
 

حال آقاى مقاومت خوب است
 جهان  ســيد حســن نصراهللا دبير كل حزب اهللا لبنان، پس از چند ماه سكوت، سرانجام در دروغ بودن شايعات صهيونيست ها  با مصاحبه توفانى سيدحسن نصراهللا

مصاحبه اى زنده با شبكه الميادين كه از اين شبكه پخش شد، سكوت خود را شكست و با پاسخ 
به پرسش هاى اين شبكه، درباره مسائل مختلف منطقه سخن گفت.سيد حسن نصراهللا درباره 

 ............ صفحه 8علت سكوت رسانه اى خود، گفت: اين مسئله...

72 پرونده گران فروشى 
براى رسيدگى روى ميز تعزيرات حكومتى

ادامه بازداشت
برخى مسئوالن البرز

شتاب حركت علمى كشور را 
متوقف نكنيد
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مردم چشم انتظار برخورد قاطعانه با متخلفان بازار مرغ  رئيس كل دادگسترى اين استان:  نگرانى از وضعيت بودجه اى دانشگاه ها در سال آينده
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 ............ صفحه 4

 رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن دفتر تبليغات اسالمى قم با اشاره به فعاليت دستگاه هاى متعدد تبليغى: 

حضور در فضاى مجازى بايد جريان ساز باشد

با وجود تخصيص ارز 
دولتى، تعارض منافع مانع 

ارزانى شده است

همدستى 
ناظران و 

واردات كنندگان 
در بازار 
گوشت!

 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى، رهبر معظم انقالب اســالمى در ديدار مسئوالن 
دفتر تبليغات اســالمى، يك وظيفه مهم اين دفتر را پاسخ به پرسش ها و نيازهاى 
فكرِى جوانان، دانشــجويان و گروه هاى اثرگذار فرهنگى برشــمردند و توصيه هايى 
در خصوص حضور جريان ســاز در فضــاى مجازى و آسيب شناســى مقوله تبليغ 
بيان كردند. به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر حفظ و نشــر آثارحضرت آيت اهللا 
خامنه اى، ايشــان با تجليل از خدمات دفتر تبليغات اســالمى، وجود نوانديشى و 
روشــنفكرى دينى در اين دفتر را مغتنم دانســتند و گفتند: امروز، دوره انقالب و 

روزهاى كار و حركت هاى جهشى است و...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

چرا رويكرد نظامى ما از پدافند به آفند تغيير مى كند؟

نمايش اقتدار؛ 
پاسخى به تهديدهاى آمريكا و اروپا
 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 2

در گفت وگوى قدس با خانواده 
سرمهندس خراسانى كشتى بررسى شد

همه چيز درباره 
تماس هاى مشكوك 

زنده بودن 
خدمه سانچى

معاون تبليغات اسالمى 
آستان قدس رضوى اعالم كرد

16 ميليون زائر 
مخاطبان برنامه هاى 

فرهنگى آستان قدس 
رضوى 

 ............ صفحه 4 قدس خراسان ............ صفحه 3

رئيس كميسيون امنيت ملى 
مجلس و رئيس سازمان انرژى 

اتمى از سازوكار مالى اروپا ابراز 
نااميدى كردند

خط و نشان حاميان 
برجام براى اروپا

 ............ صفحه 2

حال آقاى مقاومت خوب است
دروغ بودن شايعات صهيونيست ها  با مصاحبه توفانى سيدحسن نصراهللا

اعتراض ها به حضور تهيه كننده و كارگردا ن 
 فيلم موهن «يك خانواده محترم» در جشنواره فجر انقالب اسالمى ادامه دارد

بدتر از «300» و «آرگو»
 ............ صفحه 15

:امام صادق
در ميان ما اهل بيت، 
در هر نسلى مردمانى 
هستند كه دين را از 
تحريف افراطى ها و 
ادعاى باطل گرايان 

و تأويل بى مورد 
جاهالن، مى پيرايند. 
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

جهانگيرى: هدف آمريكا ترسيم آينده اى مبهم براى ملت است    
تسنيم: معاون اول رئيس جمهور در دهمين جشنواره بين المللى فارابى ويژه تحقيقات علوم انسانى و اسالمى گفت: آمريكايى ها در جنگ اقتصادى اخير كه عليه ملت ايران آغاز كردند، همزمان جنگ رسانه اى و روانى 

را نيز عليه ايران شروع كردند و مهم ترين هدف آن ها اين است كه آينده را براى ملت ايران و بخصوص نسل جوان كشور آينده اى مبهم جلوه دهند.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 اخبــار  حضرت آيــت اهللا خامنه اى، 
رهبر معظم انقالب اســالمى در ديدار 
اســالمى،  تبليغات  دفتــر  مســئوالن 
يك وظيفه مهم اين دفتر را پاســخ به 
پرســش ها و نيازهاى فكــرِى جوانان، 
دانشجويان و گروه هاى اثرگذار فرهنگى 
توصيه هايى در خصوص  و  برشــمردند 
حضور جريان ســاز در فضاى مجازى و 

آسيب شناسى مقوله تبليغ بيان كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر حفظ 
و نشــر آثارحضرت آيــت اهللا خامنه اى، 
ايشان با تجليل از خدمات دفتر تبليغات 
نوانديشى و روشنفكرى  اسالمى، وجود 
دينى در اين دفتر را مغتنم دانســتند و 
گفتند: امــروز، دوره انقالب و روزهاى 
كار و حركت هاى جهشــى اســت و قم 
بــه اين گونه نگاه ها و جهتگيرى هاى نو، 

بيش از پيش احتياج دارد.

 دفتر تبليغات مجموعه هاى مؤثر 
فرهنگى را شناسايى كند

ايشــان دفتــر تبليغــات اســالمى را 
يــك واحد زنــده و 
برخــوردار از تأليفات 
برشمردند  پر شــمار 
البتــه  افزودنــد:  و 
جاى دفتــر تبليغات 
مجموعه هــاى  در 
اثرگذار كشــور خالى 
دفتر  ايــن  و  اســت 
شناســايى  بــا  بايد 
مؤثر  مجموعه هــاى 
پاســخ  و  فرهنگــى 
ســؤال هاى  به  دادن 
غناى  بر  آن ها،  دينى 
فكرى اين مجموعه ها 

بيفزايد.

رهبر انقالب با اشــاره به پرســش هاى 
متنوِع دينى كه براى دســت اندركاران 
فعاليت هــاى فرهنگــى و هنرى وجود 
به  پاسخگويى  كردند:  دارد، خاطرنشان 
اين ســؤال ها و ابهام ها، وظيفه حوزه و 
دســتگاه هايى همچون دفتــر تبليغات 

اسالمى است.

 اولويت بندى و تمركز بر كارهاى 
زمين مانده در حوزه علميه قم

ايشــان دفتر تبليغات را به اولويت بندى 
و تمركز بر كارهاى زمين مانده در حوزه 
علميه قم توصيــه كردند و در خصوص 
فعاليت هــاى تبليغى در فضاى مجازى، 
افزودند: دستگاه هاى مختلفى در فضاى 
مجــازى حضور دارند، اما حضور در اين 
فضا بايد يك حضور جريان ســاز باشد، 
ضمن اينكــه بهترين راه شناســايى و 
ارتباط بــا گروه هاى مؤثــر فرهنگى و 
يافتن سؤال ها و سرنخ هاى فكرى آنان، 

استفاده از فضاى مجازى است.

حضرت آيــت اهللا خامنــه اى همچنين 
تدوين و انتشــار كتاب هايى با موضوع 
پاســخ  به شــبهات فكــرِى جوانان و 

دانشجويان را الزم دانستند.

 3 توصيه به دفتر تبليغات
«تدويــن دانش مددكارى اســالمى»، 
«شبكه ســازى و هم افزايــى با ســاير 
دســتگاه هاى فعــال در امــر تبليغ» 
و «آسيب شناســى تبليــغ» از ديگــر 
توصيه هاى رهبر انقالب اسالمى در اين 

ديدار بود.
ايشان به يك حلقه مهم در فعاليت هاى 
تبليغــى يعنى «اثــر و بازخورد تبليغ» 
اشاره كردند و افزودند: صرِف رفت وآمد 
مبلغان و گروه هاى تبليغى به شــهرها 
و روســتاها و تأكيــد بــر خوش بيــان 
بايد  بودن آن ها كافى نيســت. مبلغان 
به گونه اى آموزش داده شوند كه بتوانند 
پس از پايان دوره تبليــغ نيز ارتباط و 
تبادل فكرى خود را با جواناِن مســتعد 

استمرار بخشند و در چند سال، جمعى 
از همين جوانــان را به مبلغان دين در 

منطقه خود تبديل كنند.

 در گذشته توقعات از حوزه كم 
بود، اما امروز انتظار ارائه راه حل 

وجود دارد
حضــرت آيت اهللا خامنه اى با اشــاره به 
توقعات زياد از حوزه علميه قم براى حل 
مســائل و ابهامات، گفتند: در گذشــته 
چنيــن توقعاتى از قم وجود نداشــت و 
حوزه علميه، ســربه زير و مشــغول كار 
خود بود، اما امــروز اين انتظار از حوزه 
علميه قم وجود دارد كه براى ابهام ها و 

مشكالت دينى راه حل داشته باشد.
پيش از ســخنان رهبر انقالب اسالمى، 
حجت االســالم واعظــى، رئيــس دفتر 
و حجت االســالم  اســالمى  تبليغــات 
جعفــرى، رئيــس هيئت امنــاى دفتر 
تبليغات اســالمى، گزارشى از فعاليت ها 

و برنامه هاى اين دفتر بيان كردند.

رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن دفتر تبليغات اسالمى قم با اشاره به فعاليت دستگاه هاى متعدد تبليغى مطرح كردند

حضور در فضاى مجازى بايد جريان ساز باشد

  من يكى از دانشــجوهاى ورودى 97 دانشــگاه فرهنگيان هســتم، چند 
روزى اســت كه به ما گفتند اســتخداممان پيمانى خواهــد بود، در حالى 
كه در دفترچه انتخاب رشــته در مرداد، نوع اســتخدام رسمى اعالم شده 
بود و اصًال اســتخدام پيمانى ما غيرقانونى است، خواهش مى كنم پيگيرى 
كنيد، ما نگران آينده اى هســتيم كه بازيچه دســت برخى مسئوالن شده 

است.09140004671
 تــا حاال از ديدن دور دور كردن ماشــين هاى مدل بــاالى بچه پولدارها 
مى ناليديم، حاال بايد از ســگ هاى نژاد پيت بولشان هم بترسيم. سنگ ها را 

بسته اند و سگ ها را رها كرده اند.09120008358 
 حقوِق َمِن بازنشســته 2 ميليون و 700 هــزار تومان و مرحله اول مبلغ 
200 هزار تومان بابت سبد كاال به حسابم واريز شد، اما اين بار واريز نشده، 
جهت پيگيرى يك حساِب َسِركارى به شماره 1420 اعالم نموده اند اگه شما 

توانستيد شماره اعالمى را بگيريد ما هم خواهيم توانست. 09000059961
  خدايا شــاهد باش در تنها كشــورى كه توانسته بعد از 14 قرن اسالم را 
زنده كند، افرادى از جنس مســئول با سر كردن چادر، چادر به سركردن را 
سبب عارضه جسمى مى دانند، آن ديگرى به نقل از قرآن گفته پيامبر مردم 
را آزاد مى گذاشت تا خودشان انتخاب كنند. اين سخنان تزلزل و تشكيك در 
بين آحاد جامعه ايجاد مى كند و در مقابل دشمنان و ايادى آن ها را اميدوار 
و مصمم تر مى كند. خجالت بكشيد هنوز در اين كشور شهداى جنگ تشييع 
مى شــوند، براستى معنا و يدك كشــيدن عنوان شيعه كه شماها مدعى آن 

هستيد، چيست ؟ 09150004660 
 خواهشــاً مشكل ما رو به گوش مسئوالن برســونيد. در دفترچه انتخاب 
رشته فرهنگيان 97 تأكيد شده بود كه در صورت ورود به دانشگاه فرهنگيان 
شــما استخدام رسمى و قطعى هستيد، اما حاال با گذشت يك ترم تحصيلى 
اعالم شــد كه استخدام به صورت پيمانى خواهد بود. اين ظلم بزرگى به ما 
و خانواده ماســت؛ چرا زودتر اســتخدام پيمانى را اعالم نكردند كه ما اين 
دانشگاه را انتخاب نكنيم. لطفاً پاى حرفشان بمانند و عادل باشند. آينده ما 
را خــراب نكنند ما بى نهايت نگران و ناراحتيم لطفاً اين مشــكل را پيگيرى 

كنيد.09390007079
 وقتــى خبرنــگار از آقاى نوبخت پرســيد كه مبلغ عيــدى كارمندان و 
بازنشســته ها چقدره، چرا جواب نداد و طفره رفــت!؟ و زمانى كه از ميزان 
دريافتى خودش پرســيدند باز هم جواب نداد! اين ها عمداً جواب نمى دهند 
تا مردم را در برابر كار انجام شده قرار دهند و كسى فرصت اعتراض نداشته 
باشه! از اين حقه ها زياد زدند به مردم. به هر حال آن ها اربابند ما هم رعيت، 
مثل اينكه در سرنوشتشان نوشته شده خوشبختى، براى ما هم نوشته شده 

بدبختى.09350007054
 جناب آقاى لطفى! يكى از افتخارات 40 ســاله اين اســت كه عوام براى 
تهيه كاالى پزشــكى نه تجمالتى قادر به دريافت وام جزئى نباشــند، ولى 
خــواص بتوانند به نام يك كارتن خواب 200 ميليــارد تومان وام بالعوض 
دريافت كنند و نامشــان فاش نشود و وزير مســكن پيشين دولت روحانى 
افتخار كند كه در 6 ســال يك مســكن مهر به كســى تحويل نداده است. 
واهللا خيرالماكرين. افتخار نوع برخورد حضرت على(ع) با عقيل اســت براى 

پيروانش. 09150007215

با پزشكان متخلف چه بايد كرد؟
فردا دوباره عده اى پيغام و پسغام ندهند كه؛ همه 
جا خوب و بد هســت و... ما پزشك دلسوز كم 
نداريم و از امثال دكتر شيخ و پروفسور سميعى 
و غيره شاهد و مثال بياورند. شك نكنيد نگارنده 
هم به اين ها واقف اســت و خودش دوســتان 
پزشــك آســمانى صفت كم ندارد. اما قبول 
كنيد اين ماليات ندادن جمعى از پزشــكان يا 
بهتر است بگوييم، گريختن از پرداخت ماليات، 
يك جور شــرم براى آن هاســت. بويژه وقتى 
مى بينيد فالن كارمند در بهمان شــهر مرزى، 
وقتى فيش حقوق يك و نيم ميليونى اش را به 
دستش مى دهند، در همان صدر ماجرا، ماليات 
را كم كرده اند،اما در چنين وضعى اگر ببينيد 
يك پزشــك فوق تخصص با ميليون ميليون 
درآمد، از گذاشــتن يك كارتخوان براى فرار از 
دادن ماليات مى گريزد، خيلى اذيت مى شويد؛ 
آن هم در مملكتى كه اگر نگوييم همه، الاقل 
بايد بپذيريم كه بخش عمده پزشكان، به نوعى 
تافته جدا بافته در قوانين و شغل و دستمزدها 

و خالصه خيلى چيزهاى ديگر تلقى شده اند.
عجالتاً بنا ندارم وارد آن بخش هاى ديگر شوم. 
اينكه تشكيالت نظام پزشكى عمالً دارد چه بر 
سر طرف تقاضا مى آورد؟ اينكه در پرونده هاى 
قصور پزشكى در اين سرزمين تاكنون چگونه 
با شاكيان برخورد شده، اينكه در قياس با تمام 
جهان در اين ملك پزشــكان عيار و عملكرد 
ديگرى دارند، اينكه اغلب آن وزارتخانه هم كه 
بايد ناظر اين صنف باشد، وزيرش پزشك از آب 
درمى آيد و طرحى در كاسه ملت مى گذارد كه 
درآمد صنف خودش را چند برابر مى كند و پس 
از سال ها و صرف ده ها هزار ميليارد تومان، تازه 
مى فهمند طرحشان غلط بوده و اما باز هم آن 
آقاى وزير و پزشك مستعفى طلبكار مى شود و... 
عجالتاً بنا ندارم در اين موارد و درياى پول مردم 
كه در اين طرح تحول به باد رفت و خيلى موارد 
ديگر مرتبط با جامعه پزشكى و پزشكان سخن 
بگويم. فقط مى خواهم بگويم دست كم به اندازه 
همان كارمند رنج ديده فالن شهر مرزى، شما 
هم از درآمدتان ماليات بدهيد. شرم نمى كنيد 
وقتى مريض مراجعــه مى كند، كارتخوان ها را 

مخفى كرده و از او پول نقد مى گيريد؟
اكنون هفته هاســت كه اين ماجــرا به بحثى 
داغ در عموم رســانه هاى ما بدل شده و اما در 
عمل، بيشــتر پزشكان متخلف راه خودشان را 
مى روند و بــراى اعتراض ها كمترين اهميتى 
قايل نيستند. چرا بايد چنين فرصتى به آن ها 
داد؟ در شــرايطى كه كشور تا بدين درجه در 
ســختى اســت و به اين درآمدهاى مالياتى 
نيازمند، چرا با كســانى كه آشكارا حق مردم 
را مى خورند، مماشــات مى كنيد؟ بارى به نظر 
مى رســد براى مواجهه با برخى از اين صنوف 
و قانون شــكنى هاى آن ها، بايد راه هاى نظارت 
جديد يافت. بتازگى هم رياست محترم جمهور 
از پزشكانى گاليه كرده اند كه بى دليل بيماران 
را به آزمايشــگاه ها و راديولوژى و پيگيرى هاى 
مشابهى كه نياز ندارند، مى فرستند يا نسخه هاى 
مطول مى نويســند و... البته دليل اين را خود 
آن ها در قرارى كه ميان پزشكان ناسالم و مراكز 
خصوصى درمانى هست، بهتر مى دانند. بيچاره 
بيمار كه پول و عمر و سالمتى و وقتش در اين 
ميان تلف مى شــود. حيرت آور است كه از اين 
رفتارهاى شرم آور پشت پرده، ديگر تمام جهان 
آگاه شده و اما براى كاهش و كنترل آن كسى 
كارى نمى كند. چرا قوانين را تصحيح نمى كنيد؟ 
چرا راه هاى نظارت متفاوت ايجاد نمى شود؟ چرا 
مردم بى دفاع را مقابــل برخى از اين جماعت 

راهزن، بى دفاع رها كرده ايد؟

حل مشكل استخدام 
«پيمانى» دانشجومعلمان 

ورودى 97
اخبار: بطحايى، وزير آموزش وپرورش گفت: 
در ســال جارى براى همكاران جديد بر اثر 
برداشت حقوقى سازمان امور استخدامى كه 
البته از قبل هم اعالم كــرده بودند، احكام 
اســتخدام به صــورت پيمانى صادر شــد. 
بين بخش هاى حقوقى  برداشــتى  اختالف 
وجود دارد كه در حال حل شــدن اســت و 
دانشجومعلمان  «پيمانى»  استخدام  مشكل 
ورودى 97 نيز حل خواهد شــد و اميدوارم 
ظرف چند روز آينده با اصالح احكام، حكم 
اســتخدام آن ها به صورت رسمى آزمايشى 

صادر شود.

راه اندازى خط كشتيرانى 
بمبئى -چابهار-بندرعباس  

براى نخستين بار 
فارس: بهــروز آقايى، مديــركل بنادر و 
دريانوردى سيستان و بلوچستان با اشاره 
به شــرايط تحريم گفت: براى نخستين بار 
با ايجاد خط كشــتيرانى الينر بين بنادر 
بمبئــى - مونــدرا -كانــدال - چابهار و 
با ورود نخســتين كشــتى  بندرعبــاس 
كانتينــرى 3700TEU در بندر شــهيد 
بهشــتى چابهــار به صورت منظــم و دو 

هفته اى برقرار گرديد.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

اما و اگرهاى بنزين سهميه اى
اخبار: نادر قاضى پــور، نماينده مردم اروميه 
در مجلس شــوراى اسالمى، در جلسه علنى 
ديروز پارلمان، در تذكرى با اشاره به موضوعات 
مطرح  شده درباره طرح سهميه بندى بنزين، 
گفت: در روزهاى اخير شايعاتى مبنى بر اينكه 
مجلس به دنبال آن است كه بنزين را در سال 
98 سهميه بندى كند و به طور روزانه يك ليتر 
بنزين به افراد تخصيص يابد، مطرح شد كه اين موضوع به  هيچ وجه درست نيست. على 
الريجانى، رئيس مجلس كه رياست جلسه را به عهده داشت در پاسخ به تذكر نماينده 
اروميه، گفت: «مجلس درباره مسئله سهميه بندى بنزين تصميمى نگرفته است، اين نقل 
قول ها و موضوعات مطرح شده، صحيح نيست». اين در حالى است كه «اميرآبادى»، عضو 
كميسيون تلفيق مجلس در گفت وگويى راديويى روز گذشته گفت: «پيشنهاد اين است 
كه كارت بانكى خانوار معادل 0/8 ليتر براى هر نفر در روز شارژ شود، سهميه بنزين به 
قيمت 1000 تومان اســت كه در صورت باقى ماندن تا پايان ماه، دولت ميزان سهميه 
باقيمانــده را در پايان هر ماه از خانوار خريــدارى و معادل ريالى آن را كه مابه التفاوت 
قيمت 1000 تومان و 3000 تومان اســت را به حســاب خانوار واريز مى كند. درآمد 
دولت از محل اجراى طرح اختصاص ســهميه 24 ليتر بنزين به هر ايرانى در ماه، 40 
هزار ميليارد تومان است كه بخشى از آن براى دوگانه سوز كردن تاكسى ها و وانت بارها 
اختصاص مى يابد». اديانى راد عضو هيئت رئيسه كميسيون تلفيق بودجه نيز گفت: اعضاى 
كميسيون با پيشنهادات نمايندگان مبنى بر تعلق سهميه 24 ليترى و 30 ليترى بنزين 
به افراد در هر ماه، مخالفت كردند. به گفته اين نماينده مجلس «اعضاى كميسيون با همه 

سناريو هاى موجود درباره افزايش قيمت بنزين نيز مخالفت كردند».

تأييد تروريستى بودن حمله
 به گشت نيروى انتظامى بندر امام 

اخبار: سرهنگ على قاسم پور، معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خوزستان با اشاره 
به شهادت دو مأمور نيروى انتظامى درپى حمله افراد ناشناس گفت: گروه تروريستى و 
تجزيه طلب حركه النضال العربى لتحرير االحواز مسئوليت اين حمله مسلحانه  را به عهده 
گرفت. به گفته اين مقام انتظامى بامداد روز شنبه عوامل كالنترى 13 بخش بندر امام 
خمينى(ره) شهرستان بندر ماهشهر در حال گشت زنى بودند كه مورد حمله اى ناشناس 
قرار گرفتند و در جريان اين حمله دو نفر از مأموران نيروى انتظامى به فيض شهادت 

نائل شدند.

احتمال بركنارى يكى  از وزيران
اخبار: عباسى، عضو هيئت رئيســه مجلس به خبرگزارى تسنيم خبر داده است كه 
«زمزمه هايى درباره تغيير در يكى از وزارتخانه ها وجود دارد كه تاكنون دولتى ها نام اين 
وزارتخانه را اعالم نكردند، اما اعالم كردند، احتماالً با معرفى وزير بهداشــت به مجلس، 
فرد ديگرى براى وزارتخانه اى كه مد نظر است به مجلس معرفى مى شود». اين نماينده 
مجلس همچنين گفت: «طبق صحبت هاى انجام شده پيش از بررسى اليحه بودجه سال 
98 كل كشور، وزير بهداشت براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مى شود.احتماالً 
رئيس جمهور، سعيد نمكى سرپرست فعلى وزارت بهداشت را براى دريافت رأى اعتماد 

به مجلس معرفى مى كند».

گمانه زنى ها درباره برنامه جديد آمريكا همزمان 
با اجالس ضدايرانى لهستان

تسنيم: به نظر مى رسد آمريكايى ها سعى دارند همزمان با ايام مبارك دهه فجر اقدامات 
آشوبگرانه و اخاللگرانه اى را در داخل و خارج كشور انجام دهند. اجالس ورشو لهستان 
در 24 و 25 بهمن 1397 در واقع شــروع مرحلــه دوم اقدامات خصمانه آمريكا عليه 
ايران اســت؛ يعنى آمريكا اجالس ورشو را با هدف اجماع منطقه اى در برخورد با ايران 
برگزار مى نمايد كه در همين خصوص استفاده از توانمندى مالى، لجستيكى و اقتصادى 
كشورهاى خليج فارس به رهبرى عربستان در اجراى سياست هاى آمريكا بسيار حائز 

اهميت است.

ادامه بازداشت برخى مسئوالن استان البرز 
ايسنا: رئيس كل دادگسترى البرز از دستگيرى دو نفر مدير شركت خدماتى شهرك 
صنعتى و يك عضو شوراى اسالمى شهر اشتهارد خبر داد. احمد فاضليان در اين باره 
اظهار كرد: «اين افراد به اتهام اوليه خيانت در امانت دستگير شدند. موارد ديگر اتهامى 
نيز ممكن اســت وجود داشته باشد كه در حال رسيدگى به پرونده هستيم». پيش از 
اين چند عضو شورا و شهردار سابق شهر اشتهارد هم با اتهام ارتشا و اختالس بازداشت 
شده بودند. در ماه هاى اخير عالوه بر اين موارد، افراد ديگرى هم دستگير شده اند كه از 
جمله مهم ترين آن ها مى توان به شهردار اسبق كرج، مديركل سابق بنياد مستضعفان 
البرز، يكى از مديران شهرى فرديس، معاون اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى البرز، 
21 نفر از كاركنان شهردارى كرج و پنج نفر از كاركنان شهردارى ماهدشت اشاره كرد.

بنزين به افراد تخصيص يابد، مطرح شد كه اين موضوع به  هيچ وجه درست نيست. على 

شماره پيامك: 30004567

 رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس و رئيس سازمان انرژى اتمى از سازوكار مالى اروپا ابراز نااميدى كردند

خط و نشان حاميان برجام براى اروپا

خبر

 اخبار درحالى كه رسانه هاى اروپايى خبر دادند كه امروز دوشنبه 
به وقت اروپا احتماالً ســازوكار مالى تبادالت مالــى اروپا و ايران 
(موسوم به SPV) در قالب نشست خبرى اعالم و اجرايى خواهد 
شد، اما حاميان برجام و دولتى ها از اين خبر استقبال سردى كردند.
اين اســتقبال سرد ناشى از وعده هاى بى عمل متعدد اروپايى ها از 
ارديبهشت  امســال و همزمان با خروج آمريكا از برجام است كه 
نه تنها هيچ گاه محقق نشد، بلكه به جاى آن اتهامات و تحريم هاى 
جديدى عليه كشورمان وضع شــد. حاميان برجام كه اين روزها 
تمام تالش خود را براى تصويب لوايح مشكل دار FATF در مجمع 
تشخيص مصلحت به كار انداخته اند و آن را زيرساخت حل مشكالت 
مالى و بانكى كشور مى دانند، خيلى وقت است كه از اقدامات اروپا 
ابراز نارضايتى كرده اند، اما واكنش سرد اين طيف به آخرين وعده 

اروپا مى تواند به معنى پايان يافتن ايده برجام اروپايى باشد؟

 فالحت پيشه: از SPV انتظار گشايش اقتصادى نبايد 
داشت

روز گذشته حشمت اهللا فالحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملى 
در گفت وگو با خبرگزارى وابسته به مجلس با اشاره به برخى اخبار 
در مورد نهايى شــدن كانال ارتباط مالى ايران و اروپا گفت: «اين 
توافق به قدرى به تعويق افتاده كه اهميت خود را از دست داده و 
نبايد بيش از اين به آن دل بست و انتظار يك توافق خاص و عجيب 
را از آن داشت. نهايى شدن SPV در شرايط كنونى تنها مى تواند 
تأثيرات سياسى براى ما داشته باشد و انتظار گشايش اقتصادى و يا 
تحول شگرف در حوزه مراودات بانكى و مالى با توجه به فشارهاى 
آمريكا و نفوذ اين كشــور نبايد از آن داشت و ما به طور جدى بايد 
مسير و راه كارهاى ديگرى را براى حل اين مشكالت دنبال كنيم».

 اروپايى ها ديگر توقع همكارى نداشته باشند
نماينده اسالم آباد غرب در مجلس تأكيد كرد: «از اين  پس اروپاييان 
بايد متناسب با سطح مراودات و عملكرد خود در موضع برجام از 
ايران انتظار داشته باشند و در منطقه غرب آسيا نبايد توقع همكارى 
داشته باشند و ما نيز بر اساس رفتارهاى اخير آن ها بايد روابط خود 
را تنظيم كنيم؛ چراكه تا پيش ازاين برخى سياست هاى جمهورى 
اسالمى در مسير توافقات نانوشته مشترك با اروپا در منطقه دنبال 
مى شد. ما بايد در بخش داخلى تصميمات خود را اصالح كنيم و 

روش هاى جديد با بهره گيرى از ظرفيت هاى بومى و منطقه اى را 
براى عبور از مشكالت دنبال نماييم، همچنين در گذشته به داليل 
مختلف ظرفيت پيمان هاى پولى دوجانبه و چندجانبه به خوبى فعال 

نشده بود كه بايد در اين حوزه نيز فعال تر عمل كنيم».

 رئيس سازمان انرژى اتمى: نتيجه بى عملى اروپا
 براى هيچ كس خوشايند نخواهد بود

على اكبر صالحى، رئيس ســازمان انرژى اتمى ايــران نيز درباره 
ســازوكار ويژه مالى براى ايران كه قرار اســت از سوى كشورهاى 
اروپايى راه اندازى شود، به خبرگزارى دولتى ايرنا گفت: «اميدواريم 
پيش از آنكه خيلى دير شود، بويژه اروپايى ها به آنچه ماه ها قبل قول 
داده اند، عمل كنند. درصورتى كه اروپايى ها به وعده هايشان عمل 
نكنند، ممكن است تحوالت و اقدامات آينده نه براى ايران، نه براى 

اروپايى ها و نه براى ساير اعضاى برجام خوشايند نباشد».

 ايران به برجام پايبند اما وعده اروپا محقق نشده است
معــاون رئيس جمهورى گفت: «تالش هاى زيادى شــد تا برجام 
شكل گيرد؛ بنابراين ما تمايل نداريم كه اين توافق توسط هريك 
از اعضاى باقيمانده در آن، شكسته و نقض شود. جمهورى اسالمى 
ايران همواره به تعهداتش در قبال برجام پايبند بوده اســت و 13 
گزارش پى درپى آژانس بين المللى انرژى اتمى شاهدى روشن براى 
اين موضوع است، اما اروپايى ها چندين ماه است كه وعده داده اند 
ســازوكار ويژه مالى با ايران (SPV) را راه اندازى كنند، اما اين امر 
هنوز محقق نشــده است». صالحى ادامه داد: «اخيراً شنيده ام كه 
احتمال دارد اروپايى ها تا امروز راه اندازى سازوكار ويژه مالى را رسماً 
اعالم كنند. اميدواريم آن ها اين گام مهم را بردارند و اين گامى مؤثر 

و اميدبخش خواهــد بود و به ايجاد اعتماد متقابل كه تالش هاى 
زيادى براى شكل گيرى آن صورت گرفته است، كمك خواهد كرد».

 اگر برجام برنده اى نداشته باشد، 
قطعًا به نفع اروپايى ها نخواهد بود

رئيس سازمان انرژى اتمى تصريح كرد: «اما اگر اعتماد از بين برود، 
همه بازى را خواهند باخت. ما به دنبال آن هستيم كه همه در اين 
ميدان برنده باشند و با همكارى يكديگر مى توانيم همه از برجام 
سود ببريم. اگر برجام برنده اى نداشته باشد، قطعاً به نفع اروپايى ها 
نخواهد بود، بويژه اينكه اين توافق به لحاظ امنيت آفرينى هم براى 

اروپايى ها بسيار حياتى است.»

 آخرين حرف صالحى به اروپا
اين مقام عضو تيم مذاكره كننده هســته اى ايــران گفت: «امروز 
خاورميانه گرفتار مشكالت زيادى است و اگر برجام هم به مشكالت 
اين منطقه اضافه شود، ديگر چه كسى مى تواند از آن سود ببرد؟ 
آخرين حرف من به اروپايى ها اين است كه درروند اجراى سازوكار 
ويژه مالى، سريع تر حركت كنند، پيش از آنكه زمان به پايان برسد».

 لوايح مشكل دار در گروى فرجام برجام اروپايى
هرچند صالحى تالش كرده باز هم توافق تمام شــده برجام را به 
عنوان دســتاوردى معرفى كند كه براى ايران نيز نفع دارد، اما آيا 
اظهارات صالحى عليه اروپايى هــا (آن هم به صورت دو پهلو) كه 
به عنوان يكى از حاميان جدى توافق برجام شــناخته مى شود را 
مى توان جدى تلقى كرد يا اين اظهارات صرفاً مصرف داخلى دارد؟ 
يا اينكه واقعاً به گفته فالحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملى 
(به عنوان يكى از مدافعان لوايح FATF) مسئوالن به راه حل هاى 
درونى روى خواهنــد آورد؟ با توجه به نشســت احتمالى امروز 
مسئوالن اتحاديه اروپا درباره اين، مى توان به اين پرسش ها پاسخ 

داد و آن وقت منتظر اقدام عملى از سوى ايران بود.
اين اما و اگرها درحالى است كه حاميان دولت با جنگ روانى تالش 
داشتند كه اليحه پالرمو را روز شنبه در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به تصويب برســانند كه گويا با توجه به تحوالت و وعده هاى 
جديد اروپا به تعليقى دو هفته اى رفت تا سرنوشت برجام اروپايى و 

سازوكار مالى ويژه اروپا مشخص شود.

اخبار: سخنگوى شوراى نگهبان در سى و پنجمين نشست ميان دوره 
اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالى كشــور گفت: حربه اقتصادى مهم ترين ابزار دشمن براى ضربه 
زدن به ملت ايران اســت، راهكار مقابله با اين تهاجم و جنگ دشمن 
عمل به سياست هاى اقتصاد مقاومتى است، ورود جوانان در عرصه هاى 
مختلف سبب شده تا گره گشايى از مشكالت ايجاد شود. مشكل امروز 
كشور فراموشى اصل هشتم قانون اساسى و نظارت مستمر و دائمى 
ملت بر دولت و دولت بر مردم است كه مصداقى از فريضه امربه معروف 
و نهى از منكر است. با گذشت چهار دهه از انقالب همچنان ضعف هايى 
در زمينه تشكيل و فعاليت احزاب و گروه هاى سياسى در كشور وجود 
دارد، احزاب نقش مهمى در امر سياست دارند، رسالت اصلى احزاب 
سياسى نقد حاكمان و دولتمردان بوده كه امر شايسته و به جايى است. 
اگر احزاب و گروه هاى سياســى احيا شوند روند تصميم گيرى و حل 

مسائل در دولت و مجلس روند بهترى به خود مى گيرد.
عباســعلى كدخدايى در بخش ديگرى از ســخنان خود با اشاره به 
اعتراض هاى برخى افراد در انتخابات 88 گفت: در انتخابات 88 پيش 
ما آمدند كه شوراى نگهبان را كنار بگذاريم و عده اى بنشينند و نظارت 

بكنند؛ برچه اساسى؟ قانون اين را مى گويد؟ اگر قانون اساسى را كنار 
بگذاريم كه ديگر سنگ روى سنگ بند نمى شود.

وى تصريح كرد: پيشنهاد رسمى  آن ها در جلسه اين بود كه شوراى 
نگهبان كنار برود و هيئتى از قضات، وكال و سياسيون بيايند تا بر كار 
انتخابات نظارت كنند؛ برچه اساس اين حرف زده شد؟ وقتى شوراى 
نگهبان صالحيت ها را تأييد مى كرد و گزينه نهايى شــما در آن بود، 
شوراى نگهبان خوب بود، ولى وقتى كه برگزارى انتخابات است و داريد 

آمار انتخابات را مى گوييد، شوراى نگهبان كنار برود؟

 تهاجم رسانه اى به جمهورى اسالمى
سخنگوى شــوراى نگهبان با اشاره به تهاجم رسانه اى دشمن اضافه 
كرد: جمهورى اســالمى در عرصه رســانه مظلوم واقع  شده است، 
هجمه تهاجم و تخريب رســانه اى در مقايســه با بيان دستاوردها و 
معرفى انقالب اسالمى قابل مقايسه نيست. جهاد تبليغى انتظارى بوده 
كه از دانشــجويان و اردوهاى جهادى انتظار مى رود تا فقر اطالعاتى 
موجود در بســيارى از مناطق محروم كشور از اين طريق بهبود يابد. 
كدخدايى ادامه داد: متأسفانه وجود برخى انحرافات و توقفگاه ها سبب 

شده تا انقالب اسالمى در رسيدن به اهداف اساسى خود با مشكل و 
مانع روبه رو شود. 40 ســالگى انقالب اسالمى آغاز راه تكامل و بلوغ 
نظام بوده كه با شناســايى موانع پيش رو مسير پيشرفت انقالب در 
ريل منطقى ترى قرار مى گيرد.افراد در انتقاد به مسئوالن نظام نبايد 
مشكالت شخصى خود را به مشكالت كشور گره بزنند، انتقادات بايد 
بر محور قانون باشد، اگر مشكلى يا نقدى بر عملكرد مسئوالن و غيره 

وجود دارد، بايد در مسير قانونى خود دنبال و به سرانجام برسد.

روايت جديد  كدخدايى از پيشنهاد عجيب معترضان به نتيجه انتخابات در سال 88 

به جاى شوراى نگهبان هيئتى از قضات، وكال و سياسيون بر انتخابات نظارت كنند

دستگاه هاى مختلفى 
در فضاى مجازى 
حضور دارند، اما حضور 
در اين فضا بايد يك 
حضور جريان ساز باشد، 
ضمن اينكه بهترين راه 
شناسايى و ارتباط با 
گروه هاى مؤثر فرهنگى و 
يافتن سؤال ها و سرنخ هاى 
فكرى آنان، استفاده از 
فضاى مجازى است

بــــــــرش

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

عرضه رب ممتاز رضوى بدون مواد نگهدارنده    آستان نيوز: مدير عامل شركت فراورده هاى غذايى رضوى از عدم استفاده از هر گونه مواد افزودنى و نگهدارنده در رب گوجه فرنگى خبر داد. حميدرضا اصيلى بيان 
كرد: استفاده از گوجه فرنگى هاى مرغوب توليدى مزرعه نمونه يكى از عوامل اصلى كيفيت باالى رب ممتاز رضوى است چرا كه تمامى مزارع اختصاص داده شده مزرعه نمونه آستان قدس رضوى به كشت گوجه فرنگى، با آب 
چاه آبيارى مى شود. وى درباره گواهينامه هاى كسب شده براى اين محصول گفت: از جمله اين موارد مى توان مهر استاندارد، پروانه بهداشتى ساخت از دانشگاه علوم پزشكى، گواهينامه هاى حالل و ايزو و Haccp را نام برد.
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برنامه هاى تربيت بدنى آستان قدس رضوى در دهه فجر اعالم شد

رقابت 800 ورزشكار در چله انقالب
فرارسيدن  با  همزمان  آســتان: 
اسالمى،  انقالب  سالگرد  چهلمين 
فرهنگى  ورزشى ـ   برنامه هاى  ويژه 
تربيت بدنى آســتان قدس رضوى 
به مناســبت گراميداشت ايام دهه 

مبارك فجر اعالم شد.
على اكبر هاشمى  جواهرى، مديرعامل 
مؤسســه تربيت بدنى آستان قدس 

رضوى در اين زمينه گفت: مجموعه مجهز تربيت بدنى آستان قدس رضوى يكى از 
بركات انقالب اسالمى است، بنابراين مجموعه رقابت هايى در رشته هاى متنوع براى 
اقشار و سنين مختلف در جهت پاسداشت چله انقالب اسالمى در نظر گرفته شده 
است.وى درخصوص برنامه هاى اين مجموعه ورزشى در آستانه چهلين سالگشت 
پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى گفت: حدود 800 ورزشكار در قالب 110 تيم 
در رده هاى نوجوانان، پيشكســوتان، جانبازان و معلوالن و رشته هاى ويژه بانوان 
در اين رقابت ها شركت مى كنند. مديرعامل تربيت بدنى آستان قدس رضوى در 
خصوص كم و كيف برپايى اين رقابت ها افزود: مسابقات نوجوانان در رشته هاى 
شــنا، دووميدانى، تنيس روى ميز، آمادگى جســمانى و ورزش باستانى برگزار 
مى شود.به گفته وى، براى رده پيشكسوتان نيز مسابقاتى در رشته هاى فوتسال، 
واليبال و باستانى در نظر گرفته شده است و در حين مسابقات از آنان تجليل به 
عمل خواهد آمد. هاشمى  جواهرى به ويژه برنامه هاى ديگر هم اشاره كرد و گفت: 
مسابقات تيراندازى با تفنگ، واليبال نشسته و شنا ويژه جانبازان و معلوالن و در 
حوزه ورزش بانوان هم رقابت هايى در رشته هاى واليبال، آمادگى جسمانى و شنا 
برگزار خواهد شد.وى همچنين يادآور شد: همه اين مسابقات در سطح قهرمانى 
استان برگزار مى شود و تمامى هزينه هاى برپايى رقابت ها بر عهده مؤسسه تربيت 
بدنى آســتان قدس رضوى اســت؛ همچنين حكم و مدال قهرمانى به تيم هاى 

قهرمان اهدا مى شود.

رئيس بخش كشاورزى و دامپرورى آستان  مقدس علوى:
مزرعه نمونه رضوى

 الگوى مناسب توليد محصوالت ارگانيك است
آستان نيوز: رئيس بخش كشاورزى و دامپرورى آستان  مقدس علوى گفت: 
مزرعه نمونه رضوى، الگوى مناســب فناورى پيشــرفته و توليد محصوالت 
ارگانيك اســت. محمد على ابراهيم پس از بازديد از مزرعه نمونه رضوى در 
نشســتى كه با حضور مدير عامل هلدينگ شركت كشاورزى و دامپرورى و 
صنايع غذايى آســتان  قدس رضوى در سازمان اقتصادى رضوى برگزار شد، 
بر برقرارى تعامالت بيشــتر تأكيد كرد.وى در اين نشســت بيان كرد: با توجه 
به بازديد از سيســتم هاى پيشرفته در بخش هاى كشاورزى، دامپرورى و صنايع 
غذايى آستان قدس رضوى، خواهان توليد و پرورش اين محصوالت در بخش هاى 
مختلف در شــهر مقدس نجف هستيم تا بتوانيم از دانش و تجربه آستان قدس 
رضوى در اين زمينه اســتفاده كنيم.محمد على ابراهيم افزود: مجموعه مزرعه 
نمونه رضوى بسيار جالب و قابل توجه بود و در حقيقت بايد بگويم كه كشاورزى 
و دامپرورى مزرعه نمونه آســتان قدس رضوى الگوى مناسبى در بحث فناورى 

پيشرفته و توليد محصوالت سالم و ارگانيك براى سالمتى مردم است.
وى اظهار كرد: اميد داريم با اســتفاده از دانش نوين كارشناســان اين مجموعه 

بتوانيم پروژه هايى را در آستان  مقدس علوى شروع كنيم.

خـــبر

 قدس/ وحيد اكرمى  معاون تبليغات اســالمى 
آســتان قدس رضوى گفت: توسعه كمى و كيفى 
فرهنگ زيارت مهم ترين دستاورد اين معاونت است. 
در سه سال اخير از نظر كميت زائران، افزايش قابل 
توجهى را شاهد بوده ايم. به طورى كه پيش از اين 
دوره، تعداد زائــران در حدود 10 ميليون نفر بوده 
اســت اما امروز 16 ميليون زائر ايرانى و غيرايرانى 
از برنامه هاى فرهنگى حرم اســتفاده مى كنند كه 
رشدى 60 درصدى را در اين زمينه شاهد هستيم.

حجت االسالم سيدجالل حسينى در نشست خبرى 
كه با اصحاب رســانه برگزار شد، بيان كرد: در سه 
سال گذشــته، حكمى كه مقام معظم رهبرى در 
انتصاب حجت االسالم والمسلمين رئيسى به توليت 
آســتان قدس رضوى صادر فرمودند را معيار تمام 
برنامه ريزى ها، سرمايه گذارى ها، سياست گذارى ها و 
اولويت بندى ها قرار داديم و تمام تالشمان را كرديم 

كه در راستاى تحقق اين اهداف واال گام برداريم. 
وى ادامه داد: روحيه كارى حجت االسالم والمسلمين 
رئيسى، يك روحيه انقالبى و جهادى است. ايشان 
جزو در دســترس ترين مديران ارشد آستان قدس 
رضــوى در اين ســال ها هســتند و هميشــه در 
ميدان هاى مختلف حضور دارند. اين روحيه جهادى 
در اليه هاى ديگر مديريتى و اجرايى آستان قدس 
رضوى هم رسوخ كرده و همه در تالش هستيم تا 
بتوانيم هرچه سريع تر به اهداف و نياتى كه در حكم 
مقام معظم رهبرى اشاره شده است، دست يابيم.  
وى اظهار داشت: در دوران آيت اهللا طبسى اتفاقات 
مثبت و زيرساخت هاى بزرگى انجام شده بود. بايد 
با يك مديريت قوى از اين زيرساخت ها استفاده و 
بهره بردارى مى شــد كه اين مهم در دوره مديريت 
حجت االسالم والمسلمين رئيسى در سطح بسيار 

خوبى محقق شده است.

 افزايش ميزان وقف و نذر، نشان دهنده 
افزايش اعتماد مردم به آستان قدس رضوى

وى بيان كرد: امروزه شــاهد افزايش اعتماد مردم 
به آستان قدس رضوى هستيم. ميزان موقوفات و 
نذورات مردمى در اين ســه سال توسعه پيدا كرده 
است. اين موضوع نشان دهنده افزايش سطح اعتماد 
مردم به اين دستگاه است. در دوره پيشين، نذورات 
و موقوفات مردمى كاهش پيدا كرده و نحوه استفاده 
آن توســط مديران از طرف مردم، مورد شبهه قرار 
گرفته بود و نمى توانســتيم پاســخ درستى به آن 

بدهيم. اما اين نگاه امروزه تغيير كرده است.
وى خاطرنشان كرد: توسعه كمى و كيفى فرهنگ 
زيارت، مهم ترين دســتاورد اين معاونت است. در 
سه ســال اخير از نظر كميت زائران، افزايش قابل 

توجهى را شــاهد بوده ايم. به طــورى كه پيش از 
اين دوره، تعــداد زائران در حدود 10 ميليون بوده 
اســت اما امروز 16 ميليون زائر ايرانى و غيرايرانى 
از برنامه هاى فرهنگى حرم اســتفاده مى كنند كه 
رشدى 60 درصدى را در اين زمينه شاهد هستيم.

حجت االسالم حســينى افزايش قابل توجه تعداد 
مبلغان را دومين دستاورد بزرگ معاونت تبليغات 
ذكــر كرد و افزود: براى نخســتين بار نظام جامع 
تبليغ در معاونت تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان 
قدس رضوى طراحى و اجرا شــد و حضور مبلغان 
در حرم مطهر رضوى 73 درصد رشد داشته است.

وى تأكيد كرد: دستاورد مهم ديگر حوزه تبليغات 
حرم در ســه سال گذشته، اســتفاده از ابزار نوين 
رسانه اى در تحقق فرهنگ رضوى و تبيين احاديث 
امام رضا(ع) اســت. در اين قســمت بــا افزايش 
بســيار باالى 830 درصدى در كيفيت و مخاطب 

برنامه هاى فرهنگى و تبليغى مواجه شده ايم. 

 افزايش فرايند پاسخگويى به پرسش ها
وى در ادامــه از افزايــش فرايند پاســخگويى به 
پرســش ها و شــبهات جوانان و زائــران از طريق 
ســامانه پيامكى، تلفنى و تبليغ چهــره به چهره 
خبــر داد و افــزود: خيلى از پرســش هايى كه در 
ذهن جوانان وجود دارد از طريق همين سامانه ها و 
جلسات پرسمان دينى و حلقه هاى معرفت برطرف 
مى شود، طبق گزارش هاى اداره پاسخگويى، در سه 
سال گذشته معاونت تبليغات اسالمى در راستاى 
پاسخگويى به پرسش هاى زائران رشد 41 درصدى 
داشــته است.حسينى ادامه داد: اكنون حرم مطهر 
رضوى معتبرترين پايگاه پاسخگويى به پرسش هاى 
دينى در ايران اسالمى است. اين پايگاه در اين سه 
سال به صورت شــبانه روزى ارائه خدمات داشته و 
لحظه اى تعطيل نشــده اســت، البته براى ارتقاى 
سطح علمى استادان و آشنايى با فتاوا و شبهات روز 
با حضور كارشناسان مجرب از دفاتر مراجع، جلسات 
هم انديشى تشكيل مى شود و در اين راستا هيئت ها 
و گروه هاى علمى فعاليت هاى تخصصى خود را نيز 

دارند.

 استفاده از نيروى جوان ها و تجربه 
پيشكسوت ها

وى خاطرنشــان كرد: امــروزه معاونت تبليغات و 
ارتباطات اســالمى آستان قدس رضوى استفاده از 
نيروى جوان ها به همراه استفاده از ظرفيت و تجربه 
پيشكسوتان را در اولويت كارى خود قرار داده است. 
اكنون ميانگين سنى اين معاونت بسيار پايين است 
و از نظر تحصيالت دانشــگاهى بيش از 90 درصد 

افراد داراى مدرك ليسانس و باالتر هستند. 
معاون تبليغات اســالمى آستان قدس رضوى با 
اشاره به برگزارى اجالس هاى ساالنه توليت هاى 
آستان ها و آســتانه هاى مقدس و مقدسه ايران، 
عراق و ســوريه، گفت: اين اجــالس از ابتكارات 
آســتان قدس رضوى در دوره جديد اســت. در 
اين دوره، برگزارى اجالس ها به صورت ساالنه در 
دستور كار معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس 
رضوى قــرار گرفت. برگزارى اين  اجالس ها، يك 
حركت بديع و جديد است و موجب مى شود كه 
توليت ها در زير يك پرچم و با يك راهبرد حركت 

و برنامه ريزى كنند. 
از  تجليــل  افــزود:  حســينى  حجت االســالم 
شــخصيت هاى انقالبــى و جانبــازان، برگزارى 
همايش هاى تخصصى تحت عنــوان جوان مؤمن 
انقالبى و نيز طلبه مؤمن انقالبى در جهت تقويت 
مبانى انقالب و گفتمان انقالب اسالمى و راه اندازى 
پايگاه آداب زيارت براى زائران از ديگر فعاليت هاى 
معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى است. 
وى تصريــح كــرد: در بحث هزينه هــاى جارى 
حرم مطهــر رضوى بايد بگوييم كــه يك ريال از 
سرمايه هاى آستان قدس رضوى صرف هزينه هايى 
همچون سفره هاى متبرك نشده و تمامى بودجه ها 
برابر نيات واقفان در وقف هاى صورت گرفته هزينه 

مى شود. 

 توجه به مخاطبان در كشورهاى مختلف
وى اظهار داشــت: براى نخستين بار توانستيم در 
جهت توليدات مكتوب مجوزهــاى الزم را اخذ و 
عنوان ناشر را به دست آوريم. راه اندازى شبكه هاى 
اجتماعى به زبان هــاى مختلف عربى، اردو، آذرى، 

روسى و انگليسى در شبكه هاى اجتماعى از ديگر 
اقدام هاى اين معاونت است. 

حسينى با اشاره به اينكه بيش از 60 درصد زائران 
امام رضا(ع) را بانوان محترمه تشــكيل مى دهند، 
گفت: با تأكيد توليت آســتان قدس رضوى، رواق 
حضرت زهــرا(س) را ويژه اين گــروه از زائران در 
حرم مطهر رضوى فعال كرديم و براى نخســتين 
بــار برنامه هاى «خيمه اُمت» جهــت عزادارى به 
سبك محلى، برگزارى نمايش آيينى سلسله الذهب 
و تعزيه خوانى، اكران فيلم هاى جشــنواره عمار و 
راه اندازى مركز تخصصى امــر به معروف و نهى از 

منكر را فعال كرده ايم.
وى افزود: در سه سال اخير شاهد رشد هفت برابرى 
فعاليت هاى قرآنى حرم مطهر رضوى نســبت به 
سال هاى پيش بوديم و در جهت پرورش نخبگان 
نيز دوره هاى آموزش تخصصى سخنرانان و مداحان 
نوجــوان و جــوان در حرم مطهر رضــوى را آغاز 
كرده ايم.  اكنون شــاهد پرورش بيش از 90 مداح 
نوجوان توسط معاونت تبليغات و ارتباطات اسالمى 
آستان قدس رضوى هستيم. نوجوانان بااستعدادى 
كه توانايى اجراى مداحى در مناسبت هاى مختلف 
را كسب كرده اند و در ديدار با توليت آستان قدس 
رضوى مورد تفقد حجت االسالم والمسلمين رئيسى 

قرار گرفتند.
وى بيان كرد: در جهت گسترش فعاليت هاى حرم 
مطهر رضــوى و همچنين ترويج ســبك زندگى 
رضــوى و فرهنگ ميزبانى در سراســر دنيا بويژه 
جهان اسالم، دفاتر امور بين الملل رضوى و سازمان 
فرهنگى رضــوى را فعال كرده ايــم. اكنون آماده 
هرگونه همكارى با فعاالن اين حوزه در بخش هاى 

دولتى، خصوصى و مردمى هستيم.

 5 ميليون زائر كودك و نوجوان در هر سال
معاون تبليغات و ارتباطات اســالمى آستان قدس 
رضوى خاطرنشان كرد: خدمات فرهنگى، مذهبى 
و تبليغاتى معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس 
رضــوى در موضوعات مختلف رشــدى 18 تا 88 
درصدى داشــته و بخشــى از ايــن برنامه ها ويژه 
كودكان اســت. ساالنه 5 ميليون كودك و نوجوان 
زائر داريم كه حــدود 2 ميليون نفر از آن ها از اين 
خدمات اســتفاده مى كنند. مراسم هاى كبوترانه، 
شــهرك معارفى، ُجنگ هاى قرآنــى و جوانه هاى 
معرفت براى دختران از جمله اقدام ها براى اين رده 
سنى اســت. در نظر داريم تا با فعال كردن صحن 
حضرت على اصغر(ع) در سال هاى آينده، برنامه هاى 
اين گروه سنى را به صورت تخصصى تر برگزار كنيم.
حجت االسالم حســينى با ذكر حديثى كه در آن 
امام رضا(ع) مى فرمايند: «علوم ما را فراگيريد و به 
مردم بياموزيد، كه اگر مردم زيبايى هاى گفتار ما را 
مى دانستند، از ما پيروى مى كردند» گفت: امروزه 
آســتان قدس رضوى مأمن و پناهگاه افرادى است 
كه از ظلم و ستم هاى روزمره در دنيا خسته شده اند 
و به دنبال محيطى آرام و معنوى مى گردند. آستان 
قدس رضوى محور همبستگى و دلدادگى و وحدت 
در جهان اسالم و بلكه دنياست و اين موضوع تنها 
به اين خاطر اســت كه ما در تالش براى تبيين و 
انتشار احاديث و علوم رضوى هستيم تا خوبى ها و 

زيبايى ها بر مردمان دنيا آشكار شود. 

 قرارگاه ديپلماسى زيارت
وى در ادامه به موضوع نشست اعتاب مقدسه جهان 
اسالم اشــاره كرد و گفت: مؤسس اين نشست ها، 
معاونت تبليغات اسالمى بود و اكنون نيز اين مهم از 
طريق سازمان فرهنگى دنبال مى شود، ايجاد قرارگاه 
ديپلماسى زيارت در جهان اسالم يكى از مهم ترين 

دستاوردهاى نشست اعتاب است.
حســينى تصريح كرد: بنده معتقدم كه به بركت 
برگزارى اين نشست، آستان قدس رضوى به عنوان 
قرارگاه ديپلماسى زيارت در جهان اسالم شناخته 
شده است و اكنون همه اعتاب مقدسه، اين آستان 
را به عنوان يك محور و مركز وحدت و نقش آفرينى 
كه مى تواند همه ظرفيت هاى مرتبط با موضوع زائر 
و زيارت را در ســطح بين الملل به هم پيوند بزند، 

مى شناسند.
وى بيان كرد: نشســت اعتاب دســتاورد ديگرى 
چون بررسى تســهيل زيارت زائران، تكريم زائران، 
ارائه خدمات متنوع، بررسى نقش آفرينى و راهبرى 
اعتاب و بقاع متبركه را به ارمغان آورد كه در حال 

حاضر شاهد آثار ارزشمند آن هستيم.

معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى اعالم كرد

16 ميليون زائر مخاطبان برنامه هاى فرهنگى آستان قدس رضوى 

فرارسيدن  با  همزمان 
اسالمى،  انقالب  سالگرد  چهلمين 
فرهنگى  ورزشى ـ   هاى 
تربيت بدنى آســتان قدس رضوى 
به مناســبت گراميداشت ايام دهه 

على اكبر هاشمى  جواهرى، مديرعامل 
مؤسســه تربيت بدنى آستان قدس 

آستان: مجموعــه 12 جلدى «شاه فرارى شده» همزمان با 
چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى در قالب «كتاب هاى 
پروانه» براى كودكان منتشــر مى شود. اين مجموعه به قلم 
مجيد مالمحمدى و با تصويرگرى مهســا هدايتى، روايتى از 
خاطرات كودكى نويسنده از دوران ظلم و ستم شاهنشاهى 
و پيروزى انقالب اسالمى است كه از زبان يك كودك و براى 

كودكان بازگو شده است.

هر يك از كتاب هاى اين مجموعه 12 جلدى در 16 صفحه، 
با قطع رحلى كوتاه و با تيراژ 2000 نســخه به صورت مصور 
منتشر مى شود. شاه فرارى شــده، از زبان پسر 9 ساله اى به 
زبان كودكانه و شيرين روايت مى شود و يادآور اتفاقاتى است 
كه در آن دوران در شهر اشتهارد، زادگاه نويسنده روى داده و 

مبتنى بر واقعيت است.
«آن روز قلة دماوند گريه كرد»، «اسم اينجا سياه چال است»، 

«من به ديدن شــاه نمى روم»، «ننه جان در زندان شــاه»، 
«شاهنشــاه و مالقة ننه جان»، «ننه جان به آسمان رفته»، 
«آب خنك شاهنشــاه»، «بوى گالبى هاى آقاجان»، «شاهى 
كه شاخ داشت»، «بابا را به درياچة نمك انداخته اند»، «درخت 
سيبي كه با امام دوســت بود» و « هواپيمايي كه فرشته ها 
همراهش بودند» عنوان هاى اين مجموعه را تشكيل مى دهند 

و بزودى به زيور طبع آراسته مى شوند.

انتشار مجموعه 12 جلدى «شاه فرارى شده»
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ســيدرضا فاطمى امين، قائم مقام و سيد مرتضى بختيارى، مشاور توليت 
آستان قدس رضوى با آيات عظام سيدان و اشرفى شاهرودى ديدار كردند

به نشر روايت هاى خواندنى از كودكانه هاى انقالب را به چاپ مى رساند
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

 قاچاق دام مولد با سه برابر قيمت بازار داخلى  على اكبر مهرفرد، معاون وزير جهاد كشاورزى گفت: فعاليت در زمينه قاچاق  دام زنده به دليل وجود اختالف قيمت بين گوشت توليد داخل و خارج تعيين 
كننده قيمت است و اين موضوع سبب شده تا قيمت گوشت توليد داخلى افزايش پيدا كند. مشخص نيست كه خريداران دام مولد زنده اهداف سياسى دارند يا خير، اما سه برابر قيمت بازار، دام مولد از دامدار 

خريدارى و از كشور قاچاق مى شود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
با حذف رانت دالر دولتى قيمت ها متعادل مى شود 

على وقف چى، عضو كميسيون كشاورزى 
مجلس گفت: اگر رانتى وجود نداشــته 
باشد و يارانه دالر 4200 تومانى واردات 
حذف شــود، قيمت ها خود به خود در 
كشــور متعادل مى شــود، زيرا گوشت 
با دالر 4200 تومان وارد مى شــود، اما 
قيمت آن در كشــور باالتر از اين است. 
البته برخى هم به دنبال ســودجويى هســتند وگرنه هيچ كشــورى نمى تواند 
سيســتم هاى اطالعاتى به اين عريض و طويلى داشــته باشــد و نتواند نظارت 

صحيحى بر تأمين و توزيع گوشت مصرفى مردمش انجام دهد.

تراكنش هاى بانكى رصد مى شود
سيد كامل تقوى نژاد، رئيس كل سازمان امور مالياتى از انجام مطالعات روى ماليات 
برعايدى ســرمايه و مجموع در اين سازمان خبر داد و گفت: براى تحقق كامل 
درآمدهاى مالياتى، ابزارهاى نوين و شيوه هاى مؤثر و كارآمدى در اختيار داريم.

تابستان امسال حاشيه نشينى بيشتر مى شود
افزايش اجاره بها در نقاط مختلف شهرى در سال جارى، خانه به دوشى مستأجران 
و كوچ اجبارى آنان به محله هاى ديگر را رقم زده اســت. در صورت تداوم چنين 
روندى ســاكنان مناطق شهرى بويژه در شهر تهران به شهرهاى كوچك تر و يا 
حاشيه كالنشهرها كوچ مى كنند. طبعاً اين روند در ميان ساكنان مناطق پايين تر 
به سمت نقاط حاشيه اى شــهر صادق بوده است و از همين رو مى توان افزايش 

حاشيه نشينى را يكى از نتايج منفى افزايش هيجانى قيمت مسكن دانست.

لزوم جمع شدن بساط اختصاص ارز 4200 تومانى 
به كاالهاى اساسى 

على شريعتى، عضو اتاق بازرگانى گفت: دولت بايد هرچه زودتر بساط اختصاص 
ارز 4200 تومانى به كاالهاى اساسى را جمع كند تا بتوان با سر و سامان دادن به 
حوزه تجارت، معيشت مردم را نيز بهبود بخشيد. در غير اين صورت همان طور 
كه تاكنون شاهد آن بوده ايم، ارزهاى دولتى به دست عده اى رانتخوار خواهد افتاد 

كه تنها شرايط اقتصادى را براى مردم و تجار واقعى سخت مى كنند.

افزايش كارگران استفاده كننده از بيمه بيكارى 
در نيمه نخست سال

كريم صادق زاده، دبير اجرايى خانه كارگر تبريز گفت: تعداد كارگران اســتفاده 
كننده از بيمه بيكارى در 6 ماه اول سال با مقايسه مدت زمان مشابه سال گذشته 
نشان مى دهد اين رقم از 13 هزار نفر در سال گذشته به 18 هزار نفر رسيده و اين 

حاكى از شرايط سخت اشتغال است.

مصرف روزانه 80 ميليون ليتر سوخت
 با سهميه بندى بنزين 

حســن بهرام نيا، عضو كميسيون انرژى گفت: امروز دهك اول 18 هزار تومان از 
يارانه بنزين بهره مند مى شود و دهك دهم 193 هزار تومان كه اختالف فاحشى 
ميان دهك ها وجود دارد. وى افزود: طبق طرح ســهميه بندى بنزين روزانه بايد 
80 ميليون ليتر به مردم ســوخت بدهيم؛ حتى اگر اين ميزان مصرف نشود؛ در 

شرايط فعلى نيز 90 ميليون ليتر در روز بنزين مصرف مى شود.

ارتباط دو كارمند سازمان توسعه تجارت با واردات 
غيرقانونى 6000 خودرو 

دو نفر از كاركنان ســازمان توسعه تجارت در ارتباط با پرونده واردات غيرقانونى 
6000 خودرو بازداشت شــدند. محمدرضا مودودى، سرپرست سازمان توسعه 
تجارت گفت: در پرونده واردات غير قانونى خودرو دو نفر در ســازمان توســعه 
تجارت بازداشت شده اند و همچنان رسيدگى ها به اين پرونده ادامه دارد. تا اين 
لحظه هيچ حكمى در اين پرونده صادر نشده و هيچ اتهامى نيز اثبات نشده است.

39 درصد تسهيالت قرض الحسنه 
به كاركنان بانك  ها رسيد

در حالى كه 168 هزار جــوان در صف دريافت وام ازدواج قرار دارند، بانك ها در 
استفاده از منابع قرض الحسنه دچار انحراف شده اند و برخالف سهميه هاى ابالغى 
بانك مركزى، حدود 39 درصد از تســهيالت قرض الحسنه را به كاركنان خود 

پرداخت كرده اند.

خبر

البته برخى هم به دنبال ســودجويى هســتند وگرنه هيچ كشــورى نمى تواند 

 اقتصاد/ پويان مرتضوى  درحالى كه اين روزها 
شاهد اثرات نامطلوب مجموعه اى از سياست هاى 
اشتباه كوتاه مدت و بلندمدت دولت در بازار گوشت 
هستيم، تخصيص ارز يارانه اى 4200 تومانى براى 
واردات گوشــت و دام زنده، بر دامنه فساد و رانت 

بازار گوشت افزوده است.

 سياست اشتباه ارزى دولت
اجراى سياســت ارزى و پرداخــت ارز يارانه اى كه 
قرار بود توان خريد مردم را تقويت كند تنها زمينه 
رانت جويى و فساد را براى برخى واردكنندگان دالل 

فراهم آورد و چيزى عايد مصرف كنندگان نشد.
اگر تنها اليحه بودجه ســال 98 را بررسى كنيم، 
شاهد هستيم كه چيزى حدود 14 ميليارد دالر ارز 
يارانه اى براى واردات كاالهاى اساسى تخصيص داده 
شده اســت. اگر اين ميزان يارانه را با اختالف بين 
ارز آزاد 11هزار تومانى با ارز دولتى 4200 تومانى 
محاســبه كنيم يعنى دولت ساالنه براى هر خانوار 
ايرانى چيزى حدود 5 ميليــون تومان يارانه براى 
كاالهاى اساســى (به غير از دارو و كاغذ) تخصيص 
مى دهد. ولى عمالً اين يارانه به جيب مردم نمى رود 
و بيــش از 70 درصد اين يارانــه نصيب دالالن و 

واردكنندگان مى شود! 
در اين ميان خأل نظــارت دولت بر واردكنندگانى 
كه تنها ســود بنگاهى خودشان را در نظر داشتند، 
سبب شد گوشــت با ارز دولتى وارد شود، اما تنها 
بخــش اندكى از آن در اختيــار مردم قرار بگيرد و 
بقيه آن با انحــراف منابع تخصيص  يافته در قالب 
بيش اظهــارى و ديگر اظهــارى واردات، صادرات 
مجــدد نهاده يا كاالى نهايى به صورت رســمى يا 
قاچاق و احتــكار در نهايت چيزى جز گرانى براى 
مصرف كننده نهايى به بار نياورد. بر همين مبنا براى 
كنترل كوتاه مدت اين گرانى ها پيشــنهاد مى شود 
ســرانه هر فرد در مابه التفاوت تخصيص ارز 4200 
تومانى به جاى اينكه به واردكننده برسد، در قالب 
كارت اعتبارى به حساب سرپرست خانوار پرداخت 
شود، تا وى بتواند با اين يارانه از فروشگاه هايى كه 
دولت مشخص مى كند محصوالت پروتئينى خانواده 
را با قيمت آزاد خريــدارى كند، ولى در عين حال 

فشار گرانى را احساس نمى كند.
 

 گوشت در كشورهاى همسايه 4 الى 5 دالر
با يك حساب سرانگشتى اگر فرض كنيم كه گوشت 
با قيمت ارز آزاد 12 هزار تومانى به دســت مردم 
برســد، باز هم با قيمت پايين ترى از آنچه اكنون 
در بازار داخلى مى بينيم به مصرف كننده مى رسد، 
چراكه هم اكنون گوشت در بازار كشورهاى همسايه 
چهار الى پنج دالر است يعنى با ارز آزاد و با لحاظ 
هزينه هــاى واردات، نهايت هر كيلــو 55 الى 60 
هزار تومان به دست مصرف كننده نهايى مى رسد. 
درحالى كه هم اكنون قيمت گوشــت به باالى 90 
هزار تومان هم رســيده اســت. متأسفانه با اهمال 
دولت در رصد و نظــارت فرايند واردات و اصرار بر 

ادامه سياســت اشتباه ارزى خود 
كه اتفاقاً همــه مقام هاى دولتى 
(از  جمله شــخص رئيس جمهور، 
ســخنگوى دولــت، رئيس بانك 
مركزى و بسيارى از اقتصاددانان) 
آن را تقبيح كرده اند، هر روز دامنه 
خسارت را براى مردم گسترده تر 
و به  موازات آن حســاب دالالن 
نيز فربه تر مى شــود. تنها راهكار 
اين اســت كه دولت يك بار براى 
يارانه اى  ارز  تخصيص  هميشــه 
براى واردكنندگان را متوقف كند 
و اگر قرار هست يارانه اى داده شود 
به مصرف كننده نهايى تخصيص 

داده شود.

  شكل گيرى سيستم نظارت 
بر پايه تعارض منافع 

مورد بعدى در مســئله روزافزون شدن گرانى هاى 
كاالهاى مصرفى مردم، سيســتم نظارتى است كه 
بر پايه تعارض منافع شكل گرفته است. بدين معنى 
كه ســال 82 بود كه در جريان اصالح قانون نظام 
صنفى، قانون تعزيــرات حكومتى در حوزه اصناف 
لغو و مســئوليت نظارت بــر واحدهاى صنفى بر 
عهده اصناف گذاشته شــد. 15 سال از اجراى اين 
اصالحات در قانون نظام صنفى مى گذرد و جداى 
از بخش هايــى از اين قانون كه صرفــاً مربوط به 
تشكيالت و چارت سيستمى است، در حوزه برخورد 
با تخلفات و متخلفان، قانون نظام صنفى خروجى 
مناسب و قابل قبولى نداشته است. در سيستم فعلى 
ســازمان تعزيرات منتظر است تا شايد گزارشى از 
تخلفات بازاريان و اصناف از طرف سازمان حمايت 
از مصرف كننده يا اتاق اصناف كه ذيل وزارت صمت 
هستند براى آن ها ارســال شود تا به اين تخلفات 

رسيدگى قضايى كند. درحالى كه 
ناكارآمد  نظارتى  سيستم  چنين 
چيده شــده و بــه دليل تعارض 
منافعى كه در آن وجود دارد، نبايد 
منتظر برخورد جدى در آن باشيم. 
به نظر مى رســد كه در اين حوزه 
ســازمان تعزيرات بايد به ساختار 
قبلى خود برگــردد و يا يك نهاد 
نظارتى بــراى قيمت ها و تنظيم 
بازار خارج از بدنه دولت و ذيل قوه 
قضائيه تعريف شود تا حمايت از 
مردم به جاى حمايت از تجار كه 
هم اكنون در اليه هاى سيســتم 

نظارتى جريان دارد، شكل بگيرد.

 گره تحريم ها و مشكل انتقال پول
بخشــى از مشــكالت در اين حوزه نيز به مسئله 
تشــديد تحريم ها برمى گردد كه البته براى دولت 
قابل پيش بينــى بود. به دليــل تحريم هم اكنون 
خدمات كشتيرانى برخى كشــورها به ايران ارائه 
نمى شود و برخى كاالهاى اساسى و نهاده هاى دامى 
خريدارى شــده روى آب و خارج از مرزهاى ايران 
شناور هســتند و از سوى ديگر اخالل در سيستم 
انتقال پول بــراى پرداخت بهــاى كاالها نيز گره 

ديگرى است كه بر اين مشكل افزوده است.

  انحصارطلبى در واردات نهاده هاى اساسى
در حــال حاضر انحصــار در مجوزهــاى واردات 
نهاده هاى اساسى سبب شده است عده معدودى با 
در دست گرفتن نبض بازار؛ در حالى كه اقالم را با نرخ 
دولتى وارد مى كنند، از وارد كردن آن به چرخه بازار 
خوددارى كرده و عامدانه بر طبل كمبود و گرانى ها 
بكوبند، تا جايى كه برخى واحدهاى توليدى براى 
تهيه نهاده دامى موردنياز خود هم اكنون مستأصل 

شده و حاضر مى شوند به هر قيمتى آن را خريدارى 
كنند. به نظر مى رسد انحصارشكنى و تسهيل صدور 
مجوزها در اين بخش ها منجر به رقابت پذيرى و در 

نهايت تعادل بخشى بازار خواهد شد.

  لزوم تنوع مبادى واردات نهاده هاى دامى
نكته ديگرى كه در اين ميــان وجود دارد محدود 
بودن مبــادى واردات نهاده هاى دامى اســت. در 
حال حاضر بيــش از 80 درصد نهاده هاى دامى ما 
از كشورهاى آمريكا، آرژانتين و برزيل وارد مى شود 
كه تحت ســيطره آمريكا بــوده و هرگونه امتناع 
آن ها از فروش بابت تحريم ها، سبب افزايش دامنه 
آسيب پذيرى ما در اين حوزه شده و موجب ايجاد 
كمبود در داخل مى شــوند. بنابراين تنوع مبادى 
واردات نهاده هــاى دامى مى توانــد در اين بخش 

راه گشا باشد.

  برنامه بلندمدت حمايت از توليد داخلى
در كنار تمام اين موارد برنامه بلندمدت دولت نيز 
بايد به گونه اى باشــد كه از توليد داخلى حمايت 
شــود تا هزينه توليد گوشــت در داخل كاهش 
يافتــه و درعين حال اثرپذيــرى از تحريم ها نيز 
به حداقل خود برسد. اجراى سياست هايى نظير 
«قرق مراتع» منجر به توسعه واحدهاى دامدارى 
صنعتى در كشور شد و به  تبع آن استفاده از دام 
غيربومى اصالح شده در دستور كار وزارت جهاد 
كشاورزى قرار گرفت. دام هاى وارداتى توان چرا 
كــردن در مرتع را ندارنــد و خصوصيات نژادى 
آن ها ايجاب مى كند كه براى تغذيه و ســالمت 
آن ها، علوفه و داروهاى خاصى مصرف شــود كه 
نزديك به 80 درصد آن ها وارداتى است. تهيه اين 
موارد ضمن باال بردن قيمت تمام  شــده گوشت، 
سيســتم اقتصادى مبتنى بر آن را بسيار ناپايدار 
و وابســته نگه مى دارد. درحالى  كه در سيســتم 

دامدارى بومى اين هزينه ها از فرايند پرواربندى 
حذف مى شــود و ضمن اينكه گوشت دامى كه 
مبتنى بر چرا پرورش يافته بسيار مطلوب تر است 
و قيمت آن نيز در بلندمدت براى مصرف كننده 

مقرون به صرفه خواهد بود. 
 

  قاچاق دام مولد به كشورهاى همسايه 
مســئله ديگرى كه اين روزها بشدت با آن درگير 
هستيم قاچاق دام مولد به كشورهاى همسايه است. 
پس از نوسانات ارزى ماه هاى اخير، قاچاق دام زنده 
به خارج از كشــور رشــد صعودى به خود گرفته 
اســت. تا جايى كه مديركل نظارت بر سامانه هاى 
الكترونيكى و هوشــمند ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز اعالم كرده است كه قاچاق دام زنده 4.5 برابر 
افزايش يافته است. وزير جهاد كشاورزى نيز مهرماه 
ســال جارى گفته اســت كه «در حــال حاضر 2 
ميليون دام از كشور قاچاق مى شود كه سرمايه ملى 
است و اين سرمايه از غرب، شمال غرب و از بخش 
جنوب كشور به كشورهاى حاشيه خليج فارس برده 
مى شــود». هرچند علت قاچاق كاهش ارزش پول 
ملى در مقابل ارزهاى كشورهاى همسايه است، اما 
مسئله مشكوك و نگران كننده اى كه طى ماه هاى 
اخير در بازار گوسفند نمايان شده قاچاق دام مولد 
با قيمت هايى باالتر از گوسفندهاى نر است كه به 

شكل ملموسى افزايش  يافته است.
برخالف گوســفند نر كه پس از پــروار به چرخه 
كشتارگاه و مصرف وارد مى شود و گوشت لذيذترى 
نيز دارد، ميش  به دليل كيفيت پايين تر گوشــت، 
قيمت پايين ترى از گوســفند نر دارد، اما شــواهد 
نشــان مى دهد، دامداران در حال فروش ميش ها 
با قيمت هــاى باالتر از دام نر به دالالن هســتند. 
برآيند نگاه به فضاى سياســى و اقتصادى به عالوه 
اطالعات و مشاهدات ميدانى متصديان اين حوزه، 
ظن و گمان دخالت خارجى در بازار گوشت كشور را 
تقويت كرده و مسئوالن مربوطه و بويژه دستگاه هاى 
امنيتى بايد موضوع را به دقت رصد كرده و با تشكيل 
اتاق عمليات اين موضوع را بررســى كنند. وزارت 
كشور، قوه قضائيه و نيروهاى مسلح نيز بايد در اين 
حوزه وارد عمل شوند تا از خطرات احتمالى كاهش 
دام مولد و به تبع آن كمبود دام زنده در ســال هاى 

آينده جلوگيرى شود.
درنهايت بايد گفت كه كل نياز ما به گوشت حدود 
يك ميليون و 100 هزار تن اســت كه تا سال هاى 
پيش 900 هزار تن در داخل توليد مى شد و حدود 
100 الى 150 هزار تن توسط واردات تأمين مى شد. 
به عبارتى 80 تا 85 درصد از نياز كشور به گوشت 
قرمز از طريق توليــدات داخلى و حدود 15 تا 20 
درصــد آن از طريــق واردات بــا ارز دولتى تأمين 
مى شود. بنابراين به نظر مى رســد با برنامه ريزى 
ميان مدت و بلندمدت دولت مى توان كل گوشــت 
مورد نياز كشور را در داخل تأمين كرد و نيازى به 
تخصيص ارز يارانه اى براى وارداتى كه توأم با فساد 

فراوان بوده است، نباشد. 

با وجود تخصيص ارز دولتى، تعارض منافع مانع ارزانى شده است

همدستى ناظران و واردات كنندگان در بازار گوشت!

 با برنامه ريزى 
ميان مدت و 

بلندمدت دولت 
مى توان كل گوشت 
مورد نياز كشور را 

در داخل تأمين كرد 
و نيازى به تخصيص 

ارز يارانه اى براى 
وارداتى كه توأم با 
فساد فراوان بوده 

است، نباشد

بــــــــرش
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 ماجرای اقدام عجیب راننده متخلف

مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایالم گفت: راننده ضارب 
مأموران راهور شهرستان مهران دستگیر و تحویل مراجع قضایی 
شد. سرهنگ محسن ناصری گفت: شنبه گذشته یک دستگاه 
کامیون که راننده آن در هنگام رانندگی مشغول صحبت کردن 
با تلفن همراه بوده توسط مأموران شهرستان مهران برای اعمال 
قانون متوقف می شــود که راننده متخلف با چاقو به مأموران 

حمله ور و متأسفانه سبب زخمی شدن هر دو مأمور شد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم حال عمومی هر 
دو مأمــور را رضایت بخش اعالم کرد و در ادامه افزود: به دلیل 
شدت جراحت ناشــی از ضربات متعدد چاقو، مأموران به اتاق 
عمل اعزام و پس از انجام عمل جراحی به بخش منتقل شده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم یادآور شد: پلیس 
نماد حاکمیت و مجری قانون اســت و هرگونه توهین و تمرد 
نســبت به مأموران درحین انجام وظیفه نوعی دهن کجی به 

قانون محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه مطابق قانون، مجازات سنگینی در انتظار 
فرد خاطی اســت، افزود: به اســتناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات 
اســالمی هرگونه حمله و مقاومتی باعلم و آگاهی نســبت به 
مأموران دولت درحین انجام وظیفه تمرد محسوب و در صورتی 
که متمرد در حین اقدام دســت به اســلحه )اعم از سالح گرم 
یاسرد( ببرد به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود. سرهنگ 
ناصری از مراجع قضایی خواست به منظور جلوگیری از اشاعه 

چنین رفتارهای غیرانسانی و غیر قانونی در جامعه، اشد مجازات 
قانونی برای راننده خاطی را در نظر بگیرند تا درس عبرتی برای 

افراد قانون شکن و متمرد باشد.

پلیس جریمه کرد، متخلف با چاقو مأموران را زد!

خط قرمز

 مردم چشم انتظار برخورد قاطعانه با متخلفان بازار مرغ

72 پرونده گران فروشی برای رسیدگی روی میز تعزیرات حکومتی

      خــط قرمز/ عقیل رحمانی   با تالش معاونت بازرســی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برخی عامالن 
بی ثباتی قیمت مرغ در مشهد شناسایی و پرونده تخلف آن ها در 

اختیار تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت.
پس از آنکه کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت هر کیلو مرغ 
گرم را 9۸۰۰ تومان اعالم کرد و طبق آن مصوبه می بایست در 
سراسر کشور اجرایی می شد، برخی از افراد متخلف که منافع 
خود را در سرسپردن به قانون نمی دیدند در مقابل اجرای این 
قانون ایستادگی کردند. این اقدامات افراد سودجو کار را به جایی 
رســاند که قیمت هر کیلو گرم مرغ از ۱۳ هزار تومان هم عبور 
کرد و تهیه این کاال برای برخی خانواده های کم درآمد سخت 

شد.

 متخلفان مانع اجرای طرح برخورد
این ماجرا ادامه داشت تا اینکه معاونت بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت برای برخورد با متخلفان طبق وظیفه سازمانی 
دست به کار شد، گزارش ماجرا هم در 27 آذر ماه 97 با عنوان 
»طرح برخورد با عامالن بی ثباتی بازار مرغ کلید خورد«در خط 

قرمز روزنامه قدس منتشر شد.
در آن گزارش مهدی مقدســی؛ کارشــناس مسئول معاونت 
بازرسی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان ابتدا به مصوبه 
کمیســــیون تنظیم بازار کشور اشاره کرده و در این خصوص 
گفت: اینگونه نیســت که قیمت مرغ شناور باشد، چرا که آذر 

امســال پس از بررسی تمامی جوانب، ستاد تنظیم بازار کشور 
مصوبه ای را تنظیم و برای اجرا به سراســر کشور ابالغ کرد که 
کمیســیون تنظیم بازار استان هم بر اجرای آن تأکید دارد. در 
آن جلسه تصویب شــد که حداکثر قیمت مرغ زنده در زمان 

تحویل مرغدار به کشتارگاه ۶۳5۰ تومان باشد. 
در ادامه هم تعیین شــد که کشــتارگاه پس از کشتار مرغ و 
جدا سازی آالیش و... و همچنین محاسبه هزینه کشتارگاهی، 
مرغ را حداکثر 9۸۰۰ تومان در ســطح بازار عرضه و به دست 

مصرف کننده برساند.
پس از اعالم اجرای طرح از سوی سازمان صمت بود که افرادی 
که این طرح را مانعی جدی در سر راه پُر کردن کیسه های طمع 
خود می دیدند، در مقابل اجرای آن مقاومت و کار شکنی های 

خود را آغاز کردند.

 دستور قاطع دادستان مشهد به سازمان صمت 
در حالی که قطار اجرای مصوبه ســتاد تنظیم بازار به کندی 
پیش می رفت و قیمت مرغ هم پایین بیا نبود، دو روز بعد و در 
تاریخ 29 آذر ماه دادستانی مشهد به موضوع ورود پیدا کرد و به 
برخی اقدامات خالف قانونی که مانع اجرای مصوبه ستاد تنظیم 
بازار کشــوری بود واکنش نشان داد و طی دستوری به رئیس 
ســــازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که متولی 
نظارت برُ حسن اجرای این مصوبه و برخورد با متخلفان احتمالی 
اســت، از وی خواســت تا با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار 
کشــور و همچنین کمیسیون تنظیم بازار استان مبنی بر تعیین 
قیمت گوشت مرغ و همچنین با عنایت به گزارش های رسیده 
به حوزه دادســتانی در خصوص افزایش قیمت بی ضابطه و نیز 
بروز نارضایتی های مردمی در خصوص نبود نظارت بر قیمت این 
فراورده گوشتی در مشهد مقدس، با توجه به وظایف ذاتی آن 
ســازمان در زمینه نظارت و پیگیری موضوع، عامالن نابسامانی 

بازار مرغ را شناسایی کنند. 
دادســتان مشهد همچنین از سازمان صمت خواست تا ضمن 
اتخاذ تدابیر الزم و شایسته در این زمینه، با قید فوریت نسبت 
به کنترل قیمت گوشت مرغ در سطح بازارهای استان اقدام و 
گزارش اقدامات صورت گرفته توسط کارشناسان آن سازمان به 

حوزه دادستانی ارسال شود. 
در حالی که رونوشــت این دستور به دیگر دستگاه های متولی 
مانند استانداری، جهاد کشاورزی، دامپزشکی استان نیز ارسال 
شــد، قاضی صادقی دادستان مرکز اســتان در ادامه هم تذکر 
شــدیدی به مدیرانی داد که در انجام وظیفه کوتاهی می کنند 
و عنوان کرد: الزم به ذکر است در صورت کوتاهی مدیــــران 
در انجام وظایف محوله وفق قوانین و مقررات برخورد مقتضی 

صورت خواهد پذیرفت. 
از همین رو و با توجه به دســتور قاطع دادســتان مرکز استان 
بود که سرعت حرکت قطار طرح شناسایی و برخورد با عامالن 

بی ثباتی بازار مرغ شدت گرفت.

 نوبت به اقدام تعزیرات حکومتی رسید
گزارش قدس حاکی است، برهمین اساس روز گذشته اطالعاتی 
به دست ما رسید که مشخص کرد کارشناسان معاونت بازرسی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان خراسان رضوی در 
مرحله نخســت به سراغ عامالن اصلی افزایش قیمت مرغ که 
برخی مرغداران و کشتار کنندگان مرغ گوشتی بودند رفته و 

توانستند در این زمینه ۱2 متخلف را شناسایی کنند.
کارشناسان در ادامه پس از بررسی مستندات، پرونده تخلفی با 

عنوان گران فروشی برای آن ها تنظیم کردند. 
کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان در دومین مرحله به سراغ متخلفان بازار خرده فروشی 
رفتند که در ادامه هم برای ۶۰ واحد متخلف مورد شناســایی 

قرار گرفته پرونده ای با عنوان گران فروشی تنظیم شد. 
پس از تنظیم پرونده های مذکور در معاونت بازرسی که ارزشی 
بیش از یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان داشــت، تمامی 72 
پرونده تخلف گران فروشی در بازار مرغ مشهد که عامالن آن 
قیمت هــای مصوب را رعایت نکرده بودند، برای رســیدگی و 
صدور رأی به تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی ارسال 

شد.
حال در این زمینه افکار عمومی چشم انتظار برخورد قاطعانه و 
سریع تعزیرات حکومتی استان با متخلفان و مسببان نابسامانی 

بازار مرغ و اعالم نتیجه هستند.

خبر

مطالبی در کتب درســی که ضروری نیســت ایسنا: ســید محمد بطحایی؛ وزیر آموزش وپرورش گفت: متأسفانه امروز مطالبی را در کتاب های درســی می بینیم که وجود آن ضروری نیست و باید 
بســیاری از ضروریات امروز جامعه جایگزین آن شــود. وی ادامه داد: بســیاری از اوقات دانش آموزانی هستند که مدال های مختلف را در رقابت ها کسب کرده اند، اما از اداره یک زندگی ساده ناتوان 

هستند و بسیاری از مهارت های اولیه زندگی و اجتماعی را نمی دانند و گاهی اوقات نیز نبود این مهارت ها مشکالت اساسی در زندگی افراد به وجود می آورد.

رئیس ستاد عمره و عتبات 
دانشگاهیان اعالم کرد

اعزام16 هزار دانشجوی 
کشور به عتبات عالیات 

ایرنا: رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
کشور اعالم کرد که بر اساس برنامه ریزی ها، 
۱۶ هزار دانشجو در قالب 4۰۰ کاروان طی 
سال تحصیلی جاری به عتبات عالیات اعزام 
خواهند شد. حجت االسالم سید محمدرضا 
فقیهی اضافه کرد: برای دانشجویان اعزامی 
برنامه های فرهنگی مختلفی دیده شده که 
این برنامه ها در سه مقطع قبل از سفر، حین 
سفر و پس از سفر است. فقیهی یادآور شد 
که تعداد اعزام های بیستمین دوره نسبت به 
دوره نوزدهم افزایش چندین برابری داشته 
به طوری که در اعــزام نوزدهم 4۰۰۰ نفر 
به این ســفر زیارتی اعزام شدند. وی گفت: 
برای دانشــجویان اعزامی تســهیالت ۳۰ 
میلیون ریالی برای سفر هوایی و 2۰ میلیون 
ریالی برای سفر زمینی با سود چهاردرصد با 
دوره بازپس دهی ۱۸ ماهه تعلق می گیرد. 
اعزام های دانشجویان به سفر عتبات عالیات 
روزانه سه سفر به صورت هوایی و یک سفربه 

صورت زمینی انجام می شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس:

وزارت جهاد کشاورزی درک 
درستی از وضعیت آبی ندارد

خانه ملت: سخنگوی کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شــورای اســالمی، گفت: 
متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی هنوز درک 

مناسبی از وضعیت آبی کشور ندارد.
حیدرعلی عابدی افزود: این وزارت در نقاط 
کامالً خشک و بی آب طرح های آبخیزداری، 
توسعه کشاورزی و تبدیل منابع طبیعی به 
باغات را اجرایی می کند و متأســفانه هنوز 
کار های اشــتباه خود را نپذیرفته و تنها به 
افزایش محصوالت کشاورزی است؛  دنبال 
عابدی افزود: وزارت کشور تأثیر بسیار زیادی 
در بهبود وضعیت آبی کشــور دارد، چرا که 
باید در مقابل گروه های فشار مقاومت کرده 

و طرح ها و برنامه خود را اجرایی کند. 
در تابستان امسال طبق برنامه ریزی وزارت 
نیرو مقرر شد برق برخی از مناطق و نواحی 
به صورت متناوب قطع شــود، اما در اولین 
قطعی برق ناحیه ای گروه های فشار در برخی 
از شهر ها به خیابان ها ریختند و استانداری 
نیز بالفاصله دستور وصل برق را داد. یعنی 
به صورت کامل تسلیم گروه های فشار شد، 
تا زمانی که وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و 
وزارت کشــور با هم سیاست گذاری نکنند، 

مشکالت آبی کشور بهبود نخواهد یافت.

رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست:

احیای تاالب هــا به 6۰ هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

ایسنا: عیســی کالنتــری؛ رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: برای احیای 
تاالب ها دســت کم 5۰ تا ۶۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز اســت. وی افزود: در سال 
گذشته بیش از 2,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای احیای تاالب ها و دریاچه ها تخصیص 
داده شد که سال آینده شاهد حدود 2,5۰۰ 
میلیارد تومــان اعتبار بــرای این موضوع 
خواهیم بود. معاون رئیس جمهوری در ادامه 
با اشاره به اینکه بخشی از وجود ریزگردها 
در کشور با خشک شدن تاالب ها در ارتباط 
اســت، تصریح کرد: اگر تاالب ها احیا شوند 

بخش عمده ای از ریزگردها کاهش می یابد.
وی در ادامــه اظهارکــرد: حقابه زیســت 
محیطی در گذشــته حذف شــده بود در 
نتیجه محیط زیست نخستین قربانی کمبود 

آب شده است. 
وی در ادامــه اظهــار کــرد: بــا توجه به 
بارش های اخیر خوشبختانه بخش عمده ای 
از کانــون ریزگردها که انتظار طغیان آن ها 
را داشــتیم، را شــاهد نبودیــم. دلیل آن 
بارش های کشــورهای همسایه غربی ایران 
بود. امیدواریــم ریزگردهای خارجی هم به 

شدت کاهش یابند.

شــیروان   احمد      ی  مریم  جامعه/   
هر چند که چهارشنبه هفته گذشته رهبر 
انقالب در دیدار با مسئوالن و محققان ستاد 
توسعه علوم و فناوری های شناختی، وزیر 
علوم، رؤسا و استادان دانشگاه های مرتبط، 
با اشــاره به تأثیرگذاری علوم شناختی در 
عرصه هــای علمی، پزشــکی، اجتماعی و 
اقتصادی، بر ضــرورت تالش همه جانبه و 
شبانه روزی برای پیشــرفت بیش از پیش 
در این علوم تأکید کرده و فرمودند: شتاب 
حرکت علمی کشــور نباید کاهش یابد و 
یا متوقف شــود، بلکه این شتاب باید برای 
ســال های طوالنی و تا رســیدن به نقطه 
اوج علمی حفظ و تقویت شــود؛ اما بودجه 
پیشــنهادی دولت برای دانشگاه ها خبر از 

حرکت در مسیری بر خالف آن دارد.
بر اساس الیحه بودجه پیشنهادی دولت به 
مجلس شورای اسالمی، بودجه دانشگاه ها 
در سال آینده حدود ۱4 درصد رشد خواهد 
یافت. این در حالی است که معادله افزایش 
تورم، افزایش تأمین مواد اولیه دانشگاهی، 
تعمیر و تجهیــز خوابگاه ها، تغذیه و حتی 
پرداخت حقوق کارکنان و استادان که طبق 
مصوبــه دولت 2۰ درصــد افزایش خواهد 
داشــت، با اضافه کردن ۱4 درصد نه تنها 
حل نخواهد شد که حتی مشکالت بسیاری 
مانند کمرنگ شــدن پژوهش ها و کارهای 

تحقیقاتی را در پی خواهد داشت.

 بودجه تخصیص داده شده به علم 
شتاب نمی دهد

در این خصوص محمدکافی، رئیس دانشگاه 
فردوســی مشــهد می گوید: اگر بودجه ها 
متناســب با هزینه ها افزایش نداشته باشد 
در ســال آینده دانشگاه ها با مشکل مواجه 
خواهند شــد و نمی توان بــه امور مهمی 
چون حفظ شــتاب علمی پرداخت. او در 
ادامه اضافه می کند: براساس الیحه بودجه، 
دانشگاه فردوسی مشهد در سال 9۸ حدود 
۱5 درصد رشــد بودجه دارد و ما نیز مانند 
دیگر دانشــگاه های کشــور نگران اجرای 

فعالیت در سال آینده هستیم. در سال آینده 
2۰ درصد افزایش حقوق پیش بینی شــده 
است که افزایش بودجه دانشگاه ها نمی تواند 

حتی پاسخگوی افزایش حقوق ها باشد.
کافی خاطرنشــان می کند: درحال حاضر 
تمام اقالمی که دانشــگاه ها بایــد آن ها را 
خریــداری کنند مانند مــواد اولیه تغذیه 
دانشــجویی، تجهیــزات و مــواد مصرفی 
آزمایشگاهی با افزایش قیمت مواجه شده اند 
و اگر بودجه ها متناسب با هزینه ها افزایش 
نداشته باشد در ســال آینده دانشگاه ها با 

مشکل مواجه خواهند شد.

 حیات دانشــــگاه ها به بودجه 
آن ها بستگی دارد

رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی نیز با انتقاد 
شدید از کاهش بودجه تخصیص یافته برای 
سال آینده دانشگاه ها می گوید: تصمیم گیران 
بدانند فعالیت دانشگاه ، به لحاظ ماهوی با 
سایر دستگاه های دولتی متفاوت است. در 
سایر وزارتخانه ها با کم شدن بودجه کارهای 
عمرانــی و رفاهی معلق می ماند، اما حیات 
دانشگاه به همین بودجه بستگی دارد. دکتر 
حسین سلیمی اضافه می کند: هزینه های 
هر دانشگاه از لحظه ای که دانشجو وارد آن 
می شود، شروع می شــود. خورد و خوراک، 
خوابگاه، آب و برق، حق التدریس استادان، 

بخصــوص اینکه نیمی از دروس توســط 
اســتادان حق التدریس، تدریس می شود، 
تعمیرات ساختمان و... همه هزینه بر است 
و اگر هر کدام از آن ها با مشکل مواجه شود 

دانشگاهی دیگر وجود نخواهد داشت.

 ادغام؛ راهکار عبور از بحران
سلیمی در ادامه و با بیان اینکه ۸۰ درصد 
بودجه دانشگاه ها صرف حقوق و دستمزد 
استادان و کارکنان می شود، بیان می کند: 
آن طور که گفته شده میزان افزایش حقوق 
در ســال آینده 2۰ درصد اســت که با ۱4 
درصــد افزایش بودجــه همخوانی ندارد و 
بودجه سایر حوزه ها مانند آموزش، پژوهش، 
رفاه و خدمات دانشجویی با کاهش بسیار 

جدی مواجه می شود. 
رئیس دانشــگاه عالمه طباطبایی در ادامه 
عنوان می کند: تمام مشــکالت دانشــگاه 
با رقمی حدود 5۰۰ میلیــارد تومان قابل 
حل اســت و یک جامعه دانشجویی چند 
میلیون نفره و چند ده هزار استاد دانشگاه 
می توانند با این رقم از شرایط بحران آفرین 
بیرون بیایند. سلیمی برای حل این مشکل 
می گوید: پیشــنهاد می کنــم این افزایش 
بودجه از محل صرفه جویی در هزینه های 
دیگر باشــد. بــه طور نمونه بیــن ۶۰۰ تا 
۱2۰۰ میلیارد تومــان بودجه پژوهش به 

دســتگاه های دولتی دیگر داده می شود در 
صورتی که اگر ایــن پژوهش از طریق نهاد 
دانشــگاه و با پایان نامه های دکتری و ارشد 
انجام شــود، هم نیازهای پژوهشی دولتی 
تأمین می شــود هم اعتبارات پژوهشی به 
وزارت علوم و دســتگاه های دولتی منتقل 
شــده و نیاز به منابع جدیدی برای بودجه 
وجود نــدارد. با ادغــام مراکز آموزشــی 
دستگاه های دولتی در وزارت علوم بسیاری 
از مشکالت مالی و پژوهشی کشور مرتفع 

می شود.

 نهاد پاسخگو کیست؟
از آن جا  که ســازمان برنامه و بودجه را تنها 
مرجــع تخصیص بودجه می دانســتیم، از 
مهنــدس نوری خواه، معــاون امور آموزش 

و  مدیریت  ســازمان  عالی 
برنامه ریزی کشور در مورد 
علــت افزایش بســیار کم 
بودجه دانشــگاه ها ســؤال 
کردیــم. او بــه خبرنگار ما 
توضیح می دهد: مبنای عمل 
سازمان برنامه و بودجه در 
خصوص توزیع اعتبارات به 
دانشگاه های کشور از طریق 
الگویی است که وزارت علوم 
با همکاری ســازمان برنامه 

و بودجه تدوین کــرده و از طریق آن انجام 
می شــود. در آن الگو شــاخص های زیادی 
مانند عملکرد، ارزیابی کارایی و... لحاظ شده 
و نهایتاً خروجی آن توزیع اعتبارات اســت. 
از آنجــا که وزارت علــوم متولی این الگو و 
مسئول هماهنگی آن است، بهتر است که 
توضیحات الزم از وزارت علوم خواسته شود. 
اما متأسفانه تماس چند باره ما با مسئوالن 
این وزارتخانه بــرای چرایی تخصیص ۱4 
درصــد افزایش اعتبــار در ســال آینده و 
چگونگــی عمل به رهنمــون مقام معظم 
رهبری و حرکت در مسیر پرشتاب پیشرفت 
علمی کشور با این رقم اندک تا لحظه تنظیم 

گزارش بی نتیجه ماند.

اگر بودجه 
دانشگاه ها 

متناسب با هزینه ها 
افزایش نداشته 

باشد نمی توان به 
امور مهمی چون 

حفظ شتاب علمی 
پرداخت

بــــــــرش

نگرانی از وضعیت بودجه ای دانشگاه ها در سال آینده 

شتاب حرکت علمی کشور را متوقف نکنید

انتقاد رئیس دانشگاه عالمه:
تفاوت حقوق استادان دو وزارتخانه علوم و بهداشت

ایسنا: دکتر حســین سلیمی؛ رئیس 
دانشــگاه عالمه طباطبایــی از تفاوت 
دریافتــی اســتادان دانشــگاه های دو 
مجموعه علوم و بهداشــت انتقاد کرد و 
گفت: در حال حاضر حقوق اســتادان 
دانشــگاه های علوم پزشــکی، حتی در 
رشته های مشابه بین دو وزارتخانه نظیر 

»آمار«، »معارف اسالمی«، »تربیت بدنی«، »زیست شناسی«، و غیره بسیار بیشتر 
از حقوق استادان دانشگاه های وزارت علوم است. مثالً یک استاد آمار در دانشگاه 
علوم پزشکی چندین میلیون بیشتر از استاد آمار دانشگاه های وزارت علوم دریافت 
می کند. وی در ادامه تصریح کرد: اگر بر اســاس بودجه پیشــنهادی سال 9۸ 
بخواهیم یکسان سازی در دریافتی های استادان دو وزارتخانه داشته باشیم، دیگر 
بودجه ای در اختیار دانشگاه ها نخواهد ماند و این مراکز با مشکل مواجه می شوند.

رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی با تأکید بر اینکه یکسان سازی حقوق استادان 
دو وزارتخانه علوم و بهداشت، نیازمند تصمیم گیری در مجلس شورای اسالمی 
اســت، گفت: این تصمیم باید در مجلس اتخاذ شده و در الیحه بودجه 9۸ نیز 

گنجانده شود.

سرپرست وزارت بهداشت:
دانشجویان علوم پزشکی تک بُعدی تربیت می شوند

ایسنا: دکتر ســعید نمکی؛ سرپرست 
وزارت بهداشت تأکید کرد: دانشجویان 
علوم پزشــکی کشور تک بعدی تربیت 
می شــوند، ایــن دانشــجویان دچــار 
بی خویشتنی شده و به فرهنگ و اقلیم 
ایرانی وابستگی ندارند و به همین دلیل 
پا در رکاب هســتند. دانشجویان ما با 

فرهنــگ ایرانی پیوند نخورده اند و این موضوع نیز یکی از مشــکالت بزرگ در 
آموزش پزشــکی کشور تلقی می شــود. نمکی با بیان اینکه باید فراتر از حرفه، 
در رابطــه با اعتالی اخالق در جامعه مطالبه گری کنیم، افزود: برای مثال، وقتی 
مجموعه درهم تنیده صنعت دارو در اختیار چند نفر محدود اســت که حمایت 
می شوند، سخت اســت که به چند داروساز تازه کار که در تأسیس داروخانه ای 
مشــارکت کرده، اخالق مداری آموزش بدهید. این ها مســائل مغفول مانده ای 
اســت که همه ما را زیر آوار نابود خواهد کرد. سرپرست وزارت بهداشت گفت: 
اسطوره های اخالقی بزرگ در کشور در حال ازبین رفتن هستند. دانشجویان و 
دانش آموختگان ما اسطوره های اخالقی را گم کرده اند و آموزش اخالق حرفه ای 
دچار تزلزل شده است؛ بنابراین یکی از گرفتاری های ما در این زمینه، این است 

که الگوها و اسطوره های اخالق حرفه ای مان فروریخته اند.

یک عضو هیئت علمی دانشگاه مطرح کرد
وزارت بهداشت بودجه های آموزشی را هدر می دهد

فارس: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه 
تصمیم برخی از مسئوالن به مشکالت 
درمان ســرطان دامن زده که تغییر در 
روند آموزشی از جمله این مسائل است، 
گفت: افزایش دوره رشــته رادیوتراپی 
انکولوژی از چهار سال به پنج سال سبب 

هدررفت بودجه های آموزشی می شــود. احمد عامری گفت: در سال 92 رشته 
رادیوتراپی انکولوژی دوره سه ساله آن به تصمیم استادان رشته چهار ساله شد 
و اکنون پزشکان عمومی برای دریافت مدرک تخصص باید این دوره را طی پنج 
سال بگذرانند و در واقع یکسال دیگر به این دوره افزوده شده است و این در حالی 
بوده است که یکسال نخست این دوره پنج ساله افراد باید دوره های داخلی را طی 
کرده و این مسئله مخالفت بسیاری از استادان این رشته را به همراه داشته است. 
وی با اشاره به اینکه افزایش دوره رشته رادیوتراپی انکولوژی از چهار سال به پنج 
سال سبب هدررفت بودجه های آموزشی می شود، گفت: هزینه های آموزش باید 
هدفمند باشد و مسائل پیش آمده دســت و پای پزشکان را برای ارائه خدمات 

بسته است. 

مدیرکل امور غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو:
7۰ درصد جمعیت کشور کمبود ویتامین D دارند

فارس: مدیرکل امور غذایی و آشامیدنی 
سازمان غذا و دارو گفت: به دلیل تغییر 
در سبک زندگی 7۰ درصد از جمعیت 
کشــور دچار کمبود ویتامین D و 4۰ 

درصد مبتال به فقر آهن هستند.
وحید مفید افــزود: حدود ۸۰ درصد از 
مــرگ و بیماری هــای غیرواگیردار در 

کشور ناشی از بیماری های غذایی است و سند ملی امنیت غذا تدوین شده است.
مدیرکل امور غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بیان کرد: پیش نیاز توسعه 
پایدار، دستیابی به غذای سالم و کافی است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در 

این حوزه از توانمندی های خوبی در داخل کشور برخوردار هستیم.
وی عنوان کرد: اجرای طرح برچسب راهنمای تغذیه بر روی مواد غذایی در کشور 

موفقیت آمیز بوده و مورد توجه کشورهای خارجی قرار گرفته است.

یک مسئول در پلیس راهور ناجا عنوان کرد
هشدار نسبت به وکالت برای نقل و انتقال خودروها

ایلنا: رئیس مرکز شــماره گــذاری و 
تعویض پالک پلیس راهور ناجا نسبت به 
وکالت برای نقل و انتقال خودروها هشدار 
داد. ســرهنگ علی محمدی با اشاره به 
اینکه تأکید می کنیم فروشنده و خریدار 
خودرو باید حتماً به صورت همزمان در 
مراکــز شــماره گذاری و تعویض پالک 

حضور داشته باشند، گفت: متأسفانه وکالت برای تعویض پالک خودرو مشکالت 
فراوانی برای خریدار و فروشــنده ایجاد می کند. وی افزود: در برخی موارد ارکان 
اصلی خودرو عوض شــده و یا خودرو تصادف شدید باالی ۶۰ درصد داشته است 
و لذا از لحاظ پلیس، ایمنی و استاندارد الزم را برای شماره گذاری ندارد و خریدار 
عمالً نمی تواند خودرو را تعویض پالک کند. در این حال فروشــنده پول خودرو را 
گرفته و خریدار متضرر می شود. وی افزود: از سوی دیگر پیش آمده است که خودرو 
سرقتی بوده و مشکالت زیادی برای خریدار ایجاد شده و فروشنده نیز متواری شده 
است. سرهنگ علی محمدی خاطرنشان کرد: در موارد برعکس هم فروشنده وکالت 
داده و خریدار تعویض پالک نکرده و تخلفات رانندگی که در این مدت مرتکب شده 

در کد ملی فروشنده نشسته و جریمه ها برای فروشنده آمده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال مطرح کرد
سازوکار جدید برای شناسایی افراد بی هویت

ایلنا: ســخنگوی ســازمان ثبت احوال 
کشور توضیحاتی را درباره اسناد هویتی 
راکد ارائه داد. ســید ســیف اله ابوترابی 
 با بیــان اینکه تمام مــدارک هویتی از 
۱۰۰ سال گذشته تاکنون در ثبت احوال 
بایگانی شــده، تصریح کــرد: در بانک 
 اطالعــات ثبت احوال کشــور بیش از 

۱۱5 میلیون سند افرادی که از سال ۱297 در کشور به دنیا آمده اند و نخستین 
شناسنامه صادر شده است، نگهداری می شود.

وی در پاســخ به این پرسش که ساز و کار استعالم افراد بی هویت چگونه است؟ 
گفت: یک ایده ای در خصوص این افراد داریم که نیازمند زمان و منابع مالی است. 
براساس این طرح سامانه  بانک اطالعات عکس طراحی می شود که از طریق عکس 
افراد هویت آن ها نیز مشــخص شود، البته این طرح در حال حاضر فقط در حد 
یک ایده است و همانطور که گفتم باید منابع مالی آن نیز تأمین شود و اجرای آن 

زمان بر است و هنوز مشخص نیست که این ایده اجرایی شود یا خیر.



ســاری-قدس: معاون درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز نسخه نویسی 
الکترونیکی در 6 دانشگاه علوم پزشکی کشور خبر داد. دکتر قاسم جان  بابایی اظهار کرد: عالوه بر 
مازندران در پنج دانشگاه دیگر نیز نسخه  نویسی الکترونیکی آغاز شده است. وی هدف دیگر این 
طرح را تبادل اسناد به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ با بیمه ها برشمرد و افزود: بخش هایی از این 
بسته بزرگ در استان  های مختلف در حال انجام است. وی اضافه کرد: به دنبال الکترونیک کردن 
تمام خدمات سرپایی و بستری هستیم تا همه داده ها در بستر امن و  مطمئن الکترونیک ذخیره 
و مورد بهره  برداری قرار گیرد و از این طریق پرونده الکترونیک را به صورت کامل خواهیم داشت.

دکتر جان بابایی با اشاره به اینکه بحث نظام ارجاع در وزارت بهداشت از موضوعات مهم در دست 
اقدام است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر در اکثر استان ها ساختار این نظام وجود دارد و تقریباً 
تمام مناطق روســتایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در شش استان از جمله مازندران، گلستان و 

زنجان از خدمات الکترونیک استفاده می کنند.

  نسخه نویسی الکترونیکی در 6 دانشگاه علوم پزشکی
ساری-قدس: محمدجواد آذری جهرمی تأکید کرد که مسئول پرونده الکترونیک در کشور باید 
مشخص شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست رونمایی از سامانه الکترونیک در بابلسر 
با تأکید بر اینکه باید بین بیمه ها و حوزه سالمت هماهنگی وجود داشته باشد، اظهار کرد: مسئول 

پرونده الکترونیک در کشور باید مشخص شود چرا که پرونده ها باید در یکجا تشکیل شوند. 
وی با بیان اینکه نظام ارجاع اقدامی ملی اســت، اضافه کرد: نظام ارجاع به عنوان پایه موضوع باید 
اصالح شود و پیاده سازی آن مسئله مهمی است. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: تغییر 
نگاه مردم در طرح پزشک خانواده یکروزه اتفاق نمی افتد و مستلزم فرهنگ سازی در این حوزه 

است. 
جهرمی با اشاره به اینکه طرح تحول سالمت جزو افتخارات دولت بوده و دسترسی به خدمات را 
برای مردم بســیار آسان کرده است، گفت: سالمت یکی از موضوعات مهم در هر کشوری است و 
در کشور ما به برکت نظام جمهوری اسالمی شاهد پیشرفت های بزرگی در حوزه سالمت هستیم.

  مسئول پرونده الکترونیک درکشور باید مشخص شود

w w w . q u d s o n l i n e . i r
دوشنبه  8 بهمن 1397  21  جمادی االول 1440  28 ژانویه 2019  سال سی و دوم  شماره 8891    

میهن روزنامـه صبـح ایـران

کالنتری: شــدت مصرف انرژی در ایران برابر چین است شــهرکرد-قدس: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ایرانی ها به اندازه کشور یک میلیارد و 400 میلیون نفری چین انرژی 
مصرف می کنند. عیســی کالنتری در دیدار با امام جمعه شــهرکرد با تأکید بر اینکه که نباید از کارخانه های ارزان قیمت کم بازده به جای کارخانه های پربازده اســتفاده کرد، افزود: در ایران 8 برابر یک 

تولیدکننده آلمانی برای تولید یک کاال انرژی مصرف می شود و این انرژی محیط زیست را تخریب می کند.
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سدهای گلستان سیراب شدند
گرگان- قدس: مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گلستان گفت: امسال به طور 
متوسط ۲55 میلی متر بارندگی در سطح 

استان به ثبت رسیده است.
علی نظــری در جمع خبرنگاران افزود: 
این میزان بارندگی نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته 33 درصد افزایش و نسبت 
به دوره بلندمدت نیز 31.5 درصد افزایش را شاهد هستیم. وی بیان کرد: در حال 
حاضر 83.5 میلیون مترمکعب آب در پشت سدهای استان ذخیره شده که این 
میزان در سال گذشته 38 میلیون مترمکعب بوده است. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای گلستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 31.5 درصد از حجم مخازن 
سدهای گلستان آبگیری شده که این میزان در سال گذشته 14 درصد بوده است.

ارائه خدمات دندانپزشکی به حاشیه نشینان البرز
کرج- ایســنا: معاون امور اجتماعی 
دانشــگاه علوم پزشکی البرز گفت: ارائه 
خدمــات پزشــکی و دندانپزشــکی از 
مردادماه سال گذشته در مناطق محروم 
البرز آغازشده  و حاشیه نشین اســتان 
است. علیرضا شــکیب گفت: دانشگاه 
علوم پزشــکی البرز از مردادماه ســال 
گذشته طرحی را آغاز کرده که در آن به وسیله یک یونیت سیار دندانپزشکی به 

ساکنان مناطق محروم استان خدمت رسانی صورت می گیرد. 
وی افزود: در طول این مدت به حدود 11 هزار نفر خدمات پزشکی و دندانپزشکی 

ارائه  شده است؛ این در حالی است که استان البرز فقط یک یونیت سیار دارد. 
وی در خصــوص مناطق تحت پوشــش این طرح اعالم کــرد: تمامی مناطق 
حاشــیه ای و محروم مانند ملک آباد و مهدی آباد، اسالم آباد و مناطق حاشیه ای 
محمد شهر، طالقان، اشتهارد و فردیس تحت پوشش این خدمات هستند و این 

خدمات انجام می شود.  

برنامه دولت برای اشتغال 36 هزار زنجانی
و  کار  تعاون،  زنجان-قدس: مدیرکل 
رفاه اجتماعی اســتان زنجان گفت: بر 
اساس تبصره 18 قانون بودجه درمجموع 
14 هزار میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد و 
تثبیت 36 هزار فرصت شغلی در استان 
تعریف شده اســت. محمدرضا یوسفی 
اظهار کرد: زنجان، تنها استانی است که 
برنامه های اشــتغال فراگیر، اشتغال پایدار و روســتایی را در قالب یک داشبورد 
اجرایی کمی، تعریف و محور برنامه ها قرارداد. این مسئول بابیان اینکه برنامه های 
عملیاتی کارگروه اشــتغال استان در ســال جاری در سه محور اصلی پیگیری 
می شود، ادامه داد: اشتغال حمایتی از محل منابع تبصره 16 قانون بودجه، اشتغال 
روستایی و اشتغال از محل تبصره 18 قانون بودجه، محورهای سال جاری است. 
همچنیــن ذیل تبصره 18 قانون بودجه در مجموع 14 هزار میلیارد ریال اعتبار 

برای ایجاد و تثبیت 36 هزار فرصت شغلی در استان تعریف شده است. 

 ثبت 15 اثر منقول قم در فهرست آثار ملی
قم-قدس: مدیــرکل میراث فرهنگی 
استان بابیان اینکه 15 اثر منقول قم در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، 
گفت: پیش ازاین فقط چهار اثر منقول 

در این استان ثبت ملی شده بود.
بنا بــر گــزارش روابط عمومــی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان قم، حمید یزدانی افزود: در جلسه کمیته ثبت آثار منقول 
سازمان میراث فرهنگی که با حضور کارشناسان، صاحبنظران و مسئوالن مربوطه 
برگزار شــد، 15 اثر منقول قم واجد ارزش ثبت در فهرست ملی میراث منقول 

شناخته شدند.
وی ادامه داد: این 15 اثر مربوط به ســفالینه های به دســت آمده از کاوش های 
باستان شناسی استان در تپه صرم است. وی گفت: این اشیاء متعلق به دوره عصر 
آهن و شــامل انواع ظروف سفالی ازجمله جام بدون دسته، کوزه های دسته دار، 
قمقمه، انواع قوری، لیوان دسته دار، کاسه و خمره سفالی به رنگ خاکستری که 

ظروف شاخص عصر آهن است.
وی گفت: تپه صرم مربوط به 35۰۰ سال قبل است که در نزدیکی روستای صرم 
در بخش کهک واقع شــده و از مهم ترین محوطه های عصر آهن ایران و فرهنگ 

سفال خاکستري ایران مرکزي است. 

مسکن مهر سمنان کمبود مدرسه دارد
ســمنان-قدس: مدیرکل نوســازی 
مــدارس اســتان ســمنان از کمبود 
محسوس فضای آموزشی در سایت های 
مسکن مهر استان ســمنان خبر داد و 
گفت: سایت های مسکن مهر این استان 
به 4۲ مدرسه 6 کالسه جدید نیاز دارند. 
سعید هژبری اظهار کرد: اکثر مدارس دو 
شیفته استان سمنان در سایت های مسکن مهر و مناطق هم جوار آن ها قرار دارند. 
وی بابیان اینکه تراکم کالس های درس در این مناطق باالســت ادامه داد: این 
مشــکل تنها محدود به مرکز استان نیســت بلکه عالوه بر سمنان در شهرهای 
شاهرود، گرمسار، دامغان و... نیز با کمبود فضای آموزشی در مسکن مهر روبه رو 

هستیم. 
مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان بابیان اینکه توان احداث این تعداد مدرسه 
در کوتاه مدت را نداریم افزود: ساخت 4۲ مدرسه در مسکن مهرهای استان اعتبار 

بسیار باالیی نیاز دارد. 

در صورت سدسازی بر روی شریان تغذیه دریاچه نمک شیراز

تبعات زیست محیطی »دریاچه مهارلو« قابل مهار نیست  سند توسعه سیستان و 
بلوچستان در دولت تصویب شد

سیســتان  اســتاندار  ایرنا:  زاهــدان- 
و بلوچســتان گفــت: ســفر معــاون اول 
رئیس جمهور، وزیر کشــور و دیگر مقامات 
عالی رتبه کشوری به این استان زمینه ساز 
تصویب سند توسعه سیستان و بلوچستان 
توسط هیئت دولت شد. احمدعلی موهبتی 
افزود: این سند هنوز به دستگاه های اجرایی 
ابالغ نشده است اما تصویب آن قطعاً برای 

سیستان و بلوچستان گره گشا خواهد بود. 
وی بیان کرد: در ســفر آقای جهانگیری به 
سیســتان و بلوچستان پیشنهاد تخصیص 
یک میلیارد دالر از محل صندوق توســعه 
ملی مطرح شــد تا در ســه حوزه مهم آب 
آشامیدنی، بزرگراه و کریدور جنوب به شمال 
و راه آهن مشکالت سیستان و بلوچستان را 
رفع کند.استاندار سیستان و بلوچستان ادامه 
داد: بزرگراه چابهار به زاهدان که از نیازهای 
اصلی بهره برداری از بندر شــهید بهشتی 
اســت، از دهه 6۰ مــورد تأکید دولت های 
مختلف بوده است اما تاکنون برای آن ردیف 
بودجه وجود نداشت که در سفر معاون اول 
رئیس جمهوری مقرر شد سال آینده برای 

این طرح مهم ردیف بودجه تصویب شود.
موهبتی تصریح کرد: همچنین در ســند 
مصوب توسعه سیستان و بلوچستان چهار 
هــزار میلیارد تومان برای توســعه راه آهن 
تصویب شــد که قطعاً بستر مناسبی برای 
شتاب گرفتن توسعه این استان خواهد بود.

پایان کار مسکن مهر اردبیل 
تا شهریور 98 

اردبیل- قدس: مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان اردبیل گفت: تا پایان شهریور سال 
98 تمامی مسکن مهر در اردبیل تکمیل و 

تحویل متقاضیان می شود.
محبوب حیدری در جلسه شورای مسکن 
استان اردبیل اظهار کرد: از 41 هزار و 378 
واحد مســکن مهر تعریف شده برای استان 
اردبیل بالغ بر 4۰ هزار و 566 واحد به اتمام 

رسیده و تحویل متقاضیان شده است.
وی با اشــاره به اینکه 81۲ واحد مســکن 
مهر مشکل دار در استان اردبیل وجود دارد 
که عمدتاً در شهرســتان پارس آباد است، 
خاطرنشان کرد: 51 واحد مسکن مهر نیز 

در شهرستان کوثر فاقد متقاضی است.
وی با بیان اینکه در اردبیل بالغ بر 3۰۰ هکتار 
زمین برای ســاخت 8 شهرک مسکن مهر 
تملک شده است، افزود: در شهرستان های 
اردبیل، نمین، مشکین شهر، خلخال، کوثر، 
پارس آباد و بیله سوار این شهرک ها احداث 

و مردم در آن ها ساکن شده اند.
حیدری همچنین ساخت مدارس و مساجد 
را در این شهرک ها یادآور شد و تصریح کرد: 
با احصای نیاز این شهرک ها به مدارس ما در 
اردبیل حداقل نیازمند ساخت 8 باب مدرسه 
در مســاکن مهر هستیم که بخشی از این 

مدارس ساخته و تحویل شده است.

 شــیراز/ قد   س  »فــارس« اســتان 
تعــداد  بیش تریــن  و  دریاچه هاســت 
دریاچه های دائمی کشــور در این استان 
واقع شده است اما شــرایط خشکسالی و 
البته بنا بر گفته کارشناسان دست اندازی 
به تاالب ها سرنوشــت تلخــی را برای آن 
رقم زده است. اگر به شــیراز سفر کردید 
حتمــاً در فاصله 1۰ کیلومتری شــیراز 
دریاچه ای نمکین به موازات جاده شــمارا 
برای دقایقی همراهی کرده و یا خاطره ای 

از قایق سواری در آن به یاد دارید.
دریاچه نمک یا »مهارلو« که 
به نام های »مهلو«، »مهلویه« 
و »ماهلویه« نیز شهرت دارد 
در شهرســتان سروستان از 
جمله دریاچه هایی است که 
نقش بسزایی در اکوسیستم 

این منطقه دارد.
دریاچه مهارلو که پیش ازاین 
میزبــان و زیســتگاه جمع 
کثیری از فالمینگوها، تنجه، 
اردک سرســبز، مرغابــی، 
آبچلیک و چــوکا بود حال 
بــه نمکــزاری بی آب وعلف 

تبدیل شده است.
این دریاچه در ســـال 1385 با تصویب 
هیئت وزیران به عنوان یکـــی از 7 منطقه 
نمونه گردشــگری ایران برگزیده شــد و 
عالوه بر اینکه در فصل های خشکی یکی 
از منابع بزرگ نمک کشور به شمار می آید 
نقش بســزایی در تعدیل آب وهوای شهر 

شیراز دارد.
بســیاری  تنش های  مهارلو  باوجوداینکه 

را دنبال کرده و با شــدت گرفتن بارش ها 
و آورده رودخانه ها احیاء شــده اســت اما 
ســاخت سد در »تنگ ســرخ« بر اساس 
نظر بســیاری از دوستداران محیط زیست 
و کارشناســان اجازه احیــای مجدد این 
دریاچه را نمی دهد و مرگ همیشگی آن را 
رقم خواهد زد. بحث جنجالی احداث سد 
»تنگ سرخ« شــیراز که عملیات اجرایی 
سازه آن بدون مجوز سازمان محیط زیست 
شــروع شــد و مخالفان هیچ گاه با دالیل 
مطرح شده  سدسازان قانع نشدند همچنان 

ادامه دارد.

نمک بر زخم دریاچه 
محمد درویش یکی از فعاالن محیط زیست، 
سوء مدیریت و البته بی برنامگی را یکی از 
مهم ترین عوامــل تأثیرگذار در حفظ این 
دریاچه می داند و می گوید: مسئوالن این 
استان ۲5 سال است در رقابت با خوزستان 
تالش می کنند که استان فارس بزرگ ترین 
تولیدکننده گندم باشــد امــا آیا تاکنون 
شخصی پرسیده این رقابت به چه بهایی 

تمام می شود؟
وی با بیان اینکه متأســفانه ســفره آب 
زیرزمینی این استان بیشترین طراز منفی 
در کشــور را دارد اظهــار می کند: ایجاد 
فرو چاله در کف مهارلــو خود گواهی بر 

برداشت های بی رویه است.
وی بــه سدســازی بر روی ایــن دریاچه 
اشاره کرده و می گوید: اگر این سد ساخته 
شــود و به مرحله بهره برداری برسد قطعاً 
کار مهارلو تمام خواهد شــد و این اندک 
امیدی که برای احیای آن مانده است نیز 

به یاس تبدیل خواهد شد. وی بابیان اینکه 
حال محیط زیســت استان فارس به حال 
مهارلو گره خــورده می افزاید: وقتی حال 
دریاچه مهارلو خوب باشد، کیفیت هوای 
شیراز، وضعیت زراعت و باغات و همچنین 
زیست بوم نیز حالشــان خوب است. وی 
ادامه می دهد: شک نکنید با مرگ مهارلو 
و تبدیل آن به یک کانون گردوغبار حتی 
پاســارگاد و آثار باستانی نیز دچار تهدید 

واقع خواهد شد.
وی اذعان می کند: به دلیل مصرف بی رویه 
از سطح سفره آب های زیرزمینی طی چند 
سال اخیر و قطع تمام آبراه ها به سمت این 
دریاچه مــرگ تدریجی آن را رقم زدیم و 
حاال تصمیم داریم تا آخرین آبراه به سمت 
مهارلو را بانام تنگ سرخ و با ایجاد سد بر 
روی آن ببندیم و لذا نتیجه برای همگان 

واضح است.

نوشدارو برای دریاچه
احداث ســد »تنگ ســرخ« که در حال 
حاضر با مخالفت های بسیاری از طرفداران 
و دوســتداران محیط زیست روبه رو است 
صدای مدیرکل محیط زیست استان فارس 

را نیز درآورده است.
 ســعید محمــودی در این رابطــه اظهار 
می کند: برای احیای تاالب ها حداقل 3۰ 
سال زمان نیاز است این در حالی است که 
عده ای برای توجیه احداث این سد عنوان 
می کنند که با تعییــن حقابه می توان به 

احیای این تاالب اقدام کرد.
وی یــادآور می شــود: بــرای احیای یک 
تاالب ابتدا شــرایط جوی باید تغییر کند 

و لذا تاالبی که در یک پروســه 5۰ ساله 
خشک شده، با یک مصوبه و در کوتاه مدت 

احیاء نمی شود.
محمودی عنوان می کنــد: مجریان طرح 
روی کاغذ و در ارزیابی اولیه طرح سهمیه 
آب برای دریاچه مهارلو تعیین می کنند اما 
بعد از بهره برداری هیچ آبی وجود ندارد که 

به مهارلو بدهند.
وی بابیان اینکه بعــد از اجرای این طرح، 
مهارلو نیز به سرنوشت مشابه بختگان دچار 
خواهد شد یادآور می شود: ادعای تخصیص 
حقابه تنها یک نکته انحرافی و فریب برای 

توجیه ساخت سد است.
محمودی می گوید: مشکل اساسی ما برای 
مطالبه حقابه ها این اســت که آبی وجود 
ندارد که آن را مطالبه کنیم، امروز پشت 
سدهای استان فارس آبی برای رهاسازی 
در محیط زیست وجود ندارد لذا نمی توانیم 
در شــرایطی که سد »درودزن« آبی برای 
رهاســازی در دریاچه بختگان ندارد آبی 
مطالبــه کنیم و به طور حتم سرنوشــت 

دریاچه مهارلو نیز جز این نخواهد بود.

طرح بدون ارزیابی 
وی در پاســخ به این ســؤال که آیا برای 
احداث این ســد مجــوز ارزیابی محیط 
زیستی کسب شــده یا خیر بیان می کند: 
متأسفانه باوجود تجهیز و فعالیت کارگاه 
سد اما مدرک و طرحی برای ارزیابی سد 
»تنگ سرخ« ارائه نشــده و این در حالی 
است که هر سدی برای ساخت به ارزیابی 
زیست محیطی نیاز دارد و لذا وقتی ارزیابی 

نشود ساخت آن تخلف است.

طی سال های اخیر 
با قطع آبراه ها 
به سمت دریاچه 
مهارلو مرگ 
تدریجی آن 
رقم خورده و 
احداث سد بر روی 
آخرین آبراه تاالب 
مرگ همیشگی آن 
به دنبال دارد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

فالحت پيشه: بعيد است FATF ايران را در ليست سياه قرار دهد   ايسنا: رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس با بيان اينكه «بعيد است گروه اقدام ويژه مالى، ايران را در ليست سياه قرار 
دهد» گفت: از 41 مورد ايرادى كه FATF به ايران وارد كرده است به بيش از 50 درصد آن عمل كرده ايم، بنابراين موارد چانه زنى در اختيار وزارتخانه هاى خارجه و اقتصاد قرار دارد. FATF كشورهاى شرقى 

و برخى كشورهاى نزديك به ما هستند كه اجازه اين كار را به ما نمى دهند. كشورهاى اروپايى هم حاضر نيستند به هيچ وجه فضاى انتحارى عليه ايران ايجاد شود.

آمريكا چگونه گام به گام
تحريم ها عليه ايران را اجرا مى كند؟

سياست: مجيد شــاكرى، كارشناس اقتصاد سياسى درباره تحريم هاى آمريكا و 
اينكه با برجام چه بايد كرد، به سياست آمريكا در اعمال تحريم ها عليه كشورمان 
اشاره و نوشت: فهم اينكه آمريكا به وضوح و آهستگى به سمت تشديد رژيم تحريم ها 
رفته است، به داليل مختلفى مهم است. در واقع برخالف نگاه غالب كه اكنون در 
رسانه ها ترويج مى شود، تشديد تحريم ها توسط آمريكا كامالً گام به گام و مبتنى بر 
يك سيســتم واكنش سنجى و برآورد هزينه انجام مى شد نه يك خروج ديوانه وار 
غيرقابل  پيش بينى از ميراث «اوباما». ابتدا تصويب تحريم كاتسا روى ميز آمد. آن 
هم به نحوى كه اعمال آن با فاصله طوالنــى از زمان تصويب رخ مى داد و واكنش 
ايران نسبت به فعل تصويب سنجيده مى شد. تحريم كاتسا مفصالً و به وضوح ناقض 

بندهاى 25،26،27 و 29 برجام و پينوشت 16 از پيوست دوم برجام بود.

 واكنش ايران به نخستين تحريم ناقض برجام
واكنــش ايــران در آن زمان چه بود؟ ضمن محكوم كردن ايــن اقدام، آن را تنها 
جمع بندى تحريم هاى قبلى و بى اهميت دانست و از هر نوع اقدام عملى عليه اين 
نقض همه جانبه برجام حتى در چارچوب برجام اســتنكاف ورزيد. مقامات وزارت 
خارجــه و بانك مركزى اين تحريم را بــدون اثر و يا به قول جناب دكتر عراقچى 
«نقض غير فاحش برجام» مى دانستند. رئيس كل بانك مركزى، آقاى دكتر سيف 
هم مواضعى نزديك به همين جمالت داشتند (بعدها دكتر سيف با همين تحريم 
تگ SDGT خورد و برنامه مفصلش براى دوران بازنشستگى بى نتيجه ماند و بيش 

از هر ايرانى ديگر اثر اين تحريم بى اهميت را در زندگى شخصى خود حس كرد).

 بى عملى ايران به خاطر ضعف نقشه ارزى پسابرجام
طرف آمريكايى مطمئن شد كه هيچ واكنشى از طرف ايران وجود ندارد. اين هيچ 
در ذات خــود هم نبود تمايل و هم نبود امكان را جمع دارد. درواقع نقشــه ارزى 
ايران پس از برجام طورى سامان يافته بود كه توان طرف ايرانى بر هر نوع واكنش 
اقتصادى به تحريم اقتصادى را به صفر ميل مى داد و سقف واكنش در ساير عرصه ها 

(اعم از سياسى و نظامى) را به طرز نااميدكننده اى توأم بااحتياط مى كرد.

 تحريم با ُدز كم براى آزمايش ايران
در گام بعــدى و بــا فاصله زمانى چندماهــه، آمريكايى ها فهرســت اول افراد و 
شركت هاى تحريم شده ذيل كاتسا را منتشــر كردند. فهرست عامدانه بدون اثر 
دامنه دار و بدون هر نوع واكنش زنجيره اى تنظيم شده بود. مثالً تنها مؤسسه مالى 
جدى اى كه مورد تحريم قرارگرفته بود، مؤسسه مهر اقتصاد بود كه به دليل بانك 
نبودن از تمام شبكه هاى تسويه ريالى قطع بود، پنجره اى با بانك مركزى نداشت، 
در بازار بين بانكى حضور نداشت و مانند آن. در واقع تحريم به نحوى سامان يافته 
بود كه با ُدز كم تزريق شود و بر اساس واكنش ايران، درباره دز تحريم هاى بعدى 
تصميم گرفته شود. واكنش ايران به اين افزايش دز تزريقى فرياد كشيدن و محكوم 
كردن بود و به خوبى آمريكا را مطمئن كرد كه در مقابل تزريقات شــديدتر ايران 
امكان واكنش نخواهد داشت. الزم است تأكيد كنم وقتى درباره نبود امكان صحبت 
مى كنم مجدد از يك ميانگين موزون تمايل و توان حرف مى زنم. چه بسا ايران توان 
واكنش را داشته، ولى بخشى از كشور به هر دليل تمايلى به اين واكنش نداشته اند. 
خيلى مهم است كه درك شود، منظور حقير از واكنش، خروج از برجام يا ماندن در 

برجام نيست و اساساً گزينه هاى واكنش محدود به اين دو نيست.
در گام بعدى و بافاصله زمانى، دور دوم تحريم كاتسا مجدد با دز بيشتر نسبت به 
بار قبل ولى باز هم عامدانه بدون اثر حياتى بر اقتصاد ايران تنظيم شد. اين بار يك 
سناريو هم به فهرست تحريم الصاق شده بود. فهرست تحريمى به مخاطب خود 
مى گفت كه افرادى مرتبط با ســپاه در يمن اقدام به چاپ غيرقانونى پول يمنى 
كرده اند و افراد به اين خاطر تحريم شده اند. سناريو به داليل فنى بسيار واقع بينانه 
نبود، ولى نخستين بارى بود كه همراهى يك فهرست تحريمى با يك سناريو تست 

مى شد. واكنش ايران هم كه قابل حدس بود: هيچ.
مــوازى با اين جنس افزايش تدريجى دز تزريق، از جهات ديگر كارهايى به مراتب 
مهم تر و مؤثرتر ظاهراً از سويى غير از آمريكا سامان مى يافت كه آثار بسيار پايدارتر 
و جدى ترى بر اقتصاد ايران مى گذاشت، اما همچنان با همين الگوى مرحله به مرحله 

و آهسته و مبتنى بر سنجش واكنش احتمالى ايران اعمال مى شد.

اقتدار 97  روزه  دو  رزمايش  سياست    
اين  اما  يافت،  پايان  پيش  روز  نزاجا چند 
و  منطقه  تحوالت  به  توجه  با  رزمايش 
بسيارى  توجه  مورد  آمريكا  و  ايران  رابطه 
از رسانه هاى خارجى قرار گرفت. به عنوان 
نمونه منابع خبرى مصراوى، الفجر، النورو 
اسرار االسبوع علت برگزارى اين رزمايش 
را واكنش به اظهارات اخير مقامات اسرائيل 
مبنى بر حمله ارتش اين رژيم به پايگاه هاى 
نظامى ايران در سوريه دانستند. تعدادى از 
اين منابع خبرى هم به صحبت هاى مقامات 

ارتش ايران در اين همايش اشاره داشتند.

 آفند به جاى پدافند!
نگاهى به رزمايش هاى 9 مــاه اخير ايران 
و ظهــور واژه هاى جديد در ادبيات مقامات 
نظامى بلندپايه جمهورى اسالمى همچون 
استفاده از اصطالح «آفند به جاى پدافند» 
فصل جديدى از مانور اقتدار ايران را نمايش 

مى دهد.
به عنوان نمونه امير حيدرى فرمانده نيروى 
زمينى ارتش، رويكــرد تهاجمى را رويداد 
مهم رزمايش اقتدار 97 برشمرد و دراين باره 
گفت: «راهبرد كلــى عملياتى در نيروهاى 
مســلح كه از طريق سلســله مراتب به ما 
ابالغ شده اســت، از حالت اداره تدافعى به 

حالت تهاجمى تغيير پيدا كرده است».
وى در اظهارنظــرى ديگر اعــالم كرد: «به 
مرحله اى رسيده ايم كه مى توانيم با رويكرد 

خوب آفندى از ميهن و نظام دفاع كنيم».
سرلشــكر باقرى رئيس ستاد كل نيروهاى 
مســلح هم روز گذشــته ضمن تأكيد بر 
رويكرد غير تجاوزى نيروهاى مسلح ايران 
گفت: «هيچ چشمداشتى به منافع و خاك 
كشــور ديگرى نداريم، اما در حفظ منافع 
خودمان ممكن اســت كه رويكرد آفندى 
داشــته باشيم تا بيگانگان با مشاهده آثار و 
شواهد آن، فكر تجاوز به منافع كشورمان را 

از سر بيرون كنند».
بر اين اســاس مشهود است كه تغييرى در 
ماهيت رزمايش هايى كه امســال در تنگه 
هرمز، خليج فارس، درياى عمان و در زمين 

و هوا به وســيله سپاه پاســداران و ارتش 
جمهورى اسالمى انجام شد، صورت گرفته 
اســت؛ اما علل برگزارى رزمايش هاى يك 

سال اخير چيست؟
در  اياالت متحــده  غيرقانونــى  خــروج 
ارديبهشت سال جارى از برجام را مى توان 
ميوه تشكيل كابينه ضد ايرانى دولت ترامپ 
در دو ســال اخير دانست. انتصابات بشدت 
ضد ايرانى ترامپ پس از راهيابى وى به كاخ 
ســفيد، آن هم در زمانى كه ديپلمات هاى 
ايرانى چشم به اقدام عملى آمريكا در رفع 
تحريم هاى ظالمانه عليه كشــور داشتند، 
تقريباً تمام معادالت چند سال اخير دولت 

ايران را به هم زد.
بولتون كــه در طول عمر سياســى خود 
همواره به تندروى شــهرت داشته، عقيده 
سياســى خود را در يك عبارت بيان كرد: 
«چيزى با عنوان سازمان ملل متحد وجود 
ندارد. تنها جامعه بين المللــى وجود دارد 
كه مى تواند توسط تنها ابرقدرت جهان كه 

اياالت متحده آمريكاست هدايت شود».
انتصاب ريچارد گلدبرگ در شوراى امنيت 
ملى آمريــكا به عنوان سرپرســت مقابله 
با آنچه ســالح هاى كشــتارجمعى ايران 
خوانده شــده، مايك پمپئو به عنوان رئيس 
ســازمان اطالعات مركزى آمريكا (سيا) و 
مايكل فلين به عنوان مشــاور امنيت ملى، 
عزم جزم ترامپ براى تقابل با ايران آن هم 

به هر قيمتى را نشان مى دهد.
اقدامــات ضد ديپلماتيــك رئيس جمهور 
اياالت متحده ازجمله پــاره كردن معاهده 
بين المللى برجام، بازگردانى و تصويب مجدد 
تحريم هاى يكطرفه عليه جمهورى اسالمى 
و انتصابات ضد ايرانى، خودبه خود روابط بين 
دو كشــور را تيره تر كرد؛ بنابراين چهار ماه 
پس از اعالم تصميم دونالد ترامپ، در خروج 
اين كشور از توافق اتمى با ايران، جمهورى 
اســالمى مانور نظامى در خليج فارس را با 
شليك يك موشك كوتاهبرد ضدناو در تنگه 
هرمز اجرا كرد. مقام هاى نظامى آمريكا پس 
از اين آزمايش مدعى شــدند كه همزمانى 
اين آزمايش با آغاز بازگرداندن تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران، مى تواند به منزله پيامى از 

سوى تهران به واشنگتن تلقى شود.
ژنرال جوزف وتل، فرمانده ســتاد مركزى 
نيروهــاى آمريكا در تحليــل اين آزمايش 
گفــت: «آن ها (ايرانى ها) تــالش كردند با 
اجراى رزمايش نظامى اخيــر، اين پيام را 
همزمان با نزديك شــدن به زمان اجرايى 
شدن تحريم ها به واشنگتن بدهند كه داراى 

برخى توانايى هاى نظامى هستند».
چند ماه پس از اين آزمايش هم در دى ماه 
ســال جارى رزمايش پيامبــر اعظم(ص) 
توســط نيروى زمينى سپاه پاســداران با 
موفقيت در منطقــه خليج فارس و جزيره 

قشم برگزار شد.

سرلشــكر محمدعلى جعفرى فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى، در حاشيه 
اين مراســم گفت: «اين رزمايش پاسخى 
به ادعا هاى دشــمنان اســت، آن ها بدانند 
كه توان دفاعى جمهورى اســالمى ايران، 

بازدارنده است».

 نه جنگ و نه مذاكره
 اما نمايش اقتدار

هرچند مطابــق با نظر مقام معظم رهبرى 
نه جنگ مى شــود و نه مذاكره مى كنيم، 
اما پاســخ به تهديدهاى دشمن و نمايش 
اقتدار، ضرورى است كه كمك قابل توجهى 
به ديپلمات هاى ايرانــى خواهد كرد اما به 
شرطى كه باور داشته باشند كه ما مى توانيم.

پس از قانون شكنى هاى متعدد اياالت متحده 
و نمايش اقتدار در نيروهاى 
از  ايــران، عــده اى  نظامى 
هواداران گفتمان سازش در 
داخل كشــور با استفاده از 
براى  رسانه اى  پروپاگانداى 
القاى حس ترس در جامعه 
و به منظور تحت فشــار قرار 
نهادهاى تصميم گير  دادن 
براى دادن امتيازهاى بيشتر 
جهت  آمريــكا  دولــت  به 
مذاكره مجدد با غرب، شعار 
احتمــال وقوع جنگ ســر 

دادنــد كه رهبرى با بيــان موضعى صريح 
اين مسئله را رد كردند، اما اين سؤال پيش 
مى آيد كه آيا احتمال وقوع جنگ براى ايران 

وجود دارد؟
والديمير ســاژين، خاورشناس مطرح طى 
گزارشــى در مورد احتمــال وقوع جنگ 
ايران-آمريكا در وال استريت ژورنال نوشته 
است: «بايد بگويم كه حتى حمالت موشكى 
و هوايى گســترده به خاك ايران، ايران را 
مجبور به عقب نشينى و تسليم نخواهد كرد. 
همان طور كه در هر جنگ مرســوم است، 
برنده بايد سرزمين دشمن را تصرف كند كه 
به عمليات زمينى نياز دارد. آيا اياالت متحده 

براى اين كار آمادگى دارد»؟

چرا رويكرد نظامى ما از پدافند به آفند تغيير مى كند؟

مخفى بودن حقوق سران قوانمايش اقتدار؛ پاسخى به تهديدهاى آمريكا و اروپا
سياست: سيد امير سياح، مدير گروه مطالعات 
محيط كسب و كار مركز پژوهش هاى مجلس 
نوشت: مسئوالن سه قوه برخالف قانون، حقوق 
و مزايايشان را مخفى مى كنند. بانك ها برخالف 
قانــون، وثيقه خارج از طــرح طلب مى كنند. 
شــهردارى ها برخالف قانــون، مجوز اضافه بنا 
صادر مى كنند. پليس نباشد قوانين رانندگى 
را زيرپا مى گذاريم. ريشه مشكالت  ما از قيافه 
شرقى يا دينمان نيست، از بى اعتبارى قانون در 

اين كشور است.

اذعان بى بى سى فارسى 
به كودتا در ونزوئال

سياست: سياوش اردالن، خبرنگار بى بى سى 
فارسى با اذعان به نقش آمريكا در كودتاى ونزوئال 
نوشت:   واكنش غرب به تحوالت ونزوئال نتيجه 
ماه ها تماس پنهانى  گوآيدو با دولت هاى خارجى 
و حتى سفرى مخفى به كلمبيا بود. دولت هاى 
آمريكاى التيــن منتظر فرصتى بودند كه كلك 
 مادورو رو بكنند.  ترامپ با كمال ميل كمكشان 
كرد تا زمينه براى به رسميت شناختن گوآيدو 

پس از مراسم سوگند فراهم شود.

غيبت روحانى در رأى گيرى 
FATF درباره

سياست: اميرعلى صفا، كارشناس حوزه حقوق 
نوشت: اگر FATF براى كشور اين قدر ضرورى 
است و تصويب نشدنش مشكالت جدى براى 
اقتصاد ما ايجاد مى كند، چرا آقاى رئيس جمهور 
در جلسات رأى گيرى براى تصويب آن شركت 
نمى كند؟ در اهميتش اغراق مى شود يا سياست 

بر حل مشكالت ترجيح دارد؟

طرفداران مذاكره با ترامپ
سياست: محمد رستم پور، فعال فضاى مجازى 
با انتشار آمار هزينه هاى تعطيلى موقت دولت 
آمريكا نوشت:  ضرر تعطيلى دولت آمريكا براى 
اقتصاد اين كشــور برابرى مى كنــه با هزينه 
ســاخت ديوار مرزى. همچنيــن ترامپ بايد 
مبلغى نزديك به 6 ميليارد دالر صرف حقوق 
معوقه كارمندان دولــت بكنه! حاال يه عده تو 

ايران ميخوان با ترامپ مذاكره كنن!

شبكه هاى اجتماعى

هرچند مطابق 
با نظر رهبرى نه 

جنگ مى شود و نه 
مذاكره مى كنيم، 

اما پاسخ به 
تهديدهاى دشمن 

و نمايش اقتدار 
ضرورى است

بــــــــرش
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بازتاب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای 
ش��ماره 139760301060004576هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای   بهروزبقرائی فرزند یحیی 
بشماره شناسنامه 17صادره از..درششدانگ یک باب خانه به مساحت150مترمربع پالک شماره66فرعی از12 اصلی واقع 
درقریه خیرآباد حوزه ثبت ملک ورامین ازمالکیت مش��اعی متقاضی بهروزبقرائی و خریداری ازرقیه وفرزانه هردو ش��هرت 
بقرائی محرز گردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد 543ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/11/8 تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/11/23 

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای 
ش��ماره 139760301060003793هیات اول/ موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم اخترهداوند آقائی فرزند 
حاجی آقا بشماره شناسنامه 5صادره ازورامین درششدانگ یک باب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت75/26 
مترمربع پالک ش��ماره26و27 فرعی که به پالک1054فرعی اس��تاندارد سازی شده اس��ت از110 اصلی واقع درقریه باغ 
نصرت ورامین ازمالکیت ناصرپارسیون محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض 
دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 542ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/11/8 تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/11/23 

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای 
ش��ماره 139760301060004666هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای   اسمعیل چزانی شراهی 
فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 58صادره از..درششدانگ یک باب خانه به مساحت79/28مترمربع پالک شماره442فرعی 
از12 اصلی واقع درقریه خیرآباد حوزه ثبت ملک ورامین ازمالکیت یوسف حسن زاده محرز گردیده است لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به صدورس��ند مالکیت متقاضی 
اعتراض داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 547ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/11/8 تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/11/23 

ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/11/3 خانم زیبا مرادی طی تقدیم دادخواس��تی که به شماره419/7/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم 
نموده که آقای نصرت اله هژبری فرزند ابوالقاسم بموجب گواهی فوت شماره412999 درتاریخ97/1/15درآخرین اقامتگاه 
دائمی خوددر پیشوابدرود حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. فریبرزهژبری ش ش2006 ش م0042868122 
صادره ازتهران پسرمتوفی2. علی هژبری ش ش11091ش م0421951461صادره ازورامین پسرمتوفی3. نرگس هژبری 
ش ش6010 ش م0042724783ص��ادره ازته��ران دخترمتوفی4. خاطره هژب��ری ش م0410396230صادره ازورامین 
دخترمتوف��ی5. زیبا مرادی فرزند محمد ش ش125ش م 0420488758صادره ازورامین همس��رمتوفی// لذا مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد 

ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره7پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره7شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/11/2آقای رضا کچوئیان طی تقدیم دادخواستی که به شماره378/6/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم 
نموده که آقای اس��ماعیل کچوئیان فرزند علی بموجب گواهی فوت شماره.. درتاریخ1397/1/26درآخرین اقامتگاه دائمی 
خوددرپیشوابدرود حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. علی کچوئیان ش ش568 صادره ازورامین پسرمتوفی2. 
رض��ا کچوئیان ش ش78صادره ازپیش��وا پس��رمتوفی3. زهره کچوئیان ش ش31صادره ازورامی��ن دخترمتوفی4. صغری 
صدیقی کردی ش ش2صادره ازورامین همسردائمی متوفی // لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می 
ش��ود تاچنانچه کس��ی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای 

حل اختالف شماره6پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره6شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/11/2آقای رضا کچوئیان طی تقدیم دادخواستی که به شماره379/6/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم 
نموده که خانم صغری صدیقی کردی فرزند مراد علی بموجب گواهی فوت شماره.. درتاریخ1397/7/24درآخرین اقامتگاه 

دائم��ی خوددرپیش��وابدرود حیات گفته وورثه حین الف��وت وی عبارتند : 1. علی کچوئی��ان ش ش568 صادره ازورامین 
پسرمتوفی2. رضا کچوئیان ش ش78 صادره ازپیشوا پسرمتوفی3. زهره کچوئیان ش ش31صادره ازورامین دخترمتوفی // 
لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی 

نزد وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره6پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره6شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/11/6آقای محس��ن وجدانی نسب جوزم طی تقدیم دادخواس��تی که به شماره 348/5/97ثبت این شوراشده 
است چنین اعالم نموده که آقای محمد علی وجدانی نسب جوزم فرزند عباس بموجب گواهی فوت شماره859419ف/19 
درتاری��خ 97/6/28درآخری��ن اقامتگاه دائمی خوددرپیش��وابدرود حیات گفته وورثه حین الف��وت وی عبارتند : 1. حمید 
وجدانی نس��ب جوزم ش ش3272ت ت1348صادره ازتهران پس��رمتوفی2. مهدی وجدانی نس��ب جوزم ش ش1351ت 
ت1358صادره ازورامین پسرمتوفی3. محسن وجدانی نسب جوزم ش ش1529ت ت 1363 صادره ازورامین پسرمتوفی4. 
امیروجدانی نس��ب جوزم ش ش11536ت ت1365صادره از ورامین پس��رمتوفی5. پروانه وجدانی نسب جوزم ش ش6ت 
ت1356صادره ازورامین دخترمتوفی6. شمسی وجدانی نسب جوزم ش ش167ت ت1351 صادره ازورامین دخترمتوفی7. 
صدیق��ه صفی محمد آبادی ش ش95ت ت1333صادره ازشهریارهمس��رمتوفی // لذا مراتب ی��ک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ 

نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره5پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره5شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/11/6آقای علی کریمی طی تقدیم دادخواس��تی که به شماره580/2/97ثبت این شوراشده است چنین اعالم 
نموده که آقای محمد اسماعیل کریمی فرزند دوستعلی بموجب گواهی فوت شماره 412993درتاریخ96/12/19درآخرین 
اقامت��گاه دائمی خوددرپیش��وابدرود حیات گفته وورثه حی��ن الفوت وی عبارتند : 1. علی کریم��ی ش ش1152 صادره 
ازدماوند پسرمتوفی2. ولی اله کریمی ش ش10صادره ازورامین پسرمتوفی3. مهدی کریمی ش ش17286صادره ازورامین 
پسرمتوفی4. صنمبر کریمی ش ش1112صادره ازدماوند دخترمتوفی5. خدیجه کریمی ش ش1191صادره ازدماوند دختر 
متوفی6. صدیقه کریمی ش ش0410113018 صادره ازورامین دخترمتوفی7. خاتون کریمی ش ش793صادره ازدماوند 
همسرمتوفی  // لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت 

نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رس��می برابر رای شماره 139760301046000569 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای منصورعلی داوری قیام فرزند س��عادتعلی بش��ماره شناسنامه 1315صادره از رزن 
دریک باب خانه به مس��احت178/27مترمربع پالک20فرعی از 114 اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیش��وا 
خریداری از مالک رس��می آقای عباس مقنی جعفری محرزگردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ندمی توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد304/م الف   
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/10/23  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/8

رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان پیشوا
 

آگهی فقدان سند مالکیت
شرکت مجتمع بتون بلوک بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی 
امضاءذیل شماره یکتا139702151266000395 وش��ماره ترتیب4727 مورخ97/9/21دفتراسناد رسمی 
شماره3 پیشواوطی درخواست وارده 139785601046001721 مورخ97/9/26 تقاضای صدورالمثنی سند 
مالکیت تک برگی رانموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 
1. نام ونام خانوادگی : شرکت مجتمع بتون بلوک2. میزان مالکیت : ششدانگ یکدستگاه آپارتمان3. شماره 
پالک :    1964فرعی از114* اصلی 4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا 5. علت ازبین رفتن 
: مفقود ش��دن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 
48/32مترمربع ذیل ثبت89971 دفتر 247صفحه 226بنام شرکت مجتمع بتون بلوک ثبت وسند بشماره 
چاپی475084 صادر گردیده اس��ت درضمن بموجب س��ند رهنی شماره69204 مورخ19 /80/4 دفترخانه 
284 تهران دررهن بانک ملت شعبه ستارخان قرار گرفت.لذابا توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق 
الذکرودرخواست صدورس��ند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله 
ای کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزدخود می باشد ظرف 
مدت ده روزپس ازانتش��ار این آگهی به اداره ثبت اس��نادوامالک پیشوا مراجعه واعتراض کتبی خودراضمن 
ارائه اصل س��ند مالکیت یاس��ند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت یاسند معامله ارائه نش��ود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق 
مقررات جاری صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نش��انی ثبت محل : پیش��وا خ شریعتی طبقه فوقانی 

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا* 311م/ الف
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي ش��ماره 97/1354 م��ورخ 97/10/08 هیات اول موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي علي مراد حاصلي  فرزند سلیم بشماره شناسنامه 5 صادره از اسدآباد در شش 
دانگ یک قطعه زمین مزروعي آبي زار به مساحت 93269/74 متر مربع در قسمتي از پالک 96 اصلي 
آهوتپه واقع در اس��دآباد اراضي روستاي آهوتپه خریداري از مالک رسمي آقاي سلیم خان مراد حاصلي 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در 
صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف  636( 

آ-9715629
تاریخ انتشار اول  97/10/23
تاریخ انتشار دوم  97/11/08

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي ش��ماره 97/1353 م��ورخ 97/10/08 هیات اول موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي علي مراد حاصلي  فرزند سلیم بشماره شناسنامه 5 صادره از اسدآباد در شش 
دان��گ یک قطعه زمین مزروعي آبي زار به مس��احت 55000 متر مربع در قس��متي از پالک 96 اصلي 
آهوتپه واقع در اس��دآباد اراضي روستاي آهوتپه خریداري از مالک رسمي آقاي سلیم خان مراد حاصلي 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در 
صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
) م الف  638(آ-9715630

تاریخ انتشار اول  97/10/23
تاریخ انتشار دوم  97/11/08

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

امالک واقع در بخش 6یزد- تفت و توابع 1838و1851و1852اصلی – آقای جمال فالح تفتی ششدانگ 
زمین محصورمشتمل برانباری بطورمفروزقسمتی ازپالک ثبتی برابربه مساحت 365/70مترمربع بموجب 
رای شماره 139760321006002933مورخ17 /1397/10واقع  در تفت خریداری عادی ازمحمد علی 

فالح تفتی مالک رسمی 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به 
صدورس��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.       آ-9715597
تاریخ انتشارنوبت اول: یکشنبه 1397/10/23
تاریخ انتشارنوبت دوم: دوشنبه 1397/11/08

علی محمد شبانیان تفتی - کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

شماره: 139760318022004969      تاریخ : 1397/10/13
اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان گیالن

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماسال
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره 139760318022003336مورخ 1397/7/7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماسال 
تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت صفری فرزند رضا بش��ماره شناس��نامه 907 صادره از 
ماس��ال در شش��دانگ یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع مش��تمل بر بنای احداثی فاقد مجوز 
به مس��احت 20/20 متر مربع پالک 2509 فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 58 فرعی از 
2 اصلی واقع در قریه لوحه س��را بخش 26 گیالن خریداری از نس��ق حس��نعلی خسروی محرز گردیده 

است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 5486  آ-9715593
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/08 
آرمان کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک 

شماره: 139760318022004971 تاریخ : 1397/10/13
اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان گیالن

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماسال
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760318022004352مورخ 1397/9/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماسال 
تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت صفری فرزند رضا بش��ماره شناس��نامه 907 صادره از 
ماس��ال در ششدانگ یک قطعه زمین به مس��احت 300 متر مربع مشتمل بر بنای احداثی غیر مجاز به 
مس��احت 26 متر مربع پالک 21 فرعی از 17 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 3 فرعی از 17 اصلی 

واقع در قریه طبقه سر بخش 26 گیالن خریداری از نسق رضا صفری محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 5488 آ-9715595
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/08 
آرمان کاظمی

رئیس ثبت اسناد و امالک 

شماره: 139760318022004970   تاریخ : 1397/10/13
اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان گیالن

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماسال
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760318022003036مورخ 1397/6/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماسال 
تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قدرت صفری فرزند رضا بش��ماره شناس��نامه 907 صادره از 
ماسال در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 457/87 متر مربع مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
57 متر مربع پالک 20 فرعی از 17 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 3 فرعی از 17 اصلی واقع در 

قریه طبقه سر بخش 26 گیالن خریداری از نسق رضا صفری محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 5491  آ-9715596
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/08 
آرمان کاظمی

رئیس ثبت اسناد و امالک 
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی الحاجات

دوشنبه  8 بهمن 1397 21جمادی االول 1440 28 ژانویه 2019  سال سی و دوم  شماره 8891 

الکساندر فان در بلن، رئیس جمهور اتریش در سخنانی با انتقاد 
از سیاست های آمریکا در قبال اروپا و توافقات بین المللی اظهار 

داشت: مواضع واشنگتن یادآور دوران استعمارگری است.

نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از حضور 
نظامی آمریکا و ترکیه در شمال عراق دفاع و تأکید کرد این 

حضور برای مقابله با داعش ضروری است.

»آلفرد ِدزایاس«، گزارشگر سابق سازمان ملل در امور ونزوئال 
با بیان اینکه جنگ اقتصادی آمریکا علیه کاراکاس می تواند 
مصداق جنایت علیه بشریت باشد، تأکید کرد: تحریم ها فقط 

مردم عادی و فقیر را هدف می گیرد.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا با اشاره به تحریم های 
خرد کننده آمریکا، به رهبر کره شمالی هشدار داد که به فکر 

فریب دادن ترامپ نیفتد.

دروغ بودن شایعات صهیونیست ها   با  مصاحبه توفانی سیدحسن نصراهلل

حال آقای مقاومت خوب است
  جهان  سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان، پس 
از چند ماه سکوت، ســرانجام در مصاحبه ای زنده با شبکه 
المیادین که از این شبکه پخش شد، سکوت خود را شکست 
و با پاســخ به پرسش های این شبکه، درباره مسائل مختلف 
منطقه سخن گفت.سید حسن نصراهلل درباره علت سکوت 
رسانه ای خود، گفت: این مسئله )آن چنان که در رسانه های 
اســرائیلی یا سعودی گفته شد من بیمارم( صحت نداشت. 
نه ســکته قلبی، مغزی و نه روحی و عقلی...، با )خنده( من 
خوبم و با آنکه وارد 60  سالگی شده ام، هیچ مشکل سالمتی 
نداشتم. غسان بن جدو مدیر المیادین با کنایه به شایعات، 
پرسید: آیا به شیراز نرفته بودید )خنده( و سید حسن نصراهلل 
با خنده گفت: »کاش بروم...«. سید حسن نصراهلل در پاسخ به 
نخستین پرسش درباره عملیات کشف تونل اسرائیل، گفت: 
این تونل ها نماد شکست اطالعاتی اسرائیل است، زیرا عمر 
برخی از این تونل ها به بیش از 14 ســال پیش باز می گردد 
و تازه صهیونیست ها توانسته اند آن ها را کشف کنند. این در 
حالی است که حتی رســانه های اسرائیلی هم درباره وجود 
چنین تونل هایی مطلب نوشته بودند. دبیر کل حزب اهلل در 
ادامه با تأیید این موضوع که حزب اهلل برای آزاد سازی الجلیل 
برنامه دارد، تأکید کرد: ما تصمیم ورود به آن را بر حســب 
شرایط وقت خواهیم گرفت. ما بی شک از سال ها پیش قدرت 
ورود به الجلیل را داشته ایم، اما تصمیم آغاز عملیات آزاد سازی 

این منطقه بســتگی به شــرایط )جنگ احتمالــی( دارد.

 همه گزینه های مقاومت روی میز است
ســید حسن نصراهلل در پاسخ به پرسشــی درباره تهدید 
ســابق خود علیه اســرائیلی ها که گفته بــود، اگر تجاوز 
کنند، پشــیمان خواهند شد، گفت: بله پشیمان خواهند 
شد. یکی از نکاتی که امشب من به نتانیاهو یا دیگر سران 
اسرائیلی می گویم، این اســت که مرتکب اشتباه نشوند، 
چون ما گزینه هایمان همه آماده اســت. تا امروز دشمن 
می گفت، گزینه های ما روی میز است، اما امروز مقاومت 
در جایگاهی است که می تواند بگوید، تمام گزینه های ما 
روی میز است.هر آنچه از ایستادگی، مقاومت و قدرت الزم 
است و عقل، درایت و شجاعت حکم می کند، نزد ما موجود 
است. نصراهلل ادامه داد: ما به دشمن اجازه نخواهیم داد که 
قواعد درگیری خود را تحمیل کند. ما در کار شبانه روزی 
مقاومت به سطحی معین از بازدارندگی رسیده ایم که آن را 
حفظ و سپس تقویت می کنیم که به دشمن اجازه ندهیم 
قواعد نبرد خود را تحمیل کند. دبیرکل حزب اهلل همچنین 
با هشدار نســبت به هرگونه ماجراجویی صهیونیست ها 
عنوان داشــت: ممکن است نتانیاهو برای فرار از اتهامات، 
مرتکب اشتباهی علیه سوریه یا غزه بشود اما باید بداند ما 

و کل محور مقاومت برای همه احتماالت آماده ایم.

بدون تیتر

اتاق فکر

العربی الجدید: نیروهــای ویژه آمریکایی از 
خاک اقلیم کردستان عراق برای بازداشت ابوبکر 
بغدادی به سوریه رفته  و در حال حاضر بغدادی در 
محاصره این نیروها در دیرالزور سوریه قرار دارد.

یورو نیوز: انفجار دو بمب در یک کلیســای 
کاتولیک در جنوب فیلیپین دســت کم 27 
کشته و 77 زخمی بر جای گذاشت. هیچ فرد یا 
گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته.

رویترز: نخست وزیر کانادا در اقدامی بی سابقه 
ســفیرخود در چین را به خاطــر انتقادش از 
استرداد مدیر ارشد هواوی به آمریکا برکنار کرد.

شورای روابط خارجی آمریکا مطرح کرد
پیشنهاد رشوه به ارتش ونزوئال 
رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، 
دولت ترامــپ را به تحریم نفتــی کاراکاس و 
شوراندن ارتش ونزوئال علیه رئیس جمهور این 
کشور تشــویق کرد. »ریچارد هاس«، همزمان 
با افزایش بحران سیاســی و دیپلماتیک اخیر 
در ونزوئال، پیشــنهادهایی به دولت ترامپ ارائه 
کرد. وی می نویسد: دولت ترامپ حق دارد که 
دولت مادورو را غیرقانونی دانسته و از مخالفان 
حمایت کند. دولت آمریــکا باید قطع واردات 
نفت و صــادرات محصوالت پاالیش شــده به 
این کشور را پیگیری کرده و همچنین شفاف 
ســازد که کمک هایی که پس از تغییر دولت 
به ونزوئال ارســال می شود صرف تشویق ارتش 
به شــورش علیه مادورو شود. هاس افزود: مهم 
آن اســت که دولت ترامپ هدایــت امور را در 
دست همســایگان نگاه دارد تا بحران ونزوئال 
به تقابل آمریــکا - مادورو تبدیل نشــود چه 
رســد به آنکه جنگی آغاز شود. آمریکا باید در 
صورت تهدید امنیت دیپلمات هایش آنان را از 
ونزوئال خارج کند زیرا نجات دادن آن ها دشوار 
خواهد بود. بهتر است که بر دیپلماسی عمومی، 
خصوصــی و ابزارهای اقتصــادی تأکید کرد.

طالبان تکذیب کرد
 » با آمریکا « توافقی 

نکرده ایم
الوقت: دور چهارم مذاکرات آمریکا با گروه 
طالبان پس از 6 روز پایان یافت. ظاهراً این 
نشست با پیشرفت هایی همراه بوده است. 
با این حال سخنگوی طالبان توافق درباره 
آتش  بس و موافقت این گروه برای مذاکره 
با دولت افغانستان را تکذیب کرده است. 
این در حالی است که گزارش  های بسیاری 
از توافقات احتمالی دو طرف درباره خروج 
نظامیان خارجی و برقراری آتش بس در 
برخی از رسانه ها منتشر شده است. برخی 
منابع نزدیک به خلیل زاد و طالبان اعالم 
کرده بودند کــه نماینده آمریکا موفق به 
دستیابی به یک توافق با طالبان شده است.

تصویری که بیش از هزار کلمه می ارزد
در میان اهالی رســانه اصطالحی اســت که می گویند ارزش یک تصویر مساوی 
هزار کلمه است، عبارتی که تبلور عینی آن را می توان در انتشار تصاویر مصاحبه 
تلویزیونی سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، با شبکه تلویزیونی المیادین 
دانست. تصاویری که شبکه های تلویزیونی صهیونیستی نیز نتوانستند از آن صرف 
نظر کنند. القدس العربی می نویسد، شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی مثل بقیه 
شبکه های تلویزیونی این رژیم، بی  صبرانه منتظر مصاحبه شبکه المیادین با سید 
حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان بود و قبل از آغاز مصاحبه پخش برنامه های این 
شبکه متوقف شد تا حیزی سیمانطوف، تحلیلگر امور عربی به روی صحنه بیاید و به 
تماشاگران اسرائیلی یادآوری کند که ساعت هشت و نیم دبیرکل حزب اهلل با شبکه 
المیادیــن درباره آخرین تحوالت منطقه و جهان صحبت خواهد کرد. اقدامی کم 
نظیر که حاکی از استادی آقای مقاومت در جنگ رسانه ای است. این پیگیری نشان 
می دهد که اسرائیلی ها بسیار بیشتر از صحبت های رهبران خود به صحبت های سید 
حسن نصراهلل اعتماد و اطمینان دارند. براساس نتایج پژوهش علمی که دانشکده 
تل حای در شــمال اسرائیل انجام داده بود 80 درصد اسرائیلی ها به سخنان سید 
حسن نصراهلل ایمان دارند و تنها 20 درصد اظهارات ستاد ارتش را باور می کنند. این 
نخستین گفت وگوی سید حسن نصراهلل بعد از غیبت سه ماهه محسوب می شود؛ 
غیبتی که سبب شد رسانه های سعودی و صهیونیستی عوامل یا شایعاتی را در این 
خصوص منتشــر کنند که تا انتشار شایعات مربوط به بیماری و بستری شدنش 
در تهران یا دمشــق و حتی رحلت وی نیز پیش رفت. اما ســید حسن نصراهلل با 
یک حضور بهنگام و با فهماندن این مسئله به اسرائیلی ها که رهبرانشان دروغگو 
هستند و مطبوعاتشان اخبار دروغین پخش می کنند، اسرائیل را ضربه فنی کرد.
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عکس نوشت

 ساعت آخرالزمان روی دو دقیقه 
به نیمه شب باقی ماند

ساعت آخرالزمان دو دقیقه به نیمه شب )آخرالزمان( باقی مانده است. خطراتی 
مانند جنگ هسته ای و تغییرات آب و هوایی که دنیا با آن رو به رو است موجب 
شده تا امسال ســاعت آخرالزمان بدون تغییر نسبت به سال پیش روی دو 
دقیقه به نیمه شب باقی بماند. این نزدیک  ترین زمان به نیمه شب در ساعت  
آخرالزمان است. ساعت آخرالزمان، ساعت نمادینی است که بولتن دانشمندان 
اتمی، هر ســال آن را تنظیم می کند و به این روش، نشــان می دهد که آیا 
رویدادهای سال گذشته، بشریت را به نابودی نزدیک یا از آن دور کرده است.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

چالش بزرگ ترامپ در انتخابات آیندهمرکز اصالحات اروپا : اقرار رهبرمخالفان ونزوئال :
  از سوی آمریکا تحت

 فشار هستم
دستمزد ده ها هزار کارمند 

برای برگزیت هزینه شده است
جو بایدن »خطرناک ترین 

رقیب« دونالد در ۲0۲0
فارس: معاون رئیس جمهور ونزوئال در امور 
ارتباطات از اقرار رهبر مخالفان این کشور به 
تحت فشــار بودن از سوی آمریکا خبر داد. 
به گفته جورج رودریگوئز، خوان گوآیدو در 
دیدار با مقامات دولتی اعالم کرد: بشــدت 
از سوی آمریکا برای پیشبرد سیاست های 
واشنگتن تحت فشــار قرار دارد. در همین 
حال خوزه لوئیس ســیلوا فرستاده نظامی 
ونزوئال در آمریکا، با اعالم پناهندگی گفت: از 
رهبر مخالفان حمایت می کند. بانک انگلیس 
نیز با بلوکه کردن ذخایر طالی دولت قانونی 
ونزوئال درخواست دولت مادورو برای استرداد 
1.2 میلیارد دالر طالی این کشور را رد کرد. 

مهر: بر اســاس گزارش مرکز اصالحات 
اروپا روند همه پرســی و مراحل اجرایی 
شــدن برگزیت هزینه هنگفتــی را بر 
اقتصاد انگلیس تحمیل کرده اســت. بر 
اســاس این گزارش، رشد اقتصادی اروپا 
به میزان 3/2 درصد دچار کاهش شــده 
اســت که تاکنون ســابقه نداشته است. 
همچنین آمار نشان می دهد که از زمان 
آغاز روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
ســالیانه 17 میلیارد پونــد ضرر و زیان 
مالی متوجه اقتصاد این کشــور شــده 
است، رقمی که می تواند صرف دستمزد 

ده ها هزار کارگر و کارمند شود. 

ایســنا: گرچه جو بایدن هنوز حضور در 
رقابت انتخاباتی 2020 را رسماً اعالم نکرده 
است اما ظاهراً دونالد ترامپ این معاون سابق 
باراک اوباما را بزرگ ترین »تهدید« پیش رو 
در رقابت ریاست جمهوری آینده می داند. به 
اعتقاد وی، بایدن و الیزابت وارن دو »چالش« 
بزرگ دموکرات هســتند و مشــاوران وی 
کامــالً روی آن ها تمرکز کرده اند. در همین 
حال با وجود جنجال اخیر بر سر ارتباطات 
ادعایی رئیس  جمهور آمریکا با روسیه، نتایج 
نظرسنجی انجام شده نشــان داد اکثریت 
آمریکایی ها معتقد هستند که دموکرات ها 
نباید فرایند استیضاح علیه ترامپ را آغاز کنند.
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