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حقوق همه زندانیان ،فارغ از نوع جرم
و محکومیت رعایت شود

...

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت :همه زندانیان ،فارغ از نوع جرم و محکومیت ،دارای حقوقی هستند که باید
رعایت شود .به گزارش ایرنا ،علی اصغر جهانگیر در نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی سازمان زندان ها افزود :آشنایی زندانیان با
حقوق خود از جمله برنامه هایی است که در زندان ها با اشکال مختلف اجرا می شود.

در گفت وگو با مدیر تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی بررسی شد

خبر

جایگاه «امربه معروف ونهیازمنکر»درقوانین و مقررات
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

آخرین شب مراسم عزاداری حسینی
در محضر رهبر انقالب برگزار شد
آخرین شب از مراسم عزاداری حضرت اباعبدا ...الحسین
(علیهالسالم)همزمانباشبشهادتحضرتزینالعابدین
ام��ام سجاد (علیهالسالم) با حضور رهبر معظم انقالب
اسالمی ،رؤسای قوای مجریه و مقننه ،جمعی از مسئوالن
و هزاران نفر از عاشقان حضرت سیدالشهدا (علیهالسالم)
در حسینیه ام��ام خمینی (ره) ب��رگ��زار ش��د .به گ��زارش
پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،در این مراسم
حجتاالسالم والمسلمین حسینی قمی« ،انحطاط
فکری و اخالقی جامعه و رعب و وحشت حاکم بر آن در اثر
حکومت خلفای ظالم بنیامیه» را از ویژگیهای اصلی
دوران امامت امام زینالعابدین (علیهالسالم) برشمرد و
گفت :در این شرایط همراه با اختناق و انحطاط ،حضرت
علیبنالحسین امام سجاد (علیهالسالم) با «نشر معارف
دینی در قالب دعا و مناجات»« ،زنده نگه داشتن نهضت
عاشورا با خطابهها و ی��ادآوری مصائب کربال» و «مراقبت
و دستگیری از مستمندان و فقرا» دین خدا را اقامه و احیا
کردند .همچنین در این مراسم ،آقایان سماواتی و انسانی،
مرثیهسرایی و نوحهخوانی کردند.

...

دیدگاه حقوقی
لزوم بازنگری در شیوه کنونی
درخواست ثبت موسسه حقوقی
رئیسکانونوکالیدادگستریبانقدنحوهدرخواستثبت
موسسه حقوقی توسط هر فرد با کمترین میزان تحصیالت
گفت :شیوه کنونی درخ��واس��ت ثبت موسسه حقوقی
نیازمند بازنگری است.به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی
ایرنا ،امیر حسین آبادی در نشست خبری کانون وکالی
دادگستری با اصحاب رسانه افزود :از نظر ما کسانی می
توانند درخواست ثبت موسسه حقوقی بدهند که از کانون
وکالی دادگستری گواهی بگیرند یا حداقل سه وکیل
دادگستری ،عضو موسس آن باشند تا اگر خالفی انجام
دادن��د کانون بتواند آن را پیگیری کند .وی اظهارکرد:
حتی داد سخنگوی قوه قضاییه از این موسسات درآمده و
گفته است که این موسسات در دادگستری فساد ایجاد
کرده اند .رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز گفت :از
طریق کانون کارگروهی را به سازمان ثبت معرفی کرده ایم
ولی آنها روی حرف خود ایستاده اند و می گویند موسسات
حقوقی هم ب��رای گرفتن مجوزمانند سایر موسسات
غیرانتفاعی هستند .وی درپاسخ به این سوال که برخی
قضات باتجربه پرونده های قضایی را به عهده می گیرند و
کار برای وکالی جوان تر کمتراست ،گفت :مطابق قانون،
کانون به قضاتی که سابقه پنج سال قضاوت داشته باشند،
پروانه وکالت می دهد .حسین آبادی درباره کاهش جذب
کارآموزان کانون نیز گفت :این نیاز درکمیسیون سه نفره
که شامل دو نفراز مقامات قضایی و رئیس کانون وکالست،
تشخیص داده و با توجه به تعداد دادگاه های موجود در هر
استان و تعداد پرونده های قضایی تعیین می شود.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر ،جایگاهی مهم در
فرهنگ و آموزههای اسالمی دارد .بنابراین ،الزم است
ضمن اقدام در راستای ترویج این فریضه الهی در جامعه،
ساز و کارهای مناسب قانونی برای تسهیل و گسترش آن،
فراهم شود .با این حال ،تدوین «قانون حمایت از آمران به
معروف و ناهیان از منکر» که این امر را به صورت خاص و
همه جانبه مد نظر قرار داده است ،تا سال 1394هـ.ش
به تأخیر افتاد؛ قانونی که توانستهاست برخی ابهامات را
از بین ببرد و تأثیر مناسبی بر روند گسترش فرهنگ امر به
معروف و نهی از منکر در جامعه داشتهباشد .برای اطالع
از برخی زوایای این قانون و نیز آشنایی با ساز و کارهای
قانونی «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» ،به سراغ دکتر
مصطفی باقرزاده فالح ،مدیر تشکلهای مردمی ستاد
امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی رفتیم.
وی در گفتوگو با خراسان ،ضمن شرح ویژگیهای قانون
جدید ،کماطالعی جامعه را نسبت به وظایفی که قانون
برای افراد تعیین کردهاست ،مهمترین چالش پیش روی
اجرای این قانون و نیز ،ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی
از منکر در جامعه دانست.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر از چه زمانی
تأسیس شد و چه وظایفی را برعهده دارد؟

ترویج فرهنگ «امر به معروف و نهی از منکر» ،به عنوان
یک وظیفه دینی ،از زمان پیروزی انقالب اسالمی همواره
مدنظر بوده است .تا پیش از تصویب «قانون حمایت از
آم��ران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس شورای
اسالمی ،موضوع امر به معروف و نهی از منکر در ستادی با
عنوان «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» پیگیری
میشد .اما با تصویب این قانون ،در سال  ،1394ساز و
کارهای رسمی و قانونی مناسبی برای ترویج این فریضه
الهی تدوین شد و نام ستاد نیز ،به «ستاد امر به معروف
و نهی از منکر» تغییر کرد .این ستاد ،به انجام رساندن
دو وظیفه مهم را دنبال میکند؛ وظیفه نخست ،نهادینه
کردن مفهوم درست امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
است و وظیفه دوم که برای ستاد بسیار اهمیت دارد ،به
میدان آوردن آحاد مردم برای اجرای این امر مهم ،در قالب
گروههای آمر به معروف و ناهی از منکر است.

اﻧﺘﺼﺎب ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را �ﻪ ﻧﺸﺎن از ﻟﻴﺎﻗﺖ و
ﺷﺎ�ﺴﺘﮕ� ﺷﻤﺎﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻣﻬﺪﮐﻮدک رﺳﺎﻟﺖ-ﻃﺎﻫﺮه ﻧﺼﻴﺮﯾﺎن

 /٩٥٢٢٠٨٣٥م

تا پیش از تصویب «قانون حمایت از آم��ران به معروف و
ناهیان از منکر» ،موضوع امر به معروف و نهی از منکر و
جنبههای قانونی آن ،در قوانین موضوعه مختلف پیش
بینی شدهبود ،اما به صورت مشخص ،عنوان امر به معروف
و نهی از منکر نداشت .م��واردی همچون برخی از مواد
«قانون آیین دادرسی کیفری» ،زمینهها و حمایتهای
نسبت ًا محدود قانونی را ،برای آمران به معروف و ناهیان
از منکر به وج��ود آورده ب��ود .به عنوان نمونه ،بر اساس
تبصرههای م��اده « 66قانون آیین دادرس��ی کیفری»،
سازما نهای م��ردم نهاد در این عرصه ،اج��ازه فعالیت
پیدا کردند و فعال شدند .با این حال ،میتوان گفت که تا
سال  1394و تصویب «قانون حمایت از آمران به معروف
و ناهیان از منکر» ،موضوع امر به معروف و نهی از منکر در
قوانین موضوعه کشور ،به صورت مشخص و صریح ،مورد
توجه قرار نگرفته بود .پس از تصویب این قانون ،افزون
بر فعالیتهای اجرایی که با استناد به آن انجام شد،

چگونگی مطالبه مهریه پس از فوت شوهر
شاید تصور خیلیها این باشد که مهریه
گزارش حقوقی
فقط در زم��ان ط�لاق زوج��ی��ن مطالبه
میشود ام��ا مهریه را نه تنها در حین
زندگی مشترک بلکه پس از ف��وت شوهر نیز میتوان
درخواست ک��رد .به گ��زارش خبرگزاری میزان ،شاید
تصور خیلیها این باشد که مهریه فقط در زمان طالق
زوجین مطالبه میشود اما مهریه را نه تنها در حین زندگی
مشترک بلکه پس از فوت شوهر نیز میتوان درخواست
کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن
تعلق خواهد گرفت .یک حقوقدان در این باره توضیح
داده است .به گفته لیال نوربخش ،بسیاری از مردم تصور
می کنند بعد از فوت زوج مطالبه مهریه غیر ممکن است
و زوجه،دیگر نمیتواند مالک مهریه مندرج در عقدنامه
ازدواج باشد و آن را مطالبه کند .در حالی که امکان
دریافت مهریه برای زن وجود دارد.

دﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎرى ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ از ﻟﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻘﺪس ﺗﺮﻧﺪ .

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻬﺪﻫﺎى ﮐﻮدک ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

در قوانین باالدستی ،یعنی قانون اساسی،
اش��ارات��ی ب��ه م��وض��وع ام��ر ب��ه م��ع��روف و نهی از منکر
شدهاست ،اما آنچه می تواند به اجرای این فریضه الهی
در جامعه ،صبغه قانونی ببخشد ،قوانین موضوعه است.
در صحبتهایتان به تصویب چنین قانونی در سال
 1394اشاره کردید .لطف ًا درباره این قانون و قوانینی
که احیان ًا  ،در همین زمینه به تصویب رسیده است،
توضیح دهید.

اﺳﺘﺎد ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﻏﺮب
زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ را ﻫﺮﮔﺰ �ﺎرا� ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧ� از
اﻟﻄﺎف ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﻧﻴﺴﺖ،
ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون ﺑﺮا�ﺘﺎن آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

آﻣﻮزﺷﮕﺎه آﯾﻠﺘﺲ ﺳﻨﺘﺮ

 /٩٥٢٢١٥٦٥آ

▪ ▪ زن به کجا مراجعه کند؟

این حقوقدان بیان کرد :بر این اساس زوجه میتواند برای
مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل اقامتش مراجعه
کندودادگاهنیزبراساساموالباقیماندهازمرد،مهریهرابه
همسرشمیدهد.ویبااشارهبهاینکهپسازفوتشوهر،ابتدا
بایددیونویپرداختشود،خاطرنشانکرد:والدینشوهر،
همسر یا همسران و فرزندان وی از جمله اف��رادی هستند
که پس از فوت مرد  ،میتوانند از وی ارث ببرند اما پرداخت
ترکه به عنوان ارث به وارثان شوهر ،پس از پرداخت دیون و
بدهیهای فرد میسر است .وی اضافه کرد :مهریه همسر نیز
جزودیونفردمحسوبمیشودوپسازمرگوی،درصورت
مطالبههمسر،بایدمهریهنیزپرداختشود.نوربخشدرباره
زمانارایهدادخواستدریافتمهریهبهدادگاهتوسطزننیز،
اظهارکرد:زنپسازفوتهمسرشتاهرزمانیکهخوداراده
کند ،میتواند به دادگاه مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.

شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی،
دستورالعملهایی را در همین زمینه صادر کردند؛ مانند
دستورالعمل  427شورای عالی انقالب فرهنگی .این
دستورالعملها ،نهادهای اجرایی کشور را موظف به
پیگیری و به انجام رساندن موضوعاتی در زمینه امر به
معروف و نهی از منکر میکنند .به عنوان نمونه ،در این
دستورالعملها،برایشهرداریها 17وظیفهومسئولیت
مشخص تعریف شدهاست که باید آن را اجرا کنند.

یکی از مشکالتی که در برابر عمل به وظیفه
شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر وجود
دارد ،ناآشنایی بعضی مردم و حتی برخی مسئوالن،
با مصادیق و روشهای انجام آن است .برخی از مردم
نمیدانند که بعضی موارد امر به معروف و نهی از منکر،
فقط باید توسط ضابطان مورد تأیید قوه قضاییه انجام
شود و آحاد جامعه ،حق ورود مستقیم به آن را ندارند.
قانون مصوب سال  ،1394این مسئله را چگونه مورد
توجه قرار داده است؟

انجام مراتب زبانی و نوشتاری است و مرتبه عملی امر به
معروف و نهی از منکر ،آن هم در چارچوب قوانین موضوعه
مصوب ،تنها برعهده دولت است .از سوی دیگر ،قانونگذار
ذیل ماده  17این قانون ،تأکید میکند«:سازمان بسیج
مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان
در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ س��ازی و اجرای
امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند».
همچنین ،طبق تبصره  3این ماده« ،ستاد امر به معروف و
نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای
مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده
 ۴قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای
اف��راد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان
ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار
کند ».بنابراین ،افرادی میتوانند در جامعه دست به اقدام
عملی در راستای امر به معروف و نهی از منکر بزنند که او ًال،
آموزشهای الزم را دیده باشند و ثانی ًا ،پس از طی کردن
دورههای مربوطه ،توانایی آنها برای انجام این امر ،مورد
تأیید دستگاه ذیربط قرار بگیرد و حکم دریافت کنند .اما
اینکهشماکاستیهاییرادراینعرصهمیبینید،بهخاطر
این است که ما ،بخش مهمی از کار را به صورت کامل انجام
ندادهایم و آن ،آگاه کردن مردم است .یکی از اشکاالت در
عرصه اجرای معروف و نهی از منکر در جامعه ما ،این است
که به محض اشاره به آن ،ذهن مخاطبان فقط بر مباحث
مربوط به عفاف در جامعه متمرکز میشود؛ در حالی که
مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بسیار فراوان است و
باید همه جنبههای آن را مد نظر قرار داد.
آیا در قانون مصوب سال  1394تدبیری برای
رفع این مشکل شده است؟

خوشبختانه قانون جدید ،بخش مهمی از این ابهامات را
برطرف کردهاست .طبق ماده یک این قانون« ،معروف و
منکر عبارتند از هر گونه فعل ،قول و یا ترک فعل و قولی که
به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین،
مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد ».به استناد ماده 4
اینقانون،مراتبامربهمعروفونهیازمنکر،شاملقلبی،
زبانی ،نوشتاری و عملی است که وظیفه آحاد مردم ،فقط

بله؛ در ماده  10این قانون آمده است«:وزارت آموزش و
پرورش ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،سازمان صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لام��ی ،س��ازم��ان تبلیغات اس�لام��ی ،س��ازم��ان بسیج
مستضعفین ،شهرداریها و سایر نهادها و دستگاه های
فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر
و باال بردن سطح آگاهیهای عمومی در این خصوص را از
طریقآموزشواطالعرسانیفراهمکنند».بنابراین،پیش
از آنکه بخواهیم اقدامی برای اجرای فریضه امر به معروف
و نهی از منکر در جامعه انجام دهیم ،ابتدا باید ،در مسیر
آگاهی بخشی و آموزش مردم گام برداریم.

ویبااشارهبهنحوهمحاسبهمهریهتوضیحداد:اگرمهریهزن،
وجهرایجاست(نهسکهیااموالمنقولوغیرمنقول )براساس
«شاخص»سالفوتشوهربایدمهریهرامحاسبهکرد،بنابراین
هرزمانیکهزنبرایمطالبهمهریهخودبهدادگاهمراجعهکند،

میزان مهریه بر اساس زمان فوت همسرش محاسبه خواهد
شد .نوربخش تاکید کرد :در مورد مهریهای که سکه یا مال
منقولیاغیرمنقولباشد،چونایناموالبهارزشروزهستند،
عینهماناموالمحاسبهوبهزنپرداختمیشود.

...

مشاوره حقوقی
خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراس��ان،

پاسخگویپرسش هایحقوقیشماهستیم.شمامی توانید
پرس��ش های خود را در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متنپیامکحتماکلمه«حقوقی»راقیدفرمایید.

پرسش :چند سال قبل برای پیدا کردن کار به شرکتی
مراجعه کردم .از بخت بد ،صاحب شرکت فردی بود
که قب ً
ال با وی دعوا کرده بودم .او مدعی شد که من برای
سرقت به محل شرکت آنها رفته ام .با پلیس تماس گرفت
و مرا به کالنتری بردند .در آنجا سه نفر شاهد که قب ً
ال آنها
را ندیده بودم ،آورد که به ضرر من شهادت بدهند .من به
 3سال حبس محکوم شدم .حال می خواهم از خود اعاده
حیثیت کنم .آیا راهی وجود دارد؟
پاسخ:رأیصادرشدهازمحاکمکیفریقطعیوقابلاجراست.
فرضبرایناستکهرسیدگیقضاییدقیقورایصادرشده،
صحیح است اما در موارد استثنایی ممکن است چنین آرایی
نقض و مجدد ًا به پرونده رسیدگی شود .تنها در صورتی که
رایصادرشدهعلیهشمابااعادهدادرسینقضشودوسپس
در دادگاه کیفری از اتهام وارده تبرئه شوید ،می توانید علیه
شخصیکهبهدروغشمارابهدزدیمتهمکردهاست،بهاتهام
افترا شکایت کنید .اعاده حیثیت مربوط به مواردی است که
شخصیبهدروغدیگریرامتهمبهارتکابجرمیکردهباشد.
بهعبارتدیگر،اگرشخصیبهشماافترازندوشماراآگاهانهو
باسوءنیتمتهمبهجرمیکندونتواندادعایخودرادردادگاه
ثابت کند ،شما می توانید علیه وی نزد دادسرا به اتهام افترا
شکایت و درخواست اعاده حیثیت کنید .مقررات مربوط به
اعاده دادرسی در مواد  474تا  482آیین دادرسی کیفری
آمده است .ماده  474قانون آیین دادرسی کیفری بیان می
کند« :درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت
قطعیدادگاههااعمازآنکهحکممذکوربهاجراگذاشتهشده
یا نشده باشد ،در موارد زیر پذیرفته میشود:الف -کسی به
اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز
گ��ردد.ب -چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و
ارتکاب آن جرم به گون ه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب
برایآنقائلشد.پ-شخصیبهعلتانتسابجرمیمحکوم
شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به
علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ،به طوری که از
تعارض و تضاد مفاد دو حکم ،بی گناهی یکی از آنان احراز
گردد.ت-دربارهشخصیبهاتهامواحد،احکاممتفاوتیصادر
شود.ث-دردادگاهصالحثابتشودکهاسنادجعلییاشهادت
خالفواقعگواهان،مبنایحکمبودهاست.ج-پسازصدور
حکم قطعی ،واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی
محکومعلیهیاعدمتقصیر
ارائهشودکهموجباثباتبیگناهی
ٌ
ویباشد.چ-عملارتکابیجرمنباشدویامجازاتموردحکم
بیشازمجازاتمقررقانونیباشد».

اﻧﺘﺼﺎبﺑﻪﺟﺎوﺷﺎ�ﺴﺘﻪﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ�راﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ اﻣﻮر
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴﮏ
اﺳﺘﺎﻧﺪارى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
�ﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ� ،ﺎرآﻣﺪ� و ﻟﻴﺎﻗﺖ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ� ﺷﻤﺎ را از درﮔﺎه ا�ﺰدﻣﻨﺎن
ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرزﺳﺎزه ﺗﻮس

 /٩٥٢٢١٧٨٢د

ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم
اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون و ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺰار� ﻣﺴﺘﻤﺮ را از درﮔﺎه ا�ﺰدﻣﻨﺎن ﺑﺮا�
 /٩٥٢٢١٧٩٥د
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم.

ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﮐﺒﺮى -ﺷﻬﺮدار ﻣﺰداوﻧﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

اﻧﺘﺼﺎب ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را �ﻪ ﻧﺸﺎن از ﻟﻴﺎﻗﺖ و ﺷﺎ�ﺴﺘﮕ�
ﺷﻤﺎ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون
ﺷﻤﺎ را آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
 /٩٥٢٢٠٨٣٣م

ﻣﻬﺪﮐﻮدک رﺳﺎﻟﺖ-ﻃﺎﻫﺮه ﻧﺼﻴﺮﯾﺎن

ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﺑﻤﺎن
ﻗﺒﻮﻟ� ات در آزﻣﻮن

ﺳﺮاﺳﺮى رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ

را �ﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻨﺎ�ﺖ ﺧﺪا و ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪت
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺒﺮ�� ﮔﻔﺘﻪ و از زﺣﻤﺎت
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮ�ﺰ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ� درﺧﺸﺎن ﻫﺎﺷﻤ�
ﻧﮋاد  ٢ﻧﺎﺣﻴﻪ  ٣ﺗﺸ�ﺮ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﭘﺪر و ﻣﺎدرت

 /٩٥٢٢١٥٧٦ر

اﻓﺘﺘﺎح آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪ روزى
اﻣﻴﺪ )در ﻣﺸﻬﺪ(

را�ﻪ ﻧﺸﺎن از ﺷﺎ�ﺴﺘﮕ� و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ� ﺷﻤﺎ
ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻢ.
ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روزاﻓﺰوﻧﺖ را آرزوﻣﻨﺪم.

ﻣﺎدرت

 /٩٥٢٢٠٩٠٤ف

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى اﺣﻤﺪى ﻣﻘﺪم
و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻗﻼﺳﯽ ﻣﻮد
ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم

روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
را ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از ﺗﻼش

ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﻴﻨﯽ ﻣﻘﺪم و ﺟﻌﻔﺮى

�ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم آﺳﺎﻧﺴﻮر آن ﺳﺎزﻣﺎن �ﻤﺎل
ﺗﺸ�ﺮ را دار�ﻢ.

ﮐﺒﻴﺮﯾﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻬﺪاد ﺻﻨﻌﺖ آرﯾﺎن

 /٩٥٢٢٠٦٧٦ف

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر )ﻧﻮﺑﺖ دوم( ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز ١٣٩۵,٢٩۶٩
ﻣﻮﺿﻮع  :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره م م/٩۵/١١۶/ش
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺮاﺑﺮى

ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺮق در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻧﮕﻴﺮان
)ﺳﺮﺧﺲ( ﺑﺮا� ﻣﺪت �� ﺳﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪ�ﺪﺑﺮا� ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮا�ﻂ ذ�ﻞ از
ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺖ ذ�ﺼﻼح ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ:
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺎر :اﻧﺠﺎم �ﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت واﺣﺪ ﺗﺮاﺑﺮ� ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺪا�ﺖ و ﻧﮕﻬﺪار� وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒ� ،ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ
وﺳﻨﮕﻴﻦ -ﻫﺪا�ﺖ و ﻧﮕﻬﺪار� ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت راﻫﺴﺎز� و ﺳﻴﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ�  -ﺳﺮو�ﺲ ،ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪار� وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ و
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺗﺮاﺑﺮ� و ﺳﺎ�ﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ -١ :دارا ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗ�� ،ﺪ اﻗﺘﺼﺎد� وﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠ�.
 -٢داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎ�� ﻣﺎﻟ� ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
 -٣داراﺑﻮدن ﮔﻮاﻫ� ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺠﺎم �ﺎر از وزارت ﺗﻌﺎون� ،ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ�.
 -٤ﺗﻮاﻧﺎ�� ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮ�ﺖ در ﻓﺮآ�ﻨﺪ ارﺟﺎع �ﺎر )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ( ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٩١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل و در ﺻﻮرت
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ،اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ١٠درﺻﺪ ﺑﺎرﻣﺎﻟ� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭘﻴﻤﺎن.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ� �ﺘﺒ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫٠٨٫٠١ﺟﻬﺖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ� و اﺧﺬ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗ� و ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺮق ،واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ،
ﺑﻠﻮارﺧﻴﺎم  ،ﺑﻠﻮار ارﺷﺎد ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻴﺎم ،ﻧﺒﺶ ﭘﻴﺎم  ،٦ﭘﻼ� ١٨ﺗﻠﻔﻦ  ٣٧٠٤٧٣١٩ :و  ٠٥١-٣٧٠٤٧٣٢٣و ﺗﻠﻔ�ﺲ
 ٠٥١-٣٧٠٤٧٣٢٢ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺷﺪه را ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ١٣٩٥٫٠٨٫١٥ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﺷﺮق

 /٩٥٢٢٠٥٦١آ

 /٩٥٢٢١٦٥٤م
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