
 نگاهی به شرایط اجتماعی 
آغاز غیبت 

معارف: در سالروز نهم ربیع االول كه مصادف با 
آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( است تصمیم 
گرفتیم در چند ســطر كوتاه بــه رخدادهایی 
كه پس از شــهادت امام حســن عسكری)ع(  
در ســامرا روی داد، اشــاره كنیم.روز جمعه، 
ـ.ق، امام حسن  هشــتم ربیع االول سال 260 ه
عسكری)ع( پس از اینكه نماز صبح را خواندند، 
بر اثر زهری كه هشت روز پیش معتمد به ایشان 
خورانده بود، به شهادت رسیدند. خبر شهادت 
امام در سراسر شهر ســامرا پیچید و مردم به 
احترام او عزاداری كردند. به گفته مورخان، در 
روز شــهادت امام حسن عسكری)ع(، سامرا به 
صحرای قیامت تبدیل شده بود.حكومت عباسی 
از مدت ها پیش براساس سخن رسول اهلل)ص( و 
امامان معصوم)ع( مبنی بر اینكه مهدی موعود، 
فرزند امام حسن عسكری)ع( است، امام یازدهم 
را زیر نظر داشــت و مراقب بــود تا فرزندی از 
ایشان نماند، اما امام یازدهم با پنهان نگه داشتن 
خبر والدت فرزندش این نقشــه را باطل كرده 
بود. پس از شهادت امام)ع(  كم كم خبر فرزندی 
به نام مهدی)عج( پخش شد و تالش چند باره 
خلیفه عباســی برای یافتن امــام مهدی)عج( 
 به نتیجه نرســید.عثمان بن سعید، نایب اول 
امام بــود كه با آغــاز غیبت ولــی عصر)عج(  
نامه های حضرت را به شــیعیان می رساند. از 
همین زمان بود كه شیعیان برای نخستین بار 

طعم غیبت را چشیدند. 
در دوران غیبــت صغرا چهــار نایب خاص، 
امر وســاطت میان امام)عج( و شیعیان را به 
عهده داشــتند و چنانكه خواهیم دید، همه 
آن ها معروف و سرشناس بوده اند. آنان جمعی 
بودند كه امام حسن عســكری)ع( در زمان 
حیات خود عدالتشــان را تأیید فرمود و همه 
را به عنوان امین امام زمان)عج( معرفی كرد 
و بعد از خود، ناظر امالك و متصدی كارهای 
خویــش گردانید و آن ها را با نام و نســب به 

مردم معرفی نمود.

 اسناد امامت در سن کودکی
مسئله خالفت و امامت در اسالم، تنها براساس 
لیاقت و شایســتگی افراد بوده و ســن و سال 
هیــچ تأثیری در آن ندارد. پیامبر اكرم)ص( در 
ســال سوم هجرت بعد از دعوت خویشان خود 
به اسالم، حضرت علی)ع( را كه نوجوانی بیش 
نبود به خالفت و وصایت منصوب كرد و به قوم 

خود دستور داد كه از او اطاعت كنند. 
همچنین در واقعه مباهله بــا نصارای نجران، 
آن حضرت امام حســن و امام حسین)ع( را در 
حالی كه كودك بودنــد به همراه خویش برد. 
شیخ مفید در این باره می نویسد: پیامبر همراه 
حسنین در حالی كه طفل بودند با نصارا مباهله 
كرد. بعد از آن، این امر هیچ گاه سابقه نداشت. 
این وقایع و شواهد بسیار دیگر تاریخی، دالیلی 
اســت كه امامت حضرت ولی عصر)عج( را در 

سن كودكی تأیید می كند.

دیدگاه

برگزاری نمایشگاه ملی عکس 
»قاب فیروزه ای« در سالروز 

 fآغاز امامت امام زمان

»یاســین  حجت االســالم  شبســتان: 
حســین آبادی« با اشــاره بــه اینكه برای 
گرامیداشــت یک هزار و یكصد و هشتاد 
و یكمیــن ســالروز آغــاز امامت حضرت 
ولی عصر)عــج( در روز نهــم ربیع االول، 
برنامه هــای مختلفی به همــت خادمین 
فرهنگی مســجد مقدس جمكران تدارك 
دیده  شده اســت، اظهار كرد: یكی از این 
برنامه ها كه در مركز هنر و رســانه مسجد 
مقدس جمكران در حال اجراست برپایی 
نخســتین نمایشــگاه ملی عكــس »قاب 

فیروزه ای« است.
معاون فرهنگی مســجد مقدس جمكران 
ادامه داد: این نمایشــگاه غیررقابتی است 
و حداكثــر 40 فریم از عكس های منتخب 
در نمایشگاه هایی كه در قم، تهران و چند 
شــهر دیگر برگزار خواهد شد در معرض 

بازدید قرار خواهند گرفت.
معاون فرهنگی مســجد مقدس جمكران 
با اشــاره به اینكه موضوع این نمایشــگاه 
»جمكران وعده گاه منتظران« اســت، ابراز 
كرد: تمامی عكس های ثبت شده از حضور 
مردم، مراســم و مناســک، معمــاری و...

امكان شركت در نمایشــگاه را دارند و به 
عكس های منتخب مبلغ یک میلیون ریال 
به عنوان تبركی از مسجد مقدس جمكران 

اهدا خواهد شد.
برگزاری  در حاشــیه  حسین آبادی گفت: 
این نمایشگاه چند رویداد ازجمله برگزاری 
تور عكاســی در مسجد مقدس جمكران و 
جلسات نقد و بررســی عكس ها با حضور 
برگزار خواهد  برجسته عكاســی  استادان 

شد.
وی بــا تأكید بر اینكه مهلت ارســال آثار 
به دبیرخانه جشــنواره تا اواســط آبان ماه 
ســال جاری است، ابراز كرد: افتتاحیه این 
نمایشــگاه در قم روز دوشنبه 13 آبان ماه 
در نگارخانه فرهنگ برگزار شد و برگزاری 
دیگر نمایشگاه ها نیز به تدریج اطالع رسانی 

خواهد شد.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمكران در 
پایان خاطرنشــان كرد: هنرمندان عكاس 
برای كســب اطالعات بیشــتر و آگاهی از 
فراخوان نمایشــگاه می توانند به وب سایت 
 رســمی ایــن مكان مقــدس به نشــانی

www.jamkaran.ir مراجعه كنند.

 معارف  هشتم ربیع االول سال 260 هجری قمری سالروز شهادت 
مظلومانه یازدهمین پیشوای جهان اسالم و بزرگ معلم مكتب امامت 
اســت كه با آموزه های خود، شیعیان را برای دوران غیبت حضرت 

مهدی)عج( آماده كرد و به آن ها درس انتظار و دینداری آموخت. 
امامی كه هر چند در ســن 2۸ سالگی به شهادت رسید، اما 
ایجاد شــبكه ارتباطی با شیعیان مناطق گوناگون، پشتیبانی 
از محرومان و ستمدیدگان، آگاهی بخشی و آموزش سیاسی 
افراد، مبارزه با گســترش فرقه ها و آیین های انحرافی بخشی 
از اقدامات اثرگذار اوســت. شخصیتی عظیم كه رهبر انقالب 
اسالمی او را الگوی همه مؤمنان به خصوص جوانان دانسته و 
بیان می كند: »پدر امام زمان)عج( عزیز ما با آن همه فضیلت، 
با آن همه مقامات، با آن همه كرامات، وقتی با ســم و جنایت 
دشــمنان از دنیا رفت، فقط بیست و هشت سال داشت. این 
می شود الگو، جوان احساس می كند یک نمونه عالی در مقابل 

چشم دارد«. 
گفت وگوی ما با حجت االسالم دكتر قاسم ترخان، عضو هیئت علمی 
گروه كالم و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی درباره 
این الگوی بی بدیل جوانان است. الگویی كه تنها 6 سال برای امامت 

امت و تبیین مفهوم مهدویت فرصت داشت. 
 

خلفای عباسی شرایط دشواری ایجاد کرده بودند 
حجت االســالم دكتر قاســم ترخان با بیان اینكه امام حســن 
عســكری)ع( تحت فشار بسیار شــدید خلفای بنی عباس بود، 
می گوید: فشاری كه از طرف حكومت بنی عباس بر اهل بیت)ع( 
و شیعیانشان وارد می شد، اگر بیش از زمان بنی امیه نبود، كمتر 
به نظر نمی رسید. شاید تنها تفاوت بنی امیه و بنی عباس این بود 
كه بنی امیه دشــمنی خود را با فرزندان و یاران حقیقی پیامبر 
اكرم)ص( آشكارا نشان می داد، ولی بنی عباس برای حفظ قدرت، 
این دشــمنی را كتمان می كرد تا سبب تحریک طرفداران اهل 

بیت)ع( و مردم حق پرست نشود. 
او اضافه می كند: اگرچه در دوران خالفت بنی عباس شــیعیان در 
مقایســه با دیگر مذاهب در اقلیت بودند، ولــی تالش می كردند 
حقایق دین و تاریخ را به گوش دیگر مسلمانان برسانند و این خود 
تهدیدی جدی برای حكومت بود. با بررسی زندگی امامان معصومی 
كه در دوران خالفت بنی عباس می زیستند، درمی یابیم همگی به 
گونه ای مرموز، با زهر به شهادت رسیدند. پس از شهادت نیز خلفا 
می كوشــیدند آنان را به عنوان فرزندان پیامبر)ص( تكریم كرده و 
برای آن ها عزای عمومی بگیرند و با ظاهرســازی ها، خود را از اتهام 
جنایت مبرا كنند. با وجود این رفتار ها، نه تنها فشار و خفقانی كه 
اهل بیت)ع( و علویان را در برگرفته بود، كم نمی شــد، بلكه بیشتر 

نیز می شد. 
 

همه به عظمت امام حسن عسکری)ع( اعتراف کرده اند 
عضو هیئت علمی گروه كالم و دین پژوهی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشه یادآور می شود: راهكاری كه خلفای عباسی برای دور كردن 
مردم حجاز به عنوان نخســتین مسلمانان از ائمه)ع( به كار گرفته 
بودند، فاصله انداختن میان مردم و ائمه بود و این راهكار به بهانه  های 

گوناگونی درباره هر امام اجرا می شد. 
بــه همین دلیل پــس از امام جعفر صادق)ع( هیــچ امامی در 
سرزمین حجاز به خاك سپرده نشد و همگی در تبعید و به دور 
از وطن خود به شهادت رســیدند. چنانكه خود حضرت فرمود: 
»در میــان پدرانم، هیچ یک چون من، گرفتار شــک و تردید در 
میان شــیعیان درباره امامت نشده اســت« ایشان سخت ترین 

دوران را داشتند.
او اضافه می كند: با وجود آن شرایط دشوار تمامی موافقان، شیعیان، 
مخالفان، غیرمعتقدان و به طور كلی همه به فضل، علم، تقوا، طهارت، 
عصمت، شــجاعت او در مقابل دشمنان، صبر و استقامت در برابر 
سختی ها شهادت داده و اعتراف كرده اند. به همین دلیل است كه 
رهبر معظم انقالب در سخنانشان اشاره می كنند این امام)ع( الگوی 

مناسبی برای جوانان است.

 امام حسن عسکری)ع( خزینه علم الهی است
عضو هیئت علمی گروه كالم و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
به شــرایط الگو بودن نیز اشاره كرده و توضیح می دهد: قرآن از اسوه 
حسنه بودن پیامبر)ص( و حضرت ابراهیم )ع( خبر می دهد: »لََقْد كاَن 
ٌة َحَسَنٌة«)احزاب،21( و »َقْد كانَْت لَُكْم أُْسَوٌة  ِ أُْســوَ لَُكْم في  َرُسوِل اهللَّ
َحَسَنٌة في  إِبْراهیَم َو الَّذیَن َمَعُه« )الممتحنه،4(. الگوی حسنه یعنی 
الگویی كه شــرایط الزم را دارا باشد. دكتر ترخان می افزاید: الگو باید 

برخوردار از علم جامع باشــد. این از مهم ترین شرایط است، زیرا الگو 
مشق زندگی می دهد، آنكه راه را بلد نیست چگونه می تواند راهبری 
كند؟ بر اساس روایتی كه كلینی در كافی از راویان مورد اعتماد نقل 
كرده است امام عسكری)ع( از ویژگی های واالیی برخوردار بوده است. 
آن حضرت در این روایت، دعوت كننده به سبیل اهلل و خزینه علم الهی 
معرفی شده است. این همان علمی است كه به گفته امام سجاد)ع( در 
خطبه معروفش در شام، به ائمه)ع( داده شده أُْعِطیَنا الِْعلَْم و لدنی است 
)كهف، 65(. علمی اســت كه به یگانگی خداوند شهادت می دهد)آل 
عمران، 1۸( و در پی  آن انسان قادر خواهد بود در كائنات تصرف كند 
)نمل، 40(. او در ادامه تصریح می كند: این علم جامع سبكی از زندگی 
را ارائه می كند كه جامع است. از این روست كه می بینیم امام حسن 
عسكری)ع( به الیه بنیادین سبک زندگی یعنی اندیشه و باورها توجه 
می كند و می فرماید: عبادت به زیاد روزه گرفتن و نماز خواندن نیست، 
بلكه حقیقت عبادت، زیاد اندیشیدن در امر خداست. او همزمان توجه 
ویژه ای به راز و نیاز با خدا می كند و بهترین مركب به سوی خدا را نماز 
شب معرفی می كند: »الوصول الی اهلل عّزوجل سفٌر ال یدَرك االّ بامتطاء 

اللیل« )بحاراالنوار، ج ۷5، ص 3۸0(

وصیت امام عسکری)ع( نیاز امروز جامعه است
این پژوهشگر اضافه می كند: الیه دیگر سبک زندگی 
به عالیق و سالیق مرتبط است. امام)ع( در این قسمت 
هم فرمایشــات ارزشــمندی دارد كه سبک زندگی 
اسالمی را از ســكوالر تمایز می بخشد. آن حضرت 
برای شناســایی میل ها و عالیــق كاذب از صادق، 
ســنجه ای را معرفی می كند و آن عبارت اســت از 
عــزت یا ذلت پذیری: »ما اقبح بالمؤمن أن تكون له 
رغبٌة تُِذلّه« )بحاراالنوار، ج ۷5، ص 3۷4(. یعنی اگر 
رغبت و میلی ســبب ذلت شما شد، بدانید كه این 
یک اشتهای كاذب است كه باید آن را معالجه كرد. 
یا شاخص دیگری را در این حوزه معرفی می كند و 
می فرماید: »َكفاَك أََدبًا تََجنُُّبَک ما تَْكَرُه ِمْن َغْیِرَك« 
در مقــام ادب براي تو همین بس كــه آنچه براي 
دیگران نمي پسندي، خود از آن دوري كني.)مسند 

االمام العسكري، ص2۸۸(
عضو هیئت علمی گروه كالم و دین پژوهی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه تشریح می كند: الیه سوم به حوزه 
رفتارها برمی گردد. امام)ع( در این حوزه هم سخنانی 
دارد كه بــرای امروز ما راهگشاســت و ما باید آن 

فرمایشات را سرمشق زندگی خود قرار دهیم. امام)ع( دروغ را كلید 
بدی ها معرفی می كند و می گوید زشتی ها را در خانه ای گذاشته اند و 
دروغ را كلید آن خانه قرار داده اند. )جامع السعادات، ج 2، ص 31۸(.      
دكتر ترخان در پایان می گوید: امام عسكری)ع( در وصیت خود به 
یارانش بعد از نشان دادن جمال زیبای حضرت مهدی)عج( و تصریح 
به اینكه او بعد از من صاحب و خلیفه شماست، می فرماید: »شما را 
ســفارش می كنم به رعایت تقوای الهی و پرهیز در دین و تالش و 
كوشــش در راه خدا و راستگویی و پس دادن امانت به كسی كه به 
شما اعتماد كرده- خوب باشد یا بد- طوالنی بودن سجده و خوش 
همسایگی، زیرا محمد)ص( نیز همین دستورات را آورده است. در 
میان قوم خود نماز گزارید و در عزایشان شركت كنید و از بیمارانشان 
عیادت نمایید و حقوقشان را رعایت كنید« توجه به این فقرات نیاز 
امروز جامعه ماست. آن حضرت در ادامه می فرماید: به گونه ای رفتار 
كنید كه زینت ما باشید: اتقو اهلل و كونو ازینا و التكونوا شینا)تحف 

العقول، ص 36۷(.

در گفت وگوی قدس با عضو هیئت علمی گروه کالم و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی تبیین شد

امام حسن عسکریj الگوی زندگی

تشریح برنامه های ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی کشور معارف: حجت االسالم محمد اسدی، دبیر ستاد هماهنگی فعالیت  های مهدوی کشور به مناسبت فرا رسیدن 9 ربیع االول ویژه برنامه های مهدوی سراسر کشور را تشریح کرد. وی از همکاری ۵۲ نهاد و مجموعه مهدوی 
فرهنگی در بزرگداشت 9 ربیع االول خبر داد و گفت: اجتماع بزرگ »یاوران مهدی)عج(« و جشن بزرگ بیعت با امام عصر)عج( در 9۰ نقطه از کشور برپا می شود. اسدی افزود: محور برنامه های این ایام تبیین امامت و والیت امام مهدی)عج( است. دو مناسبت اصلی مهدوی داریم یکی نیمه 

شعبان که با تفاهم مجموعه های عضو ستاد، محور برنامه های آن شناساندن امام عصر)عج( است و دیگری 9 ربیع که بنابر تفاهم ایجاد شده بر مسئله امامت ایشان تأکید و تمرکز می شود.

مسجد پایگاه انتظار منجر به ظهور است  شبستان: حجت االسالم فوادیان، پژوهشگر مهدوی گفت: توجه به امام زمان)عج( را در 9 ربیع االول محصور نکنیم. ماه های محرم و صفر صرفاً موسم سوگواری برای امام شهید نیست، بلکه عزاداران حسینی در همه مجالس و محافل، 
امام حی)عج( را مدنظر داشته اند، لذا نباید ماه ها را تقسیم کرد و گفت محرم و صفر ماه های امام شهید و شعبان و ربیع االول ماه های متعلق به امام حی است، چراکه ما حتی در عاشورای حسینی درصدد ارتباط با امام زمان)عج( هستیم. اگر در عزاداری ها برای مظلومیت سیدالشهدا)ع( 

گریه می کنیم و با دست بر سینه می زنیم با دست دیگر تمنای فرج داریم. اگر دو ماه عزاداری کردیم به امامی نظر داشتیم که در زیارت شریف »ناحیه مقدسه« می فرماید: من در همه حال برای امام حسین)ع( گریه می کنم.

خبر

این علم جامع 
سبکی از زندگی 

را ارائه می کند 
که جامع است. 

از این روست که 
می بینیم امام 

حسن عسکری)ع( 
به الیه بنیادین 

سبک زندگی یعنی 
اندیشه و باورها 

توجه می کند

بــــــرش

ویژگی های منتظران در نگاه رهبر معظم انقالب    گفت وگو با مدیرعامل »بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج(« به مناسبت آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج(

اعتقاد به منجی تنها یک آرمان نیست بیانیه گام دوم، سند چشم انداز منتظران است

پایان تاریخ و چشــم انداز نهایت تمدن بشــري، یكي از مسائل 
و مناقشــاتي اســت كه درباره آن دیدگاه هــاي مختلفي ارائه 
شــده و بحث هاي مختلفي مطرح شــده اســت. غرب امروز 
مدعي فرا رســیدن پایان تاریخ اســت و »لیبرال دموكراسي« 
را به عنوان غایــت نهایي و آمال متعالي تحقق یافته انســان 
غربــي و ایدئولوژي فراگیر و جهاني شــده معرفي مي كند. در 
ادبیات دیني و آموزه هاي اسالمي اما این ماجرا در ذیل مبحث 
مهدویت مورد مطالعه و بررســي قرار گرفته است. الگویي كه 
رهبر معظم انقالب در مراحل پنج گانه تحقق تمدن اسالمي آن 
را مطرح ســاخته اند. در این میان سؤال اساسي بحث آن است 
كه جوان مؤمن انقالبي كه مخاطب كالم رهبري در بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمي است چگونه باید به موضوع مهدویت بنگرد 

و خود را مهیاي ظهور كند؟
 

مخاطبین بیانیه گام دوم، مقدمه سازان ظهور
بیانیــه گام دوم را مي توان به مثابه مانیفیســتي براي تحقق 
تمدن اســالمي و تالشي براي نزدیک شــدن به ظهور تفسیر 
نمــود. در متن بیانیــه گام دوم با صراحت ســخن از ورود به 
»دومین مرحله  خودســازي و جامعه پردازي و تمدن ســازي« 
شده  است. رهبر معظم انقالب اسالمي جوانان مؤمن انقالبي را 
خطاب قرار داده و مي فرماید: »دهه هاي آینده دهه هاي شــما 
اســت و شــمایید كه باید كارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود 
حراست كنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش كه ایجاد 
تمدن نوین اســالمي و آمادگي براي طلوع خورشــید والیت 

عظمی )ارواحنافداه( است، نزدیک كنید«) 9۷/11/22(.
 

جوانان در صف اول زمینه سازان ظهور
اگر قرار باشــد، ظهور از طریق زمینه سازاني مهیا گردد، بدون 
شــک جوانان مؤمن انقالبي در صف اول كساني هستند كه از 
آنان انتظار مي رود در ماجراي زمینه سازي ظهور نقش كلیدي 
را برعهده بگیرند و این حقیقتي است كه در كالم رهبر انقالب 
نیز ابراز گردیده اســت: »شما جوانان عزیز كه در آغاز زندگي و 
تالش خود هســتید، باید سعي كنید تا زمینه را براي آن چنان 
دوراني آمــاده كنید؛ دوراني كه در آن، ظلم و ســتم به هیچ 
شــكلي وجود ندارد؛ دوراني كه در آن، اندیشه و عقول بشر، از 
همیشه فعال تر و خالق تر و آفریننده تر است؛ دوراني كه ملت ها 
با یكدیگر نمي جنگند؛ دست هاي جنگ افروز عالم - همان هایی 
كه جنگ هاي منطقه اي و جهاني را در گذشته به راه انداختند 

و مي اندازنــد - دیگــر نمي توانند جنگي بــه راه بیندازند؛ در 
مقیاس عالم، صلح و امنیِت كامل هســت؛ باید براي آن دوران 

تالش كرد« )۷0/11/30(
 

ظهور یک فرایند نه یک حادثه
در برخي نگاه های انحرافي، ظهور اتفاقي اســت كه به یک باره 
محقــق خواهد شــد و حاصل آن گســترش عدالت در جهان 
باشد. رخدادي كه بیرون از اراده آدمي شكل مي گیرد و انسان 
منفعالنه تماشــاگر و منتظر تحقق آن اســت. اما حقیقت آن 
اســت كه ظهور اتفاق نبوده، بلكه فرایندي است كه باید براي 

تحقق گام به گام آن تالش نمود. 
امام خامنــه ای در این زمینه مي فرماینــد: »انتظار یعني قانع 
نشــدن، قبول نكردن وضع موجوِد زندگي انسان و تالش براي 
رســیدن به وضع مطلوب، كه مسلّم اســت این وضع مطلوب 
با دســت قدرتمند ولي خدا، حضرت حجت بن الحسن، مهدي 
صاحب زمان)صلوات اهلَل علیه و عّجل اهلَل فرجه و ارواحنا فداه( 
تحقق پیدا خواهد كرد. باید خود را به عنوان یک سرباز، به عنوان 
انســاني كه حاضر است براي آن چنان شرایطي مجاهدت كند، 

آماده كنیم«) ۸۷/5/2۷(
 

اعتقاد به مهدویت، آرماني همراه با عمل
یكي از مالحظات اساسي در نگاه جوان مؤمن انقالبي آن است 
كه انتظار و اعتقاد به ظهور منجي، اعتقادي ذهني و منقطع از 
عمل نیســت، بلكه جهان بیني است كه حاصل آن نوعي رفتار 
و عمل اجتماعي اســت. به واقع مقدمه ای براي عمل مؤمنانه 

و انقالبي است. 
بــه فرموده رهبــري: »درس اعتقاد به مهدویت و جشــن هاي 
نیمه ي شــعبان براي من و شــما این است كه هر چند اعتقاد 
به حضرت مهدي ارواحنافداه یک آرمان واالست و در آن هیچ 
شــكي نیست؛ اما نباید مســئله را فقط به جنبه ي آرماني آن 
ختم كرد - یعني به عنوان یک آرزو در دل، یا حداكثر در زبان، 
یا به صورت جشن - نه، این آرماني است كه باید به دنبال آن 

عمل بیاید«. )۸1/۷/30(
 

 انتظار در معرض قلب و تحریف
در مراحــل شــناخت و معرفت به مهدویت بایــد به این نكته 
كلیدي توجه نمود كه تمامي حقایق و مفاهیم متعالي هنگامي 
كه در جایگاه فهم بشــري قرار مي گیرند، در معرض تحریف و 

انحراف قرار دارند. 
نارســایي هاي فهم بشــري، تأثیر حب و بغض هاي روان آدمي 
و در نهایت منافع طلبي و بهره برداري هاي خودخواهانه انســان 
از حقایــق، در كنار عناصر بیروني همچون اقدامات دشــمنان 
حقیقت، عوامل اصلي هســتند كه موجب مي گردد گوهر ناب 
و پاك حقیقت دچار آفت و آســیب شده و كاربرد اصلي خود 
را از دســت بدهد. حكیم فرزانه انقالب اســالمي در این باره 
مي فرماید: »انتظاري كه از آن ســخن گفته اند، فقط نشســتن 
و اشــک ریختن نیســت؛ انتظار به معناي این است كه ما باید 
خود را براي سربازي امام زمان آماده كنیم. سربازي امام زمان، 
كار آســاني نیســت. ســربازي منجي بزرگي كه مي خواهد با 
تمام مراكز قدرت و فســاد بین المللــي مبارزه كند، احتیاج به 
خودســازي و آگاهي و روشــن بیني دارد. عده اي این اعتقاد را 
وســیله اي براي تخدیر خود یا دیگران قرار مي دهند؛ این غلط 

است«. )۸1/۷/30(

 معارف- فاطمی نســب  نهم ربیع االول نه تنها نخستین روز 
امامت امام عصر)عج( اســت، بلكه آغــاز دوره ای حیاتی و مهم در 
تاریخ شیعه نیز به شمار می آید. در سالروز نهم ربیع االول كه یادمان 
آغاز امامت ولی عصر)عج( است آخرین برنامه خداوند برای تحقق 
عدالت جهانی روی زمین آغاز شد و تاریخ را به دو قسمت حضور 

حجت خدا و غیبت او تقسیم كرد. 
در همین راستا با حجت االسالم سیدجعفر موسوی نسب، مدیرعامل 
»بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج(« خراسان درباره وظایف 
منتظران و شناخت امام عصر)عج( گفت وگویی كرده ایم كه در ادامه 

می خوانید.

 به عنوان پرسش اول لطفاً بفرمایید نسبت بین انقالب و 
مسئله مهدویت چیست؟

در نگاه امام راحل اساســاً ریشــه و مبنای انقــالب، مهدویت و 
زمینه سازی ظهور است. رهبر معظم انقالب هم در بیانیه گام دوم 
همین بحث را مطرح می كنند كه غایت انقالب ما زمینه سازی برای 

ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه است. 
به عبارتی تمام بیانیه گام دوم، چشم انداز، اهداف و وظایف منتظران 
اســت. این وظایف توســط نواب عام امام زمان)عج( به ما گوشزد 
می شود و مردم هم براساس همین فرمان نواب عام ولی عصر)عج( 
انقالب كردند، هشت سال در دفاع مقدس جنگیدند و در انتخابات 
و راهپیمایی های مختلف كشــور حضور پیــدا می كنند. بنابراین 
مردم هم اگر پای انقالب ایســتاده اند در اصل پای مهدویت و پای 
زمینه سازی ظهور حضرت قائم)عج( ایستاده اند. بحث تمدن سازی 
كه در بیانیه گام دوم انقالب مطرح شده است هم دقیقاً در راستای 

مقدمه سازی برای جامعه مهدوی است.
از طرفی مهدویت در راســتای بعثت پیامبر)ص(، واقعه غدیرخم 
و قیام امام حســین)ع( است و اهداف این قیام ها محقق نمی شود 
مگر در حكومت امام زمان)عج(؛ چراكه هیچ یک از پیامبران الهی 
به دالیلی نتوانســتند عدالت را در سراسر جهان گسترش دهند و 

جامعه اسالمی آرمانی را بسازند.

 مسئله وظایف منتظران بســیار اهمیت دارد. عده ای 
تقریباً نهایت اقدامشان دعا و انتظار خشک و خالی برای 
ظهور حضرت اســت. به نظر شما اهم وظایف منتظران در 

دوران غیبت حضرت چیست؟
آنچه ما در روایات معصومین)ع( و قرآن كریم می بینیم و بهره 
می بریم توصیه اكید ائمه هدی بر شناخت امام زمان)عج( در هر 
دوره بوده اســت. خود قرآن كریم هم می فرماید: »یوم ندعو كل 
اناس به امامهم«؛ یعنی در روز قیامت هم هركسی به امام زمان 
خودش صدا زده می شــود و اعمالش سنجیده می شود. در هر 
عصــر و دورانی هم امام و حجت خدا وجود دارد. امیرالمؤمنین 

علــی )ع( فرمود: »بارالها ناگریز اســت كه زمین تو از حجت بر 
مخلوقات خالي نباشــد كه آنان را به دینت هدایت كند و علم 
تو را به آن ها آموزش دهد و اولیاي تو پس از آنكه هدایتشــان 

فرمودي ضایع نمانند«. 
ما باید پس از شــناخت امام زمان خود با ایشان پیمان ببندیم كه 
در این دوران سخت و شبهه ناك، ایشان را به خوبی به تمام مردم 

خودمان و جامعه جهانی معرفی كنیم. 
برخی از غربی ها و شرقی ها پایان تاریخ را تاریک معرفی می كنند، 
اما اسالم پایان تاریخ را پایان درخشانی معرفی می كند. همان گونه 
كه در قرآن كریم، آیه 105 سوره انبیا، می فرماید: »و لقد كتبنا فی 
الزبور من بعد ذكــر اّن االرض یرثها عبادی الصالحون«؛ یعنی در 
نهایت پایان تاریخ متعلق به عباد صالح خداوند متعال است و این 

عباد صالح امام زمان)عج( و یاران آن حضرت هستند. 

 مسئله فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ذیل 
همین معرفی امام می گنجد؟

ما باید در راستای ایجاد آرمان شهر مهدوی گام برداریم، خب یكی 
از شــرایط ظهور حضرت ولی عصر)عج( وجود یاران ایشان است. 
یعنی تا امام زمان یاران خود را نداشته باشد ظهوری اتفاق نمی افتد. 
خــب در دورانی كه فتنه های آخرالزمان هرلحظه شــیعیان را در 
معرض لغزیدن قرار داده و دشمن با استفاده از پیشرفته ترین ابزارها 
جامعه اســالمی را هدف قرار داده یكی از مباحث مهم و ضروری 
ما دشمن شناســی اســت. رهبر معظم انقالب نیز در بیانیه گام 
دوم بر این مسئله تأكید زیادی كرده اند. عالوه بر دشمن شناسی، 
دوست شناســی نیز از موارد مهم زمینه سازی برای ظهور حضرت 

است. 

 شما چه نسبتی میان فعالیت های سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی با وظایف یک انسان مسلمان می بینید؟ 

تا معرفت حاصل نشود، محبت حاصل نمی شود. تا محبت حاصل 
نشود اطاعت حاصل نمی شود. تا اطاعت حاصل نشود والیت پذیری 
حاصل نمی شود. همه این ها در یک راستا و یک مسیر قرار دارند. اما 
شرط این مسیر داشتن معرفت است. همان طور كه پیامبر گرامی 
اســالم)ص( فرمودند: »من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میته 
جاهلیه«؛ یعنی هركس كه بمیرد و امام زمان خودش را نشناســد 
به مرگ جاهلی مرده است. البته معرفت هم مراتب دارد. در همین 
راســتا رسانه وظیفه مهمی در معرفی امام زمان)عج( و اسالم ناب 
دارد. دشمن همواره درحال القای قرائت منحرفانه ای از اسالم است. 
برای همین امام)ره( دو واژه اسالم ناب و اسالم آمریكایی را مطرح 
كردند تا از انحراف در زمینه سازی ظهور جلوگیری كنند، چراكه از 

دل همین اسالم ناب است كه مهدویت حاصل می شود. 

مسئله وحدت را چقدر مرتبط با مسئله مهدویت می دانید؟ 
توصیه قرآن كریم و همه ائمه)ع( به وحدت و محبت میان جامعه 
اســالمی است؛ بنابراین یكی از محورهای مهم تمدن مهدوی نیز 
وحدت اســت. از طرفــی یكی از نقاط وحدت آفریــن ادیان الهی 
به خصوص در اســالم مسئله منجی و مهدویت است. این بهترین 
فرصت برای جمع شــدن مسلمانان حول محور مهدویت و تمدن 

اسالمی است. 
 نهم ربیع االول یكی از روزهایی اســت كه می شــود حول حضرت

 ولی عصر)عج( مســلمانان كنار یكدیگر جمع شــوند و در مقابل 
دشمن متحد شوند. اگر این اتفاق بیفتد یقیناً ما به ظهور نزدیک 

خواهیم شد و گام مؤثری در این جهت خواهیم برداشت.

جستار گفت و گو

w w w . q u d s o n l i n e . i r w w w . q u d s o n l i n e . i r
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آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1778 و شناسه ملی 10380154431
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,03,08 و نامه شماره 42011 مورخ 1398,04,10 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - صورت حس��اب سود و زیان ، ترازنامه و صورت حس��اب مربوط به سال 97 تصویب شد. - جواد 
میرزاده کدملی 0919304281 غالمرضا ناصری کدملی 0849321603 و غالمرضا س��لیمی کدملی 0569709822 به س��مت اعضا اصلی هیئت مدیره 
و محمدرضا نیکو کدملی 0940624516 و غالمرضا ابوالفضلی طوس��ی کدملی 0932806295 به س��مت اعضاء   علی البدل هیئت مدیره برای مدت             
 3 سال تعیین گردیدند. - سید اکبر کوشگران کدملی 0938398644 به سمت بازرس اصلی و سید داود خدادادی مقدم کدملی 05338937001 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649558(

/ع
98
09
89
8

 آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی چوبینه طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10926 و شناسه ملی 10380266375 
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای حس��ین مستشاری به شماره 
ملی 3256541984 به س��مت رئیس هیئت مدیره- آقای امیرعباس مستش��اری به شماره ملی 0930688260 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره- آقای امیر احد مستش��اری به ش��ماره ملی 0937768456 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره   برای مدت دو سال تعیین شدند - کلیه اسناد و اوراق تعهد آوررسمی و بانکی شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل 

به همراه یکی ازاعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649564(
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 آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی چوبینه طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10926 و شناسه ملی 10380266375 
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -1 آقای امیر احد مستش��اری 
به ش��ماره ملی 0937768456 و آقای امیرعباس مستش��اری به ش��ماره ملی 0930688260 و آقای حس��ین مستش��اری به شماره 
ملی 3256541984 به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال تعیین ش��دند -2 آقای حس��ن ابوالحس��نی به ش��ماره ملی 
0940559676 به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید مجیدی ایوری به شماره ملی 0941796337 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. -3روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4-صورتهای مالی 

97 به تصویب مجمع رسید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649568(
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آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه مسکن کارکنان ایران خودرو خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 17614 و شناسه 
ملی 10380331865

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,05,08و نامه ش��ماره 2,71829 مورخ 1398,06,11 اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقایان امید خدایاری با کد ملی 0731025431 و مهدی غفاری با کد 
ملی 6439600729 و اسماعیل حسین زاده با کد ملی0934628513 به سمت اعضای اصلی هیئت تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند . آقای جواد قربانی با کد ملی 0872335518 به سمت ناظر تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649571(
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 آگهی تغییرات شرکت تندیس تجارت زرین آراد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 52748 و شناسه ملی 14004475366 
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید اله فروغ یار به کدفراگیر 
94423274 بعن��وان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل -خانم حس��ینا فروغ یار به کدفراگی��ر 114585029 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره- آقای ناصر کمالی فرد به شماره ملی 3255257719 بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود 
تعیین گردیدند. وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی 

و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649555(
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 آگهی تغییرات شرکت نان قدس رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 840 و شناسه ملی 10380098441
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای محمد جواد وریدی به شماره ملی : 0651686970 
به نمایندگی از آستان قدس رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره 2( آقای محمد صفائی دلوئی به شماره ملی : 0919498612 به نمایندگی 
از موسس��ه س��ازمان اقتصادی رضوی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره 3(آقای س��ید مهدی طالبیان به ش��ماره ملی : 0938739220 
به نمایندگی از ش��رکت آرد قدس رضوی به س��مت عضو هیئت مدیره 4( آقای محمد صادق مروارید به ش��ماره ملی 0943279534 به 
س��مت مدیر عامل )خارج از اعضا( برای مدت 2 س��ال انتخاب ش��دند الف( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، 

بروات،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649557(
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سازمان امور مالیاتی کشور
قابل توجه فعاالن اقتصادی)اشخاص حقیقی و حقوقی(

فردا آخرین مهلت ارسال فهرست معامالت فصل تابستان98 
از طریق س��امانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به 

آدرس www.tax.gov.ir است.
                             

شناسه آگهی 646702/م الف2601

35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست        
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور         

      1526 مرکز ارتباط مردمی

آگهی تغییرات شرکت نان قدس رضوی شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 840 و شناسه 

ملی 10380098441
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور فوق الع��اده مورخ 1398,07,08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت 
مدی��ره ب��رای مدت 2 س��ال به ق��رار ذیل 
انتخ��اب گردیدند: آس��تان ق��دس رضوی 
به شناس��ه ملی 14004342173 و موسسه 
سازمان اقتصادی رضوی به شناسنامه ملی 
10380129694 و ش��رکت آرد قدس رضوی 

به شناسنامه ملی 10380285048 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)649547(
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آگهی تغییرات شرکت ساتیا به نام توکان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

62958 و شناسه ملی 14007176987
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ف��وق العاده م��ورخ 1397,05,20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : -مرکز شرکت به آدرس 
خراس��ان رضوی –ش��هر مشهد-قاسم آباد 
خیاب��ان اندیش��ه کوچه اندیش��ه 95 پالک 
3 کدپس��تی9185389854تغییر یاف��ت و 
ماده چهار اساس��نامه به ش��رح فوق اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )649562(
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آگهی تغییرات شرکت معدن آزمایان خاور 
قدر خراسان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 46194 و شناسه ملی 10380621874

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1397,09,25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : موسس��ه حسابرسی آویژه 
ارق��ام امین به ش��ماره ثبت4590و شناس��ه 
ب��ازرس  عن��وان  ب��ه   14004883592 مل��ی 
اصل��ی و آقای جعف��ر بصیری به ش��ماره ملی 
6439630067 ب��ه عنوان بازرس علی البدل 
برای س��ال مالی منتهی ب��ه 97,09,30 انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)649572(
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آگهی تغییرات شرکت حالل سازان شرق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14897 و 

شناسه ملی 10380305280
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
بطور فوق العاده م��ورخ 1398,04,30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : - صورتهای مال��ی و تراز نامه 
1397 تصویب گردید. - آقای حسن ابوالحسنی 
به ش��ماره مل��ی 0940559676 بس��مت بازرس 
ب��ه  ای��وری  مجی��دی  س��عید  آق��ای  و  اصل��ی 
ش��ماره مل��ی 0941796337 به عن��وان بازرس 
عل��ی الب��دل ب��رای م��دت ی��ک س��ال انتخ��اب 
گردیدن��د. - روزنام��ه قدس ب��رای درج آگهی 

شرکت انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)649585(
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فراخوان مناقصه
 )نوبت اول( 

 
مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
ذه��اب  و  ای��اب  ام��ور  نظ��ردارد  در 

پرس��نل بیمارس��تان ام البنی��ن)س( را از طریق انجام 
مناقص��ه عموم��ی  به  بخ��ش غیردولتی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000157، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن   *
200/000/000ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د که در 
مهلت مقرر به حس��ابداری بیمارستان  مذکور به نشانی : 

مشهد - خیابان آزادی - نبش آزادی 16 تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/14

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/20

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/8/30
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/9/2

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت تعاونی کارکنان فرمانداری ، ش��هرداری و سازمان آب شهرستان دورود  ) به شماره ثبت 156 و 

شناسه ملی 10740010476 (
 بدین وس��یله به اطالع کلیه اعضای این شرکت می رساند مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 14/30 
مورخ 98/8/30 در نمازخانه ش��هرداری واقع در طبقه س��وم تش��کیل می گردد . اصالتًا  یا وکالتًا حضور 

به هم رسانید.
 دستور جلسه :

1-ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت تعیین تکلیف شرکت تعاونی
2- کاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر       3- انحالل شرکت تعاونی      4-انتخاب هیئت تسویه

هیئت مدیره 

/ع
98
09
95
5

برگ س��بز خودروی پراید مدل 1386 رنگ نقره ای 
متالیک به شماره انتظامی 427ل48 ایران 12 شماره 
 S1412286397193 موتور 2180420 و شماره شاسی
ب��ه مالکی��ت ابوالفضل جعف��ری صفی آب��اد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
09
95
0

دی
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ی 
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م��درک تحصیل��ی اینجان��ب امی��ر صفاری��ان فرزند 
الی��اس ب��ه ش��ماره مل��ی 3580445995 در مقطع 
کاردانی رش��ته برق صنعتی صادره از دانشگاه ازاد 
اس��المی واحد ایرانش��هر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد )ایرانشهر(
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برگ سبز خودروی تیبا2 مدل 1393 رنگ آبی متالیک 
به ش��ماره انتظامی 951ب22 ایران 18 شماره موتور 
 NAS821100E1005648 8140148 و ش��ماره شاسی
به مالکیت محمدعباس��ی مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی مناقصه ) نوبت اول(
شهرداری کاشمر در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

1- اجرای عملیات تکمیلی پارک دانش )تجدید(
2- اجرای کانال سر پوشیده آبهای سطحی خیابان خرمشهر

3- اجرای عملیات عمرانی رستوران ضلع غربی امامزاده سیدمرتضی
شرایط مناقصه

1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان
2- مهلت دریافت اسناد: از مورخه 98/8/21 لغایت 98/8/30

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.
6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز یک شنبه مورخه 98/9/3

7- محل دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با تلفن تماس: 
4-55227701-55229899 می باشد.

8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.
 روابط عمومی شهردای کاشمر 
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
حمل و نقل فرآورده های نفتی به مقصد دوغارون

سازمان همیاری شهرداری های اس�تان خراسان رضوی در نظر 
دارد ب��ا تجدید مناقص��ه عمومی یک مرحله ای، عملیات حم��ل و نقل فرآورده های 
نفتی خود از انبار شهید بیخوش مشهد به مقصد دوغارون را مطابق اسناد مربوطه 

به واجدان شرایط واگذار نماید.
ل��ذا متقاضی��ان جه��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه م��ی توانن��د ب��ا همراه داش��تن                              
معرف��ی نام��ه از روز 14 ت��ا 19 آب��ان ماه 98 هم��ه روزه در س��اعات اداری از 7:30 
الی14:00 به دبیرخانه سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی واقع 
در مش��هد بلوار پیروزی، میدان ش��هید مهدوی، نب��ش دالوران7 مراجعه نمایند. 
ضمنا مهلت تس��لیم پاکات به دبیرخانه حراست سازمان تا تاریخ 30 آبان ماه 98 و 

بازگشایی پاکات ساعت15:00 این روز می باشد.

آگهی فراخوان مشاور نوبت اول )شماره مجوز 1398/4876(
پروژه های راه اندازی سیستم اطالعات مکانی )GIS( شبکه ،علمک و مشترکین 

در شهرها و روستاهای تابعه استان گیالن 
شرکت گاز استان گیالن در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را به روش QCBS )انتخاب بر اساس 
قیم��ت و کیفی��ت ( مطابق با آیین نام��ه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات )موضوع مصوبه ش��ماره 

84178/ت34162ه مورخ 1385/07/16 هیئت محترم وزیران(به مشاوران واجد صالحیت واگذار نماید.
لذا از کلیه مش��اوران محترمی که دارای گواهینامه صالحیت خدمات مش��اوره از سازمان برنامه و بودجه کشور 
در رش��ته)GIS( سیس��تم های اطالعات جغرافیایی(- پایه 2 و باالتر می باش��ند دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 
98/08/22 اعالم آمادگی کتبی به نشانی رشت – خ ملت – خ شهید سیادتی – ساختمان مرکزی شرکت گاز استان 
گیالن – امور قراردادها ارائه دهند و فرمهای اس��تعالم ارزیابی کیفی مش��اوران را دریافت و حداکثر تا تاریخ 

98/08/29 تحویل نمایند .
تلفن تماس :333690869 – 013

تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 98/08/14         تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه   98/08/18 
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 
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شرکت گاز استان گیالن 


