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 ............ صفحه 7

  پشت صحنه حمله به  نفتکش ایرانی در نزدیکی بندر جّده چیست؟  

ترقه بازی در دریای سرخ
آمارها از خیل چشمگیر مسافران 

حرم حسینی نسبت به سال 
گذشته می گویند

افزایش 
سه برابری 

زائران ایرانی 
اربعین

 سیاست  یــک فروند نفتکش سوپر تانکر ایران صبح دیروز در آب های دریای سرخ و 
در نزدیکی بندر جده عربستان سعودی دچار حادثه شد و دو انفجار به مخازن آن آسیب 
وارد کرد. گفته شــده این انفجارها که در ساعت 5 و 5:20 بامداد رخ دادند، می تواند در 
نتیجه یک عملیات تروریستی یا حمله موشکی رخ داده باشد؛ موضوعی که اگر صحت 
آن اثبات شــود چالش امنیتی جدیدی را رقم خواهد زد و معادالت منطقه ای را از ابعاد 
مختلف سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی تحت تأثیر قرار خواهد داد. خوشبختانه در 
این حادثه خدمه کشتی ایرانی آسیبی ندیدند،اما انفجار سبب نشت نفت از مخازن آسیب 

 ............ صفحه 2دیده کشتی به دریا شد. اما پس از چند ساعت ملوانان ...

 جامعه  با نزدیک شــدن به اربعین حســینی 
مرزهای کشور شاهد سنگین ترین ساعات تردد 
زائران اربعین است.حضور چشــمگیر زائران در 
مرزها به گونه ای است که قاسم سلیمانی  دشتکی، 
استاندار ایالم از به هم خوردن معادالت پیش بینی 
شده در اربعین امسال خبر داده و می گوید: پیش 
از این برآوردها حضور 3میلیون زائر را رقم می زد 
اما آنچه امروز می توان گفت این است که حضور 
5میلیــون زائر در اربعین 98 محقق می شــود.

از سوی دیگر ســردار حیدر عباس زاده، فرمانده 
انتظامی خوزستان از استقبال گسترده زائران در 
دو مرز شــلمچه و چذابه خبر داده و با اشاره به 
اینکــه از ابتدای ماه صفر تاکنون 470هزار نفر از 

پایانه مرزی شلمچه ...

 اقتصاد ایران 
در کدام بخش ها محتاج 

نظارت بیشتر است؟

بانک، گمرک 
و امور مالیاتی 

نیازمند شفافیت

 قدس تصمیم ترامپ 
برای خروج نظامیان 

کشورش از خاورمیانه را 
مورد بررسی قرار می دهد

پایان رؤیای 
آمریکایی

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 6

برندگان نوبل ادبیات 
سال های 2018 و 2019 

معرفی شدند 

در ستایش 
نسل ُکشی!

 ............ صفحه 9

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
نصراهلل تاجیک

»رجب طیب اردوغان« برای ایجاد یک نوار مرزی تحت عنوان »منطقه امن« در 
جنوب غربی کشورش و جداســازی کردهای سوریه از کردهای ترکیه، نواری به 
عمق 32 کیلومتر و طول 480 کیلومتر را برای اسکان حدود 2 میلیون آواره سوری 

در نظر گرفته است. موضوعی که خود نقض...

 سیاست پاندولی اردوغان 
و ادامه بحران در سوریه

 ............ صفحه 2

 

10 7 2
انصاری فرد در گفت وگو با قدس: وزیرکار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با قدس تصریح کرد آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد:

بدون غرور و با تمام قوا
به بحرین می رویم 

اجرای قانون حمایت از معلوالن به 
امید حمایت شرکای اجتماعی

دشمن از اجتماع عظیم اربعین
 واهمه دارد

در مسیر تمدن  نوین اسالمی
مروری بر مهم ترین توصیه های رهبر معظم انقالب درباره راهپیمایی اربعین

 ............ صفحه های 4 و 5

 ظرفیت سازی تمدنی در اربعین
 رساهنموکب اربعین حسینی، طلیعه ظهور امت واحده

تیم دانشجویی روبوکاپ مدال های مسابقات 2019 را تقدیم بارگاه منور رضوی کرد  

b هدیه ای علمی به آستان عالم آل محمد
 ............ صفحه 3

صفحه 1   1398/07/20

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 در نظر دارد 5 دســتگاه خودرو مــازاد بر نیاز خود 
را شــامل )1- یک دســتگاه خودرو پژو ۴0۵ جی ال 
ایکس مدل 1383 2- یک دســتگاه خودرو پژو ۴05 
جی ال ایکس مدل 1383  3- یک دســتگاه خودروی 
وانــت مزدا مــدل 138۴ ۴- یک دســتگاه اتوبوس 
بنز مدل 1387 ۵- یک دســتگاه خودروموسو مدل 
2005 ( به صورت قابل تبدیل به پالک شــخصی از 
طریق مزایده عمومی به فروش برســاند متقاضیان 
مــی توانند جهت دریافت شــرایط و اســناد مزایده 
خودروهای مزبور به ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irمراجعه 
نمایند .ضمنا هزینه های کارشناســی و درج آگهی 
بــر عهده برنده / برندگان مزایده بوده و دانشــگاه 
در رد یــا قبول هر یک یا کلیه پیشــنهادات واصله 

مختار است .
/ع روابط عمومی دانشگاه  

98
09
05
8

فراخوان مزایده نوبت اول
کلینیک ویژه مستقل سیدی 

شرح در صفحه۴

/ع
98
09
04
3

فراخوان مناقصه نوبت اول
پروژه بیمارستان 320 

تختخوابی شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه۴

/ع
98
09
04
6

آگهی مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری
 تاریخ مزایده دوشنبه مورخ 98/7/29 ساعت 12

 جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده با تلفن 0۵138۴21۵23 
تمــاس حاصــل و یا به آدرس بلوار بعثــت احمدآباد ، بین رضــا و طالقانی پالک ۵0 
مراجعه فرمایید . ســپرده شــرکت در مزایده مبلغ پنجاه میلیــون ) ۵0.000.000(  
ریال می باشــد که می بایســت به صورت چک رمزدار بانکی و یا واریز به حساب در 
وجه حســاب ســازمان موقوفات ملک که در اســناد مزایده ذکر شــده است و یا اخذ 
ضمانتنامه بانکی حداکثر تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/7/29 به ضمیمه  
پیشــنهاد تحویل گردد . به پیشــنهادات مبهم – مشــروط و فاقد سپرده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
 سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

 سازمان موقوفات ملک

ع 9
80
90
41

/ع
98
09
04
2

سرکار خانم دکتر فاطمه ریاسی
 موفقیت ارزشــمندتان  در آزمون تخصصی پزشکی رشته داخلی که 
مرهون همت و تالش های مجدانه شماســت را صمیمانه تبریک عرض 
نموده، توفیق روز افزونتان را در استمرار راه پدر فقیدتان و خدمت 
به جامعه و بیماران این مرز و بوم از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

 مادر- همسر- برادرانت

/ع
98
08
96
7

/ع
98
08
12
9

جناب آقای جهانگیر افضلیان
مشاور محترم ریاست کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد 

درگذشت والده گرامیتان حاجیه خانم عبادی را به شما و خانواده داغدارتان 
صمیمانه تسلیت عرض می نمایم

علی رزاقی بهار

aq
r.i
r :

س
عک
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روزنامـه صبـح ایـران

ربیعی: نیازی نمی  بینیم به نیابت از یمنی ها وارد گفت  و گو با عربستان شویم  سیاست: علی ربیعی سخنگوی دولت در مورد میانجیگری عمران خان میان ایران و عربستان، گفت: کشورهای متعددی با حسن 
نیت، کوشیده  اند میانجی تنش  زدایی تهران - ریاض شوند و برخی از آن ها حامل پیام سعودی ها هم بوده  اند. وی بیان داشت: در سطح رسانه  ای، حداقل، نخست  وزیر پاکستان به  طور رسمی اعالم کرد که ولیعهد عربستان 

از وی خواسته تا با رئیس  جمهور ایران درباره سعودی  ها مذاکره کند. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور بیان داشت: ما نیازی نمی بینیم به نیابت از یمنی ها یا در غیاب آن  ها وارد گفت  و گو با عربستان شویم.

فروند  یک  خلیل خانه    سیاست/آرش 
نفتکش ســوپر تانکر ایران صبــح دیروز در 
آب های دریای سرخ و در نزدیکی بندر جده 
عربستان سعودی دچار حادثه شد و دو انفجار 
به مخازن آن آسیب وارد کرد. گفته شده این 
انفجارها کــه در ســاعت 5 و 5:20 بامداد 
رخ دادنــد، می تواند در نتیجه یک عملیات 
تروریســتی یا حمله موشکی رخ داده باشد؛ 
موضوعی که اگر صحت آن اثبات شود چالش 
امنیتی جدیدی را رقم خواهد زد و معادالت 
منطقه ای را از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، 
نظامی و اقتصادی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

خوشــبختانه در این حادثه خدمه کشتی 
ایرانی آسیبی ندیدند،اما انفجار سبب نشت 
نفت از مخازن آســیب دیده کشتی به دریا 
شد. اما پس از چند ساعت ملوانان و خدمه 
کشتی موفق شدند این نشت نفت را تا حد 
زیــادی مهار و در کنترل درآورده و وضعیت 
کشتی را پایدار کنند. این اتفاق به سرعت بر 
بازار نفت تأثیر گذاشت و سبب جهش چند 
دالری قیمت نفت در همان دقایق اولیه شد.

برخــی منابع خبری از جملــه یورونیوز در 
همان ساعات اولیه به نقل از مقامات شرکت 
ملی نفتکش ایــران مدعی اصابت دو فروند 
موشــک به این کشتی شــدند؛ ادعایی که 
البته پس از ســاعتی شرکت ملی نفتکش 
ایران، مالک کشــتی سابیتی آن را تکذیب و 
تعیین علت حادثه را منوط به 
انجام تحقیقات دانست.  با این 
حال شرکت ملی نفتکش در 
توضیح بیشتر آسیب های وارد 
شــده، در اطالعیه ای گفت: 
»این ســانحه آسیب دیدگی 
در مخازن یک و 2 در قسمت 
سمت راست  بدنه کشتی به 
ابعاد نیم تا یک و نیم متر ایجاد 
که  اســت«. موضوعی  کرده 
احتمال یک حمله تروریستی 
را بیشتر تقویت می کند. با این 
حال تصاویر اولیه از کشــتی 
نشــان می دهد که آسیب به 
نفتکش ایران جدی نیست و انفجارها شدید و 
مؤثر نبوده اند و کشتی در حالت عادی به نظر 
می رسد. ســخنگوی وزارت خارجه ایران در 
واکنش به هدف قرار گرفتن نفتکش ایرانی در 
دریای سرخ گفت: همه مسئولیت های ناشی 
از این اقدام بر عهده عوامل این ماجراجویی 

خطرناک است.

 نشانه های یک توطئه
این رویداد به ویژه اگر ثابت شود یک حمله 
ســازمان یافته از سوی کشــوری خاص یا 
یک عملیات تروریستی هدایت شده باشد، 
نگرانی های عمیق و جــدی را به ویژه برای 
امنیت بــازار نفت جهان بــه وجود خواهد 
آورد؛ زیرا به آن معناســت که در شرایطی 
که کشورهای زیادی تالش می کنند بحران 
و تنش در منطقه خلیج فــارس و تأثیرات 
آن بر امنیــت انرژی جهان را کاهش دهند، 
جریانی به دنبال توسعه و گسترش این بحران 
به مناطق و آبراهه های دیگر از جمله دریای 
سرخ است و تمایل دارد آنچه را برخی منابع 
رســانه ای جنگ نفتکش ها نام داده بودند، 
شعله ور کرده و از این طریق بازیگران جدید و 

فرامنطقه ای را وارد ماجرا کنند.
از ســوی دیگر انفجار یــا حمله به نفتکش 
»ســابیتی« در شرایطی رخ داده که منطقه 
درگیــر رویدادهایی تعیین کننــده و بعضاً 
تنش هایی حســاس و جدی است که باید 
در تحلیل این موضــوع آن ها را مورد توجه 
قــرار داد. از یک ســو جمهوری اســالمی 
ایران پیشــنهاد »صلح هرمــز« را ارائه داده 
و در روزهــای اخیر تماس هــا و رایزنی های 
دیپلماتیک در کنار دیپلماســی عمومی و 
رسانه ای تهران برای پیشــبرد این طرح با 
همســایگان پیرامون خلیج فــارس و تنگه 
هرمز به جد در جریان بوده اســت، از سوی 
دیگر میانجی منتخب محمد بن ســلمان 
یعنی عمران خان، رئیس جمهور پاکستان 
در راه تهران اســت تا آن گونه که اسالم آباد 
اعالم کرده، ابتکاراتش را برای کاهش تنش 
میان تهران و ریاض مطرح و دنبال کند و از 
سوی دیگر بحران در سوریه یا حمله ترکیه 
به شمال این کشور علیه کردها وارد مرحله 

جدیدی شــده و نگرانی های جدی را برای 
جامعه جهانی رقم زده و بالطبع همه توجهات 
معطــوف به این رخداد اســت. این موضوع 
فرصت مناسبی را ورای اقدامات تخریبی و 
ایذایی در سایه تمرکز جامعه جهانی بر یک 

بحران در شمال سوریه فراهم می آورد.
نشانه ها و سرنخ های متعددی در این ماجرا 
وجود دارد که نشان می دهد کسی به دنبال 
ایجاد یک جرقه به طمع افروخته شدن آتش 
یک فتنه و رویارویی یا بر هم زدن تالش های 
دیپلماتیــک برای تغییر روند سیاســی در 
منطقه و موفقیت طرح ایران و مانع تراشی 
در برابر گرایش عربستان به کاهش تنش با 
ایران اســت. جمهوری اسالمی ایران اکنون 
در منطقه کامالً در موقعیت برتر قرار گرفته 
اســت. در شــورای همکاری خلیج فارس، 
عمان، کویت و قطــر و عراق به طرح صلح 
هرمز واکنش مثبت نشــان داده و همراهی 

خود را با آن اعالم کرده اند.
نفتکش ایرانی ســابیتی از مبدأ بندر فجیره 
عمان راهی آب های دریای ســرخ شــده، 
بندری کــه چند ماه پیــش چند نفتکش 
ســعودی در آب هــای نزدیــک آن هدف 
حمله ای مشــکوک قرار گرفتنــد که کاماًل 
ساختگی به نظر می رسد و جهان هیچ گاه 
ادعای عربســتان در مورد اینکه آن حمله از 
سوی ایران بوده و اساساً حمله موشکی بوده 
را باور نکرد. از سوی دیگر حمله به نفتکش 
ایران در 60 مایلی بندر جده در دریای سرخ 
آن هم از سمت شرق کریدور دریایی، آن گونه 
که بیانیه وزارت خارجه ایران توصیف کرده، 
صورت گرفته و سومین موضوع قابل توجه 
اینکه این اتفاق درســت، یــک روز پیش از 
سفر عمران خان فرستاده محمد بن سلمان 

به تهران برای میانجیگری صورت می گیرد.

 هوشیاری در برابر دام دشمنان
گمانه زنی درمورد این اتفاق با این مؤلفه ها 
از چنــد حالت خارج نیســت؛ یا اینکه یک 
طرف بازی به دنبال ارسال پیام یا به دست 
آوردن یک برگ بازی در حاشیه تالش های 
دیپلماتیک برای کاهش تنش است و یا اینکه 
یک عامل سوم با درک نشانه های تغییر در 
فضای منطقه نگران شده و به دنبال بر هم 
زدن این فضا و بازآفرینی تنش برآمده است 
و امیدوار بوده یا هســت که این اتفاق سبب 
یک واکنش نسنجیده و شعله ور شدن آتش 

نزاعی نو در منطقه باشد.
مصیب نعیمی، کارشناس مسائل منطقه در 
این زمینه می گوید: دشــمنانی هستند که 
رصد می کنند تا آرامش به منطقه ما نیاید؛ 
زیرا این وضعیت از یک ســو زمینه حضور و 
نفوذ آن ها را فراهم می آورد و اساســاً حیات 
برخی از این دشــمنان در وجود ناآرامی  و 
بحران است و متأســفانه نادانی و همراهی 
برخی کشــورها در منطقه بــا آن ها نیز به 

تشدید این وضعیت کمک کرده است.
وی افــزود: باید کامالً منطقــی و اصولی با 
این گونــه وقایع برخورد شــود؛ زیــرا ایران 
مسئول امنیت منطقه است و همواره تالش 
کرده یک همگرایی در کشورهای منطقه در 
برابر دشمن اصلی جهان اسالم در منطقه و 
دشــمن بزرگ فرامنطقه ای به وجود آید. از 
این رو الزم است تا مسبب اصلی این ماجرا 
شناخته شــده و تاوان پس دهد. ابوالفضل 
ابوترابی اما این حمله را یک اقدام و عملیاتی 
بی ارزش به لحاظ راهبــردی، بدون تأثیر و 
پیش پا افتاده می داند و می گوید: در هفته ها 
و ماه های اخیر دشمنان اقدامات متعددی 
را برای فشــار بر ایران و جلوگیری از راهبرد 
تهران بــرای حل اختالفات با کشــورهای 
منطقه به کار بسته اند، از جمله ایجاد آشوب 
در عراق، طراحی حمله به شــمال سوریه با 
هدف بر هم زدن دوباره اوضاع سوریه که رو 
به ثبات می رفت، اتهام زنی به ایران در مورد 
حمله به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان و 
حاال هم حمله به نفتکش ایران. این نماینده 
مجلس تأکید می کند این اقدامات از یک سو 
برای فشار بر ایران برای پذیرش خواسته های 
آمریــکا و عربســتان در مذاکــره و زمینه 
ســازی برای طرح خواسته هایشان از سوی 
میانجی هایی است که فرستاده اند و از یک 
سواقدامی در جهت تغییر معادالت امنیتی به 

نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا.

 پشت صحنه حمله به  نفتکش ایرانی در نزدیکی بندر جّده چیست؟

ترقه بازی در دریای سرخ

 دو شــهروند اســترالیایی که به خاطر عکاســی از مراکز حساس کشورمان در 
بازداشت بودند، آزاد شدند تا دانشجوی ایرانِی بازداشت شده در استرالیا آزاد شود؛ 
اتفاقی که یک بار دیگر همچون ماجرای توقیف نفتکش ایرانی و آزاد ســازِی آن از 
سوی انگلیسی ها به خاطر اقدام متقابل کشورمان، ثابت کرد که در برابر غرب، فقط 

یک زبان و منطق جواب می دهد و آن هم »زور« است والغیر. 09030001759
 سالم این 45 هزار تومان که یارانه می دهید این قدر ارزش ندارد که به سر مردم 
منت می گذارید 45 هزار تومان ارزشــش شده 4 هزار و500تومان؛ پول یک قبض 

برق هم نمی شود. 09150004936
 مردم فرار مالیاتی افرادی که به جای استفاده از کارتخوان تقاضای دریافت وجه 

نقد می کنند را با شماره گیری 1526 گزارش دهند. 09150009890
 شکی نیست و طبق معمول زد و بندی بین پیمانکار شهربازی و مدیران مربوط 
شــهرداری بوده که پیمانکار در طول این مدت ریالی پرداخت نکرده و میلیارد ها 
تومان به جیب زده و می داند ملکی که در رهن قرار داده به اندازه نیمی از بدهیش 
نیست تازه اونم اگر قابل فروش باشد و یا جعلی نباشد. یاد پیمانکار سالن ورزشی 
اداره برق و مدیر آن افتادم که از پیمانکار 500میلیون رشوه گرفته بود، ولی اینجا 

پیمانکار شهرداری را نقره داغ کرده است .09150001600
 از تکرار عزاداری برای مظلومیت امام حسین)ع( نه تنها خسته نمی شویم بلکه 
هرساله بر شکوه آن افزوده می شود. عزاداری برای آن حضرت یک »حس فطری« 
برخاسته از فطرت و ذات انسان است. انسان ذاتاً و فطرتاً هرگاه بشنود انسانی مظلوم 
واقع شــده و عده ای بر او ظلم روا داشتند، ناراحت و غمگین می شود، به خصوص 
که این انسان، شخصیتی برجسته و تأثیر گذار باشد. امام صادق)ع( فرمودند: اموری 
که بافطرت الهی انسان سر و کار دارد، انسان باتکرار آن خسته نمی شود مثل طلوع 
خورشید که همه روزه اتفاق می افتد ولی خسته نمی شویم امسال اربعین تماشایی 

تر خواهد شد. لبیک یا حسین)ع(. 09030001759
 غارت بیت المال از ســوی عده ای فاسد و ســودجو که منفعت جمعی را فدای 
منفعت شخصی کرده اند اعتماد مردم به مســئوالن را از بین می برد. از مسئوالن 
تقاضا داریم همان گونه که رهبر معظم انقالب تأکید کرده اند با این افراد با قاطعیت 

برخورد و حق مردم از آن ها بازپس گرفته شود. 9150000211
 در کشــورهای مختلف دنیا یک شبکه تلویزیونی اختصاصی وجود دارد که با 
پخش مســتندهای تاریخی نســل جدید خود را با تاریخ گذشته و معاصر آشنا 
می کنند اما متأســفانه در کشــور ما با آن تاریخ غنی، نه تنها این مسئله دیده 
نمی شود بلکه شــاهد حذف تدریجی برنامه های تاریخی از تلویزیون کشورمان 

هستیم. 9360006158
 یکی از نشــانه های یک پزشک خوب این است که با صبر و حوصله به حرف 
بیمار گوش و ســپس او را راهنمایی می کند. اما امروزه بیشــتر پزشک ها فقط 
به فکر نســخه نوشــتن بوده و وقت کافی را به بیمــاران اختصاص نمی دهند. 

 9150003571

کمالوندی خبر داد
افزایش ذخایر غنی سازی ایران

ایرنا: سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: 
ذخایر غنی ســازی ایران و تعداد ماشین ها 
در حال افزایش اســت و اروپایی ها و آمریکا 
از کاهش تعهدات کشورمان در برجام نگران 
هستند. بهروز کمالوندی در گفت وگو با برنامه 
»رو در رو«، با اشاره به وضعیت مناسب صنعت 
هسته ای کشورمان، گفت: این صنعت همیشه 
برای ایران و همه کشورهایی که از آن استفاده می کنند، اقتدار زا بوده و به همین دلیل نیز 

مایه نگرانی غربی هاست و تالش کرده اند ایران را در این عرصه متوقف کنند.
وی با اشاره به مزیت های فناوری هسته ای،افزود: فشار ابرقدرت ها سبب ایجاد فرصت برای 
ایران در حوزه هسته ای شده است و در حال حاضر می توانیم بهترین سانتریفیوژها را به 
راحتی تولید کنیم و اگر پیشرفت های هسته ای در دهه های گذشته نبود، در حوزه های 

مختلفی مانند دارو با مشکالت زیادی مواجه می شدیم.
کمالوندی افزود: رهبر معظم انقالب پیش از امضای برجام شروطی گذاشتند، از جمله 
اینکه در برنامه بلند مدت هسته ای، به کف 1۹0 هزار سو برسیم و برنامه ریزی ها نیز بر 
همین اســاس صورت گرفت. در حال حاضر نیز با برنامه ای که بر اســاس برجام پیش 
می رود، می توانیم در بلند مدت و در انتهای برنامه 15 ســاله به 1۷2 هزار سو برسیم و 
حتی بر اساس اینکه ماشین ها و دستگاه ها به چه نحو تکامل پیدا کنند، می توانیم به یک 

میلیون سو نیز دست یابیم.

بروجردی:
در صحنه بین الملل باید مطالبات خود را شجاعانه طرح کنیم

مهر: عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما نباید در مقابل 
دشمن هیچ گونه هراســی داشته باشیم و باید مطالبات خود را شجاعانه مطرح کنیم. 
عالءالدین بروجردی با بیان اینکه انقالبی بودن، انقالبی اندیشیدن و انقالبی عمل کردن 
هیچ منافاتی با مذاکره ندارد،گفت: ما در طول سال های پس از انقالب همواره مذاکره را 
به عنوان یک امر منطقی در روابط بین الملل پذیرفته و در این راستا عمل کرده ایم. وی 
تصریح کرد: مسئله حائز اهمیت در این زمینه آن است که در مذاکرات باید مواضع انقالبی  
را به عنوان یک محور اساسی مدنظر داشته باشیم و فضای گفتمان را به گونه ای پیش 

ببریم که منافع ملی کشور حفظ شود.

مقاله ظریف در روزنامه الرأی کویت در خصوص طرح صلح هرمز
سیاست: وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مقاله ای در روزنامه الرأی کویت به تشریح 
طرح صلح هرمز پرداخت. در بخشــی از این مقاله آمده اســت:  منطقه هرمز اهمیتی 
راهبردی در تجارت بین الملل و انرژی دارد. روزانه حدود 15 میلیون بشــکه نفت از این 
منطقــه در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و همزمان حجم انبوهی از کاال میان 

کشورهای وابسته به این منطقه و بیرون آن دادوستد می شود. 
شرایط بحرانی کنونی ما را باید به این باور برساند، آنچه منطقه برای نیل به امنیت پایدار 
بدان نیاز حیاتی داشته و متأسفانه تاکنون از آن بی بهره بوده، رسیدن به این باور مشترک 
است که امنیت از طریق خریدهای هنگفت تسلیحات و پیمان های نظامی با قدرت های 
خارجی حاصل نمی شود، بلکه امنیت در گرو اعتماد و تکیه بر مردم و توانمندی های ملی 
و تقویت ارتباطات حسن همجواری با دیگر کشورهای منطقه است. بر این مبنا »پویش 
صلح هرمز« توسط رئیس جمهور روحانی در سخنرانی خود در اجالس مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد ارائه شــد. این طرح بر اصولی چون تعهد به اهداف و اصول ملل 
متحد، حسن همجواری، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، خدشه ناپذیری مرزهای 
بین المللی، حل و فصل مســالمت آمیز تمامی اختالفات، رد تهدید یا توسل به زور و یا 
مشــارکت در هرگونه ائتالف  یا پیمان  نظامی علیه یکدیگر، عدم مداخله در امور داخلی 
و روابط خارجی یکدیگر، احترام به مقدسات و نمادهای )رموز( ملی، مذهبی و تاریخی 
یکدیگر و احترام متقابل، منافع متقابل و جایگاه برابر همه دولت های منطقه استوار است.

خشم پمپئو از عدم تصویب »کنوانسیون پالرمو« در ایران
تابناک: در حالی که تصویب کنوانســیون 
»ســازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم 
سازمان یافته فرا ملی« معروف به کنوانسیون 
پالرمو در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
متوقف شــده، اما »مایک پمپئو« وزیر امور 
خارجــه آمریکا به صورت غیرمســتقیم بار 
دیگر خواستار تصویب آن شد. پمپئو در روز 
پایان مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی و تصویب پالرمو، در صفحه 
شخصی توییتر خود مدعی شد: »اگر ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پایبندی 
به اســتانداردهای ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی بود، کنوانسیون پالرمو و 

کنوانسیون ]مقابله با[ تأمین مالی تروریسم را فوراً تصویب می کرد«.
در کنوانســیون پالرمو، تعهداتی به کشورهای عضو، تحمیل شده است که عمده آن در 
جرم انگاری پولشویی، خالصه می شود. این کنوانسیون که دی ماه سال گذشته در مجلس 
به تصویب رسید، در صورت تصویب، می تواند مشکالت و خسارت های فراوانی برای ایران 
به وجود بیاورد.  پمپئو چند ماه پیش نیز )سیزدهم خرداد( خواستار تصویب فوری و بدون 
 CFT یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و FATF حق شرط لوایح مرتبط با
توسط ایران شــده بود.  اصرار آمریکا مبنی بر اینکه ایران »بدون تأخیر« و »بدون حق 
شرط« به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بپیوندد، نشان دهنده برنامه ریزی ویژه آن برای 

افزایش فشار بر ایران از طریق این کنوانسیون هاست.

 سیاست پاندولی اردوغان 
و ادامه بحران در سوریه

»رجــب طیب اردوغان« بــرای ایجاد یک نوار 
مرزی تحت عنوان »منطقــه امن« در جنوب 
غربی کشورش و جداســازی کردهای سوریه 
از کردهای ترکیه، نواری به عمق 32 کیلومتر 
و طــول 480 کیلومتر را برای اســکان حدود 
2 میلیون آواره ســوری در نظر گرفته اســت. 
موضوعی که خود نقض غرض اســت؛ چرا که 
اردوغان با این اقدام خود، منطقه ای که در حال 
حاضر از امنیت کافی برخوردار اســت را ناامن 

می کند. 
در حــال حاضر تفاوت میان اهــداف واقعی با 
اهــداف اعالمی و عدم شــفافیت در بیان این 
منظور نه تنها هیچ کمکی به ترکیه نمی کند، 
بلکه مخاطرات بســیاری نیز به دنبال دارد. با 
در نظر گرفتن چنــد پیش فرض می توان این 
موضوع را بهتر تبیین کرد. نخســت آنکه این 
موضوع که هر کشوری برای تأمین دغدغه های 
امنیتی خود بخواهد در امور کشور دیگر دخالت 
کرده و مرزهای بین المللی را نادیده بگیرد، نه 
تنها مشروع نیست، بلکه در دنیای کنونی قابل 
پذیرش هم نیســت و می تواند سبب به خطر 

انداختن امنیت در تمام دنیا شود. 
از سوی دیگر  می توان به رفتارهای پاندولی ترکیه 
اشاره کرد. در حالی که با آغاز ماجرای سوریه، 
اردوغان موفق شده بود مشکالت خودرا  با بشار 
اسد برطرف ســازد، اما با شکل گیری جریان 
موسوم به بهار عربی، به فکر حذف رئیس جمهور 
سوریه افتاد و با این کار، اشتباه مهلکی مرتکب 
شد که روند توسعه سیاسی و اقتصادی ترکیه 
را تحت تأثیر قرار داد. جاه طلبی های شخصیتی 
اردوغان و سیاست »نوعثمانی گری« وی سبب 
می شود تا هر از گاهی برای مطرح کردن خود 
در منطقــه و حتی دنیا عملیاتی این چنین را 
برنامه ریزی کند. همیــن تفکر جاه طلبانه نیز 
سبب شد تا این کشــور برای حذف بشار اسد 
به تأمین مالی داعش بپــردازد. در ادامه اما با 
ســرمایه گذاری جمهوری اسالمی ایران و فهم 
صحیح قضیه توســط قطری هــا در خصوص 
مخاطرات ایــن روند، ترک ها در اقدامی خالف 
گذشته به مبارزه با داعش روی آوردند که البته 

واقعی به نظر نمی رسد. 
در عین حال ترکیه به نوعی با این جایگزینی 
نیرو به دنبال انضمــام دوفاکتو منطقه مرزی 
شمال ســوریه به ترکیه است. ممکن است به 
طور رســمی این توان را نداشــته باشد، اما با 
آوردن نیروهــای ترکمن و ارتش آزاد به اضافه 
تمهیدات دیگر قصد دارد به صورت غیررسمی 
این منطقه را بــه مرزهای خود اضافه کند. به 
هر حــال اردوغان در ایجاد یــک نوار امنیتی 
دچار چند اشــتباه مهلک خواهد شد. نخست 
تغییر جمعیتی این منطقه است. این موضوع 
-که هدف اصلی اردوغان نیز اســت- در کنار 
اســکان مهاجران و پناهجویــان به یک تنش 
دائمــی در این منطقــه می انجامد که خالف 
اهداف صلح جویانه ســازمان ملل است. ضمن 
آنکه این رویکرد می تواند موجب مختل شدن 
روند توسعه در هر کشوری  شود. به ویژه اینکه 
خاورمیانه محور اصلی تأمین انرژی جهان است 
و افزایــش ناامنی هــا در آن کل دنیا را متأثر 
می کند. ناپایداری مرزهای رســمی و قانونی از 

دیگر مخاطرات این اقدام ترکیه است. 
در عین حــال ترکیه در حال حاضر از بابت 
2میلیــون مهاجــر مذکور، هــم از اتحادیه 
اروپا و هم سازمان ملل کمک قابل توجهی 
دریافت می کند، پــس نمی توان قبول کرد 
این کشور برای رهایی از هزینه این آواره ها 
چنیــن اقدامی کرده باشــد. دوم آنکه این 
مهاجران از هر کجا که آمده اند با امن شدن 
سوریه باید به خانه و کاشانه خود بازگردند 
و نیازی بــه جابه جایی جمعیتی نیســت؛ 
بنابراین بهتر اســت ترکیه در وهله نخست 
به دولت ســوریه کمک کند تا حاکمیتش 
بر سراسر کشــورش برقرار شود و از طریق 
سازوکار داخلی، مشــارکت و روند سیاسی 
کشور خود را اداره کند، روندی که در ادامه 
می توانــد در بردارنده خواســته های ترکیه 

باشد.

سردار فدوی:
 دشمنان در شرایط کنونی 

به مرحله التماس رسیده اند
سیاست: جانشین فرمانــده ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در نهمین ســالگرد تدفین 
شهدای گمنام دانشگاه شــاهد که در صحن 
مســجد پیامبر اعظم )ص( این دانشگاه برگزار 
شد، گفت: دشمنان به قدرت ما اقرار می کنند و 
شرایط طوری رقم خورده که خودشان به دنبال 
قدرت بازدارندگی در برابر ایران هستند. سردار 
فــدوی با بیان اینکه حق و باطل هیچ گاه کنار 
هم جمع نمی شــود و فقط در دو حالت رفتن 
حق به ســمت باطل یا برعکــس دعوا خاتمه 
می یابد، خاطرنشــان کرد: برخی که خود را در 
کشور صاحب فکر، عقل و روشنفکری می دانند 
این دعوا را قبول ندارند، در حالی که دشمن به 
صراحت به آن اعتراف دارد. وی افزود: دشمنان 
در شرایط کنونی به مرحله التماس رسیده اند تا 
از مخمصه و منجالب یمن و دیگر کشورهای 

مقاومت نجات یابند.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 نصراهلل تاجیک،کارشناس مسائل خاورمیانه

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

حادثه »سابیتی« 
در شرایطی رخ 
داده که منطقه 
درگیر رویدادهایی 
تعیین کننده و بعضًا 
تنش هایی حساس 
و جدی است که 
باید در تحلیل این 
موضوع آن ها را مورد 
توجه قرار داد

بــــــــرش

 مهر  آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه 
دیروز مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان اینکه 
دشمن از اجتماع عظیم اربعین واهمه دارد، اظهار داشت: دشمن 
از همه جهات کشور ما را مورد تهاجم قرار داده و امروز خواهان 

ایجاد اختالف میان ایران و عراق است.
امام جمعه مشهد در ابتدای سخنانش با تأکید بر اینکه عفاف یکی 
از اصول اخالقی اســت، تصریح کرد: در این حالت که در انســان 
مؤمن با تقوا وجود دارد، فرقی بین مــرد و زن وجود ندارد. وی با 
اشاره به اینکه امروزه انقالب اسالمی در وضعیت خاصی قرار دارد، 
گفت: اسالم و انقالب در طول این سال ها مورد حمالت و تهاجمات 
همه جانبه دشمن بوده است. بی سابقه ترین جنگ های اقتصادی با 

فشارهای حداکثری بر ما تحمیل شد.
آیت اهلل علم الهدی ادامه داد: دشمن از هر نوع تهاجم برای تضعیف 
معیشت مردم اســتفاده می کند. از ســوی دیگر دشمن جنگی 
شناختی، علیه مردم و مسئوالن از طریق فضای مجازی و ماهواره 
و شــبکه اجتماعی به راه انداخته است. وی تصریح کرد: دشمن 
هجمه های بسیاری در فضای مجازی علیه مسئوالن جان برکف 
نظام جمهوری اسالمی انجام داده است. با دیدن یک نقطه ضعف 
از یک مسئول آن را بزرگ کرده و یا دروغ می گویند، سخت ترین 

تهاجمات رابه وسیله هنر برای ما می سازند.

 دشمن می خواهد میان ایران و عراق مشکل ایجاد کند
خطیب نماز جمعه مشــهد بــا بیان اینکه گاهــی جنایات را به 
عنوان خدمت جلوه می دهند، افزود: جنگ نیابتی علیه انقالب ما 
راه انداخته اند؛ یک روز طالبــان و یک روز داعش خلق می کنند. 
همچنین خواهان شکستن مقاومت هستند تا جریان مقاومت را 

برهم بزنند. 
وی با تأکید بر اینکه دشمن می خواهد میان ایران و عراق مشکل 
ایجاد کند، اظهار کرد: شدیدترین جنگ فرهنگی را ایجاد کرده اند 
تا دین را از زیر پای مردم بکشند. همه این موارد نشان از دشمنی 
دشمن علیه کشور ماست که در سال های اخیر شدیدتر شده است. 
آیت اهلل علم الهدی با تأکید بر اینکه آنان با ایجاد فتنه های گوناگون 
می خواهند انسجام ما را از بین ببرند، ابراز کرد: از همه جهات انقالب 
و مردم را هدف قرار داده اند، اما باطل السحر همه این جنگ ها امام 

حسین)ع( و کربال است.

 آگاهی بخشی جریان اربعین
امام جمعه مشهد عنوان کرد: همه این تهاجم های دشمن به دیوار 
کربال اصابت می کند، پیاده روی اربعین در تاریخ اسالم بی نظیر است 

و همه جنگ های دشمن را نابود کرده است. 
دشــمنان مقابل پیاده روی اربعین ابتدا سکوت کردند، اما امسال 

درصدد آن برآمدند تا این اجتماع عظیم را تضعیف کنند. وی تشریح 
کرد:ابتدا جاسوس به بغداد فرستادند، اما خداوند، جاسوس اسرائیلی 
را رسوا کرد. اکنون رسانه هایشان علیه اربعین تبلیغ می کنند، اما 

نتیجه معکوس است؛ زیرا مسئله فقط حضور ایرانیان نیست. 
آیت اهلل علم الهدی با تأکید بر اینکه در شلمچه جا برای ایستادن 
انسان ها نیســت، گفت: این ها همه بیانگر عشق و شور مردم به 
امام حســین)ع( اســت؛ مردم باید پای کار بیایند و به موکب ها 

کمک کنند.
ارائه خدمات به زائران باید بیشتر شود. وی با اشاره به اینکه کسی 
نمی توانست پیش بینی کند جریان نهضت امام حسین)ع( به اینجا 
برسد، اظهار کرد: دوازدهم ماه صفر روزی است که اهل بیت)ع( از 
شام خارج شدند. حرکت اربعین هم روزی تمام دنیا را شیفته امام 
حســین )ع( و اربعین می کند و این چیزی است که دشمن از آن 

واهمه دارد.

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

خبر

نماز جمعه

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد:

دشمن از اجتماع عظیم اربعین واهمه دارد

دفاعی- امنیتی
سرلشکر سالمی: 

 سپاه جغرافیای مقاومت را 
گسترش خواهد داد

ســپاه نیوز: فرمانده کل سپاه 
با تأکید بر اینکــه مقاومت ملت 
ایــران در مقابل دشــمنان حد و 
مرز ندارد، گفت: سپاه جغرافیای 
مقاومت را گسترش خواهد داد و 
دشمن زمانی که مشاهده می کند 

جغرافیای مقاومت گسترش یافته، باید صحنه را ترک کند و 
چاره ای جز این کار نخواهد داشت. 

سرلشکر حسین سالمی با اشاره به اینکه استقامت و مقاومت 
سبب پیروزی است، ادامه داد: دشمن با مشاهده مقاومت ما 
مجبور به برگشت شده است؛ چرا که راه مقاومت روشن است 
و همه توفیقات امروز ما در ســایه ایمان و اعتقاد به خدای 
متعــال رقم خورده و امروز وظیفه ما برای ادامه راه مقاومت 

بسیار سنگین است. 
فرمانده کل ســپاه  با اشــاره به پیروزی هــای اخیر ملت 
مظلوم یمن برابر دشمنان، بیان کرد: یمنی ها ملت مظلوم 
و مقاومی هســتند که با وجود سنگین ترین حمالت علیه 
 آن هــا، اما با قــدرت تمام و با اراده الهی بر دشــمنان خود 

غلبه کردند.

سیاست خارجی
ذوالنور:

 گام چهارم کاهش تعهدات برجامی را 
هم برمی داریم

مهر: رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس گفت: 
با ادامه شرایط فعلی و عدم اجرای 
تعهدات از ســوی طــرف مقابل، 
بی گمان ایــران گام چهارم کاهش 
تعهدات برجامــی را هم برمی دارد. 

حجت االسالم مجتبی ذوالنور با اشاره به اظهارات مقامات آمریکا 
مبنی بر اینکه ما پیش از مذاکره با ایران تحریم ها را برنمی داریم 
و هیچ پیش شرطی را هم نمی پذیریم، اظهار داشت: آن ها با عدم 
اجرای تعهداتشان، فریب کاری و دروغ خود را به دنیا ثابت کردند 

و امروز همه بر بی عهدی آمریکا صحه می گذارند.
وی با اشــاره به کاهش تعهدات ایران در برجام، گفت: اگر اروپا 
در فرصت 60 روزه به تعهدات خود عمل کند، ما هم به تعهدات 
خود در چارچوب برجام بازخواهیم گشت، اما در غیر این صورت 
گام چهارم کاهش تعهدات ایران در برجام محکم تر و قاطعانه تر 
برداشــته می شــود. وی درباره گزینه های بعدی ایران، اظهار 
داشــت: ما صرفاً بر اساس بندهای مندرج در توافق نامه برجام 
گام های خود در کاهش تعهدات را برمی داریم و در گام چهارم 

هم گزینه های متعددی پیش روی ایران است.

نماز جمعه
خطیب نمازجمعه تهران:

 برخی از ابالغ ها و اظهارات 
بوی دوقطبی کردن جامعه می دهد

آیــت اهلل احمد خاتمی، 
امام جمعه موقت تهران 
در بخشی از خطبه های سیاسی 
نمــاز جمعه این شــهر گفت: 5 
اسفند امسال یازدهمین انتخابات 
برگزار  اســالمی  مجلس شورای 

می شود؛ بنابراین طبیعی است که شور و نشاط انتخاباتی آغاز 
شده باشد. اینجا جای اهداف سیاسی نیست جای عزت نظام 
است.  امام جمعه تهران افزود: همه جای دنیا انتخابات هست. 
اصل ۹8 هم می گوید تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای 
نگهبان است و شورای نگهبان هم گفته است که این نظارت 
نظارت استصوابی است. وی افزود: ما هم قبول داریم که باید 
رأی مردم را تمکین کرد، اما این به این معناست که نظارت 

نباشد؟ این نظارت استصوابی چیز جدیدی نیست. 
خاتمی یادآور شــد: از رفتارهای ناپســند دو قطبی کردن 
جامعه اســت. من به وضوح دارم می بینم و می شــنوم که 
برخی از ابالغ ها و اظهارات بوی دو قطبی کردن می دهد. اگر 
مصلحت کشور را می خواهید این کار را نکنید، به مصلحت 

اتحاد جامعه اسالمی نیست.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  یک برنامه  فرهنگی برای زائران پیاده آخر صفر   قدس: رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر رضوی گفت: این اداره آماده خدمت رسانی به گروه های زیارتی و کاروان های پیاده دهه آخر 
صفر است. حجت االسالم حسن زاده افزود: این اداره برای این گروه های زیارتی دوره های آموزش احکام و عقاید، کارگاه های نگرش سیستمی به دین، جلسات فیض حضور، حرم شناسی، سخنرانی، مداحی، قرائت 

زیارات و مناجات خوانی برگزار می کند. ویژه  برنامه های فرهنگی  تبلیغی برای این گروه ها در رواق های مبارکه دارالهدایه، شیخ حر عاملی، شیخ طوسی و نیز شبستان های مسجد گوهرشاد در نظر گرفته شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r حسن یزدانی مدال های خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد
به سنت جهان پهلوان  

قدس: قهرمان کشتی المپیک ۲۰۱۶ ریو، 
دارنده دو مدال طال، یک نقره و یک برنز 
جهان، مدال های قهرمانی اش را به ساحت 
مقدس امام علی بن موسی الرضا)ع( اهدا 
کرد. مدال های حســن یزدانی به زودی 
در موزه آســتان قدس رضوی، همسایه 
مدال هــای جهان پهلــوان تختی و دیگر 

قهرمان های ورزشی خواهد شد. 
بیش از ۲۰۰ مدال، کاپ، تندیس  و کمربند قهرمانی از قهرمانان رشته های مختلف 
ورزشی و نخبگان علمی کشور در گنجینه مدال موزه های حرم مطهر رضوی نگهداری 
می شــود. حسن یزدانی هم روز پنجشنبه ۱8 مهر با حضور در موزه مرکزی آستان 
قدس رضوی مدال طالی مســابقات جهانی کشتی در سال ۲۰۱7 پاریس، کمربند 
طالیی جهان ۲۰۱7، مدال برنز جهانی مجارســتان بوداپست، مدال طالیی جهانی 
۲۰۱9 قزاقســتان و کمربند طالیی جهان ۲۰۱9 قزاقستان خود را به موزه مرکزی 

آستان قدس رضوی اهدا کرد تا در این مجموعه غنی، نگهداری شود. 
حسن یزدانی در هنگام اهدای این مدال ها هدف خود از این اقدام را عرض ارادت به 
ساحت مقدس امام علی بن موسی الرضا)ع( عنوان کرد و گفت: نذر کرده  بودم پس 
از قهرمانی مدا ل های خود را به آستان مقدس رضوی اهدا کنم که امروز این فرصت 

فراهم شد.
حسن یزدانی به همراه عبداهلل موحد، امامعلی حبیبی، غالمرضا تختی، رسول خادم، 
علیرضا دبیر و کمیل قاسمی یکی از هفت کشتی گیر آزادکار ایرانی است که موفق به 

کسب مدال طالی المپیک شده  است.

جوان روس در حرم مطهر رضوی مسلمان شد 
آستان: جــوان روس که برای نخستین 
بار به حرم امام رضا)ع( مشرف شده بود، 
با حضــور در دفتر مدیریــت امور زائران 
غیرایرانی آســتان قدس رضوی مسلمان 

شد.
این مراســم ظهر پنجشــنبه در مرکز 
مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس 
رضوی برگزار و به این جوان تازه مسلمان 

یک جلد قرآن نفیس به زبان روسی، کتاب و تعدادی هدایای فرهنگی اهدا شد.
»جیسون«، مدیر مرکز بازپروری معتادان کشور روسیه به خبرنگار ما گفت: از آنجا که 
روان درمانی معنوی یکی از راه های درمان اعتیاد در معتادان است و برای درمان چند 
نفر از مصرف کنندگان نیازمند مطالعه درباره دین اسالم بودم، به تحقیق و پژوهش 

راجع به این دین پرداختم.
وی بیان کرد: در مطالعات و گفت وگوهایی که چندین ماه درباره اسالم و مسلمانان 
انجام دادم برایم روشن شد مسائلی که در اسالم مطرح می شود نزدیک به فطرت است 

و جواب بسیاری از مسائلی را که برای من سؤال بود در اسالم یافتم.
جیسون ادامه داد: امروز درهای رحمت الهی به روی من گشوده شده و من با دین پاک 

و اصیلی آشنا شده ام که راه درست زیستن را به من نشان می دهد.

به منظور هماهنگی برای ایام سوگواری دهه آخر صفر
 نشست  مشترک نمایندگان آستان های مقدس 

و بقاع متبرکه برگزار شد
آســتان: به همت مرکز امور بین الملل 
آستان قدس رضوی نشست نمایندگان 
آســتان های مقدس و بقاع متبرکه ایران 
اســالمی به منظــور هماهنگــی برای 
برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم سوگواری 
ایــام دهه آخر صفر به میزبانی آســتان 
مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم 

شاهچراغ)ع( برگزار شد.
دبیر کمیته خدماتی اجالسیه آستان های مقدس ایران اسالمی با اشاره به جزئیات این 
نشست عنوان کرد: در این نشست اعضای کمیته خدماتی کارگروه حقوقی، امنیتی و 
خدماتی درباره نحوه تعامل و همکاری آستان های مقدس ایران اسالمی در دهه آخر 

ماه صفر با یکدیگر تبادل نظر کردند.
روح اهلل رنجبر با اشــاره به اینکه تعامل آستان های مقدس در دهه آخر ماه صفر در 
قالب طرح معین اتفاق می افتد؛ بیان کرد: در این نشست نمایندگانی از آستان قدس 
رضوی و آســتان  های مقدس حضرت فاطمه معصومه)س(، احمدبن موسی الکاظم 
شاهچراغ)ع(، عبدالعظیم حسنی)ع(، مسجد جمکران و نیز نمایندگان بعثه مقام معظم 

رهبری و سازمان اوقاف و امور خیریه حضور یافتند.
دبیر کمیته خدماتی اجالسیه آستان های مقدس ایران اسالمی با اشاره به زمان شروع 
به کار ایستگاه های استقبال از زائران پیاده گفت: فعالیت ایستگاه های بیرون شهری 
از ۲4 ماه صفر برابر با ۱ آبان و ایســتگاه های درون شــهری از ۲7 ماه صفر برابر با 4 

آبان شروع می شود.
یادآور می شود؛ کارگروه حقوقی، امنیتی و خدماتی اجالسیه آستان های مقدس و بقاع 
متبرکه ایران اســالمی از جمله کارگروه هایی است که با هدف تعامل بیشتر عتبات 
مقدس ایران با دبیرخانه این اجالســیه در مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی 

فعالیت می کند.

با مشارکت معاونت علمی آستان قدس رضوی برگزار شد
 نخستین رویداد توان افزایی بانوان فناور و خالق 

در دانشگاه فردوسی
قدس: نخستین رویداد ملی توان افزایی بانوان فناور و خالق با عنوان »ریحانه« 

با مشارکت و حمایت معاونت علمی آستان قدس رضوی برگزار شد.
معاون علمی و فناوری آســتان قدس رضوی در این مراســم که در مجتمع 
کانون های فرهنگی و هنری دانشــگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: برای 
برپایی تمدن نوین اســالمی، آســتان قدس رضوی در حد توان سهم خود را 
در پیشــرفت کشور ایفا کرده است. دکتر محمد مهدی نژاد نوری افزود: ما در 
آســتان قدس رضوی بازاری داریم که می توانیم خریدار ابتکارات و طرح های 
افــراد خالق و مبتکر باشــیم و یا از آن ها حمایت کنیــم تا به نتایج مطلوب 

دست یابند.
رویداد ریحانه نخستین رویداد توان افزایی بانوان فناور و خالق بود که با هدف 
شناسایی، حمایت و تجاری سازی سوغات، محصوالت و خدمات نوآورانه ویژه 
خانواده برگزار  شــد. حامیان این رویداد عالوه بر معاونت علمی آستان قدس 
رضوی، پارک علم و فناوری خراســان رضوی، شــتاب دهنده هاوش، دانشگاه 
فردوســی و دانشگاه آزاد اسالمی کشور هستند و مهم ترین هدف این رویداد 
تولیــد محصوالت فرهنگی در قالب خانواده و در چهار محور مد و پوشــاک، 

صنایع دستی و سوغات، بازی و سرگرمی و محصوالت دیجیتال است. 

 قدس/ محمدحســین مروج کاشانی   
تیم روبوکاپ دانشــگاه آزاد قزوین مجموعه 
مدال های خود از مسابقات جهانی روبوکاپ 
۲۰۱9 ســیدنی را تقدیم بارگاه منور رضوی 

کرد. 
در ایــن دیــدار که تولیت آســتان قدس 
رضوی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور، 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین و 
جمعی از مســئوالن آستان قدس رضوی 
و دانشــگاه آزاد اســالمی حضور داشتند، 
جوایز، لوح ها و گواهی نامه های بین المللی 
کســب شده از ســوی این دانشجویان در 
مســابقات جهانی روبوکاپ ســال ۲۰۱9 
ســیدنی تقدیم بارگاه مطهر امام رضا)ع( 
شد و به رســم یادبود هدایای متبرکی به 
مسئوالن دانشــگاه آزاد اسالمی و اعضای 
این تیم دانشجویی از سوی تولیت آستان 
قدس رضوی اهدا شد. این تیم دانشجویی 
43 نفره در مسابقات جهانی روبوکاپ سال 
۲۰۱9 سیدنی استرالیا توانست به عناوین 
و جوایزی همچون ســه کاپ مقام اولی در 
ســه لیگ اول، یک کاپ مقام ســومی در 
لیگ ســوم، مقام اول در چهار رقابت فنی 

و... دست پیدا کند.
مســابقات جهانی روبوکاپ دنیا، بزرگ ترین 
رویداد روباتیک و قوی ترین مســابقه هوش 
مصنوعی در جهان است و این تیم دانشجویی 
هدایا و جوایز مزبور را توانست در زمینه روبات 
انسان نما در سایز نوجوان، شبیه ساز امداد و 
نجات، روبات های فوتبالیست و... کسب کند. 
در این دوره از مسابقات جهانی، 4۰۰ تیم از 
کشــورهایی همچون آمریکا، فرانسه، هلند، 

آلمان، ژاپن و... حضور داشتند.

 جوانان ایران اسالمی در علم و 
فناوری پیشگام هستند 

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی کشور در 
این دیدار با اشــاره به حضور موفقیت آمیز 
جوانان عزیز ایران در مسابقات و عرصه های 
مختلف علمــی در جهان گفــت: حضور 
موفقیت آمیز این دانشجویان در مسابقات 
جهانی روبوکاپ یک پیــام دارد و آن این 
است که جوانان این مرز و بوم پیشگام در 
علم و فناوری بوده و این موضوع از ســوی 
باالترین مقام این کشور یعنی رهبر معظم 
انقالب و دیگر بزرگان این کشــور همواره 

مورد توجه قرار دارد.
دکتر طهرانچی ادامه داد: این تحول عظیم در 
بین جوانان و عرصه علم و دانشگاه کشور به 
خاطر امام راحل و رهبر معظم انقالب ایجاد 

شد و سابقه درخشان کنونی کشور در زمینه 
علم و دانش با پیش از انقالب اسالمی قابل 
مقایسه نیســت. وی تأکید کرد: در پیش از 
پیروزی انقالب اســالمی، دانشگاه های ایران 
فقط در ترجمه علم فعال بودند و تأســیس 
آن ها به خاطر سیاســت های مستشــاران 
خارجی فقط روایتگر پیشرفت علمی غرب 
بود. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اضافه کرد: 
مطابق آرمان هــای امام راحل بنیانی در این 

کشور نهادینه شــد که به عزت و استقالل 
کشور اهمیت داد و هم اکنون هم رهبر معظم 
انقالب به شایستگی ادامه دهنده راه امام راحل 

هستند .
دکتر طهرانچی گفت: دشــمنان اســالم و 
دشــمنان ملت ایران در ســال های پس از 
پیروزی انقالب اســالمی تاکنــون هر چه 
توانستند انواع تحریم ها و مشکالت را به وجود 
آوردند اما این کشــور باز هم در عرصه های 

مختلف از جمله عرصه های علمی و فناوری 
به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرد.

دکتر طهرانچی عنوان کرد: عرصه روباتیک 
صحنه آموزش و فناوری و عرضه محصوالت 
است و موفقیت این دانشجویان در مسابقات 
بین المللی و در مقابل کشــورهای پیشرو با 
همه امکاناتی که دارند، افتخار بزرگی است 

که توسط این نسل جوان بدست آمد.

  این موفقیت ها مقدمه پرداختن به 
بیانیه گام دوم انقالب است 

معاون علمی آســتان قدس رضوی در این 
دیدار با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب 
در مــورد اهمیت علم و دانش گفت: نهضت 
علمی که در چند ســال اخیر بــه فرموده 

رهبر معظم انقالب شــروع 
شــده موجب شد که کشور 
ما در منطقه و جهان اسالم 
از وضعیت مطلوب و پیشرو 
برخوردار باشــد و در سطح 
جهانی نیز بــه رتبه ۱۶ دنیا 

دست یابد.
دکتر محمد مهدی نژاد نوری 
ادامــه داد: در عرصه هــای 
از جمله  علمــی  مختلــف 
روباتیــک و هوش مصنوعی 
توانمندی های زیادی را کسب 
و عرضــه کنیــم و همه این 
پرداختن  مقدمه  موفقیت ها 
بــه بیانیــه گام دوم انقالب 
است که رهبر معظم انقالب 
در موضوعــات و فصل های 

مختلف به آن پرداخته اند.
دکتر مهدی  نژاد با اشــاره به سخنان تولیت 
آستان قدس رضوی در کنگره جهانی قلب 
بیمارســتان رضوی، تصریح کرد: این نهاد 
مقدس با تکیه بر ظرفیت های عظیم علمی 
کشــور، جهان اســالم و نیز استفاده بهینه 
از امکانات و تشــکیالت موجود و نیز ایجاد 
ساختارهای جدید در دستیابی به توسعه و 
پیشرفت علم، شتاب مضاعفی خواهد داشت.

معاون علمی آســتان قدس رضوی، علم و 
فناوری روباتیک را به عنوان یک ابزار که هم 
محصول دارد و هم زیرساخت دیگر حوزه های 
علمی است دانست و به دانشجویان حاضر در 
این جلســه گفت: موفقیت شما و دانسته ها 
و داشــته های شما به عنوان یک علم نافع و 
مرجع ســاز مطرح بوده و می تواند با تالش، 
کوشش و همت شما کشور در این زمینه به 

مرجعیت علمی برسد.

گام اول انقالب 
اسالمی »استقالل 

سیاسی« بوده 
است که در آن 
موفق شده ایم، 
گام دوم انقالب 

»استقالل علمی« 
است؛ الزمه 

استمرار استقالل 
سیاسی و تحقق 

استقالل اقتصادی 
کشور، استقالل 

علمی است

بــــــــرش

تیم دانشجویی روبوکاپ مدال های مسابقات 2019 را تقدیم بارگاه منور رضوی کرد  

bبا سالم. صحن بعثت در جنوب صحن هدیه ای علمی به آستان عالم آل محمد 
آزادی هیچ نام و نشــان و تابلویی ندارد. 

لطفاً پیگیری فرمایید.
09150005264

 بارها تقاضا کردیم یک دکه نان رضوی 
در کنار پارک رجا که متعلق به آســتان 
قدس رضوی است نصب شود. این منطقه 
همه اش تعمیرگاه ماشــین است به علت 
دوربرگــردان مرگبار مقابــل پارک رجا 
امکان عبور از عرض خیابان هم نیســت. 
لذا تقاضا می شود آستان قدس یک دکه 

جنب پارک نصب کند.
09100003695

 در سراسر شهر مشــهد یک فروشگاه 
جامع و کامــل برای فــروش تجهیزات 
ورزشــی که همه ورزش هــا به خصوص 
ورزش هایی با شــهرت کمتر را پوشــش 
بدهد، وجود ندارد. از شهرداری و آستان 
قدس تقاضا می شــود در فروشــگاه های 

خود این تجهیزات را هم ارائه کنند.
09360006158

 بــا تشــکر از زحمــات خدمتگزاران 
افتخــاری حرم مطهر رضــوی، لطفاً این 
عزیزان در ایام شــلوغی حــرم مطهر، با 
صبر و بردباری و ســعه صدر بیشتری با 

زائران برخورد کنند. 
09150004159

 انتظــار داریــم هنــگام اذان، صدای 
بلندگوهای گلدســته های حرم مطهر آن 
قدر بلند باشــد که تا 3کیلومتری شنیده 

شود.
09010000967

مدیرعامل این شرکت خبر داد  
رفع مشکل تصفیه خانه شرکت غذایی رضوی

آستان: مدیر عامل شرکت فراورده های غذایی رضوی گفت: ترکیدگی لوله برگشت 
تصفیه خانه این شرکت با پیگیری شبانه روزی حل شده است.

حمیدرضا اصیلی گفت: لوله های برگشت تصفیه خانه شــرکت فراورده های غذایی 
رضوی چند متر زیر زمین قرار دارند، به همین دلیل تا پیدا کردن محل ترکیدگی و 
انجام حفاری تا رفع مشکل، چند روزی زمان سپری شد که در نهایت این موضوع رفع 

شده و بازسازی لوله ها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این راســتا سریعاً به منظور جمع آوری ضایعات و لجن منتشر شده 
از محوطه شــرکت اقدامات الزم انجام و پس از آن محوطه کارخانه به صورت کامل 
پاکســازی و تمیز شد و در حال حاضر هیچ گونه بوی نامطبوعی وجود ندارد. مدیر 
عامل شرکت فراورده های غذایی رضوی ادامه داد: رعایت بهداشت یکی از ارکان اصلی 
شرکت فراورده های غذایی رضوی است و این شرکت به دلیل اهتمام به این امر تاکنون 

گواهی نامه ها و تقدیرنامه هایی دریافت کرده است.

 خدمت رسانی به زائران پاکستانی 
در ورودی استان کرمان

آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در کرمان از خدمت رسانی خادمیاران رضوی به 
زائران پاکستانی در میادین ورودی شهرهای این 
استان خبر داد. سیدحسین صابری با بیان اینکه 
خیل عظیمی از زائران پاکستانی اربعین حسینی 
از مرز میرجاوه وارد کشــور می شوند و از استان 
کرمان عبور می کنند، گفت: به همت خادمیاران 
رضوی موکب های خدمت  رسانی به این زائران در 
شهرهای ماهان، باغین، بردسیر و سیرجان استان 
کرمان راه اندازی شده است. وی خاطرنشان کرد: 
این زائران در شــهرهای ماهــان و باغین توقف 
ندارنــد، از این رو در موکب های برپا شــده در 
این شهرها تنها پذیرایی صورت می گیرد، اما در 
شهرهای سیرجان و بردسیر عالوه بر پذیرایی از 
زائران غیرایرانی، امکان اسکان و استراحت آن ها 

نیز فراهم شده است.
مدیر دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در 
اســتان کرمان افزود: زائران پاکســتانی پس از 
شــرکت در راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی 
و زیارت سیدالشــهدا)ع( برای حضور در مراسم 
شــهادت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی 

الرضا)ع( به مشهد مقدس سفر می کنند.
وی ادامه داد: زائران حسینی در هنگام بازگشت 
نیز از خدمــات خادمیاران رضوی این اســتان 

بهره مند خواهند شد.

 پذیرایــی مواکب کرمانشــاه 
از زائران اربعین حسینی

آستان: مسئول موکب خادمیاری امام رضا)ع( 
از آغاز فعالیت های مواکب آستان قدس رضوی 
استان خبر داد و گفت: گروه جهادی خادمیاران 
اســتان از پنجشــنبه هفته گذشــته مقدمات 
راه اندازی موکب امام رضا)ع( را در چهار نقطه به 

ویژه مسیر راه آهن کرمانشاه فراهم کرده اند.
مراد مینایی با اشاره به اینکه ۲5 خادمیار رضوی 
از استان برای خدمت به زائران کربالی معال در 
راه آهن کرمانشــاه به کارگیری شدند، ادامه داد: 
اســتقرار این خادمیاران به صورت شبانه روزی 
است و خدمت رسانی بستگی به شرایط قطار و 
مراجعه زائران اربعین حسینی در مرز خسروی 
دارد و پذیرایی ها صورت می گیرد. وی یادآور شد: 
سیستم صوتی برای پخش آهنگ های مذهبی در 
موکب به همراه تجهیزات پذیرایی از قبل تدارک 
دیده شده، همچنین شــربت، دمنوش، چای و 
وعده های غذایی به زائران اباعبداهلل الحسین)ع( 
اهدا می شود. مینایی افزود: امروز بیش از 3هزار 
و 5۰۰ وعده غذای گرم به عنوان ناهار و شــام از 
ســوی این موکب مستقر در منطقه، پخت و در 

بین زائران اباعبداهلل الحسین)ع( توزیع می شود.
مســئول اجرایــی موکب امام رضا)ع( آســتان 
قدس رضوی کرمانشــاه بیان کرد: چهار موکب 
آستان قدس رضوی استان در راه آهن کرمانشاه، 
قصرشــیرین، اردوگاه راه کربال و مرز خسروی 
آماده اســکان زائران اربعین حســینی است و 

خدمات گسترده ای را ارائه می دهند.

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 

من الغریب الی الشهید 
 آستان/ آرزو مستأجر حقیقی  مسئول ستاد اربعین آستان 
قدس رضوی معتقد است: بازسازی صحن انقالب اسالمی در مرز 
مهران و در مسیر زائران اربعین، اتفاقی نمادین است که نشان از ارائه 

خدمات، ذیل نام مقدس حضرت رضا)ع( است. 
محسن منصوری می گوید: تمامی خدمات 
ستاد اربعین آســتان قدس رضوی با نام و 
نشان حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( و 
آستان قدســی آن امام رئوف ارائه می شود، 
عطر و حال و هوای ملکوتی آن بارگاه شریف 
در تمامی برنامه ها و خدمات نمایان اســت. وی مجموعه خدمات 

آستان قدس رضوی به زائران اربعین را هم تشریح کرده است. 

 نقش آستان قدس رضوی در میزبانی از زائران حسینی و 
برگزاری هر چه باشکوه تر پیاده روی اربعین چیست؟ 

ســتاد اربعین آستان قدس رضوی با توجه به سیاست ها و اهداف 
کالن و راهبردی خود، از جایگاه حمایتی و معنوی خود صیانت و 
مراقبت خواهد کرد. در حقیقت این ستاد، نه در جایگاه و مسئولیت 
دســتگاه های اجرایی و حکومتی حاضر می شود و نه در اقدامات و 
برنامه های فعاالن مردمی ورود می کند، بلکه ضمن حفظ جایگاه 
تکلیفی و حمایتی خود، با ساماندهی و هدایت فعاالن مردمی، عمده 
قوای خود را در نقاط خأل و به اصطالح زمین مانده متمرکز خواهد 
کــرد و در هر نقطه ای هم که ورود اجرایی و عملیاتی داشــته، به 
علت ضعف و خأل در آن نقطه بوده است. ارزیابی عملکرد، گزارش 
فعالیت ها و سرفصل های برنامه ای و سیاستی ستاد اربعین آستان 

قدس رضوی به روشنی این نگاه و سیاست را تأیید می کند. 

 ستاد اربعین آستان قدس رضوی چه خدماتی را به زائران 
اربعین ارائه می کند؟

این ســتاد همچون سال های گذشته عملیات خدمت رسانی خود 
را در مرزهــای ایران با ارائه خدماتی ماننــد طبخ و توزیع غذای 
گرم، اســکان، پذیرایی با میان وعده، خدمات فرهنگی و... در بنیاد 
کرامت رضوی انجام خواهد داد. ارائه این خدمات متنوع با همکاری 
سازمان ها و مراکز وابســته به آستان قدس رضوی مانند سازمان 
اقتصادی رضوی و شرکت های تولیدی این آستان مقدس، سازمان 
فرهنگی حرم مطهر رضوی، دفتر نمایندگی اســتان ها و... صورت 
می گیرد. همچنین سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوری 
اسالمی ایران این ســتاد را در ارائه هر چه بهتر خدمات و اجرای 

برنامه ها یاری می کنند.

 میزبانی از زائران کربال در چه بازه زمانی و در کدام مناطق 
مرزی ایران و عراق انجام می شود؟

زمان رسمی عملیات خدمت رسانی از ۱۶ مهر ۱398 تا ۶ روز پس از 
اربعین حسینی یعنی جمعه سوم آبان سال جاری در دو مرز مهران 
و خسروی خواهد بود. البته اقدامات زیرساختی و آماده سازی برای 

راه اندازی و شــروع خدمات از اول مهرماه آغاز شده و قرارگاه های 
ستاد اربعین این آستان مقدس در نقاط مأموریتی مستقر هستند.

با توجه به پیش بینی حضور بیش از ۲میلیون زائر در مرز مهران، 
راه اندازی آشــپزخانه مرکزی با پخت بیش از ۱5۰ هزار پرس غذا 
در هر روز، ارائه بســته های پذیرایی میان وعده با بیش از ۲میلیون 
بســته پذیرایی، اعزام مبلغان برای ارائه خدمات فرهنگی تبلیغی، 
بازســازی صحن انقالب اسالمی حرم مطهر رضوی در نقطه صفر 
مرزی، حضور خادمان آســتان قدس رضوی بــرای بدرقه زائران، 
برنامه های خدماتی متعدد مانند نقل و انتقال سالمندان با صندلی 
چرخدار، حمل بــار زائران، برگزاری مراســم مذهبی، حمایت از 
فعاالن موکب های مردمی حاضر در مرز مهران و خدمات سالمت 

پیش بینی شده است.
میزبانی از زائران در مرز خسروی با محوریت دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در کرمانشاه صورت می گیرد. با توجه به بازگشایی مرز 
خسروی در اربعین امسال برای نخستین سال، خدمات فرهنگی و 
خدماتی شامل تغذیه و پذیرایی، اسکان، حضور تیم های سالمت و... 
ارائه می شود. به طور نمونه طبخ بیش از ۱5هزار پرس غذای گرم 

در هر روز در آشپزخانه این مرز پیش بینی شده است.
عالوه بر این ها خدمت رسانی به زائران پاکستانی اربعین حسینی با 
اهدای بسته های غذایی و پذیرایی و ارائه خدمات فرهنگی و سالمت 
در مرز میرجاوه در جنوب شرق کشور انجام می شود. ارائه خدمات 
پذیرایی و فرهنگی در سایر مرزهای ورودی زائران خارجی )بازرگان، 
آســتارا، دوغارون و...( نیز بــا محوریت و حمایت دفاتر نمایندگی 

آستان قدس رضوی در استان های مرزی صورت می گیرد.

 خدمات فرهنگی و مذهبی ســتاد اربعین آستان قدس 
رضوی شامل چه خدماتی می شود؟

از آنجا که تمامی خدمات ستاد اربعین آستان قدس رضوی با نام و 

نشان حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( و آستان قدسی آن امام 
رئوف ارائه می شــود، عطر و حال و هوای ملکوتی آن بارگاه شریف 
در تمامی برنامه ها و خدمات نمایان است. به ویژه بازسازی صحن 
انقالب اسالمی حرم مطهر رضوی در نقطه صفر مرزی مهران که به 
صورتی نمادین زائران اربعین را در پناه خود گرفته است. خادمان 
افتخاری فعال در ستاد اربعین آستان قدس رضوی نیز با شعار »من 
الغریب الی الشهید« و پوشش یک شکل انجام وظیفه خواهند کرد.

معتقدیم تمامی خدمات این ستاد حتی پذیرایی و تغذیه زائران نیز 
یک اقدام فرهنگی و اثرگذار است. در مجموع ستاد اربعین آستان 
قدس رضوی، اجرای برنامه های تخصصی فرهنگی، ارائه خدمات 
فرهنگی تبلیغی اعم از برگزاری نمازهای جماعت، اهدای بسته های 
ویــژه به کــودکان و نوجوانان، برگزاری مراســم مذهبی، اهدای 

بسته های تبرکی و... را در دستور کار دارد.

 چه برنامه های دیگری در ایام اربعین حسینی امسال در 
دستور کار این ستاد قرار دارد؟

برنامه هایی مانند حمایت از موکب ها، تیم ها و گروه های پزشکی 
و ســالمت برای امدادرســانی به زائران اربعین حسینی، طرح 
ویژه تکریــم و قدردانی از بیش از 7۰۰ موکــب دار و میزبانان 
منازل عراقی در اربعین امســال برای ســومین سال متوالی در 
پرتو پرچم منور آستان قدس رضوی و اهدای بسته ها و هدایای 
فاخر به آنان، راه اندازی و اعزام کاروان بین المللی از شخصیت ها 
و چهره هــای شــاخص فرهنگی، هنری و اجتماعــی از اروپا و 
آمریکا برای حضور در ایام اربعین حسینی برای بازتاب رسانه ای 
و جریان ســازی میان فرهنگی ملت ها و همچنین جریان سازی 
فکری در حوزه اندیشه ای و نخبگانی اربعین با تولید برنامه های 
تلویزیونــی، اعزام نخبگان، نشســت های علمی، گفت وگوهای 

تخصصی و... پیش بینی شده است.

گفت و گو
مسئول ستاد اربعین آستان قدس خدمات رسانی خادمان بارگاه منور رضوی به زائران اربعین  راتشریح کرد

خبر
 تولیت آستان قدس رضوی 

در دیدار دانشجویان مدال آور مسابقات جهانی روبوکاپ: 

گام دوم انقالب اسالمی، »استقالل علمی« است
تولیــت آســتان قدس رضــوی، انقالب 
اســالمی ایران را زمینه ســاز شکوفایی 
توانایی های بالقوه جوانان دانست و تأکید 
کرد: گام دوم انقالب »اســتقالل علمی« 

است. 
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی 
صبح پنجشــنبه در دیــدار اعضای تیم 
دانشــگاه آزاد قزوین در مسابقات جهانی 
روبــوکاپ ۲۰۱9 اســترالیا کــه در این 
مســابقات بین المللی پنج عنوان نخست 
کسب کرده اند، با بیان اینکه مقایسه رتبه 
علمی ایران پیش و پس از انقالب اسالمی 
گواهی بر تأثیرگذاری انقالب بر شکوفایی 
استعدادهای جوانان کشــور است، بیان 
کرد: استعدادهای جوانان ایرانی عنایت و 
لطفی خدادادی است که انقالب اسالمی 
زمینه شکوفایی و به فعلیت رسیدن این 
توانایی های بالقــوه را که پیش از انقالب 

سرکوب می شدند، فراهم آورده است.
تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به 
حربه های دشــمن بــرای جلوگیری از 

پیشــرفت ایران گفت: گاهــی با فریب و 
تطمیع تالش می کنند نخبگان کشــور 
را جــذب کنند، گاهی دســت بــه ترور 
دانشمندان و نخبگان هسته ای ما می زنند 
و بــا اعمال تحریم هــای مختلف تالش 
می کنند شتاب رشد علمی ایران اسالمی 

را متوقف یا کند سازند.
تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر 
ضرورت آشنا کردن نسل جوان با سابقه 
علمی و تمدنی ایران و اســالم، ابراز کرد: 
روزگاری کــه در کشــورهای اســالمی 
کتابخانه هایی بــا ده ها هزار عنوان کتاب 
وجود داشته، در تمام اروپا یک کتابخانه 
نبوده و اصالً کشــوری با نام آمریکا وجود 

نداشته است.
وی افــزود: گام اول انقــالب اســالمی 
»استقالل سیاسی« بوده است که در آن 
موفق شده ایم، گام دوم انقالب »استقالل 
علمی« اســت؛ الزمه اســتمرار استقالل 
سیاسی و تحقق استقالل اقتصادی کشور، 

استقالل علمی است.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

وی
ض

س ر
عک

ع: 
منب



معارف: اربعین طلیعه ظهور امت واحده برای ظهور منجی کل 
اســت و امت واحده همان طور که در قرآن ذکر شده محدود به 
مســلمین و شیعیان نیست، بلکه مربوط به »ناس« است؛ البته 
مردمانی که موحدند و تبعیت از انبیای الهی را پذیرفته اند. امت 
واحده موضوعی فرامذهبی است و به مسلمین اختصاص ندارد، 
اما پدیده اربعین به ظاهر یک پدیده شــیعی است که بر محور 
سیدالشــهدا)ع( اتفاق می افتد؛ پس چگونه امکان پذیر است که 

اربعین را نماد امت واحده بدانیم؟
ًة َواِحَدًة َفَبَعَث  خداوند در سوره بقره می فرماید: »َکاَن الَنّاُس أَُمّ
ِریَن َوُمْنِذرِیَن َوأَنَْزَل َمَعُهُم الِْکَتاَب بِالَْحِقّ لَِیْحُکَم  ِبِیّیَن ُمَبِشّ اهللُ الَنّ
بَْیَن الَنّاِس فِیَما اْخَتلَُفوا فِیِه«؛ از ظاهر آیه چنین بدست می آید 
که امت واحده امتی است که مخاطب انبیای الهی است؛ انبیایی 
که تبشیر و تنذیر دارند. مبشرین و منذرین در یک اشاره لطیف، 
این مســئله را برای ما روشن می کند که انبیای الهی با فطرت 
انسان ها سخن می گویند و چون فطرت الهی انسان ها اگر بیدار 
شــود آن ها را به تبعیت از خــدای متعال مجاب می کند، انبیا، 
مبشر و منذر هستند به آن فطرت الهی تا غبارهایی که به واسطه 
آلودگی های دنیا بر آن نشسته را بزدایند. برای اینکه این تبشیر 
و تنذیر اتفاق بیفتد، خداوند متعال کتاب نازل کرده و به واسطه 
آن این امکان را فراهم کرده است که »لَِیْحُکَم بَْیَن الَنّاِس فِیَما 

اْخَتلَُفوا فِیِه«.
وجود اختالف مهم ترین مانع شــکل گیری امت واحده است 
و مســدود شدن راه اختالف وقتی است که حق، میزان عمل 
باشــد؛ اما سیدالشــهدا چرا می تواند محور شکل گیری امت 
واحده باشــد؟ توصیفاتی که از حرکت و قیام سیدالشهدا در 
متون دینی ما صورت گرفته، حاکی از این اســت که حرکت 
و قیام سیدالشــهدا، حرکتی اســت در امتداد حرکت انبیای 
الهی. سیدالشــهدا)ع( کشتی نجات و چراغ هدایت برای همه 
بشریت است؛ همچنین درباره سیدالشهدا می گوییم »السالم 
علیک یا رحمةاهلل الواسعة و یا باب نجاة االُّمة«؛ رحمت واسعه 
الهی چترش فراتر از امت اســالمی اســت و تمام بشریت را 
دربرمی گیرد و ِسّرش این است که به فرموده خود سیدالشهدا 
و دیگر ائمه، ایشان »قتیل العبرات« است، یعنی از طریق اشک 
و عاطفه توانسته با فطرت مردم سخن بگوید و در همه تاریخ، 
مظلومیت خود را در حد اعال به رخ ظالمان بکشاند و حقانیت 
خود را از این طریق ثابــت کند. به همین دلیل، نوع ابتالیی 
که سیدالشهدا تحمل کرد به گونه ای است که می تواند فطرت 
انســان ها را به حرکت درآورد و این اســت که امکان می دهد 

سیدالشهدا و قیام او محور تشکیل امت واحده شود.

 راهپیمایی اربعین، تجلیگاه اجتماع قلوب است
اگر بخواهیم بین حماســه حضور در اربعین و طلیعه تشــکیل 
امت واحده با قیام سیدالشــهدا ارتباط برقرار کنیم، باید به این 
نکته توجه کنیم که امام عصر)عج( نیز قیام و ظهورش از جنس 
تشــکیل امت واحده است. درست اســت که قیام آن حضرت 
برآمده از تفکر شیعی است اما پیروان تمام ادیان معتقد به منجی 
هستند و امام عصر)عج( به ثمر رساننده تالش همه انبیای الهی 
است. تجلی ویژگی های اصحاب امام عصر)عج( و بارقه هایی از آن 
را در تجمع اربعین مشاهده می کنیم و این می تواند نویدبخش 
یک حرکت امیدوارانه به سمت ظهور در امتداد انقالب اسالمی 
باشــد. اما پرسش این اســت که امت واحده چه ویژگی هایی را 
در عصــر ظهور پیدا می کند و آنچه در اربعین روی می دهد چه 

شباهتی با آن ویژگی ها دارد؟
از جمله زمینه هایی که در روایتی از حضرت ولی عصر)عج( برای 
قیام ایشــان بر شمرده شــده، اجتماع قلوب شیعیان است. آن 
اجتماع قلوبی که امکان ظهور حضرت را فراهم می کند، قاعدتاً 
اجتماع قلوبی است که هم از شدت اخالص و هم از شدت وسعت 
به حدی باشــد که برای ظهور حضرت، حجت تمام شــود و ما 

بارقه ای از این را در اربعین مشاهده می کنیم.
جلوه دیگری که در امت واحده وجود دارد و باید در اربعین هم 
آن را ســراغ گرفت، مسئله برائت از مشرکین است. خداوند در 
سوره توبه وقتی می خواهد حج را توصیف کند، رکن حج را برائت 
ازمشرکین اعالم می کند. آیا شرک فقط در قالب بت پرستی آن 
هم بت های خودساخته آن زمان بشر تجلی می یافت یا می تواند 
در قالب های جدیدی هم بروز پیدا کند؟ شــرک یعنی عاملی 
غیرتوحیدی را در تصرفات تکوینی دخالت دادن؛ آیا ما در عصر 

حاضر به تعبیر امام عظیم الشأن شاهد شکل گیری یک بت پرستی 
مدرن در عصر جاهلیت مدرن نیســتیم؟ آیــا تمدن مادی در 
تکاپوی این معنا نیســت که ارتباط بین دنیا و ماوراء طبیعت و 
مشیت و قدرت الهی را قطع کند و یک خودبسندگی و بهشت 
زمینی را برای انسان بسازد، به گونه ای که انسان خود را بی نیاز 
از منبع غیب ببیند؟ این یعنی یک بت پرســتی  و شرک مدرن 
و اربعین مجرایی شــد تا با محوریت گفتمان مقاومت، برائت از 

مشرکین در مقیاس بین المللی تجلی جدیدی پیدا کند.

 مانور ثبات قدم و اراده جمعی در راهپیمایی اربعین
اما عامل ســومی کــه جامعه ما را به ســمت امت واحده 
عصر موعود حرکت می دهد، این است که محور وحدت در 
امت واحده، شخص امام)ع( است. اوج این مسئله در زمان 
ظهور اتفاق می افتد که والیت کلیه الهیه به دست حضرت 
حجت)عــج( واقع می شــود؛ به حدی که همه مســتبدان 
مجبور به خضوع می شــوند و این حاصــل تبعیت مردم از 
وجود آن حضرت اســت؛ شرط الزم این تبعیت از امام این 
اســت که قلوب مؤمنان نســبت به امام خاضع شود و این 
ویژگی  اســت که انسان در جامعه اربعینی بارقه هایی از آن 
را مشــاهده می کند، اینکه همه مردم نسبت به امام عصر 
به نحوی دلدادگی دارند و این دلدادگی آن ها را کشانده تا 
برای شکل گیری حماســه حضور همقدم شوند. در جامعه 
اربعینی، آن عامل وحدتی که مردم را به حرکت واداشــته، 
لقای امام اســت که به ظاهر زیارت سیدالشهداســت و در 
حقیقت تمرینی اســت که مردم بتوانند در جامعه مهدوی 
پشــت ســر امام عصر)عج( حرکت کننــد؛ جامعه ای که 
اختصاص به مســلمین ندارد و همان طور که در روایات ما 
هم آمده، حضرت مســیح)ع( هم از جمله کسانی است که 

به امام عصر)عج( اقتدا خواهد کرد.
یکی دیگــر از ویژگی هایی که در امت واحــده مهدوی باید 
اتفاق بیفتــد، ثبات قدم در طاعت ولی خداســت. امتحاناتی 
پس از عهد با امام واقع می شــود که الزمه سربلندی در آن، 
ثبات قدم است و این ثبات قدم یکباره اتفاق نمی افتد. انسان 
بایــد در عصر انتظار برای این ثبات قدم تمرین کند؛ آن گونه 
کــه مردم ایران در پیروزی انقــالب، در جنگ تحمیلی و در 
مقابل تحریم ها این تمرین را انجــام دادند. این ثبات قدم  و 
اراده جمعی در یک مقیاس فراملی در اجتماع اربعین به رخ 
جهانیان کشیده می شــود و نمی گذارد که دشمن آن ها را با 

ارعاب و تهدید و بایکوت خبری از مسیر حق منحرف کند.

 پیشوایان شیعه 
پیشگامان وحدت 

معارف: حجت االســالم مهدی مسائلی، طلبه 
جوانی اســت که در حوزه وحدت اســالمی 
صاحب نظر و تألیف است. از جمله کتاب های 
او در این زمینه می توان به کتاب »پیشــوایان 
شیعه، پیشگامان وحدت« اشاره کرد که توسط 
انتشارات ســپیده باوران منتشــر شده است. 
این کتاب که بــه تبیین معناي واژه وحدت و 
جلوه هاي آن در کالم و ســیره پیشوایان دین 
مي پردازد، در پي بیان این موضوع اســت که 
مسئله وحدت، نه مســئله جهان امروز، بلکه 
دغدغه پیشوایان شــیعه و ائمه اطهار)ع( و در 
رأس همــه آنان، امام علی )ع( بوده اســت. در 
مقدمه کتاب آمده است: »این نوشته، نگاهی 
است تحقیقی به روایات و سیره عملی ائمه)ع( 
که در آن ابعاد مختلــف نگرش آن بزرگواران 
را نســبت به موضوع وحدت اسالمی به رصد 
نشسته و مشخص می ســازد که انسجام امت 
از دســتورات و تکالیف عظیم شــرعی است 
که اهل بیت)ع( در تبیین و ترویج آن بســیار 

کوشیده اند«.
مسائلی انگیزه و هدف خود از تألیف این کتاب 
را چنین بیان کرده است: »یکی از شبهاتی که 
افــراد مخالف وحدت درباره وحدت شــیعه و 
سنی می گویند این است که وحدت محصول 
مقتضیات زمان حال است که در دوره جمهوری 
اسالمی مطرح شده و قبالً چنین موردی مطرح 
نبوده و برای اینکه تفرقه را بیشتر کنند، ادعا 
می کنند این رفتارشان بر مبنای سیره اهل بیت 
اســت؛ درحالی که اگر نگاهی روایی داشــته 
باشیم، می بینیم که پایه گذار این وحدت ائمه 
اطهار)ع( هســتند و تأکید بسیاری بر وحدت 
مسلمان داشته اند که من در این کتاب دقیقاً به 
همین مسئله پرداخته ام«. کتاب در بخش های 
مجزا و با اســتفاده از روایات معتبر و موثق به 
بیان مصادیق این وحــدت در نماز گزاردن و 
حج و مراوده و معاشرت با اهل سنت و نیز نهی 
از لعن و نفریــن و تکفیر و مخاصمه پرداخته 
است. در عین حال، بخش پایانی کتاب با عنوان 
»مدارا آری، مداهنه نه« به تبیین تفاوت مدارا 
و مداهنه اشاره مي کند و نرمی )مدارا( با مردم 
را همان قــدر الزم می داند که مداهنه را ناروا و 

قربانی کردن حقیقت.

کتابخانه

  همه مسلمانان به امام حسین j ارادت دارند   تسنیم: حجت االسالم علیرضا پناهیان در گفت وگویی درباره راهپیمایی اربعین گفت: یکی از فواید این راهپیمایی این است که انسان ها به هم نزدیک می شوند و محبتشان به یکدیگر افزایش می یابد. آن قدر تنوع افرادی که در این 
جایگاه حضور دارند باالست که به عقیده من حال و هوای این زیارت شبیه به صحرای محشر است. اینجا فقط گروه خاص مذهبی یا قوم خاصی وجود ندارند، بلکه هرکسی می تواند خودش را همچون قطره ای در اقیانوس بی کران راهپیمایی اربعین حسینی گم کند؛ در واقع در این گمشدگی 
خودش را پیدا کند. امام حسین)ع( را نباید به فضای شیعی اختصاص دهیم؛ همه مسلمانان به ایشان ارادت دارند؛ برادران اهل سنت هم به امام حسین)ع( ارادت دارند و من اصرار دارم به جای واژه شیعه از کلمه مؤمن استفاده کنم که در برخی از مراتب ایمانی همه مسلمانان سهیم اند.

امام حسین j فقط متعلق به ما نیست   Khamenei.ir: رهبر معظم انقالب چندی پیش در دیدار جمعی از موکب داران عراقی فرمودند: پیام امام حسین، پیام نجات دنیاست؛ حرکت عظیم اربعین این پیام را در دنیا منتشر می کند و به فضل الهی و به حول و قوه  الهی و به توفیق 
الهی، این حرکت باید روزبه  روز تقویت شود... اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد... امام حسین فقط متعلق به ما نیست؛ مذاهب اسالمی، شیعه و سنی، همه زیر پرچم امام حسین هستند. در این راهپیمایی عظیم حتی کسانی که متدین به اسالم هم نیستند شرکت می کنند و این 
رشته ادامه خواهد داشت... سعی کنیم در این راهپیمایی پیوندهای مستحکم بین برادران مسلمان را بیشتر کنیم؛ پیوند بین عراقی و غیرعراقی، پیوند بین شیعه و سنی، پیوند بین عرب و فارس و تُرک و ُکرد؛ این پیوندها مایه  سعادت است، این پیوندها آیت رحمت پروردگار است.
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  گزیده ای از نشست علمی »جایگاه پیاده روی اربعین در سیر تمدنی انقالب اسالمی«

ظرفیت سازی تمدنی در مسئله راهپیمایی اربعین
معارف : تمدن اســالمی نه موافق تمدن غربی و نه مخالف با آن 
است؛ بلکه از آن برتر است. وقتی برتر باشد، از آن استفاده می کند. 
امروزه، تمدن غربی به حالتی ایدئولوژیک تبدیل شــده است اما 
تمدن اســالمی، آن را به ابزاری که بوده اســت، برمی گرداند. در 
زندگی خودمان از برخی ابزارهای تمدن غرب استفاده می کنیم؛ اما 
ابزار است، ایدئولوژی برای ما نیست. تمدن اسالمی میراث گذشته 
را می آورد، تمدن غرب را می بیند و از آن عبور می کند؛ در نهایت 
یک تمدن نوین ایجاد می کند. حاال در قضیه اربعین این را چطور 

می توانیم نگاه کنیم؟
اربعین دو قســمت دارد؛ یک قسمت زیارت اربعین است که چیز 
جدیدی نیست و مربوط به گذشته است. قسمت دیگر، راهپیمایی 
است که این نیز از گذشته وجود داشته است. عکس های تاریخی  
موجود اســت که بزرگان و علمــا را در میانه  راه نجف تا کربال در 
حالی که پیاده می رفتند، نشان می دهد؛ اما اینکه راهپیمایی اربعین 
ناگهان پس از سقوط صدام گستردگی می یابد، امری جدید است 
و به این صورت ســابقه نداشته است؛ پیداست که نفحات انقالب 
اسالمی تأثیر گذاشته است. حاال فرهنگ اربعین در شکل اجتماعی 
و سیاسی، خود را نشان می دهد. اول، ناقص تر بود ولی هر سال که 
گذشت، کامل تر شد. می توانیم در اربعین، به عنوان امری که هنوز 

احیای سنت است، رگه هایی از جنبه های جدید را ببینیم.

 راهپیمایی اربعین، نشان دهنده یک زیست تمدنی است
تمدن اسالمی، یک مرکز ُقدسی دارد. در راهپیمایی اربعین، مرکز 
ُقدسی همان امام حسین)ع( است و مردم به سویی روان هستند 
که امام حسین)ع( است؛ می روند که وارد شهر کربال شوند، زیارت 
بخوانند و ســالم دهند؛ راهپیمایی نمی کنند که پیاده روی کرده 
باشند. انتهای راهپیمایی محلی ُقدســی است؛ بنابراین در طول 
مســیر نیز، اگر آب و غذا می دهند برای امام حسین)ع( است، هر 
کاری که می کنند، به خاطر امام حسین)ع( است. این ُقدسیت در 
همه  آن دیده می شــود. پس اینجا دقیقــاً مقابِل تمدن غرب قرار 
می گیرد، آن، ُقدسیت زدایی از عالم می کند و این، نه به شکل یک 
فرهنِگ فردِی بســته، بلکه به شکل یک فرهنِگ اجتماعِی عظیم 
بروز ُقدســی پیدا می کند. خود این ُقدســیت نشان می دهد که 
راهپیمایی اربعین، فرهنگی چند ســاحتی دارد. اربعین در مقابل 
تمدِن تک ساحتی غرب قرار می گیرد. این جلوه های مختلفی است 
که نشان می دهد با اینکه تمدن غربی ُقدسیت زدایی کرده و ُسنت 
را تمام شده می دانسته است، این ُسنت -راهپیمایی اربعین- بعد از 
مدرن دوباره زنده شده است. جلوه های تمدنی  آن در حوزه  فضائل 
اخالقی خیلی شــدید است: عدالت، معنویت و محبت خیلی زیاد 

است.
مطلب دیگری که در تمدن دیده می شــود و بســیار مهم است، 

گســترش جغرافیایی اســت. راهپیمایی اربعین، راهپیمایی ملی 
نیست؛ نه برای عراقی هاست، نه برای ایرانی ها و نه برای لبنانی ها. 
در واقع، برای کشــور خاصی نیســت و جنبه ای فراملی دارد. این 
خود نشــان دهنده یک زیست تمدنی اســت. در تمدن غرب هم 
این را می بینیم. تمدن غرب متعلق به یک ملت نیست، آلمانی ها، 
انگلیســی ها، آمریکایی ها، فرانســوی ها و دیگران همه مدعی آن 
هستند. تمدن اســالمی هم این گونه اســت. تمدن اسالمی هم 
زیست جغرافیایی محدود ندارد و خیلی وسیع است. این زیست، در 
راهپیمایی اربعین دیده می شود؛ زبان های متنوع، نژادهای متعدد 

و ... .
در راهپیمایی اربعین ممکن اســت همه خیلــی مقید به احکام 
نباشند؛ اما آنجا زندگی مؤمنانه و نظمی مؤمنانه را تجربه می کنند. 
آنجا فضای سکوالر نیست و تکلیف همه معلوم است. سبک زندگی 
مقدس دیده می شود و همه با آن نسبت دارند. برادران اهل تسنن 
و حتی از مذاهب دیگر مثل ارتدوکس ها و کاتولیک های مسیحی 
هم به این مراسم می آیند و منعی برای ایشان جهت شرکت در این 
راهپیمایی نیست. این نشان دهنده  آن است که راهپیمایی اربعین 
می تواند با فرهنگ های دیگر نسبت برقرار کند. پس اصوالً تمدن 
اسالمی -که یکی از جلوه های امروزش در جامعه  مدرن، راهپیمایی 
اربعین است- قدرت نسبت برقرار کردن با همه چیز را دارد؛ البته 
با برتری سبک زندگی اسالمی، نظم مؤمنانه و آن کانون مقدسی 

که در آن وجود دارد.
به نظرم مهم ترین بحث راهپیمایی اربعین جلوه ای است از نظریه 
پیوســتگی که توانسته یک امر سنتی را از گذشته آورده و با عبور 
از عالم مدرن، کامالً در یک ظهور اجتماعی به این گســتردگی و 
با این ابعاد اجتماعی، سیاســی و اقتصادی نشان دهد. به طوری 
که برخی از محققــان در آمریکا بحث کرده بودند که راهپیمایی 
اربعین، طرح خاورمیانه  جدید آمریکا را کامالً به هم زد و ملت های 
ایران، عراق، لبنان، ســوریه و غیــره را در یک ترکیب جدید قرار 
 داد. نه تنها این کشورها تجزیه نشدند بلکه وحدتی مؤمنانه را در 

راهپیمایی اربعین تجربه کردند.
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نوبت دوم   1398/08/06صفحه 5   1398/07/20
شماره پرونده: 139604006093001008/1

شماره بايگانى پرونده: 9605943 
شماره ابالغيه: 139805106093003329

تاريخ صدور: 1398/7/11
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139604006093001008

بدينوسيله به خانم و آقايان: 
1-خديجه احمدپور حاجالرى نام پدر: عباس تاريخ تولد: 1358/3/1 شماره ملى: 4939875210 شماره شناسنامه: 49
2-محمدرضا منتظرى هدشى نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1346/6/1 شماره ملى: 0939548887 شماره شناسنامه: 344
3-مرتضى خوشدل نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1346/8/10 شماره ملى: 0043951309 شماره شناسنامه: 2464

ــت آدرس  ــزارش 1396/12/6 و 1396/12/7 مأمور پس ــر گ ــه 9605943 كه براب ــده كالس ــكار پرون بده
ــند: 269415457، تاريخ سند:  ــماره س ــناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى: ش ــما ش ش
ــى و نه ميليون و ششصد  ــپه به مبلغ: 139/681/319 ريال (صد و س ــما و بانك س 1364/11/15، بين ش
ــامل: اصل طلب: 78/494/356 ريال- سود: 36/403/616  ــتاد و يك هزار و سيصد و نوزده ريال) ش و هش
ــبه خسارت: 1396/9/30- خسارت  ــارت تأخير تأديه: 19/783/347 ريال، تاريخ مبناى محاس ريال- خس
ــبه خسارت: 1396/9/30- حق الوكاله: 5/000/000 ريال  تأخير روزانه: 84/993 ريال، تاريخ مبناى محاس
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باش
ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18  نموده پس از تش
ــمى بشما ابالغ مى  گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه  ــناد رس آيين نامه اجرائى مفاد اس
ــبت به  ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نس ــت فقط يك نوبت در روزنامه قدس چاپ و منتش ــوب اس محس
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات  ــت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش پرداخ

عليه شما تعقيب خواهد شد. آ-9809024    م.الف143
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092003121/1
شماره بايگانى پرونده: 9804936

شماره ابالغيه: 139805106092011489
تاريخ صدور: 1398/7/14

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه 9804936
ــلطان نژاد موال  ــم نامهاى فاطمه س ــيله به ورثه مرحوم زوج مهدى عدالتيان قناعت فرزند ابوالقاس بدين وس
ــماره ملى 0940409755 متولد 1334/7/2 و نيكا عدالتيان  ــنامه: 1064 ش ــماره شناس نام پدر: محمد ش
ــم  ــماره ملى 0929374037 به واليت ولى قهرى خود ابوالقاس ــت فرزند مهدى متولد 1387/6/2 ش قناع
عدالتيان قناعت و ابوالقاسم عدالتيان قناعت فرزند عباس متولد 1329/10/22 شماره ملى 0938391062 
شناسنامه 481 و اميرحسين عدالتيان قناعت فرزند مهدى متولد 1380/7/12 شماره ملى 0925877611 
ــنامه 863 جهت وصول مهريه به  ــود كه خانم راحله اقبالى فخر آبادى فرزند غالمرضا به شناس ابالغ مى ش
ــكه تمام بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 3300- 1377/2/3  تعداد 200 عدد س
ــهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9804936  دفتر 145 ازدواج و طالق 84 مش
ــرح متن سند  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 1398/7/3 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش در اين اداره تش
ــتانكار طبق ماده 19 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در  ــناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس ش
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد  ــوب مى گردد، نس روز ابالغ محس

يافت. آ-9809025     م.الف144

شماره مزايده: 139804306092000153
تاريخ ثبت: 1398/6/4

تاريخ واقعى انجام مزايده:
وضعيت: تأييد شده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده كالسه 9704325
به موجب پرونده اجرايى كالسه فوق مطروحه شعبه دوم اجراى ثبت مشهدله خانم تكتم بقال زاده نام پدر: 
غالمرضا تاريخ تولد: 1362/4/1 شماره ملى: 0942575520 شماره شناسنامه: 1065 باستناد سند ازدواج 
ــماره 23 شهر مشهد جهت وصول تعداد  ــماره 14564 مورخ 1380/9/27 تنظيمى دفترخانه ازدواج ش ش
ــماره 139704180887000138- 1397/6/4 عليه ورثه  ــكه تمام بهار آزادى اجرائيه به ش 200 عدد س
ــل صداقت نام پدر: امير تاريخ تولد: 1385/6/21  ــن آبادى (زوج) به نامهاى عس مرحوم امير صداقت حس
ــماره ملى: -0928258882 به قيوميت خانم صغرى اكبرى سلطان آباد به شماره ملى 5539617991  ش
و زهرا گوهرى فرزند رضا شماره شناسنامه 1123 شماره ملى 5228001794 و عرفان صداقت فرزند امير 
متولد 1384/1/8 به شماره ملى 092748116 به قيوميت خانم صغرى اكبرى سلطان آباد به شماره ملى 
5539617991 صادر كه پس از ابالغ اجراييه به صورت صحيح حسب درخواست وكيل بستانكار وارده به 
ــامل لوازم فيلمبردارى توقيف كه به موجب گزارش  ــماره 26865- 1397/7/23 اموال منقول مديون ش ش
ــه وارده شماره 45875- 1397/11/4 نزد حافظ اموال آقاى هادى اكراد  مأمور اجرا و به موجب صورتجلس
ــى به شماره ملى 0934268622 مى باشد در محل اموال مورد بازداشت به آدرس حرم  فرزقى فرزند عيس
ــترى وارده  ــمى دادگس ــناس رس ــه كارش مطهر- صحن كوثر- اتاق 116 قرار دارد بازديد و برابر صورتجلس

بشماره 45234- 1397/11/1 تعداد 118 قلم اموال به شرح ذيل ارزيابى و اعالم گرديد:
1-دوربين تصويربردارى سونى Nx5 – كاركرده تعداد 8 قيمت واحد 65/000/000 ريال و قيمت كل 520/000/000 ريال
2-دوربين تصويربردارى سونى Ax2000 كاركرده 2 عدد قيمت واحد 50/000/000 ريال قيمت كل 100/000/000 ريال
3-دوربين عكاسى canan6D با لنز 16-35 كاركرده 1 عدد قيمت واحد 90/000/000 ريال قيمت كل 90/000/000 ريال
4-دوربين عكاسى canan6OD با لنز 8-15 كاركرده 1 عدد قيمت واحد 80/000/000 ريال فى كل 80/000/000 ريال

5-دوربين عكاسى canan5D با لنز 24-105 كاركرده 1 عدد فى واحد 150/000/000 ريال فى كل 150/000/000 ريال  مارك 3
6-لنز دوربين عكاسى 70-200 كاركرده 1 عدد فى واحد 7/000/000 ريال فى كل 7/000/000 ريال معيوب
7-لنز دوربين عكاسى 120-400 با كيف برزنتى كاركرده 1 عدد فى واحد 4/000/000 ريال فى كل 4/000/000 ريال معيوب

8-دوربين osmo كاركرده 1 عدد- فى واحد 20/000/000 ريال فى كل 20/000/000 ريال معمولى
9-فلش عكاسى sigmai كاركرده 1عدد فى واحد 3/000/000 ريال فى كل 3/000/000 ريال

ــدد- فى واحد 1/000/000 ريال فى  ــن تصويربردارى هندى كم نوار خور Gs11 كاركرده 1 ع 10-دوربي
كل 1/000/000 ريال برند پانوسونيك

11-سه پايه ساچلر 4 كاركرده 6عدد- فى واحد 45/000/000 ريال- فى كل 270/000/000 ريال
12-سه پايه مانفردتو كاركرده 2 عدد- فى واحد 40/000/000 ريال- فى كل 80/000/000 ريال

13-فرمونى مانفردتو كاركرده 1عدد- فى واحد 2/500/000 ريال- فى كل 5/000/000 ريال با ريموت كنترل
14-كله نور 500 وات كاركرده 6 عدد- فى واحد 750/000 ريال- فى كل 4/500/000 ريال نياز به سرويس

15-كله نور 800 وات كاركرده 6عدد- فى واحد1/000/000 ريال- فى كل4/000/000 ريال
16-كله نور 1000 وات كاركرده 2 عدد- فى واحد2/000/000 ريال- فى كل 4/000/000 ريال

17-پايه نور 800 كاركرده 13 عدد- فى واحد 600/000 ريال- فى كل 7/800/000 ريال نياز به سرويس
18-پايه نور 1000 كاركرده 2 عدد- فى واحد 800/000 ريال- فى كل 1/600/000 ريال

19-ميكروفن Hf سنايزر كاركرده 3 عدد- فى واحد 23/000/000 ريال- فى كل 69/000/000 ريال
20-ميكروفن Hf سونى بدون ميكروفن كاركرده 1 عدد- فى واحد 16/000/000 ريال- فى كل 16/000/000 ريال

Matbox-21 نو يك عدد- فى واحد 50/000/000  ريال- فى كل 50/000/000 ريال
22-هدفن فيليفيس كاركرده 2عدد- فى واحد  300/000 ريال- فى كل 600/000 ريال

23-هدفن k44 كاركرده 1عدد- فى واحد 200/000 ريال- فى كل 200/000 ريال
24-هدفن 77k كاركرده 2عدد- فى واحد  250/000 ريال- فى كل 500/000 ريال

25-تك پايه مانفر دتو عكاسى كاركرده 2 عدد- فى واحد 2/000/000 ريال- فى كل 4/000/000 ريال
26-كيف فايبر كالس نور3عددى مشكى كاركرده 1عدد- فى واحد 800/000 ريال- فى كل 800/000 ريال

27-سه پايه تصويربردارى معمولى كاركرده 1عدد- فى واحد 1/500/000 ريال- فى كل 1/500/000 ريال
28-ترى انكل عنكبوتى معمولى كاركرده 1عدد- فى واحد 2/500/000 ريال- فى كل 2/500/000 ريال
29-كيف برزنتى دوربين تصويربردارى كاركرده 14 عدد- فى واحد 800/000 ريال- فى كل 11/200/000 ريال
30-كيف فلزى دوربين تصويربردارى كاركرده 8عدد- فى واحد 1/500/000 ريال- فى كل 12/000/000 ريال

31-كوله پشتى عكاسى كاركرده 1عدد- فى واحد 1/500/000 ريال- فى كل 1/500/000 ريال
32-فلت نور تصويربردارى باطرى خور كاركرده1عدد- فى واحد 800/000 ريال- فى كل 800/000 ريال
33-عدسى فيش اى براى تصويربردارى كاركرده 1عدد- فى واحد 750/000 ريال- فى كل 750/000 ريال وايد

34-كيف فلزى عكاسى كاركرده 1عدد- فى واحد 1/200/000 ريال- فى كل 1/200/000 ريال
35-1 س در كارت 32 گيگ كاركرده و نو 41 عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 10/250/000 ريال 17 عدد نو

36-كيف برزنتى عكاسى كاركرده 1عدد- فى واحد 600/000 ريال- فى كل 600/000 ريال
37-كرين سوميتا كابلى با لوازم جانبى كاركرده 1عدد- فى واحد 7/000/000 ريال- فى كل 7/000/000 ريال

38-پرو جيب طرح چينى كاركرده 1عدد- فى واحد 5/000/000 ريال- فى كل 5/000/000 ريال
39-بيسيم كن وود كاركرده 2 عدد- فى واحد 1/000/000 ريال- فى كل 2/000/000 ريال
40-كامپيوتر i5 كاركرده 3 عدد- فى واحد 22/000/000 ريال- فى كل 66/000/000 ريال
41-كامپيوتر i7 كاركرده 2 عدد- فى واحد 32/000/000 ريال- فى كل 64/000/000 ريال

42-كامپيوتر پنتيوم 2 كاركرده 1 عدد- فى واحد 1/000/000 ريال- فى كل 1/000/000 ريال
43-مونيتور 21 اى جى كاركرده 8عدد- فى واحد 3/500/000 ريال- فى كل 28/000/000 ريال

44-مونيتور aoc كاركرده 1عدد- فى واحد 3/000/000 ريال- فى كل 3/000/000 ريال
45-باند اسپيكر سه تيكه پرفكت كاركرده 2 عدد- فى واحد 500/000 ريال- فى كل 1/000/000 ريال
46-باند اسپيكر سه تيكه ميكرولب كاركرده 1 عدد- فى واحد 500/000 ريال- فى كل 500/000 ريال

47-باند اسپيكر سه تيكه ويرا كاركرده 2 عدد- فى واحد 400/000 ريال- فى كل 800/000 ريال
48-باطرى سوبل سونى معيوب 28 عدد- غيرقابل استفاده

49-باطرى سوبل سونى كاركرده 10 عدد- فى واحد 400/000 ريال- فى كل 4/000/000 ريال
50-باطرى سوبل سونى نو 7عدد- فى واحد 2/000/000 ريال- فى كل 14/000/000 ريال

51-باطرى تك سونى معيوب 5عدد- غيرقابل استفاده
52-باطرى دوبل سونى كاركرده1عدد- فى واحد 700/000 ريال- فى كل 700/000 ريال

53-شارز تك سونى غيرقابل استفاده 5عدد- غيرقابل استفاده
54-شارز دوبل سونى كاركرده1عدد- فى واحد 1/500/000 ريال- فى كل 1/500/000 ريال

55-شارز تك سونى نمايشگردار- كاركرده 2عدد- فى واحد 1/500/000 ريال- فى كل 3/000/000 ريال
56-شارز تك سونى اصلى بدون نمايشگر كاركرده 1عدد- فى واحد 750/000 ريال- فى كل 750/000 ريال
57-شارز دوربين عكاسى كابلى canan كاركرده 1عدد- فى واحد 300/000 ريال- فى كل 300/000 ريال
58-شارز دوربين عكاسى دو شاخه دار canan كاركرده 1عدد- فى واحد 300/000 ريال- فى كل 300/000 ريال

59-باترى دوربين عكاسى كاركرده 4عدد- فى واحد 1/000/000 ريال- فى كل 4/000/000 ريال
60-يخچال جنرال استيل قديمى 7فوت كاركرده 1عدد- فى واحد 1/200/000 ريال- فى كل 1/200/000 ريال

61-تلويزيون ال جى 21 كاركرده 1 عدد- فى واحد 600/000 ريال- فى كل 600/000 ريال
62-دستگاه ديجيتال هامرز كاركرده 1عدد- فى واحد 400/000 ريال- فى كل 400/000 ريال

63-بادگير برقى كامپيوتر كاركرده 1عدد- فى واحد 700/000 ريال- فى كل 700/000 ريال
64-جعبه ابزار كاركرده1عدد- فى واحد 100/000 ريال- فى كل 100/000 ريال

65-المپ 1000 اسرام پايه عمودى نو 10 عدد- فى واحد 70/000 ريال- فى كل 700/000 ريال
66-المپ مدادى 500 نو 5عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 250/000 ريال

67-اهم متر ديجيتال كوچك كاركرده 1عدد- فى واحد 1/000/000 ريال- فى كل 1/000/000 ريال
68-كابل يواس پى خراب 1 عدد- غيرقابل استفاده

69-جك نرى و مادگى كنان خراب 23 عدد- غيرقابل استفاده
70-ميكروفن معمولى خراب 3عدد- غيرقابل استفاده

71-هاپ سويچ شبكه 8كاناله كاركرده 1عدد- فى واحد 600/000 ريال- فى كل 600/000 ريال
72-ميكروفن يقه اى چينى يوگاه خراب 1عدد- 0 ريال

73-ميكروفن معمولى چينى نو دو عدد- فى واحد 350/000 ريال- فى كل 700/000 ريال
74-پاور سيستم پنتنيوم 2خراب 1عدد-0 ريال

75-سى دى رام لنووا نو دو عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 500/000 ريال
76-شارز اصلى سونى تك نو دوعدد- فى واحد 1/500/000 ريال- فى كل 3/000/000 ريال

77-رم ريدر سفيد اس پى نو دو عدد- فى واحد 100/000 ريال- فى كل 200/000 ريال
78-رم ريدر هما ابى نو دو عدد- فى واحد 100/000 ريال- فى كل 200/000 ريال

79-كابل شبكه قرمز نو1عدد- فى واحد 100/000 ريال- فى كل 100/000 ريال
80-كابل 1394 نو 1عدد- فى واحد 100/000 ريال- فى كل 100/000 ريال

81-قطعه وسط سه پايه تراشكارى شده نو 8عدد- فى واحد 200/000 ريال- فى كل 1/600/000 ريال

82-قطعه وسط سه پايه پالستيكى نو 1عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 250/000 ريال
83-رم ريدر سفيد اس پى كاركرده3عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 150/000 ريال

84-رم ريدرهما ابى كاركرده 3عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 100/000 ريال
85-موس مشكى و قرمز معيوب 2عدد- 0 ريال غيرقابل استفاده

ــد 200/000 ريال- فى كل  ــرده 15 عدد- فى واح ــرچك در متراز مختلف كارك ــداى دو س ــل ص 86-كاب
3/000/000 ريال

87-كابل برق كله گاوى 10 مترى كاركرده 2عدد- فى واحد 300/000 ريال- فى كل 600/000 ريال
88-كابل برق تك راهى 5 مترى كاركرده يك عدد- فى واحد 100/000 ريال- فى كل 100/000 ريال

89-سه راهى خانگى معمولى كاركرده 4عدد- فى واحد 80/000 ريال- فى كل 320/000 ريال
90-سه راهى خانگى معمولى محافظ دار كاركرده 2عدد- فى واحد 350/000 ريال- فى كل 500/000 ريال

91-پايه ميكروفن روميزى كاركرده 2عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 500/000 ريال
92-ميكروفن معمولى كاركرده 4عدد- فى واحد 300/000 ريال- فى كل 1/200/000 ريال

93-ميكروفن دوربين سونى nx5 كاركرده 5عدد- فى واحد 4/500/000 ريال- فى كل 22/500/000 ريال
94-كابل ميكروفن كنان به استوديو 1 مترى كاركرده 5عدد- فى واحد 35/000 ريال- فى كل 175/000 ريال

95-كابل تبديل كوچك كاركرده 6 عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 300/000 ريال
96-جك تبديل صوت كاركرده 12عدد- فى واحد 25/000 ريال- فى كل 300/000 ريال

97-ابرى ميكروفن كاركرده 7عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 350/000 ريال
98-تى پايه ميكروفن كاركرده1عدد- فى واحد 500/000 ريال- فى كل 500/000 ريال

99-سه شاخه پايه ميكروفن كاركرده 1عدد- فى واحد 300/000 ريال- فى كل 300/000 ريال
100-كيف سى دى 80تايى نو 2عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 100/000 ريال
101-كيف سى دى 40 تايى نو 2 عدد- فى واحد 40/000 ريال- فى كل 80/000 ريال

102-جلد سى دى تكى نو 41 عدد- فى واحد 1/000 ريال- فى كل 41/000 ريال
103-نوار ويديو كاركرده 7 عدد- 0

104-چسب برق نو 16 عدد- فى واحد 3/000 ريال- فى كل 48/000 ريال
105-كابل برق بدو جك خراب 2 عدد- فى واحد 20/000 ريال- فى كل 40/000 ريال

106-بالش كاركرده 3 عدد- 0
107-پايه ميزى فلزى كاركرده 2عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 500/000 ريال استند

108-ليوان شيشه اى كاركرده 16 عدد- 0
109-ميز كامپيوتر ام دى اف كافى نتى كاركرده 3عدد- فى واحد 700/000 ريال- فى كل 2/100/000 ريال

110-ميز دو متر ام دى اف كاركرده 2عدد- فى واحد 800/000 ريال- فى كل 1/600/000 ريال
111-ميز دو متر مديريتى كاركرده 1عدد- فى واحد 850/000 ريال- فى كل 850/000 ريال

ــد 2/000/000 ريال- فى كل  ــى واح ــه كاركرده5عدد- ف ــردان كامپيوترى پارس ياران ــى گ 112-صندل
10/000/000 ريال

113-صندلى راحتى مارال كاركرده 4عدد- فى واحد 750/000 ريال- فى كل 3/000/000 ريال
114-ميز عسلى استيل كاركرده 1عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 250/000 ريال

115-فايل كشويى 4 قفله ام دى اف كاركرده 1 عدد- فى واحد 900/000 ريال- فى كل 900/000 ريال
116-ميز ام دى اف6 كشويى كاركرده 1عدد- فى واحد 500/000 ريال- فى كل 500/000 ريال

117-كمد بدون درب و بدون كشو كاركرده 2عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 500/000 ريال
ــد 1/500/000 ريال- فى كل  ــه اى كاركرده 2 عدد- فى واح ــه ام دى اف درب شيش ــد كتابخان 118-كم

3/000/000 ريال
با برآورد ارزش ريالى مجموع به ميزان 1/808/754/000 ريال اعالم مى گردد. ضمناً مبلغ 108/525/240 
ريال حق مزايده و نيم عشر به مبلغ 90/437/700 ريال مى باشد كه طبق تبصره ماده 121 آيين نامه اجرا 
بعهده برنده مزايده ميباشد و مزايده از مبلغ پايه  1/808/754/000 ريال از ساعت 9 صبح الى 12  ظهر در 
ــنبه مورخه 1398/8/12 در محل اموال حرم مطهر- صحن كوثر- اتاق 116- شروع و به باالترين  روز يكش
ــته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً طبق ماده 121 هزينه هاى قانونى طبق مقررات  قيمت كه خريدار داش
از خريدار وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت 

تعيين شده در محل مذكور برگزار مى گردد. آ-9809026   م.الف145

شماره آگهى: 139803906091000171
تاريخ آگهى: 1398/7/16

شماره پرونده: 139304006091000871
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9302236
بانك مهر اقتصاد به استناد سند قرارداد رهنى 92712 مورخ 1393/3/5 تنظيمى دفتر 39 مشهد اجرائيه 
ــش  ــصد و پنجاه و ش ــه ميليارد و شش ــه 9302236 در قبال مبلغ 3/656/853/836 ريال (س تحت كالس
ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و هشتصد و سى و شش ريال) عليه آقاى محمود كافى مالك فرزند 
ــنامه 391 و شماره ملى 0940109621 (به عنوان راهن) و آقاى حميدرضا كافى مالك  على اصغر بشناس
ــماره ملى 0937710563 (به عنوان بدهكار) صادر نموده است كه  ــنامه 1279 و ش فرزند محمود بشناس
پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1393/12/4 و در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ اعيان يك دستگاه آپارتمان به مساحت 
152/25 مترمربع (يكصد و پنجاه و دو متر و بيست و پنج صدم مترمربع) داراى پالك ثبتى 11432 (يازده 
ــش) فرعى از 5 (پنج) اصلى واقع در بخش  ــى و دو) فرعى از 576 (پانصد و هفتاد و ش هزار و چهارصد و س
ــهد واقع مشهد خيابان دانشگاه چهارراه گلستان ابتداى منوچهرى نرسيده به اسرار پالك 202  9 (نه) مش

طبقه سوم به مبلغ 8/000/000/000 ريال (هشتصد ميليون تومان) ارزيابى و قطعيت يافته است.
نظريه كارشناسى به شرح زير مى باشد:

ــده زيربناى آپارتمان 152/25 مترمربع (يكصد  عرصه ملك مورد نظر وقفى و مطابق تصوير مدارك ارائه ش
و پنجاه و دو متر و بيست و پنج صدم مترمربع) با مشخصات ساختمان پنج طبقه مسكونى از نوع اسكلت 
ــتراكى و... با  ــره فلزى و آلومينيوم، درب ورودى برقى، پاركينگ اش ــفال، درب و پنج ــى، نماى آجر س بتون
قدمت حدود بيست سال ساخت فاقد آسانسور كه واحد مورد نظر داراى درب ورودى چوبى با روكش پلى 
ــتر، كف سنگ، ديوارها نقاشى، كابينت فلزى، هود، شيرآالت اهرمى، آيفون تصويرى، سيستم گرمايش  اس
پكيج و رادياتور و سرمايش كول آبى و... با انشعابات سه گانه منصوبه مى باشد. حدود ثبتى ملك براساس 

ــد كه با محل مورد بازديد مطابقت دارد.  ــند و پايانكار) و ... بررسى ش ــده (تصوير س تصوير مدارك ارائه ش
ــه خريد ملك از آقاى كافى  ــند كه به تازگى اقدام ب ــايى مى باش ضمناً متصرف در حال حاضر خانواده كس

نموده اند و اخيراً در آپارتمان مستقر هستند
ارزيابى:

ــازه، جنس مصالح به كاررفته، امكانات داخلى ساختمان، قدمت  نظر به موقعيت مكانى و منطقه اى، نوع س
ــى ها، ارزش روز معامالتى امالك مشابه آن منطقه و ساير عوامل مؤثر در ارزيابى و لحاظ  ــاخت، دسترس س
ــاس ميانگين نظرات هيئت كارشناسى به مبلغ 8/000/000/000  جميع جوانب ارزش آپارتمان فوق براس

ريال (هشتصد ميليون تومان) برآورد و اعالم مى گردد.
حدود اربعه:

ــماالً اول بطول 4/35 متر ديوار به ديوار منزل پالك 947 فرعى دوم بطول 8/35 متر درب و پنجره به  ش
فضاى حياط خلوت نورگير اشتراكى.

ــى از 5971 اصلى بخش يك دوم بطول 3/60 متر  ــول 4/80 متر ديوار به ديوار منزل 9 فرع ــرقا اول بط ش
ــوم بطول 3/50 متر ديوار و درب به راه پله  ــمت شمالى) است س ــتراكى (اين قس ــت به راه پله اش ديواريس
ــوم بطول 3/60 متر ديواريست به راه پله مزبور (اين قسمت جنوبى محسوب مى شود) چهارم  ــتراكى س اش

بطول 9/50 متر ديوار به ديوار پالك 8 فرعى از 5971 اصلى بخش يك.
جنوبا بطول 15/6 متر ديوار و پنجره به فضاى حياط اشتراكى.

غربا در هفده قسمت اول به طول 1/15 متر دوم بطول 1/30 متر سوم بطول 1/60 متر  چهارم بطول 20 
ــم بطول 1/30 متر هفتم بطول 1/40 متر هشتم بطول 20 سانتى  ــانتى متر پنجم بطول 2/05 متر شش س
متر نهم بطول 1/60 متر دهم بطول 1/40 متر يازدهم بطول1/35 متر دوازدهم بطول 1/35 متر سيزدهم 
بطول 20 سانتى متر چهاردهم بطول 2/50 متر پانزدهم بطول 1/20 متر شانزدهم بطول 2/60 متر هفدهم 

بطول 40 سانتى متر ديوار و پنجره به فضاى خيابان.
ــت كف با سقف طبقه تحتانى مشترك است و با  ــت بام براى تمام طبقات اشتراكى اس حقوق ارتفاقى، پش

حق استفاده از قانون و آيين نامه تملك آپارتمان ها.
ــماره 139885606003008394 مورخه 98/6/31 دفتر امالك بازداشتى فاقد بازداشتى مى  برابر نامه ش
ــد مزايده در روز سه شنبه مورخ 98/8/28 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه رهنى اجراى اسناد  باش
رسمى مشهد واقع در خيابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 اداره اجراى اسناد رسمى (شعبه رهنى) مشهد 
از طريق مزايده نقداً به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ 8/000/000/000 ريال (هشتصد ميليون تومان) 
ارزيابى شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً بدهى هاى مربوط 
ــهردارى و  ــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض ش ــعاب و يا اش به برق- آب- گاز اعم از حق انش
ــت. ضمناً  ــده بعهده برنده مزايده اس ــده يا نش ــا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش ــره ت غي
ــد و  ــاعت و محل مقرر برگزار خواهد ش ــه روز مزايده با تعطيلى مصادف گردد روز بعد در همان س چنانچ
ــر دولتى و هزينه هاى قانونى طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باشد.  حق مزايده و نيم عش

آ-9809027      م.الف146
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

 شماره پرونده: 139804006093000249/1
شماره بايگانى پرونده: 9801404

شماره ابالغيه: 139805106093003306
تاريخ صدور: 1398/7/9

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9801404
ــنامه:  ــماره شناس ــيله به آقايان مجتبى برومند عليزاده نام پدر: محمود تاريخ تولد: 1363/3/25 ش بدينوس
4847 و محمد برومند عليزاده نام پدر: محمود تاريخ تولد: 1357/5/1 شماره ملى: 0933516096 شماره 

شناسنامه: 1545
ــعب بانك  ــانى: بلوار مدرس مديريت ش ــتانكار پرونده متعهدله: بانك تجارت به نش ابالغ مى گردد كه بس
ــتناد قرارداد بانكى: شماره سند: 942500022، تاريخ سند: 1397/12/27، بانك  تجارت دايره حقوقى باس
ــتصد و سى و چهار  ــت ميليارد و هش مربوطه: تجارت موضوعات الزم االجرا: 8/834/898/790 ريال (هش
ــود:  ــت هزار و هفتصد و نود ريال)- اصل طلب: 5/678/601/861 ريال- س ــتصد و نود و هش ميليون و هش
ــارت:  ــبه خس ــارت تأخير تأديه: 2/187/195/545 ريال، تاريخ مبناى محاس ــال- خس 969/101/384 ري
1398/1/30- خسارت تأخير روزانه: 0 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/1/30 ميباشد و پرونده 
ــكيل گرديده است و چون برابر اعالم مأمور  ــما در اين اداره اجرا تش ــه 9801404 عليه ش اجرايى به كالس
ــت بدليل عدم شناسايى آدرس شما به شرح متن سند ابالغ ميسر نگرديده است لذا باستناد ماده  ابالغ پس
ــمى الزم االجرا مراتب طى اين آگهى به شما ابالغ و عمليات اجرايى  ــناد رس 18 آيين نامه اجراى مفاد اس
ــر  ــما ادامه خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتش ــار آگهى به ش ظرف ده روز پس از انتش

نخواهد شد. ابالغ مى گردد. آ-9809028   م.الف147

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــند رسمى برابر راى شماره 139860306007000484-98/7/10 - هيات اول/دوم  موضوع قانون  فاقد س
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت 
ــنامه 225  ــماره شناس جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى محمد على رحيمى    فرزند محمد  به ش
ــاحت13,92 متر مربع پالك  فرعى از 1195 -  اصلى  ــاختمان به   مس صادره از تربت جام  در يك باب س
ــان رضوى بخش 13مشهد تربت جام  ــده از  واقع در خراس فرعى از 1195-اصلى اصلى مفروز و مجزى ش
ــمى آقاى محمد رحيمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  خريدارى از  مالكيت رس
ــود و در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراضى داش
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9809036(م الف134)
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/7/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/8/6

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

 شنبه 20مهر 1398 13 صفر 1441 12 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9085  شنبه 20مهر 1398 13 صفر 1441 12 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9085 

اجتماع قلوب شیعیان از زمینه های ظهور است

اربعین حسینی، طلیعه ظهور امت واحده

 دکتر موسی نجفی  حجت االسالم دکتر علیرضا پیروزمند

مروری بر مهم ترین توصیه های رهبر معظم انقالب درباره راهپیمایی اربعین



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  شنبه 20 مهر 1398  13 صفر 1441 12 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9085 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r هدایت سرمایه به بورس با تصویب قانون مالیات بر سرمایه
تغییرات قیمت ارز در ســال گذشته که نرخ آن را یکباره از 3 هزار و 500 تومان به 
بیش از 15 هزار تومان افزایش داد و کاهش قیمت دالر تا مرز 11 هزار تومان پس از 
نوسان های ارزی منجر به جایگزینی ارزش شرکت ها شد. در اقتصاد دو مقوله به نام 
ارزش بازاری یک کارخانه به ارزش جایگزینی آن این گونه تبیین شده که با افزایش 
نرخ دالر ارزش جایگزینی شــرکت های اقتصادی باال می رود، بنابراین مثبت شدن 
شاخص بورس تنها به معنای سودآوری بورس نیست؛ بلکه افزایش ارزش جایگزینی 

این شرکت ها منجر به رشد شاخص بورس شده است. 
افزایش نرخ دالر به شدت منفعت شرکت های صادرات محور را ارتقا داد؛ پتروشیمی و 
فوالدی ها از جمله شرکت هایی به شمار می روند که سود دو چندانی از باال رفتن نرخ 
دالر بدســت آوردند؛ سودآوری در کنار افزایش ارزش جایگزینی کارخانه های بزرگ 
اقتصادی دستاوردهای باال رفتن نرخ دالر برای این دسته از شرکت ها بوده است. از این 
رو می توان گفت ارتقای شاخص های سود و اول شدن آن تنها به دلیل تغییر قیمت 
ارزی سال گذشته در اقتصاد ایران است. در حالی که ارزش بورس در سال گذشته و 
اوایل سال 97، 100 میلیارد دالر بود، افزایش نرخ ارز از 3 هزار تومان به 11 هزار تومان 
نیز نتوانسته تغییری در عدد 100 میلیارد تومان ارزش سال گذشته و ارتقای آن ایجاد 
کند؛ یعنی در حالی که از نظر شاخص ها ارتقا یافته ایم اما بورس کشور از لحاظ دالری 

ارزشی معادل اوایل سال گذشته را یدک می کشد.
بورس، ســرمایه گذاری تولیدی است؛ در حالی که انتظار می رود سرمایه ها به سمت 
بازارهای بورس هدایت شــود اما بخش عمده ای از مردم و ســرمایه داران به سمت 
بازارهای داللی و ســفته گری روی می آورند؛ خرید سکه و طال، ارز، خودرو یا مسکن 
بیانگر نبود توجه و آگاهی رســانی عمومی ارزش بورس اســت. 55درصد خریداران 
مسکن در سال گذشته مصرف کننده واقعی نبودند و بسیاری از کسانی که ثبت نام 
خودرو داشــتند نیز دالل بودند. تصویب قانون مالیات بر سرمایه روش مطلوبی در 
جلوگیری از سفته بازی و هدایت سرمایه های سرگردان به بازار بورس است؛ افزایش 
سرمایه بازار بورس به معنای افزایش تولید است. در حالی که تقویت بورس سیاست 
بسیاری از کشورهای دنیاست اما هدایت سرمایه ها به بانک یا بانک محوری، سیاست 
ضدتولیدی در ایران بوده است. سیاستی که متأسفانه بانک ها با عدم تخصیص درست 
منابع به سمت تولید، ارکان تولید را متالشی کرده و کشور به توسعه مطلوب نرسیده 
اســت؛ در حالی که تقویت بورس و هدایت سرمایه ها به این بخش نقش کلیدی در 

رشد اقتصادی به دنبال دارد.
نزدیک به یک چهارم درآمد ملی ایران در بورس سرمایه گذاری شده است؛ موضوعی 
که می تواند گواه روشنی بر اهمیت سرمایه گذاری در بورس باشد. هدایت سرمایه گذاری 
در بورس به صورت بلند مدت رونق اقتصادی و افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت.

مالیات بر عایدی سرمایه از انحراف مالی جلوگیری می کند
وجود سرمایه های سرگردان در ایران و عدم هدایت آن ها به سمت تولید موضوعی 
است که هر از گاهی تکانه های شدیدی در اقتصاد ایجاد می کند؛ هدایت سرمایه ها 
به حوزه های مختلفی چون مسکن، خودرو، سکه و ارز نه تنها به رشد اقتصاد کشور 
نمی انجامــد بلکه اتفاقاتی را رقم می زند که در حد فاجعه، ویرانی اقتصادی به جا 
می گذارد. افزایش نجومی قیمت مسکن، خودرو، طال و ارز ناشی از نبود مدیریت 

سرمایه در ایران و نگرفتن مالیات بر عایدی سرمایه است.
خرید آپارتمان یا ساختن ملک بیش از نیاز مصرفی افراد در سایر کشورهای دنیا 
مشمول مالیات های قابل توجهی می شود. مالیات به عنوان اهرم بازدارنده منجر به 
هدایت سرمایه ها به سمت تولید و فعالیت های غیردالالنه می شود؛ در حالی که در 
ایران متأسفانه از پزشک تا وکیل و افراد با درآمد باال با هدایت سرمایه ها به سمت 
بازارهای یاد شــده اقتصاد را دچار چالش هایی می کنند که سلب رفاه عمومی و 
ایجاد فاصله طبقاتی با ثروتمند شدن یک شبه برخی، کمترین تبعات آن به شمار 
می رود. پرداخت نکردن مالیات در ایران کســانی را دالل کرده که سوداگری نه 
برازنده میزان تحصیالت و نه شغل آن هاست؛ ساختمان سازی پزشکان در سال های 
گذشته گواه این حقیقت تلخ اقتصادی است که این قشر فرهیخته جامعه بدون 

پرداخت کمترین مالیاتی با سوداگری، درآمدهای نجومی داشتند. 
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه در بیشتر کشــورهای دنیا با رویکرد درآمدزایی 
دولتی و جلوگیری از انحرافات مالی و سوءاستفاده های سوداگری و داللی دنبال 
می شود؛ به این معنا که سرمایه های موجود جامعه که از آن به عنوان سرمایه های 
سرگردان یاد می شود، با مدیریت دولت، در مسیر تولید ناخالص ملی و رشد تولید 
و فعالیت های مربوط به رشد اقتصادی قرار می گیرند؛ طرحی که موفقیت آن ثابت 

شده است.
اجرای طرح مالیات بر عایدی ســرمایه از هر نظر به نفع اقتصاد و دولت است. در 
شرایط تحریمی اجرای این طرح می تواند کمک شایان توجهی به دولت در کسب 
درآمد و هدایت سرمایه ها به سمت بودجه های عمرانی و تولیدی کشور کند؛ به 
نظر می آید عدم بسترسازی های الزم و فراهم نکردن زیرساخت شناخت قطعی و 
یقینی میزان سرمایه و مالکیت افراد یکی از دالیل اجرا نشدن این طرح باشد. طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه با اینکه در مجلس نهم با جدیت دنبال شد، متأسفانه در 
حال حاضر همچنان بالتکلیف مانده است. اجرای این طرح از هر نظر به نفع دولت 
و اقتصاد کشــور و به تبع رشــد و شکوفایی تولید و کوتاه کردن دست دالالن  و 

سوداگران خواهد بود.

قیمت خودرو باز هم کاهش می یابد 
رئیســه  هیئت  یــک عضو  خودروکار: 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه روند کاهشی قیمت 
خودرو باز هم ادامه خواهد داشــت، گفت: 
در حال حاضر بــازار خرید و فروش کاذب 
خودرو اشــباع شــده است. ســید جواد 
حسینی کیا اظهار کرد: به نظر من در حال 
حاضر بازار خرید و فروش کاذب خودرو اشباع شده است. یکسری دالل وارد بازار خودرو 
شده بودند و این بازار را به هم ریخته و سود خودشان را هم بردند، اما اکنون بازار دارد 
به ثبات می رسد و کسانی که می خواهند کار تجاری انجام دهند هم متوجه شده اند این 

بازار دیگر این ظرفیت را ندارد.

رشد ۲۰ درصدی سرمایه گذاری مدت دار در شبکه بانکی
نود اقتصادی: بررسی آمار بانک مرکزی 
نشان می دهد میزان ســرمایه گذاری های 
مدت دار در خرداد 9۸ به هزار و 530 هزار 
میلیارد تومان رســید که نسبت به مدت 
مشابه پارسال ۲0.1 درصد و نسبت به پایان 
ســال 97 حدود ۴.5 درصد رشــد داشته 
است. سرمایه گذاری مدت دار در خرداد 97 
معادل هزار و ۲73 هزار میلیارد تومان و در اســفند ســال گذشته هزار و ۴6۴ هزار 

میلیارد تومان بوده است.

دولت تا پایان پاییز برای نجات صنعت دام سنگین 
فرصت دارد

ایلنا: منصور پوریان، رئیس شورای تأمین 
دام کشور گفت: میزان انباشت دام سنگین 
در دامداری ها به بیش از 50 درصد رسیده 
است و دولت تنها تا پایان پاییز برای نجات 
این صنعت از ورشکســتگی فرصت دارد. 
وی با بیان اینکه بهترین وزن برای کشتار 
گوساله تا ۴00 کیلوگرم است، ادامه داد: از 
وزن 500 کیلوگرم به باال ضریب تبدیل نامناسب شده و دام به جای تبدیل خوراک به 
گوشت، آن را تبدیل به چربی و استخوان می کند. پوریان تأکید کرد: تقریباً از ماه اول 
پاییز زایش های جدید و دوره تازه پرواربندی شروع می شود، این امر می تواند منجر به 

انباشت بیشتر دام ها  در دامداری ها کشور شود.

اقتصاد ایران در کدام بخش ها محتاج نظارت بیشتر است؟

بانک، گمرک و امورمالیاتی نیازمند شفافیت
 اقتصاد/ زهرا طوسی  انبوه پرونده های 
زمین خواری و فسادهای اقتصادی چند هزار 
میلیاردی، توزیع نامناســب منابع بانک ها، 
افزایــش مطالبات معــوق، افزایش واردات 
و قاچــاق، عدم حمایــت از تولید داخلي، 
نوســان های شــدید قیمتی، فرار مالیاتی، 
وابستگي شدید بودجه به نفت و سهم پایین 
مالیات از درآمدهای دولت، فساد اداري و ... 
از جمله پیامدهاي اقتصادی کشوری است 
که شــفافیت در آن به حداقل میزان خود 

رسیده است. 
در حالی که شــفافیت درآمدها و دارایی های 
نماینــدگان،  آرای  شــفافیت  مســئوالن، 
ســامانه های اعتبارسنجی مشــتریان بانک، 
ســامانه های گمرک، مالیات، کارت سوخت، 
طرح شبنم، ســامانه های کاداســتر زمین، 
شفافیت پروژه های حاکمیت، همه و همه در 
نیل به مقصودی به نام شفافیت و پیشگیری از 
پولشویی و حل مشکالت زیر بنایی در کشور 
راه اندازی شده، این پرسش مطرح می شود که 
چرا کشور همچنان با انبوهی از مسائلی که در 

ابتدای مطلب ذکر شد درگیر است.
آیا این سامانه ها که سال هاست وعده راه اندازی 
آن ها داده می شــود و برخــی مصوبه ها که 
عمرشان در برنامه و بودجه رو به پایان است 
و هنوز محقق نشــده و بسیاری از قوانین در 
برنامه های توســعه که اجرا نشده به بایگانی 
سپرده شده اند، مسائل اصلی بودند که اگر به 
آن ها می پرداختیم رشد و شکوفایی اقتصادی 
را تجربه می کردیم یا چشمه مشکالت از جای 

دیگری می جوشد؟
برای رســیدن به شــفافیت و جلوگیری از 
پولشویی، ریشه های فساد باید در کدام نهادها 
و سازمان ها خشکانده شود؟ این پرسشی است 
که ما از کارشناسان اقتصادی پرسیدیم و آن ها 
آدرس 10 نقطه راهبردی را به ما دادند که در 

ادامه می خوانید.

 ضرورت شفافیت جریان پول، کاال 
و خدمات 

کارشناســان  از  یکی 
اقتصادی معتقد است 
که نیل به شــفافیت 
بســیاری  مقدمه   در 
بــرای  اقدامــات  از 

گره گشایی از مسائل کشور جای می گیرد و 
اساسی ترین کاری که می تواند در تحقق این 
هدف مؤثر باشــد با اولویت بســیار باال رصد 

جریان پول، کاال و خدمات است.
عرفان قمی، پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با 
خبرنگار ما ریشه اصلی مفاسد 
و مشکالتی که امروزه در کشور 
وجود دارد را نبود شفافیت ذکر 
می کند و می افزاید: شفافیت، 
مهم تریــن رویکــرد در انجام 
اصالحات ســاختاری است و 
معتقدم به عنوان یک راهبرد 
کالن در این مســیر ابتدا باید 
جریان پول، کاال و خدمات در 

کشور شفاف شود.
به گفتــه وی، مهم ترین ابزار 
حکمرانی اقتصادی دولت این 
اســت که بتوانــد جریان کاال 
و خدمات و جریان تشــکیل 
دارایی غیرمولد را شناســایی 
کند و مهم ترین گلوگاهی که 
می توانــد ایــن دو را رقم بزند 
»حساب های بانکی« است؛ اگر این نقطه را با 
نگاه سیستمی بررسی کنیم می توانیم درصد 

باالیی از شفافیت را در کشور محقق کنیم.
این پژوهشــگر اقتصادی می افزاید: در کشور 
ما رویکرد مبارزه با فرار مالیاتی و پولشــویی 
این گونه اســت که کجا مثالً قاچاقی صورت 
گرفته یا کاالیی بی فاکتور به فروش رسیده 
یا اشکالی در صورتحســاب ها وجود دارد که 
برای رســیدگی  به آن به عنوان تخلف اقدام 
کنیم، رویکردی که به غلط بنیان گذاری شده 
و به جای »پیشگیرانه بودن« مبتنی بر »مقابله« 

پی ریزی شده است.

 حساب های بی هویت از کجا آمدند؟
قمی با اشــاره به اینکه 500 هزار حســاب 
بی هویــت داریم کــه یک مانع جــدی در 

بحث شفافیت تراکنش های بانکی محسوب 
می شود، می افزاید: ساالنه تراکنش های باالیی 
با این حساب ها انجام می شود که حتی بانک، 
صاحب آن را نمی شناسد، تا پیش از این تعداد 
این حساب ها در کشور به ۲ میلیون می رسید 
که اکنون به 500 هزار مورد کاهش یافته، این 
در حالی است که حتی یک حساب بی نام و 
نشان هم در کشور می تواند چشمه فساد باشد 

و باید به سرعت مسدود شود.

عدم شفافیت در حساب های بانکی؛ 
مهم ترین مرجع فساد فعال در کشور

وی خاطرنشان می کند: مهم ترین مرجع فساد 
فعال در کشور ما حساب های بانکی است که در 
مرحله اول باید هویت صاحبان این حساب ها 
را مشــخص کنیم، به طوری که همه آن ها 
کد شــهاب داشته باشند؛ در مرحله بعد باید 
حساب های حقیقی و شخصی صرفاً حساب 
خانوار باشند و افراد نتوانند فعالیت های تجاری 
خود را با سوءاستفاده از این حساب ها مخفی 
کنند.قمی تأکید می کند: در حال حاضر یکی 
از معضالت اساسی در کشور ما فرار مالیاتی 
توسط افرادی اســت که به جای استفاده از 
حساب حقوقی برای مبادالت تجاری، این کار 
را در پوشش حساب شخصی اعضای خانواده 
یا آشنایان یا حتی حساب های اجاره ای انجام 
می دهند. وقتی پرونده اغلب پولشویی ها را نگاه 
می کنید مثل پرونــده مظلومین یا هدایتی، 
می بینید تمام تخلفات با حساب های شخصی 
اتفاق افتاده است، در حالی که ما هیچ نظارتی 

روی حساب های حقیقی نداریم. 

 ضرورت تفکیک حساب بانکی 
شخصی از تجاری 

این پژوهشگر اقتصادی بیان می کند: در تمام 
کشورهای توسعه یافته حساب حقیقی باید 
برای یکســری مصارف عادی خانوار تعریف 
شود. در کشوری مثل اسپانیا که ما مطالعات 
تطبیقی روی آن انجــام دادیم، اگر یک نفر 
بخواهد کاالیی خریداری کند که بیشــتر از 
ورودی حسابش باشد، بانک بالفاصله حسابش 
را قفل کــرده و با وی تماس می گیرد تا فرد 
توضیح دهد و شــفاف کند که در حالی که 
مثالً ماهیانه 3 هزار دالر درآمد داشته چطور 
صاحب 30 هزار دالر شــده است. در کشور 
ما نه تنها این اتفاق نمی افتد که متأســفانه 
بانک های خصوصی ما به خاطر جذب سپرده، 
هر ابزار پرداختــی را نیز در اختیار این گونه 

مشتریانشان قرار می دهند.
وی با اشــاره به اینکه بســیاری از مســائل 
اقتصادی از جمله درآمدهــا و دارایی ها و به 
تبع آن ســهولت مالیات ســتانی در کشور با 
تکیه بر شــفافیت حســاب های بانکی حل 
می شود، می افزاید: متأســفانه یکی دیگر از 
مشکالت موجود در کشــور ما این است که 
بار اثبات تخلفات اقتصــادی در کم و بیش 
اظهاری درآمدها و هزینه ها به دوش حاکمیت 
گذاشته شده است، در حالی که این اتفاق باید 
برعکس باشــد و هر کسی بیشتر از متوسط 
درآمد ماهیانه یا سالیانه خود هزینه کند باید 
در پیشگاه قانون آن را شفاف سازی کند. این 
پول می تواند از فروش خانه حاصل شده باشد، 
که قابل اثبات است، در مرحله بعد در صورت 

واجد شرایط بودن، باید مالیات آن را بپردازد. 
بدین صورت جریان کاال و خدمات و جریان 
تشکیل دارایی مثل امالک، طال، سکه و ارز 
همه این ها بــا رهگیری تراکنش های بانکی 
و جریــان مالی می تواند محقق  شــود. پس 
می توان گفت مهم ترین رویکرد در شفافیت 
و مبارزه با پولشویی باید متمرکز بر شفافیت 
حســاب ها و جریان های درآمدی به صورت 

سیستماتیک باشد.

 ظرفیت قانونی الزم در بودجه 
گنجانده شده است

قمی یادآور می شود: هم اکنون ظرفیت قانونی 
در بودجه گنجانده شده است که بانک مرکزی 
را مکلف می کند فهرست تراکنش های بانکی 
را در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار دهد، 
همچنین بین حساب های شخصی و تجاری 
تفکیک ایجاد کند؛ پس در حال حاضر ظرفیت 
قانونی برای این کار بنیادین در راستای تحقق 
شــفافیت و جلوگیری از پولشویی در کشور 
وجود دارد ولی هنــوز اتفاق خاصی نیفتاده 
است. خیلی از بانک ها همچنان به صدها هزار 
حساب  بی هویت ابزار پرداخت می دهند، چون 
بانک مرکزی نظارت سیستمی روی بانک ها 
ندارد و اطالعات بانکی مانند ذخیره قانونی و 
کفایت سرمایه آن ها مبتنی بر خود اظهاری 
بانک ها دریافت می شــود و معلوم است که 
یک بانک خصوصی که تخلف و حساب سازی 
کرده، گزارش درســتی به بانک مرکزی ارائه 

نمی دهد.
وی با اشــاره به چالش شــفاف شدن حقوق 
و امــوال و دارایی مدیران و شــفافیت آرای 
نمایندگان در مجلس تأکید می کند: همه این 
موارد خوب است، ولی ما باید یک پله عقب تر 
بایستیم و کار اصولی تری کنیم؛ معتقدم اگر 
حساب بانکی و از کجا آورده ای را اجرایی کنیم 
حال چه صاحب حساب مسئول باشد یا یک 
فرد عــادی، می توانیم بگوییم نقطه اصلی را 
نشانه گرفته و با یک تیر چند نشان را زده ایم.

 سازمان مالیاتی در ابتدای فهرست
دکتـــر ارشــــدی، 
کارشـناس اقتصـادی 
با  در گفت و گو  نیــز 
ما می گوید:  خبرنگار 
و  اطالعــات  نبــود 

شــفافیت در اقتصاد از یــک طرف موجب 
بروز فســاد و تخلفات و تحمیل هزینه هاي 
سنگین بر اقتصاد کشور شده است و از طرف 
دیگر امکان برنامه ریزي صحیح و جامع را از 

سیاست گذاران سلب کرده است.
وی بر ضرورت شــفافیت در ســازمان امور 
مالیاتــی، نظام بانکی، گمرک، شــفافیت در 
بودجــه شــرکت های دولتی، اصــالح نظام 
استخدامی با رویکرد ضابطه محوری، شفاف 
شــدن جرم و مجــازات متخلفان توســط 
قوه قضائیه، درآمد های شــهرداری ها، گردش 
مالی خیریه ها، قراردادهای نفتی و پاالیشگاه ها 
و فرایند خصوصی سازی در کشور تأکید دارد.

ارشدی معتقد است، کشــور برای دستیابی 
به اقتصادی باثبات، باید متکی بر درآمدهای 
مالیاتی اداره شــود، پس اولویت شفاف سازی 
باید با ســازمان امور مالیاتی باشد؛ چه از نظر 

راه اندازی سامانه های جامع مرتبط با گمرک 
و بانک ها برای شــفافیت حساب های مالی و 
دریافت مالیات های متناسب با درآمد افراد و 
چه به لحــاظ امکان تنظیم هرگونه رابطه ای 
بین مؤدیان مالیاتی با کارمندان این مجموعه، 
این سازمان باید در ابتدای فهرست قرار گیرد.

 گمرک باید زیر ذره بین باشد
وی بــا تأکید بر اینکه گمــرک نیز باید زیر 
ذره  بین شــفافیت قرار گیــرد، می گوید: در 
بسیاری از پرونده های قضایی، واردات و قاچاق 
کاال و ارز بــا تبانی متخلفــان با بدنه نیروی 
انســانی این ســازمان اتفاق افتاده است که 
آسیب های اقتصادی آن در سال های اخیر بر 

همه روشن است.
ارشدی می گوید: شــفافیت در مسائل مالی 
شهرداری ها نیز یک ضرورت انکارناپذیر است؛ 
به عنوان مثال درکمیسیون ماده 100 مردم 
خــالف می کنند و پــول می دهند تا خالف 
آن ها حل شود و این یعنی کار بر پایه تعارض 
منافع بنیان گذاشته شده و مشخص نیست 
چه کسانی برای چه ساخت و سازی در کجا 
مجوز گرفته انــد؛ این ها همه باید برای مردم 

شفاف شود.
وی می افزاید: از دیگر جاهایی که باید پیگیر 
شــفافیت اطالعات در آن بــود باید به نظام 
بانکی، بودجه شرکت های دولتی و خیریه ها 
اشاره کرد که هر کدام با سهم باالیی از گردش 
مالی نیازمند اصالحات ساختاری نیز هستند.

 وقتی پای یک کارشناس در میان است 
ارشــدی با اشــاره به ضرورت شفاف شدن 
واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی 
می افزایــد: وقتی پای تخمیــن قیمت یک 
کارخانه یا ملک برای دریافــت وام یا خرید 
یک بنگاه اقتصادی از دولت در میان باشــد، 
یک کارشناس رســمی باید اظهار نظر کند؛ 
در پرونده های خصوصی ســازی، کارشناسان 
رســمی حضور داشــتند اما اموال چند هزار 
میلیاردی را به قیمت کارشناسی بسیار نازل 
اعالم کردنــد و یک بحث جدی حل همین 
موضوع اســت. وی با اشــاره به اینکه ارزش 
قراردادهــای دولتی در ســال، به تریلیون ها 
دالر می رسد، می افزاید: بازاری به این وسعت، 
همواره دستخوش سوءاستفاده  است و یکی از 
راهکارهای جلوگیری از این سوءاســتفاده ها، 

شفافیت قراردادهای دولتی است.
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به اینکه 
در امور اســتخدامی باید ضابطه ها جایگزین 
رابطه ها شوند، می افزاید: محور استخدام و ارتقا 
در هر سازمانی باید ارتباطات حداقلی و ضوابط 
حداکثری باشد و چه در بحث سهمیه ها، چه 
استخدام ها و انتصاب ها مد نظر قرار گیرد تا 
افراد صاحب نفوذ نتوانند تنها با توصیه، فردی 

را به منابع انسانی یک سازمان تحمیل کنند.
ارشدی با تأکید بر اینکه در جایی که مفاسد 
اقتصادی مورد رسیدگی قرار می گیرد، نسبت 
احکام با جرم باید مشخص شود، خاطرنشان 
می کند: اگر احکامی که برای متخلفان صادر 
می شود را در معرض دید عموم قرار دهند، هم 
رفتار قوه قضائیه در برخورد با تخلفات اصالح 
می شود هم آن هایی که به نوعی این پیامدها را 
می بینند حساب کارهای خودشان را می کنند.

پیشنهاد وزارت صنعت برای 
توقف تولید برخی خودروها 

فارس: معاون رئیس سازمان ملی استاندارد 
گفت: پیشــنهاد وزارت صنعــت برای توقف 
تولید برخی خودروهای قدیمی هفته آینده 
به شــورای عالی اســتاندارد ارائه می شــود. 
مرنــدی مقــدم تصریح کرد: شــورای عالی 
استاندارد بر اســاس واقعیت های روز جامعه 
در مــورد توقف تولیــد خودروهای قدیمی 
تصمیم گیــری خواهد کرد. وی با بیان اینکه 
وضعیت تولید خودروها نســبت به گذشته 
بهتر شده اســت،  افزود: بیشترین مشکل را 
خودروهایــی دارند که بر پلتفرم های قدیمی 

تولید می شوند.

پیشنهاد دریافت ۲۶درصد
 حقوق گمرکی از واردات 

گوشی همراه مسافر 
تسنیم: وزارت صنعــت، معدن و تجارت در 
پیشنهادی به هیئت وزیران خواستار محاسبه 
واردات گوشی از طریق مسافران با ۲6 درصد 
حقوق ورودی شــد. کمیســیون ماده یک 
وزارت صمت پیشنهاد خود را در زمینه ورود 
گوشی همراه مسافر ارائه داد. بر این اساس با 
افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲6 درصد و 
حذف معافیت های مندرج در قانون موافقت 
شده اســت. بنابراین در صورت تأیید هیئت 
وزیران، واردات گوشــی از طریق مسافران با 
۲6 درصد حقوق ورودی محاسبه خواهد شد.

مشکل کمبود ناوگان اربعین 
برطرف شد

مهر: مدیرکل امور مسافری سازمان راهداری 
حمل و نقل جاده ای، با بیان اینکه مشــکل 
کمبود اتوبوس بــرای زائران اربعین برطرف 
شده اســت، نحوه گزارش گران فروشی بلیت 
توسط شرکت های تعاونی اتوبوسرانی را اعالم 
کرد. داریوش باقرجوان افزود: در حال حاضر 
بلیت اتوبــوس مهــران در تعاونی ها عرضه 
می شــود، ضمن اینکه قیمت این بلیت ها به 
نرخ مصوب بوده و رقم آن بر دیوار تعاونی ها 
نصب شده است. وی ادامه داد: هر زائری که 
تخلفی از تعاونی ها ببیند به ســامانه پیامکی 
10001۴1 یا تلفن گویای 1۴1 اطالع رسانی 
کند تا با آن ها برخورد شود؛ ضمن اینکه مبلغ 

اضافی نیز برگردانده خواهد شد.

طرح جلوگیری از خروج 
داروهای وارداتی از کشور 

اجرا می شود 
تی نیوز: ســخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه قاچاق خروجی 
دارو اتفــاق می افتد، گفت: اما نباید هر گونه 
خروج دارویی از کشور را قاچاق قلمداد کرد، 
زیرا در حال حاضر اجازه ورود توریست برای 
درمان به کشــور داده می شــود و این افراد 
داروی خود را با نســخه پزشــک خریداری 
و از کشــور خــارج می کننــد. حمیدرضــا 
دهقانی نیا گفت: در حال حاضر واردات دارو 
در راســتای جلوگیری از افزایش قیمت آن 
برای مصرف کننده با ارز ۴هزارو ۲00 تومانی 
انجام می شود و این موضوع می  تواند بر قاچاق 

خروجی دارو تأثیرگذار باشد. 

ورود 4۰۰ هزار نفر به بورس 
تهران در سال جاری 

دانشــجو: مدیرعامل بــورس اوراق بهادار 
تهران از ورود ۴00 هزار ســرمایه گذار جدید 
به بورس تهران در سال جاری خبر داد. علی 
صحرایی با اشــاره به اینکه ایــن افراد برای 
نخســتین بار در بورس تهــران حضور پیدا 
کرده و ســرمایه گذاری کرده انــد، در مورد 
میزان ســرمایه جدید در بورس تهران گفت: 
خالص ســرمایه گذاری سهامداران جدید در 
ســال جاری 3 هزار میلیارد تومان است که 
این منابع برای شــرکت های بورسی فراهم 
شده اســت. وی گفت:  توجه سرمایه گذاران 
بــه حضور در بازار بــورس از نتایج رکود در 

بازارهای موازی است. 

 از دیگر جاهایی که 
باید پیگیر شفافیت 
اطالعات در آن بود 
باید به نظام بانکی، 
بودجه شرکت های 
دولتی و خیریه ها 
اشاره کرد که هر 
کدام با سهم باالیی 
از گردش مالی 
نیازمند اصالحات 
ساختاری نیز 
هستند

بــــــــرش

اراضی ساخت مسکن در طرح اقدام ملی شناسایی شدند    مهر: وزیر راه و شهرسازی از شناسایی اراضی مورد نیاز برای اجرای این طرح ملی خبر داد. اسالمی درباره آخرین وضعیت طرح اقدام ملی تولید 
و عرضه مسکن که قرار است در آن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در زمین های دولتی ساخته شود، گفت: طرح اقدام ملی جذابیت هایی دارد و برای افرادی است که به تنهایی و با توان مالی خود، امکان خانه دار شدن برای 

آن ها مهیا نیست. بنابراین دولت با سیاست گذاری برای خانه دار شدن اقشار متوسط و کم درآمد طرح را دنبال می کند. وی ادامه داد: اراضی طرح اقدام ملی شناسایی شده اند.

چرا رصد جریان پولی ضرورت دارد؟

 نبود شفافیت
پاشنه آشیل اجرای 
طرح های بزرگ ملی

اقتصاد  اسفندیاری   حسین  اقتصاد/   
مقاومتی بدان معناست که اقتصاد باید بتواند 
نیاز  های اصلی خود را در داخل تولید کند و 
وابستگی مالی شدید به خارج نداشته باشد و 
نیز با دنیای اطراف تعامالت و روابط سازنده 
برقرار و نقش واقعی خود را در اقتصاد جهانی 
اقتصاد،  درون  زایی  اصلی  لوازم  از  کند.  بازی 
است  نفت  از  دولت  جاری  درآمد  استقالل 
که دستیابی به این مهم جز از طریق اتکا به 

درآمدهای مالیاتی امکان  پذیر نیست. 
کسب درآمدهای مالیاتی نیز متوقف به ارتقای 
کیفیت فضای کســب  و  کار و انگیزه  های تولید   
اســت که از ملزومات اصلی و ابتدایی نیل به 
این هدف، شــفافیت جریان هــای اقتصادی   
است. هرچه فضای اقتصادی کشوری، با کمک 

ابزارهای نظارتی شــفاف  تر باشد و حمایت از 
تولید در مقابل سوداگری و غیرمولدگری ارجح 
دانسته شــود، در عین حالی که از حجم فرار 
سرمایه  های )فکری و فیزیکی( داخل به خارج 
از کشور می  کاهد، امنیت اقتصادی و اطمینان 
سرمایه  گذاری در کشــور را از نگاه خارجیان 
ارتقا داده و موجبات ارتباط مؤثر با کشورهای 
دیگر را فراهم آورده و سبب بازیابی نقش اصلی 
کشور در میادین متکثر اقتصاد جهانی می  شود. 
در کشــورهای پیشــرو و صنعتــی به علت 
وابســتگی شــدید دولت بــه درآمد تک  تک 
افراد جامعه و مالیات  ســتانی، حکومت جهت 
حداکثرسازی و مهم  تر از آن تداوِم درآمدهای 
خود نیاز به درجه باالیی از آگاهی نســبت به 
فضای کســب  و  کار بخش خصوصی دارد و این 

امر میسر نمی  شــود مگر با دریافت اطالعات 
و رصد دقیق جریان های اقتصادی.  اِشــراف 
حکومت بر جریان های اقتصادی نه تنها موجب 
افزایش درآمد دولت می   شــود، بلکه به دلیل 
نیاز دولت به تداوم این درآمدها به خودی خود 
موجبات مبارزه   دولت با انواع فســاد و رانت را 
نیز فراهم می  آورد؛ چــرا که از طریق افزایش 
امنیت کسب   و   کار و تشویق مردم به امر تولید 
است که چرخه   درآمد دولت )ناشی از مالیاِت 
بخش خصوصی( از حرکت بازنمی  ایستد. یعنی 
مقوله   شــفافیت اقتصادی یک بازی برد - برد 
برای هر دو بخش دولتی و خصوصی   است. اما 
به علت نبود شفافیت در خورِ اطالعاتی، آنچه 
در احواالت امروز کشور ما می  توان دید، اتفاقی 

کاماًل متناقض  نماست.

گفتار
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 نتایج کنکور امسال قطعی است      خانه ملت: وزیر علوم در واکنش به اعتراض ها نسبت به کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد ۹۸، نتایج کنکور امسال را قطعی خواند. منصور غالمی گفت: نتایج بر اساس 
شاخصه های نمره و ضوابطی که برای آزمون ها پیش بینی شده، قطعی است و معموالً هر سال فرصتی برای اعتراض کسانی که به هر دلیل نسبت به قبولی خود معترض هستند، وجود دارد. غالمی با بیان اینکه برخی 

از افراد نسبت به پذیرفته نشدن خود در کنکور معترض بودند، گفت: رسیدگی به اعتراض ها به هیچ عنوان به معنای پذیرفتن درخواست افراد نیست بلکه برای کسب اطمینان، این رسیدگی ها صورت می گیرد.

آمارهاازخیلچشمگیرمسافرانحرمحسینینسبتبهسالگذشتهمیگویند
افزایش سه برابری زائران ایرانی اربعین

جامعه: با نزدیک شدن به اربعین حسینی 
مرزهای کشور شاهد سنگین ترین ساعات 

تردد زائران اربعین است.
حضور چشــمگیر زائــران در مرزها به 
گونه ای است که قاسم سلیمانی  دشتکی، 
اســتاندار ایالم از به هم خوردن معادالت 
پیش بینی شده در اربعین امسال خبر داده 

و می گویــد: پیش از این برآوردها حضور 3میلیون زائــر را رقم می زد اما آنچه امروز 
می توان گفت این است که حضور 5میلیون زائر در اربعین 98 محقق می شود.

از سوی دیگر سردار حیدر عباس زاده، فرمانده انتظامی خوزستان از استقبال گسترده 
زائران در دو مرز شــلمچه و چذابه خبر داده و با اشــاره به اینکه از ابتدای ماه صفر 
تاکنون 470هزار نفر از پایانه مرزی شلمچه عازم کربال شدند؛ اضافه می کند: تاکنون 

در مجموع حدود 550هزار زائر در ماه صفر از این پایانه مرزی از کشور خارج شدند.
ســرهنگ ســیدمحمدرضا طبایی، رئیس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه ناجا نیز 
می گوید: از ابتدای ماه صفر تاکنون، 527هزار برگ تردد موقت زیارتی اربعین چاپ 
و صادر شده است. از این تعداد 508هزار برگ به اداره پست جمهوری اسالمی ایران 

برای ارسال به درِ منازل زائران ارسال شده است.
حســین ذوالفقاری، رئیس ســتاد مرکزی اربعین نیز با ارائه آماری گفته اســت: از 
ابتدای محرم تاکنون 2میلیون و 200هزار زائر ایرانی رهسپار عتبات عالیات شده اند 
 و 700هزار زائر از آنان به میهن اســالمی بازگشــته اند. به عبارتی تا ۱8 مهر، حدود 

یک و نیم میلیون ایرانی در خاک عراق و شهرهای زیارتی این کشور حضور داشتند.
از سویی دیگر غالمرضا شریعتی عنوان کرده است: تا پنجشنبه شب گذشته افزون بر 
30هزار زائر اتباع خارجی از مرزهای خوزســتان عبور کردند که این آمار برای زائران 
کشورمان در دو مرز شلمچه و چذابه به 700هزار زائر رسیده است که ۱90هزار نفر 
مربوط به مرز چذابه است.سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راه راهور ناجا نیز 
از ازدحام بیش از حد جمعیت در پایانه های مرزی می گوید و تصریح می کند: ترافیک 
در محورهای مواصالتی به استان های ایالم، خوزستان و کرمانشاه به خصوص مرزهای 
چهارگانه سنگین است. خبرهای رسیده همچنین حاکی از این است که زمان انتظار 
برای خروج از مرز خسروی به دو روز افزایش پیدا کرده و زائران در محل های از پیش 

تعیین شده در شهرستان قصرشیرین اسکان داده شده اند. 
احمد کرمی، رئیس قرارگاه اربعین مرز مهران نیز گفته اســت: تا ساعت ۱2 دیروز 
۱34هزار زائر از مرز مهران به سوی شهرهای زیارتی عراق راهی شده اند که متوسط 
هر ساعت آن حدود ۱0هزار نفر است. این در حالی است که تنها در روز پنجشنبه ۱8 

مهرماه، حدود 289هزار زائر از مرز مهران به عراق رفته اند.
مودت، فرماندار ویژه خرمشهر نیز می گوید: از آغاز این حرکت مردمی تاکنون، بیش 
از 509هــزار نفر به قصد زیارت عتبات عالیات و حضور در راهپیمایی اربعین از مرز 

شلمچه وارد خاک عراق شدند.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در حاشیه بازدید از پایانه مرزی شلمچه 
با بیان اینکه پیش بینی این بود که شاهد رشد 30 تا 40درصدی زائران اربعین باشیم، 
گفت: اکنون آمارها نشان می دهند که شاهد رشد سه برابری جمعیت زائران ایرانی که 
قصد عزیمت به کشــور عراق را دارند، هستیم. سال گذشته در چنین روزی 30هزار 
زائر از مرز شلمچه عبور کرده بودند اما اکنون بیش از ۱۱0هزار زائر عبور کرده اند که 

پیش بینی می شود از ۱50هزار نفر عبور کند.
شایان ذکر است، بر اساس گزارش ها، در مراسم اربعین سال گذشته 20میلیون زائر 
شــرکت کردند که ۱۶میلیون نفر آن ها عراقی بودند. زائران خارجی اربعین از حدود 
50 کشور خود را به سرزمین عشاق رسانده بودند که 2/5 میلیون نفر آن ها ایرانی و 
نیم میلیون زائر از کشورهای دیگر از جمله لبنان، کویت، عربستان، هند و پاکستان 
مشرف شده بودند. حتی شماری از غیرمسلمانان از جمله مسیحیان و پیروان ادیان 
دیگر شرکت کردند که معنایش برگزاری بزر گ ترین تجمع دینی در یک کشور است.

نام نویسی ۳ میلیون و ۴۴ هزار نفر در سامانه سماح
مهر: دبیر اجرایی ستاد اربعین حسینی 
گفت: تا دیروز 3 میلیون و 44 هزار و 587 

نفر در سامانه سماح نام نویسی کرده اند.
امیر مــرادی با بیان اینکــه تعداد ثبت 
نام های قطعی شــده در ســامانه سماح 
2میلیون و 92۶ هزار و ۱50 نفر اســت، 
افــزود: 480هزار و 948 نفــر مربوط به 

اســتان تهران، 30۶هزار و 4۶0 نفر استان خوزســتان، 25۱هزار و ۶۶۱ نفر استان 
اصفهان، 242هزار و 553 نفر اســتان خراســان رضوی، ۱94هزار و ۶88 نفر استان 
فارس و ۱۱2هزار و 792 نفر نیز از اســتان قم هســتند که بیشترین آمار محسوب 
می شوند. وی با بیان اینکه 72هزار و ۱۱7 هزار نفر نیز از اتباع خارجی هستند، گفت: 
با توافق ایران و عراق زائران می توانند از ۱0 شهریور )اول محرم( تا 7 آبان )30 صفر( 
بدون نیاز به تهیه روادید و به شرط نام نویسی در سامانه سماح، همراه با گذرنامه معتبر 

برای زیارت اربعین وارد کشور عراق شوند.

 پذیرش روزانه بیش از یک  هزار زائر 
در درمانگاه های هالل احمر در کاظمین

ایســنا: مدیر درمانگاه هــای جمعیت 
هالل احمر در کاظمین از پذیرش روزانه 
یک هزار زائر در ســه درمانگاه جمعیت 

هالل احمر در کاظمین خبر داد.
علی عباســی در این باره افزود: عالوه بر 
درمانگاه جنت فردوس کاظمین، درمانگاه 
صاحب الزمان)عــج( در ابتــدای خیابان 

صاحب الزمان کاظمین از چهارشنبه و نیز درمانگاه امام علی)ع( از پنجشنبه در محل 
ورودی باب امام علی)ع( حرم امامین کاظمین راه اندازی شد.

وی افزود: درمانگاه های جنت فردوس، امام علی)ع( و صاحب الزمان)عج( در روزهای 
اخیر روزانه بیش از یک  هزار پذیرش داشــتند که پیش بینی مــا افزایش این آمار 

مراجعان تا اربعین است. 

بهترین زمان سفر برای زیارت در اربعین
ایسنا: ســردار هادیانفــر، رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی ناجــا از افرادی که 
قصد سفر زمینی به عراق در ایام اربعین 
را دارند، خواست که سفر خود را به پس از 

24 مهرماه موکول نکنند.
ســردار ســیدکمال هادیانفــر دربــاره 
مناسب ترین زمان برای حرکت به سمت 

مرزهای چهارگانه زیارت اربعین گفت: درخواســت ما از زائران اربعین حسینی این 
است که از فرصت روزهای پیش رو استفاده کرده و اگر قصد حرکت زمینی به سمت 

مرزهای چهارگانه را دارند تا پیش از 24 مهرماه حرکت خود را آغاز کنند.
وی با بیان اینکه بر اســاس پیش بینی ها در روزهای 24 و 25 مهرماه پیک سفر به 
سمت کشور عراق را خواهیم داشت، افزود: همچنین از 27 مهر به بعد نیز زمان پیک 
بازگشت زائران خواهد بود که از این رو توصیه ما به زائران این است که تا حد امکان 

این بازه زمانی را برای سفر به عراق و نیز بازگشت از عراق انتخاب نکنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا افزود: در روزهای پیک ممکن است مشکالتی 
در تعداد اتوبوس ها و خودروهای سواری ایجاد شده و ترافیک نیز افزایش پیدا کند؛ 

چراکه امسال شمار زائران اربعین افزایش چشمگیری داشته است.

هشدارهای پلیس امنیت اقتصادی به زائران اربعین
ایسنا: سرهنگ بهرامی، جانشین رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی ناجا هشدارهایی را 
در مورد نحوه تأمین ارز در کشور عراق و 
ورود کاالهای ممنوعه به کشور به زائران 

اربعین ارائه کرد.  
وی دربــاره تأمین امنیــت ارز مورد نیاز 
زائران اربعین گفـت: از زائران می خواهیم 

که اگر در ســفر اربعین نیاز به پول خارجی و تبدیل پول خود دارند، حتماً آن را از 
شهر خود تهیه کنند. وی ادامه داد: زائران نباید ارز و دیگر ملزومات  خود را از نقاط 

صفر مرزی تهیه کنند؛ چراکه ازدحام جمعیت در پایانه های مرزی بسیار زیاد است.

 جامعه/آرش خلیل خانه  پس از گذشت حدود 
30 ماه از تصویب و ابالغ قانون جامع حمایت از 
اسحاق  پیش،  چندی  سرانجام  معلوالن،  حقوق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نخستین 
نشست کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون 
حمایت از حقوق معلوالن متعهد شد تا اجرای آن را 

تا پایان مهرماه امسال پیگیری کند.
جهانگیری در این نشســت که وزرای تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، رئیس سازمان امور 
اداری و استخدامی، رئیس سازمان بهزیستی، رئیس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و رئیس کمیســیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشتند 
بر ضرورت پاســخگویی و ارائه گــزارش عملکرد 
دســتگاه ها در خصوص نحوه اجرای قانون حمایت 
از معلوالن تأکیــد و تصریح کرد که تأخیر در ارائه 
گــزارش به دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر 
اجرای این قانون به هیچ وجه پذیرفتنی نیســت و 
تمامی دستگاه ها موظفند به مسئولیت ها و وظایفی 
که قانون حمایت از معلوالن برای آن ها در نظر گرفته 

است، عمل کنند.
با این حال محمد شــریعتمداری، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی هنوز همچون گذشــته مهم ترین 
چالــش پیش روی اجرای این قانون را بودجه مورد 
نظر آن می داند. او دی ماه ســال گذشته، گفته بود 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن برای اجرایی 
شــدن به ۱2 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد 
تا بتواند انتظــارات یک میلیون و ۶00 هزار معلول 
جامعه هدف بهزیستی را تأمین کند. رقمی که البته 
چندی بعد مشخص شد تمامی آن در بودجه سال 

98 پیش بینی نشده است.

  امید به شرکای اجتماعی
شریعتمداری در گفت وگوی 
اختصاصی بــا ما در همین 
خصــوص و البته چگونگی 
تأمین میزان اعتبار مورد نیاز 
می گوید: اجرای قانون جامع 

حمایت از معلوالن بر اساس محاسباتی که پیش از 
این انجام داده بودیم نیازمند ۱2هزار میلیارد تومان 
منابع بود که در بودجه عمومی امســال یک هزار و 
۱00 میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است 

و طبعاً بــه همین میزان می توانیم این کار را انجام 
دهیم البته مشروط بر آنکه این منابع ۱00 درصد 
تخصیص یابد. وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است 

اعتبار مورد نظر از همین رقم نیز 
کمتر باشد، می گوید: بله، ممکن 
است در شــرایط فعلی بودجه 
عمومــی این تخصیص کمتر از 

این رقم باشد.
با این حال وزیــر رفاه به عزم 
دولت برای جبران این موضوع 
و چگونگی آن هم اشاره می کند 
و می گویــد: البته تالش دولت 
آن اســت که با جلب حمایت 
شــرکای اجتماعی تا آنجا که 
امکان دارد ایــن نقیصه را در 

کوتاه مدت حل کنیم.
شریعتمداری البته چندی پیش نیز با انتشار توییتی، 
به قول خود از »خبر مهم و خوب« نخستین جلسه 
کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت 

از حقوق معلوالن یعنی »تخصیص منابع حاصل از 
حذف یارانه افــراد متمکن برای اجرای این قانون« 
نوشته بود. واقعیت آن است که هزینه های بیمه ای 
خدمات معلوالن بــرای آن ها و 
خانواده هایشان با اعتباری که در 
بودجه امســال پیش بینی شده 
تفاوت معنــادار بســیاری دارد. 
هزینه هایی همچون چکاپ پیاپی، 
دارو، فیزیوتراپــی، حمل و نقل، 

تأمین صندلی چرخدار و... .
بر اســاس ماده 79 برنامه ششم 
توسعه مجلس شورای اسالمی، 
دولت موظف اســت عــالوه بر 
پرداخت یارانه فعلی، هر ســال 
حداقــل مســتمری خانوارهای 
مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد و ســازمان بهزیســتی را متناسب با سطح 
محرومیــت بر مبنای متوســط 20درصد حداقل 
دستمزد مصوب شــورای عالی کار پرداخت کند. 

حال آنکه بر اســاس گفته جمعــی از معلوالن و 
مددجویان ســازمان بهزیستی و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( افزایش مســتمری این گروه در سال 
97 برای هر خانوار ۱4درصد و در ســال 98، ۱0 

هزار تومان بوده است. 
آن ها می گویند نیازهای معلوالن به طور مســتقیم 
با بودجه و پول در ارتباط اســت اما همیشه وقتی 
صحبت از اجرای قانون حمایت از معلوالن می شود، 

کمترین بودجه برای آن تخصیص می یابد.

 ُمهر تأییدی بر حرف معلوالن
شــریعتمداری در عین آنکه بــه اقدامات دولت 
برای افزایش مستمری معلوالن اشاره می کند؛ اما 
ناهمخوانی میان هزینه های آن ها با مستمری ها را 
نیز تأیید می کند و به خبرنگار ما می گوید: از ابتدای 
آغاز به کار دولت فعلی تا امروز توانسته ایم بین 3/7 
تا پنج برابر میزان مستمری مددجویان را افزایش 
دهیم. در قانون اخیر ۱87هزار خانواری را که پیش 
از این در دریافت میزان مســتمری مددجویشان 

بُعد خانوار در نظر گرفته نشده بود مشمول دریافت 
رقم مالی، متناسب با قدرت خانوار کردیم اما این 
خدمات در مجموع نســبت به هزینه های واقعی 
زندگی این اشخاص و یا هزینه های نگهداری آن ها 
در مراکز نگهداری معلوالن، متناسب نیست و این 

حرف، حرف درستی است. 
شریعتمداری در بخش دیگری از گفت وگوی خود 
بــا ما »قانون حمایت از معلوالن« را قانونی کاماًل 
مترقی می داند که در تمامی ابعاد به تمام مسائل 

این جامعه پرداخته است.
وزیر رفاه البتــه اذعان می کند که پای این قانون 
با تمــام جامع الشــمول بودنــش، در خصوص 
بخشی از این جامعه یعنی ناشنوایان می لنگد. او 
می گوید: به نظر من باید برای ناشــنوایان الیحه 
جدیدی را تقدیم مجلس شــورای اسالمی کنیم 
اما در خصوص سایر بخش ها تصور می کنم قانون 
حمایت از معلوالن، به دلیل حمایت هایی که برای 
معلوالن پیش بینی کرده، بســیار کامل و در حد 

بین المللی است.
شریعتمداری در عین حال همچنان بر این نکته 
که اجرای قانون حمایت از معلوالن بار مالی قابل 
مالحظه ای دارد تأکید می کند: این قانون متناسب 
با شــرایط بودجه عمومی و به ویــژه با توجه به 
فشارهایی که دشمن علیه نظام جمهوری اسالمی 
اعمال کرده و تأثیراتی که به طور طبیعی از خود 
بر جای گذاشــته، نیست اما امیدوارم سال آینده 

وضع بهتر شود.  
این اظهار امیدواری وزیر رفاه از یکســو و وعده 
معاون اول رئیس جمهــور برای پیگیری اجرای 
قانون حمایت از معلوالن تا پایان مهرماه امسال 
از ســوی دیگر، در حالی است که در تبصره دو 
همین قانون آمده اســت: آن تعداد یا بخشی از 
مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدیدی داشته 
باشد مادامی که اعتبار الزم از محل منابع مذکور 

در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد.
حال باید دید آیا قانونی که در شرایط حاضر قرار 
است با تخصیص کمتر از ۱0درصد برآورد بودجه 
امسال اجرایی شود می تواند به حداقل های مورد 
نیاز جامعه ۱/۶ میلیونی معلوالن پاســخ مناسب 
دهد یا آنکه باز هم پایان داستان اجرای این قانون 

همچنان باز خواهد ماند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با قدس تصریح کرد

اجرای قانون حمایت از معلوالن به امید حمایت شرکای اجتماعی

اجرای قانون حمایت 
از معلوالن نیازمند 

12هزار میلیارد تومان 
بود که در بودجه 

 عمومی امسال 
یک هزار و 100 میلیارد 

تومان برای آن 
پیش بینی شده است

بــــــرش
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اخبار تلخ در جامعه و تالش اتاق فکر صهیونیسم
فارس: مجید ابهری، آسیب شناس اجتماعی گفت: به دلیل اخبار 
تلخی که در جامعه توسط رسانه ها و فضای مجازی منتشر می شود، 
حدود 25درصد افراد دچار اضطراب مســتمر و موقت هستند. وی 
گفت:  آماری که در ســطح بین الملل در مورد غمگین بودن مردم 
ایران اعالم می شود از ریشــه دروغ بوده و یکی از اهرم های جنگ 

روانی توسط اتاق فکر صهیونیسم است.

هوش اجتماعی نسل جدید بسیار ضعیف است
میزان: علی الســتی، جامعه شــناس ارتباطات می گوید: عادت 
اســتفاده از ابزار های دیجیتال در نسل های گذشته وجود ندارد، 
اما کودکان بدون هیچ ترســی از این ابزار بهترین اســتفاده را 
می برند. نسل جدید بسیار باهوش تر از نسل های گذشته هستند، 
اما متأســفانه هوش مدنی و هوش اجتماعی بسیار ضعیف تری 

دارند که باید تقویت شود.

به مدیران برپا دادم
ایلنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در توییترش 
نوشــت: امروز در  معموالن و پلدختر دیدن دانش آموزان بانشاطی 
که در مدارس تازه ســاخته شــده با کمک خیران و دولت درس 
می خواندند شوق آفرین بود اما حسرت نگاه کودکانی که هنوز مدرسه 
مناسب ندارند و در سختی تحصیل می کنند بر دلم ماند. به مدیران 

برپا دادم تا مدارس به صورت کامل ساخته نشده ننشینند.

ساماندهی کودکان کار هیچ وقت به نتیجه نمی رسد
خانه ملت: طیبه سیاوشی شــاه عنایتی، نایب رئیس فراکسیون 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی مجلس، گفت: بهزیستی و سایر 
دســتگاه ها هر چقدر در ارتباط با ســاماندهی کودکان کار تالش 
می کنند به نتیجه نمی رسند زیرا قدرت مافیا از آن ها بیشتر است. 
اغلب آن ها مهاجران غیرقانونی هستند که باید در کمپ ها نگهداری 

شوند و به نوعی به کشورهایشان بازگردانده شوند.

اجاره دادن ساعتی منازل در پایتخت
تسنیم: سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت درباره رواج 
ارائه برخــی آگهی ها در فضای مجازی برای اجاره دادن ســاعتی 
منازل در پایتخت گفــت: هر گونه اجاره دادن منازل و امالک باید 
در چارچوب قوانین و مقررات باشد. اجاره دادن منزل و امالک بدون 
رعایت ضوابط، خالف قانون و تنها مرجع و مرکز قانونی برای اجاره 
دادن امالک به صورت ساعتی، روزانه و سالیانه اتحادیه امالک است.

مراکز کوچک انتقال خون تعطیل می شوند
ایرنا: بشیر حاجی بیگی، سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: در 
حالــی که ما بیش از 40 مرکز آزمایش  خون در کشــور داریم، در 
آمریکا تنها هشت مرکز وجود دارد، ما نه منابع مالی کافی داریم و نه 
اقتصاد سالمت کشورمان اجازه می دهد که چنین هزینه هایی ایجاد 
کنیم. یکی از سیاست های سازمان انتقال خون ادغام مراکز و تعطیلی 

مراکز کوچک و کم بازده است.

اوتیسم و گالیه ای از دانشگاه فرهنگیان
ایسنا: مجید قدمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با 
گالیه از عملکرد دانشــگاه ها که بیشتر روی تشخیص اوتیسم کار 
می کنند، گفت: متأسفانه دانشــگاه ها در حوزه آموزش، پرورش و 
توانبخشــی دانش آموزان اوتیســمی، دانش آموختگان توانمند در 
اختیار مدارس قرار نمی دهند و ایراد کار به دانشگاه فرهنگیان هم 

برمی گردد زیرا اکنون چنین نیرویی در این زمینه تربیت نمی کند.

از حقوق معتادان دفاع می کنیم
ایسنا: سردار اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با اشاره به تفکرات خشونت آمیزی نظیر ریختن معتادان به دریا 
و نظایر آن گفت: اینکــه می گویند معتاد را به دریا بریزید اصاًل 
چنیــن تفکری وجود ندارد و اگر چنین تفکری هم باشــد این 
ســلیقه و تفکر هیچ دخالتی در اجرا ندارد. ما باید از حقوق این 

فرد دفاع کرده و کمکش کنیم.

راه اندازی مرکز آینده پژوهی برای دریاچه ارومیه
مهر: عیســی کالنتری، معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت از راه اندازی مرکز آینده پژوهی در مورد 
دریاچه ارومیه در آینده بسیار نزدیک خبر داده و گفته است: برای 
این مرکز منتظر ایجاد و اتمام ســاختمان مرکز آینده پژوهی در 
سال آینده نخواهیم ماند و اگر نیاز باشد حتی در چادر هم کارها 

را شروع می کنیم.

آموزش

رئیس سازمان سنجش:
 پذیرش بدون آزمون 

در دانشگاه ها دائمی شد
 ایرنا  رئیس ســازمان سنجش گفت: بر اساس 
مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، روند 
پذیرش بدون آزمون در دانشــگاه ها دائمی شده 
اســت.ابراهیم خدایی افزود: روند پذیرش بدون 
آزمون مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
در دانشــگاه ها ادامه دارد و در ترم بهمن ماه نیز 
اجرا می شود. وی گفت: این شورا تأکید بر جدایی 
پذیرش رشــته های بدون آزمــون از کنکور دارد 
و اصل مصوبه این اســت کــه در طول تحصیل، 
سیستم نام نویسی برای پذیرش بر اساس سوابق 
تحصیلی باز باشــد اما پذیرش در دو زمان مهر 
و بهمن صورت گیــرد. خدایی درباره زمان اعالم 
سازوکار پذیرش های بدون آزمون برای ترم بهمن 
نیز گفت: اطالعیه هــا در خصوص نحوه فعالیت 
دانشــگاه ها در این زمینه تا آبان توسط سازمان 

سنجش آموزش کشور منتشر می شود.
وی اعالم کرد: پذیرش بدون آزمون را به دانشگاه ها 

واگذار می کنیم.

میراث فرهنگی

2۴ اکتبر برگزار می شود
 چوب حراج به ۵۷ اثر

 ایرانی- تاریخی در کریستیز
 ایســنا  حراجی کریســتیز لندن در قالب 
حراجی جدید هنر اسالمی مجموعه ای از آثار 
هنــری و تاریخی ایرانی را بــه فروش خواهد 

گذاشت.
در این حراجی که با عنوان »هنر دنیای اسالم و 
هند شامل فرش و قالیچه های شرقی« 24 اکتبر 
برگزار می شــود، در مجموع 287 اثر به فروش 

گذاشته می شود که 57 اثر منشأ ایرانی دارند.
تعــداد زیــادی از آثار ایرانــی در این حراجی 
مربوط به دوره صفویه و قاجار هستند و شامل 
نســخه های خطی، قرآن های قدیمی، ظروف 
تزئینی و دیگر موارد می شــود. اما یک نقاشی 
رنگ روغن از »محمد صادق« نقاِش دربار کریم 
خان زند، با باالترین قیمت در میان آثار ایرانی 
حدود ۱22 هزار دالر تا ۱84 هزار دالر برای آن 

در نظر گرفته شده است. 
کتاب شعری از امیرخسرو دهلوی نیز 98هزار 
دالر تا ۱47هزار دالر قیمت گذاری شده است. 

بهداشت و درمان

رئیس سازمان غذا و دارو:
 امسال قیمت دارو 

تغییر عمده ای نخواهد داشت
 ایســنا  دکتر محمدرضا شانه ســاز، رئیس 
ســازمان غذا و دارو با اشــاره به آغاز تغییرات 
اصالح قیمت دارو در دو ســال اخیر، گفت: در 
دو سال گذشــته به دنبال تغییرات نرخ ارز به 
ویژه در اقالم وارداتــی حدود 30 تا 40 درصد 
دارو، نرخ ارز مرجع گرفته و مابقی با ارز نیمایی 

یا آزاد وارد می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اینکه خوشــبختانه 
امروز دیگر کمبود نگران کننده ای در حوزه دارو 
وجود ندارد به این دلیل است که تغییر قیمت را 
پشت سر گذاشته ایم و در سال جاری تغییرات 
قیمتی نســبت به سال گذشــته بسیار کمتر 
خواهد بود. دکتر محمدرضا شانه ساز همچنین 
با اشاره به اینکه متوسط افزایش قیمت دارو از 
متوسط نرخ تورم پایین تر اســت، ادامه داد: از 
آنجایی که داروهای خارجی ارزبری دارند، تغییر 
قیمت بر آن ها لحاظ شــده تا دچار مشکل در 

تأمین دارو نشویم.

رفاه و آسیب های اجتماعی

 یک جامعه شناس عنوان کرد
 تولید بیش از 

۷00 نوع ماده مخدر در کشور
 آنا  حسین اصغری، جامعه شناس گفت: بر اساس 
بررسی های صورت گرفته، امروزه 700 نوع ماده 
مخدر در کشور تولید و عرضه می شود که هر کدام 

از مواد مخدر خطرات ناگواری برای افراد دارد. 
وی افزود: بدون شک اقدامات مقابله ای پلیس با 
واردکنندگان و تولیدکنندگان مواد مخدر الزامی 
است اما مسئوالن باید با تشکیل کارگروه های ویژه 
در مناطق آلوده و حاشیه ای شهر، توجه بیشتری 

به حل معضل اعتیاد کنند.
حل معضل اعتیاد، جلو بروز دیگر آســیب های 
اجتماعــی را می گیرد و در حال حاضر 70درصد 
معتادان در ســرقت های رخ داده در شهر شریک 
هســتند و این افراد برای تأمیــن هزینه خرید 
مواد مخدر دســت به هر کاری می زنند. از طرفی 
50درصد طالق های رخ داده در کشــور به دلیل 
اعتیاد رخ می دهد بنابراین مسئوالن اگر معضل 
اعتیاد را حل کنند، جلو آسیب های دیگری که در 

جامعه رخ می دهد را نیز گرفته اند.

حوادث

نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان داد
نقش مسمومیت، بالیای طبیعی 

و سوانح در مرگ ایرانیان
 ایسنا  نتایج تحقیقات گروهی از پژوهشگران 
دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران در خصوص ارزیابی میزان 
دستیابی به اهداف توسعه پایدار مرتبط با سالمت 
در ایران نشــان می دهد ایران در دســتیابی به 
اهداف توسعه پایدار مرتبط با سالمت در بسیاری 
از اهداف در وضعیت باالتر از میانگین منطقه قرار 
دارد. بر اســاس یافته های پژوهش، در شاخص 
مرگ ومیر ناشــی از مسمومیت های غیرعمدی، 
میانگین منطقه مدیترانه شرق، ۱.2 نفر به ازای هر 
۱00هزار نفر بوده است. این میزان در ایران ۱.45 
نفر بود که بیشتر از میانگین منطقه و میانگین 

جهانی بوده است.
بر اساس این یافته ها در شاخص مرگ ومیر ناشی 
از سوانح و حوادث جاده ای کشور ما با میزان 32.۱ 
نفر به ازای هر ۱00هزار نفر، باالترین میزان را در 
منطقه با میانگین 20.۶9 نفر و باالتر از میانگین 

جهانی دارد.

تا اربعین حسینی
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قدس تصمیم ترامپ برای خروج نظامیان کشورش از خاورمیانه را مورد بررسی قرار می دهد

پایان رؤیای آمریکایی
  جهان/ ســید احمد موسوی  درحالی که 
تصمیم ترامپ مبنــی بر خارج کردن نیروهای 
نظامی این کشــور از شمال ســوریه که با آغاز 
عملیــات نظامی ارتش ترکیــه در این منطقه 
همراه شده است، خبر از آغاز یک بحران جدید 
در منطقه می دهــد، رئیس جمهور آمریکا روز 
گذشته اعالم کرد که وقت آن رسیده است که 
از افغانســتان خارج شویم. دونالد ترامپ که در 
جمع هواداران خود در نشســت انتخاباتی شهر 
مینیاپولیس سخن می گفت، اعالم کرد: »ما قرار 
بود برای مدت کمی در افغانســتان بمانیم، اما 
اکنون ۱۹ سال است که در آنجا هستیم؛ وقت 
آن رسیده که از این کشور خارج شویم«.ترامپ 
که از مدت ها پیش مســئله خــروج نیروهای 
نظامی آمریکا از ســوریه را مطرح کرده بود، در 
توییتــی بار دیگر بر ادعای پیروزی کشــور در 
جنگ با داعش تأکید کرد و نوشت: »ما مأموریت 
خودمان را به طور کامل به انجام رساندیم؛ حاال 
ترکیه به کردها حمله کرده و این ها 200 سال 

است که با یکدیگر جنگ دارند«.

 مشکالت داخلی و بین المللی آمریکا
اما ریشــه تصمیم ترامپ برای خارج ساختن 
نیروهــای نظامی این کشــور از منطقه که او 
سعی دارد آن را در راستای عمل به شعارهای 
انتخاباتی اش جلوه دهد را باید در مشــکالت 
داخلی این کشــور جست وجو کرد؛ مشکالتی 
که بی اعتمادی شــهروندان این کشــور را به 
دولت آمریکا در پی داشته است. به نوشته وبگاه 
مؤسسه »گالوپ« درحال حاضر فقط 3۹ درصد 
از شــهروندان آمریکا به دولت ترامپ درحل و 
فصل مشکالت داخلی کشورشان اعتماد دارند، 
در حالی که این میزان در سال گذشته میالدی 
45 درصد بود. اطالعات این نظرسنجی که در 
تاریخ 3 تا ۱5 سپتامبر )۱2 تا 24 شهریور ماه 
جاری( انجام شده است، نشان می دهد مباحث 
مربوط به رســوایی »اوکراین گیت« و »کنترل 
اســلحه« به یکی از موضوعات مناقشه برانگیز 

میان دولت و کنگره تبدیل شده است. 

عــدم بهبود کامــل اوضاع داخلی، شــکاف و 
اختــالف در دولت ترامپ در حالی رخ می دهد 
که در امور بین المللی نیز دولت ترامپ همچنان 
به جنگ تجاری با چیــن، اختالفات با اروپا و 
تنش های بیشــتر بــا ایران ادامــه می دهد و 
مذاکرات صلح برای پایان دادن به دخالت این 

کشور درافغانستان هم بی نتیجه بوده است.
امیر علی ابولفتح، کارشــناس مسائل آمریکا در 
گفت وگو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه تصمیم 
اخیر ترامپ در مورد سوریه درواقع متأثر از رویکرد 
اعالمی ترامپ مبنی بر کاستن از هزینه ها و عدم 
پرداخــت هزینه در قبال منافــع دیگران صورت 
گرفته اســت، تصمیم ترامپ برای خارج کردن 
نیروهای نظامی این کشــور از منطقه را ناشی از 
مشکالت اقتصادی و از بین رفتن اعتبار سیاسی 

ترامپ در عرصه داخلی آمریکا دانست.

 نیاز به جراحی اقتصادی در ایاالت متحده
به گفتــه ابولفتــح کاخ 
ســفید در حــال حاضر 
چاره ای نــدارد جز اینکه 
در نگاهــش به مســائل 
جهانــی  و  منطقــه ای 

یک بازبینی اساســی داشــته باشــد؛ چرا که 
ترامپ به خوبی از این مســئله آگاه اســت که 
اگــر هزینه های کشــورش در مناطق مختلف 
جهان و به خصوص منطقه خاورمیانه متوقف 
نشود و این هزینه در بهبود وضعیت اقتصادی 
این کشــور که نیاز اساســی به یک »جراحی 
اقتصادی« در آن احساس می شود، صرف نشود، 
در سالیان آتی این کشــور در رقابت با رقبای 

خودعقب خواهد ماند.
وی به اشاره به این نکته که البته بدیهی است 
که این اقدام از ســوی رقبای انتخاباتی ترامپ 
علیه او مورد استفاده قرار خواهد گرفت، گفت: 
بر اساس نگاهی که در آمریکا به پدیده جنگ 
وجــود دارد و بخش قابل توجهی از منافع این 
کشــور از طریق مداخــالت نظامی و پرداخت 
تأمین می شود، مطمئناً  اینچنینی  هزینه های 

این رویکــرد ترامپ مقاومت هایــی را در پی 
خواهد داشت.

 ترامپ چاره ای جز فراخواندن نیروهای 
نظامی ندارد

این کارشناس مسائل آمریکا افزود: شاید ترامپ 
تاکنون در برابر ایده خارج ســاختن نیروهای 

از منطقه  نظامی کشــورش 
خاورمیانه عقب نشینی کرده، 
امــا او و جریــان ملی گرایی 
کــه درواقع ترامــپ آن ها را 
مجبورند  می کند،  نمایندگی 
دست از عقب نشینی بردارند 
و با تغییر رویه مســئولیت ها 
را به ســایر متحدان خود در 
واگذار کنند. شــاید  منطقه 
ایــن رویکرد ترامــپ منجر 
به تغییر اساســی در رویکرد 
خاورمیانــه ای آمریکا که در 

سالیان گذشــته توسط دیگر 
رؤســای جمهور ایاالت متحده دنبال شــده، 
نشــود ولی سرانجام جامعه نخبگان این کشور 
را مجبــور بــه تغییر در نگاهشــان به منطقه 

خاورمیانه سوق خواهند داد؛ چرا که راهکاری 
جز این ندارند.

ابولفتح با اشــاره به بزرگ نمایی مسئله خروج 
نیروهای نظامی آمریکا توسط ترامپ نیز گفت: 
بر اساس اخبار منتشر شده قرار نیست خروج 
نیروهای آمریکایی  گســترده باشد و فقط قرار 
اســت تعداد محدودی از نیروهای این کشور 
از ســوریه خــارج شــوند و 
همان طور کــه می دانید این 
کشــور هنوز چندین پایگاه 
خاک  سراســر  در  نظامــی 
دارد؛  اختیــار  در  ســوریه 
امــا ترامــپ ســعی دارد با 
بزرگ نمایــی آن را بــه یک 
خود  بــرای  بزرگ  موفقیت 

تبدیل کند. 
بــه نظــر می رســد تصمیم 
ترامپ بر خروج از بحران های 
و  ســوریه  در  خودســاخته 
افغانستان تحت تأثیر مشکالت 
فزاینده ای که این کشــور در داخل با آن مواجه 
اســت، نقطه پایانی بر جهانگشــایی ها و جنگ 

افروزی های ایاالت متحده باشد.

ســی ان ان: »آبی احمد« نخست وزیر اتیوپی 
به علت تالش ها برای پایــان دادن به جنگ با 

»اریتره« برنده جایزه صلح نوبل 20۱۹ شد.

رویترز: »یوری یوشاکوف« دستیار رئیس جمهور 
روسیه گفت: دیدار میان رهبران اوکراین، روسیه، 
فرانسه و آلمان مشروط به عقب نشینی نیروهای 

اوکراینی از مناطق شرقی این کشور است.

سومریه نیوز: نظامیان ارتش عراق در عملیاتی 
در استان »صالح الدین« موفق شدند ۱0 عنصر 

تکفیری داعش را به هالکت برسانند.

تاس: کابینه رومانی پس از عدم کســب رأی 
اعتماد الزم در پارلمان این کشور سقوط کرد. از 
مجموع  4۶5 نماینده و سناتور پارلمان رومانی، 
23۸ نفر به عدم صالحیت »ویوریکا دانســیال« 

نخست وزیر فعلی رومانی رأی دادند.

طلوع نیوز: پس از کشته شدن سه غیرنظامی و 
زخمی شدن سه تن دیگر در پی یورش نیروهای 
وابسته به سازمان »سیا« در والیت »لغمان« شماری 

از ساکنان این والیت دست به تظاهرات زدند.

اندیشکده آمریکایی: 
منتظر تغییر نظام ایران نباشید 
قدرت تهران رو به افزایش است

فارس: یک اندیشکده آمریکایی در تحلیلی با 
یادآوری اینکه سیاست های دولت های متوالی 
آمریکا علیه نظام ایران در 40 سال گذشته ناکام 
مانده به سیاستمداران این کشور توصیه کرده 
منتظر تغییر نظام ایران نباشد. اندیشکده شورای 
آتالنتیک در تحلیلی به قلم »جک گلدستون«، 
استاد دانشگاه در دانشگاه »جورج میسون« نوشته 
است: »از زمان وقوع انقالب ایران در سال ۱۹۷۹، 
ایاالت متحده منتظر فروپاشی جمهوری اسالمی 
بوده است«. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرده، 
جمهوری اســالمی ایران در برابر جنگ هشت 
ساله با عراق، چندین دهه تحریم و ناآرامی های 
پس از انتخابات سال 200۹ )۱3۸۸( دوام آورده 

و باثبات باقی مانده است.
در بخشی از این تحلیل آمده است: »]جمهوری 
اســالمی ایران[ حتی در حالی که انقالب های 
رنگی و قیام های شرق اروپا، شوروی سابق، شرق 
آســیا و خاورمیانه را درمی نوردید، باثبات باقی 
مانده اســت. در واقع، به نظر می رسد با وجود 
همه این چالش ها قدرت نظــام ایران افزایش 
یافته اســت و نیروهای نیابتی ایران در سراسر 
خاورمیانه، از حزب اهلل در لبنان گرفته تا حوثی ها 
در یمن، در کار دولت های خارجی اخالل ایجاد 
کرده و نفوذ گروه های مایل به ایران در سراسر 
منطقــه را افزایش داده اند«. تحلیلگر شــورای 
آتالنتیک نوشته با ثبات ماندن نظام ایران تنها 
یک دلیل ندارد و ده هــا عامل در اینکه تهران 
توانسته در برابر فشــارهای عجیب خارجی و 

داخلی دوام بیارد، نقش داشته اند. 
گلدســتون در ادامه به ذکــر عوامل فوق الذکر 
پرداخته اســت. مطابق این تحلیل، نخستین 
دلیل برای پایداری نظام جمهوری اسالمی این 
اســت که نظام های انقالبی که در زمان جنگ 
شکل می گیرند، اغلب بادوام تر از حکومت های 
دیگر هستند. تحلیلگر شورای آتالنتیک نوشته 
است: »حکومت های انقالبی که در آزمون جنگ 
قرار می گیرند، مجبورند ارتش های قدرتمند و 
بروکراســی های مؤثری ایجاد کرده و برای بقا 
اختالف های داخلی شــان را کمرنگ یا حذف 
کنند«. گلدستون نوشته چنین نظام هایی مملو 
از سیاســتمداران کهنه کار اســت که با وجود 
اختالفاتشان هدِف مشترک دفاع از نظام انقالبی، 

آن ها را به هم پیوند می دهد. 
او در توضیح درباره دومین دلیل مدعی شــده 
تحریم های اعمال شده علیه ایران موجب شده 
مقام هــا در تهران بتوانند عملکــرد اقتصادی 
ضعیف خود را توجیه کنند. تحلیلگر شــورای 
آتالنتیک سومین عامل استحکام نظام ایران را 
بروز جنگ  در کشورهای همسایه ایران دانسته و 
نوشته این جنگ ها به تقویت روحیه ملی گرایی 
در میان ایرانی ها منجر شــده است. گلدستون 
چهارمین دلیل را این دانســته که هنگام بروز 
اختالف میان مقام های نظام جمهوری اسالمی 
ایران آن ها اختالفات را »در چارچوب نظام« حل 
می کنند. او نوشته است: »همه مقام های ایران به 
نظام انقالبی و تقویت جمهوری اسالمی متعهد 
هســتند«. او در توضیح درباره پنجمین عامل 
پایداری نظام ایــران به برگزاری انتخابات هایی 
که به گفته او »تا حد زیادی آزاد« هستند اشاره 
کرده اســت. او نوشته که جمهوری اسالمی به 
جمعیت ایران اجــازه داده تمایالت خود برای 
اصــالح رویه های کشــور را در چارچوب نظام 
اسالمی را ابراز کنند. گلدستون در توضیح درباره 
عامل ششم و آخر نوشته است: »سرانجام اینکه، 
انقالب ها دوره های عمر مخصوص به خودشان 
را دارند. اگــر آن ها از طریق جنگ های داخلی 
یا بین المللی در برابــر آزمون های اولیه پیش 
روی خودشــان ایســتادگی کنند، به تدریج 
وارد مرحله ای پراگماتیک تر شده و دولت های 

باثبات تر و متوازن تر ایجاد می کنند«.
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 پایان یک ائتالف
دولت چپگرای رومانی با رأی 

عدم اعتماد پارلمان، سقوط کرد
ایســنا: دولت ائتالفی رومانــی در پی 
کســب رأی عدم اعتمــاد از پارلمان این 
کشور، منحل شد تا رئیس جمهور دستور 
تشــکیل دولت ائتالفی جدیــد را صادر 
کند. به نوشته پایگاه اینترنتی »امرجینگ 
یوروپ«، »ویوریکا دانســیال« نخست وزیر 
رومانی با دریافت 23۸ رأی عدم صالحیت 
از مجموع آرای 4۶5 نماینده و ســناتور 
پارلمان رومانی، از تشکیل دولت باز ماند. 
این اتفاق در حالی رخ داد که حزب حاکم 
»PSD«، برای جلب نظر نمایندگان مردد، 
فراهم کــردن 300 میلیون یــورو برای 
شــوراهای محلی را وعده داده بود. اکنون 
با انحالل دولت، »کالوس یوهانیس« رئیس 
جمهور رومانی دستور خواهد داد احزاب 
حاضر در پارلمان دولت ائتالفی جدیدی 
تشکیل دهند. اقدامی که با وجود تفرقه در 
میان احزاب دشوار به نظر می رسد. نخست 
وزیر انتخابی بعــدی ۶0 روز وقت خواهد 
داشــت تا تشــکیل کابینه دهد. دانسیال 
تا زمان تشــکیل دولت جدیــد به عنوان 
نخســت وزیر موقت در سمت خود باقی 

خواهد ماند.

 

  نمابر تحریریه:     3۷۶۱00۸۷ -3۷۶۸4004  )05۱(
)05۱(   امور مشترکین:                 3۷۶۱۸044-5 
  روزنامه گویا:                       3۷۶5۱۸۸۸   )05۱(
  روابط عمومی:                    3۷۶۶25۸۷   )05۱(
  ارتباطات مردمی:                3۷۶۱00۸۶   )05۱(
  سازمان آگهی ها:                       3۷0۸۸   )05۱(
)05۱(   3۷۶2۸205                                             
                                      فاکس: 3۷۶۱00۸5  )05۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹۱۷35  
  تلفن:                           )۹ خط(  3۷۶۸50۱۱ )05۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                      ۶۱۸2   و   ۶۶۹3۷۹۱۹ )02۱(
 نمابر:                                     ۶۶۹3۸0۱3  )02۱(
 پیامک:                                            30004567

 فایننشال تایمز:  پیونگ یانگ هشدار داد  ادامه اعتراضات جمعه بازگشت
نظامیان صهیونیست، جوان 

فلسطینی را هدف قرار دادند
امکان تجدیدنظر در گام های 

اعتمادساز با آمریکا
عربستان ۲ میلیارد دالر 

درآمد نفتی اش را از دست داد
ابنا: منابع فلسطینی از تیراندازی نظامیان 
صهیونیست به یک جوان فلسطینی و زخمی 
شدن او خبر دادند. منابع پزشکی فلسطینی 
گفتند که »بسام کمیل«)بیست وپنج ساله( 
دیروز در نزدیکی گذرگاه برطعه در جنوب 
غربی جنین واقع در شمال کرانه باختری 
هــدف تیراندازی نظامیان صهیونیســت 
قرار گرفت و زخمی شــد. براساس گزارش 
خبرگزاری فلسطینی »صفا«، تیراندازی به این 
جوان فلسطینی در حالی صورت گفت که 
در چند روز اخیر تیراندازی به سمت جوانان 
فلسطینی در نزدیکی دیوار نژادپرستانه حایل 
شدت گرفته و در یک هفته گذشته چهار نفر 
از شهروندان فلسطینی به این شیوه هدف 
تیراندازی از سوی نظامیان صهیونیست قرار 
گرفته و زخمی شده اند. این در حالی است 
که گروه های ملی و اسالمی در استان رام اهلل 
و البیره تظاهرات جمعه بازگشت را با عنوان 
»جمعه کودکان شــهید« هرچه باشکوه تر 
برگزار کردند. هدف از برگزاری این تظاهرات 
همبستگی با اسرا به خصوص ۶ اسیری که 
از ۷2 روز پیش دست به اعتصاب زده اند از 

جمله »طارق قعدان«، عنوان شده است.

با  شــمالی  کره  خارجه  وزارت  فارس: 
صدور بیانیه ای، هشدار داد که در صورت 
ادامه فشــارها و اقدامات »تحریک آمیز« 
تدابیــر  در  اســت  ممکــن  آمریــکا، 
اعتمادســازی که تاکنون مقابل آمریکا 
اجرایی کرده، تجدید نظر کند. به نوشته 
خبرگزاری کره شمالی )KCNA(، در 
بخشی از این بیانیه با اشاره به درخواست 
کشــورهای غربی برای برگزاری نشست 
شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی 
برنامه موشــکی کره شمالی، به آزمایش 
موشکی اخیر آمریکا اشاره و عنوان شده 
اســت این »اقدامــی تحریک آمیز« بوده 
که با هدف اعمال فشــار به پیونگ یانگ 
انجام شده اســت. در بیانیه کره شمالی 
به گفت وگوهای هفته گذشته دو کشور 
در اســتکهلم سوئد هم اشــاره و عنوان 
شده است که پیونگ یانگ انتظار داشت 
آمریکا بــا رویکردی معقول در مذاکرات 
حاضر شود، اما این انتظار برآورده نشده 
است. این بیانیه می افزاید: »صبر ما حدی 
دارد. خویشتنداری ای که تاکنون نشان 

داده ایم، تا ابد ادامه نخواهد یافت«.

تسنیم: عربســتان ســعودی بیــش از 
2 میلیــارد دالر درآمــد نفتــی خود را 
پس از حملــه به تأسیســات انرژی آن 
در ماه گذشــته از دســت داد؛ این اتفاق 
بزرگ ترین حمله به بخش نفت عربستان 
در تاریخ این کشــور بود. فایننشال تایمز 
با اشــاره به این موضوع نوشت: اطالعاتی 
که تحلیلگران و مشــاوران به اوپک ارائه 
داده اند نشان می دهد تولید نفت عربستان 
حدود ۱/3 میلیون بشــکه در روز در ماه 
ســپتامبر نسبت به ماه قبل از آن کاهش 
یافته اســت. سعودی به بخش تحقیقات 
اوپک اعــالم کرد تولیــد آن تنها ۶۶0 
هزار بشــکه در روز ضربه خورده است. 
در ادامه آمده اســت: مقامات عربستان 
می گویند با اســتفاده از ذخایر نفتی به 
صــادرات نفت خود ادامه می دهند. ولی 
مشــاوران انرژی، تحلیلگران و مقامات 
اجرایــی صنعت نفت توانایی بازگشــت 
تولید و صادرات این کشور را زیر سؤال 
برده اند و  نمی دانند مقامات عربســتان 
چگونــه مــی خواهند جلو تکــرار این 

حمله ها را بگیرند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 جهان  حمله فردی مســلح به چاقو به 
مرکز خریدی در شــهر »منچســتر« چند 
زخمی برجای گذاشت؛ برخی منابع تعداد 
مجروحان را چهار نفر ذکر کرده اند. روزنامه 
»منچستر ایونینگ نیوز«،  در این باره نوشت: 
در پی این حملــه به مرکز خرید »آرندیل« 
منچستر، نیروهای پلیس این محل را تخلیه 
کردند. مقامات ارشد پلیس منچستر تأیید 
کردنــد که این مرد چند نفــر را با ضربات 
چاقو مجروح کرده است. خدمات اورژانس 
نیز گفته اند چهار نفر در این حمله زخمی 
شــده اند. با این حال هنوز مشخص نیست 
آیا این حمله، کشــته ای نیز در پی داشته 
اســت یا خیر. ویدئوهای منتشــر شده از 
محوطه بیرونی این فروشگاه نشان می دهد 
که نیروهای پلیس با استفاده از شوکر برقی 

یک مرد را دستگیر کرده اند.
پیشتر یکی از مقامات ارشد پلیس بریتانیا 
با ابراز نگرانی از افزایش جرایم خشونت بار 

در این کشــور هشدار داده بود. آمار و ارقام 
نشان می دهد در سال های 20۱۷ و 20۱۸، 
55 چاقوکشــی  منجر به قتل در لندن رخ 
داده کــه معادل یک پنجم آمار کل قتل با 
ســالح سرد در این کشور است. برپایه آمار 
منتشر شــده توسط وزارت کشور انگلیس، 
در سال منتهی به مارس 20۱۸، 2۸5 مورد 
قتل با اســتفاده از چاقو یا اشیای تیز ثبت 
شده اســت. این آمار در سال های 20۱۶-

20۱۷، از 2۱2 مورد به بیشــترین تعداد از 
زمان گردآوری این داده ها در ســال ۱۹4۶ 

رسیده است.

خبر

حمله به یک مرکز خریدچندین زخمی برجای 
گذاشت

 انگلیس

 تسنیم   نماینده مرجعیت عالی شیعیان در 
عراق ضمن محکوم کردن توسل به خشونت، 
تأکید کرد کــه دولت باید به تحقیقات خود 
درباره تظاهرات های اخیر ادامه دهد؛ چرا که 

این مسئولیت مهم بر دوش دولت است.
»عبدالمهدی الکربالئی« نماینده آیت اهلل »سید 
علی السیستانی« مرجعیت عالی شیعیان در 
عراق، در خطبه نماز جمعه این هفته شــهر 
کربال ضمن محکومیت آسیب به اموال دولتی 
و شخصی در عراق در جریان تظاهرات اخیر 
در جنوب این کشــور، ابراز امیدواری کرد که 
همه از پیامدهای خطرناک خشونت آگاهی 
یافته باشــند و در هر صــورت، از آن، دوری 
کنند؛ چه این خشونت از سوی معترضان باشد 
یا نیروهای امنیتی. وی با تأکید بر اینکه دولت 
عراق باید در مورد دست های پشت پرده این 
تحوالت تحقیق کند، تصریح کرد که دولت 
نباید از این مسئولیت مهم شانه خالی کند«. 
مرجعیت عراق ضمن محکوم کردن تعرض به 

معترضان، با خانواده های افراد کشته و زخمی 
شده، ابراز همدردی و بر همبستگی با مطالبات 
قانونی تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز تأکید 
کــرد. الکربالیی با بیان اینکه مرجعیت با هر 
کس که بخواهد منافع ملی ملت عراق، خدشه 
وارد کند، برخورد خواهد کرد، خود را صدای 
مظلومان ملت عراق دانست. تظاهرات در عراق 
نهم مهر ماه جاری به مدت یک هفته برگزار 
شد. بیشتر اعتراضات به خاطر فساد و وضعیت 
سوء معیشــتی بود، ولی بســیاری از ایادی 
خارجی نیز در سوء استفاده از مطالبات قانونی 

مردم عراق دست داشتند.

خبر

حمایت مرجعیت از مطالبات قانونی 
تظاهرات کنندگان

عراق 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 صابر گل عنبری، تحلیلگر مسائل منطقه
بدون تیتر

تحلیل

اتاق فکر

آمریکا به لحاظ 
چالش های اقتصادی 

در حال حاضر 
چاره ای ندارد جز 

اینکه در نگاهش به 
مسائل منطقه ای و 

جهانی یک بازبینی 
اساسی داشته باشد

بــــــرش

 روند شمارش آرای انتخابات افغانستان
از مدعیان پیروزی تا متهمان تقلب

دیپلماسی ایرانی: ۱4 روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و در 
حالی که روند شمارش آرا همچنان ادامه دارد، سخنان نامزدها در مورد نتایج انتخابات 
موجب هشدار ناظران در مورد امکان تکرار دوباره بحران همانند دوره پیشین انتخابات 
ریاست جمهوری شده است. از طرف دیگر برخی از نامزدها به کندی روند شمارش آرا 
اعتراض می کنند و ادعای تقلب نیز موضوع دیگری است که روند اعالم نتایج انتخابات 

افغانستان را به چالش طلبیده است.

  مدعیان پیروزی پیش از اعالم نتایج
۱۶ مهر» زرمینه کاکر« معاون ســخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت: مطابق 
قانون انتخابات تنها کمیسیون انتخابات حق اعالم نتایج را دارد و هر کسی که خالف 
قانون و طرز عمل های کمیسیون اقدام کند، تخلف است. او گفت:  دسته هایی که پیش 
داوری کرده اند فعالً از ســوی ما توصیه و اخطاریه دریافت کرده اند و اگر ادامه بدهند 
به این کار شان، براساس قانون ما همراهشان رفتار خواهیم کرد. از طرف دیگر ابراهیم 
الکوزی نامزد ســابق ریاست جمهوری، پیشــداوری در مورد نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری را ســرپیچی از قانون عنوان کرده و از نامزدان خواســت که منتظر فیصلۀ 
کمیسیون باشند. گفتنی اســت دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبداهلل 
عبداهلل روز دوشنبه مدعی شد که انتخابات ریاست جمهوری، یک برنده دارد و هرچه 
زودتر باید نتایج انتخابات اعالم شــود. محمد اشرف غنی رهبر دسته انتخاباتی دولت 
ســاز نیز به تازگی در یک مصاحبه با مجله اشپیگل آلمان گفته است: عالئمی وجود 
دارد که نشــان دهنده پیروزی ماست، اما او مانند دیگران منتظر اعالم نتایج نهایی از 
سوی کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود. پیش از این رحمت اهلل نبیل، یکی دیگر 
از نامزدهای انتخابات گفته بود انتخابات به علت کمرنگ بودن مشــارکت مردم هیچ 

برنده ا ی ندارد و انتخابات به دور دوم خواهد رفت.

 کندی شمارش آرا و فشارها برای اعالم نتایج زودهنگام
از سوی دیگر با مشاهده نشــانه هایی از کندی روند شمارش آرا این موضوع به محل 
اختالف میان کمیسیون انتخابات و نامزدهای انتخاباتی تبدیل شده است؛ به صورتی 
که خانم حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱5 مهر به 
رسانه ها گفت: از سوی شماری از نامزدها بر کمیسیون فشار آورده می شود تا نتایج را 
زود اعالم کند. روز سه شنبه نیز »موالنا عبداهلل« مسئول کمیسیون انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان از امکان به تعویق افتادن نتایج نهایی شمارش آرا طبق برنامه زمانی 
از پیش اعالم شده در 2۷ مهر خبر داد. وی در این باره گفته بود: با وجود اینکه ۱۱ روز 
از این انتخابات می گذرد، انتقال اطالعات صرفاً از ۱4 هزار دستگاه از 2۶ هزار و 5۶۸ 
مراکز رأی گیری به سیستم مرکزی انجام شده است. وی تصریح کرد: اگر روند انتقال 
اطالعات با سرعت کنونی ادامه یابد اعالم نتایج ابتدایی عمالً در 2۷ مهر غیرممکن است.

  ادعاهای تقلب در انتخابات
اما همزمان با انتقادات به روند کند شمارش آرا مسئله امکان تقلب نیز به بحث مهم این 
روزهای انتخابات افغانستان تبدیل شده است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی 
افغانســتان حدود 4 هزار و 500 شکایت دریافت کرده و روز یکشنبه نیز کمیسیون 
انتخابات اعالم کرد که برخی از دســتگاه های بیومتریک ناپدید شده و کارت حافظه 

برخی از دیگر دستگاه ها نیز توسط افراد قدرتمند از این سامانه ها خارج شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات، بارها اعالم کرده است که آرای  سیاه از سفید و بایومتریک از 
غیر بایومتریک جدا می شود و همچنین شمارش آرای ناپاک برای کمیسیون انتخابات، 
قابل قبول نیست. کمیسیون انتخابات روز گذشته نیز در در گزارشی اعالم کرد که تنها 
آرای ثبت شده در دستگاه های بایومتریک نزد آن ها اعتبار دارد و از شفافیت کامل در 

روند شمارش آرا به مردم افغانستان اطمینان داد.

جنگ سرنوشت  در شرق فرات!
تهدیدات ترکیه برای حمله به شرق فرات این بار متفاوت از گذشته بوده و سرانجام با 
آغاز حمله به شمال سوریه رنگ واقعیت به خود گرفت. شواهد و قراین نشان می دهد که 
در پس این حمله توافق ضمنی چند جانبه ای وجود دارد؛ میان ترکیه؛ آمریکا و روسیه. 
البته اگر هم از کاربرد واژه توافق احتراز کنیم، دست کم واشنگتن و مسکو به ترکیه چراغ 
ســبز نشان داده  و مخالفتی نکرد ه اند. البته این وسط موضع آمریکا با توجه به حضور 

نیروهای نظامی آن در شرق فرات اهمیت بیشتری دارد. 
هم توییت های ترامپ و هم خروج نیروهای آمریکایی از منطقه تل ابیض و رأس العین 
نشانگر توافق یا چراغ سبز آمریکاست. البته از توییت اخیر رئیس جمهور آمریکا این گونه 
پیداست که دامنه این توافق محدود است. ترامپ در توییت دو روز پیش خود تهدید 
کرد که اگر ترکیه فراتر از چارچوب خاصی برود با یک جنگ اقتصادی ویرانگر مواجه 
خواهد بود؛ البته همین تهدید هم بیشــتر برای اطمینان بخشی به جمهوری خواهان 
معترض بود تا کردها. در کنار آن نیز، همین که روسیه آسمان سوریه را به روی ترکیه 
نبسته است، و مواضع مخالف جدی اتخاذ نکرده و صرفاً دعوت به گفت وگو کرده است، 
خود بیانگر این است که والدیمیر پوتین نیز مشکل خاصی با این حمله ندارد. پوتین 

انگیزه های زیادی از این کار دارد که مجال بیان آن در این نوشتار نیست. 
به هر حال، جدا از بود یا نبود توافقاتی پشت پرده، حمله آغاز شده است و اکنون پرسش 
کانونی این است که ترکیه تا کجا پیش خواهد رفت؟  فعالً حمله از منطقه تل ابیض 
به همان شــیوه عملیات علیه عفرین آغاز شده است. یعنی ابتدا حمالت توپخانه ای و 
ســپس حمالت هوایی جنگنده های ترکیه تا راه برای ورود نیروهای نظامی ترکیه و 
مخالفان مسلح سوری باز شود. البته گفته می شود که نیروهای ویژه ترکیه برای انجام 
مأموریت های خاص وارد منطقه شــده اند. به نظر می رسد که ترکیه مثل دو عملیات 
پیشین خود، یک راهبرد نظامی انعطاف پذیری را اجرا می کند؛ به این معنا که با توجه 
به سیر حمالت و شرایط میدانی قابلیت تغییر داشته باشد. از این جهت، به احتمال زیاد 
عملیات دولت ترکیه در شرق فرات مراحل متعددی داشته باشد که مرحله نخست آن 
تمرکز بر منطقه میان تل ابیض و رأس العین است. در این مرحله تالش می کند تا بر این 
منطقه سیطره پیدا کند تا با تثبیت این سیطره، نقطه ارتکاز مهمی برای شروع مراحل 
بعدی شکل گیرد. فعالً راهبرد ترکیه کنترل مناطقی است که جمعیت عرب نشین قابل 
توجهی دارد؛ به این گمان که هم با مقاومت کمتری روبه رو شود و هم مرحله نخست 
عملیات را با توجه به تأثیرات روانی و عملیاتی آن بر مراحل بعدی به راحتی پشت سر 
بگذارد و هم سیطره و تثبیت حضور در این مناطق آسان تر از مناطق با جمعیتی کاماًل 
یا غالباً کردنشــین است.  واقعیت اما این است که حمله به شرق فرات با دو عملیات 
پیشــین ترکیه در شمال سوریه از جهات متعددی متفاوت است. در واقع، این جنگ 
هم برای نیروهای کردی حکم مرگ و زندگی را دارد و یک نبرد سرنوشــت ساز است 
و هم برای ترکیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  به نظر می رسد که نیروهای مسلح 
کردی به دنبال یک جنگ فرسایشی با ترکیه در این منطقه هستند و از این رو، گستره 
جغرافیایی نوار مرزی به طول 4۶0 کیلومتر از مالکیه تا تل ابیض یک معضل بزرگ برای 
ترکیه است و سیطره بر این نوار در عمق 30 کیلومتری کار آسانی نیست. اما پیشروی 
زمینی ترکیه بستگی به دو عامل دارد؛ یکی میزان مقاومت نیروهای کردی و دیگر هم 
میزان جدیت آمریکا در خارج ساختن نیروهایش از شمال و شرق سوریه و آمادگی اش 
برای تخلیه پایگاه های خود؛ مانند کاری که در تل ابیض انجام داد. یکی از تحلیل های 
رایج درباره چراغ سبز یا موافقت آمریکا با عملیات ترکیه، این است که واشنگتن با این 
کار خود در واقع به دنبال کشاندن پای آنکارا به یک باتالق است. حال باید منتظر ماند 
و دید آیا ترکیه وارد یک باتالق و جنگ فرسایشی شده است یا نه و منطقه امن مدنظر 
خود را ایجاد خواهد کرد؟ به هر حال، بعید است ترکیه به این آسانی تن به یک جنگ 
فرسایشی بدهد و اگر در ادامه عملیات متوجه شود که اوضاع به این سمت می رود، به 
احتمال زیاد دنبال راه خروجی از این وضعیت رفته و دامنه عملیات خود را محدود و از 
پیشروی خودداری کند. البته حاال هم به دالیلی پیش بینی این است که دامنه عملیات 
ترکیه محدود است و وارد عمق شرق فرات نمی شود و با توجه به دشواری های ایجاد 

منطقه امن در عمق 30 کیلومتری، به عمق کمتر از آن رضایت می دهد. 
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