
 

 

حماسه بزرگ »کوچک جنگلی«
 زندگــی   هرچنــد دربــاره میــرزا مروری بر فراز و فرود  زندگی و مبارزات رهبر نهضت جنگل

کوچک خان و نهضت جنگل آن قدر گفته 
و نوشته اند که خیلی هایمان داستان میرزا 
و قیامــش را از بر شــده ایم، اما به قول 

مرحوم علی دوانی، بسیاری از تاریخ نگارها 
در ماجرای نهضت جنگل یا از این طرف 
بام افتاده اند یا از آن طرف. چه آنجایی که 

 ............ صفحه 9سید مهدی...
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برانکو پاسخ درخواست پرسپولیس را داد گفت وگو با حجت  االسالم مؤذنی ناگفته های مقام ارشد سپاه درباره کشته شدگان حوادث اخیر

:jامام حسين
نياز مردم به شما 
از نعمت هاي خدا 

بر شماست؛ از اين 
نعمت افسرده و 

بيزار نباشيد. 
بحار األنوار
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 ............ صفحه 7

 رهبر انقالب خطاب به کسانی که بی محابا در انتخابات مجلس اسم نویسی می کنند 

توان مدیریتی ندارید، مسئولیت نپذیرید

با طب سنتی و مدرن به 
جنگ بیماری خطرناک 

فصلی بروید

آنفلوانزا 
ُکشون

 سیاســت  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی دیروز پیش از آغاز جلسه 
درس خارج فقه، با شرح روایتی درباره توصیه پیامبر اعظم)ص( خطاب به جناب ابوذر، 
ضمن انتقاد به نام نویسی بی محابای برخی افراد در انتخابات مجلس، تأکید کردند: »هر 
مسئولّیتی، هر ِسَمتی، هر توانایی ای، در کنارش یک مسئولّیتی دارد، یک تعّهدی وجود 
دارد. بایــد دید که آیا می توانید آن تعّهد را انجام بدهید یا نه؟ این خیلی درِس بزرگی 
است«. پایگاه اطالع رسانی khamenei.ir متن این سخنان را به شرح زیر منتشر کرد. 
رهبر معظم انقالب با بیان اینکه »از ابوذر روایت است که رسول خدا)ص( فرمود: ای ابوذر! 

من آنچه برای خود دوست می دارم برای تو نیز دوست می دارم...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
جعفر قنادباشی

اغتشاشاتی که به تازگی در نجف روی داد و به آتش کشیدن کنسولگری ایران در 
این شهر منجر شد، توسط چند گروهک بدون اقبال عمومی روی داده و نمی تواند 
بیانگر خواسته ملت عراق باشد. مطابق با تأکید دولت و مقامات عراق آنچه در حادثه 
آتش زدن و حمله به کنسولگری ایران در نجف صورت گرفت، در حقیقت کوششی 

برای تخریب روابط ایران و عراق بود و به هیچ وجه نمی تواند...

ارتباط سفر آمریکایی ها به عراق 
با حمله به کنسولگری ایران

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

و  عجول تر  امسال  آنفلوانزا  موج  جامعه     
و  راهی کشورمان شد  هر سال  از  بی رحمانه تر 
آن طور که مسئوالن وزارت بهداشت می گویند 
متأسفانه تاکنون جان ۱9 نفر از هموطنانمان را 

که مبتال به بیماری های...

با دستور معاون 
رئیس جمهور بازیگران 

وهنرمندان ازمعافیت مالیاتی 
100 درصدی برخوردار شدند

آف مالیاتی 
برای سلبریتی !

رئیس مجمع نمایندگان 
خراسان رضوی:

امیدی به 
تخصیص بودجه 

زیارت نیست
 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 6

رونمایی از نسخه 
تاریخی نخستین 
روزنامه کشور در 

گنجینه رضوی
 ............ صفحه 3

برای تیم ملی 
به تهران می آیم

حوزه  باید متناسب با اقتضائات زمان 
متحول شود

برخی توسط اغتشاشگران 
از پشت تیر خورده اند

ایران! جوان بمان
در این شماره ضمیمه »نقطه سر خط« می خوانید

وزارت  سیاســی  معاون  عراقچــی،  عباس  ایرنا: 
امــور خارجــه جمهوری اســالمی ایــران که در 
چین به ســر می برد از برجام به عنوان دســتاورد 
چندجانبه گرایــی یــاد کرد و گفــت: برجام یک 
بین المللی است و کشورهای  دستاورد دیپلماسی 
جهان نسبت به رعایت، اجرا و حفظ آن مسئولیت 

دارند. 
عراقچــی در کنفرانــس خبری پس از نشســت 
مشورتی با همتای چینی خود در پکن با اشاره به 
اینکه در نشست مشــورتی با همتای چینی خود 
در مورد جنبه هــای مختلف برجــام گفت و گو و 
رایزنی کردیم، گفت: ما همواره با دوستان چینی 
از ابتــدای برجــام در ارتباط بودیم و همیشــه با 
آن ها در مورد موضوعات مربوط به برجام مشورت 

کردیم.
وی تصریــح کرد: برجــام یک توافــق منطبق با 
شــورای امنیت اســت و قطعنامه 223۱ شورای 
امنیــت این توافق بین المللــی را تصویب کرده و 
تصمیــم آمریکا به عنوان یک عضو دائم شــورای 
امنیت ســازمان ملل برای خروج از این توافق نامه 

بین المللی، نقض مصوبه شورای امنیت است. 
وی با اشــاره به اینکه هیچ کــس نباید ایران را به 
خاطر کاهش تعهداتش در برجام زیرســؤال ببرد، 
گفت:  آژانس بین المللی انرژی هسته ای به عنوان 
یک منبع مســئول در این حــوزه بارها و بارها به 
وضوح پایبندی کامل ایران در مورد رعایت برجام 

و مسائل هسته ای را تأیید کرده است. 
عراقچی تصریح کــرد: در حقیقت با وجود خروج 
آمریکا از برجام و عدم تأمین منافع ایران به دلیل 
اجرا نشدن این توافق، ایران پیش از اینکه کاهش 
تعهدات خــود را در برجام آغاز کند به مدت یک 

سال در برجام باقی ماند.

سیاست: الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی در 
نشست خبری به مناسبت روز مجلس به پرسش های 
خبرنگاران پاســخ داد. الریجانی در پاسخ به پرسشی 
درباره افزایش قیمــت بنزین و اینکه آیا این تصمیم، 
تصمیم ســران ســه قوه بوده یا نه، گفت: این مسئله 
دو وجه داشــت یکی وجه مشــورتی و یکی هم وجه 
تصمیم گیری. به نظرم آنچه رهبری در درس خارج از 
فقه خود فرمودند همین بــود، که حق بود. یعنی در 
جلسه سران این مسئله مطرح شد و ایشان هم حمایت 

کردند. 
الریجانی در پاســخ به این پرسش که » رئیس جمهور 
گفت من از زمان اجرای ســهمیه بندی مطلع نبودم« 
ادامه داد: من از زمان اجرای طرح مطلع بودم و راجع 
به مشــکالت این مسئله با آقای رحمانی نیز صحبت 
کردم. بنده سه شــنبه در جلسه غیرعلنی مجلس به 
نمایندگان گفته بودم کــه چنین طرحی در روزهای 

آینده در حال اجراست. 
وی در رابطه با اینکه آیا الزم نبود پیش از اجرای این 
طرح اقناع عمومی صورت گیرد هم گفت: اقناع الزم 
بود اکنون هم الزم است. رسانه های مختلف هم باید 

این کار را انجام دهند. در ســتادی که وزارت کشور 
برای این کار در نظر گرفتــه بود، قرار بود کارهایی 

انجام شود. 
رئیس مجلس اظهار کرد: دولت می تواند طبق قانون 
هدفمندی این کار را انجام دهد ولی به خاطر شرایط 
آنجا مشورت کرد. پیشــنهاد، پیشنهاد دولت است و 
قسمتی که مسئوالن تصمیم گرفتند این بود که همه 
منابع این کار به مردم داده شــود. وی درباره اینکه آیا 
نمایندگان مورد مشورت قرار گرفتند، گفت: مجلس 
قبالً تصمیم گرفته و قانون هم گذاشــته بود. ممکن 
است اختالف نظر در زمان اجرا باشد ولی چون به دولت 

اختیار داده شده بود، دولت هم تصمیم گرفت.

سیاست: کدخدایــی، سخنگوی شــورای نگهبان 
در پاســخ به ابهامات مطرح شــده از سوی یکی از 
مدیران رســانه ها مبنی بر اینکه شــورای نگهبان 
بایــد در حوزه هایی مثل افزایــش قیمت بنزین و 
بودجه ریزی ورود داشته باشــد، پاسخ داد: اگر چه 
موضوع ســهمیه بندی بنزین مســتقیماً با شورای 
نگهبــان مرتبط نبود، اما بنده پیــش از اجرای این 
طرح در جلسه ای که مسئوالن اقتصادی کشور نیز 
حضور داشتند، اعالم کردم از نظر ما اجرای این طرح 
به صالح کشور نیســت و حداقل در مورد انتخابات 

اثرات خوبی در پی نخواهد داشت. 
سخنگوی شــورای نگهبان ادامه داد: حتی بنده جزو 
نخستین کسانی بودم که نظر خودم را درباره افزایش 
قیمت بنزین در قالب یک توییت منتشر کرده و اعالم 
کردم باید مردم را اقناع کرد. به هر حال ما هم احساس 
می کنیم باید به مســئوالن برای اجرای وظایفشــان 
کمک کنیم و این کمک معموالً در قالب های مختلفی 

اعمال شده است. 
کدخدایــی همچنین گفت: موضــوع افزایش قیمت 
بنزین به ســال 9۴ و مصوبه مجلس برای رســیدن 

قیمت بنزین به فوب خلیج فارس، بازمی گردد و اصاًل 
موضوع جدیدی نیست. البته این نکته را هم باید گفت، 
اگرچه اجرای این مصوبه الزم بوده، اما مسئوالن باید 
در شکل و زمان اجرای آن دقت بیشتری می کردند تا 

مردم دچار مشکل نشوند. 
وی در پایان ســخنانش دربــاره وضعیت اقتصادی و 
افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد: »من از برخی وزرا 
هم که سؤال کردم، گفتند وزارتخانه های تحت امرشان 
مخالف اجرای این مصوبه در شــرایط  فعلی بوده اند، 
بنابراین کاری از دست ما هم برنمی آمد، چرا که دولت 
زمــان اجرای این طرح را تعیین کرده بود و در نهایت 

هم این طرح را اجرا کرد«.

سخنگوی شورای نگهبان:رئیس مجلس: عراقچی در چین:

برخی وزرا مخالف اجرای سهمیه بندی بنزین بودنداز زمان اجرای افزایش قیمت سوخت مطلع بودمنباید ایران را برای کاهش تعهدات زیرسؤال برد

صفحه 1  1398/09/11

فراخوان مناقصه
 نوبت اول 

︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ وا︡﹨︀ی ︑︀︋︺﹥ 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۱۱
۰۲
۰

/ع
۹۸
۱۱
۰۱
۵

و  ﹡︷︀رت  د︋﹫︣︠︀﹡﹥  ﹝︧﹢ل  ︻﹠﹢ان   ﹤︋ ︫﹞︀را  ا﹡︐︭︀ب 
 ﹉︣︊︑ ر︲﹢ی  ︠︣ا︨︀ن   ︡︗︀︧﹞ ﹨︀ی  ﹋︀﹡﹢ن   ︣︋  ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨

﹜و ︑﹢﹁﹫﹆︀ت روز ا﹁︤ون ︫﹞︀را ︠﹢ا︨︐︀ر ﹤︐﹀﹎
محمد رضا همتى - طيبه تكلو

جناب آقاى محمد ابدالى تكلو

/ع
۹۸
۱۰
۹۵
۶

آگهى مناقصه خريد
شـركت فرآورده هاى غذايى رضوى در ﹡︷ــ︣ دارد ا﹇﹑م ذ﹏ را از 
︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و 
 ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︀دات ︠﹢د را﹠︪﹫︎ ︀ن در︠﹢ا︨️ ﹝﹩ ﹎︣دد﹎︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹞︀︑
︍︣ده  ︧︐﹩ ١٩۴-٩١٧٣۵ ار︨︀ل ﹡﹞︀﹠︡. ﹝﹫︤ان︨  ﹠︡وق︎   ︮﹤  ︋١٣٩٨/٩/١٨
︀︧️ ا︮﹏   ︋﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹊︭︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ﹝﹩︋   ︫️︗

﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ار︨︀ل ﹎︣دد.   ︎️︨﹢﹫  ︎﹤ ﹁﹫︩ وار︤ی︋ 
︫﹞︀ره ︧︀ب ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️: ۶٠۵٢۶٣۶٨۶٧ 
︋﹠︀م ︫︣﹋️ ﹁︣آورده ﹨︀ی ︾︢ا﹩ ر︲﹢ی

ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︪ــ︐﹋︀︎ ﹩︀︀ ١٠ روز ︋︺︡ از ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ﹁﹢ق ﹝﹩ ︋︀︫︡ ︲﹞﹠︀" 
︫︣﹋️ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ٠۵٣-١۶۵٧۶٣۶٢ ﹟﹀﹚︑ ︀ ﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ﹥ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹢رت ﹡﹫︀ز︋  در︮ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑

- ﹇﹢︵ــ﹩ ٨٠٠ ﹎︣﹝ــ﹩ ︀︎ــ︡ار                        ۵٠٠/٠٠٠   ︻ــ︡د 
- ﹇﹢︵ــ﹩ ﹡﹫ــ﹛ ︀︎ــ︡ار                                  ۵٠٠/٠٠٠   ︻ــ︡د
- ﹜﹀ــ︀ف آ︋﹞﹫ــ﹢ه                                          ۶/٠٠٠     ﹋﹫﹙﹢﹎ــ︣م
- درب اــ︤ی ا︎ــ﹟ ٨٠٠ ﹎︣﹝ــ﹩                     ۵٠٠/٠٠٠   ︻ــ︡د
- درب اــ︤ی ا︎ــ﹟ ٣٨٠ ﹎︣﹝ــ﹩                     ۵٠٠/٠٠٠   ︻ــ︡د

ع ۹
۸۱
۱۰
۰۹

  جشنواره دائمی خانواده های چندفرزند
  جوایز جهانی برای فرزندآوری
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روزنامـه صبـح ایـران

روایتی از راهبرد »قدرت هوشمند« دشمن  ایسنا: سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه کشور ما امروز در یک درگیری سینه به سینه و نزدیک با استکبار قرار دارد، 
اظهار کرد: امروز با مدل جدیدی از تهدیدات پیچیده روبه رو هستیم که الیه های مختلفی دارد و فهم آن دشوار است. موشکافی این تهدیدات برای تفکر بسیجی یک ضرورت است؛ چون امروز دشمن، راهبرد »قدرت 

هوشمند« را در پیش گرفته است؛ یعنی از همه مؤلفه های قدرت خود در بخش های متناظری ما که در آن دچار ضعف هستیم، برای ضربه زدن استفاده می کند.

 سیاســت  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر انقاب اســامی دیروز پیش از آغاز 
جلســه درس خارج فقه، با شرح روایتی 
درباره توصیه پیامبــر اعظم)ص( خطاب 
به جناب ابوذر، ضمن انتقاد به نام نویسی 
بی محابای برخی افراد در انتخابات مجلس، 
تأکید کردند: »هر مسئولّیتی، هر ِسَمتی، 
هر توانایی ای، در کنارش یک مسئولّیتی 
دارد، یک تعّهدی وجود دارد. باید دید که 
آیا می توانید آن تعّهد را انجام بدهید یا نه؟ 

این خیلی درِس بزرگی است«.
متن   khamenei.ir اطاع رسانی پایگاه 
این ســخنان را به شــرح 
زیــر منتشــر کــرد. رهبر 
معظم انقاب با بیان اینکه 
»از ابــوذر روایت اســت که 
رســول خدا)ص( فرمود: ای 
ابوذر! من آنچــه برای خود 
دوست می دارم برای تو نیز 
دوست می دارم؛ همانا تو را 
ناتوان می بینــم، پس هیچ 
گاه بــه دو نفر امــر نکن و 
به هیچ وجــه عهده دار مال 
یتیم مباش«، تصریح کردند: »خود جناب 
ابی ذر این توصیه پیغمبر به خودش را ذکر 
می کند؛ برای ماها هم درس است، درس 

بسیار بزرگی است. 
حضــرت بــه او فرمود من هــر چه برای 
خودم دوست می دارم، برای تو هم دوست 
می دارم؛ یعنی آن چیزی که می خواهم به 
تو بگویم، از روی کمال محّبت است؛ چون 
انسان به خودش کمال محّبت را دارد. خب 
حــاال آن حرفی که حضرت می خواهد به 

ابی ذر بزند چیست؟«
ایشــان با اشــاره به عبارت » اِنّــی اَراَک 
َضعیفا« ادامــه دادند: » من جناب عالی را 
در مدیریّــت، ضعیف می بینم. خیلی آدم 
خوبی هستی، مجاهد فی سبیل اهلل، ُرک گو 

و آسمان بر راستگوتر از او سایه نیفکنده، 
زمین راســتگوتر از او را بر خودش حمل 
نکرده؛ این ها همه به جای خود محفوظ، 

اّما شما آدم ضعیفی هستی«.

 اگر ضعیف هستی، بر دو نفر هم 
ریاست نکن

رهبر معظم انقاب در ادامه با اشــاره به 
اِثَنین« بیان  تَُؤمََّرنَّ َعلــی  عبارت »َفا 
کردند: »حاال که آدم ضعیفی هســتی، 
مواظــب باش بــر دو نفر هم ریاســت 
نکنی! یعنی پیدا اســت آن ضعفی هم 

که حضرت فرمودند، ضعف در مدیریت 
است؛ یعنی تو آدمی هستی که مدیریت 
نداری؛ اگر چنانچه بر دو نفر یا بیشــتر 
ریاست پیدا کردی، نمی توانی کار آن ها 
را به سامان برســانی. این، درس برای 
ماهاست. ما -حاال همه  ما نه؛ بعضی مان 
این جوری هستیم- به مجّرد اینکه یک 
مســندی، یک جایی، یا خالی می شود 
یا ممکن اســت خالی بشود، فوراً چشم 
می دوزیم که برویم آنجا! خب شما اّول 
نــگاه کن ببین می توانی یــا نمی توانی. 
انتخابات  برای  اسم نویســی  بحث  حاال 
مجلس است، گفتند شروع شده، همین 
طور بدون محابا می روند! خب شــما که 
می خواهی بروی آنجا، آنجا سؤال دارد؛ 
ایــن توانایی ای که خدا به من و شــما 
می دهد، کنارش مســئولّیت هست. این 
]مطلبی[ که عــرض می کنم، در مورد 
خود این حقیر از همه بیشــتر اســت. 
شــما هم همین جور؛ یعنی آن کسانی 
که مســئولّیتی دارنــد، همین جور هر 
مسئولّیتی، هر ِســَمتی، هر توانایی ای، 
در کنــارش یک مســئولّیتی دارد، یک 
تعّهدی وجــود دارد. می توانید آن تعّهد 
را انجام بدهیــد یا نه؟ این خیلی درِس 

بزرگی است«.

رهبر انقالب خطاب به کسانی که بی محابا در انتخابات مجلس اسم نویسی می کنند

توان مدیریتی ندارید، مسئولیت نپذیرید

 جناب رئیسی کارگران ازصبح تاشب سر گذر بیکار ایستاده اند بعد مربی تیم ملی 
روزی 390میلیون بگیره این انصاف نیست، لطفاً رسیدگی کنید.   09150007924

 در زیرنویس شــبکه خبراعام شد! رئیس جمهور ما روز ملی کشور موریتانی را 
بهشون تبریک گفته ! موریتانی! کجا هست موریتانی؟ 09370008044

 لطفاً با بیمه مرکزی مکاتبه کنید تا اصاح کنند قید در حال حیات را فعال کنند. 
09150001552

 چهار روزه اعتراض عدم واریز یارانه معیشــتی را باکد دستوری و اعام کد ملی 
خودم باشــماره به نام خودم ثبت کردم ولی کد رهگیری ارسال نشد، هیچ کدام از 
شــرایط حذف را ندارم .چه کســی یا نهادی جوابگو است؟ لطفاً پیگیری نمایید. 

09030004427
 آقای روحانی چرا کاری نمی کنی؟ بنده جوانم و جرئت ازدواج ندارم، چرا به فکر 

آینده ما جوانان نیستی؟ 09150005830
 سال 95 مجلس تصویب کرد کسانی که حقوق زیر 2 میلیون دارند از پرداخت 
مالیات معاف هستند. سال 96 برای ما برگه مالیات نیامد، حاال امروز برگه مالیاتی 
از تاریخ ســال 96 تا 98 آمده یعنی سالی که معاف شدیم را هم باید بدهیم، آقای 
روحانی بابا تو دیگه کی هستی، پول بنزین را داری این طوری از ما پس می گیری؟ 

09110006820
 باتوجه به بمباران فرهنگی و تحریف و دروغ که توســط ماهواره ها و شبکه های 
اجتماعی می شــویم نمی توان این تصور خام را داشت که ملت ما بصیرت دارند و 
این توطئه ها هیچ اثری ندارد! متأسفانه جوانان ما امروز معتاد اینستاگرام و تلگرام 
صهیونیســتی و بازیچه آمریکا شده اند و از تاریخ وهویتشان بی خبرند، مجلس به 
رسانه ملی کمک کند و بودجه ای برای تأسیس شبکه تلویزیونی )تاریخ( اختصاص 
بدهد و صداوسیما هم به سرعت آن را راه اندازی کند تا با پخش مستندهای تاریخی 

جلو تحریف های دشمنان را بگیرد. 09360006158
 دانشجو هســتند که هســتند، اموال عمومی مردم را تخریب کردند، به مردم 
خسارت زدند، ماشــین ها را آتش زدند، باید مجازات شوند، چرا آزاد شدند؟ نکند 

قانون فقط برای افراد ضعیف و بی سواد هست. 09920006490
 شلوغی و ازدحام متروی تهران و گایه های مردم را از زمان اضافه شدن قیمت 
بنزین شبکه دو سیما  پخش کرد، تشکر! مسئوالن دولتی چرا اصرار دارند بگویند به 

60 میلیون کمک هزینه دادند به خیلی ها ندادند. 09360002851
 مســئوالن اگر به جای سرک کشیدن به حســاب دهک های پایین، از بررسی 
حساب دهک های باال شروع می کردند، شاید نیازی به تغییر نرخ بنزین و امثال آن 

نبود. 09350009020
 یکی از مسئوالن رسیدگی کننده به مؤسسه های منحله پاسخگو باشد، بنده وامی 
به مبلغ 3 میلیون از مؤسســه فرشتگان دریافت نمودم، پس از پرداخت 2میلیون 
و200 هزار تومان چون مؤسسه منحل می شود و نمی دانستم ببرم کجا پرداخت کنم 
اکنون مؤسسه کاسپین اخطاریه داده شما به جای 800 هزار تومان مبلغ 7 میلیون 

تومان باید به این مؤسسه پرداخت کنید. لطفاً رسیدگی نمایید. 09150007480

واکنش وزارت کشور به وعده تقسیمات کشوری
رئیس ســتاد انتخابات کشــور با بیان اینکه منابع مالی داوطلبان رصد خواهد شد و 
اگر اخبار مســتند و قابل اتکایی در این زمینه به دست ما و هیئت های نظارت برسد، 
حتماً به آن ها رســیدگی می شــود، درباره موضع وزارت کشــور در قبال وعده های 
احتمالی تقسیمات کشوری برخی داوطلبان گفت: نباید از مطالبات قومی در انتخابات 
سوءاستفاده شود و اگر کسی بر تحریک مسائل قومی دست بگذارد، صاحیتش تأیید 

نخواهد شد.

از تخلفات فضای مجازی اسکرین شات بگیرید
علی اصغر رفاهی، مدیر کل پیشــگیری های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که برخی از افراد و نامزدهای احتمالی 
شروع به تبلیغات زود هنگام کردند، این موارد آیا مصداق جرایم انتخاباتی است و چگونه 
پیگیری می شود؟ گفت: تخلفات و جرایم فرقی نمی کند در فضای واقعی به وقوع پیوندد 
یا در فضای مجازی. وی افزود: در فضای مجازی مردم می توانند از گروه ها و کانال های 
متخلف اسکرین شــات بگیرند و به دیده بان های مردمی منتقل کنند.اگر نیروهای 
مردمی گزارشی با مستند و اسکرین شات بفرستند برای مقامات مربوط ارسال می شود.

چه کسانی در لیست ائتالف نیروهای انقالب هستند؟
مهدی چمران، عضو شورای مرکزی ائتاف نیروهای انقاب اسامی با اشاره به ضرورت 
وجود پزشــک، مهندس، حقوقدان و اقتصاددان در لیســت نهایی اصول گرایان برای 
انتخابات مجلس، گفت: باید نمایندگان اقشار مختلف در مجلس یازدهم حضور داشته 

باشند .

ایرانیان خارج از کشور چگونه نامزد مجلس می شوند؟
سید اسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات تصریح کرد: در خارج از کشور هم، بر 
اساس قانون، وزارت کشور مکلف است تا تمام امکانات و تجهیزات را برای داوطلبانی 
که در خارج از کشــور هســتند، فراهم کند تا در حوزه انتخابیه ثبت نام خود را انجام 
دهند. برای این کار جلساتی با وزارت خارجه برگزار و تمهیداتی اندیشیده شده است. 
فعاً ارسال سیستمی پرسش نامه داوطلبی افراد حاضر در خارج از کشور وجود ندارد، 
اما بستری را وزارت خارجه فراهم کرده تا مدارک و پرسش نامه داوطلبان را تحویل و 
دستی در اختیار ستاد انتخابات کشور قرار  دهند؛ در مرحله بعد، وزارت کشور اطاعات 
افراد را وارد ســامانه می کند. فرایند رسیدگی به صاحیت این افراد هم مانند مابقی 
داوطلبان که در کشــور نام نویسی کردند، در هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت 

انجام خواهد شد.

تبعیت از ولی فقیه راه اساسی برای حفظ استقالل کشور
در جریــان مبارزات پیش از پیروزی انقاب اســامی، با مجموعه ای از آگاهی ها و 
شرایطی که به وجود آمد، مردم ایران مسیر تبعیت از ولی فقیه را به عنوان یک راه 
اساسی برای حفظ استقال کشور، هویت اعتقادی و اتحاد ملت انتخاب کردند و به 
همین دلیل شعار »اهلل اکبر خمینی رهبر« در جریان انقاب یک شعار کلیدی برای 
تداوم مبارزات مردمی بود. این حرکت پس از پیروزی انقاب اسامی نیز همچنان 
ادامه پیدا کرد و به عبارت دیگر همان آگاهی و انگیزه ای که به پیروزی انقاب منجر 

شد، همان آگاهی هم برای ادامه انقاب به کار گرفته شد.
انقاب و نظام جمهوری اسامی طبیعتاً در این دوران فراز و نشیب هایی داشته است، 
اما به هر حال مردم در مجموع باالترین فرصت و امکان حفظ استقال و یکپارچگی 
کشــور را در رهبری والیت فقیه و اجرای دستورات رهبر معظم انقاب دیده اند. به 
همین دلیل اســت که مردم در طول این مدت با وجود انواع و اقســام مشکات و 
مســائلی که در ابعاد مختلف برای کشور پیش آمده، همچنان رهبری را به عنوان 
محور و شاخص حاکمیت و حامی نظام و کشور می دانند و در امور مختلف دستورات 

راهگشای ایشان را تبعیت می کنند.
از سوی دیگر، شاهدیم رسانه های ضد انقاب در تحلیل ها و اخباری که منتشر 
می کنند، هجمه و حمات ســنگینی را به اصل والیــت فقیه و رهبری مطرح 
می کننــد و این بیان کننده این اســت که آن ها نیز به این نتیجه رســیده اند 
مســئله والیت فقیه یکی از موانع مهم و راهبردی سلطه خارجی بر جمهوری 

اسامی ایران است.
از ابتدای شروع نهضت اسامی در سال 41، یک تحول مهمی آغاز شد که در واقع 
معادالت سیاسی بسیاری از قدرت های استکباری و همچنین عوامل وابسته داخلی 
و خارجی آنان را به هم زد و آن اینکه اقتدار کشور در انسجام و آگاهی مردم ظهور 
کرده است و حضرت امام )ره(  روی این مؤلفه توجه زیادی داشتند و اقدامات بسیاری 

را انجام دادند.
پیروزی انقاب اسامی نشــان داد در صورت وجود آگاهی و انسجام مردمی تحت 
سایه رهبری و اجرای دستورات و اوامر ایشان تقریباً هیچ قدرت معارضی نمی تواند 
مسیر ایستادگی، استقال و پیشرفت کشور را تغییربدهد. اتفاقاً پس از پیروزی انقاب 
اسامی یکی از توطئه ها و سیاست های محوری که از سوی دشمنان نظام پیگیری 
شد، ایجاد فاصله و تفرقه افکنی بین مردم و رهبری بود. مردم اگر آگاهی، انسجام و 
پیوستگی خودشان به اسام و رهبری انقاب را حفظ کنند، بدون شک بسیاری از 
تهدیدات و فتنه های دشمنان همچنان که تاکنون ناکام مانده است، پس از این هم 

نتیجه مطلوبی را درپی نخواهد داشت.

 ارتباط سفر آمریکایی ها 
 به عراق  با حمله 

به کنسولگری ایران
اغتشاشاتی که به تازگی در نجف روی داد 
و به آتش کشــیدن کنسولگری ایران در 
این شهر منجر شد، توسط چند گروهک 
بدون اقبال عمومی روی داده و نمی تواند 

بیانگر خواسته ملت عراق باشد.
مطابــق با تأکید دولــت و مقامات عراق 
آنچــه در حادثه آتــش زدن و حمله به 
کنسولگری ایران در نجف صورت گرفت، 
در حقیقت کوششی برای تخریب روابط 
ایــران و عراق بود و به هیچ وجه نمی تواند 
نمایانگر اقدامی از سوی ملت عراق باشد؛ 
چراکه مردم عراق دو ماه پیش تظاهرات 
آرام و اعتراض آمیزی را برای دســتیابی 
به خواسته هایشان آغاز کردند که عمدتاً 

جنبه رفاهی داشته است.
در حقیقت مردم عراق تاش کردند تا از 
طریق این تظاهــرات آرام مطالبات خود 
را در برابــر دولت و مقامات عراقی مطرح 
کنند، اما متأسفانه کسانی یا قدرت هایی 
از بیرون کوشــیدند تا از این تظاهرات به 
نفع خود سوءاســتفاده کنند و ســوار بر 
موج این تظاهرات را به ســمت خشونت 

و خرابکاری سوق دهند.
نکته مهم این اســت که هدف دشمنان 
عراق تضعیف نظام سیاســی این کشــور 
اســت، ثباتی که ازجمله دســتاوردهای 
نظام سیاســی عراق پس از خروج آمریکا 

از این کشور است.
هدف دیگر دشــمن از میان بردن امنیت 
در عراق است، چنانچه شاهدیم از ابتدای 
آرام مردمی، گروهک هایی  این تظاهرات 
عمدتاً مرتبط با ســفارتخانه های آمریکا، 
انگلیــس و مرتجعــان منطقه، آشــکارا 
تبلیغاتی  موردحمایت مالی، سیاســی و 
مثلث عربی، عبری و غربی قرار می گیرند.

این عده اقلیــت می خواهنــد مطابق با 
ازیک طرف  خــود،  حمایتگــران  اهداف 
ســاختار سیاســی عراق را تضعیف و از 
طرف دیگر امنیــت موردنیاز مردم عراق 

را از بین ببرند. 
آتش زدن و حمله به کنســولگری ایران 
در نجف در واقع نشــانه روشن وابستگی 
گروهک هایی اســت کــه درصدد تحقق 

خواسته های مردم عراق نیستند. 
این حادثه ســبب رو شــدن دست دشمن 
و آشکار شــدن چهره این گروهک ها شد، 
گروهک هایــی کــه به جای تــاش برای 
دستیابی روابط خوب و پررونق بین دو کشور 
و کمک به رونق اقتصادی عراق کوشیدند تا 
با وارونه جلوه دادن واقعیت ها زمینه تخریب 

روابط ایران و عراق را فراهم کنند. 
باید اذعان داشــت حادثه نجــف بنا به 
دالیل روشــن ازجملــه اقداماتی بود که 
از خارج عــراق موردحمایت قرار گرفت؛ 
چراکه ما شــاهد بودیم این آتش سوزی 
دقیقاً پس از ســفر سه مقام آمریکایی به 
عراق اتفــاق افتاد. در دو هفته منتهی به 
آتش زدن و حمله به کنسولگری ایران در 
نجف، معاون رئیس جمهور آمریکا، معاون 
وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور 
به عراق ســفر کردند و بنا به گزارش های 
رسمی و عمومی هر ســه در پایگاه های 
آمریکایــی با برخــی گروهک ها و برخی 
سران آن ها دیدار و از حرکات خرابکارانه 

و آشوبگرانه آن ها حمایت کردند.
یعنی این حمات و آشــوب ها در خارج 
از عراق طراحی و ســازمان دهی شد و با 
پول ها و دالرهای ســعودی توسط برخی 
گروهک ها اجرا شد. گروهک ها و عناصری 
عراقی که خانواده هایشان در عراق نیست 

و با خارج از عراق در ارتباط هستند.
 بــرای همیــن تأکید می شــود که این 
اتفاقات از سوی مردم عراق نبوده و آن ها 
به شدت با چنین اتفاقاتی مخالف هستند.

مردم عراق آگاه هســتند که روابط عراق 
با ایران می تواند تجارتی پرسود برای دو 
طرف باشــد؛ چراکه دو کشور می توانند 
بدون دادن هزینــه ترانزیت و کرایه و به 
دلیل هم مرزی بــدون تحمل هزینه های 
هنگفــت، کاالهــا و تولیدات خــود را با 

همدیگر مبادله کنند.
از ســوی دیگر بــا توجه به اشــتراکات 
فرهنگی و مذهبــی و تاریخی در جهت 
تحقق خواســته ها به ویژه خواســته های 
رفاهــی خــود گام بردارنــد و هرگونــه 
مانع تراشــی، می تواند این روابط بســیار 

پرسود برای دو طرف را تخریب کند.
اینکه مشــخصاً این اتفاقات در دو شــهر 
نجف و کربــا روی داده، خود قابل توجه 
اســت؛ چرا طراحان خارجی این دو شهر 
را مدنظر قرار داده اند؟ این روزها مناطقی 
که ازنظر سیاســی می توانــد انگیزه های 
مبــارزه بــا اســتعمار را فراهــم کند و 
فرهنگ اســامی را در عراق تقویت کند، 
موردحمله قرارگرفته اســت. این درواقع 
نشــانه هایی اســت که طراحان غربی را 
رســوا می کنــد، آن ها دو شــهر مذهبی 
مورداحتــرام مردم را هــدف قراردادند و 
ماهیت ضد فرهنگی و مذهبی خودشان 

را افشا کردند.
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بــــــــرش

 ایلنا  فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل با تشریح ابعاد جدید از 
ماجرای اعتراضات بنزینی، درخصوص کشته شدگان حوادث 

اخیر توضیحاتی ارائه کرد.
سرتیپ دوم محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل، در 
حاشیه حضور خود در جلسه دیروز شورای شهر تهران، در ارتباط 
با اعتراضات اخیر در کشور و در واکنش به اظهارات حسام الدین 
آشنا، مشاور رئیس جمهور مبنی بر اینکه تمام کشته شدگان 
اغتشاشــگر نبوده اند، گفت: برخی از افراد ما در جامعه توسط 
اغتشاشــگران از پشت تیر خورده اند. بنده این را تأیید می کنم 
و برخی هم آشوبگر بوده اند. افرادی که کشته شده اند، بررسی 
و به خانواده های آن ها سرکشــی می کنیم. همان طور که صف 
آشوبگران از صف مردم جدا شد، صف کشته شدگانی که قصد 

تخریب داشتند از کشته شدگان دیگر جدا می شود.

 دلیل کشته شدن افراد به دقت بررسی می شود
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل در پاسخ به این پرسش که هیچ 
احتمالــی در این زمینه وجود نداردکه برخی افراد به اشــتباه 
توســط مأموران امنیتی کشته شده باشند، گفت: این مورد در 
حال بررسی است. در وضعیت کنونی امکان تأیید یا تکذیب این 
موضوع نیســت، ولی به دقت در حال بررسی است که افراد به 

چه دلیل کشته شده اند.

 برخی از افراد دستگیر شده از مرفه ترین افراد بودند
سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا یزدی در پاسخ به این پرسش 
که آیا برای افرادی که به دلیل فقر به خیابان آمده بودند، آن 
هم با توجه به فضای کشــور که از اخبار اختاس آقازاده ها 
مکدر بود، حقی قائل هســتید؟ گفت: قاعدتاً بحث مطالبات 
معیشــتی مردم مطالبات بر حقی است که کسی آن را انکار 
نکرده است. کسانی که وارد عرصه اعتراض شدند، باید صف 
آن ها از دیگران جدا شــود. ما کســانی را داشتیم که بحث 
اعتراض نداشــتند. برخی از افراد دستگیر شده از مرفه ترین 
افــراد بودند. کســانی بودند که به هیچ وجــه دغدغه مالی 
نداشــتند. این ها تنها برای آشــوب آمده بودند. همچنین از 

بیرون، حمایت یا کنترل می شدند.

 چرا اغتشاش ها در محالت فقیرنشین بود؟
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل در پاسخ به این پرسش که چرا 
تخریب اموال در جنوب شهرها و مناطق فقیرنشین بوده است، 
آیا این نشان نمی دهد که مردم فقیر دست به اعتراض زده اند؟ 
گفت: بله، این را درســت می گویید. ولی نقطه گذاری دشمنان 
ما در مکان هایی بوده اســت که زمینه اجتماعی وجود داشت. 
دشمن وارد فضایی می شود که آن فضا توسط مردم عادی فراهم 
شده است. بر آن فضا سوار می شود و موج خود را راه می اندازد. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می شود این گونه توجیه کرد 
که برخی مردم به دلیل خشم، سرمشق دشمنان را پذیرفته اند یا 
خیر؟ گفت: این گونه نیست. مردم در روز اول مسالمت آمیز وارد 
شدند، ولی عده ای سوار موج شدند و شروع به آتش زدن کردند. 
حتی فیلم ها موجود است، در جاهایی مردم به آن ها اعتراض 
می کنند و مانع آسیب زدن می شوند. مردم می گویند ما آمده ایم 
و اعتــراض داریم، چرا بانک را آتش می زنید. کدام فرد عاقل به 
خاطر مشکل معیشت پمپ بنزین را آتش می زند. سرتیپ دوم 
پاسدار یزدی در پاسخ به این پرسش که آیا تخریب اموال الگوی 
اعتراضات در تمام جهان نبوده است؟ گفت: خیر، مقایسه کشور 
ما با کشــورهای دیگر مقایسه مع الفارق است. ما نباید مقایسه 
کنیم. مردم ما مردمی فهیم هستند. مردم ما تشخیص می دهند 
چه کسی به نفع آن ها کار می کند و چگونه دنیا برای به هم زدن 
کشور ما دست به دست هم داده است. واقعاً مقایسه مردم ما با 

فرانسه درست نیست.

سیاست - آرش خلیل خانه: انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شــورای اسامی دیروز رســماً کلید خورد و با فرمان وزیر کشور، 

نام نویسی از داوطلبان رقابت در این دوره از انتخابات آغاز شد.
نخستین روز نام نویسی داوطلبان انتخابات مجلس که دوم اسفند 
ماه برگزار خواهد شــد، از همان ساعات اولیه با استقبال و مراجعه 
جمع کثیری از متقاضیان نامزدی و رقابت در این رویداد سیاسی 
روبه رو شــد، به نحوی که در تهران از همان ساعات اولیه محوطه 
ورودی تاالر وزارت کشــور شاهد حضور رو به افزایش مراجعان و 
شــکل گیری صف متقاضیان نام نویســی بود. در نخستین روز به 
گفته سیداسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور شمار 

داوطلبان به حدود 600 تن رسید.

 مهلت یک هفته ای برای ورود به رقابت
به گزارش قدس، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور صبح دیروز 
با حضور در ســتاد انتخابات کشور فرمان آغاز مرحله نام نویسی از 
داوطلبان نامزدی در انتخابات دور بعد مجلس را به فرمانداران کشور 
اباغ کرد. بر اســاس این فرمان انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسامی از روز یکشــنبه مورخ 10 آذر ماه 98 همزمان با 
ثبت نام از داوطلبان نمایندگی آغاز شــده و مهلت نام نویســی از 
داوطلبان هفت روز اســت که تا پایان روز شنبه مورخ 16 آذر 98 
ادامه خواهد داشت. همچنین بر اساس بخش نامه وزیر کشور، نظر 
به اینکه هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه و هیئت های 
اجرایــی حوزه های فرعی باید همزمان از روز یکشــنبه مورخ 10 
آذر 98 حداکثر در مدت 6 روز تشــکیل شــوند، بــه فرمانداران 
کشور اباغ شد که بر اســاس مواد 31، 32 و 33 قانون انتخابات 
مجلس شورای اسامی و فرم های آن در چارچوب برنامه زمانبندی 
انتخابات و بخش نامه های صادره نسبت به تشکیل هیئت اجرایی و 
ارسال صورتجلسه انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل آن به ستاد 
انتخابات کشور اقدام نمایند. وزیر کشور همچنین در بازدید از ستاد 
انتخابات با بیان اینکه امیدواریم که امسال انتخابات باشکوه قانونی و 
سالم داشته باشیم، اظهار داشت: امیدوارم مجلس پرتوان و در حد 
نظام جمهوری اســامی باشد. از همه مسئوالن می خواهم که مّر 
قانون را رعایت کنند . رحمانی فضلی تأکید کرد: با هماهنگی های 
الزم میان شــورای نگهبان و همه دســتگاه های اجرایی ،آمادگی 
در 208 فرمانداری که حوزه های انتخابیه هســتند، ایجاد شــد و 

ثبت نام ها در حال انجام است.

 پاسخ وزیر به تغییر فرمانداران
وی در پاســخ به پرسشی درباره سخنان اخیرش با مضمون اینکه 

اگر الزم باشد فرمانداران حتی در شب انتخابات هم تغییر می کنند، 
گفت: اصل و بنا و عقل بر این حکم می کند که در شرایطی که وارد 
انتخابات می شویم، در حوزه های انتخابیه ثبات مدیریتی حاکم باشد، 
اما برخی نظرها در رسانه ها مطرح شد که جابه جایی ها سیاسی و 
له یا علیه اشخاصی است، من گفتم که ما در فرمانداری ها به ثبات 
می اندیشیم، اما حضور فرمانداران در فرمانداری ها و استانداران در 
استانداری ها فقط معطوف به انتخابات نیست، بلکه مجموعه ای از 
شرایط است که باید با توجه به آن ایفای نقش کنند و باید مطابق 
تمامی مأموریت های خود عمل کنند.رحمانی فضلی تصریح کرد: اما 
این را هم گفتم که اگر اتفاقی افتاد که ما در بررسی های نهایی حس 
کردیم باید جابه جایی صورت گیرد که به نفع همه است حتما این 

کار را خواهیم کرد، اما امیدوارم این اتفاق واقعاً نیفتد.

 آغاز پر شور
نام نویســی از داوطلبــان نامزدی در انتخابــات مجلس بر خاف 
انتخابات ریاست جمهوری که به صورت متمرکز و در محل وزارت 
کشور و ســتاد انتخابات صورت می گیرد، به صورت حوزه ای و در 

فرمانداری های سراسر کشور به صورت پراکنده انجام می شود.
با این حال بر اساس قانون انتخابات مجلس، داوطلبان نامزدی در 
حوزه های غیر تهران هم عاوه بر فرمانداری حوزه خود می توانند 
با مراجعه به وزارت کشــور در مرکز نیز اقدام به نام نویسی کنند. 
از این رو همواره در انتخابات مجلس نیز ستاد انتخابات مستقر در 
وزارت کشور کانون توجه رسانه ای و البته محل مورد توجه اکثریت 
چهره های سیاســی برای رجوع و نام نویسی بوده تا از این طریق 

بازتاب و بازخورد رسانه ای بیشتری را دریافت کنند.
در نخستین روز از ثبت نام ها در مرکز شمار محدودی از چهره های 
شناخته شده نیز در میان ثبت نام کنندگان وجود داشتند که از آن 
جمله می توان به کسانی چون محسن علیجانی؛ نماینده تهران و 
عضو فراکسیون امید، محمد حسن قدیری ابیانه؛ سفیر اسبق ایران 
در مکزیک و استرالیا، حجت االسام سید محمد سادات ابراهیمی؛ 
نماینده دوره های هشتم و نهم و حّجت االسام سّید محمود نبویان؛ 

نماینده سابق تهران اشاره کرد.
در میان ثبت نام کنند گان تعدادی داوطلب زن هم حضور یافتند که 
به گفته فرماندار تهران شمار خانم هایی که نام نویسی آن ها تا بعد از 

ظهر دیروز کامل شد، به 11 تن رسید.
فرهــادی گفت: از میان ثبت نام کننــدگان، 34 درصد ایثارگر، 5 

درصد بازنشسته و 32 درصد کارمند هستند. 
فرمانــدار تهران ادامــه داد: پیش بینی می کنیــم در این دوره از 
انتخابات مجلس 3هزار نفر در حوزه انتخابیه تهران، ری شمیرانات، 

اسامشهر و پردیس نام نویسی کنند.
گفتنی است نام نویسی از نامزدهای اقلیت های دینی کشور نیز بر 

اساس قانون در تهران و وزارت کشور صورت می گیرد.
عیسی فرهادی، فرماندار تهران با یادآوری این موضوع در حاشیه 
فرایند ثبت  نام ها اظهار داشت: در استان تهران دو انتخابات میان 
دوره پنجمیــن دوره مجلس خبرگان رهبــری و یازدهمین دوره 

انتخابات مجلس شورای اسامی برگزار می شود.
فرهادی خاطرنشــان کرد: از پانزدهم آذر مــاه نیز به مدت 6 روز 
نام نویسی از نامزد های خبرگان رهبری در محل فرمانداری تهران 
انجام خواهد شد. وی افزود: در فرمانداری تهران عاوه بر نام نویسی 
داوطلبان انتخابات  خبرگان و مجلس شورای اسامی حوزه انتخابیه 
تهران، ثبت نــام داوطلبان نامزدی چهار حوزه انتخابیه اقلیت های 
دینی نیز انجام می شــود؛ پنج نماینده اقلیت های دینی در کشور 
به مجلس راه پیدا می کنند که چهار مرکز حوزه انتخابیه شان در 

فرمانداری تهران است.

 داوطلبان تا قبل موعد قانونی، تبلیغ نکنند
سید اسماعیل موســوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم روز 
گذشته محدودیت های قانونی داوطلبانی که ثبت نامشان را تکمیل 
کرده اند، یادآور شــد و از آن ها خواست تا پیش از مهلت قانونی از 
تبلیغات و کارهایی که مصداق تبلیغات زودرس و تخلف انتخاباتی 

است، خودداری کنند.
وی اظهار داشــت: چــون تبلیغات انتخابات هشــت روز پیش از 
روز رأی گیری انجام می شــود، از امروز تا زمانی که اسامی نهایی 
داوطلبان اعام شود، هیچ رفتاری مبنی بر تبلیغات انتخاباتی نباید 

داشته باشند.

 رصد فعالیت داوطلبان 
توسط هیئت های نظارت و اجرا از امروز

موسوی خاطرنشان کرد: توصیه ما این است که تمرکز فعالیت 
داوطلبان بــرای تبلیغات در زمان مجاز خود باشــد. قطعاً از 
امروز هیئت های اجرایی و نظارت بر رفتار داوطلبان انتخابات 

نظارت دارند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 پرداخت حقوق موقوفه به صورت غیرحضوری   آستان: معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: در تالش هستیم تا پایان امسال بخش درگاه الکترونیکی و استفاده خدمات مستأجران را به منظور 
پرداخت حقوق موقوفه به صورت غیرحضوری فعال کنیم. مرتضی حقیقی با اشاره به فعالیت های این معاونت در 6 ماه نخست سال افزود: الکترونیکی کردن فرایندهای خدمت به مستأجران از طریق پاسخگویی 52 

درصد از مستأجران به صورت غیرحضوری و ساماندهی اطالعات پالک های ثبتی با ورود بیش از 4 هزار و 440 ردیف اطالعاتی اسناد موقوفه در سامانه سیاق نوین، بخشی از این فعالیت ها بوده است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  در گفت وگو با رئیس اداره کتابخانه مؤسسه
 کتابخانه و موزه ملی ملک تأکید شد 

 الگوپذیری مراکز فرهنگی از تعامل 
دوطرفه کتابخانه و موزه ملک

آستان/ آرزو مستأجر حقیقی: وقتی 
زنده یاد حاج حســین آقاملک 28 ساله 
بود، فکر بنیان کتابخانــه ای بزرگ به 
ذهنش خطور کرد. بنابراین کتابخانه ای 
را از حدود سال 1278 فراهم آورد. این 
کتابخانه ابتدا در مشــهد بود و سپس 
بــه خانه پدری این بزرگمــرد در بازار 

بین الحرمین تهران منتقل شد.
او این خانه را به همراه تمامی اثاثیه و کتاب های موجود در آن در ششــم آبان 
1316 بــر حرم مطهر رضوی وقف کــرد. این آثار ابتدا کنار کتابخانه به نمایش 
درآمدند و ســپس هســته اولیه موزه ملک را شکل دادند. کتابخانه و موزه ملی 
ملک در سال 1375 به ساختمان جدیدی )محل کنونی آن( در باغ ملی تهران 
منتقل شــد. ساختمانی که به همت آستان قدس رضوی در قطعه زمین وقفی 
حاج حسین آقاملک بنا شده بود. در حال حاضر نیز این موقوفه فرهنگی به عنوان 
مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در مسیر پیشبرد معارف، اجرای وقف نامه حاج 
حسین آقاملک و حراست و حفظ گنجینه خود فعالیت می کند. به مناسبت هفته 
کتاب با نجمه مشــهدی تفرشی، رئیس اداره کتابخانه این مؤسسه درباره تنوع 
خدمات و فعالیت های کتابخانه ملی ملک که یکی از 6 کتابخانه مهم کشور در 

حوزه نسخه های خطی به شمار می آید، به گفت وگو نشستیم.

  تنوع منابع مطالعاتی
درهای کتابخانه ملی ملک به روی همگان گشــوده است و اهل علم و پژوهش 
می توانند از منابع گوناگون آن استفاده کنند. رئیس اداره کتابخانه مؤسسه کتابخانه 
و مــوزه ملی ملک ضمن تأکید بر این موضوع، می گوید: بیش از 120 هزار جلد 
کتاب چاپی، افزون بر 3هزار و 500 کتاب چاپ سربی قدیمی، 4هزار و 200 جلد 
کتاب چاپ سنگی و نزدیک به 20 هزار نسخه و رساله خطی در موضوعاتی مانند 
دین، تاریخ، ادبیات، عرفان، فلسفه، تمدن و هنر ایرانی اسالمی به زبان های مختلف 
به  ویژه فارســی و عربی در این کتابخانه در دســترس مراجعان قرار دارد. بیشتر 
آثار خطی و چاپ سنگی این مجموعه توسط حاج حسین آقاملک با دقت خاصی 
گردآوری شده است. همچنین این مؤسسه از سال 1388 تولیدات فرهنگی خود 
را در قالب مجموعه منابع دیداری و شنیداری مانند پوستر، کارت پستال، بروشور 
و کلیپ ضبط کرده است. فهرست این منابع در پایگاه سیمرغ قرار گرفته است. 
همچنین دو نسخه از بیشتر این منابع در قالب واسپاری منابع دیداری و شنیداری 
در پایان هر ســال به کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران تحویل داده می شود. 
مشــهدی تفرشی ادامه می دهد: مجموعه نشریات بسیار قدیمی و کم نظیری در 
کنار مطبوعات دوره قاجار تا امروز در گنجینه کتابخانه ملی ملک وجود دارد. این 
کتابخانه در تالش است مجموعه مطبوعات آرشیو خود را با خرید منابع به روز نگه 
دارد. مجموعه اسناد تاریخی آن هم شامل بیش از 5هزار سند می شود که بیشتر 
مربوط به اسناد اداری و خانوادگی حاج حسین آقاملک است. بیش از 60 سند این 
مجموعــه نیز از نظر آرایه های هنری، ُمهرهای آن و... بی بدیل بوده که در بخش 
موزه مؤسسه به نمایش عموم درآمده است. در حال حاضر اطالعات 2هزار سند 
این گنجینه در سیســتم سیمرغ وارد شده است. منابع این کتابخانه در مخازنی 

استاندارد با انجام پایش های روزانه نگهداری می شود.
همچنین این منابع در صورت نیاز توسط کارشناسان باتجربه در داخل مؤسسه 
مرمت می شود. او می افزاید: این کتابخانه در خرید کتاب همیشه موضوعات منابع 
موجود مانند تاریخ، تمدن و هنر ایرانی اسالمی را مد نظر قرار می دهد. خریداری 

منابع مرجع هم در اولویت قرار دارد.

  خدمات رسانی به عموم کتابدوستان
خدمات کتابخانه ملی ملک در قالــب دو تاالر عمومی برادران و خواهران و تاالر 
محققان به عموم مراجعان ارائه می شود. مشهدی تفرشی بیان می کند: از آنجایی 
که این کتابخانه در حال حاضر بدون عضوپذیری میزبان اهل مطالعه است، نمی توان 
آماری درباره تعداد اعضا ارائه کرد. البته از سال 1388 نام هر کدام از مراجعان در 
قالب یک شناسه برگ عضویت در بانک اطالعاتی دوستداران کتابخانه و موزه ملی 
ملک به ثبت  رسیده است. تاالرهای این کتابخانه با برخورداری از صندلی ها و مبلمان 
مناسب توانسته مکانی راحت و آرامش بخش برای مخاطبان فراهم کند. همچنین 
پژوهشگران ثابت برای تحقیق روزانه و پیوسته خود امکان استفاده از کابین های 
مجزای تاالر محققان را که مجهز به رایانه، اینترنت و سیستم سیمرغ است، دارند. 
او ادامــه می دهد: در مجموع، مراجعان به کتاب های چاپی در دو تاالر عمومی و 
به فهرســت های نسخه های خطی کتابخانه های گوناگون و کتاب های مرجع در 
تاالر محققان کتابخانه ملک دسترسی دارند. خدمات مجموعه های خطی، چاپ 
سنگی و مطبوعات کتابخانه هم به صورت حضوری و غیرحضوری به عالقه مندان 
توسط تاالر محققان ارائه می شود. البته پژوهشگران آثار خطی امکان دسترسی به 
فایل های الکترونیکی نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران را هم در این تاالر دارند.

   رشد مجموعه  کتاب های اهدایی
این موقوفه بزرگ فرهنگی ایران همیشه مورد توجه واقفان و اهداکنندگان کتاب 
بوده اســت. رئیس اداره کتابخانه مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در این باره 
می  گوید: میزان مجموعه  کتاب های اهدایی به کتابخانه ملی ملک در ســه سال 
اخیر رشــد داشته اســت، به طور مثال می توان به مجموعه های اهدایی زنده یاد 
ُزمرشیدی، شــادروان بیژن الهی، محمدعلی روشن ضمیر، حسین استعدادی و 
سعید سلیمانی اشاره کرد. بی شک وقفی بودن این کتابخانه و سفارش حاج حسین 
آقا مبنی بر خارج نکردن منابع از مجموعه نقش پررنگی در این امر دارد. چنانکه 
بیشتر اهداکنندگان آثارشان را پس از دیدن کتابخانه و موزه ملی ملک و آشنایی 
با چگونگی نگهداری منابع به این موقوفه اعطا می کنند. فرایند دریافت مجموعه  
کتاب های اهدایی و وقفی هم دارای مراحل خاصی است. مشهدی تفرشی می افزاید: 
ابتدا از فرد متقاضی اهدای کتاب درخواست می شود فهرست کتاب های خود را 
برای کتابخانه ملی ملک ارسال کند تا با مجموعه های موجود در کتابخانه بررسی 
شود. به  طور نمونه این کتابخانه مجموعه های غیرمرتبط با موضوع منابع خود مانند 
پزشــکی یا مهندسی را دریافت نمی کند و اهداکنندگان را به سایر مراکز مرتبط 
راهنمایی می کند. اگر فهرست منابع موجود نباشد و مجموعه بزرگ باشد، تیمی 
از کارشناسان مؤسسه برای بازدید به مکان نگهداری منابع اعزام می شود. پس از 
بررسی و همفکری درباره دریافت این مجموعه کتاب، مرحله مستندسازی با اعزام 
عکاس و تصویربردار به منزل اهداکننده انجام می گیرد. سپس کتابدار کتابخانه منابع 
را پاک سازی، شمارش کرده و در کارتن بسته بندی می کند تا به مؤسسه کتابخانه 
و موزه ملی ملک ارسال شود. آثار موزه ای این مجموعه های اهدایی همچون نسخه 
خطی در بخش قرنطینه مخزن انبارش می شود و سایر آثار در بخش دیگری قرار 
می گیرد. منابع اهدایی چاپی پس از فهرست نویســی در دسترس مراجعان قرار 
می گیرد. منابع ارزشمندی مثل آثار خطی و چاپ سنگی پس از فهرست نویسی 
و مرمت، دیجیتال سازی شــده و فایل های رقومی آن ها در اختیار محققان قرار 
می گیــرد. او تصریح می کند: به تازگــی از امضای اهداکننــدگان مجموعه ها، 
ُمهری تهیه می شــود تا نام فرد اهداکننده در داخل کتاب های او ماندگار شــود.

  معرفی جذاب تر گنجینه کتابخانه
مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک در یک دهه اخیر توانسته الگوی مناسب و 
اثرگذاری از تعامل و همکاری کتابخانه و موزه به وجود آورد. رئیس اداره کتابخانه 
ملی ملک می گوید: این مؤسســه قدم  های بلندی در هر چه بهتر معرفی کردن 
آثــار مجموعه ملک با ترکیب  کردن خدمات موزه و محتوای کتاب ها، اســناد و 
مجالت قدیمی برداشــته و موجب معرفی آثار و ترویج فرهنگ کتاب خوانی به 
کودک و نوجوان شــده اســت. همچنین حصار این کتابخانه را با تنوع در ارائه 
محتوای این گنجینه عظیم کوتاه و کوتاه تر کرده تا جایی  که به ذائقه مخاطب هم 
نزدیک تر شده است. از سوی دیگر، این همجواری موجب شده تا اطالعات به روزتر، 
دلنشین تر و جذاب تر به مخاطب ارائه شود. البته امروزه بررسی ها و انجام پروژه های 
تحقیقی روی همکاری و تأثیرپذیری سه عنصر موزه ها، کتابخانه ها و آرشیوها به 
دلیل احســاس نیاز و نقش تکمیلی آن ها بر فرایندهای هر عنصر افزایش یافته 
است. اکنون کارشناسان به  دنبال ایده هایی هستند تا این مجموعه ها با یکدیگر به 
ارائه خدمات بپردازند و آثار قدیمی به نسل معاصر معرفی شود. تفرشی مشهدی 
می افزاید: برنامه هایی مانند بلندخوانی کتاب در موزه، برپایی کارگاه صحافی برای 
کودکان در موزه، نمایشگاه های متعدد موزه ای از محتوای آثار کتابخانه، در نتیجه 

تعامل کتابخانه و موزه ملک در سال های اخیر در این موقوفه برگزار شده است. 

کاشانی   مروج  محمدحسین  قدس/   
»از آنجا که همت حضرت اقدس شاهنشــاهی 
مصروف بر تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی 
آن ها از امورات داخله و وقایع خارجه است، لهذا 
قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار 
داخله و غیره را که در دول دیگر گازت می نامند 
در دارالطباعه دولتی زده شود و به کل شهرهای 
ایران منتشر گردد که اهالی مملکت ایران نیز 
در هر هفته از احکام دارالخالفه مبارکه و غیره 

اطالع حاصل نمایند«.
این ها اولین جمالت نخستین روزنامه ای است 
که 169 ســال پیش در چنین روزی در ایران 
منتشر شد. روزنامه وقایع اتفاقیه در 5 ربیع الثانی 
ســال 1267 قمری، برابــر 18 بهمن 1229 
خورشــیدی و 7 فوریه 1851 میالدی در سال 

سوم پادشاهی ناصرالدین  شاه منتشر شد. 
نسخه های تاریخی این روزنامه به همراه انبوهی 
دیگر از اســناد تاریخی مطبوعات ایران  زمین 
در مرکز اســناد حرم مطهــر رضوی نگهداری 

می شود. 
سازمان کتابخانه  ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قــدس رضوی با بیــش از 30 میلیون مدرک 
اطالعاتی از جمله آرشیو روزنامه ها، نشریه های 
ادواری و... یکــی از بزرگ تریــن و مهم تریــن 
آرشیوهای کشور از نظر تعداد عناوین مطبوعاتی 

را در اختیار دارد.
گفت وگوی من با سرپرســت اداره مطبوعات 
مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی به 
بهانه پنجم ربیع الثانی سالروز انتشار وقایع اتفاقیه 
انجام شد و ابراهیم حافظی از غنای این گنجینه 

تاریخی گفت. 
آنچــه در ادامــه می خوانید برش هایــی از آن 

گفت وگوی مفصل است.

  این آرشیو چگونه شکل گرفته است؟ 
- کتابخانه آســتان قدس رضــوی که قدمتی 
چند صد ســاله دارد از همان آغازین شــماره 
وقایع اتفاقیه نســخه های دریافتی آن را ثبت و 
تا پیروزی انقالب اســالمی ایران بیش از 300 
عنوان مجله، روزنامه و ســالنامه را جذب کرده 
است. در سال 1359 به منظور آگاهی دقیق تر از 
موجودی مطبوعات کتابخانه، تسهیل خدمات، 
حفاظــت بهتر و تقویت فراهم آوری نشــریات 
ادواری، آرشــیو مطبوعات کتابخانه آســتان 
قدس رضوی شــکل گرفت و از این زمان روند 
جذب مطبوعات، رشــد فزاینده ای پیدا کرد و 
با بهره گیری از روش هایی چون ســنت حسنه 
وقف، قانون واســپاری نشریات ادواری، خرید و 
مبادله هر روزه ده ها عنوان و صدها نسخه جدید 
از نشریات، آرشیو سازمان کتابخانه های آستان 
قدس رضوی توانست توسعه چشمگیری یابد. 

- با گذشت زمان و در دوره های مختلف بر تعداد 
منابع آرشــیوی مطبوعاتی شــامل روزنامه ها، 
مجله ها، سالنامه ها و... از استان خراسان بزرگ و 
تمام کشور موجود در آرشیو مطبوعاتی کتابخانه 
آســتان قدس رضوی افزوده شد به گونه ای که 
هم اکنون در این اداره بیش از 32 هزار عنوان 
روزنامه و مجله با 2 میلیون نســخه گردآوری 

شده است.
- این تعداد عناوین مطبوعاتی شامل نسخه هایی 
از انواع نشــریات و مطبوعات مانند: نشریات و 
مطبوعات شهری، اســتانی و کشوری، نفایس 
مطبوعات، خبرنامه ها، نشــریات تجربي مانند 
نشــریات دانش آموزي و نشــریات مســاجد، 
نشریات دانشگاهي، نشریات دانشجویي، نشریات 
الکترونیکي، کتاب های مطبوعاتی و بریده های 
جراید، مطبوعات غیرفارسی )عربی، انگلیسی، 
اردو و...(، ســالنامه های مختلــف، تقویم ها و 

سالنماها از جمله تقویم قدس و... است.
در زمینه آرشیو منابع دیجیتالی و الکترونیکی 
هم حدود 10 هزار عنوان نشــریه شــامل 10 
میلیون صفحه از نشــریات مختلف به صورت 

الکترونیکــی و دیجیتالی که نســخه چاپی و 
کاغذی ندارنــد مانند: برخــی از روزنامه های 
قدیمی از جملــه روزنامه ملی تبریز مربوط به 
سال 1324 هجری قمری که نسخه الکترونیکی 
آن موجود بوده ولی دسترسی به نسخه چاپی 
و کاغذی آن برای این اداره میســر نشد و روی 

حافظه های جانبی نگهداری می شود.

 ترین های مطبوعاتی در گنجینه رضوی
- قدیمی ترین نسخه روزنامه چاپی موجود در 
آرشیو اداره مطبوعات مرکز اسناد و مطبوعات 
آســتان قدس رضوی روزنامــه وقایع اتفاقیه 
مربوط به ســال 1267 هجری قمری مطابق 
با 1229هجری شمســی اســت که به دستور 
صدراعظــم دوره قاجار مرحوم میرزا تقی خان 
امیرکبیر نخستین نسخه آن در تاریخ پنجم ماه 
ربیع الثانی سال 1267 هجری قمری در تهران 

منتشر شد.

- جدیدترین نسخه های روزنامه های چاپی موجود 
در این آرشــیو هم روزنامه های فعلی شهری، 
استانی و ملی در کشــور از جمله روزنامه های 
قدس، خراســان، اطالعات، کیهان و... اســت.

الکترونیکی موجود  - قدیمی  ترین نسخه های 
در ایــن زمینه مربوط به تصویر چند نســخه 
از روزنامه کاغذ اخبار اســت که توســط میرزا 
صالح شیرازی در ســال 1252 هجری قمری 
در تهران به چاپ رسید و به همت شخصی به 
نام سیدفرید قاسمی روی لوح فشرده منتشر و 
یک نسخه الکترونیکی از آن هم به آستان قدس 

رضوی اهدا شد.
- قدیمی ترین مجله چاپی موجود در این آرشیو، 
مجله فالحت مظفری است که در سال 1318 
هجری قمــری در تهران توســط مهدی خان 
فخیم الســلطنه در دوره قاجاریه منتشر شده 
و جدیدترین مجله های چاپــی هم مربوط به 
مجله هایی مانند: دنیای ورزش، مجله های علمی 

و پژوهشــی دانشــگاه ها، مجالت دانشجویی، 
مجالت تخصصی حوزه های علوم دینی و... است.

- هم اکنون در آرشیو این اداره حدود 27 هزار 
عنوان مجله به تعداد 600 هزار نسخه به زبان های 
فارسی، عربی، التین و اردو نگهداری می شود.

  آرشیو مطبوعاتی آستان قدس 
چه ویژگی هایی دارد؟

- آرشــیو مطبوعات ســازمان کتابخانه های 
این نهاد مقدس به عنوان بزرگ ترین آرشــیو 
مطبوعاتی ایــران از نظر تعداد، آمــار و ارقام 
عناوین مطبوعاتی شــناخته شده است.این ها 

بخشی از داشته های این مجموعه است: 
-  بزرگ ترین آرشیو نشریات خراسان با 2هزار 
و 800 عنوان )با 300 هزار نســخه از ســال 
1318 هجری قمری مطابق با 1279 هجری 

شمسی تاکنون(
- بزرگ ترین آرشیو نشــریات دیجیتال با 10 
میلیون نسخه از ســال 1252 هجری قمری 
تاکنون/  بزرگ ترین آرشیو نشریات دانشجویی 
کشــور با 9هزار و 200 عنوان )حدود 40 هزار 

نسخه( از سال 1315 هجری شمسی تاکنون
- بزرگ ترین آرشیو نشریات پزشکی با بیش از 
4 هزار عنوان )حدود 30 هزار نســخه( از سال 

1324 هجری قمری تاکنون
- وجود کتابخانه تخصصی مطبوعات با بیش از 2 
هزار جلد از سال 1300 هجری شمسی تاکنون
- همچنین دو مجموعه وقفی و خریداری شده 
شــامل مجموعه مرحوم استاد محمد گلبن با 
یک هزار و 584 عنوان روزنامه و مجله با حدود 
51 هزار نســخه از سال 1267 هجری قمری 
)مطابق با 1229شمسی( دوره قاجاریه تا سال 
1380 هجری شمســی که در ســال 1382 
هجری شمسی خریداری شد و مجموعه وقفی 
استاد سیدفرید قاســمی با 2هزار و دو عنوان 
مجله و روزنامه شامل 38 هزار نسخه )از سال 

1229 شمسی تا 1386 هجری شمسی(

  پژوهشگران چطور می توانند از این 
مجموعه استفاده کنند؟ 

برای اســتفاده از نفایــس مطبوعاتی )یعنی 
نشریات قدیمی و منحصر به فرد( این آرشیو، 
دانشجویان مقاطع کارشناســی ارشد، دکترا، 
محققان و طالب حوزه های علوم دینی از سطح 
دو و سه به باال با ارائه کارت شناسایی معتبر و 
معرفی نامه از دانشگاه و محل تحصیل، سازمان، 
نهاد و اداره مورد نظر )محل کار( و افراد عادی 
برای استفاده از آرشیو نشریات موجود با ارائه 
کارت شناســایی معتبر و تکمیل فرم مربوط 
و تأیید آن از ســوی مدیران مسئول سازمان 
کتابخانه های آستان قدس رضوی می توانند از 

منابع موجود در این آرشیو استفاده کنند.
همچنیــن برابر مقررات مربــوط، ارائه تصویر 
مطابــق  موجــود  مجــالت  و  نشــریات  از 
دســتورعمل های ابالغی روی حافظه جانبی 
)فلــش، CD و...( برای متقاضیــان، مقدور و 
میسور بوده و بر اساس دستورعمل و مقررات 
سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی ارائه 
خدمات تلفنی و الکترونیکی برای اســتفاده از 
آرشــیو مطبوعات این اداره با ارســال تصاویر 
نسخ روزنامه یا مجله درخواستی برای افرادی 
که نمی توانند به صورت مستقیم و حضوری به 
سازمان کتابخانه ها مراجعه نمایند تا آنجایی که 
با ضوابط و مقررات تعیین شده مغایرت نداشته 

باشد هم فراهم شده است.
- ســاالنه حدود 15 هزار نفر برای استفاده از 
آرشــیو چاپی و دیجیتال مطبوعات و نشریات 
ســازمان کتابخانه های آســتان قدس رضوی 
به این اداره مراجعه می کنند که بیشــتر آنان 
دانشــجویان مقاطــع تحصیلــی مختلف در 
رشــته های تاریخ، کتابداری، علوم اجتماعی، 

جامعه شناسی و... هستند .

 آستان قدس رضوی با 32هزار عنوان روزنامه و مجله، بزرگ ترین آرشیو مطبوعاتی کشور را دارد

 تاریخ جراید ایران در گنجینه رضوی
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از آنجایی که بسیاری از زائران غیرمشهدی 
با خطوط اتوبوســرانی آشنا نیستند، بهتر 
است شــهرداری با همکاری آستان قدس 
رضوی، ایستگاه هایی که اتوبوسی برای حرم 
مطهر دارند و اتوبوس هایی که مقصدشــان 
حرم مطهر است را با نشانه های مخصوص، 
مشخص کنند تا کار زائران برای رسیدن به 

حرم مطهر آسان بشود.
09150005437

در صحن حرم مطهر برخی از اقدامات مانند 
شست وشو به شرکت های خدماتی واگذار 
شــده اســت. چرا وقتی این همه خادم در 
صحن حضور دارند و بسیاری از افراد مانند 
اینجانــب و آشــنایانمان حاضر به خدمت 
عاشقانه و صادقانه هستیم اما اجازه خدمت 
داده نمی شود، باید به ازای این خدمات، به 

شرکت های خدماتی پول پرداخت کرد؟
09150008661

شایسته حرم مطهر است که آبخوری های 
حرم مطهر به نوشــته هایی مانند سالم بر 
حسین شــهید و السالم علیک یا اباعبداهلل 

مزین شود.
09150008718

خدمت رسانی خادمیاران 
رضوی به محرومان خوسف  

آستان: مسئول دفتر آستان قدس در استان 
خراسان جنوبی گفت: خادمیاران رضوی با 
تشکیل پویش های خودجوش به محرومان 
شهرستان خوســف امدادرسانی می کنند.

حجت االسالم مجید نصیرایی گفت: در دو 
هفته گذشــته با کمک های نقدی آستان 
قدس رضوی 15 بسته نوشت افزار، 22 سبد 
غذایی و همچنین 64 بســته یک کیلویی 
گوشــت گرم بین مردم نیازمند روستاهای 
خور و 54 بسته بین مردم روستای ماژان با 
همکاری خادمیاران بومی توزیع شده است.
وی افزود: شهرســتان خوسف 80 خادمیار 
رضوی دارد که عالوه بر حضور در آســتان 
مقــدس رضوی با عنوان خــادم افتخاری، 
محرومیت زدایی،  مختلــف  عرصه های  در 
اردوهای جهادی و خدمت رســانی و ســه 
کانــون رســانه و خبر، تعلیــم و تربیت و 
فرهنگی در شهرســتان خوســف فعالیت 
می کنند.حجت االســالم نصیرایــی گفت: 
یکی از مأموریت های خادمیاران شناسایی و 
جذب بیماران سخت درمان، افراد محروم و 
نیازمند و توزیع کمک های نقدی، بسته های 
فرهنگی، جهیزیه، سبد غذایی و گوشت گرم 

با همکاری خادمیاران در شهرستان است.

تشکیل کانون های محله ای 
ورزش در کرمانشاه

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی استان کرمانشاه از تشکیل کانون های 
محلــه ای ورزش در این اســتان خبر داد و 
گفت: این امر در راســتای افزایش نشــاط 

اجتماعی جوانان صورت می گیرد.
ســیدمحمدجعفر امامیان با اعالم تشکیل 
کانون های محله ای ورزش گفت: شناسایی 
نیازهای روز جوانــان و جامعه از مهم ترین 
وظایف خدمتگزاران آســتان قدس رضوی 
است و تشــکیل کانون ورزش، نشان دهنده 
نیازســنجی صحیح خادمیاران رضوی در 
کرمانشاه است.وی خواستار استفاده از ظرفیت 
باشگاه های ورزشی استان شد و افزود: الزم 
است مدیران کانون ورزشی، ضمن شناسایی 
عالیق ورزشی نیازمندان، زمینه های استفاده 
رایــگان آن ها را از خدمات ورزشــی فراهم 
کنند.امامیان گفت: هدف اصلی آستان قدس 
رضوی از تشــکیل کانون های خادمیاری، 
محرومیت زدایــی و خدمت به نیازمندان با 
استفاده از توانمندی های خادمیاران است.

عیادت خادمیاران رضوی از 
مددجویان شهرستان ساری

آســتان: اعضای دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در استان مازندران و تعدادی 
از خادمیاران از مرکز توان بخشی شبانه روزی 
ســالمندان امــام رضا)ع( ســاری دیدار و 
از مددجویــان این مرکــز دلجویی کردند.
مسئوالن این دفتر و تعدادی از خادمیاران 
ضمــن بازدیــد از این مرکز توان بخشــی 
شبانه روزی که بیش از 50 نفر سالمند زن و 
مرد از نقاط مختلف استان را در طول سال 
خدمت رسانی می کند، مسائل و مشکالت 
این مرکــز را نیــز بررســی کردند.مرکز 
توان بخشی سالمندان امام رضا)ع( از 6 سال 

قبل مشغول خدمت به سالمندان است. 

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

 قدس/ حسین رسول زاده    از دامنه های پربرف قفقاز 
آمده اند؛ از سرزمین نظامی گنجوی و خاقانی شروانی. در حرم 

آقای غریب، غریب نیستند. اینجا هیچ  کس غریب نیست؛ 
حتی اگر به زبانی دیگر تکلم کند که زبان عشق، رساتریِن 
زبان هاست. زمزمه ای که بر لب دارند سرود عشق و محبت 
است. سرودی که گاه به گرمی اشک هم میهمان می شود.

کاروانشان که به میانه صحن می رسد می ایستند تا دعا بخوانند 
و اذن دخول بطلبند. ته لهجه آذری را می شود در عبارات عربی 

که  می خوانند پیدا کرد. 

 شیعیان آذربایجان ارادتمندان حضرت رضا)ع( هستند
»البروس حسین اف« مسئول کاروان 980 نفره آذربایجانی هاست. 
جوان اســت و بریده بریده حرف می زنــد. می گوید: 980 نفر 
هســتیم که از شــهر باکوی آذربایجان برای زیارت حضرت 
رضا)ع( به مشــهد مقدس آمده ایــم. تأکید می کند: 470 نفر 
از همراهانمان، برای نخســتین بار است که به زیارت حضرت 

رضا)ع( آمده اند. 
توضیح می دهد که بســیاری از این زائران با توجه به شرایط 
مالی و محدودیت هایی که دولت برای آن ها ایجاد کرده است 
مشــکالت را به جان می خرند و با عشــق قدم در این ســفر 
می گذارند و پس از بازگشت سبک زندگی آن ها عوض می شود 
و دید متفاوتی نسبت به اهل بیت)ع( به ویژه حضرت رضا)ع( 

پیدا می کنند.
حســین اف از عشــق و ارادت هموطنانش به ساحت قدسی 
حضرت رضا)ع( می گوید: شــیعیان آذربایجان از ارادتمندان 
حضرت رضا)ع( هستند و بسیاری از آنان تمام داشته های خود 
را وقف این حضرت می کنند، چون معجزات، کرامات و عنایات 
بسیاری از حضرت مشــاهده کرده اند و امام رضا)ع( با محبت 

ویژه شان بر دل های آن ها اثر می گذارند.
مسئول کاروان زائران کشور آذربایجان تأکید می کند: هر چه 
ارتباط قلبی با ائمه اطهار)ع( بیشتر باشد، تبعیت، همراهی و 
همدلی هم بیشتر خواهد شد و بدون شک این ارتباط، یکطرفه 

نخواهد بود و عنایت های آنان نیز شامل حال ما خواهد  شد.
درباره سفرش هم توضیح می دهد که صرفاً سفری زیارتی است. 
می گوید: از زمانی که به مشــهد وارد می شویم تالش داریم تا 
تمام اماکن زیارتی چه در شهر مشهد و چه در شهرهایی که در 

مسیر سفر هستند را زیارت کنیم و این موجب افتخار ماست.

  ارتباط دائمی با زائران آذری زبان در فضای مجازی
مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی می گوید: رواق 

کوثر در همه ایام سال پذیرای زائران آذری زبان است. 
سیدمحمدجواد هاشــمی نژاد در عین حال تأکید می کند: به 
منظور خدمت رسانی و ارتباط مداوم با زائران کشور آذربایجان 
تولیدات مکتوب و دیجیتال از طریق فضای مجازی برای آنان 

ارســال می شود. مدیر امور زائران غیرایرانی توضیح می دهد: با 
توجه به تشرف ساالنه نزدیک به یک میلیون زائر غیرایرانی به 
حرم مطهر و بازدید صدها گردشگر از مجموعه اماکن متبرکه 
و همچنین ارتباط عاطفی هزاران نفر از عاشقان حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( در سراسر دنیا با این حرم شریف، ضرورت 
تولیدات فرهنگی همچون ویژه نامه ها و ماهنامه های تخصصی 
و ارســال از طریق فضای مجازی برای این مشتاقان احساس 

می شد.
وی بیان کرد: از سوی دیگر عمده زائران غیرایرانی حرم مطهر 
امام رضا)ع( زائرانی هســتند که به صورت حضوری مشــرف 
می شوند که نکته مهم ادامه ارتباط گیری با این زائران در پایان 
سفر آن هاست، از این رو سعی می شود با شیوه های مختلف این 
ارتباط ادامه داشته باشد و نسخه های جدید تولیدات مکتوب و 
دیجیتال به صورت ایمیل و از طریق پســت برای آن ها ارسال 
شود تا همچنان ارتباط این دسته از زائران با بارگاه منور حضرت 

رضا)ع( حفظ شده باشد. 

از دامنه های پربرف قفقاز تا صحن آفتابی حضرت 
دقایقی با کاروان زائرانی که از کشور آذربایجان به زیارت امام رضاj آمده اند

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

گفت وگو

خبر

رونمایی از نسخه تاریخی نخستین روزنامه کشور در گنجینه رضوی
قدس: معاونــت موزه هــا و ترویج میراث 
فرهنگــی ســازمان کتابخانه هــا، موزه ها 
و مرکز اســناد آســتان قــدس رضوی از 
رونمایی و معرفی نسخه تاریخی نخستین 
روزنامه رسمی کشــور در برنامه این هفته 
»سه شنبه های فرهنگی« آستان قدس رضوی 
خبر داد.»روزنامه وقایع اتفاقیه«، نخســتین 
روزنامه رســمی کشــور و دومین روزنامه 
فارسی و سومین روزنامه ایرانی است که برای 
نخستین بار در روز جمعه پنجم ربیع الثانی 
1267 برابر با 18 بهمــن 1229 و 7فوریه 
1851 با عنوان »روزنامچه اخبار دارالخالفه 
طهران« بــه همت میرزا تقی خان فراهانی، 
امیر کبیر و مدیریت میرزا جبار تذکره چی 
در تهران منتشر شد. انتشار این روزنامه در 
راستای اهداف امیرکبیر برای انجام تغییراتی 

بنیادین در ایران تلقی می شود. 
کمتر از یک ســال پس از چــاپ روزنامه، 
امیرکبیر کشته شد و »روزنامه وقایع اتفاقیه« 
خبر این واقعه را در شــماره 52 خود چاپ 
کرد.مهدی قیصری نیک گفت: 37 شماره 
نخست این روزنامه،  خطی است که به خط 
میرزا عبداهلل خلج نوشته شده و این نسخه ها 
تنها در آرشــیو مطبوعات آســتان قدس 
رضوی وجــود دارد و از این نظر این مجلد، 

منحصر به فرد است. 
 ســی و ششــمین برنامه »سه شــنبه های 
فرهنگی آســتان قدس رضــوی«؛ رونمایی 
آثــار فرهنگی و نفایــس گنجینه رضوی، 
در روز سه شــنبه 12 آذرماه ســال جاری 
در محل موزه قــرآن و هدایای مقام معظم 
العالی( برگزار می شــود. رهبری)مدظلــه 

محصول تالش های امیرکبیر میهمان این هفته »سه شنبه های فرهنگی« است
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روزنامـه صبـح ایـران

ضرورت وحدت گفتمانی میان امام و امت   حوزه: حجت االسالم حمیدرضا مهدوی ارفع در دوره دانش افزایی اساتید اخالق، نهج البالغه و صحیفه سجادیه حوزه علمیه خراسان، در مدرسه علمیه قرآن و 
عترت مشهد، ایجاد اندیشه و مکتب علمی مبتنی بر اندیشه های اسالمی و تشکیل نظام اسالمی را از پایه های ایجاد تمدن نوین اسالمی عنوان کرد و گفت: باید وحدت میان امت و امام در زمینه گفتمان ها و عقیده ها 

به وجود بیاید و این امر با کادرسازی، نظام سازی و احیا و پیاده سازی دستورات حضرت علی)ع( در نهج البالغه، در جامعه اسالمی امروز محقق می شود. 

  آیت اهلل کعبی در مراسم رونمایی از کتاب
 »اصول و مبادی فقه حکومتی« عنوان کرد

 تدوین فلسفه علوم انسانی اسالمی
 مقدمه فقه حکومتی

مهر: جلســه رونمایی از کتــاب چهار 
جلدی »اصول و مبادی فقه حکومتی« اثر 
حجت االسالم ذبیح اهلل نعیمیان روز شنبه 
در قم برگزار شــد. آیت اهلل عباس کعبی 
در این مراسم گفت: فقه حکومتی دارای 
پیش فرض هایی است؛ پیش فرض نخست 
وجود حاکمیت دین در هر زمان و مکان 
است؛ دوم وجود رهبری الهی برای پیشبرد حاکمیت دین و تحقق اهداف دین؛ سوم 
وجوب عقلی و شرعی دولت در اسالم است؛ پیش فرض چهارم آن است که رهبری 
حکومت اسالمی، تدابیر عالیه برای اداره حکومت در هر زمان و مکان داشته که به 
این تدابیر عالیه در اصطالح فقه جواهری سیاست های شرعی گفته می شود؛ پنجمین 
پیش فرض این است که این تدابیر بر پایه تحقق مصالح عالیه و جلوگیری از مفاسد 
اتفاق افتاده است؛ ششم وجود مسئله ای به نام حکم حاکم است و اینکه تمام امور 
مسلمین برای تحقق حاکمیت دین، اقامه شرع اهلل و وجود این تدابیر عالیه که برای 
جلب مصالح و دفع مفاسد باید پیش بروند، برپایه »حکم حکومتی« باشند و امام جامعه 
باید حکم صادر نماید و پیش فرض هفتم وجود اهداف عالیه اســالم است که امام 
مسلمین در منظومه معارف اسالم می خواهد اهداف اسالم را ولو به شکل مرحله ای 
پیش ببرد. اگر این پیش فرض های هفت گانه را در نظر بگیریم آنگاه می توانیم از فقهی 

به نام »فقه حکومت« حرف به میان آوریم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: همه این پیش فرض های هفت گانه فقه 
حکومتی، با وجود امام راحل و تشکیل نظام اسالمی و تدابیر و حکم های حکومتی 
که امام صادر می کرد و نگاه جامعی که به اهداف اسالم در حکومت داشت، محقق 
شد؛ بنابراین امام در نگاه کالن فقهی اش با پیش فرض والیت عامه فقهی وجود دولت 
در اســالم، وجود سیاست های شرعیه و تدابیر عالیه سیاسی و احکام حکومتی که 
صادر می کردند، در واقع فقــه حکومتی را پیش بردند. فقه حکومتی بدون تحقق 
حکومت را نمی توان از لحاظ نظری و عملی به شــکل یک نظام فقهی ارائه بدهیم.

  تفاوت فقه سنتی و فقه حکومتی
آیت اهلل کعبی با بیان اینکه نگاه فقه حکومتی، تحقق اهداف اسالم در بستر حکومت 
است، گفت: نگاه فقه حکومتی، مصالح و مفاسدش توسط ولی امر و حاکم جامعه پس 
از مرحله فعلیت احکام تشخیص داده می شود، اما در فقه سنتی مصالح و مفاسد در 
مرحله مبادی حکم شرعی قرار دارد. در فقه سنتی »سیاسات« تدابیری است که فقیه 

برای تعیین تکلیف افراد مشخص می کند، نه برای اداره حکومت و جامعه.
وی تصریح کرد: حضرت امام)ره( و رهبری)حفظه اهلل( می خواهند فقه حکومتی در 
بستر فقه سنتی و حفظ اصالت ها رشد کند، بنابراین تأکید دارند کسانی فقه حکومتی 
را تدریس کنند که کرسی درس خارج داشته باشند و نباید مباحث فقه حکومتی را 
مبتــذل، ضعیف و بدون پایه در حوزه معرفی کرد. در ابتدای انقالب دو رویکرد فقه 
پویا و فقه سنتی ایجاد می شود؛ فقه پویا یک نحوه اجتهاد آزاد در مقابل فقه سنتی 
بود؛ از این رو امام فرمودند: »همین فقه سنتی، پویاست و من معتقد به فقه جواهری 
هستم«. رهبری معظم هم عمیقاً معتقد به فقه جواهری هستند و در دروس خارج 
و آثار ایشان مثل کتاب »جهاد« و همچنین در بحث های مکاسب و قصاص ایشان، 
رویکردی 100 درصد جواهری و  با فرض حکومت دینی و پیش فرض های هفت گانه 
دارند.وی در پایان گفت: فقه حکومتی بسترهای نظام  ساز می خواهد. چند مقدمه برای 
این نظام سازی الزم است و به نظر بنده ابتدا باید »فلسفه علوم انسانی اسالمی« تدوین 
و سپس مبتنی بر آن، نظامات اسالمی بر پایه کتاب و سنت تنظیم شود؛ مانند نظام 
فرهنگی، نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...؛ آنگاه بر مبنای نظامات و بهره مندی 
از »اصول فقه« باید بتوانیم مسائل اصول فقه را با »رویکرد حکومت« برجسته کنیم و 
در مرحله بعدی باید قاعده سازی فقهی متناسب با رویکرد نو صورت پذیرد؛ در مرحله 
آخر نیز باید »تبویب« و صورت بندی جدید ساختار فقهی انجام گیرد؛ من معتقدم 

حتی فقه عبادت را هم می توانیم با رویکرد حکومت تبویب کنیم.

گفتار

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نــژاد    افقی که 
مدرنیته از عصر روشــنگری تاکنون به سوی آن 
حرکت کــرده، کم کردن نیاز جامعــه به اقتدار 
دولت سیاسی است. موضوعی که با ظهور فضای 
مجــازی، مدل های حکمرانــی را با چالش های 
جدیدی روبه رو کرده؛ آنچه می خوانید بخش اول 
گفت و گوی ما با حجت االسالم حسین مهدی زاده، 
پژوهشگر فرهنگستان علوم اسالمی قم در همین 

موضوع است.

 جناب مهدی زاده! به نظر می رسد فضای 
را  دولت  نهاد  کوچک سازی  امکان  مجازی 
مهیا کرده است؛ این موضوع نهاد حاکمیت 

را با چه چالش هایی روبه رو می کند؟
بــه نظرم جواب به این پرســش بــه خوانش ما 
از مدرنیتــه برمی گردد. مدرنیتــه از لحاظ نهاد 
اجتماعی سه خوانش اصلی دارد؛ خوانش اول که 
در ایران رواج دارد و در قانون اساســی ما تسری 
پیدا کرده و جمهوریت ذیل آن تفسیر می شود این 
است که نهاد زندگی اجتماعی بهینه، جایی است 
که انسان ها از طریق »قانون« اجتماعی که محصول 
گفت وگو و تفاهم عمومی بر سر آن است جامعه  را 
به آزادی و انضباط می رساند و از استیال و شلختگی 
رهایی می بخشــد. در این خوانــش که خوانش 
جامعه قانون است، نقش دولتمرد و نظام سیاسی 
بســیار مهم و اساسی اســت، چرا که نهاد تولید 
قانون و ضمانت ســخت و نرم از آن، دولت است. 
خوانش دوم که پیچیده تر اســت و کمتر به آن 
پرداخته شده، مدرنیته به عنوان جامعه بازار است؛ 
یعنی نهاد جامعه، بازار بده بستان است و الگوی 
بازار اقتصادی بر کل جامعه حاکم اســت. در این 
خوانش، انســان بهینه، انسانی است که با انگیزه 
منفعت جویی در هر رابطه اجتماعی حاضر شود، 
اما به جای اینکه مثل ارباب ها با ســلطه گری به 
منافعش برسد، عقلش را به کار بیندازد تا بتواند 
آورده خود را بهتر و بیشــتر بفروشد و محصول 
دیگران را ارزان تر بخرد. در این خوانش از مدرنیته، 
همــه روابط اجتماعی به یــک رابطه و کنش از 
جنس خرید و فروش تأویل می روند؛ حتی روابط 
سیاسی و یا روابط خانوادگی و آینده ای که برای 
هر رابطه ای در نظر گرفته می شود، آینده یک بازار 

و تحوالت آن اســت. خوانش سوم 
هم خوانش سوسیالیسم است که 
البته یک واکنش نسبت به خوانش 
اول و دوم بــود و در نهایت هم در 
نیمه دوم قرن بیستم زمینگیر شد. 

  نقش جامعه بازار در تحول 
است؟ چقدر  مناسبات  این 

جالب اســت که هــم خوانش 
اول و هم خوانش ســوم در نهاد 
جامعه وابستگی ویژه ای به دولت 
و دولتمرد سیاســی دارند، ولی 
در نظریه جامعه بازار از اســاس 
همیشه فکر می شده است شاید 
روزی برسد که نیاز ما به دولت 
سیاســی آن قدر حداقلی شود 
که بتوان گفت مــا دیگر دولت 
سیاســی نمی خواهیــم و همه 
مسئولیت های آن در بقیه جامعه 
قابل پخش اســت؛ یعنی دست 
»نامرئی« بــازار می تواند به جای 

دســت مرئی دولتمرد سیاسی بنشیند. هرچند 
100 ســال پیش این نگاه افراطی و ایده آلیستی 
به نظر می رسید اما به اعتقاد بنده، فضای مجازِی 
موجود به رئالیستی شدن این مدعا کمک عجیبی 
کرده است که باید به آن توجه کرد. امروز صحبت 

از نوعــی از جامعــه اســت که در 
آن کنشــگران اصلی، کنشــگران 
اقتصادی هســتند و بــرای ایجاد 
یک جامعه واحد ملی و یا جهانی، 
دیگر به دولت )state( چنانچه در 
علوم سیاســی معهود است نیازی 
نیســت. به اعتقاد من هســته 
مرکزی تحوالتی که در نسبت 
حکمرانی و فضای مجازی باید 
به آن توجه کرد، ساختی است 
کــه امروز فضای مجــازی پیدا 
کرده است، ساختی که متناسب 
بــا قــدرت یافتن ســرمایه دار 
اقتصادی اســت، نه کســی که 
اقتدارش را از طریق فرایندهای 
سیاسی جمع آوری کرده است.

  ادامه حیات نئولیبرالیسم 
چگونه خواهد بود؟

یک نکته مهم درباره آمریکایی 
شدن قرن بیســتم هست که 
باید برای طرفداران انقالب اســالمی مهم باشد. 
آمریکا از آغاز قرن بیستم با وارد شدن در میدان 
توسعه مدرن توانست یک نسخه از مدرنیته ارائه 
دهد که در آن ســلطنت، از یک فرصت سیاسی 
که در اختیار شاه ها و امپراتورها قرار می گرفت و 

آن ها سلطه گری خود را از طریق بردگی و رعیت 
کردن مردم بدســت می آوردنــد، به یک فرصت 
اقتصادی که در اختیار کنشگران ارشد اقتصادی 
قــرار می گرفت، تبدیــل شــد و آن را در قالب 
»انحصار« در کنش بازاری به منصه ظهور رساند. 
دوره اوج این دوران را نئولیبرالیسم نام گذاشتند، 
اما در این دوره، قدرت و نهاد دولت و سیاســت 
همچنان نقش کلیدی در هدایت جامعه داشتند. 
ریگان، تاچر، پینوشه دیکتاتور سابق شیلی و... همه 
کارگزاران اصلی سالطین جدید بودند و ظاهِر نهاد 
جامعه دیگر اربــاب و رعیت نبود، بلکه یک بازار 
رقابت آزاد بود که انسان ها احساس آزادی زیادی 
در آن داشــتند. نظریه کینز در حل بحران رکود 
بــزرگ 1930 آمریکا نیز در ابتدا نیاز ویژه به این 
دولت مقتدر را تقویت کرد که در اصل واســطی 
بین سالطین جدید و جامعه جدید بود، اما اتفاقی 
که در عصر فضای مجازی افتاد تأکید بر این نکته 
بود که فناوری های ارتباطات کار نهادهای دولتی 
را با چنان کیفیت و سرعتی برای صاحبان جامعه 
بازار انجام می دهند که دولتمردان حتی با رانت و 

سرکوب هم نمی توانند به آن نزدیک شوند.

 نقش ســرمایه ای اطالعات نیز از همین 
موضوع نشأت می گیرد؟

آنچه در مــورد حکمرانی فضای مجازی اهمیت 
دارد دسترســی به داده های بزرگی اســت که از 
تجمیــع داده های کوچک تولید می شــود. مثاًل 
بانک مدرن پول های کوچک ما را به بهانه خدمات 
انتقال پول، به پول های بزرگ با قابلیت های بزرگ 
بدل کــرده و آن را در اختیار غول های اقتصادی 
قرار داده است. فضای مجازی نیز اطالعات جزئی 
و روزمره زندگی ما را به اطالعات بزرگ که قدرت 
کنترل و جهت دهی جامعه را دارند بدل می کند 
و آن را در اختیار صاحبان و شــیفتگان مدرنیته 
قــرار می دهد تا با آن آینــده را بیش از پیش در 
جهت این هدف به پیش ببرند. در اینجا نیز مثل 
آنچه در بازارهای مالی رخ می دهد، شفافیت اصاًل 
معنا ندارد. اطالعات، ثروتی بسیار گرانبهاتر از پول 
برای مدیریت جامعه است؛ در این فضا همان گونه 
که مــردم آزادی ورود به دنیای مجازی را دارند، 

سامانه ها نیز حق استخراج اطالعات را دارند.

حجت االسالم مهدی زاده در گفت وگو با قدس از حکمرانی در عصر فضای مجازی می گوید

انتقال قدرت از فرایند سیاسی به سرمایه داری اقتصادی چالش های مدیریت دولتی 
در عصر فضای مجازی

اندیشه: یکی از گزاره هایی که پس از سیطره 
و رشد پلتفرم ها و استارت آپ ها به وجود آمد 
این بود که چرا کارکرد فضای مجازی وقتی 
توســط بخش خصوصی مدیریت می شــود 
بهتر از زمانی است که یک دولتمرد بخواهد 
مدیریتش کنــد؟ چون فســاد و لختی در 
شــخصیت سیاســی وجود دارد که ســعی 
می کنــد با رابطه و نه خالقیــت، کار خود را 
پیش ببرد؛ این ســبب می شود شرکت های 
خصوصی از شــرکت های دولتی بهتر عمل 
کنند.فضای مجازی ســبب شده شرکت ها 
اطالعات و نیازهای مردم و سبک زندگی آن ها 
را ثبت کرده و در حقیقت مدیریت یک جامعه 
را بر عهده بگیرند؛ اکنون تاکســی اینترنتی 
رقیب مدیریت نهاد حمل و نقل دولتی است. 
دولتمرد سیاســی در این میان به طورقطع 
حذف خواهد شــد و نمی توانــد مدیریت و 
رقابتی را شکل دهد؛ چرا که سرعت خالقیت 
او باال نیست. دولتمرد باید از نظام های قانونی 
مجوز بگیرد تا سلسله مراتب را طی کند ولی 
در شرکت خصوصی این گونه نیست. در این 
مدل، قدرت کم کم از دست دولت خارج و در 
دست ابرشرکت ها متمرکز می شود؛ قدرتی که 
قرار بود جلو تمرکز آن گرفته شــود دارد به 
دست ابرثروتمند ها می افتد. در ماجرای تلگرام 
در دی 96 وزیــر ارتباطات بــه پاول دوروف، 
مؤســس تلگرام توییت زد و به یک پیام در 
شبکه اجتماعی متوسل شد؛ یعنی حتی این 
تحول، نهاد قضاوت را نیز تحت تأثیر قرار داده 
است.نهاد امنیت نیز در این فضا در حال تحول 
است؛ نمونه ساده و همه فهم آن بازی پوکمون 
بود که در آن می توانستند به کمک یک بازی، 
مردم را در یک نقطه جمع یا از یک مکان دور 
کنند. ابزارهای امنیتی که این دستگاه ها آورده 
است در عین اینکه به مردم آزادی داده، رفتار 
مردم را نیز ماشینی کرده است. از یک طرف 
می توانند مــردم را مدیریت کنند و از طرفی 
آن هایی که می توانند مردم را مدیریت کنند، 
نه دولت ها بلکه ابرشــرکت ها هستند؛ تمام 
مسائلی که در مورد آزادی وجود دارد، به نحو 
100درصدی به دست شرکت ها رسیده است. 

 هسته مرکزی 
تحوالتی که در 
نسبت حکمرانی 
و فضای مجازی 
باید به آن توجه 
کرد، قدرت یافتن 
سرمایه دار اقتصادی 
در مقابل کسی 
است که اقتدارش را 
از طریق فرایند های 
سیاسی بدست 
آورده است

بــــــــرش

یادداشت شفاهی

حجت االسالم حسین مهدی زاده

اندیشه
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فراخوان مناقصه
 نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ︠︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝ــ﹩ وا︡﹨︀ی 

 ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭ــ﹇︀﹠﹞ ا﹡︖︀م ﹅︣︵ ︠ــ﹢د را از ﹤︺︋︀︑
︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
 ️﹁︀︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠١٧٢، از در
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑ــ︀ اراــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎ــ︣ان و 
️ ﹨︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٨٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ﹤ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ر﹁︀﹨﹩ دا﹡︪﹍︀ه︋  ️ ا﹝﹢ر︎  ︣︡﹞ ︧ــ︀︋︡اری
︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴-︵︊﹆﹥ اول    ﹫ــ ︡ - رو︋︣وی︫  ︪ــ︀﹡﹩ : ﹝︪ــ﹡

︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٩/١١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٩/١۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٩/٢۴
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٩/٢۵ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

/ع
۹۸
۱۱
۰۰
۴

آگهى مناقصه كتبى 
شهردارى گناباد

︫ــ︣داری ﹎﹠︀︋︀د در ﹡︷︣ دارد در ر︻︀️ ﹝︀ده 
۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ ︫︣داری ﹨︀ ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت 
 ﹉﹫︧ــ︀زی (︗︡ول ﹎︢اری وآ︨﹀︀﹜️ و﹝﹢زا︋
﹁ــ︣ش ︠﹫︀︋ــ︀ن ا﹝ــ︀م ︠﹞﹫﹠ــ﹩؛ ﹡︀︮︣ ︧︠ــ︣و؛ 
 (︣︡︾ ــ︡ی؛ و﹝﹫ــ︡ان ا﹝ــ︀م و﹝﹛︡ه ؛ا︫ــ﹢ر
را︋︣ا︨ــ︀س ﹁︨︣ــ️ ︋ــ︀ی ر︫ــ︐﹥ ا︋﹠﹫﹥ راه 
 ︳︀ی وا︗︡ ︫︣ا﹨ ️ ﹋︫︣ ﹅︣︵ و︋︀﹡︡ ︨︀ل٩٨از
 ️︗ ︡﹠﹡︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹛ .︡︀﹝﹡ وا﹎ــ︢ار
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ︋﹥ 
 ︀︣داری ﹎﹠︀︋︀د ﹝︣ا︗︺﹥ وا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ︫ــ ︡وا
︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٠۵١۵٧٢٢٢٢٧۶︑﹞︀س
 ︧﹫﹟ زاده ︫︣دار ﹎﹠︀︋︀د

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
 ﹩﹞︀︨ راه ﹎︧︐︣ش ﹁︀رس ️﹋︫︣

︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣٣٢
 ︀ ︡اران و﹞︀︨ ﹤﹫﹚﹋ ︨ــ﹫﹙﹥ از﹢﹠︡︋
﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩ آ﹡︀ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ 
﹝ــ﹩ آــ︡ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
ــ︣﹋️ ﹋﹥ در روز دو︫﹠︊﹥  ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︫ 
 ﹏﹞ در ︊︮ ٩٨/٩/٢۵ راس ︨︀︻️ ٨
︠﹫︀︋ــ︀ن  ︫ــ︣﹋︣د  در  وا﹇ــ︹  ︫ــ︣﹋️ 
 ١٩ ︎ــ﹑ک   ،١٩ ︪ــ﹞﹥،﹁︣︻﹩  ﹎ــ﹢دال 

﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡. ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر︋ 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

۹ع
۸۱
۱۰
۱۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ︠︀ک و ﹝﹠︀︋︹ 
آب ﹁︣از ︋﹠︡ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره 

︔︊️ ٢١٢٨٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۶٧٨۴۵    
 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
 ︫︡ــ︣﹋️ در وا ﹏﹞ - ــ︡ : ١ ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ︫ 
︔︊︐﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︋ - ︩︡ ﹝︣﹋︤ی 
- ︫︣ ﹝︪ــ﹞-︡﹙﹥ ا﹜︫ ﹤﹢﹋-﹤﹫﹫︡ا﹋︊︣ی 
ذو﹇﹩٢٣-﹋﹢︫ ﹤﹫︡ا﹋︊︣ی ذو﹇﹩٢٣,٠١-︎﹑ک 
٠-︵︊﹆﹥ ز︣ ز﹝﹫﹟-︋﹥ ﹋︡︎︧︐﹩ ٩١٨۶٣٧۴٨۵٢ 
︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح 

 .︡ق ا︮﹑ح ﹎︣د﹢﹁
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن 

ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 
(۶٧٩١٣١) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾

۹ع
۸۱
۰۹
۰۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ دارو︨︀زی 
آ﹋︀م ︋︣︑︣ ︫︣ق ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٣٣٩۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

    ١۴٠٠٧٢٩٧٣۵۶
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ١٣٩٧,٠۴,١٢ ﹝ــ﹢رخ  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ︑︺︡اد 
ــ﹥   ︨﹤ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه از ︀ر ﹡﹀︣︋ 
﹡﹀︣ ﹋︀﹨︩ ︀﹁️ و ﹝︀ده ٣١ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 

 .︫︡︣ح ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د ﹤︋
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن 

︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و 
(۶٧٩١۵١) ︪︡﹞ ︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری﹢﹞

۹ع
۸۱
۰۹
۴۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︤د ︧﹠︀ ︨︀م ﹡﹢ش دارو ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٢٨۴٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵٨٨٠١۶    
 ﹤﹫︲︣﹞ ﹜﹡︀  ︠- ١ : ︡ ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٧,١۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︀﹡﹛ ا﹡︪︡ــ﹥ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹡︥اد  ︀﹡ــ﹛ آزاده ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹡︥اد ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣٣۶٧٢۴۶٢ -︠  ︨ــ﹠﹢﹞ ﹩︭ــ﹏ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٢٧٠٧٠٠ -︠ 
﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٠۶١٣۵٨٩٧۵ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ٢ ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ ٢- ︋︀زرس ا︮﹙﹩ آ﹇︀ی ︋﹠︀م 
 ﹉ ︫ــ﹊︣ا﹡﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣٢١٢٧٧۴ - ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل آ﹇︀ی ا﹡﹢︫﹫︣وان ر﹝︱︀﹡︍﹢ر ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٢٢۵٢۴٢٠٣ ︋︣ای ﹝︡ت

︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ ٣-روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. 
(۶٧٩١٣٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۰۹
۴۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︮﹠︺️ ︀ران ا﹡︣ژی ﹎﹠︀︋︀د ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣۴٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٣١۴١٢۴    
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٨,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١-ا﹝﹫︣ ︺﹆﹢︋﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨٧٣۵۵١٩ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از 
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩۴٨۵٩۵٢   ︫﹤  ︋﹩︐︠︡﹫ ﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ٢- آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹫︀ن︋   ︨﹤ ﹠︺️ ︀ران ا﹡︣ژی ﹁︡ک ﹇︡ر ١٠٣٨٠۶٠۵٠۵١︋   ︮️﹋︫︣
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ️﹝٠٩١٩٩٣١٧٣١ ︋﹥ ︨ــ ﹩﹚﹞ ︀ن ︋﹫︡︠︐﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره﹫﹝﹫﹨ا︋︣ا ︡﹝﹞ ︣ه ٣- آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ــ ﹤︋
۴- آ﹇︀ی ︨ــ︺﹫︡ ﹁﹢﹐دی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣٠۴١۵١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ۵-آ﹇︀ی ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ﹫︡ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩٠٩١٩۵۴٧٩٩٠ ︋﹥ 
︀ ا﹝︱︀ء دو  ﹀︐﹥ ،︋︣وات ،﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩︋   ︨، ﹉ ﹏﹫︊﹇ ــ︣﹋️ از ︀دار و ︑︺︡آور︫  ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه -٢ ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق︋ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ (﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ،︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︊︀ن ا﹝︱︀ (ر︀︮ از ︣﹀﹡
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹎﹠︀︋︀د (۶٧٩١۶۴)

۹ع
۸۱
۰۹
۶۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ا﹝﹫︡ ︀د﹎︀ران ﹝︀﹡︡﹎︀ر ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٣٢٢۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٨۴١١٣    
 ️﹋︣ ــ︡ : - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی︫  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡. - ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︠︡﹝︀ت ﹝︋ ️︣︡︣د︀ر ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٣١۶٢٩١٨ ︋︺﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ ︫ــ︣﹋️ و ﹝﹞︡︑﹆﹩ ا﹋︊︣زاده ﹁︣︠︀﹡﹩ ︋︺﹠﹢ان 
﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩   ︫﹤ ــ︣ق︋   ︫﹜︀﹇ ︦︣د ــ︣﹋️︎   ︫-١ :︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا ﹏︣ار ذ﹇ ﹤ ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨️︗ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل
 ٠٩۴٣۶٢١١٩۴ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٢١٢١٢٧٩٢٣٧ ۴- ا﹋︊︣︮︀︋︣ی ﹁︣︋  ﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣۴۴١١۶٩٧ ٣- ︻︊︀︨ــ︺﹙﹩ ﹝﹠︤ل آ︋︀دی︋  ١٠٣٨٠٣٢۶٩٢۴ ٢- ﹝︣︑︱ــ﹩ ﹡︺ــ﹩ راد︋ 
﹞﹑︾ -۵︧ــ﹫﹟ ﹢︨ــ﹀﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧٠١۴٢۵٠۴٠ ۶- ا﹞︡زه ︑︀ب ﹫︀ن ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣٨۴٧٣٢۵۵ ٧- ﹡︺﹞️ ا﹜﹥ ︸︋ ︿︣︀﹡︥اد ﹝﹢︨﹢ی ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴١٧۶٣۶۶٨ 
︋︺﹠ــ﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︨ــ﹫︡︑﹆﹩ ︑﹢﹋﹙﹩ ﹡︥اد ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣١٣۵٩٨١٣و ︫ــ︣﹋️ ︻﹞︣ان ا﹝﹫︡ ︀د﹎︀ران ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١٠٣٨٠۵٠٧۴۶٠︋﹥ ︑︣︑﹫︉ 

︋︺﹠﹢ان ا︻︱︀ی ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. -︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ١٣٩۶ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. 
(۶٧٩١٨۵) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۰۹
۶۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹎︣ان ︫︣﹋︐︀ی ︑﹊﹑ن ︑﹢س و ︀︋︀ ︑﹢س و ︡ن ︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١۵۵۴ و 
    ١٠٣٨٠٢٧٢۵۴٧ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

 ٠٩٣۵۶٧٠٢٢١ ﹩﹚﹞︡﹋ ︣﹁ ﹩﹝︨︀﹇ ︡﹝﹞ ︀ذ ︫︡ : ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︨︐︺﹀︀ آ﹇︀ی︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ رخ ١٣٩٨,٠٨,١۴﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︧﹚︖︑ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر ﹤︋
︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت  ︣ای︋  ــ﹞️ ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨﹤ ︀﹡﹛ ﹎﹙﹠︀ز آزادی راد ﹋︡﹝﹙﹩ ۵٢۴٩٣۵٠١۵١ ( ︻︱﹢ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل )︋  ا ز ︻︱﹢ــ️ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه︠ 
︑︭︡ی ﹝︡︣ان ︑︀︑︀ر ١۴٠٠,٠٣,٠٩ ︗︤﹍︀﹟ ا︪ــ︀ن ﹎︣د︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ و ا︨ــ﹠︀د ر︨ــ﹞﹩ و ︑︺︡آور ︋︀﹡﹊﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ، ︨ــ﹀︐﹥ ، ︋︣ات و 
اوراق ︋︀دار ︋︀ ا﹝︱︀ ︔︀︋️ آ﹇︀ی ﹝︡ی درودی (﹝︡︣︻︀﹝﹏) و ﹊﹩ از ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر و ا︨ــ﹠︀د ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︀ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ و (﹏﹞︀︻︣︡﹞) ︡ی درودی﹞ ا﹝︱︀ آ﹇︀ی
(۶٧٩١٨٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۰۹
۶۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹇︡س ر︲﹢ی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢٢١١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٧٩٠٣٢    
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۶,٠٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : -آ﹇︀ی ﹝﹢︨﹩ ﹝︡وی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙٠۴٢٠۵٣٠١٣۴﹩ 
 ﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۴٢٠٨٢۶٣٣︋   ︫﹤  ︋﹩ ︧ــ﹫﹟ ﹝﹫﹢ه ︡﹝﹞ ︣ه - آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ــ﹞️ ر  ︨﹤ ــ︀ز﹝︀ن ا﹇︐︭︀دی ر︲﹢ی )︋  ( ﹡﹞︀﹠︡ه︨ 
︨﹞️ ﹡︀︉ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ( ﹡﹞︀﹠︡ه ︫︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ و ︻﹞︣ان ﹇︡س ر︲﹢ی )- آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ︻︀︋︡ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩٣۶٢٠٩٨۴٩٢١ 
︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ( ﹡﹞︀﹠︡ه آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی) -آ﹇︀ی ﹝﹢︨﹩ ﹝︡وی ︋︺﹠﹢ان ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ ︋﹥ ﹝︡ت ٢ ︨︀ل ا﹡︐︀ب 
﹎︣د︡﹡︡ ب) ﹋﹙﹫﹥ اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫︣﹋️ از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ، ︨﹀︐﹥، ︋︣وات، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ و ا︨﹠︀د ︔︊︐﹩ و ︋︣دا︫️ 
 ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︣اه﹝﹨ ﹤︋ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ از ا︻︱︀ء ﹩﹊ ︣﹫︽︐﹞ و ا﹝︱︀ء ️﹋︫︣ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️︋︀︔ ︀ی ︫︣﹋️ ︋︀ ا﹝︱︀ء︋︀︧ از

(۶٧٩١٩١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

۹ع
۸۱
۰۹
۶۷

﹁︀﹋︐﹢ر﹁︣وش ︠﹢درو ︎︥و︑﹫︌ ٢٠۶TU٣ ﹝︡ل 
٩۵ ︋ــ﹥ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋︪ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
 165A0057031︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝  ︫﹤ ٢۵٣/٩٩ و ٩٨ ︋ 
 NAAP03EE8GJ821655﹩︫︀︨ــ ︫ــ﹞︀ره  و 
︀﹡﹛ ﹁︀︵﹞﹥ ارد﹡﹩ ﹋︀︫ــ︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د   ︠﹤ ﹝︐︺﹙ــ﹅︋ 

وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد. /ع
۹۸
۱۱
۰۲
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ وا﹡ــ️ ︨﹫︧ــ︐﹛ ︎﹫﹊︀ن 
ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ﹝︡ل  ــ﹥  ر﹡ــ﹌︨   ︋  ١۶٠٠OHV - ︌ــ﹫︑
١٣٨٨ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١١۴٨٨٠۵٣۵٨٢ و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ NAAA46AA2AG082405  ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک 
– ۵۵٧ ص ۴۶ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥   ۵۴

ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.  /ع
۹۸
۱۱
۰۰
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۱
۰۰
۳

ا﹠︖︀﹡︉ ا﹝﹫︣ ︗︺﹀︣ی ︋︖︡  ﹝︀﹜﹉ ︠﹢دروی ︎︥و ︎︀رس  
﹝︡ل ١٣٩۵ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︫︣︋︀﹡﹩ ۵٢ ا︣ان ٨۵۶ ج ۴٩ 
︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡﹥ NAAN81UEXGH060317  و ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر 161M0006623 ︋︺﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁︣وش 
︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥  ﹨︣﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣ــ﹢ر دارد  ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ١٠روز ︋﹥ د﹁︐ــ﹋︢﹞
︨︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫︣﹋️ ا︣ان ︠﹢درو وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن 
︫︣ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ﹞﹠︡ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︡︋ . ︡︀﹩ ا︨️ 
︎︦ از ا﹡﹆︭︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام 

︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎
/ع
۹۸
۱۰
۹۹
۸

︋︣گ ︨ــ︊︤ ﹋︀﹝﹫﹢ن ﹋︪ــ﹠︡ه ︨﹫︧ــ︐﹛ ︋﹠︤ 
︑﹫ــ︌ آ﹋︧ــ﹢ر 1843I-S-4*2 ﹝ــ︡ل ٢٠١۴ 
ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
۴۵٧٩٣٧C٠٢٩٢٠۵٢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
WDB94403211866216 و ︫﹞︀ره ︎﹑ک 
 ﹩﹡︀﹝︡ی ر﹞ ︣ان ٣٢   ٣٢٨ ع ۶٢  ︋﹠︀ما
﹡ــ︀م ︎︡ر ا﹞︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ٧۶ 
﹝ــ﹏ ︮︡ور ︑︀︊ــ︀د ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (︋︣گ ︨︊︤ ) ︠﹢درو ︨﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ︎︥و 
︑﹫ــ︌ GLX-XU٧ ۴٠۵ ﹝ــ︡ل ١٣٩٧ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای 
﹝︐︀﹜﹫﹉ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 124K1283252 ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
﹑ک ٣٣٣ ج ۵٩  ــ﹞︀ره︎   ︫NAAM01CE4JK403010
ا︣ان ٧۵  ︋﹠︀م ︨ــ︺﹫︡ ︫﹙﹩ ︋︣ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۱۰
۹۹
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ و ﹁︀﹋︐﹢ر ﹁︣وش ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︨﹫︧︐﹛ ︎︥و 
︑﹫ــ︌ GLX-XU٧ ۴٠۵ ﹝ــ︡ل ١٣٩٧ ر﹡ــ﹌ ﹡﹆ــ︣ه ای 
﹝︐︀﹜﹫﹉ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 124K1283252 ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAAM01CE4JK403010 ︫﹞︀ره ︎﹑ک ۵٧٨ ص ۴٢ 
اــ︣ان ١٣ ︋﹠︀م آ﹝﹠ــ﹥ ︻︡︋︀ــ︀ن آذر︠﹢ارا﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . /ع
۹۸
۱۱
۰۰
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۱۱
۰۱
۸

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎ــ︥و ٢٠۶ 
﹝ــ︡ل ١٣٩۶ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
NAAP41FE4- ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   172B0002427

HJ009083 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴٢۶ ق ٩٧ ا︣ان ۴٢ 
︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹁︀︵﹞﹥ داودی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︠ــ﹢دروی ︎︣اــ︡ ﹝︡ل 
١٣٧٨ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︫﹫︣ی رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٣٧۵و۵٢ اــ︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 00124184 و 
︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ S1412278604761 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا﹝﹫︡ 
﹝︤اری ︋︖︧ــ︐︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 
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،﹋︀رت  ﹝︱ــ︣ی  ﹝︀﹜﹊﹫️،︨ــ﹠︡  ︨︊︤،︨ــ﹠︡  ︋ــ︣گ 
 ۴٠۵SLX︠ــ﹢درو و ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝ــ︡ارک  ︨ــ﹢اری ︎ــ︥و
 ٧٧ ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ︨ــ﹀﹫︡  ر﹡ــ﹌  ︋ــ﹥ 
٨١ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ آ﹇︀ی ﹝︭︴﹀﹩ ︨ــ﹙︴︀﹡﹩  ٧٩٩ ی  ا︣ان

﹝﹀﹆﹢د وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد .
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روزنامـه صبـح ایـران

حوزه و دانشگاه می توانند مشکالت کشور را حل کنند   رسا:  آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی با تأکید بر تحول علوم انسانی اظهار کرد: به جای ترجمه علوم انسانی از منابع خارجی که با فرهنگ ما بیگانه 
است، باید این علوم در کنار فقه قرار گیرند که خاستگاه آن حوزه های علمیه است. اساس اسالم علم است و این مهم در هر دو نهاد حوزه و دانشگاه وجود دارد؛ دانشگاه ها و حوزه ها باید دوش به دوش هم جلو 

بروند؛ چراکه دشمن از همین همدلی و وحدت وحشت دارد. جایی که می تواند از مشکالت کشور گره گشایی کند همین دو نهاد هستند.

:آیت اهلل جوادی آملی در ادامه جلسات شرح نهج البالغه امیرالمؤمنین
در هیچ شرایطی حق ناامیدی نداریم

اســراء: آیت اهلل جوادی آملی در 
جلســه هفتگی درس اخالق خود 
و ادامــه سلســله مباحث شــرح 
نهج البالغه، به شــرح هشــتاد و 
پنجمین کلمه از مجموعه کلمات 
قصار نهج البالغــه پرداخت و بیان 
کرد: در این کالم که جزو وصایای 
آن حضــرت بــه فرزنــدش امام 

مجتبی)ع( است، فرمود: »الَْفِقیُه ُکلُّ الَْفِقیِه َمْن لَْم یَقنِِّط النَّاَس ِمْن َرْحَمِة اهللِ َو 
لَْم یْؤیْسُهْم ِمْن َرْوِح اهللِ َو لَْم یْؤِمْنُهْم ِمْن َمْكِر اهللِ«؛ فقیه کسی است که از یک 
سو جامع علم و عمل و از سوی دیگر جامع حكمت نظر و حكمت عمل باشد؛ 
در واقع عالم کامل کســی است که جامع بین معقول، مشهود و منقول باشد؛ 
یعنی بین علوم نقلی، فلسفه، کالم، عرفان و شهود، جمع سالم کرده باشد و در 
حالی که لحظه ای از شریعت بیرون نرفته، مشهودات و آنچه را اصحاب خاص 

حضرت می دیدند هم ببیند.
ایشان خاطرنشان کرد: فقیه کامل نیز کسی است که هرگز شخص یا جامعه ای 
را ناامید نكند، فرمود: »الَْفِقیُه ُکلُّ الَْفِقیِه« چون فقه تنها به فهمیدن این احكام 
پنج گانه نیســت، فقیه کامل کسی است که جامعه را امیدوار کند و از ناامیدی 
نجات دهد؛ ســّرش آن است که کل جهان با امید زنده است، چیزی که حاکم 
کل جهان باشد و رهبری کل جهان را بر عهده داشته باشد و از او بوی ناامیدی 
بیاید در عالم نیســت! چرا که نقشــه عالم به دست »رحمان« است و »رحمان« 
مقابل ندارد، بلكه این رحیم است که مقابل دارد و در قبالش منتقم است. کل 
عالم را رحمان اداره می کند... بنابراین هیچ کس در هیچ مقطعی حق ناامیدی 
ندارد و اگر کسی ناامید باشد یعنی دیگر کسی نیست که مشكل مرا حل کند، 
این است که می گویند یأس از رحمت خدا کفر است؛ »ال ییأَُس ِمْن َرْوِح اهللِ إاِلَّ 
الَْقْوُم الْكافُِروَن«؛ چرا کفر است؟ چون به این معنی است که دیگر کسی نیست 

مشكل مرا حل کند!

ْحمن« است  نقشه نظام هستی  و اداره عالم به دست »َالرَّ
آیت اهلل جوادی آملی افزود: مســتحضرید این فقه یک فقه اصطالحی است که 
ما در حوزه ها مشغول آن هســتیم، اما فقه در قرآن و روایات آن معنای جامع 
را دارد که »لِیْنِذُروا َقْوَمُهْم إِذا َرَجُعوا إِلَیِهْم«؛ غرض این است که حضرت فرمود: 
»اَلَْفِقیُه ُکلُّ الَْفِقیــِه َمْن لَْم یَقنِِّط النَّاَس ِمْن َرْحَمِة اهللِ«؛ حاال ده ها تحریم علیه 
ما باشــد، درِ رحمت الهی که تحریم نیست، کار هم به دست او است، منتها ما 
وظیفه  داریم کوتاهی نكنیم، مسئوالن ما موظف اند شب و روز تالش کنند و در 
خدمت مردم باشــند. این مطلب درستی است اما حق نداریم بگوییم راه بسته 
است چون فالن شخص یا فالن کشور ما را تحریم کرده، چون در رحمت الهی 

همواره به روی ما باز است.
وی تأکید کرد: پس »فهاهنا اموٌر ثالثة«؛ یكی اینكه خودمان تا می توانیم تالش 
کنیم، دوم بر مسئوالن ما الزم است عالمانه و محققانه شب و روز کوشش کنند 
و ســوم ما حق نداریم ناامید شویم و بگوییم راه بسته است، چون ما به خدای 

»اَلرَّْحمُن« مرتبط هستیم که قدرتش نامتناهی است.
آیت اهلل جوادی آملی با اشاره به ماجرای تبعید ابوذر به صحرای ربذه بیان کرد: 
وقتی خلیفه سوم خواست اباذر را از مدینه به ربذه تبعید کند دستور داد کسی 
حق ندارد او را بدرقه کند؛ ولی وجود مبارک حضرت امیر و حســنین و بعضی 
از اصحــاب تا آن مرز او را بدرقه کردند؛ در آن لحظه هر کدام یک فرمایشــی 

داشتند.
 وجود مبارک حضرت امیر به اباذر فرمود: اباذر! اگر تمام روز، زمین مثل فلز مس 
شود که هیچ گیاهی از آن نتواند بروید و هیچ قطره بارانی از فضا و هوا نبارد باز 
هم خدا می تواند بنده اش را روزی بدهد! اباذر عرض کرد: من هم قبول دارم! این 
یعنی چه؟ یعنی کلید و نقشه نظام هستی به دست »اَلرَّْحمن« است و »اَلرَّْحمن« 
دارد عالم را اداره می کند؛ بنابراین ما حق نداریم در هیچ مرحله ای ناامید باشیم؛ 

در نتیجه باید به رحمت رحمانیه الهی برگردیم.

تفسیر

اخالق

فاطمی نــژاد   نقــوی،  معــارف/   
پژوهشكده شهید سیدمحمدباقرصدر به تازگی 
کتابی با عنوان »حوزه و بایســته ها« را منتشر 
کرده که حاصل ترجمه بخش ســخنرانی ها، 
مقاالت و نامه های شــهید درباره روحانیت و 
حوزه اســت. به همین بهانه  با حجت االسالم 
سیدامید  مؤذنی، مترجم اثر و رئیس پژوهشكده 
شهید صدر به گفت وگو نشستیم که در ادامه 

می خوانید.

   در ابتدا دلیل انتشار این اثر 
را بیان کنید.

کتاب »حوزه و بایسته ها« بخشی از 
»بارقه ها«ست که در راستای  کتاب 
ترجمه آثار شهید صدر قباًل ترجمه 
شده بود، ولی از آنجایی که »بارقه ها« 

ســخنرانی ها و مقاالت شــهید 
صدر در موضوعات مختلف بود، 
ضرورت داشــت به منظور توجه 
مختلف   موضوعات  در  بیشــتر 
منتشــر شــود. مضاف بر آنچه 
در این اثر وجود داشــت، چند 
نامه نیز از شهید صدر با همین 
موضــوع در کتاب قــرار گرفته 
است. اهمیت این کتاب به میزان 
اهمیت اندیشه های شهید  صدر 
است، چرا که هنوز اندیشه های 
این متفكر به خوبی دیده نشده 
و الزم بــود ایــن اندیشــه ها با 

ترجمه ای روان به دســت طالب 
برسد.

  مسئولیت حوزه در بیان شهید صدر 
چیست؟

شهید صدر حوزه را به مثابه نهاد تبیین، دفاع 
و اجرای دین می داند. هدف حوزه این اســت 
که بتواند نیروهای امت اسالم را به سوی پیاده 
شــدن اسالم در جامعه هدایت کند و خود به 
عنــوان مهم ترین متولی تبیین و دفاع از دین 
در برای پیاده سازی آن تالش کند. شهید صدر 
دیــن را به دو وجود نظری و علمی تقســیم 
می کند که اولی، افكار و اندیشــه های موجود 

دین است و دومی چیزی است که قرار است 
از دین در عرصه اجتماعی پیاده شود. دین به 
مثابه جامعه عادل، دین به مثابه بانک بدون ربا 
و دین به مثابه گردش مالی عادالنه نمونه هایی 
اســت از آنچه دیــن می خواهــد در واقعیت 
انسانی محقق شود. شهید می گوید همان گونه 
که دین در مقام اندیشه وظیفه دارد، در دفاع 
از وجود مــادی و عینی آن نیز وظیفه دارد و 
برای انتقال از سطح اندیشه ها به 
باید  اجتماعی  واقعیت  عرصه 

برنامه داشته و تالش کند.

مدنظــر  اصالحــات   
حوزه  برای  صدر  شــهید 
و  مدرنیته  با  رویارویی  در 

استعمار چیست؟
این  صــدر  شــهید  نظر 
اســت که حوزه متناسب 
پیرامونی  تغییر شرایط  با 
خود، تحــول پیدا نكرده 
اســت. یعنی حــوزه در 
ادبیات، ابزارها و رویكرد ها 
نتوانســته خــود را بــه 
که  مطلوبی  تحول  سطح 
مناسب با اقتضائات زمان 
امروزه  برســاند.  اســت، 
جهان اســالم با تغییر در 
حكمرانی  زیرساخت های 
استعمار  و  اســت  روبه رو 
نوع اندیشیدن و زیرساخت 
نظری و قانونــی و حقوقی یک حكومت را به 
دست گرفته است و فرقی نمی کند که حاکم 
مسلمان بر مســند باشد یا غیرمسلمان؛ بلكه 
این نظام ها و اندیشــه های غربی است که بر 
جامعه اســالمی حكومت می کند. به تبع این 
اندیشــه ها و نظام های غربی، زیست و سبک 
زندگی مردم مســلمان متناسب با نظام های 
فكری فرهنگی و اجتماعــی تفاوت می کند، 
درنتیجه نمی توان از چنین انسان مسلمانی در 
دل مجموعه ای از نظام های غربی انتظار داشته 

باشیم زیست اسالمی داشته باشد.
شــهید صدر می گوید: اگر ما بــه مثابه حوزه 

بخواهیم به عرصه دفاع از دین ورود کنیم ابتدا 
باید سطح تغییر و مواجهه را متوجه شویم و دوم 
متناسب با آن برنامه ریزی کرده و نیرو تربیت 
کنیم که در ایــن مرحله تحول حوزه ضرورت 
پیدا می کند؛ چرا که از ســطح مواجهه فردی 
موردی با مخالفان به سطح مواجهه اجتماعی 
و درک مســئله اســتعمار و مبارزه نظام های 
فكری با اسالم می رسد که تحقق همه این ها با 

شكل گیری حكومت اسالمی میسر است.

  تغییــر کتاب های درســی حوزه که 
شهید صدر مطرح می کنند، چگونه میسر 

می شود؟
اصالح کتاب های درسی به مثابه یكی از اتفاقاتی 
اســت که ذیل تحول حوزه باید انجام شــود. 
شهید صدر می گوید ما به کتاب هایی نیاز داریم 

که در ســطح مواجهه با مســائل 
روز، از عمق فقهی و اصالت کافی 
برخوردار باشند. آسیب اصلی در 
کتاب های حوزوی این اســت که 
کتا ب های درسی آموزشی نیستند 
بلكه کتاب های علمی هستند که 
به این منظور مورد استفاده قرار 
می گیرند. این موضوع طلبه را با 
پیچیدگی مواجه می کند. شهید 
صدر اعتقاد دارد این پیچیدگی ها 
را باید حذف کنیم تا طلبه هر چه 
ســریع تر با محتوای اصلی مورد 
نیاز، آشــنا و وارد مرحله پژوهش 

متناسب با مسئله روز شود.

   دیدگاه شهید صدر برای 
امتــداد اجتماعــی اجتهاد 

چیست؟
یكی از نكات شهید صدر مسئله 
جنس اجتهاد در حوزه است که 
ضمن حفظ اصولی که اآلن دارد، 
باید تحول پیدا کند. تعبیر شهید 
این اســت که در فضــای فعلی 
اجتهاد، توسعه عمودی داشته ایم 
ولی افق و عرض این افكار امتداد 
پیدا نكرده است. یعنی مسائل ما 

همان گذشته است که با بررسی های ژرف تری 
به سراغش رفته ایم ولی باید همین بررسی ها را 
با همان عمق برای مسائل جدید انجام دهیم. 
این مسئله جدید به معنای مسائل مستحدثه 
نیســت، یعنی نباید موضوعات اجتماعی را به 
فقه عرضه کنیم بلكه ضمــن این کار باید در 
نگرش ها و فهم انسان معاصر نیز تحول رویكرد 
داشته باشیم و مسئله اجتماعی انسان معاصر 
را درک کنیم. فقه نیز باید مسئولیتش را درک 
کند و پاسخگو باشــد، یعنی دقیقاً کاری که 
شــهید صدر در »اقتصادنا« انجام داده که خود 
مكتب جدیدی قلمداد می شود. منظور شهید 
صــدر فربه کردن فقه نیســت، بلكه قصدش 

تنومند کردن فقه است.

گفت وگو با حجت  االسالم مؤذنی، مترجم کتاب »حوزه و بایسته ها« اثر شهید سیدمحمدباقر صدر

حوزه  باید متناسب با اقتضائات زمان متحول شود

به عقیده شهید 
صدر اگر حوزه 
بخواهد از دین 

دفاع کند، ابتدا 
باید سطح تغییر 

و مواجهه را 
متوجه شود و دوم 

متناسب با آن 
برنامه ریزی کرده و 

نیرو تربیت کند

بــــــرش

آیت اهلل سیدمحمدتقی مدرسی:
 اصالح جامعه 

بر آحاد افراد آن واجب است
آیت اهلل سیدمحمدتقی مدرسی در  مهر: 
ســخنرانی هفتگی خود در کربال، با اشاره 
به اینكه اصالح فســاد خواسته هر انسان 
آزاده ای است، گفت: برخی در این راه دچار 
اشتباه می شوند. افراد، عقاید و دیدگاه های 
مختلفی در راه اصالح و ســازندگی دارند. 
برخی اصالح فــردی را ضروری می دانند، 
در حالی که برخی بر این باورند ســاختار 
سیاسی باید تغییر کند. در این بین گروهی 
راه اعتدال را در پیش می گیرند و اصالحات 
اجتماعی را مقدمه اصالح ساختار سیاسی 
و اقتصادی می دانند؛ چرا که سیاست های 
غلط قادر نیست جامعه سالم را ویران کند.

وی در ادامــه با بیــان این نكته که هدف 
نهایــی تمامــی پیامبــران و دین مبین 
اسالم اصالح جامعه اســت، افزود: از این 
رو درســت ترین راه، اصالح جامعه است؛ 
هر چند راه سختی است.آیت اهلل مدرسی 
گفت: اصــالح جامعه بر آحاد افراد جامعه 
واجب است؛ بدین گونه که افراد با فراگیری 
فرهنگ درست به تغییر عادات بد فردی 
و اجتماعی خود مبــادرت ورزند؛ در غیر 
ایــن صورت جامعه به خطــر می افتد که 
بزرگ ترین خطر، سلطه افراد ظالم و فاسد 

است.
وی دو نكتــه مهم در اصــالح جامعه را 
هوشیاری و گوش فرا دادن به حكما و عقال 
برشمرده و افزود: در صورت فقدان این دو،  
شایعات و اخبار فتنه انگیز به راحتی مردم 
را به بازی می گیرد و در دام جهالت گرفتار 
می کند. همان گونه که امیرالمؤمنین امام 
علی)ع( می فرمایند: مردم ســه دسته اند؛ 
عالم ربانی، تعلیم گیرنــده بر راه نجات و 
رســتگاری و سوم گروهی مثل پشه هایی 
ناتوان و سرگردان که به دنبال هر صدایی 
می رونــد و بــا وزش هر بــادی حرکت 

می کنند.
آیت اهلل مدرسی راه نجات از فتنه ها را توجه 
و پیروی از رهبری مرجعیت دینی و تعالیم 
اهل بیت)ع( قلمــداد کرده و گفت: قدرت 

تشیع در همین پیروی است.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

      صفحه 5    11 /1398/09
آگهى فقدان سند مالكيت

ــهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى  ــتناد دو برگ استش نظر به اينكه  محمدرضا عنبرى باس
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است  كتبى جهت دريافت س
ــدانگ پالك 3700 فرعى از 22- اصلى واقع در درگز بخش 7 قوچان كه  ــند مالكيت شش س
ــد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد  متعلق به نامبرده ميباش
ــند مالكيت چاپى 58947الف/79 صادر و  ــدانگ پالك فوق بنام پرويز سبحان ثبت و س شش
ــماره 3251-82/6/6 دفتر 4 درگز به اميد موسى زاده  ــند ش ــليم گرديده سپس برابر س تس
ــپس برابر سند شماره 1037-84/12/20 دفتر 6 درگز به محمدرضا  آغويى منتقل گرديده س
ــت ،دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد مفاد ماده  عنبرى منتقل گرديده اس
120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك 
ــد بايستى ظرف  ــند مالكيت نزد خود باش مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند  ده روز از تاريخ انتش
معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند 

وفق مقررات اقدام مى گردد.9811000
ناصر حسن زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده9800739-اجراى ثبت سبزوار
ــماره  ــاس تاريخ تولد:1372/11/13ش ــام پدر:عب ــب ن ــيله به آقاى على توكلى كاس بدينوس
ــبزواربلوارباهنر- نشانى:س ــنامه:0780495632به  شناس ــماره  ملى:0780495632ش

ــن آبادجهت وصول  ــه صالحى حس ــودكه خانم ريحان ــالغ مى ش ــالك اب باهنر22ميالد13پ
ــند ازدواج  ــتنادمهريه مندرج در س ــارآزادى رايج طال به اس ــكه كامل به ــدد س تعدادچهارع
ــه  ــى ب ــده اجرائ ــوده وپرون ــمااجرائيه صادرنم ــبزوارعليه ش ــماره16184دفتر ازدواج7س ش
ــه9800739دراين اداره تشكيل شده وطبق گزارش مورخ98/9/5اداره پست شهرستان  كالس
ــده لذا بنابه تقاضاى بستانكارطبق  ــرح متن سند شناخته نش ــبزوار محل اقامت شما به ش س
ــار  ــه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــه اجرامفاداجرائيه فقط يك مرتي ــن نام ماده18آئي
ــوب  ــرف مدت ده روز ازتاريخ اين آگهى كه روزابالغ محس ــود وچنانچه ظ محلى آگهى ميش
ــان خواهد  ــات اجرائى جري ــدام ننماييد،عملي ــى خوداق ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ميگردد،نس

يافت.9810977(م الف 98/100/3145)
تاريخ انتشار:دوشنبه98/9/11

رئيس اداره ثبت اسنادوامالك سبزوار

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139860301060002970هيات اول/ موضوع قانون تعيين  ــمى برابرراى ش فاقد سند رس
ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره  ــك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى عباس اصغرى فرزند مراد على بش مل
ــاحت57/11  ــاى احداثى درآن به مس ــدانگ يك قطعه زمين بابن ــادره از.درشش ــنامه2 ص شناس
ــماره322 فرعى از12 اصلى واقع درقريه خيرآباد تهران بخش حوزه ثبت ملك  مترمربع پالك ش
ــين بوربورمحرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به  ورامين ازمالكيت حس
ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض  فاصله15روزآگهى مى ش
داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم 
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى  وپس ازاخذ رس
تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.9810990
566ث/م الف  تاريخ انتشارنوبت اول:98/8/26 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/9/11

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139860301060003200 هيات اول/موضوع قانون تعيين  ــمى برابرراى ش فاقد سند رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس ــف وضعيت ثبتى اراضى وس تكلي
ــماره  ــن بش ــه بال معارض متقاضى آقاى امراله برقبانى فرزند حس ــك ورامين تصرفات مالكان مل
شناسنامه481صادره از.درششدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن به مساحت210مترمربع 
ــرازى ازصورتمجلس11061= 65/6/1 ازپالك 1  ــماره89فرعى از104 اصلى ازقطعه4 اف پالك ش
ــكينه  ــت واقع درقريه س ــده اس ــى از104 اصلى كه پالك89 فرعى به آن تخصيص داده ش فرع
ــت لذابه  ــك ورامين ازمالكيت مجيد محمد باقرمحرز گرديده اس ــران بخش حوزه ثبت مل بانوته
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت 
به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت 
ــليم  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت  ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس اعتراض دادخواس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9810991
562ث/م الف

  تاريخ انتشارنوبت اول: 98/8/26                 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/9/11
ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول
به موجب دادنامه 32/973370 صادره از شوراى حل اختالف شعبه 171 شوراى حل اختالف 
ــت به پرداخت مبلغ 201,619,803 ريال بابت  ــهد محكوم عليه محمد نورانى محكوم اس مش
ــته در حق مرتضى جمالى و مبلغ 2,500,000 ريال بابت نيم عشر در حق دولت  اصل خواس
ــهم مشاع از  ــماره 970677 كه بعلت عدم پرداخت به مقدار 2,042  س در پرونده اجرايى ش
41,592 سهم شش دانگ يك باب مغازه بشرح ذيل توقيف كه هر سهم به ارزش ريالى مبلغ 
ــت بدينوسيله جهت  ــده اس 100,000ريال وجمعا به قيمت 204,200,000 ريال ارزيابى ش
فروش شروع مزايده ساعت 11 الى 12 روز 1398/10/09 در محل اجراى احكام مدنى حوزه 
قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد 
ــود الزم به ذكر است ٪۱۰  ــان از مال داده ش مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش
بهاى مزايده في المجلس و به صورت نقدى به عنوان سپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار 
دريافت خواهد شد در صورتيكه به هردليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد ٪۱۰ 
سپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد شد . در صورتى كه تاريخ مزايده مصادف با روز تعطيل 

باشد روز بعد روز مزايده تلقى خواهد شد. 
ــماره 522 تفكيكى از 318 فرعى مجزى شده از 9  ــخصات ملك: يك باب مغازه پالك ش مش
ــماره ثبت 74390 دفتر 213  ــتان تايباد به ش ــهد شهرس فرعى از 251 اصلى بخش 14 مش
ــش دانگ به مساحت 51,24 متر مربع  صفحه 259 به مالكيت محمد نورانى كه عرصه آن ش
ــاس نامه شماره 23540  ــى متر مربع) كه بر اس ــت و چهار دس (پنجاه و يك متر مربع و بيس
ــر وطول 4/85 متر در طرح  ــهردارى تايباد از ضلع غرب به عمق 5 مت ــه 93/11/26 ش مورخ
ــقف طاق ضربى و نما  تعريض خيابان قرار دارد و اعيان به صورت دو طبقه با ديوار باربر و س
آجر 3 سانت به مساحت 102,48 متر مربع كه ارتفاع طبقه همكف 2,40 متر و ديوار داخلى 
ــوكوريت با كركره فلزى و طبقه اول به ارتفاع كمتر باكف  ــه س آجرنما و كف موزاييك وشيش
موكت فرش با در و پنجره آلومينيوم با دوامتياز برق ويك گاز (دسترسى به پشت بام از ملك 

مجاور ميباشد).9810975      تاريخ انتشار : 1398/9/11 
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان تايبادصادق دادمحمدى

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــماره 0740182277 به شرح دادخواست  ــنامه ش نظر به اينكه آقاى اميد كارگر داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  ــه 3/980273ح از اين شورا درخواس به كالس
داده كه شادروان داود كارگر به شناسنامه 985 در تاريخ 1398/1/24 در اقامتگاه دائمى خود 

بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  حوا اقدام ارخودى فرزند غالمرضا ش ش 23 تاريخ تولد 1322/10/2 صادره از باخرز مادر متوفى 

2- معصومه باى فرزند داود ش ش 162 تاريخ تولد 1345/11/1 صادره از راميان همسر متوفى 
3- وحيد كارگر فرزند داود ش ش 183 متولد 1366/12/23 صادره از تايباد فرزند متوفى 

4- حميدرضا كارگر فرزند داود ش ش 116 متولد 1364/3/26 صادره از تايباد فرزند متوفى 
5- اميد كارگر فرزند داود ش ش 0740182277 متولد 1372/3/3 صادره از تايباد فرزند متوفى 

6- ناهيد كارگر فرزند داود ش ش 51 متولد 1365/6/13 صادره از گنبد كاوس فرزند متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.9810976 
تاريخ انتشار : 1398/9/11 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى  ــى موضوع م آگه

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت اول/دوم موضوع قانون  ــماره 139860306007000651- 98/09/06 هيئ ــر رأى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــعيد حدادى  ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم س ــوزه ثبت ملك تربت جام تصرف ح
ــنامه 552 صادره از تربت جام در يك باب منزل به  ــماره شناس رونجى فرزند على محمد بش
ــى از 908- اصلى اصلى مفروز و مجزى  ــاحت 143/15 مترمربع پالك 908- اصلى فرع مس
شده از پالك..... فرعى از..... اصلى قطعه.... واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد خريدارى 
از مالك رسمى آقاى/خانم مرحوم محمد يوسف اسحاقى ايلبيگى وراث عبارتند از عبدالحميد 
ــرهنگى و تنسگل و گوهر اسحاقى محرز  ــحاقى و بانو قمر س و غالم احمد و محمد همگى اس
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــخاص نسبت به صدور س صورتى كه اش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.9810968 م.الف 98/164
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/09/11                   تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/09/27

رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى  ــى موضوع م آگه
ــماره 139860306007000652- 98/09/6  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى//برابر رأى ش و س
ــند  ــاختمانهاى فاقد س هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  رس
ــماره شناسنامه 9441 صادره از تربت جام در  ــول بش آقاى/خانم ليال دليرى نيا فرزند غالمرس
ــاحت 213/50 مترمربع پالك 10 فرعى از 827- اصلى فرعى از 827-  يك باب منزل به مس
اصلى اصلى مفروز و مجزى شده از پالك...... فرعى از.... اصلى قطعه..... واقع در خراسان رضوى 
ــمى آقاى/خانم احمد عرفانيان و محمد عرفانيان قره  ــهد خريدارى از مالك رس بخش 13 مش
اهل زنجان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9810973 م.الف 98/163
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/09/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/09/27

رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

شعبه 4 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده- نوبت دوم

ــته پور به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ريال در پرونده  نظر به محكوميت آقاى ايرج فرش
ــماره 262 فرعى از 235 اصلى بخش 9 مشهد به نشانى رودكى  ــه 382، پالك ثبتى ش كالس
ــمالى 8- پ. 145 داراى عرصه به مساحت حدود 510 مترمربع و اعيان به مساحت حدود  ش
ــغ 57/500/000/000 ريال ارزيابى  ــامل دو طبقه توقيف گرديده و به مبل ــع ش 267 مترمرب
ــعبه مزايده اجراى احكام  ــاعت 10 صبح در محل ش ــت كه در تاريخ 98/9/16 س گرديده اس
ــهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط 1 (دفتر  كيفرى مش
كل) مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادى فروش خواهد شد. قيمت پايه 57/500/000/000 

ريال مى باشد. آ- 9810680
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد 
ــتقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد  ــمى آنان در هيات مس عادى يا رس
ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير  ــه جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش ــرار گرفت ق

االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــه پرونده 167-98خانم صدف منصوريان  فرزند حسن دردودانگ مشاع از ششدانگ  1-كالس
يك باب منزل مسكونى به مساحت 95/00متر مربع قسمتى ازپالك شماره 154  فرعى از11  

اصلى   خريدارى از مالك رسمى از ذيل  مالكيت براتعلى محمدنژاد
2-كالسه پرونده 168-98 آقاى حسن محمدنژادفرزند اسماعيل  در دودانگ مشاع ازششدانگ 
ــاحت 195متر مربع قسمتى از پالك154 فرعى از11اصلى  خريدارى از  يك باب خانه به مس

مالك رسمى ازذيل مالكيت براتعلى محمدنژاد
ــاع  ــماعيل  در دودانگ مش ــه  پرونده 169-98 آقاى اميرصالح محمدنژاد فرزند اس 3-كالس
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 95متر مربع قسمتى از پالك 54 1 فرعى از11اصلى  ازشش

خريدارى از مالك رسمى ازذيل مالكيت براتعلى محمدنژاد
4-كالسه پرونده 067-98  آقاى حسن صناعت گر اول فرزند محسن در ششدانگ يك دربند 
ــمتى از پالك 189باقيمانده فرعى از3 1 اصلى باغات  ــاحت35/90 متر مربع قس مغازه به مس

وحومه خريدارى از مالك رسمى ازمالكيت محسن صناعتگراول
5-كالسه پرونده 065-98  آقاى حسن صناعتگراولفرزند محسندر ششدانگ يك دربندمغازه 
ــى   باغات وحومه   ــى باقيمانده پالك189فرعى از13اصل ــاحت 28/50متر مربع تمام به مس

خريدارى از مالك رسمى از باقيمانده تمامى مالكيت محسن صناعتگراول
ــدانگ يك  ــد غالمعلى  در شش ــفيدان  فرزن ــم صديقه اس ــده 068-98 خان ــه پرون 6-كالس
دربندمغازه  به مساحت 28/07 متر مربع قسمتى از پالك شماره 189باقيمانده  فرعى از 13 

اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت محسن صناعتگراول
ــدانگ يك  ــن در شش ــده 066-98 آقاى وحيد صناعت گر اول فرزند محس ــه پرون  7-كالس
ــاحت 28/11متر مربع قسمتى از پالك شماره 189باقيمانده فرعى  از13  دربندمغازه  به مس

اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از مالكيت محسن صناعتگراول
ــاع  ــه دانگ مش ــى   درس ــده 232-98آقاى رمضان زحمت كش فرزندعيس ــه پرون 8-كالس
ازششدانگ يك باب منزل به مساحت 160/19مترمربع قسمتى از پالك شماره 681 فرعى از 

13 اصلى باغات وحومه خريدارى از مالك رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
9-كالسه پرونده 233-98خانم ماه خانم داورپناه فرزند عبداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
يكباب منزل به مساحت160/19مترمربع قسمتى ازپالك شماره 681فرعى از13اصلى باغات 

وحومه خريدارى ازمالك رسمى ازذيل مالكيت رمضان زحمت كش
ــيروان فرزندابراهيم درششدانگ يكباب  ــه پرونده060-98خانم فاطمه زراعتكارش 10-كالس
ــى از2اصلى مزرعه  ــماره 8686فرع ــمتى ازپالك ش ــاحت 78/40مترمربع قس ــزل به مس من

حصارخريدارى ازمالك رسمى ازذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى 
ــه پرونده194-98آقاى مرتضى كريم زاده اسفيدانى فرزند محمدعلى درششدانگ  11-كالس
ــمتى ازپالك 352و353فرعى از2اصلى مزرعه  يكباب منزل به مساحت233/30مترمربع قس

حصارخريدارى ازمالك رسمى ازمالكيت محمدابراهيم دانيال
12-كالسه پرونده 136-98خانم معصومه عبدالعلى زاده فرزند حسين على درسه دانگ مشاع 
ــاحت81/75مترمربع قسمتى ازپالك5887فرعى از13اصلى  ــدانگ يكباب منزل به مس ازشش

باغات وحومه خريدارى ازمالك رسمى ازذيل مالكيت مشاعى مهدى سيالنه
ــيالنه فرزندبراتعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ  13-كالسه پرونده137-98آقاى مهدى س
يكباب منزل به مساحت87/75مترمربع قسمتى ازپالك 5887فرعى از13اصلى باغات وحومه 

خريدارى ازمالك رسمى ازذيل مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يكباب  ــو فرزندبراتعلى درشش ــورى قليانل ــد ن ــاى امي ــه پرونده295-97آق 14-كالس
ــرط تجميع  ــالك 2اصلى مزرعه حصاربه ش ــمتى ازپ ــاحت 47/34مترمربع قس منزل به مس

باپالك5790فرعى ازدو اصلى خريدارى ازمالك رسمى ازمالكيت مصطفى مهدوى
15-كالسه پرونده 138-97خانم فاطمه سپاهى فرزندغالمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
ــمتى از پالك شماره 887اصلى باقيمانده واقع  يكباب منزل به مساحت161/80مترمربع قس
ــيروان خريدارى ازمالك رسمى ازسهم االرث متقاضى ازذيل مالكيت غالمعلى  درقطعه يك ش

سپاهى
16-كالسه پرونده139-97آقاى محسن حيدريان فرزند محمددرسه  دانگ مشاع ازششدانگ 
ــمتى از پالك شماره 887اصلى باقيمانده واقع  يكباب منزل به مساحت161/80مترمربع قس
ــپاهى احدى ازورثه  ــمى ازذيل مالكيت فاطمه س ــيروان خريدارى ازمالك رس درقطعه يك ش

غالمعلى 
17-كالسه پرونده 246-98آقاى پيرعزيزملوانلوئى فرزند رمضان درششدانگ يكباب منزل به 
ــمتى از پالك 3020فرعى از2اصلى مزرعه حصار خريدارى از  ــاحت 138/10مترمربع قس مس

مالك رسمى ازذيل مالكيت مشاعى متقاضى
به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى 
گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو 
ــليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد  ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت به دادگاه عمومى محل  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــه اداره ثبت محل تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض  ــت ب نمايند و گواهى تقديم دادخواس
ــت به دادگاه عمومى محل  ــت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس در مهل
ــند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از  ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9810330
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/08/26                     تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/09/11

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى موضوع  ماده 3 قانون  وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس براب
سند رسمى مستقردرواحد ثبتى قوچان تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده 
ــخصات متقاضيان وامالك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت  است.لذامش
به فاصله 15 روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان 
ــاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خودرابه  ــند،مى توانندازتاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
ــليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  ــنادوامالك قوچان تس اداره ثبت اس

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضايى تقديم نمايند:
1- آقاى حسن رجبى كزل آباد  فرزند شكراله  به شماره ملى 0873113799 صادره قوچان 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان   به مساحت 76,80 متر مربع در قسمتى 
از  پالك شماره 1207فرعى از 172 اصلى بخش دو قوچان واقع در اراضى نظرآباد  خريدارى  

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى عباس دلير  . كالسه 1398114406010000156
ــى 6359981181  ــماره مل ــن  به ش ــان بخش قره جقه فرزند حس ــهربانو جه ــم ش 2- خان
ــاحت 76,80  ــاختمان   به مس ــدانگ يك باب س ــاع از شش ــه دانگ مش صادره قوچان در س
ــش دو قوچان واقع  ــى از 172 اصلى بخ ــماره 1207فرع ــمتى از  پالك ش ــر مربع در قس مت
ــه  ــمى آقاى عباس دلير  . كالس ــطه از مالك رس ــع الواس ــدارى م ــاد  خري ــى نظرآب در اراض

1398114406010000157
ــت درصورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت  بديهى اس

صادرخواهدشد.9810329
تارخ انتشارنوبت اول:98/8/26                             تاريخ انتشارنوبت دوم:98/9/11

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسنادوامالك قوچان



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 11 آذر  51398 ربیع الثانی 1441 2 دسامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9123 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rارز 4 هزار و 200 تومانی نباید در بودجه 99 ادامه پیدا کند
از همان ابتدای پیروزی انقالب چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران مشــکل زا و 
دردسرساز بوده است؛ از زمانی که ارز به صورت ناگهانی تا بیش از 18 هزار تومان 
افزایش یافت و به مرز 11 تا 12 هزار تومان رسید سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی 
نشان داد چند نرخی کردن ارز ضربات سخت و سنگینی به بودجه عمومی، ارتزاق 
مردمی و اقتصاد کشور می زند؛ اقتصادی که عده اندکی به صورت حداکثری از آن 
بهره مند شده و آحاد گسترده مردم ناچار به تحمل پیامدها و تحمل فشارهای زیاد 
اقتصادی آن هستند. ارز 4 هزار و 200 تومانی با توجیه تأمین کاالهای ضروری و 
مورد نیاز اقشار ضعیف جامعه نشان داد نتوانسته پاسخگوی گرفتاری ها و تأمین 
مواد ضروری مردم باشد؛ از این رو جلوگیری از چند نرخی شدن ارز در بودجه 99 
بسیار ضروری است. از همان ابتدای انقالب تا کنون توسط بسیاری از اقتصاددانان 
تأکید شده چند نرخی بودن ارز موجب انحرافاتی در اقتصاد و مسائل مالی می شود 
که فسادهای عنوان شده تا کنون و سوءاستفاده هایی که در این چند سال رسانه ای 
شــده، نمونه بارزی از مضرات چند نرخی شــدن ارز و قرار دادن آن در دسترس 

عده ای معدود به نام واردکننده است.
واردات کاالها نشان می دهد سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی مورد نظر دولت به 
حد مطلوب عملیاتی نشده است. جای تعجب دارد فساد ایجاد شده از اختصاص 
ارز دولتی چرا دولت را متوجه اهمیت موضوع و کناره گیری از آن در بودجه 99 
نکرده است؟ ارزان رســیدن کاالهای مورد نیاز مردم به دست آن ها می تواند با 
سیاســت هایی جدای از اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی اعمال و اجرا شود. 
راهکارهایی چون حمایت های مالی و کاالیی از اقشــار متوسط به پایین جامعه 
بدون هیچ واســطه ای می تواند کاالهای مورد نیاز مردم را بدون فساد یا اعمال 
مسائل دیگری به دست آن ها برساند.بودجه ریزی کشورهای پیشرفته همواره بر 
تک نرخی بودن ارز تأکید داشــته وحفظ آن، اصل اساســی در ثبات اقتصادی 
به شــمار می رود؛ در حالی که با وجود توصیه ها و تأکیدات اقتصاددانان، دولت 
توجهی به این امر ندارد و متأسفانه مردم با اتخاذ چنین سیاستی قادر به خرید و 
تأمین کاالها و خدمات مورد نیاز به شکل دولتی و با قیمت مناسب نیستند. جای 
تعجب دارد که دولت چرا با کنار گذاشتن این سیاست، مردم را از تخلفات متعدد 
و عجیب و غریب اقتصادی نجات نمی دهد تا از طریق اختصاص یارانه هایی برای 
محصوالت ضروری که ارز دولتی شامل آن ها می شود بدون واسطه به آن ها کمک 
کند؟ به نظر می رسد دوری از اعمال سیاست ارز دولتی و چند نرخی بودن ارز باید 
با تمام توان پیاده شود و دولت تفاوت های نرخ ارز را از طریق بودجه اعمال کند.

عرضه نکردن الستیک در بازار مانند احتکار و تخلف است 
ایرنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به کمبود الستیک در بازار گفت: 
خودداری از عرضه کاال به بازار پس از افزایش قیمت بنزین مصداق تخلف است 
و با آن  برخورد می شــود. رضا رحمانی در واکنش به کمبود الســتیک در بازار 
به دلیل تصمیم کارخانه های تولیدی برای توزیع نکردن محصوالت، گفت: این 
موضوع مربوط به بنزین است. براساس گزارش های رسیده بسیاری از بنکداران از 
عرضه کاال خودداری می کنند، زیرا می خواهند از نرخ دالر پس از افزایش قیمت 

بنزین آگاه شوند.

 آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن پنج استان
 از چهارشنبه ۱۳ آذر 

تسنیم: محمود محمودزاده، سرپرست دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه در نامه ای به معاون بنیاد مسکن از آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن استان های 
همدان، یزد، خوزستان،  کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری از روز چهارشنبه هفته 
جاری خبر داد. وی تصریح کرد: ثبت نام به صورت مرحله ای انجام و  سایت برای 
وارد کردن اطالعات متقاضیان در این چهار شــهر باز می شود و تا پایان تکمیل 

ظرفیت در این شهر ها فعال است.

با دستور معاون رئیس جمهور بازیگران وهنرمندان از معافیت مالیاتی ۱00 درصدی برخوردار شدند

آف مالیاتی  برای سلبریتی !
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  افزایش ســه برابری 
قیمت بنزین، واکنش های زیادی در میان مردم، 
مســئوالن و کارشناســان برانگیخت و همه از 
جایگزین های کم خطر برای اقتصاد و معیشــت 
مردم حرف زدند تا اینکــه در این میان، معاون 
وزیر بهداشت هم از افزایش 10 درصدی مالیات 
سیگار را پیش کشید که به جای افزایش قیمت 
بنزین، ساالنه درآمد 20 هزار میلیارد تومانی برای 

کشور خلق می کند!
به گفته علیرضا رئیسی، مافیای بزرگ دخانیات 
اجازه تصویب پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر 
افزایش 10 درصدی مالیات بر ســیگار را نداده 
اســت وگرنه به جای افزایــش قیمت بنزین، از 
همین محل می شد 20 هزار میلیارد تومان درآمد 
خلق کرد.گفتنی است، در حال حاضر، عوارض 
توتون خــام و وارداتی 10 درصد، توتون فرآوری 
شــده وارداتی ۳۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و 
تنباکوی وارداتی ۶۵ درصد، سیگار، توتون پیپ 
و تنباکوی تولید داخلی 2۵ درصد، سیگار، توتون 
پیپ و تنباکوی تولید داخلی با نشان بین المللی 
40 درصد و میزان سهم دولت از محل مالیات بر 
دخانیات بر اســاس نوع فراورده و میزان مالیات 
آن متفاوت اســت.درآمدهای مالیاتی هم اکنون 
۳۷ درصــد منابع عمومی بودجــه و 4۷ درصد 
از هزینه های جاری دولت را پوشــش می دهد. 
استفاده حداکثری از ظرفیت های مغفول مانده 
مالیاتی در کشــور البته حرف تازه ای نیســت 
اما امروز با تشــدید تحریم ها و مشکالت مالی و 
بودجه ای کشور، ضرورت احیای این ظرفیت ها 

بیش از پیش مورد تأکید است. 

  بزرگنمایی آقای معاون وزیر بهداشت
پیشنهاد معاون وزیر بهداشت در خصوص افزایش 
10 درصدی مالیات بر ســیگار و تحقق 20 هزار 
میلیارد از ۳0 هــزار میلیارد تومان درآمد دولت 
حاصل از افزایش قیمت بنزین، البته واکنش منفی 
بســیاری از فعاالن حوزه دخانیات و کارشناسان 
اقتصادی را در پی داشته؛ واکنش هایی که حکایت 
از بزرگنمایی این رقم از سوی علیرضا رئیسی دارد 
و دولت را به تحرک جدی برای جلوگیری از فرار 

مالیاتی گســترده که از ۳0 تا 100 هزار میلیارد 
تومــان )معادل 2۵ درصــد کل بودجه عمومی 
کشور( تخمین زده شده و قانونی کردن پایه های 
مالیاتی جدید فرا می خواند.به باور فعاالن حوزه 
دخانیــات، درآمد حاصل از افزایش 10 درصدی 
مالیات ســیگار تنها حدود 9۶0 میلیارد تومان 
اســت نه 20 هزار میلیــارد تومان؛ ضمن اینکه 
عدد اعالمی از سوی معاون وزیر بهداشت، ۷ هزار 
میلیارد تومان بیشتر از کل گردش مالی صنعت 

سیگار کشور است.

  پایه های مالیاتی حیاتی خاک می خورند
صاحبنظران و فعاالن اقتصادی هم بر این باورند 
که دولت بهتر است با وضع پایه های مالیاتی جدید 
و نه فشــار بر شرکت ها، مؤدیان خوش حساب و 
حقوق بگیــران، زمینه برقــراری عدالت مالیاتی 
و گســترش چتر رفاه بر سر شهروندان را فراهم 
آورد؛ پایه هایی از قبیل »مالیات بر جمع درآمد«، 
»مالیات بر عایدی ســرمایه با اولویت مالیات بر 

عایدی امالک« و »مالیات بر سود سپرده بانکی«.
نایب رئیس اتاق ایران در این خصوص به خبرنگار 
ما می گوید: آمار معاون وزیر بهداشــت بی اساس 
و غیرکارشناســی است. مالیات، عوارض و عواید 
حاصل از سیگار و دخانیات در قانون بودجه امسال 
هزار و 400 میلیارد تومان درج شده که با افزایش 
10 درصدی آن تنها 140 میلیارد تومان درآمد 
جدید کسب خواهد شد نه 20 هزار میلیارد تومان!

حسین ســالح ورزی خاطرنشان می کند: درآمد 
۳0 هزار میلیارد تومانی حاصل از افزایش قیمت 
بنزین قابل قیاس با عدد واقعی حاصل از افزایش 
10 درصدی مالیات بر ســیگار نیست. به جای 
چنیــن اظهارنظرهایی باید قوانیــن و پایه های 
مالیاتی حیاتی برای اقتصاد کشــور که در پیچ و 
خم تصمیم گیری های دولت خاک می خورد، به 

سرعت تصویب و اجرا شود.
وی ادامه می دهد: در این میان مالیات بر عایدی 
ســرمایه و ملزم کردن دستگاه ها و نهادهایی که 
تاکنون از زیر تیغ مالیات با آسودگی گذشته اند 
به مراتب مهم تر است. باید سراغ فرارهای مالیاتی 
دانه درشت ها رفت و بی دلیل روی اعداد بی اساس 

و بدون پشتوانه کارشناسی مانور نداد.
وی تأکید می کند: دولت در شــرایط ســخت 
اقتصادی نباید فشار بر مؤدیان خوش حساب و 
شــرکت هایی که فعالیت شفاف دارند را افزایش 
دهد. امروز کسب و کارهای روی زمین و روشن 
نباید عرصه فشــار مالیاتی باشند، اما هر چه بر 
فعالیت های زیرزمینی و فرارهای مالیاتی تمرکز 

شود به صالح اقتصاد است.

  فرار مالیاتی یک استان، معادل درآمد 
حاصل از افزایش بنزین

دبیر کل خانه صنعت، معــدن و تجارت هم به 
خبرنگار ما می گوید: آنچه معاون وزیر بهداشت 
مبنی بر افزایش 10 درصدی مالیات بر ســیگار 

گفته از نگاه ســالمت و بهداشت جامعه است و 
جنبه اقتصادی ندارد.

عبدالوهاب سهل آبادی ادامه می دهد: دولت باید 
سراغ فرارهای مالیاتی پیدا و پنهان برود. واقعیت 
این است که اگر سازمان مالیاتی اراده کند معادل 
۳0 هزار میلیارد تومانی که قرار اســت دولت از 
محل افزایش قیمت بنزین کسب کند، تنها از یک 

استان ایران دریافت می شود. 
به باور وی این شیوه مالیات گیری توسعه عدالت 
اجتماعی و مالیاتی را رقم می زند. ســهل آبادی 
معتقد است مالیات های پنهان اما قابل دریافت 
در تمام بخش های اقتصاد کشور وجود دارد و در 
شــرایطی که درآمدهای کشور با مضیقه مواجه 
شده، نباید واسطه ها، دالالن و آن هایی که با نام 
دیگران، کسب و کارهای پردرآمد و پررونق کسب 

کرده اند، آسوده خاطر باشند.

  اقتصاد دولتی و کاهش درآمد مالیاتی
کارشناســان دیگری همچون امــراهلل امینی، 
اقتصــاددان هــم درباره معافیت هــای مالیاتی 
معتقدند: ازآنجا که بخش عمده ای از اقتصاد در 
دســت شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی 
غیردولتــی اســت و این بخش ها بهــره وری و 
درآمدزایــی باالیی ندارند، آن طــور که باید در 
پرداخت مالیات مشارکت ندارند. درصورتی که این 
بنگاه های بزرگ توسط بخش خصوصی کارآمد 
اداره می شــد به طور قطع درآمد بیشتری خلق 
می کردند و دولت می توانســت مالیات بیشتری 
از آن ها دریافت کند. با تمام اظهارات کارشناسی 
درباره حذف معافیت های مالیاتی، دیروز اعالم شد 
در برنامه بودجه 99 تمامی فعالیت های انتشاراتی 
و مطبوعاتی، فرهنگی و هنــری دارای مجوز از 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی مشمول ۵0 
درصد معافیت مالیاتی هستند. اما در ادامه نوبخت 
با دستور فوری این معافیت را 100 درصدی اعالم 
کرد.گفتنی است، این تصمیم به منظور حمایت 
از هنرمندان، کمک به بهبود صنایع فرهنگی و 
تقویت مشاغل فرهنگی و هنری گرفته شده که 
تأثیر مضاعف و مهمی بر سرانه مصرف کاالها و 

محصوالت فرهنگی نیز خواهد داشت!

 درخواست کارت سوخت،
 ۶0 تا ۸۵ هزار عدد در روز 

عصر خودرو: مدیر برنامه ریزی شرکت ملی 
پخــش فراورده های نفتی ایــران گفت: پس 
از اجــرای طــرح مدیریت مصرف ســوخت، 
درخواست کارت ســوخت المثنی چند برابر 
افزایش یافت و بــه روزانه ۶0 تا 8۵ هزار عدد 
رسید.رضایی تصریح کرد: افزایش زیرساخت ها 
کار بسیار دشــواری بود؛ چون زیرساخت های 
خاصی است و با زیرساخت ها و سیستم بانکی 
متفاوت است، مثالً به کلیدگذاری های خاص، 
رمزگذاری های خاص و... نیاز دارد، با وجود این 
ما ظرفیت را  تا ۵0 هزار عدد در روز رساندیم.

موافق معافیت مالیاتی 
بیمه های عمر نیستیم

اقتصاد 24: امیدعلی پارســا، رئیس سازمان 
امور مالیاتی با بیان اینکه موافق معافیت مالیاتی 
بیمه های عمر و زندگی نیستیم، گفت: درآمد 
مالیاتی کشور در ســال 98، به میزان 89 هزار 
میلیارد تومان بوده اســت. وی  درباره دریافت 
مالیــات از بیمه های عمــر و زندگی و احتمال 
کاهش ضریب نفوذ بیمه در کشور گفت: همه 
به دنبال معافیت های مالیاتی هستند و این طور 
نمی توان کشــور را اداره کرد. موضوع مالیات و 
بیمه مسائلی در هم تنیده هستند و همان طور که 
صنعت بیمه ما مشکالت خاص خود را دارد نظام 
مالیاتی کشور نیز دارای مسائل خاص خود است.

ثبت نام جاماندگان حمایت معیشتی از اول دی   مهر : سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی از فرصت جاماندگان و انصراف دهندگان یارانه نقدی برای دریافت حمایت معیشتی از اول 
دی ماه خبر داد. میرزایی افزود: از روز چهارشنبه امکان ثبت اعتراض در سامانه حمایت وزارت رفاه فراهم شد و با توجه به شرط دسترسی به حساب بانکی و مالی، از ۴ میلیون کد ملی ثبت شده، فقط ۵۵۰ هزار 

خانوار برای بررسی تقاضای دریافت حمایت معیشتی، مجوز دسترسی به اطالعات مالی و بانکی خود را به دولت داده اند که در حال بررسی است.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز
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اتهام : ممانعت از حق

(راى دادگاه)
ــهد دائر به ممانعت  ــاكن مش در خصوص اتهام آقاى اكبر زارع فرزند على اهل و س
ــرح كه شاكيه اظهار داشته متهم همسر من بوده كه جدا  از مالقات فرزند بدين ش
ــاعت حق مالقات دارم  ــده ايم و حضانت وى با پدرش بوده و من هفته اى 24 س ش
كه مانع مالقات من با فرزندم مى شود متهم على رغم ابالغ وقت دادرسى از طريق 
ــار در جلسه دادگاه حاضر نشده اليحه اى هم ارسال نكرده است.  جرايد كثيراالنتش
دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده اعم از شكايت شاكيه و عدم حضور متهم 
ــتندا به ماده 54 قانون حمايت از  ــت. دادگاه مس در دادگاه بزهكارى وى محرز اس
ــواده به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت محكوم مى نمايد.  خان
راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ اعتراض در محاكم محترم تجديد 

نظر استان خراسان رضوى مى باشد.9811012
اسحاق كارگر

رئيس شعبه اول دادگاه عمومى باخرز

آگهى ابالغ اجرائيه مطابق ماده 18 آئين نامه اجرا
ــيله به آقاى جهانگير غالمى نام پدر: غالمحسين تاريخ تولد: 1366/09/24  بدينوس
ــنامه: 4718 به نشانى: شاهرود خيابان  ــماره ملى: 4592116917 شماره شناس ش
ــاهرود خيابان امام  ــند) و يا ش ــت 6 پالك 4 (متن س تهران آخر كوچه 36 بن بس
خمينى روبروى انتقال خون سابق مغازه دكوراسيون چوبى نوسازه (اعالمى متعهدله) 
ــن تاريخ تولد:  ــالغ مى گردد كه خانم مهرناز عرب يارمحمدى نام پدر: محمدحس اب
ــنامه: 4580213602  ــماره ملى: 4580213602 شماره شناس 1373/03/05 ش
ــين كوچه 2 پالك 6 به استناد  ــاهرود بلوار عدالت شهرك امام حس ــانى: ش به نش
ــمتى از مهريه (تعداد يكصد  ــند ازدواج 3188-1390/01/04 جهت وصول قس س
ــكه  ــكه طالى تمام بهار آزادى طرح قديم) از كل پانصد و چهارده س و ده قطعه س
ــما اقدام به صدور اجرائيه نموده كه پس  موصوف به انضمام هزينه اجرايى عليه ش
ــكيل پرونده اجرائى 139604029115000502 شماره بايگانى 9600558  از تش
ــر گزارش وارده  ــت گرديد كه براب ــليم مامور پس ــرا جهت ابالغ تس اوراق الزم االج
ــائى آدرس به شما  ــت اجرائيه بعلت عدم شناس 006125-1396/11/10 مامور پس
ابالغ نگرديد و با توجه به صدور ابالغيه جديد به نشانى اعالمى متعهدله در نهايت 
برابر گزارش وارده 1398/08/30 مامور پست در تاريخ 98/8/22 به آدرس اعالمى 
ــور نگرديده  ــه مراجعه نموده كه بعلت عدم حضور ابالغ واقعى اجرائيه ميس متعهدل
ــت لذا با توجه به درخواست بستانكار مفاد اجرائيه يكبار در يكى از روزنامه هاى  اس
كثيراالنتشار درج و ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى، عمليات اجرايى ادامه 
ــم توسعه چنانچه ظرف مدت  خواهد يافت. ضمنا برابر ماده 113 قانون برنامه شش
20 روز از تاريخ ابالغ اجرائيه نسبت به پرداخت كل بدهى اقدام نمائيد از پرداخت 

حق االجرا معاف مى باشيد. 
9811011تاريخ انتشار: 1398/09/11 

 احمد صادقى: رييس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــناد و امالك منطقه يك قم تصرفات  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
ــاس  ــكيلى طبق قانون مذكور را براس ــروزى متقاضيان پرونده هاى تش ــه مف مالكان
ــتناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد  ــان و به اس گزارش كارشناس

نموده اند. 
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001009631 ــماره  ش رأى  1ـ 
1398114430001000321 آقاى/خانم سعيد آقايوسفى فرزند اكبر در ششدانگ يك باب 
ساختمان بمساحت 147 متر مربع پالك شماره 10633  اصلى واقع در بخش يك ثبت قم. 

سند قطعى شماره 60350 مورخ 1383/12/22 دفترخانه 14 قم. (م الف 3836 )

ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001010942 ــماره  ش رأى  2ـ 
ــن در  ــا زينلى كهكى فرزند محس ــم محي 1397114430001002216 آقاى/خان
ــاحت 158/97 متر مربع پالك شماره 10913   ــدانگ يك باب ساختمان بمس شش
اصلى واقع در بخش يك ثبت قم. سند قطعى شماره 34354 مورخ 1396/10/07 

دفترخانه 42 قم. (م الف 3835 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011341 ــماره  ش رأى  3ـ 
ــينعلى در  ــى فرزند حس ــد پيريائ ــم احم 1397114430001001988 آقاى/خان
ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 161 متر مربع پالك شماره 10480  اصلى 
ــطه از 1- حسين ده نمكى  واقع در بخش يك ثبت قم. مبايعه نامه عادى مع الواس
كبير سند صادره در دفتر 654 صفحه 179 به موجب سند قطعى شماره 164920 
مورخ 1389/07/27 نسبت به 58/76 سهم 2- از آقاى على اصغر ايوبى نسب سند 
ــماره 164046 مورخ  ــند قطعى ش ــادره در دفتر 149 صفحه 106 به موجب س ص
ــهم 3- شركت تعاونى مسكن  ــبت به 88/16 س 1389/04/17 دفترخانه 3 قم نس
ــند صادره در دفتر 149 صفحه 106 به موجب سند قطعى  ــامان گستر امين س س
ــبت به 29/386 سهم. (م  ــماره 5788 مورخ 1386/11/20 دفترخانه 52 قم نس ش

الف 3834 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011426 ــماره  ش رأى  4ـ 
ــين در  ــى فرزند غالمحس ــواد چاوش ــم ج 1398114430001000698 آقاى/خان
ــاحت 115/60 متر مربع پالك شماره باقيمانده  ــدانگ يك باب ساختمان بمس شش
800 الى 806 فرعى از 11512  اصلى واقع در بخش يك ثبت قم. مبايعه نامه عادى 

مع الواسطه از محمد قرنلى سند صادره در دفتر 591 صفحه 3. (م الف 3833 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330001011539 ــماره  ش رأى  5ـ 
ــداله در  ــم محمود متقيان نژاد فرزند اس 1398114430001000748 آقاى/خان
ــاختمان بمساحت 183/55 متر مربع پالك شماره باقيمانده  ششدانگ يك باب س
18 فرعى از 10250  اصلى واقع در بخش يك ثبت قم. سند صادره در دفتر 534 
ــماره 5211 مورخ 1385/06/27 دفترخانه  ــند قطعى ش صفحه 275 به موجب س

45 قم. (م الف 3832 )
ــت پس از نشر آگهى و انقضاء  مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
ــمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين  ــند مالكيت رس موعد مقرر س
ــخاص ذينفع  ــه 15 روز آگهى تا چنانچه اش ــب در دو نوبت به فاصل ــاعى مرات مش
ــند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض  ــته باش اعتراضى داش
ــليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت  ــناد منطقه يك قم تس خود را به اداره ثبت اس
يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
ــت  مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس
كه صدور سند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

( قدس) آ-9810270
تاريخ انتشار اول: 1398/08/25
تاريخ انتشار دوم: 1398/09/11

محمدرضا اديبان ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــه دو قم تصرفات  ــناد و امالك منطق ــتقر در اداره ثبت اس ــأت حل اختالف مس هي
مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى تشكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش 
كارشناسان و به استناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330002020049 ــماره  ش رأى  1ـ 
1395114430002000286 آقاى/خانم  مهدى مطيع فرزند احمد در قسمتى از / 
ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 60 مترمربع پالك شماره 
61 فرعى از 2169 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم. مبايعه نامه عادى خريدارى مع 

الواسطه از ورثه على محمد زال ثبت دفتر 6 صفحه 624 . (م الف 3841)
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330002019943 ــماره  ش رأى  ـ   2
ــين رسولى فرزند يداله در قسمتى  1397114430002001660 آقاى/خانم  حس
ــاحت 120 مترمربع  ــده بمس ــه زمين كه در آن احداث بنا ش ــدانگ قطع از / شش
پالك شماره 0 فرعى از 2181 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم. مبايعه نامه عادى 

خريدارى مع الواسطه از محمد رضويان توسط حسين رضويان. (م الف 3840 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330002020177 ــماره  ش رأى  3ـ 
ــى وند فرزند على اكبر در  ــم  روح اله زين 1397114430002001567 آقاى/خان

ــده بمساحت 113/38  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از / شش قس
ــم. مبايعه نامه عادى  ــماره 2455 اصلى واقع در بخش دو ثبت ق ــع پالك ش مترمرب
خريدارى شده از وراث احمد علوى ثبت در دفتر 22 صفحه 556 . (م الف 3839 )

ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330002021351 ــماره  ش رأى  4ـ  
ــوروز على در  ــروى فرزند ن ــد ام ــم  محم 1398114430002001370 آقاى/خان
ــاحت 120  ــده بمس ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از / شش قس
ــى واقع در بخش دو ثبت قم. مبايعه  ــماره 0 فرعى از 1854 اصل مترمربع پالك ش
ــده در صفحه 139  ــطه از على هادى مودب ثبت ش نامه عادى خريدارى مع الواس

دفتر 113. (م الف 3838 )
ــه  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب  139860330002019924 ــماره  ش رأى  5ـ 
ــين على خانى فرزند دوستعلى در  1393114430002000859 آقاى/خانم  حس
ــده بمساحت 90/81  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از / شش قس
ــماره 78 فرعى از 1934 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم. مبايعه  مترمربع پالك ش

نامه عادى خريدارى مع الواسطه از سيد موسى موسوى. (م الف 3837 )
ــت پس از نشر آگهى و انقضاء  مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
ــمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين  ــند مالكيت رس موعد مقرر س
ــخاص ذينفع  ــه 15 روز آگهى تا چنانچه اش ــب در دو نوبت به فاصل ــاعى مرات مش
ــند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض  ــته باش اعتراضى داش
ــليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت  ــناد منطقه دو قم تس خود را به اداره ثبت اس
يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به 
ــت  مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس
كه صدور سند بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

( قدس)آ-9810288
تاريخ انتشار اول: 1398/08/25
تاريخ انتشار دوم: 1398/09/11

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه 
ــناد عادى يا رسمى آنان در هيات مستقردر اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  اس
طبس(استان خراسان جنوبى) مورد رسيدگى و تائيد قرار گرفته جهت اطالع عموم 

در نوبت به فاصله 15 روز بشرح زير آگهى ميگردد.
(قطعات واقع در بخش يك طبس)

1-ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان اقاى غالمحسين مصطفائى 
ــين وقارى مقدم به  ــطه از آقاى حجى حس از پالك 19- اصلى خريدارى  مع الواس

مساحت 252,50مترمربع.
ــى از 29-  ــى از پالك 78 فرع ــم كبرى مغرب ــاب منزل خان ــك ب ــدانگ ي 2- شش
ــاحت  ــطه از خانم قمر غضنفرى به مس ــك پايين خريدارى مع الواس اصلى ديمش

275مترمربع.
3- سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل خانم حوا اتالقى از پالك 1015فرعى 
از 29- اصلى ديهشك پايين خريدارى مع الواسطه از آقاى حسين جمشيدى مقدم 

به مساحت كل 531,30 - مترمربع.
ــدانگ يك باب منزل آقاى شعبان جمشيدى از پالك  ــه دانگ مشاع از شش 4- س
ــك پايين انتقال ملك از آقاى حسين جمشيدى  1015-فرعى از 29- اصلى ديهش

مقدم به مساحت كل 531,30 - مترمربع.
5- ششدانگ يك باب منزل آقاى باقر اسفنديارى از پالك 75 فرعى از 30- اصلى 
ــاعى متقاضى به  ــك باال انتقال ملك از آقاى خدابخش بهمنى و مالكيت مش ديهش

مساحت767,60 - مترمربع.
6- ششدانگ يك باب منزل آقاى يوسف نورى پور از پالك 497- اصلى خريدارى مع 
الواسطه اقايان احمد نجفى و حسين اخوان قربانى به مساحت 505,35 - مترمربع.

ــر دورانى  ــان آقاى على اكب ــتمل براعي ــه زمين محصورمش ــدانگ يكقطع 7- شش
ــيد ابراهيم حجازى به  ــطه از آقاى س ــى خريدارى مع الواس ــالك 1988- اصل از پ

مساحت220,65 - مترمربع
ــه عزيز زاده مقدم از پالك 1988- اصلى  ــدانگ يك باب منزل خانم مليح 8- شش

خريدارى مع الواسطه از آقاى  سيد جعفر حجازى به مساحت 408,85 مترمربع.

ــتمل براعيان اقاى على طالبى مقدم از  ــدانگ يك قطعه زمين محصورمش 9- شش
پالك 1988- اصلى خريدارى مع الواسطه از آقاى سيد ابوالفضل و بانوان ملك تاج 

و سعادت خانم شهرت همگى حجازى اسالمى به مساحت 210,45 مترمربع.
10- ششدانگ قسمتى از يكباب منزل آقاى محمدرضا رفيعى تمامى پالك1 فرعى 
ــد و اقاى حبيب اهللا  ــطه از بانو نصرت مج ــدارى مع الواس ــى خري از 2278 - اصل

خياطان به مساحت 126,85 مترمربع. 
ــدم از پالك 2907- اصلى  ــك باب منزل خانم مريم طالبيان مق ــدانگ ي 11- شش

خريدارى مع الواسطه بانو فاطمه سلطان روفيان به مساحت 157,42- مترمربع.
12- ششدانگ اعيان يكباب منزل آقاى عباسعلى محمد زاده از پالك 3193 اصلى 
اجاره خط عادى از اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان طبس بتصدى موقوفه امير 

حسنخانى به مساحت 427,80 -مترمربع.
ــينعلى نخ زرى ظهيرى از پالك 1 فرعى  ــدانگ يك باب منزل آقاى حس 13- شش
ــده و اذرميدخت و اقاى  ــطه از خانمها فروزن ــى خريدارى مع الواس از 4680- اصل

محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت 184 مترمربع.
ــدانگ يك باب منزل آقاى على صفرى از پالك 1 فرعى از 4680- اصلى  14- شش
ــهرت  ــطه از خانمها فروزنده و آذرميدخت و اقاى محمدرضا ش خريدارى مع الواس

همگى يحيى شيبانى به مساحت 281- مترمربع.
15- ششدانگ يكباب منزل خانم نرگس عبداهللا زاده طبسى از پالك 4720- اصلى 
ــهرت همگى غياثى به  ــطه از آقايان على و كامران و همايون ش خريدارى مع الواس

مساحت290,10 مترمربع.
(اصالحى)

16- ششدانگ يك باب منزل آقاى احمد قاسميان ثانى تمامى پالك شماره 3557 
ــميان ثانى و فاطمه ميروزاده و زهرا  ــطه از آقاى على قاس اصلى خريدارى مع الواس
ــنگچولى ثانى و عفت صانعى به مساحت 197,70- متر مربع كه در اگهى قبلى  س

اشتباها قسمتى از پالك قيد گرديده است.
ــيله به فروشندگان ومالكين مشاعى واشخاص ذينفع در آراء اعالم شده  لذا بدينوس
ــتاها از تاريخ  ــار و در روس ــالغ ميگردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتش اب
الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد 
ــليم اعتراض مبادرت به  اخذ نمايند معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
تقديم دادخواست بدادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره 
ــه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا  ــت محل تحويل نمايند و در صورتيك ثب
ــت بدادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت  معترض گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر  ــند خواهد نمود. ضمن اينكه صدور س بصدورس
ــار نوبت اول مهلت  بدادگاه نخواهد بود؛ و در خصوص آگهى اصالحى از تاريخ انتش

اعتراض سى روز خواهد بود.9810326
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/08/26

تاريخ انتشار نوبت دوم:  98/09/11
غالمرضا كدخدائى 

 رئيس اداره ثبت واسناد وامالك شهرستان طبس

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه 5260 داراى  ــماره شناس با عنايت به اينكه محمود خاقانى فرزند خيراله به ش
كدملى 3978337940 با ارائه دو برگ استشهاد محلى مصدق مبنى بر مفقود شدن 
سند مالكيت ششدانگ يك باب عمارت بمساحت 28. 146مترمربع پالك 4 فرعى از 
ــركان ذيل ثبت 8841 صفحه 28 دفتر 36 به  1507 اصلى واقع در بخش يك تويس
ــماره چاپى 2/035457 به نامش صادر و تسليم گرديده و برابر سند رهنى شماره  ش
ــركان در رهن بانك ملى مى باشد كه  3787 مورخ 1392/3/11 دفترخانه 53 تويس
بعلت جابجايى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند المثنى پالك مذكور را نموده اند 
لذا مراتب در اجراى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت آگهى تا چنانچه هركس نسبت 
ــاره اي نشده يا مدعى وجود  به پالك مورد آگهى معامله اى كرده كه فوقا" به آن اش
سند مالكيت نزد خود ميباشد.ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل 
ــند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد  مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س
و چنانچه ظرف مهلت فوق سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را 

طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد.9811016 ( م الف 193)
سيروس قلى زاده - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان تويسركان
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

۱۶۰ هزار معلول پشت نوبت دریافت مستمری   مهر: معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: ۱۶۰ هزار معلول پشت نوبت دریافت مستمری هستند. محمد نفریه افزود: در حال حاضر تمام پشت 
نوبتی های مستمری را تا آذر ماه پارسال صفر کرده ایم اما با توجه به شرایط اقتصادی جدید در حال حاضر ۱۶۰ هزار معلول پشت نوبت دریافت مستمری قرار دارند. وی تصریح کرد: فرد معلول هزینه هایش تصاعدی 

باال می رود و باید هزینه حمل و نقل، تجهیزات، لوازم بهداشتی و... را بیش از افراد عادی پرداخت کند.

هند و توسعه داروی »ضدایدز« با طعم توت فرنگی
ایسنا: یک شرکت داروسازی هندی در 
حال توسعه دارویی ضدایدز برای کودکان 
است. به گزارش انگجت، سالیانه ۸۰ هزار 
نــوزاد و کودک  نوپا بر اثر ابتال به بیماری 
ایدز جان خود را از دســت می دهند که 
بخشی از علت این مرگ و میر به دشواری 

تهیه دارو برمی گردد.
از سوی دیگر، خوردن قرص و شربتی که مزه نامطبوعی دارد، برای این کودکان بیمار 
بسیار دشوار است. در این راستا شرکت داروسازی »سیپال«) Cipla( راه حلی برای این 

موضوع پیدا کرده و در حال معرفی یک داروی جدید ضدایدز است.
شرکت داروسازی سیپال در ســاخت این دارو از طعم توت فرنگی استفاده کرده که 

مصرف آن برای کودک راحت تر شود.
از آنجا که این دارو به حالت کپسول تولید شده، والدین کودک می توانند محتویات 
پودری داخل کپســول را در غذا و یا نوشــیدنی کودک بریزند تا بیمار آن را مصرف 
کنــد. در تولید این دارو که »کوآدریمــون«)Quadrimune( نام دارد، چهار داروی 
ضدویروس اچ آی وی )HIV( به کار گرفته شده است و نگهداری آن نیاز به یخچال 
ندارد. این مسئله در آفریقا که هوا گرم است و غالباً برق مشکل دارد، از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت. از طرفی دیگر آفریقا از جمله کشورهایی است که تعداد افراد مبتال 

به ایدز زیادی دارد.
نکته مهم این داروی ارزشمند این است که قیمت ارزانی هم دارد و برای یک کودک 
بــا وزن ۱۰ تا ۱۴ کیلوگــرم، روزانه کمتر از یک دالر هزینه برمــی دارد. این میزان 
برای نوزادان هم حدود ۵۰ ســنت در روز اســت. البته شاید این مبلغ برای بسیاری 
از خانواده ها سنگین باشد ولی طراحی قرص به نحوی است که بلع آن آسان است و 

جان هزاران نفر را نجات می دهد.
سازمان غذا و دارو آمریکا در حال بررسی قرص کوآدریمون است و احتماالً در سال 

۲۰۲۰ میالدی این دارو را تأیید کند.
به راحتی می توان پیش بینی کرد که این تأیید می تواند یک گام اساسی برای توزیع 
گســترده تر دارو باشــد مگر در مواردی که یک درمان قطعی برای ایدز ابداع شود. 
داروهایی مانند کوآدریمون می توانند برای توقف شــیوع ویروس از اهمیتی حیاتی 

برخوردار باشند.

اتحادیه اروپا یک بار دیگر در مورد گوگل تحقیق می کند
فارس: اتحادیه اروپا یک بار دیگر به دنبال 
انجام تحقیقاتی در مورد گوگل اســت و 
قصد دارد در مورد رویه های این شــرکت 
به منظور جمــع آوری داده های کاربران 

تحقیق کند.
به گزارش انگجت، مقامات اتحادیه اروپا 
که در مــورد رویه های گــوگل در مورد 

جمع آوری داده های خصوصی کاربران نگران هستند قصد دارند تحقیقاتی مقدماتی 
در این زمینه انجام دهند. اتحادیه اروپا جزئیات این تحقیقات را افشا نکرده، ولی اسناد 
فاش شده نشان می دهد که روی موضوعاتی مانند جست وجوهای محلی، تبلیغات و 
از جمله تبلیغات هدفمند، خدماتی که به استفاده از کلمه عبور نیاز دارند، مرورگرهای 

وب و مانند آن تمرکز خواهد شد.
گوگل برای کسب درآمد و به خصوص درآمدهای تبلیغاتی به طور گسترده اطالعات 
شخصی کاربران خدمات خود را جمع آوری می کند و با این کار امنیت و حریم شخصی 
افراد را نقض می کند. گوگل مدعی اســت از این اطالعات برای ارتقای خدمات خود 

استفاده می کند اما این ادعا مورد تأیید کاربران و کارشناسان مستقل نیست.
گوگل پیش از این به دلیل رفتار ضدرقابتی به خصوص در ارتباط با سیســتم عامل 
اندروید به پرداخت ۸میلیارد یورو جریمه محکوم شده بود و ممکن است این بار هم 

جریمه شود.

دکتر احمدشاه فرهت در گفت وگو با قدس:
مبتالیان به آنفلوانزا از خوددرمانی خودداری کنند

جامعه- طیرانی: دکتر احمدشاه فرهت، 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در گفت وگو با ما ضمن بیان اینکه 
سرماخوردگی و آنفلوانزا عالیم مشابهی 
دارند، اضافه می کند: سرماخوردگی معموالً 
خفیف تر است در حالی که آنفلوانزا عالیم 
شــدیدتری دارد. به گفته این متخصص 

کودکان و فوق تخصص نوزادان سرماخوردگی با سرفه و آبریزش بینی، سوزش گلو و 
سردرد همراه است که به ندرت افراد مبتال دچار تب می شوند اما آنفلوانزا یک بیماری 
ویروسی است که هر ساله به صورت همه گیری گسترده از اواخر پاییز و زمستان در 
دنیا شایع می شود و عالیم آن به طور ناگهانی شروع می شود و بسیار آزاردهنده است. 
به طوری که بیمار احساس ضعف و خستگی می کند و در اغلب موارد تب شدید دارد. 
عالیم دیگر آنفلوانزا سرفه های خشک و شدید، آبریزش بینی، لرز، درد عضالنی، سردرد 

، درد چشم و ریزش اشک، گلودرد، حالت تهوع و در مواردی اسهال است. 
دکتر احمدشــاه فرهت ادامه می دهد: اغلب بیماران مبتال به آنفلوانزا سه تا پنج روز 
دچار تب می شوند و تا یک هفته سرفه آن ها ادامه دارد. دوران نقاهت این بیماری در 
مقایسه با سرماخوردگی طوالنی تر است و مدت زمان بیشتری طول می کشد تا آنفلوانزا 
کامالً درمان شود. بنابراین به خانواده ها توصیه می شود تحت هیچ شرایطی پزشکان 
را تحت فشار قرار ندهند که داروی آنتی بیوتیک تجویز کنند و اطمینان داشته باشند 
در صورت نیاز به تجویز آنتی بیوتیک، انجام آزمایش و یا بستری در بیمارستان پزشک 

اقدام خواهد کرد. 
این متخصص کــودکان و فوق تخصص نوزادان می افزاید: افراد باالتر از 6۵ ســال، 
کودکان زیر ۵ ســال، مبتالیان به بیماری های قلبی و ریوی مزمن، خانم های باردار، 
مبتالیان به سرطان که تحت درمان هستند، بیماران پیوند عضو، مبتالیان به بیماری 
دیابت و نارسایی کلیه و کسانی که به هر دلیلی دچار نقص سیستم ایمنی هستند 
و همچنین کارکنان حوزه درمان از جمله افراد در معرض خطر هستند که بیماری 
آنفلوانزا در این افراد عارضه شدیدتری دارد و بهتر است برای پیشگیری از ابتال به این 
بیماری ویروسی، عالوه بر رعایت نکات بهداشتی و دوری از افراد مبتال به آنفلوانزا، از 
واکسن استفاده کنند. وی اضافه می کند: تزریق واکسن به منظور پیشگیری از ابتال 
به آنفلوانزا برای همه گروه ها به جز نوزادان قبل از 6 ماه توصیه شده، اما تأکید بر افراد 
پرخطر است که بهتر است دو بار در سال )با فاصله یک ماه( تزریق شود و بهترین زمان 
تزریق واکسن آنفلوانزا  شهریور ماه به ویژه نیمه دوم شهریور است اما اگر خانواده ای 
برای تزریق این واکســن در این زمان اقدام نکرد، تزریق آن تا پایان زمستان مانعی 
ندارد، فقط آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این اســت که دوز تزریق واکسن آنفلوانزا 

برای کودکان زیر سه سال نصف است. 
وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه ویروس آنفلوانزا انواع مختلفی دارد و هر سال نسبت 
به سال قبل تغییر ماهیت و ژنتیک می دهد، ضرورت دارد واکسن این بیماری سال 
جاری تزریق شــود زیرا واکسن سال و یا سال های قبل تأثیری در پیشگیری از ابتال 
به آنفلوانزایی که در سال جاری شیوع دارد، نخواهد داشت. بر همین اساس واکسن 
آنفلوانزایی که در حال حاضر در بازار داروی کشور موجود است نیز انواع مختلفی )سه 
ظرفیتی و چهار ظرفیتی( دارد که بهتر اســت برای کودکان زیر سه سال نصف دوز 
تعیین شــده از نوع سه ظرفیتی این واکسن تزریق شود و برای افراد باالی سه سال 

نوع واکسن تفاوتی ندارد.
دکتر فرهت اضافه می کند: اغلب مردم بدون مشــکل جدی درمان می شوند و این 
بیماری تنها برای تعدادی از افراد جامعه پرعارضه تر اســت و وزارت بهداشت هرگز 

واکسیناسیون همگانی را برای آنفلوانزا توصیه نمی کند. 
وی ادامه می دهد: رعایت نکات بهداشت فردی مهم ترین راه پیشگیری از بیماری است. 
شست وشوی مرتب دست ها با آب و صابون برای پیشگیری از آنفلوانزا ضروری است و 

رعایت فاصله حداقل یک متری با بیمار مبتال نیز توصیه می شود.
همچنین رعایت آداب تنفسی یعنی استفاده از ماسک و  دستمال در هنگام عطسه و 
سرفه و قرار دادن دستمال در کیسه پالستیکی و سپس قرار دادن آن در سطل زباله 

اهمیت فوق العاده زیادی در پیشگیری از بیماری دارد.
متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان در پایان به افراد مبتال به آنفلوانزا نیز توصیه 
می کند: به اندازه کافی استراحت کرده و از هر گونه خوددرمانی خودداری و به پزشک 
مراجعه کنند و باید از حضور در مدرسه یا محل کار تا زمانی که پزشک اجازه نداده 
خودداری شود. به افراد مبتال به بیماری یا مشکوک به بیماری هم توصیه می شود از 

بوسیدن و دست دادن با دیگران )به ویژه افراد پرخطر( جداً خودداری کنند.

 جامعه/ اعظم طیرانی   موج آنفلوانزا 
هر  از  بی رحمانه تر  و  عجول تر  امسال 
طور  آن  و  شد  کشورمان  راهی  سال 
که مسئوالن وزارت بهداشت می گویند 
از  نفر   ۱۹ جان  تاکنون  متأسفانه 
هموطنانمان را که مبتال به بیماری های 

زمینه ای بوده اند گرفته است.
بر اساس گفته متخصصان این موج ۱۰ 
روز تا دو هفته دیگر در کشــور خواهد 
ماند و همین مســئله ضــرورت اتخاذ 
تدابیر بیشتر برای مقابله با این بیماری 

را دوچندان می کند.
محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت هم 
از تفاوت آنفلوانزای امســال می گوید و 
تصریح می کند: متأسفانه امسال شدت 
ویروس بیماری آنفلوانزا نسبت به سال 
گذشــته بیشتر اســت در حقیقت در 
وسط یک اپیدمی آنفلوانزا قرار گرفته ایم 
و موارد این بیماری در سراســر کشور 

افزایش پیدا کرده است. 
مســعود مردانی، عضو کمیته کشوری 
آنفلوانزا نیز با بیــان اینکه به طور کلی 
آنفلوانزا ســه موج دارد، می گوید: زمان 
بروز موج های آنفلوانزا غیرقابل پیش بینی 
است و هر چه هوا ســردتر شود و بروز 
موارد بیماری شدیدتر شود،  شدت امواج 
بیماری هم افزایش می یابد. امسال موج 
اول آنفلوانزا تقریباً یک ماه زودتر از موعد 
معمول و مورد انتظار آغاز شد و از آنجایی 
که آنفلوانزا H۱N۱ بیشترین موارد را به 
خود اختصاص داد، شاهد عالیم بالینی 

سخت و شدید بودیم.

   توصیه های پزشکی مدرن 
متخصصــان علــم پزشــکی بهبودی 
این بیماری را مشــروط به استفاده از 
داروهای اســتاندارد و معمول در دنیا 
می دانند و در عــوض توصیه می کنند 
مبتالیان از مصرف خودسرانه برخی از 

داروها پرهیز کنند.
برای مثــال دکتر گویا می گوید: داروی 
ضد آنفلوانــزا برای مــوارد معمولی و 
ســرپایی استفاده نمی شــود. این دارو 
مربوط به آنفلوانزاهای شدید است و به 
عبارتی دارو مختص بیمارانی است که 

به مرحله بستری رسیده اند.
همچنین افرادی که بیماری زمینه ای 
دارند، آنفلوانزا می تواند آن ها را به سمت 
مرگ ببــرد و آن ها نیازمند اســتفاده 
از داروی آنفلوانزا هســتند. امثال این 
بیماری هــای زمینــه ای ناراحتی های 
شدید قلبی و بیماران سرطانی هستند 
که بایــد داروی ضــد آنفلوانزا مصرف 
کنند. بــه همین دلیــل توزیع داروی 
آنفلوانــزا بــا دقت باال توســط وزارت 
بهداشــت و دانشگاه های علوم پزشکی 

کنترل می شود. 
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت ادامه می دهد: مصرف 
آنتی بیوتیک ها و دارو های کورتون دار به 
مبتالیان به آنفلوانزا پیشنهاد نمی شود، 
زیــرا این بیمــاری ناشــی از عفونتی 
ویروسی است و بهترین پیشنهاد برای 
افراد اســتفاده از دارو های استامینوفن 
ساده، نوشیدن مایعات گرم و استراحت 

در خانه است. 
دکتر مســعود مردانــی، عضو کمیته 
کشــوری آنفلوانزا نیــز تأکید می کند: 
تزریق دگزامتــازون هرچند که عالیم 
التهاب را کاهــش می دهد، اما ممکن 
است سبب کاهش قوای سیستم ایمنی 
فرد شود و وضعیت آنفلوانزا را در بیمار 
وخیم تر کند. بنابراین توصیه می کنیم 
کــه افراد مبتال به آنفلوانزا حاد به هیچ 

عنوان به تزریق دگزا به ویژه به صورت 
خودسرانه اقدام نکنند.

عضو کمیته کشــوری آنفلوانزا تأکید 
می کنــد: هر چــه در جامعه بیشــتر 
مسائل بهداشتی را رعایت کنیم مانند 
شست وشــوی مداوم دست ها، تزریق 
واکسن در افراد در معرض خطر، پرهیز 
از دســت دادن و روبوسی، جدا بودن 
از جمــع در صورت ابتــال به بیماری 
و... اصاًل ممکن اســت موج دوم اتفاق 
نیفتد، اما اگر این موارد رعایت نشوند، 
مــوج دوم بیماری آنفلوانزا با شــدت 

بیشتری اتفاق می افتد. 

  تفاوت »آنفلوانزا« 
با »سرماخوردگی«

دکتر مسعود مردانی با اشاره به تفاوت 
ســرماخوردگی و آنفلوانــزا، می گوید: 
معموالً در آنفلوانزا با بروز ناگهانی تب، 
همراه با بدن  درد مواجه می شــویم به 
طوری که تب بیمار گاهی تا ۴۰ درجه 
هم می رسد. بروز تب در آنفلوانزا بسیار 
ناگهانی اســت؛ به  طوری که ساعت و 
زمــان دقیق بروز آن ممکن اســت در 
ذهن بیمــار بمانــد. در حالی که تب 
در بیماری ســرماخوردگی به صورت 
تدریجی و با درجات پایین رخ می دهد 

و به ندرت به ۳۸ درجه می رسد.
مردانــی ادامه می دهد: شــاه  عالمت 
سرماخوردگی؛ آبریزش بینی، عطسه و 
سرفه اســت. در حالی که شاه عالمت 
آنفلوانــزا؛ تــب و درد و کوفتگی بدن 
اســت. البته هر دو ممکن است سرفه 
و عطســه را داشته باشــند. بدن درد 
عالمت بیمــاری آنفلوانزا اســت. باید 
توجه کرد که حال بیمار آنفلوانزا بسیار 
بد اســت و فرد نمی تواند بدون کمک 
کسی از جایش بلند شــود و در موارد 
بیمارستان بستری می شود.  شدید در 
شــدت عالیم بســیار بارز است اما در 

سرماخوردگی این طور نیست.
وی درباره تفــاوت درمان های بیماری 
آنفلوانزا با سرماخوردگی هم می گوید: در 
بیماری آنفلوانزا یک داروی ضدویروسی 
تجویز می شود که اگر بیمار در سه روز 
ابتدایی بیماری مصرف کند، بهتر پاسخ 
می گیــرد، اما فرد در ســرماخوردگی 
اصاًل به مصــرف آنتی بیوتیک و داروی 
ضدویروســی نیاز ندارد مگر اینکه گلو 

چرکی باشد.
مردانــی ادامه می دهــد: حتی توصیه 

اکیــد می کنم کــه افــراد در معرض 
خطر که از ابتدای ســال تاکنون هنوز 
واکســن آنفلوانزا را تزریــق نکرده اند، 
هــم  اکنون در نخســتین فرصت این 
واکســن را تزریــق کنند. ایــن افراد 
شــامل افراد باالی 6۰ سال، مبتالیان 
به بیماری های مزمن قلبی- تنفســی، 
دیابت و نارسایی قلبی، نارسایی کلیه، 
کسانی که عمل جراحی قلب کرده اند، 
افرادی که همودیالیز می شــوند، افراد 
مبتــال به HIV مثبــت، مبتالیان به 
بیماری های سخت درمان، افرادی که 
رادیوتراپی  کورتون،  درمان های  تحت 
یا شیمی درمانی هستند، تمامی کادر 
و گروه پزشکی و افراد در معرض خطر 

باید این واکسن را تزریق کنند.
عضو کمیته کشــوری آنفلوانزا تأکید 
می کنــد: مردم باید نســبت به رعایت 
مســائل بهداشــتی فردی و اجتماعی 
حساس باشند. بهترین کار این است که 

اگر کسی فرزندش به آنفلوانزا مبتال شد، 
او را چند روزی به مدرسه نفرستد یا اگر 
کسی آنفلوانزا دارد از رفتن به محل کار 
خودداری کند و دو تا سه روز در خانه 
استراحت کند. همچنین افراد مبتال، در 
خانه یک حالــت خودقرنطینگی برای 
خودشان ایجاد کنند. یعنی اگر یکی از 
اعضای خانواده مبتال شده است، در یک 
اتاق بخوابد و ســایر اعضای خانواده در 
اتاق دیگر. در غیر این صورت همه افراد 

خانواده به آنفلوانزا مبتال می شوند.

  طب سنتی و آنفلوانزا
متخصصان طب سنتی نیز برای مقابله 
بــا این بیماری راهکارهای خاصی را به 

بیماران توصیه می کنند.
دکتــر یداله احــراری، پزشــک دوره 
دیده طب سنتی و عضو ممتاز انجمن 
هومیوپاتی ایران نیز در ابتدا به تفاوت 
میان آنفلوانزا و سرماخوردگی از منظر 
طب سنتی اشــاره می کند و می گوید: 
ســرماخوردگی و آنفلوانــزا هــر دو از 
بیماری های ویروسی شایع هستند. این 
دو بیماری در برخی عالیم مشترک و در 
برخی دیگر متفاوتند. عطسه و آبریزش 
بینــی و گلــودرد در ســرماخوردگی 
بیشتر است. اما تب، سردرد، بدن درد، 
خستگی و ضعف در آنفلوانزا شایع تر و 

شدیدتر است.
وی با اشــاره به اهمیت پیشگیری در 
بیماری آنفلوانزا می افزاید: در طب سنتی 

بر انجام حجامت به منظور واکســینه 
شدن در برابر انواع بیماری های عفونی 
و ویروســی )از جمله سرماخوردگی و 
آنفلوانزا( برای کودکان دو بار در سال و 
برای بزرگساالن چهار بار در سال تأکید 

شده است. 
دکتر احراری ادامه می دهد: برای درمان 
آنفلوانزا عالوه بر اینکه درمان های گیاهی 
در طب ســنتی وجــود دارد، در طب 
کل نگر یا هومیوپاتی درمان ویژه اســت 
که در کشورهایی نظیر آلمان، انگلیس و 
هند مورد توجه پزشکان و بیماران تحت 

پوشش بیمه قرار گرفته است. 
دکتر رضا منتظر، پزشــک محقق در 
طب ایرانی و طب اســالمی نیز انجام 
حجامت را عاملی مؤثر و دارای نقشــی 
انکارناپذیر در تقویت سیســتم ایمني 
می داند و می گوید: افرادي که حجامت 
مي کنند معموالً سرما نمي خورند و در 
صورت سرماخوردگي اگر عالیم خفیفي 
هم داشــته باشند به ســرعت خوب 
مي شــوند و نیازي به آنتي بیوتیک و 
بستري شدن ندارند. عالوه بر پیشگیري 
از ســرماخوردگي، مــوارد متعددي از 
تنگي  ســینوزیت،  فصلي،  آلرژي هاي 
نفس و سرفه مزمن داشته ایم که صرفاً 
با انجام حجامت بهبود یافته اند. بنابراین 
افرادی که تاکنون حجامت نکرده اند به 
پزشک سنتی مراجعه کنند تا ضرورت 

انجام آن بررسی شود .
افرادی هم که قباًل حجامت شده اند 

باید ابتدای بهــار و پاییز آن را تکرار 
کننــد زیرا بهترین راه پیشــگیري از 
حجامت  انجام  ســرماخوردگی  انواع 
بسته به نیاز 6 ماه یا در نهایت سالی 

یک بار است. 
وی در پاســخ به این پرســش که آیا 
آنفلوانزا  و  ســرماخوردگی  درمان های 
در طب ســنتی طوالنــی و وقت گیر 
هستند می گوید: اوالً همیشه این طور 
نیست که درمان هاي سنتي طوالني تر 
باشند. بیماران متعددي هستند که با 
یک جلســه درمان به شیوه هاي طب 
سنتي بهبود یافته  اند مثاًل سال ها برای 
میگرن، سینوزیت و سایر بیماري هاي 
مزمن خــود دارو مصرف کرده اند ولی 
بعد از چند جلســه درمان های سنتي 
کاماًل درمان شــده و دارو هاي خود را 

کنار گذاشته اند. 
ثانیاً چنین نیســت کــه هرچه عالیم 
بیماري زودتر خاموش شــود براي بدن 
مطلوب تر باشــد. آنچه از آن به عنوان 
سرعت درمان نام برده می شود، در واقع 
درمان نیست، ســرکوب عالیم بیماري 
است مثل اینکه دزدي وارد خانه  شده و 
ما به جاي مقابله با او، زنگ خطر را از کار 
بیندازیم. امروز نتیجه چنین درمان هایي 
در طــب رایج مــا را به آنجا رســانده 
که شــاهدیم بســیاري از بیماري هاي 
عفوني نسبت به آنتي بیوتیک ها مقاوم 
شــده اند. عالیم بیماري با مســکن و 
تب بر و آنتي بیوتیک به سرعت خاموش 
مي شود ولی با قطع مصرف دارو دوباره 
عود مي کند. چنین درمان هایي سیستم 
ایمني فرد را تضعیف و ســبب ابتالی 
سریع تر او در مواجه شدن های بعدی با 

میکروب می شود. 
وی اضافه می کند: بیشترین توصیه این 
است که خودخواه نباشید. هنگام عطسه 
و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. 
به مقــدار کافی اســتراحت کنید و از 
حضــور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید 
و در صورت حضور در جمع از ماســک 
اســتفاده کنید. از دست دادن با افراد و 
بوسیدن آن ها خودداری کنید. دستمال 
کاغذی خود را در ســطل زباله دربدار 
انداخته یا در کیسه فریزر قرار داده آن 

را گره بزنید.
داوود حــاج محمدخانی، پژوهشــگر 
طب سنتی نیز با بیان اینکه ماندگاری 
بیماری آنفلوانزا در بدن طوالنی تر و گاه 
خطرناک تر است می گوید: در بیماری 
آنفلوانزا از منظر طب ســنتی عالیمی 
ماننــد دل درد، دل پیچــه، تهــوع و 
استفراغ دیده می شود و برای التیام این 
بیماری باید مصرف سوپ های رقیق را 

مورد توجه قرار داد.
محمدخانــی اضافه می کنــد: بیماران 
مبتال به عارضه آنفلوانزا باید سوپ های 
رقیقی حاوی گشــنیز، عــدس و انواع 
ســبزیجات را مصرف کنند که سبزی 
جعفری برای رفع ضعف بدن در بیماری 

آنفلوانزا بسیار مؤثر است.
ایــن پژوهشــگر طب ســنتی اضافه 
می کند: مصرف سوپ های رقیق سبب 
شست وشوی سیستم گوارش می شود و 
از منظر طب سنتی افراد باید دمنوش 
گیاهانی مانند آویشن، ناخونک، آهکی 

و اکی ناصر را مصرف کنند.
محمدخانــی ادامه می دهــد: مصرف 
روغن های گرم ماننــد روغن زیتون و 
روغن بابونه ســبب تعریق می شوند و 
در درمان بیماری آنفلوانزا مؤثر است و 
کارشناسان طب سنتی توصیه می کنند 
کــه بیماران حمام آب گرم را در مواقع 

بروز عارضه آنفلوانزا از یاد نبرند.

با طب سنتی و مدرن به جنگ بیماری خطرناک فصلی بروید

آنفلوانزا ُکشون

مصرف 
آنتی بیوتیک ها 

و دارو های 
کورتون دار به 
مبتالیان به 

آنفلوانزا پیشنهاد 
نمی شود

بــــــرش
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حوادث

یک مسئول دانشگاهی مطرح کرد
 ارتباط سیگار الکترونیک 

با مرگ های ناگهانی
 ایسنا   رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل 
دخانیات دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت: روش های ترک سیگار موجود در شبکه های 
مجازی و ماهواره ها، دروغ تبلیغاتی اســت. دکتر 
حیدری گفت:  پشت پرده تولید سیگار الکترونیک، 
صنایــع دخانیاتی قرار دارد کــه هدف آن ها نیز 
جایگزین کردن این وســیله با ســیگار معمولی 
است. دکتر حیدری استفاده از سیگار الکترونیک 
به عنوان جایگزین و درمان ترک دخانیات را یک 
اشتباه بزرگ دانست و ادامه داد: مطالعات محدود 
نشان می دهد حدود 6 تا ۷ درصد جامعه سیگاری 
در کشــور از سیگار الکترونیک استفاده می کنند 
که به نظر می رســد این آمار رو به افزایش است. 
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه 
ممنوعیت فروش سیگار الکترونیک توسط وزارت 
بهداشت اعالم شده است، گفت:  البته تحقق آن 
نیازمند نظارت کامل برای اجرای این مصوبه است.

علم و فناوری

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:
 4 کارخانه نوآوری به زودی 
در استان ها افتتاح می شود

 فــارس   معــاون علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری از آماده ســازی چهار مرکز و کارخانه 
نــوآوری در اســتان ها برای افتتــاح در آینده 
نزدیک خبر داد. ســورنا ســتاری گفت: سعی 
بر این اســت که کارخانه های نوآوری در محل 
اماکن متروکه و بالاستفاده ساخته شوند و برای 
راه اندازی کســب و کارهای نوآورانه در اختیار 
تیم های استارت آپی و دانش بنیان قرار گیرند و 
همچنین زمینه ساز تحول چشمگیر در توسعه 
فناوری در کشور باشند. ستاری گفت: از این رو، 
ساخت و راه اندازی مراکز و کارخانه های نوآوری 
در تهران و در اســتان ها توسط معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری پیگیری می شود. 
وی افزود: بر اســاس برنامه های دریافت شده از 
بخش خصوصی برای ساخت و سرمایه گذاری 
کارخانه های نــوآوری در اســتان ها، به زودی 
مجموعه های نوآوری در کرمان، فارس، اردبیل 

و مشهد افتتاح می شوند.

شهری

رئیس پلیس راهور ناجا:
 داستان قبض کاغذی 

تا اواخر بهمن تمام می شود 
 مهر   رئیس پلیس راهور ناجا گفت: بنا این 
اســت تا اواخر بهمن ۸هزار دست افزار دیگر به 
دست افزارهای موجود در راهور اضافه کنیم و 
داســتان قبض کاغذی کالً تمام شود و پلیس 

یکدست با دست افزار جریمه کند.
سردار سیدکمال هادیانفر در ادامه افزود: پلیس 
راهور ســاالنه افزون بر ۱۲ میلیارد تومان پول 
چــاپ اوراق می دهد، در راســتای کاهش این 
هزینه هــا و همچنین هوشمندســازی پلیس 
راهور از ابتدای ســال حدود ۴هزار دست افزار 
به مأموران در پلیس راه و راهور سراسر کشور 

دادیم که استفاده کنند. 
رئیس پلیس راهور ناجا همچنین تصریح کرد: 
مأموران جرایم را روی آن دســت افزارها اعمال 
می کنند و این گونه به جای اینکه ۴هزار قبض 
جریمه چاپ کنیم و هزینه های گزافی از جمله 
کاغذ قبوض و پانچیست و... بدهیم یک بار برای 

دست افزارها هزینه می کنیم.

خانه و خانواده

معاون وزیر بهداشت بیان کرد
 جزئیات آموزش بهداشت 
به 20 میلیون خانوار ایرانی

 فارس   معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره 
به جزئیات اجرای طــرح »هر خانه یک پایگاه 
ســالمت«، گفت: در مجمــوع در ۲۰ میلیون 
خانوار ایرانی یک نفر به عنوان ســفیر سالمت 

آموزش های الزم را فرا می گیرد.
علیرضا رئیســی افزود: فرد انتخاب شده باید 
حداقل سواد الزم را داشته باشد؛ فردی باشد که 
بتواند در خانواده تأثیرگذار بوده و پایه دار باشد؛ 
یعنی فردی نباشد که در یک سال آینده از این 
خانواده جدا شود؛ البته ترجیح ما این است که 

مادر خانواده در این طرح شرکت کند. 
رئیسی با اشاره به آموزش های مختلف به افراد 
انتخاب شده در خانواده ها گفت:  آموزش هایی 
در حوزه پیشــگیری و درمان های اولیه مانند 
کمک های اولیه به آن ها ارائه می شــود؛ مانند 
اینکه اگر مسمومیت یا سرماخوردگی در خانه 
وجود داشته باشد و یا کنترل فشار خون، این 

افراد بدانند چگونه با آن ها برخورد کنند.

بهداشت و درمان

یک مسئول انجمن داروسازان:
توان داروخانه ها برای تأمین 
داروهای خاص کاهش یافت

 فارس    رئیس شورای عالی داروخانه های انجمن 
داروســازان ایران گفت: متأســفانه سازمان بیمه 
سالمت، مطالبات سه ماه پایانی سال ۹۷ داروخانه ها 
را بــا وجود تمامی پیگیری ها هنوز پرداخت نکرده 
اســت. مهدی زارعی گفــت: در حــال حاضر با 
تأخیرهای طوالنی از سوی دو سازمان بیمه گر اصلی 
یعنی بیمه سالمت و تأمین اجتماعی مواجهیم و با 
توجه به افزایش هزینه ها و فروش نقدی یا حداکثر 
یکماهه دارو توسط شرکت های دارویی، داروخانه ها 
در شرایط بحرانی قرار دارند. زارعی خاطرنشان کرد: 
متأســفانه باید اعتراف کنیم کــه در صورت ادامه 
وضعیت فعلی، به زودی داروخانه ها توان مالی برای 
تهیه دارو به خصوص داروهای اساسی مثل انسولین، 
داروهای آنزیمی، فاکتورهای خونی، شیمی درمانی و 
داروهای بیماری های خاص که گرانقیمت و نقدی 
هستند را از دست خواهند داد و در چنین صورتی، 
مسئولیت عواقب احتمالی آن به عهده سازمان های 

بیمه گر خواهد بود.

فراسو

گفت وگوی ویژه
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

از اظهارات سیاسی درباره کمیته قانون اساسی تا جابه جایی های نظامی برای نفت دزدی

تداوم موشدوانی های آمریکا در امور داخلی سوریه
  جهان/ جواد فراهانی    اواخر هفته گذشــته »گیر پدرسون« 
فرستاده سازمان ملل در امور سوریه اعالم کرد برگزاری جلسات 
دور دوم کمیته بررســی قانون اساسی در ژنو به دلیل عدم توافق 
در مورد دستور کار آن امکان پذیر نیست؛ چراکه توافقی در مورد 
دستورکار این جلسات صورت نگرفت. براساس قوانین اجرایی باید 
هیئت های حاضر در کمیته نظرات خود را براســاس دستورکار 
اظهار کنند.  فرســتاده سازمان ملل توضیح داد در روزهای اخیر 
رایزنی های بســیاری جدی، خوب و حرفــه ای صورت گرفت و 
می خواستیم که به توافق برسیم، این مهم حاصل نشد، اما امیدوارم 
در کوتاه ترین زمان بازگردیم و براساس همین رایزنی ها موفق به 
تعیین دور جدید گفت وگوها شــویم. اما وزارت خارجه آمریکا در 
اقدامی مداخله جویانه و به بهانه خروج هیئت ســوری از نشست 
کمیته قانون اساسی این کشور، دولت دمشق را به کارشکنی در 
روند پیشرفت کمیته قانون اساسی سوریه و به تأخیر انداختن کار 

تدوین قانون اساسی این کشور متهم کرد. 

   هشدار روسیه در مورد دخالت های آمریکا
این دخالت و اظهار نظر آمریکا در امور داخلی ســوریه در حالی 
صورت می گیرد که چند روز پیش »ســرگئی الوروف« وزیر امور 
خارجه روســیه در کنفرانسی مطبوعاتی در مســکو اعالم کرد 

طرفداران سرنگونی دولت سوریه سعی دارند در کار کمیته قانون 
اساســی این کشور در ژنو خلل ایجاد کنند تا پس از شکست این 
کمیته بتوانند اقدامات مداخله جویانه خود در این کشور را توجیه 
کنند . وزیر خارجه روسیه همچنین از سازمان ملل خواست تا از 
این تالش ها جلوگیری کند و تأکید کرد: »خطر مداخله خارجی در 
فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه و خطر تحمیل تصمیمات بر 

طرف  های سوری از خارج بسیار جدی است«.
وزارت خارجه ســوریه دیــروز به بیانیه مداخلــه جویانه وزارت 
خارجه آمریکا علیه ســوریه به شدت واکنش نشــان داد و یک 
مقام مسئول دراین وزارتخانه با صدور یک بیانیه اعالم کرد: بیانیه 
واشــنگتن درباره جلسات کمیته بررسی قانون اساسی که در ژنو 
برگزار می شــود، بی ارزش است و بر فعالیت این کمیته و فضای 
گفت وگوهــای آن تأثیری ندارد. این بیانیه بــار دیگر ثابت کرد 
آمریکا در امور کشــورهای دیگر دخالت می کند و دنبال تحمیل 
خواسته های خود است. دولت سوریه تأکید می کند این گفت وگو 
سوری-ســوری اســت و احدی حق دخالت در آن یا حمایت از 
طرفی تحت هر بهانه ای را ندارد. دخالت های سیاســی واشنگتن 
در امور ســوریه درحالی مطرح می شود که دخالت های نظامی و 
حمایت های آن از تروریست ها در سوریه نیز همچنان ادامه دارد؛ 
به گونه ای که روز شنبه بیش از ۲۰ کامیون نظامی آمریکا متشکل 

از کمک های لجستیکی از مرزهای عراق وارد استان الحسکه شد. 
عالوه براین، 6۰ کامیون و خودروی نظامی آمریکایی نیز چند روز 
پیش پس از خروج از مواضع خود در حومه شمالی استان الرقه و 
حومه غربی استان الحسکه، در منطقه رمیالن در نزدیکی میادین 
نفتی ســوریه مستقر شده بودند. نظامیان آمریکایی پیش از آغاز 
عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه تحت عنوان »چشمه صلح« 
چندین بار نیروها و تجهیزات خود را در سوریه جابه جا کرده اند. این 
نیروها که از چندین پایگاه خود عقب نشینی کرده بودند، بار دیگر 
به آنجا بازگشتند که از جمله آن می توان به پایگاه قسرک در حومه 
الحسکه، صرین در حومه حلب و الجلبیه در حومه الرقه اشاره کرد.

دیلی میل: بر اثر تیراندازی در یکی از مناطق 
شــلوغ شــهر »نیو اورلئان« در ایالت جنوبی 
»لوئیزینا« آمریکا دســت کم 1۰ نفر زخمی 
شدند. در مورد هویت و انگیزه مهاجم خبری 
منتشر نشده اســت، اما آزادی حمل سالح 
در آمریکا موجب بروز حوادث مشابه در این 
کشور شــده و هر هفته اخباری از تیراندازی 

در یکی از ایالت های آمریکا منتشر می شود.

اسپوتنیک: وزارت دفاع افغانستان اعالم کرد 
در کمتر از یک ماه گذشته، حداقل هزار نفر از 
اعضای داعش تسلیم نیروهای ارتش شده اند.

پارلمان عراق استعفای 
عبدالمهدی را پذیرفت

فارس: پارلمان عراق در جلســه روز گذشته 
خود با اســتناد به ماده ۷۵ قانون اساسی این 
کشور ضمن پذیرش استعفای عبدالمهدی از 
پست نخست وزیری، از رئیس جمهور خواست 
تا فرد جدیدی را برای تشکیل کابینه مکلف 
کند. با پذیرش استعفا، عبدالمهدی کوتاه ترین 
دوره نخســت  وزیری پس از سقوط صدام )به 

مدت یک سال و دو ماه( را تجربه کرد.
از این پس تا تشکیل کابینه، دولت عبدالمهدی 
می تواند به دولت پیشبرد امور تبدیل شود و تا 
یک ماه به کار خــود ادامه دهد و پس از آن 
برپایه ماده ۸1 قانون اساسی عراق، در صورت 
عدم موفقیت رئیس جمهور در معرفی فردی 
مناسب، خود او تا معرفی فرد جدید وظایف 

نخست وزیری را انجام می دهد. 
ماده ۷6 هم می گویــد، رئیس جمهور نامزد 
فراکسیون بزرگ تر پارلمان را مأمور تشکیل 
کابینه می کنــد و او نیز ۳۰ روز فرصت دارد، 
اعضای کابینه را معرفی کند. برخی منابع از 
»حیدر العبادی« نخســت وزیر سابق، »عزت 
الشابندر« نماینده سابق پارلمان و »علی الشکری« 
رئیس مشــاوران ریاست جمهوری به عنوان 
گزینه های پست نخست وزیری نام می برند. 

 سرنگونی پهپاد متجاوز ائتالف سعودی
 ورود به آسمان یمن از این 

پس برای دشمنان مجاز نیست
 العالم: پدافند هوایی یمن روز گذشته یک 
فروند هواپیمای جاسوسی متجاوز ائتالف 
سعودی را در آسمان استان »حجه« سرنگون 
مدل  شناسایی  متجاوز  هواپیمای  کرد. 
)WingLoong( ساخت چین حین عملیات 
خصمانه با یک فروند موشک زمین به هوا 
هدف قرار گرفته است. سرتیپ یحیی سریع، 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به 
این موضوع تأکید کرد: ورود به آسمان یمن 
از این پس برای دشمنان مجاز نخواهد بود. 
پدافند هوایی یمن روز جمعه نیز یک فروند 
بالگرد آپاچی متجاوز را سرنگون کرد که 
منجر به مرگ دو خلبان سعودی آن شد.

شکرگزاری یا تجلیل از نسل کشی بومیان آمریکایی؟
 واقعیت غم انگیز در مورد ایاالت متحده آمریکا این است که این کشور توانست در 
چند سده اخیر تاریخ خود را بر اساس یک توهم فانتزی بازنویسی کند و مفاهیمی 
چون لیبرالیسم، آزادی و تجارت آزاد در »سرزمین آزاد«)land of the free( و »خانه 
شجاعان«)home of the brave( یک وارونه نمایی محض است. درواقع ایاالت 
متحده بر اساس دو نگاه اصلی تأسیس و رونق گرفت: نخست، قتل عام آمریکایی های 
 بومی و سرقت ســرزمین آن ها توسط اســتعمارگران اروپایی و دوم، برده داری.

در نگاه اول این واقعیت ناخوشایند فاصله بسیاری از نسخه »ملت افسانه ای« دارد 
کــه در آگاهی جمعی خود را به عنوان یک عامل با فضیلت جهانی در راســتای 
پیشرفت و توسعه مشاهده می کند، سرزمینی اساطیری که رونالد ریگان درباره اش 
گفته بود: آمریکا شهری درخشان بر روی تپه است که نور فانوس دریایی اش همه 
مردم عاشــق آزادی را از همه جا به سوی خود راهنمایی می کند. تاریخ نویسان 
آمریکایی در بازنویسی تاریخشان در باره جشن شکرگزاری آمریکای سفید، افسانه 
ای راجع به مهاجران انگلیســی و تالش آن ها برای زنــده ماندن در یک محیط 
جدید و سخت ارائه می دهند. همان مهاجرانی که در سال 16۲1 از سوی بومیان 
آمریکایی دوستانه و سخاوتمندانه مورد استقبال قرار گرفتند و چند سال بعد یعنی 
در سال 16۳۷ با قتل عام هزاران مرد، زن و کودک بومی جواب این محبت را دادند؛ 
رویدادی که نشان از آغاز یک نسل کشی بومیان آمریکایی بود که برای دستیابی به 
هدف نهایی آن، یعنی گرفتن زمین و غارت منظم منابع آن ها اندکی بیش از ۲۰۰ 
ســال طول کشید. هنگامی که کریستوفر کلمب در سال 149۲ در جست وجوی 
طال و نقره، قاره آمریکا را کشــف کرد، جمعیت بومیان، که او به اشتباه هندی ها 
می نامید، شــامل حدود 1۵ میلیون نفر که در شمال مکزیک زندگی می کردند، 
می شد. اما به لطف تمدن پر رونق آمریکای سفید ۳۵۰ سال بعد، جمعیت بومیان 

آمریکا در شمال مکزیک به کمتر از یک میلیون کاهش یافت.
 شــکرگزاری را باید هولوکاســت بومیان آمریکایی دانســت؛ جنایاتی همچون 
نســل کشــی و برده داری که محدود به تاریخ اولیه ایاالت متحده نماند. حمله 
سیستماتیک به سایر ملل و فرهنگ ها تحت ادعاهای مختلف و دروغ های آشکار و 
جنگ های امپراتوری ایاالت متحده امروز بیش از گذشته ادامه دارد. شاید مدافعان 
شکرگزاری بگویند که معنی شکرگزاری هرچه که می خواهد باشد، فقط برای ما 
تعطیالتی فراهم کند تا از آن برای گذراندن اوقات فراغت در کنار خانواده استفاده 
کنیم. با این حال، برای اکثر آمریکایی ها امروز شکرگزاری بسیار سخت است. در 
واقع، مگر اینکه شما متعلق به ۲ درصد از نمایندگان طبقه حاکم ایاالت متحده 
باشید، وگرنه به هیچ وجه نباید از آن ها سپاسگزار باشید. اگر خانه خود را به دلیل 
سلب مالکیت از دست دادید، شغل ندارید و نمی توانید به خانواده خود غذا بدهید، 

چگونه می توانید از آنچه که دارید، قدردانی کنید؟ 
در این روز شــکرگزاری هم مثل سال های گذشته، افراد مشهور و سیاستمداران 
ثروتمند با غذادادن به شماری از فقرا و بی خانمان ها و به نوعی از آنچه باید خیرات 
واقعی باشد، تقلید خواهند کرد تا دست کم به این شیوه وجدانشان را کمی تسکین 
دهند. اما جمله آخرم را صرفاً برای کورکردن اشــتهای برخی افراد قبل از حمله 
به آن بوقلمون سرخ معروف می نویسم: به خاطر داشته باشید که در این روز یک 

نسل کشی را جشن گرفته اید.
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 پایان دوران موگرینی  همه علیه یکی، یکی علیه همه  لغو همه تعرفه های تحمیلی
 پکن برای توافق تجاری
 با آمریکا شرط گذاشت

 نامزد جمهوری خواه خواستار
 اعدام نماینده مسلمان کنگره شد

یک اسپانیایی سکاندار 
جدید دیپلماسی اروپا

مهر: روزنامــه گلوبال تایمز چین به نقل 
از منابع آگاه پیش شــرط اجرای مرحله 
نخست توافق تجاری پکن- واشنگتن را لغو 
همه تعرفه های تحمیلی آمریکا عنوان کرد. 
این رسانه چینی افزود: ادعای آمریکا مبنی 
بر لغو تعرفه هایی که اواسط دسامبر عملی 
می شود، جایگزین )خواست پکن( لغو همه 
تعرفه های موجود نمی شود. گفتنی است 
در ماه میالدی نوامبر، مقامات دو کشــور 
درباره اجرای مرحله نخست توافق تجاری 
به توافقی دســت یافتنــد. انتظار می رود 
مرحله نخســت توافق تجاری دو کشــور 
اوایل ســال میالدی آینده عملیاتی شود.

فارس: توییتر، حساب های »دانیل استال« 
نامزد جمهوری خواه کنگره آمریکا را به دلیل 
ترویج خشونت مسدود کرد. استال در پیامی 
نوشته بود: اگر اتهامات »ایلهان عمر« نماینده 
مسلمان دموکرات مبنی بر انتقال اطالعات 
حساس به یک کشور خارجی، ثابت شود، 
باید او را اعدام کرد. چندی پیش، شــبکه 
ســعودی العربیه مدعی شــد، به اسنادی 
دست یافته که نشان می دهد عمر با قطر 
در ارتباط است. ایلهان عمر این اتهام زنی ها 
را رد کرده است. وی  از مهم ترین منتقدان 
ترامپ اســت و بارها از سوی مخالفان به 
صهیونیسم ســتیزی متهم شــده است. 

 ایسنا: با پایان ماه نوامبر میالدی ریاست 
فدریکا موگرینی بر دســتگاه سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا نیز خاتمه یافته و از 
این پس این سمت بر عهده »جوزف بورل« 
وزیر خارجه اســپانیا قرار خواهد گرفت. 
موگرینی به این مناسبت در توییتر نوشته 
است: »مأموریت ما پس از پنج سال فشرده 
به پایان رسید. از تمام کسانی که به تبدیل 
اتحادیه اروپا به شریکی قابل اتکا، ستونی 
برای چندجانبه گرایی و مدافع سرسخت 
حقوق بشر کمک کردند، ممنونم«. موگرینی 
در پرونده هــای مهمی از جملــه توافق 
هســته ای با ایران ایفای نقش کرده است.
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  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

مهدی خالدی: راننده تاکســی با خشــم می گفت اگر 
مسافر سعودی به پستش بخورد، از ماشین بیرونش 
می اندازد. محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را با 
عبارت »یا عیب الشوم« )ای لکه ننگ( خطاب 
کرده و می گفت »خدایا این طفل مجنون 
می خواهد منطقــه ما را نجات دهد، اما 
کشور خودش را چنان دچار تنش کرده 
که همه باید تالش کنند سعودی را از 
گرداب نجات دهند؛ الهی همه شما 
شاهزادگان خلیجی در آتش همان 

نفت خودتان بسوزید«.

نفرین غضبناک این راننده تاکسی لبنانی که از زبان خبرنگار میدانی 
بی بی ســی و در هنگامه بازداشت سعدالحریری نخست وزیر این 
کشور در دربار پادشاهی آل سعود بیان شده، شاید نمونه کوچکی 
از شــرح حال بســیاری از اعراب و دیگر مردم خاورمیانه نسبت به 
مداخالت بیجای ولیعهد جاه طلب سعودی در کشورهای منطقه 
باشد، جدا از اینکه هوادار کدام جریان سیاسی باشند یا از چه مذهبی 
پیروی کنند، عمده آگاهان امور نیز با افکار عمومی منطقه همصدا 

هستند. 
شــاهزاده جوان اما خام ســعودی که روزی از وی به عنوان ناجی 
عربستان نام برده می شد، اکنون انگار به سربار آل سعود تبدیل شده 
و در حال ویران کردن آمال پادشاهی است. تا پیش از اینکه پدرش 

در سال ۲۰1۵ به مقام پادشاهی برسد، خارج از مرزهای عربستان، 
کمتر کســی نام او را شنیده بود. اما اکنون، این محمد بن سلمان، 
ولیعهد۳4 ساله عربستان است که در حقیقت بزرگ ترین صادرکننده 

نفت جهان را رهبری می کند.
 رهبران غربی او را به خاطر اصالحاتی که در پادشاهی محافظه کار 
اجرا کرده اســت، تمجید کردند؛ امــا او به خاطر ادامه جنگ در 
کشور همسایه،یمن که به وقوع یک فاجعه انسانی منجر شده، آغاز 
دعوای دیپلماتیک با کشور قطر که میان کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس اختالف افکنده و افزایش ســرکوب صدای 
مخالفان با انتقادهای تندی هم روبه رو اســت. کارنامه سیاه بن 
سلمان در مقام ولیعهد در سال های گذشته سبب شده شعار وی 

در نوسازی سیاسی و اقتصادی و مبارزه با فساد هم به ماجراجویی 
دیگری برای حذف رقیبان داخلی اش تعبیر شود و به این گمانه 
دامن زند که اقدامات منطقه ای او نیز خواه در قبال ایران باشــد 
یایمن، قطر، سوریه، عراق و... تنها به آشوب ها دامن زده و در این 
میان تنها کسی که مقصرشناخته می شود بن سلمان است. به ویژه 
به دنبال ماجرای قتل جمال خاشــقچی در کنسولگری سعودی 
در اکتبر ۲۰1۸، انتقادها از عملکرد محمد بن ســلمان تا جایی 
پیش رفته که حتی موضوع جایگزین کردن شــخص دیگری به 
جای او در سمت ولیعهدی هم مطرح شده است. در ادامه به طور 
اختصار به پرونده ســیاه و شکست های بن سلمان در چند سال 

اخیر اشاره شده است.

مروری برکارنامه بن سلمان پس از چهار سال: ترور، شکست و باز هم شکست

سیاهه  پرونده  ولیعهد سعودی

 باتالق یمن
نخســتین اقدامات محمد بن سلمان پس از رسیدن به 
وزارت دفاع و حتی پیش از رســیدن به مقام ولیعهدی، 
آغاز جنگ تحمیلی علیه مردم یمن در بهار ۲۰1۵ بود. 

بن ســلمان بدون همکاری با نیروهای امنیتی و اطالع 
دادن به وزیر گارد ملی، متعب بن عبداهلل بن عبدالعزیز آل 
سعود، که خارج از کشور بود حمله را در مارس ۲۰1۵ آغاز 
کرد؛ جنگی که به اذعان نهادهای بین المللی، سعودی نه 
تنها به هیچ کدام از اهداف مد نظرش در آن نرسید، بلکه  
در عمل با تبدیل شــدن به نبردی طوالنی و فرسایشی 
هزینه های هنگفت انسانی، اقتصادی و سیاسی بر ریاض 

تحمیل و این کشور را وارد باتالقی بی انتها کرده است.

 حذف مخالفان داخلی
بن ســلمان 4 نوامبــر ۲۰1۸، با ادعای مقابله با فســاد 
موجی از بازداشــت را آغاز و در این راستا بیش از4۰ تن 
از فرماندهان ارشــد نظامــی و وزرای حکومتی را برکنار 
یا زندانی می کند. وی پیشــتر نیز بیش از ۲۰ روحانی و 
روشنفکر را به بهانه های واهی به زندان انداخته بود. شمار 
زندانیان سیاسی در عربستان معلوم نیست. برخی منابع 
تعداد آن ها را حدود ۳۰ هزار نفر اعالم کرده اند. از سوی 
دیگر به گفته کارشناســان از زمان قدرت گرفتن محمد 
بن سلمان در سال ۲۰1۷، افزایش قابل توجهی در تعداد 
اعدام های عربستان صورت گرفته، به طوری که از ۲۷ نفر 

در ســال ۲۰1۰،  به 149 نفر در ۲۰1۸، و 16۰ تن در 9 
ماهه سال جاری میالدی رسیده است.

 پرونده قطر
شاهزاده محمد بن سلمان همچنین در ماجرای تحریم 
قطر نیز نقش رهبری داشــت .اوایل ژوئن سال ۲۰1۷، 
مربع عربستان، مصر، امارات و بحرین در اقدامی ناگهانی با 
متهم کردن قطر به »حمایت گسترده از تروریسم« روابط 
سیاسی و اقتصادی خود با این کشور را قطع کردند. این 
چهار کشــور در ادامه شروط ســیزده گانه ای برای قطر 
تعیین کردند که از جملــه آن ها محدود کردن روابط با 
ایــران بود. دوحه اما همه این اتهامات را نفی و شــروط 
ریاض را رد کرد. اختالفات همچنان حل نشده، باقی مانده 
است تا جایی که بسیاری از فروپاشی قریب الوقوع شورای 
همکاری خلیج فارس در سایه تداوم این تنش خبر داده اند.

 سرشاخ با ایران
محمد بن سلمان از ابتدای تکیه زدن بر کرسی ولیعهدی هرگونه گفت وگو با ایران را رد و تقابل جویی 
با تهران را در دســتور کار قرار داد. در سال های بعد نیز ریاض با قرار گرفتن در کنار صهیونیست ها، 
ضربه زدن به منافع ایران در سرتاسر منطقه از سوریه گرفته تا لبنان، عراق و به ویژه یمن را پیگیری 
می کند. در نهایت نیز تهدید بن سلمان)دی ماه 1۳96( در مورد اینکه جنگ را به داخل ایران می کشاند 
پر تنش ترین دوره تاریخی روابط میان دو کشور را رقم می زند. اما با شکست تمام توطئه های ریاض علیه 
تهران، در یک هفته گذشته، محمد بن سلمان در گفت و گو با شبکه CBS آمریکا در عقب نشینی آشکار 
از حل دیپلماتیک مسائل با ایران استقبال می کند. در پی این چرخش مواضع نشریه »فیگارو«فرانسه 
در یادداشتی سعودی را »مرد بیمار« منطقه توصیف کرده و نوشته است ریاض در سه جبهه سیاسی، 

دیپلماتیک و نظامی مقابل ایران شکست خورده است. 

  الفغم را چه کسی کشت؟
هنوز تبعات قتل فجیع جمال خاشقچی رفع نشده که رسانه ها ۷ مهر ماه خبر قتل 
مشکوک »عبدالعزیز الفغم« محافظ شخصی ملک سلمان پادشاه عربستان را مخابره 
کردند؛ اقدامی که از تداوم رویکرد بن سلمان در حذف مخالفان حکایت دارد. اگرچه 
سخنگوی پلیس مکه کشته شدن الفغم را به سبب اختالفات شخصی دانسته، اما 

بسیاری از ناظران این موضوع را مشکوک و توطئه ای از سوی دربار دانسته اند. 
»محمد المسعری« معارض سعودی مقیم در لندن پنج ماه پیش نسبت به امکان قتل 
عبدالعزیز الفغم به دست ولیعهد سعودی هشدار داده بود. المسعری در پیامی توییتری 
نوشته بود: عبدالعزیز الفغم... بن سلمان فردا سر تو را زیر آب خواهد کرد و افرادی از گروه 
کلمبیایی بالک واتر را جایگزین شما خواهد کرد. برخی با اشاره به سیاست بن سلمان در 
حذف رقبا و مخالفان هشدار داده اند که باید به زودی منتظر ترور ملک سلمان نیز باشیم.

  5سال سیاه برای اقتصاد سعودی
آمارهای منتشــر شده از سوی پایگاه لندنی-قطری العربی الجدید نشان می دهد ذخایر ارزی سعودی 
تا پایان ماه آگوســت ســال جاری میالدی به۵۰۷میلیارد دالر رسیده اســت؛ رقمی که در پایان سال 
۲۰14میالدی۷۳۷ میلیارد دالراعالم شده بود. معنای مقایسه آمارهای یاد شده به زبان ساده این است 
که پادشاه تنها در پنج سال، یک سوم ذخایر ارزی خود را از دست داده است. صندوق بین المللی پول 
هشدار داده که اگر مسیر موجود ادامه پیدا کند، ریاض طی پنج سال تمام ذخایر خود را از دست خواهد 
داد. همزمان آمارهای منتشر شده گویای جهشی چشمگیر در نرخ بدهی های خارجی سعودی است؛ 
درحالی که نرخ بدهی عربستان در پایان سال۲۰14، 11.۸ میلیارد دالر بود، این رقم در ژوئن۲۰19 به 
16۷.4 میلیارد دالر رسیده است. جنگ  افروزی در یمن، حمایت از گروه های تروریستی و کاهش بهای 
نفت از مهم ترین عواملی است که در کنار هم دست به دست هم داده تا سعودی به عنوان یکی از بزرگ ترین 
صادرکنندگان نفت جهان، اکنون بخش قابل توجهی از بودجه دولت خود را از طریق وام خارجی تأمین  کند.

  گاو شیرده ترامپ
در این میان هزینه جنگ یمن برای سعودی کمرشکن بوده، به طوری 
که در بودجه ســال ۲۰19 سهم بخش نظامی1۷ درصد از کل بودجه 
با رقم حدوداً 191 میلیارد ریال ســعودی بوده اســت. به اذعان تایمز 
انگلستان هزینه جنگ یمن برای عربستان روزانه در حدود ۲۰۰ میلیون 
دالر آب می خورد. این جنگ و دیگر ماجراجویی های بن ســلمان در 
منطقه به ویژه در تقابل جویی با ایران البته فرصت مغتنمی برای دونالد 
ترامپ رئیس جمهور کاسب کار آمریکایی فراهم آورده تا هر چه بیشتر 
تسلیحات نظامی خود را به ریاض قالب و این شاهزاده خام را تلکه کرده 
و به اصطالح خودش بدوشــد. تنها در یک مورد دولت های عربستان و 
آمریکا همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به ریاض )اردیبهشت 1۳96( 

یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش 11۰ میلیارد دالر امضا کردند.

  پادشاهی اره
در حدود یک سال و یک ماه پیش در چنین روزهایی رخدادی بزرگ عرصه داخلی 
عربســتان را تکان داده و عالوه بر ایجاد چند دســتگی در میان خاندان پادشاهی، 
متحدان غربی آل ســعود را هم نسبت به تداوم قدرت بن سلمان مأیوس و ناامید 
کرد. این رویداد بزرگ که هنوز هم دربار پادشاهی نتوانسته از زیر بار پیامدهای آن 
خارج شده و کمر راست کند قتل فجیع جمال خاشقچی، منتقد دربار سعودی بود. 
خاشقچی پس از آنکه روز ۲ اکتبر ۲۰1۸ برای دریافت مدارکی مربوط به ازدواج خود 
به سرکنسولگری عربستان در استانبول رفت، ناپدید شد. روزهای بعد مشخص شد 
وی به دستور مستقیم شخص بن سلمان به قتل رسیده و سپس جسد او تکه تکه و از 
کنسولگری خارج شده است. این رسوایی بزرگ غرب را در مورد بن سلمان بدبین کرده 
تا جایی که آن ها وی را پس از این اتفاق مهره ای سوخته و غیرقابل اعتماد می دانند.

 غرب زده
ولیعهد جوان که از غصب مقام ولیعهدی خیالش راحت 
شده، با وجود مخالفت محافظه کاران داخلی و تنها برای 
راضی کردن متحدان غربی خود از بازگشــت »اســالم 
میانــه رو« دم زده و از آغاز برنامــه اصالحات اجتماعی 
در عربســتان خبر می دهد. ایجاد ســازمان تفریحی و 
گردشگری، لغو ممنوعیت رانندگی زنان و آزادی قمار و 
مشروبات الکلی در سرتاسر عربستان به جز دو شهر مکه 
و مدینه از محورهای برنامه های اصالحات ولیعهد به شمار 
می رود. این شوی نمایشی قرار است سرپوشی بر اقدامات 

استبدادی و سرکوب مخالفان از سوی بن سلمان باشد.
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