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مسئولیت هنرمندان در مقابل آمریکا چیست؟

در انتظار همراهی هنر
 با خروش حماسی مردم 

آرش فهیم بخش پایانی

* غالمرضا سازگار از شاعران آئینی کشورمان: عظمت حماسه ای که مردم پس از 
شهادت حاج قاسم سلیمانی آفریدند را، نه با قلم، نه با سخن و نه با شعر نمی  توان توصیف 
کرد. من در این 78سالی که از خدا عمر گرفته ام پس از رحلت حضرت امام خمینی)ره( 

چنین خروش خودجوش مردمی را ندیده ام.

کســانی که دوران انقــالب و دفاع 
مقدس را به یاد دارند، فراموش نکرده اند 
که هنرمنــدان در آن دوران چگونه در 
ســنگرهای مختلف به خلق آثار هنری 
ازخودگذشتگی های  و  درباره مجاهدت ها 
از  بسیاری  هم  هنوز  می پرداختند.  مردم 

آن آثار، قدرت و جذابیت دارند. 
شعر و سرود و در پی آن، نقاشی و کاریکاتور 
و تئاتر به خاطر قابلیت خلق سریع اثر، پیشگام 
ورود به متــن مبارزات انقالبــی بودند. آثاری 
که عالوه بر پاسداشت رشــادت ها و ایستادگی 
نیروهای انقالب در جبهه های گوناگون، حال و 
هوا و وضعیت آن دوران را نیز به عنوان ســند 

تاریخی به نسل های آینده منتقل کردند.
 به طور مثال، با مروری بر این آثار می توان 
دریافت که »مرگ بر آمریکا« و مخالفت با سازش 
با ابرقدرت ها، یکی از اهداف و شعارهای محوری 
انقالب اسالمی در دهه های پنجاه و شصت بود. 
این روزها، باز هم مانند سال های انقالب و دفاع 
مقدس، تقابل با آمریکا به یک آرمان ملی تبدیل 
شده است و این بار »انتقام سخت« اسم رمز این 

مقابله است. 
امروز نیز برخی از هنرمندان در کنار مردم 
قرار گرفته و آرمان ها و مطالبات ملی را نمایش 
می دهند. این جنبش در شــعر آغاز شده است، 
منتظریم تا گالری های سرد و بی روح بار دیگر 
شاهد آثار تجسمی گرم و پرخون باشند، تئاتر 
افیون زده میزبان نمایش های مردمی باشــد و 

سینمای خنثی و سترون دوباره به پا خیزد و... 
از تراژدی تا حماسه

ترور سپهبد قاسم سلیمانی توسط آمریکا، 
فقط حذف فیزیکی یک شخصیت نظامی نبود؛ 
سلیمانی تجلی هویت، عظمت، قدرت و فرهنگ 
کشور ما محسوب می شد و آمریکا با این اقدام، 

گویی همه ایران را زخمی کرد.
 قاسم سلیمانی برای مردم امروز ایران باالتر 
از همه اسطوره های دست نایافتنی و افسانه ای 
اســت. برای نسل ما دیگر رســتم و سهراب و 
اسفندیار، عظمتی ندارد وقتی قاسم سلیمانی را 
دیدیم. اسطوره های هالیوودی، با هزاران ترفند 
و جلوه های ویژه در مقابل سردار سلیمانی، خورد 
و حقیر هستند. هر چند تاریخ 40 سال گذشته 
ثابت کرده که هر توطئه خونباری، خون تازه ای 
را در رگ های ملت ایران جاری می سازد و از پس 
هر تراژدی، یک حماســه بزرگ خلق می شود. 
همچنانکه خون قاســم سلیمانی این روزها در 
سرتاسر ایران و منطقه در حال جوشیدن است 
و ســیل راه انداخته است. سیلی که نباید بند 
بیاید؛ حــاال نوبت مردم ایران اســت تا در هر 
ساحتی، فعالیت های خود را علیه دولت آمریکا 

تنظیم کنند. 
اگر آمریکا نماینده راستین ملت ایران را به 
شهادت رساند، اینک نمایندگان همه بخش ها 
و عرصه هــای اجتماعی و فرهنگــی ایران باید 
پلیدی آمریکا را به همه جهان شهادت بدهند. 
در این میان، شاعران و فعاالن هنرهای تجسمی، 

عده ای پوستر منتشر کردند و پخش می کردند، 
عده ای دسته عزا راه انداختند و خالصه هرکس 
احساس می کرد دینی برگردن دارد و باید برای 
ســپهبد شهید سلیمانی کاری انجام دهد. حتی 
عده ای از مردم در تهران خانه هایشان را به روی 
مسافرانی که از راه دور برای مراسم تشییع آمده 
بودند، باز کردند و عده ای هم در خانه هایشــان 
را باز کرده بودند تا مردم برای رفع خســتگی به 
خانه هایشان بروند، درست همان چیزی که ما در 

دهه 60 تجربه کردیم.«
وی می افزاید: »هنرمندان متعهد کشورمان 
نیــز پا به پــای مردم به صــورت خودجوش به 
میدان آمدند، و  اشــعار حماسی و ماندگاری را 
خلق کردند.شهادت شــهید محسن حججی و 
سردار ســلیمانی، جریانی مهم در شعر به وجود 
آورد و حماسه سرایی های دوران جنگ تحمیلی 
را دوباره زنده کرد. در نتیجه شاعران باید همت 
کنند و بهترین اشعارشان را برای سردار سلیمانی 
و مدافعان حرم بســرایند. شاعران طنزپرداز نیز 
باید طبق همــان فرمایش حضرت آقا مبنی بر 
هجو ترامپ و دولت های مزدور عربی، با شــعر 
هجــو به این جریان به وجود آمده کمک کنند و 

سردمداران استکبار را هجو کنند.«

ثبت خروش مردم در هنر
خروش تاریخی ملت ایــران در بدرقه پیکر 
ســپهبد شهید قاســم ســلیمانی و همرزمان 
شهیدش، خود یک واقعه مهم تاریخی است که 
هنرمندان و ادیبان نمی توانند به سادگی از کنار 
آن بگذرند. قیام ملی تشییع سلیمانی و یارانش، 
خود یک انقالب مردمی و عامل تحول فرهنگی 
و اجتماعی اســت. هم از این روست که بسیاری 
از دشــمنان انقالب اسالمی، از خیزش مردم در 
این حادثه، به هراس افتادند و ســعی در لکه دار 
کردن آن نمودند. آنها حتی از پیکر بی جان قاسم 

سلیمانی نیز می ترسند!
عباســعلی براتی پور شاعر پیشکسوت درباره 
مســئولیت هنرمندان درباره قیام باشکوه ملت 
ایران در تشــییع پیکر حاج قاســم سلیمانی به 
گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »این حماسه 
بزرگ و تاریخی، رسالتی بزرگ بر دوش شاعران 
و هنرمندان نهاده، و آن هم اینکه ما شــاعران و 
دیگر هنرمندان باید این خروش تاریخی را با زبان 
هنــر هم ماندگار کنیم و به گوش همه جهانیان 
برسانیم. خواست مردم مسلمان و همه مظلومان 
و آزادی خواهان جهان، انتقام خون این شهیدان 
عزیز و خصوصا شــهید سپهبد سلیمانی است و 

این شاعران هستند که می توانند با اشعار حماسی 
و مطالبه گرانه خود، در تحقق این خواسته مردم 
نقش آفرینــی کنند. شــاعران متعهد و انقالبی 
وظیفه دارند، آرمان ها و اهداف این شــهید عزیز 
را با بهترین واژه ها و ابیات برای مردم بیان نمایند 
و به نســل های بعدی منتقل سازند. چنین هم 

خواهد شد.«
سرودن برای سلیمانی

 عبادت هنر است!
غالمرضا سازگار از شاعر آئینی کشورمان در 
گفت وگو با گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: 
»عظمت حماســه ای که مردم پس از شــهادت 
حاج قاسم ســلیمانی آفریدند را، نه با قلم، نه با 
ســخن و نه با شــعر نمی  توان توصیف کرد. من 
در این 78ســالی که از خدا عمر گرفته ام پس از 
رحلــت حضرت امام خمینی)ره( چنین خروش 

خودجوش مردمی را ندیده ام.«
وی می افزاید:» ما شعر گفتیم و قلم زدیم اما 
این شهیدان در جبهه ها به آن عمل کردند و به 
راستی که شعر واقعی را آنها در جبهه ها سرودند 
و حماسه ها خلق کردند. بنابراین، شعر سرودن 
برای این سردار شهید و دیگر همرزمان شهیدش 
عبادت است و سعادتی است که نصیب هرکسی 
نمی شود. شاعران متعهد با اشعار خود می توانند 
جبهه مقاومت را پشتیبانی کنند و این رسالت و 
نقشــی بزرگ است که باید ما شاعران نسبت به 

آن انجام وظیفه کنیم.«
ســازگار تصریح می کند: » این رزمندگان با 
سالح شان در صحنه بودند و امروز هم این خیل 
عظیم مردم با قدم هایشــان به میــدان آمدند، 
شــاعران هم باید با اشعارشان به صحنه بیایند و 
مانند دیگر اقشار جامعه نقش خود را ایفا کنند.«

مقاومت هنری مقابل آمریکا را 
جهانی کنیم!

یکی از نخستین حرکت های هنری در جهت 
»انتقام ســخت« از آمریکا در عرصه فرهنگ و 
هنر، برگزاری نمایشــگاه کارتــون و کاریکاتور 
»ترامپیســم« است. این نمایشــگاه با محوریت 
انتقاد و هجو رئیس جمهور و دولت آمریکا برگزار 

شده است.
 نکته جالب، اســتقبال گسترده هنرمندان 
خارجی از این مسابقه است. 625 هنرمند از 79 
کشور جهان با ارائه هزار و 864 اثر در این مسابقه 
شــرکت کردند که آثار برگزیده آن در نگارخانه 
ابوالفضل عالی حوزه هنری به تماشا درآمده است. 
طباطبایــی،  شــجاعی  مســعود  ســید 
کاریکاتوریست و دبیر مسابقه ترامپیسم در گفت 
وگو با گزارشــگر روزنامه کیهان، از حضور تعداد 
قابل توجهی اثر با موضوع شهید قاسم سلیمانی 
در ایــن نمایشــگاه خبر می دهــد و می گوید: 
»هنرمندان مســتقل و آزاده جهان که اغلبشان 

نیز از معتبرترین شخصیت ها در فضای هنری 
دنیا محســوب می شــوند از ما توقع دارند تا 
نسبت به اتفاقات جهانی و منطقه ای بی تفاوت 
نباشــیم. بعد از ترور ســردار شهید سلیمانی 
توسط رژیم تروریست آمریکا، هم به دلیل این 
مطالبه هنرمندان جهان و هم به خاطر سیلی 
زدن بــه آمریکا در جنگ نرم، فراخوان دومین 
دوره مســابقه کارتون و کاریکاتور ترامپیســم 
را منتشــر کردیم که با استقبال بسیار خوبی 
از ســوی هنرمندان جهان همراه شد. تعدادی 
از این آثار هم با موضوع ســپهبد شهید قاسم 
سلیمانی طراحی شده اند که این اتفاق، ما را به 
ایــن فکر انداخت که بخش ویژه ای را برای آن 

در نظر بگیریم.«
وی که خــودش نیز ازجملــه هنرمندانی 
اســت که کاریکاتورهایی را با مضمون »انتقام 
سخت« از آمریکا طراحی کرده، توضیح می دهد: 
»واقعیت این است که همه قالب های هنری و به 
ویژه کارتون و کاریکاتور به خاطر زبان بین المللی 
و قابــل فهم برای همه مردم، ظرفیت بســیار 
زیادی برای مقابله با ظلم و ســتم و افشاگری 
علیه آمریکا دارد. یک هنرمند مثل ناجی العلی 
با آثارش آنچنان نفس رژیم صهیونیســتی را 
گرفت که او را برنتابیدند و به شهادت رساندند. 
کارلــوس لتوف، یک کاریکاتوریســت برزیلی 
است که مسلمان نیست و کشورش فرسنگ ها 
از منطقه ما دور اســت اما بــا آثارش آنچنان 
اسرائیل را دچار هراس می کند که حزب لیکود 
وی را به مرگ تهدید کرده است. موقع برگزاری 
مسابقه »هولوکاست« نیز دیدیم صهیونیست ها 
و حامیان آنها چگونه سراســیمه شدند و چهار 
وزیر امور خارجه دولت های غربی واکنش نشان 
دادند و خود نتانیاهو به ســازمان ملل شکایت 
کرد. حتی منوشــه امیر گوینده فارســی زبان 
رادیو رژیم صهیونیســتی نیز به خاطر برگزاری 
این مســابقه به بنده لقب آدمخوار را داد! همه 

اینها نشان دهنده تأثیر زبان هنر است.«
شــجاعی طباطبایی اضافه می کند: »حتی 
در دوره اول برگزاری مسابقه ترامپیسم هم ما 
شاهد واکنش های تند و خشم آلودی از سوی 
مراکز دولتی آمریکا بودیم. یکی از این واکنش ها، 
برخورد تند کیگل، مدیر سندیکای کاریکاتور 
با فدراســیون جهانی کاریکاتوریست های اروپا 
بود و این فدراسیون را به خاطر انتشار فراخوان 
مسابقه »ترامپیسم« مورد انتقاد شدید قرار داد. 
این در حالی است که امسال نه تنها هنرمندان 
از فدراسیون جهانی کاریکاتور شرکت می کردند 
بلکه رئیس و معــاون آن نیز برای ما کارتون و 
کاریکاتور ارسال کردند. همچنین روزنامه تایمز 
اســرائیل بالفاصله حتی قبــل از فراخوان این 
مسابقه موضع گرفت که نشانه وحشت آنها از 

این اتفاق است.

پیشــگام هســتند و از همان روز نخست پس از 
شهادت حاج قاسم به میدان آمدند و با آثارشان، 
به انتقام جویی ملت ایران از آمریکا، جال و زیبایی 

بخشیدند.
 ساعاتی از شهادت سپهبد قاسم سلیمانی به 
دست آمریکای جنایتکار نگذشته بود که شعرها 
و تابلوهای نقاشــی و کاریکاتور درباره آن شهید 
خلق شد. برخی نمایشنامه نویسان نیز دست به 
کار شــدند تا در تئاتر به ادای دین به حاج قاسم 
بپردازند. هر چند که این حرکات، در مقایســه با 
امــر اجتماعی درحال وقوع، بســیار اندک و کم 

شمار هستند.
حســن روح االمین، اولین نقاشی بود که با 
تابلوی »اصحاب آخرالزمانی اباعبداهلل علیه السالم« 
واکنش نشان داد. قصد گفت وگو با این هنرمند 
را داشتیم، اما او گفت که اهل مصاحبه نیست. 

پس ســراغ شــاعران رفتیــم. دکتر عباس 
احمدی شــاعر و مدرس دانشگاه در گفت وگو با 
گزارشگر روزنامه کیهان می گوید:»فضای شهرهای 
کشورمان در این چند روز مانند فضای دهه 60 
شــده بود، همان زمان هایی که مردم به صورت 
خودجوش در مساجد جمع می شدند، برای کمک 
به جبهه فعالیت می کردند، هرکس به نوبه خود و 
بدون اینکه کسی دستور یا فراخوانی بدهد، کاری 
انجــام می داد، بعضی ها ایســتگاه صلواتی زدند، 

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴6۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱6۸۸۹۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲6۹۹7 

و شناسه ملی ۱0۱007۲۴6۴۵
 6۱0۴ ۳۳77 ۴۳۹7 متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب 0۱067۱۳۵۹۵00۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳6۵/۳6۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

ه 
ج

و
ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/۴80/0001/7۴0/000روزنامه کیهان

9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/000۴/860/0002/۴30/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250۴06/000مجله کیهان بچه ها

__________33۴/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مــورخ 1396/4/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان شرکت منتهی به 
95/12/29 مــورد تصویب قرار گرفت. آقای علیرضا 
بکلــری به شــماره ملــی 0045100829 بعنوان 
بازرس اصلی و آقای افشین رضاخان ویلیائی بشماره 
ملی 0044001363 بســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت 
جهاد تعاون )سهامی خاص( به شماره شناسه ملی 
10101382904 به نمایندگی آقای حسین فهمیده 
شماره ملی 0041974451 آقای مجتبی نعمتی جم 
شماره ملی 0036203270 و شرکت خدماتی نباتات 
علوفه ای ایران )ســهامی خاص( شماره شناسه ملی 
10101405565 به نمایندگی آقای محمد حسن 
مشکوری شماره ملی 0451915501 برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میالد 
سازندگان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۴0۱ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۴۲۴0۸6 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/1/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت 
گیتی گســتر لیو )ســهامی خاص( به شماره ثبت 423475 و 
شناســه ملــی 10320760004 به نمایندگــی آقای منصور 
رضایی به کــد ملی 0055533213 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره شــرکت افق گنجینه ایرانیان به شماره ثبت 376113 
و شناســه ملی 10320247637 بــه نمایندگی آقای ابراهیم 
قاســمی به کد ملــی 0420967540 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره شرکت سرمایه یمین )سهامی عام( به شماره ثبت 
239515 و شناســه ملی 10102803034 به نمایندگی آقای 
ابراهیم جانی به کد ملی 0071872809 ســمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از قبیل 
چک، برات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و یکی 
از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است، و 
در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضاء به تنهایی همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور 
با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

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

آگهی تغییرات شرکت تامین اندیش کاسپین 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲6۱۸۴ 

و شناسه ملی ۱0۳۲07۸7۸۱۲ 

»اطالعیه«
به اســتناد تبصــره ذیل مــاده 302 قانون آیین دادرســی 

دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مصوب 

1379/1/21، نظر به اینکه پرونــده آقای علیرضا معدن نژاد 

کارمند رســمی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در هیئت 

بدوی رســیدگی به تخلفات اداری شماره یک وزارت مذکور 

به استناد بند )29( ماده )8( قانون رسیدگی به تخلفات اداری 

با موضوع اتهام  غیبت غیرموجه متوالی از تاریخ 1398/8/1 

به بعد مطرح و در دست رسیدگی می باشد؛ لذا به این وسیله 

به نامبرده ابالغ می گردد از تاریخ نشــر این آگهی به فاصله 

زمانــی 10 روز مهلــت دارند دفاعیه خود را با ذکر شــماره 

تلفــن، آدرس کامــل محل کار و محل ســکونت به هیئت 

مذکــور واقع در خیابان جمهوری- خیابان ظهیراالســالم- 

 بن بســت خاورمیانــه- ســاختمان فرهنــگ- طبقــه دوم

تحویل نمایند.

اداره کل امور اداری و منابع انسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی م الف3500


