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دیانت

مظلومیت و بیگناهی سیدالشهدا(ع) و خاندان او

دچار جرم و گناه علني ميشود و ميخواهد دين اسالم
را به انحراف بكشاند؛ اينجا نيز برعهدة مسلمانان است
به مخالفت با او برخاسته و او را از حكومت عزل كنند.
سيدالشهدا(ع) وقتي مشاهده کردند يزيد آشكارا
حضرت ّ
گناهان كبيره انجام میدهد و اعتقادات دینی را منحرف
ميكند به مخالفت و مبارزه با او برخاسته و او را شايسته
حكومت بر مس��لمانان نمیدانس��تند.اين عمل همان
وظيفهاي اس��ت كه برعهدة تكتك مسلمانان بود؛ ا ّما
سيدالشهدا(ع) کردند و در نبردي
آنان اقدام به جنگ با ّ
ناعادالنه و ناجوانمردانه ايش��ان را به شهادت رساندند.
مگر ايش��ان چه جرم و خطا و عمل نادرستی مرتكب
شدند كه حاكمان و م ّدعيان اسالم به جنگ عليه ايشان

پایگاه عرفان :اگر دش��منان دين جرم و خطاي بزرگي
مرتكب ش��وند و به سرزمينهاي اسالمي تجاوز كنند،
بر هر مسلماني واجب است به جنگ با او برخاسته و او
را تنبيه كند؛ ا ّما گاهي حاكمي در سرزمينهاي اسالمي
فناوري

پرداختند؟«حضرت سكينه(س) پس از واقعة عاشورا در
عالم رؤيا بانويي را مشاهده ميكند كه در مركبي نشسته
و دس��تها را بر روي س��رش ميگذارد و بسيار اشك
ميريزد.ايشان سؤال ميكند اين بانو كيست؟ در پاسخ
ميگويند :ايشان حضرت زهرا(س) ماد ِر پد ِر شماست.
حضرت زهرا(س) رو به حضرت س��كينه فرمود :در روز
قيام��ت ،از خداوند و پيامبر(ص) ميخواهم از كس��اني
كه به كربال آمده و حس��ين(ع) مرا به شهادت رساندند،
بپرسند :جرم حس��ين(ع) من چه بود؟»قاتالن حضرت
سيدالشهدا(ع) انسانهاي سنگدل و بیرحمی بودند.اگر
ّ
يزيد و لش��گریان او به آنان القاء ش��ده بود كه حضرت
سيدالشهدا(ع) و يارانش خطاكارند ،ا ّما طفل شش ماهه
ّ

چه خطايي مرتكب شده بود كه بر گلوي او تير سهشعبه
زدند ،مگر خاندان حضرت چه گناهي كردند كه آنان را
مظلومانه اس��ير كرده و اموالشان را غارت كردند.ناگفته
نماند که حضرت َسکینه ،دختر امام حسین(ع) و مادرش
رباب دختر امرئ القیس اس��ت.نامش را امینه ،امنیه و
آمنه ذکر کردهاند و لقب وی را س��کینه نهادهاند که به
معنی وقار و سکون است.از سخن امام حسین(ع) خطاب
به وی که فرمود« :تو بهترین بانوانی!» در مییابیم که
وی در کربال بانویی رشیده بوده است.آن حضرت حدود
هفتاد سال عمر کرد و در سال 117ق در مدینه و بنابر
حج عمره از دنیا رفت و در قبرس��تان بقیع
قولی در راه ّ
مدفون گشت.
عکس :فارس

رزمایش اقتدار  ۹۹نزاجا

ژاپن از یخ ماه سوخت هیدروژنی می سازد

ژاپن تصمیم دارد با اس��تخراج یخ ماه سوخت هیدروژنی برای
اکتش��افات فضایی بسازد.به گزارش مهر ،سازمان فضایی ژاپن
تصمیم دارد تا  ۲۰۳۵میالدی ،از آب استخراج شده از توده های
یخ ماه هیدروژن تولید کند و سوخت بسازد.استفاده از هیدروژن
به دس��ت آمده از ماه هزینه های حمل ونقل سوخت از زمین
را می کاهد.هرچند روی سطح ماه هیچ ذخایر شناخته شده ای
از آب مای��ع وج��ود ندارد ،اما طبق اطالعات به دس��ت آمده از
تحقیقات احتماال یک دهانه یخی در نزدیکی قطب جنوب ماه
وجود دارد که هیچ گاه در معرض نور خورشید قرار نگرفته است.
ژاپن تصمیم دارد در دهه آینده برای احداث ایستگاه فضایی به
نام «گیت وی»( )Gatewayدر مدار ماه با آمریکا همکاری
کند.پس از آن نیز تا  ۲۰۳۵میالدی یک کارخانه تولید سوخت
در قطب جن��وب ماه تکمیل می ش��ود.فناوری که در کارخانه
تولید س��وخت به کار می رود احتماال با اس��تفاده از یک سلول
خورشیدی آب را به اکسیژن و هیدروژن تجزیه و در مرحله بعد
با ترکیب آنها ،انرژی تولید می کند.همچنین س��ازمان فضایی
ژاپن تصمیم دارد از س��وخت هی��دروژن در فضاپیمایی چند بار
مصرف اس��تفاده کند که قابلیت حمل  ۴فضانورد به ایس��تگاه
«گیت وی» و بازگردندان آنها را داشته باشد.

دریادار سیاری:

دشمن از طریق جنگ نرم به دنبال تغییر سبک زندگی ماست

مع��اون هماهنگ کننده ارتش گفت :دش��من از طریق
جنگ نرم به دنبال تغییر س��بک زندگی ماس��ت و می
خواه��د اعتقادات و باورهایمان را تغیی��ر دهد زیرا پایه
و اس��اس س��بک زندگی ،باورها و اعتقادات اس��ت .به
گ��زارش مهر ،امی��ر دریادار حبیب اهلل س��یاری ،معاون
هماهنگ کننده ارتش در آئین تجلیل از منتخبین اولین
مرحل��ه طرح قرآنی تس��نیم ویژه کارکنان پایور س��تاد
ارتش که امروز با رعایت پروتکل های بهداش��تی و به
صورت وبینار (ویدئو کنفرانس) در س��الن همایشهای
والیت س��تاد ارتش برگزار ش��د ،گفت :خوشبختانه در
بحث اجرای برنامه های قرآنی شاهد ابتکار و خالقیت
بس��یار خوبی در س��طح ستاد ارتش هس��تیم و در حال

حاضر اثراتش را میبینیم که تقدیر و تش��کر میکنم از
همه مسئوالن امر که این بستر را فراهم کردند .وی با
اشاره به اینکه سبک زندگی هر جامعه ای نشأت گرفته
از فرهنگ حاکم بر آن جامعه است ،افزود :در جمهوری
اس�لامی ایران سبک زندگی از آموزه های دینی ،قرآن
و فرهنگ اصیل ایرانی نشأت می گیرد و ما این سبک
زندگ��ی را به جلو م��ی بریم و ب��ه آن افتخار میکنیم
و اجازه نمیدهیم دش��منان به آن خدشهای وارد کنند.
مع��اون هماهنگ کننده ارتش تصریح کرد :دش��من از
طریق جنگ نرم به دنبال تغییر س��بک زندگی ماست و
می خواهد اعتقادات و باورهایمان را تغییر دهد زیرا پایه
و اساس سبک زندگی ،باورها و اعتقادات است .دریادار

س��یاری گفت :مهمترین راه مقابله با تهاجم دشمن در
عرصه فرهنگی ،بهره گیری و به کار گیری آموزه های
قرآنی ،انقالبی و ملی است ،زیرا اساس عقاید و باورهای
ما به عنوان ریشه و تنه درخت است و بقیه اعمال شاخه
های درخت هس��تند و وقتی که تنه و ریش��ه را محکم
نگه داریم قطعا بقیه امور سالم می ماند و این یک سند
باال دس��تی بسیار قوی است که اگر به آن توجه داشته
باش��یم هرگز دش��من نمی تواند آن را تغییر دهد .وی
ضمن تش��کر از همه مقام آورندگان در این طرح تاکید
کرد :امروز همه کس��انی که در این عرصه مقام آوردند
یک مس��ئولیت س��نگین دارند و باید در سبک زندگی
برای دیگران الگو باشند.
نوبت اول

آگهي تجدید فراخوان ارزیابی کیفی متقاضیان شرکت در مناقصه
شماره 99-231-13
احداث نیروگاههای گازی مقیاس متوسط بصورت EPC

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه اجرايي
بند "ج ماده  "12قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويبنامه شماره  /84136ت  33560هـ مورخ  85/7/16هيات محترم وزيران ،مناقصه احداث نیروگاههای گازی
مقیاس متوسط بصورت  EPCرا از طريق برگزاري مناقصه محدود به صورت كليد در دست به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
بدينوس��يله براي اجراي طرح مذكور از كليه ش��ركتهاي حائز ش��رايط زير كه از توان فني ،مالي ،تداركاتي و اجرايي الزم براي انجام اين پروژه برخوردارند دعوت مي
شود از ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ  99/10/30تا ساعت 15روز چهارشنبه مورخ  99/11/8فرمهاي اطالعاتي را صرف ًا از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به
نشانی  www.setadiran.irدریافت و فرم های تکمیل شده را حداكثر تا ساعت  15روز سه شنبه مورخ  99/11/25در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
بارگذاری نمایند.
الف  :شرط الزم جهت دعوت به مناقصه تحقق موارد زیر است:
 -1داشتن گواهينامه تأييد صالحيت اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت ( )EPCمعتبر در یکی از رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور یا
 -2گروه همكاري طراحي و س��اخت ( ).E.P.Cمتش��كل از مشاركت مدني دو یا چند شركت (مشاور  Eو پیمانکار  )PCكه به طور منفرد يا مشترك از تجربه انجام
پروژه مشابه (قابل قبول مناقصه گزار) برخوردار مي باشند ،مشروط به داشتن رتبه بندي (پايه  )1معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته نیرو به همراه مشاور
داراي گواهی صالحیت خدمات مشاوره با پایه  1در زمینه تولید نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشورو
 -3گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
ب  :در خصوص گروههاي همكاري متذكر مي گردد :
1ـ در هر گروه ،حضور يك مشاور به همراه پيمانكار يا پيمانكاران ذيصالح الزامي است.
2ـ چنانچه در يك گروه مشاركت ،بيش از يك پيمانكار مشاركت داشته باشد ،امتیاز متناسب با سهم هر یک در اجرای پروژه توزیع می شود.
ج  :ساير موارد ضروري :
با توجه به اينكه جهت اجراي پروژههاي طراحي و ساخت صنعتي ( )EPCو ساير رشتههاي مذكور ،پيمانكاران ذيصالح توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و مراجع
ذیصالح شناسايي و تاييد صالحيت شدهاند ،لذا صرف ًا مدارک متقاضیانی که حائز گواهينامه های صالحيت ياد شده مندرج در بند «الف» این آگهی باشند مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.

بیش تر بدانید
سالمندان کدام قومیت افسردگی بیشتری دارند؟

بررس��یها یک پژوهش نش��ان داد؛ حدود نیمی از س��المندان
قومیتهای فارس ،ترک و ترکمن دچار افس��ردگی هستند.در
حالی که ش��یوع افسردگی در س��المندان بلوچ ،عرب ،کرد و لر
بیشتر اس��ت.به طوریکه بیشتر از  30درصد از سالمندان بلوچ
افسردگی شدید دارند.به گزارش ایسنا ،مطالعات انجامشده نشان
میدهند که روند سالمندی جمعیت ایران در حال افزایش است
و در آینده این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.افسردگی
یکی از عمدهترین مش��کالت دوران سالمندی است و عوامل
مختلفی در بروز آن نقش دارد.با وجود اینکه افسردگی در میان سالمندان شیوع باالیی دارد ،مطالعات جامع زیادی
ش��یوع افسردگی را در قومیتهای مختلف ایرانی بررسی نکرده است.به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند ،اثر قومیت را بر افسردگی سالمندان بررسی کردند.الهه ا ...یاری؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل
اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به همراه مجید کرامتی و محمدرضا کمالی؛ پژوهشگران
کمیته تحقیقات دانشجویی این دانشگاه ،محققانی بودند که در انجام این مطالعه همکاری داشتند.در این مطالعه هر
یک از قومیتهای فارس ،ترک ،کرد ،لر ،بلوچ ،عرب و ترکمن به عنوان یکی از خوشهها در نظر گرفته شد و با در
نظر گرفتن نسبت جمعیت کشور در هریک از این قومیتها در ایران ،نمونهگیری به صورت تصادفی از استانهای
اصفهان ،تهران ،خراسان جنوبی ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،کردستان ،کرمانشاه،
لرستان ،خوزستان و گلستان؛ طی ماههای فروردین تا مهرماه سال  1396انجام شد.انتخاب نمونههای این مطالعه
به صورت تصادفی و از بین افراد باالی  60سال که به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده بودند صورت گرفت.
شرط ورود در این مطالعه؛ دچار نشدن به حادثهای خاص یا سوگ عزیزان در یک ماه گذشته بود.در این بررسی؛
هزار و  477سالمند  60تا  92ساله شرکت کردند.حدود  57درصد از این افراد مرد و  43درصد زن بودند و ساکنان
شهر و روستا تقریبا به یک نسبت بود.متوسط سن افراد بررسیشده در قومیتهای مختلف بین  65تا  73درصد
بود و متوسط تعداد اعضای خانوار آنها حدود دو تا چهار نفر بودند.به طور متوسط هر فرد درگیر یک تا دو بیماری
مزمن بود و کلیه اقوام نسبت خانهنشینی پایین داشتند.به جز دو قومیت بلوچ و عرب ،سطح درآمد اغلب افراد بیشتر
از  800هزار تومان بود.حدود  75درصد از س��المندان بلوچ درآمد کمتر از  200هزار تومان در ماه و حدود نیمی از
سالمندان عرب درآمدی بین  200تا  400هزار تومان در ماه داشتند.در اقوام کرد ،لر ،عرب و ترکمن؛ شیوع افسردگی
خفیف بیشتر از  37درصد است.شیوع افسردگی متوسط در بلوچها و عربها به ترتیب حدود  27و  25درصد است
و شیوع افسردگی شدید در بلوچها بیش از  30درصد گزارش شده است.در این مطالعه تاثیر متغیرهای مختلف مثل
سن ،وضعیت تاهل ،تعداد فرزندان و ...نیز بر افسردگی سالمندان بررسی شد.با ثابت در نظر گرفتن سایر متغیرها،
مشخص شد که افرادی که همسرشان فوت شده به طور معنیداری در مقایسه با افراد متاهل ،افسردگی بیشتری
را تجربه میکنند.همچنین بررسیها نشان داد که متغیرهای درآمد ،شغل ،خانهنشینی و تعداد بیماریهای مزمن
نیز وقتی س��ایر متغیرها ثابت هستند ،بر افسردگی افراد تاثیرگذار است.میزان درآمد افراد با افسردگیشان رابطه
عکس دارد و با افزایش خانهنشینی ،بازنشستهشدن و افزایش تعداد بیماریهای مزمن در سالمندان ،افسردگی روند
صعودی پیدا میکند.افسردگی افراد بازنشسته در مقایسه با شاغالن حدود  60درصد بیشتر است.طبق یافتههای
س  45.4درصد است.در حالی که این میزان در
این مطالعه؛ افسردگی با درجات مختلف در سالمندان با قومیت فار 
سالمندان سایر قومیتها بیشتر است.ترکها  50.3درصد ،ترکمنها  54درصد ،لرها  59.4درصد ،کردها  62درصد،
عربها  77.8درصد و بلوچها  81.8درصد مبتال به افسردگی بودند.با توجه به نتایج بهدست آمده از این مطالعه؛
پژوهشگران میگویند« :سیاستگذاریهای کالن دولت باید به سمتی باشد که عوامل خطر افسردگی سالمندان
کنترلشده و به جای آن عوامل کنترلکننده افسردگی تقویت شود».به منظور رسیدن به اهداف ذکر شده ،محققان
این مطالعه؛ پیشنهاداتی را مطرح میکنند-1 :از معلولیت و ناتوانی فیزیکی افراد در میانسالی در حین کار پیشگیری
شود-2شرایط محیط کار از لحاظ ارگونومی استاندارد باشد-3فضاهایی برای ورزش و دورهمی سالمندان فراهم
شود-4از نظر مالی سالمندان تامین باشند-5با ارائه آموزش و انجام مراقبتهای دورهای تا حد امکان از بیماریهای
مزمن غیرواگیر پیشگیری شود.به گفته این پژوهشگران؛ توجه خاص به سالمندانی که همسرشان فوت شده و
غربالگریهای دورهای و آموزشهای ویژه به خانوادههای آنها ضروری و مورد نیاز است.همچنین موضوع درآمد
سالمندان نیاز به توجه خاص دارد.سالمندان بازنشسته باید در امور اجتماعی و برنامههای گروهی شرکت داده شوند
و از گوشهگیری پرهیز کنند.ایجاد محلی شاد برای گذراندن وقت سالمندان نیز میتواند در این راستا موثر باشد.
یافتههای این مطالعه؛ به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «تعیین شیوع افسردگی در سالمندان قومیتهای
مختلف ایرانی و عوامل پیشبینیکننده آن» در فصلنامه «سالمند» منتشر شده است.
نوبت اول

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسنادو امالک کشور
اداره ثبت اسنادوامالک استان تهران

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال( 1399مهر-آبان-آذر ) واقع در
حوزه اداره ثبت اسناد و امالک شمیران واقع در بخش  11تهران

بنا به دستور مقرر در ماده  12قانون ثبت اسناد و امالک ناظر به ماده  59آیین نامه قانون مذکور ،به این وسیله پالک و مشخصات
امالک موضوع تقاضای ثبت پذیرفته شده در سه ماهه چهارم سال  1399این اداره و همچنین نام و مشخصات متقاضیان ثبت،
به شرح ذیل در دو نوبت جهت اطالع عموم آگهی می شود:
-1پالک 1/6721
-1آقای محمود فردقاسمی فرزند رضا به شماره شناسنامه 808صادره ازتهران به کد ملی ( )0039115208ششدانگ یک قطعه
زمین به مس��احت 40/37متر مربع به ش��ماره  6721فرعی از  1اصلی واقع در بخش  11تهران قریه حصار بوعلی به آدرس
:خیابان پاسداران-پایین تر از خیابان موحد دانش-جنب پارک شاهد-نبش بن بست بهار-پالک 2به موجب صورتمجلس احراز
تصرف به شماره  01056027615مورخ 99/07/01و سند صلح به شماره  116512مورخ 76/12/27
68/5493 -2
آقای طیب میرزائی فرزند اس��معیل به شماره شناس��نامه  610صادره از میانه به کد ملی  5459083419اعیانی ششدانگ بنای
احداثی به مساحت 200متر مربع به شماره  5493فرعی از  68اصلی واقع در بخش  11تهران به آدرس :تهران-ولنجک-بلوار
دانشجو-بوس��تان س��وم وگلس��تان چهارم غربی پالک  6به موجب صورتمجلس احراز تصرف به شماره 01056035283مورخ
 99/08/14وگواهی پایانکار ساختمانی به شماره  12078024مورخ  99/05/14شهرداری منطقه یک تهران
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله سی روز آگهی می شود تا بر اساس مواد  16و  17قانون ثبت ثبت و تبصره  2ماده واحده قانون
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت مصوب  ،1373/2/25اش��خاصی که نس��بت به اصل مالکیت پالک های فوق ادعا و یا
نسبت به قبول تقاضاهای ثبت مذکور اعتراضی داشته باشند ،از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت نود روز اعتراض خود را کتب ًا به
اداره ثبت شمیران تسلیم و رسید دریافت نمایند و سپس طبق دستور مقرر در تبصره اخیرالذکر و طبق دستور مقرر در ماده 86
آیین نامه اصالحی قانون ثبت ،از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره ،ظرف مدت یک ماه دادخواس��ت خود را به دادگاه ذیصالح
حوزه قضایی محل وقوع ملک تقدیم و رسید آن را به اداره ثبت شمیران تسلیم کنند .در غیر این صورت ،پس از انقضای مدت
واخواهی و با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست به مرجع قضایی توسط متقاضی ،نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد شد.
همچنین ،چنانچه قبل از انتشار این آگهی دعوی اقامه شده باشد ،مدعی باید گواهی مبنی بر طرح دعوی را ظرف مدت مرقوم
تسلیم نماید .بدیهی است نسبت به اعتراض یا گواهی طرح دعوی که خارج از مدت قانونی واصل گردد ،مطابق بخش اخیر ماده
 16قانون ثبت و تبصره ذیل ماده  17قانون مذکور ،اقدام خواهد شد/.
تاریخ انتشار نوبت اول :چهار شنبه ()99/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم  :شنبه()99/12/02
م/الف3317 :

اداره ثبت اسناد و امالک شمیران

روز نامه صبح ايران

م/الف3465 :

روابط عمومي و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
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آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان
را در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

