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بدون نقطه کور

بررسی جریان والیت پذیری ، از غدیر تا انقالب اسالمی
رضا الماسی بخش پایانی

 ظهور
سپیده  اتاسالمحیا  ترزمغدری،

کار جریان ضــد انقالب که با نقاب های 
مختلف در هر دوره ظاهر می شوند، در فتنه 
88 به جایی رسید که این بار نقاب از چهره 
برداشته و حتی شعارهای ساختارشکنانه ای 

علیه اصل والیت فقیه نیز سر دادند. 
»عید غدیر را فرموده اند: عید اهلل اکبر؛ از 
همه  اعیاد موجود در تقویم اسالمی این عید 
باالتر اســت؛ پرمغزتر است؛ تأثیر این عید 
از همه  این اعیاد بیشــتر است. چرا؟ چون 
تکلیف امت اســالمی در زمینه هدایت، در 
این حادثه غدیر معین  زمینه  حکومت، در 

شده است. )رهبر انقالب 1388/9/15(
»مسئله  غدیر، مسئله  ایجاد یک شاخص است، 
یک معیار و میزان اســت تا آخر دنیا مســلمانان 
می توانند این شــاخص را، ایــن معیار را جلوی 
خودشان قرار بدهند و تکلیف مسیر عمومی امت 

را معین کنند.«)رهبر انقالب 1388/9/15(
سوالی که اینجا مطرح می شود، این است که 
چرا با وجود واقعه غدیر، بعد از پیامبر)ص(، ائمه)ع( 
خیلی فرصت حاکمیت پیدا نکردند؟ در پاسخ به 
این ســوال حجت االسالم والمسلمین دکتر جواد 
سلیمانی، پژوهشگر تاریخ اسالم به گزارشگر کیهان 
می گوید: »ســه مسئله را باید از یکدیگر تفکیک 
کرد. فرهنگ، حکومت و تمدن. فرهنگ )به معنای 
باورهای اعتقادی، ارزش های اخالقی و احکام الهی( 
از دلش حکومت جوانه می زنــد. از دل باورهای 
اعتقادی که هســته مرکزی فرهنگ است، ما به 
معارف قرآن و نظام ارزشی اسالم ایمان می آوریم. 
درست است که بعد از پیامبر)ص(، اهل بیت)ع( 
زمان زیادی حاکمیت سیاسی پیدا نکردند، اما در 
عین حال نگذاشتند تفسیر تحریف آمیز از دین در 
جامعه باقی بماند. یعنی وقتی تفسیر اهل بیت)ع( 
از دین در کنار سایر تفاسیر در تاریخ ماندگار شد، 
اهل حق با مقایسه اینها، تفسیر واقعی را تشخیص 
می دهند؛ لذا اهل بیت)ع( نگذاشتند فرهنگ حق 

در طول تاریخ نابود شود.«
والیت فقیه

 استمرار والیت انبیاء و ائمه)ع(
حجت االسالم والمسلمین دکتر جواد سلیمانی، 
پژوهشــگر تاریخ اسالم، معتقد است: »وقتی این 
خمیرمایه)فرهنگ اسالمی( حفظ شد، از دل آن 
پس از 1400 سال انقالب اسالمی سربرآورد. قبل 
از آن هم حکومت های صفویه، سربداران، شیعیان 
عــراق و ... جوانه زدند، اما تنها حکومتی که بعد 
از حکومت امام حســن )ع( بر اساس والیت الهی 
تشکیل شد، انقالب اسالمی بود و بر اساس همین 
الگو، حکومت اســالمی در عراق، لبنان، یمن و ... 
در حال قدرت یافتن هستند. حتی در کشورهای 
اهل سنت، مردم به این باور رسیده اند که حکومت 

دینی بهتر از حکومت سکوالر است.«
والیت اهل بیت)ع( تا غیبت خاتم االوصیاء)عج( 
ادامــه پیدا کرد و در عصر غیبــت، ابتدا 4 نائب 
خــاص به نام های عثمان بن ســعید، محمد بن 
عثمان، حسین بن روح و علی بن محمد سمری 

که با امام عصر ارتباط داشــتند، عهده دار رهبری 
امــت بودند؛ اما با شــروع غیبت کبرای حضرت 
مهدی)عج( فرد خاصی از طرف ایشــان به عنوان 
نائب خاص معرفی نشــد و فقها به عنوان نائبان 

عام به مردم معرفی شدند. 
برای اطالع بیشتر از آنچه پس از غیبت کبری 
تا کنون، در جریان والیت الهی رخ داده و سپری 
شده، به ســراغ حجت االسالم و المسلمین دکتر 
مهدی ابوطالبی عضو هیئت علمی موسســه امام 
خمینی)ره( می روم. او در این خصوص می گوید: 
»استمرار مرجعیت فقها در عصر غیبت با توجه به 
احادیثی که وجود داشت، خود به خود اتفاق افتاده 
و در اموری که مردم باید به ائمه )ع( ارجاع داده 
می شدند، به فقها رجوع می کردند، اما در دوره های 
حکومت های مختلف شرایط متفاوت بود. مثال در 
حکومت هایی مثــل آل بویه و صفویه که قدرت 
سیاسی به عهده شیعیان بوده، علما ورود بیشتری 
در فضاهای حکومتی کرده اند. در دوران صفویه، 
شاه طهماسب صفوی خطاب به محقق کرکی)یکی 
از فقهای بزرگ آن دوره( تصریح می کند که شما 
نائب امام زمان)عج( هستید، او حتی نامه ای را هم 

خطاب به تمام مسئولین مملکتی می نویسد و در 
آن نامه با استناد به یکی از احادیث امام صادق)ع( 
مبنی بر لزوم تبعیت از فقها تاکید می کند؛ از این 
به بعد همه باید تابع دستورات محقق کرکی باشیم 
و مخالفت با دستورات ایشان بر اساس روایت امام 
صادق)ع( به منزله شرک تلقی می شود. خود من 
هم کارگزار ایشان هستم و هرطور که محقق کرکی 

امر و نهی کند، انجام می دهم.«
قائــم مقام مدیر گروه تاریخ اندیشــه معاصر 
موسسه امام خمینی با اشاره به نمونه های دیگری 
از زعامت فقهای شــیعه در طــول تاریخ پس از 
غیبت کبری می گوید: » در جریان تحریم تنباکو 
مرحوم میرزای شــیرازی یک حکم والیی داد و 
اتفاقا این بحث پیش آمد که فقط مقلدین ایشان 
مکلف به اجرای این حکم هستند یا همه مردم؟ 
در اســتفتائی که از مراجع و مجتهدین )از جمله 
میرزاحسن آشتیانی، مرحوم مازندرانی و ...( صورت 
گرفت، همه تصریح کردند چون میرزای شیرازی 
حکم والیی داده، نه تنها مقلدین بلکه خود ما هم 
باید تابع حکم ایشان باشیم. در دوره مشروطه نیز 
ما شــاهد حکومت های محلی فقها هستیم. مثال 

مرحوم آیت اهلل الری در منطقه بوشــهر و فارس 
رسما اعالم حاکمیت کرده، قاضی نصب می کند، 
5 هزار نیروی نظامی داشته و حتی ایشان تمبری 
تحت عنوان تمبر دولت اسالم چاپ می کند. این 
جریان تا انقالب اسالمی با فراز و فرودهایی ادامه 
پیــدا می کند تا یک نظامی مبتنی بر والیت فقیه 

شکل می گیرد.«
والیت مداری دغدغه شیعیان جهان 

والیت پذیری یا والیت مداری دغدغه ای است 
که همه شیعیان مکتب اسالم از ظهور آخرین دین 
الهی تا کنون داشــته و دارند؛ اما معنای حقیقی 
والیت چیست؟ والیت پذیر کیست؟ شاخص های 
والیت مداری چیست؟ و ... یک دانشجوی متدین و 
فعال مذهبی در پاسخ به این سواالت به ما توضیح 
می دهد: »به عقیده من والیت یعنی محبت میان 
ماموم و امام که باعث می شــود این رشته اتصال 
یک اطاعت و دستور پذیری را در دل مومن نسبت 

به امامش ایجاد کند.«
آیت عموشاهی، پژوهشگر حوزه انقالب اسالمی 
و فعال فرهنگی در این باره به گزارشــگر کیهان    
می گویــد: »طبق تعریفی که رهبر معظم انقالب 

در کتاب طرح کلی اندیشــه اسالمی در قرآن از 
معنای والیت دارند؛ والیت یعنی به هم پیوستگی 
و اتصال یک عده مومنی که دارای یک فکر و یک 
هدف واحد هستند. این مجموعه به هم پیوسته 
از طریق ولی خدا به مبداء قدرت متصل شــده و 
اراده الهی در ســطح وســیعی از جامعه اسالمی 
جاری می شــود و عناصر جامعه به سمت حقایق 

رشد پیدا می کنند.«
مامــون رّقــی حکایت مي کنــد: »در منزل 
امام صادق)ع( بودم که شــخصی به نام سهل بن 
حســن خراسانی وارد شــد و سالم کرد و پس از 
آنکه نشســت، با حالت اعتراض به حضرت اظهار 
داشت: یا  ابن رسول! چه چیز مانع شده است که 
قیام نمی کنیــد... با اینکه بیش از یک صد هزار 
شمشیرزن آماده جهاد و فداکاری در رکاب شما 
هســتند؟ !امام صادق )ع( فرمود: آرام باش، خدا 
حّق تو را نگه دارد و سپس به یکی از پیشخدمتان 
خود فرمود: تنور را آتش کن. همین که آتش تنور 
روشن شد، امام)ع( به آن شخص خراسانی خطاب 
کرد: برخیز و برو داخل تنور آتش بنشین. سهل 
خراســانی گفت: ای سرور و موالیم! مرا در آتش، 

عذاب مگردان و مرا مورد عفو و بخشــش خویش 
قرار بده. در همین لحظات شخص دیگری به نام 
هارون مّکی وارد شــد و حضرت به او فرمود: ای 
هارون! برو درون تنور آتش و بنشین. هارون مّکی 
بدون چون و چرا و بهانــه ای، داخل تنور رفت و 
در میان شــعله های آتش نشست. پس از گذشت 
ســاعتی، حضرت فرمود: ای سهل! بلند شو، برو 
ببین در تنور چه خبر است. همین که سهل کنار 
تنور آمد، دید هارون مّکی چهار زانو روی آتش ها 
نشسته است. بعد از آن، حضرت خطاب به سهل 
خراسانی کرد و اظهار داشت: در خراسان شما چند 
نفر مخلص مانند این شخص - هارون که مطیع ما 
می باشد - پیدا می شود؟ سهل پاسخ داد: هیچ، نه 
به خدا سوگند! حتی یک نفر هم این چنین وجود 
ندارد. امام صادق)ع( فرمود: ای سهل! ما خود می 
دانیم کــه در چه زمانی خروج و قیام کنیم و آن 
زمــان موقعی خواهد بود، که حداقل پنج نفر هم 

دست، مطیع و مخلص ما یافت شوند.«
حجت االســالم والمســلمین دکتر ابوطالبی 
مقصود از والیت در ایــن گونه مباحث را والیت 
تشــریعی می داند و تاکید می کند: »در حقیقت 
پذیرش والیت الهی به معنای پذیرش دستورات و 
فرامین خداوند است. به طور کلی بر اساس مبانی 
اندیشه اسالمی، فقط خداوند حق امر و نهی دارد 
و همــان طور که در آیات متعدد قرآن و احادیث 
معتبر آمده، بعد از خدا پیامبر اسالم)ص( و پس 
از ایشــان اهل بیت)ع( حق والیت دارند. این حق 
)امــر و نهی( در چارچوب احکام الهی بر اســاس 
ادلــه عقلی و نقلی موجود به فقها در عصر غیبت 
به عنوان نائب عام ائمه)ع( هم می رسد. در مقابل 
این حق الهی، تکلیفی هم بر عهده مردم قرار دارد 
که تمام ضوابط شرعی را بپذیرند و عمل کنند.«

گوش به فرمان ولی فقیه
 در صف مبارزه با دشمنان

در طول تاریخ همیشه جریان هایی به بهانه های 
مختلــف مقابــل والیت الهی صف کشــیده اند. 
انقالب اســالمی  نیز از این قائده مستثنا نبوده و 
 ایســتادگی اهل نفاق و ضد انقالب و ... در مقابل 

والیــت فقیه از ابتدای انقالب به صورت مخفیانه 
و گاهی آشــکارا صورت گرفته است. این موضوع 
در فتنه کوی دانشگاه و همچنین فتنه 88 کامال 
قابل مشــاهده است. کار جریان ضد انقالب که با 
نقاب های مختلف در هر دوره ظاهر می شوند در 
فتنه 88 به جایی رسید که این بار نقاب از چهره 
برداشته و حتی شعارهای ساختارشکنانه ای علیه 

اصل والیت فقیه نیز سر دادند. 
نکته قابل تامل در همه جریانات فوق این است 
که برخی کسانی که مقابل والیت فقیه ایستادند 
از جمله مبارزین و با ســابقه های مقاطع مختلف 
انقالب بودند. با بررسی و تامل روی شاخص های 
والیت مــداری می توان آینده انقــالب را با نگاه 
دقیق تری دنبال و خود را در مقابل خطرات آینده 

واکسینه کرد. 
حجت االســالم ابوطالبی در تشــریح تفاوت 
والیت پذیــری و والیت مــداری و شــاخص های 
آنها نیــز می گوید: »اگر بخواهیــم تفاوتی میان 
والیت پذیری و والیت مداری قائل شویم، می توان 
این دو را در مباحث مربوط به والیت فقیه تبیین 
کرد؛ والیت پذیری به این معناســت که هر امر و 
نهی را که از طرف ولی فقیه صادر شد، بپذیریم و 
تابع باشیم؛ اما والیت مداری می تواند باالتر از این 
باشد. به این معنا که ممکن است، ولی فقیه امر و 
نهی نکند، اما در عین حال نظر پیشنهادی خود 
را هم اعالم کند. مهمترین شاخص این است که 
ما طبق دســتورات ولی فقیه عمل کنیم. به طور 
مثــال اگر در صحنه نظامی  امــام )ره( فرمودند: 
بجنگیم باید بجنگیم، اما شــواهدی وجود دارد 
که در اواخر دفاع مقدس برخی همچون مرحوم 
آقای هاشمی، اصرار داشتند که بدون تامین نظرات 
و خواسته های  ایشان به هر قیمتی جنگ را تمام 
کنند. یا در همین مذاکرات هسته ای رهبر انقالب 
اعالم می کنند که به نتیجه مذاکرات خوشــبین 
نیستند، اما آقای روحانی تاکید می کند به نتیجه 
مذاکرات خوشــبین است. یا برای پذیرش برجام 
شــروطی را تعیین کردند، امــا به فرمایش خود 
 ایشان این شــروط رعایت نشد و عاقبت کار هم 
امروز روشن شده است. لذا حداقِل والیت پذیری 
میان نخبگان و مسئوالن این است که دستورات 
ولی فقیه را بپذیرند و اجرا کنند، والیت مداری به 
کنار. رهبری فرمود خوشبین نیستم گوش نکردند، 
در عین حال نهی هم نکردند، اما وقتی شروطی را 

تعیین کردند موظف به اجرا بودند.«

* یک عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی)ره(: والیت پذیری به 
این معناست که هر امر و نهی را که از طرف ولی فقیه صادر شد، 
بپذیریم و تابع باشیم؛ اما والیت مداری می تواند باالتر از این باشد. 
به این معنا که ممکن است، ولی فقیه امر و نهی نکند، اما در عین 
حال نظر پیشنهادی خود را هم اعالم کند. مهمترین شاخص این 
است که ما طبق دستورات ولی فقیه عمل کنیم.

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۶۰۸۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵۸۷۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به موجب نامه شماره 142223 مورخ 96/7/18 و به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/2/23 و مجوز شــماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــمیرانات مرکز اصلی شــرکت تعاونی 
ارم ســازان برنا به شــماره ثبت 503285 و شناسه 
ملــی 14006453366 بــه تهــران- شهرســتان 
پردیس- بخش جاجرود- دهستان جاجرود- روستا 
خســروآباد- خیابان احســان- بن بست الجوردی- 
پالک 5- کدپســتی 1653113129 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 1370 به ثبت رسیده است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی انتقالی شرکت تعاونی
 ارم سازان برنا به شماره ثبت ۱۳۷۰ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۳۳۶۶ 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

و
ت

 ۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶۵/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

۶/380/0003/190/0001/۵9۵/0007/490/0003/74۵/0001/87۲/۵00روزانهکیهان فارسی

9/۲00/0004/۶00/000۲/300/00010/۵۶0/000۵/۲80/000۲/۶40/000روزانهکیهان انگلیسی

9/۲00/0004/۶00/000۲/300/00010/۵۶0/000۵/۲80/000۲/۶40/000روزانهکیهان عربی

۲/790/0001/390/000۶9۵/0004/1۶0/000۲/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی

۲/790/0001/390/000۶9۵/0004/1۶0/000۲/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/394/000۶97/000349/000۲/080/0001/040/000۵۲0/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها

ــــــــ3۵0/000ــــــــ34۲/000دو ماهانهمجله کیهان فرهنگی

نام: ............................... نام خانوادگی: ....................................................... نوع نشریه: .................................................... تعداد نسخه: ......................... مدت: ......................... ماه 
مبلغ پرداختی: ........................................................ ریال شماره فیش بانکی: ...........................................................  تلفن: .................................. تلفن همراه: .........................................
آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کد پستی: ......................................................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................................                            امضاء

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/4/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به نشانی استان تهران 
- شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شــهر تهران - محله 
یخچال - خیابان سجاد - بن بست حبیبی - پالک 16 - طبقه 

اول - واحد 7 کدپستی 1941935959 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا گلشن
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴۱۶ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۴۲۱

آگهی مناقصه عمومی- نوبت دوم
)دستگاه سنجش تراکم استخوان(

بدینوســیله به استحضار می رســاند درمانگاه محمدرســول ا...)ص( در نظر دارد یک 
دســتگاه سنجش تراکم اســتخوان را با مشــخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی 

خریداری نماید.
DEXA-Fan beam- Bone and soft tissue analisis-

Body composition analisis- Total body
1- GE   2- Hologic                :برندهای 

لذا از شــرکت های مجــاز و دارای مجوز فعالیت از وزارت بهداشــت و درمان جهت 
شرکت در مناقصه )قیمت پیشنهادی( همراه با مدارک مربوطه دعوت به عمل می آید.

آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک مناقصه و مجوزهای مربوطه 98/6/2 به آدرس: 
شیراز، بلوار پاسداران، ایستگاه 4 زرهی درمانگاه محمد رسول ا...)ص( می باشد. ضمنا 
پاکات مناقصه در محل درمانگاه در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان 

در روز یکشنبه مورخ 98/6/3 ساعت 13:30 بازگشایی خواهد شد.
ضمنا درمانگاه محمدرسول ا...)ص( در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد.

تلفن جهت پاسخگویی به سؤاالت احتمالی: 071-383۲۵100

اطــالعیـــه 
سازمان ملی استاندارد ایران

به استناد ماده 25 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و بند 7 سیاست های کلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در راستای 
اصالح الگوی مصرف و مصوبات کمیته تعیین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی، استاندارد ملی ایران به شماره 
7965 تحت عنوان آجر- معیار مصرف انرژی در فرآیند تولید در اجرای مصوبات یکصد و دومین اجالس شورای عالی استاندارد 
مورخ 1381/3/5 مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. که در یکصد و هشتمین اجالسیه کمیته ملی مربوطه مورد اصالح  

قرار گرفته است. مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:

الف: شروع اجرای اجباری استاندارد مذکور سه ماه پس از انتشار آگهی روزنامه رسمی می باشد.
ب: اعطاء گواهی انطباق معیار مصرف انرژی واحد تولیدی منوط به رعایت الزامات استاندارد مربوط می باشد.

ج: مطابــق ماده 26 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی واحدهای تولیدی در صورت عدم رعایت معیارها و مشــخصات فنی 
اســتاندارد مذکور، از سال شــروع اصالح الگوی مصرف براساس شــرایط اقلیمی و فنی به صورت درصدی از قیمت فروش 

حامل های انرژی جریمه خواهند شد.
کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر در مرکز به سازمان ملی استاندارد ایران و در 

استان ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل م الف 1754

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86

