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خبر

توصیه امیرالمومنین علی )ع( به مالک اشتر این است اگر مردم اعتراض داشتند به 
سخنان آنان گوش فرابده و ماموران نظامی خودت را دور کن تا مردم نترسند

ادامه از صفحه9
ولیرااشتباهصاحباختیارمعناکردهاند

َوَرُسولُُه«بهاشتباهصاحباختیارمعنامیکنند.مگرخدازورکی ُکُمالَلّ ویتأکیدکرد:متأسفانه»ولی«رادرآیه»إِنَّماَولُِیّ
ولّیالّذینامنوا«؟اینعشقطرفینیاست.انماولیکمیعنیخداازهمه صاحباختیارکسیاست؟پسچرامیگوید»الَلّ
بیشــترشمارادوستداردوعاشقشمااست.نقویانفلسفهنبوترا»هدایت«دانستوگفت:خداونددربارهپیامبرانش
ًةیَْهُدوَنبِأَْمِرنَا«،یعنیمااینهاراپیشواقراردادیمکهشماراهدایتکنند.پیامبربرایهدایت میفرماید:»َوَجَعلَْناُهْمأَئَِمّ
مانندمادریعملمیکندکهبرایآموزشگامبرداشتنبهفرزندخود،پابهپایاوراهمیرود.پیامبرگاهیبایدپایینبیاید
وپابهپاییکبدحجابراهبرودتابتواندبدونگشتارشاداوراهدایتکند.آیاتاکنوناینگونهکسیراهدایتکردهایم؟
کســیکهمیخواهدنوهخودراببوســدیابایدکودکراباالبیاوردویابایدخودشخمشود.ماکهنمیتوانیمباالبرویم.
خداپیامبررافرستادهتاپایینبیایدوصورتماراببوسد.اینحضرتفاطمهاستکهبایددرخلوتشبانهبدونذرهایاز
ریابنشیندوبرایهمسایگانیکهقراراستچندوقتدیگردرحقاوظلمکننددعاکند.اینرفتارمصداقهدایتاست.
اینمبلغدینیادامهداد:درزیارتنامهحضرترسولمیخوانیم»اشهدانکجاهدتفیاللحقجهاده«.دراینجاجهاد
بهمعنایجنگنیســت.یعنیتوتمامتالشترابرایهدایتمردمکردی.درآیاتقرآننسبتبهپیامبراکرم)ص(خود
«؛توبهاینهاگفتی َیإَِلَهْیِنِمْنُدوِنالَلّ یَاِعیَسیابَْنَمْریََمأَأَنَْتُقلَْتلِلَنّاِساتَِّخُذونِیَوأُِمّ عتابمیکندکه»َوإِْذَقاَلالَلّ

پسرخداهستی؟
حکومت وظیفه دارد برای جوانان کار ایجاد کند

نقویانتصریحکرد:همهحججاســالموحضــراتآیاتراهممیآورند.فرقماباانبیاءآناســتکهآنهاجوابدارند.
میپرسندآیابرایهدایتمردمچیزیکمنگذاشتید؟پیامبرمیگویدنه.تمامتالشمراکردم.پیامبرحتیبایدنسبتبه
هدایتکسیکهبرسراوخاکروبهریختهتالشکندوبرایاودعانمایدتاشایدبهسببدعایاوهدایتشود.نتیجهاینکه
اگراینفردمنحرفشد،پیامبرنبایدسرسوزنیدرانحرافاونقشداشتهباشد.اماآیاماتوانستهایمدراینچهلسالدر
هدایتنسلجواناینگونهعملکنیم؟اگرماباآنهااینگونهرفتارکردهایم،پسآنهاازمودتومروتبهدورهستندکه
اینگونهدرکوچهوخیابانبهمافحشمیدهند.مثلنوربرمنروشناستکهاینهامقصرنیستندوماکمگذاشتهایم.
ویافزود:پسمودتفیالقربییعنیایعلیتوبایدبرایشعلهورکردناینآتشگامبرداریووقتیکهگامرابرداشتی
منخداکاریمیکنمکهحتیعشــقتودردلمعاویههمجامیگیرد.مودتکاریمیکندکهوقتیامامحســینعلیه
السالمبهفرزدقگفتاینمردمکوفهبرایمننامهنوشتهاند،اوجوابداد:»قلوبهممعکوسیوفهمعلیک«.یعنیسرنیزه
تیزابنزیاداینهامجبورکردهعلیهتوشمشیربکشند.آیامیشودراجعبهماهمبگوینددلاینجوانهاباشماست؟چه
کردیمکهدلاینهاباماباشد؟حکومتوظیفهداردبرایجوانانکارایجادکند.نبایدوقتیکهبهمامیگویندکارنیست
بگوییموظیفهمانبودهاســت.جوانیکهمیگویدکارنیستمنظورشکارادارینیست،درهمینبازارآزادهمنتوانسته
کارپیداکند.اینمبلغدینیبهفرازهاییازنامهامیرالمومنینعلی)ع(بهمالکاشــتراشارهکردواینفرازهارا»روضه«
اینروزهایجامعهدانستوتاکیدکرد:آماربگیریمببینیممردمچقدرمارادوستدارد؟ایندانشجوچقدراستادشرا
دوســتدارد؟ازخودمخجالتمیکشــمکهاسمنازنینامامعلیعلیهالسالمرابیانمیکنم.ماحقنداریماسمعلیرا
ببریمچوندرآنحدنیســتیم.حضرتبهمالکمیگویداگرمردماعتراضداشتند،بهسخنآنهاگوشبدهوماموران
نظامیخودرانیزدورکنکهمردمبرایبیاناعتراضخودنترسند.خودتشخصاًدراختیارکسانیباشکهاعتراضدارند.
بهخاطرخدامتواضعانهبنشینتاباتوسخنبگویند.روضهاینهااست.اینهامظلومیتعلیاست.میگویدمنچندین
جاازپیامبرشنیدمکهفرمودندجامعهایمقدسنیستکهنشودضعیفحقشراازقویبدونلکنتزبانبگیر.ضعیف
نبایدازمامورشمابترسد.مقدسبودننظامبهبخشنامهنیست.اگراینشاخصهراداریمخوشبهحالمانواالحقنداریم

خودرامقدسبنامیم.
ممکن است فردای قیامت نلسون ماندال در صف شیعیان باشد و ما در صفی دیگر

نقویانتصریحکرد:فردااگرمردمگفتند،اگرامامزمانهممانندشماست،ایشانرانمیخواهیم،ماآنهارابیدینکردهایم.
مارافردایقیامتبهعنوانمبلغبیدینیاحضارمیکنند.پیامبرمیگویددینمن،دینمودتاســت.یهودیانهمکه
نمازمیخواندند.احکامعبادیآنهاازاحکاممسلمانانسختتراست.نخدانههایتسبیحهمهاحکاممودتاست.حتی
دراحکامبهظاهرسختوخشنمانندحدودودیاتونهیازمنکرمحبتنهفتهاست.اینمبلغدینیگفت:مادرامر
بهمعروفماموربهنتیجههستیم.بایدطوریعملکنیمکهنتیجهبدهد.نهیازمنکرنیزکارشناسوتخصصمیخواهد.
کسیکهامربهمعروفمیکندبایدآنقدرظرفیتداشتهباشدکهاگرزشتترینفحشهاراهمشنیدلبخندبزند.گمان
میکنیمکهمافردایقیامتدرصفشیعیانعلیخواهیمبود؟ممکناستنلسونماندالراباآنروشدرصفشیعیان
علیقراردهندومارابهصفدیگریببرند.درقیامتدوگروهناریانونوریانراداریم.آنجانمیگویندتواســمتعلیو
اواسمشمایکلبودهاست.اینبحثهابرایاینجااست.آنجاهرکسیازجنسنوربودهوگذشتوآقاییداشتهدرصف
أُنَاٍسبِإَِماِمِهْم.ویافزود:اگرفردایقیامتشهروندزرتشتیگفتمنراضینبودمازمن بهشــتیاناســت.یَْوَمنَْدُعوُکَلّ
مالیاتگرفتیوخرجتبلیغشیعهکردیچهجوابیداریم؟میلیاردمیلیاردخرجستاداقامهنمازکردیم.محصولآنچه
شــدهاست؟بایدبهروشیبرخوردمیکردیدکهمیگفتندحقباایننمازخواناست.بچهوقتیبچهاستسعیمیکند

مانندمانمازبخواند.اماچرااینبچهوقتیبزرگشدنمازنمیخواند؟

دانستنیها

رشد دوباره عضالت از دست رفته با کمک میکروبیوم روده
پژوهشینشــانمیدهدکهشایدمیکروبیوم
رودهبتواندبهرشــددوبــارهعضالتیکهدر
اثــرپیرییاابتالبهســرطانازبینرفتهاند،
کمککند.اگرپژوهشــگرانبابررســیهای
بیشتربتوانندبهشناساییموادیبپردازندکه
باکتریهایرودهبرایکمکبهرشدعضالت
بعــدازورزشتولیدمیکنند،ممکناســت
بتوانبرخیازاینموادرابرایتقویترشــد
عضالتدرافرادیبهکارگرفتکهازدســت
دادنعضلهرابهخاطرپیرییاابتالبهسرطان
تجربهمیکنند.پژوهشگراندرآزمایشروی
موشهادریافتندکهبرایرشدعضالتپساز
ورزشکردن،وجودمیکروبیوم،ضروریاست.

میکروبیومرودهبهمیلیاردهاباکتریوسایرمیکروبهابازمیگرددکهدردستگاهگوارشمازندگیمیکنند.پژوهشهایی
کهطیدههگذشتهانجامشدهاند،نشاندادهاندکهاینباکتریها،موادموردنیازبرایسالمتیماراتولیدمیکنند.برخیاز
اینپژوهشها،شواهدپیچیدهایراارائهمیکنندکهنشانمیدهدمیکروبیومرودهممکناستبرایسالمتیعضلهاسکلتی
نیزمهمباشــدامابایددیدکهآیامیکروبیومروده،نقشمهمیدرســازگاریعضلهاســکلتیباورزشکردنداردیاخیر.
پژوهشگرانبرایپاسخدادنبهاینپروژه،بهموشهااجازهدادندتابهمدت۹هفته،هرروزرویچرخهایدرحالحرکت
ورزشکنندوبهبرخیازآنهابهواســطهآبآشامیدنی،آنتیبیوتیکدادند.درمانباآنتیبیوتیک،باکتریهایمیکروبیوم
رودهموشهاراازبینبرد.آنهاسپسعضالتموشهایسالمراباعضالتموشهایبدونمیکروبیومسالممقایسهکردند
تاببینندآیاعضالتتوانستهاندبهطورمتفاوتبادویدنرویچرخسازگارشوندیاخیر.آنهادریافتندکهعضالتموشهای
فاقدمیکروبیومســالم،بهاندازهعضالتموشهایسالمرشــدنکردهاند؛هرچندهردوگروهموشهاطی۹هفته،بهیک
اندازهرویچرخدویدهبودند.اینپژوهشنشانمیدهدکهمیکروبیومرودهسالم،برایرشدکاملعضالتاسکلتیپساز
ورزشضروریاست.یافتههایاینپژوهشجدید،بهارائهشواهدبسیاریکمکمیکنندکهارتباطمیانمیکروبیومرودهو
عضالتاسکلتیرانشانمیدهند.یافتههاحاکیازاینهستندکهمیکروبیومروده،موادیرابهوجودمیآوردکهبهبزرگ
شــدنعضالتاسکلتیپسازورزشکمکمیکنند.اگرچهدوزآنتیبیوتیکاینپژوهشنسبتبهدوزمورداستفادهدر
پژوهشهایپیشین،کمتربودامامحدودیتپژوهشایناستکهپژوهشگراننمیدانندآیاآنتیبیوتیکهاممکناستبه

طورمستقیمبرتواناییسازگاریعضالتاسکلتیباورزشتأثیربگذارندیاخیر.

اجبار مردم به دین داری سبب دین گریزی می شود
ادامه از صفحه9

ویادامهداد:خداونددرســورهمائدهمیفرماید:»َفإِْنتََولَّْیُتْمَفاْعلَُمواأَنََّماَعلَیَرُسولَِناالَْباَلُغالُْمِبیُن«،اگرشمامردمروگردانشوید،
بدانیدکهفقطبرعهدهپیامبربالغمبیناســت.نمیگویدکهاگربرگشتیدپیامبرشماراگوشمالیمیدهد.نپذیرفتیدحسابشمابا
ُسوَلَفإِْنتََولَّْیُتْمَفإِنََّماَعلَی َوأَِطیُعواالَرّ خداوقیامتاستوکارپیامبرباابالغپیامتماماست.درسورهتغابنمیفرماید:»َوأَِطیُعواالَلّ
َرُسولَِناالَْباَلُغالُْمِبیُن«،اگررویگردانشویدپیامبرمافقطمسئولیتبالغمبینرادارد.اینمضمونبارهادرقرآنتکرارشدهاماگویا
ُسوَلَفإِْنتََولَّْواَفإِنََّماَعلَْیِه َوأَِطیُعواالَرّ کهمامسلماناناولینباراستکهاینآیاترامیشنویم.درسورهنورمیفرماید»ُقْلأَِطیُعواالَلّ
الَْباَلُغالُْمِبیُن«؛یعنیاگرازاطاعتخداروگردانشدند،هرکسیبار ُسوِلإاَِلّ لُْتْمَوإِْنتُِطیُعوُهتَْهَتُدواَوَماَعلَیالَرّ َلَوَعلَْیُکْمَماُحِمّ َماُحِمّ
خودراومسئولیتخودراتحملمیکند.همهاینآیاترسالتپیامبرراازنظرشیوهوروشکاماًلمحدودمیکندومیگویدغیراز

رساندنپیاممسئولیتدیگریبرعهدهندارد.
مشیت الهی بر انتخاب آزادانه دینداری تعلق گرفته است

استاددروسخارجحوزهعلمیهقمبهدستهسومازآیاتیکهرسالتپیامبرراتبیینمیکنداشارهکردوگفت:درایندستهازآیات،
خداوندمیفرمایدارادهومشــیتمابراینتعلقگرفتهکهمردمآزادانهدینداریراانتخابکنندودینزوریفایدهندارد.اگرپیامبر
لََجَمَعُهْم بخواهدروشــیغیرازاینرابرگزیند،دربرابرارادهومشــیتخداوندقرارگرفتهاست.درسورهانعامآمدهاست:َولَْوَشاَءالَلّ
ِمَنالَْجاِهلِیَن؛اگرمشــیتخداتعلقگرفتهبودهمهمردمرابرهدایتقرارمیداد.ایپیامبرمباداازآدمهای َعلَیالُْهَدیَفاَلتَُکونََنّ
جاهلباشــیکهگمانکنیدربرابرارادهمنبایدکاریکنیکههمهمردمهدایتشــدهوایمانبیاورند.فالتکوننبانونتأکیدآمده
استوبعدمیگویداگرکسیبخواهدهمهمردمرابههدایتوادارکندازجاهلیناست.آیهخیلیصریحباپیامبرسخنمیگوید.در
سورهیونسنیزمیفرماید:»َولَْوَشاَءَربَُّکَلَمَنَمْنفِیاْلَْرِضُکُلُّهْمَجِمیًعاأََفأَنَْتتُْکِرُهالَنّاَسَحَتّییَُکونُواُمْؤِمِنیَن«،ایپیامبراگرما
میخواستیمهمهکسانیراکهرویزمینبودندمؤمنمیگرداندیم.تومیخواهیمردمرابهایماناکراهکنی؟مرحومعالمهدرذیل
اینآیهمیفرمایدایمانیکهخداازانسانهاخواستهایمانبرآمدهازاختیاراست.انسانهابایدبفهمند،درککنندوآزادانهبپذیرند.

خداایمانازرویزوروجبررانمیپسندد.
انسان باید با اختیار هدایت را بپذیرد

آیتاللسروشمحالتیبهدستهچهارمازآیاتیکهبهتبیینرسالتپیامبرمیپردازداشارهکردوگفت:اینآیاتتأکیدداردکهانسان
ِذْکٌرلِلَْعالَِمیَنلَِمْنَشــاَءِمْنُکْمأَْنیَْسَتِقیَم«،اینقرآنذکر بایدازرویاختیارهدایترابپذیرد.درســورهتکویرمیفرماید:»إِْنُهَوإاَِلّ
إِنََّها برایهمهانسانهاییاستکهمیخواهندراههدایترابپیمایند.یعنیانسانبایدهدایترابخواهد.درسورهعبسآمدهاست:»َکاَلّ
تَْذِکَرٌة،َفَمْنَشاَءَذَکَرُه«؛یعنیبرایکسیتذکرهاستکهبخواهد.درسورهمدثرنیزرویهمیناختیاروآزادیانسانتأکیدکردهاست.
ِمْنَربُِّکْمَفَمْنَشاَءَفلُْیْؤِمْنَوَمْنَشاَءَفلَْیْکُفْر«،ایپیامبربگوحقازجانبخدادراختیارشماقرار درسورهکهفآمدهاست:»َوُقِلالَْحُقّ
گرفتهاست،هرکسیکهمیخواهدایمانبیاوردوهرکسیکهنخواستکافرشود.البتهکسیکهایمانبیاوردپیامدهایایمانبرایاو
َهِذهِتَْذِکَرٌةَفَمْنَشاَءاتََّخَذإِلَیَربِِّهَسِبیاًل؛هرکسی خواهدبود.اینجابنانیستکهزوروجبریدرکارباشد.درسورهدهرمیفرماید:إَِنّ

کهمیخواهدبهطرفخداراهیداشتهباشداینکتابتذکرهاست.درسورههایمزملوتکویرنمونهاینآیاتتکرارشدهاست.
ِخَذإِلَیَربِِّهَسِبیاًل؛هرکهمیخواهدراهیبهسویخدا َمْنَشاَءأَْنیََتّ ویافزود:درسورهفرقانآمدهاست:ُقْلَماأَْسَألُُکْمَعلَْیِهِمْنأَْجٍرإاَِلّ
بپیمایدمابهاوراهرانشانمیدهیمومسئولیتپیامبربالغاست.قرارنیستکسیرابهزوربهبهشتببرند.مرحومعالمهطباطبایی
قبلازانقالبالمیزانرانوشتهاست.درذیلاینآیهمیفرمایدخداراهرابرایکسیکهمیخواهدقراردادهاست.یعنیخدامیخواهد
بهمردمبفهماندازطرفپیامبرآزادیکاملبرایانتخابوجوددارد.اکراهواجباریازطرفپیامبروجودندارد.وظیفهپیامبرتبشیرو
انذاراست.مردمدرکارخودشانمختاروآزادهستند.درسورهصادآمدهاست:ُقْلَماأَْسَألُُکْمَعلَْیِهِمْنأَْجٍرَوَماأَنَاِمَنالُْمَتَکلِِّفیَن؛در

اَکُفوراً«. اشاِکراًَوإَِمّ ِبیَلإَِمّ سورهانسانآمدهاست:»إِنَّاَهَدیْناُهالَسّ
خانواده ها از دین گریزی جوانان نگرانند

اینفقیهنواندیشتصریحکرد:چطورشدهافرادیدرجامعهنسبتبهآنچهکهدرقرآنبااینصراحتوتکرارمطرحشدهفاصلهپیدا
کردهاند؟پیامبروخاتمانبیاءدریکدورانبیستوسهسالهبااینمنطقکاررابهجاییمیرساندکهفوجفوجانسانهاعاشقدین
میشــونداماوقتیکهقدرتبهدســتمامیافتدبهگونهایعملمیکنیمکهمردمفوجفوجازدینخارجمیشوند.معلوماستکه

یکجایکاراشتباهاست.روشپیامبرجوابدادهاستاماآیاماروشپیامبرراطیکردهایم؟
ویادامهداد:امروزهدینگریزیجوانانبهنگرانیخانوادههاتبدیلشــدهاســتودرکنارگریزازدین،دچارگریزازکشــوروجامعه
شدهایم.نمیشودبافشاروزورجامعهرااصالحکرد.اگراینروشجوابمیدادخداوندبهپیامبرشآنراتجویزمیکرد.مسائلعمیقتر
ازآنچیزیاستکهامروزدرسطحجامعهدیدهمیشود.مشکالتماالیههایعمیقفکریدارد.کسانیمانندآیتاللطباطباییو

آیتاللبهشتیراازدستدادیمودرمبانیواصولآسیبدیدیم
ایناســتادحوزهعلمیهتصریحکرد:ماعادتکردهایمتاریخپیامبراکرم)ص(رافقطازمنابعضعیفتاریخیبخوانیمحالآنکهاین
قرآنســنداســت.مسألهاینیستکهدرقرآنمسکوتماندهباشد.بایدبهقرآنوسنتپیغمبراکرم)ص(برگردیم.خداوندراهرابه

مانشاندادهاست.

لبخند در قفس

طرحروز

خبر

مورات احمتی

امام رضا)ع( اهل گفت وگو با مردم بود 
گفت وگو نکردن با مردم موجب اعتراض 

و عقده می شود
 ادامه از صفحه9

والیتعهدییکنوعحصربوداماامامازاینحصربرایتبلیغ
توحیداستفادهکرد؛نمونهآنتوقفایشاندرنیشابورومعرفی
توحیدبهعنوانسنگردیانتبود.ویافزود:اگرجوانانجامعه
باتوحیدوصفاتواســماءالهیآشناشوند،بهآسانیباورهای
خودراازدستنمیدهند.امامرضامیفرمایدعبادتبهکثرت
نمازوروزهنیســت.عبادتدرتفکردرهستیوشناختخداو
توحیداست.توحیدوایمانهمراهباتفکراساسدیانتاستو
امامتنیزیکیازشروطتوحیداست.انسانبدونحجتوراهبر
درهدفدچارمشکلمیشود.نمایندهپیشینمجلسشورای
اســالمیتصریحکرد:جامعهامروزیمادنبالمطالعهنیست.
دنباللقمهآمادههستند.توقعجامعهایناستکهتمامراهبردها
رادرچندکلمهبرایآنهابیانکنیم.مانیازبهمطالعهوتفکر
واندیشــهداریم.امامرضاتالشکردمردمراآموزشدهد.امام
درکنارروششناختی،ازروشالگویرفتاریاستفادهمیکرد.

چراازطرحگفتوگویملیاستقبالنکردید؟
اینمبلغدینادامهداد:ابراهیمبنعباسمیگویدهرگزندیدم
امامرضادرسخنگفتن،باکسیدرشتیکند.هرگزندیدمسخن
کسیراپیشازفراغازآن،قطعکند.هرگزدرخواستکسیرا،
کهقادربهانجــامدادنآنبود،ردنفرمود.هرگزپایخودرا،در
جلوهمنشین،درازنمیکرد.هرگزدربرابرهمنشینتکیهنمیداد.
هرگزاوراندیدم،کهغالمانوبردگانخودرابدگوید.هرگزاورا
ندیدم،کهآبدهان)درمکانگذرمردم(اندازد.هرگزاوراندیدم،
کهقهقههکند،بلکهخندهاشتبسمبود.نمایندهپیشینمجلس
شورایاســالمیگفت:ماحوصلهگفتگووشنیدننداریم.این
تبدیلبهاعتراضواغتشاشوعقدهمیشود.چراوقتیکهبحث
گفتگویملیمطرحشدازآناستقبالنکردند؟همهموشکهاو
قدرتنظامیمادرجهتاشــداءالکفاراست.امادرمسیررحماء
بینهمودرمسیرمردمچهکردیم؟چقدربامردمتوانستیمارتباط
برقرارکنیم؟جوانهایدههنودیراداریمازدستمیدهیم.چند
شبچندمناظرهگذاشتندودوبارهبهخودگوییوخودخندیرو
آوردند.مازنیتصریحکرد:امامرضااهلگفتگوبامردمبود.کسی
حرفزشتیازامامرضانشنید.اماآیاماشیعهوعاشقامامرضا
هســتیم!کجایمابهامامرضاشبیهاست؟امثالبندهبهدلیل
لباســیکهبرتنکردهایمبایدمعلمانعملیاینمکتبباشیم.
روحانیتازنظرجامعهآماریدهبرابرسایراقشارشهیددادهامابا
رفتاراقلیتیازهملباسهایخود،کاربهجاییرسیدهکهعموم
جامعهفکرمیکننداینقشربهقدرتچسبیدهورهانمیکندو
همهمشکالتنیزازروحانیتاست.اینمبلغدین،بیتوجهی
بهمسائلغیرمبتالبهجامعهرایکیدیگرازویژگیهایامامرضا
علیهالسالمدانستوگفت:سقیفه،شورایخالفتخلیفهدوم،
کربالوماجرایمحنتوحملهمغولجزءپنجحادثهتأثیرگذاردر
تاریخاسالماست.اماماجرایمحنتراکمشنیدهایم.بحثاین
بودکهقرآنقدیمیاحادثاســت.امامعلیعقیدهشیعهرابیان
کردهوگفتهاگربهچیزیغیرازخداقائلبشویمیعنیخدابودو
اینهمبود.ایندعواتادورهمامونادامهپیداکرد.یکعدهاهل
سنتوجماعتشدندوگفتندقرآنقدیماستومعتزلهگفتند
قرآنحادثاست.دعوایبینعلماءبهتودهجامعهرسید.ایندعوا
تازمانمتوکلادامهپیداکردوبهیکیازمواردگزینشافرادبرای
تصدیپستهاتبدیلشد.اماامامرضافرمودقرآنکالمخداوند
استوبیشترازاینوقتخودراصرفاینموضوعنکنید.امابه
نفعبنیعباسبودکهاینموضوعکشپیداکند.آنهابااینکار
جامعهراتقسیمکردهبودند.مامونبخشنامهکردهبودکههرکسی
قائلبهقدیمبودنقرآننیستازدستگاههایاجراییاخراجشود
وحتیاگرکســیقائلبهقدیمبودنقرآنبود،نمیتوانستدر
دادگاهشهادتدهد.ماباتمسکبهسیرهامامرضانبایدجامعهرا
درگیرمسائلیکردکهازفرهنگواقتصادخودغافلشود.مازنیبا
تشریحشرایطجامعهدرعصرامامرضا)ع(گفت:امامرضاباوالیت
عهدیتهدیدرابهفرصتتبدیلکرد.ماموناصرارکردکهحضرت
خالفترابپذیرد.هدفاواینبودکهبگویداینهاتاکنوندستشان
بهخالفتنمیرسدواالاگردستشانبرسد،اهلدنیاهستند.امام
بــهاوگفتاگرخداخالفترابهتــودادهحقنداریبهدیگران
واگذاریواگرخدابهتوندادهحقنداریادعایآنراداشتهباشی.
اینادبیاتیکنهیازمنکرواقعیاست.مامونفرمودپسولی
عهدیمراقبولکن.حضرتفرمودمنخبردارمکهقبلازتواز
دنیامیروموبازهرمرامیکشند.گفتاگراینمسئولیتراقبول
نکنیتوراخواهمکشت.حضرتبهشرطیپذیرفتکهدرصدور

بخشنامههاوعزلونصبهانقشنداشتهباشد.

خبر

 

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه 62901

شــرکت گاز اســتان مازندران درنظرداردمناقصهذیلرابینپیمانکارانواجدشــرایطبا
مشــخصاتوشرایطذکرشــدهبهروشمناقصهعمومیوازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولتبرگزارنماید.کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصه
گرانوبازگشــاییپاکتهاازطریقدرگاهســامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)ستاد(بهآدرس
WWW.SETADIRAN.IR انجامخواهدشدوالزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضویت
قبل،مراحلثبتنامدرســایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهتشــرکتدر

مناقصهمحققسازند.
1- شرح مختصر کار:تامیننیروهایحفاظت.نگهبانتاسیساتواماکنشرکتگازمازندران

بهشمارهفراخوان2001091578000139
2- مدت اجرای پروژه: 365 روز 

3- محل اجرای پروژه:درمحدودهگازاستانمازندران
4- محل تامین اعتبار: منابعجاری

5- مبلغ برآورد: 399.842.870.351 )ســیصدونودونهمیلیاردوهشــتصدوچهلودو
میلیونوهشتصدوهفتادهزاروسیصدوپنجاهویک(ریال

6- میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:13.996.858.000)سیزدهمیلیاردونهصد
ونودوششمیلیونوهشتصدوپنجاهوهشتهزار(ریال

7- نوع تضمین فرایند ارجاع کار:تضمینمعتبربراساسآییننامهتضامینمعامالتدولتی
مصوبههیاتوزیرانبهشــماره50659/ت 123402 هـمورخ1394/9/22 واصالحاتبعداز

آندرخصوصکارهایپیمانکاری
8- مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت:ازدوشــنبه1401/7/4الیپایانوقتاداریروز

چهارشنبهمورخه1401/07/6 ساعت15:00 
9- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تاپایانوقتاداریشنبه1401/7/16ساعت16:00)ضمنا
اصلتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکاردراینمهلتثبتاتوماسیوناداریوتحویلدبیرخانه

رمزمحرمانهحراستگردد(
10- زمان باز گشایی پیشنهادات:سهشنبه1401/7/19 ساعت۹صبح

11- مدت اعتبار پیشنهادها:سهماهمیباشدواینمدتحداکثربراییکبارقابلتمدیداست.
-شرایطمتقاضی:

-داشتنمجوزمتناسبومرتبطورتبهتاییدشدهازادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعی
-تاییدصالحیتازسازمانحراستوزارتنفت

-شرکتمتقاضینمیتواندهمزمانپیمانغیرحفاظتیدرشرکتگازمازندرانداشتهباشد
-داشتنتواناییارائهتضمینشرکتدرفرآیندارجاعکاروانجامتعهداتطبقضوابطکارفرما

-داشتنکداقتصادیازوزارتاقتصادیودارایی
-ثبــتنــامواخــذکــداطــالعرســانیپایــگاهملــیمناقصــاتبــامراجعهبهســایت

 http:// iets.mporg.ir 
-ارائهصورتهایمالیحسابرسیشدهمنتهیبه99/12/29 یا1400/12/29 برایپیشنهادهای
باالی10برابرنصابمعامالتمتوسطباشــدالزامیاست.بارعایتماده4آییننامهراهکارهای

افزایشضمانتاجراییوتقویتحسابرسی.
-»حداقلنصابپیشنهاددهندهدراینمناقصهسهمناقصهگرمیباشد«.

-قیمتهامتناســبباکاالیساختداخلبالحاظکیفیتارائهگردد.)درصورتیکهکاالمشابه
تولیدداخلدارد(

متقاضیانیکهدارایشرایطمذکوردربند»8«فوقبودهوآمادگیاجرایپروژهرادارند،میتوانند
درمهلتتعیینشدهفوقالذکرجهتدریافتاسنادبهسایتاعالمشدهمراجعهنمایند.

-شرکتکنندگاندرمناقصه،میبایستشمارهثابتوشمارهفکسدفترخودرادرسامانهستاد
ارائهنماینددرغیراینصورتمســئولیتعدماطالعرسانیدرمواقعضروریبهعهدهآنشرکت

میباشدوحقهیچگونهاعتراضینخواهندداشت.
-بهپیشــنهاداتشــرکتهایدارایهیاتمدیرهمشترکموثردرانجاممناقصهترتیباثرداده

نخواهدشد.
-جهــتکســباطالعــاتبیشــتردرســایتشــرکتگازاســتانمازنــدرانبــهآدرس
 www.nigc-mazandaran.ir وپایــگاهملــیاطالعرســانیمناقصاتکشــوربهآدرس

http://iets.mporg.ir مراجعهنمایید.
-اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه

-مرکزتماس:41934-021و021-57895000 
دفترثبتنام:88۹6۹737و۹51۹3768

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/7/2     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/6

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان مازندران )سهامی خاص(

)نوبت دوم(

شناسه آگهی: 1382772

فناوری
دوربین زیرآبی که با صدا کار می کند!

مهندســانموسسهفناوریماساچوســت)MIT(موفقبهساختیکدوربینبرای
تصویربرداریاززیرآبشــدهاندکهبهباترینیــازینداردوتنهاباامواجصوتیکار
میکند.بهگزارشایســناوبهنقلازنیواطلــس،درحالیکهدوربینهایواقعدر
بستردریابرایکارهاییمانندنظارتبرحیاتدریاییعالیهستند،تامینانرژیآنها
وبازیابیعکسهایآنهامیتواندچالشبرانگیزباشد.اینجاستکهیکدوربینجدید
طراحیشــدهتوسطمحققانMITواردمیشود،دوربینیکهبهباترینیازنداردو

عالوهبراین،عکسهایخودرابهصورتبیسیمبهبیرونآبارسالمیکند.
)Transducer(ایندوربینبهجایباترییابرقمســتقیم،مجموعهایازمبدلها
رادراطرافپوستهبیرونیخودجایدادهاستتاهنگامیکهامواجصوتیازمنابعی
مانندحیواناتیاکشتیهابهیکیازاینمبدلهامیرسد،فشاراعمالشدهتوسطآن
امواج،موجبارتعاشموادویژهدرونمبدلشوند.ازآنجاییکهاینموادپیزوالکتریک
هســتند،درپاسخبهعملارتعاشــی،جریانالکتریکیتولیدمیکنندوهنگامیکه

انرژیکافیبهاینروشتولیدشود،دریکابرخازنذخیرهوسپسبرایعکسبرداریاستفادهمیشود.
همچنینبهمنظورپاییننگهداشتنانرژیموردنیازبرایاینکارتاحدامکان،ازحسگرهایتصویربرداریبسیارکممصرفاستفادهمیشود.بااینحال،متأسفانه

اینحسگرهافقطتصاویرسیاهوسفیدوخاکستریثبتمیکنند.
محققانبرایدورزدناینمحدودیت،چارهایاندیشیدهاندتاهرعکسدرواقعازسهنورمجزاتشکیلشود.یکیبااستفادهازالایدیهایقرمزبرایروشنایی،
یکیبااستفادهازالایدیهایسبزودیگریبااستفادهازآبیگرفتهشدهاست.اگرچههرکدامازاینهاسیاهوسفیدبهنظرمیرسند،امانشانمیدهدکهسوژه،
نوررادرطولموجقرمز،سبزیاآبیچگونهمنعکسمیکند.درنتیجه،هنگامیکههرسهتصویرمتعاقباًتجزیهوتحلیلوترکیبشوند،میتوانندیکعکس
رنگیترکیبیتشکیلدهند.درنهایتبهمنظوردریافتبیسیمیکعکسدیجیتالکهباکددودوییبهشکل0و1رمزنگاریشدهاست،یکفرستنده/گیرنده
ســطحی،ســیگنالهایموجصوتیراازطریقآببهدوربینمنتقلمیکندویکماژولدردوربینبابازتابسیگنالبهفرستنده/گیرنده)نشاندهنده1(یابا
جذبسیگنال)نشاندهنده0(پاسخمیدهد.بنابراین،باپیگیریاینکهکدامسیگنالهابهفرستندهبازتابمیشوندوکدامیکنمیشوند،اینامکانوجوددارد

کهیککامپیوتردرسطحآباینالگوی0و1راثبتکندکهدرنهایتنشاندهندهعکسیخواهدبودکهتوسطدوربینگرفتهشدهاست.
درحــالحاضــرایــنفناوریدارایحداکثربردزیرآب40متریاســتوبــاموفقیتبرایکارهاییمانندثبترشــدیکگیاهزیــرآبدرطولیکهفته
آزمایششــدهاســت.تیــمتحقیقاتیاکنونامیدواراســتکهبُردوحافظــهایندوربینراتــاحدیتقویتکندکــهبتوانددرنهایتتصاویــررادرلحظه

منتشرکندوحتیفیلمضبطکند.


