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نقش مسجد و کلیسا درصلح جهانی

ما به یک نهاد قوی با سازمان و منابع نیاز دار یــم تا با
دالالن قدرتی که جنگهای بی پایان را برای اهداف خود
میسازند ،مقابله کنیم .متأسفانه مشکل این است
که همه نهادهای سیاسی (و حتی NGOهــای بزرگ)
توسط همین نیروها فاسد شدهاند و نمیتوان به آنها
اعتماد کرد .ما باید به مؤسسات مذهبی اصلی جهان

پدر اسمیت در توصیه به مؤمنان جهان میگوید :من
معتقدم کلیسا و مسجد نقش مهمی در صلح جهانی
دارند .در واقع ،من معتقدم صلح حتی از راه دور امکان
پذیر نخواهد بود ،مگر اینکه مسیحیان و مسلمانان در
همه سطوح به شدت با یکدیگر همکاری کنند تا آن را
دنبال کنند .استدالل من برای این بسیار ساده است.
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سید احمد موسوی ایام 12روزه کریسمس با سالروز میالد
حضرتمسیح(ع)در ۲۵دسامبرآغازمیشودوتاجشنخاجشویان
درروز ۶ژانویهادامهمییابد.داستانکریسمس،تولدونبوتعیسی
مسیح(ع)،داستانیآشناوپرفرازونشیباست.اینکهچگونه دولت
پلیسیزمانرابهچالشکشیدودرادامه موردتهديدبزرگانيهودواقع

◾

◾پدر دیو! اگر عیسی(ع) در
شرایط کنونی به دنیا میآمد چه
اتفاقی رخ میداد؟ با شناختی که از
خصوصیات این پیامبر خدا سراغ
داری ــم بــا چــه روی ـکــردی از جانب
ایشان در برخورد با تحوالت کنونی
جهان مواجه میشدیم؟ چه نوع استقبالی از ایشان و
خانواده ایشان میشد؟

(کلیسا و مسجد) نگاه کنیم تا خأل اخالقی ناشی از طمع
شرکتها و فساد سیاسی را پر کنیم .این یک موضوع
فوری است که رهبران مسیحی و رهبران مسلمان در
تالش برای محدود کردن لغزش به سمت سلفیگری در
سراسر جهان متحد شوند .معتقدم جوامع مسیحی
و شیعه در موقعیت مناسبی برای تشکیل یک ائتالف

میشود،تاجاییکهتصميمبهقتلویمیگیرند.دراینمیانپرسشی
همبهذهنمتبادرمیشود؛کهاگرعیسی(ع)2هزارسالبعدودرشرایط
کنونیبهدنیامیآمدچهاتفاقیرخمیداد؟ قدسبرایپاسخبهاین
پرسشوپرسشهایمشابهدراینرابطهباکشیشمشهورمسیحی
«پدردیویداسمیت»گفتوگوییترتیبدادهکهدرادامهمیخوانید.

گفتوگوی قدس با پدر دیوید اسمیت ،کشیش کلیسای ترینیتی استرالیا

اگر مسیح jبین ما بود...

◾

من معتقدم عیسی(ع) همچنان نور حقیقت را به
شبکهگستردهدروغهاکهبهمکانیسمهایامپراتوری
خشونت آمیخته شده انــد ،میتاباند .به نظر من
افرادی مانند «جولیان آسانژ» از جمله شیوههایی
برای تاباندن این نور بر تاریکیها هستند و مقابله
سرکردگان امپراتوریهای خشونت با افرادی همچون
آسانژ به همین دلیل است .آنها تالش میکنند تا
جلو شفافیت و نمودیافتن حقیقت را بگیرند و مردم
را همچنان در تاریکی نگه دارند .چون خوب میدانند
اگر مسائل برای مردم روشن شود ،دیگر جایی برای
آنها وجود نخواهد داشت.

◾

◾ ایــن روزهــا مسیحیان سراسر جهان فرارسیدن
میالد مسیح و آغاز سال نو میالدی را جشن میگیرند؛
به نظرتان پیام امــروز حضرت مسیح(ع) بــرای آنها
چیست؟

معتقدم عیسی(ع) همچنان از مشاهده کسانی
کــه قربانی حــرص و آز شرکتها و سوءاستفاده
امپریالیستی هستند رنج میبرد ،اما بی سر و صدا
و از طریق مردان و زنان با ایمانی که در اقصی نقاط
جهان در مسیر حق و حقیقت فعالیت میکنند،
به تأثیرگذاری مشغول است .سرانجام روزی خواهد
آمد که خواهیم دید این بدیها در نهایت شکست
میخورند و حقیقت و عشق پیروز میشوند.

◾

◾اگر تصور کنیم عیسی(ع) به جای اینکه در دولت
پلیسی روم به دنیا بیاید ،در دولــت پلیسی ایــاالت
متحده متولد شده بود ،زندگی او چگونه میشد؟

اگر قرار بود عیسی در دوران کنونی ایــاالت متحده

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

برگ س���بز خودرو س���واری پراید تیپ جی تی ایکس
رنگ س���فید س���ال  1388به شماره ش���هربانی 75
م  991ای���ران  12و ش���ماره بدن���ه S1412288120691
وش���ماره موت���ور 3295651ب���ه مالکی���ت طاه���ره
رمضانی بهار مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط
می گردد.

آگهی مفقودی

/1409872ر
1409875

1409879

شناسه آگهی 1252462 :

ما در ایام ناامیدکنندهای به سر میبریم و ویرانیهایی
کــه در ســوریــه و عــراق و ب ـهویــژه یمن تجربه شــده،
وحشتناک است .با این حال معتقدم خداوند در
این دوران تاریک به ما فرصتی تاریخی داده تا با
احترام و عشق متقابل گرد هم بیاییم تا بتوانیم با
هم این مشکالت را برطرف کنیم .با هم و به لطف
خدا میتوانیم بسیاری از این تاریکی را به نور تبدیل
کنیم .قدرتهای ستمگر جهان به ویژه در  100سال
اخیر در تقابل با معنویت و ارزشهای واالی انسانی
در زندگی جامعه بشری فشار وارد کرده اند .این امر
منجر به فساد اخالقی ،اعتیاد ،برهنگی ،تخریب
بنیان خانواده ،افزایش استثمار ،افزایش شکاف بین
کشورهای ثروتمند و فقیر ،بی عدالتی اجتماعی ،بی
توجهی به کرامت انسانی ،تولید سالحهای مرگبار
و افزایش تودهها شده است .علم نیز مانند انسان
قربانی حذف معنویت و بیتوجهی به ارزشهــای
دینی شده است .عیسی(ع) با استکبار مبارزه کرد و
عدل و توحید را ترویج کرد؛ عیسی مسیح که مظهر
صفات الهی است در زمانی که جهل و بی عدالتی و
بی توجهی به ارزشهای انسانی رواج داشت ،پرچم
هدایت و نجات انسانها را برافراشت .در مقابل
قدرتهای ستمگر  -که وابسته به مال و قدرت آنها
بودند  -ایستاد و عدل و رحمت و توحید را ترویج
کرد .امروز مؤمنان به آن پیامبر عظیم الشأن اعم از
مسلمانان و مسیحیان باید از تعالیم و راه پیامبران
الهی پیروی کنند و بر اساس تعالیم این پیامبران در
ترویج فضائل انسانی بکوشند.

شناس���نامه(برگ س���بز) ن���وع س���واری سیس���تم
پژوتی���پ PARS XU7رن���گ س���فید روغن���ی مدل
 1395ش���ماره موت���ور  124K0668520ش���ماره
شاس���ی  NAAN01CE8GH868058شماره پالک
874ج 93ای���ران  95بن���ام محمد رئیس���ی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ س���بز خودرو س���واری پیکان مدل  1380رنگ
س���فید روغنی به ش���ماره موتور  11128088272و
شماره شاسی  80490555و شماره انتظامی 782
ل  78ایران  12به مالکیت علی سرایان محمدآباد
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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م���درک موق���ت فارغالتحصیل���ی خان���م محبوبه
اصغ���ری فرزن���د مجید رضا ص���ادره از س���بزوار به
ش���ماره ملی  0780721004در مقطع کارشناس���ی
پیوس���ته رش���ته ش���یمی دارویی ص���ادره از واحد
دانشگاهی سبزوار مفقود گردیده است و فاقد
اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی س���بزوار به نشانی :استان خراسان
رضوی  ،شهرس���تان س���بزوار ،انتهای بلوار دکتر
س���یادتی مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی اداره امور
فارغ التحصیالن ارسال نمایید.

1409740

آگهی مفقودی
آگهی مفقودی

1409873

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر داردمناقصه عمومی پیاده روسازی
خیابان اسرار واسدآبادی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری
مناقصه ازدریافت اسناد تاارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت(س��تاد)به آدرس ( )www.setadiran.irانجام خواهد ش��د والزم است مناقصه گران در
ص��ورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور ودریاف��ت گواهی امضا الکترونیکی راجهت
شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه1400/10/08میباشد.
مهلت دریافت اسنادمناقصه1400/10/19:
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد1400/10/29:
زمان بازگشایی پاکت ها1400/10/30:
مبلغ شرکت درمناقصه 220/000/000:ریال
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)به شماره
 02141934مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.
مهدیبرزویی-سرپرستسازمان

فراخوان مناقصه یك مرحلهای (نوبت دوم)

1409877

1409795ف

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400،03،01به استنادنامه شماره  122،95237مورخ  1400،09،22سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای قدیر قیافه به کد ملی  0941779785بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید توکلی کوشا به کد ملی  0941779785به سمت نائب
رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صفوی شاملو به کد ملی  0939397021به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت وآقایان جعفر حسین زاده
ملکی به کد ملی ، 0938403095امیر هومن کریمی وثیق به کد ملی ،0054675944جلیل ضیائی به کد ملی ،0058737332و محس��ن معماریان به
کد ملی  0046791957به نمایندگی شرکت آتیه مداران  ،بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و
تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و مدیر مالی آقای علی اصغر زنگنه و متغیر رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت
معتبر میباشد.تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل به شرح زیر تصویب گردید  .نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت  ،تعیین شغل
و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه  ،تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث
آنها  - .دریافت مطالبات  ،پرداخت دیون شرکت  - .تعهد ظهر نویسی  ،قبولی  ،پرداخت و واخواست اوراق تجارتی  - .عقد هر نوع قرارداد و تغییر و
تبدیل  ،فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و
معامالت مذکور در ماده  2این اساسنامه  - .واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی) - .تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر
گونه اختراع یا نام ونشان و تصویر و عالیم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط
به آنها  - .تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه عالمت و نام تجاری - .عقد هر گونه قرارداد اجاره  ،چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر  ،و اقاله و فسخ آنها
و تقاضای تعدیل اجاره بها وتخلیه عین مستاجره  - .به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد
آنها  - .رهن گذاردن اموال شرکت  ،اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو  ،کرار ًا  - .اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای
حقوقی وجزایی اقامه شده  ،از طرف شرکت و به نام شرکت  ،در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی  ،در جهت استیفای یکا یک حقوق واقعی یا
متصوره و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت  ،چه جزایی و چه حقوقی  ،در ه�ر ی�ک از م�راجع اختصاصی ی�ا
عم�ومی  ،در جه�ت استیف�ای حق�وق مذکور با ح�ق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی  ،قضات تحقیق استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از
آغاز تا اتمام  ،از جمل�ه حض�ور در جلس�ات اعالم اراده و نظ��ر  ،درخواس��ت پژوهش  ،فرج�ام  ،واخ�واهی و اعاده دادرس�ی مصالحه و سازش  ،استرداد
اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعالم جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه
و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب  -با حق صلح یا بدون آن  -و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع
تصرف عدوانی و مزاحمت  ،درخواست ضرر و زیان و صدور دستور الزم االجرا ( اجرائیه ) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ......و کارشناس و اعمال
بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت  ،انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل
مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به
و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت  - .تعیین و میزان استهالکها با توجه به قوانین جاری کشور  - .تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت
 ،هر شش ماه یکبار  ،و دادن آن به بازرس
شرکت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1255183

ب���رگ س���بز و س���ندکمپانی موتورس���یکلت تیزتک
کار125CDIم���دل 1389ش���ماره پالک ای���ران -114
 85396شماره موتور 156FMINCV2010120197
شماره شاس���ی  NCV***125A8917398به نام
عباس ابراهیم بادآشیان مفقود گردیده و ازدرجه
اعتبار ساقط می باشد.
ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی موتورس���یکلت احس���ان
 125RDم���دل  1392رن���گ س���فید به ش���ماره موتور
 NYW206446و ش���ماره تنه  125G9211417و شماره
انتظام���ی  97958ایران  768به مالکیت امیر عامری
مقدم مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

◾

◾عیسی مسیح لحظه ای در مبارزه با آنچه نادرست
بود و دعوت به آنچه درست بود تردید نکرد .به نظرتان
برای مبارزه با پلیدیهای جهان کنونی چگونه باید از
آموزههای مسیح(ع) بهرهمند شویم.

«آگهی مناقصه یک مرحله ای فراخوان شماره»2000094575000017
نوبت دوم

1409558

آگهی تغییرات شرکت احیاء صنایع خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت  11321و شناسه ملی 10380270277

,1409884ف

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی ،در سایت  WWW.nigc-khrz.irامكان پذیربوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با
تلفن - 051-37072532 :فاکس  051 - 37640036تماس حاصل شود.
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

,1409850ف

ب���رگ س���بز خ���ودرو وان���ت نیس���ان م���دل 1389
ب���ه ش���ماره موت���ور  550862و ش���ماره شاس���ی
 NAZPL140TIN257437و ش���ماره انتظام���ی
 564ی  78ای���ران  12بنام محمد رحیم س���الطین
اسالمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

1409874

)5بارگذاری اس���ناد اس���تعالم ارزیابی كیف���ی به همراه
مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن  :تا مورخ  1400/11/05اعالم
شده در سامانه ستاد
)6ن���وع و مبل���غ تضمی���ن ش���ركت در فرآین���د ارج���اع كار  :مطاب���ق
مصوبهش���ماره /123402ت50659ه���� هیئ���ت محت���رم وزی���ران و
اصالحیه های بعدی آن می باشد.
)7ی���ادآور م���ی گردد كلی���ه مراحل مناقصه از طریق درگاه س���امانه
تداركات الكترونیكی دولت(س���تاد) ب���ه آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد.
)8رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و
حمایت از كاالی ایرانی الزامی اس���ت و صرفا موسسات و شركتهای
ایران���ی ثبت ش���ده در فهرس���ت توانمن���دی های مندرج در س���امانه
توانیران مجاز می باشد.

من دو بار به ایران
سفر کردم؛ اولین
بار (سال )2013
سفر من فقط برای
چند روز بود .در این
سفر به دیدن یکی از
دوستان در اصفهان
رفتم .اما در سفر
دوم کمی بیش از
یک هفته در ایران
ماندم .سفر دوم در
سال  2017در قالب
کاروان بینالمللی
امدادرسانی به
مردم جنگ زده
سوریه با عنوان
زائران صلح سوریه
بود که از سوی
اتحادیه بینالمللی
امت واحده و با
همکاری مشارکت
برخی تشکلهای
بینالمللی،
سازماندهی شده
بود.

تباه شدهاند ،تحمل نمیکرد.

1409878

)2موضوع مناقصه  :اصالح ش���بکه و انش���عابات گاز  ،ابزاردقیق و
حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی بردسکن
 )3شرایط اولیه متقاضیان:
ال���ف -دارابودن رتبه در رش���ته تاسیس���ات و تجهیزات از س���ازمان
برنامه و بودجه
ب -دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع كار
ج -دارا ب���ودن گواهینامه تأیی���د صالحیت ایمنی از اداره كار و امور
اجتماعی
د -ثب���ت ن���ام در س���ایت  www.setadiran.irو دریاف���ت گواه���ی
امضای الكترونیكی
)4دریافت کاربرگهای اس���تعالم ارزیابی کیفی  :از سایت مذکور از
س���اعت  08:00مورخ  1400/10/14تا مورخ  1400/10/21اعالم شده
در سامانه ستاد

ب���رگ س���بز و س���ند کمپان���ی و س���ند محض���ری
خ���ودرو س���واری پرای���د م���دل  1383ب���ه رن���گ
مش���کی ب���ه ش���ماره پ���الک 762ق 87ای���ران 74
ب���ه ش���ماره موت���ور  00897437و ش���ماره شاس���ی
 S1412283287084به مالکیت الناز افخمی زابل نیا
مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبارس���اقط می گردد.

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد2000092409000226

-1مناقصه گذار :شرکت گاز استان خراسان رضوی

در این ایام ضمن برگزاری جشنها و هدیه دادنها،
بهتر است به یاد داشته باشیم آنچه در آن شب
پرستاره در بیت لحم رخ داد ،تنها بخشی از داستان
است .آن نوزاد بزرگ شد و مردی شد که از شر روی
گردان نشد ،بلکه در مقابل آن ایستاد و سخن گفت
و ما نیز نباید کمتر از آن بکنیم .والدت حضرت
عیسی مسیح مولود رحمت و برکت برای جهانیان
بــرای مردمی بود که به دلیل سلطه مستکبران و
فشار رژ یــم های ویرانگر ،غرق در تاریکی ،جهل،
فساد ،محرومیت و تبعیض بودند .پیام عیسی
مسیح نجات مردم از همه اینهاست .اگر مسیح
امروز در میان ما بود ،حتی یک لحظه برای مبارزه
با سران استبداد و استکبار جهانی دریغ نمیکرد.
او گرسنگی و سرگردانی میلیونها نفر را که توسط
قدرتهای استعمارگر به جنگ ،فساد و خشونت

دو سفر به ایران

آگهیمفقودی

آگهی مناقصــه ارزیــابی کیـفی -نوبت دوم

به دنیا بیاید ،احتماال ًبا مریم مقدس(مادر ایشان)
مثل مهاجران غیرقانونی رفتار میشد و ممکن بود
مادر و نوزاد تازه متولد شده به زندان خصوصی برای
مهاجران غیرقانونی منتقل شوند؛ یعنی جایی که
ابتدا از یکدیگر جدا و زندانی میشدند و احتماال ًدر
نوجوانی به دلیل ارتباطش با یک فعال برجسته،
صلحجو یا غیر آن ،تحت نظر قرار میگرفت و شاید
دیدگاههای ضددولتی ایشان منجر به این میشد که
اطگرای داخلی
سازمانهای مجری قانون او را یک افر 
بدانند و شاید از سوی دولت به عنوان یک مخالف
و تهدیدی بالقوه برای قدرت تلقی میشد و ممکن
بود جاسوسان دولتی را به میان پیروانش بفرستند
تا بر فعالیتهای او نظارت کنند ،در مورد تحرکات او

زوم

«دیویداسمیت»( ،)DavidSmithکشیش«کلیسایترینیتی»،نویسنده،
فعالاجتماعی،استادهنرهایرزمیویکبوکسورحرفهایساکن
استرالیاست.اوکتابهایبسیاریدربابمسائلحقوقبشریبهویژه
درحمایتازمردممظلومفلسطینوبحرانسوریهنگاشتهاست«.دیوید
اسمیت»ازسرسختترینمخالفانمداخلهنظامیغربدرسوریهاست.

گزارش دهند و او را حین زیر پا گذاشتن قانون به دام
بیندازند .شاید هم اگر عیسی(ع) سعی میکرد به
افراد فقیر غذا بدهد ،به دلیل نقض قوانین مختلف
که توزیع غذا بدون مجوز را ممنوع میکنند ،تهدید
به دستگیری میشد و احتماال ًبه جای بازداشت
توسط نگهبانان رومــی ،ممکن بود مجبور شود در
یک بازداشتگاه مخفی دولتی «ناپدید» شود ،جایی
که او مورد بازجویی ،شکنجه و انواع آزار و اذیت قرار
میگرفت .در واقع ،با توجه به ماهیت حکومت در
آن زمان و اکنون ،به طرز دردناکی آشکار است که
عیسی(ع) چه در عصر مدرن ما متولد شده بود و
چه در عصر خودش ،باز هم توسط یک نظام پلیسی
بازداشت و مصلوب میشد.

خب به نظرم بهتر بود پرسش را اینطور مطرح کنیم
که نحوه واکنش عیسی(ع) به آنچه در جهان امروز
اتفاق میافتد ،چگونه است؟ چون معتقدم عیسی
هنوز زنده است و هنوز هم به اتفاقات جهان واکنش
نشان میدهد .من معتقدم عیسی(ع) همچنان در
ت پرستانه رسیدن
میان ماست و از شیوههای شهو 
به پــول و قــدرت که سرکردگان کنونی جهان ما در
پیش گرفتهاند و بسیاری از آنها به شهروندان خود
اهمیتچندانینمیدهند،غمگیناست،چهبرسد
به رویکردی که آنها در قبال سایر ملتها و بشریت
در پیش گرفتهاند.

◾ شیوههای تأثیرگذاری ایشان بر تحوالت کنونی
به چه شکلی است؟

فشرده قــرار دارن ــد؛ ز یــرا هر دو گــروه توسط گروههای
تندرو هدف قرار میگیرند .البته منظورم پاسخ یا تقابل
نظامی نیست؛ چراکه جوامع مسیحی و مسلمان در
کنار یکدیگر میتوانند از طریق برنامههای آموزشی ،به
ویژه جوانان ،سهم مهم و طوالنیتری در نبرد جهانی
داشته باشند.

ش�ركت ش�هرکهای صنعتی خراس�ان جنوبی در نظر دارد مناقصه پروژه اجرای بخشی از زیرس�ازی ،جدول گذاری و آسفالت
معابر شهرک صنعتی قاین را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان  ۲۰۰۰۰۰۱۲۹۸۰۰۰۰۰۹به شركت دارای
رتبهبندی از سازمان برنامه و بودجه كشور در رشته راه واگذار نماید.
 -۱مشخصات كار :اجرای حدود  ۱5۰متر طول جوی سرپوشیده ۱۲۰۰ ،مترطول جدول تک و 7۰۰۰مترمربع زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی قاین
 -۲می�زان تضمی�ن ش�ركت در مناقص�ه :مبل�غ  7۹۲.۰۰۰.۰۰۰ریال(هفتصد و ن�ود و دو میلیون ریال) میباش�د كه میبایس�ت بهص�ورت یک یا
تركیب�ی از تضمینه�ای موضوعبنده�ای (ال�ف)( ،ب)( ،پ)( ،ج)( ،چ) و (ح) م�اده  4آییننامه تضمین معامالت دولتی مورخ�ه  ۹4/۰۹/۲۲مصوب
هیئ�ت محت�رم وزی�ران ارائه گ�ردد .در صورت انتخاب وجه نقد مبلغ میبایس�ت به ش�ماره حس�اب س�پرده  4۰۰۱۱۰۹۸۰63764۰6با ش�ماره
ش�با 3۲۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۰۹۸۰63764۰6IRو شناس�ه واریز  ۹6۹۲۹47۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹47۲۰نزد بانک مركزی جمهوری اسالمی به نام شركت
شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی واریز گردد.
 -3مبلغ برآورد ۱5.۸3۹.۱3۰.7۸۹ :ریال(پانزده میلیارد و هش�تصد و س�ی و نه میلیون و یکصد و سی هزار و هفتصد و هشتاد و نه ریال) از محل
اعتبارات منابع داخلی شركت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی و به صورت نقدی می باشد .این قرارداد تعدیل دارد .شاخص مبنای پیمان سه
ماهه سوم  ۱4۰۰می باشد
 -4مدت اجرای كار :پنج ماه
 -5آخرینمهلت تس�لیم پیش�نهادها :روز پنج شنبه  ۱4۰۰/۱۱/۰7ساعت  ۱3:3۰میباشد و پیش�نهادهای واصله روز شنبه  ۱4۰۰/۱۱/۰۹ساعت۸:۰۰
صبح در محل س�الن كنفرانس ش�ركت به نشانی بیرجند -خیابان شهید محالتی -خیابان هفتم تیر -شركت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی،
بازگشایی خواهد گردید.
 -6قیم�ت اس�ناد مناقص�ه :مبلغ  ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال میباش�د كه بهحس�اب ش�ماره به حس�اب تمرك�ز وجوه درآمد ش�ركتهای دولتی بش�ماره
 4۰۰۱۱۰۹۸۰4۰۱۹۹5۸با شماره ش�با  IR ۸۲۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۱۰۹۸۰4۰۱۹۹5۸و شناسه واریز  3۲6۱۰۹۸۸۰۲۹47۲۰۸۱۱۲۰۰۰۰۰4۰۰۰۰۰نزد بانک مركزی
جمهوری اسالمی به نام شركت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی واریز و رسید آن همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شركت تحویل گردد.
از كلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت میشود جهت اعالم آمادگی ،ارائه سوابق اجرایی و خرید اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا پایان
وقت اداری روز پنج شنبه  ۱4۰۰/۱۰/۲3به سایت  www.setadiran.irمراجعه فرمایند.
شناسه آگهی 1252732

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی

