تیترها

3

1

مذاکرات اخیر ایران و ۴+۱
در اتریش بررسی شد

لزومصحتسنجی
در وین
2
سیدفرهنگ حسینی ،کارشناس بازار سرمایه :

روند فرسایشی بورس
پویایی بازار را
از بین برده است
4

دامنه نوسان بورس از منفی  3تا مثبت  6اجرا شد

بیاعتناییشاخص
بهتغییرات
پ
رون
ده
دامنهنوسان
4
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عملیاتی کردن مفاهیم دینی
در موقعیتهای اجتماعی بررسی شد

زیسترسانهایدرسایه
هویتفرهنگاسالمی

رئیسدستگاهقضا:

موفقیتدر صنایعنظامی
نمونهتوفیقات
در برابرتوطئ هدشمناناست

محمدكاظم انبارلویی

لغوتمامتحریمها
تنهاراهبازگشتآمریکا
بهبرجاماست

قدرتنرمجمهوریاسالمی!
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انتظارات مردم از جریان انقالبی در انتخابات ریاست جمهوری آینده بررسی شد

انقالبیگریوکارآمدی
وجهتمایزدولتآینده
شایدبتوانیکیازدالیلاصلیتحملمردم
در براب���رس���ختیها،مش���کالتاقتصادیو
نا کارآمدیه���ادر ای���نس���الهاخصوص���اس���ال
گذشته را انتخابات  ۱۴۰۰نامید! سالی که چشم
هم���ه به رون���د احتمالی تغییرات دوختهش���ده
و انتظ���ار م���یرود بع���د از س���الها بیتدبی���ری و
ب گ���را جای خود را به نگاه
ناامی���دی ،جریان غر 
انقالبیومدیریتجهادیبدهد.طیسالهای
گذش���ته ،مدیریت دولتی که ش���مایل کاملی از
نا کارآمدیوبیبرنامگیشناختهمیشود ،کشور
را با مش���کالت متعددی روبه رو کرد و نتیجه آن
شد دوری مردم و نگاهها از آرمانهای انقالب و
خطفکریاسالمی.در کنارآنوبهواسطهافزایش
ب گراییاز سویمسئولین،یکحس
جریانغر 
ناامیدی نسبتبهانقالباسالمیدر بینمردم
در حال رواج اس���ت که حتی باعث س���رخوردگی
سیاسی و اجتماعی در سایه عدم مشاهده گام
عمل���ی جدی برای برونرفت از ش���رایط موجود
شدهاست.ازهمینرومیتوان گفتسیزدهمین
دورهانتخاب���اتریاس���تجمه���ورییکرویداد
مهم و سرنوشتساز برای تاریخ ایران میباشد
ودر ص���ورترویک���ردصحی���حجری���انانقالب���یو
آمریکا واقعا نمیخواهد
به برجام بازگردد
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مهدیسعادتی،عضوکمیسیونامنیتملی
وسیاستخارجیمجلس:

رمزگشاییاز
افاضاتسالیوان
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طبیعت���اانتخ���اب کاندیدایاصل���حبایدخرداد
 ۱۴۰۰را نقطه عطف دانست؛ البته همانطور که
اشارهشدرسیدنبهایننقطهعطفمال کهاو
معیارهای خودش را دارد که بهواسطه انتخاب
مردم بهوجود میآید؛ یعنی از س���ویی میتواند
ی���کدورهجدی���دبرای کش���ور باش���دواز س���ویی
دیگ���ر میتواند برای آینده مردم ،انقالب و نظام
تبدیلبهفرصتسوزیشود.در طیسالهای
مدیریت روحانی به کشور ،جریان انقالبی زمان
ووقتخودراصرفتبیینتصمیماتونوعنگاه
ب گرا کرده اس���ت اما ا کنون در صورت
جریان غر 
عدماقدامآ گاهانهممکناستاینفرصتمهمرا
برایایجادتغییرازدستبدهد.تجربهانتخابات
سال۹۲و۹۶تجربهخوبیاستبرایآنکهنشان
ده���د ک���هحتیا گریکجری���انمنطققویتری
در ش���ناخت مش���کالت و همچنین راهکارهای
برونرفت از آن را داش���ته باش���د ،به علت اتخاذ
برخ���یتصمیماتورفتارهایاش���تباهمیتواند
از عرص���ه رقاب���ت بهعنوان بازنده بی���رون بیاید و
ب گرای���انمیتواندمج���ددااز فضای
جری���انغر 
حا ک���م بر میدان رقابت به س���ود خود اس���تفاده
ب گرایان شود.
کرده و نگاهها مطلوب غر 

«رسالت» دالیل و تبعات افزایش قیمت دارو را بررسی میکند

دوایگرانیدارو

اظهارات رئیسجمهور مبنی بر بسته شدن
دست و پای دولت با تحریمها بررسی شد

شناگری
بادستوپایبسته!
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سرمقاله

مردم ساالری دینی در ایران با انقالب اسالمی،
اصلیترین و كلیدیترین قدرت نرم جمهوری
اسالمی است.
ق����درتمل����تای����رانفق����طاختصاصب����هانبوه
رزمندگان ،انبوه موش����كها و پهپادها ،تانكها
و دیگر ادوات نظامی ندارد.
آنچه امروز در ایران مورد توجه نخبگان جهان
و ملتهای مظلوم و س����تمدیده اس����ت همین
مفهوم����ی میباش����د كه از مردمس����االری دینی
است كه امام خمینی (ره) ،رهبر معظم انقالب
ودیگ����رتئوریس����ینهایاس��ل�اماز آنب����هعنوان
والیت فقیه یاد می كنند.
مردمساالریدینییعنییكنظامبایدباهدایت
الهیوارادهمردمیادارهشود.اینیكحرفتازه
در نگاه بشر به فلسفه سیاسی است.
درنظامهایمردمساالرجهانخبرازارادهالهی
و تمكین دولت و ملت به احكام الهی نیس����ت.
در نظام های مردمساالر جهان حتی نشانی از
اراده مردم در اداره امور نیس����ت .اراده مس����لط
در ای����نجوام����ع،ارادهصاحب����انزروزور ،تزویر،
س����رمایهدارانوس����رمایهساالراناست.قدرت
توسط آنها میچرخد و جابهجا می شود.
جمهوری اسالمی حكومت مسلمانان نیست
بلك����هحكوم����تاهللوحا كمی����تاح����كاماله����ی
اس����ت .احكام اسالم باید در شری انهای اصلی
رفت����ار حكوم����تبامردمومردمباحكومتنماد
و نمود داشته باشد.
مردمساالریدینیبررضایتمردم،ارزشمداری،
ن گرایی استوار است .امكان
حقمداری و قانو 
نقد و حتی اعتراض از طرق قانونی وجود دارد.
فضا برای نقد و تذكر باز است.
اتكااصلینظامدرمردمساالریدینیرویایثار،
توانایی ،خودباوری و همبستگی مردم است.
ح����كام بای����د با تكیه به م����ردم پیگیر آرمانهای
اسالم و قرآن باشند.
مسئوالننظامبایدازشگردهایدشمناناسالم
وانقالبباهوشمندیوبصیرتوآ گاهیمردم
مراقبت كنند.
ت����رسآمری����كاواروپ����اازجمه����وریاس��ل�امیاین
اس����ت كهملتایراندرمقامتأس����یسیكنظام
بااس����تانداردهایالهیومردمیایس����تادهاندو
كاستیهاوناراستیهاو كجیهایمكتبهای
مدع����ی آزادی ،دموكراس����ی و عدال����ت را ب����ه رخ
ی كشند.
آنها م 
1
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قدرت نرم جمهوری اسالمی!
ادامه از همین صفحه

ن كهمرزهایجغرافیاییمنطقهوجهانرابههمبزند،
همینقدرتنرمدر ایرانبدونای 
مرزهایفكریوفرهنگیوسیاسیجهانراتحتتأثیرقرار دادهوموجببیداریاسالمی
در جهان اسالم و بیداری و هوشیاری دیگر ملتها شده است.
استكبار جهانی برای مقابله با جمهوری اسالمی طی  40سال گذشته همواره برای
تصویر روشن مردمساالری اسالمی در ایران گاهی «جمهوریت» و گاهی «اسالمیت»
نظام را با عوامل داخلی و بیرونی خود زیر سؤال برده تا مردم جهان در جاذبههای آنها
تردید كنند.اولین رئیس جمهور منتخب ملت به رأی ملت پشت كرد و همراه منافقین
به پاریس فرار كرد.این آغاز اخالل در نظام ما بود تا كنون هم ادامه دارد .مردم به زودی
پای صندوقهای رأی خواهند آمد و سیزدهمین رئیس جمهور كشور و افراد شوراهای
اسالمی را انتخاب خواهند كرد  .این خیزش ملی نوعی بازتولید قدرت نرم در جمهوری
اسالمی است  .مردم با انتخاب خود یك نوسازی جدی در دستگاه اجرایی پدید خواهند
آورد و یك گام بلند به پدیداری «ایران قوی» نزدیك می شود.
مردمنیكمیدانندعالجمشكالت كشور در یكانتخاباتپرشور بامشاركتباال وانتخاب
فردی كارآمد و كاربلد برای ریاست قوه مجریه است.
مردم دوست دارند رقابت در انتخابات مبتنی بر اخالق و رعایت شئونات اسالمی باشد.
مردم دوست دارند رقابت در حوزه «برنامه» و «كارنامه» باشد تا بتوانند انتخاب درست
كنند.متأسفانهیكضلعرقابتطی30سال گذشتهباخلقدوقطبیهای كاذبوخروج

رئیس دستگاه قضا:

از مدار اخالق و سیاستورزی اسالمی و با كمك و رانت رسانههای دشمن در سازه قدرت
نرم جمهوری اسالمی اخالل می كند .این جریان اجازه نمیدهد دوقطبی حقیقی و
واقعی كه متضمن رشد و پیشرفت جامعه اسالمی است شكل بگیرد.آنها به شدت
ی گذارند ملت به سمت
ی گیرند و نم 
جلوی ظهور دوقطبی كارآمدی و نا كارآمدی را م 
انتخاباحسنبرود.لذا كشور رادر مسیربراندازینرمقرار میدهندوتا كنونبااینرویكرد
دو ،سه فتنه را كلید زدند .اراده این جریان در صورت پیروزی «خروج از حا كمیت» و
در صورت شكست «خروج بر حا كمیت» بوده است و تا كنون زیانهای جبرانناپذیری
به نظام زدهاند و چهره مردمساالری دینی را مخدوش كردهاند.
این جریان با اغوای افكار عمومی و ایجاد اختالف و چنددستگی  ،قداستزدایی از
آرمانهای انقالب و نیز ارسال سیگنال به دشمن و جلب حمایت آنها و هدر دادن
ظرفیتهای بزرگ كشور در مقام تصاحب قدرت سیاسی به هر قیمت میشوند.این
رویكرد قاعده رقابت اخالقی و دینی را در جامعه ما به هم میزند.
كسانی كهدچار «خودشیفتگی»«،خودبینیمفرط»«،خودمردمبینی»«،جاهطلبی»،
«خودبرتربینی»« ،خوداصلحبینی» و ...هستند كارگزار در تراز نظام اسالمی نیستند.
ی كنند و از این رهگذر بزرگترین
آنها با ورود در رقابتها دنیا و آخرت خود را خراب م 
آسیبهارابهنظاممیزنندوتحققمردمساالریدینیواقعیرابهتأخیرمیاندازند.دراین
ماه رمضان  1400باید برای نامزدهای مطرح دعا كرد تا بتوانند با رقابت اخالقی خود به
قدرت نرم جمهوری اسالمی بیفزایند و ایران قوی را انشاءاهلل تقویت كنند.

موفقیت در صنایع نظامی نمونه توفیقات در برابر توطئ ه دشمنان است

رئیس قوه قضائیه گفت :کشوری که نوآوری ،خالقیت  ،کار و تالش فراوانی در
عرصههای مختلف علمی و دفاعی و صنعتی دارد میتواند در عرصه اقتصادی
و اجتماعی نیز جایگاه برتر از این داشته باشد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه
حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی که به مناسبت روز ارتش ،صبح دیروز در بازدید از
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در جمع فرماندهان عالی ارتش جمهوری اسالمی
ایران سخن می گفت از رشادت ،شجاعت ،جانفشانی و ایستادگی نیروهای ارتش
در  ۴۰سال گذشته و تالشهای صورت گرفته برای توسعه کمی و کیفی بخشهای
مختلف ارتش تقدیر کرد و گفت :ارتش جمهوری اسالمی صیانت از امنیت جمهوری
اسالمی را به سیادت ایران اسالمی تبدیل کرد .حجتاالسالم رئیسی بر همین اساس
خاطرنشان کرد که رشادتها و جانفشانیها و پایمردیهای نیروهای ارتش باید
برای عصرها و نسلهای آینده تبیین شود تا بدانند که چه مردان بزرگی بودند که از
همه وجود خود برای دفاع از انقالب اسالمی و کشور گذشتند و در برابر توطئهها و
فتنههایدشمنانو گروههایتکفیریهمچونداعشایستادندوخوشدرخشیدند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به پخش مستندی از تاریخچه ارتش و گزارش فرماندهان
و مسئوالن بخشهای مختلف ارتش درباره عملکرد مجموعه تحت امرشان که
در این جلسه بهصورت تصویری به نمایش درآمد توصیه کرد که این گزارشها از
طریق رسانه ملی به مردم نشان داده شود تا همگان بدانند که در  ۴۰سال گذشته
در این مرزوبوم چه گذشته و مردان غیور و چهرههای غیرتمند ما در نیروهای مسلح
با استفاده از دانش و ابزار فنی روز توانستند چه موفقیتهای چشمگیری به دست
آورند .حجتاالسالم رئیسی به خون غلطیدن ۴۸هزار شهید ارتش جمهوری اسالمی
در راه دفاع از وطن و ارزشهای الهی را نشانه بزرگی برای تصدیق عملکرد و توفیقات
نیروهای مسلح کشورمان در ۴۰سال اخیر دانست.رئیس قوه قضائیه حضور مقتدرانه
نیروی دریایی ارتش در آبهای بینالمللی و برخورد با دزدان دریایی و تعقیب
دشمنان در فراتر از مرزها از خلیج عدن تا دیگر نقاط و همچنین حفاظت از ناوها و
ناوشکنها و حریم آبی کشورمان بهویژه اقداماتی که برای بازسازی تجهیزات در این
عرصه صورت گرفته قابلتقدیر دانسته و افتخارآمیز توصیف کردحجتاالسالمرئیسی
با بیان اینکه رشادتها ،ایستادگیها و شهادتها ایران اسالمی را بیمه کرده است
این نکته را نیز متذکر شد که حضور ارتش درصحنههای مختلف دفاع از کشور و
خدمت به مردم موجب ماندگاری نام حماسهآفرینان ارتش در قلب ملت شده است.
رئیس قوه قضائیه ایمان به خدا را از مؤلفههای مهم قدرت خواند و گفت :امروز
ارتش ما ارتشی مکتبی و خداباور است که دست خدا را مافوق همه ایادی میداند
و نگاه و اتکای نیروهای ارتشی ما به خداوند متعال است.
حجتاالسالمرئیسیمؤلفهدیگرقدرتوویژگیمهمارتشجمهوریاسالمیایرانراانقالبی
بودنعنوان کردوافزود:نیروهایارتش،انقالبراباهمهوجودباوردارندوپایانقالبودفاع
ازارزشهاایستادهوبااندیشهوعملانقالبیبرخی کارهایبهظاهرنشدنیرامحقق کردند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تأ کیدات مکرر رهبر حکیم و بصیرت آفرین و فرمانده
کل قوا بر توانمندی نیروهای انقالبی در کشور تأ کید کرد :در گام دوم انقالب اسالمی
باید شعار «ما میتوانیم» را در عرصههای مختلف به نمایش بگذاریم .حجتاالسالم
رئیسی افزود :کشوری که نوآوری ،خالقیت ،کار و تالش فراوانی در عرصههای
مختلف علمی و دفاعی و صنعتی دارد میتواند در عرصه اقتصادی و اجتماعی نیز

خبر

جایگاه برتر از این داشته باشد و هر جا باعزت و اقتدار حرکت کردیم پیروز بودهایم.
رئیس قوه قضائیه نمونهای از توفیقات کشورمان در برابر توطئهها و فتنههای
دشمنان را موفقیت در صنایع نظامی دانست و گفت ایران در عرصه دفاعی و صنایع
نظامی همچون عرصه هستهای تحریم بوده و تهدید شده اما نیروهای مسلح ما
با اتکا به خدا و توان داخلی و نوآوری و خالقیت نشان دادند که بااراده پوالدین و
اقدام و عمل میتوان از تحریمها عبور کرد .حجتاالسالم رئیسی ادامه داد :اینکه
مقام معظم رهبری بارها توصیه و تأ کید کردند که ما میتوانیم بر مشکالت فائق
آییم در ارتش جمهوری اسالمی به منصه ظهور رسید و باوجود بیشترین تحریمها
و تهدیدها در عرصههای دفاعی و صنایع نظامی بیشترین پیشرفت را داشتهایم و
این میتواند الگویی باشد تا در سایر عرصهها نیز دشمن را ناامید کنیم.
مردمی بودن از دیگر مؤلفههایی بود که رئیس دستگاه قضا بهعنوان ویژگی ارتش
جمهوری اسالمی از آن یاد کرد و گفت که ارتش مردم را باور دارد و مردم هم به ارتش
اعتماد دارند و این جایگاه و پایگاه نیروهای مسلح در بین مردم در سایه همراهی
و همدلی با ملت به دست آمده است .حجتاالسالم رئیسی تصریح کرد دیواری
که دور پادگانها کشیده شده فقط برای تعیین حدود پادگانهاست وگرنه ارتش
ما در دل مردم جا دارد درحالیکه در دنیا ارتشها با مردم فاصله جدی دارند و
رابطهای با آنها ندارند.
رئیس دستگاه قضا والیی بودن را دیگر مؤلفه قدرت و ویژ گی ارتش جمهوری
اسالمی دانست و گفت :در دنیا ارتشهای فراوانی وجود دارند و هر کشوری برای
خود نیروهای مسلح دارد اما باور به والیت و اطاعت از ولی ویژ گی منحصربهفرد
ارتش ماست .حجتاالسالم رئیسی افزود :ارتش جمهوری اسالمی خود را نیروی
مسلح تحت امر نایب امام زمان میداند و با همه وجود والیت را باور دارد و معتقد
است آنچه به رفتار و اقدامات او معنا میدهد والیی بودن و اتصال به مقام والیت
است .حجتاالسالم رئیسی خطرپذیر بودن را دیگر ویژگی ارتش جمهوری اسالمی و
از مؤلفههای مهم قدرت خواند و گفت :دشمن میداند که ا گر کوچکترین خطایی
بکند جریان بااراده قدرتمند و شهادتطلب مقابل او میایستد و برای همین جرئت
نمیکند کوچکترین تعرضی به حریم خا کی و آبی و هوایی کشورمان انجام دهد.
وی تصریح کرد :دشمن میداند نیروی ارتش ما بهعنوان یک نیروی انقالبی و
والیتمدار و خطرپذیر و مردمی آماد هبهخدمت در میدان است و برای دفاع از
انقالب و ارزشها و تمامیت ارضی ایران اسالمی از جان خود می گذرند.رئیس قوه
قضائیه از کارنامه ارتش در عرصه خدمترسانی به مردم نیز همچون توانمندیها و
موفقیتهای ارتش در عرصه دفاعی و امنیتی تقدیر کرد و گفت :ارتش با برگزاری بیش
از  ۱۰رزمایش موفق در مدت اخیر کارنامه درخشانی داشته اما در کنار اینکارهای
بزرگ از یاری مردم نیز غفلت نکرده است.وی تصریح کرد :اعتماد مردم و لبخندی
که ارتش بر لب مردم بهخصوص آنها که نیازمند یاری بودهاند نشانده و رضایت
فرمانده کل قوا از نیروهای ارتشی سرمایه بزرگی برای ارتش است که باید قدر آن
را دانست .حجتاالسالم رئیسی تأ کید کرد :یقین داریم اراده پوالدین ارتش و
ایمان به خدا و والیی و مردمی و انقالبی بودن این نیرو و توانمندیها و همچنین
برخورداری از جدیدترین فناوریها و بهترین تجهیزات نقطه قوت ارتش جمهوری
اسالمی در تولید قدرت است.
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هنگام عقد قرارداد

هنگام انتقال سند مالكیت

مالحظات

%90

%10

نقدی

مشخصات امالك به پیوست می باشد
ردیف

مورد مزایده

مساحت (متر مربع)

به نشانی

عرصه

اعیان

1

عرصه و اعیان شش
دانگ پالك ثبتی
 10فرعی از 2406
اصلی

1167/50

755240

نیكشهر – خیابان
وحدت جنب بسیج
شهری

2

عرصه و اعیان شش
دانگ ملك به پالك
ثبتی  11فرعی از
2406

596

184/60

نیكشهر – خیابان
وحدت جنب بسیج
شهری

مشخصات

قیمت پایه (ریال) بدون
در نظر گرفتن دیون و
معوقات احتمالی

مبلغ سپرده
(ریال)

یك باب ساختمان با قدمت  15سال با  14دهانه
غرفه تجاری با راهرو كریدور ارتباطی دارای دو
اشتراك برق  3فاز و یك اشتراك برق تك فاز و
یك اشتراك آب با زیربنای  432/50متر مربع

65/000/000/000

 %5مبلغ پایه

یك باب واحد ساختمان مسكونی كلنگی دارای
یك اشتراك برق مستقل با زیربنای  37متر مربع

57/000/000/000

یك باب واحد ساختمان مسكونی كلنگی دارای
اشتراك برق و آب مستقل با زیربنای 103/740
متر مربع
سازه ای سوله ای با دیوارهای بلوكی با زیربنای
 181متر مربع

تاریخ انتشار 1400/2/2
خ ش 1400/2/2

ملك موصوف سازه سوله ای با دیوارهای بلوكی
و دارای اشتراك برق مستقل با زیربنای 184/60
متر مربع

20/000/000/000

 %5مبلغ پایه
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