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یـــادداشــت  روز
مصطفی فارویی

شکســت مقدمه پیروزی است. اما شــرایطی دارد. تیمی که با گل به خودی عقب 
افتاده، باید بازیکنان ضعیف  را با بازیکنان تازه نفس عوض کند. شــاید در این تیم 
کسی آنالیزها را به اطالع رقیب می رساند. الزم هست یک مثال تاریخی بیاورم: ساعت 
11:20 شب، آژیر خطر به صدا در آمد. درست مثل چهار دفعه قبلی، مأمور کنترل با 

دست، دو بار روی شیشه ای که عقربه حرارت...

بیشتر از همیشه به همدلی نیاز داریم

توضیحات سردار حاجی زاده از جزئیات حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی

آرزوی مرگ کردم، چون یک عمر پیشمرگ مردم بودیم
 ............ صفحه 2

رئیس قوه قضائیه دستور داد

تسریع در 
اقدامات قضایی 

حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراینی

پدر یکی ازجانباختگان حادثه:

از خدا می خواهیم 
 فرزندمان 

با شهید سلیمانی 
محشور شود

 با اعالم خطای غیرعمد پدافند هوایی در سقوط هواپیمای اوکراینی 
مصیبت درگذشت جانباختگان سنگین تر شد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 1 ............ صفحه 2

 

کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی را پیگیری کنید
 سیاســت  متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح رهبر معظم انقالب با ابراز تسلیت صمیمانه  به خانواده های عزادار، دستور دادند

اســت: »با اطالع از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره  حادثه  
هواپیمای مســافربری اوکراینی و اثبــات دخالت خطای 

 ............ صفحه 2انسانی در آن، مصیبت درگذشت...

در بیانیه رئیس جمهور مطرح شد

 فاجعه ای بر اثر تهدید رژیم 
متجاوز آمریکا و خطای انسانی

در توییت محمدجواد ظریف عنوان شد

 فاجعه انسانی نتیجه 
ماجراجویی آمریکا

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 9

12 11 1
گفتوگوبامحسناسالمزاده،کارگردانمستند»خصوصیسوزی« تفتیان:بینحرفوعملمسئوالنتفاوتوجوددارد نظرچامسکیدرموردشهادتسردارسلیمانی

:jامام علی
خداوند، ایمان را 

برای پاکسازی 
انسان ها از شرک 

واجب کرده است، 
و نماز را برای 

پاکسازی از کبر.  
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آگهی مناقصه
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آگهی مزایده عمومی 
 یک باب مغازه در مجتمع تجاری خورشید

س��ازمان همیاری شهرداری های خراس��ان رضوی در نظر دارد، یک باب 
مغازه در مجتمع تجاری خورش��ید واقع در خیابان احمدآباد، سه راه راهنمایی، ضلع 
جنوبی مجتمع تجاری خورشید، طبقه همکف مغازه شمارهG11 را مطابق اسناد مربوطه 

از طریق مزایده عمومی به واجدان شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده با همراه داشتن معرفی نامه از 
م��ورخ 22 تا 25 دی ماه  همه روزه درس��اعات اداری از 7:30 الی 14:00 به دبیرخانه 
س��ازمان همیاری واقع در مش��هد، بلوار پیروزی، میدان ش��هید علی مهدوی، نبش 
دالوران7، مراجع��ه و در ص��ورت لزوم از مح��ل بازدید نمایند. ضمنًا مهلت تس��لیم 
پاکات به دبیرخانه حراس��ت سازمان تا مورخ 7 بهمن ماه و زمان بازگشایی پاکات در 

ساعت 15:00 این روز می باشد.
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آگهی مناقصه
ب��ا توجه ب��ه مصوبه مورخه 1398,10,18 ش��ورای اس��امی ش��هر س��نگان ، این 
شهرداری در نظر دارد نسبت به خرید تاسیسات شن شویی  و تولیدقطعات بتن 
پرس��ی  و راه اندازی آن در شهر سنگان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 
لذا ازشرکتها و کارگاه های تولید کننده معتبرقطعات فوق الذکر دعوت می شود 
جهت ش��رکت در مناقصه ضمن ارسال مش��خصات فنی  دستگاه های مورد نظر،  
رزومه و سابقه کارمفید ،آخرین قیمت پیشنهادی خود را نیز در پاکت دربسته 
قرار داده و به امور مالی ش��هرداری سنگان تحویل نمایند.آخرین مهلت ارائه 
از تاریخ انتش��ار آگهی 10 روز کاری خواهد بود. جهت دریافت اطاعات بیش��تر 

تلفن شماره 05154123799 امور مالی اعام میگردد.   
  جالی سنگانی سرپرست شهرداری سنگان

آگهی مزایده عمومی امالک )مرحله دوم( نوبت سوم
 سازمان همیاری شهرداری های استان یزد 

در نظردارد نس��بت به فروش اماک ذیل ازطریق مزایده و با ش��رایط  
نقد واقساط اقدام نماید.

 متقاضیان می توانند بمنظورش��رکت در مزایده وکس��ب اطاعات بیش��ترجهت 
دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد از تاری��خ 1398/10/15لغای��ت 1398/10/25ب��ه 
دفترام��اک س��ازمان مراجع��ه و ی��ا با ش��ماره تلف��ن ه��ای 38222701 داخلی

 242- 248 تماس حاصل نمایند. 
1- تعدادی قطعه زمین با کاربری باغ ویا در)مجتمع کاریزلند( جاده یزد - تفت

2- تعداد دو قطعه زمین با کاربری مس��کونی واقع در)ش��هرک شهید صلواتی 
مهریز( 

3- تعداد یک واحد تجاری واقع در)مجتمع خلیج فارس ( بلوارآزادگان یزد
4- تعداد دو قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در)بلوارجمهوری( یزد

5- تعداد یک واحد تجاری واقع در)مجتمع سامان( خیابان سلمان فارسی یزد 
6- تعدادی قطعه زمین با کاربری های )نمایش��گاهی، کارگاهی، خدماتی ( واقع 

درجنب پل الغدیرزارچ 
7- تعدادی قطعه زمین واقع دراراضی کوره مهراکرمیه یزد                   

8- واگذاری مجوزیک قطعه زمین با کاربری مصنوعات سنگی و یک قطعه زمین 
کشاورزی با آب چشمه واقع درگردنه تخته سنگ علی آباد تفت 

/ع سازمان همیاری شهرداری های استان یزد
98
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تسنیم: کارشناس برجسته دنیای سیاست از اقدام 
ترامپ در ترور سردار سلیمانی انتقاد کرد. به گزارش 
تایمز هندوستان، نوام چامسکی، دانشمند و کارشناس 
برجسته مسائل سیاسی معتقد است ترور سردار قاسم 
سلیمانی »اقدامی تروریستی« بوده است. این منتقد 
سیاست خارجی آمریکا و نقش نظامی واشنگتن در 
خارج از مرزهای آمریکا به اچ تی گفت: ترور )سردار( 
سلیمانی دست کم یک تروریسم بین المللی است، اگر 
بدتر نباشد. چامسکی با اشاره به این موضوع که ترور 
سردار سلیمانی نقض قوانین بین المللی بوده، گفت: 
قوانین بین المللی در این موارد کامالً واضح هستند. 
این قوانین استفاده از نیروی نظامی در امور بین الملل 
را ممنوع می کند، به غیر از مواردی استثنا که شامل 

این مورد نمی شود.
چامسکی همچنین معتقد است: به نظر نمی رسد 
حضور نظامی آمریکا در غرب آســیا در هفته ها و 
ماه های آینده به پایان برسد. با این حال او همچنان 
سلطه نظامی آمریکا بر منطقه را در مقایسه با سال 
2003 زیرسؤال برده و آن را بدترین جنایت هزاره 
اخیر می داند. سپهبد »قاسم سلیمانی« و »ابومهدی 

المهندس« جانشین فرمانده نیروهای حشدالشعبی 
و برخــی از دیگر اعضای این ســازمان در حمله 
پهپادی ارتش آمریکا که به دستور شخص ترامپ 
انجام شــد، در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد 
به شهادت رســیدند. سپهبد شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی در دورانــی که بخش های وســیعی از 
عراق و ســوریه هدف تاخت و تاز تروریســت های 
تحت حمایت آمریکا و متحدانش قرار گرفته بود، 
توانســت با سامان دادن به جنبش های مردمی در 
این دو کشــور، نقش مهمی در مبارزه با گروه های 
تروریســتی به ویژه داعش و آزادســازی شهرهای 

عراق و سوریه ایفا کند.

فارس: رئیس جمهور روسیه و صدراعظم آلمان 
روز شــنبه در یــک کنفرانس خبری مشــترک 
تأکید کردند توافق هســته ای با ایران باید حفظ 
شــود. والدیمیر پوتین روز شــنبه در سخنانی 
گفــت، اوضاع در ســوریه به ســوی ثبات پیش 

می رود. 
وی کــه در مســکو در کنفرانــس مطبوعاتــی 
مشــترک با »آنگال مــرکل« صدراعظــم آلمان 
صحبت می کــرد، گفت: »باید توافق هســته ای 
با ایران حفظ شــود و روســیه و آلمان خواستار 
پابرجا ماندن برجام بوده و کشــورهای اروپایی 

باید از ایران حمایت کنند«. 
پوتین همچنین خواســتار آغاز فعالیت سازوکار 
مالی اروپا با ایران موســوم به اینســتکس شد. 
رئیــس جمهور روســیه به موضوع ســوریه نیز 
اشــاره کرد و گفت: »اوضاع در ســوریه به سوی 
ثبات و گسترش سیطره دولت مرکزی بر تمامی 

بخش های کشور به پیش می رود«. 
وی تأکیــد کرد: »هرگونه کمک به ســوریه باید 
از طریق هماهنگی با دولت مرکزی این کشــور 

صورت گیرد«. رئیس جمهور روسیه درباره لیبی 
خواســتار آتش بس میان نیروهای دولت وفاق 
ملی و نیروهای حفتر شد. وی افزود: »در تالش 
هســتیم تا کنفرانس بین المللــی درباره بحران 

کنیم«. برگزار  لیبی 
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان نیز در این کنفرانس 
خبری گفــت: »مطمئناً ایران نباید ســالح اتمی 
داشــته باشد، به همین دلیل است که تمام تالش 
خود را برای حفــظ این توافق می کنیم. قطعاً این 
توافقی ایده آل نیســت، اما ایــن توافق باید حفظ 
شود و همه طرف های مسئول باید برای حفظ آن 

تالش کنند«.

به رئیس  رئیس قوه قضائیه در دســتوری  ایرنا: 
سازمان قضایی نیروهای مسلح، ضمن اعالم تسلیت 
مجــدد به بازمانــدگان حادثه ســقوط هواپیمای 
اوکراینی، جمع آوری مستندات و اقدامات قضایی 
مربــوط به این حادثــه دلخراش را مــورد تأکید 
قــرار داد. به گــزارش اداره کل روابط عمومی قوه 
قضائیه، در دســتور ســید ابراهیم رئیسی که روز 
شنبه خطاب به رئیس ســازمان قضایی نیروهای 
مسلح انتشار یافته، آمده است: احتراماً با عنایت به 
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص حادثه 
تأسفبار ســقوط هواپیمای اوکراینی که منجر به 
شهادت و جان باختن تعدادی از هموطنان و اتباع 
برخی کشــورهای دیگر شده است، ضمن تسلیت 
مجــدد به خانواده های داغدار، بدین وســیله مقرر 
می دارد: ســازمان قضایی نیروهای مسلح در اسرع 
وقت با دریافت و جمع آوری مســتندات مربوط به 
ســتاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و سازمان هواپیمایی کشور و اخذ توضیح 
از مقامات مســئول مطلع، نســبت به شناســایی 
واقعیــت قضایی مقصرین بروز ایــن حادثه ناگوار 

اقدام و برابر ضوابط و مقررات قانونی رســیدگی و 
نتیجه را به صورت مســتمر به اینجانب منعکس 
نمایند. به گزارش ایرنا، ســتاد کل نیروهای مسلح 
ایــران تأیید کرد که بر اثر بروز خطای انســانی و 
غیرعمد، هواپیمای خطــوط هوایی اوکراین مورد 
اصابت قرار گرفته است. این ستاد اطمینان خاطر 
داد با پیگیری انجام شــده، اصالحات اساسی در 
فرایندهای عملیاتی در ســطح نیروهای مســلح، 
امکان تکرار این گونه خطاها را غیرممکن ساخته 
و بالفاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای 
مســلح معرفی کند تا با خطاهــای صورت گرفته 

برخورد قانونی صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دستور دادنقطه نظر مشترک پوتین و مرکل در مورد برجامنظر چامسکی در مورد شهادت سردار سلیمانی

تسریع در اقدامات قضایی حادثه سقوط هواپیمای اوکراینیباید توافق هسته ای با ایران حفظ شوددست کم یک تروریسم بین المللی است، اگر بدتر نباشد



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

توصیه تخت روانچی به آمریکا در مورد تصمیم پارلمان عراق  فارس: مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل سردار قاسم سلیمانی را »شخصیت مورد احترام« در سراسر منطقه و قهرمان 
منطقه در مبارزه با تروریسم توصیف کرد. وی در برنامه »لقاء الیوم« )دیدار امروز( الجزیره درباره درخواست برای خروج آمریکا از عراق گفت: »عراق و منطقه از حضور آمریکا راضی نیستند. آمریکا باید سرنوشت خود 

را تعیین کند. همان گونه که  باید به تصمیم پارلمان عراق درباره پایان دادن به حضور نظامی خود احترام گذارد؛ زیرا این مصوبه پارلمان عراق نتیجه طبیعی بیش از 17 سال اشغالگری آمریکا در عراق بود«.

 سیاست   صبح روز گذشته ستاد کل 
نیروهای مسلح با صدور اطالعیه ای سقوط 
هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین 
را ناشی از خطای انسانی و غیرعمد پدافند 
تهران-کیی ف  هواپیمایی  دانست.  هوایی 
همزمان  و  چهارشنبه  روز  گذشته  هفته 
پایگاه های  به  ایران  موشکی  حمالت  با 
آمریکایی در نزدیکی تهران سقوط کرد، از 
آن زمان تا  72 ساعت بعد  گمانه زنی های 
مختلفی درباره علت این حادثه مطرح شده 
بود، اما برای نخستین بار رسانه های غربی 
مدعی شدند که این هواپیما بر اثر اصابت 

موشک سقوط کرده است. 

 طعنه زنی مخالفان جمهوری اسالمی 
به انتقام خون شهید سلیمانی

ادعاهای رسانه های غربی که پیش از این از 
هرگونــه دروغ و جنگ روانی 
علیه کشــورمان دریغ نکرده 
بودند و تکذیبیه های مسئوالن 
سازمان هواپیمایی کشورمان 
سبب شد که همه رسانه ها و 
کارشناسان و حتی مسئوالن 
اصابت  کشــوری  و  لشکری 
موشک را رد کنند، اما تأیید 
روز گذشته ستاد کل نیروهای 
مسلح موجب ایجاد موجی از 
ناراحتی افکار عمومی و مطالبه 

شفافیت شد.
توضیحــات تکمیلی ســردار حاجــی زاده، 
فرمانــده هوافضای ســپاه که بــا چهره ای 
اندوهگین همراه بود، حالوت سیلی سپاه به 
تروریست های آمریکایی را تحت تأثیر قرار داد 
و موجب طعنه زنی بسیاری از اپوزیسیون ها 
علیه انتقام سخت مدافعان امنیت کشور شد.

فرمانده هوافضای سپاه شجاعانه و متواضعانه 
تمام قصورهای احتمالــی در این حادثه را 
بر عهده گرفت و قصــور احتمالی دولت یا 
سازمان هواپیمایی را رد کرد. اما این اعتراف 
شجاعانه )که حاکی از اهمال و سستی برخی 
رده های لشکری و کشوری بود( چه قدر برای 
دشمن و رسانه های نیابتی شان و مزدورانشان 

در شــبکه های اجتماعی خوشحال کننده 
بــود؛ چون گمان می کنند مردم دســت از 
انتقام خون سردار شــهید قاسم سلیمانی 
خواهند برداشت، اما مردم هرچند بهت زده 
و ناراحــت از این حادثه غم انگیز هســتند، 
فراموش نخواهند کرد که فشارهای آمریکا 
چه به لحاظ اقتصــادی و نظامی و وقاحت 
تروریست های آمریکایی در ترور فرمانده سپاه 

قدس زمینه ساز چنین حادثه ای بوده است.

 توضیحات ستاد کل نیروهای مسلح 
درباره شرایط جنگی کشور

موضوعــی کــه در بیانیه اولیه ســتاد 
کل نیروهای مســلح به آن اشــاره شده 

بود. ســتاد کل نیروهای مســلح ضمن 
ابــراز تســلیت و همدردی بــا خانواده 
جانباختــگان ایــن حادثه بــا تأکید بر 
تشکیل یک کمیته مســتقل از سازمان 
هواپیمایی در بند یک خود گفت: »درپی 
تهدیدهای رئیــس جمهور و فرماندهان 
نظامی آمریکای جنایتکار مبنی بر هدف 
قرار دادن تعــداد زیــادی از اهداف در 
خاک جمهوری اسالمی ایران در صورت 
انجام عملیــات متقابل و نظر به افزایش 
بی ســابقه تحرکات هوایــی در منطقه، 
نیروهــای مســلح جمهوری اســالمی 
ایران به منظور پاسخگویی به تهدیدات 
احتمالی در باالترین سطح آماده باش قرار 

گرفتند«.
این بیانیه می افزاید: » در ساعات پس از انجام 
عملیات موشکی، پروازهای جنگی نیروهای 
تروریست آمریکایی در پیرامون کشور افزایش 
یافت و برخی اخبار نیز از مشــاهده اهداف 
هوایی به سمت مراکز راهبردی در کشور به 
واحدهای دفاعی واصل و اهداف متعددی در 
برخی صفحات رادار مشاهده شد که موجب 
حساسیت بیشــتر در مجموعه های پدافند 

هوایی شده است«.
ستاد کل نیروهای مسلح در این بیانیه 
اطمینــان کامــل داد که بــا پیگیری 
انجام اصالحات اساســی در فرایندهای 
عملیاتــی در ســطح نیروهای مســلح 
امکان تکــرار این گونــه خطاها را غیر 
ممکن ساخته و بالفاصله مقصر آن را به 
ســازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی 
نمایــد تا بــا خطا های صــورت گرفته 

برخورد قانونی صورت گیرد.
ستاد کل نیروهای مســلح در بند آخر 
بیانیه خود وعده داد که مسئوالن ارشد 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به زودی 
در این زمینــه توضیحاتی ارائه خواهند 
داد. وعده ای که ســاعتی بعد با نشست 
خبری فرمانده نیروی هوافضای ســپاه 

محقق شد.
هرچند توضیحات ســردار حاجی زاده 
و سایر مقامات دولتی زمینه اصلی این 
حادثه غم انگیــز را متوجه آمریکا کرد، 
اما رســانه های نیابتی آمریکایی تالش 
کردند که عظمت ســیلی اول سپاه به 
تروریســت های آمریکایــی را با جنگ 

روانی مخدوش کنند.
هرچند تکذیبیه قطعی در 72 ساعت پس از 
حادثه زمینه ســاز این جنگ روانی بود و در 
جای خود باید مقصران و نقاط ضعف همانند 
ناهماهنگی ها و اطالع رســانی اشتباه مورد 
مطالبه افکار عمومی قرار گیرد،  اما به هیچ 
عنوان بستری برای تخریب نیروهای مسلح 
و مدافعان امنیت کشور نخواهد شد و آن ها 
به زودی انتقام سخت شهادت سردار قاسم 

سلیمانی را خواهند گرفت.

ستاد کل نیروهای مسلح سقوط هواپیمای اوکراینی را ناشی از خطای غیرعمد پدافند هوایی دانست

اشتباه  انسانی در سایه تهدید آمریکایی

 روزگارا که چنین سخت به من می گیری. با خبر باش که پژمردن من آسان نیست... 
گر چــه دلگیرتر از دیروزم گرچه فــردای غم انگیز مرا می خواند... لیک بــاور دارم ... 

دلخوشی هایم نیست، زندگی باید کرد. 09350004292
 الیس اهلل بکاف عبده؟ 09190003597

 ساختمان نیمه کاره درمانگاه شرکت نفت جنب روزنامه اطالعات بولوار حقانی سال ها 
بال استفاده مانده، پیگیری فرمایید. 09360005568

 کتاب و کتابت اســاس پیشرفت در همه جای دنیاســت. قیمت سرسام آور کتاب 
تیشه به ریشه رشد و پیشرفت وطنمان می زند. همه مسئوالن مرحمت کنند و راه های 
کتاب خوانی را هموار و توســعه دهند. نیاز به کتابخانه برابر اســت با نیاز به مســجد. 

09370005100
 ضمــن مبارزه با آمریکای جنایتکار از کارشــکنی های نفوذی ها در داخل هم غافل 
نشوید، از هزار مورد فقط یک موردش نحوه توزیع یارانه معیشتی و جا به جا کردن 25 

میلیون نفر فقیر و غنی در وزارت کار و رفاه دولت آقای روحانی. 09150000210
 به سبب گرانی سوخت، مردم اعتراض کردند، آمریکا به بهانه اعتراض مردمی، قاسم 
سلیمانی را از ما گرفت، از قدیم گفتن یک نادان  سنگ توی چاه می اندازد صد تا عاقل 

نمی توانند اون سنگ را دربیارند.09150007752
  مگر این معلمان همیشه تعطیل آموزش وپرورش چه کار می کنند که همیشه ادعای 
افزایش حقوق دارند، اگر پدر و مادرها نباشند بچه ها کامالً بیسواد بودند معلمان دهه 60 

دلسوز بودند، اما معلمان االن همه منتظر تعطیلی هستند. 09150009113
 نزدیک انتخابات بعضی نامزدها که شانس تأیید شدنشان توسط شورای نگهبان بسیار 
کم است، با ایجاد جو روانی و مظلوم نمایی سعی می کنند این نهاد خطیر را تحت فشار 
بگذارند و حتی ممکن اســت دوباره با همفکرانشان به فتنه و شانتاژ علیه قانون روی 
بیاورند، متأسفانه در مجلس فعلی هم تعدادی از افراد سازش کار و خائن به ملت هستند 
که باید با قاطعیت رد صالحیت شــوند از شورای نگهبان تقاضا می شود به هیچ وجه 
مصلحت سنجی نکند و تحت تأثیر این عملیات ها قرار نگیرد و سختگیری درعمل به 

قانون را بر هر چیزی مقدم بشمارد. 09360006158
 مردم باید بدانند دیگر جای هیچ گونه اشــتباهی باقی نمانده. دیگر نباید اشتباهات 
گذشته را در انتخاب نماینده یا رئیس جمهور تکرار کرد. عده ای فقط برای یک وعده غذا 
یا مبلغ ناچیزی پول برای تهیه مواد خودشان و وعده های توخالی دیگر می رفتند رأی 

می دادند! تعداد معتادان ما هم کم نیستند فراوان! 09350007054
 دســت روی هر جنسی که می گذاریم، بیش از 500 درصد افزایش قیمت دارد، این 
وضعیت بد اقتصادی را آقای روحانی با گران کردن بنزین به وجود آورده تازه انکار هم 
می کنند! گرانی بازار و تورم 500 درصد، افزایش حقوق )15( درصد؛ ما دائماً 10 درجه 

زیر خط فقریم تا انقالب مهدی فقر و تبعیض ادامه دارد. 09350007054
 متأسفانه این بار آل سعود یهودی موفق شد یک نیروی مهمی چون سردار سلیمانی 
را به بهانه مذاکره به دام اندازد و به آمریکا موقعیت ایشان را گرا داد و عادل عبدالمهدی را 
هم فریب داد؛ توطئه ای که قبالً در مورد سید حسن نصراهلل به کار برد و او را به عربستان 

دعوت نمود تا مثل عبدالعزیز حکیم مسموم کند ولی موفق نشد. 09380002461

  سعیدجلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملّی در پیامی به مناسبت سقوط هواپیمای 
اوکراینی، نوشــت: تسلیت و همدردی صادقانه با بازماندگان، عذرخواهی و پیگیری 

مجدانه  موضوع مرهمی بر این زخم است.  

  نخست وزیر انگلیس در واکنش به ســقوط هواپیمــای اوکراینی نوشت: »این 
حادثه مصیبت بار فقط اهمیت تنش زدایی در منطقه را برجسته ساخت. همگی به 
روشنی می توانیم ببینیم که درگیری های متعاقب تنها به جان باختن شماری بیشتر 
و مصیبت های بیشتر می انجامد. حیاتی است که تمامی رهبران یک مسیر دیپلماتیک 

رو به جلو را دنبال کنند«.

  کنستانتین کاساچف، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه در پی اعالم 
نتایج علل سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران گفت: اگر آشکارسازی جعبه های سیاه و 
تحقیق انجام شده ثابت نمی کند که نیروهای مسلح ایران، این کار را عمداً انجام داده اند 
و هیچ دلیل قانع کننده ای برای آن وجود ندارد، ]موضوع[ این رخداد باید پایان یابد. 
او در ادامه اظهار کرد: امیدواریم که همه طرف ها درس بگیرند و اقداماتی انجام دهند.

بیشتر از همیشه به همدلی 
نیاز داریم

شکست مقدمه پیروزی اســت. اما شرایطی 
دارد. تیمی کــه با گل به خودی عقب افتاده، 
باید بازیکنان ضعیف تر  را با بازیکنان تازه نفس 
عوض کند. شاید در این تیم کسی آنالیزها را 
به اطالع رقیب می رساند. الزم است یک مثال 

تاریخی بیاورم. 
ساعت 11:20 شب، آژیر خطر به صدا در آمد. 
درست مثل چهار دفعه قبلی، مأمور کنترل با 
دست، دو بار روی شیشه ای که عقربه حرارت 
نیروگاه را در وضعیت هشدار نشان می داد، زد و 
گفت: نقص فنی است. آژیر خطر برای پنجمین 
بار به صورت دســتی خاموش شد و همه به 

کارهای عادی خود ادامه دادند.
فردای آن روز چرنوبیل در یک انفجار محدود 
آتش گرفته بود. آتش نشان ها و کارگران بی آنکه 
بدانند، چه سرنوشــتی در انتظار آن هاست در 
دل نیروگاه کشته شدند. هیئت حاکمه اتحاد 
جماهیر شــوروی تا ماه ها از اثرات آن با مردم 
آلبانی سخنی نگفت. بعدها معلوم شد بسیاری 
از تصمیمات اشــتباه بوده و نیازی به آن همه 
داوطلب مرگ وجود نداشته است. سخنگوی 
حزب کمونیست بیانیه داد: »همه چیز تحت 
کنترل است.« اما او حتی نمی دانست درباره چه 

چیزی سخن می گوید. 
برخورد با فاجعــه اصابت هواپیمای اوکراینی 
در یک مقیاس خیلی کوچک تر می توانســت 
به چرنوبیل جمهوری اســالمی تبدیل شود. 
اما دســتور صریــح مقام معظــم رهبری به 
انتشــار کامل خبر، آن هــم بالفاصله پس از 
اطالع ایشان، نیمی از این معادله را حل کرد. 
غوغای رسانه ها را رها کنید. هیچ کشوری به 
این سرعت، یعنی کمتر از سه روز، نمی تواند 
نقص داخلی خود را کشف کند و هیچ دولتی 
در شرایط مشــابه امنیتی، اعتراف به پذیرش 
خطای خویش نمی کند.  نیم دیگر ماجرا اما به 
جهادی همگانی نیاز دارد. وقتی همه می دانیم 
که سیستم بروکراتیک کشور دچار خطاهای 
فاحش اســت، بانکداری و بیمــه و خدمات 
بهداشــتی ما آنچه می خواهیم نیست، میزان 
کار مفید کارمندان دولت کم اســت، وقتی با 
چشــمان خودمان می بینیم فردی به راحتی 
در کارش اهمال می کند  و چیزی نمی گوییم، 
اعتراضــات گاه و بیگاهمان عمالً همان ضربه 
زدن به عقربه های نمایشــگر هشدار و اعالم 

نقص فنی است.
چه بســا در آن موقع صبح، فردی که باید کد 
شناســایی هواپیما را وارد سیستم یکپارچه 
پدافند می کرده، بــا خود گفته حاال صبحانه 
ام را بخورم، بعــد این کار را انجام خواهم داد. 
یا کسی که باید به پایگاه پدافند هوایی اطالع 
می داده که وضعیت گنبد تهران و لغو تمامی 
پروازها به پایان رســیده، با اشغال خط تلفن 
پایگاه مواجه شده که در آن طرف خط، فردی 
از تلفن امنیتی با دوستش درباره تحلیل حمله 
آمریکا نطق می کرده است. شاید شخصی که 
باید به هواپیمایی کشــوری اطــالع می داده، 
فراموش کرده، شاید کسی که ماشه را چکانده 
کتابچه دستورعمل شناســه های پروازی را 
خوب حفظ نکرده، شاید خلبان مسیر را اشتباه 
انتخاب کرده و شــاید هم تمام این ماجرا یک 

خرابکاری باشد...
هیچ کــدام از ایــن فرضیه ها مشــکل را حل 
نمی کند. آنچه این فاجعــه را به یک فرصت 
تبدیل می کند، درس گرفتن از آن برای آینده 
است. انسان جائز الخطاست. این گزاره تبدیل 
به یک سم مهلک در ساختار اداره، اجتماع و 
حتی تربیت کشور شده است. درس این فاجعه 
این بود که خطای انسانی می تواند یک کشور را 
دچار بحران کند و حتی یک ملت را از آسمان 

به زمین بکشاند. 
نمی خواهم مسئله را بزرگ کنم. می خواهم 
توجه شما را به این نکته جلب کنم که هر 
کدام از ما می توانســت مرتکب این اشتباه 
شــود. بی خیالی در انجــام وظایف روزانه 
در یک سیســتم بــزرگ در ابعاد یک ملت 
می توانــد از جمهوری ما یک سیســتم بی 
خیال ایجاد کنــد. اگر پس از این ماجرا در 
کار خودتان تجدید نظر نکردید، باید منتظر 
روزهایی مشابه در آینده باشید. شاید این بار 
شما در حالی که کار خود را به بعد از صرف 
صبحانه موکول کرده اید، مسبب حادثه ای 

به مراتب بزرگ تر باشید.
بله ما به یــک انقالب اداری یــا بروکراتیک 
نیازمندیم و این انقالب هرگز شــروع نخواهد 

شد، مگر اینکه ما از خودمان آغاز کنیم.
ما در وضعیتی هســتیم کــه بهترین بازیکن 
تیــم در بدترین موقع، یــک گل به خودی را 
وارد دروازه کرده است. می توانیم دنبال مقصر 
بگردیــم و طلب عذرخواهی رســمی کنیم. 
می توانیم همه تقصیرها را به گردن تیم مقابل 
بیندازیــم و می توانیم با همدلی و برای حفظ 
غرور ملی به بازی ادامه دهیم. البته این از باب 
مثال است و در مثال مناقشه نیست و صدالبته 
که مســببان اصلی حادثه باید مجازات شوند. 
اما من که می گویم این گل به خودی ممکن 
بود از تک تک ما ســر بزند. بهتر است توپ را 
به کاپیتان تیم بدهیم و به او بگوییم تیمت را 
جمع کن کاپیتان. به مبارزه ادامه بده. ما اکنون 
بیشتر از همیشــه به همدلی و اراده تک تک 

بازیکنان احتیاج داریم.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

حادثه قصور 
پدافند هوایی

نباید به هیچ عنوان 
بستری 
برای تخریب 
نیروهای مسلح 
و مدافعان امنیت 
کشور بشود

بــــــــرش

 فارس سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در نشست خبری به منظور تشریح ابعاد 
حادثه هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری شرکت اوکراینی، 
اظهار کرد: حادثه دلخراش سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط 
هوایی اوکراین را بنده در غرب کشور پس از اجرای عملیات ضربات 
موشکی علیه پایگاه های آمریکا شنیدم و موقعی که اطمینان پیدا 
کردم این اتفاق افتاده واقعاً آرزوی مرگ برای خود کردم که ای 

کاش می مردم و چنین حادثه ای را شاهد نبودم.

 همه مسئولیت را بر عهده می گیرم
وی تأکید کرد: ما یک عمر خود را پیشمرگ مردم کردیم و امروز 
هم آبرویمان را با خداوند متعال معامله می کنیم و در این شرایط 
سخت حاضر شــدیم تا توضیح دهیم. در ابتدا عرض می کنم که 
بررسی و ارزیابی های این حادثه توسط ستادهای باالتر و مجموعه 
قوه قضائیه انجام خواهد شد و اطالعات تکمیل می شود و همین 
ابتدای صحبت عرض می کنم که ما گردنمان از مو باریک تر است 
و همه مســئولیت ایــن کار را می پذیریم و هرگونه تصمیمی که 

مسئوالن بگیرند، مطیع به اجرای آن هستیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در تشریح جزئیات این حادثه، گفت: 
مطلع هستید که بیش از یک هفته شرایط منطقه و التهابات آن و 
احتمال درگیری نسبت به سال های گذشته بیشتر بود به طوری که 
حتی سال های ابتدایی انقالب شاهد چنین شرایطی نبودیم؛ چراکه 
هم آمریکایی ها و هم نیروهای مسلح ما در آماده باش 100درصد 
بودند. آمریکایی ها تهدید کرده بودند که 52 نقطه از ایران را می زنند 
و به همین دلیل تمام یگان هــا در آماده باش 100 درصد بودند و 
طبیعتاً ســامانه های پدافندی مستقر در تهران در همین شرایط 
بودند، آنچه در بررسی های انجام شده مشخص شد، این است که 
در شــب حادثه و حتی از غروب، وضعیت آمادگی را در شــرایط 
جنگی و باالترین ســطح آماده باش توسط شبکه یکپارچه پدافند 
به سامانه ها ابالغ می شود، در این شرایط تعدادی سامانه پدافندی 
به رینگ پدافند هوایی تهران اضافه شد. نخستین سامانه ای که در 
محدوده غرب تهران که این حادثه توسط آن رقم خورده، در اطراف 
بیدگنه مستقر می شود و در چندین مرحله این آماده باش ۳-۳ که 

باالترین سطح آماده باش است، به همه شبکه ابالغ می شود.

 گزارش شده بود که موشک های کروز به سمت تهران 
شلیک شده اند

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه در مراحل مختلف به 
این سامانه ها از جمله همین سامانه ای که درگیر شده است توسط 
شــبکه یکپارچه اعالم می شود که موشک های کروزی به سمت 
کشور شلیک شده است، خاطرنشــان کرد: در یک یا دو مرحله 
تأکید می شود که این موشک های کروز در مسیر هستند و آمادگی 
داشته باشید، یعنی سامانه ها در باالترین سطح آمادگی قرار دارند 
و فقط کافی است شاسی را فشار دهید که سامانه ای درگیر شود 
و موشک شلیک شود. پیش بینی کردیم مصاحبه ای با خود اپراتور 
صورت بگیرد، اپراتور اظهار می کند چندین بار درخواست کردیم 
فضای کشور از پرواز خالی شود و اصطالحاً آسمان Clear شود، 
که این در شرایط ۳-۳ طبیعی است که به خاطر برخی مالحظات 
عزیزان این کار را دنبال نمی کنند، در همان لحظه این سامانه در 
فاصله 1۹ کیلومتر با هدفی که کروز تشخیص داده شده، مواجه 
می شود. سامانه پدافندی ساعت 12 شب در این منطقه مستقر 
شده است و هواپیما پس از بلند شدن با توجه به اطالعاتی که به 
اپراتور داده بودند که وضعیت جنگی اســت و کروز شلیک شده 
اســت، او این هدف را کروز تشخیص داده و موظف بوده در این 
شــرایط تماس بگیرد و تأییدیه بگیرد و خبط او از همین نقطه 
است، منتها ظاهراً سیســتم ارتباطی او با اختالل مواجه بوده و 
نتوانسته ارتباط برقرار کند که ممکن است به دلیل سامانه های 
جمینگ یا شلوغی شبکه بوده و تنها 10 ثانیه فرصت برای تصمیم 

گیری داشته که منجر به تصمیم بد او در هدف گیری می شود.

 سازمان هواپیمایی اطالعی از موضوع نداشت
سردار حاجی زاده تأکید کرد: عزیزان هواپیمایی کشوری تا قبل از 
اعالم نیروهای مســلح محکم اعالم کردند که این موضوع اصابت 
موشک نیست و تحت بررسی است؛ اوالً آن ها بر اساس دانسته های 
خود عمل کردند و از این حادثه خبر نداشتند. بنده زمانی که مطلع 
شدم در صبح چهارشنبه بالفاصله به مسئوالن اطالع دادم هدفی را 
زده ایم، اما تقارن آن با این موضوع من را به شک انداخت. بالفاصله 
به سمت تهران حرکت کردم اما در بین راه به مسئوالن اطالع دادم 
که این اتفاق افتاده است و احتمال باال می دهم که هواپیمای خودی 
را زده ایم. زمانی که به تهران رســیدم دیدم که ستادکل نیروهای 
مسلح یک تیم بررسی سانحه تشکیل داده است و تمام این تیم و 
افــراد دخیل در این قضیه را کامالً قرنطینه کرده بودند و ما اجازه 
نداشتیم اطالع رسانی کنیم. وی تأکید کرد: تأخیر در اطالع رسانی 
به این دلیل نبود که کسی بخواهد موضوعی را کتمان کند، بلکه 
روال همین اســت که ستادکل باید این موضوع را بررسی کند که 
پس از بررسی صبح جمعه همه اطالعات جمع شد و مشخص شد 
که واقعه چه بوده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به 
رد قاطع موضوع سرنگونی توسط هواپیمایی کشوری، گفت: آن ها 
بر اساس دانسته های خود عمل می کردند و اعالم می کنم که آن ها 
هیچ گناهی ندارند و تقصیری ندارند، هم هواپیما در مسیر بوده و 
هم خطایی نداشته و هم هواپیمایی کشوری و شرکت کشوری همه 
درســت عمل کرده اند و اگر خبط و خطایی بوده از جانب عناصر 
ماســت و چون از نیروهای تحت امر ما این خطا سر زده، ما باید 

جوابگو باشیم.

 قصد پنهانکاری نداشتیم
ســردار حاجی زاده با بیان اینکه نه نیروهای مسلح و نه سپاه 
بنایی برای پنهانکاری نداشــتند، گفــت: ما هم مثل خانواده 
این شــهدا خــود را غمــزده و صاحب عزا می دانیــم. این ها 
هزینه شــیطنت ها و التهابات آمریکا در منطقه است که آن 
شب آمادگی درگیری همه جانبه را داشتیم، خود من که در 
غرب کشــور بودم هر آن احتمال درگیری را می دادم؛ چراکه 
پروازهای زیاد جنگی بر فراز منطقه بود. متأســفانه به دلیل 
تصمیم گیری عجوالنه یک فرد چنین فاجعه بزرگی رقم خورد.

سیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

دفاعی - امنیتی
توضیحات سردار حاجی زاده از جزئیات حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی

آرزوی مرگ کردم، چون یک عمر پیشمرگ مردم  بودیم
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بدون تیتر

خبر

رهبر معظم انقالب با ابراز تسلیت صمیمانه  به خانواده های عزادار، دستور دادند
کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی را پیگیری کنید

leader.ir: متن پیام رهبر انقالب اســالمی به این شــرح است: »با اطالع از نتایج 
تحقیقات ستاد کل درباره  حادثه  هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای 
انسانی در آن، مصیبت درگذشت جانباختگان این حادثه  اندوهبار برای اینجانب بسیار 
سنگین تر شد. الزم می دانم اوالً به خانواده های معظم این عزیزان بار دیگر همدردی 
عمیق و تســلیت صمیمانه  خود را ابراز کنــم و از خداوند متعال برای آنان بردباری 
و آرامش روحی و قلبی تمنا نمایم. ثانیاً به ســتاد کل نیروهای مسلح مؤکداً درباره  
پیگیری کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه  دردناک سفارش کنم. ثالثاً 
مراقبت و پیگیری های الزم برای عدم امکان تکرار چنین ســانحه ای را از مدیران و 
مقامات ذی ربط مطالبه نمایم. پروردگار عزیز و کریم به درگذشتگان لطف و رحمت و 

به داغداران صبر و اجر عنایت فرماید«.

 ایرنا   حجت االسالم حسن روحانی در بیانیه  خود با اشاره به نتیجه تیم 
تحقیقاتی ســتاد کل نیروهای مسلح مربوط به سانحه سقوط هواپیمای 
مســافربری اوکراینی، اعالم کرد: در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز 
آمریکا علیه ملت ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور 
دفاع در برابر حمالت احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مســلح جمهوری 
اسالمی ایران در آماده باش 100درصد قرار داشتند که متأسفانه خطای 

انسانی و شلیک اشتباه، به یک فاجعه بزرگ منجر شد و ده ها انسان بی گناه قربانی شدند. روحانی 
در بیانیه خود تأکید کرد: »جمهوری اسالمی ایران از این اشتباه فاجعه بار بسیار متأسف است 
و اینجانب از ســوی جمهوری اسالمی ایران به خانواده های قربانیان این فاجعه دردناک، عمیقاً 

تسلیت عرض می کنم«.

دولت

فاجعه ای بر اثر تهدید رژیم متجاوز آمریکا و خطای انسانی 
در بیانیه رئیس جمهور مطرح شد

 تسنیم   محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان درباره مشخص 
شدن علت سقوط هواپیمای اوکراینی در توییتی نوشت:»روزی غم انگیز. 
نتایج اولیه تحقیقات داخلی توسط نیروهای مسلح: اشتباه انسانی در 
زمان بحران ناشــی از ماجراجویی ایاالت متحده به فاجعه منجر شد. 
عرض تأسف عمیق، پوزش و تسلیت ما به مردم ما، خانواده های قربانیان 
و همه ملت های آســیب دیده.« در پی ســقوط تاسف بار یک فروند 

هواپیمای مســافربری اوکراینی که به جان باختن تعداد زیادی از هموطنان ایرانی و شهروندان 
خارجی از جمله اوکراینی منجر شد آقای وادیم پریستایکو وزیر امور خارجه اوکراین با وزیر امور 
خارجه کشورمان تلفنی گفت وگو کرد. دو وزیر با ابراز تاسف عمیق از این سانحه دلخراش،  جان 

باختن اتباع دو کشور را تسلیت گفتند. علت وقوع این سانحه در دست بررسی است.

سیاست خارجی

فاجعه انسانی نتیجه ماجراجویی آمریکا
در توییت محمدجواد ظریف عنوان شد

 از خدا می خواهیم فرزندمان 
با شهید سلیمانی محشور شود

سیاست: در فضای مجازی عکسی از یک 
زوج جوان در کنار سردار شهید سلیمانی 
در گلزار شــهدای کرمان دست به دست 
می شود. به گزارش مشرق مرحوم محمد 
صالحه و همســرش خانم زهرا حســنی 
سعدی که در این عکس دیده می شوند، از 
جمله دانشجویان دانشگاه شریف بودند که 
در سانحه هواپیمای اوکراینی جان باختند. مرحوم محمد صالحه یکی از قوی ترین، 
باهوش ترین و نجیب ترین برنامه نویسان ایرانی بود که برای ادامه  تحصیالت دکترایش 
به دانشگاه تورنتو کانادا می رفت. در کانادا جلسه  قرآن می گرداند، از بچه های معتقد 
و انقالبی بود و قصد داشــت پس از اتمام دکترا به ایران بازگردد. سال ها مدیر فنی 
شــرکت بیان بود و در تولید محصوالت دانش بنیان متعددی نقش کلیدی داشت. 
مدال نقره المپیاد کشوری کامپیوتر ۸2، مقام سوم مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه 
سازی فوتبال 200۴، مقام دوم مسابقات جهانی روبوکاپ شبیه سازی امداد 2007، 
مقام هفتم مســابقات ACM منطقه ای غرب آســیا 200۹، مدال طالی المپیاد 

دانشجویی کامپیوتر ۸۹ بخشی از افتخارات علمی او بودند.
همچنین از طرف خانم موالیی )مادر زهرا حســنی سعدی( متنی در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده است که بدین شرح است: »ما خانواده های داغداران این حادثه 
به غایت تلخ وجانگداز ، ضمن درخواست جدی از مسئوالن ذی ربط جهت رسیدگی 
به ابعاد مختلف این حادثه و پاســخگویی صریح ودقیق به داغدیدگان، انتظارم این 
هســت که دراین شرایط حساس کشور ، اجازه موج سواری به دشمنان داده نشود. 
فرزند وداماد من که ازنخبگان کشوروعاشق کشورشان بودند، قصد داشتند بعداز اتمام 

تحصیالت برای خدمت به مردمشان به کشور بازگردند.
از رهبری عزیز تشکر می کنم که مثل همیشه مسئوالن را موظف به برخورد صادقانه 

با مردم کردند وبا دستور اکیدشان نگذاشتند خون عزیزان ما پایمال شود.
همه ما یک خانواده بزرگ هســتیم که درایران زندگی می کنیم واجازه نمی دهیم 
کسانی باسوءاستفاده از مصیبت ما واحساسات وعواطف پاک مردم مهربان کشورمان 
بخواهند درجهت خواست ومیل دشمنان قسم خورده ملت بزرگ ایران ، ازاین حادثه 

جانسوز ودردناک قدم بردارند.
امیدوارم مردم باهوشــیاری وبصیرتشــان نگذارند داغ ما مصیبت دیدگان بیشتر 

وسوزاننده تر شود.ممنونم«.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، خانواده مرحوم مهدی اسحاقیان از 
شهر درچه که فرزندشان را در سانحه سقوط هواپیمای اوکراین از دست دادند، در این 
خصوص بیانیه ای صادر کردند. در این بیانیه آمده است: »اینجانب عباسعلی اسحاقیان، 
پدر مرحوم مهدی اسحاقیان که فرزند عزیزم را در سانحه  سقوط هواپیمای اوکراین 
از دست دادم، ضمن تشکر فراوان از ابراز همدردی شما مردم انقالبی و همیشه در 
صحنه تقاضا دارم مراقب باشید هرگز سخنی که تضعیف کننده  نیروهای جان برکف 
ســپاه پاسداران و نظام والیی و انقالب باشد، بر زبان جاری نکنید تا در این شرایط 

حساس؛ در زمین دشمن بازی نکرده باشید«.
خانواده مرحوم اســحاقیان در ادامه این بیانیه آورده اند: »همه  ما مدیون تالش های 
بی وقفه و خالصانه  نیروهای سپاه پاسداران هستیم. سپاهی که ۴0 سال است در دفاع 
از جان و مال و ناموس و کیان این ملت از هیچ تالشی دریغ نکرده و در این راه هزاران 
شهید و جانباز تقدیم کرده است. ما در ُحسن نیت جان برکفان نیروی هوافضای سپاه، 

هیچ شک و شبهه ای نداریم«.
در پایان این بیانیه آورده شــده است: دشمنان ســیلی خورده از مقاومت بدانند با 
فرافکنی و دروغ بستن به  نظام به کمک رسانه های مواجب بگیرشان؛ نخواهند توانست 
از بی آبروتر شدن خود و شیرین کام شدن مقاومت از سیلی محکم سپاه بکاهند و مثل 
همیشه این امت بصیر ایران اسالمی است که با تبعیت از رهنمودهای مقام عظمای 
والیت، نقشه های خبیثانه آنان را نقش بر آب خواهد کرد؛ از خداوند متعال مسألت 
داریم به همه داغداران این حادثه اندوه بار؛ صبر جمیل عطا فرماید و همه  جانباختگان 
را با ارواح طیبه  شهدا به خصوص شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی محشور فرماید«.

همچنین حضرات آیات سعیدی و خاتمی، ائمه جمعه قم و تهران با خانواده دو تن از 
جان باختگان حادثه سقوط هواپیما، در قم دیدار کردند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

گردهمایی تبیین محرومیت زدایی با همکاری معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی آستان: معاون محرومیت زدایی آستان قدس رضوی از برگزاری گردهمایی تبیین محرومیت زدایی 
در مشهد خبر داد.حامد صادقی گفت: در این مراسم آموزشی که توسط قرارگاه آبادانی و پیشرفت سپاه پاسداران و به میزبانی معاونت محرومیت زدایی برگزار شد، ۴۰۰ نفر از کارکنان قرارگاه آبادانی و پیشرفت 

سپاه پاسداران حضور داشتند.وی افزود: در این نشست که از چهاردهم تا بیستم دی ماه جاری در مشهد برگزار شد، به موضوعاتی نظیر تبیین محرومیت زدایی با اهتمام به الگوی اسالمی ایرانی پرداخته شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  شب شعر »خادم شهید« 
در پنج استان کشور برگزار می شود 

آستان: رئیس اداره برنامه های هنری 
آستان  هنری  آفرینش های  مؤسســه 
از برگــزاری همزمان  قدس رضــوی 
شب شــعر »خادم شهید« به مناسبت 
گرامیداشت مقام واالی سپهبد شهید 
حاج قاســم ســلیمانی در پنج استان 

کشور خبر داد.
قاسم شــاهد گفت: این شب شعر به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی و انجمن ادبی رضوی به منظور گرامیداشــت یاد و خاطره و مقام 
واالی خادم مجاهد ســردار شهید قاسم سلیمانی و شهدای همرزمش با حضور 
شــاعران آیینی و دفاع مقدس دوشــنبه 23 دی 1398 به صورت همزمان در 

شهرهای کرمان، اهواز، قزوین، کرمانشاه و بوشهر برپا می شود.
وی ادامه داد: همچنین جلسه انجمن شعر رضوی در استان ها به صورت همزمان 
در همین روز در 15 شــهر کشور مانند مشهد، زابل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد، 
اصفهان، اردبیل، کرج، گرگان، رشــت، خرم آباد، ســاری، شیراز و دزفول برگزار 

خواهد شد.
الزم به ذکر اســت، انجمن ادبی رضوی مشهد عالوه بر برپایی جلسات هفتگی 
شعر با محوریت شعرخوانی و نقد و بررسی شعر آیینی در دوشنبه ها بعدازظهر، 
آیین شــعرخوانی رسم دعبل را نیز با حضور شاعران مطرح کشور و خراسان در 

مناسبت های مختلف در حرم مطهر رضوی برگزار می کند.

راه اندازی پایگاه موضوعی شهید حاج  قاسم سلیمانی 
در سامانه دیجیتال کتابخانه رضوی

آستان: پایگاه موضوعی سردار شهید 
حاج قاسم ســلیمانی توسط کتابخانه 
دیجیتــال آســتان قدس رضــوی در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفت.
مهدی کریمی، رئیس اداره سازماندهی 
کتابخانه ها،  دیجیتال ســازمان  منابع 
موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس 

رضوی در گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز گفت: این پایگاه دیجیتال به لحاظ 
محتوایی منابع مختلفی همچون کتب چاپی، مقاالت، عکس و فیلم را شــامل 

می شود.
وی تصریح کرد: این پایگاه موضوعی در محل موزه قرآن و نفایس آستان قدس 

رضوی افتتاح شده و به طور رسمی کار خود را آغاز می کند.
کریمــی در ادامه به یک دهه فعالیت کتابخانه دیجیتال اشــاره کرد و آن را از 

کتابخانه های دیجیتال برتر کشور عنوان کرد.
وی افزود: این کتابخانه در حال حاضر با دارا بودن بیش از 2میلیون منبع دیجیتال 

اعم از نسخه های خطی، کتب چاپی و... به مخاطبان خود خدمات ارائه می کند.
گفتنی است، امکان بهره مندی از این منابع تحت پوشش این کتابخانه از طریق 
بستر اینترنت و نیز حضور در محل پایگاه های دیجیتال کتابخانه آستان قدس 

رضوی برای عالقه مندان در هر کجای دنیا فراهم است.

به همت اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی برگزار شد
محفل »انس با قرآن در جوار عترت« به یاد سردار سلیمانی

آســتان: محفل »انس با قــرآن در 
جوار عترت« یادبود ســردار سلیمانی 
و همرزمان شــهیدش در حرم مطهر 

رضوی برگزار شد.
در این محفل نورانی که روز گذشته به 
همت اداره علوم قرآنی آســتان قدس 
رضوی در رواق بزرگ امام خمینی)ره( 

حرم مطهر ثامن الحجج)ع( برگزار شــد، زائران و مجاوران این حریم ملکوتی از 
فیض استماع آیات کالم وحی توسط قاریان ممتاز و بین المللی بهره مند شدند.

محفل انس با قرآن در جوار عترت یادبود سردار سلیمانی در حرم مطهر رضوی 
که با اجرای سیدمحمود سعیدی همراه بود با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید توسط 

سید خلیل اهلل نجاتی، قاری ممتاز آستان قدس رضوی آغاز شد.
تالوت آیاتی از کالم وحی توسط جلیل اشرفی از دیگر قاریان ممتاز آستان قدس 
رضوی و اجرای تواشــیح و همخوانی توســط گروه تواشیح »مرسالت« از دیگر 
برنامه های این مراســم بود.در این محفل نورانی و معنوی همچنین محمدجواد 
کاشفی، قاری برجسته و بین المللی آستان قدس رضوی نیز آیاتی از قرآن کریم را 

با صوتی زیبا و دلنشین تالوت کرد.

با هدف ارائه خدمات مشاوره به زوج های جوان برگزار می شود  
 آموزش »مهارت های زندگی مشترک« 

در کلینیک آستان مهر رضوی 
آستان: مدیر عامل کلینیک مشاوره آستان مهر رضوی)واحد بعثت( از برگزاری 

نخستین دوره کارگاه  مهارت های زندگی مشترک در این کلینیک خبر داد.
حمید ذوالفقاری با اعالم این خبر افزود: نخستین دوره کارگاه  مهارت های زندگی 
مشــترک ویژه زوج های جوان، با هدف ارائه خدمات مشــاوره و روان شناسی و 
آگاهی بخشی به مخاطبان برگزار می شود.وی تصریح کرد: این کارگاه از نوزدهم 
دی ماه روزهای پنجشنبه و در قالب یک بسته آموزشی 20 ساعته و با حضور دکتر 

رضا آذریان؛ زوج درمانگر و مدرس دانشگاه برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: زوج های عالقه مند به شــرکت در این کارگاه آموزشی می توانند 
با مراجعه حضوری به کلینیک مشــاوره آستان مهر رضوی واقع در بولوار شهید 
منتظری 9 نرســیده به سه راه بعثت و یا از طریق تماس با شماره های 38008، 

38438186 و 38419435 برای نام نویسی در این دوره آموزشی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت قند چناران تشریح کرد
موانع رشد تولید در صنعت قند و شکر 

آستان: مدیر عامل شرکت قند چناران 
زیرمجموعه ســازمان اقتصادی رضوی 
گفت: پایین بودن نــرخ خرید چغندر 
سبب افت شدید تولید این محصول و 
به تبع آن تولید قند و شــکر در سال 

جاری شده است.
اســماعیل زرین زاده بیان کرد: در سال 

جاری به دلیل افزایش قیمت کشت های رقیب و همچنین عدم افزایش قیمت 
چغندر متناسب با سایر کشت ها و پایین بودن قیمت تضمینی خرید، با کاهش 
قابل توجه ســطح کشت چغندر قند و رقابت ناســالم کارخانه های قند مواجه 

هستیم.
وی ادامه داد: این شرکت مانند سال های گذشته ارتباط خود را با کشاورزان حفظ 
کرده است ولی بنا به دالیل مذکور کشاورزان تمایلی برای انعقاد قرارداد و کشت 

چغندر قند ندارند.
مدیرعامل شــرکت قند چناران تأکید کرد: در واقع پایین بودن قیمت چغندر 
نســبت به ســایر محصوالت و اقتصادی بودن کشت محصوالت رقیب، نه تنها 
موجب کاهش کشت این محصول در کشور و استان شده، بلکه کشاورزان چنارانی 

نیز دیگر تمایلی برای کشت محصول و یا توسعه سطح کشت ندارند.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا برنامه ای برای وارد کردن چغندر از سایر 
استان ها به این کارخانه مانند سال های گذشته در نظر دارید؟ گفت: با توجه به 
باال بودن کرایه حمل، این امر هیچ توجیه اقتصادی ندارد، از طرفی میزان تولید 
چغندر در سایر استان ها در حدی نیست که به سایر استان ها ارسال شود؛ چراکه 

کاهش سطح کشت در تمام کشور بوده است.
زرین زاده، خرید بذور خارجی، کود و ســم و همچنین تحویل آن به پیمانکاران 
طرف قرارداد را از جمله خدمات ارائه شده توسط شرکت قند چناران به کشاورزان 

عنوان کرد.

 قدس  مدیرعامل به نشر)انتشارات آستان 
روز  »هر  طرح  اجرای  از  رضوی(  قدس 
درصدی  تخفیف 25  شامل  کتاب«  یک 
به نشر  انتشارات  الکترونیکی  فروشگاه  در 

خبر داد.
حسین سعیدی به جزئیات این طرح اشاره 
کرد و گفت: این طرح با هدف دسترســی 
آســان مخاطبان و عالقه مندان به کتاب 
و کتاب خوانی در اقصی نقاط کشــور هر 
روز به معرفی یکی از تولیدات به نشــر در 
سایت فروشگاه الکترونیکی این انتشارات با 

تخفیف 25 درصدی می پردازد.
وی با بیان اینکــه کتاب های این طرح از 
طریق اشتراک در شــبکه های اجتماعی 
انتشارات به نشــر، معرفی و توضیحات آن 
ارائه می شود، افزود: در این طرح که برای 
نخســتین بار به اجرا گذاشته شده است، 
روزانه یک اثر با عنوان کتاب روز با تخفیف 

25درصدی برای فروش گذاشته می شود.
به گفته سعیدی موضوعات کتاب های ارائه 
شده در حوزه های دین و معارف اسالمی، 
ادبیات انقالب اسالمی، ادبیات پایداری و 
مقاومت، ارزش های نظام والیی، رمان های 
رضوی و... در قالب های ادبی متنوع و برای 
رده های ســنی عمومی، کودک و نوجوان 
با توجه به نیاز مخاطب و مناســبت های 
تقویمی انتخاب و روی ســایت بارگذاری 

می شود.
وی همچنین از طرح »پیشنهادات ویژه« 
با ارائه روزانــه 10 کتاب و با تخفیف بین 
10 تــا 20 درصد برای کاربران ســایت 
الکترونیکی به نشــر خبر داد  فروشــگاه 
و گفــت: جزئیــات آثار تولیدی به نشــر 
کــه بســته ای از کتاب هــای پرفروش و 
 مخاطب پسند هستند روی سایت به نشانی
www.behnashr.com قرار داده شده 
اســت و کتاب های خریداری شده در بازه 
زمانی 72 ساعت کاری به مخاطبان تحویل 

می شود.

مدیرعامل به نشر تصریح کرد: »پیشنهادات 
ویژه« بــا توجه به تقاضــای مخاطبان و 
بازخورد از شــبکه های اجتماعی ممکن 
است در یک بازه زمانی کوتاه روی سایت 

تداوم داشته باشد.
سعیدی با اشاره به رویکرد جدید فروشگاه 
الکترونیکی انتشــارات به نشر خاطرنشان 
کرد: ســایت فروش کتاب های به نشر در 
حال حاضر با مدیریــت جامع و زیر نظر 
کارشناســان حوزه فضای مجــازی این 
انتشــارات با ظاهری جدید ضمن ارتباط 
با فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی، 
دسترســی و خرید آســان کتاب را برای 
مخاطبان تمام نقاط کشــور فراهم کرده 

است.
وی متذکر شــد: در همین راســتا تمام 
کتاب های موجود در سایت بازنگری شده 
است و در صورت نیاز، تصویربرداری مجدد 
از کتاب ها صــورت گرفته و با معرفی هر 
کتاب، اطالعات به روزرسانی می شود ضمن 

آنکه ارتقای امکانات ســایت و پیاده سازی 
مناسب آن در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل به نشــر با بیان اینکه اطالعات 
حدود 2هزار عنوان کتاب از تولیدات به نشر 
روی فروشگاه الکترونیکی بارگذاری شده 
است، افزود: فروش محصوالت و کاالهای 
فرهنگی از دیگر برنامه های در دست اقدام 

در آینده ای نزدیک است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به مناسبت 
فرارسیدن دهه فاطمیه و سالروز شهادت 
حضرت زهــرا)س( معرفی و ترویج آثاری 
همچــون »مکتــب دار بــزرگ«: روایتی 
داستانی از زندگی سراسر جهاد بانو سیده 
فاطمه طاهایی )سید خاموشی( با تخفیف 
25 درصد عرضه می شــود، تصریح کرد: 
»پیراهن دوستی«؛ هشت قصه از زندگی 
حضــرت زهــرا)س(، »ســیره فاطمی«، 
»یک نفر تو را دوســت دارد)2(«؛ حضرت 
فاطمی«؛  »حکمت هــای  فاطمــه)س(، 
ترجمه و توضیح چهل حدیث از حضرت 

فاطمــه)س( و »با علی یــا علی«؛ فاطمه 
زهرا)س( با تخفیــف 10 درصد به مدت 

محدود در دسترس مخاطبان قرار دارد.
ســعیدی در پایان با بیان 
امکان دسترســی  اینکــه 
بسیاری از مخاطبان کتاب 
به شــعب فــروش فراهم 
امیــدواری  ابراز  نیســت، 
کــرد: با ارتقای فروشــگاه 
انتشــارات  الکترونیکــی 
به نشــر و اجرای طرح »هر 
انتشارات  کتاب«،  یک  روز 
آستان قدس رضوی امکان 
بهره مندی آسان مخاطبان 
و عالقه منــدان بــه کتاب 
مناطق  از  کتاب خوانــی  و 

دوردست، محروم و مرزی کشور را فراهم 
آورد و عموم مردم در تمامی نقاط کشــور 
با هزینــه اندک کتاب را در ســبد خرید 

محصوالت فرهنگی خانواده قرار دهند.

در این طرح 
هر روز یکی از 

تولیدات به نشر در 
سایت فروشگاه 
الکترونیکی این 

انتشارات با تخفیف 
25 درصدی عرضه 

می شود

بــــــــرش

فروش کتاب با تخفیف ویژه در فروشگاه الکترونیکی به نشر

»هر روز یک کتاب« کلید خورد 
وی
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 در اماکــن مذهبــی چــون پرندگان 
امنیت دارند و توسط زائران به آن ها دانه 
داده می شــود، پرندگان فراوانی از جمله 
کبوتران مشــاهده می شــوند. بهتر است 
در یــک زمین اطراف حــرم محلی برای 
کبوتران با نرده و تور سیمی قوی محصور 
شود و زائران ضمن دانه دادن به کبوتران 
از مشــاهده آن ها لذت ببرند؛ دامپزشکی 

هم بهداشت کبوتران را مراقبت کند.
09030005204

 کمبود صندلی چرخدار و خودرو زائربر 
به وضوح مشــاهده می شود به خصوص از 

ورودی های زیرگذرها.
09150003802

 سالم. لطف کنید یک دکه نان رضوی در 
بولوار مصلی یا شهید رستمی بزنید. ممنون.

09150007018

 با سالم و خسته نباشید. جادارد تقدیر 
و تشــکر کنیم از طرح ویلچــر آزاد، ولی 
پیشــنهاد می شــود مکانی برای استقرار 
این ویلچرهــا در ورودی هــا و صحن ها 

پیش بینی بفرمایید.
09150005264

 لطفاً به کسانی که در صحن های حرم 
مطهر سیگار می کشند تذکر دهید.

09150000460

مسئول کانون سالمت دفتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در این استان خبر داد

بهره مندی 280 نفر از خدمات 
سالمت رایگان در کرمانشاه

آستان: مسئول کانون سالمت نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در کرمانشاه گفت: 
با اجرای طرح »دســت های مهربانی« و 
حضور خادمیاران کانون ســالمت، 280 
نفر از افــراد نیازمند و محروم از خدمات 

سالمت رایگان بهره مند شدند.
همزمان با آغاز ایــام فاطمیه و هفتمین 
روز شهادت ســردار سلیمانی، پزشکان و 
خادمیاران رضوی کانون سالمت با اجرای 
طــرح ویزیت رایــگان در قالب طرحی با 
عنوان »دســت های مهربانی«، پنجشنبه 
گذشته )19 دی ماه( به محله قلعه کهنه 
در شهرک الهیه کرمانشاه رفته و به مردم 

این منطقه خدمت رسانی کردند.
علی محمدی، مســئول کانون ســالمت 
نمایندگــی آســتان قدس رضــوی در 
اســتان کرمانشاه در حاشــیه اجرای این 
طرح گفت: تاکنون 68 اردوی ســالمت 
با هدف ارائه خدمات رایگان پزشــکی به 
مردم مناطق حاشیه ای و کمتر برخوردار 

کرمانشاه برگزار شده است.
مســئول کانــون ســالمت نمایندگــی 
آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه 
خاطرنشان  کرد: در این حرکت جهادی، 
خادمیاران و پزشــکان کانون ســالمت 
رضــوی به بیــش از 280 نفــر خدمات 
رایگان پزشکی، پرستاری و دارویی ارائه 

کردند.
وی یادآور شد: این خدمات با حضور سه 
پزشــک متخصص اعم از زنان، اطفال و 
داخلی، دو پزشک عمومی، 11 پرستار و 

خادمیار عرصه سالمت ارائه شده است.

افتتاح کانون  های محله ای 
خادمیاری در اصفهان

کانون  محله ای خادمیاری  چهار  آستان: 
رضوی در مراســمی با حضور مســئوالن 
دفتر اســتانی آســتان قدس رضوی در 

استان اصفهان افتتاح شد.
در مراســمی کــه در حــرم امامــزاده 
زینــب)س(، منطقــه زینبیــه، حصه و 
میرزاطاهر در استان اصفهان برگزار شد، 
کانون هــای محله ای خادمیــاران  رضوی 
افتتاح و از خادمیاران رضوی فعال در این 

کانون ها تجلیل به عمل آمد.
این کانون ها که از دو ســال پیش فعالیت 
خود را در اســتان اصفهان آغاز کرده اند 
در 120 عرصــه بــه مردم این اســتان 

خدمت رسانی می کنند.
این کانون ها شــامل کمیته هــای تعلیم 
و تربیــت، علمی، کارآفرینی، ســالمت، 
اردوهــای جهادی، خیریــن و زائراولی ها 
هستند و در حال حاضر 10 هزار خادمیار 
اســتان اصفهان ســاماندهی  رضوی در 
شــده اند و برخــی از این افراد بخشــی 
از توانایــی خود را در ایــن کانون ها نذر 

می کنند.

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 

رونمایی از قرآن های اهدایی سپهبد حاج قاسم سلیمانی به گنجینه رضوی 
قدس: همزمان با ایام شهادت سرداران جبهه مقاومت؛ سرداِر 
شهید، سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 
چهــل و یکمین برنامه سه شــنبه های فرهنگــی را با معرفی 
»نســخه های خطی نفیس اهدایی سردار شهید، سپهبد حاج 
قاسم ســلیمانی به رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( موجود 
در گنجینه رضوی« و رونمایــی از »پایگاه موضوعي با عنوان 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیماني« برگزار می کند. این برنامه 
روز سه شــنبه 24 دی ماه سال جاری ساعت 9 صبح در محل 
موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( برگزار 

می شود.سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی در حال حاضر بیش از 106 هزار نسخه خطی، 65 هزار 
نســخه کتاب چاپ سنگی، 13 میلیون و 500 هزار برگ سند 
تاریخی، هزاران شئ موزه ای و بیش از 2 میلیون نسخه نشریات 

ادواری را در مخازن خود نگهداری می کند. 
گنجینه عظیم رضوی که حاصل اطمینان خاطر و عالقه عاشقان 
و ارادتمندان والیت، خاصه حضرت رضا)ع( است از طریق سنت 
حسنه وقف و اهدا به گنجینه اي منحصر به فرد از آثار و منابعی 
ماندگار تبدیل شده است و امروز این گنجینه عظیم به عنوان 

بزرگ ترین پایگاه  فکري جهان اسالم شناخته می شود. 

خبر
درچهل و یکمین برنامه سه شنبه های فرهنگی آستان قدس انجام می شود

برگزاری یادمان سردار دل ها در کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی
آستان: کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی در مشهد و 
شهرستان ها به مناسبت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، با برگزاری 
نمایشگاه کتاب، پوستر و نرم افزار، یاد این شهید واالمقام و دیگر 

شهیدان این حادثه تروریستی را گرامی داشتند.
من هم سلیمانی ام، فرمانده اسطوره، سوگ سردار و سردار دل ها 
عناوین نمایشگاه هایی است که مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام 
رضا)ع( قوچان، فرهنگسرای امام رضا)ع( سرخس و کتابخانه امام 

رضا)ع( در بروجرد و بیرجند به یاد سردار اسالم برگزار کردند.
همچنین در مشهد نیز کتابخانه های زینبیه و مسجد غدیر باباعلی 
با هدف آشنایی نسل جوان با شهدای عزیزمان در جنگ تحمیلی 

و شهدای بزرگوار مدافع حرم به برگزاری نمایشگاه مفهومی اقدام 
کردند.

»حاج قاسم: جســتاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی«، »مرا 
صبورا صدا بــزن«، »کاله آبی«، »مدیریت توحش: مانیفســت 
داعــش«، »خالصــه خوبی ها: گفت وگو با ســرکار خانم مرضیه 
نبی اللهی نجف آبادی همسر سردار شهید علیرضا عاصمی«، »دیدم 
که جانم می رود«، »یادداشــت های سفر شــهید صیاد شیرازی 
)مأموریت های میدانی معارف جنگ(« و »جرعه نوشــان؛ بازتاب 
ســیره نظری و عملی موالی متقیان در اندیشه و کردار سرداران 
شهید اســتان خراسان« از جمله آثاری است که بازدیدکنندگان 

می توانند در نمایشگاه های برگزار شــده به آن دسترسی داشته 
باشند. همچنین »دالورمردان روزهای سخت: روایت نمونه هایی از 
فداکاری های هموطنانم در کردستان و آذربایجان غربی«، »پسرک 
فالفل فروش: زندگی نامه و خاطرات طلبه جانباز، شهید مدافع حرم 
محمدهادی ذوالفقاری«، »مردها زود بزرگ می شــوند: بر اساس 
زندگی شــهید ابوالفضل رفیعی«، »سرنوشــت خونین: خاطرات 
شــهید مدافع حرم سیدمحمد قاسم حســینی« و »فاطمیون: 
زندگی نامه و حکایت های شنیدنی از چهل شهید لشکر فاطمیون« 
نیز از دیگر آثاری اســت که در نمایشگاه های مذکور در دسترس 

بازدیدکنندگان قرار دارد.

خبر

آســتان: طرح پویش نذر مادر همزمان با 
سیزدهم جمادی االول سالروز شهادت دخت 
گرامی پیامبر اسالم)ص(، حضرت فاطمه)س( 
آغاز شــد. طــرح پویش نذر مــادر با هدف 
ســاماندهی نذرهای خرد خانگی همزمان با 
سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری)س( و 
با برگزاری نخستین جلسه توجیهی 90 نفر 
از مربیان در محل اردوگاه باغ خاتون آغاز به 

کار کرد.
در این جلســه فاطمه دژبرد، سرپرست مرکز 
امــور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوی 
توضیحاتی در خصوص طرح پویش نذر مادر 
داد و گفت: این طرح به همت مرکز امور بانوان 
و خانواده آســتان قدس رضوی و با همکاری 
ســازمان بســیج جامعه زنان، دفتر تبلیغات 
اسالمی، شورای اجتماعی محالت، اداره کل 
تبلیغات اسالمی، دفتر نمایندگی آستان قدس 
در اســتان خراسان و برخی تشکل های فعال 
فرهنگی و محافل بانوان در راســتای ترویج 

فرهنگ نذر در بین بانوان برنامه ریزی شــده 
است.

وی با اشــاره به اینکه مربیان می توانند پس 
از گذراندن جلســات توجیهی در محله های 
خودشــان و بــا محوریت مســاجد، جذب 
مخاطــب کنند و در زمینــه پخت نان، حلوا 
و کیک آموزش هــای الزم را به عالقه مندان 

بدهند، گفت: طرح پویش نذر مادر از سیزدهم 
جمادی االول بنا به روایتی مصادف با شهادت 
بی بی دو عالم حضرت فاطمه)س( آغاز شده و 
آموزش ها و جذب مخاطب انجام و نان، حلوا و 
کیک به کمک بانوانی که نذر دارند و در کارگاه 
آموزشی شــرکت کرده اند تهیه می شود و در 
روز هشتم بهمن ماه سال جاری یک روز پیش 

از شــهادت حضرت فاطمــه)س( در مناطق 
مختلف مشهد توزیع خواهد شد.

دژبــرد گفت: زنان مشــهدی در طول تاریخ 
حماســه آفرین و جریان ســاز بوده اند، لذا بنا 
داریم ان شــاءاهلل این طرح توســط بانوان و 
دختران در 170 محله شــهر مشهد اجرایی 
شود و پیش بینی شده است در این نذر بیش 
از 6هزار نفر مشــارکت و مدلی را در راستای 

ترویج فرهنگ نذر به کشور ارائه کنند.
یادآور می شــود، طبق روال سال های گذشته 
مرکــز امور بانــوان و خانواده آســتان قدس 
رضوی در راستای تبیین هویت زن مسلمان 
مبتنی بر الگــوی رفتاری صدیقه کبری)س( 
با نقش آفرینی خود بانوان و همکاری ســایر 
دستگاه ها، دبیرخانه ویژه برنامه ریحانه را فعال 
کرده است و مجموعه برنامه های ایام فاطمیه 
تا میالد حضرت زهــرا)س( را طراحی و اجرا 
می کند که طرح پویــش »نذر مادر« یکی از 

این طرح هاست.

»نذر مادر« پویشی برای ساماندهی نذرهای خانگی 
به همت مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی آغاز شد

گزارش خبری

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید
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روزنامـه صبـح ایـران

 »محیی الدین؛ شیعه خالص« رونمایی می شود
اندیشه: جدیدترین اثر مکتوب حجت االسالم محمدحسن وکیلی، استاد فلسفه 
و عرفان اسالمی به زودی رونمایی می شود. در این کتاب با استفاده از ادله متقن 
و پرهیز از شواهد غیراطمینان آور، به یکی از وجوه شخصیت ذوابعاد عارف کامل، 
جناب محیی الدین ابن عربی، یعنی تشــیع ایشان پرداخته شده و به سؤاالت و 
شــبهات متعددی در این زمینه پاسخ داده است. هرچند محور اصلی این کتاب 
تشیع جناب محیی الدین است اما در ضمن آن به مذهب بزرگانی نظیر سنایی، 
عطار، مالی رومی، صدرالدین قونوی، قطب رازی و…نیز اشــاره شــده است. 
بی شک محیی الدین معصوم نبوده اما خطاهای محیی الدین در کنار عطایای وی 
ناچیز است و آن قدر در آثار خود در و جواهر به ارمغان آورده که حدوحصر ندارد 
و اگر گردوغباری هم بر آن است باید آن را کنار زد و آن جواهرات را از البه الی 
آن جدا کرد؛ البته اگر دیده ای جواهرشناس وجود داشته باشد. او حق بزرگی بر 
گردن عالمان شیعی دارد و فقط به برکت آرا و آثار او بود که توفیق معرفت اجمالی 
آیات و روایات معارفی شیعی فراهم شد و مخالفان وی از عالمه مجلسی ثانی و 
شیخ احمد احسائی تا آقامیرزا مهدی اصفهانی و… نیز خواسته یا ناخواسته بر 

سر سفره او نشسته اند.

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  یکشنبه 
بود کــه سیدحســن نصــراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل لبنان در مراســم یادبود سپهبد 
شــهید قاسم ســلیمانی و مجاهد شهید 
ابومهدی المهندس با حرکت دست خود 
آنچه در انتظار نظامیان آمریکایی است را 
نشــان داد. حرکتی که به سرعت به نماد 

انتقام مقاومت از آمریکا بدل شد. 
از همان روز مســئله ارتباطات غیرکالمی 
و به تعبیری زبان بدن رهبران سیاســی 
در کانون توجــه قرار گرفت و در 
نهایت در سخنرانی ترامپ پس از 
حمله موشــکی ایران این مسئله 
به اوج خود رســید. سخنرانی که 
کاربران آمریکایی و اروپایی به رغم 
ادعاهای ترامپ آن را به ســخره 
گرفتنــد و حتی عده ای با تدوین 
سخنرانی او، از 58 بار نفس 
عمیق در حیــن این نطق 
سخن گفتند و آن را نشانه 
ضعف و ترس بیان داشتند. 

مــا در همین زمینه با دکتر 
چهارســوقی امین،  تینــا 
»رتوریک  کتاب  نویســنده 
سیاســی« بــه گفت و گــو 
نشســتیم که خانم امین با 
تأکید بــر قانع کننده نبودن 
زبان نطــق ترامــپ آن را 
و  نامید  تــرس«  »رتوریک 
گفــت: اقناع یــک لبه تیغ 
است که اگر ما بخواهیم تمام 
سفسطه هایی که در آن به کار می بریم را 
باال ببریم، شاید به ظاهر بیشتر مورد قبول 
واقع شود، ولی هنگامی که نگاهی منطقی 
و اســتداللی به آن شود، از آن کانون های 
اصلی اقناع فاصله می گیرد. لبه دیگر اقناع 
همین است که حقایق محکم گفته شود، 
هرچنــد این حقایق دردناک باشــد ولی 
موجب می شــود پایداری و دوام بیشتری 

داشته باشد. 

 این سخنرانی نطقی پروپاگاندا بود 
در نطق نزدیک به 10 دقیقه ای ترامپ باید 

این سفسطه  ها را پیدا کرد. 
ایــن نطق بــه جــای اینکه یــک نطق 
اطالع رسانی و یا دفاعی باشد، بیشتر اتفاقاً 
یک نطق پروپاگاندای سیاســی محسوب 

می شود. 
به این دلیل که به دنبال برجسته ســازی 
و بزرگنمایی خــود، کوبیدن دولت قبلی 
آمریــکا، برتری خودش در خاورمیانه و به 
نحوی نشــان دادن خود به عنوان کانون 

صلح در جهان بود.
دکتــر چهارســوقی امین با بیــان اینکه 
برای تحلیــل حرف های ترامپ باید آن را 

در چندالیه مورد بررســی قرار داد، گفت: 
ترامپ در این نطق از کلمه »من« بیش از 

»ما« استفاده کرد. 
معنــای این حــرف، برتری من نســبت 
به سایر رؤســای جمهور آمریکا و دولت 

گذشته است. 

 مصرف داخلی سخنرانی ترامپ 
این هــا نطــق پروپاگانــدای مخصوص 
کمپین های تبلیغاتی است. میزان استفاده 
از این واژه ها بسیار زیاد است، حتی جمله 
اولی کــه ترامپ قبل از گفتن صبح بخیر 
می گوید اشاره به این موضوع است که تا 
زمانی که من رئیس جمهور آمریکا باشم 
ایران حق استفاده از ســالح هسته ای را 

نخواهد داشت. 
نویســنده کتاب »رتوریک سیاسی« این 
نطــق را حاوی گزاره هایــی برای مصرف 
داخلی دانســت و ادامه داد: همه گزاره ها 
به خصوص گفتن آن جمله پیش از صبح 
بخیرگفتن، نشان از همین مورد دارد. یک 
جاهایی در این نطــق، به تقابل به دولت 
قبلی آمریکا می پردازد و سعی می کند به 
مسائلی چون جنگ افروزی در خاورمیانه 
و ماننــد آن در دولت قبلی بپردازد و برای 
خودش دستاوردهایی چون جهان امن تر 

بیان کند.

»رتوریک  مصداق  ترامپ  بدن  زبان   
ترس« بود  

تینا چهارسوقی امین در بیان تحلیل زبان 
بدن ترامپ نیز گفت: اگر بخواهم تحلیلی 
برای قســمت غیرکالمی مطرح کنم، من 

آن را »رتوریک ترس« می نامم. دلیل این 
نام گذاری را با دیدن چندباره نطق ترامپ 

به راحتی می توان فهمید. 
مثالً با نورپردازی، چهره ترامپ در این نطق 
نورانی تر از همیشه دیده می شود تا تأکید 
کند این فرد در آرامش در حال سخنرانی 

است. 
میزان چرخش بســیار زیاد زوایای بدن، 
بریده شــدن زیاد نفس هــا، انقطاع نفس 
در ابتدا و میانه جمله و سایر تحلیل های 
کالمی ایــن بود که ترامپ می خواســت 
آرامش ظاهری را حفظ کند. حتی حائل 
کردن دست ها و تکیه دادن آن ها به میز، 

نشانه نیاز داشتن به تکیه گاه بود. 
کمتر باز بودن دست های ترامپ و محدود 
شدن آن ها و همچنین تکیه دادن بیشتر 
آن بیش از همیشــه به میز، نشان دهنده 
این است که می خواهد به جایی تکیه کند. 
وقتی این حرکات را با جمالت او همنشین 
می کنیم می بینیم با رتوریک ترس روبه رو 
هستیم، در صورتی که می خواسته رتوریک 

آرامش از خودش نشان بدهد. 

ترامــپ  سفســطه های  همــه   
برای توجیه ترور 

نویسنده کتاب »رتوریک سیاسی« با تأکید 
بر فراوانی سفسطه ها در نطق ترامپ ادامه 
داد: ترامپ بسیار از سفسطه کوچک نمایی 
و حاشیه انگاری استفاده می کند و مرتب 
با واژه ها تالش می کنــد بگوید هیچ فرد 

نظامی مورد آسیب واقع نشده است. 
از دیگر سفسطه ها که اقناع این سخنرانی 
را پایین آورده، اســتفاده از واژگان »بازار 

معنایی« است که این واژگان با بارمعنایی 
که دارند ســمت و ســوی صحبت ها را 
 the« عوض می کننــد. اســتفاده از واژه
top terrorist« برای شــهید سلیمانی 
به معنای بزرگ ترین تروریست جهان، این 
معنا را دارد که این شهید دستش به خون 
ملت ها آغشته بوده است و کارهایی را برای 
از پــا درآوردن نظامیان آمریکا در منطقه 

انجام داده است. 
یکســری واژگان جهت دار کــه به نوعی 
خنثی سازی تبعات عملکردشان در ترور و 
به شهادت رساندن سپهبد را نشان می دهد. 
به زور می خواهد ثابت کند فردی را از بین 
بردیم که برای منطقه و آمریکا خطرناک 
بود. ریشه واژه تروریست از وحشت می آید 
و استفاده آن علیه شهید سلیمانی تلقین 

کردن وحشت زایی این فرد بود. 
از طرف دیگــر در همین جمله می گوید 
دستش به خون ایرانی ها نیز آغشته شده 
بوده است و تالش می کند اپوزیسیون ها را 

به سمت خود جلب کند. 

 تالش برای تفکیک حکومت و مردم 
ایران 

از طرف دیگر حــدوداً بارها از کلمه رژیم 
ایران اســتفاده می کنــد و می خواهد با 
گذاشــتن خط تفکیک بیــن حکومت و 
مردم، آن ها را به ســمت خود بکشاند. او 
مرتب درصدد القای این گزاره است که من 
با رژیم ایران مشــکل دارم. حتی در اوایل 
صحبت نیز دقیقاً به کارهای ایران ارجاع 
می دهد که ایران با انقــالب 1979 آن را 
شروع کرده اســت. اینکه تالش می کند 
بگوید با دولت ایران مشــکل دارد و مردم 
نیز به دنبال منجی هستند که این منجی 

خود او است.

 استفاده از سفسطه تطمیع 
چهارســوقی امیــن گفــت: در پایــان 
صحبت ها نیز ترامپ از سفسطه تطمیع 
استفاده می کند و به مردم می گوید آینده  
شایسته ای که دنبالش هستند را خواهند 
داشت و آمریکا کشورهای خواهان صلح را 

در آغوش می کشد. 
این وعده های تطمیع به واســطه خطی 
اســت که او می خواهد بین مردم ایران و 
حکومت ترسیم کند. مسئله دیگری که 
وجود دارد، اشــاره او در این سخنرانی به 
از بین بردن ابوبکر البغدادی اســت و از 
کلمه »monster« به معنای هیوال برای 

او استفاده می کند. 
این حرف با قرار گفتن در کنار تعبیراتی 
که ترامپ برای ســردار سلیمانی به کار 
می برد، نشان از حجم وحشتی است که 

در وجود او بوده است. 

تحلیل سفسطه و زبان بدن ترامپ در گفت وگوی قدس با دکتر تینا چهارسوقی امین

نورپردازی ترس و دروغ
 تحول واقع بینانه 

در علوم انسانی
مهر: بحث از تحول در علوم انسانی، در مقام 
اینکه علوم اند، به حوزه فلســفه علوم انسانی 
تعلق دارد. فلســفه علوم انسانی نیز در مقام 
مابعدالطبیعه علوم انســانی، به مابعدالطبیعه 
عام وابسته است. در حال حاضر، مابعدالطبیعه 
عام سه جریان تأثیرگذار را به خود دیده است: 
ذات گرایی قدیم )ارسطویی و اسالمی ماقبل 
نیوتنی(، ضّدذات گرایی )مابعدنیوتنی تا حال 
حاضر( و ذات گرایی جدید )مابعد کوانتومی تا 
حال حاضــر(. ذات گرایی قدیم، به دلیل عدم 
پویایی و ایســتا دیدن جواهر مادی و مجرد، 
در توضیح امور انســانی پویا، علوم انسانی و 
تحول در علوم انسانی معاصر از توانایی کافی 

برخوردار نیست. 
ضّدذات گرایی به دلیل نفــی ذوات و خواص 
ذاتی و واقعی همه چیز و از جمله انســان ها 
و به دلیل توافقی و قراردادی دانســتن همه 
امور انســانی، در توضیح امور انســانی پویا، 
علوم انسانی و تحول در علوم انسانی معاصر، 
به قراردادگرایی و نسبی گرایی رهنمون شده 
اســت. ذات گرایی جدید، که عمدتاً در بخش 
اعظــم جهان غرب، در جهان اســالم، جهان 
عرب و ایران ناشناخته اســت و در 40 سال 
اخیر به بار نشسته اســت، در پیشروی های 
خود توانســته ذات گرایی قدیم را پویا ساخته 
و به مابعدالطبیعه جدیدی رهنمون شود که 
می تواند به یاری رئالیسم قوی فلسفه اسالمی، 
مابعدالطبیعه ای بسیار قوی و واقع بینانه بوده 
و عالوه بر ارتقای واقع بینانه فلسفه، به ارتقای 
واقع بینانه فلســفه علم و فلسفه علوم انسانی 
یاری رســاند و از این طریق از تحول در علوم 

انسانی توضیح واقع بینانه ای به دست دهد.
جریان ذات گرایــی جدید، که در حال حاضر 
عمدتاً مغفول اســت، مابعدالطبیعه جدیدی 
اســت. تأثیرگذارترین فیلســوف این جریان 

برایان الیس است. 
تأثیرگذارتریــن کتاب های ایــن جریان در 
عرصه فلسفه علوم طبیعی ذات گرایی علمی 
برایان الیس و در عرصه فلســفه علوم انسانی 
انســان گرایی اجتماعی، مابعدالطبیعه جدید 

برایان الیس است. 
ایــن کتاب و تئوری موجود در آن تنها کتاب 
و تئوری ای هستند که بر اساس مابعدالطبیعه 
ذات گرایی جدید به تئوریزه سازی واقع بینانه 
فلسفه حاکم بر علوم انسانی مبادرت ورزیده اند. 
به نظر می رسد بدون درک و دریافت جریان 
ذات گرایی جدید، که مابعدالطبیعه واقع گرایانه 
جدیدی اســت، و بدون بازسازی آن از منظر 
رئالیسم قوی فلسفه اسالمی، نمی توان از علوم 
انســانی و تحول در علوم انسانی توضیحات 

واقع بینانه ای به دست داد. 
همگان را به آشــنایی با ایــن جریان دعوت 
می کنم. بر اساس ذات گرایی جدید، اگر علوم 
انسانی را بر بنیان ذات گرایی قدیم مورد بحث 
قرار دهیم، هرچند بتوانیم امور و علوم انسانی 
را بر اســاس ذوات و خواص ذاتی آدمی )که 
ایستا دیده شده اند( مورد بحث قرار دهیم، از 
امور و علوم انســانی توضیحاتی ایستا و ناپویا 
به دســت خواهیم داد؛ اگر علوم انسانی را بر 
بنیان ضّدذات گرایی )که عموم فلســفه ها و 
فلســفه علم های مابعدنیوتنی تا حال حاضر 
را تشــکیل می دهد( مورد بحث قرار دهیم از 
پارادایم گرایی های غیرقابل قیاس، قراردادگرایی 
و نسبی گرایی ســر در خواهیم آورد؛ اما اگر 
علوم انسانی را بر بنیان ذات گرایی جدید مورد 
بحث قرار دهیم می توان امور و علوم انســانی 
را بر اســاس ذوات و خواص ذاتی پویا و طبق 
واقع)de facto(  نوع آدمی و ذوات و خواص 
ذاتی طبق اعتبار و دیکته)de dicto(  انسان ها 
مورد بحث قرار داد و دست کم اعتبارات عام در 
علوم اجتماعی و رفتاری را تابع ذوات و خواص 
ذاتی نوع آدمــی خواهیم دید و از این طریق 
از امور و علوم انسانی توضیحی واقع بینانه به 

دست خواهیم داد.  

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

یادداشت

خبر

 درباره پیام های غیرکالمی رهبران سیاسی 
از نماد انتقام نصراهلل تا زبان بدن ترامپ 

 در مورد زبان بدن نکته جالب این است که 75 هزار حرکت زبان بدن در دنیا 
کشــف شده یعنی به این تعداد، حرکت، حالت، ژست و میمیک از زبان بدن 

وجود دارد که همه این موارد تعریف مشخصی دارند. 
تعریفی که من از زبان بدن ارائه می دهم جمع همه ژست ها، حالت ها، رفتارها، 
مدل نشســتن، غذا خوردن، حرف زدن، موقعیــت جغرافیایی و اجتماعی، 
تحصیالت، وزن، سن و جنس با همدیگر برای رسیدن به پیام ذیل مفهومی با 
عنوان body language  یا زبان بدن است. زبان بدن در مورد سید حسن 
نصــراهلل و رهبران کاریزمای جهان در دو مدل نمود پیدا می کند. یک نمونه 
مثل باراک اوباما، دونالد ترامپ و رؤسای جمهور از این دست که در سخنرانی 
اخیر دونالد ترامپ پس از ترور حاج قاسم سلیمانی نیز نمود داشت و آن اینکه 

هیچ نشانه ای از صداقت، راستی و ایمان به حرفی که می زنند وجود ندارد. 
اما اگر سخنرانی های سید حسن نصراهلل را رصد کنیم او در تمام سخنرانی ها 
مثــاًل می گوید خط فکری و مالی ما این اســت؛ یعنی چیزی را می گوید که 
100 درصد واقعی اســت و هیچ کس نیز آن را انکار نمی کند. حال ســؤال 

می شود چگونه این ها را از زبان بدن سید حسن نصراهلل می شود فهمید؟ 
زاویه ســروگردن، اندازه پلک زدن ها، حالت نشســتن و ژستی که می گیرد، 
میمیــک صورت از عضله پنجه کالغی تا لب هــا و گردن همه تعیین کننده 
هســتند و در مورد سید حســن نصراهلل نشانگر این اســت که وی به آنچه 
می  گوید اعتقاد و اشــراف دارد. در حالی که شما حس و انرژی منفی که در 

صدای رهبران سیاسی مثل ترامپ وجود دارد را به عینه حس می کنید. 
در چهره شــیخ حسن نصراهلل پس از از دســت دادن سردار قاسم سلیمانی 
ناراحتی و غم وجود دارد، کاماًل غم در صورت، زاویه نگاه و حتی در چشمان 

او موج می زند. 
وقتی چنین فردی می گوید انتقام می گیرم حتماً سرقول خودش هست؛ ولی 
ترامــپ صرفاً حرف این موضوع را می زند، چــرا که زبان بدنش چیز دیگری 
می گویــد. به طور مثال ما در مؤسســه مطالعات خاورمیانــه تمام رفتارها و 

سخنرانی های حضرت امام)ره( و رهبر انقالب را تحلیل می کنیم. 
هر رفتار یک عقبه دارد؛ مثاًل در ســخنرانی های امام یک آرامش موج می زند 
و این نماد در رهبری و سیدحســن نصراهلل به شکل دیگری خودش را نشان 
می دهد. ما اگر صورت نصراهلل را به چهار ربع دایره تقســیم کنیم، این چهار 
قسمت با همدیگر برابر هستند. یکی از مالک های صداقت و تشخیص دروغ 

برای ما همین برابر بودن چهار قسمت دایره در صورت است. 
یعنی وقتی صحبت می کند، شما در چشم او این انرژی را حس می کنید. حال 
اگــر همین مورد را در مورد ترامپ انجام دهید و صورت او را به دو قســمت 
تقســیم کنید خواهید دید که نیم دایره باالی صورتش هیچ اکت و میمیکی 
نــدارد و فقط نیم دایره پایین این میمیک را دارد که این مورد نشــانه عدم 
صداقت است. چهره ها نشــان دهنده درونیات آدم هاست. حضرت علی)ع( به 
مالک اشترنخعی می گویند:  ای مالک گوش مده چه می گویند بلکه ببین چه 
می گویند. به نظر آدم ها پشت چهره  خود پنهان هستند در حالی که با تحلیل 

همین چهره می توان به درونیات و مکنونات آن ها دست یافت. 
به طور مثال اینکه تمام شبکه های خبری پیام نصراهلل را می بینند و اسرائیلی ها 
از آن می ترسند به این دلیل است که می دانند چنین فردی دروغ نمی گوید. 

ارتباط چشمی که سیدحسن با مخاطبانش می گیرد بسیار مهم است. 
حال اگر به سخنرانی اخیر ترامپ دقت کنید، می بینید بیشتر اوقات به گوشه 
باال سمت راست نگاه می کند. ما برای این مورد فرمول و دستورعمل داریم که 
می گوید این عمل نشانه دروغ گویی است. شما هیچ گاه نمی بینید سیدحسن 
نصراهلل به چپ یا راســت متمایل شود یا نگاهش را از دوربین بگیرد یا حتی 

حالت سؤال برانگیز و مبهمی در نگاه او وجود داشته باشد. 
تعداد پلک زدن های زیاد نشــانه دروغ گفتن است که این مورد در تشخیص 
رویه هــای دروغ گفتن برای سیدحســن صدق نمی کند. پلــک زدن، زاویه 
سروگردن، چرخش راست و چپ یا نشستن همه در یک چارچوب قرار دارد 
که می توان آن را به عنوان مسلمانی که به چیزی که می گوید اشراف دارد به 

وضوح دید. شما به عکس های حاج قاسم سلیمانی نگاه کنید. 
ویژگــی خاصی دارد و آن اینکه خنــده توأم با آرامش در آن موج می زند. در 

سید حسن نصراهلل نیز همین بود. 
تصاویر و حاالت حرف های مهمی برای زدن دارند؛ مثاًل چرچیل با اینکه آدم 
جالد و دروغگویی بود ولی بســیاری موفقیت های تبلیغاتی جنگ جهانی را 
به واسطه عکسی می دانند که سیگار از لبش برداشته شده و او رو به دوربین 

در حال لبخند زدن است. 
حال اگر همین مدل را در سید حسن نصراهلل جست وجو کنیم خواهیم دید 
تصاویر و عکس های فراوانی از نگاه او، مشت های گره کرده و دست های باز او 
که اعالم می کند حتماً انتقام می گیریم وجود دارد؛ حال اگر بخواهیم به لحاظ 
قدرت بررسی کنیم باید آن را معادل نمادهای معروفی بدانیم که جهانی شده 
است. باید دقت کنیم به لحاظ قدرت، شاید مثل نگاه چگوارا به افق دوردست، 
فیدل کاسترو، نلسون ماندال، مارتین لوترکینگ یا حتی سالم نظامی هیتلر در 
وجه تبلیغاتی اش قدرت داشــته باشد. حرکت قدرتمندانه سیدحسن نصراهلل 

می تواند تا ابد در تاریخ بماند. 

 دکتر سید  مازیار میر

 با نورپردازی، چهره 
ترامپ در این نطق 
نورانی تر از همیشه 
دیده می شود تا 
تأکید کند این فرد 
در آرامش در حال 
سخنرانی است

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

ابراهیم دادجو 

 یکشنبه 22 دی  1398 16 جمادی االول 1441 12 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9158

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی / اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            
برابر رای ش��ماره 139860308001003512 � 1398/09/30 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد نخعی  
فرزند مرتضی قلی بشماره شناسنامه 1 صادره از خوسف نسبت به یک سهم و هفت دهم سهم  از18 سهم ششدانگ یکباب منزل  
به مساحت 250 متر مربع بپالک 5164 فرعی از 249  � اصلی بخش 2 بیرجند  از محل مالکیت بهروز نخعی   محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9812291 
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/10/07                           تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/22

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سندمالکیت
نظر به اینکه آقای رضا غالمیان آزاد فرزند حسین به شماره شناسنامه 2 باستناد دو برگ استشهاد محلی که امضا شهود آن توسط 
دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 10 بجنورد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ مالکیت المثنی نوبت 
اول به چاپی 185935 به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت س��ه دانگ پالک 240 فرعی از 139 اصلی واقع در 
اراضی برج بخش دو بجنورد به آدرس روستای برج بعلت نامعلوم مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت 
اولیه ذیل ثبت 4408 صفحه 179 دفتر 27 بنام نامبرده فوق صادر و تس��لیم و فاقد س��ابقه رهن و بازداش��ت می باشد دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس��ی نس��بت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود باش��د بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است. م الف1156 آ-9813035
احمد اصغری شیروان / رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

کارت شناس��ایی س��واری پرای��د ج��ی ال ایکس آی 
مدل 1389 به ش��ماره انتظام��ی  763 س 63 ایران 
36 به  ش��ماره موتور 3425752 و ش��ماره شاس��ی  
s1412289175046 بنام رضا جباری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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س��ند ابی تراکتور 399کشاورزی دو دیفرانسیل به 
 J09189 ش��ماره شاسیYAW1457W ش��ماره موتور
رنگ قرمز س��ال تولی��د 1389 بنام یار محمد کریمی 
نژاد مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

– ایرانشهر سپاهی 
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پروان��ه مس��ئول فنی مرکز جراحی گهرس��ا به 
ن��ام اینجانب دکت��ر وحید مغفرتی به ش��ماره 
160857-4 ب��ه تاری��خ 1397.07.09 مفق��ود 

گردیده و از اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان توفنده 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1569 و 

شناسه ملی 10340052001    
عموم��ی                              مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,10,10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : تعداد اعضای هیات مدیره از س��ه 
نفر به س��ه ال��ی هفت نفر تغیی��ر یافت و بدین 
نحو م��اده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. 
آدرس ش��عبه ش��رکت در تهران به ش��رح زیر 
تغییر یافت : تهران -میرداماد - خیابان رازان 
ش��مالی - کوچه هش��تم - پالک 1 - طبقه اول - 

واحد 2 کد پستی 1911733692 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرکرد )728566(

9ع
81
30
30

آگهی تغییرات شرکت گاز کربنیک صنایع 
غذایی بن چهارمحال شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 4208 و شناسه ملی 
    10680039020

عموم��ی                         مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,10,08 تصمیم��ات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : س��رمایه ش��رکت از مبلغ 
7.000.000.000 ریال به مبلغ 60.000.000.000 
ریال منقس��م به 1000 سهم با نام 60.000.000 
ریالی) از محل مطالبات حال شده سهامداران( 
افزای��ش یافت و بدین نحو م��اده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرکرد )728575(
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32

حاشیه

نشانه شناسی حرکات نصراهلل منجر به نمادسازی شد
دکتر تینا چهارســوقی امین 
در مــورد شــکل گیری نماد 
مقاومت توســط سیدحسن 
نصــراهلل گفت: مــا از میزان 
نفوذ حرکت های زبان بدن و 
دست در سخنرانی نمی توان 

غافل شویم. نشانه شناسی حرکات دست 
می تواند منجر به نمادسازی شود. حرکت 
دست سیدحسن نصراهلل به عنوان نمادی  
اســت که قبالً در زبان بدن سخنرانی در 
رتوریک وجود نداشته است اما از اآلن به 
بعد وجود دارد. در مورد تبدیل این حرکت 
به یک نماد، چند روز پیش در یک دعوای 
لفظی بین دو راننده، شاهد بودم یکی برای 

دیگری از این حرکت استفاده 
کرد. این حرکت به ســرعت 
به عنوان یک نماد وارد زبان 
بدن عامه مردم شد. به عنوان 
یک نشانه و زبان بدن جدید 
از این به بعد می توانیم شاهد 
آن باشیم. از میزان نشان دادن کف دست 
در زبان بدن نمی توانیم غافل باشــیم. از 
زمان باســتان تاکنون نشــان دادن کف 
دست نشان دهنده شفافیت و صداقت بوده 
اســت. این دو حرکت که اآلن با همدیگر 
ترکیب شده و دو نماد جغرافیایی عمودی 
و افقی که کنار هم قرار گرفته، همه نشانگر 

صداقت در گرفتن انتقام است. 

قیام ناخودآگاه سنت در عزای سردار امت    اندیشه: سید جوادطاهایی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: تظاهرات خودجوش به مناسبت شهادت سردار سلیمانی با به کارگیری ادوات سنتی عزاداری 
و نیز نمادهای قبیلگی مردم همراه بود. به عبارت دیگر در رثای شهادت این سردار »سنت« ناخودآگاه قیام کرد و خود را در زمانی غیر از زمان های معهود به نمایش کشید. تا آنجا که من می دانم فقط یک بار در هنگام 

رحلت امام)ره( در سال 136۷ این واقعه اتفاق افتاده بود.



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

 ستم پذير، پَست و فرومايه است  اسراء: آيت اهلل جوادی آملی در جلسه درس اخالق خود با بيان اينكه ملت نبايد ستم پذير باشد، اظهار داشت:  حضرت ]امير)ع( در نهج البالغه[ فرمود: »ُردُّوا الَْحَجَر ِمْن َحْيُث 
َجاءَ«؛ سنگ را از همان جايي که آمد برگردانيد؛ حاال يک کسي به شما سنگ زد بگوييد گذشت، عيب ندارد، نه! عيب دارد، چرا عيب ندارد؟ ملت ستم پذير نباشيد آنكه ستم پذير است پَست و فرومايه است؛ اين بيان 

ِليلُ «؛ »إحتمله«؛ ستم و استكبار را جز فرومايه کسي تحمل نمي کند... اين دستور حضرت امير است؛ يک ملت سنگ خور نباشيد، اين مي شود حسنه دنيا. ْيَم الذَّ نوراني است که فرمود: »اَل يَْمنَُع الضَّ

امنيت، سنگ زیربناي حيات بشر
انسان بر حسب ساختار زندگي اجتماعي ناگزير از تعاون و تعامل دو سويه با ديگر 
افراد در جامعه است؛ اين ساختار در صورتي امكان پذير است كه هر كسی بتواند 
در نهايت آرامش و دور از هر گونه بيم و هراس، به زندگي فردي و اجتماعي خود 
ادامه دهد و با اميد به آينده، در زمينه هاي مختلف زندگي سرمايه گذاري نمايد. 
از اين رو، بســيار آسان است كه گفته شــود يكي از نيازهاي اّوليه جوامع بشری 
»امنيت« اســت. اما بايد گفت در درون هر جامعه اي برخي افراد و گروه ها وجود 
دارند كه با انگيزه هاي ســودجويانه يا با برقراری ارتباط با بيگانگان موجب سلب 
امنيت و آسايش مردم در حوزه های فرهنگی، سياسی، اقتصادی، سياسی و مانند 
آن می شــوند و جامعه را از اين حق مسلم خود محروم مي سازند. اين جاست كه 
بايد ديد وظيفه دولت و مردم در قبال اين گونه افراد ناسالم و امنيت ستيز چيست؟ 
آيا دست روی دست بگذارند و نظاره گر ناامنی ها باشند يا اينكه به مقابله با آنان 

برخيزند؟
امنيت كه سنگ زيربناي حيات فردي و اجتماعي بشر است، در قرآن از اهميت 
ويژه اي برخوردار اســت، تا آنجا كه قرآن امنيت را پيش شرط توسعه اقتصادي، 
زمينه ساز رشد معنوي و مايه خود اتكايي سياسي معرفي كرده است. قرآن در اين 
باره كه رفاه و شكوفايي اقتصادي وامدار برقراري امنيت است، مي  فرمايد: »َو َضَرَب 
ًه يَأْتِيها رِْزُقها َرَغداً ِمْن ُكِلّ َمكاٍن« )نحل/112(؛  الَلُ َمَثًل َقْريًَه كانَْت آِمَنًه ُمْطَمِئَنّ
خدا شهري را مثل زده است كه امن و امان بود و روزي اش از هر سو مي رسيد. و 
در جای ديگری می فرمايد: »إِْذ قاَل إِبْراِهيُم َرِبّ اْجَعْل هذا بَلَداً آِمناً َو اْرُزْق أَْهلَُه ِمَن 
الَثَّمراِت«)بقره/ 126(؛ ابراهيم گفت: پروردگارا، اين سرزمين را شهری امن گردان 

ومردمش را از فراورده ها روزی بخش.
همان طوركه روشــن اســت قرآن كريم در اين دو آيه، برقــراري امنيت را پيش  
شــرط فراخي روزي معرفي مي كند؛ زيرا با برقراري امنيت اســت كه انسان به 
سرمايه گذاري و توليد راغب مي گردد و با سرمايه گذاري و توليد، كاالها فراوان و 
قيمت ها ارزان می شود؛ بديهي است كه اين فرايند، شكوفايي اقتصادي را در پي 
دارد. قرآن كريم در اين باره كه رشد معنوی نيز در سايه امنيت امكان پذير است، 
ذكر و ياد خدا را وامدار برقراری امنيت معرفی كرده است و مي فرمايد: »َفإَِذا اَِمنُتْم 

َفاْذُكُروا الَل« )بقره/239(؛ آنگاه كه ايمن شديد خدا را ياد كنيد.
قرآن كريم نه تنها برقراري امنيت در جامعه و حفظ آن را امری ضروری می داند 
و بستری مناسب برای توسعه اقتصادی و فرهنگی معرفی كرده است، بلكه نسبت 
به كسانی كه با رفتارهای هنجارشكنانه خود ناامنی و اخلل در نظم را به وجود 
می آورند، بی تفاوت نمانده و به مقابله با آنان سفارش كرده است. اگر قرآن كريم در 
حوزه امنيت جانی، تجاوز به جان مردم را امري مردود و ناپسند می داند )اسراء/33( 
حكم سخت قصاص را نيز كه نوعی سلب امنيت جانيان آدمكش است، پيشنهاد 
داده و می فرمايــد: »َو لَُكْم فِي الِْقصاِص َحياٌه يا أُولِــي اْلَلْباِب« )بقره/179(؛  ای 
خردمندان، براي شــما در قصاص، زندگاني است. و اگر قرآن از تجاوز ظالمانه به 
اعتبار و حيثيت مردم منع كرده است و آن را امری زشت می داند )حجرات/11(، 
اين حق را براي ستمديدگان نيز منظور داشته است تا بتوانند حقوق از دست رفته 

خويش را بازيابند، هر چند كه به سلب امنيت ستمكاران بينجامد )نساء/148(.
شــريعت مقدس اســلم در حوزه امنيت اقتصادی نيز يكسونگري در امنيت را 
برنمی تابد و با دستورات ويژه آن را نفی كرده است. از اين رو، اگر از يک  سو برای 
حفظ امنيت در اين حوزه، حرام خوری و ضايع كردن حق ديگران را مردود دانسته 
است )بقره/187(، از ديگرسو برای احقاق حق و استرداد اموال زيان ديدگان، تقاص 
را كه نوعی نفی مطلق انگاری امنيت محسوب می شود، مجاز شمرده است. چنان كه 
امام كاظم)ع( فرمود: »ُخذ مثل ذلک و ال تزد عليه«؛ به اندازه طلبت بگير و برآن 
ميفزا )وسائل الشــيعه، ج 12، ص 203( و نيز اگر افرادی سودجو ارزاق عمومی را 
احتكار كنند و از اين راه در بازار مسلمانان اختللی به وجود آورند، بايد مجازات 
شوند و با تخليه انبار آنان و فروش ارزاق احتكار شده با نرخ مناسب، امنيت آنان را 

سلب كرد. )امام خمينی، تحرير الوسيله، ج1، ص502(.
ســبب آنكه قرآن و ديگرآموزه های اسلمی به برهم زدن امنيت اخللگران نظم، 
دســتورداده اند، اين اســت كه اگر در برابر تجاوز و تباهی، سكوت شود آرامش و 
امنيت، تهديد می شــود و تباهی، زمين را فرا می گيرد، چنان كه قرآن فرمود: »و 
لوال دفُع اللِ الّناَس بَعَضُهم بَِبعٍض لََفَسَدِت الرُض« )بقره/251(؛ اگر خداوند، برخی 

ازمردم را به وسيله برخی ديگر دفع نمی كرد، به يقين زمين تباه مي گشت.

 معارف  هفته گذشته و در گير و دار بحث »انتقام 
سخت« از ترور سردار شهيد حاج قاسم سليمانی، 
حجت االسلم محمد سروش محلتی در پيامی كه 
در فضای مجازی منتشر كرد، به مسئله »ادب انتقام 
در قرآن« و ســيره پيامبر)ص( در انتقام گرفتن از 
قاتلن حضرت حمزه پرداخت و نوشت: »با شهادت 
حضرت حمزه در جنگ احد مسلمانان سخت متأثر 
شــدند، به خصوص كه دشمن بدن او را مثله كرد 
و برخــی اعضای آن را قطــع كرد. اين مصيبت بر 
مسلمانان سخت و گران بود و آن ها می گفتند كه 
بايــد اين كار را تلفی كــرده و عده ای از قريش را 
اين گونه مجازات كنيم و حتی گفته شده كه رسول 
خدا در اثر شــدت ناراحتی گريست. نقل شده كه 
فرمود ند: از 70 - يا 30 - نفر از مشركان همان گونه 
انتقام خواهم گرفت : »المثلن بسبعين رجلً منهم«. 
در اين فضای خشــم و كينه توزی ، آيه نازل شد تا 
جلو افراط گری را بگيرد و مســلمانان را به اخلق 
برگرداند . خداونــد فرمود : انتقام بايد در حد همان 
جنايت و به همان اندازه باشــد و حق نداريد از آن 
تجاوز كنيد و البته صبر و خويشتنداری بهتر است : 
»َوإِْن َعاَقْبُتــْم َفَعاقُِبوا بِِمْثِل َمــا ُعوقِْبُتْم بِِه و َلَِئْن 
ابِِرين« )سوره نحل آيه 136( و  َصَبْرتُْم لَُهَو َخْيٌر لِلَصّ
پيامبر فرمود: تحمل و صبر می كنم. بدين وسيله نه 
فقط آن فضای ملتهب و انتقام جويانه كه می توانست 
زمينــه اقدامات خلف قاعده باشــد، پايان يافت، 
بلكه با دعوت به خويشــتنداری ، آرامش به جامعه 

باز گشت «!
اين اظهار نظر ســروش محلتی واكنش هايی را در 
فضای مجازی و محافل و مجالس مختلف به دنبال 
داشــت. از آن جمله حجت االسلم حامد كاشانی، 
پژوهشــگر تاريخ اســلم در نقدی كه صوت آن را 
در كانال شخصی خود منتشر كرد، به اظهارات وی 

پاسخ داد.

مغالطه به جای تحلیل علمی
يكی از مآخذ ســروش محلتی برای روايتی كه از 
رســول خدا)ص( نقل می كنــد، »الميزان« علمه 
طباطبايی است. كاشانی در رد اين ارجاع و با اشاره 
به روش اين مفسر قرآن می گويد: علمه طباطبايی، 
محقق و مفســر بزرگ دنيای اسلم، در بحث های 
تفسيری و روايی كه دارد، چند آيه را كنار هم آورده 

و توضيحی كلی در مورد آن ها بيان می كند؛ سپس 
آيــه آيه آن ها را توضيــح داده و اگر روايتی درباره 
آن ها در منابع شيعه و سنی آمده، می آورد؛ گاهی 
توضيحی مختصر هم درباره آن ها عنوان كرده است 
و گاهی هم اين توضيح را ارائه نمی دهد. اين توضيح 
به معنای قبول داشتن يا نداشتن نبوده و آدرسی 
صحيح برای بيــان نظر تفصيلی علمه طباطبايی 

نيست.
اين پژوهشــگر تاريخ اســلم ادامه می دهد: يكی 
از روســياه ترين مغالطه ها در موضوع اين است كه 

فردی تنها به يكی از 10 مطلب 
مختلف  موضوعــات  در  موجود 
توجه كرده و بخواهد با اتكا به آن 
و بــدون درک مابقی موضوعات، 
مســائل را تجزيه و تحليل و به 
عبارتی استناد ســليقه ای كند؛ 
مثله كردن جنازه شهيد بزرگوار 
حمزه با مســئله امــروز جامعه 
ما ارتباطی ندارد. مــا قراردادی 
بين المللی بسته ايم كه مسئوالن 
دارای مصونيت كشورهای ديگر 
را مورد تعدی قرار ندهيم؛ حتی 

اگر كشوری هم بخواهد به اين قرارداد پايبند نباشد، 
مستقيم وارد عمل نمی شــود. اما در شرايط امروز 
فردی اين عهد را شكسته و رسماً اعلم كرده كه اين 
كار را انجام داده است؛ اگر به دنبال مورد مشابهی 
برای اين اتفاق باشيم بايد به سراغ مواردی برويم كه 
عده ای عهد خود را با پيامبراكرم)ص( شكستند و 

رفتار پيامبر)ص( را ارزيابی كنيم.

بنی قینقاع قدرت اقتصادی مدینه بود، اما...
كاشــانی با اشــاره به آيــه 126 ســوره نحل كه 
می فرمايد: »َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتْم بِِه 
ابِِرين«، توضيح می دهد:  وَ لَِئْن َصَبْرتُْم لَُهَو َخْيٌر لِلَصّ
اين آيه می فرمايد كه اگر ستمگر را مجازات كرديد، 
پس فقط به مانند ستمی كه به شما شده مجازات 
كنيد و اگر شــكيبايی ورزيــد و از مجازات كردن 
بگذريد، اين كار برای شكيبايان بهتر است؛ اما اينكه 
عهدی شكسته شــد و امنيت جامعه زير پا رفت، 

بحث ديگری و جدا از اين مطلب است.
او در تبيين عهدشكنی دشــمن، ماجرای پيمان 

پيامبر بــا يهوديان مدينه را نقل می كند و توضيح 
می دهد: پيغمبر اكــرم)ص( پس از ورود به مدينه 
با ســه گروه از يهوديان پيمان بست كه توطئه ای 
عليه پيامبر)ص( نداشته باشند و با دشمنان اسلم 
هم همكاری نكنند؛ يهوديان قبيله بنی قينقاع كه 
در داخل مدينه زندگی می كردند و قدرت اقتصادی 
مدينه در دســت آن ها بود، در بيم و هراس بودند 
و با جنــگ تبليغاتی پيمان ســال اول هجرت را 
زير پا گذاشــته بودند، اما آتش رسمی اين جنگ 
زمانی شــعله ور شد كه روزی زنی مسلمان به بازار 
بنی قينقــاع رفت و در نزد زرگری 
نشست تا زيوری برای وی بسازد. 
اما فردی يهودی به صورت پنهانی 
لباس او را از پشت سنجاق كرد و 
وقتی او از جا برخاســت، به زمين 
خورد و مقداری از حجابش از بين 
رفت. پس از اين اهانت و حواشی 
آن، مســلمانان اقــدام به جنگ 
با آن هــا كردنــد و يهوديان بنی 
قينقــاع از ترس  به قلعه های خود 
پناه بردند. شــايد اگر همان زمان 
می كردند  عذرخواهــی  بلفاصله 
يا درصدد پرداخت ما به ازا بر می آمدند مشــكلی 
نبود، اما با گســتاخی گفتند خوب كاری كرده ايم؛ 
پيغمبر)ص( ســپاه تشــكيل داد و 15 روز آن ها 
را محاصــره كــرد. منافقين نيز وقتــی ديدند كه 
پيغمبر)ص( كوتاه نمی آيد، گفتند با ما جنگ نكنيد 
و بخشــی از اموال خود را گذاشتند و رفتند. آيات 

اوليه سوره حشر اشاره به اين داستان دارد.

 وقتی بنی نضیر 
نقشه ترور پیامبر)ص( را کشیدند

كاشــانی در ادامه ســخنان خود به ماجرای قبيله 
بنی نضير می پردازد و می گويد: بنی نضير، همپيمان 
طايفه اوس و در حومه مدينه ساكن بودند. ماجرای 
بيعت شــكنی آن ها از اين قرار بود كه مسلمانی در 
يــک بيابان دو نفر از يهودی هــا را به باور اينكه از 
دشــمنان اسلم هستند، كشــت. به پيغمبر)ص( 
اطلع داده شد و حضرت)ص( گفتند كه آن ها جزو 
بنی نضير هستند و با آن ها قرارداد داريم؛ پس با چند 
تن ديگر نزد بنی نضير رفته و نقض غيرعمدی خود 

را پذيرفته و برای جبران پيشقدم شدند؛ اما يهوديان 
ديدند پيغمبر)ص( در قلعه است و موقعيتی از اين 
بهتر برای از بين بردن او پيدا نمی شــود؛ بنابراين 
توطئه  ترور و قتل حضرت را چيدند، اما پيامبر)ص( 
به وســيله وحی از اين دسيسه آگاه و فوراً از آن جا 
خارج شــد. در سوره حشر آمده اســت: »ُهَو الَِّذي 
أَْخــَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل الِْكَتــاِب ِمْن ِديَارِِهْم 
ِلََوِّل الَْحْشــِر«؛ خدا همان خدايی است كه كفار را 

از خانه های خودشان بيرون كرد.
او ادامه می دهد: ما نيز در بحث انتقام سخت عنوان 
می كنيم تجاوزكارانی كه در كشورهای اسلمی به 
زور خيمه زده اند را اخراج می كنيم و مانع از تجاوز 
آن ها می شويم؛ ما در تلشــيم دست تجاوزكار را 
قطع كنيم تا ديگر برخلف قراردادهای خود عمل 
نكند. پيغمبر)ص( می خواســت كفــار را از زمين 
خودشــان بيرون كند. كينه يهود از پيغمبر)ص( 
و اميرالمؤمنين)ع( هم بــه همان جا بر می گردد؛ 
آن ها فكر می كردند ديوارهای قطور مانع از حمله 
به آن هاست اما از همان جايی كه فكر نمی كردند 
ضربه خوردند. در منابع تاريخی به قلعه های بزرگ 
و جمعيت زياد آن ها اشــاره شده است. آن ها پول، 
ســواد، علم، قلعه و زور داشــتند. در آيه 2 سوره 
حشــر آمده است آن ها هم حصارهای محكم خود 
را نگهبان خود از قهر و انتقام خدا می پنداشتند تا 
آنكه عذاب خدا از آنجا كه گمان نمی بردند بدان ها 
فرا رسيد و در دلشان از سپاه اسلم ترس افكند تا 
به دســت خود و به دست مؤمنان خانه هايشان را 

ويران می كردند.

پیامبر)ص( شرط بنی قریظه را نپذیرفت
كاشــانی اضافه می كند: پس از اقــدام به ترور، 
پيغمبر)ص( به مدينه آمــد و اعلم جنگ كرد. 
عده ای از مســلمين مانند حســان بــن ثابت از 
پيامبر)ص( خواســتند كه از جنگ با يهودی ها 

به دليل محصوالتی كه داشــتند و صنعت توليد 
آن در اختيار مسلمين نبود خودداری كنند، اما 
پيامبــر)ص( كوتاه نيامدند و آن هــا را محاصره 
كردنــد. آن ها از بــاالی دژ تيراندازی می كردند. 
حضرت علــی)ع( پس از آنكه ديــد آن ها از دژ 
بيــرون نمی آيند، وارد عمل شــد؛ پس از چند 
روز كمين با ســر آن فرمانده بازگشــت. وقتی 
فرمانده كشــته شد در دل های آن ها ترس افتاد. 
پيامبر)ص( بــه يهوديان گفت كه هر خانواده به 
اندازه يک بار شتر وسيله برداشته و از قلعه خارج 
شوند. آن ها خود خانه هايشــان را خراب كردند 
تا به دســت مســلمانان نيفتد. حصونی كه فكر 
می كردند هيچ كس نمی تواند وارد آن ها شــود 
و خراب كند را به دســت خود خــراب كردند؛ 
همان طور كه خدا موســی)ع( را در خانه فرعون 

بزرگ كرد. 
اين پژوهشــگر تاريخ اسلم با اشاره به آيات 26 
و 27 ســوره احزاب، ماجرای يهوديان بنی قريظه 
را اين گونه شــرح می دهد: يهوديــان در جنگ 
احزاب به كفار خدمت كردند؛ پس از پايان جنگ 
احزاب، پيامبر)ص( لشــكر جمع كرد و به سراغ 
بنی قريظه رفت. آن ها در برابر مسلمانان مقاومت 
كردند، ولی مســلمانان موفق به پيشروی شدند. 
يهوديان به سرعت به اين نتيجه رسيدند كه بايد 
تسليم شوند؛ ابتدا نماينده ای فرستادند تا بگويند 
كــه حاضرند به همان شــرايطی كه بنی نضير از 
مدينــه رفت، از مدينه بروند، اما پيامبر)ص( اين 
شــرط را قبول نكرد و گفت كه بايد بدون هيچ 
شرطی تســليم شــوند و مردان خيانتكار آن ها 
كشته شــوند؛ به دليل اينكه به عهد خود عمل 
نكرده بودند و مقدمات جنــگ را فراهم كردند. 
بر اين اساس، انتقام سخت يعنی بايد شرايطی را 
مهيا كرد تا دشــمن ديگر نتواند دست به چنين 

اعمالی بزند.

نقد حامد کاشانی بر اظهارات سروش محالتی با موضوع »ادب انتقام در قرآن«

پاسخ به یک مغالطه تاریخی

در انتقام سخت 
باید شرایطی را 

مهيا کرد تا دشمن 
دیگر خطای خود 

را تکرار نکند و 
از تجاوزگری او 
جلوگيری شود

بــــــرش
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آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول 
به موجب دادنامه ۹۷۰۹۹۷۵۱۷۰۰۰۰۷۸۷ صادره از شعبه یک دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تایباد محكوم 
علیه جمشید شاه یوسفی محكوم است به پرداخت مبلغ ۷۱۸.4۷6.6۵۹ ریال بابت محكوم به در حق عبداله خوانی 
و مبلغ ۳۵.۹2۳.۸۳2 ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۳6۱ که بعلت عدم پرداخت 
پالک ثبتی 2۳2 فرعی از 2۵۱ اصلی بخش ۱4 مشهد و شماره ثبت ۱۵۹64 صفحه 4۸2 دفتر ۱۱۷ بشرح ذیل 
توقیف و به قیمت 6.۰۰۸.6۸۰.۰۰۰ ریال ارزیابی شده است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت ۱۱ الی 
۱2 روز ۱۳۹۸/۱۱/2۰ در محل اجرای احكام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی 
شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند ۵ 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است ۱۰٪ بهای 
مزایده في المجلس و به صورت نقدی به عنوان س��پرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد ش��د در 
صورتیكه به هردلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد ۱۰٪ سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد. 
مشخصات ملک بشرح ذیل : 

س��ه س��هم و نیم مشاع از مدار یكصد و سی سهم دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که بصورت منزل 
مسكونی و چند باب مغازه در آمده است که با پالک ثبتی صدر الذکر به مالكیت آقای جمشید شاه یوسفی واقع 

در تایباد- خیابان شهید بهشتینبش کوچه پامچال - پالک های 644 الی 6۷۰ میباشد. 
مش��خصات عرصه هفده و نیم س��هم مشاع از مدار یكصد و سی س��هم دو دانگ مشاع از شش دانگ بدین شرح 
که میزان عرصه تصرفی ملک نامبرده به مس��احت ۱۸۰6/۹۰ متر مربع )که باتوجه به موقعیت ملک از س��مت 
ش��رق به عمق ۱ متر و به طول وتر دو متر در کنج جنوب ش��رق عقب نشینی دارد(، شعاع اول و با وضع موجود 
}۳4۹ متر مربع{ به ارزش هر مترمربع ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ش��عاع دوم با وضع موجود }۳4۹ متر مربع { هر 
مترمرب��ع ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال و مابقی } ۱۱۰۸/۹۰ متر مربع { ه��ر متر مربع 6.۰۰۰.۰۰۰ ریال جمعا به مبلغ 

2۰.6۱۳.4۰۰.۰۰۰ ریال میباشد. 
مشخصات اعیان شامل هفت باب مغازه )که چهار باب آن دارای درب سكوریت میباشد( و دو واحد مسكونی باالی 
آن )که یک واحد در حد سفتكاری و با سقف تیرچه بلوک است( با اسكلت فلزی، سقف ضربی، فاقد بادبند و با 
نمای سنگ و یک واحد با دیوار باربر، سقف ضربی، فاقد بادبند و با نمای سنگ جمعا به مساحت ۱۸۱6 مترمربع 
و با قدمت میانگین حدود ۳۰ سال: جمعا به مبلغ ۹.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد. کل ملک )هفده و نیم سهم 
مشاع از مدار یكصد و سی سهم مشاع از ششدانگ( دارای هشت امتیاز برق، شش امتیاز آب و سه امتیاز گاز و در 

و دیوار و ... با ارزش ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد. 
ارزش ریالی کل ملک )هفده و نیم سهم مشاع از مدار یكصد و سی سهم مشاع از ششدانگ( شامل عرصه، اعیان 
و امتی��ازات با قیمت پایه و به ش��رط تخلیه و تحویل و فارغ از هرگون��ه دیون احتمالی مبلغ ۳۰.۰4۳.4۰۰.۰۰۰ 
ریال )سی میلیارد و چهل و سه میلیون و چهارصد هزار ریال( ارزیابی و تعیین میگردد که ارزش ریالی سه سهم 
و نیم مش��اع از مدار یكصد و س��ی سهم دو دانگ از شش��دانگ به مالكیت آقای جمشید شاه یوسفی برابر مبلغ 
6.۰۰۸.6۸۰.۰۰۰ ریال )ش��ش میلیارد و هش��ت میلیون و ششصد و هش��تاد هزار ریال( ارزیابی میگردد.ضمنا 
مالكیت آقای جمشید شاه یوسفی در پالک ثبتی موصوف به صورت مشاع میباشد. تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/22   

آ-۹۸۱۳۰۱۰
دادورز اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان تایباد

صادق دادمحمدی

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۵۱۷۰۱۰۰۳۳۵ صادره از شعبه 2 عمومی و حقوقی شهرستان تایباد با موضوع تقسیم 
ترکه و فروش ماترک مرحوم حاج غالمسرور تاجیک و خانم ستاره حاجی اسالمی محكوم علیهما ناهید، حمیرا و 
بهزاد نام خانوادگی همگی تاجیک محكوم هستند به فروش ماترک مرحوم شامل ۱- پالک ثبتی ۱2۳۰ فرعی از 
6۷۰ فرعی از 2۵۰ اصلی بخش ۱4 مشهد. 2- پالک ۷۰ فرعی از 2۵۱ اصلی بخش ۱4 مشهد. ۳- پالک ۱22۹ 
فرعی از 6۷۰ فرعی از 2۵۰-اصلی بخش ۱4 مشهد طبق نظریه کارشناسی بشرح ذیل بابت اصل خواسته در حق 
حبی��ب اله، محمد، صاحبجان، عبداله و عبدالرحمن نام خانوادگی همگی تاجیک و مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰ریال بابت 
نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره 2۰/۹۸۰۳2۳ که بعلت غیرقابل تقسیم بودن هر یک از امالک به 
شرح ذیل ارزیابی شده است. بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت ۱۱ الی ۱2 روز ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ در محل 
اجرای احكام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این 
اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است ۱۰٪ بهای مزایده في المجلس و به صورت 
نقدی به عنوان س��پرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد ش��د در صورتیكه به هردلیل خریدار در 
زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد ۱۰٪ سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد . ضمنا در صورتی که روز مزایده 

مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.
مشخصات امالک بشرح ذیل :

۱- پنج دربند مغازه و زیرزمین واقع در تایباد- خیابان شهید بهشتی - بین بهشتی ۱6 و ۱۸ که تحت پالک ثبتی 
۱2۳۰ فرعی از 6۷۰ فرعی از 2۵۰-اصلی به شماره ثبت 2۰۹۵۷ دفتر ۱۳2 صفحه 4۰۸ میباشد و دارای عرصه 
به مساحت ۱۷۰ مترمربع و اعیان زیرزمین ۱۷۰ مترمربع و اعیان همكف ۱۷۰ مترمربع میباشد که حسب پرونده 
موجود در شهرداری تایباد از ضلع جنوب به عمق یک و نیم و دارای پخ به طول 6/۵ متر از گوشه جنوب شرقی 
جمعا به مس��احت 2۱ مترمربع در طرح گذربندی قرار دارد. قیمت عرصه و اعیان همكف و زیر زمین از قرار هر 
متر مربع عرصه چهل و هفت میلیون ریال و اعیان زیرزمین هر متر مربع چهار میلیون ریال و اعیان همكف هر 
مترمربع هفت میلیون و پانصد هزار ریال و امتیازات شامل 6 امتیاز برق و یک آب و یک گاز )همكف( و یک امتیاز 
ب��رق زیرزمین به مبلغ یكصد و پنجاه میلیون ریال جمعا ب��ه ارزش ۱۰.۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد می گردد.۵ 
دربند مغازی تجاری به مساحت ) ۱۵2/۸۵ مترمربع +6 متر مربع بالكن( بوده که طبقه اول ملک تجاری مذکور با 
توجه به اینكه در تصرف غیر میباشد ملک مزبور مشاع میباشد. ضمنأ حسب اعالم وکیل محكوم لهم پنج دربند 

مغازه و زیرزمین آن مغازه ها در اجاره شخص ثالث بوده و قرارداد اجاره موجود می باشد.
2- سه سهم مشاع از شش دانگ پالک ۷۰ فرعی از 2۵۱ اصلی بخش ۱4 مشهد ثبت ذیل صفحه ۳۷۳ دفتر ۱۰۰ 
به مالكیت سرور تاجیک که به ادرس تایباد- خیابان خرمشهر ۱۹ )کوچه اسیاب مهروس( واقع است. ملک مزبور 
با کاربری باغ و محصور بوده و حسب برداشت دارای مساحت 2۳۸۰ مترمربع میباشد که مساحت حدود ۱۱۰۰ 
مترمربع در طرح گذر داخل زمین و ضلع جنوب و غرب قرار دارد. ارزش کل ملک براساس وضع موجود از قرار هر 
متر مربع سه میلیون ریال جمعا به ارزش ۷.۱4۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد می گردد.ضمنا حسب اعالم وکیل محكوم 

لهم ملک مذکور )باغ( تخلیه و در اختیار ورثه و قابل بازدید و تحویل به خریدار می باشد.
۳- یكباب منزل مسكونی به ادرس تایباد- خیابان شهید بهشتی ۱6 که تحت پالک ثبتی ۱22۹ فرعی از 6۷۰ 

فرعی از 2۵۰ اصلی میباشد که دارای عرصه به مساحت ۳۳۱/۸۹ متر مربع میباشد و اعیان دو طبقه به مساحت 
۳2۰ مترمربع با دیوار باربر و سقف طاق ضربی بوده که حسب پرونده موجود در شهرداری تایباد از ضلع جنوب یک 
و نیم متر در طرح گذربندی قرار دارد. که عرصه موجود از قرار هر متر مربع چهارده میلیون ریال و اعیان به طور 
متوسط از قرار هر مترمربع پنج میلیون ریال و امتیازات و دیوارکشی و کف سازی محوطه هفتاد و چهار میلیون 
ریال جمعا به ارزش 6.۳2۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد میگردد. ضمنا حس��ب اعالم وکیل محكوم لهم ملک مذکور 

تخلیه و در اختیار ورثه و قابل بازدید و تحویل به خریدار می باشد. تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/22 آ-۹۸۱۳۰۱۱
صادق دادمحمدی

دادورز اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان تایباد

آگهی مزایده اموال غیر منقول کالسه 9600160
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه ۹6۰۰۱6۰ ششدانگ پالک ششصد و نود و شش فرعی از بیست و چهار اصلی 
بخش ۷ درگز که ذیل ثبت 2۸4۷6 دفتر ۱۹4 صفحه ۳۸۸ به نام جوانش��یر نوروزی ثبت و س��ند مالكیت صادر 
و شش��دانگ پالک ثبتی پانصد و نود و س��ه فرعی از چهل و نه اصلی بخش ۱۷ مش��هد ذیل ثبت ۱۸۳۱2 دفتر 
۱2۹ صفحه ۱۷۷ نام اس��معیل رحمان پورتیرگان ثبت و س��ند صادر گردیده سپس برابر سند رهنی 4۱۷۱۹-
۱۳۹4/۹/۱۵ ش��ماره دفتر اس��ناد رسمی 2۰ درگز در رهن بانک کشاورزی شعبه درگز قرار گرفته که با تقاضای 
مرتهن و صدور اجرائیه و ابالغ آن به مدیون نهایتاً مورد وثیقه به پالک شش��صد و نود و ش��ش فرعی از بیست و 
چهار اصلی بخش ۷ درگز به نشانی درگز خیابان کالت بعد از خیابان کارگر بعد از موزائیک سازی سرابی کوچه 
اول سمت چپ پالک ۱۱ به حدود شماال دیوار به دیوار بطول 2۷/۹۰ متر به شماره باقیمانده 2۵ فرعی  شرقا در 
دو قسمت اول دیوار به دیوار به طول 2/۸۰ متر به شماره باقیمانده 2۵ فرعی دوم دیواریست به طول ۷/۳۰ متر 
به شماره باقیمانده 2۵ فرعی جنوبا دیوار به دیوار بطول 2۷/۵۵ متر به شماره 64۵ فرعی غربا درب و دیواریست 
بطول ۱2 متر به خیابان کالت  و طبق نظر کارشناس رسمی به شرح:ششدانگ یک باب منزل مسكونی یک طبقه 
حدود ۳۰۱/۵ متر مربع کل عرصه طبق س��ند و حدود ۱۱۸/۸۵ متر مربع اعیان ش��امل طبقه همكف با سیستم 
اسكلت دیوار باربر آجری و مختلط بدون نما سنگ و درب و پنجره آهنی و پوشش سقف طاق ضربی و حدود ۱2 
سال قدمت و کفها سرامیک و گرمایش بخاری و کابینت فلزی و آشپزخانه حدود 2 متر کاشی با یک انشعاب گاز و 
یک انشعاب آب و یک انشعاب برق برابر طرح تفصیلی شهرداری در محدوده قانونی شهر منطقه مسكونی خیابان ۸ 
متری و رعایت 4 متر عقب نشینی از اکس الزامی است که  به مبلغ ۱/۳4۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال)یک میلیارد و سیصد 
و چهل و هشت میلیون ریال( ارزیابی گردید. و ششدانگ پالک ثبتی پانصد و نود و سه فرعی از چهل و نه اصلی 
بخش ۱۷ مشهد به نشانی درگز روستای تیرگان برابر به حدود شماال به طول های۰/۸۵ متر دیوارست به کوچه و 
2/۸4 متر و ۰/۵۱ متر )شرقی( و ۷/46 متر دیوار به دیوار قطعه 24۰ متصرفی احمد روحی شرقا به طولهای ۳/۹4 
متر و ۰/۹۷ متر )شمالی( و 4/۱۷ متر و 2/۸6 متر دیوار به دیوار قطعه 2۳۸ متصرفی رضا هاشمی جنوبا به طول 
۱6/2۰ متر دیوار به دیوار قطعه 2۳۷ متصرفی عباسعلی رحمان پور غربا به طولهای 6/۵۵ متر و 6/۹۹ متر و ۱/۹۱ 
متر درب و دیواریست به کوچه و برابر نظر کارشناس به شرح :یک باب منزل مسكونی به مساحت عرصه ۱۷2/۱۸ 
متر مربع و مساحت اعیانات حدود 6۸/۵ متر مربع از نوع دیوار آجری و سقف تیرچه و بلوک با قدمت حدود ۱2 
سال ساخت بصورت همكف و مسكونی و دارای 2 متر کابینت فلزی باال و پایین و یک دستگاه کولر آبی و دارای 
یک عددآبگرمكن زمینی نفتی به انضمام امتیازات آب و برق به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پانصد میلیون ریال( 
ارزیابی گردید.لذا مزایده از ساعت ۹ الی ۱2 روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/2۷ در شعبه اجرای ثبت اداره ثبت اسناد 
درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا ۷ و ۹ از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده پالک ششصد و نود و 
شش فرعی از بیست و چهار اصلی بخش ۷ درگز در قبال مبلغ ۱/۳4۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال) یک میلیارد و سیصد و 
چهل و هشت میلیون ریال( و ششدانگ پالک ثبتی پانصد و نود و سه فرعی از چهل و نه اصلی بخش ۱۷ مشهد 
به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)پانصد میلیون ریال( ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینكه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزادیده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فو از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول 
می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مكان 

مقرر برگزار خواهد شد. آ-۹۸۱۳۰2۱
رییس اداره ثبت اسنا دو امالک درگز

 ناصر حسن زاده

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9۷00۷۵۷
در خص��وص پرون��ده اجرایی کالس��ه فوق له موسس��ه ثامن علیه محم��ود رضا پیری طبق گ��زارش مورخ 
۹۷/۱۱/۱۳ کارشناس رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست، پالک ثبتی ۱- فرعی : یک فرعی از پالک 
اصلی ۱4۵6 فرعی در بخش: 2 سیس��تان ناحیه: 2 واقع در: زابل مورد وثیقه س��ند رهنی ش��ماره ۱262۸ 
تنظیم��ی به مبلغ ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده ل��ذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می 
باش��ید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ انتش��ار این آگهی به ضمیمه فیش بانكی دس��تمزد 
کارشناس تجدید نظر به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.  ضمنا به اعتراضی که خارج 
از موعد یا فاقد فیش بانكی دس��تمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م الف: ۱4۰۸ 

انتشار آگهی مزایده: ۹۸/۱۰/22  آ-۹۸۱2۹۹۷
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زابل

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده 9800۷98-اجرای ثبت سبزوار
بدینوس��یله به آقای حس��ین برآبادی نام پدر:رضا ش��ماره شناسنامه:۰۷۸۰4۳۵۰۱۱شماره/شناسه ملی:۰۷
۸۰4۳۵۰۱۱متولد:۱۳۷2/۰2/22به نشانی:س��بزوار توحیدش��هربلوک۱خیابان ایثار ابالغ می ش��ود که خانم 
طاهره قانع باغخیراتی جهت وصول تعداد یكصدوچهارده عدد س��كه طال تمام بهارآزادی به اس��تناد مهریه 
مندرج در سند ازدواج ش��ماره۱۱4۹۹دفتر ازدواج۱۷سبزوار علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالسه۹۸۰۰۷۹۸در این اداره تشكیل شده و طبق گزارش مورخ ۹۸/۹/۱۹محل اقامت شما به شرح متن 
ش��ند ش��ناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده۱۸آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محس��وب می گردد نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت.)م الف۹۸/۱۰۰/۳2۳2( آ-۹۸۱۳۰۱۵
تاریخ انتشار: یكشنبه۹۸/۱۰/22

علی آب باریكی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸6۰۳۰6۰۰۷۰۰۰۸۹۰- ۹۸/۱۰/۱4  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالكانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم غالمرضا گوهر شاهی  فرزند محمد قاسم  به شماره شناسنامه ۸6۷  صادره تربت جام   
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به  مساحت 2۱.6 متر مربع  پالک ۱4 فرعی از   4۱۱ -   اصلی 
اصلی  مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش ۱۳   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم غالم احمد 
گوهر شاهی     محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
و در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. م الف ۹۸/22۹ آ-۹۸۱2۹۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۱۰/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۱/۷

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸6۰۳۰6۰۰۷۰۰۰۸۸۹- ۹۸/۱۰/۱4  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالكانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم محمد علی  گوهر شاهی  فرزند محمد قاسم  به شماره شناسنامه ۵۳۳  صادره تربت 
جام   درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به  مساحت 2۱.6۰ متر مربع  پالک ۱4 فرعی از   4۱۱ 
-   اصلی اصلی  مفروز و مجزی ش��ده واقع   در  خراس��ان رضوی بخش ۱۳   خریداری   از  مالک رس��می آقا/ خانم 
غالم احمد گوهر شاهی     محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یكماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. م الف ۹۸/22۷ آ-۹۸۱۳۰۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۱۰/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۱/۷

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸6۰۳۰6۰۰۷۰۰۰۸۸۷- ۹۸/۱۰/۱4  - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالكانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم زیبا جامی حسین آبادی  فرزند  ولی محمد   به شماره شناسنامه ۵۳۰  صادره نیل 
شهر  باب منزل  به  مساحت۳۵4.۵۰ متر مربع  پالک 4 فرعی از   ۳ -   اصلی فرعی از ۳-اصلی  مفروز و مجزی 
شده واقع   در  خراسان رضوی بخش ۱۳   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم حسین کریمی تیموری    محرز 
گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. م الف ۹۸/226 آ-۹۸۱۳۰۰2
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۱۰/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۱/۷

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۸6۰۳۰6۰۰۷۰۰۰۸۹۳- ۹۸/۱۰/۱4  - هیات اول/دوم    موضوع قانون 
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت 
جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم فاطمه آران   فرزند  یار محمد   به شماره شناسنامه 262  
صادره آدیمی در یک   باب منزل مس��كونی به  مس��احت ۱۱۵.۸۰ متر مربع  پالک  فرعی از   ۱۷4-۱۷۳ 
-   اصلی   مفروز و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش ۱۳   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ خانم  
خواجه محمود جامی االحمدی   محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یكماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت صادر خواهد ش��د. م الف 

۹۸/22۸ آ-۹۸۱۳۰۰۳
تاریخ انتشار نوبت اول:،۹۸/۱۰/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/۱۱/۷

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینكه خانم زهرا رحیمی   دارای شناسنامه  ۵۱6۹   به شرح دادخواست به کالسه  ۳۵4  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  جواد احسانی تبار     به شناسنامه   2۱۰۵   در تاریخ  

۱۳۸2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
۱.  زهرا رحیمی     فرزند  حسین     ش.ش  ۵۱6۹    ت.ت 4۳/6/2۰  نسبت  همسرمرحوم 

2.  ابراهیم احسانی تبار     فرزند مسلم   ش.ش    22۷۰ ت.ت  ۱۳۰6/۷/۱   نسبت  پدر  مرحوم 
۳. صغری قدمیاری    فرزند غالمعلی    ش.ش ۳۳ ت.ت ۱۳۰6/۳/۱۰ نسبت  مادر  مرحوم    

4.  امیر حسین احسانی تبار   فرزند جواد   ش.ش   ۱۰۵۰۵۷۱۸۷۸  ت.ت  ۷۱/۱۱/2۷     نسبت فرزند مرحوم
۵ .  حسام الدین احسانی تبار    فرزند جواد    ش.ش  ۱۳6۸۱ ت.ت  6۷/۱۰/۳۰  نسبت فرزند  مرحوم 

6.  بنت الهدی احسانی تبار    فرزند جواد    ش.ش ۱۰۵۰۱۸۱۸۸۳ ت .ت  6۹/۳/2۰  نسبت  فرزند  مرحوم
۷ .  آمنه احسانی تبار   فرزند جواد  ش .ش ۱۷۰۰ ت.ت  ۵۸/۱۱/۱   نسبت  فرزند  مرحوم          

۸ .کوروش احسانی تبا فرزند جواد   ش.ش  ۷۵2 ت.ت  ۵۵/۵/۳۰ نسبت فرزند  مرحوم 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳62 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-۹۸۱۳۰2۹
قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی مزایده مال غیر منقول کالسه 9۷003۷۵
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه۹۷۰۰۳۷۵ شعبه اجرا له:متین کاظمی علیه کاظم خاوند سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک نود و پنج فرعی از هفتاد و هشت اصلی بخش ۷ قوچان که به شماره دفتر الكترونیكی به شماره 
۱۳۹62۰۳۰6۰۱۷۰۰۱۳۸۸ به نام کاظم خاوند ثبت و سند صادر و به تقاضای بستانكار در کالسه مذکور تعرفه 
و توقیف گردیده است. پالک ثبتی مذکور به نشانی:درگز-روستای قلعچه به حدود و مشخصات شماال درسه 
قسمت اول به دیوار بطول 2۱/۱۷ متر به قطعه 2۱ دوم دیوار به دیوار است بطول ۸/24 متر به قطعه 22 سوم 
دیوار به دیوار است بطول ۱2/۱۹ متر به قطعه 22 شرقا درب و دیواریست بطول 2۵/۵2 متر به خیابان مجاور 
جنوبا در دو قس��مت اول دیواریست بطول ۹/۵6 متر به قطعه ۱۹ دوم دیواریست بطول ۳4/۱۰ متر به قطعه 
۱۹ غربا دیواریست بطول ۱۹/۸۸ متر به کوچه مجاور که برابر نظر کارشناس رسمی به شرح:ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب منزل مس��كونی به مس��احت  ۹64/۰2 متر مربع واقع در روستای قلعچه درگز حاشیه معبر 
۱6متری و کوچه ۸ متری بصورت دو ممر داخل محدوده روس��تا محصور ش��ده با بلوکه سیمانی که در زمان 
بازدید در تصرف آقای خاوند بوده است ملک مذکور دارای یک باب منزل مسكونی از نوع بناهای مهندسی 
س��از بنیاد مس��كنی به مس��احت 6۵ متر مربع بدون نما به همراه یک تراس بعرض ۳ متر و طول ۸ متر 
بوده بصورت مسقف با ایرانیت و یک راه پله آهنی جهت پشت بام و دارای یک دستگاه کولر آبی 4۵۰۰ 
و ی��ک دس��تگاه آبگرمكن مخزنی ای��ران کارتوس به همراه ۱/۵ متر مربع کابین��ت فلزی زمینی و دارای 
یكس��ری امتیازات آب و برق و گاز و تلفن که شش��دانگ آن پالک به مبلغ ۱/۱۵6/2۵۰/۰۰۰ ریال)یک 
میلیارد و یكصد و پنجاه و ش��ش میلیون و دویس��ت و پنجاه هزار ریال(ارزیابی گردید. مزایده سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ پالک مذکور به مبلغ ۵۷۸/۱2۵/۰۰۰ ریال)پانصد و هفتاد و هش��ت میلیون و صد 
و بیس��ت و پنج هزار ریال( از س��اعت ۹ الی ۱2 روز س��ه ش��نبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ در شعبه اجرای اداره 
ثبت اس��ناد درگز واقع در بلوار امام رضا بین امام رضا ۷ و ۹ از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده 
از مبلغ ۵۷۸/۱2۵/۰۰۰ ریال)پانصد و هفتاد و هش��ت میلیون و صد و بیس��ت و پنج هزار ریال(ش��روع و 
به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به 
آب،برق،گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
ونی��ز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اع��م از اینكه رقم قطعی آن معلوم 
ش��ده یا نش��ده باشدبه عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداًوصول می گردد 
ضمناًچنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مكان 

مقرر برگزار خواهد شد.آ-۹۸۱۳۰2۸
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبت تایباد 
نظر به دس��تور مواد ۱و۳ قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مص��وب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ ام��الک متقاضی��ان که در هی��ات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
دربخش ۱4مش��هد واحد ثبتی شهرس��تان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالكانه وبالمعارض آن 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: 
آقای عباسعلی درویشی به شناسنامه شماره 2 کد ملی ۰۷4۹6۹۳۹۸۳ صادره تایباد فرزند حسن 
در ششدانگ یكباب منزل در دو طبقه به مساحت ۸2 متر مربع پالک شماره ۸۵۳ فرعی از ۱2۵ 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱4 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالكیت 

سهم االرثی عباسعلی و میرزا حسنعلی انصاری ورثه مرحوم اسماعیل انصاری کالسه ۹۷-۳۳2 
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
و م��اده ۱۳ آئی��ن نامه مربوطه این آگه��ی در دو نوبت به فاصل��ه ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی 
و کثیر االنتش��ار منتش��ر تا در صورتیكه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رسید اخذ نمایند. 
معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایندو گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدام��ات ثبت موکول به ارایه حكم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتیك��ه اعتراض در مهلت قانونی 
واص��ل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل ارائه نكند اداره ثبت 
مبادرت به صدور س��ند مالكیت مینماید و صدور س��ند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.آ-۹۸۱22۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/۱۰/22

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد / غالمرضا آقازاده



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rجذب ۴۰ هزار نفر در صنعت قطعه سازی 
 با رونق خودروسازی

ایسنا: دبیر انجمن قطعه سازان ایران از 
جذب مجدد ۴۰ هزار نیروی کار تعدیل 
شــده در صنعت قطعه سازی کشور در 
کنار بازگشت به کار بیش از ۱۰۰ هزار 
نفر نیروی تعلیق شده با ایجاد رونق در 
خطوط تولید خودروســازان خبر داد.  
مازیار بیگلو با بیان اینکه در صورت تداوم 
روند فعلی تولید، در سال آینده شاهد افزایش تیراژ تولید در خودروسازی خواهیم 
بود، اظهار کرد: با اجرای مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قطعاً شرایط 

تولید بهبود خواهد یافت.

روند صادرات کاال به عراق صعودی شد 
خبر آنالین: دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: روند صادرات کاال 
به عراق در دی ماه سال جاری نشان از بهبود وضعیت صادرات کاال به این کشور 
دارد. سیدحمیدحسینی افزود: در 9 ماه امسال بیش از 6 میلیارد و 3۰۰ میلیون 
دالر کاال به عراق صادر شــده و روند صادرات کاال به کشــور مزبور مشابه سال 
گذشته ادامه دارد.وی با بیان اینکه در 6 ماه نخست سال جاری روند صادرات کاال 
به کشور عراق وضعیت بهتری داشت، اظهار کرد: میزان صادرات کاال به این کشور 
در ماه های مهر و آبان به 5۰۰ میلیون دالر کاهش یافته، اما در آذرماه امسال روند 

صادرات کاال به کشور مزبور دوباره روندی صعودی به خود گرفت.

روند نزولی قیمت ارز در بازار آغاز شد
فصل تجارت: قیمت هر اسکناس دالر 
آمریکا در جریان معامالت شــنبه ۲۱ 
دی 9۸ صرافی های بانکی، برای خرید 
۱3 هــزار تومان و برای فروش ۱3 هزار 
و ۱۰۰تومان است. در جریان معامالت 
دیروز شــنبه ۲۱ دی 9۸ بازار سرمایه، 
قیمت هــر اســکناس دالر آمریکا در 
صرافی های بانکی روند رو به کاهش خود را آغاز کرده است. بر این اساس قیمت 
هر اسکناس دالر آمریکا برای خرید ۱3۰۰۰ هزار تومان و برای فروش ۱3هزار و 
۱۰۰تومان است. همچنین قیمت هر قطعه اسکناس یورو برای خرید ۱۴هزار و 

6۰۰تومان و برای فروش ۱۴هزار و 7۰۰ تومان است.

آغاز به  کار اجرای عملیات بازار باز در بانک مرکزی 
خبر فارسی: بانک مرکزی از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز خبر داد و اعالم 
کرد: استفاده از »عملیات بازار باز« و همچنین برقراری دامنه نرخ سود)کریدور نرخ 
سود( از جمله مهم ترین مؤلفه های چارچوب جدید سیاست گذاری پولی محسوب 
می شوند. این عملیات در راستای اجرای چارچوب جدید سیاست گذاری پولی با 
هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و درنهایت کنترل نقدینگی و مهار تورم 
و فراهم کردن بستر الزم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف گذاری تورم با استفاه 

از ابزارهای کوتاه مدت غیرمستقیم سیاست پولی انجام می شود.

تولید پهپاد کشاورزی برای نخستین بار در کشور
مهر: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون 
کشاورزی با اشاره به رشد 5۰ درصدی 
ضریب مکانیزاســیون در این بخش، از 
ساخت پهپاد با کاربرد  کشاورزی برای 
نخستین بار در کشور خبر داد. کامبیز 
با اشــاره به اینکه مکانیزاسیون یکی از 
فاکتورهای اساسی در تولید محصوالت 
کشاورزی است، گفت: در سال 9۸ حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی جذب شده که با احتساب آورده های شخصی و 
خریدهای نقدی این رقم به حدود یک هزار و 5۰۰ میلیارد تومان می رسد. وی گفت: 
حدود 9۰ تا 95 درصد نیازهای ماشین آالت کشاورزی را در داخل تولید می کنیم.

بورس حرکت رو به رشد خود را آغاز کرد
ایرنا: بورس حرکت رو به رشــد خود را 
آغاز کرد. شــاخص کل در بازار بورس 
دیروز شــنبه 5 هزار و 999 واحد رشد 
داشت که در نهایت این شاخص به رقم 
359 هزار و ۸۰7 واحد رسید. براساس 
معامالت شــنبه بیش از یک میلیارد و 
63۴ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد 
ریال داد و ســتد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۸۰۰ واحد 
افزایش به ۱۰9 هزار و 97۴ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و ۲۰۲ 
واحد رشد به 73 هزار و ۴۴۴ واحد رسیدند.شاخص آزاد شناور نیز با 6هزار و ۸95 
واحد افزایش به رقم ۴۱9 هزار و 7۸۴ واحد رسید، شاخص بازار اول ۴هزار و ۱۲۲ 

واحد و شاخص بازار دوم ۱3 هزار و ۲7۲ واحد افزایش داشتند.

ثبت بدترین هفته قیمت نفت خام 
نفت خوان: قیمت نفت خام به دنبال 
کاهش تنش های ایران و آمریکا افت کرد 
تا بدترین عملکرد هفتگی شاخص ها از 

ماه جوالی تاکنون رقم بخورد.
 افزایش ذخایر نفت آمریکا و نشانه هایی 
از افزایــش عرضه در بازار بر قیمت های 
نفت فشار وارد آورد.قیمت هر بشکه نفت 
خام نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا ۴۴ سنت افت کرد و به 59/۱۲دالر رسید.
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ مارک بین المللی 
قیمت نفت، ۴5 سنت افت کرد و در 6۴/9۸ دالر بسته شد. قیمت هر دو شاخص 

نفت خام این هفته برای اولین بار از ماه نوامبر بیش از 6 درصد سقوط کرد.

 ۵۰ درصد واحد های دامداری
 در تعطیلی به سر می برند

باشگاه خبرنگاران: علی اصغر ملکی، 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: 
5۰ درصد واحد های دامداری به سبب 
انباشتگی دام در تعطیلی به سر می برند، 
چرا که این دامداران به ســبب کمبود 
نقدینگی و نبود بازار نتوانســتند برای 
ســال آینده اقدام به پرواربندی مجدد 

دام کنند.
طبق اذعان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور دام با استمرار این 
روند در ماه های آینده در بخش گوساله با مشکالتی مواجه خواهیم شد، چرا که 

دامداران به سبب انباشتگی دام نتوانستند اقدام به پرواربندی دام کنند.

سوء استفاده برخی سازندگان از افزایش قیمت مسکن
 تسنیم:  نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: برخی از سازندگان در زمان 
افزایش قیمت مسکن و مصالح ساختمانی برای جبران هزینه ها و افزایش سود، 
ساختمان را به صورت غیراستاندارد می سازند. ابوالفضل  موسوی  بیوکی با انتقاد از 
افزایش ساخت و ساز غیراستاندارد در ماه های اخیر، اظهار کرد: برخی از سازندگان 
در زمان افزایش قیمت مصالح ساختمانی و گرانی مسکن برای جبران هزینه ها 
و افزایش سود، ساختمان را به صورت غیراستاندارد می سازند و این مسئله واضح 
است که خأل نظارتی در عرصه مهندسی ساختمان موجب بروز بحران در حوزه 

تولید ساختمان های غیراستاندارد می شود.

مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس نجومی بگیران و کم درآمدها را در یک پله مالیاتی قرار داد

تشدید بی عدالتی مالیاتی با مصوبه جنجالی
گروه پژوهشــی اقتصاد/ دولت در بند 
»الــف« تبصره 6 الیحــه بودجه 99 برای 
نخســتین بار پله های مالیــات بر درآمد 
کارکنان دولتــی و غیردولتی را مطابق با 
قوانین بودجه سال های 97 و 9۸ به صورت 
مدل پنج پله ای )از ۱۰ درصد تا 35درصد( 
تعیین کرد. هدف از پیشنهاد مذکور این 
بود کــه نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان 
دولتی و غیردولتی مازاد بر میزان معافیت 
مالیات بر درآمد ســاالنه تــا ۱/5 برابر آن 
مشمول مالیات ساالنه ۱۰  درصد و نسبت 
به مازاد ۱/5 برابر تا ۲/5 برابر آن مشمول 
مالیات ساالنه ۱5  درصد و نسبت به مازاد 
۲/5 برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات 
ســاالنه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار 
برابر تا 6 برابر مشــمول مالیات ۲5  درصد 
و نسبت به مازاد 6 برابر 35 
 درصد شــود.طبق این الگو 
پایینی  کســانی که حقوق 
دریافت می کنند، مشــمول 
مالیات کم و در مقابل افراد 
با حقوق باال مشمول مالیات 
باالتری می شوند. به عبارتی 
مهم تریــن بازنــدگان مدل 
پنج پله ای مالیات بر درآمد 
کارمندان، افرادی هســتند 
کــه حقوق هــای نجومــی 
دریافــت می کنند، چرا که براســاس این 
مدل مجبور می شــوند مالیات بیشــتری 
پرداخت کنند. عالوه بر این امکان افزایش 
درآمدهای دولت همزمان با افزایش سقف 
معافیت مالیات بر درآمدها و کاهش انگیزه 
فرارهای مالیاتی شرکت های خصوصی از 
جمله دیگر محاسن مالیات پنج پله ای بود.

  اشتباه راهبردی کمیسیون تلفیق 
در کاهش پله های مالیاتی

با وجود تمام مزایا و محاســن مدل پنج 
پله ای مالیاتی، کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اســالمی در جریان بررسی الیحه 
بودجــه 99 بــا مصوبه عجیــب خود که 
شگفتی کارشناســان اقتصادی را هم به 
دنبال داشت، میزان پله های مالیاتی را از 
پنــج پله به دو پله کاهش داد. براســاس 
مصوبه کمیســیون تلفیق، نرخ مالیات بر 
درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی 
مازاد بر میزان معافیــت مالیات بردرآمد 
ساالنه و تا هفت برابر آن مشمول مالیات 
ساالنه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ 
درصد تعیین شد. با توجه به میزان سقف 
معافیت حقوق  که 3 میلیون تومان در نظر 
گرفته شده است، طبق مصوبه کمیسیون 
تلفیق، کســانی که حقوق 3/5 میلیونی 
می گیرند و کسانی که ۲۱ میلیون حقوق 
می گیرد، باید ۱۰ درصد مالیات بپردازند و 

هیچ تفاوتی بین آن ها وجود ندارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مدل مصوب 
کمیسیون تلفیق مجلس در مقایسه با مدل 

پیشنهادی دولت، تبعات بازتوزیعی بدتری 
دارد و غیرعادالنه تر است. به بیان دیگر طبق 
این الگو کســانی که حقوق باالتری دارند، 
مالیات کمتری خواهنــد پرداخت و عماًل 
منفعت اصلی این مدل به افرادی می رسد 
که حقوق های نجومی می گیرند. همان طور 
که اشــاره شــد،  با توجه به اینکه در مدل 
مصوب کمیسیون تلفیق مجلس، پله دوم 
از هفت برابر سقف معافیت مالیاتی یعنی 
از حقــوق ماهیانه باالی ۲۱ میلیون تومان 
آغاز می شود، این مدل به نفع کسانی است 
که حقوق های نجومی می گیرند. عالوه بر 
این، مدل مصوب کمیسیون تلفیق مجلس، 
کاهش درآمدهای دولــت را نیز به همراه 
خواهد داشت، چراکه براساس پیش بینی ها 
درآمدهای دولت از محل این مالیات حدود 

5 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

  چرا کمیسیون تلفیق مجلس
 با مالیات پلکانی مخالفت کرد؟

در کنــار نجومی بگیــران، بزرگ تریــن 
منتقدان مدل پنج پله ای مالیات بردرآمد 
پزشــکان بودند که در بنــد »الف« تبصره 
6 قانون بودجه 9۸، کارانه آن ها مشــمول 
این موضوع شــده بود. در همین راســتا 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس که 
عموماً پزشــک هســتند در پاییز امسال 
تالش کردند از طریق شــورای هماهنگی 
را  اقتصادی ســران قوا، کارانه پزشــکان 
مجدداً از پرداخــت مالیات پلکانی معاف 
کنند )صرفــاً ۱۰ درصد مالیات بپردازند(. 
اما تالش های آن ها بی نتیجه ماند و ادامه 
ماجرا به بررسی بند »الف« تبصره 6 الیحه 

بودجه 99 موکول شد. 
در همین راســتا علی ادیانی، ســخنگوی 
کمیسیون تلفیق مجلس گفت: »در جریان 
بررســی بند مذکور در کمیسیون تلفیق 
مجلس، ســه عضو منتخب کمیســیون 

بهداشــت و درمان مجلس در کمیسیون 
تلفیق )بهروز بنیادی، محمدنعیم امینی فرد 
و محسن علیجانی( با همکاری برخی دیگر 
از اعضای کمیســیون تلفیق که آن ها هم 
پزشک هستند، تالش های زیادی را برای 
به تصویب رسیدن معافیت کارانه پزشکان 

از مالیات پلکانی داشتند«.

  مالیات بر درآمد کارمندان
 در کشورهای دنیا چگونه است؟

در بسیاری از کشورهای دنیا مانند آمریکا، 
انگلستان، فرانسه، ســوئد، نروژ، دانمارک 
و کره جنوبــی، مدل دریافــت مالیات از 
درآمد مشــابه مدل پیشــنهادی دولت 
یعنی چند پله ای )باالتر از دو پله( اســت 
و نجومی بگیران یا همــان پردرآمدترین 
افراد مشــمول پرداخــت مالیاتی حدود 
۴۰ درصــد و باالتــر از آن می شــوند. 

  مخالفت سازمان امور مالیاتی
 با مصوبه کمیسیون تلفیق

محمــود علیزاده، معــاون حقوقی و فنی 
مالیاتی ســازمان امور مالیاتــی در مورد 
حذف پیشــنهاد مالیــات پلکانی حقوق 
کارمنــدان در الیحه بودجه 99 توســط 
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و 
دو پله ای شدن آن یعنی ۱۰ و ۲۰ درصد، 
گفت:»به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
پیشنهاد کرده ایم به جای دو پله ای شدن 
مالیات حقوق کارمندان، ســه پله در نظر 
گرفته شــود. اگر مالیات حقوق کارکنان 
برمبنای مــاده ۱3۱ قانــون مالیات های 
مســتقیم یعنــی ۱5، ۲۰ و ۲5 درصــد 
پیش بینی شود درآمدهای مالیاتی حتی 
از  پیشــنهاد دولت در الیحه بودجه 99 
بیشتر خواهد شد. وی در ادامه اظهار کرد: 
سه نرخی شــدن مالیات حقوق برمبنای 

پیشنهاد سازمان را عادالنه می دانیم«.

  درآمد اشخاص تعیین کننده 
میزان مالیات است

غالمرضــا کاتب، عضو کمیســیون تلفیق 
بودجــه مجلــس شــورای اســالمی در 
گفت وگــو با روزنامه قــدس  در مورد اخذ 
مالیــات دو پله ای از کارمندان گفت: طبق 
قوانین دائمی )ماده ۸5 قانون مالیات های 
مســتقیم( دریافت مالیــات از حقوق به 
صورت دو پله ای )۱۰ تا ۲۰( درصد اســت. 
برای دریافت مالیــات پلکانی )۱۰ تا 35( 
درصد که عادالنه تر نیز اســت باید قانون 
مالیات ها را اصالح کنیم.وی ادامه داد: طبق 
آیین نامه داخلی مجلس اگر بخواهیم قانون 
دائمی را در قانون بودجه ســالیانه اصالح 
کنیم، به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داریم. 
البته طرحی تحت عنوان اصالح موادی از 
آیین نامه داخلی مجلس درحال بررســی و 
رسیدگی در مجلس و شورای نگهبان است. 
ماده ۱۸۱طرح مذکور به موضوع دو سوم آرا 
پرداخته است و امکان اصالح ماده مذکور 
هم  وجــود دارد.نماینده مردم گرمســار 
با اشــاره به صحبت های مخالفان مالیات 
پلکانــی )۱۰ تا 35 درصد( گفت: مخالفان 
مدل مذکــور معتقدند در شــیوه پلکانی 
حقوق بخشی از افراد جامعه نه تنها افزایش 
نمی یافت بلکه به واسطه اخذ مالیات کم هم 
می شد. به عنوان مثال، سال گذشته حقوق 
برخی از اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و 
قضات متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده و 

حتی کاهش هم پیدا کرده است.
کاتب در پایان تصریح کــرد: باید قانونی 
دائمــی  تصویــب کنیم که فرمــول اخذ 
مالیــات در آن منطقی باشــد. در قانون 
جدید هر کســی باید متناسب با درآمدی 
که دارد، مالیات پرداخت کند. قطعاً میزان 
مالیات کسانی که حقوق نجومی می گیرند 
با کســانی که حداقل حقــوق را دریافت 

می کنند باید متفاوت باشد.

در بسیاری 
از کشورها 
نجومی بگیران یا 
همان پردرآمدترین 
افراد مشمول 
پرداخت مالیاتی 
حدود ۴۰ درصد و 
باالتر از آن می شوند

بــــــــرش

رشد صنعت مثبت شد   تسنیم/  رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد صنعت سال گذشته منفی 9/5درصد بوده، اما امسال تا آخر شهریور به مثبت 0/4 درصد رسید.  وی افزود: ظرفیت های 
خالی زیادی برای فعال سازی در رشته های مختلف تولیدی داریم، مثالً در کاشی و سرامیک با وجود افزایشی بودن تولید، اما باز می توانیم این ظرفیت را دو برابر کنیم. تشکل ها به خصوص اتاق تعاون روی 

ظرفیت های صادراتی به 15 کشور همسایه و همچنین اوراسیا کار و ظرفیت ها را فعال کنند.اتاق تعاون در کشورهایی که ظرفیت صادراتی وجود دارد خود پای کار بیاید و رایزن بازرگانی بگمارد. 

ماجرای  افزایش حقوق 
کارکنان به صورت پلکانی 

معکوس چیست؟

 6 ماه است مجوز توزیع 
۱۵ هزار حلقه الستیک 

سنگین را نمی دهند

 مصوبات مزدی سال های ۹۷ 
و ۹۸ می توانست قدرت خرید 

کارگران را برگرداند

 آغاز تبدیل رایگان 
 خودروها به گازسوز

 تا دو هفته دیگر

تسنیم: محمدباقر نوبخــت، رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه گفت: عــالوه بر افزایش ۱5 
درصــدی با اســتفاده از روش پلکانی نزولی 
حقوق کارکنان به کف حقوق در نظر گرفته 
شده افزایش پیدا می کند. وی گفت: به صورت 
متوســط منابع افزایش ۱5 درصدی حقوق 
کارمندان دولت در الیحه بودجه ســال 99 
دیده شده،اما سناریویی برای عملکرد افزایش 
حقوق پلکانی کارمندان نیز در نظر گرفته ایم. 
وی افــزود: به صورت مثال در راهکار افزایش 
پلکانی حقوق کارکنــان دولت کف حقوق 3 
میلیون تا ۲ میلیــون و 7۰۰ هزار تومان در 
نظر گرفته می شود که باید به صورت پلکانی 
نزولی افرادی که کمتر از میزان مشخص شده 
حقوق دریافت می کنند به این حداقل برسند.

وی ادامه داد:حقوق افرادی که بیش از سقف 
تعیین شده است ۱۲ درصد افزایش پیدا کند 
و 3 درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف 
مشخص شــده، تخصیص داده شود. نوبخت 
با بیان اینکه ســناریوهای متفاوتی را در نظر 
داریم، تصریح کرد: هر تصمیمی که در زمینه 
افزایش پلکانی حقوق کارکنان در کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجــه و صحن علنی مجلس 

مورد تصویب قرار بگیرد، اجرا می کنیم.

مهر: عبداللهی، رئیس اتاق تعــاون ایران با 
انتقاد از وتوی برخی تصمیمات ستاد تنظیم 
بازار گفت: حدود 6 ماه اســت ۱5 هزار حلقه 
الستیک سنگین در شرایط اضطرار وارد شده، 

اما هنوز مجوز توزیع آن ها داده نشده است.
وی با تأکید بر اینکه فعاالن اقتصادی در پی 
مأموریت ها و تصمیمات دستگاه ها به ویژه در 
حوزه واردات هزینه می کنند، گفت: وتوی این 
تصمیمات متأسفانه می تواند به اعتبار تجاری 
فعاالن اقتصادی ضربه وارد کند. الستیکی که 
با تســهیالت دولتی وارد شــده اما توزیع آن 
توســط وزارت راه، وزارت صنعت و همچنین 
اتحادیه کارکنان دولت اجازه داده نشده است 
و در حال حاضر حدود ۱5 هزار حلقه الستیک 
سنگین در انبار است و حتی مجوز توزیع یک 
حلقه آن داده نشده اســت.وی ادامه داد: در 
همین خصوص نیز به تازگی ســازمان های 
نظارتی واردکنندگان این الســتیک ها را به 
احتکار متهم کردند و حتی پرونده قضایی در 
این خصوص در حال تشکیل است.وی ادامه 
داد: برای دریافت مجوز توزیع الســتیک های 
ســنگین مکاتبات زیادی بــا وزارت صنعت 
صورت گرفته تا مجوز توزیع این الستیک ها 

صادر شود، اما پاسخی دریافت نکردیم. 

ایسنا: علیرضا حیدری، یک کارشناس حوزه 
کار بــا بیان اینکه هرگونه مذاکرات مزدی در 
شــورای عالی کار باید بــا محوریت ماده ۴۱ 
قانــون کار صورت گیرد، گفت:در صورتی که 
سال آینده شــوک های دیگر به اقتصاد وارد 
شود مصوبه دستمزد شورای عالی کار می تواند 
تحت تأثیر قرار بگیرد ولی مسیر مذاکرات مزد 
همواره براســاس جبران عقب افتادگی مزدی 
اســت. اگر ثبات اقتصادی به وجود می آمد و 
افزایش ناهنجار و تــورم غیرقابل پیش بینی 
در اقتصاد را شــاهد نبودیم، مصوبات مزدی 
ســال های 97 و 9۸ می توانست قدرت خرید 
کارگــران را برگرداند. علیرضا حیدری درباره 
روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی 
کار، گفت: در مورد دســتمزد قانون داریم و 
ماده ۴۱ قانون کار تصریح می کند  دستمزد 
باید چگونه تعیین شــود، بنابراین در جریان 
تعیین دستمزد سال آینده از همان مکانیسم و 
با همان ادبیات مسیر تعیین دستمزد را ادامه 
خواهیم داد. وی با بیان اینکه مصوبات شورای 
عالی کار نمی تواند خارج از ماده ۴۱ باشــد و 
هر توصیه ای که از بیرون شورای عالی کار در 
خصوص ماده ۴۱ مطرح شود، فقط درحد یک 

استماع تلقی می شود.

ایسنا: حمید قاســمی، معــاون مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: 
حداکثر تــا دو هفته آینده، آماده پاســخ به 
تمام تقاضاها برای تبدیل ســوخت هستیم. 
وی با اشــاره به فهرســت کارخانه های مورد 
تأیید برای تبدیل خودرو بنزینی به گازسوز، 
گفــت: با هفت شــرکت در حــال مذاکره و 
بررسی هســتیم و قراردادهای آن نیز آماده 
است و قرار شده تا ۲5۰ مرکز مشخص شده، 
طی هماهنگی تجهیزات الزم را از این هفت 
شرکت تأمین کنند.معاون مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی با تأکید بر اینکه 
اکنون استقبال از مصرف سی ان جی افزایش 
یافته و روزانه ۲۴/3میلیون مترمکعب مصرف 
می شــود، اظهار کرد: میــزان ثبت نام ها 5۰ 
درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته، اما 
آن چیزی که مدنظر ماست هنوز اتفاق نیفتاده 
ولی در کل رشد استقبال خوب بوده است. وی 
با بیان اینکه در حال حاضر نیز مردم می توانند 
با هزینه خودشان به این مراکز مراجعه کنند، 
گفت:ولی در نهایت تا دو هفته دیگر این مراکز 
مورد تأیید قــرار می گیرند و اقدامات الزم در 
این راستا انجام می شود و مردم می توانند به 

این مراکز مراجعه کنند. 

چهره ها

خـــبر
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قراردادهای رسمی مالک 
پرداخت وام های جدید 

فارس: مدیر امور طرح و برنامه  بانک مسکن 
از جزئیات جدید پرداخت تسهیالت مسکن به 
مستأجران خبر داد و گفت: این برنامه در حال 
نهایی شدن است و قصد داریم به مستأجران 
تســهیالت با نرخ ســود ۱۸ درصد که از بازار 

مسکن ارزان تر خواهد بود، پرداخت کنیم.
محمدحســن مرادی در خصــوص جزئیات 
پرداخت تســهیالت به مســتأجران و دالیل 
مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد بانک مسکن 
گفت: فعالیت های بانکی باید مبتنی بر عقود 
اسالمی پذیرفته شــده در عملیات بانکداری 
بدون ربا باشد. بانک مسکن پیشنهاد پرداخت 
تسهیالت به مستأجران را به بانک مرکزی ارائه 
داد، اما بانک مرکزی نســبت بــه آن ایراداتی 
گرفــت و آن را برای اصالح به بانک مســکن 
عودت داد. به هر حال قالب می توانست تحت 
عنوان اجاره باشــد، اما قانونی برای آن وجود 
نداشــت، اما در قانون مدنــی و قانون تجارت 
داریم که قالب می توانست اوراق مرابحه منفعت 
باشد.وی ادامه داد: مستأجران عمالً دارند 36 
درصد ســود پرداخت می کننــد، چرا که نرخ 
تبدیل ودیعه و اجاره مســکن ۱۰۰ به 3 است 
که می شود 36 درصد پس به نفع مستأجران 
خواهد بود که از تســهیالت با نرخ ســود ۱۸ 
درصد استفاده کنند. وی در خصوص تضمین 
استفاده مســتأجران دائمی از این تسهیالت 
گفت: نظارت خوبی در این خصوص خواهیم 
داشت و قراردادهای رسمی را خواهیم پذیرفت. 

 بودجه ۹۹ تعداد فقرا 
را افزایش می دهد 

بورس نیوز: محســن جالل پور، رئیس سابق 
اتاق بازرگانی ایران گفــت: بودجه 99 نه تنها 
قادر به بهبود وضعیت فقر نیست که احتماالً 
افراد بیشتری را فقیر خواهد کرد. وقتی منبعی 
وجود ندارد پس این احتمال که به منابع بانک 
مرکزی دســت درازی کنند، بسیار زیاد است. 
وقتی کســری بودجه از منابــع بانک مرکزی 
تأمین می شود رشد نقدینگی شتاب می گیرد و 
متعاقباً تورم افزایش پیدا می کند. بدیهی است 
که تورم موجب کوچک تر شــدن سفره فقرا و 

افزایش مضاعف نابرابری خواهد شد.

 تکلیف جدید برای پرداخت
 ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی 

به تأمین اجتماعی 
تسنیم:  بررســی مصوبات کمیسیون تلفیق 
بودجه نشان می دهد دولت مکلف شد تا پایان 
ســال 99 حــدود 5۰ هزار میلیــارد تومان از 
بدهی های خود به این ســازمان را از روش های 
چهارگانه پرداخت کند. یکی از روش های پرداخت 
بدهی دولت، تأمین خــوراک و انرژی با قیمت 
ترجیحی برای مصرف جــاری کلیه واحدهای 
تولیدی مرتبــط با ســازمان تأمین اجتماعی 
است. همچنین روش دیگر لحاظ شده واگذاری 
طرح ها و زیرساخت های تملک دارایی سرمایه ای 
متعلق به دولت و شــرکت های دولتی است. دو 
روش دیگر نیز استفاده از حق امتیاز و واگذاری 
سهام در کنار واگذاری خانه های سازمانی است.

 تولید خودروهای سنگین
 6۹ درصد افت کرد

نود اقتصادی: براســاس آمارهای منتشــره 
از ســوی وزارت صمت تا پایان آخرین ماه از 
فصل پاییــز، تجاری  ســازان در بخش تولید 
مینی بوس، میدل بــاس، اتوبوس و کامیون با 
افت قابل  توجهــی روبه رو بوده اند. آن  طور که 
آمارها می گوید تجاری ســازان تا پایان نهمین 
ماه از سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال 
گذشته افت 69 درصدی را در کارنامه تولیدی 
خود ثبت کرده  است. شرکت های خودروساز 
در ســال 9۸، تعداد 3 هزار و 3۸۴ دســتگاه 
خودرو سنگین را در خطوط تولید خود تکمیل 
کردند. در سال گذشته سنگین سازان ۱۰ هزار 

و 9۰۲ دستگاه به بازار عرضه کرده بودند.

خبر



w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

ساماندهی آمایش آموزش عالی را از ابتدای سال ۹۹ ابالغ می کنیم  ایلنا: غالمی، وزیر علوم با اشاره به مصوبه ساماندهی آمایش آموزش عالی و نظام رتبه بندی که در شورای عالی انقالب فرهنگی 
تدوین شده، گفت: در این خصوص آمایش آموزش عالی در حال نهایی شدن است تا وارد فاز اجرایی شود و به زودی به دانشگاه ها ابالغ خواهد شد. وی افزود: در خصوص طرح نظام رتبه بندی دانشگاه ها می توان با 

تجمیع آرای دستگاه های متولی و کمیته های مرتبط به نهایی سازی شاخص های این طرح اقدام کرد. غالمی گفت:  در نظر داریم ساماندهی آمایش آموزش عالی را از ابتدای سال ۹۹ ابالغ کنیم.

 تلفن همراه، نوجوان سرمازده را 30 ساعت 
زنده نگه  داشت

 17 ســرمازده  نوجوان  یک  فارس: 
ســاله با کندن چالــه ای در زیر یک 
درخت و استفاده از زنگ تلفن همراه 
30 ساعت خود را بیدار نگه  داشت و 

از مرگ حتمی نجات یافت.
اینترتســتینگ  گــزارش  بــه 
اینجینیرینــگ، نیکوالس استیســی 

آلکانترا نام نوجوان 17 ســاله ای اســت که توانست خود را به مدت نزدیک 
به 30 ســاعت در سرمای کشــنده ایالت یوتا با استفاده از زنگ تلفن همراه 

بیدار و سرحال نگه دارد.
وی پــس از دیدار با یکی از دوســتانش در یوتا تصمیم گرفت به پیاده روی 
بــرود. او تصــور می کرد به علت بــارش مالیم برف خطــری وی را تهدید 
نمی کند، اما با افزایش سرعت و شدت بارش برف تصمیم به بازگشت گرفت. 
اما شدت برف به حدی بود که وی راه بازگشت را گم کرد و با تاریک شدن 
هــوا چاره ای جز پناه گرفتن در زیر یک درخت و کندن حفره ای در زیر آن 

برای زنده ماندن باقی نماند.
او برای اینکه در این شــرایط خوابش نبرد و یخ نزند، ساعت گوشی خود را به 
گونــه ای تنظیم کرد که هر 30 دقیقه یــک بار زنگ بزند و وی را بیدار کند. با 
فرارســیدن صبح او باز هم به راه رفتن ادامه داد و سرانجام عده ای که در حال 
اســکی کردن بودند وی را پیدا کردند و به بیمارســتان رساندند. اگر چه این 

نوجوان نگران یخ زدگی پاهایش بود، اما شرایط عمومی وی رو به بهبود است.

مراقب باشید؛ کودکان از اخبار منفی تأثیر می پذیرند
جامعه: انتشــار اخبار بد صدمات روحی 
جبران ناپذیری را بر جامعه وارد می کند؛ 
بدون تردید نخســتین قربانیان این گونه 

حوادث کودکان هستند.
سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن 
مددکاری اجتماعی ایــران با بیان اینکه 
حوادث ناگهانی گاهی پشــت ســر هم 

اتفــاق می افتد و تأثیرات منفی زیادی را روی کــودکان برجا می گذارد، می گوید: در 
مدت اخیر با حوادث و وقایع ناگواری همچون شهادت سردار سلیمانی، فوت تعدادی 
از تشــییع کنندگان در کرمان، سقوط هواپیما و واژگونی اتوبوس رو به رو شدیم. وقتی 
تعداد حوادث ناگوار زیاد می شــود افراد به تناسب شرایط و سنشان تأثیرات متفاوتی 

را می پذیرند.
وی با اشاره به اینکه کودکان و نوجوانان از شنیدن اخبار ناگوار مستمر در بازه زمانی 
کوتاه تأثیر بیشتری می بینند، می افزاید: در هفته گذشته عمده اخبار رسانه های مکتوب 
و تصویــری، مکالمات روزمره مردم و به طور کلــی فضای اجتماعی معطوف به این 
موضوعات است. به همین دلیل یکی از کارهایی که باید انجام شود مراقبت از کودکانی 

است که با سن کم نمی توانند همه بحران ها را تجزیه و تحلیل کنند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه یکی از محیط هایی که می تواند 
فضا را مدیریت کند، مدارس اســت، اظهار می کند: در حال حاضر حدود 13 میلیون 
دانش آموز در مدارس حضور دارند. مدارس اگر بتوانند در این شــرایط سازوکار الزم را 
برای کاستن از فشار روحی کودکان بردارند و به اصطالح تبدیل به »مدارس دوستدار 

کودک« شوند، می توانند فضای بانشاط تری را برای کودکان فراهم کنند.

 اطالعات را مدیریت کنید
موسوی چلک با بیان اینکه کودکان باید از ترس، هراس، نگرانی و... که به دنبال تعدد 
اخبار مربوط به مرگ و حادثه ایجاد می شود، محافظت شوند، به ایسنا می گوید: مدرسه 
می تواند چنین فضایی را با برنامه های مشارکتی، کارهای گروهی، تغییر فضای مدرسه 
و... فراهم کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم بحران ها موجب ایجاد اضطراب در کودکان 
می شوند، اما آیا کودکان نباید در مورد این حوادث اطالعات داشته باشند؟ پاسخ این 
است که کودکان به هرحال اطالعاتی را از راه های گوناگون کسب می کنند، اما باید این 
اطالعات به شکل مدیریت شده بدون آنکه موجی از نگرانی را به آن ها منتقل کند، در 

اختیارشان قرار بگیرد.
وی ادامه می دهد: در صورت بی توجهی به این موضوعات ممکن است کودکان دچار 
افسردگی شوند. افسردگی تنها به دنبال سیل و زلزله اتفاق نمی افتد بلکه تمام اخبار 
ناگوار و منفی می تواند زمینه ســاز این شرایط باشد. در کنار مدرسه، نقش خانواده ها 
نیز حائز اهمیت اســت. حضور بیشتر کنار فرزندان، با هم بودن و... می تواند ترس ها و 
نگرانی های کودکان را کاهش دهد. همچنین والدین باید دقت داشته باشند که تمام 
زمــان حضور در منزل و مجاورت با فرزندان را صــرف گفت و گو درباره اخبار نکنند. 

خانواده ها باید در این شرایط خودمراقبتی  داشته باشند.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با تأکید بر اهمیت مدیریت انتشار اخبار ناگوار 
نیز اظهار می کند: انتشار فیلم ها و اخبار ناگوار نیز روی این مسئله تأثیرگذار است. حضور 
در فضاهای مجازی نیز باید با نظارت والدین و کنترل شده باشد. کودکان قدرت تجزیه 
و تحلیل بزرگ ترها را ندارند و اگر این فضا را مدیریت کنیم، آن ها را از آسیب دیدگی 
نیز حفظ خواهیم کرد. گسترش فضای غم حتی روی بزرگساالن تأثیرگذار است و باید 

نسبت به این موضوع دقت داشته باشیم تا امنیت روانی افراد حفظ شود.

 کودکان تصور می کنند در حوادث اخیر مقصرند
مهدی نغمه گو، روان شــناس حوزه کودک نیــز در خصوص اخبار منفی در جامعه و 
تأثیری که این اخبار روی کودکان می گذارد، می گوید: باید بدانیم بچه ها بزرگساالن 
کوچک نیستند و اخباری که منتشر می شود آن قدری که ذهن ما را مشغول می کند 

چندین برابر بیشتر روی ذهن بچه ها تأثیر می گذارد.
وی به خبرگزاری برنا می گوید: نوع تفکر بچه ها و تحلیل ذهنشان با ما متفاوت است. 
چیزهای کوچکی که می شنوند برای شان باورپذیر است و خیلی راحت متأثر می شوند.

نغمه گو با اشــاره به اینکه اگر اتفاق بدی در سر دیگر دنیا رخ می دهد، کودکان آن را 
شخصی سازی می کنند، می گوید: در کودکان شخصی سازی اتفاقات رخ می دهد. آن ها 
این توانایی را دارند که فکر کنند مقصر هستند و احساس گناه نسبت به مسائل داشته 
باشــند. تصور می کنند اگر هواپیما سقوط کرده پس شاید من به حرف مادرم گوش 

نکرده ام و این اتفاق افتاده است.
نغمه گو خاطرنشــان می کند: با جو دادن عمالً ذهن بچه ها را خراب می کنیم. هنوز 
اتفاقی رخ نــداده ولی پدر و مادر این قدر در مورد ماجرایی صحبت می کنند که بچه 

احساس خطر می کند.
اگر قرار است جامعه سالمی داشته باشیم باید بچه های آرامی داشته باشیم. اگر به عنوان 
تکیه گاه کودکان، آرامش خود را در هر شرایطی حفظ کنیم بهترین اتفاق را برای بچه ها 
رقم می زنیم. به گفته این کارشناس و روان شناس حوزه کودک در مواقعی که وضعیت 

قرمز است باید بدانیم چه واکنشی نشان دهیم.
وی ادامه می دهد: یک زمان اخبار را گوش می دهیم واکنش ما نسبت به اخبار خیلی 
بیشــتر اســت و این واکنش کودکان را نگران می کند. وقتی خبر را تکرار می کنیم و 

یکسره گوش می دهیم تأثیر زیادی روی بچه می گذارد.
این روان شناس حوزه کودک بیان می کند: خانواده ای که کودک زیر 10 سال دارد باید 

محیط آرامبخشی داشته باشد نه آنکه محیط پر استرسی ایجاد کند.
نغمه گو با اشــاره به وضعیت مدارس تصریح می کند: در مدرسه هم همین مشکل را 
داریم. بچه هایی که خبرها را می دانند برای دیگران که خبر را نشنیده اند تعریف می کنند 

و کلی اضطراب و استرس در مدرسه ایجاد می شود.

 اگر می خواهیم بچه شجاعی تربیت کنیم
او ضمن انتقاد از ایجاد اضطراب در کودکان می گوید: با این گونه رفتارها برای جامعه مان 
اضطراب ایجاد می کنیم. قهرمانان و کودکان سالم ما کسانی هستند که در کودکی در 

آرامش بزرگ می شود. اگر می خواهیم بچه شجاعی تربیت کنیم، نباید او را بترسانیم.
به گفته این روان شــناس انسان های ترسو با کوچک ترین مسئله برآشفته می شوند و 

کنترل خود را از دست می دهند.
او با اشــاره به اینکه والدین نباید اضطراب و نگرانی خود را به کودکان منتقل کنند، 
می افزاید: هرگز کودک را با جو دادن بی مورد نترســانید و احتماالت و نگرانی هایی را 
که در ذهن دارید به او منتقل نکنید. اخبار بزرگساالن برای کودکان تنش زاست و باید 
کودکان از اخبار تنش زا دور شوند. بازی و دویدن و ساختنی ها از تنش کودکان می کاهد 

و والدین باید خونسردی خود را حفظ کنند.
باید بدانیم بچه ها آســیب پذیرترین قشری هستند که اخبار منفی روی آن ها 

اثر می گذارد.

و  نشانه  نام ها،  طیرانی   جامعه/اعظم   
نگاه  دادن  نشان  برای  اشاره ای  اشاره اند. 
از  آن ها  تأثیرپذیری  و  جامعه  یک  فرهنگی 
خلق  زمان  طی  در  که  رخدادهایی  و  وقایع 
باور  در  سرانجام  و  می کنند  رشد  می شوند، 

ملت ها به یقین می رسند.
نامــی که والدین برای فرزنــدان خود انتخاب 
می کنند تصویر روشــنی از تأثیرپذیری آن ها 
را از تحــوالت تاریخــی جامعه به نســل های 
بعد منتقل می کند. روایتی ســاده و ســطحی 
و یا شــرحی ژرف از رخدادی وســیع که گاه 
از گستره مرزهای ســرزمینی یک جامعه نیز 

فراتر می رود.

 تحوالت پس از انقالب و تأثیر بر نام ها
ســیف اهلل ابوترابی، سخنگوی ســازمان ثبت 
احوال کشــور می گوید در فاصله زمانی جمعه 
13 دی تــا جمعه 20 دی ماه، ۸ هزار و ۶7۸ 
نوزاد پسر متولد شده اند که 1۵ نفر قاسم، سه 
نفر محمدقاســم و دو نفر امیرقاسم نام گذاری 

شده است.
پیش از این نیز شــهاب مرادی، کارشــناس 
خانواده در خصوص تعظیم نام ســپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی در جامعه اسالمی با اشاره 
بــه تجربه نام گذاری فرزندان دختر تازه متولد 
شــده در بــازه زمانی ماه مبــارک رمضان به 
نام حضرت خدیجه)س( گفته بود: پیشــنهاد 
بنده این اســت که خانواده هــای ایرانی که تا 
پایان ســال 9۸ صاحب فرزند پســر می شوند 
برای عرض ارادت و تشــکر و پاسخ محکم به 
جریان اســتکبار جهانی به پرچمداری آمریکا 

نام فرزندشان را »قاسم« انتخاب کنند.
جامعه ما به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی 
از تحوالتی که به گونه ای با تحوالت سیاســی 
و اجتماعی گــره خورده و یــا در مقاطعی با 
فرهنــگ و ارزش های اجتماعــی آن ها قرابت 

دارد نمونه های مشابهی را سراغ دارد.
برای مثال پیروزی انقالب اسالمی در سال ۵7 
و شکوه نام پرافتخار امام خمینی)ره( بسیاری 
از والدینــی را که در آن ســال صاحب فرزند 
شــدند متوجه این نام کــرد؛ به گونه ای که بر 
اساس اطالعات سازمان ثبت احوال کشور، در 
ســال ۵7 اســم »روح اله« برای 7 هزار و ۵14 
نفــر و »روح اهلل« بــرای یک هــزار و ۶۸4 نفر 
انتخاب شده که در مجموع 9 هزار و 19۸ نفر 
از مجموع 7۶4 هزار و 474 نفر والدت پســر، 
نام امام راحل را بــرای فرزندان خود انتخاب 
کرده اند؛ ضمن آنکه بین ســال های ۵7 تا ۶0 
نیــز 4۵ هــزار و ۸۵4 نفر نــام روح اله و 10 

هــزار و ۸3۶ نفر نام روح اهلل 
را با مجموع فراوانی ۵۶ هزار 
و ۶90 نفر برای پسران متولد 
شــده خود در این ســال ها 

انتخاب کرده اند.
تحوالت پیش و پس از انقالب 
اسالمی سبب شــد برخی از 
بزرگان  به  منتســب  نام های 

انقــالب، همچون نام های مصطفی و احمد نیز 
بــه دلیل باورهای انقالبی مــردم، مورد اقبال 
بیشــتر قرار گیرد. مثاًل آن گونه که مسئوالن 
ثبت احوال می گویند در ســال ۵0 در مجموع 
3 هــزار و ۶17 مــورد انتخاب نــام مصطفی 
داشــته ایم که این میزان درسال 13۶0 به 11 
هزار و 77۸ مورد رسیده و انتخاب این نام در 
سال های ۵۸-۵7 رشد نسبی را نشان می دهد. 
اســداهلل پارســامهر، مدیرکل اســناد هویتی 
ســازمان ثبت  احــوال کشــور و مؤلف کتاب 
»فرهنگ نام و نام نویســی« نیز به اســتفاده از 
نام هایی مانند مهدی در اوایل دوران پیروزی 
انقــالب و علی در ســالی که بــه نام حضرت 
علی )ع( نام گذاری  شد و ابوالفضل در سال هایی 
که حسین رضازاده وزنه بردار مطرح کشورمان 

مدال آوری می کرد، اشاره می کند. 
در عوض به ویژه در ســال های نخست پس از 
پیروزی انقالب اسالمی استقبال از برخی نام ها 
به دلیل خاطرات منفی مردم از صاحبان آن ها 
کاهش چشــمگیری داشــت که از آن جمله 
می توان بــه نام هایی همچون فرح و اشــرف 

به دلیل انتســاب به خاندان 
پهلوی اشاره کرد.

 تأثیر رسانه بر نام گذاری
تأثیر برخــی از نام ها بر افکار 
عمومــی جامعــه کوتاه مدت 
و موقــت اســت، چنانکه در 
نام شخصیت  سریال ستایش 
ســتایش و در ســریال پنج کیلومتر تا بهشت 
نام آیدا به دلیل شــخصیت مناسب وی مورد 
پسند مردم قرار گرفت و در مقطعی بیشترین 
اســامی فرزندان دختر از بین این اسم ها بود. 
پس از مجموعه تلویزیونی مختار نیز نام کیان 
برای پســرها و پس از ســریال میوه ممنوعه، 
اسم هســتی برای دخترها بسیار متداول شد، 
آمارهای ثبت احوال نشــان می دهد سال ۸7 
بیش از 1۵ هزار نفر و ســال ۸۸ بیش از 13 
هزار نفر نام دختران خود را هستی گذاشته اند.

 بهترین نام ها
مجید ابهری، جامعه شناس 
با بیان اینکه در گذشــته 
معموالً اســامی افــراد را 
بزرگان فامیل براساس نام 
ائمه  و بزرگان دین انتخاب 

می کردند، بیشــترین فراوانی نام ها را متعلق به 
اسامی ائمه)ع( می داند و  می گوید: اسامی بزرگان 
دینی مقام اول نام های انتخابی را همیشه به خود 
اختصاص می دهند و پــس از آن  نام های اصیل 

ایرانی هستند. البته گسترش فضای مجازی هم 
در این موضوع دخیل بوده و ســبب شده بعضی 
 خانواده ها نام فرزندان سلبریتی ها را تقلید کنند. 
اسامی  که اغلب غیربومی و مغایر با فرهنگ دینی 

و ملی ماست. 
ابهری معتقد است: بهترین  نام ها آن هایی هستند 
که هیچ وقت از مد نمی افتند و کهنه نمی شوند؛ 
در دنیا محمد مقام اول را در میان اسامی  دارد و 
این در حالی اســت که القاب زیبای ائمه)ع( هم 
با وجود آوای دلنشــین و معناداربودن می توانند 

اسامی  انتخابی مناسبی باشند.

 نامی برگرفته از محبوب دل ها
نــادری،  افشــار  افســر 
حــوزه  جامعه شــناس 
بــا بیان  فرهنــگ نیــز 
یکی  نام گــذاری  اینکــه 
فرهنــگ  مؤلفه هــای  از 

عمومی است، می گوید: در فرهنگ عمومی هر 
اتفاقی کــه رخ می دهد به نحوی بر نام گذاری 
نــوزادان تأثیر می گــذارد. ایــن تأثیرگذاری 
می توانــد مثبت و یا منفی باشــد. انتخاب نام 
شــخصیت های محبوب در حوزه های ورزشی، 
هنری و یا افــراد مهم اجتماعی و یا مقام های 
بلند پایه کشــوری و لشــکری نمونــه قابل 
درکی اســت از تأثیرگذاری این شــخصیت ها 
در فراینــد تربیتی والدین برای فرزندانشــان؛ 
درواقع والدین انتخاب می کنند که می خواهند 
شــخصیت فرزندشان با شــخصیت کدام فرد 

محبوب و مورد تأیید آن ها در جامعه مطابقت 
داشته باشد. 

وی ادامه می دهد: در واقع نام، یک مشــخصه 
و نمایانگر تربیــت خانوادگی، فرهنگ موجود 
در میان والدین، فامیل و معیار  باورهای دینی 
یا فرهنگی هر خانواده اســت، به همین دلیل 
است که در چنین برهه ای نام شخصیتی مانند 
شهید سردار قاسم ســلیمانی که در فرهنگ 
عمومــی ما محبوب دل هاســت در یک هفته 
به گزینه ای مناســب و فراگیر برای نام گذاری 
نوزادان تبدیل می شــود و بسیاری از مردم با 
تأکید بر اینکه اگــر نام این قهرمان ملی را بر 
فرزند خود بگذارند، فرزندشان در آینده به آن 
رشــادت و شــهامتی که در وجود این شهید 
بزرگوار بوده خواهد رســید، این نام را انتخاب 

می کنند.

 2 برداشت از یک شخصیت
اســتادیار  نادری،  احمد 
انسان شناســی  گــروه 
دانشگاه تهران نیز با اشاره 
بــه اینکه نام گــذاری در 
علــوم اجتماعی فرایندی 

است که یک منشأ اجتماعی و شناختی دارد، 
می گوید: نام گذاری فرایندی دیالکتیک اســت 
که از یک ســو متأثر از اذهان و شــناخت و از 
سوی دیگر متأثر از وقایعی است که در جامعه 
جاری اســت؛ بنابرجامعه به وقایع تکان دهنده 
و بزرگ همچون سوگواری برای شخصیت های 
بزرگ اسطوره ای و افسانه ای در اشکال مختلف 
واکنش نشــان می دهد که یکی از این اشکال، 

موضوع نام گذاری نوزادان است.
دکتــر نادری ادامه می دهد: عده ای با توجه به 
اینکه سردار شهید قاسم ســلیمانی نیز یکی 
از اســطوره های ایرانی و ملی ماست ایشان را 
در امتداد اســطوره های ملی و شخصیت هایی 
همچون آرش، آریو برزن و رســتم و از سوی 
دیگر کسانی که سویه های مذهبی پررنگ تری 
دارنــد، رفتار و منش وی را با شــخصیت های 
بزرگی همچون علی)ع(، ائمه)ع( و پیامبر)ص( 
همســان می داننــد. در واقع ترکیــب این دو 
نگرش، شخصیتی اســطوره ای معاصر به حاج 

قاسم سلیمانی داده است. 
به گفته این استاد دانشگاه چیز عجیبی نیست 
اینکه می بینیم انتخاب نام قاسم برای نوزادان 
ایرانی در هفته گذشــته پررنگ تر از گذشــته 
بوده است و در واقع این انتخاب نوعی واکنش 
مثبت به یک شــخصیت اسطوره ای محسوب 

می شود.

نام ها، نشانه و اشاره اند

نام هایی که به یادگار می مانند

بهترین  نام ها 
آن هایی هستند 

که هیچ وقت از مد 
نمی افتند و کهنه 

نمی شوند

بــــــرش
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مشکلی در امدادرسانی جاده ای
ایلنا: اسماعیل نجار، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
کشور گفت: یکی از مشکالت ما بحث امدادرسانی جاده ای است 
که امروز چندین ســازمان در آن نقش آفرینی می کنند و یک 
مأموریت دارند و همه سر صحنه حادثه می آیند، اما آنجا ماشین 
آتش نشــانی وجود ندارد و ماشین می سوزد و هموطنان هم در 

آن می سوزند.

خودکفایی در تولید دخانیات افتخار نیست
ایرنا: اباذر اشــتری، جامعه شــناس گفــت: وزارت صنعت از 
خودکفایی در تولید دخانیات می گوید در حالی که این خودکفایی 

زیبنده و افتخاری برای کشور نیست.
وی معتقد است: مافیای وحشتناکی پشت قیمت گذاری دخانیات 
و پرداخت نکردن مالیات برای آن وجود دارد و روزانه 240 هزار 

دالر در دنیا برای تبلیغات دخانیات هزینه می شود.

ورود به آموزش و پرورش با روش غیرعلمی
ایســنا: علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آموزش و پرورش می گوید: در 10 ســال گذشته حدود 
30 درصد نیروهای جذب شده در این وزارت با روش غیرعلمی 
و غیررقابتی وارد شده اند. در دوره ابتدایی معلمان با 700 عنوان 
رشــته در ابتدایــی تدریس می کنند ولی چهار تا پنج رشــته 

تخصصی دوره ابتدایی است.

طرحی که در بایگانی مجلس مانده است
ایلنا: محمد حاتمی، رئیس ســازمان نظام روان شناســی در 
خصوص ارائه آیین نامه انتقال خدمات مشــاوره روان شناسی از 
بیمه تکمیلی به بیمه پایه به شهروندان گفت: انتظار بود دولت 
به آنچه مجلس تصویب کرده، اعتنا کند و حداقل کارشناسی آن 
را انجام می داد، اما حتی به وزارت تعاون ارجاع نداده است و این 

طرح در بایگانی مجلس مانده است. 

شرکت در این کالس ها را هرگز  توصیه نمی کنم
مهر: فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشــان گفت: شــرکت در کالس آمادگی آزمــون ورودی 
تیزهوشــان را ابــداً  توصیــه نمی کنم و از والدیــن می خواهم 
فرزندانشان را به هیچ وجه زیر فشار نگذارند. ما باید دانش آموزان 
با توان پردازش و  تحلیل باال به کار بگیریم. اگر آن ها این توان را 

نداشته باشند در مدرسه اذیت می شوند.   

2 سال برای برگزاری کنکور نظام قدیم کفایت می کند
فارس:خدایی، رئیس ســازمان ســنجش با بیان اینکه امسال 
آخرین ســال برگزاری کنکور نظام قدیم است، گفت: طراحی 
سؤال برای نظام قدیمی ها یک سال تمدید شد و در سال 99 هم 
این کار انجام می شود، اما دیگر قابل تمدید نیست. دو سال برای 
برگزاری کنکور نظام قدیم کفایت می کند و از یک ســال پیش 

اطالع رسانی شده است.

کوتاه قامتی معلولیت محسوب نمی شود
فارس: حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی گفت: کوتاه قامت ها جزو گروه های هدف این سازمان 
قرار ندارند. کوتاه قامت ها نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا جزو 
گروه های تحت حمایت خدمات معلوالن قرار نمی گیرند و تنها 
درصورتی که این افراد دارای معلولیت باشند از خدمات بهزیستی 

بهره مند می شوند.

ترک اعتیاد بی خانمان ها مبارزه با معلول است
برنا: شــهال کاظمی پور، جمعیت شناس می گوید: ترک اعتیاد 
بی خانمان ها مبارزه با معلول اســت. ابتدا باید قاچاق و توزیع 
مواد مخدر را نابود کنیم، زیرا تا زمانی که مافیای مواد مخدر 
وجود دارد هرچه معتادان را به گرمخانه ها ببریم و سعی کنیم 
آن ها را ترک دهیم باز گروه جدیدی از بی خانمان های معتاد 

تولید می شود.

اتفاق بدی که در دانشگاه در حال رخ دادن است
برنا:محمدمهدی تندگویان، معاون وزارت ورزش و جوانان گفت: 
اتفاق بدی که در ســطح دانشــگاهی در حال رخ دادن است، 
این است که تحصیلکرده های ما حتی تا مقطع دکترا هم هیچ 
مهارتی برای انجام کار ندارند! به عنوان نمونه فردی را می بینیم 
که دکترا دارد اما به اندازه سه دقیقه نمی تواند خود را معرفی و 

پرزنت کند. 

فراسو

حاشیه - متن
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 مهر  عکس بیمه شــدگان سازمان 
تأمین اجتماعی به صورت الکترونیکی 
بر دفترچه های درمانی چاپ و عکس 

کاغذی حذف می شود.
سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد: در 
حال حاضر امکان دریافت و نگهداری 
عکس مخاطبــان از طریــق ارتباط 
آنالین با سازمان ثبت احوال کشور در 
سیستم های سازمان تأمین اجتماعی 
فراهم شــده و در زمان ارائه خدمات 
متمرکز دفترچه درمانی، نام نویســی 
و آرشــیو پرونــده الکترونیک عکس 
مخاطبان از پایگاه سازمان ثبت احوال 
دریافــت و در پرونده بیمه شــدگان 

ذخیره می شود.
به منظور دریافت عکس از پایگاه ثبت 
احوال، بیمه شدگان تأمین اجتماعی 

که برای صــدور، تمدید و یا تعویض 
دفترچــه درمانی به شــعب تأمین 
اجتماعی مراجعه می کنند الزم است 
کارت ملی هوشــمند خود و اعضای 
خانواده خویــش را ارائه کنند تا پس 
از ثبت شماره سریال مندرج در پشت 
کارت ملی هوشــمند که ترکیبی از 
حروف و اعداد است نمایه عکس آنان 
از پایگاه ســازمان ثبت احوال کشور 

دریافت شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

حذف عکس از دفترچه درمانی تأمین اجتماعی 
سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد

 ایسنا  معاون کل وزارت بهداشت 
وضعیــت پرداخت از جیب مردم به 
ازای دریافــت خدمــات درمانی را 
تشریح کرد و گفت: در سال 1397 
هر ایرانــی برای دریافــت خدمات 
درمانی ۶74 هــزار تومان از جیب 

پرداخت کرده است.
دکتــر ایرج حریرچی افــزود ۵.4۵ 
درصــد از هزینه هــای مصرفی هر 
خانوار ایرانــی مربوط به هزینه های 
بهداشــتی درمانی در سال 97 بوده 
با 2۸.۵  دارویی  اســت. هزینه های 
درصــد و هزینه های دندانپزشــکی 
بــا 22.7 درصد رتبــه اول و دوم را 
در هزینه هــای درمانــی خانوار به 
همچنین  داده انــد.  اختصاص  خود 
تشــخیصی  و  بســتری  هزینه های 

شامل آزمایشگاه، رادیولوژی و... در 
رتبه های بعدی بوده اند.

 معاون کل وزارت بهداشــت گفت: 
پنجک پنجــم )20درصد برخوردار 
جامعه( با سرانه یک میلیون و 9۶۶ 
هزار تومــان، 1۶.7 برابر پنجک اول 
)20درصد فقیر( با سرانه 117 هزار 
تومان، برای دریافت خدمات درمانی 
در ســال 97 از جیــب پرداخــت 

کرده اند.

بهداشت و درمان

هر ایرانی بابت »درمان« چقدر هزینه می کند؟
معاون کل وزارت بهداشت پاسخ داد

 ایلنا   رئیس اورژانس کشور گفت: با 
اســتفاده از اورژانس هوایی در یکی از 
استان ها مرگ و میر مادران باردار ۵۵ 

درصد کاهش یافت.
پیرحســین کولیوند با اشاره به زمانی 
که برای رســیدن بــه مصدومان در 
هنگام حادثه سپری می شود، گفت: دو 
سال گذشته متوسط زمان رسیدن به 
مصدومــان 3۸ دقیقه بود که با اضافه 
شــدن 2۵0 دستگاه موتور آمبوالنس 
کاهش یافت، اما اکنون زمان رسیدن 
موتور آمبوالنس به محل حادثه کمتر 
از 10 دقیقــه و آمبوالنس کمتر از 14 
دقیقه اســت که با استانداردهای دنیا 

برابری می کند.
وی ادامــه داد: توانســتیم بــا کمک 
سوله های مدیریت بحران و پایگاه های 

آتش نشانی اقدامات اورژانس را توسعه 
دهیم. او با اشــاره به توسعه اورژانس 
هوایی گفت: برای مدیریت سکته های 
حاد قلبی و مغزی سطح خدمات را به 
جد گسترش دادیم و افزون بر ۸0 هزار 
نفــر را در کمتر از ۶0 دقیقه به مراکز 

درمانی رساندیم.
وی گفت: با استفاده از اورژانس هوایی 
در یکی از استان ها مرگ و میر مادران 

باردار ۵۵ درصد کاهش یافت.

خانه و خانواده

کاهش ۵۵ درصدی مرگ و میر زنان باردار
رئیس اورژانس کشور خبر داد
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا ذاالجالل واالکرام

سلطان قابوس، پادشاه عمان درگذشت

مسقط در دروازه ورود به داالن تاریخی جدید حدود 60 درصد مردم ترکیه 
با اعزام نیرو به لیبی مخالفند

پارلمان  فارس: برخالف تصمیم دولــت و 
ترکیه بــرای اعزام نیروی نظامی به لیبی در 
حمایت از دولت وفاق ملی این کشور، ظاهراً 
افکار عمومی ترکیه بــا این تصمیم مخالف 
اســت. به نوشــته وبگاه »دووار« نظرسنجی 
جدیدی که توســط مؤسســه مشــاوره ای 
»تحقیقات اقتصادی اســتانبول« انجام شده، 
نشان می دهد ۵۸ درصد مردم ترکیه با اعزام 
نیروی نظامی این کشــور به لیبی مخالف و 
۳۴ درصد با این اقدام موافق هستند. با اینکه 
حزب »عدالت و توســعه« به رهبری »رجب 
طیــب اردوغان« رئیس جمهور این کشــور، 
طراح اصلی اعزام نیروی نظامی به لیبی است، 
اما طبق این نظرســنجی ۳۰ درصد از اعضا 
و هواداران حزب عدالت و توسعه نیز مخالف 

اعزام نیروی نظامی به لیبی هستند.

 ادامه تظاهرات علیه 
مکرون در فرانسه

فارس: خبرگــزاری اســپوتنیک از حضور 
دوباره مخالفان طرح بازنشســتگی »امانوئل 
مکرون« رئیس جمهور فرانسه و جلیقه زردها 
در خیابان های پاریس خبر داد. براساس این 
گزارش، معترضــان با حضور در خیابان های 
پاریــس نارضایتــی خود از سیاســت های 
اقتصادی و اجتماعی و تأکید دولت بر ادامه 
آن را نشــان دادند. این گــزارش افزود: این 
اعتراضــات در حالی ادامــه می یابد که بن 
بســت میان اتحادیه های کارگری و تجاری 
فرانسه با دولت این کشور بر سر این طرح ها 
همچنان ادامه دارد و دو طرف به هیچ توافقی 
دست نیافتند. معترضان فرانسوی که به جلیقه 
زردها معروف هستند بیش از یک سال پیش 
شنبه هر هفته برای نشان دادن اعتراض های 
خود در خیابان های شهرهای مختلف فرانسه 
حاضر می شــوند. این تظاهرات ها نخســت 
مســالمت آمیز بودند اما بــا دخالت پلیس، 
درگیری هــای خیابانی را به دنبال داشــته 
است. فرانســه تاکنون بیش از 1۰ هزار نفر 
را در یک سال گذشته بازداشت کرده است.

نخست وزیر مأمور به تشکیل دولت جدید:
هدف اصلی دولت آینده 

لبنان نجات این کشور است
تسنیم: حســان دیاب، نخست وزیر مأمور به 
تشکیل دولت لبنان سه هفته پس از زمانی که 
برای این مأموریت انتخاب شد، با صدور بیانیه ای 
روند اقدامات انجام شــده تا کنون را تشریح و 
تأکید کرد هدف اصلی دولت آینده نجات لبنان 
است. وی در بیانیه خود اعالم کرد: ائتالف های 
پارلمانی و ســایر نمایندگان، سیاستمداران و 
افراد مســتقل بر اساس این قاعده که مستقل 
و از گروه تکنوکرات هســتم، من را مأمور به 
تشکیل دولت کردند. از ابتدا بر موارد فوق توافق 
شد: تشکیل دولتی کوچک متشکل از 1۸ وزیر 
زن و مرد، جدایی وزارت از پارلمان، مشارکت 
بیشــتر زنان، لغو پست وزیر مشــاور و عدم 
مشــارکت وزرای دولت پیشبرد امور در دولت 
جدید. وی ســپس بر تعهد خود به التزاماتی 
که قرار اســت بر اســاس آن دولت تشــکیل 
شــود، تأکید کرد و گفت، فشارها به هر مقدار 
باشــد منجر به تسلیم شدن وی نخواهد شد.

تقابل ناوهای روسیه و آمریکا 
در شمال دریای عرب

ایرنــا: وزارت دفــاع آمریکا )پنتاگــون( از 
رودررویی یک ناوشکن این کشور با ناو جنگی 
روسیه در شمال دریای عرب خبر داد. پنتاگون 
اعالم کرد: کشتی روسی هشدار کشتی »یو. 
اس. اس. فراگــوت« مبنی بر احتمال برخورد 
دو کشــتی را نادیــده گرفــت و نزدیک بود 
برخوردی به وجود آید. در همین حال وزارت 
دفاع روســیه نزدیک شدن خطرناک یک ناو 
این کشــور به کشتی آمریکایی را رد کرد. در 
بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: کشتی 
جنگی آمریکایی در اقدامــی غیرحرفه ای و 
نقض عامدانه قوانین بین المللی کشــتیرانی، 

مسیر کشتی روسی را سد کرد.

امیدواری به تداوم میراث »قابوس«
ســلطان قابوس بن سعید سرانجام پس از یک دوره طوالنی بیماری عصر جمعه 
درگذشت. انتشار خبر مرگ پادشاه عمان در میانه حوادث ناگوار و افزایش تنش ها 
در منطقه، بسیاری را نسبت به از دست دادن فردی محافظه کار که نقشی مهم در 
کاهــش بحران های منطقه ایفا می کرد ناراحت و درزمینه تداوم میراث وی نگران 
کرد. پادشاه عمان از سال 197۰، یعنی چیزی در حدود ۵۰ سال بر این شیخ نشین 
عربی حکومت کرد. در سالیان اخیر و به ویژه با عضویت عمان در اتحادیه عرب و 
همچنین شورای همکاری خلیج فارس، این کشور نقش مهمی در کاهش مناقشات 
منطقه ای و به ویژه مهار قدرت طلبی عربســتان ایفا کرد. سعودی به عنوان برادر 
بزرگ تر همواره تالش داشته با بهره برداری سیاسی از شورای همکاری خلیج فارس 
دیگر اعضای کوچک تر را به تبعیت از سیاست های خود وادار کند، اما همواره این 
عمان بوده که با ایستادگی مقابل عربستان، قدرت ریاض را تعدیل کرده است. حتی 
در هنگامی که میان عربستان و قطر به عنوان دو کشور مهم شورای همکاری خلیج 
فارس اختالف ایجاد شد، عمان از همراهی مطلق با سیاست های ریاض خودداری و 
نقش بی طرفانه ای اتخاذ کرد. این نقش مثبت و سازنده سلطان قابوس در منازعات 
ایجاد شده میان تهران و ریاض هم رعایت شده و مسقط هیچ گاه در دام سعودی و 
رودررویی با ایران قرار نگرفت، بلکه همواره از در مصالحه درآمده و به عنوان میانجی 
ورود پیدا کرد. همین سیاست منعطف سلطان قابوس سبب شده عمان که تا پیش 
از پادشاهی وی به عنوان شیخ نشینی گوشه گیر شناخته می شد، وارد گود شده و 
به عنوان کشوری بی طرف نقش منحصر به فردی در تحوالت ایفا و مثبت و سازنده 
عمل کند. این نقش تا همین روزهای اخیر هم ادامه داشت و مسقط یکی از پل های 
ارتباطی بین ایران با سعودی و آمریکا بود.میراث قابوس برای عمان، عزت و اعتبار 
و نقش منطقه ای منحصر به فرد بود. حال با توجه به موضع گیری هیثم بن سعید، 
سلطان جدید عمان به نظر می رسد این رسالت درک شده و امیدواری بر آن است 
که سیاســت تسامح مسقط تداوم داشته و این کشور همچنان به عنوان مهره ای 

تأثیرگذار در بحران های منطقه ای ظاهر شود.

طرح ارتش آمریکا علیه چین
ایسنا: رایان مک کارتی، وزیر ارتش آمریکا در مصاحبه با شبکه بلومبرگ گفت: 
ارتش آمریکا قصد دارد یک نیروی متخصص ویژه در اقیانوس آرام مستقر کند که 
مأموریت اصلی آن جمع آوری اطالعات، عملیات سایبری، الکترونیکی و موشکی 
علیه پکن خواهد بود. نیروی جدید عملیاتی ارتش آمریکا قرار است در جزایر شرق 
فیلیپین و تایوان مستقر شود و مجهز به تسلیحات دقیق دوربرد مثل موشک های 
ماورای صوت است تا اهداف زمینی و دریایی را منهدم کند. این اقدام آمریکا در 
شرایطی است که تنش ها بین واشنگتن و پکن در منطقه رو به افزایش بوده است.

 شکست دولت »الجملی« 
در کسب رأی اعتماد پارلمان تونس

العالم: دولت الجملی نتوانست رأی اعتماد نمایندگان پارلمان تونس را کسب کند. 
در نشســت رأی گیری در پارلمان تونس برای اعتماد به دولت الجملی، تنها 71 
نماینده به آن رأی مثبت دادند و 1۳1 نماینده از دادن رأی اعتماد به آن خودداری 
کردند تا به این ترتیب، دولت الجملی در کسب رأی اعتماد پارلمان ناکام بماند. 
به دنبال پیروزی حزب النهضه در انتخابات پارلمانی تونس، این حزب رایزنی های 
خود را برای تشکیل دولت جدید با سایر احزاب و گروه های سیاسی و مستقل این 
کشور شروع کرد. النهضه، حبیب الجملی را به عنوان نامزد این حزب برای تشکیل 
دولت به رئیس جمهور تونس معرفی کرد و قیس سعید با صدور حکمی در 2۴ 
آبان گذشــته او را مأمور تشکیل کابینه کرد. بر اساس قانون تونس، الجملی یک 
ماه فرصت داشت اعضای دولت خود را معرفی کند و از پارلمان رأی اعتماد بگیرد.

11 کشور حق رأی در سازمان ملل را از دست دادند
ایلنا: دبیرکل سازمان ملل در نامه ای 
به رئیس مجمع عمومی اعالم کرد 11 
کشــور به علت نپرداختن سهم مالی 
خود تا اطالع ثانوی حق رأی در مجمع 
عمومی را ندارند. به نوشته وبگاه العربی 
الجدید، این 11 کشور از جمله آفریقای 
مرکزی، جزایر کومور، گامبیبا، لبنان، 
لیستو، سائوتومه و پرنسیب، سومالی، سورینام، تونگا، ونزوئال و یمن سهم مالی خود 
را پرداخــت نکرده اند. در پی اعالم این خبر، وزارت خارجه لبنان نیز در بیانیه ای 
ضمن ابراز تأسف از اینکه لبنان در بین کشورهای ممنوع از رأی در سازمان ملل 
قرار گرفته، تأکید کرد به وظایف خود عمل خواهد کرد و تالش می کند در مهلت 

قانونی باقی مانده حق مالی لبنان را پرداخت کند.

 تعداد کشته های انفجار مسجد شهر کویته
 به 1۵ نفر رسید

پرس تی وی: به دنبال انفجار شــامگاه جمعه در مسجد اسحاق آباد واقع در شهر 
کویته ایالت بلوچستان پاکستان 1۵ نمازگزار جان خود را از دست داده و حداقل 19 
نفر نیز زخمی شدند. »قمرجاوید باجوا« فرمانده ستاد ارتش پاکستان در پیامی این 
حادثه تروریستی را محکوم و اعالم کرد: گروه هایی که دست به کشتار مسلمانان 
در مسجد می زنند بویی از اسالم نبرده اند. تعداد حمالت تروریستی در پاکستان از 
سال 2۰1۴ و پس از شروع عملیات های ضرب عضب و ردالفساد به شدت کاهش 

یافته است و این حمله جزو یکی از حمالت بزرگ دو سال اخیر تلقی می شود.

پیروزی »سای اینگ ون« در انتخابات تایوان
تابناک: سای اینگ ون، رئیس جمهور فعلی تایوان در انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور اعالم پیروزی کرد. وی از که می 2۰16 رئیس جمهور این کشور است 
از مخالفان روابط نزدیک با چین است. براساس گزارش رویترز، سای در یک برنامه 
زنده مناظره انتخاباتی و برای جلب آرای مردم به چین هراسی متوسل شد. نتایج 
نظرســنجی پای شعب پیش از این، از پیروزی ســای اینگ ون از حزب »مترقی 
دموکراتیک« حکایت داشت. پایگاه ژاپن تایمز گزارش داد، بنابر اعالم کمیسیون 
انتخابات تایوان، سای با ۵۸ درصد آرا بر »هان کوو یو« رقیب خود از حزب کومینتانگ 
پیروز شده است. »جیمز سونگ« نامزد سوم نیز تنها ۴ درصد آرا را کسب کرده است. 
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  جهان  سلطان »قابوس بن سعید« پادشاه 
عمان پــس از یک دوره بیمــاری پس از 
۵۰ ســال حکمفرمایی در سن 79 سالگی 
درگذشت. دیوان پادشــاهی عمان در پی 
درگذشــت وی ســه روز عزای عمومی و 
تعطیلی رسمی اعالم کرد. پرچم عمان نیز 
به مدت ۴۰ روز برای ادای احترام به پادشاه 
فقید این کشور نیمه افراشته خواهد بود. وی 
بیشــترین طول دوران پادشاهی را در بین 

حاکمان کشورهای عربی داشت. 
همزمــان بــا اعالم ایــن خبــر، ارتش در 
خیابان های مســقط پایتخت این کشــور 
مستقر شده است. سلطان قابوس که مبتال به 
سرطان روده بزرگ بود هفته پیش از بلژیک 
به کشور بازگشته بود. او در سال های گذشته 
ماه های متوالی را در خارج از کشور به سر برد 
تا روند درمانش کامل شــود. 
عبدالسالم، سخنگوی  محمد 
جنبــش انصاراهلل یمــن، در 
پیامی درگذشت پادشاه عمان 

را تسلیت گفته است.

 قدیمی ترین حاکم منطقه
سلطان قابوس بن سعید در 
1۸ نوامبــر 19۴۰ میالدی 
در شــهر صالله در اســتان 
ظفار واقــع در جنوب عمان 
متولد شــد. قابوس در سال 
197۰ میالدی پدر خود سلطان سعید بن 
تیمور آل بوسعید را در کودتایی آرام و بدون 
خون ریزی کنار گذاشــت و به جای پدرش 
بر مســند حکومت نشست. وی هشتمین 
پادشاه عمان از خاندان بن سعید و کسی بود 
که پس از تصدی قدرت به خاطر موفقیتش 
در یکپارچه سازی کشور آن هم سال ها پس 
از جنگ داخلی، از احترام قابل توجهی میان 
مردم عمان برخوردار بود. اندکی پس از به 
قدرت رسیدن قابوس، او با شورش گروهی 
چپ گرا در ایالت ظفار عمان مواجه شــد، 
ولی توانســت با حمایت شــاه وقت ایران 
و ارتش ایــران بر آن ها غلبه کنــد. از آن 
هنگام تاکنون به عقیده برخی تحلیلگران 
عرب، سلطان قابوس حکومتش را مدیون 
ایرانی هایی می دانست که در روزهای سخت 

به یاری اش شتافتند. 
ســلطان قابــوس در عرصه سیاســی از 
مؤسسان شورای همکاری خلیج فارس در 

سال 19۸1 میالدی بود.
قابوس کشور عمان را که در آغاز زمامداری اش 
ســخت عقب افتاده و منزوی از دنیا بود، به 
سوی پیشــرفت اقتصادی هدایت کرد. او با 
اســتفاده از منابع ارزی ناشی از درآمدهای 
نفتی و جهانگردی، زیرســاخت هایی ایجاد 
کرد و مسکن، مدرســه و بندرگاه ساخت. 
شــکاف های طبقاتی و اجتماعی در عمان 
نسبت به بسیاری از کشــورهای عربی در 
سطح محدودتری است و روند مدرن سازی 
با آسیب ها و محرومیت های اجتماعی شدید 

توأم نبوده است.

 چالش جانشینی
ســلطان قابوس که نماد پایداری و ثبات 
داخلی در عمان شناخته می شد از محبوبیت 
باالیی در بین عمانی ها برخوردار بود، اما به 
دلیل آنکه همسر و فرزندی نداشت، همواره 
بحث و گمانه زنی در زمینه جانشــینی او 
وجود داشــت. با وجود حاکمیت خاندان 
»آل بوسعید« بر عمان طی 1۴ نسل، هیچ 
سازوکاری در مورد تعیین جانشینی ایجاد 
نشده است؛ چرا که خود سلطان قابوس در 

سال 197۰ با کودتا به قدرت رسید.
بر اساس ســاختار موجود عمان، خاندان 
پادشاهی ســه روز فرصت داشت جانشین 
ســلطان قابوس را تعیین کند، در غیر این 
صورت شــورای تعیین جانشین تشکیل 
می شد. این شورا که متشکل از فرماندهان 
ارتش و دادگاه عالی است، وظیفه داشت نامه 
مهروموم شده سلطان قابوس را باز کند که 
در آن نام جانشین خود را اعالم کرده است. 
طبق ماده ششم قانون اساسی، شورای دفاع 
عمان از شورای خاندان سلطنتی درخواست 
کرده اســت که به ایــن شــورا در مورد 
جانشینی سلطان قابوس اظهارنظر و رأی 
خود را مبنی بر انتخاب جانشــین سلطان 
اعالم کنند. شــورای خاندان سلطنتی در 
جواب به شورای دفاعی اعالم می کند آن ها 
به این نتیجه رسیده اند که با توجه به درایت 
و کیاست سلطان قابوس ترجیح آن ها این 
اســت که آن ها به وصیت سلطان قابوس 
عمل کنند )طبق وصیت ســلطان قابوس 
اگر شورای خانواده سلطنتی به نتیجه نرسد 
باید در حضور شورای عالی دفاع، وصیت نامه 
سلطان قابوس باز شده و به آن عمل شود( 
پس از باز شدن وصیت نامه سلطان قابوس 
در حضور شــورای دفاع و شورای خاندان 
ســلطنتی، هیثم بن طارق آل ســعید به 
عنوان ســلطان جدید عمان انتخاب شد. 
بر اســاس گزارش روزنامه گاردین، پادشاه 
عمان پس از وخامت وضعیت جسمی، به 
طور مخفیانه نام جانشین خود را در نامه ای 
مهر و موم شده به شورای خاندان سلطنتی 

فرستاده بود.

 »هیثم بن طارق« 
پادشاه جدید عمان شد

همزمان منابع رسمی عمان نیز از انتصاب 
»هیثم بن طارق آل ســعید« پســر عموی 
سلطان قابوِس فقید به عنوان جانشین وی 
خبر داده اند. هیثم بن طارق )66ساله( بیش 
از یک دهه وزیر میراث و فرهنگ عمان بود. 
او معموالً به عنوان فرســتاده ویژه سلطان 
قابوس فعالیت داشــت و پیشتر در وزارت 
خارجه عمان مشــغول بوده اســت و از دو 
سال پیش هم از جمله گزینه های جانشینی 
پادشاهی عمان بود. شورای پادشاهی عمان 
با برگزاری نشستی با عمل به وصیت سلطان 
قابوس برای تعیین جانشین وی، هیثم بن 
طارق آل سعید را به جانشینی سلطان فقید 
این کشور انتخاب و او رسماً در برابر مجلس 
عمان سوگند یاد کرد. بسیاری از مسئوالن و 
مقامات عمان با سلطان جدید بیعت کرده اند.

 آینده عمان چه خواهد شد؟
سلطان قابوس از چهره های کلیدی سیاست 
خاورمیانــه در چهار دهه گذشــته بود. در 
سال های اخیر، عمان زیرنظر سلطان قابوس 
نقش دیپلماتیک پررنگی در حل اختالفات 
منطقه ای و جهانی به عنوان میانجیگر ایفا 
کرده است. سلطان قابوس همچنین نامی 
آشــنا برای حدود چهار دهه در سیاســت 
خارجی ایران است. او در زمان جنگ قصد 
داشت با واســطه گری و میانجیگری میان 
ایران و عراق زمینه برای برقراری آتش بس 
میان دو طرف را فراهم کند، اما تالش هایش 

در این زمینه چندان نتیجه ای دربرنداشت.
 پس از دوران جنگ تحمیلی نیز در زمینه 
هموار کردن مســیر نزدیکی ایران و آمریکا 
تالش های فراوانی کرد اما اوج کوشش های 
وی در این زمینه به ماجرای آزادی شهروندان 
آمریکایــی متهم به جاسوســی در ایران و 
دســتیابی به توافق هسته ای برمی گردد. در 
مجموع، سلطان قابوس در عرصه اجتماعی و 
سیاسی داخلی نیز نوعی ثبات توأم با اصالحات 
محافظه کارانه را دنبال کرده و به رغم قدرت 
مطلقه اش، با خواست های محدودی که اینجا 

و آنجا در جامعه محافظه کار عمان شــکل 
گرفته همراهی و همگامی نشــان داده است 
تا »ثبات« کشــور و تاج و تخت دستخوش 
بحران نشــود. همین رفتــار در جریان بهار 
عربی که تنش های محدودی در عمان نیز در 
پی داشت، سبب شد این کشور در مجموع 
با عوارض و پیامدهــای محدود، بحران را از 
ســر بگذراند. سلطان قابوس در طول دوران 
طوالنی زمامداری اش محافظه کاری در عرصه 
داخلی و خارجی را پیشه سیاست هایش قرار 
داده و عمان را به عنوان کشوری صلح طلب و 
میانجی در بحران های منطقه مطرح کرده بود. 
حال نخستین سؤالی که پس از مرگ قابوس 
اذهان تحلیلگــران و ناظران تحوالت منطقه 
را مشــغول ساخته این است که آیا این رویه 
محافظه کاری از ســوی حاکمان جدید نیز 
گرامی داشته خواهد شد یا اینکه سلطان هیثم 
عمان را از روحیه تســامح گذشته دور و این 
کشور را وارد ائتالف های منطقه ای خواهد کرد؟ 
به نظر می رسد پادشــاه جدید بر ادامه راه 
سلف خود تأکید دارد. در همین راستا پادشاه 
جدید عمان در نخستین اظهارنظرش پس از 
انتخاب وی به این سمت بر ادامه راه سلطان 
قابوس پادشاه فقید این کشور و خط مشی 
وی در عرصه سیاســت خارجه تأکید کرده 
است. ســلطان هیثم بن طارق اعالم کرد، 
سیاست خارجی ســلطان قابوس را دنبال 
خواهد کرد و به توافق نامه های امضا شــده 
عمان با دیگر کشورها و سازمان های مختلف 

پایبند خواهد بود. 
وی بــا تأکید بــر اصرار پادشــاهی عمان 
بر رعایت »حســن همجــواری و همکاری 
بین المللی و عــدم مداخله در امور دیگران« 
گفت: ما به دنبــال حل اختالفات از طریق 
راهکارهای مسالمت آمیز خواهیم بود. سلطان 
هیثم بر حفظ توافق نامه های منعقد شده این 
کشــور با دیگر کشورها تأکید کرد و گفت: 
عمان به نقش تأثیرگذار خود در سازمان ملل 
متحد و تحقق امنیت بین المللی ادامه خواهد 
داد و به منشورها و توافق نامه هایی که عمان 
با دیگر کشــورها و سازمان های مختلف به 

امضا رسانده، پایبند خواهد بود. 

در سال های اخیر، 
عمان زیرنظر 
سلطان قابوس نقش 
دیپلماتیک پررنگی 
در حل اختالفات 
منطقه ای و جهانی 
به عنوان میانجیگر 
ایفا کرده است
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خـــبر

خطر احیای داعش، محور رایزنی های دو طرف

جهان:»عادل عبدالمهدی« نخســت وزیر دولت پیشــبرد امور 
عراق روز گذشــته ضمن ســفر به اربیل، با مسئوالن منطقه 
کردستان عراق از جمله »مسعود بارزانی« رهبر حزب دموکرات 
کردستان دیدار و گفت و گو کرد. به نوشته وبگاه السومریه نیوز، 
در بیانیه دفتر عبدالمهدی آمده است که در این دیدار، دوطرف 
در خصوص روابط اربیل و بغداد و ضرورت مشــروع دانســتن 
اعتراضات مســالمت آمیز و بحران های حال حاضر در منطقه 
و همچنین موضوع حضــور نیروهای خارجی در عراق بحث و 

گفت و گو کردند.

نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق همچنین تأکید کرد، اربیل 
و بغداد در تمامی موضوعات از جمله مسائل داخلی و خارجی 
به یکدیگر اعتماد کافی دارند و در جریان بحران حال حاضر در 
عراق نیز باید با یکدیگر همکاری کرده و هماهنگ باشند و مانع 
از سوءاســتفاده داعش شوند. عبدالمهدی افزود: »ما از ابتدا نیز 
اعالم کردیم در روابط خارجی روابط متوازن با تمامی کشورها 
برقرار می کنیم و در سیاست محوربندی ها وارد نمی شویم. ما 
خواهان دشمنی با هیچ کس از جمله ایاالت متحده نیستیم«. 
در این دیدار »مسعود بارزانی« نیز گفت: اربیل در جریان میزان 
سختی هایی است که بغداد با آن روبه رو شده و با هر تصمیمی 
که منافع عراق و ثبات و حاکمیتش را حفظ کند، همراه است. 

 عبدالمهدی در »اربیل« چه پرونده هایی را بررسی کرد؟
همزمان منابع مختلف خبری با اشاره به سفر نخست وزیر عراق 
به منطقه اقلیم کردستان عراق گزارش دادند، عبدالمهدی در 
این ســفر پرونده های متعددی را بررسی کرد که در خصوص 
اوضاع جاری و اخیر در عراق و منطقه اســت. طبق گفته این 
منبع، عبدالمهــدی در این گفت وگوها موضوعات مهمی مثل 
انتخاب نخست وزیر جدید یا امکان باقی ماندن وضعیت کنونی 

تا فرا رســیدن دوره انتقالی را بررسی کرده است. نخست وزیر 
دولت پیشــبرد امور عراق، همچنین موضــوع اخراج نظامیان 
آمریکایی از کشورش را با مقامات اقلیم در میان گذاشته است. 
»تنش آمریکا بــا ایران و تمایل ُکردها برای باقی ماندن نیروها 
و پایگاه هــای آمریکایی« از جمله موضوعات مهمی اســت که 
نخست وزیر عراق آن را با طرف ُکردی بررسی کرده است. ُکردها 
به عبدالمهدی گفته بودند با موضوع خروج نظامیان آمریکایی 
از اقلیم کردســتان موافقت نخواهند کرد و وارد این تنش هم 
نخواهند شد. بغدادالیوم به نقل از این منبع افزود: خطر داعش و 
تهدیدهای آن برای مناطق مورد منازعه بغداد و اربیل و مسئله 
حقوق ]کردستان در بودجه و قوانین[ از جمله موارد دیگر است 

که در این دیدارها بررسی شد. 
عراق از ابتدای اکتبر گذشــته با آغاز اعتراضات خیابانی، شاهد 
نوعی آشــوب و ناامنی است. در هفته گذشــته نیز نیروهای 
آمریکایی با نقض حاکمیت عراق، اقدام به ترور دو تن از فرماندهان 
مقاومت ایران و عراق کردند. جمعه سیزدهم دی ماه، پهپادی 
آمریکایی با حمله به خودرو ســردار ســپهبد قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس ســپاه و ابومهدی المهندس، نایب رئیس 
حشدالشعبی، آن ها را به همراه همراهانشان به شهادت رساند.

گزارش 
نخست وزیر عراق ضمن سفر به اربیل با مقامات اقلیم کردستان دیدار کرد
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