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مراسلم عزاداری امام حسلین )ع( در ايران اسلامی با 
قرائت زيارت های امین اهلل و عاشورا آغاز شد و دسته های 
عزاداری با تجمع در مسلاجد و تکايا به ياد امام حسین 

)ع( و يارانش به سوگ و عزاداری نشستند.
 جای جای ايران در عاشلورای حسلینی شلاهد حضور 
دلدادگان بله خاندان اهل بیت )ع( بلود. البته حضوری 
تلوام بلا فاصلله گلذاری اجتماعلی و رعايلت تدابیلر  
بهداشلتی. سراسلر ايلران اسلامی در روز عاشلورای 
حسلینی سیاهپوش و عزادار گشلت. میلیون ها عاشق 
حضلرت سیدالشلهدا در جای جلای ايران بلا برگزاری 
مجالس عزا ياد شلهید کربا؛ امام حسین )ع( را گرامی 
داشلتند. مراسلم عزاداری امام حسلین )ع( در بیشتر 
شلهرهای ايران، بعد از نماز صبح و با قرائت زيارت های 
امیلن اهلل و عاشلورا آغاز شلد و دسلته های علزاداری 
بلا تجمع در مسلاجد و تکايا به ياد امام حسلین )ع( و 

يارانش به سوگ و عزاداری نشستند.

 لرستان غرق در عزای حسین)ع(
عاش��قان و دلس��وختگان اه��ل بی��ت)ع( در لرس��تان در 

مراسم هاى عزاى سید و س��رور شهیدان و ياران باوفايشان 
شور و شعور حسینى را به نمايش گذاشتند.

مردم لرس��تان در عاش��وراى عزيز زهرا )س( بر سر و سینه 
زدند، هیئت هاى عزادارى و دس��ته جات سینه زنى و زنجیر 
زنى با رعايت پروتکل هاى بهداش��تى در اماكنى كه در نظر 
گرفته ش��ده بود حضور يافتند تا در عزادارى س��ید و ساالر 

شهدا سنگ تمام بگذارند. 
مردم ب��ا رعاي��ت كامل پروتکل ه��اى بهداش��تى همچون 
سال هاى گذش��ته به خیابان، تکايا و حس��ینیه ها آمدند تا 
بار ديگر با عزادارى و اشك هايش��ان به سید الشهداء لبیك 
گفته باشند! زن و مرد كوچك و بزرگ سیاه پوش به مراسم 
عزاى امام حس��ین )ع( آمدند تا تساليى بر مصیبت مهدى 

صاحب الزمان)عج( باشند.
عاش��قان اباعبداهلل در جاى جاى اس��تان لرس��تان بر سر و 
سینه زدند و در سوگ مظلوم دشت كربال و 72 تن از ياران 
باوفايش اش��ك ماتم ريختند. هرچند امسال ويروس كرونا 
سبب شد تا شکل عزادارى هاى محرم كمى متفاوت تر شود 
اما شور و شعور حسینى در مردم اين ديار پر فروغ تر بود و 

همه همدل بودند تا با نذرهاى متفاوت به سالمت عزاداران 
حسین زهرا)س( كمك كرده باشند.

امس��ال نیز بس��یارى از عزاداران حس��ینى در لرستان و به 
ويژه ش��هر خرم آباد اينبار با رعايت پروتکل هاى بهداشتى و 
به سنت هرس��اله جامه خود را ِگل مالى كردند تا اوج غم و 
ماتم خود را به ش��هادت مظلوم كربال نشان دهند و بگويند 
ما ع��زادار عزيز زهرا)س( هس��تیم. عزادارى هاى مردم اين 
ديار تا اقامه نماز ظهر ادامه يافت و به شام غريبان شهیدان 

دشت كربال رسید.
 يزد در غم شلهادت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( به 

سوگ نشست
مردم واليتم��دار دارالعباده يزد همچ��ون ديگر نقاط ايران 
اسالمى، در عزاى س��ید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحس��ین)ع( به سوگ نشستند و با وجودى كه شیوع كرونا 
مانع برگزارى مراس��م هاى عزادارى به صورت گذشته بود، 
ام��ا همچنان عزادارى ها را با رعايت فاصله گذارى اجتماعى 

و استفاده از ماسك برگزار كردند.
در س��ال هاى گذش��ته رس��م ع��زادارى مردم ي��زد به اين 
ص��ورت بود كه هیئت هاى عزدارى يك به يك با حضور در 
ديگر تکايا، حس��ینیه ها و مس��اجد به عزادارى و سوگوارى 
مى پرداختند و عاش��وراى حسینى را به مردم ديگر محالت 
تس��لیت مى گفتند و پس از آن به هیئت و حس��ینیه ديگر 

مى رفتند.
امس��ال اما با توجه به دس��تورالعمل هاى ابالغى ستاد ملى 
كرونا، اين اقدام انجام نشد و هیئت ها در محالت خود اقدام 
به عزادارى كرده و از برگزارى دسته و حركت هاى عزادارى 

در خیابان ها خوددارى كردند.
بسیارى از هیئت هاى عزادارى با پهن كردن فرش آن هم با 
فاصله از يکديگر، مراسم هاى عزادارى را به فضاى باز منتقل 

كردند و در اين مکان ها به عزادارى پرداختند.
 استان فارس غرق در ماتم عاشورای حسینی 

م��ردم اس��تان ف��ارس و ش��هر ش��یراز در دهمی��ن روز از 
محرم الحرام مانند هر س��ال ام��ا متفاوت تر رخت عزا بر تن 
كرده و با ش��یوه هاى نوين در فض��اى مجازى و حقیقى به 

ساحت مقدس امام حسین)ع( عرض ارادت كردند.
روز ده��م محرم اس��ت؛ روزى كه نه تنها ما ش��یعیان بلکه 

تمام��ى آزادى خواه��ان جهان از ش��نیدن آنچه س��ال 61 
هج��رى در چنین روزى بر اهل بیت پیامبر)ص( گذش��ت، 
اش��ك مى ريزند.  روز عاشوراس��ت و دل هاى دوس��تداران 
حس��ین)ع( غمین و گرفته، فرقى نمى كن��د كه در كجاى 
اين دنیا باش��ى، فرقى نمى كند كه مجلس عزا بر پا باش��د 
يا بخاطر كرونا همه چیز مجازى ش��ود، وقتى دلت بى تاب 
حسین)ع( باشد روز عاش��ورا بغضى در گلو دارى كه جز با 

اشك بر اهل بیت پیامبر)ص( آرام نمى گیرد.
روز عاش��ورا تنها روز حزن و گريه نیست، روز حر و آزادگى 
است؛ روز عباس و وفادارى است، روز حبیب بن مظاهرها و 
على اصغرها، روز زينب )س( و چشم زيبابین است كه ظهر 

روز عاشورا فرمود » ما رايت اال جمیال«.
 شلور و شلعور وصف ناپذيلر ملردم بوشلهر در عزای 

سیدالشهدا)ع(
در عاش��وراى حسینى در جاى جاى ش��هرها و روستاهاى 
استان بوشهر صداى نوحه، روضه، عزا و لبیك يا حسین)ع( 
به گوش رس��ید؛ بوشهرى ها در شرايط س��خت كرونايى با 
رعايت پروتکل هاى بهداش��تى جلوه وصف ناپذير ديگرى را 
خلق كردند. در عاش��وراى حسینى سراسر استان بوشهر با 
نص��ب پرچم  و بنر در معابر، خیابان ها، درب منازل، كوچه 
و برزن رنگ عزا به خود گرفته و شهرها و روستاها در ماتم 
است. در حالى  كه عاشوراى حسینى امسال به سبب شرايط 
كرونايى نس��بت به س��ال هاى گذش��ته متفاوت است ولى 
مردم دل  داده به ائمه اطهار)ع( با رعايت دستورالعمل هاى 
بهداش��تى و اس��تفاده از ماس��ك هم��راه ب��ا فاصله گذارى 
اجتماعى ش��ور وصف ناپذيرى در كناره آبهاى خلیج فارس 

به نمايش گذاشتند.
مردم س��وگوار بوش��هرى در اين شرايط س��خت با حضور 
در مراس��م سید و ساالر ش��هیدان حضرت امام حسین)ع( 
و ديگر ش��هداى دشت نینوا نش��ان دادند كه داغ  حضرت 
اباعبداهلل الحس��ین)ع( و ي��اران ب��ا وفايش س��رد ش��دنى 
نیس��ت و فداكارى، واليت مدارى، ايثار و ش��جاعت حضرت 

ابوالفضل العباس)ع( همواره در دل ها زنده است.
عزاداران بوشهرى كه رعايت مقابله با كرونا را در دستور كار 
خود قرار داده اند بیش��تر و بهتر از ديگر مکان ها اين مهم را 
رعايت كردند تا عاش��وراى حسینى امسال به گونه اى ديگر 

در خاطره ها و تاريخ ثبت و ضبط شود.
جاى جاى اين استان در عاش��وراى حسینى، صداى نوحه، 
روض��ه، ع��زا و لبی��ك يا حس��ین)ع( به گوش مى رس��د و 

سوگوارى مردم بوشهر در اين شرايط سخت ماندگار شد.
 حرم مطهر رضوی سیاهپوش عاشورای حسینی 

بارگاه منور امام هشتم شیعیان همزمان با عاشوراى حسینى 

غرق در ماتم و عزا شد.از نخستین ساعات صبح روز عاشورا، 
مراس��م عزادارى در صحن هاى مختل��ف حرم منور رضوى 

برگزار شد و زائران و مجاوران به عزادارى پرداختند.
از س��وى ديگر با توجه به ممنوعیت دسته روى هیئت هاى 
مذهبى به دلیل شیوع ويروس كرونا و مقابله با فراگیرى آن، 
در محالت مختلف ش��هر مشهد مقدس به ويژه خیابان هاى 
منته��ى ب��ه حرم رض��وى با رعاي��ت تمام��ى پروتکل هاى 

بهداشتى مراسم عزادارى برگزار شد.
 عزاداری مرزنشینان پارسیانی در رسای ساالر 

شهیدان
مردم س��وگوار پارس��یان همزمان با ايام محرم با حضور در 
مسجد سید الشهدا پارسیان در رساى سرور و ساالر شهیدان 
و ياران باوفايش گريس��تند.عزاداران حسینى در جاى جاى 
پارسیان در ايام محرم با رعايت پروتکل هاى بهداشتى، گرد 
هم آمده و در غم ش��هادت حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( به 

عزادارى پرداختند.
مراسم هاى عزادارى امسال با توجه به شیوع ويروس كرونا، 
با رعايت پروتکل هاى بهداش��تى اعالم ش��ده از سوى ستاد 

ملى كرونا برگزار شد. 
 اقامه عزا در خیمه سبز حسینی زواره

خیمه سبز حس��ینى »زواره« شهرستان اردستان امسال با 
ش��یوع ويروس كرونا مراس��مات مذهبى را به همراه رعايت 
كامل پروتکل هاى بهداش��تى برگزار كرده است.خیمه سبز 
حسینى ش��هر زواره از توابع شهرستان اردستان از گذشته 
محل برگزارى مراس��م ها و آيین ه��اى مذهبى ايام محرم و 
صفر به صورت تعزيه و روضه بوده اس��ت و هرساله عاشقان 
اه��ل بیت عصم��ت و طه��ارت)ع( در اين بی��رق اقامه عزا 

مى كنند.
اين مراسم تا چند سال گذشته همراه با تعزيه همراه بود كه 
در حال حاضر فقط مراسم هاى روضه خوانى برگزار مى شود 
چراكه امس��ال با توجه به ش��رايط خاص بیمارى منحوس 
كرونا اين حس��ینیه در برگزارى مراسم ها از نظم خاصى در 

اجراى پروتکل هاى بهداشتى برخوردار بوده است.
همه ش��هرها و اس��تان هاى كش��ور با برگزارى مراسم روز 
عاش��ورا با رعايت روش هاى بهداشتى، به برگزارى عزادارى 

پرداختند و به نداى هل من ناصر حسینى لبیك گفتند.
در ته��ران نیز مردم ب��ا وجود وضعیت قرمز در اين ش��هر،  
دسته ها و هیئت هاى عزادارى با رعايت شیوه هاى بهداشتى 

توصیه شده به عزدارى پرداختند. 
عزاداران حسینى نشان دادن كه در شرايط ويژه نیز مى توان 
پاى اعتقادات قلبى و مذعبى خود ايستاد و به حسین لبیك 

گفت.  تسنیم

خواص و عوام در اين راهى كه مى پیمايیم، نقش 
دارن��د و اگر ذره اى غفلت و سس��تى س��راغمان 
بیايد، كربال تکرار خواهد ش��د؛ و عبرت است كه 
كربالى حال حاضر را با نابودى يزيديان زمان به 

تصوير خواهد كشد.
عاش��ورا ب��ه دنیا آموخت، در هر دين و مس��لکى 
كه هس��تیم، شیعه يا س��نى، نصرانى يا زرتشتى 
فرق��ى نمى كن��د، نبايد عزت خ��ود را با بیعت به 
ذل��ت ببريم. ابا عب��داهلل الحس��ین )ع( به جنگ 
نیام��ده بود، از سرنوش��ت خود و اه��ل بیت آگاه 
بود، مى دانس��ت بیايد، كشته خواهد شد، آن هم 
به دس��ت ش��قى ترين افراد. يارانش اندك بودند، 
آنق��در اندك كه قطره اى در میان هزاران حرامى، 
ام��ا اين قطره آنچنان عمقى داش��ت كه با وجود 
مرگ همه ياران وفادار و اس��یرى اهل بیت، تأللو 

و درخش��ندگى آن پس از قرن ها، چش��مان عالم و 
عالمی��ان را به خود خیره كرده اس��ت. برخى ديدگان از اين درخش��ش 
نور مى گیرند، برخى كور مى ش��وند. كربال مأواى عاشقانى است كه دل به 
دلداگى حسین سپرده اند. رسم عاشقى را از برادر آموختند، برادرى، چون 
عب��اس، كه همچون او در دنیا يافت مى نش��ود. ابو فاضل در روز تاس��وعا 
بردارى را كامل كرد. اندك و قلیل هستیم، همچون ياران حسین در روز 
عاش��ورا، همواره همین بوده است، باطل كثیر و حق قلیل، اما شکست و 
نابودى براى جبهه باطل، وعده صادق الهى است. قیام عاشورا را هر كس 
به شکس��ت تعبیر كند، فلسفه آن را نفهمیده، اين چه شکستى است كه 
1400 س��ال است جريان دارد و هر سال عمق اين واقعه، نمايان تر گشته 
و مردمان زيادى را به سوى خود جذب مى كند. جاذبه و مغناطیس آن و 
حال و احوال آن خاك و آب در كربال چیست؟ ّسر عاشورا در كجا است؟ 

كه حتى نديده، عالمیان را فرا مى خواند و به سوى خود مى كشد؟
راز كربال در عش��ق است، خالصه محش��ر كربال در اين واژه نهفته و براى 
درك آن بايد نکته دان عشق باشى نه نکته بین، تا بتوانى در وادى كربال 

عشق بازى كنى؛ و براى درك آن از حافظ يارى مى گیريم كه سروده.
زان يار دلنوازم شکريست با شکايت

گر نکته دان عشقى بشنو تو اين حکايت
رندان تشنه لب را آبى نمى دهد كس

گويى ولى شناسان رفتند از اين واليت
در زلف چون كمندش  اى دل مپیچ كانجا

سر ها بريده بینى بى جرم و بى جنايت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و مى پسندى

جانا روا نباشد خونريز را حمايت
حس��ین )ع( عش��ق را معنا كرد و مفهوم آن را به عالم نمايان ساخت. هر 

كه در اين راه قدم بگذارد:
راهى است راه عشق كه هیچش كناره نیست

آنجا جز آن كه جان بسپارند چاره نیست
حال و روز اين روز هاى ما، مرز میان حق و باطل اس��ت، فاصله اين دو به 
نازكى يك تار مو، مردمان را با ش��ك و ترديد روبرو كرده كه كافى اس��ت 
اندكى درنگ در دل آن ها ش��کل بگیرد تا لغزش��ى بیافريند و سقوط در 

گرداب را رقم بزند؛ و اينجاس��ت كه موالنا به فرياد 
مى رسد و مى گويد:

بنماى رخ كه باغ و گلستانم آرزوست
بگشاى لب كه قند فراوانم آرزوست 
اى آفتاب حسن برون آ دمى ز ابر
كآن چهره مشعشع تابانم آرزوست

و اين آفتاب ُحس��ن و چهره مشعش��ع تابان، جز ابا 
عبداهلل الحس��ین و عاشورا نیس��ت؛ و در اين كارزار 
سرنوش��ت س��از دوران، همه حجت مسلمانى ما از 
امیر مؤمنان على )ع( تا كريم اهل بیت و اباعبد اهلل 
اس��ت تا حجت اهلل االعظم، »بَِقَیُّت اهلَلِهّ َخْیٌر لَُکْم إِْن 

ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن«
بگذاريد بیعت كنند، دست خیانت را به سوى يزيد 
و يزيدي��ان دوران دراز كنن��د، بگذاريد با ش��یطان 
بزرگ عه��د و عقد اخوت ببندن��د و با آن هايى كه 
كم��ر به قتل مس��لمانان بس��ته اند، هم پیاله ش��وند. 
حرجى نیس��ت، تکلیفشان را، خود روش��ن كرده اند، كرباليى ديگر در راه 
اس��ت، اما قرار نیست عاشوراى سال 61 با آن شرايط تکرار شود كه همه 
ياران اباعبداهلل )ع( به شهادت برسند و يزيديان بر سر كار باشند. انقالب 
ايران، حکومت اسالمى را برپا كرده و مى رود تا خود را به اوج شرايط يك 
حکومت اس��المى برساند. راه هست، چاه هست، مانع و بیراهه هم هست، 
اما راه را ش��ناخته ايم، ش��ايد در اين راه خناسانى هم باشند اما، چراغ پر 

فروغ عاشورا روشن است و درس عبرت براى ما.
مقام معظم رهبرى در جمع فرماندهان و نیرو هاى لشکر 27 محمد رسول 
اهللّ  در تاري��خ 20 خرداد 1375 فرمودند: »در مباحث مربوط به عاش��ورا 
سه بحث عمده وجود دارد: يکى بحث علل و انگیزه  هاى قیام امام حسین 
علیه  الس��الم اس��ت... بحث دوم بحث درس  هاى عاشورا است... بحث سوم 
درباره عبرت  هاى عاش��ورا است، كه چند س��ال قبل از اين، ما اين مسأله 
را مطرح كرديم كه عاش��ورا غیر از درس  ه��ا، عبرت  هايى هم دارد. بحث 
عبرت  هاى عاشورا مخصوص زمانى است كه اسالم حاكمیت داشته باشد. 
حداقل اين است كه بگويیم عمده  اين بحث مخصوص به اين زمان است، 

يعنى زمان ما و كشور ما، كه عبرت بگیريم...
 وقتى امام حس��ین علیه  السالم كشته ش��د، وقتى فرزند پیغمبر از دست 
رف��ت، وقتى فاجعه اتفاق افتاد، وقتى حركت تاريخ به س��مت سراش��یب 
آغاز ش��د، ديگر چه فايده؟... اگر خواص در هن��گام خودش، كارى را كه 
الزم اس��ت، تش��خیص دادند و عمل كردند، تاريخ نج��ات پیدا مى  كند و 
حسین بن على  ها به كربال كشانده نمى  شوند. اگر خواص بدفهمیدند، دير 
فهمیدن، يا نفهمیدند و با هم اختالف كردند... معلوم اس��ت كه در تاريخ 

كربال تکرار خواهد شد.«
و اي��ن عب��رت عاش��ورا، در زمان م��ا بیش��تر نم��ود دارد، كارزار كنونى، 
شباهت هاى بس��یارى به قیام اباعبداهلل الحسین )ع( دارد، خواص و عوام 
در اي��ن راهى ك��ه مى پیمايیم، نقش دارند و اگر ذره اى غفلت و سس��تى 
س��راغمان بیايد، كربال تکرار خواهد ش��د؛ و عبرت است كه كربالى حال 

حاضر را با نابودى يزيديان زمان به تصوير خواهد كشد.
عاش��ورا نزديك است، درست زمانى است كه فرزند اباعبداهلل قیام را آغاز 

مى كند و تا آن زمان، ولى شناسان در اين واليت خواهند ماند.میزان

یادداشت

گزارش

اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي

اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي در نظر دارد انجام خدمات مالى و حسابدارى حوزه عملکرد سازمان ملى زمین و مسکن 
در سطح استان را به مدت یکسال به موسسات عضو جامعه حسابداران رسمى ایران به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومى واگذار 
نماید کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه  1399/06/05  می باشد.
براساس بند «د» تبصره 3 الیحه قانونی منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی، کارکنان دولت از شرکت در این فراخوان منع 

گردیده اند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1399/06/05 لغایت 1399/06/11 باشد.
 پایان مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 12 ظهر  روز دوشنبه مورخ 1399/06/24 می باشد.

زمان بازگشایی پاکتها  : پاکتهاي الف و ب  مورخ  1399/06/25  ساعت  10  صبح و پاکت ج مورخ 1399/06/26 ساعت 10 صبح  می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاي الف : 
ادرس: استان مرکزي- اراك- خیابان 15 خرداد- اداره کل راه و شهرسازى استان مرکزى- تلفن : 08633130172

الزم به ذکر است نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار فقط باید به یکی از صورتهاي  زیر باشد و در پاکت الف ارائه شود .
واریز  شناسه  با     IR   670100004001037106372777 شباى   حساب  شماره  به  مذکور  وجه  واریز  بانکی  رسید   ( الف 

929286500122000000000000000022 نزد بانک مرکزى ج.ا.ا بنام تمرکز وجوه سپرده 
ب) ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما 

*-یک نسخه از کلیه اسناد مناقصه موجود در سامانه تدارکات الکترونیک دولت میبایست پس از تکمیل ، ضمن بارگذارى و ارسال از طریق 
سامانه تدارکات کپى برابر اصل گردیده و به اداره پیمان و رسیدگى اداره کل تحویل گردد.

*- تامین اعتبار پروژه از محل بودجه جارى برنامه اجرایى سال 1399 سازمان ملى زمین و مسکن و بصورت نقدى مى باشد و مدت قرارداد 
از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت دوازده ماه مى باشد .

*- اعالم برنده مناقصه با حداقل تعداد یک نفر پیشنهاد دهنده قیمت انجام میپذیرد.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 27313131
دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش «ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر» 
موجود است.

همچنین متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره پیمان و رسیدگی و یا به سایت اینترنتی اداره کل راه و شهرسازي 
استان مرکزي به نشانیWWW.markazi.mrud.ir  مراجعه نمایند.

آگهى تغییرات شــرکت خدمات فنى مهندســى بنیان ســازان شــاهوار 
سهامى خاص به شماره ثبت 2251 و شناسه ملى 10480087130 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/1/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سمیرا محبى به شماره 
ملــى4592126696 به عنوان بازرس اصلى و آقاى مســعود خواجوى 
به شــماره ملى4580070781 به عنوان بازرس على البدل براى یک 

سال مالى انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى شاهرود (964562) 8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامهتلفنیآگهیمیپذیرد

@siasatrooz

ایران اسالمی در عزای سید و ساالر شهیدان 

نمایش شور و شعور عاشقان اباعبدالله الحسین)ع( 

نکته دان عشق و ولی شناسان عاشورایی


