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پاورقی

زنی محترم و ثروتمند از قوم »ماندیکا«، هزینه ســاخت دانشــگاه 
»ســنکور« را تامین کرد و با این کار، مهم ترین مرکز تعلیم و تربیت 
در آن منطقه را به وجود آورد. این دانشــگاه بســیار رونق گرفت، به 
طوری که در حدود قرن ششــم هجری قمری، شمار دانشجویان آن 
به 25 هزار نفر رسید، در حالی که جمعیت شهر، 100 هزار نفر بود. 
دانشــگاه، اداره مرکزی واحدی نداشت و از تعدادی کالج و مدرسه 
عالی مجزا تشــکیل شــده بود که هریک به وسیله یک مدیر مستقل 
اداره می شــد. دوره ها در محوطه های باز برگزار می شــد و رشته های 
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بنده چند ســال است دائماً 
بین  دارم می گویــم »همکاری 
صنعــت و دانشــگاه«؛ نتیجــۀ 
دانشــگاه  و  همــکاری صنعت 
اینجا ظاهر می شــود. صنعت به 
دانشــگاه کمــک می کند برای 
اینکه دانشگاه شیوه های جدیدی 
را برای آن ارائه بدهد و بیافریند؛ 
هم این سود می برد، هم آن سود 
می بــرد. صنعت را به دانشــگاه 
وصل کنید، به مجموعۀ نخبگان 
وصل کنید، همین طور که اآلن 
خوشــبختانه کارهای زیادی در 
زمینۀ شــرکت های دانش بنیان 
انجام گرفته و می بینیم که جوان 
ایرانی می توانــد کار کند. اینجا 
در همیــن حســینّیه برای من 
نمایشــگاه گذاشتند، بنده آمدم 
بازدید کردم؛ یک عّده پسربّچه 
– جوان های دبیرســتانی- اینجا 
جمــع بودند، کار کــرده بودند. 
من آمدم گفتم شــماها چه کار 
می کنید، ایــن گفت من این را 
تولید کرده ام، آن گفت آن را من 
تولید کرده ام؛ جوان دبیرستانی! 
خب ذهــن ما این جور اســت، 
سرمایۀ انسانی ما این است؛ چرا از 
این سرمایۀ انسانی استفاده نکنیم 
و برویم سراغ خودروی خارجی 
پیشرفته ای  فّناوری  اینکه  برای 
دارد؟ خب این فّناوری پیشرفته 
را در داخــل به وجــود بیاوریم. 
من مثال های زیــادی دارم که 
نمی خواهم بگویم و نمی شــود 
گفت، بعضــی از این ها محرمانه 
اســت؛ اگر شما می دانستید که 
جوان هــای ما کجاهــا و در چه 
بزرگی  کارهای  چه  عرصه هایی 
انجــام داده انــد، واقعــاً تعّجب 
فراوان  ازاین قبیل  ما  می کردید؛ 
داریم و اّطالعــات بنده در این 
زمینه خیلی زیاد است؛ از این ها 
استفاده کنیم. اینکه ]بگوییم [ ما 
فّناوری عقب افتاده داریم، بهانه ای 

برای واردات نمی شود..
خب، این ها حرف های ماست. 
من نســبت به کارگرها و نسبت 
به کارفرماها و نسبت به مدیران 
و نســبت به مســئوالن دولتی 

-    نسبت به همۀ این ها- خوش بینم؛ 
من به کسی بدبین نیستم. منتها 
کارها یک جاهایی می لنگد؛ ببینید 
این لَنِگــش کار کجاســت، چرا 
می لنگد و اشــکال کار کجاست. 
شما دارید با چند لولۀ قطور در این 
استخر بزرگ دائماً آب می ریزید، 
]اّما[ مدام از ســقف پُر نمی شود؛ 
خب بگرد ببین شکافش کجاست، 
رخنه ای که در این اســتخر است 
کجاســت که آب از آنجا می رود 
و اســتخر پُر نمی شود؛ مسئولین 

بگردند این چیزها را پیدا کنند. 
* کاهش وابستگی به نفت یکی 
دیگــر از الزامات اقتصاد مقاومتی 
اســت. این وابستگی، میراث شوم 
صدســالۀ ماســت. ما اگر بتوانیم 
از همین فرصــت که امروز وجود 
دارد، استفاده کنیم و تالش کنیم 
نفــت را با فعالیتهــای اقتصادِی 
درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، 
بزرگ تریــن حرکت مهــم را در 
زمینۀ اقتصاد انجام داده ایم. امروز 
صنایع دانش بنیان ازجملۀ کارهائی 
اســت که می تواند ایــن خأل را تا 
میزان زیادی پر کند. ظرفیت های 
گوناگونی در کشور وجود دارد که 
می تواند این خأل را پر کند. همت را 
بر این بگماریم؛ برویم به سمت این 
که هرچه ممکن اســت، وابستگی 

خودمان را کم کنیم. 
* نکتۀ هفتــم ]از مؤلفه های 
مقاومتی[،  اقتصاد  سیاســت های 
کاهش وابســتگی به نفت است؛ 
یکی از ســخت ترین آســیب های 
اقتصادی ما همین وابستگی به نفت 
است. این نعمت بزرگ خدادادی 
برای کشور ما در طول ده ها سال 
اقتصادی  فروریختگی هــای  مایۀ 
و  سیاســی  فروریختگی هــای  و 
اجتماعی شــد؛ بایــد ما یک فکر 
اساســی بکنیم. ما نمی گوییم از 

با همدیگر، موجب می شــود که 
نفت ناگهان از صــد دالر بیاید 
به چهل دالر! از وقتی که از صد 
دالر شــروع کرده تنّزل تا حاال، 
مگر چند ماه طول کشیده؟ خب، 
این قابل اطمینان نیســت؛ آدم 
نمی تواند این را جزو سرنوشــت 
اقتصاد کشــور و گذران زندگی 
یک کشور ]بداند[ و آن را مربوط 
کند به یک چنین چیزی. نفت 
مال ماست، ]اّما[ هم اختیارش 
دســت دیگران است، هم درآمد 
بیشــترش مال دیگران اســت. 
بیشــتر از آن قــدری کــه ما از 
صادرات نفت استفاده می کنیم، 
آن دولِت واردکنندۀ نفت در اروپا 
یا در جای دیگر دارد اســتفاده 
می کنــد، که مالیــات می گیرد 
و فالن می گیرد. مــا نفتمان را 
داریم می دهیم، پول می گیریم؛ 
او نفت را می گیرد از ما و از مردم 
خودش پول می گیرد. استفادۀ آن 

*  رهبر انقالب: من سال ها پیش -شاید بیست سال پیش-  
در دولِت آن وقت گفتم. ما باید کاری بکنیم که هر وقت 

اراده کردیم، بتوانیم سر چاه های نفت خودمان را ببندیم؛ نه 
از کمبود مشتری بترسیم، نه از نداشتن بازار بترسیم، نه از 

نداشتن پول بهای نفت بترسیم؛ باید به اینجا برسیم. 

تاریخ تمدن اسالمی- ۳۵

باید معدن را جایگزین نفت کنیم

اقتصاد مقاومتی؛ سیاست ها و انتظارات در بیانات رهبر انقالب -  ۳۴ 
نویسنده: ناصر عابدی  * استاد رحیم پور ازغدی: دانشمندان در کشورهای 

اسالمی برای کشف هایشان، صله و جایزه می گرفتند و 
تشویق می شدند. سارتن می نویسد به اینها در کشورهای 
اسالمی جایزه می دادند ولی وقتی آثارشان ترجمه می شد 
و به اروپا می آمد، دارندگان آن را به دادگاه تفتیش عقاید 

برده و به نام کفرگویی اعدامشان می کردند...

در دانشگاه سنکوردر قرن۵۶هـ .ق عالی ترین 
دوره تحصیلی، معادل دکترا )PHD( ده سال طول 

می کشید. دانش آموختگان این دوره، دانشمندانی 
جهانی بودند که به واسطه کتاب ها و آثارشان، 

شناخته شده بودند. تز دکترا، »رساله« نامیده می شد 
و هنوز هم در بسیاری از دانشکده های اسالمی و 

مراکز آموزشی مذهبی یا حوزه های علمیه به همین 
نام خوانده می شود. 

نفت استفاده نشود، ]بلکه[ تکیۀ ما 
بر استفادۀ حداقلی از فروش نفت 
خام است؛ نفت را می توان به صورت 
فرآورده در اختیار گذاشت؛ که در 
این سیاست ها دیده شده. یک کار 
اساســی و مهمی کــه باید انجام 
بگیرد این است؛ این همت بلندی 
الزم دارد که ما در بند سیزده این 
سیاست ها به این پرداختیم و جداً 

باید این بند عملیاتی بشود. 
* آنچه به من گزارش شــده 
]این اســت که [ ما حّداکثر پانزده 
درصد از ظرفّیت معدنی کشور را 
پانزده  استحصال می کنیم؛  داریم 
درصــد! ما معدن را باید جایگزین 

جایزه در تمدن اسالمی؛ سوزانده شدن در اروپا

*  رهبر انقالب: آنچه به من گزارش شده ]این 
است که [ ما حّداکثر پانزده درصد از ظرفّیت 

معدنی کشور را داریم استحصال می کنیم؛ پانزده 
درصد! ما معدن را باید جایگزین نفت کنیم؛ یعنی 

واقعًا بایستی ما بتوانیم. 

رهبر انقالب:

درسی شامل قرآن، مطالعات اسالمی، حقوق، ادبیات، طب و جراحی، 
نجوم، ریاضیات، فیزیک، شیمی، فلسفه، زبان و زبان شناسی، جغرافی، 
تاریخ و هنر می شــد. البته همه آنچه به دانشجویان آموخته می شد، 
نظری نبود و دانشــجویان زمان زیــادی را صرف آموختن یک حرفه، 

قوانین تجارت و علم اخالق می کردند.
عالی تریــن دوره تحصیلی، معادل دکترا )PHD( ده ســال طول 
می کشــید. دانش آموختگان این دوره، دانشمندانی جهانی بودند که 
به واســطه کتاب ها و آثارشان، شناخته شده بودند. تز دکترا، »رساله« 
نامیده می شد و هنوز هم در بسیاری از دانشکده های اسالمی و مراکز 

آموزشی مذهبی یا حوزه های علمیه به همین نام خوانده می شود. 
در جریان جشــن فارغ التحصیلی، دانشــجویان می بایست عمامه 
سنتی را بر سر می نهادند. عمامه در واقع نماد نور الهی، دانایی، دانش 
و ســلوک اخالقی عالی بود. این دانش آموختگان به دلیل بهره مندی 
از فضل و دانش بســیار مشــهور بودند و به عنوان استاد )دانشگاه( در 

سراسر جهان اسالم به کار گماشته می شدند.
پروفسور فوآد سزگین )رئیس موسسه و موزه علوم اسالمی دانشگاه 
گوته فرانکفورت( ضمن اشــاره به کتاب 30 جلدی پزشکی ابوالقاسم 
زهراوی )جراح و پزشــک مسلمان آندلســی در قرن چهارم هجری ( 
بــه نام »التصریف لمن عجز عن التألیــف« با نام اختصار »التصریف« 
که در موسســه علوم اسالمی دانشــگاه گوته در 2 جلد تجدید چاپ 
شده به لباس دانشــمندان و اهل علم اروپای قرون میانی اشاره کرده 

و می گوید:
»...در بعضی از نسخه ها التین این کتاب، تصویر جالبی از صحنه های 
عمل جراحی نیز وجود دارد. همان طور که در اینجا می بینید پزشکان 
و اطبا همیشــه به صورت عمامه بر ســر گذاشــته به تصویر کشیده 
شده اند. در اصل عمامه را در اروپا، اشخاص معتبر به سر می گذاشتند. 
کتاب زهراوی، در دوره ســلطان محمد فاتح توســط حکیمی به نام 

شریف الدین صابونچی اغلو به ترکی عثمانی برگردانده می شود...«
جایزه در تمدن اسالمی، سوزانده شدن در اروپا

ورود علوم مختلف از ســرزمین های اسالمی به اروپای توحش زده 
قرون وســطی که تحت حاکمیت کلیسای تحریف شده و دادگاههای 
انگیزاســیون وابســته به آن قرار داشت، با موانع بســیار مواجه شد. 

مواجهه با کشفیات علمی در تمدن اسالمی و اروپا
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علوم ریاضی و... و همه اینها را شــاخه های یک درخت می دانســتند. 
صریحا هم شیخ محمود شبستری می گوید که:
 بــه نــزد آنکــه جانــش در تجلــی اســت

اســت تعالــی  حــق  کتــاب  عالــم  همــه 
از آن هــر عالمــی چــون ســوره ای خــاص

یکــی زان »فاتحــه« وآن دیگــر »اخــالص«
این علم بخشــی از خلقت خداوندی است و آن علم بخش دیگری 
از خلقت خداوند است و جنبه های دیگری ازخلقت خداوند را توصیف 
می کند.قســمتی از بدن را فیزیک توصیف می کنــد، بخش دیگر را 
زیســت شناســی و از جنبه های روانی را هم علم روانشناسی توضیح 
می دهد. اینها همه شاخه های مختلف یک درخت هستند. در آن زمان 

یک ارتباط ارگانیک بین علوم مختلف می دیدند...«
دکتــر گلشــنی بــه عنــوان مصــداق ایــن کل نگــری، خواجه 
نصیرالدین طوســی را مثال آورده و ابعاد مختلف جامعیت علمی وی 

را شرح می دهد:
»... خواجــه نصیر وقتی ریاضی انجام می داد، اصال نمی توانســتند 
متوجه شوند که یک عالم دینی است. ریاضی را مانند یک ریاضیدان 
طراز اول انجام می داد و در ذهنش می دانســت چــه ارتباطاتی بین 
این علوم برقرار اســت. کل نگر بودند. ریاضیاتشــان با طبیعیاتشان با 
نجومشــان با فلســفه شان، همه به هم ربط داشــت. شاخه های یک 

درخت محسوب می شد...«

نفت کنیم؛ یعنی واقعاً بایستی ما 
بتوانیم. من ســال ها پیش -شاید 
بیست سال پیش- در دولِت آن وقت 
گفتم. ما باید کاری بکنیم که هر 
وقــت اراده کردیم، بتوانیم ســر 
چاه های نفت خودمان را ببندیم؛ 
نه از کمبود مشتری بترسیم، نه از 
نداشتن بازار بترسیم، نه از نداشتن 
پول بهای نفت بترســیم؛ باید به 
اینجا برسیم. خب ما واقعاً بایستی 
به فکــر بیفتیم؛ بــرای نفت باید 
جایگزین  ]قرار داد[. می بینید نفت 
چه وضعی پیدا کرده! یک اشــارۀ 
قدرت هــا و عناصر خبیث منطقه 

 پروفسور سیمون شفر: »... با اسالم ، یک 
جامعه علمی بسیار گسترده ای بوجود آمد که در آن 
دانشمندان مناطق خیلی متفاوت دنیا می توانستند 
بحث و گفت و گو کنند و عقایدشان را با هم مقایسه 

کنند. بحث ها گاهی مختلف هم می شدند. مثال 
دانشمندان کوردوبا در جنوب اسپانیا می توانستند

با دانشمندان بغداد یا سمرقند بحث های علمی
 یا ادبی داشته باشند...«

حکیمان و دانش پژوهانی بود که در چندین دانش متفاوت سر رشته 
داشــته و در آن ســرآمد روزگار خویش بودند. این حکیمان، هم در 
علوم مادی و فیزیکی و هم در علوم دینی و متافیزیکی، در شاخه های 
متعدد، دخیــل بوده و پژوهش های ارزنده ای داشــتند. دکتر مهدی 

گلشنی درباره علت اینجامعیت علمی اظهار می دارد:
»... یکــی از زیبایی هــای علم در تمدن اســالمی این بود که یک 
دیدگاه کل نگر داشــتند، تمامی علوم برایشان شانیت خود را داشت، 
اعم از علوم انسانی که فلسفه و مانند آن بود و همچنین علوم طبیعی، 

کلیســای یاد شــده و دیگر محافل ســنتی اروپا از جمله کانون های 
یهودی با این واردات علم و هنر و اندیشــه از کشــورهای اسالمی به 
شــدت مخالف بودند و آن را رســوخ افکار ضاله و کفرآمیز در جامعه 
می دانستند که به مخالف خوانی گســترده ای با کلیسا منجر خواهد 
شــد. از این روی در مقابل آن ایســتادند و آنان را که عامل و مروج 
علوم تمدن اسالمی بودند، در همان دادگاههای انگیزاسیون محاکمه 

کردند و در آتش سوزاندند. 
اســتاد رحیم پور ازغدی )مدرس دانشــگاه و عضو شــورای عالی 

انقالب فرهنگی( دراین باره می گوید:
»... جالب اینکه این دانشــمندان در کشــورهای اســالمی برای 
کشف هایشــان، صله و جایزه می گرفتند و تشویق می شدند. جلسات 
مناظره داشــتند که گاهی یک دانشمند از ایران از خراسان بزرگ یا 
از سمرقند و یک دانشــمند هم از شمال آفریقا، از آندلس )اسپانیای 
اســالمی( برای حج به مکه می رفتنــد و در کنار خانه کعبه، راجع به 
4 فرمول در فیزیک مناظره می کردند. ســارتن می نویسد به اینها در 
کشورهای اسالمی جایزه می دادند ولی وقتی آثارشان ترجمه می شد 
و به اروپا می آمــد، دارندگان آن را به دادگاه تفتیش عقاید برده و به 

نام کفرگویی اعدامشان می کردند...«
این در شرایطی بودکه در سرزمین هایی اسالمی از این ترویج علوم 
و دانش های مختلف به شدت استقبال می شد و ارتباط جوامع و ملل 
مختلف اســالمی به جز مواردی مانند حج و یا اعیاد اســالمی، از این 
طریق نیز برقرار می گردید. پروفســور سیمون شــفر )استاد دانشگاه 

کمبریج( در توضیح جوشش علمی دوران تمدن اسالمی می گوید:
»... با اســالم ، یک جامعه علمی بسیار گسترده ای بوجود آمد که 
در آن دانشــمندان مناطق خیلی متفاوت دنیا می توانســتند بحث و 
گفت و گو کنند و عقایدشــان را با هم مقایســه کنند. بحث ها گاهی 
مختلف هم می شــدند. مثال دانشــمندان کوردوبا در جنوب اسپانیا 
می توانســتند با دانشمندان بغداد یا سمرقند بحث های علمی یا ادبی 

داشته باشند...«
د( جامع العلوم؛ لقب دانشمندان دوران تمدن اسالمی

از دیگــر ویژگی هــای دوران طالیی اســالم، وجود دانشــمندان، 

از دولت ماست  دولت ها بیشتر 
از فــروش نفت. این چه معاملۀ 
پُرخســرانی اســت. خب، یک 
جاهایی ما مجبوریم البّته نفت 
را تولید کنیــم، چاره ای نداریم 
اّما من واقعاً از ته دل خوشحال 
نمی شــوم آن وقتی که ما آماِر 
افزایش صادرات و افزایش تولید 
را ]می شنویم [؛ همیشه به این 
فکر می کنم که ما باید جایگزین 
برای این پیدا بکنیم. بنابراین اگر 
بخواهیــم جایگزین پیدا کنیم، 
یکــی از بهتریــن جایگزین ها 

معادن است. 

دکتر گلشنی : »... خواجه نصیر وقتی ریاضی انجام می داد، اصال 
نمی توانستند متوجه شوند که یک عالم دینی است. ریاضی را مانند یک 

ریاضیدان طراز اول انجام می داد و در ذهنش می دانست چه ارتباطاتی بین 
این علوم برقرار است. کل نگر بودند. ریاضیاتشان با طبیعیاتشان با نجومشان 

با فلسفه شان، همه به هم ربط داشت.

شهرداری بندر امام  خمینی)ره( به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر 
درنظر دارد مناقصه تامین 13 خودروی اســتیجاری سبک کولردار 
به مبلغ 74/583/418/000 ریال برگزار نماید. لذا از کلیه شــرکت های 
واجدشــرایط، دعوت به عمــل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه به امور 

حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1( موضوع مناقصه: تامین 13 خودروی استیجاری سبک کولردار

2( زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 97/03/17 لغایت 97/03/21
3( محل دریافت اســناد: بندر امام خمینی)ره( بلوار آیت اهلل طالقانی 
- ساختمان مرکزی شــهرداری امور حقوقی و قراردادها - تلفن 

061-52222020-4
4( مدارک موردنیاز جهت دریافت اســناد: فیــش واریزی به مبلغ 
1/000/000 ریال به حســاب فراگیر به شــماره 1083057382 نزد 

بانک تجارت شعبه مرکزی به نام شهرداری بندر امام خمینی)ره(
5( زمان تحویل پیشنهادها: روز دوشنبه 97/03/28 از ساعت 8 الی 11

6( محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7( زمان بازگشــایی پاکات: روز دوشــنبه 97/03/28 توضیح اینکه به 
پیشنهادات فاقد امضاء - مشروط - مخدوش و یا اینکه بعد از موعود مقرر در 

بند 5 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده خواهد شد.
8( تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 372/000/000 ریال که به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی، چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری یا واریز وجه 
نقد به حســاب 0105424881000 به نام ســپرده شهرداری بندر امام 
خمینی)ره( که می بایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها 

تحویل مناقصه گذار گردد.
9( سایر اطالعات در اسناد مناقصه گذار ارائه شده است.
10( واحد قراردادها پاسخگوی سواالت شما خواهد بود.

11( اعتبار پروژه از محل بودجه جاری می باشد.
محمد عبیاوی- شهردار

مناقصه عمومی شهرداری 
بندر امام خمینی)ره(

شــهرداری بندر امام خمینی)ره( به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر در 
نظــر دارد مناقصه پروژه احداث جــدول، کانیو خیابان های فاز4، کوی 
آزادی، مســکن مهر و سطح شهر بندر امام  خمینی) ره( با برآورد اولیه 
8/455/439/000 ریال برگزار نماید. لذا از کلیه شــرکت های واجد شرایط، 
دعوت به عمل  می آید جهت دریافت اســناد مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند.
1( موضوع مناقصه: پروژه احداث جدول، کانیو خیابان های فاز4، کوی آزادی، 

مسکن مهر و سطح شهر بندرامام خمینی )ره(
2( زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 97/03/17 لغایت 97/03/21 

3( محل دریافت اسناد: بندر امام خمینی)ره( بلوار آیت اله طالقانی- ساختمان 
مرکزی شهرداری امور حقوقی و قراردادها- تلفن 061-52222020-4

4( مدارک مــورد نیاز جهت دریافت اســناد: فیش واریــزی به مبلغ 
1/000/000 ریال به حســاب فراگیر به شماره 1083057382 نزد بانک 

تجارت شعبه مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی)ره( 
5( زمان تحویل پیشنهادها: روز دوشنبه 97/03/28 از ساعت 8 الی 11 

6( محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7( زمان بازگشــایی پــاکات: روز دوشــنبه 97/03/28 توضیــح اینکه به 
پیشــنهادات فاقد امضاء مشروط- مخدوش و یا اینکه بعد از موعود مقرر در بند 5 

آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده خواهد شد. 
8( تضمین شــرکت در مناقصه: مبلــغ 422/771/000 ریــال که به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی، چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری یا واریز نقد به حساب 
0105424881000 به نام سپرده شهرداری بندر امام خمینی)ره( که می بایست 

در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.
9( سایر اطالعات در اسناد مناقصه گذار ارائه شده است.
10( واحد قراردادها پاسخگوی سواالت شما خواهد بود.

11( اعتبار پروژه از محل بودجه جاری می باشد.
محمد عبیاوی- شهردار

مناقصه عمومی )مرحله دوم( 
شهرداری بندر امام خمینی )ره(

شــهرداری بندر امام خمینی)ره( به اســتناد مصوبه شــورای 
اســالمی شهر در نظر دارد مناقصه اجرائیات، تخلفات ساختمانی و سد 
معبــر با برآورد اولیه 10/823/456/270 ریال برگزار نماید. لذا از کلیه 
شرکت های واجد شــرایط، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 

مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1( موضوع مناقصه: اجرائیات، تخلفات ساختمانی و سد معبر

2( زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 97/3/17 لغایت 97/3/21
3( محل دریافت اســناد: بندر امــام خمینی)ره( بلــوار آیت اهلل 
طالقانی- ساختمان مرکزی شهرداری امور حقوقی و قراردادها- تلفن 

061 - 52222020-4
4( مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ 
1/000/000 ریال به حساب فراگیر به شماره 1083057382 

نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی)ره(
5( زمان تحویل پیشنهادها: روز شنبه 97/3/28 از ساعت 8 الی 11

6( محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7( زمان بازگشایی پاکات: روز شنبه 97/3/28 توضیح اینکه به 
پیشــنهادات فاقد امضاء- مشــروط- مخدوش و یا اینکه بعد از موعد 

مقرر در بند 5 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده خواهد شد.
8( تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ 526/000/000 ریال که 
فقط به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی، چک تضمینی بانکی در وجه 
شهرداری یا واریز وجه نقد به حساب 0105424881000 به نام 
سپرده شهرداری بندر امام خمینی)ره( که می بایست در پاکت الف قرار 

گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.
9( سایر اطالعات در اسناد مناقصه گذار ارائه شده است.
10( واحد قراردادها پاسخگوی سؤاالت شما خواهد بود.

11( اعتبار پروژه از محل بودجه جاری می باشد.
محمد عبیاوی- شهردار

مناقصه عمومی شهرداری 
بندر امام خمینی)ره(

آگهی رای هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرستان سنندج. تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده  لذا بدین وســیله مشخصات امالک در دو نوبت به 
فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و 
گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض ســند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست.
تاریخ نوبت اول: 97/3/3                                                      تاریخ نوبت دوم: 97/3/19 
رئیس ثبت منطقه یک سنندج- بهنام قباد

بخش3: ششدانگ یک باب ساختمان بنام احمد ملکی فرزند باقر صادره سنندج تحت پالک 2017 
فرعی از 2748 اصلی بخش 3 به مســاحت 120/02 مترمربع به آدرس سنندج نایسر خیابان امام 

شافعی سه راه تهماسبی کوچه مسجد فاروق اعظم

شهرداری بندر امام خمینی)ره( به اســتناد مصوبه شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری )خدمات عمومی( با برآورد 
اولیــه 68/440/162/247 ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شــرکت های واجد 
شــرایط، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه به امور حقوقی و 

قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
1- موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی )خدمات عمومی( 

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 97/3/19 لغایت 97/3/22
3- محل دریافت اســناد: بنــدر امام خمینی)ره( بلــوار آیت اله طالقانی - 

ساختمان مرکزی شهرداری امور حقوقی و قراردادها -
تلفن: 0615-2222020-4

4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد:
فیــش واریــزی بــه مبلــغ 1/000/000 ریال به حســاب فراگیر به شــماره 
1083057382 نــزد بانــک تجارت شــعبه مرکــزی به نام شــهرداری بندر 

امام خمینی)ره(
5- زمان تحویل پیشنهادها: روز دوشنبه 97/3/28 از ساعت 8 الی 12

6- محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3
7- زمان بازگشایی پاکات: 

روز دوشــنبه 97/3/28 توضیح اینکه به پیشــنهادات فاقد امضاء - مشروط - 
مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
8- تضمین شرکت در مناقصه:

مبلــغ 3/422/000/000 ریــال کــه به صــورت ضمانت نامه معتبــر بانکی، 
چــک تضمینی بانکــی در وجه شــهرداری و یــا واریز وجه نقد به حســاب 
0105424881000 به نام سپرده شهرداری بندر امام خمینی)ره( که می بایست 

در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه گزار گردد.
9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.

10- واحد قراردادها شهرداری پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود.
11- اعتبار مناقصه از محل بودجه ســال جاری شهرداری بندر امام خمینی)ره( 

می باشد.

مناقصه عمومی 
)مرحله دوم( 

محمد عبیاوی - شهردار

نوبت دوم

بــا عنایت به اینکه خواهان ها عبدالرحمان کاظمی فرزند غالمحســین و غیر و دادخواســتی به 
خواســته موت فرضی به شعبه 12 دادگاه خانواده شــیراز ارائه نموده اند بدینوسیله به کلیه افرادی 
که از آقای بابا کاظمی فرزند غالمحســین نام مادر فلک نازی به شــماره شناسنامه 1558 صادره 
از آبــادان که از تاریــخ 59/8/10 در منطقه جنگی جاده آبادان به ماهشــهر ناپدید و مفقوداالثر 
گردیده است و تاکنون از نامبرده اطالعی در دست نیست، اعالم می گردد که در صورت اطالع از 
نامبرده در اســرع وقت به شماره تلفن 09173048962 به بستگان ایشان و یا به شعبه 12 دادگاه 
خانواده شیراز واقع در شیراز فلکه اطلسی ابتدای بولوار هجرت دادگاه خانواده شیراز اطالع دهند.
شعبه ۱۲ دادگاه خانواده شهرستان شیراز

آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت لوزان )سهامی خاص(

به شماره ثبت ۴۶۹۴ 
شناسه ملی ۱08۶۱۹۳۱05۶

بدینوسیله از تمامی ســهامداران محترم شرکت دعوت می شود که در 
جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شــرکت که در راس ساعت 11 
صبح روز 1397/04/02 در دفتر مرکزی شــرکت تشــکیل می شود، 

حاضر شوند.
دستور جلسه:

1- قرائت و اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شــرکت و 
بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 شرکت.

2- تعیین روزنامه کثیراالنتشار شرکت.
3- سایر موارد که در صالحیت مجمع مزبور باشد.

هیئت مدیره شرکت لوزان

به موجب پرونده های اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک قطعه زمین به متراژ 200 متر مربع با 
کاربری مســکونی پالک ثبتی 19/3334 اصلی مفروز و مجزی شده از 1421 و 1422 فرعی 
واقع در حومه بخش 2 همدان به نشانی: همدان شهرک مدنی خ دانشگاه بعد از فلکه حسن آباد 
)آزادگان( کوچه گلچین 12 قواره دوم جنوبی به شــماره کدپستی 6513733537 منزل مرحوم 

کوچکعلی محراب بینا که حدود و مشخصات ملک عبارت است از:
شمااًل بطول 10 متر درب و دیواری است به معبر به خیابان 8 متری شرقًا بطول 20 متر دیوار 
اســت به پالک 3335 فرعی جنوبًا بطول 10 متر دیواری اســت به شماره 3305 فرعی غربًا 
دیواری است به طول 20 متر به شماره 3333 فرعی ذیل صفحه 51 دفتر امالک جلد 113 با 
شماره ثبت 39943 و ســند چاپی شماره 804067 سری الف سال 91 بنام کوچکعلی مهرابی 
ثبت و برابر اســناد رهنی شــماره های 10731 مورخ 93/6/29 و مــازاد رهنی 10733 مورخ 
93/6/29 و رهنی 10732 مورخ 93/6/29 دفتر اســناد رسمی 66 شهر همدان در رهن بانک 
ملت قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمی به مبلغ 2/400/000/000 ریال ارزیابی شده و 
پالک فوق طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دارای 265 متر مربع اعیانی اسکلت آجری 
و ســقف طاق ضربی در دو طبقه فاقد نما و با قدمت حدوداً باالی 20 ســال ساخت به همراه 
چهار انشــعاب مشترک برای هر دو طبقه احداث شده است. در هر طبقه دارای هال و پذیرایی 
با دو خواب و تجهیز شــده با امکانات عادی در حد عرف معمول منطقه می باشــد که در زمان 
بازدید نوع سیســتم گرمایشی مشترک طبقات گاز و سیستم سرمایشی آن کولر آبی بود طبقه 
همکف در اختیار مستأجر و طبقه اول در اختیار مالک می باشد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 
روز شنبه مورخ 97/4/9 در اداره اجرای اسناد رسمی همدان واقع در همدان سعیدیه باال، نبش 
بلوار غنی زادیان، ساختمان اداره کل ثبت اسناد و امالک همدان واحد اجرا از طریق مزایده به 
فروش می رســد. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق  انشعاب و یا 
حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. 
ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 
و مکان مقرر برگزار خواهد شد.                                               تاریخ انتشار: 97/3/19

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی 
۹500۴05 و ۹500۳۹۹ و ۹500۳۹0

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- حدادی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1397/149 مورخ 1397/2/4 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای بارانی علیخانی فرزند نعمت اله بشــماره شناســنامه 23 صادره از اسدآباد در 
ششــدانگ یکباب ساختمان در تمام پالک 112 فرعی و قســمتی از پالکهای شماره 113 و 114 و 
115 فرعی از 1832 اصلی به مســاحت 341/53 مترمربع واقع در اسدآباد بلوار جانبازان انتهای کوی 
12 فروردین خریداری باواسطه از مالکان رسمی آقایان نعمت اله جلیلی مقدم و محمد قهرمانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/19                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/3
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد  م الف1۶0

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای صادق دست بازی فرزند علیرضا 

خواهان خانم ســمانه روزبهانی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای صادق دست بازی 
به خواســته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609988511000976 شــعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان مالیر 
ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/4/26 ســاعت 8 تعیین که حســب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهــت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد ضمنا ظرف یک هفته پــس از ابالغ و قبل از 
جلســه رسیدگی داور واجد شرایط خود را )مسلمان، آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و 
اجتماعی، حداقل دارای 30 سال سن تمام، متاهل، متعهد، عدم اشتهار به فسق و فساد( 
بــه دادگاه معرفی نمایید و اال دادگاه راســا اقدام خواهد نمود، در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی و تفهیم وظایف داوری به همراه داور تعرفه شــده در این شعبه حاضر شوید. 
حضور داور تعرفه شده با به همراه داشتن مدارک شناسایی در این دادگاه الزامی است.
منشی شعبه دو دادگاه خانواده
م الف 206 دادگستری شهرستان مالیر- جعفری

هیئت مدیره گروه پزشکی نوردیدگان کرج

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت گروه پزشکی نوردیدگان کرج به 

شماره ثبت 558۴ و شناسه ملی ۱0۱00۲۷۹0۳۲ 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی 
عادی سالیانه که در روز پنجشنبه مورخ 1397/4/7 راس ساعت 13:00 الی 
16:00 در محل شــرکت واقع در کرج - جهانشــهر - بلوار موالنا - جنب 

پارکینگ پارک خانواده پالک 85 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دســتور جلسه: 1- دســتور گزارش هیئت مدیره از عملکرد سال مالی 
1396 2 - استماع گزارش بازرس از عملکرد سال مالی 1396 3 - تصویب 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان شرکت مربوط به ســال مالی  1396 4- 
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای ســال  97 5- انتخاب اعضا هیئت 
مدیره اصلی و علی البدل برای ســال 97  6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

7- سایر موارد

سند کمپانی، شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی 
وانت نیســان تیپ 2400 مــدل 1387 به رنگ آبی - 
روغنی به شــماره انتظامــی 754 ع 75 - ایران 62 به 
  L172493 شــماره موتور 461415 و شماره شاســی
مربوط به آقای شــیروان آقاجانــی آهنگرکالیی مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

 صاحب عکس فــوق آقــای حامد قربانی
فرزند مهدی 29 ســاله از تاریخ 1392/5/1 از 
منزل خود واقع در شهر زنجان به مقصد تهران 
خارج و دیگر مراجعت ننموده است. کسانی که 
 از نامبرده اطالعی دارند خواهشــمند است با
شــماره تلفــن 09191442369 تماس 
 و خانــواده ای را از نگرانــی و چشــم انتظاری

 برهانند. 

اینجانــب ســعید فیضــی نامیونــدی مالــک خــودرو پــژو 405 مــدل 
1389 بــه شــماره انتظامــی 981 ط 91 - ایــران 19 شــماره شاســی 
NAAMO1CAOAK886143 و شماره موتور 12488312612 به علت 
فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هرکس ادعائی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج 
شهرک پیکانشهر - ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی وانت سایپا تیپ 
151 به رنگ ســفید - روغنی مدل 1394 به شــماره 
انتظامــی 231 س 62 - ایــران 62 به شــماره موتور 
 NAS451100F4941617 5463747 و شماره شاسی
مربــوط به آقای قربان گل براری مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت
بانو عذرا شــهرت شریف پور نام پدر ادریس به شناسنامه 165 صادره از بهبهان 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیــم و توضیح داده که 
شادروان مرحوم فاطمه طهورا شهرت آل احمد به شناسنامه 174-676431-7 
صادره اهواز در تاریخ 1396/12/29 در بوشهر اقامتگاه- فوت ورثه اش عبارتند 
از 1- متقاضی با مشــخصات فوق الذکر)مادر متوفیــه( 2- مهدی آل احمد به 
شماره شناسنامه 3861 صادره از اهواز )پدر متوفیه( و ال غیر به شرح دادخواست 

تقدیمی کالسه 970109/10/97 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز 

سری و رسمی که بعد از از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز

برابــر رأی شــماره 139760326006000067 - 1397/1/26 هیئــت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد صادق سلیمانی فرزند رحیم بشماره 
شناســنامه 20 صادره از مالیر در ششــدانگ یکباب قطعه زمین مزروعی به مساحت 54508 متر 
مربع قســمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک 
رسمی آقایان محمد روستایی و عبدالحسین هوله هوله و باباخان روستایی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود . در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/3/19                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/3
محمدرضا امینی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز در نظر دارد ساختمان رفاهی 
خود متشــکل از 20 سوئیت 3 و 4 خوابه )با قابلیت افزایش ظرفیت( با 
امکانات رفاهی کامل را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال واگذار 
نماید. مبلغ پایه اجاره ماهیانه 90/000/000 ریال و تضمین شــرکت 
در مزایده 10/800/000 ریال می باشــد. متقاضیان محترم می توانند با 
واریز مبلغ 500/000 ریال به شــماره حساب 0106014752008 به 
نام دانشــگاه آزاد اسالمی واحد نطنز جهت خرید اسناد و تحویل فیش 
واریزی به امور اداری دانشگاه مراجعه و ضمن بازدید از محل سوئیت ها 
در مزایده شرکت نمایند. مدت فروش اسناد از تاریخ 97/3/19 به مدت 
10 روز کاری می باشد. ضمنا دانشگاه در قبول یا رد پیشنهادها مختار 
بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشــد. تلفن تماس 

جهت کسب اطالعات بیشتر 09138619277 و 03154210580

آگهی مزایده


