
گزارش روز

افقی: 
1-س��ی و چهار س��ال پیش در چنین روزی امام خمینی 
رحمه اهلل علیه فرمان تش��کیل این نهاد مقدس و زیربنایی 
را صادر کردند 2-خصلتی مهم که هر مؤمن باید از رس��ول 
خ��دا صلی اهلل علیه و آله و س��لم در رفتار خ��ود قرار دهد 
3-عظیم ترین راهپیمایی شیعیان برای برپایی سوگواری این 
روز هر ساله در عراق برگزار می شود- شهری در سر راه جاده 
تهران، مشهد- زادگاه محمد زکریای رازی 4-پاک شدن از 
آلودگی- شاعر می گوید بر هر درد بی درمان دواست- مخترع 
دینامیت 5-بیستمین سوره قرآن کریم- حمله ناگهانی- نوای 
آرامش بخش مادران برای خواباندن کودکان 6-هوای پیرامون 
زمین- نوعروس هزار داماد- س��روری و بزرگی 7-رمانی از 
داستایوفسکی-نوعی آجر- ملکه گلها- راز نهان 8-فیلمی از 
مجید مجیدی- دریاچه ای در شرق دریاچه مازندران-زبان 
رایج مردم هندوستان 9-مجازاتی برای محکومین- گوشه ای 
در موسیقی- عصری در زندگی بشر 10-از این بیشتر نه الزم 
است و نه ممکن- یک حرف و سه حرف- شهری در استان 
مرکزی که بزرگان بسیاری از آن برخاسته اند 11-پادشاهی 
که کوه نور را از هندوس��تان آورد- افترازننده- از تقسیمات 
قرآن��ی 12-رئیس کاروان حج- راه و روش- زنده و 
باقی 13-نام یکی از پسران حضرت نوح علیه السالم- آنچه 
کاس��ب ها باید آن را نصب العین خود قرار دهند- از گیاهان 
داروی��ی 14-جوی های بزرگ آب- نوعی ش��یرینی- دایی 
بوشهری ها 15-ساز شکوه گر- سیال شگفت انگیز- بزرگترین 
دانش��مند دوره صفویه ک��ه آثاری ویژه از خ��ود به یادگار 

نهاده است.

عمودی:
1- زیباترین زمزمه عشاق با خالق خویش- پدر علم 
شیمی که از شاگردان امام جعفر صادق علیه السالم 
ب�ود 2-بی فای�ده و بیه�وده- درخ�ت معروف�ی در 
بهشت- سلسله ای که در دوران حکومت آنها زبان و 
فرهنگ فارسی گسترش چشمگیری داشت 3-قرار 
است جایگزین رابطه در ادارات گردد- به همراه ترس 

هم می آید- از غذاهای ایرانی 4-کانال آب- فریاد 
بی صدا- تکیه کالم بیمار دردمند 5-دیگران- نوعی 
برنج پرمحصول- تیغ دو لبه سالمتی 6- این واژه 
در لغت به معنی آش�یانه ها آمده اس�ت- پایتخت 
اتری�ش- اقتص�اد اول اروپا 7- از ح�روف الفبای 
انگلیسی- س�رزمین آفتاب ایران- وقت مناسب 
ب�رای انج�ام کار 8- درنده خ�و- از افع�ال کمکی 
در زبان انگلیس�ی- پیش درآمد آشغال- مهاجم 
گل�زن تیم اس�تقالل 9-اولی ضمیر اش�اره به دور 
و دومی س�لطه و نفوذ- ش�هری معروف در کشور 
افغانس�تان 10-از رخدادهای مهم در دوران حیات 
حضرت محمد)ص(- از زبان ه�ای رایج در اروپای 
قرون وس�طی- تکرار یک ح�رف  11- خبرگزاری 
رسمی کشور امارات- ماده بیهوش کننده- عنوانی 
برای شاهان ایران باستان- سوغات کاشان 12-نام 
دیگر زلزله- پایه و اساس- جوابی که خانواده داماد 
از ع�روس می خواهند 13-زمی�ن آذری- کلمه ای 
در اظه�ار تأل�م وناراحت�ی- اثری از ش�یخ بهایی 
14-ش�هرآورد- از اعیاد بزرگ ایرانیان باستان که 
در زمس�تان برگزار می ش�د- تظاهر به نیکوکاری 
15-بانوی نویس�نده انگلیس�ی که رمان مش�هور 
عشق هرگز نمی میرد را نوشته است- از قیود مقدار.
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی روز سه شنبه نوزدهم آذرماه سال جاری 
در دی�دار رئیس و اعضای ش�ورای عالی انقالب 
فرهنگی یک توصیه بسیار مهم درباره دانشگاه ها 
داش�تند و آن اینکه: دانشگاهها به هیچ دلیلی 
جوالنگاه جریانهای سیاسی نشود چرا که این کار 

جلوی رشد و شتاب علمی را می گیرد.
ایشان خاطرنشان کردند: “همچون گذشته 
اعتقاد داریم جوان به ویژه جوان دانشجو موتور 
مح�رک تحوالت سیاس�ی اجتماعی اس�ت اما 
این مس�ئله با تبدیل دانش�گاه به محل جوالن 

جریانهای سیاسی کاماًل متفاوت است.”
ب��ا توجه به فرامین مقام معظ��م رهبری، بدون 
شک محیط دانشگاه بهترین فضا برای تربیت نیروهای 
سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی است که اگر به خوبی 
پرورش یابند می توانند کشتی جامعه را درهمه شرایط 

به سالمتی به مقصود رسانند. 
یک��ی از موضوعاتی که در س��ال ه��ای اخیر در 
دانش��گاه ها بسیارروی آن بحث شده موضوع ورود یا 
عدم ورود دانشجویان به سیاست است. جنبش های 
عدال��ت طلب، مطالبه گر، منتقد سرس��خت دولت و 
ریزبین که رفتار دولت را زیر ذره بین نقد خود دارند 
و هرجا الزم باشد ورود و بروز پیدا می کنند، اما همان 
گون��ه که افراط و تفریط در هر کاری می تواند نتایج 
عکس و صورت حس��اب های سنگینی برای کشورها 
داشته باشد سؤال این است ورود دانشجویان به حوزه 
سیاس��ت باید تا کجا باش��د؟ چه کسی تشخیص می 
دهد که اش��تباهی انجام شده اس��ت یا نه؟ مرز بین 
افراط و میانه روی در ورود دانشجویان به سیاست تا 
کجاس��ت؟ و ورود دانشجویان به سیاست چه نتایجی 

می تواند در پی داشته باشد؟
دانشجو ناگزیر از فعالیت سیاسی 

“...بن��ده دل��م می خواه��د این جوانان ما ش��ما 
دانش��جویان چه دختر، چه پسر و حتی دانش آموزان 
مدارس  روی این ریزترین پدیده های سیاسی دنیا فکر 
کنید و تحلیل بدهید. گیرم که تحلیلی هم بدهید که 
خالف واقع باشد؛ باشد! خدا لعنت کند آن دست هایی 
را که تالش کرده اند و می کنند که قشر جوان و دانشگاه 
ما را غیرسیاسی کنند. کشوری که جوانانش سیاسی 
نباشند، اصاًل توی باغ مسائل سیاسی نیستند، مسائل 
سیاس��ی دنیا را نمی فهمند، جریان های سیاسی دنیا 
را نمی فهمن��د و تحلیل درس��ت ندارن��د. مگر چنین 
کش��وری می تواند بر دوش مردم، حکومت و حرکت 
و مب��ارزه و جهاد کند؟! بله؛ اگر حکومت اس��تبدادی 

باشد، می شود...”
 این ها بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب است 
که در دیدار دانش آموزان و دانش��جویان به مناسبت 
»روز ملی مبارزه با اس��تکبار« به خوبی به بخش��ی از 

سؤاالت مطرح شده پاسخ می دهد.
نگاهی به آرش��یو  بیانات رهبر معظم انقالب در 
مناس��بت های مختلف نش��ان می دهد که ایشان در 
دیدارهای مختلف با دانشجویان و حتی دانش آموزان، 
بارها بر لزوم درک سیاسی دانشجویان تاکید کرده اند.
ابوالقاس��م جراره، جوان تری��ن نماینده مجلس 
ش��ورای اسالمی و استاد دانش��گاه با اشاره به بیانات 

*  علیرضا نادعلی عضو شورای مرکزی جمعیت 
رهپویان انقالب اسالمی : ورود دانشجویان به 

جریان های سیاسی، همراه با تدبر موجب می شود 
برعکس تاثیر پذیری، دانشجویان جریانات سیاسی 

را در سمت و سوی مطلوب متاثر کنند.
*ابوالقاسم جراره نماینده مجلس و استاد دانشگاه: 
هر فعالیتی که در دانشگاه انجام می شود باید در 
چارچوب ساختارهای تعریف شده دانشگاه باشد.

                               “دانشگاه ها جوالنگاه جریان های سیاسی نشود”

دانشجوی آرمان خواه
فارغ از بازیچه های سیاسی

گروه گزارش

 بخش نخست

متعدد رهبری در این باره معتقد است: دانشجویان به 
عنوان یک قشر فرهیخته و قشری که در جامعه موثر 
ناگزیر به فعالیت سیاسی هستند و به عنوان خواص 
و نخبگان بر جامعه تاثیر گذار هستند می بایست در 
درجه اول بینش و نگاه سیاسی درستی داشته باشند. 
این تاکید از این جهت است که باید با همه گروه های 
سیاسی آشنایی داشته باشند و آن چه که از همه بهتر 
اس��ت را انتخاب کنند اما نباید خدای نکرده دانشجو 
ابزار بازی گروه های سیاسی شود بنابراین با شناخت و 
با بصیرت در جریان موضوعات سیاسی باید قرار گیرد.
وی در گفت و گو با گزارش��گر کیهان اضافه می 
کند: بصیرت افزایی دانش��جویان با کرسی های آزاد 
اندیش��ی در سطوح مختلف ممکن می شود. در این 
محافل افکار مختلف مورد نقد و بررس��ی قرار 
می گیرد و بعد از این آشنایی می توانند به احزاب 
و گروه های سیاسی نگاه درستی داشته باشند. دانشگاه 
نقش مهم و موثری در رشد عالی و پیشرفت کشور دارد 
و آینده س��ازان کشور در همین  دانشگاه ها 
پرورش می یابند و سکان دار مدیریت های مختلف 
می ش��وند، از این رو الزم است که با مسائل سیاسی 

آشنایی کافی داشته باشند. 
جراره تاکید می کند: دانش��جویان باید مراقب 
باش��ند به عنوان ابزار سیاسی از آن ها استفاده نشود 
مخصوصا استفاده انحرافی که رهبری هم بارها تاکید 
داشته اند دانشگاه ها محل شناخت افکار و گروه های 
سیاسی است اما نباید ابزار گروه های سیاسی و محل 

جوالن برخی جریان های سیاسی شود.
مراقبت از احزاب سیاسی

ام��ا زهره الهیان، نماینده س��ابق مجلس درباره 
فعالیت سیاسی دانش��جویان بر این عقیده است که 
ش��رایط روز جامعه و دانش��گاه ها ایج��اب می کند 

دانش��جویان فهیم ایرانی در روند مسائل اجتماعی و 
سیاسی باشند و نسبت به شرایط روز بصیرت و آگاهی 
الزم را کس��ب کنند که این نیازمند فعالیت سیاسی 
دانشجویان است که مقام معظم رهبری در دیدارها و 

بیانات مختلف برآن تاکید داشتند.
وی در گف��ت و گو با خبرنگار س��رویس گزارش 
کیهان اذعان می دارد: قطعا فعالیت سیاسی و آگاهی 
وقتی صورت می گیرد که دانشجویان در روند  فعالیت 
سیاس��ی و اجتماعی با پرهیز از اف��راط و حرکت در 
چارچوب عقالنیت سیاس��ی فعالی��ت کنند و به غیر 
از این، موضوع دیگری که دانش��جویان باید نسبت به 
آن هوشیار باشند نیفتادن در دام احزاب و گروه های 
سیاسی خاص است و همان طوری که رهبری تاکید 
داش��تند دانشگاه نباید جوالنگاه جریان های سیاسی 
خاص باشد. بلکه دانشجو باید قادر باشد با بصیرت و 
ش��ناخت در فعالیت های سیاسی مختلف مشارکت 

فعاالنه داشته باشد.
علیرض��ا نادعلی،عضو ش��ورای مرکزی جمعیت 
رهپویان انقالب اسالمی هم که در دوران اغتشاشات 
78 عضو تشکل های دانشجویی بوده است می گوید: 
رهبری در دوره های مختف فعالیت جنبش دانشجویی، 
همواره با ارتباط مستمری که با جریان پرشور جوانان 
داشتند توصیه ها و رهنمودهای متعددی برای طیف 
دانش��جوی مطالبه گر و آرمان خواه داشته اند؛ زمانی 
که فضای دانش��گاه به سمتی هدایت می شد که اگر 
دانش��جویی بخواهد وارد بحث های سیاسی از جنس 
انقالب ش��ود را منکوب می کردند و مورد هجمه قرار 
می دادند حضرت آقا فرمودند خدا لعنت کند کسانی 

را که نمی خواهند دانشگاه سیاسی باشد.
سیاست زدگی در دوره اصالحات

در دوران اصالح��ات برخی گروه ه��ا و احزاب، 

دانشگاه را وسیله رسیدن به خواسته های خود قرارداده 
بودند. هدفی که امروز هم نسیم آن به مشام می رسد.

نادعلی با اشاره به تجربه خود در دوره دوم خرداد 
به گزارش��گر کیهان می گوید: متاسفانه گروه ها و 
احزاب در آن دوران تالش می کردند نیرو گیری کنند و 
دانشگاه و فضای دانشگاه را به سمت سیاست زدگی ببرند

- البته این طور نبود که همه جریان های دانشجویی 
موجود سیاست زده باشند - بخشی به دلیل وابستگی 
به گروه های سیاس��ی بیرون از دانشگاه برای رسیدن 
آن ها به نتایجی که می خواس��تند تسلیم می شدند 
و به س��مت و س��وی آن ها حرکت می کردند. برخی 
نیز بودند که با بینش سیاس��ی مطلوب می توانستند 
فضا را اداره کنند و حداقل این بینش سیاسی موجب 
شد فضای دانشگاه که همواره یک سنگر از سنگرهای 
انقالب اسالمی بود در آن سال ها به طور کامل دست 

دگراندیشان نیفتد.
نادعلی تاکید می کند که اکنون باید قبول کنیم 
آنچه در سال 88 اتفاق افتاد با عنوان فتنه آن چنان 
ضربه ای را به کشور وارد کرد که طبیعی است تا مدتی 
بع��د از آن فضا به دلیل تهدیدهای داخلی و خارجی 
مطلوب نباش��د. اما ب��ا تحوالتی که رخ داده و 
پوس��ت اندازی هایی که بوده این امکان برای فعالیت 
های سیاس��ی ایجاد شده اما مطمئن باشید سیاست 
زدگی به آن شکل اتفاق نخواهد افتاد. الزمه آن درک 
نیاز روز دانشگاه و توجه به اتفاقاتی است که پیش از 
این رخ داده است البته جریان اصلی دانشگاه این فهم 
را دارند و به آنچه ممکن است بی توجه باشند با توصیه های 

رهبری اصالح می شود.
مسئولیت جوانان در اداره جامعه

“ دانش��جو به معنی ج��وان نخبه، آن گروهی از 
جوانان هس��تند که در بی��ن جوانان دیگر قابلیت 

ویژه تری دارند و به معنای پیشتاز جامعه جوان دارای 
ویژگی آزادی خواهی، عدالت طلبی، ظلم س��تیزی و  

فطرت پاک هستند که دچار دنیازدگی نشده اند.”
س��ید امیر حس��ین قاضي زاده هاش��مي، عضو 
کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به خصلت مطالبه گری 
دانش��جو و این که این خصلت در دانش��جو به حوزه 
سیاس��ی هم ورود پیدا می کند، با بیان عبارات فوق 
اظهار می دارد: دانشجویان آرمان گرا، شجاع و دارای 
ش��ور و هیجان ، انرژی و انگیزه فراوانی هستند و به 
عنوان نیروی محرکه همه نهضت های استکبار ستیز 
عالم نقش آفرینی می کنند و زودتر از همه به جریان 
حق و ضد ظلم پیوسته اند؛ در مورد انقالب اسالمی 
هم همین طور است و این امتیازی است که در جوانان 

مسئولیت ایجاد می کند.
وی با بیان این که رابطه مسلمانان حق و تکلیفی 

است یعنی اگر نعمتی را دریافت کردیم در مقابل آن 
تکلیفی بر گردن ما نهاده می شود، به گزارشگر کیهان 
می گوید: اگر سالم هستیم باید زکات بدهیم اگر وضع 
مالی ما خوب اس��ت تکلیف داریم این جا هم نعمت 
جوانی مسئولیت آور است بنابراین بر اساس مسئولیت 
الهی و در راس��تای وظای��ف اجتماعی، جوان وظیفه 
دارد به عنوان یک انجام تکلیف برای خداوند تبارک 
و تعالی کار سیاسی هم انجام دهد دانشجو به عنوان 
قش��ر نخبه جوانان یک مسئولیتی بر دوشش هست 
و آن این اس��ت که در جهت پاکی جامعه خود باید 
اقداماتی انجام دهند، این وظیفه تاریخی دانشجویان 
است اگر دقت شود تمام انقالب های دنیا هم بر این 
اس��اس ش��کل گرفته اند و کارهایی را که باید انجام 

دهند را انجام داده اند.
خط دهی دانشجویان در جامعه

همان طور که گفته ش��د فعالیت دانشجویان و 
درک آن ها از موضوعات و جریان های سیاسی یک 
الزمه برای جنبش دانشجویی است که این مهم 

می تواند نتایج مطلوبی داشته باشد.
 زهره الهیان دراین باره می گوید: قشر دانشجو 
معموال به عنوان قشر آرمانخواه و مطالبه گر شناخته 
می شود و به قطع به دلیل خصوصیت آرمان خواهی 
حرکت های دانشجویی همواره در جهت صحیح خود 

قرار گرفته و توانسته روند مطالبه گری را در مسئوالن 
ایجاد کند که کمکی به تصحیح سمت و جهت کارکرد 
مس��ئوالن باشد و از طرفی هم به دلیل این که قشر 
دانشجو یک قشر مرجع به شمار می آید مردم 
می توانند خط صحیح سیاس��ی را با الهام گرفتن از 
حرکت های دانشجویی دنبال کنند؛ ولی باید با فراهم 
کردن بستر و زمینه فعالیت سیاسی سالم و عقالنی و 
به دور از افراط مسئوالن مورد نقد قرار گیرند و شرایط 
و مقدمات برای فعالیت سیاسی و کسب آگاهی های 

سیاسی را برای دانشجویان فراهم کنند. 
علی رضا نادعلی هم با تاکید بر وجهه آرمان گرایی 
و مطالبه گری دانشجویان تصریح می کند: دانشجویان 
بهترین بخش از جامعه هستند برای نظارت بر آن چه 
در نظام جمهوری اسالمی توسط دستگاه ها، مسئوالن 
و جریانات سیاس��ی انجام می ش��ود به دلیل اینکه 

دانشجویان به کسی وابستگی ندارند و وام دار اشخاص 
و جریان ها نیستند به راحتی می توانند نظرات خود را 
شجاعانه مطرح کنند. فقط بحث های سلبی و انتقادی 
نیست بلکه در حوزه های ایجابی هم دانشجویان ورود 
مناسبی دارند بنابراین ورود دانشجویان به جریان های 
سیاسی موجب می شود برعکس تاثیر پذیری آنها از 
جریان های سیاس��ی، آن ها جریانات سیاس��ی را در 

سمت و سوی مطلوب متاثر کنند.
حرکت در چارچوب قوانین 

ابوالقاسم جراره با اشاره به قوانین و ساختارهای 
حاکم بر دانش��گاه ها با هش��دار نس��بت به خروج از 
چارچ��وب قانون و هنجارهای جامعه اظهار می دارد: 
هر فعالیتی که در دانش��گاه انجام می ش��ود باید در 
چارچوب ساختارهای تعریف شده دانشگاه باشد. هر 
جریانی که خارج از این ساختارها حرکت کند باید با 
آن برخورد شود، می خواهد به هر فرد یا طیفی وابسته 
باشد اما حرکت در این چارچوب نه تنها مخرب نیست  
بلکه موثر و مفید است و الزم است که در این مسیر 
رفتار ش��ود. هر فردی هم خارج از این مسیر حرکت 
کن��د قطعا به گونه ای با وی برخورد ش��ود که اجازه 

فعالیت نداشته باشد.
تحقق حماسه سیاسی الگوی موثر

یک��ی از تاکیدات اساس��ی و الگوهایی که برای 
فعالیت سیاسی و حفظ مرز فعالیت سیاسی با سیاسی بازی 
پیش روی دانشجویان وجود دارد منویات رهبر فرزانه 

انقالب بر تحقق حماسه سیاسی است.
قاضي زاده هاش��مي، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس اظهار می دارد: امسال سال حماسه سیاسی 
و اقتصادی اس��ت وقتی دانش��گاه ها فعال هستند و 
بصی��رت الزم را دارند م��ی توانند در ایجاد 
حماس��ه های مهم و اساس��ی که می تواند به عنوان 
پش��توانه های اساس��ی نظام و انقالب باش��د حضور 
فعال داش��ته باشند، مش��ارکت مردم در عرصه های 
مختلف سیاس��ی، اجتماع��ی و فرهنگی عاملی مهم 
است و دانشگاه می تواند به عنوان عامل تحرک قوی 
ای��ن جریانات و بیداری در حوزه های مختلف علمی 
و سیاس��ی نقش عم��ده ای ایفا کند. ب��رای این که 
دانشجویان جمعیتی موثر و خاص در جامعه هستند 
که اگر بصیرت الزم را داش��ته باش��ند می توانند این 
بصیرت را به جامعه منتقل کنند و برنامه های مختلف 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را داشته باشند.
قاضی زاده هاش��می با تاکید بر تاثیرات فعالیت 
دانش��جویان در حوزه های مختلف تصریح می کند: 
دانش��گاه به عنوان یک سیستم اداری است که افراد 
باید وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را در آن عملی 
کنند و این حداقل فعالیت جریان دانش��جویی است. 
جریانات دانشجویی باید همه مسائل سیاسی،اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعه را رصد و دیده بانی کنند و 
وقتی بخش هایی از دولت و جامعه دچار فساد، انحراف 
یا خیانت ش��د توان ایس��تادگی در مقابلش را داشته 
باشند و س��عی کنند بر اساس دریافت ها راه درست 
را نش��ان دهند و تالش کنند آن موضوع اصالح شود. 
توجه هم داش��ته باشند اینها با سیاسی بازی متفاوت 
است. مالک نظر رهبری است که با توجه به این موضوع 

دچار گمراهی نمی شوند.

* سید امیر حسین قاضي زاده 
هاشمي، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس: جریانات دانشجویی باید 
همه مسائل سیاسی،اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعه را 
رصد کنند و وقتی بخش هایی 
از دولت و جامعه دچار فساد، 

انحراف یا خیانت شد توان 
ایستادگی در مقابلش را

 داشته باشند.

* زهره الهیان، نماینده 
سابق مجلس: فعالیت 
سیاسی مدنظر رهبری 

وقتی صورت می گیرد که 
دانشجویان در روند فعالیت 

سیاسی و اجتماعی با 
پرهیز از افراط و حرکت در 
چارچوب عقالنیت سیاسی 

اقدام کنند.

یک نهاد عمومی غیردولتی در نظر دارد تعدادی از واحدهای مس��کونی متعلق به خود را به شرح ذیل 
و از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

ت اولمزایده شماره 92/1
نوب

اعیان محل وقوع ملکردیف
)مترمربع(

قیمت پایه 
کارشناسی )ریال( 

سپرده شرکت 
توضیحاتدر مزایده )ریال(

1
تهران، شهرک نفت، شهرک 
صدف، بلوک نیلوفر، واحد 

شماره 11
1084.900.000.000250.000.000

طبقه اول، سمت 
شمال شرقی، نوساز، دارای 

انباری و فاقد پارکینگ

2
تهران، شهرک نفت، شهرک 
صدف، بلوک نیلوفر، واحد 

شماره 12
1084.880.000.000250.000.000

طبقه اول، سمت 
شمال شرقی، نوساز، دارای 

انباری و فاقد پارکینگ

3
تهران، شهرک نفت، شهرک 
صدف، بلوک نیلوفر، واحد 

شماره 13
1085.020.000.000250.000.000

طبقه اول، سمت 
جنوب شرقی، نوساز، دارای 

انباری و فاقد پارکینگ

4
تهران، شهرک نفت، شهرک 
صدف، بلوک نیلوفر، واحد 

شماره 14
1085.050.000.000255.000.000

طبقه دوم، سمت 
جنوب غربی، نوساز، دارای 

انباری و فاقد پارکینگ

- برندگان مزایده می بایس��ت حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم نتایج، نس��بت به واریز کل مبلغ 
اقدام نمایند. در غیر این صورت سپرده تودیعی ضبط خواهد گردید.

- در خص��وص ردیفه��ای 1 الی 4، پس از واریز مبلغ اعالمی از س��وی برندگان مزای��ده، نهاد ضمن واگذاری 
دفترچه مالکیت با اعطای وکالت بالعزل محضری زمینه انتقال رسمی سند )دست اول( را فراهم خواهد نمود.
- هزینه آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری به نسبت قدرالسهم از برندگان اخذ می گردد.

- زمان دریافت اس��ناد مزایده از تاریخ 92/10/7 لغایت 92/10/17 و آخرین فرصت ارائه پیش��نهاد قیمت 
تا 92/10/25 می باشد محل دریافت اسناد و ارائه پاکات آدرس ذیل می باشد؛

- پیشنهادات ناقص، مخدوش، فاقد سپرده، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط است.
- سپرده شرکت در مزایده می بایست به صورت چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی ارائه گردد.

� متقاضیان می توانند در یک یا تمامی ردیفهای موضوع مزایده مشروط به ارائه پیشنهاد قیمت و سپرده 
جداگانه برای هر ردیف، شرکت نمایند.

س��اعت بازدید امالک مذکور از س��اعت 9 صبح الی 12 به مدت یک هفته با هماهنگی قبلی پس از نش��ر 
آگهی نوبت اول می باشد.

آدرس: ته�ران، خیابان طالقانی، جنب بانک س�ینا، طبقه دوم، پالک 319، س�اختمان ش�هید 
مقیمی دبیرخانه کمیسیون معامالت تلفن: 42581416-7-88927426-7

بارکد 2716231

آگهی تغییرات شرکت آرمان پویش طب 
سهامی خاص به شماره ثبت 283927

و شناسه ملی 10103203810
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/8/1 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
مح��ل ش��رکت در واح��د ثبتی ته��ران ب��ه آدرس می��دان توحید، 
خیاب��ان توحید، کوچه ح��اج رضائی، پالک 18، واحد2، کدپس��تی 

1419713763 تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م الف 92140

بارکد 2882044

آگهی تغییرات 
شرکت انتقال 

داده های 
نداگسترصبا 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 217842
و شناسه ملی 
10102591792

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه 
مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
سالیانه مورخ 1392/7/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حس��اب سود و 
زیان سال مالی 1391 به 

تصویب رسید.
اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

م الف 90531

به اس��تناد صورتجلسه 
عادی  عموم��ی  مجمع 
بطور فوق الع��اده مورخ 
1392/6/5 تصمیم��ات 

ذیل اتخاذ شد: 
آقای عبدالحامد رضائی 
تصفیه  مدی��ر  بعن��وان 
س��ال  دو  م��دت  برای 

دیگر انتخاب گردید.

بارکد2927244

آگهی تغییرات 
شرکت سلسله 
صنعتی سینا 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 

85176
 و شناسه ملی 
10101296433

اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

م الف 89814

3- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد مناقصه:
- تاریخ فروش اسناد: شنبه 92/10/7 لغایت چهارشنبه 92/10/18

- محل فروش اسناد: رشت- بلوار امام خمینی- شرکت سهامی آب 
منطقه ای گیالن- ساختمان مالی و پشتیبانی- دفتر امور تدارکات و 

خدمات پشتیبانی- تلفن: 0131-6660913
- مهلت تحویل پاکات پیشنهادات: تا ساعت 9 صبح روز شنبه 
آب  سهامی  شرکت  حراست  دبیرخانه  محل  در   92/10/28 مورخ 

منطقه ای گیالن
مورخ  شنبه  روز  صبح   10 ساعت  پاکات:  بازگشایی  تاریخ   -

92/10/28 در محل دفتر معاونت طرح و توسعه
فیش  ارائه  قبال  در  مناقصه  اسناد  مناقصه:  اسناد  فروش   -4
300/000ریالی به حساب شماره 2195084401007 بانک صادرات 

آب منطقه ای به نام طرح های ملی تحویل می گردد.
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در 
مناقصه معادل 85/000/000 ریال بوده که باید به یکی از طرق زیر 

صورت پذیرد:
1- واریز به حساب 2175084401001 سیبا نزد بانک ملی شعبه 
آب  ذیحسابی  سپرده  وجوه  متمرکز  خزانه  نام  به  رشت  مرکزی 

منطقه ای گیالن بابت شرکت در مناقصه
2- ارائه ضمانت نامه بانکی )در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی حداقل 
مدت اعتبار آن از زمان برگزاری مناقصه می بایست به مدت سه ماه 

بوده و برای یک دوره دیگر قابل تمدید باشد.(
از بازگشایی قیمت ها  6- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه پس 

بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
می بایست  شرکت کنندگان  شرکت کنندگان:  کلی  شرایط   -7
مشخصات  مطابق   450KVA ژنراتور  دیزل  مجاز  فروشندگان 
مندرج در جدول فوق االشاره بوده و دارای پروانه بهره برداری مرتبط 
با موضوع از سازمان صنعت و معدن و تجارت و دارای شرکت های 
ثبتی باشند. ارائه کپی برابر با اصل شده پروانه بهره برداری مرتبط با 
موضوع، آگهی ثبت شرکت، اساسنامه شرکت، گواهی امضاء مجاز، 
آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور، شماره حساب بانکی بنام 

شرکت، کد ملی مدیرعامل و همچنین موارد زیر الزامی است:
1- ارائه مدارک و مستندات ترخیص کاال )شناسنامه کاال( 

2- کلیه تجهیزات تابلو باید از نوع اروپای غربی باشد.
3- کد اقتصادی                 4- کد شناسه ملی

5- کد پستی شرکت
مناقصه  برنده  برعهده  آگهی  نوبت  دو  چاپ  هزینه   -8  

می باشد.
شماره تماس دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت 

سهامی آب منطقه ای گیالن: 0131-6660913
WWW.GLRW.IR :آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
WWW.WRM.IR :آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایران
iets.mporg.ir :آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت اول

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

آگهی مناقصه 
الف-ب-92-215

تعدادنام و مشخصات کاال
سوئد   Volvo موتور  با   450KVAقدرت با  ژنراتور  دیزل 
نوع  از  گاورنر  و  هوایی  کولر  اینتر  و  شارژ  توربو  دارای 
الکترونیکی و ژنراتور مکالته ایتالیا با تابلو برق نیمه امرجنسی 
)اتوماتیک( با برد الکترونیکی و ضربه گیر موتور از نوع اروپایی

1دستگاه

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن درنظر دارد مناقصه ای را 
به شرح ذیل به صورت عمومی یک مرحله ای برگزار نماید.

1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامی آب  منطقه ای گیالن- 
رشت بلوار امام خمینی.

 450 KVA 2- موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور
جهت تامین برق اضطراری نیروگاه برق آبی سد سفیدرود به شرح 

جدول زیر:

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای گیالن


