» گفتوگو

حجت االسالم نبوي :

جريانهاي سياسي به پير نسلي رسيده اند
يک استاد حوزه و دانشگاه با تأکيد بر تعميم دادن سيره مديريتي پيامبر اکرم (ص)
به جامعه امروز گفت :جريانهاي سياسي به پير نسلي عجيبي رسيده اند و
نميتوانند نيروي جوان خود را در جامعه شناسايي و معرفي کنند؛ اين خطري
است که انقطاع نسلي ايجاد ميکند و انقطاع نسلي هم براي آينده کشور بسيار
خطرناک است.
توگو با «رسالت» در خصوص سيره
حجتاالسالم سيد عباس نبوي در گف 
پيامبر اکرم (ص) در چگونگي انتخاب و اتتصاب مديران و برخورد با آنان اظهار
داشت :اين مباحث هم ريشههاي قرآني و هم ريشههاي رواني دارد و شخصي
که مسئوليت به او واگذار ميشود بايد هم صالحيت شخصي و هم توانايي
و صالحيت شغلي و حرفهاي داشته باشد و اين در سيره پيامبر اکرم (ص)
کامال واضح است.
استاد حوزه و دانشگاه گفت :در قرآن کريم هم راجع به انتخاب حضرت داوود (ع)
خداوند ميفرمايد هم داراي توانايي علمي و هم توانايي جسمي بود؛ در مورد
حضرت موسي (ع) هم ميفرمايد حضرت شعيب (ع) شخصي را که قوي و امين
بود انتخاب کرد بنابراين اگر با توجه به سيره مديريتي پيامبر اکرم (ص) بخواهيم
در جامعه امروز از اين مبحث نتيجه بگيريم نتيج ه خيلي واضحي است و مسائل
مبهمي در اين مبحث وجود ندارد.
حجتاالسالم نبوي بيان داشت :اگر کسي فکر کند جنبههاي صالحيت شخصي و
تعهدي شخص ميتواند جاي جنبههاي صالحيت حرفهايي و شغلي وي را بگيرد
و بالعکس ،اين فرد اشتباه ميکند و سيره پيامبر اکرم (ص) هم در موارد فراواني
اين مسئله را روشن و ثابت کرده است.
وي در پاسخ به اينکه با توجه به اسناد و روايات برخورد پيامبر اکرم (ص) با مديران
و فرماندهاني که اشتباهاتي داشتند چگونه بوده است؟ گفت :سيره پيامبر اکرم،
سيره اميرالمؤمنين هم است که اگر مديري طبق موازين و قواعد عمل کند و
خسارت به وجود بيايد اين خسارت به عهده بيت المال است اما اگر بهخاطر ضعف
و ناتواني و عدم رعايت موازين الزم باشد و مصلحت مسلمانان را رعايت نکرده
باشد و تصميمي بگيرد خسارت به عهده شخص است .عضو هيئت مؤسس دفتر
تحکيم وحدت در رابطه با چگونگي تعميم دادن سيره مديريتي پيامبر اکرم (ص)
به عصر و جامعه امروز بيان داشت :بايد دست از شوخي کردن با سير ه پيامبر
برداريم؛ مديريت ما يک شوخي و يک تعارف سنگيني با سيره پيامبر اکرم و
اميرالمؤمنين (ع) دارد و از باند بازيها و رفيق بازيها و جمع کردن آ دمهاي
اين طرف و آن طرف واقعا چه ميتوانيم بگوييم؟! وي گفت :اکنون نسل به نسل
دارند تحصيل ميکنند و صالحيت پيدا ميکنند و ميتواند توزيع شغلي اتفاق
بيفتد اما مشاهده ميکنيم براي مسئوليتهاي ارشد کشور و براي فعاليتهايي
که شخص بايد شب و روز وقت بگذارند و دنبال کنند و گر ه هايي از جامعه را
حل کنند همه ،باالي  60و  70سال هستند و دست از اين مسئوليتها هم
برنميدارند! حجتاالسالم نبوي ادامه داد :خوشبختانه مجلس اخيرا مصوبهاي
تصويب و به نوعي بازنشستگي اجباري راه اندازي کردند شايد که تحولي اتفاق
بيفتد در غير اين صورت با اين وضعيت چگونه ميتوانيم يک مديريت معقول و
مقبولي داشته باشيم؟! ما که در دهه  50زندگي هستيم خودمان را مسن تلقي
ميکنيم؛ اما ميبينيم در اکثر مسئوليت هاي خطير کشور پدران ما در مسند
نشستهاند! بنابراين چطور ميتوانيم مديريت معقول و منطقي داشته باشيم؟!
وي ابراز کرد :متأسفانه چارچوب معقولي که بتواند نسل به نسل و هر  10الي
 15سال بتواند يک تحولي در فضاي مسئوليت و مديريت اتفاق بيفتد نداريم و
اين چارچوب از دست رفته است؛ انگار که نسل يک و دو انقالب آمادگي و توان
اينکه کار را به نسل بعدي بسپرند ندارند! حجتاالسالم نبوي بيان داشت :اين
بخشهاي مربوطه و اين شبکههاي صدا و سيما دارند چه ميکنند؟! نه نشاطي،
توگوها
نه حرکتي ،نه برنامهريزي جديدي و نه تالشهايي که بخواهد بحثها و گف 
و انديشههايي و انديشه ورزهايي در اين خصوص داشته باشند! وي ادامه داد :انسان
به شدت نسبت به آينده نگران ميشود که واقعا ميخواهد چه اتفاقاتي بيفتد؟!
با اين وجود مسير حرکت را هم که به دست نسل جديد نميدهند ميگويند
چرا نسل جديد دنبال ما نميآيد؟! پاسخ اين است که شما جوانان را حساب
نميکنيد که دنبال شما بيايند.
استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد :در اين راستا درد خيلي زياد است؛ فضاي رسانه
با نوعي رکود و آشفتگي عجيب در اين موضوع مواجه است و اميدواريم که با
طرح اين مباحث تحولي اتفاق بيفتد چرا که متأسفانه اين مبحث تبديل به تعارف
و شوخي شده است.
وي يادآور شد :جريانهاي سياسي به پير نسلي عجيب خودشان رسيدند و
نميتوانند نيروي جوان خودشان را در جامعه شناسايي و معرفي کنند و اين
خطري است که انقطاع نسلي ايجاد ميکند و انقطاع نسلي هم براي آينده کشور
بسيار خطرناک است.
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عضو هيئت رئيسه جامعه مدرسين حوزه علميه قم به روايتي از واکنش آيتاهلل شبيري به نامه
رئيس جامعه مدرسين اشاره کرد.به گزارش خبرگزاري تسنيم ،آيتاهلل محسن اراکي با اشاره به
نامه آيت اهلل محمد يزدي خطاب به آيتاهلل شبيري زنجاني گفت :بعضيها خيلي به اين ماجرا
دامن زدند و خواستند آن را به يک فتنه جديد تبديل کنند که بايد هوشيار بود زيرا ما در اين
شرايط نياز به وحدت و يکدلي داريم و نبايد اجازه دهيم به هر بهانهاي ،عدهاي بخواهند فتنه
جديدي شروع شود.وي با تأکيد بر اين مطلب که اين دست نامهنگاريها روش متعارفي بين علما
هلل العظمي شبيري زنجاني يک مرجع تقليد مورد قبول عامه
بوده است ،تصريح کرد :حضرت آيتا 
و مورد قبول علماي ما است .حضرت آيتاهلل يزدي نيز يک پير مبارز عليه استکبار و عليه طاغوت
است ،يک فقيه شجاع و زحمتکشيده و رنجديده دوران پيش از انقالب و بعد از انقالب است؛
آيتاهلل يزدي از شاگردان مبرز حضرت امام رضوان اهلل تعالي عليه است و نبايد طوري عمل کرد
که اهانت به ايشان انجام گيرد و همانطوري که حرمت مقام مرجعيت حفظ شده است حرمت

مقام فقاهت نيز بايد حفظ شود.اين استاد درس خارج حوزه علميه گفت :بعد از نامه آيتاهلل يزدي،
آيتاهلل شبيري به يکي از بزرگان فرمودهاند که «من ارادت قديمي به آيتاهلل يزدي دارم و ميدانم
که ايشان دلسوز انقالب و دين است و انسان متديني است و ايشان را قبول دارم».وي گفت:
وقتي يک جرياني در حال تالش براي سوءاستفاده از اقدام آيتاهلل شبيري زنجاني بود ،آيتاهلل
يزدي نگران سوءاستفاده از ايشان شدند و اين نامه را با اين هدف نوشتند که کسي از رفتار ايشان
سوءاستفاده نکند؛ بههرحال اگر کسي مانند حضرت آيتاهلل يزدي که زحمتکشيده انقالب است،
احساس کرد که اقدام آيتاهلل شبيري با هر عذر و دليلي ولو صحيح ،ممکن است ضربهاي به اصل
بدنه اين جريان انقالبي در جامعه وارد کند ،نميتواند سکوت کند.وي با تأکيد بر لزوم حمايت از
آيتاهلل يزدي گفت :وقتي يک فقيهي مانند آيت اهلل يزدي احساس ميکند که برخي ميخواهند
از مرجعيت بزرگواري چون آيت اهلل العظمي شبيري زنجاني سوءاستفاده و بهرهبرداري کنند چهکار
بايد کند؟ آيا ميتواند سکوت کند يا بايد جلوي جفا در حق آيتاهلل شبيري را بگيرد؟
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ظريف:

وزير امور خارجه کشورمان گفت :آنچه را در برجام بود ،گرفتهايم.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،محمدجواد
ظريف در نشست علني روز دوشنبه قوه مقننه درباره امضاي
اسنادي بعد از برجام توضيح داد :عنوان شده است که چرا
سندهاي امضا شده بعد از برجام در معرض ديد عموم قرار
نگرفته است ،اما موضوع اين است که بعد از برجام سندي امضا
نشده است و هر چه بوده در معرض ديد عموم از سوي سايت
ما ،سايت اروپاييها و محافل خبري قرار گرفته است.وي ادامه
داد :بعد از برجام چند توافق براي برخي مواد فني برجام در
حوزه انرژي هستهاي صورت گرفته است که اين توافقات نيز
در معرض ديد عمومي قرار گرفته است .اين توافقات براساس
نظر کارشناسان هسته اي که مسئول موضوع بودند ،صورت
گرفته است.وزير امور خارجه در اين باره که گفته مي شود
زور آنها در برجام نرسيده است ،گفت :واقعيت اين است که
برجام حاصل توافق چندجانبه است ،هيچ طرفي نمي تواند در
مذاکره به همه خواسته هاي خود برسد .آمريکا دراين مذاکرات
به دنبال آن بود که برنامه هاي هسته اي ايران متوقف شود.
فوردو نه تنها تعطيل شود که به اصطالح ما در آن گِل گرفته
شود .آنها مي خواستند رآکتور اراک تعطيل ،آب سنگين

اراک تعطيل و تنها سانتريفيوژهاي  IRIفعال باشد و مسائل
موشکي نيز ذيل برنامه هاي هسته اي قرار گيرد.اين عضو
کابينه دولت ادامه داد :آنها دهها خواسته ديگر داشتند که به
هيچکدام نرسيدند و در واقع زور آنها نرسيد .مذاکره اين نيست
که به طرف مقابل ديکته کنيم ،بلکه در مذاکرات رسيدن به
يک توازن که منافع شما هم حفظ شود ،است .برجام آنقدر
در جهت منافع ملت ما بود که آمريکا با آن فضاحت از توافق
هسته اي خارج شد.ظريف با اشاره به رفتارهاي اخير آمريکا
بيان داشت ،آمريکا مجبور شد از ادعاي خود براي به صفر
رساندن فروش نفت ايران عقب نشيني کند ،امروز قرار بود
فروش نفت ايران به صفر برسد ،اما آمريکا اين موضوع را به
تعويق  6ماهه انداخته است.وي تاکيد کرد :برجام از استحکامي
برخوردار است که همه دنيا بر آن تاکيد دارند و همچنان منافع
ايران را حفظ مي کنند .در واقع مذاکرات رسيدن به تفاهمي
است که براي همه قابل قبول است ،اما آمريکايي ها زورشان
نرسيد آنچه را که مي خواستند بگيرند ،اما با گذشت يک سال
و نيم نيز هم نتوانستند به خواسته هايشان برسند.ظريف با
تاکيد بر اينکه دنيا قدرت ديپلماسي ايران را پذيرفته است،
اذعان کرد :اگر قرار بود به همه خواسته هاي خود برسيم ،ديگر

وقف؛ سرچشمهاي براي درمان

» فائزه موسوي

نيازي به مذاکره نبود ،خواسته ها را روي کاغذ مي نوشتيم
تا طرف مقابل آن را بپذيرد ،در شرايطي که آمريکا نتوانست
اين کار را با ايران بکند ،چطور مي خواهيد ايران اينگونه رفتار
کند؟وزير امور خارجه کشورمان عنوان کرد :اگر تصميم بگيريم
مي توانيم برنامه هستهاي خود را به مراتب بهتر از گذشته
دنبال کنيم و اين تصميم با نظام است .در برجام آنچه که بود
را گرفتهايم ،در اين مسير را راهنماييهاي مقام معظم رهبري

و مقاومت مردم به بهترين توافقي که ممکن بود دست پيدا
کرديم .درست است که آرزوهاي ديگري داشتيم ،اما امکان
اين توافق وجود نداشت.وي با تاکيد بر دستاوردهاي چند ماه
اخير وزارت امور خارجه گفت :در ماه هاي اخير رأي ديوان
بين المللي دادگستري ،اتحاديه اروپا و فضاحت آمريکا در
شوراي امنيت سازمان ملل ،توفيقات وزارت امور خارجه را به
همگان نشان مي دهد.

رئيس جمهور:

مرگ بر آمريکا را عملي کنيم

رئيسجمهور گفت :مرگ بر آمريکا را عملي کنيم.به گزارش خبرنگار حوزه دولت
خبرگزاري تسنيم ،حجتاالسالم حسن روحاني ،در نشست مديران ارشد وزارت امور
دارايي و اقتصادي از حضور گسترده و شکوهمند مردم ايران اسالمي در راهپيمايي
 13آبان قدرداني کرد و اظهارداشت :مردم با حضور گسترده و شکوهمند خود در
اين راهپيمايي و اعالم آمادگي براي وحدت ،انسجام ،مقاومت و ايستادگي در برابر
دشمنان ،بر توطئههاي جديد آمريکا خط بطالن کشيدند.وي با تاکيد بر اينکه
تحريم را بايد به خوبي بشکنيم و اين کار را خواهيم کرد ،اظهارداشت :با کمک
مردم و با اتحاد و وحدتي که در جامعه است بايد به آمريکاييها با زبان روشن
تفهيم کنيم که با زبان زور و فشار و تحريم و تهديد با ملت بزرگ ايران حرف
نزنند .بايد براي هميشه تاريخ تنبيه شوند.با قلدرمآبي در برابر يک ملت بزرگ و
با سابقه کهن فرهنگي ،ايستادن و هر روز بهانهاي را درست کردن ،اين براي ملت
ايران غيرقابل قبول است.رئيسجمهور خاطرنشان کرد :امروز کاري که آمريکاييها
انجام ميدهند ،صرفاً فشار به مردم است،فشار به هيچ جاي ديگر نيست .به مردم
و به ملتهاي ديگر و به شرکتهاي ديگر و به دولتهاي ديگر است ،امروز تنها ما
ي هم از
ي نيستيم حتي شرکتها و دولتهاي اروپاي 
از سياستهاي آمريکا عصبان 
سياستهاي آمريکا عصباني هستند.روحاني افزود :فکر نميکنم در تاريخ آمريکا
کساني به کاخ سفيد آمده باشند که تا اين حد ،ضدقانون و معاهدات بينالمللي
باشند .من به ياد ندارم .همه آنها تخلفات قانوني داشتند ولي اينها سرآمد تخلفات
هستند .نديدم در کاخ سفيد گروهي روي کار بيايند مثل اين دوره نژادپرست باشند.
وقتي يک گروهي که هم نژادپرست هستند و هم به قوانين و مقررات بينالمللي اعتنا
نميکنند ،امروز چه توقعي از آنها داريم .همين شرايطي است که امروز ميبينيم.
وي گفت :اين ما نيستيم که دلمان ميخواهد اين دوره حکومت آمريکا خيلي
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نكته »

هر چه در برجام بود ،گرفتهايم

آگهي مناقصه عمومي

کوتاه و کوتاهتر شود ،متحدين اروپايي خودشان در جلسات به خود من مي گويند
که يکي از آرزوهايشان اين است .بعد از آن مرتب براي ما پيغام ميدهند که بياييد
با هم مذاکره کنيم .مذاکره براي چه چيزي انجام دهيم .شما اول آن مذاکرهاي که
انجام داديم و به نتيجه رسيديم ،به آن احترام بگذاريد تا زمينه براي مذاکره بعدي
درست شود .در همين ايامي که نيويورک بودم ،رهبران  4کشور بزرگ ،واسطه
شده بودند که با رئيس جمهور فعلي آمريکا مالقات کنم در حاليکه اين موضوع
نياز به واسطه و اينقدر پيغام ندارد ،به تعهدات عمل کنيد ،با هم صحبت ميکنيم.
رئيسجمهور اضافه کرد :ما براي حرف زدن مشکل نداريم به شرط اينکه طرف
ما ،طرفي باشد براي حرف ،قول و عهد خودش ارزش قايل باشد .اگر طرف مقابل
به عهد و پيمانش ارزش قايل باشد حرف زدن مشکلي ندارد .آدم ميتواند بنشيند
حرف بزند و به نتيجه برسد.روحاني با تاکيد بر اينکه امروز خوشبختانه در اين ماجرا
و تخلف اخير آمريکا ،آمريکاييها از هميشه منزويتر هستند ،گفت :شما ببينيد
االن چند کشور از کار آمريکا حمايت ميکنند؟ و آنهايي که مخالف هستند ،چقدر
هستند؟ ما در بخش سياسي ،افکار عمومي و حقوقي ،موفقيتهاي بسيار خوبي
به دست آورديم.رئيسجمهور خاطرنشان کرد :اين کار ساده نيست که آمريکا
روي حرفي بايستد و کل اتحاديه اروپا با آن نباشد ،اين يعني پيروزي ديپلماسي و
پيروزي سياست خارجي .بعضيها فکر ميکنند در برجام که مذاکره کرديم و به
نتيجه رسيديم اين موفقيت بزرگي بود که آمريکاييها اين موفقيت را از بين بردند
نه اينگونه نيست .اين تفسير اشتباه است.روحاني با طرح اين سوال که آمريکا چه
زماني تصميم گرفت از برجام خارج شود ،افزود :پارسال بعد از ناآرامي هاي اوايل دي
ماه بود که آمريکا درباره برجام تصميم گرفت .البته آنها فيلم بعضي اعتراضات اوايل
دي را ديدند ،اما فيلم راهپيمايي هاي بعدي مردم که همه مسائل قبل را شست و

نوبت اول

(به صورت دومرحلهاي) ()97/10

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به خريد ( 86هشتاد و شش)
دستگاه الكتروپمپ شناور مورد نياز روستاهاي واقع در سطح استان را از محل اعتبارات عمراني و از طريق
مناقصه عمومي و به صورت دومرحلهاي طبق مشخصات فني ارائه شده در اسناد با در نظر گرفتن شرايط
ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني  www.setadiran.irاقدام نمايند.
 -1محل تحويل الكتروپمپها انبار مركزي شركت واقع در روستاي غنيآباد شهرستان ري ميباشد.
 -2هزينه بيمه ،بارگيري ،حمل و نقل و تخليه به عهده فروشنده ميباشد.
 -3مشخصات فني الكتروپمپها ميبايست براساس استاندارد  ISO 9906باشد.
 -4پيشنويس قرارداد خريد كاال به پيوست ارائه ميگردد.
 -5شركتكنندگان در مناقصه ميبايست خود توليدكننده الكتروپمپ يا نماينده فروش يكي از توليدكنندگان
باشند.
 -6هزينههاي تست الكتروپمپ جهت تامين نظر كميته فني و بازرگاني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -7كليه محصوالت ميبايست داراي  1سال گارانتي و  10سال خدمات پس از فروش باشند.
 -8داراي تاييديه فني از شركت مهندسي تجهيزات صنعت آب و برق ايران (بازرس فني).
 -9مدت قرارداد ( 6شش) ماه ميباشد.
 -10هزينه درج آگهي روزنامه در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
شركت به پيشنهادات مشروط ،مبهم و يا غيرقابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي كه شرايط
مناقصه در آنها رعايت نشده باشد ،ترتيب اثر نداده و مردود خواهد بود.
الزم به ذكر اينكه به علت دومرحلهاي بودن مناقصه ،ارسال مدارك فني و بازرگاني درون پاكت به صورت
الكترونيكي جهت ارزيابي كميته فني و بازرگاني الزامي بوده و از تاييدشدگان به صورت كتبي قبل از
بازگشايي پاكات مالي (ج) دعوت به عمل ميآيد .فروشندگان واجد شرايط تا ساعت  9صبح روز شنبه مورخ
 1397/08/26جهت دريافت الكترونيكي اسناد مناقصه به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
مهلت بررسي و ارائه قيمت پيشنهادي تا ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/09/07به صورت
الكترونيكي ميباشد.
مهلت تحويل اصل ضمانتنامه يا فيش بانكي سپرده شركت در مناقصه به صورت فيزيكي (دستي) حداكثر
تا ساعت  14بعدازظهر روز شنبه مورخ  1397/09/10به آدرس :تهران  -ميدان وليعصر  -بلوار كشاورز -
خيابان برادران شهيد عبدالهزاده  -بين كوچه زيبا و سرآباداني  -پالك  - 31طبقه سوم كميسيون معامالت
ميباشد.
زمان بازگشايي پاكتهاي مالي (ج) تاييدشدگان توسط كميته فني و بازرگاني ساعت  9صبح روز شنبه مورخ
 1397/09/17و به صورت الكترونيكي ميباشد.
سپرده شركت در مناقصه مبلغ  757/585/697ريال به صورت ضمانتنامه يا فيش بانكي ميباشد .در صورت
واريز نقدي به حساب جاري اين شركت به شماره  4001102207143418نزد بانك مركزي ،قابل واريز از طريق
بانك ملي ميباشد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/19 :
خ ت97/8/15 :

روايت آيتاهلل اراکي از
واکنش آيتاهلل شبيري
به نامه آيتاهلل يزدي

كميسيون معامالت
شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران

برد را نديدند .از آن زمان ،اين نشان ميدهد ،وحدت و اتحاد داخلي ميتواند روي
اراده کاخ سفيد اثر بگذارد.رئيسجمهور اظهار داشت :اين مرگ بر آمريکايي که
ميآييم در خيابانها ميگوييم و عملياش ميکنيم ،صرفا با گفتن حل نميشود.
عمل آن اين است که به آمريکا فشار بياوريم و آمريکا از ما بهراسد و جرأت نکند،
توطئههايش را ادامه دهد .تمام اميد آمريکا در اين تحريم ،اين است که اينقدر فشار
بياورد تا مردم نااميد شوند .نااميد بريزند در خيابان و بگويند آقا استقالل و آزادي
و آقايي را که گفته بوديم ،نخواستيم .برميگرديم به  40سال پيش؛ اما اين اشتباه
آمريکاست.روحاني با بيان اينکه مگر امکانپذير است يک ملت بزرگي مثل ايران
که در انتخابات گفت به عقب برنميگرديم حاال بازگشت کند آن هم به انقالب
و  40سال پيش .آن چهار سال را مردم زير بار نرفتند که به عقب برگردند گفت:
مردم خودشان انقالب کردند ،انقالب اسالمي براي مردم و ملت ايران است .امام(ره)
رهبري کرد و ملت به ميدان آمده و انقالب به پيروزي رسيد .صاحب انقالب و
نظام ،ملت ايران هستند.روحاني با تاکيد بر اينکه دعواهاي جناحي و حزبي بايد کنار
صندوق آراء ،خاتمه يابد اظهار داشت :تا اول صندوق رقابت و دعواست ولي نتيجه
صندوق بايد تمام کننده و فصلالخطاب باشد و آراء صندوق که شمرده شد ،بايد
با هم برادر و متحد شويم و در کنار هم قرار بگيريم.وي با اشاره به اينکه بيترديد
امروز با وحدت و تالش مضاعف از تحريم عبور ميکنيم ،گفت :مي توانيم آمريکا
را پشيمان کرده و سرمايه خارجي را به کشور برگردانيم تورم را مهار ميکنيم و
اينها جزء وظايف و کارهاي وزارت اقتصاد است .مسير رشد اقتصادي را دومرتبه
آغاز ميکنيم .هيچ کس فکر نکند ،روندي که در اين چند ماه ،در آن وارد شديم،
به همين صورت ادامه پيدا ميکند ،نه .اين روند پايان ميپذيرد .پايانپذيرفتن آن
با اراده ،تالش و وحدت ماست.

مزايده نوبت اول

در پرونده كالسه  960447ش احكام مدني حل اختالف قائمشهر موضوع اجرائيه
له آقاي سيد عسگري صالحي با وكالت حنظله اكبريان عليه آقاي هادي يزدانپناه
لموكي به موجب دادنامه شماره  600صادره از شعبه دوم شوراي حل اختالف
قائمشهر محكومعليه محكوم است به پرداخت مبلغ  185/225/000ريال بابت اصل
خواسته به انضمام  3/690/000ريال بابت هزينه دادرسي و حقالوكاله وكيل به مبلغ
 11/113/500ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 1395/06/08
تا زمان اجراي حكم در حق خواهان و مبلغ  9/261/250ريال بابت نيمعشر كه در
اجراي مفاد اجرائيه اموال محكومعليه به شرح ذيل توقيف گرديده است.
* مورد كارشناسي ششدانگ عرصه و اعيان به صورت يك باب مغازه داراي پالك
ثبتي  2232فرعي از  23اصلي به شماره سريال اصلي 94ج 479309واقع در بخش
 6حوزه ثبتي واقع در قائمشهر كمربندي شمالي روستاي باال لموك خيابان يادگار
امام روبروي كوچه شهيد موسوي به مساحت  170/81مترمربع به نام خانم الهام
يزدانپناه با حدود اربعه و مشخصات ذيل :شماال :به ديوار به طول  20/75متر به
پالك  23اصلي،شرقا :در دو قسمت اول درب و ديواريست به طول  4/40و دوم درب
و ديواريست به طول  5/58متر هر دو به خيابان ،جنوبا :در دو قسمت اول به طول
 4/60متر و دوم به طول  16/20متر وصل است به قطعه  170تفكيكي غربا :به ديوار به
طول  6/90متر به پالك  23اصلي ،در ضمن مغازه مذكور در طبقه همكف به صورت
گاراژ با سازه فلزي نماندارد ،بام ندارد(شيرواني) به مساحت حدود 170/81مترمربع
به ارتفاع حدود  4/50متر و دهنه حدود 10متر با قدمت بيش از  7سال با مشخصات:
كف مغازه بتن سيماني ،ديوار سيمانكاري و راهپله به بالكن راه ندارد ،ويترين ندارد و
حفاظ حلبي كركرهاي ،سيستم گرمايشي ندارد ،سيستم سرمايشي ندارد و همچنين
انشعابات آب و برق ميباشد.
* نظريه نهايي*
ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك (مالكيت و سرقفلي مغازه) موصوف با توجه به مراتب
فوقالذكر و مشخصات ،مستحدثات ،موقعيت مكاني ،كميت و كيفيت و ساير جهات و
عوامل ذيمدخل بدون در نظر گرفتن ديون و تعهدات و حق واگذاري به غير جمعا به مبلغ
 700/000/000ريال و به حروف هفتصد ميليون ريال تعيين و اعالم ميگردد.
اين اجرا در نظر دارد اموال توقيفي مورد نظر را از طريق مزايده حضوري از ساعت  9الي
 10صبح روز چهارشنبه مورخ 97/8/30در دفتر اجراي احكام مدني دادگستري قائمشهر
به فروش برساند .مزايده بر مبناي قيمت كارشناسي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي
فروخته خواهد شد .از برنده مزايده 10درصد بهاي مورد مزايده فيالمجلس و مابقي ظرف
مهلت يك ماه وصول خواهد شد .چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقي
بهاي اموال اقدام نشود مبلغ ده درصد واريزي پس از كسر ساير هزينههاي اجرايي به
نفع دولت ضبط خواهد شد .متقاضيان ميتوانند ظرف  5روز قبل از موعد مزايده جهت
رويت اموال و هماهنگي به اين اجرا مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/8/15 :
دادورز اجراي احكام مدني حل اختالف قائمشهر
د ش97/8/15 :
دادنامه
پرونده كالسه  9709981977100662شعبه  1دادگاه عمومي حقوقي شهرستان چالوس تصميم
نهايي شماره 9709971977101211
خواهان :آقاي مدينه حسيني فرزند عبداهلل هادي حسين به نشاني استان مازندران  -شهرستان
چالوس  -چالوس  -الف كال  -باالتر از مسجد امام حسين  -روبروي پايگاه بسيج  -كوچه
شهيد بابايي
خوانده :آقاي عبداهلل هادي حسين حسيني فرزند عبدالحسين به نشاني مجهولالمكان
خواسته :اذن در ازدواج
راي دادگاه
درخصوص دعوي خانم مدينه حسيني به طرفيت پدرش عبدا...هادي حسيني به خواسته اجازه
از ازدواج بدين توضيح خواهان مدعي است متولد  73/10/6بوده و پدرش (خوانده) تابعيت
افغانستان را داشته و حدود پانزده سال پيش از مادرش متاركه و به افغانستان رفته و هيچگونه
آدرسي از ايشان در دسترس نيست و هماكنون شخصي به نام مجتبي نعيمايي عالي فرزند
مسلم به خواستگاري اينجانبه آمده و مورد موافقت بنده و خانوادهام (مادرم) قرار گرفته است
و با توجه به اينكه پدرم در دسترس نبوده تا از ايشان اخذ اجازه گردد صدور حكم به اجازه
ازدواج مورد درخواست ميباشد .دادگاه نظر به دادخواست تقديمي و اخذ اظهارات خواهان
و نيز مادر ايشان (خانم معصومه نوري) كه موافقت خود را با اين ازدواج اعالم كرده است و
با توجه به بررسي شرايط و خصوصيات نامزد پيشنهادي خواهان و استماع اظهارات ايشان و
اينكه خوانده عليرغم وقت دادرسي از طريق انتشار آگهي در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و
دفاعي معمول نداشته است دعوي خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به ماده  1042قانون
مدني دادگاه اجازه خوانده به عنوان پدر ولي خواهان را ساقط و به خواهان اجازه ميدهد با نامزد
پيشنهادي آقاي مجتبي نعيمايي عالي فرزند مسلم متولد  72/4/7با مهريه  114قطعه سكه
تمامبهار آزادي ازدواج دائم نمايد .ضمنا نامزد پيشنهادي مكلف به پذيرش كليه شروط ضمن
عقد ميباشد .دفاتر رسمي ثبت ازدواج مكلف به نسبت واقعه ازدواج فيمابين ميباشد .راي
صادره غيابي و ظرف بيست روز قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس از انقضاي مدت واخواهي
ظرف  20روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان ميباشد.
تاريخ انتشار97/8/15 :
رئيس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي چالوس
د ش97/8/15 :
مهران وليپور
مالف10852 :

امروزه موضوع بهداشت و سالمت به يکي از مهمترين نيازهاي بشر
تبديل شده؛ بهطوري که اساسيترين شاخص پيشرفت يک کشور را
از ميزان سرانه سالمت آن محک ميزنند .ايران نيز با توجه به سابقه
درخشاني که در اعصار گذشته در حوزه درمان و طبابت داشته و
پيشرفت هاي کنوني محققان و متخصصان علم پزشکي کشور ،در
حال حاضر به يکي از قطب هاي گردشگري سالمت تبديل شده
است؛ قطبي که با وجود دارا بودن ظرفيت هاي عظيم ،هنوز راه
زيادي را بايد براي رسيدن به نقطه مطلوب طي کند .در اين ميان،
آستان قدس رضوي نيز به عنوان يک مجموعه زيارتي و گردشگري
عظيم ،از ديرباز در کنار توجه به خوراک روحي زائران ،به سالمت
جسمي و مادي آنها نيز اهتمام داشته که احداث و بهره برداري از
مجتمع هاي درماني ،آموزشي و پزشکي مجهز و بروز خود مويد اين
موضوع است .اکنون آستان قدس رضوي با در اختيار داشتن با دارا
بودن  ۲۰مرکز درماني مختلف اعم از درمانگاه و بيمارستان در استان
و کشور ،همچنين فعال بودن در زمينه توليد انواع دارو ،به عنوان
قطب بهداشتي درماني کشور و منطقه شناخته ميشود.
اين مجموعه خدماتدهنده فعاليتهاي درماني از برکت وقف سرچشمه
ميگيرند؛ موقوفاتي که تمامي يا بخشي از درآمدشان به خدمات
درماني اختصاص دارند ،داراي  87واقف و  260رقبه وقفي شامل
مزرعه ،قنات ،باغ ،زمين ،کاروانسرا ،آب ،دکان ،بيمارستان ،سپرده
سرمايهگذاري ،حقوق ماهانه بازنشستگي و ...در مشهد ،چناران ،قزوين،
تربت حيدريه ،کرمان ،تربت جام ،سبزوار ،کاشمر ،نيشابور ،گرگان،
يزد ،گناباد ،کرج ،رفسنجان ،ساري ،شاهرود ،تبريز ،قوچان ،ورامين،
دامغان ،تهران ،بابل ،بيجار ،رشت ،شيراز و سمنان است.
از عوايد اين موقوفات ،فعاليتهايي نظير احداث بيش از  20بيمارستان
و درمانگاه با زيربناي بيش از  100هزار متر مربع ،ساماندهي و مديريت
بيمارستانهاي وقفي آستان قدس رضوي در کشور ،ارائه خدمات
بهداشتي و درماني به ميليونها نفر در سال ،توليد بيش از  60قلم
انواع دارو در شرکتهاي دارويي ،اشغال مستقيم و غيرمستقيم هزاران
نفر در مراکز درماني و شرکتهاي دارويي در حال انجام است.
دهه آخر صفر و ايام شهادت امام هشتم شيعيان و نيز ورود ميليونها زائر
از سراسر ايران و جهان به اين قطعه بهشتي کره زمين ،قطعا تمهيدات
ويژهاي را در حوزه بهداشت و درمان ميطلبد و اينجاست که واقفان
مبرات وقفي خود را بيش از پيش مشاهده ميکنند.
خيرات و ّ
پايش سالمت زائران
پايگاههاي پايش سالمت ويژه دهه پاياني ماه صفر در بست
شيخ طبرسي حرم مطهر رضوي و پايگاه انتقال خون بين ورودي
شيخ طبرسي و خيابان شيرازي و همچنين پايگاه پايش سالمت در
زائرشهر رضوي از  12تا  18آبان ماه جاري از مهمترين فعاليتهاي
اين روزهاي آستان قدس رضوي است.
طبق آمار وزارت بهداشت نيمي از جمعيت ايران با رسيدن به سن
 55سالگي مبتال به فشار خون باال ميشوند و بيش از  6ميليون
ايراني از ابتال به پرفشاري خود بيخبرند .همچنين بر اساس آمار
جهاني ،ديابت پرهزينهترين بيماري غدد در جهان بهشمار ميرود
و بر طبق اين آمار ۵۰،درصد افراد مبتال به ديابت از بيماري خود
بياطالع هستند و متأسفانه  50درصد مبتاليان به ديابت در اثر
بيماريهاي قلب و عروق فوت ميکنند .شايد گذشتگان ما بيش از
هر انديشمندي ميدانستند که با روند تغيير سبک زندگي در ايران،
نسلهاي پس از آنها دچار بيماريهايي نظير ديابت و ...ميشوند.
در حقيقت ،بايد اين خدمات را جزء عوايد موقوفاتي بدانيم که طي
سالها توسط خيرانديشان و آيندهنگران اين مرز و بوم شايد يک قرن
پيش براي درمان و بهداشت ايرانيان وقف شده است.
خدمات کنترل قند خون ،فشار خون ،اندازهگيري قد و وزن براي
محاسبه شاخص توده بدني يا (بي ام آي) مراجعان و ويزيت رايگان
و ارائه مشاورههاي پزشکي در اين پايگاه در زائرشهر رضوي ارائه
ميشود .برپايي اين پايگاههاي پايش سالمت توسط بنياد سالمت
رضوي به مناسبت دهه پاياني ماه صفر با هدف بلندمدت پيشگيري
از بيماريهايي مانند ديابت ،فشار خون و عوارض چاقي در جامعه،
ارتقاي سطح سالمت و آگاهي زائران صورت گرفته است.
پايگاه سيار پايش سالمت زائر در ورودي شيخ طبرسي حرم مطهر
رضوي و پايگاه اهداي خون ثامن بين ورودي شيخ طبرسي و خيابان
شيرازي نيز از  8تا  18آبان سال جاري ،پذيراي مراجعان است.
پزشکان ،اپتومتريستها ،پرستاران و کارشناسان بهداشت خالصانه
و بهصورت افتخاري از مشهد و سراسر کشور ،طي اين دهه در اين
پايگاهها خدماترساني ميکنند.
آمادهباش اورژانس حرم
همچنين 15پايگاه فوريتهاي پزشکي بهصورت شبانهروزي و رايگان
در اين ايام در اماکن متبرکه رضوي پذيراي بيماران نيازمند خدمات
درماني هستند و به منظور حفظ سالمتي مردم ،پايگاههاي اورژانس
سيار به اين پايگاهها افزوده خواهد شد تا ارادتمندان اين امام همام
بدون دغدغه در مراسم عزاداري ايام پاياني ماه صفر شرکت کنند
و پزشکان و پرستاران اين دارالشفاء در اين ايام تقريباً دو برابر
خواهد شد تا بيماران با آرامش بيشتري بتوانند از خدمات بخشهاي
پزشکان عمومي ،اورژانس ،تزريقات ،پانسمان ،سرمتراپي و نوار قلب
بهرهمند شوند.
در مسير جاده قوچان به مشهد مقدس نيز پايگاهي درماني با همکاري
اين مؤسسه و اداره فراشان حرم مطهر رضوي و يک پايگاه درماني
ديگر با همکاري مؤسسه درماني آستان قدس رضوي و اداره دربانان
بارگاه ملکوتي امام هشتم(ع) در مسير جاده سرخس به مشهد در
راستاي خدماترساني به زائران در سه روز پاياني دهه آخر صفر
برپا شده است.
در حقيقت ،بنياد سالمت رضوي بهعنوان زيرمجموعه معاونت علمي
آستان قدس رضوي با هدف ايجاد همسويي و همافزايي در تمامي
بخشهاي فعال در حوزه بهداشت و درمان اين آستان مقدس براي
تأمين انتظارات عموم مردم بهويژه اقشار محروم و حرکت در راستاي
الگوسازي فعاليتهاي حوزه سالمت حول محور بارگاه مطهر رضوي
در تابستان سال  1395تشکيل شده است.

