »غیرضروری« بود!
2- حاال بیایید به دو ســال پیش برگردیم؛ وقتی 
احمد مســجد جامعی به همراه ســید محمود دعایی، 

الهام فخاری و برخی دیگر از اعضای شــورای شــهر 
تهران بر ســر قبر »ملک المتکلمین« حاضر و ضمن 
اهدای گل خواســتار مرمت و بازسازی خانه و مقبره 
»ملک المتکلمین« شــدند. مشــکل آنجاســت که 
»ملک المتکلمین« یکی از شخصیت های سیاه تاریخ 
ایران اســت. او یکی از عوامل انحراف مشروطه بود و 
آنقدر نان به نرخ روز خور و منفعت طلب بود که حتی 
صدای دوســتان غرب گرایش را هــم درآورد و علیه 
او و رفتارهایش نوشــتند. اعضای شورای شهر تهران 
بر مقبره کســی فاتحه خواندند که اساسا معتقد بود 
اسالم منسوخ شده و برای همین او به فرقه ضاله بابیه 
گرویده بود! تمجید از »ملک المتکلمین« و بازســازی 
خانه و مقبره اش توسط شورای شهر تهران در حالی 
انجام می شد که آن طرف تر، خانه شیخ شهید مشروطه 
یعنی شیخ فضل اهلل نوری، متروک و مخروب افتاده بود 
و برنامه ای برای بازســازی آن وجود نداشت! یک بار 
دیگر جهت گیری مخرب فرهنگی شورای شهر تهران 

عریان تر از همیشه خودنمایی می کرد. 
3- با این اوصاف حمایت از نمایشگاه آثار »پرویز 
تناولی« در باغ کتاب تهران اصال نباید اتفاق عجیبی 
به نظر برسد. پرویز تناولی در دهه 1340 با بودجه و 
تبلیغات دفتر فرح پهلوی تبدیل به سمبل هنرمندان 
مدرنیســت شــد و به ســفارش دربار مجسمه هایی 
مســتهجن برای محوطه کاخ نیاوران ســاخت. سال 
1348، اوج دین ستیزی وی بود و مجسمه ای از یک 

ضریح - که برای مســلمانان نمادی مقدس اســت- 
ساخت و داخل ضریح یک )...( گذاشت و زیر آن نوشت 
که »ما همه را دوست داریم!«. هرچند بسیاری آثار و 
فعالیت هــای ضد دین دیگر نیز در کارنامه وی وجود 
دارد اما با این حال شورای اسالمی شهر تهران)!( یکی 

از حامیان پر و پا قرص او بود.
4- شورای شهر تهران در یکصدوسی و ششمین 
جلسه رسمی پنجمین دوره خود که در تاریخ سه شنبه 
27 فروردین 98 برگزار شد، تصمیمی جنجالی گرفت. 
آنها پیشــنهاد نامگذاری چند خیابان را به نام افرادی 

19 آذرماه سالروز درگذشت شاعر متعهد و انقالبی، مرحوم خلیل عمرانی بود. به مناسبت 
ایام سالگرد درگذشت این شاعر متعهد کشورمان یکی از رباعیات انقالبی آن مرحوم 

را منتشر خواهیم کرد.
      هشدار! گمان بی نیازی نکنیم               با رنگ و درنگ، چهره سازی نکنیم

     حیثّیت انقالب خون شهداست              با حرمت انقالب بازی نکنیم

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم شراره شریفی دارنده کد ملی به شماره 
0053168224 نماینده شــرکت توســعه آب و برق خاورمیانه به شناســه ملی 14003867572 به ســمت رئیس هیئت مدیره، 
خانم ســمیرا جعفریان دارنده کد ملی 0323661599 نماینده شــرکت ســرمایه گذاری توســعه پژوهش اقتصاد به شناســه ملی 
10103233472 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رســتم خسروی دارنده کد ملی به شــماره 0056940769 نماینده 
شرکت ساختمانی افق روشن باربد به شناسه ملی 10320555318 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و همچنین اسناد و مکاتبات عادی و 
اداری با امضای مشــترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره 

متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸7۲7 
و شناسه ملی ۱0۳۸0۳۱۵۲۹0 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی با کد ملی 
0043216031 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالحسین بیدآبادی با کد ملی 0043821121 به سمت مدیرعامل و  عضو 
هیئت مدیره و آقای مهرداد ســنگلجی با کد ملی 1281757608 نماینده شــرکت انتقال داده های ندا گســتر صبا به شناسه ملی 
10102591792 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل: چک و ســفته و بروات، قراردادها، عقود اسالمی و به طور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت 
ایجاد تعهد نماید به امضاء دو نفر ردیف های اول و دوم اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســالت اداری 

به امضاء هر یک از ردیف های اول و دوم اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پرورش  داده ها سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹7۹۲ 
و شناسه ملی ۱0۱0۱۱۴7۲۹۸ 

جهاد موسوی تبار

خودباخته و غربگرا را نشان می داد. 
البته وقوع چنین اتفاقات تاسف برانگیزی از سوی 
شــورای شهر تهران زیاد هم جای تعجب ندارد وقتی 
محمدجواد حق شــناس، رئیس کمیسیون فرهنگی 
شــورای شهر در شــب های قدر، مناجات »ربنا« را با 
صدای یک خواننده زن در صفحه اینستاگرامش منتشر 
می کند و کار به جایی می رسد که به دادسرای ارشاد 

احضار می شود.
شهرداری تهران

 و تکمیل پازل شورای شهر
شــهرداری تهران نیز به عنوان بزرگترین قدرت 
اجرایی شهر تهران همسو با شورای شهر همین روند 
ضدفرهنگی را در پیش گرفت و در ســال های اخیر 
اقدامات زیادی در بســط و ترویــج فرهنگ بیگانه و 
حذف شاخصه های مذهبی و بومی انجام داده است. 

1- آذر ماه 1396 کتابی تحت حمایت شهرداری 
تهران رونمایی و چاپ شــد که در آن مســاجد بافت 
قدیمی شــهر تهران معرفی می شــد و به بررســی 
شخصیت های تأثیرگذار این مساجد می پرداخت. اما 
کتاب »مساجد دارالخالفه« یک اشکال اساسی داشت 
و آن گرامی  داشت و تجلیل از چهره های بدسابقه بود. 
در واقع به بهانه معرفی مساجد قدیمی  تهران، برخی 
از عناصر فرقه ضاله بابیه، فراماسون و درباری تطهیر 
شده و برایشان رزومه های پرفضیلت  تراشیده شده بود. 
در این کتاب از فردی چون »شیخ  هادی نجم آبادی« 
که به تصریح خانواده اش مخفیانه پیرو فرقه ضاله بابیه 
شده بود به نیکی یاد می شد. همچنین چهره ای موجه 
از اشخاص بدنامی مانند ملک المتکلمین و ناظم اسالم 

ترسیم شده بود. این کتاب حتی پای خود را در تحریف 
تاریخ از این فراتر گذاشت و شخصیت فاسداالعتقادی 
مانند »محمدحسن شریعت سنگلجی« را »آیت اهلل« 
خواند و بدون کوچک ترین اشاره ای به انحراف فکری 
او در ترویج افکار محمدبن عبدالوهاب در جهان تشیع، 

از شخصیت علمی او و دگراندیشی اش گفت! 
2- یــک بار دیگر مدیریت شــهری تهران و یک 
بار دیگر پرویز تناولی! انگار شهرداری تهران ِدینی به 
گردن خود از جانب پرویز تناولی احساس می کند که 
بــه بهانه های مختلف نام و یاد او را در برنامه هایش به 
میان می کشــد و قربان صدقه اش می رود. این بار در 
دومین سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر ایران که توسط 
ســازمان زیبا سازی شــهرداری تهران برگزار می شد، 
مجســمه پرتره پرویز تناولی مجسمه ساز پوچ گرای 
طاغوتی ساخته و به نمایش گذاشته شد. عالقه شدید 
مدیریت شــهری تهران به تناولی در حالی بود که او 
پیش تر در اقدامی ســوداگرانه با وجود اینکه یک بار 

آثارش را به شــهرداری تهران فروخته بود، دبّه کرد و 
خواستار بازگرداندن آثارش شد، اقدامی که منجر به 

محکومیت پرویز تناولی در دادگاه شد.
3- اقدامــات عجیب شــهرداری تهران همچنان 
ادامه داشت تا جایی که سخاوتمندانه 720 متر زمین 
بیت المــال را به یکی از وابســتگان دربار پهلوی اهدا 
کردند. »ایران دّرودی« از دوستان دوران کودکی فرح 
دیبا بود که همســر شــاه معدوم شخصا برای افتتاح 
نمایشگاه های وی شرکت می کرد. دّرودی سال ها در 
تلویزیون شاهنشاهی تهیه کننده برنامه هایی در تبلیغ 
ایدئولوژی باستان گرایی، فرهنگ غربی و رژیم پهلوی 
بود. اســاس معروفیت »ایــران دّرودی« در آمریکا از 
طریق شــرکت چند ملیتــی ITT )از عوامل اصلی 
کودتای نظامی ژنرال پینوشه در شیلی علیه حکومت 
مردمی آلنده( صورت گرفت که دّرودی تابلویی درباره 
لوله های انتقال نفت ایران برایشان کشیده بود. آثار او نه 
تنها رنگ و بویی از فرهنگ ایرانی-اسالمی ندارد بلکه 
حتی خودش نیز التزام چندانی به ظواهر اسالمی ندارد.

4- هفتمین دوره جشــنواره فیلم شهر وابسته به 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حالی به 
کار خود پایان داد که بیشترین جوایز این جشنواره به 
فیلم های ضد شهر و بی ارزش رسید. در این جشنواره 
فیلم »مغزهــای کوچک زنگ زده« ســاخته هومن 
سیدی، اغلب جوایز مهم فیلم های بلند بخش مسابقه 
سینمای ایران مانند بهترین فیلم و بهترین کارگردانی 
و بهترین فیلمنامه را دریافت کرد، در حالی که فیلم 
چهره ای زشت و پلشت از شهر ارائه می کرد. دو فیلم 

»بی عشق« ساخته فیلمساز روس، آندری زویاگینتسف 
و »دزدان فروشگاه« به کارگردانی هیروکازو کورئیدا، 
جوایــز کارگردانی و بهترین فیلــم بلند بخش بین 
الملل جشنواره را گرفتند که در هر دو فیلم، نه شهر 
در زندگی شــخصیت ها تاثیری دارد و نه آنها، حتی 
بخشــی از روابط حاکم بر شهر محسوب می شوند. از 
همه بامزه تر اعطای جایزه بهترین اثر تهران شناسی به 
فیلم »چهارراه استانبول« بود که به جز صحنه هایی از 
سوختن ساختمان پالسکو هیچ نشان دیگری از تهران 
ندارد و ماجرای دو دوست ورشکسته را روایت می کرد 

که قصد فرار از ایران دارند!
حاال وقتی شورای شهر و شهرداری تهران با سوابقی 
این چنین عنوان »شهید« را از تابلوهای معابر شهری 
حذف کنند اصال متعجب نخواهیم شد. حتی اگر در 
مدت زمان باقیمانده از دوران تصدیشان عکس شهدا را 
هم به بهانه ترویج خشونت از معابر شهری حذف کنند 
بــاز هم اتفاقی خارق العاده از طرف آنها تلقی نخواهد 
شد! در واقع مدیریت فرهنگی شهر تهران در این مدت 
تمام تالش خود را برای ریل گذاری فرهنگی شهر در 
مسیرعکس ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی انجام 
داده اســت. از این مدیریت شــهری نمی توان انتظار 
تحکیم هویت دینی و ملی، تقویت خودباوری فرهنگی 

و نشر ارزش های انقالبی و اسالمی را داشت.
بــا این اوصــاف باید منتظر ماند و امیــدوار بود تا 
مسئوالن شهری از بیراهه ای که تا کنون در آن به سر می 
بردند، بازگردند و سکان هدایت فرهنگی شهر در دست 
مدیران جدید به سمت مردم و انقالب اسالمی بچرخد.

نظیر محمدرضا شجریان، سیمین بهبهانی، محمدعلی 
سپانلو و ... مطرح و به تصویب رساندند. مشکل آنجا بود 
که این افراد از هر طرف که مورد بررسی قرار می گرفتند 
نســبتی با ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی ایران 
نداشتند. آنها حتی در مواردی آشکارا به هنجارشکنی 
و حمایت از دشمنان ایران اسالمی نیز پرداخته بودند. 
محمدرضا شــجریان در آشوب های سال 88 صراحتا 
از آشــوبگران حمایت کرد و بــا جمله »اینها 1400 
ســال است با هنر مشــکل دارند.« خود را نه در برابر 
جمهوری اسالمی که در تقابل با دین اسالم قرار داده 
بود. سیمین بهبهانی با سابقه سیاه دوران طاغوت نیز 
دست کمی از او نداشت. اشعار مستهجن و مبتذل او 
شهره محافل ادبی بود و بی قیدی اش نسبت به اسالم 
و تعالیم مذهبی بر کسی پوشیده نبود. تکریم این افراد 
در قالب نامگذاری های خیابانی نه تنها اقدامی فرهنگی 
نبود بلکه رویکرد ضدفرهنگی شورای شهر تهران در 
ترویج ارزش های غربی از طریق برجسته کردن عناصر 


