
 

سيدرضا محمدى و ابوذر پاكروان در صدر شاعران
 ادب و هنر  آيين اختتاميه «سيزدهمين جشنواره شعر فجر» با حضور مقام ها جشنواره شعر فجر برگزيدگانش را شناخت

و اهالى فرهنگ و ادبيات در تاالر قلم كتابخانه ملى ايران برگزار شد. در بخش 
«شعر بزرگسال» دو مجموعه شعر «دومينو» سروده «ابوذر پاكروان» از انتشارات 

 ............ صفحه 14فصل پنجم و «روح اندوهگين يك شاعر» سروده...

«عسلويه» روستايى كه 
قطب انرژى كشور شد

دالالن شكر 
كام مصرف كننده را تلخ كردند

INSTEX و نسبت آن 
با تحريم هاى آمريكا

6 5 7
نگاهى به يك دستاورد مهم در حوزه اقتصاد و انرژى اقدام مشكوك در بازار شكر يادداشتى از كسرى آصفى
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 ............ صفحه 2

 تغيير معادالت بازدارندگى ايران در صورت توطئه غرب 

سردارسالمى: درباره قدرت موشكى با ايران مذاكره نكنيد

باوجود يك سال تالش 
برخى از نمايندگان

يك فوريت از 
«طرح اعاده 

اموال نامشروع 
مسئوالن» 

كم شد

 سياست  يكى از مشكالت اصلى كشورهاى حامى برجام در مسير راه اندازى كانال مالى 
ايران-اروپا موسوم به اس پى وى كه اين روزها تبديل به instex شده است، اختالفات بر 
سر جزئيات انتشار يك بيانيه مشترك ضدايرانى همزمان با آغاز به كار SPV بود، بيانيه اى 
درباره مذاكرات منطقه اى و موشكى با ايران. مسئله مذاكرات موشكى ايران با اروپا پيش  از 
اين هم توسط مقامات فرانسوى مطرح  شده بود و يك مقام سياسى اين كشور مدعى شده 
بود كه در حال انجام مذاكرات در مورد محدود كردن برنامه موشكى ايران با ديپلمات هاى 
جمهورى اسالمى هستند. حتى پيش تر از آن، انگليس و فرانسه با همراهى آمريكا تالش 

كردند، در جلسه شوراى امنيت عليه برنامه هاى...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر عليرضا رضاخواه

كمتر از يك روز پس از آنكه واشــنگتن به طور رســمى خروج خود را از پيمان 
منع موشك هاى هسته اى ميانبرد با روسيه اعالم كرد، مايك پمپئو، وزير خارجه 
آمريكا تصريح كرد كشورش آماده ازسرگيرى مذاكرات با مسكو است. سياستى 

كه مى توان آن را به نوعى ...

چرايى خروج آمريكا 
از پيمان منع موشك هاى هسته اى 

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 7

«سى ان ان» از افزايش
52 درصدى مهاجرت از 

عربستان خبر داد

سير صعودى 
فرار از سعودى

بايد براى سال هاى آينده 
آماده باشيم

پاى توافق پاريس 
بر گلوى 

معيشت مردم
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4

در گفت و گوى «قدس» با 
موافقان و مخالفان عنوان شد

تجميع بيمه ها؛ نه 
گفتن به انحصارگرايى 

وزارت بهداشت
 ............ صفحه 5

طلوع
چهلمين

بهار آزادى
مبارك باد

 ............ صفحه 15

آگهی مزایده فروش گاوذبح شده و حذف زنده اضطراری
تاریخ مزایده: سه شنبه مورخ 97/11/23ساعت12ظهر

جهت کس��ب اطالعات بیش��ترو دریافت فرم ش��رکت در مزایده با تلفن 
05138421523 تماس حاصل و یا به آدرس بلوار بعثت احمدآباد، بین 
رضاوطالقانی پالک 50 مراجعه فرمایید.س��پرده شرکت درمزایده مبلغ 
پنجاه میلی��ون)50000000( ریال میباش��دکه میبایس��ت به صورت چک 
رمزدار بانکی ویا واریزبه حساب در وجه حساب سازمان موقوفات ملک 
که در اسناد مزایده ذکرشده است و یا اخذ ضمانت نامه بانکی به ضمیمه 
پیشنهادتحویل گردد.به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقدسپرده ترتیب 

اثرداده نخواهد شد.
 سازمان موقوفات ملک
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مناقصه عمومی
تهیه، ساخت و تحویل 34 دستگاه تابلوی برق
سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع(
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آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای به شماره 97/131)نوبت دوم(
1- نام دستگاه مناقصه گذار : شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان 

2- موضوع مناقصه : طراحی، ساخت نصب و راه اندازی یك دستگاه کرین سقفی 16 تن جهت نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
3- مهلت و محل در یافت دعوتنامه مناقصه : متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند در س��اعت اداری از تاریخ 1397/11/15 لغایت 

1397/11/24 با معرفی نامه معتبر به حوزه س��تادی این ش��رکت به نش��انی مش��هد- بلوار الدن- بین الدن 45 و میدان الله -  پالك 98- شرکت مدیریت 
تولی��د نی��روگاه های گازی خراس��ان- معاونت مالی و پش��تیبانی- امور بازرگانی )تلفن : 35097456 - 051 ( مراجعه و نس��بت به دریافت اس��ناد اقدام 

نمایند. 
4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین 430.000.000 ریال )چهارصد و سی میلیون ریال( به یکی از صورتهای مشروحه ذیل: 

ضمانتنامه بانکی، چك تضمین ش��ده بانکی و یا واریز نقدی به حس��اب سپهر ش��ماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه آب و برق  مشهد بنام شرکت 
مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان باشد. به پیشنهادهای فاقد امضای ، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و 

سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5- آخرین مهلت و محل تحویل پیش��نهادها : آخرین مهلت تحویل اس��ناد مناقصه تا ساعت 12روز ش��نبه مورخ 1397/11/27 به معاونت مالی و پشتیبانی        
- امور بازرگانی این شرکت به نشانی مذکور می باشد.

6- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/11/28 در محل حوزه ستادی این شرکت 
7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در دعوت نامه مناقصه مندرج است و مدارك این مناقصه در سایتهای اینترنتی به نشانی :
 http://tender.tavanir.org.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد.

9- نحوه دریافت اس��ناد مناقصه : جهت دریافت اس��ناد و ش��رکت در مناقصه پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به حس��اب سپهر شماره 0102592489005 
بانك صادرات شعبه آب و برق مشهد به نام شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان با ارائه اصل فیش واریزی، به صورت حضوری و یا از طریق 

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسانسایتهای فوق الذکر اقدام فرمایند.
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 با اهداى پرچم لشكر فاطميون به كارگردان اين فيلم سينمايى

خانواده شهداى مدافع حرم از «مديترانه» رونمايى كردند



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   دوشنبه 15 بهمن 1397 28 جمادى االول 1440 4 فوريه 2019   سال سى و دوم  شماره 8897 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

توصيه دادستان تهران به نيروى انتظامى درباره دالالن بازار   فارس: جعفرى دولت آبادى با بيان اينكه در شمال شهر تهران كمتر به گوشت هاى سهميه  نياز است، اما شاهد توزيع بيشتر گوشت 
در اين مناطق نسبت به فروشگاه هاى مستقر در جنوب شهر هستيم، گفت: نگهدارى كاال به صورت عمده با تشخيص مرجع ذى صالح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشى يا اضرار به  جامعه پس از اعالم ضرورت 

عرضه توسط دولت، احتكار به شمار مى رود. مأموران پليس در مقابل فروشگاه ها و مراكز بزرگ عرضه كاالهاى اساسى استقرار بيشترى داشته باشند و با دالالنى كه فساد ايجاد مى كنند برخورد جدى تر انجام گيرد.

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

 سياســت/  آرش خليل خانه  پس از 
حدود يك ســال بحث و رايزنى و مناقشه، 
نمايندگان مجلس روز گذشته در نهايت با 
بررسى يك فوريتى طرح اعاده اموال نامشروع 

مسئوالن موافقت كردند.
اين طرح كه از اسفند ماه گذشته با اختالف نظر 
و مقاومت نايب رئيس مجلس براى دوفوريتى 
شدن در مســير ناهموار رايزنى ها و مذاكرات 
پيچيده، زمانبر و ســخت براى ادغام در ديگر 
طرح ها و قوانين رو به رو  شــده بود در نهايت 
با پافشارى شمارى از نمايندگان طراح و اصرار 
آن ها بر تبديل شدن به قانونى مستقل ديروز 
در صحن مجلس براى گرفتن قيد دو فوريت 
به رأى گذاشته شد، اما در نهايت نمايندگان با 

بررسى يك فوريتى آن موافقت كردند.

 پيشينه طرح اعاده اموال
 نامشروع مسئوالن

بررسى دو فوريت «طرح اعاده اموال نامشروع 
مسئوالن» اسفند سال 1396 در دستور كار 
صحن علنى مجلس قــرار گرفت اما هيئت 
رئيسه مجلس به بهانه بررسى طرح استيضاح 
ســه وزير آن را به جلسات بعد از تعطيالت 

نوروزى مجلس موكول كرد.
اما پس از آغاز به كار مجلس در سال 97 هم 
زمزمه هايى به گوش مى رسيد 
كه عده اى در مجلس به فكر 
ُكند كردن ســرعت بررسى 
طرح مذكور با داليلى از جمله 
ضرورت مطالعه بيشتر و فراهم 
آوردن اجماع بيشتر قوا درباره 

آن هستند. 
ابطحــى،  ســيدمحمدجواد 
نماينده مردم خمينى شهر و از 
طراحان اين طرح در آغازين 
روز كار مجلس در سال جارى 
گفت كه تعدادى از نمايندگان 
مجلس درصدد هســتند كه 
طراحان را قانع كنند تا طرح 
به صــورت يك فوريتى مطرح 
شود و استداللشان اظهارات حجت االسالم 

محمدجعفر منتظرى دادســتان كل كشور 
مبنى بر اجرايى نبودن اين طرح اســت در 
نهايت مسعود پزشكيان نايب رئيس مجلس و 
عضو فراكسيون اميد مانع بررسى دو فوريت 
اين طرح شــد و مقرر شــد در قالب «طرح 
تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادى در دستگاه 
قضايى و ســازمان تعزيــرات حكومتى» به 

صحن مجلس ارسال شود.
محمد دهقان از ديگر طراحان اين طرح اما 
در پاسخ به اِشــكال برخى منتقدان نسبت 
به تكرارى بودن طرح اعاده اموال نامشــروع 
مسئوالن تأكيد كرده بود: افرادى كه معتقدند 
درباره اموال مسئوالن قانون داريم، يك خط 

از آن قانون را به ما نشان بدهند.
در نهايت اواخر خردادمــاه بود كه نماينده 
مردم چناران وطرقبه از موافقت قوه قضائيه 
با طرح «اعاده اموال نامشــروع مسئوالن» 
خبرداد و اظهار داشت: پس از جلسات متعدد 
با رئيس و معاونان قوه قضائيه و برخى اعضاى 
شوراى نگهبان در راستاى اعمال اصالحاتى 
در طرح اعاده اموال نامشــروع مسئوالن كه 
موجــب افزايش نقش قــوه قضائيه گرديد، 
رئيس قوه قضائيه و معاونان وى كامالً با اين 

طرح موافقت كردند.
در نهايت طرح يك فوريتى تشديد مبارزه با 
مفاسد اقتصادى در دستگاه قضايى و سازمان 
تعزيرات حكومتى با ادغام سه طرح الزام قوه 
قضائيه به اجراى اصل 49 قانون اساســى و 

اعاده اموال نامشــروع مســئوالن، مبارزه با 
جرايم اقتصادى و تشــكيل سازمان مبارزه 
با مفاسد اقتصادى در كميسيون حقوقى و 
قضايى مجلس تدوين شد. سرانجام بررسى 
اين طرح شهريور سال 1397 در دستور كار 
صحن علنى مجلس قرار گرفت و ديروز يك 
فوريت آن به تصويب رسيد تا در دستور كار 

نمايندگان قرار گيرد.
گفتنى اســت طرح اعاده اموال نامشروع و 
اجراى اصل 49 قانون اساسى ابتدا به صورت 
دو فوريتى ارائه شــد كه نمايندگان با 144 
رأى موافق، 68 رأى مخالف و هشــت رأى 
ممتنع از مجمــوع 231 نماينده حاضر در 

صحن با آن موافقت نكردند.
در لوايح يك فوريتي، طرح ها و لوايح پس از 
تصويب فوريت آن در مجلس، به كميسيون 
مربوط ارجاع مي شود تا خارج از نوبت مورد 
بررسي قرار گيرد.(ماده 116  آيين نامه داخلي 
مجلس) امــا در لوايح دوفوريتي، لوايح پس 
از تصويب دو فوريت آن، بالفاصله به توزيع 
آن بين نمايندگان اقدام مي شود و در جلسه 
بعدي مجلــس توزيع مي شــود، اين گونه 

اليحه ها به كميسيون ارجاع نمي شوند.

 مجلس امروز بايد در رأس امور بودن 
خود را نشان دهد

حميدرضا حاجى بابايى، نماينده مردم همدان 
در مجلس، در موافقت با دوفوريت طرح اعاده 

اموال نامشــروع مسئوالن، گفت: پس از 40 
سال در اين كشور هيچ كس نمى تواند انكار 
كند كه افرادى در اين نظام جمهورى اسالمى 
كارمندى كرده و مسئوليت داشته اند و امروز 
هزاران ميليارد تومان ســرمايه دارند و اگر 
كسى در اين زمينه شك دارد، همين لحظه 
اعالم كند. كجاى قانون گفته است كه كسى 
از محل ربا هزاران ميليارد تومان به دســت 
آورد، جرم نيست؟ چرا كسى كه زمين موات 
چندهكتــارى را گرفته و فروخته و به ظاهر، 
قانونى اش كرده، مجرم نيست و قوه قضائيه 

نمى تواند وى را قضاوت كند؟
رئيــس فراكســيون نماينــدگان واليى 
مجلس تأكيد كرد: به فرض كه در زمينه 
اعاده اموال نامشــروع مســئوالن، قانون 
هم وجود داشــته باشد، چه ايرادى دارد 
مجلــس امروز مجدداً بر اين قانون تأكيد 
كنــد؟ مجلس امروز بايــد در رأس امور 
بودن خود را نشــان دهــد، مجلس هم 
زمانــى در رأس امور قــرار مى گيرد كه 
نماينده اش در رأس باشد، اين هم، مانند 
گرانى ها نشــود كه ما اينجا نشسته ايم و 
چيزهايــى تصويب مى كنيــم، اما قيمت 
كاالها مــدام باال و باالتر مى رود، در واقع 
اين مصوبات هيچ نفعى براى مردم ندارد. 
امــروز يك درد مردم از گرانى هاســت و 
1000 درد آن ها از اختالس ها و فســاد 
مالى اســت، اگر واقعاً نمى  خواهيم اصل 
نظــام را زير ســؤال ببريم، چــه ايرادى 
دارد افــرادى كــه از اول انقالب تاكنون 
زمين خــوارى كرده ــ حال خواهر، برادر 
و يا فرزند هركسى باشد ــ با برخورد قوه 

قضائيه مواجه شوند؟
وى با تأكيد بر اينكه برخى افراد در اين كشور 
به نان شبشان محتاجند اما در مقابل برخى 
ديگر شهر و خيابان جابه جا مى كنند، اظهار 
داشــت: اگر نماينده اى از اين ماجراها خبر 
ندارد، قطعاً نماينده مردم نيســت؛ بنابراين 
اســتدعا دارم امروز يك حركــت انقالبى را 
با رأى خود به دوفوريت طــرح اعاده اموال 

نامشروع مسئوالن محقق كنيد.

باوجود يك سال تالش برخى از نمايندگان

يك فوريت از «طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن» كم شد

 خدا حفظ كند رهبر انقالب راكه چون ســدى آهنين در مقابل دشمنان 
داخلــى و خارجى ايســتاده و ملت و كشــور را محافظــت مى كنند وگرنه 
بــه مجلس و دولت و بعضى احزاب كه نگاه مى كنى ســلطان حســين هاى 
بى شمارى را مى بينى كه منتظر قدوم محمودخان و اشرف هستند تا نه تنها 

اصفهان بلكه تمام ايران را تقديم كنند.09150000348
 مردم ايران توجه داشــته باشند كه تو اين سى و چند روز تعطيلى دولت 
آمريكا و مشــكالت دولت انگليس كه ســبب بحران شديد مالى در اين دو 
كشور شد بى بى سى فارسى و ديگر شبكه هاى ضدايرانى يك روز هم بودجه 

برنامه ها و دشمنيشان كم نشد!9360006158
 ما دانشــجو معلمان ورودى 97 خواستار رسيدگى به نوع استخدام شدن 
خــود در اداره آموزش و پرورش هســتيم. طبق آنچه كه در دفترچه كنكور 
لحاظ شــده، ورودى هاى  97بايد استخدام رسمى آزمايشى بشوند و با روند 
پيمانى ذكر شــده تطابق نداشته و خالف قانون مى باشد، خواستار رسيدگى 

به اين امر هستيم. 9130009943
 باسالم وعرض خسته نباشيد به دست اندركاران روزنامه. خواسته ام رساندن 
درد دلم به خّيران گمنام كه كارها و كمك هايشان فقط براى خداست.گاهاً آن 
قدرفشار روحى روانى اذيتم مى كند با خود تصميم مى گيرم خودم را زير ماشين 
بيندازم تا شرمنده بچه هام نباشم توكل بر خدا. لطفاً پيگيرى كنيد 426....0918

 بنده فردى هســتم با55 سال ســن و پنج فرزند دوبچه دم بخت كه شرمنده 
خانواده شــده ام واما چشم اميدم بعد از خدا به خيرانى هست كه بهشت را براى 
خود مى خرند. بنده از ناعدالتى گله مندم؟ حدود 20 ماه حضور در جبهه و30 سال 
عضويت بسيج فعال نيمه وقت دارم زمانى كه سپاه تصويب كرد به آن ها كه 6 ماه 
جبهه دارند مستمرى بدهند بنده دستم به دهانم بود، احتياجى نداشتم االن كه 

معسر شده ام لطفاً پيگيرى كنيد. ممنونم 09360006158
 دولت روحانى به وقاحتى ارتقا يافته كه شعور ميليون ها ايرانى را مسخره 
مى كند و تكخوانى زن در افتتاحيه جشــنواره فيلم فجر را منكر مى شود؟و 

ادعاى همخوانى مى كند.09150002864
 من به نيابت از فردوسى پور از كى روش گله مى كنم چون خود فردوسى پور 
1000 سال 1000 توهين از خارجى ها و امثال كى روش بشود گله نمى كند 

بلكه مثل ظريف خنده احمقانه به جاى تشكر مى كند.09350007054
 در آســتانه 40سالگى پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى حقوق كارگران 
و كارمندان را متناســب با تورم 40 درصد افزايش بدهيد. اين بهترين هديه 
40 سالگى انقالب است براى آن ها و خانواده هايشان در اين وضع اقتصادى 

و معيشتى.09150008597
 مردم واقعاً توان هيچ كارى رو ديگه ندارند، باز سهميه بندى بنزين و افزايش قيمت 
چيه واسه اين كه قاچاق نشه سهميه بندى بكنيد، اما قيمتش رو هم كاهش بدين، 
بشه ليترى 500 كه مردم دلشون خوش باشه كه بنزين كم دارن ولى ارزان تر ميخرن.

 09350009683
 وزير نفت گفته چون يه عده نفت، گازوئيل و بنزين قاچاق مى كنند ما راهى جز 
افزايش قيمت و ســهميه بندى نداريم؛ چرا مرز ها رو محكم نمى گيرين و باهاشون 
برخورد جدى نمى كنيد؟ چرا مردم رو پاسوز مى كنيد؟ هيچ كارى انجام نمى ديد بلكه 
فقط دنبال اين هستين كه گرانى رو بيشتر كنين. بنزين مثل قبل با كارت مى گويد 
1000 بدون كارت 2000 باز بعد يه مدت كارت ها رو باز حذف مى كنيد، ولى بنزين 

ليترى 2000 تومان مى فروشين.09350009003

دهه فجر و يادآورى
آرمان هاى انقالب

دهه فجر يك مناســبت تاريخى ويژه اســت. 
رسانه ها يك دهه فرصت دارند تا به مخاطبى كه 
اغلب هيچ چيز از انقالب نديده و به ياد ندارد، 
يادآورى كنند كه هموطنانش در سال 1357 
چرا به خيابان ها ريختند، چه مى خواســتند و 
چه آرمان هايى داشتند و از آمال و آرمان ها چه 
مقدار محقق شده است؟ اين اتفاق مى تواند در 
قالب گفت  وگوهاى جذاب و مستندهاى پربار 
جان گرفته و به بهترين شــكل به نسل امروز 
تفهيم شود. اين نسل پرسش هاى بى شمارى از 
وقايع گذشته دارد. از گروهك بازى هاى ابتداى 
انقالب، از درگيرى هاى آن ها با دولت مركزى، 
از ترورهاى پى در پى خيابانى، بمب گذارى ها، 
نفوذها و جاسوســى ها براى بيگانگان، از حق 
كشى ها، از جنگ تحميلى، اشغال النه جاسوسى 
و هزاران ماجراى ديگر كه هر كدام ده ها مستند 
و كتاب مى طلبد. تبيينى از آرمان هاى انقالب و 
بررسى اينكه امروز و در 40 سالگى انقالب ما تا 

چه اندازه به آن آرمان ها رسيده ايم؟
اما اين اتفاق تا چه اندازه رخ مى دهد. بهتر از من 
مى دانيد و مى بينيد كه هر سال در دهه فجر، 
انبوهى از فيلم هاى تكرارى و تصاوير آرشيوى 
كه از شدت نمايش عمالً نابود شده و كيفيت 
خود را از دست داده اند، در رسانه ملى به مردم 
عرضه مى شوند و در بهترين حالت چند چهره 
تكرارى هم مى آيند و چند خاطره مى گويند 
و يا مطابق نسخه هميشگى برنامه سازى در 
صدا و ســيما، يك هنرپيشه يا فوتباليست و 
خالصه چهره مشــهورى را مى آورند و درباره 
آســمان و زمين حرف مى زنند و در اين بين 
يك گريزى هم به ســال هاى انقالب و مثًال 
ســينماى انقالب و امثالهم مى زنند. آيا اين 
نمايشنامه ها پاســخگوى عطش نسل جوان 
با انبوه پرســش هايشــان از انقالب اسالمى 
است؟ اين نســل نمايش نمى خواهد، پاسخ 
مى خواهد. بگذاريد يك مثال براى شما بزنم. 
از مهم تريــن آرمان هاى مردم در انقالب 57، 
اسالمى كردن عرصه هاى مختلف حكومتى به 
منظور تكثير عدالت و ايجاد مساوات بود. يكى 
از اين عرصه ها اقتصــاد بود. بانك ها در رأس 
اين مقوله بودند. حســاب هاى قرض الحسنه 
گل كرد و به همان نســبت بنا شد به مردم 
تسهيالت قرض الحســنه بدهند. ملت با دل 
و جــان بى آنكه طلب هيچ ســودى بكنند، 
پولشان را در ســپرده هاى قرض الحسنه نزد 
بانك مى گذاشــتند تا بانك ها به نيازمندان 
بدون سود وام بدهند. تا مدتى هم مى دادند. 
اما كم كم مثل همه آرمان هاى اصلى انقالب 
توسط برخى مديران نفوذى و فرصت طلب و 
نانجيب، به انحراف رفــت، تا جايى كه امروز 
جز يك كاريكاتور از آن قرض الحسنه ها نمانده 
اســت. اوالً مردم به دليل همين بى اعتمادى 
از سپرده هاى قرض الحســنه گريزان شده و 
آن ها كه ســپرده مى گذارنــد، بانك ها طبق 
آمار رسمى نزديك 30 درصد اين سپرده هاى 
قرض الحسنه را به كاركنان خودشان مى دهند. 
دقت مى كنيد چطور از همين انقالبى گرى و 
معنويت طلبى مردم، كالهبردارى مى كنند. 
بارى بسيارى از آرزوهاى اوليه انقالب اسالمى 
را نيز عــده اى به همين ترتيــب به انحراف 
برده انــد. تو خود بخوان حديث مفصل از اين 

مجمل. بايد جلوى اين انحرافات را گرفت.

وزير ارتباطات خبر داد
فوت 3 نفر در پى حادثه 

در پژوهشگاه  فضايى
اخبار: محمــد جــواد آذرى جهرمى، وزير 
ارتباطات و فناورى اطالعات در مراســم روز 
ملــى فناورى فضايى از فوت ســه نفر در پى 
وقوع حادثه در پژوهشــگاه فضايى خبر داد. 
جهرمى در توضيح بيشــتر در اين باره گفت: 
همزمان با برگزارى مراســمى در پژوهشگاه 
فضايى در يكى از بخش هاى اين ســاختمان 
حادثــه حريــق رخ مى دهــد كه بــه دليل 
همزمانى با مراســم نمى توانند به ســرعت 
متوجه اين موضوع شوند و در نتيجه آن سه 
نفر از همكاران ما در پژوهشگاه فضايى جان 
خود را از دســت مى دهنــد. وى تأكيد كرد: 
شــواهد اوليه در همين حد اســت و موضوع 
براى اعالم نظر كارشناســانه در حال بررسى 
اســت و علت حادثه و نظر كارشناسى پس از 

پايان بررسى ها اعالم مى شود.

آغاز رزمايش بهدارى نيروى 
زمينى سپاه

تســنيم: رزمايش اقتدار بهــدارى نيروى 
زمينى ســپاه، صبح يكشــنبه 14 بهمن با 
حضور على الريجانى، رئيس مجلس شوراى 
اسالمى و سردار محمد پاكپور فرمانده نيروى 
زمينى سپاه پاســداران انقالب اسالمى آغاز 
شــد. در اين رزمايش، ســامانه هاى جراحى 
تاكتيكى، سامانه هاى واكنش سريع بهداشت، 
بيمارستان هاى صحرايى، بيمارستان هاى سيار 
كانتينرى و... براى امدادرسانى به مجروحان و 

صدمه ديدگان تعبيه شده  است.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

احتمال راه اندازى مجدد عمره  پس از حج 98
تسنيم: عليرضا رشيديان، رئيس سازمان حج و زيارت در خصوص راه اندازى مجدد 
عمره مفرده توضيح داد: حدود 6 ميليون نفر از هموطنان در نوبت تشــرف به عمره 
مفرده قرار دارند. يكى از مشــكالت براى راه اندازى عمره شــرايط سياسى دو كشور 
است، در حال حاضر كنسولگرى در كشور عربستان نداريم و مسلماً براى حضور اتباع 
ايرانى، داشتن يك كنسولگرى و حمايت كنسولى مهم است. اگر شرايط الزم يعنى 
حمايت هاى كنسولى فراهم شود و دفتر حافظ منافع توسط سوئيس كه مورد موافقت 
قرار گرفته راه اندازى شــود و نمايندگان كنسولى مستقر شوند، اميدواريم راه اندازى 

مجدد عمره مفرده پس از حج تمتع 98 انجام شود.

مذاكرات روس ها با شمخانى و جابرى انصارى
وزارت  نوشــت  اخبار:خبرگزارى «تاس» 
امور خارجه روســيه يكشــنبه اعالم كرد، 
يك هيئت روســى به سرپرستى الكساندر 
الورنتيف نماينده ويــژه رئيس جمهورى 
روسيه در امور سوريه و سرگئى ورشينين 
معاون وزير امور خارجه اين كشور روز شنبه 
13بهمن ماه در تهران رايزنى هاى مهمى را با 
مقامات ايران انجام دادند. بر اساس اين اطالعات، دو ديپلمات بلندپايه روس در تركيب 
يك هيئت بين وزارتخانه اى با شركت نمايندگانى از طرف وزارت دفاع و امور خارجه 
روسيه مذاكراتى را با على شمخانى دبير شوراى امنيت ملى ايران و حسين جابرى 
انصارى مشــاور ارشد وزير امور خارجه اين كشور در مسائل سياسى انجام دادند. در 
جريان اين مذاكرات مسائل مربوط به شكل گيرى هرچه سريع تر و آغاز به كار كميته 
قانون اساســى سوريه در ژنو مورد بررسى قرار گرفت. عالوه بر اين مسائل مربوط به 
فراهم سازى مقدمات برگزارى نشست آتى رؤساى جمهورى سه كشور ضامن صلح در 
سوريه (روسيه، ايران و تركيه) در چارچوب مذاكرات آستانه نيز مورد بررسى طرفين 
قرار گرفت. مقامات روسى و ايرانى همچنين درباره مسائل كلى منطقه خاورميانه و 

روند اوضاع در سوريه تبادل نظر كردند.

متالشى شدن شبكه اخالل در نظام اقتصادى 
در استان يزد 

اخبار: سربازان گمنام امام زمان(عج)، شبكه سازمان يافته اخالل در نظام اقتصادى 
كشــور در حوزه پتروشيمى را در استان يزد شناســايى و متالشى كردند. اداره كل 
اطالعات استان يزد در اين زمينه سه نفر از متهمان اصلى را دستگير كرد. متخلفان 
با راه اندازى 73 شــركت صورى و كاغذى، مواداوليه پتروشيمى را با قيمت يارانه اى 
خريدارى و در بازار به قيمت آزاد مى فروختند. تاكنون گردش مالى مكشــوفه آن ها 
از ايــن طريق 3000 ميليارد ريال بوده اســت. تحقيقات تكميلى در اين پرونده در 
حال اجراست و برخورد جدى با ساير مفسدان اقتصادى بويژه برهم زنندگان امنيت 

اقتصادى جامعه در دستوركار است.

تخلف 1/2 ميليارد دالرى دولت 
در منابع حاصل از فروش نفت و گاز

اخبار: چند تن از نمايندگان به رئيس جمهور درباره واريز نشدن درآمدهاى فروش 
داخلى گاز طبيعى به خزانه و فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملى نامه نوشتند. در 
اين نامه آمده است: «به  استحضار مى رساند گزارش تفريغ بودجه سال 96 كه توسط 
رئيس ديوان محاســبات در صحن علنى مجلس در چهارم بهمن 97 قرائت گرديد، 
اشعار مى دارد مبلغ 16هزار ميليارد تومان از محل فروش داخلى گاز طبيعى به حساب 
خزانه واريز نشــده است و نيز مبلغ يك  ميليارد و 177 ميليون دالر منابع حاصل از 
فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملى واريز نشده است. هرچند پرونده اين 
تخلف در ديوان محاســبات عليه رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل شده و يك 
نسخه از آن جهت رسيدگى به قوه قضائيه ارجاع شده است، با اين حال ضرورى است 
جنابعالى در عمل به سوگندى كه ياد كرده ايد براى پاسدارى از منافع ملت ايران نسبت 

به رسيدگى جدى و بازگرداندن اموال ملت به بيت المال اقدام كنيد».

سفير آمريكا در برلين 
از يك آدم رباى متجاوز حمايت كرد

فارس: ريچارد گرنل، سفير آمريكا در برلين به حمايت از يك آدم ربا و متجاوز 
به عنف پرداخته و در يادداشــتى در نشــريه «بيلد» مدعى شده است اجراى 
مجازات اين فرد، «نقض حقوق بشر» بوده است. دى ماه امسال فردى كه بنا بر 
اعالم قوه قضائيه در ســال 1395 «اقدام به ربايش دو كودك 15 ساله و لواط 
به عنف» كرده بود و سوابق كيفرى متعددى نيز داشته، در شهر كازرون اعدام 
شــد. گرنل اين فرد را يك «همجنسگرا» توصيف كرده و گفته است كه اعدام 

وى به اين دليل صورت گرفته است.

مقامات ايران انجام دادند. بر اساس اين اطالعات، دو ديپلمات بلندپايه روس در تركيب 
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حاشيه هاى يك اظهار نظرواكنش هيئت رئيسه مجلس به مخالفت امام جمعه كرج با سخنرانى على الريجانى
تالش براى سوءاستفاده از INSTEX به نفع FATFاز تأكيد بر وفاق تا درخواست پيگيرى قضايى

گروه سياســى: امام جمعه كرج به دليل 
مخالفت با ســخنرانى علــى الريجانى در 
مراســم 22 بهمن بشــدت از ســوى على 
مطهــرى، نايب رئيس مجلس و محمدعلى 
وكيلــى نماينده مردم تهران مــورد انتقاد 
قرار گرفته و متهم به بر هم زدن سخنرانى 

رئيس مجلس شد.
پيش از اين رئيس مجلس با لغو سخنرانى 
خود گفته بود كشور نياز به وحدت دارد و 

مراسم 22 بهمن بايد نماد وفاق باشد.
او تأكيــد كرده بــود مســئله (مخالفت با 
ســخنرانى او در كــرج) در حدى نيســت 
كــه اما جمعه به شــوراى هماهنگى مركز 

اولتيماتوم يك هفته اى بدهد.
على مطهرى ديروز در صحن علنى مجلس 
خواستار پيگيرى و برخورد مقامات قضايى 
با حجت االســالم حســينى همدانى شد 
و تأكيــد كرد: ما به عنوان هيئت رئيســه 
مجلــس وظيفه دفــاع از اقتدار و شــأن 

نمايندگان مجلس را بر عهده داريم.
حجت االســالم ســيد مهــدى حســينى 
همدانــى، امام جمعه كــرج در خطبه هاى 
اين هفته خود در پــى امضاى طومارى از 
سوى شمارى از مردم اين شهر كه مخالف 
انتخاب على الريجانى به عنوان ســخنران 
مراســم 22 بهمن در كرج بودند، به تعيين 
ســخنران مراسم جشــن انقالب از سوى 
شوراى هماهنگى تبليغات بدون هماهنگى 
و مشــورت با مقامات استان انتقاد كرده و 
خواســتار تغيير سخنران مراسم 22 بهمن 

در كرج شده بود.
وى گفته بود «22 بهمن جشن انقالب است، 

سخنران اين مراسم بايد انقالبى باشد».
هيئت رئيسه  عضو  ديگر  وكيلى،  محمدعلى 
مجلس نيز ديروز در نطق ميان دستور خود 

بــه مخالفت امام جمعه كرج با ســخنرانى 
الريجانــى در حمايت از طومار امضاشــده 
بديــن منظور واكنش نشــان داده و گفت: 
نمى دانم مخالفان چهره متبســم نظام چه 
خيرى در رفتارهاى تنگ نظرانه، طرد، حصر، 
فيلتــر، اجبار و انــزوا ديده اند كه همچنان 
بر آن اصــرار مى ورزنــد و بــا فتنه نمايى 
و دشــمن پندارى از نيروهــاى انقــالب و 
خودى هــر روز عرصه را تنگ تر مى كنند و 
عجيب تر اينكه مســابقه فتنه نمايى آنچنان 
شديد شده كه حتى براى سخنرانى رئيس 
مجلس شــوراى اســالمى كه از چهره هاى 
شناســنامه دار اصولگراى كشــور است در 
مراســم 22 بهمن در شــهر كرج شــرط 

مى گذارند و طومار نهى امضا مى كنند.
اين عضو فراكســيون اميد افزود: اين سطح 
از مخالفت و مقاومت در برابر اصالح رويه ها 
آدمى را حيران مى كند. خوشــمان بيايد يا 
نيايد با برخــى از رويكردهاى موجود ديگر 
نمى توان كشــور را اداره كرد. جامعه رخت 
نو بر تن كرده و قدرت ورق خورده است و 
ديگر با برخى روش هاى كهنه و سخت جانى 
در برابــر تغيير و اصالح نمى تــوان با اين 
جامعــه و اين نوع تلقى از قدرت جمع پذير 

در افتاد.
از سوى ديگر روزنامه جمهورى اسالمى كه 
مديرمســئولى آن را مسيح مهاجرى چهره 
نزديــك به على الريجانى بر عهده دارد هم 
در خبرى كوتاه به ظاهر دست به افشاگرى 
و تنويــر در مورد امام جمعــه كرج زده و 
نوشــت: وى كه از مهــر 1392 امام جمعه 
كرج شــده داراى مواضع تندى اســت كه 
نارضايتى زيــادى را پديــد آورده. وى در 
امتحان انتخابات خبرگان 94 شركت نكرد 

و احراز صالحيت نشد.

اخبــار: لعيــا جنيــدى، معــاون حقوقى 
رئيس جمهور روز شــنبه در نشســت شوراى 
هماهنگى امور حقوقى دستگاه هاى اجرايى با 
اشاره به بيانيه اينستكس كه توسط اتحاديه اروپا 
منتشرشده است، گفت: «بر اساس اين بيانيه 
 FATF شرط شده است كه اجراى همه عناصر
از نظر مقابله با پولشويى و مقابله با تأمين مالى 

تروريسم بايد رعايت شود.»
اظهارنظر اخير معــاون حقوقى رئيس جمهور 
كه در برخــى رســانه ها و روزنامه هاى حامى 
دولت با تيتر بزرگ از آن اســتقبال شده است، 
تلقى نادرســت خانم جنيدى از بيانيه اتحاديه 
اروپاســت و انتشار اين نوع نگرش در چند روز 
منتهــى به قرار گرفتن لوايــح FATF بر روى 
ميز تصميم گيرى مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام، مى تواند حاشيه ساز شود و با فشار و خط 
دهى برخى رسانه ها به مردم القا شود كه الزمه 
عبور از مشكالت اقتصادى «توسط اينستكس»، 
تصويب لوايح چهار گانه FATF توسط مجمع 
اســت.اين در حالى است كه در گام دوم بيانيه 
اروپا عنوان شــده است: «فعاليت ابزار پشتيبان 
مبادالت تجارى، با باالترين معيارهاى بين المللى 
در زمينه مبارزه با پولشــويى، مبارزه با تأمين 
مالى تروريســم (AML/CFT) و تبعيت از 
تحريم هاى اتحاديه اروپا و سازمان ملل منطبق 
خواهد بود. در همين راستا، سه كشور اروپايى از 
ايران انتظار دارند فوراً تمامى عناصر برنامه اقدام 

FATF را اجرا كند.»
هرچند اروپا مايل بــه اجراى بى چون و چراى 
دســتورات FATF توســط ايران است اما در 
حال حاضر اين كشورها تمايل خود را به عبارت 
«انتظار مى رود» محدود كردنــد، اما حاميان 
دولت نبايد از هم اكنون اطالعات غلط به مردم 
بدهنــد؛ چرا كه حتى بعضى از افرادى كه نظر 
مثبت نسبت به FATF و اتحاديه اروپا دارند، 

از گره زدن اينســتكس بــه FATF در بيانيه 
مشترك شــاكى هستند و اين مسئله را نوعى 

گستاخى و دخالت در امور ايران دانسته اند.
على مطهرى، نايب رئيس مجلس روز گذشته 
در نطق پيش از دســتور خود گفت: اينكه در 
خبرها آمده بود كه يكى از اين وزرا اجراى اين 
سازوكار را مشروط به پيوستن ايران به معاهده 
بين المللى FATF دانسته، نوعى دخالت در امور 
داخلى ايران بوده و وزارت خارجه بايد واكنش 
مناسب نشان دهد؛ چراكه نبايد اين دو موضوع 

را به هم پيوند داد.
حشمت اهللا فالحت پيشــه رئيس كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اســالمى هم چندى پيش در انتقــاد به گره 
زدن FATF و اينســتكس در بيانيه اتحاديه 
اروپا گفته بود: اروپايى ها براى آنكه اينستكس 
را توجيه سياســى كنند آن را فقط به گذشته 
ربط داده اند حال اينكه اين موضوع با آينده هم 
ارتباط دارد. اينكه FATF و مســائل ديگرى 
را با اينســتكس مرتبط كنند درست نيست، 
اروپايى ها هنوز در برجام گام عملى برنداشتند، 
بنابراين نبايد انتظار داشته باشند كه ايران درباره 

FATF به خاطر اروپا گام بردارد.
اما فؤاد ايزدى، كارشناس مسائل بين الملل هم 
روز گذشــته در گفت وگو با خبرگزارى مهر با 
اشــاره به طرح INSTEX از سوى اروپايى ها 
و گره زدن آن به FATF گفت: اين يك روش 
گرفتن امتيازات بيشتر از ايران است، يعنى عالوه 
بر امتيازاتى كه ما در برجــام به آن ها داده ايم، 
براى ايــن موضوع هم مى خواهنــد امتيازات 

ديگرى از ما بگيرند.
جوسازى ها در حالى مطرح مى شود كه برخى 
از اعضاى مجمع معتقدند راه اندازى اين سازوكار 
تأثيرى بر رأى مجمع نخواهد گذاشت و مجمع 

با توجه به منافع ملى تصميم مى گيرد.

 سعيد جليلى:

كار فرهنگى و تبيينى مؤثر با «فشار پيامكى» شكل نمى گيرد

خبر

انتخاب: سعيد جليلى، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
سفر يك روزه خود به سبزوار با تشكل ها و فعاالن فرهنگى-جهادى 
شهرستان سبزوار ديدار و گفت وگو كرد. در اين ديدار ابتدا ده نفر به 
نمايندگى از تشكل هاى فرهنگى به طرح نكات خود پرداختند و در 
انتها نيز جليلى چند توصيه به فعاالن فرهنگى سربدارانى ابراز كرد.
وى در اين نشست گفت: امروز بايد سرلوحه كار هاى جريان انقالبى 
آن باشد كه از خود بپرسد در حال حاضر مصلحت انقالب اسالمى 
چــه اولويتى را اقتضا مى كند و آيــا فعاليت هاى ما با آن منطبق 
است؟ اولويت سنجى در فعاليت هاى فرهنگى نيرو هاى انقالبى يك 
مسئله جدى است. وى خاطرنشــان كرد: بايد مراقب بود كه در 
كشف اولويت ها و طرح دغدغه ها به مباحث انتزاعى اكتفا نكنيم؛ 
سمينارها، همايش ها و اردو هاى فرهنگى اگر منتهى به يك عمليات 

تميز فرهنگى در چارچوب اخالق و قانون نشود، بهره كافى نخواهد 
داشــت.جليلى درباره كار گفتمانى تصريح داشت: كار گفتمانى 
يعنى تالش براى تأثيرگذارى بر باور عمومى جامعه؛ در بسيارى از 
بزنگاه ها باور عمومى جامعه است كه نتيجه را رقم مى زند. اگر امروز 
جريان انقالبى نگرانى و دغدغه يك موضوع را دارد، ابتدا بايد از خود 
بپرســد كه براى رساندن باور عمومى جامعه خود به واقعيت ها و 

حقايق به اندازه كافى تالش كرده است يا نه؟!
يك زمانى اين باور به جامعه القا شد كه كليد حل مشكالت اقتصادى 
مذاكره با كدخداســت و وقتى مذاكره به نتايج امروز خود رسيد، 
مى گويند هدف مذاكره اقتصادى نبود يا مى گويند برجام تصميم 
نظام بود؛ اما اين گفته نمى شود كه نظام برجام را با رعايت 28 شرط 
پذيرفت. تشكيل جلسات هم افزايى براى عمليات هاى تميز فرهنگى 

و آتش به اختيار در چارچوب قانون در هيچ شهرستانى نبايد معطل 
بماند. نيروى انقالبى بايد به ســان موجى باشد كه آسودگى اش، 
عدم آن باشد. بايد به برخى دوستان گفت: همچنانكه در سياست 
خارجى، «فشار ايميلى» و «توييترى» نمى تواند به تنهايى مؤثر واقع 
شود در داخل هم كار فرهنگى و تبيينى مؤثر با «فشار پيامكى» 
شكل نمى گيرد بلكه بايد با تبيين درست و مستمر موضوعات و 
تحليل صحيح از روند حركت انقالب، رفتار دوستان و باور عمومى 
جامعه را به حقايق و آنچه صحيح اســت نزديك كرد تا دشمنان 

نتوانند مطالب غلط را القا كنند.

 طرح اعاده اموال 
نامشروع و اجراى اصل 
49 قانون اساسى ابتدا 
به صورت دو فوريتى 
ارائه شد كه نمايندگان 
با 144 رأى موافق، 68 
رأى مخالف و هشت 
رأى ممتنع از مجموع 
231 نماينده حاضر در 
صحن با آن موافقت 
نكردند

بــــــــرش

annota�on@qudsonline.ir
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مجموعه قصه هاى كودكانه همراه با نرم افزار قصه خوان منتشر شد   آستان: معاون توليد به نشر گفت: مجموعه تك جلدى «قصه هاى روباه زرنگ» و «قصه هاى شيرين كالغك و خانم كالغ» همراه با 
نرم افزار قصه خوان براى گروه سنى كودكان در قالب «كتاب هاى پروانه» توسط به نشر منتشر شد. سيداحمد ميرزاده با اشاره به عناوين اين آثار اظهار كرد: به نشر همچنين مجموعه صوتى و تصويرى «منظومه شمسى» 

ويژه گروه سنى نوجوان را نيز در دست انتشار دارد و همچنين محتواى كتاب هاى پرفروش و خواندنى كودكان نيز در آينده اى نزديك در قالب پويانمايى آماده توليد مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با حضور نماينده ولى فقيه و امام جمعه رشت برگزار شد

اجتماع بزرگ خادمياران رضوى استان گيالن 
در آستانه چهلمين  آستان نيوز: 
سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 
اسالمى و به منظور ترويج فرهنگ 
خادميارى، در همايشــى از هشت 
خادميار نمونه آستان قدس رضوى 

گيالن در رشت قدردانى شد.
نماينده ولى فقيه در گيالن در اين 
اجتماع گفت: ظرفيت هاى آستان 

قدس رضوى امروز زمينه اى فراهم كرده كه مى توان بخش قابل توجهى از توان 
اجتماعى را در بستر عشق به امام رضا(ع) در راه تعالى و نوع دوستى هدايت نمود.
مدير نمايندگى آستان قدس رضوى گيالن نيز در اين مراسم از ساماندهى بيش 
از 2000 خادميار گيالنى در قالب هشــت حوزه خدماتى و عام المنفعه شــامل 
اردوهاى جهادى، بهداشت و درمان، فرهنگى-آموزشى، كارآفرينى و اشتغال، وقف 
و نذر، زيارت و اطعام نيازمندان خبر داد و تصريح كرد: در همين راســتا تاكنون 
5 ميليارد ريال براى سازندگى مناطق محروم استان و 10 ميليارد ريال در قالب 
تســهيالت ازدواج جوانان گيالنى هزينه شــده و 12 هزار نفر از افراد محروم و 

كم برخوردار استان نيز به زيارت مشهد مقدس شرفياب شده  اند.

مدير مركز امور خادمين آستان قدس رضوى:
خادميارى علمى عرصه اى براى رفع محروميت 

در كشور است
آستان : مديــر مركز امور خادمين آستان قدس رضوى گفت: خادميارى علمى 

عرصه اى براى كمك به رفع محروميت و كمك به نيازمندان كشور است. 
على اكبر عصارنيا در نخســتين نشســت تخصصى معاونت علمى آستان قدس 
رضوى كه با حضور رابطان كانون هاى خادمياران علمى از سراسر كشور در تاالر 
شــيخ طوسى ساختمان بنياد پژوهش هاى اســالمى برگزار شد، گفت: تا امروز 
1404 نفر از سراســر كشور براى شــركت در طرح خادميارى علمى ثبت نام و 

اعالم آمادگى كرده اند.
وى تصريح كرد: افرادى كه براى شــركت در ايــن طرح اعالم آمادگى كرده اند، 
اغلب از استادان دانشگاه و داراى مدرك دكترى يا سطح چهار حوزه و برخى نيز 
داراى مدرك كارشناســى ارشد يا سطح سه حوزه و داراى توانمندى هاى علمى 

بسيار بااليى هستند.
عصارنيا اظهار اميدوارى كرد: شروع طرح خادميارى علمى موجب ايجاد جريان 
علمى در سطح كشور شود و اقدام هاى خوبى در راستاى محروميت زدايى، رفع 
آسيب هاى اجتماعى و گره گشايى از مسائل و اهداف علمى آستان قدس رضوى 

در قالب اين طرح صورت بگيرد.

خـــبر

آســتان : با ورود به سالن ژيمناستيك مؤسسه 
تربيت بدنى آســتان قدس رضوى، مى شــود با 
همه وجود خنده و شادى خردساالِن چهار، پنج 
ســاله اى را كه از ســر و كول خرك و دارحلقه و 
ميله ها و ديگر وسايل سالن باال و پايين مى روند 
شكار و مزمزه كرد. شايد زمانى حتى قدشان به 
زير خرك هم نمى رســيد و نام رشته اى را كه در 
آن ثبت نام شــده بودند، نمى دانستند، ولى امروز 
در رؤيايشــان تا بلنداى دارحلقه قد مى كشند و 

يك دستى روى ميله  آفتاب مهتاب مى زنند. 
ژيمناســتيك، ورزشــى انفرادى و پايه در ميان 
رشته هاى آمادگى جسمانى است كه به حركات 
كششــى، انعطاف بدنى و چابكى ورزشكارانش 
شهره اســت. رشــته اى المپيكى كه بيشترين 
مخاطبش حداقل در كشور ما نونهاالن و نوجوانان 
هســتند و به خاطر همين حركات نمايشــى و 
آكروباتيك بســيار محبوب و پرطرفدار اســت. 
مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى سالنى 
تخصصــى را ويژه آموزش عالقه منــدان به اين 
ورزش قرار داده اســت كه بستر مناسبى را براى 
آموزش و تربيت قهرمانان آينده فراهم كرده است.

 خيلى زود مربى شدم
حسين شاهسونى، مربى باسابقه ژيمناستيك به 
رسم همه ژيمناســتيك كاران از خردسالى وارد 

اين عرصه ورزشى شده و براى باال كشيدن خود 
از پله هاى ترقى، آن هم در سال هاى بى توجهى 
و كمبود امكانــات، همه همتش را براى ثبت نام 
خود در زمره قهرمانان اين رشــته ورزشى به كار 

بسته است. 
بــا وجود جوانى، ســه دهه از شــروع فعاليت 
حرفه اى اش در اين ورزش مى گذرد و 12 سال 
هم ســابقه مربيگرى در مؤسســه تربيت بدنى 
آســتان قدس را دارد. از روزهاى آغازين قدم 
گذاشتن به زمين تمرين ژيمناستيك در اوان 
كودكى برايمان تعريف مى كند: «از پنج سالگى 
ژيمناستيك را شروع كردم و به موجب بيمارى 
تا سن 18 ســالگى بيشــتر نتوانستم ورزش 
حرفه اى را ادامه دهم. خيلى زود يعنى از سال 
82 به حوزه مربيگرى وارد شــدم و از سال 86 
هم افتخار همكارى با مجموعه ورزشى آستان 

قدس رضوى را دارم». 
او ژيمناستيك را ورزشى مادر معرفى مى كند كه 
پيشتر از هر رشــته اى، بچه ها را براى شناسايى 
اســتعداد و تقويت بدنى در آن ثبت نام مى كنند 
و بعضى از اوقات پس از مدتى به ديگر رشته هاى 
ورزشــى هجرت مى كنند. وى از شرايط انتخاب 
و ادامه اين رشــته مى گويد: «هــر وقت والدين 
فرزندان خردسالشــان را براى نظرخواهى از ما 
مى آورند، به آن ها پيشنهاد مى كنيم به خاطر كم 

سن و سالى بهتر است وارد ژيمناستيك شوند، در 
صورت داشتن توانايى هاى الزم جسمانى پيشنهاد 
مى دهيم، ادامه دهند وگرنه با توجه به تجربيات 
خود و استعدادى كه دارند، آن ها را براى انتخاب 
رشــته ديگرى كه به توانشــان نزديك تر است، 

هدايت مى كنيم».
شاهسونى شمارى از پيش نيازهاى ادامه مسير در 
رشته ژيمناستيك را برشمرده و مى گويد: «بايد 
از ســنين بسيار پايين وارد اين رشته شد و براى 
كســانى كه با بيشتر از هشت سال سن وارد اين 
رشته مى شوند، ديگر اميدى به قهرمانى نيست و 
تنها مى توانند ژيمناستيك كار شوند. آمادگى دو 
ساله ورزشكاران نونهال از طريق اين رشته حتى 
براى ورود به ديگر رشته ها هم بسيار عالى است. 
اما براى قهرمانى حداكثر پنج سالگى زمان شروع 

ژيمناستيك است».

 ورزش كودكان در محيطى اخالقى و سالم
سرپرست سالن ورزش ژيمناستيك تربيت بدنى 
آســتان قدس رضوى ادامه مى دهد: «از آنجايى 
كه بچه ها از ســنين بسيار پايين وارد اين رشته 
مى شــوند، انتخاب مربيان بااخالق بســيار حائز 
اهميت اســت كه از اين لحاظ امنيت اخالقى و 
مكانى مجموعه آستان قدس رضوى مورد وثوق 

مردم است». 

اين مربــى رشــته ژيمناســتيك در ادامه اين 
گفت وگو با تشريح رويكرد آستان قدس رضوى 
براى تشــكيل و راه اندازى ســالن ژيمناستيك 
فارغ از اهداف قهرمانــى، مى گويد: «رويكرد در 
اين مؤسسه بيشــتر بر آموزش اخالق و سالمت 
تمركز دارد. هدفى كه با كيفيت انتخاب مربيان 
سختكوش در عين حال متعهد و معتقد توسط 

اين مجموعه چيزى دور از انتظار هم نيست». 
اين استاد رشته انفرادى ژيمناستيك، پاكيزگى 
محيط و لوازم سالن و نيز نظم و انضباط حاكم بر 
امور را از ديگر مزيت هاى شركت در كالس هاى 
ورزشــى آســتان قدس رضوى عنوان مى كند و 
مى گويد: «هر كس در ديگر باشگاه هاى ورزشى 
سطح شــهر مشهد آمد و شد داشــته باشد، به 
تفاوت هاى كمى و كيفــى امكانات و تجهيزات 

مورد اســتفاده در اين ســالن ها به سهولت پى 
مى برد. سالن هايى هستند كه اعضا در آن با كفش 
رفت و آمد مى كنند و ســال به سال سالن رنگ 

نظافت را به خود نمى بيند».
شاهسونى درباره چگونگى برگزارى كالس هاى 
مختلف ژيمناســتيك به تفكيك گروه سنى و 
ســطح حركتى، توضيحات بيشترى مى دهد: 
«اين كالس ها عصر روزهاى زوج از ساعت 15 
تا 16:30 با گروه ســنى زير هفت سال شروع 
مى شــود و كالس هاى بعدى از ساعت 16:30 
تا 18 براى هفت تا 9 ســاله ها و 18 تا 19:30 
هم ويژه 9 تا 15 ساله ها تشكيل مى شود. البته 
كالســى با ظرفيت 30 نفر براى ورزشــكاران 
مســتعد و حرفه اى، عصر روزهاى فرد در نظر 

گرفته شده است». 

ساعتى در سالن ژيمناستيك مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى

تربيت ورزشى در فضاى اخالقى

در آستانه چهلمين 
سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 
اسالمى و به منظور ترويج فرهنگ 
خادميارى، در همايشــى از هشت 
خادميار نمونه آستان قدس رضوى 

نماينده ولى فقيه در گيالن در اين 
اجتماع گفت: ظرفيت هاى آستان 

آستان : معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى گفت: 
به مناسبت فرا رسيدن دهه فجر و چهلمين سالگرد پيروزى 
شكوهمند انقالب اسالمى هفت طرح اشتغال زايى شامل سه 
طرح دامپرورى و همچنين طرح هاى توليد لوسترهاى خانگى، 
زنبوردارى، پنل هاى خورشيدى و خياطى در استان مركزى به 
بهره بردارى مى رسد.مصطفى خاكسار قهرودى با بيان اينكه 
براى اين طرح ها 4 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شــده 
است، عنوان كرد: با اجراى اين طرح ها در استان مركزى براى 

60 نفر شغل ايجاد مى شود.
خاكســار اضافه كرد: اين طرح ها به واسطه دفتر نمايندگى 

آستان قدس رضوى در استان مركزى اجرايى خواهد شد.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى همچنين دفاتر 

نمايندگى آستان قدس رضوى در سراسر كشور را حلقه واسط 
بين خيران و محرومان دانست. 

خاكسار با اشاره به اينكه دفاتر نمايندگى آستان قدس رضوى 
بدون ايجاد هيچ ســاز و كار تشكيالتى در 31 استان كشور 
فعال شده و مردمى اداره مى شوند، گفت: طرح توسعه مفهوم 
«خادم، خدمت و مخدوم» از حدود ســه ســال گذشته در 
آســتان قدس رضوى آغاز شد، اين تفكر با هدف استفاده از 
ظرفيت مردمى محبان و ارادتمندان به ســاحت مقدس امام 
على بن موســى الرضا(ع) براى خدمتگــزارى به محرومان و 

نيازمندان شكل گرفت.
خاكسار قهرودى با بيان اينكه اجراى طرح خادمياران رضوى 
يكى از مهم ترين وظايف دفاتر نمايندگى آستان قدس رضوى 

اســت، تصريح كرد: از ارديبهشت ماه 95 تاكنون حدود يك 
ميليون نفر زائر محروم زيارت اولى  توسط اين دفاتر نمايندگى 
به صورت رايگان عازم مشهد مقدس و در اين شهر براى سه 

روز ميهمان آستان قدس رضوى شدند.
وى همچنيــن از ثبت نام حــدود 200 هزار نفــر در طرح 
خادميارى آستان قدس رضوى از استان هاى مختلف كشور 

خبر داد.
معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوى با تأكيد بر 
اينكه دفاتر نمايندگى آستان قدس رضوى در حقيقت حلقه 
واســط بين خيران و خادمياران با نيازمندان جامعه هستند، 
تصريح كرد: دفاتر نمايندگى آستان قدس رضوى بايد ضمن 
حفظ عزت نفس و حرمت مستضعفان، نيات خير نيكوكاران 

و خادمياران رضوى را در راســتاى كمك به محرومان عملى 
سازند.

در پايان اين مراسم سيدمحمدجعفر اماميان به عنوان مدير 
جديد دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان كرمانشاه 

معرفى و از خدمات حسن موحد قدردانى شد.

7 طرح اشتغال زايى در دهه فجر به بهره بردارى مى رسد
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نمايى از عبور دانش آموزان مشهدى از روى پلى كه به شيوه  جبهه هاى دفاع مقدس 
در موزه زنده زيارت دوست داشتنى توسط آستان قدس رضوى بازسازى شده است

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى: 
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
از  را  مناقصه عمومی ذیل  دارد  نظر  و شهرسازی خراسان رضوی در  راه  اداره كل 
طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج 

در سامانه مذكور برگزار نماید.

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی از دریافت و تحویل 
تداركات  سامانه  درگاه  طریق  از  تنها   ، آن  با  مرتبط  مراحل  سایر  و  مناقصه  اسناد 
الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و دریافت 

و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی

 اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره 
مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه

شماره فراخوان 
سامانه ستاد 

97/7 نوبت 
چهارم

احداث وآسفالت راه روستایی چاپشلو 
تا دو راهی جغال شهرستان درگز

  11/538/250/532 
200973374000085ریال

محض��ری  س��ند  و  كمپان��ی  س��ند   ، س��بز  ب��رگ 
س��فید  رن��گ   1392 م��دل  روان  س��یكلت  موت��ور 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی 16864/769 ش��ماره موت��ور 
تن��ه ش��ماره  و   NEK***200E*31010557
NEK***200E9200298 به مالكیت مصطفی تلگردی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
97
16
72
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی وانت نیس��ان مدل 1385 رنگ 
آب��ی به ش��ماره انتظامی 168ن72 ایران 12 ش��ماره 
ب��ه   H012912 شاس��ی  ش��ماره  و   321002 موت��ور 
مالكیت شمش��اد رجب��ی مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز و س��ند كمپان��ی خودروی س��واری پراید 
 87 ج  انتظام��ی636  ش��ماره  ب��ه   1390 م��دل   141
ایران 42 ش��ماره موتور 3820133 و ش��ماره شاسی 
اختراع��ی  ج��واد  مالكی��ت  ب��ه   S3482289334952

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز و كارت خ��ودروی س��واری س��مند مدل 
1394 رنگ س��فید ب��ه ش��ماره انتظام��ی 448ق69 
ایران 99 ش��ماره موت��ور 124K0734235 و ش��ماره 
مالكی��ت                         ب��ه   NAACN1CW4FF742581 شاس��ی 
كبری باش��تی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
97
16
80
3
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آ
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برگ س��بز و كلیه م��دارک  خودروی س��واری پراید 
س��ایپا م��دل 1390 رنگ س��فید روغنی  به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   36 ای��ران   63 ج   579 انتظام��ی 
4136189 و ش��ماره شاس��ی S5420090048173 به 
مالكی��ت معصومه پناهی مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان��ه كس��ب آق��ای ایم��ان صداقت رس��ته 
فروش پالس��تیک به ش��ماره 0226567261به 
شماره ملی 0942553225مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
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برگ س��بز خ��ودروی س��واری پراید م��دل 1375 و 
ش��ماره انتظامی ایران 32   781 ه� 39 رنگ س��فید 
روغنی و به ش��ماره شاسی S1442274114807 و به 
شماره موتور 00856096 بنام غالمحسین اسكندری 
ش��ماره شناس��نامه 2560 ص��ادره از تایب��اد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز موتور سیكلت مدل 1395 بشماره پالک774   
83599رنگ مشكی ش موتور 0I96N2N9380I7  شماره تنه
N2N*** 200K9511589 به مالكیت حسین اسماعیلی 
ف: عباس،ص: شهرس��تان بش��رویه مفقود گردیده                                                                                                                                           

و از درجه اعتبار ساقط است 
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زه��را  اینجان��ب  فارغ التحصیل��ی  م��درک 
وحدان��ی بجن��وردی فرزن��د عزیزا... به ش��ماره 
مقط��ع  در  ش��یراز  از  ص��ادره   296 شناس��نامه 
از   ص��ادره  حس��ابداری  رش��ته  كارشناس��ی 
واح��د دانش��گاهی مش��هد ب��ه ش��ماره 136679 
مفق��ود گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اس��المی مش��هد به نش��انی: بل��وار امامیه، 
امامیه 42 سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسالمی 
مشهد اداره امور فارغ التحصیالن  ارسال نمایید. 
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س��ند وب��رگ س��بز پرای��د م��دل 88ش��ماره پ��الک 
موت��ور2779150  ش��ماره  74ای��ران674د38  
ش��ماره شاس��یs1412288200654 متعل��ق به اقای                    
علی رحمت��ی پیام مفقود گردی��ده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
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دعوت از سهامداران
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت همگام صنعتی 
الكتریک خراس��ان رضوی )س��هامی خاص( به ش��ماره 
ثب��ت 569 و شناس��ه مل��ی 10380459965 دعوت به 
عم��ل می آید تا در جلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده 
ش��ركت كه در س��اعت 9 مورخ 1397/11/30 و جلس��ه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده كه در س��اعت 10  
در محل: تهران خیابان ش��ریعتی – پایین تر از خیابان 
به��ار ش��یراز - پ��الک 371 تش��كیل می ش��ود حضور           

بهم رسانند.
دستورات جلسه:

1- اس��تماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در 
توجیه افزایش سرمایه و تصویب افزایش سرمایه  

2- تصویب تفویض اختیار نحوه افزایش س��رمایه به 
هیأت مدیره 

3- اصالح اساسنامه و اجازه به اعضاء هیأت مدیره در 
مورد اعطای وكالت امضاء چک ها و اوراق بهادار  

تعیی��ن عض��و                   و  اعض��ای هی��ات مدی��ره  تغیی��ر   -4
علی البدل

5- س��ایر موارد قابل طرح در مجام��ع عمومی عادی و 
فوق العاده

هیئت مدیره
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س��ند مالكی��ت ، برگ كمپان��ی و شناس��نامه مالكیت 
)ب��رگ س��بز ( س��واری س��مند LX  م��دل 1394 ب��ه 
ش��ماره انتظامی  419 م 71 ایران 12 به شماره موتور 
 NAACJ1JW0FF517380 147 و شماره شاسیH0167732
بنام موس��ی الرضا كارآزما مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد /ع
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قو
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س��ند كمپان��ی خودروی س��واری پژو پ��ارس مدل 1394 
رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 552ق11 ایران 74 
124K0662679 و ش��ماره شاس��ی  ش��ماره موت��ور 
NAAN21VE3FH386670 به مالكیت سهیال فیاضی 

نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 اصل شناسنامه مالكیت )برگ سبز( خودرو سواری 
س��مند ال ایكس مدل 1390 به رنگ سفید � روغنی 
ب��ه ش��ماره شاس��ی NAAC91CC6BF866196 و به 
ش��ماره موت��ور 12490077652 و ب��ه ش��ماره پالک 
733 و 44 ای��ران 24 مفق��ود گردی��ده و از درج��ه 

اعتبار ساقط می باشد. /ع
97
16
81
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی س��واری رنو خارجی)تلیسمان( 
مدل 2017 رنگ مشكی به شماره انتظامی 763ب58 
ای��ران 36 ش��ماره موت��ور M5MB450N042326 و 
شماره شاسی VF1RFD001HC243774 به مالكیت 
امیرباباخانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 
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)اطالعیه نوبت دوم(
پیرو اطالعیه مورخ 97/6/10 بدینوس��یله از كلیه مالكان ، ذوالحقوق و متصرفین زمین واقع در ضلع غربی پارک گلس��ار از پالک 42 
اصلی بخش 5 قزوین كه در طرح پارک مذكور واقع گردیده دعوت می گردد ظرف 15روز از تاریخ نشر این آگهی به شهرداری مراجعه 
و برابر نظریه هیات كارشناس��ان رس��می دادگستری به شماره 1100/1 مورخ 97/9/25 نسبت به انجام معامله مربوطه و انتقال اسناد 

به نام شهرداری قزوین اقدام نمایند ، در غیر این صورت شهرداری برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام خواهد نمود
روابط عمومی منطقه سه شهرداری قزوین 
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آگهی تغییرات ش�رکت ش�یراز س�رم سهامی خاص به ش�ماره ثبت 
495739 و شناسه ملی 10530242441

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,04,11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
افراد ذیل به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند : 1- آستان قدس رضوی به شناسه 
مل��ی 14004342173 ب��ه نمایندگی آقای س��ید محمدصادق مهدوی به كد ملی 2991362383 2- موسس��ه 
س��ازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی 10380129694 به نمایندگی آقای سید حمید خوش قلب طوسی به 
كد ملی 08484841399 3-دارو سازی ثامن به شناسه ملی 10380192267 به نمایندگی سید حسین سادات 
ش��یرازی به كد ملی 0943205808 4- س��امان داروی هشتم به شناس��ه ملی 10380496158 به نمایندگی 
آقای مجید طبس��ی به ش��ماره ملی 0901580066 5- محمدهادی موقعی به كد ملی 2571624441 افراد ذیل 
به س��مت بازرسین برای مدت یكس��ال مالی انتخاب گردیدند : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بصیر 
محاس��ب توس به شناس��ه ملی 14005277508 به س��مت بازرس اصلی موسسه حسابرسی آیین محاسب و 
همكاران به شناس��ه ملی 10380626700 به سمت بازرس علی البدل تعیین روزنامه كثیر االنتشار روزنامه 

كثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شركت تعیین گردید
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری تهران )369299(

آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش 
نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص 

به شماره ثبت 374434 
و شناسه ملی 10320253281

عموم��ی             مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,05,01 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : م��وارد ذیل ب��ه موضوع 
ش��ركت الحاق و م��اده دو اساس��نامه اصالح 
گردید. » تولید اسكلت فلزی و پالت فلزی« 
در صورت نیاز پ��س از اخذ مجوزهای الزم. 
ثبت موض��وع فعالیت به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمیباشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )369300(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
   دوشنبه 15 بهمن 1397 28 جمادى االول 1440 4 فوريه 2019   سال سى و دوم  شماره 8897 

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

افزايش 20 درصدى حقوق كارگران در دستوركار است  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: تصويب افزايش 20 درصدى حقوق كارگران در حال پيگيرى است تا فاصله  بين حداقل معيشت با حداقل 
دستمزد در جامعه كارگرى به كمترين ميزان كاهش پيدا كند. محمد شريعتمدارى اظهار داشت: ميان كارگر، كارفرما و دولت براى تصميم گيرى در مورد بحث هاى سال آينده تفاهم وجود دارد و همان طور كه اعالم 

شده در اليحه تقديمى به مجلس 20 درصد متوسط رشد دستمزد كارگران را پيش بينى كرده ايم. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
بايد براى سال هاى آينده آماده باشيم

پاى توافق پاريس بر گلوى معيشت مردم
بررســى  گروه پژوهشــى اقتصاد: 
ســند تعهدات ايران (INDC) توافق 
پاريس و گزارش  سازمان محيط زيست 
نشــان مى دهد كه برخــالف اظهارات 
غيركارشناســى برخــى از موافقان اين 
توافق، هزينه هاى اجرايى شدن مجموع 
تعهدات ايــران در اين توافقنامه رقمى 
معادل 500 هزار دالر است.كنوانســيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد بعد از 
پايان دوره اجرايى پروتكل كيوتو به عنوان نخستين پروتكل تغييرات اقليمى تا 
سال 2015 نتوانست اجماع كشورهاى عضو را براى يك توافق جامع اقليمى به 
دست آورد. در اجالس ساالنه اين كنوانسيون در سال 2015 با محوريت كشور 
فرانســه، توافقى تحت عنوان توافق تغيير اقليم پاريس به تأييد اوليه كشورهاى 
حاضر در اجالس رســيد. اين توافقنامه در راستاى كاهش 1,5 درجه اى ميزان 

گرمايش كره زمين، خواستار كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى شده است.
توافق پاريس برخالف پروتكل كيوتو كه نخستين پروتكل جامع تغييرات اقليمى 
بود، عالوه بر كشــورهاى توسعه يافته، كشــورهاى در حال توسعه را هم موظف 
به كاهش انتشــار كرده است. از ســوى ديگر مطابق اين توافقنامه كشورهاى 
توســعه يافته، موظف به كمك هاى مالى و انتقال فناورى به كشورهاى در حال  
توسعه هستند. چراكه كشورهاى در حال  توسعه قادر به تأمين منابع مالى اجراى 

طرح هاى كاهش انتشار نيستند.
موضــوع باال بودن هزينه هــاى اقتصادى اجراى موافقتنامــه پاريس از مباحث 
چالش برانگيز در پيوســتن به اين توافقنامه در داخل كشــور است. درحالى كه 
موافقان پيوستن به توافقنامه پاريس ادعا مى كنند كه اجراى اين توافقنامه هزينه 
چندانى براى كشور ندارد. در مقابل اما مخالفان با استناد به گزارش هاى سازمان 
محيط زيست به عنوان متولى توافق پاريس در كشور، معتقد هستند كه هزينه هاى 
اجراى اين توافقنامه بسيار زياد است. براى روشن شدن موضوع در ادامه به بررسى 

تعدادى از اظهارات موافقان و مخالفان اين توافقنامه مى پردازيم.
1- داود پرهيزگار، معاون وزير راه و شهرســازى و رئيس ســازمان هواشناسى: 
تعهدى كه در معاهده پاريس داده شــد زياد نيست و چهار درصد است بنابراين 
كافى است همين صنايع دودزايى كه اكنون در كشور داريم را بهسازى كنيم كه 
هزينه چندانى نيز ندارد، با اين كار به راحتى مى توانيم چهار درصد تعهد خود را 

انجام دهيم.
2- مهندس احدى، معاون اسبق طرح ملى تغيير آب وهوا: بر اساس برآورد هاى 
صورت گرفته، كل ســرمايه گذارى مورد نياز براى كاهش انتشار 12 درصدى در 
بخش انرژى، حدود 38 ميليارد دالر براى دوره 10 ساله 2030-2020 است كه 
با احتساب درآمد هاى ناشى از بهينه سازى انرژى، كل هزينه به 12 ميليارد دالر 

تقليل مى يابد.
اين اظهارات در حالى مطرح مى شود كه اظهارات متوليان امر بخصوص گزارش 
منتشر شــده از سوى ســازمان محيط زيست در راســتاى بررسى آسيب ها و 
هزينه هاى اقتصادى اجراى تعهدات ايران در توافق پاريس را بســيار باال عنوان 

مى كند.

  هزينه هاى اقتصادى اجراى توافق پاريس
كاهش چهار درصدى انتشار گازهاى گلخانه اى: محسن ناصرى، مدير طرح ملى 
تغييرات آب وهواى سازمان حفاظت محيط زيست، هزينه اجرايى شدن اين ميزان 
كاهش انتشار را 17 ميليارد دالر عنوان كرده است. از سوى ديگر سومين گزارش 
تغيير اقليم ســازمان محيط زيست، نشــان مى دهد كه در صورت كاهش چهار 
درصدى انتشار گازهاى گلخانه اى بر اساس قيمت هاى سال 1383، ميزان 1,12 

درصد از حجم كل اقتصاد كشور كاسته خواهد شد.
كاهش 12 درصدى انتشار گازهاى گلخانه اى: مطابق سند تعهدات ايران در توافق 
پاريس، هزينه كاهش 12 درصدى انتشار گازهاى گلخانه اى تا سال 2030، رقمى 
به ميزان 52,5 ميليارد دالر است. همچنين مطابق گزارش يادشده، اجرايى شدن 
اين ميزان كاهش مى تواند 7,2 درصد از حجم كل اقتصاد كشور را كاهش دهد. 
بخش هاى اصلى و راهبردى اقتصاد كشور در صورت اجرايى شدن تعهدات كشور 
در توافق پاريس با كاهش توليد 15 درصدى روبه رو خواهند شد. در سند تعهدات 
اوليه كشــور در توافق پاريس (INDC) كه بر اســاس بند 8 ماده 4 اين توافق، 
تبديل به تعهدات رسمى براى كشور خواهد شد، هزينه موردنياز براى اجراى اين 
توافق 52,5 ميليارد دالر (500 هزار ميليارد تومان) عنوان  شــده است. بررسى 
منابع تأمين اين هزينه ها نشان مى دهد كه در سال هاى آينده هزينه اصلى اجراى 
اين تعهدات بر دوش معيشــت مردم خواهد بود، چراكه محل اصلى تأمين اين 
منابع مالى هنگفت، حذف يارانه هاى انرژى يا به  عبارت  ديگر آزاد كردن قيمت 
بنزين، گازوئيل و برق است.حال پرسش اصلى در اينجا چرايى ارائه چنين تعهدات 
سنگينى است؟ چراكه كشورهاى ديگر مانند روسيه و تركيه اصالً به موافقتنامه 
پاريس نپيوسته اند. از سوى ديگر آمريكا از آن خارج شده و عربستان، كويت، قطر 

و امارات تعهداتى غيرقابل ارزيابى ارائه كرده اند.

توزيع ايران چك هاى جديد با شاخصه هاى نوين امنيتى
بانك مركزى، در ايام دهه فجر «ايران چك جديد» را از طريق بانك هاى عامل از 
روز دوشنبه، پانزدهم بهمن ماه سال جارى توزيع مى كند. بانك مركزى به ميزان 
نياز مبادالت مردم در ايام پايانى سال، به صورت روزانه و تا 29 اسفندماه اقدام به 
توزيع ايران چك جديد خواهد كرد.ايران چك هاى فعلى نيز كماكان معتبر است.

هشدار نسبت به تزريق 9000 ميليارد تومان پول پرقدرت
رئيــس كل بانــك مركزى با هشــدار 
نســبت به تزريق 9000 ميليارد تومان 
پول پرقدرت به اقتصاد ايران در صورت 
تصويب پرداخت سود تحقق نيافته خريد 
و فروش ارز، گفت: با چاپ پول مخالفيم. 
عبدالناصــر همتى، رئيــس كل بانك 
مركزى بار ديگر اعالم كرد: اجبار بانك 
مركزى در پرداخت سود تحقق نيافته خريد و فروش ارز مندرج در بودجه سال 

97 اين بانك، صرفاً چاپ پول است و موجب افزايش تورم خواهد شد.

سن بازنشستگى 
در قانون «خدمات كشورى» اصالح مى شود

عضو شــوراى مركزى فراكسيون نمايندگان واليى مجلس گفت: قانون منع به 
كارگيرى بازنشســتگان اصالح نخواهد شد، اما در قالب اصالحيه قانون خدمات 
كشــورى نكاتى را در مورد سن بازنشستگى اصالح مى كنيم. احسان قاضى زاده 
هاشــمى گفت: در مورد سن بازنشســتگى، 65 سال مد نظر است و روى 30 تا 

35 سال است.

برنامه ريزى براى توزيع گسترده كاالهاى اساسى 
تا پايان ماه رمضان

معاون وزير جهاد كشاورزى از برنامه ريزى براى توزيع كاالهاى اساسى خبر داد و 
گفت: اين توزيع تا پايان ماه مبارك رمضان ادامه خواهد يافت. يزدان سيف درباره 
اقدام هاى انجام شده براى تنظيم بازار كاالهاى اساسى اظهار داشت: ما در حوزه 
كاالهاى اساسى از جمله برنج، روغن و شكر مشكلى نداريم، چرا كه بحث تأمين 

و توزيع اين محصوالت به خوبى انجام شده است.

افزايش مصرف سنگدان به دنبال گرانى مرغ
مهدى يوســف خانى، رئيس اتحاديــه پرنده و ماهى با بيــان اينكه مصرف 
سنگدان در سال جارى با گرانى مرغ افزايش يافته، از مصرف روزانه 120 تُن 
جگر و سنگدان مرغ در تهران خبر داد. وى با اشاره به افزايش قيمت آاليش 
مرغ به تناســب باالرفتن قيمت مرغ در كشور، اظهار كرد: با افزايش قيمت 
مرغ در كشــور، قيمت آاليش مرغ شامل جگر مرغ، پاى مرغ، دل و سنگدان 

نيز افزايش يافته است.

گزارش تحليلى

خبر

مركزى در پرداخت سود تحقق نيافته خريد و فروش ارز مندرج در بودجه سال 

 اقتصاد/ ســيد سجاد پادام   «بودجه 
دولــت ايران يك خاصيت عمــده دارد و 
آن وابســتگي و اتكاى بســيار شديد آن 
به درآمد نفت اســت كه به طور متوسط 
حدود 75 درصــد درآمدهــاي دولت را 
تشــكيل مي دهد» اين جمله بخشــي از 
مقدمه قانون بودجه ســال 1358 اســت 
كه نشــان مي دهد بودجه عمومي كشور 
سال قبل از انقالب اسالمي وابستگي 75 
درصدي به درآمدهاي نفتي داشت و اين 
موضوع از همان روزهاي اول موجب نگراني 
سياســت گذاران اقتصــادي 
انقالب شــده بود. اما آنچه 
روشــن اســت قطــع اين 
كه  كشوري  براي  وابستگي 
وابستگي  دهه  حدود ســه 
شديد تاريخي به درآمدهاي 
نفتــي داشــت و همچنين 
حدود 10 سال بعد از انقالب 
با جنگ مواجه شد و پس از 
آن بايد دســت به بازسازي 
مي زد، كار آســاني نبود. به 
هميــن دليــل در دو دهه 
اول انقالب درصد وابستگي 
بودجه بــه درآمدهاي نفتي 
تقريباً نتوانست از 60 درصد 
كمتر شود، اما در دهه سوم و 
چهارم بعد از انقالب اسالمي 
با ايجاد صندوق ذخيره ارزي 
و صندوق توسعه ملي، تالش 
شد كه بودجه دولت نسبت 
به درآمدهاي نفتي وابستگي 

كمتري پيدا كند.
همان طور كه در نمودار مشاهده مي شود 
از سال 1389 به بعد يعني سال تأسيس 
صندوق توسعه ملي، روند فزاينده كاهش 
وابســتگي به درآمدهاي نفتي در بودجه 
عمومي كشــور آغاز شد و از 75 درصد در 
انتهاي رژيم پهلوي به 32 درصد در سال 
1397 رسيد، يعني در طول 40 سال، 43 
درصد از وابســتگي بودجه به نفت كاسته 
شد. البته در سال 1395 وابستگي بودجه 
به نفت كم ترين ميزان خود را تجربه كرد 
و به 27 درصد رسيده بود و اين موضوع از 
نظر منطق بودجه ريزي  يك دستاورد مهم 

محسوب مي شود. 
عــالوه بر اين در كنار كاهش وابســتگي 

بودجه به درآمدهــاي نفتي يكي ديگر از 
دســتاوردهاي انقالب اسالمي بدون شك 
ايجاد صندوق توسعه ملي بود كه با هدف 
حداكثر ســازي ارزش اقتصــادي منابع 
خدادادي و تبديل اين منابع به ثروت هاي 
مولد و ماندگار به نحوى كه سهم آيندگان 

نيز از درآمدهاي نفتي به بهترين شــكل 
لحاظ شود، ايجاد شــد. سازوكار صندوق 
توســعه ملي به نحوي تنظيم شده است 
كه تنها به بخش خصوصي توانمند، بخش 
عمومي غيردولتي (حداكثر اجازه استفاده 
20 درصــد از منابع صنــدوق را دارد) و 

بخش تعاوني اجازه اعطاي تسهيالت ارزي 
و ريالي دارد و همين موضوع مي تواند در 
بلند مدت موجب تقويت بخش خصوصي 

و توليد در اقتصاد كشور شود. 
بر اســاس ماده (84) قانون برنامه پنجم 
توسعه مقرر گرديد كه از سال 1390، 20 

درصد درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه 
ملي ذخيره شــود و هر سال سه درصد به 
آن اضافــه گردد و در ادامــه در ماده (7) 
قانون برنامه ششــم يعني از سال 1396، 
مقرر گرديــد 30 درصد درآمدهاي نفتي 
به صندوق توســعه ملي اختصاص يابد و 

هر ســال دو درصد به آن اضافه شود. بر 
اســاس ايــن قوانين از ابتداي تأســيس 
صنــدوق تاكنون بيــش از 100 ميليارد 
دالر اعتبــار، ورودي صندوق بوده اســت 
كــه تا كنون حدود 38 ميليــارد دالر آن 
به تسهيالت ارزي و افزون بر 7,2 ميليارد 
دالر به ســپرده گذاري ارزي جهت اعطاي 
تســهيالت به طرح هاى بخش خصوصي، 
تعاوني و عمومي غيردولتي منجر شــده 
اســت. همچنين صنــدوق در شــرايط 
اضطراري توانسته است بيش از 25 ميليارد 
دالر هم به دولت بابت پيشبرد طرح هاى 
مهم كمك ارزي كند. عالوه بر آن صندوق 
توســعه ملي توانسته اســت بيش از 40 
هزار ميليارد تومان هــم به صورت ريالي 
به بخش هاي خصوصي، عمومي غيردولتي 
و تعاوني هم تسهيالت اعطا كند. بنابراين 
با وجود انتقاداتي كه بر سازوكار مديريت 
منابع توسط صندوق وارد است، اختصاص 
بخشــي از درآمدهــاي نفتــي به بخش 
خصوصي توانمند در ميان مدت مي تواند 
موجب تقويت توليد و متنوع شدن اقتصاد 
كشور شود و بتدريج كشور را از وابستگي 
تاريخي به نفت نجات دهد و اين موضوع 
را مي توان يكي ديگر از دستاوردهاي مهم 

انقالب اسالمي برشمرد. 

قدس در گزارش خود دستاورد انقالب اسالمي درحوزه نفت و مديريت درآمدهاي نفتي را بررسى مى كند

43 درصد كاهش وابستگى به نفت حركت هاى تزئينى 
دولت در اقتصاد

از پيروزى انقالب اسالمى تا اكنون كه چهلمين 
سال خود را سپرى مى كند، ايران هيچ گاه از 
شــرايط تحريمى بيگانه نبوده است، در واقع 
جمهورى اســالمى از همان آغازين ماه هاى 
پيروزى خود كم و بيش تحت تحريم ها قرار 
داشته و برنامه ريزى هاى مسئوالن همواره بر 
مبناى تحريم ها بوده است، از اين رو با توجه 
به در ازاى تحريم در سابقه اقتصادى كشور، 
پذيرش شرايط اقتصادى موجود و مسائل آن 
به تحريم ها و مقصر جلوه دادن صرفاً آمريكا 
و عبور از مســئوليت مســئوالنى كه عامل 
چنين وضعيتى بوده اند، منصفانه نيســت.در 
واقع بايد گفت اميــد دولت آقاى روحانى به 
كاهش تحريم ها و برنامه ريزى براساس عدم 
تحريم ها؛ مهم تريــن اولويت آقاى روحانى را 
در دولت اول خود بر مبناى حذف يا كاهش 
تحريم ها و سياست بين الملل قرار داد؛ بنابراين 
دولت براى پيچيدن اين نسخه از برنامه ريزى 
اقتصــادى و اجتماعى و توجــه به مطالبات 

مردمى عقب ماند.
هر چند دولت براى توجيه كوتاهى ها و فشارهاى 
اقتصادى بر آن اســت تا به هر نحوى تحريم ها 
يا آمريكا را عامل اساســى عنوان كند و خود را 
مبراى از ايجاد چنين وضعيتى نشــان دهد، اما 
همه مــردم ايران به اين موضــوع اذعان دارند 
كه مسئله آمريكا با ايران موضوعى كوتاه مدت 
نيســت، بلكه به درازاى عمر جمهورى اسالمى 
است؛ بنابراين دولت بدون توجه به اين موضوع 
برنامه ريزى هاى الزم را براى دوران تحريم مورد 
توجه قرار نداد. دولت آقاى روحانى بعد از عدم 
نتيجه مطلوب در حوزه توافق برجام و عدم اتخاذ 
راهبرد جدى در حوزه اقتصادى، قادر به اجراى 
برنامه هاى اقتصادى خود نبود و چون نســخه 
واحدى براى عبور از مشكالت نداشت پيچيدگى 
اقتصادى، معيشــت نامطلوب، افزايش بيكارى 
و تعطيلى بنگاه هاى اقتصــادى و... را به گردن 
تحريم ها و آمريكا در خروج از برجام مى اندازد؛ 
در حالى كه همه به اين موضوع واقف هستند كه 
تيم اقتصادى و مديران دولتى راهبرد جدى براى 
خروج از مســائل ندارند و متأسفانه عدم اتخاذ 
تصميمات مديريتى و عدم كوتاه كردن دســت 
دالالن و رانت خــواران از اقتصاد ايران، منجر به 
افزايش و گســترش دامنه مشكالت اقتصادى 
شده، يقيناً در چنين شرايط مديريتى احتمال 
حاد شدن وضعيت اقتصاد كشور در ماه و سال 

آينده دور از ذهن نيست.
هر چنــد بســيارى از كارشناســان در طول 
دولت هاى آقاى روحانى بر اين نكته تأكيد كردند 
كه دولت بايد از پتانسيل داخلى نظام براى حل 
مشكالت اقتصادى استفاده كند، اما عدم توجه 
دولــت به موارد عنوان شــده منجر به افزايش 
مشــكالت اقتصادى جامعه و آســيب ديدگى 
مضاعف معيشت مردم شد. آسيب هاى اقتصادى 

مولد آسيب هاى اجتماعى است.
بى برنامگى دولت در تغييــر وزرا و عدم كارايى 
وزراى جديد به منصه ظهور رسيد، به نحوى كه 
با تغيير وزير صنعت، مشكالت خودروى كشور و 
تأمين قطعات و ساير دغدغه هاى مردم در اين 
حوزه همچنان به قدرت خود باقى است. دولت 
در حــوزه تحوالت ارزى و قيمت گذارى نرخ ارز 
عملكرد قابل دفاعى ندارد؛ عملكرد غيرمديريتى 
دولت در همه حوزه ها منجر به تورم شــديد و 
افزايش نگرانــى مردم از تأمين نشــدن اقالم 
معيشــتى و خوراكى شده اســت؛ بنابراين در 
جمع بندى مى تــوان گفت تيم اقتصادى دولت 
راهبرد قابل دفاعى در عبور از مشكالت و توسعه 

و رشد اقتصادى نداشته است. 
امروز اصلى ترين خواست مردم از آقاى روحانى و 
دولت ايشان عبور سريع از مشكالت است. ماندن 
در حركت هاى تزئينى و مانور دادن هاى ويترينى 
به نفع جامعه و دولت نيست. بى شك همه مردم 
مى دانند ناكارآمدى دولت و مسئوالن را نمى توان 
پشــت تحريم ها پنهان كرد و سخن گفتن هاى 
فرافكنانه براى مردم نان و آب نمى شــود از اين 
رو انتظار مى رود دولت تا فرا رسيدن عيد نوروز 
حركت جدى در راستاى تأمين معيشت و عبور 

از بحران هاى اقتصادى ايجاد شده انجام دهد.

يادداشت
دكتر رحمان سعادت 
اقتصاددان

قيمت هاى دلبخواهى به جاى قيمت هاى كارشناسى 

تفريغ بودجه از انحرافات عجيب سازمان خصوصى سازى پرده برداشت

گزارش روز

چهره روز

 سرمايه نيوز  سازمان خصوصى سازى اين روزها زير تيغ 
انتقادات است؛ روزى نيست كه خبرى از عملكرد پورى حسينى، 
رئيس پر حاشيه اين سازمان به گوش نرسد. يك روز از واگذارى 
به رئيس سازمان خبر مى رسد و روز ديگر  بزرگ  مجتمعى 

ماجراى عجيب واگذارى آلومينيوم المهدى به ميان مى آيد.
اين روزها نيز گزارش تفريغ بودجه سال گذشته بار ديگر پاى 
يكى از پرحاشيه ترين و البته پررانت ترين سازمان هاى كشور را 
به ميان كشيده است. آن گونه كه در گزارش تفريغ بودجه سال 
1396، «سازمان خصوصى سازى از ابتداى سال 1380 تا پايان 
سال 1396 تعداد 835 شركت داراى سهام دولتى را با مبلغى 
بيــش از 144 هزار ميليارد تومان واگذار كرده اســت». خبرى 
از عملكرد كنونى اين شــركت ها نيســت و نام كسانى كه اين 

شركت ها را خريده اند نيز هيچ گاه به صورت رسمى اعالم نشده 
است؛ مگر در مواردى كه اعتصاب شكل گرفت يا حاشيه ها زياد 
شد.ديوان محاسبات در گزارش ساالنه خود گفته واگذارى هاى 

سال 1396 مغاير با قوانين و مقررات بوده است. 
عــادل آذر در صحن علنى مجلس درباره اين واگذارى ها گفته 
بود، خريداران كســانى بوده اند كه اهليت نداشته اند و عالوه بر 
آن قيمت كارشناسى براى واگذارى ها به مراتب كمتر از قيمت 

واقعى بوده است.
آن گونه كه در گزارش تفريغ سال 1396 آمده، خريداران هيچ 
كدام از شــركت هاى پااليش نفت كرمانشاه، نيشكر هفت تپه، 
هپكو اراك و ماشين سازى تبريز، ريخته گرى ماشين سازى تبريز 
و امالك ائل گلى در تبريز، اهليت و تخصص كافى نداشته اند و 

همين مسئله سبب بروز ضرر و زيان به بيت المال شده است.

 قيمت هاى كارشناسى يا قيمت هاى دلبخواهى؟
نكته مهمــى كه در گزارش تفريغ بودجه ســال 1396 آمده، 
تخفيف هاى عجيب توسط كارشناسان سازمان خصوصى سازى 

بوده است. 
در گــزارش تفريغ بودجه آمده قيمت كارشناســى شــركت 
پااليش نفت كرمانشــاه 617 ميليارد تومان بوده كه سازمان 
خصوصى ســازى در اقدامى عجيب براى خريــدار 70 درصد 
تخفيف قائل شــده و آن را با رقــم 199 ميليارد تومان واگذار 

كرده است.
اين مســئله پيش از ايــن در واگذارى پر حاشــيه آلومينيوم 
المهدى اتفــاق افتاده بود؛ احمد توكلى گفته بود: «ســازمان 
خصوصى سازى، آلومينيوم المهدى را با پيشنهاد 929 ميليارد 
تومان واگــذار مى كند، اين در حالى بوده كــه ارزش زمين و 

تأسيسات اين مجتمع 822 ميليارد تومان بوده است. 
يعنى ســازمان خصوصى سازى نه تنها قيمت برند شركت كه 
حتى مبلغ شمش هاى موجود در انبار كه ابتدايى ترين موارد در 

فروش بوده را محاسبه نكرده بود».
ديوان محاســبات در گزارش تفريغ بودجه سال گذشته درباره 
اين تخلفات نوشــته، بخش اعظمــى از دارايى هاى آلومينيوم 
المهدى و هرمزال به ارزش تقريبى 500 ميليارد تومان اساساً 
ارزيابى نشده بود! ضمن اينكه اين شركت بيش از 260 ميليارد 

تومان كمتر از ارزش واقعى اش قيمت گذارى شده است.
در بخشى از گزارش تفريغ بودجه آمده با توجه به بررسى هاى 
ميدانى صورت گرفته از سوى ديوان محاسبات برآورد ارزش 
واقعى ســهام شركت كشــت و صنعت مغان بيش از 4000 
ميليارد تومان بوده اســت كه سازمان خصوصى سازى آن را 
با رقم 1850 ميليارد تومان واگذار كرده اســت؛ رقمى كه از 
نصف ارزش واقعى آن نيز كمتر بوده اســت. كشت و صنعت 
مغان به «يونس ژائله» صاحب شــركت شيرين عسل واگذار 

شده است.

شاكرى: كنترل نرخ ارز 
نيازمند كنترل واردات است

يك كارشناس ارزى با اشــاره به ابعاد بازار ارز و 
نيروهاى فعــال در بازار گفت: تا وقتى دورنماى 
افزايش قيمت وجود نداشته با شد، تثبيت نرخ ارز 
شــدنى نيست و در گام نخســت بايد با تدوين 
راهبردى بازار ارز مشخص شو د كه چه كارى بايد 
انجام دهيم و چه اهدافى داريم. مجيد شــاكرى 
اظهار داشــت: بانك مركزى در دوره جديد به درســتى در ابتدا وارد بازار نقد شد و 
سياســت متفاوتى با دوره پيش در ايــن                                                                                                                                                                                                                                                             حوزه اتخاذ كــر د. در دوره پيش فقط ارز 
مى فروخت و همين موجب كاهش ذخاير ارزى شد، ا ما در دوره جديد به فروش و خريد 
ارز مبادرت مى كند، به طورى كه به قيمت پايين مى فروشد و به قيمت باال مى خرد.
و ى با بيان اينكه در شرايط كنونى ا گر بخواهيم نرخ ارز را كنترل كنيم بايد واردات را 
كنترل كنيم، گفت: در كوتاه مد ت امكان كاهش قابل توجه واردات نيست و ما را وارد 
يك وضعيت دوگانه مى كند.به گفته و ى، بازار متشــكل ارزى كه قرار است              به صورت 
نقدى راه اندازى شــو د،  سياست گذارى درستى است،                                                                                                                                                                                                                                                             ا ما بايد بر ا ى بخش حواله اقدام 
ديگرى ترتيب داد. در شرايط كنترل ارز حضور ما لى بانك مركزى در بخش حواله الزم 

است                                                                                                                                                                                                                                                             و در شرايط تحريمى داشتن يك حساب به اين                                                                                                                                                                                                                                                             منظور چندان منطقى نيست.

 INSTEX دهقان: آمريكا و اروپا در
براى ايران دام پهن كرده اند

نايب رئيس فراكســيون نماينــدگان واليى 
مجلس، جزئيات دامى كــه اروپا و آمريكا در 
قالب INSTEX براى ايــران پهن كرده اند را 
تشريح كرد.محمد دهقان گفت: در سال، حدود 
750 ميليون دالر شركت هاى داروسازى، مواد 
اوليه دارو از چين و هند وارد مى كنند.عالوه بر 
حدود 750 ميليون دالر مواد اوليه، واردكنندگان دارو نيز از دولت ارز مى گيرند و 
داروهايى وارد مى كنند كه مشابه داخلى آن وجود دارد، اما به دليل برخى ارتباطات، 
سودجويى ها و در مواردى ضرورت ها اين واردات انجام مى شود.وى، INSTEX را 
دام اروپــا با هماهنگى آمريكا بــراى ايران خواند و گفت: دامــى كه اروپايى ها با 
هماهنگى آمريكا براى ايران پهن كرده است، اين است كه ما از اروپا با ارز دولتى 
4200 تومانى محصول نهايى دارو را وارد كنيم.اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه 
اروپا مواد اوليه دارو ندارد، گفت: اگر بر اساس اين ساز و كار، محصول نهايى دارو را 
از اروپا وارد كنيم، هزينه ارزى واردات دارو به كشور ممكن است بتدريج به حدود 
20 برابر افزايش يابد و شايد ايران بر اساس اين سازوكار مجبور شود بتدريج حدود 

40 ميليارد دالر ارز صرف واردات دارو به كشور كند.

توكلى: روحانى به نامه هشدارآميز كارشناسان 
بانك مركزى درباره التهابات ارزى بى اعتنايى كرد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
نامه هشدارآميز كارشناسان بانك مركزى در مهر 
96، گفــت: آقاى روحانى ضمن رد اين                                                                                                                                                                                                                                                             تحليل، 
مى گويد ما هم اكنون در بهترين وضعيت ارزى 
قرار داريم و اين                                                                                                                                                                                                                                                             گزارش غلط است                                                                                                                                                                                                                                                            .توكلى ا فزود: 
در اين                                                                                                                                                                                                                                                             نامه نســبت به محدود شدن كانال هاى 
ارزى هشدار د ا ده شده و سياست كنترل تقاضاى ارز پيشنهاد شده بود. عراقچى اين                                                                                                                                                                                                                                                             
نامــه را به ســيف، رئيس كل وقت بانــك مركزى مى دهد و او هم ايــن                                                                                                                                                                                                                                                             نامه را به 
رئيس جمهور مى رساند.وى ادامه داد: آقاى روحانى ضمن رد اين                                                                                                                                                                                                                                                             تحليل كارشناسان 
بانك مركزى، مى گويد: ما هم اكنون در بهترين وضعيت ارزى قرار داريم و اين                                                                                                                                                                                                                                                             گزارش 
غلط است                                                                                                                                                                                                                                                             و نرخ ارز از 3800 تومان نبايد باالتر برود.و ى با تأكيد بر اينكه بايد با مردم 
صادقانه برخورد كر د، گفت: ا گر مردم ببينند مسئوالن به فكر خودشان هستند و كار 
خودشان را مى كنند، هيچ وقت به حرف مسئوالن گوش نخواهند كر د و همين مسئله 
موجب كاهش اثرگذارى سياست ها مى شو د.توكلى گفت: بايد محاسبه شود كه نرخ 
مناسب ارز براى اقتصاد ايران در شرايط فعلى چقدر است؛ وقتى نرخ به دست آمد، 

سياست ها در جهت تثبيت نرخ در آن عدد بايد به كار گرفته شود.

 از سال 1389 به 
بعد يعني سال 
تأسيس صندوق 
توسعه ملي، روند 
فزاينده كاهش 
وابستگي به 
درآمدهاي نفتي 
در بودجه عمومي 
كشور آغاز شد و 
از 75 درصد در 
انتهاي رژيم پهلوي 
به 32 درصد در 
سال 1397 رسيد، 
يعني در طول 40 
سال، 43 درصد از 
وابستگي بودجه به 
نفت كاسته شد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

تعديل نيرو در وزارت علوم   ايلنا:وزيرعلوم درباره قطع همكارى با برخى نيروهاى درون قراردادى گفت: تعدادى نيرو داريم كه به صورت نيروهاى درون قرارداد و با همكارى يك دستگاه در بخشى از وزارت 
علوم مشغول به كار شدند. طبعاً وقتى نيازى به اين افراد نباشد، بايد به سيستمى برگردند كه طرف قرارداد با ما بوده است.منصور غالمى افزود: نمى شود وقتى شركتى كارش تمام شد، نيروهايش را بگذارد و فقط 

كاغذهايش را ببرد.وى گفت: وزارت علوم فعالً نيروهاى قراردادى، رسمى و پيمانى خود را تعديل نمى كند.

معاون گردشگرى ميراث فرهنگى:
زمان اجراى «سفر قسطى» اعالم شد

ايســنا: معاون گردشگرى ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
با اين توضيح كه طرح «سفر ارزان» 
همان سفر اقساطى است كه با هدف 
آسان سازى مسافرت در داخل كشور 
قرار اســت اجرا شــود، گفت : اين 
طرح پس از تعطيــالت نوروز 98، 
به صورت رسمى اجرا مى شود.ولى 

تيمورى با بيان اين كه بسته هاى «سفر قسطى» در حال آماده سازى است، گفت: 
در توافقى كه با تشكل صنفى آژانس هاى مسافرتى صورت گرفته قرار است آن ها 
بسته هاى سفر را تهيه كنند، از طرف بانك نيز براى ارائه خدمات سفر به صورت 
اقساط، حمايت شوند. مردم براى سفر به مقصد دلخواه خود هزينه اى را به صورت 
پيش پرداخت بدهند و بقيه هزينه سفر را هم تقسيط كنند.وى يادآور شد: اين 
بســته هاى سفر كه همچنان درحال طراحى است به مناطقى انجام مى شود كه 
چندان مقصد سفر نيست؛ عالوه بر اين سعى شده با كيفيت ترين خدمات براى اين 
بسته ها در نظر گرفته شود. در اين ميان سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى هم موظف بود با بانك ها رايزنى و توافق كند تا تسهيالتى را در اختيار 
آژانس ها و ديگر تأسيسات گردشگرى قرار دهند. دو بانك براى اين طرح انتخاب 
شد. با صدا و سيما هم مذاكره شده است كه به محض آغاز اجراى طرح، سفرهاى 

آن را رايگان پخش كند.

مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ:
نگاه بخشى و صنفى به ايثارگران درست نيست

گروه جامعــه- محمود مصدق: 
مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران 
تهران بزرگ نگاه بخشــى و صنفى 
به ايثارگران را مشــكل عمده براى 
ارائه خدمت شايسته به اين جامعه 
دانســت و گفت: اگر اين مشــكل 
برطرف شود ساير مشكالت جانبازان 

و ايثارگران مرتفع مى شود.
نادر نصيرى در نشســت خبرى صبح ديروز خود در پاسخ به قدس درباره عمده 
مشــكالت پيش روى بنياد براى ارائه خدمت شايســته به ايثارگران گفت: نگاه 
بخشــى و صنفى به بنياد شــهيد و امور ايثارگران درست نيست. يعنى اين كه 
بگوييم بنياد شهيد و ايثارگران مثل كميته امداد و بهزيستى يك سازمان است، 
درست نيست. چون ايثارگران مستحق كمك نيستند. آن ها محق خدمت هستند 
و ما بايد به بهترين نحو به آن ها خدمت كنيم. اگر قرار است خدمت شايسته به 

ايثارگران ارائه كنيم بايد نگاه بخشى و صنفى مسئوالن را از بنياد حذف كنيم. 
وى ســپس به بحث پاداش خدمت ايثارگــران پرداخت و گفت: پاداش خدمت 
همه خانواده هاى شهدا تا پايان سال 94 تصفيه شده است. پاداش خدمت سال 
95 هم متناسب با اعتباراتى كه دولت تخصيص مى دهد و همچنين متناسب با 
محروميت استان در حال پرداخت است به طورى كه تاكنون ايثارگران حدود 20 
استان پاداش خدمت سال 95 را دريافت كرده اند. نصيرى گفت: با توجه به رويكرد 
مثبت دولت در زمينه ايثارگران اميدواريم بتوانيم در كوتاه ترين زمان پاداش ها را 
پرداخت كنيم. وى در پاسخ به پرسش ديگر قدس درباره وضعيت بيمه تكميلى 
جانبازان هم گفت: در حال حاضر بالغ بر يك ميليون و 700 هزار نفر از ايثارگران 

مشمول بيمه تكميلى هستند.
نصيرى بودجه ســال 98 بنياد شهيد و امور ايثارگران را 13 هزار ميليارد تومان 
اعالم كرد و گفت: البته پيشــنهاد ما 20 هزار ميليارد تومان بود، اما با توجه به 
شرايط اقتصادى فقط 13 هزار ميليارد تومان از سوى دولت تصويب شده است. 
البته اميدواريم گشايشى در وضعيت اقتصادى كشور در سال آينده رخ دهد در 
اين صورت دولت قطعاً با اولويت نسبت به اعتبارات اين بنياد تجديدنظر مى كند. 

رئيس مركز جذب خبر داد
تخلف استادان براى تدريس در چند دانشگاه

مهر: رئيس مركز جذب وزارت علوم با اشاره به تخلف برخى استادان براى تدريس 
در چند دانشگاه گفت: يك استاد نمى تواند در دو دانشگاه عضو هيئت علمى باشد، 
اين كار تخلف است.محمدرضا رضوان طلب ادامه داد: اما اين استاد مى تواند در يك 
دانشگاه عضو هيئت علمى بوده و در چند دانشگاه، با كسب موافقت دانشگاهى كه 
عضو هيئت علمى آن است، تدريس كند.وى تأكيد كرد: اگر دانشگاه موافقت كند، 
استاد مى تواند بخشى از وقت خود را در دانشگاه ديگرى سپرى كند. حتى اگر آن 
تدريس در روزهاى تعطيل باشد استاد مذكور بايد موافقت دانشگاه خود را كسب 

كند، غرض از اين كار اين است كه يك انسجام و هماهنگى وجود داشته باشد.
رضوان طلب در مورد اينكه آيا آمارى از اســتادانى كه به جز دانشگاه خودشان 
در چند دانشگاه ديگر تدريس مى كنند وجود دارد، گفت: آمارى نداريم، اما افراد 
زيادى هستند كه بدون اطالع دانشگاه خود در جاى ديگرى كار مى كنند، حتى 
مواردى به ما گزارش شــده كه يك استاد در 3 يا 4 دانشگاه عضو هيئت علمى 
تمام وقت شده است.وى ادامه داد: براساس مقررات، اين استادان موظف هستند 
ســاعت هايى را تدريس كنند، ساعت هايى پژوهش داشــته و ساعت هايى را 

دراختيار دانشجويان باشند. مجموع اين ها 40 ساعت در هفته مى شود.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور خبر داد
تبديل وضعيت برخى بازنشستگان در دستگاه هاى ادارى

مهر:رئيس سازمان بازرسى كل كشور گفت: برخى از بازنشستگان دستگاه هاى 
ادارى، وضعيت قرارداد خود را تغيير دادند.

ناصر سراج در خصوص آخرين وضعيت اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان 
در دستگاه هاى دولتى، اظهار داشت: ما قانون منع به كارگيرى بازنشستگان را اجرا 
كرديم و تقريباً تا جايى كه بنده مى دانم، بازنشسته اى كه با شرايط قيد شده در 
قانون سر كار باشد، سراغ نداريم.سراج گفت: ممكن است برخى بگويند فالن فرد 
مشمول هنوز مشغول به كار است، در خصوص اين دسته از افراد بايد گفت اين ها 
كسانى هستند كه وضعيت قرارداد خود را به قرارداد 60 ساعتى تبديل كردند با 
اين حال بازنشسته بدون مجوز ما سراغ نداريم اما اگر كسى مى داند اطالع بدهد.

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى:
سرانه غذاى هر زندانى حدود 5000 تومان است 

زندان ها  ســازمان  رئيــس  ايرنا: 
و اقدامــات تأمينــى و تربيتى، از 
پيشنهاد اين سازمان براى افزايش 
دو برابرى ســرانه غذا و 2,5 برابرى 
سرانه بهداشــت زندانيان در اليحه 
بودجــه 98 خبر داد.اصغر جهانگير 
اظهار داشــت: طبق اعتبارى كه در 
بودجه پيش بينى شده، سرانه غذاى 

هر زندانى حدود 5000 تومان اســت كه تقاضا كرديم با شرايط اقتصادى فعلى، 
حداقل دو برابر شــود.وى افزود: در بحث بهداشت هم سرانه بهداشت هر زندانى 
1250 تومان مدنظر قرار گرفته كه درخواست كرديم حداقل 3000 تومان شود. 

معاون وزير ارتباطات:
اوج مصرف اينترنت در شبكه ملى اطالعات 3 برابر شد

مهر: معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه اوج مصرف اينترنت از طريق شبكه ملى 
اطالعات به 1000 گيگابيت رسيد، گفت: در ابتداى امسال ميزان مصرف اينترنت 
در شبكه ملى 300 گيگ بود.حميد فتاحى اظهار داشت: اوج مصرف كاربران در 
شبكه ملى اطالعات به 1000 گيگابيت رسيد كه اين عدد در ابتداى امسال كمتر 
از 300 گيگ بود و اين موضوع نشــان مى دهد كه طى سال گذشته استفاده از 

سايت هاى داخلى بيش از سه برابر افزايش پيدا كرده است.
وى با اشــاره به اينكه يكى از اهداف توســعه شــبكه ملى اطالعات، رســاندن 
ترافيــك ارتباطى داخلى بــه ترافيك اينترنــت بين الملل اســت، گفت: هم 
اكنــون اوج مصرف اينترنــت 1400 گيگابيت بــر ثانيه برآورد مى شــود كه

اين عدد دور از ذهن نيست و فاصله كمى با اين هدف داريم.

خـــبر

گروه جامعــه- محمود مصدق: 
مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران 
تهران بزرگ نگاه بخشــى و صنفى 
به ايثارگران را مشــكل عمده براى 
ارائه خدمت شايسته به اين جامعه 
دانســت و گفت: اگر اين مشــكل 
برطرف شود ساير مشكالت جانبازان 

معاون گردشگرى ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
با اين توضيح كه طرح «سفر ارزان» 
همان سفر اقساطى است كه با هدف 
آسان سازى مسافرت در داخل كشور 
قرار اســت اجرا شــود، گفت : اين 
 ،
به صورت رسمى اجرا مى شود.ولى 

زندان ها  ســازمان  رئيــس 
و اقدامــات تأمينــى و تربيتى، از 
پيشنهاد اين سازمان براى افزايش 
 برابرى 
سرانه بهداشــت زندانيان در اليحه 
 خبر داد.اصغر جهانگير 
اظهار داشــت: طبق اعتبارى كه در 
بودجه پيش بينى شده، سرانه غذاى 

خبر

 جامعه/ اعظم طيرانى  شــايد بيش از 
هر زمانى شرايط امروز صندوق هاى متعدد 
بيمه اى مؤيد ضرورت تجميع آن هاست.
يعنى همان چالش چند ســاله ميان دو 

وزارتخانه بهداشت و رفاه.
وزارت بهداشــت كسرى منابع طرح بيمه 
سالمت همگانى را ناشى از قصور بيمه ها 
مى داند و مدعى است اگر بيمه هاى درمانى 
زير نظر اين وزارتخانه قرار گيرند، كارايى 
سيستم سالمت افزايش مى يابد، اما وزارت 
 رفاه منابــع بيمه ها را از امــوال كارگران 
دانسته و تأكيد مى كند كه نمى توان هر دو 
سمت عرضه و تقاضاى يك بازار را به خاطر 
مخاطرات اخالقى سيستماتيك در اختيار 

يك بازيگر قرار داد. 
اما نظر ديگــرى نيز بــر مديريتى واحد 
آن هــم غيــر دولتى تأكيــد دارد.نظرى 
كه كارشناســانى كه ما با آن ها گفت و گو 

كرده ايم بر آن تأكيد مى كنند.

 افزايش قدرت سازمان هاى بيمه گر
شهرام توفيقى؛ عضو انجمن علمى اقتصاد 
ســالمت ايران به اهميت تجميع بيمه ها 
اشــاره مى كند و مى گويد: بر اساس قاعده 
«اصــل كثــرت صندوق هــاى بيمه اى» 
هرچه تعداد بيمه شــدگان يك صندوق 
بيشــتر باشــد توان مالى و قدرت مانور 
آن صندوق نيز بيشــتر خواهــد بود؛بنابر 
اين وقتى از ســازمان هاى قدرتمند بيمه 
صحبت مى كنيم يعنى ضمن گردش مالى 
بهتر بتوانند از افراِد ســالم بيشترى پول 
دريافت كنند تا خدمات بهترى به بيماران 
ارائه دهند،اما اگر سازمانى به تعداد كافى 
بيمه گر نداشته باشد در ايفاى نقش خود 

ناتوان خواهد بود. 
دكتر توفيقى ادامه مى دهد: براساس تجربه 
كشــور هاى مختلف دنيا از جمله آلمان، 
تركيه و تايلند هر چه تعداد سازمان هاى 
بيمه گر كاهــش يابد، قدرت آن ها افزايش 
مى يابد، كه اين مهم در نهايت به نفع مردم 

خواهد بود. 
وى در خصوص اهميت تج ميع بيمه ها در 
ايران نيز مى گويد:در بحث تجميع بيمه ها 

بايد در گام نخســت سازمان هاى بيمه گر 
پايه كه دولتى هســتند و ســازمان هاى 
بيمه گر تجارى (بيمه هاى تكميلى) تحت 
يك مديريت واحد قــرار گيرند و مكمل 
يكديگر باشــند تا خدماتى را كه سازمان 
بيمه گر پايه نمى تواند ارائه دهد به سازمان 

بيمه گر تكميلى واگذار كند.

 وحدت فرماندهى بيمه ها 
وى در خصوص مزاياى تجميع بيمه هاى 
پايه مى گويد: نخســتين مزيت، افزايش 
قدرت مانور بيمه ها از طريق تجميع منابع 
و رهبرى واحد اســت و با توجه به اينكه 
بيمه گران عمده كشور ما سازمان تأمين 
اجتماعى، ســازمان بيمه ســالمت ايران، 
نيروهاى مســلح و كميته امداد هستند، 
بنابرايــن در طرح تجميــع، هدف، بيمه 
ســالمت و بيمه تأمين اجتماعى است و 
بايد در سازمان هاى مذكور ساز و كارهايى 
پيــدا كنيم تــا صندوق هايى كــه درون 
سازمان هاى بيمه گر پايه هستند، بتوانند 
به طــور كامل با هم ادغام شــوند. زيرا تا 
زمانى كه صندوق هاى متعدد درون خود 
ادغام نشــوند، ادغام دو سازمان با يكديگر 

دشوار است. 

 تجربه جهانى چه مى گويد؟
دكتر توفيقى مى گويد: اگر سبك مديريتى 
در ايران را بررسى كنيم متوجه مى شويم 

تا زمانى كه ســازمان بيمه سالمت تحت 
نظر وزارت رفاه بود وزير سابق بهداشت به 
شيوه هاى خاص و بدون در نظر گرفتن نظر 
بيمه ها خرج تراشى مى كرد، اما هنگامى كه 
تحت پوشش وزارت بهداشت قرار گرفت 
متوجه شد برخى تصميم گيرى ها نيازمند 
اجماع ملى اســت؛ بنابراين اگر قرار باشد 
طبق روال گذشــته وزارت بهداشت اداره 
شــود، بهتر اســت بيمه تحــت نظر اين 
وزارتخانه باشد، اما به لحاظ علمى و تجربه 
جهانى بهتر است «سازمان بيمه مركزى 
سالمت» تحت نظارت نهاد يا سازمانى به 

جز وزارت بهداشت باشد. 

 اصالحات نظام سالمت 
اما فرشيد يزدانى؛كارشناس رفاه و تأمين 
اجتماعى كه از مخالفان تجميع بيمه هاست 
مى گويد: «تجميع»، واژه اى مديريتى است 
كه براى بيمه هاى اجتماعى به كار مى رود 
و به معناى جمــع كردن منابع به همين 
شــكل موجود اســت؛ يعنى يك بخشى 
را دولــت پرداخت مى كنــد (مانند بيمه 
ايرانيان) و بخشى ديگر از دستمزد نيروى 
كار پرداخت مى شــود (مانند بيمه تأمين 
اجتماعى) كه اگر هدف مديريت يكســان 
باشد بايد اصالحاتى در نظام سالمت كشور 
انجام شــود،چرا كه در حال حاضر وزارت 
بهداشت خود توليد كننده،عرضه كننده و 
ناظر است و اين يك خطاى ساختارى در 

وزارت بهداشت است كه بايد اصالح شود. 
وى مى افزايــد: در بحــث تجميع بيمه ها 
ســازمان نظام پزشــكى نيز بايد اصالح 
شود، چرا كه اين سازمان نيز عرضه كننده 
خدمات درمانى است و نبايد عرضه كننده، 

قيمت را تعيين كند.
به گفته وى بــا توجه به اينكه ارائه دهنده 
خدمت، پزشكان و وزارت بهداشت هستند، 
بــا قــرار دادن بيمه ها در اختيــار وزارت 
بهداشت، در واقع فرايند خريد خدمات هم 
در اختيار وزارت بهداشت قرار مى گيرد، در 
حالى كه از لحاظ منطقى نمى توان پذيرفت 
همان فردى كه ارائه دهنده خدمت است، 
خريدار هم باشــد، زيرا چنين شــرايطى 
موجب مى شــود هزينه هــاى پِرت ايجاد 
شود و حداقل هيچ تعهدى براى مديريت 

هزينه ها و كاهش هزينه ها 
وجود نداشته باشد.

 ايجاد انحصارگرايى
يزدانى ادامه مى دهد: هم 
و  گذار  سياســت  اكنون 
توليت نظام درمانى كشور 
و همچنيــن ناظر وزارت 
بهداشت و خريدار بيمه ها 
هســتند كه زيرمجموعه 

وزارت تعــاون، كار و رفــاه 
اجتماعــى مى باشــند. در نتيجه وقتى 
خريدار بودن را هم به اختيارات مجموعه 
وزارت بهداشــت اضافــه  كنيــد، نوعى 
انحصارگرايــى به وجود مى آيد كه مغاير 

منافع مردم است.
 وى مى افزايد: اگر دولــت بخواهد قانون 
تجميع بيمه هــا را اجرا كنــد، بايد همه 
مناســبات اعم از اســتقالل ارائه كننده 
خدمــات و ناظر، جنس منابع و همســو 
كردن سهم پرداختى مصرف كنندگان(هم 
اكنون بيمه شــدگان تأمين اجتماعى 9 
درصد پرداخت مى كنند در حالى كه دولت 
6 درصد براى بيمه شدگان بيمه سالمت 
مى پردازد) تعريف شود تا مانند طرح تحول 
سالمت مردم و بيمه ها را با مشكل مواجه 

نسازد.

در گفت و گوى «قدس» با موافقان و مخالفان عنوان شد

تجميع بيمه ها ؛ نه گفتن به انحصارگرايى وزارت بهداشت 

نخستين مزيت 
تجميع بيمه ها 
افزايش قدرت 
مانور بيمه ها از 
طريق تجميع 

منابع و رهبرى 
واحد است

بــــــــرش

پول گوشى جنايت آفريد

قاتل خاموش بازهم حادثه آفريد

فارس: معاون مبــارزه با جرايم جنايى پليس 
آگاهــى تهران بــزرگ از دســتگيرى يكى از 
اتباع خارجه خبر داد كه طى نزاع و درگيرى، 
پسرخاله اش را بر سر اختالف حساب 60 هزار 
تومانى به قتل رسانده بود.ساعت 14:45 جمعه 
گذشته از طريق مركز فوريت هاى پليسى 110 
وقوع يك فقره درگيرى منجر به جنايت در يك 
مركز تجارى به كالنترى 134 شــهرك قدس 

اعالم شد.
با اعالم خبر اوليه، مأموران كالنترى در محل 

وقوع جنايت حاضر شــدند كه يكــى از اتباع 
خارجه حاضر در محل عنوان داشت كه فردى 
كه او هم از اتباع خارجه اســت پسرخاله 35 
ســاله اش را به قتل رســانده و پس از ارتكاب 

جنايت از محل متوارى شده است.
با تأييد خبــر اوليه، موضوع بــه اداره دهم و 
تشــخيص هويت پليس آگاهى تهران بزرگ 
اعالم شد و در بررسى صحنه جنايت مشخص 
شــد كه مقتول طــى يك درگيــرى و بر اثر 
اصابت ضربات جسم تيز به ناحيه قفسه سينه 

به قتل رسيده است.در ادامه تحقيقات، محل 
تردد قاتــل در محدوده خيابان مرواريد غربى، 
شناسايى شــد؛ بالفاصله تيم كارآگاهان اداره 
دهم به همراه مأموران كالنترى 134 شهرك 
قدس به اين محل مراجعه و متهم پرونده را 30 
دقيقه پس از وقوع جنايت و درحالى كه قصد 
داشــت تا با جمع آورى وسايل مورد نياز خود 
از تهران متوارى شــود، دستگير كردند.متهم 
29 ساله در همان تحقيقات اوليه به صراحت 
به ارتكاب جنايت اعتراف كرد و در اعترافاتش 

به كارآگاهان گفت: اختالف من و پسرخاله ام 
بــه خاطر 60 هزار تومان پول حاصل از فروش 
يك گوشى به يكديگر بود.سرهنگ كارآگاه على 
وليپور گودرزى، معاون مبارزه با جرايم جنايى 
پليس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم اين خبر 
گفت: با دستگيرى متهم و اعتراف صريح وى 
به ارتكاب جنايت، دســتور بازداشت موقت از 
سوى بازپرس پرونده صادر و متهم براى انجام 
تحقيقات تكميلى در اختيار اداره دهم پليس 

آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.

تسنيم: جسد زن و مردى جوان داخل اتاقك 
12 مترى در حوالى تهرانپارس كشف شد.

احمــد جواهرى؛ افســر آماده منطقه ســه 
عمليات آتش نشانى تهران اظهار كرد: محل 
حادثه يك اتاق اجاره اى 12 مترى است كه 
در زيرزمين يك مغازه تجارى قرار داشت.وى 
افزود: آتش نشانان شنبه شب گذشته پس از 

حضور در محل حادثه در حوالى تهرانپارس و 
بررســى اين مكان با پيكر بى جان زن و مرد 
جوانى مواجه شدند كه داخل زيرزمين افتاده 

بودند.
اين افســر آماده آتش نشــانى تهران گفت: 
احتمال دارد اين زن و مرد جوان بر اثر انتشار 
گاز مونوكسيدكربن از اجاق گاز و آبگرمكن 

روشــن، دچار گازگرفتگى شده و جان خود 
را از دست داده باشند.وى ادامه داد: استفاده 
غيراستاندارد از اجاق گاز براى گرم كردن اتاق 
و همچنين نصب نادرست و غيرايمن شيلنگ 
گاز در آبگرمكن روشن سبب شد گاز سمى 
منواكسيد كربن(CO) بشدت در فضاى اين 

مكان انتشاريافته و موجب گازگرفتگى شود.

در ادامه پيكر جان باختگان براى شناســايى 
هويت و تشخيص دليل دقيق مرگ به عوامل 

انتظامى تحويل داده شد.

قتل براى 60 هزار تومان!

كشف 2 جسد در اتاق 12 مترى

خط قرمز

اقدام مشكوك در بازار شكر

دالالن شكر كام مصرف كننده را تلخ كردند
عقيل رحمانى: طبق بررســى كارشناســان سازمان صمت 
خراسان رضوى مشخص شد كه برخى دالالن و سودجويان در 
بازار شكر براى كسب درآمدهاى نامشروع، در حال جمع آورى 

شكر و انبار آن ها به قصد گران فروشى هستند.

فروش شكر به جاى عمده فروشى در اختيار دالل!
شــكر يكى از ده ها قلم كاالى اساسى است كه دولت چه براى 
واردات آن و چه بــراى مصرف آن در چرخه صنعت و...، يارانه 
پرداخت مى كند.از همين رو چندى پيش كارشناسان سازمان 
صمت در پى وصول گزارش هاى مردمى در جريان قرار گرفتند 
كه افرادى منفعت طلب در مشــهد، به صورت كامالً هدفمند 
در حــال اجراى نقشــه اى بــراى افزايش قيمــت اين كاالى 
اساسى هستند.در حالى اين سرنخ به دست كارشناسان حوزه 
معاونت بازرسى سازمان صمت خراسان رضوى رسيد كه طبق 
مصوبه هاى موجود كارخانجاتى كه در زمينه توليد شــكر در 
كشور فعاليت مى كنند بايد شكر توليدى را به قيمت هر كيلو 
3000 تومان به دســت عمده فروش و خرده فروش برسانند؛ 
آن ها هم با احتساب 3 درصد افزايش قيمت و محاسبه هزينه 
حمل و نقل مى توانند حداكثر هر كيلو شكر فله را 3400 تومان 

در بازار به فروش برسانند.
اما در مقابل آنچه در پى تحقيقات تيم هاى كارشناسى معاونت 

بازرسى ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان مشخص شد 
اين بود كه فرايند تحويل شكر در برخى واحدهاى توليدى به 
عمده فروش ها درحالى داراى دشوارى هاى فراوانى است كه در 
مقابل، شــكر به راحتى هرچه تمام تر در اختيار برخى دالالن 

شكر قرار مى گيرد!

اقدام مشكوك دالالن در بازار شكر!
در حالى كه تمام تالش دســتگاه هاى نظارتى بر اين است كه 
شكر در اختيار دالالن قرار نگيرد تا از افزايش قيمت محصوالت 
توليدى كه شــكر به عنوان مواد اوليه آن شــناخته مى شود، 
جلوگيرى شــود و در نهايت مصرف كنندگان دچار ســختى 
نشوند، بررسى هاى كارشناسان معاونت بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان حاكى از آن است كه برخى افراد سودجو 
به صورت كامالً هماهنگ و براى ايجاد التهاب در بازار شــكر و 
نهايت افزايش قيمت كاذب درحال جمع آورى شــكر از سطح 
بازار هستند، از سوى ديگر هم اين افراد كه از دالالن بازار شكر 
و در ارتباط با برخى كارخانه هاى توليد شكر هستند، در تالشند 
كه با ايجاد فضاى غير واقعى در بازار شكر، مانع فروش شكر در 
بازار شــوند.همين اقدامات سودجويانه سبب شده است كه در 
چند روز گذشته قيمت شكر با افزايش 500 تا 600 تومان در 

هر كيلو در بازار مواجه شود.

 اخاللگران در نظام اقتصادى نقره داغ خواهند شد 
گزارش ما حاكى اســت، از ســويى اين اقدامات ســودجويانه 
مى تواند از مصاديق قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادى 
(اخالل در توزيع مايحتاج عمومى از طريق گران فروشى كالن 
ارزاق يا ســايرنيازمندى هاى عمومى و احتــكار عمده ارزاق يا 
نيازمندى هاى مزبور  و پيش خريد فراوان توليدات كشــاورزى 
و ســاير توليدات مورد نياز عامه و امثال آن ها به منظور ايجاد 
انحصار يا كمبود در عرضه آن ها) باشــد و طبق قانون هم براى 
عامالن آن جرايمى نظير اعدام، حبس و شــالق در نظر گرفته 
خواهد شــد كه مقام قضايى پس از رسيدگى به پرونده، شدت 

برخورد را تعيين كند.
در هميــن زمينــه پى برديــم برخى از عامــالن اين اقدام 
سودجويانه توسط كارشناسان سازمان صمت استان خراسان 
شناســايى و ديگر اقدامات مورد نياز در اين زمينه در حال 

پيگيرى مى باشد.

مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت 
بهداشت:

تهديد سالمت مردم 
با تجارت نمك دريا

جامعه  تغذيه  بهبــود  دفتر  مدير  ميزان: 
وزارت بهداشــت، گفت: نمك دريا نمكى 
تصفيه نشده است كه داراى انواع ناخالصى ها 
ازجملــه فلزات ســنگين اســت كه خطر 
ســرطان زايى آن ها به اثبات رسيده است و 
عالوه بر داشتن ناخالصى ها، نمك دريا داراى 
ميزان كم يد و يا حتى فاقد يد است كه نياز 

روزانه به يد را تأمين نمى كند.
زهرا عبداللهى درخصوص تبليغات گسترده 
استفاده از نمك دريا اظهار داشت: اين افراد 
نه تنها ســالمت مردم كشــور را به خطر 
انداخته بلكه موجب برگشت مشكل گواتر، 
تولد نوزادان بــا ناهنجارى هاى مادرزادى و 
بسيارى پيامد هاى زيانبار بهداشتى خواهند 
بود.وى بيان كرد: وجود اين ناخالصى ها در 
نمك دريا مى تواند منجــر به بروز عوارض 
نامطلوب در اندام هاى گوارشــى، كليوى و 
كبدى شده و در مواردى ايجاد مسموميت 
كند و حتى موجب ممانعت در جذب آهن 
موجود در وعده غذايى و در نتيجه ابتال به 

كم خونى ناشى از كمبود آهن شود.

پس از فاش شدن اطالعات؛
گوگل پالس 11 اسفند 

تعطيل مى شود

مهر: گوگل اعــالم كــرده 2 آوريل (11 
اسفند) محتويات سرويس «گوگل پالس» 

را حذف و اين سرويس را تعطيل مى كند.
  Google + به گزارش سى نت، محتويات
از 2 آوريــل 2019 ميالدى حذف خواهد 
شد.پس از آنكه در ماه اكتبر مشخص شد 
اطالعات 500 هزار نفــر از كاربران گوگل 
پالس فاش شــده است، شــركت گوگل 
تصميم گرفت قسمت خدمات مشترى اين 

شبكه اجتماعى را تعطيل كند. 
در اصل گوگل اعالم كرده بود اين سرويس 
در آگوست 2019 ميالدى تعطيل مى شود، 
امــا ماه قبل اعالم كرد كشــف باگ جديد 
شكاف هاى امنيتى بيشترى را در اين پلتفرم 
آشكار كرد و در نتيجه تاريخ تعطيلى آن را 

تسريع كرد.
از چهــارم فوريه 2019 افــراد نمى توانند 
پروفايل جديد در گوگل پالس ايجاد كنند. 
همچنين بــا اعالم تاريــخ دقيق تعطيلى 
اين ســرويس كاربران مى توانند تصاوير يا 

ويدئوهاى خود را ذخيره كنند.
طبق اعالم گوگل، اين شركت حساب هاى 
كاربرى گوگل پــالس را از تاريخ 2 آوريل 
تعطيل و صفحات، تصاوير، ويدئو و محتويات 

ديگر را حذف مى كند.

سخنگوى سازمان ثبت احوال كشور 
اعالم كرد

صدور كارت هاى هوشمند 
طى دو هفته

تسنيم: سخنگوى ســازمان ثبــت احوال 
كشور از عدم اعتبار كارت هاى ملى قديمى از 
اول فروردين 98 خبر داد و گفت: كسانى كه 
هنوز نسبت به ثبت نام و دريافت كارت ملى 
هوشمند اقدام نكرده اند تا پايان سال جارى 

فرصت دارند در اين زمينه اقدام كنند.
سيف اهللا ابوترابى گفت: از 48 ميليون نفرى 
كه اقدام به ثبت نــام كرده اند، 44 ميليون 
كارت ملى هوشمند صادر شده است و از اين 
تعداد تاكنون 43 ميليون و 500 هزار كارت 

در اختيار افراد قرار گرفته است.
ابوترابى درباره زمان صدور كارت هاى   ملى 
هوشــمند داخلى اظهار كرد: در دهه فجر 
فرايند صدور كارت هاى جديد آغاز خواهد 
شــد ضمن اينكه تمهيداتى در نظر گرفته 
شده است تا در هفته هاى آينده كارت ملى 
افرادى كه در سامانه ثبت نام كرده اند، صادر 

و در اختيار آن ها قرار گيرد.
سخنگوى سازمان ثبت احوال گفت: فرايند 
صدور كارت ملى هوشمند هم اكنون در دو 

هفته انجام مى شود.

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r
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روزنامـه صبـح ايـران

400 هزار ميليارد ريال به واحدهاى توليدى تزريق مى شود كرج - ايرنا:وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 400 هزار ميليارد ريال به دستور رئيس جمهورى براى تأمين نقدينگى 
و كمك به سرمايه در گردش به واحدهاى توليدى تزريق مى شود. رضا رحمانى افزود: اين مبلغ در بهمن و اسفندماه براى واحدهايى كه در چرخه توليد و فروش فعال هستند تزريق مى شود تا 

مشكلى بابت نقدينگى براى تكميل ظرفيت نداشته باشند.

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

پيروزى  از   بوشهر/سعيد رضايى  پس 
بى نظيرى  دستاوردهاى  اسالمى  انقالب 
نصيب كشور شده است مانند منطقه عسلويه 
كه اكنون به پايتخت اقتصادى و انرژى كشور 
تبديل  شده و بخش عمده گاز كشور در اين 
منطقه توليد مى شود، نقطه اى كه تا 20 سال 

پيش روستايى كوچك بود.
پارس جنوبــى را مى توان بى نظيرترين و يا 
حداقل يكى از كم نظيرترين دســتاوردهاى 
دوران انقالب اسالمى دانست كه نقش بسيار 
مهمى در تأمين سبد انرژى كشور و افزايش 

توليد ناخالص ملى دارد.
ميدان مشترك گازى پارس جنوبى به عنوان 
بزرگ ترين ميدان گازى جهان داراى 9 هزار 
و 700 كيلومترمربع وســعت 
اســت كــه بيش از هشــت 
درصد از گاز جهان را در خود 

جاى داده است.
6 هزار كيلومترمربع از ميدان 
گازى پارس جنوبى سهم قطر 
و سه هزار و 700 كيلومترمربع 
سهم ايران است و با توجه به 
برداشت  در  قطر  پيشــتازى 
از ايــن ميدان مشــترك، در 
ســال هاى اخير تالش بسيار 
زيادى براى رســيدن ميزان 
برداشت گاز ايران به همسايه 

جنوبى صورت گرفته است.
براى برداشت ســهم ايران 24 فاز خشكى 
طراحى شــده اســت كه تاكنون 13 فاز آن 
يعنى فازهاى يك تا 10 و فازهاى 12، 15 و 
16 به بهره بردارى رسيده است. اين فازها در 
شهرستان هاى عسلويه و كنگان استان بوشهر 
قرار دارند. البته برداشت گاز از برخى ديگر از 
فازها نيز در حال انجام اســت كه اين فازها 

هنوز افتتاح رسمى نشده اند.

بر اســاس اســتانداردهاى موجــود به طور 
ميانگين به ازاى هر فاز، يك ســكو و حدود 
10 حلقه چاه فعــال در دريا وجود دارد كه 
گاز و ميعانات گازى موجود در مخزن پارس 
جنوبى را به همراه آب شور از طريق خطوط 
لوله 36 اينچى به منطقه ويژه اقتصادى انرژى 

پارس وارد مى كند.

 وضعيت گذشته عسلويه
منطقه پارس جنوبى در جنوب استان بوشهر 
قرارگرفته است كه بخشى از آن در شهرستان 
عسلويه و بخشى در شهرستان كنگان قرار 
دارد. تا پيش از انقالب اسالمى اين مناطق با 

محروميت هاى گسترده اى روبه رو بودند.
عسلويه و نخل تقى دو روستاى كوچك بودند 
و ازنظر برخوردارى از امكاناتى نظير فضاهاى 
بهداشتى  زيرساخت هاى  مناسب،  آموزشى 
و درمانى، راه، آب و برق و گاز و... به شــدت 

عقب مانده بود.
هيچ گونه بهره بردارى از ميدان گازى پارس 
جنوبى به عنوان بزرگ تريــن ميدان گازى 
جهان صورت نگرفته بود و خبرى از اكتشافات 
گاز و اليه هاى نفتى و ايجاد تأسيسات عظيم 

نفت و گاز و پتروشيمى در اين منطقه نبود.
اكنون به لطف انقالب اسالمى شاهد اقدامات 
گسترده اى در راستاى بهره بردارى از ميدان 
مشترك گازى پارس جنوبى هستيم. ميدانى 
كه قطرى ها زودتر از ما بهره بردارى از آن را 
شــروع كردند ولى اكنون در برداشت با اين 
كشور برابر هستيم و در حال افزايش نسبى 

برداشت نسبت به كشور همسايه هستيم.
تأسيســات عظيم نفت و گاز و پتروشيمى 
در منطقه پارس جنوبى مستقرشده است و 
روزبه روز شاهد توسعه و پيشرفت بيشترى در 
اين منطقه و آغاز فعاليت شركت و صنعتى 

جديد هستيم.

فازهاى پــارس جنوبى يكى پس از ديگرى 
وارد مــدار توليد شــده اند و عالوه بر تأمين 
نياز كشور با وجود افزايش چشمگير ميزان 
مصرف گاز - بخشى از توليدات اين منطقه 

به خارج از كشور صادر مى شود.
صنايع و شركت هاى بزرگ پتروشيمى در اين 
منطقه فعال  شده اند و شاهد افزايش تعداد 
پتروشيمى ها هستيم. در كنار پتروشيمى ها 
صنايع پائين دست نفت و گاز و پتروشيمى 

نيز در اين منطقه در حال گسترش است.

 پارس جنوبى 
معادل 120 سال توليد نفت 

مسعود حسنى مديرعامل سابق مجتمع 
گاز پارس جنوبى بابيان اينكه عظمت و 
اهميت ذخاير پارس جنوبى بر هيچ كس 
پوشيده نيســت گفت: مخزن گاز پارس 
جنوبى، با 3 هــزار و 700 كيلومترمربع 
مســاحت داراى ظرفيــت 14 تريليون 
مترمكعــب گاز طبيعــى و 19 ميليارد 
بشكه ميعانات گازى است. اين مخزن 8 
درصد از ذخايــر گاز جهان و 50 درصد 

ذخاير گاز ايران را تشكيل مى دهد.
وى اظهار داشــت: ارزش مخــزن پارس 
جنوبى معــادل 155 هزار و 992 تن طال 
است، يعنى اگر اين مقدار طال را در كاميون 
بارگيرى كرده و در هر كاميون 20 تن طال 
قــرار گيرد، هفت هــزار و 800 كاميون و 
كاروانى به طول 78 كيلومتر خواهد شد؛ به  
عبارت  ديگر، مخزن پارس جنوبى ارزشى 
معادل 120 ســال توليد نفت كشور را در 

اختيار دارد.
حســنى ادامه داد: رســيدن به اين درآمد 
نيازمند تأسيساتى است كه ارزش افزوده ايجاد 
كند، به اين معنا كه تبديل گاز به محصوالت 
با ارزش و درواقع احياى اين ارزش و تزريق 

منابع مالى به كشــور، بر عهده مجتمع گاز 
پارس جنوبى است.

 پارس جنوبى 
بزرگ ترين دستاورد اقتصادى

از زمان پيروزى انقالب اسالمى ايران اتفاقات 
بزرگى در سطح كشور رخ  داده است كه در 
حوزه اقتصــادى و صنعت نفت، بزرگ ترين 
اتفاق كه صفرتا 100 آن پس از انقالب انجام 
شد، پارس جنوبى و منطقه ويژه پارس است.
ميدان بــزرگ گازى پارس جنوبى در دنيا 
بى نظير است و هشت درصد از گاز دنيا را 
در خود جاى  داده اســت؛ براى برداشت از 
اين ميدان گازى معادل 29 فاز استاندارد 
طراحى شده است كه بسيارى از اين فازها 
وارد مدار شده و بزودى چند فاز ديگر نيز 

وارد مدار خواهد شد.
در اين منطقه به  غير از توليد گاز، محصوالت 
جانبى نيز توليد مى شود كه مى توان به توليد 
محصوالت متنوع پتروشيمى، اتان، گوگرد، 

LPG و... اشاره كرد.
هرچند در سال هاى اخير و به دنبال تكميل و 
به بهره بردارى رسيدن فازهاى پارس جنوبى 
شاهد كاهش نســبى نيروى شاغل در اين 
منطقه هســتيم ولى روزگارى اين منطقه 
به صورت همزمــان حــدود 100 هزار نفر 
نيروى شاغل داشت. اين ميزان اشتغال بيانگر 
عظمت صنعت در اين منطقه است. مجموع 
نيروهاى شاغل در اين منطقه اكنون حدود 

50 هزار نفر برآورد مى شود.
دســتاوردهاى ايــن منطقــه در حالى به 
 دست آمده است كه كشــور ما در سال هاى 
اخير با سخت ترين تحريم ها روبه رو بوده است 
و در اين شرايط دست روى دست نگذاشتيم 
و بــا تكيه بر توان داخلى روند توســعه اين 

منطقه ادامه يافت.

نگاهى به يك دستاورد مهم در حوزه اقتصاد و انرژى

«عسلويه» روستايى كه قطب انرژى كشور شد

راه اندازى اينترنت پرسرعت در روستاهاى اردبيل
اردبيل- قدس: مديــركل ارتباطات و 
فناورى اطالعات اردبيل گفت: اينترنت 
پرســرعت در 528 روســتاى اســتان 

راه اندازى مى شود. 
بهروز رزمى در ديدار بــا نماينده مردم 
شهرستان هاى خلخال و كوثر در مجلس 
شوراى اسالمى در اردبيل اظهار داشت: 
در بخش سرمايه گذارى حوزه ارتباطات استان توجه ويژه اى به شهرستان هاى خلخال 
و كوثر شــده است به  طورى  كه 27 تا 30 درصد پروژه هاى حوزه ارتباطات استان به 

شهرستان هاى خلخال و كوثر تعلق  گرفته است.
وى با تشريح برنامه هاى آتى اين اداره كل در توسعه ارتباطى استان بيان كرد: تا پايان 
شهريورماه سال آينده تمام روستاهاى باالى 20 خانوار استان تحت پوشش تلفن همراه 
قرار خواهند گرفت. مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان اردبيل بابيان اينكه 
مقرر است تا پايان خردادماه سال آينده 86 روستاى استان تحت پوشش تلفن همراه 
قرار گيرند، گفت: از اين تعداد سهم شهرستان هاى خلخال و كوثر درمجموع 20 روستا 
خواهد بود. رزمى تصريح كرد: در مورد راه اندازى اينترنت پرسرعت روستايى در 528 
روستاى استان نيز 77 روستا سهم شهرستان خلخال و 69 روستا سهم شهرستان كوثر 
خواهد بود. مديركل ارتباطات و فناورى اطالعات اســتان اردبيل با اشاره به اينكه در 
استان از طريق راه اندازى چتر واى فاى در 56 نقطه گردشگرى امكان استفاده از اينترنت 
ميسر خواهد شد، افزود: از اين تعداد 13 نقطه مختص شهرستان خلخال و چهار نقطه 

مختص شهرستان كوثر است.

افزايش ظرفيت شيرين سازى آب دريا در بوشهر
آب  شركت  مديرعامل  بوشهر-قدس: 
و فاضالب اســتان بوشهر از توليد روزانه 
20 هــزار مترمكعب آب آشــاميدنى از 
تأسيسات آب شيرين كن خبر داد و گفت: 
بر اســاس برنامه ريزى تا شش ماه آينده 
ظرفيــت شيرين ســازى آب دريا براى 
تأمين آب آشــاميدنى بوشهر 40 درصد 
افزايش مى يابد.  عبدالحميد حمزه پور بابيان اينكه منابع تأمين آب آشاميدنى در استان 
بوشهر افزايش يافته است اظهار داشت: قبل از پيروزى انقالب اسالمى برخى از شهرها و 
روستاهاى استان بوشهر داراى شبكه آب رسانى بودند كه پس از پيروزى انقالب ضمن 
افزايش منابع آب آشاميدنى طرح شبكه آب رسانى در شهرها و روستاهاى استان بوشهر 
افزايش يافت. وى با بيان اينكه پيش از انقالب تنها 400 كيلومتر شبكه آب رسانى در 
استان وجود داشت گفت: اكنون اين ميزان به بيش از يك هزارم و 400 كيلومتر رسيده 
اســت و اين در حالى است كه تمام شهرهاى اســتان بوشهر داراى شبكه آب رسانى 
هستند. حمزه پور با بيان اينكه حل مشكالت آب رسانى استان بوشهر در اولويت قرار 
دارد بيان كرد: در اين راستا اعتبارات ويژه اى امسال براى اين مهم تخصيص  يافته است 
به  گونه اى كه شش پروژه آب رسانى با اعتبارى افزون بر 100 ميليارد تومان در دهه فجر 

امسال در استان بوشهر انجام مى شود.
مديرعامل آبفاى استان بوشــهر آغاز عمليات اجرايى پروژه و سه پروژه آب رسانى در 
شــهرهاى بوشهر، دالكى برازجان و شبانكاره را ازجمله طرح هاى آب رسانى دانست و 
افزود: امسال از 170 ميليارد تومان اعتبارات مصوب تملك و دارايى تاكنون 80 درصد 
آن تخصيص داده شده است. وى با بيان اينكه تخصيص اعتبارات در حوزه آب رسانى 
به 100 درصد مى رسد افزود: هرچند اعتبارات مصوب با توجه به بحران كم آبى استان 
بوشهر كم است اما با توجه به وضعيت بودجه اين تخصيص ها نشان دهنده اهميت و 

اولويت اين حوزه براى دولت است.

احداث شهرك تخصصى كفش در قم
قم-ايسنا: رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت قم گفت: 16 بهمن ماه نمايشگاه 
بين المللى كفش و دمپايى استان افتتاح 
و در همين روز كلنگ شهرك تخصصى 
كفش و دمپايى در شهرك شكوهيه به 

زمين زده مى شود. 
محمود ســيجانى با اشــاره به سياست 
بازســازى و نوسازى واحدهاى صنعتى و توليدى قم اظهار داشت: بازسازى و نوسازى 
واحدهاى فرسوده و مجهز كردن تجهيزات اين واحدها از سياست هاى اصلى استان در 

قبال پرداخت تسهيالت رونق توليد است.
وى با اشاره به تعداد واحدهاى راكد استان افزود: حفظ اشتغال و توليد واحدهاى موجود 
اولويت اصلى استان اســت، 500 واحد صنعتى استان قم راكد است، احيا و نوسازى 

واحدهاى صنعتى در اولويت سياست هاى اقتصادى قم قرار دارد.
وى تسهيالت پرداخت  شده در زمينه رونق توليد در قم را مورد توجه قرارداد و تصريح 
كرد: از ابتداى سال مالى امسال تا تاكنون 270 ميليارد تومان تسهيالت رونق توليد در 

قم پرداخت  شده كه 35 درصد كل تسهيالت 900 ميليارد تومانى را در برمى گيرد.
سيجانى با اشاره به ظرفيت قم در توليد فرش اضافه كرد: ساالنه 70 ميليون دالر فرش 
از قم صادر مى شود، برخى از صادرات قم به دليل عدم تكميل زنجيره تأمين مانند چوب 
و مبلمان به اســم شهرهاى ديگر ثبت مى شود. وى ابراز كرد: 16 بهمن ماه نمايشگاه 
بين المللى كفش و دمپايى استان قم افتتاح مى شود، سطح نمايشگاه بين المللى كفش 
و دمپايى اســتان از ساير نمايشگاه هاى كشور باالتر است. 16 بهمن ماه امسال كلنگ 

شهرك تخصصى كفش و دمپايى استان در شهرك شكوهيه به زمين زده مى شود.

بيمارستان زرند با كمبود اعتبار روبه رو است 
بابيان  فرمانــدار زرند  كرمان- قدس: 
اينكه مشكل اساســى كمبود اعتبارات 
براى اتمام و تكميل بيمارســتان سينا 
زرند اســت گفت: دو بيمارستان زرند با 
هم ادغام شــدند و تراكم بيمار در يك 
بيمارستان آســيب هاى زيادى به دنبال 
دارد.  حبيب اله خنجرى بابيان اينكه اين 
بيمارستان سال 86 كلنگانى شده است و حدود 11 سال از آغاز احداث آن مى گذرد 
اظهار داشت: ساخت اين بيمارســتان از سال 93 مجدداً فعال  شده و در حال حاضر 
باالى 94 درصد پيشرفت فيزيكى دارد. وى با بيان اينكه بيمارستان قديمى سينا زرند 
به دليل زلزله تعطيل  شده است عنوان كرد: به همين دليل دو بيمارستان زرند با هم 
ادغام شدند و مردم مشكالت زيادى دارند و تراكم بيمار در يك بيمارستان آسيب هاى 
زيادى از جمله آسيب هاى روحى بر بيماران دارد. فرماندار زرند با اشاره به اينكه زرند، 
بيمارانى از شهرستان هاى راور و كوهبنان را هم انجام مى دهد گفت: زرند يك شهرستان 
حادثه خيز و بحرانى است و زلزله هاى زيادى در اين شهرستان رخ مى دهد. وى با بيان 
اينكه تجهيزات پزشكى بيمارستان در شهرستان موجود است و مشكل اساسى كمبود 
اعتبارات براى اتمام و تكميل بيمارستان است افزود: سازمان بهره بردار يك سازمان است 
و سازمان سازنده بيمارستان يك سازمان ديگر كه اين مسئله مشكالتى را ايجاد كرده 
است. محمدجواد فدايى استاندار كرمان در بازديد از اين پروژه بر تسريع روند پيشرفت 
بيمارستان سينا زرند تأكيد كرد و گفت: بر اساس اظهارات پيمانكار ارديبهشت سال 

آينده بيمارستان افتتاح مى شود اما ما تأكيدداريم كه تا پايان سال جارى افتتاح شود.

عكس سلفى جان عكاس را گرفت
كرمان-قدس: رئيس دادگاه عمومى بخش كشكوييه رفسنجان در خصوص آخرين 
وضعيت پرونده مرگ جوان رفسنجانى در اثر برخورد با قطار گفت: در اين رابطه پرونده 
قضائى تشكيل  شده است و درصورتى  كه تخلفى صورت گرفته باشد با عاملين حادثه 
برخورد قاطع قضائى خواهد شد. اويس رياحى با اعالم اين خبر اظهار كرد: روز يكشنبه 
ساعت 16 و 50 دقيقه 5 جوان رفسنجانى براى تفريح و گرفتن عكس سلفى به روى 
ريل قطار احمدآباد بخش كشكوييه مى روند كه پس از نزديك شدن قطار، لوكوموتيوران 

با بوق هاى متعدد و عالمت هاى هشدار آنان را مطلع مى كند.
 اين مقام قضايى گفت: با هشدارها و عالمت هاى لوكوموتيوران چهار نفر از روى ريل 
كنار مى روند اما متأســفانه يك جوان 28 ساله كه بر روى دوربين خود متمركز بوده 
است لحظه آخر متوجه نزديك شدن قطار مى شود و هنگام فرار لباس وى به  قطار گير 

مى كند و متأسفانه روى ريل مى افتد و جان خود را از دست مى دهد.
وى افزود: بررسى هاى اوليه نشان مى دهد سرعت قطار در لحظه ورود به حريم ايستگاه 
احمدآباد كشــكوييه بيش ازحد مجاز و قانونى بوده است و عليرغم اينكه امكان توقف 

داشته است متأسفانه ترمز نكرده است.

متروى كرج تأخير دارد

كرج-قدس: نائب رئيس شوراى شهر كرج با 
اشاره به دو پروژه مهم مترو و كمربند شمالى 
كرج گفت: به نظر نمى رسد مترو تا شش سال 
آينده و كمربند شــمالى تا پايان عمر شوراى 

پنجم به بهره بردارى برسد. 
منصور وحيدى در جلسه شوراى شهر كرج با 
اشاره به وضعيت پروژه قطار شهرى كرج گفت: 
با توجه به وضعيت موجود به نظر نمى رسد اين 
پروژه تا شش ســال آينده نيز به بهره بردارى 
برسد هم چنان كه در خصوص پروژه كمربند 
شــمالى هم به نظر نمى رســد تا پايان عمر 

شوراى پنجم به بهره بردارى برسد.
وى با بيان اينكه براى توسعه شهر بايد اجراى 
پروژه هاى محلى و منطقــه اى را موردتوجه 
قــرارداد و فقــط روى پروژه هايى مثل مترو 
و كمربند شــمالى متمركز نشد ادامه داد: در 
شرايط فعلى كالن شــهر كرج به حدود هزار 
پاركينگ نياز دارد تا بخشى از مشكل ترافيك 

شهر مرتفع شود. 
وى اضافــه كــرد: هوشمندســازى ترافيك 
يكى ديگــر از راهكارهاى تســهيل در تردد 
خودروهاست كه بايد به صورت جدى ترى در 

دستوركار قرار بگيرد. 

اعزام كاروان سالمت به 
روستاهاى محروم زنجان

زنجان- ايسنا: مديرعامل جمعيت هالل احمر 
اســتان زنجان، از اعزام كاروان ســالمت به 

روستاهاى محروم استان خبر داد. 
شهرام ميرزايى اظهار كرد: در ايام اهللا دهه فجر 
امسال، به هر شهرستان يك كاروان سالمت 
اعزام مى شود تا روســتاهاى محروم منطقه 
را تحت پوشــش قرار داده و خدمات درمانى 

موردنياز را به صورت رايگان ارائه دهند. 
اين مســئول ادامــه داد: طرح ملــى كاروان 
سالمت به  منظور اجراى اهداف انسان دوستانه 
جمعيت هالل احمــر و حمايــت از زندگى 
و ســالمت انســان ها با رويكرد ارائه خدمات 
بهداشــتى و درمانى به مردم محروم منطقه 
و غربالگرى بيمارى هاى زنــان و كودكان در 

روستاهاى محروم انجام مى شود. 
وى افزود: اين طــرح در قالب ويزيت رايگان 
پزشكان عمومى و متخصص، تست قند خون، 
توزيع وسايل بهداشــتى، همچنين آموزش 
و مشــاوره به زنان توســط امور داوطلبان و 
همكارى معاونت بهداشت درمان و توان بخشى 
جمعيت هالل احمر اســتان زنجــان برگزار 

مى شود. 
ميرزايــى با تأكيد بــر اينكه پيــام انقالب، 
رسيدگى به اقشار محروم و مستضعفان جامعه 
است، تصريح كرد: هر كاروان سالمت متشكل 
از پزشكان عمومى، متخصص و جراح، پرستار، 
پيراپزشك، ماما، كارشناس تغذيه، روانشناس و 

كارشناس بهداشت محيط است. 

سيستان و بلوچستان ميزبان 
همايش سفالگران ايران

زاهدان-قدس: مديركل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى سيستان و بلوچســتان از برگزارى 
همايش ســفالگران ايران با همكارى دانشگاه 

هنر سيستان و بلوچستان خبر داد.
حسين مسگرانى افزود: اين همايش در دو 
مرحله با همكارى دانشــگاه هنر سيستان 
و بلوچســتان برگزار مى شود كه در مرحله 
اول بازديــد از كارگاه ســفال كلپورگان و 
در مرحله دوم با برگزارى ورك شــاپ ها با 
موضوعيت اقتصاد هنر و كسب وكار برگزار 

خواهد شد. 
وى با اشــاره به اين كه سفال كلپورگان باعث 
تأثيرگذارى در اقتصاد خانواده ها و معرفى اين 
فعاليت تاريخى درجهان شده است ادامه داد: 
اين همايش با حضور 30 هنرمند كشــورى 
و30 هنرمند استانى در زاهدان برگزار مى شود. 
مســگرانى خاطرنشــان كرد: اين همايش و 
كارگاه ها در دو مرحله از تاريخ 27 لغايت 30 
بهمن ماه با حضور اساتيد كشورى و استانى، 

برگزار مى شود 
وى بيان كرد: سفال كلپورگان در اين استان 
به عنوان تنها موزه زنده ســفال دنياست كه 
بانــوان اين منطقه با قدمت 7هزارســاله اين 

صنعت را حفظ كرد ه اند. 

خبر

پارس جنوبى را 
مى توان بى نظيرترين 
دستاورد انقالب 
اسالمى دانست كه 
نقش بسيار مهمى 
در تأمين سبد انرژى 
كشور و افزايش 
توليد ناخالص ملى 
دارد

بــــــــرش

حكايت سيل بندهايى كه به مويى بند است

مهار آب در خوزستان ضرورتى اجتناب ناپذير

گزارش خبرى

 اهواز-قــدس  بارش هاى سيل آســا در 
خوزستان هرچند براى بسيارى از مردم ايران 
كــه هورالعظيم و كارون را پر از آب دوســت 
داشــتند خبرى نشــاط آفرين بــود اما براى 
آن هايى كه حاال دسترنج يك ساله خود را زير 
خروارهــا گل والى مدفون مى بينند مرثيه اى 

غم انگيز است.
بنا بر اعالم كارشناسان سيل 500 هزار هكتار 
از زمين هاى زير كشت برده را فراگرفته است؛ 
بنابراين در ســال آينده چيزى براى برداشت 

وجود نخواهد داشت.
خوزستان كه مقام نخست كشور را در زمينه 
توليد ذرت، گندم، ســيفى جات و شكر دارد 
حال به واسطه اين ســيل ويرانگر دستش از 

روزى طبيعت كوتاه مانده است.
سيل چند روزى است كه دارايى كشاورزان را 
شسته و برده و جالب اينجاست كه مسئوالن 
باالدست ازجمله محمود واعظى رئيس دفتر 
رئيس جمهورى نيز آب پاكى را بر دستان مردم 
خسران ديده اين منطقه ريخته است و اعالم 
كرده: «قولى در خصوص پرداخت خســارت 
ســيل امسال نمى دهيم اما قول مى دهيم كه 
پيگيرى هاى الزم را در اين زمينه انجام دهيم»
رئيس دفتر رئيس جمهورى بابيان اينكه بايد 
روى موضوعاتى همچون اليروبى رودخانه ها 
و طراحى و احداث ســيل بندهاى جديد در 
استان خوزســتان كار شود تأكيد كرده است 
روى موضوعاتى مانند آبخيزدارى استان بايد 
تمركز شــود و اين نكته اى است كه پيش  از 
اين غفلت مسئوالن در خصوص آن منتج به 

حوادثى اينچنينى شد.
خوزســتان سال هاســت كه با خشكســالى 
دست وپنجه نرم مى كند و شايد همين موضوع 
موجب شد تا مسئوالن بيش از گذشته نسبت 

به سيل بندها و اليروبى بى توجهى كنند.
خشكســالى هاى اخير در استان هاى مختلف 
كشور موجب شــد تا ساخت سد و آب بند ها 

به فراموشــى سپرده شــود؛ موضوعى كه با 
شــدت گرفتن بارش ها در ســال گذشته و 
جارى و خســارت هاى ناشى از آن و هدررفت 
آب هاى جارى باعث شــد تا دوباره ايجاد اين 

زيرساخت ها مورد توجه قرار بگيرد.

 حادثه تكرارى
هرچند كه ســال 1395 تجربه اى مشــابه 
امروز خوزســتان در جارى شدن سيالب ها 
شاهد بوديم اما ظاهراً تأثيرى در مسئوالن 
بــراى جــدى گرفتن بحث آبخيــزدارى و 

اليروبى نداشت.
در سال 95 سيل بند ها در شوش و روستا هاى 
آن و روستا هاى«شوشــتر» و «باوى» و بخش 

مركزى اهواز به كلى از بين رفت.
در اين ســيل 20 هزار هكتار از زمين هاى 
كشاورزى و 36 روستاى اين شهرستان پس 
از رهاسازى آب از سد دز دچار سيالب شد 
و به زيــر آب رفت و بالغ بر 9 هزار ميليارد 
ريال خســارت به برخى مناطق خوزستان 

وارد شد.

 سيل بندهاى قديمى 
مديركل مديريت بحران خوزستان در همين 
راستا مى گويد: متأسفانه بسيارى از سيل بندها 
در خوزســتان پيش از انقالب و برخى نيز در 

سال هاى جنگ ساخته  شده اند. 
كيامرث حاجــى زاده با بيان اينكه مســئله 
اليروبى رودخانه ها بايد مورد توجه وزارت نيرو 
قرار بگيرد، اظهار مى كند: بايد به جد مسئله 
اليروبى رودخانه هاى خوزســتان موردتوجه 
قرار بگيرد و نسبت به ترميم يا احداث سيل 

بندهاى جديد اقدام شود. 

 خوزستانى ها محروم از دريافت 
خسارت

حاجى زاده با اشاره به عدم پرداخت خسارت 
كشــاورزان در سيالب ســال 95 خوزستان، 
ادامه داد: تاكنون اين خســارت به كشاورزان 
پرداخت نشده و اين موضوع باعث گله مندى 

مردم شده است.
وى با اشــاره بــه اين موضوع كه متأســفانه 
اعتبارات ماده 10 و 12 مانند خسارت سيالب 

ســال 95 به استان خوزستان تخصيص پيدا 
نمى كنــد ادامه مى دهد: براثر ســيالب هاى 
امسال در اســتان حدود 800ميليارد تومان 
خسارت به بخش هاى مختلف وارد شده است. 
حاجى زاده اظهار مى كند: در تابستان درگير 
بحران خشكسالى در استان خوزستان بوديم و 
از ابتداى امسال تاكنون براى حل بحران هاى 
استان 35 جلسه ستاد مديريت بحران استان 

را برگزار كرده ايم. 
وى با اشــاره به صدور به موقع هشــدارها و 
اخطاريه ها از ســوى مديريت بحران اســتان 
مى افزايد: اگر اين اخطاريه هاى به موقع صادر 

نمى شد شاهد خسارات بيشترى بوديم.

 ضرورت احداث سد بختيارى
استاندار خوزســتان در همين رابطه احداث 
ســد بختيارى را راهكار كنترل سيل عنوان 
مى كند و مى گويد: ســد بختيارى 35 تا 40 
درصد پيشرفت دارد و لذا اگر اين سد تكميل 
شود، مى تواند سيالب ها را كنترل و به استان 

خوزستان كمك كند.
غالمرضا شريعتى با بيان اينكه همه منافع سد 
بختيارى براى خوزســتان است، خاطرنشان 
مى كند: اين ســد مى تواند تا پنــج ميليارد 
مترمكعب آب را ذخيره سازى و به توليد حدود 

دو هزار مگاوات برق اقدام كند.
وى يادآور مى شــود: امسال در خوزستان در 
6 ماه ابتدايى سال با شديدترين خشكسالى 
مواجــه بوديم و اكنون نيز كه در 6 ماه پايانى 
سال هســتيم در حال تجربه كردن بهترين 

ترسالى ساليان اخير هستيم.
اســتاندار خوزســتان با اشــاره به شكسته 
شدن سيل بند شــهرهاى رفيع و آلبوعفرى 
سوسنگرد، تصريح مى كند: در اين راستا شاهد 
بسيج عمومى بوديم تا سيل بندها در اين دو 
شــهرترميم شوند و مشــكالت مردم در اين 

زمينه حل شود.

خبر

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس: بايد بودجه براى انسداد مرزها دو برابر شود  ايسنا: فالحت پيشه، با اشاره به حمله تروريستى به ناحيه مقاومت بسيج شهرستان نيكشهر در استان 
سيستان و بلوچستان گفت: با توجه به اين اقدامات تروريستى كور و ايذايى به عنوان برنامه هاى دشمنان عليه ايران، الزم است كه بودجه براى انسداد مرزها دو برابر شود و ما از روش هاى سنتى به سمت 

روش هاى جديد براى انسداد هوشمند مرز برويم. كارى كه بسيارى از كشورها انجام داده اند. در بودجه دولت الزامات مرزى ديده نشده بود. ما انتظار داريم مجلس بودجه الزم را تصويب كند.

INSTEX و نسبت آن با تحريم هاى آمريكا
روز جمعه سه كشور انگليس، آلمان و فرانسه در بيانيه اى مشترك ثبت كاغذى 
سازوكار پشتيبانى از مبادالت تجارى با ايران را اعالم كردند اما درباره جزئيات 
آن اطالعاتى منتشــر نشده است. اما بر اساس اطالعات منتشر شده مكانيسم 

اجرايى اين سازوكار كه يك حساب دفترى است به شرح زير مى تواند باشد:
1. ايران نفت خود را به پااليشگاه هاى دولتى اروپا مى فروشد.

2. حساب ايران در اروپا بستانكار مى شود.
3. شركت هاى اروپايى تأمين كننده اقالم بشردوستانه (غذا، دارو و تجهيزات 
پزشــكى) در يك تعامل با طرف ايرانى، اقالم خود را به ايران مى فروشند و 

حساب ايران بدهكار مى شود.
4. بستانكارى با بدهكارى تسويه مى شود.

5. دولت هــاى اروپايى با شــركت هاى صادركننده اروپايى تســويه يورويى 
مى كنند.

6. صادرات اقالم بشردوستانه به ايران صورت مى گيرد.
7. خريداران اقالم بشردوســتانه در ايران با بانك مركزى ايران تسويه ريالى 

مى كنند.
8. اين عمليات تكرار مى شود.

9. در پايان يك بازه زمانى، شايد يك ماهه يا چندماهه، تسويه نهايى صورت 
مى گيرد. (در صورت وجود ناترازى)

 ساختار تحريم هاى آمريكا در زمينه فروش نفت خام ايران
اما با توجه به شــواهد متعدد قرار نيست اين سازوكار در مقابل تحريم هاى 
آمريكا قرار گيرد و آن را نقض كند بنابراين براى فهم درســت از نحوه عمل 
ســازوكار مناسب اســت تحريم هاى آمريكا در مورد فروش نفت خام ايران 

مورد توجه قرار گيرد.
كنگره آمريكا در قانون اختيارات دفاع ملى ســال 2012 فروش نفت خام ايران 
را تحريم كرد. اين قانون در قانون بعدى يعنى قانون كاهش تهديد ايران 2012 

اصالح شد. در نهايت وضعيت تحريم فروش نفت ايران به شرح زير است:
«تنها كشورهايى كه از سوى وزارت خزانه دارى آمريكا معافيت براى خريد نفت 
ايران گرفته باشند، مى توانند بدون نگرانى از تحريم، از ايران نفت خريدارى كنند 
و معافيت هاى ارائه  شــده از سوى دولت آمريكا 6 ماهه است و در هر دوره بايد 

تمديد شود».

 شرط تمديد معافيت هاى نفتى
اما شــرط تمديد معافيت ها اين گونه اســت: اوالً: از نظر حجمى در هر دوره 
بايد كشورها كاهش چشــمگيرى در خريد نفت خام از ايران داشته باشند. 
(در عمل اين بند زياد مــورد توجه قرار نگرفت؛ يعنى دولت آمريكا زياد به 
كاهش حجم خريد اصرار نكرد) دوماً: از نظر پرداخت پول نفت كشــورهاى 
خريدار بايد اقدام هاى زير را انجام دهند؛ پول را به ارز محلى در يك حساب 
بــه نام ايران واريــز كنند. ايران مى تواند از اين پــول در تجارت دوجانبه با 
كشــور خريدار نفت استفاده كند مشــروط به عدم خريد اقالم تحريمى از 
سوى آمريكا همچون قطعات خودرو، طال و فلزات پركاربرد. تنها در صورتى 
كه ايران بخواهد اقالم بشردوستانه (غذا، دارو و تجهيزات پزشكى) خريدارى 
كند، مى تواند پول نفت را به كشــور ثالث انتقال دهد. مسئوليت نظارت بر 

اين كار بر عهده كشور خريدار نفت است.
بنابراين با توجه به ســاختار تحريمى فوق مى تــوان گفت كه اگر ايران در 
فرانســه پول حاصل از فروش نفت داشته باشد مى تواند در سازوكار طراحى  
شــده براى خريد اقالم غيرتحريمى اســتفاده كند. با توجه به اينكه فرانسه 
معافيت خريد نفت ايران را از آمريكا دريافت نكرده است در نتيجه پولى در 
آنجا وجود ندارد. انتقال پول هاى نفت از كشــورهاى ديگر در صورتى شدنى 
خواهد بود كه تنها براى مصارف بشردوستانه استفاده شود. بنابراين مى توان 
پيش بينى كرد كه اين ســازوكار درنهايت امر براى خريد اقالم بشردوستانه 

مورد استفاده قرار گيرد.

اصلى  مشكالت  از  يكى  سياست     
كشورهاى حامى برجام در مسير راه اندازى 
كانال مالى ايران-اروپا موسوم به اس پى وى 
كه اين روزها تبديل به instex شده است، 
اختالفات بر سر جزئيات انتشار يك بيانيه 
به  آغاز  با  همزمان  ضدايرانى  مشترك 
مذاكرات  درباره  بيانيه اى  بود،   SPV كار 
مسئله  ايران.  با  موشكى  و  منطقه اى 
مذاكرات موشكى ايران با اروپا پيش  از اين 
فرانسوى مطرح  شده  هم توسط مقامات 
بود و يك مقام سياسى اين كشور مدعى 
در  مذاكرات  انجام  حال  در  كه  بود  شده 
ايران  برنامه موشكى  مورد محدود كردن 

با ديپلمات هاى جمهورى اسالمى هستند.
حتى پيش تر از آن، انگليس و فرانســه با 
همراهى آمريكا تالش كردند، در جلســه 
شوراى امنيت عليه برنامه هاى دفاع موشكى 
كشــورمان اقداماتى را انجــام بدهند كه 
ناكام ماندند. ميل اروپايى ها براى مذاكرات 
موشــكى بدون چراغ سبز برخى از داخل 
ميسر نيســت. از اين  جهت است كه براى 
خنثــى كــردن تبليغات و جنــگ روانى 
داخلى ها، مقامات نظامى و غيردولتى در ماه  
اخير به صراحت درباره مذاكرات موشكى با 
غرب هشدار دادند و براى اروپا خط  و نشان 

كشيدند.

 جهش برنامه هاى موشكى
 در صورت توطئه اروپا

در اين راســتا ســردار حســين سالمى، 
جانشــين فرمانده كل ســپاه شنبه شب 
ضمن گفت وگويى در رســانه ملى با اشاره 
به برخى اظهارنظرهاى مقامات اروپايى در 
مورد برنامه موشكى ايران گفت: «اگر اروپا 
و ديگران بر اساس يك توطئه، خلع سالح 
موشكى كشورمان را دنبال كنند مجبوريم 

به يك جهش راهبردى دست بزنيم».
ســردار ســالمى هرگونه مذاكره در مورد 
برنامه موشكى ايران را به طور جدى رد كرد 
و گفت: «به همه ســفارش مى كنم درباره 
قدرت موشــكى ايران كه يكــى از اركان 
بازدارندگى ماست كســى با ما مذاكره يا 

به ما توصيه اى نكند و درخواستى نداشته 
باشد زيرا اين مسئله ما را وادار به تغيير در 

معادالت بازدارندگى مى كند».

 هيچ محدوديت فنى
براى افزايش برد موشك ها نداريم

جانشــين فرمانده سپاه با اشــاره به اين 
مسئله كه امروز خوداتكا هستيم و هر روز 
بر كيفيت و كميت موشك هايمان افزوده 
مى شــود، گفت: «قابليت هــاى تاكتيكى 
را بر اســاس مالحظات راهبردى توســعه 
مى دهيم و اگر برد موشــك ها را در حدى 
نگه  داشته ايم، به دليل موانع فناورى نيست 

بلكه بر اساس راهبرد ماست».
سالمى ادامه داد: «براى افزايش برد، دقت 
باال، قدرت تخريب دلخواه و نيروى پيشران 
موشك ها هيچ محدوديت فنى نداريم و تنها 
راهبردهاى ما هستند كه اولويت هاى توسعه 

موشكى كشورمان را مشخص مى كنند».
عضو سابق هيئت  علمى دانشگاه عالى دفاع 
ملى ضمن اشــاره به ادامه خصومت غرب 
عليه كشــور گفت: «در شرايطى كه هيچ 
تغييرى در راهبرد خصومت آميز دشمنان ما 
از جمله تحريم اقتصادى، جنگ روانى، فشار 
براى كاهش نفوذ منطقــه اى، ارعاب براى 
اِعمال قدرت نظامى و ماهيت سلطه طلبى 
ايجاد نشــده است و آنان دائم توان نظامى 
خــود را افزايش مى دهند و مــا را تهديد 

مى كنند و درخواست خلع سالح موشكى 
ما را دارند كدام عقل سالمى اجازه مى دهد 
كه فكر كند امروز توسعه توانمندى موشكى 

براى كشور مفيد نيست؟!»
جانشين فرمانده سپاه در ادامه با بيان اينكه 
هيچ گونه محدوديت و مانعى براى توسعه 
قدرت موشــكى نداريم و بــراى آن ظرف 
ساختارى ثابت قائل نيستيم، گفت: «ساختار 
و سازماندهى قدرت موشكى ما در كيفيت 
و كميت هيچ مرزى ندارد چون تهديدات 
ما نيز مرز ندارند».  سردار سالمى در پايان 
با اشاره به نقش تعيين كننده عنصر قدرت 
در روابط بين المللى گفت: «ديپلماســى و 
سياست بدون محتواى قدرت معنا ندارد و 
اگر كشورى ضعيف باشد راهى جز تسليم 

شدن ندارد».

 نگرانى درباره مذاكرات مخفى 
موشكى و منطقه اى

 ســردار ســالمى در شــرايطى چنين به 
تمايالت مداخله جويانــه اروپا در ماه هاى 
اخير پاســخ داده اســت كه برخى تصور 
مى كنند، اختالف اروپايى ها بر سر مسئله 
SPV ناشى از رويكرد متفاوت آن ها نسبت 
به ايران است درحالى كه به گفته وزير امور 
خارجه لهســتان، اروپايى ها بر سر روش و 
نحوه مقابله با ايران كشمكش دارند نه در 

اصل مواجهه.

ادعا و تمايل زياد اروپا براى مذاكره درباره 
موشــك هاى ايرانــى نشــان مى دهد كه 
پالس هايى از داخل نيز به آن ها داده  شده 
اســت، موضوعى كه پس از اظهارات چند 
هفته پيش فرانســوى ها كه مدعى شده 
بودنــد مذاكرات موشــكى و منطقه اى با 
ايران در حال انجام است، مورد توجه افكار 

عمومى قرار گرفت.
البته بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت خارجه 
نيز در پاسخ به ادعاى ديپلمات فرانسوى در 
مورد انجام «مذاكرات مخفى» حول محور 
برنامه موشكى ايران، اين مسئله را تكذيب 
كرده و در اين  باره گفته بود: «در مورد توان 

دفاعى خودمان، به ديگران 
نخواهيم سپرد و با جديت 
سياســت هايمان را كه در 
تهران تنظيم مى شود ادامه 

مى دهيم».
مداخله جويى هــاى  امــا 
مقامات فرانســه همين جا 
به اتمام نرســيد و ژان ايو 
لودريــان، وزير امور خارجه 
اين كشور در شهريور سال 
جارى به ايران هشــدار داد 
كه نمى تواند از مذاكره بر سر 
مسائلى مانند برنامه موشكى 
بالســتيك و نقــش آن در 
درگيرى هاى خاورميانه سر 

باز بزند.
فرانســه  خارجه  امور  وزير 
آينــده تعهدات هســته اى 
پــس از 2025، جزئيــات 
بالستيك و  برنامه موشكى 

نقش ايران در منطقه را سه موضوع مهمى 
دانست كه جمهورى اسالمى به  هيچ  عنوان 

نمى تواند از پاسخ دادن به آن ها فرار كند!
حال پس از چند هفته رجزخوانى اروپايى ها، 
به نظر مى رسد با ورود قاطع مقامات نظامى 
به موضوع، سياســت هاى كشــور درباره 
مذاكرات موشكى روشن تر و جدى تر شود 
اما بايد ديد مواضع ديپلماتيك دولت نسبت 

به اين موضوع چگونه خواهد بود.

تغيير معادالت بازدارندگى ايران در صورت توطئه غرب

گويا از اين وضع راضى اندسردارسالمى: درباره قدرت موشكى با ايران مذاكره نكنيد
ســيدامير ســياح، فعال رســانه اى نوشت: 
 ارز4200 ميدن براى واردات ولى اين يارانه 
در فرايند توزيع، غارت مى شــود و به دست 
مصرف كننده نمى رســد. بارهــا گفته ايم راه 
حمايــت از مصرف كننده، اين نيســت ولى 
توجــه نمى كنند، گويا از اين وضع راضى اند. 
دادســتان محتــرم! اكنون به مســئله ورود 
كنيد، پس از غارت ارزها، محاكمه مسئوالن 

سابق، چه فايده اى دارد؟

ماجراى معترضان به الريجانى
سياست: حميــد رســايى، نماينده پيشين 
مجلــس نوشــت:  اگر بــه جــاى معترضان 
سخنرانى  الريجانى در مراسم 22 بهمن كرج 
بودم، جاى لغو ســخنرانى، برگزارى پرسش 
و پاســخ با وى را مطالبه مى كردم. الريجانى 
تاكنون حاضر به برگزارى اين نوع جلســات 
با طالب و دانشــجويان نشده. لغو سخنرانى، 
بخشــى از پازل برنامه هاى آينده اوســت. او 

براى 1400 به اين دوقطبى نياز دارد.

تناقض در سياست ما
سياست: دانش طلب، فعال رسانه اى نوشت: 
 روزنامه هــاى اصالح طلب با يارانه مطبوعات، 
ســهميه كاغذ و آگهى دولتــى عليه اقتصاد 
دولتى حرف زدند، عياشان تركيه و تايلند ارز 
مسافرتى گرفتند و به خرج مردم در عزادارى 
اختالس گرها  با  كردند، سلبريتى ها  اعتراض 
هم كاســه شــدند و عليه فقر و فساد فرياد 
زدند، سياســت ما چرا اين قــدر خودش را 

نقض مى كند؟

سال آخر مجلس
كارشناس  الحســينى،  صادق  سياســت: 
اقتصادى نوشــت:  طرح يك فوريتى ماليات 
خريد و فــروش ارز بانك مركــزى با وجود 
مخالفت هاى كارشناســى تصويب شد. سال 
آخــر مجلس و قول هايى كه براى توزيع اين 
9000 ميليــارد تومان به حوزه هاى انتخابيه 
مختلف داده شــده، واقعيت اقتصاد سياسى 
ايران اســت كه امكان اصالحــات و هرگونه 

استقالل به بانك مركزى نمى دهد.

ذره بين قدس

بعد از چند 
هفته رجزخوانى 

اروپايى ها، به نظر 
مى رسد با ورود 

قاطع مقامات 
نظامى به موضوع، 

سياست هاى كشور 
درباره مذاكرات 

موشكى روشن تر 
و جدى تر شود اما 

بايد ديد مواضع 
ديپلماتيك دولت 

نسبت به اين 
موضوع چگونه 

خواهد بود
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مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد 530ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/10/30 تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/11/15

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

اصالحيه (آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست)
ــماره پرونده 4/97ش /538 نام خوانده  ــره مورخ97/8/22 (خواهان آزاده كريم نژاد) به ش پيروآگهى منتش

ابراهيم صفرى صحيح مى باشد كه بدينوسيله اصالح ميگردد
دبيرحوزه4شوراى حل اختالف شهرستان ورامين

آگهى مزايده
آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده  كالسه9500106عليه شركت كشت وصنعت ستاره ورامين// بموجب 
ــاحت343559/70 مترمربع پالك  ــش دانگ يكقطعه زمين مزروعى به مس ــه فوق ش پرونده اجرائى كالس
ثبتى49 /208 واقع دربخش بهنام عرب پيشوا كه ذيل ثبت 8 صفحه264دفتريك پيشوا بنام تقى تاجيك 
ثبت وسند مالكيت صادرگرديده است سپس مورد ثبت بموجب سند انتقال شماره83197 مورخ85/2/26 
ــاورزى ودامدارى ستاره ورامين منتقل گرديده است وبموجب  ــركت كشت وصنعت كش دفتر3قرچك به ش
ــادرات قرارگرفته طبق نظر  ــن بانك ص ــورخ 88/6/1 دفتر798تهران درره ــماره 5310 م ــند رهنى ش س
ــمى به مبلغ هفتاد وپنج ميلياردوپانصد وهشتاد ميليون ريال ارزيابى شده وپالك فوق واقع  ــناس رس كارش
ــت بصورت زمين وفاقد بناى احداثى مى باشد  ــمت محمدآباد سمت راس ــوا بعدازريل راه آهن به س درپيش
ــده وكابل هاى آن اززمين عبورنموده بخش هايى اززمين  ــمتى اززمين دكل برق فشارقوى نصب ش درقس
خاكبردارى شده است كه حسب اظهارات جهت كاشت نهال پسته صورت گرفته است داراى انشعابات آب 
ــاورزى وملك درتصرف وراث مالك مى باشد. پالك فوق ازساعت9 الى12روزيكشنبه مورخ97/12/12  كش
ــوا واقع درپيشوا خيابان شريعتى جنب درمانگاه فردوس ازطريق مزايده بفروش مى رسد  دراداره ثبت پيش
ــتاد ميليون ريال شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى  مزايده ازمبلغ پايه هفتاد وپنج ميليارد وپانصد وهش
نقدا فروخته مى شود الزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط به آب. برق.گازاعم ازحق انشعاب وياحق 
ــد ونيزبدهى هاى مالياتى وعوارض شهردارى وغيره  ــتراك ومصرف درصورتى كه مزايده داراى آنها باش اش
تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد بعهده برنده مزايده است ونيز درصورت 
ــد ونيم  ــترد خواهد ش ــود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مس وج
عشر وحق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روزادارى بعد 

ازتعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرر برگزارخواهد شد. 315/ م الف  تاريخ انتشارآگهى: 97/11/15
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد            
سند رسمى

ــاختمانهاى فاقد سند  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139760301060004650هيات اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــمى برابرراى ش رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى وس
معارض متقاضى آقاى ركابعلى سلطانى فرزند ربع على بشماره شناسنامه 81 صادره ازانگوران درششدانگ 
يك يكباب خانه به مساحت54/29 مترمربع پالك شماره 184فرعى از12 اصلى واقع درقريه خيرآباد حوزه 
ــت لذابه منظور اطالع عموم مراتب  ــن زاده محرز گرديده اس ــن اله حس ثبت ملك ورامين ازمالكيت احس
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود درصورتى كه اش دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم 
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس وپس ازاخذ رس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  نمايند بديهى اس

خواهد شد 573ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/11/15   تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/11/30

 ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى حصروراثت
به تاريخ97/11/13 خانم سميرا پاشايى طى تقديم دادخواستى كه به شماره594/2/97ثبت اين شوراشده 
ــماره.. درتاريخ  ــه بموجب گواهى فوت ش ــم نيلوفرعليكايى فرزند نورال ــوده كه خان ــت چنين اعالم نم اس
ــوت وى عبارتند : 1.  ــوابدرود حيات گفته وورثه حين الف ــگاه دائمى خوددرپيش ــن اقامت 97/9/22درآخري
ــايى ش ش19058764صادره  ــميرا پاش ــر متوفى2. س ــايى ش ش755 صادره ازسنقرهمس كيومرث پاش
ــران دخترمتوفى // لذا مراتب يك  ــايى ش م 0013767453صادره ازته ــران دخترمتوفى3. فريبا پاش ازته
نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتشارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى 

نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ مفاد اجرائيه 
به موجب دادنامه شماره 515مورخ 97/5/30محكوم عليه عليرضا منصورى فرزند احمد محكوم است به پرداخت 
ــى وخسارت تاخيرازتاريخ  ــته ومبلغ 1422500ريال به عنوان هزينه دادرس 105000000ريال بابت اصل خواس
ــت 97/4/12) لغايت اجراى حكم واوراق تقديمى به دادگاه وحق الوكاله وكيل وقف تعرفه  مطالبه (ارائه دادخواس
ــبه ميگردد لذا  ــر دولتى محاس ــت مبلغ5٪ ازمحكوميت بابت نيم عش ــوب در حق خواهان و پرداخ ــى ومص قانون
ــه يك نوبت به ترتيب مقرر درمادتين118و119قانون اجراى احكام مدنى آگهى ميگردد وده روز پس  مفاداجرائي
ــاس ماده 9 قانون مذكور براى عمليات اجرايى ابالغ با اخطار ديگرى به  ــود وبراس ــته ميش از آن بموقع اجرا گذاش

محكوم عليه نخواهد شد مگر اينكه محل يااقامت خود را اعالم نمايد/ 1770 خ/م الف   آ- 9716737 
رئيس شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان ورامين

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالك حوره ثبت ملك بهار

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139760326007000965 مورخ 1397/10/5 هيات موضوع قانون  ــند رسمى پورابر راى ش فاقد س
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــنامه 22009  ــماره شناس ــماعيل روحى فرزند محمد بش بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اس
صادره از بهار در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 206/66 متر مربع پالك 10801 فرعى از 139 اصلى 
ــاى خيراله پناهى و على پناه  ــمى آق ــطه از مالك رس ــع در بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواس واق
پناهى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.       
(م الف 740 )آ-9715728

 تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/10/30 
تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/11/15 

رئيس ثبت اسناد و امالك بهار- هادى يونسى عطوف

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى اصالحى شماره 139760326002000999- 1397/10/18هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــماره  ملك كبودر آهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مراد على امينى طالع فرزند گالبعلى بش
ــنامه 615 صادره از كبودرآهنگ در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 85760/45   شناس
ــطه از مالكين  ــران خريدارى بالواس مترمربع پالك 535 فرعى از 244 اصلى بخش 4 همدان واقع در طاس
رسمى آقايان عباس مردانى ، على شهباز رضائى ، على آقا غالمى ، غالمعلى عطائى و غالمرضا سالمى محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهدشد.(م الف 261)آ-9715748
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/15

محمد صاد ق بهرامى-  رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى اصالحى شماره 139760326002000999- 1397/10/18هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــماره  ملك كبودر آهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مراد على امينى طالع فرزند گالبعلى بش
ــنامه 615 صادره از كبودرآهنگ در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 83708/80   شناس
مترمربع پالك 534 فرعى از 244 اصلى بخش 4 همدان واقع در طاسران خريدارى از مالك رسمى آقايان 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  ــيار محرز گرديده اس ــن حيدرى و رمضان على پيش حس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهدشد.(م الف 259)آ-9715751
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/10/30
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/15

محمد صاد ق بهرامى-  رئيس ثبت اسناد و امالك كبودراهنگ

شماره: 305/97/2920
تاريخ : 1397/10/24

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى اراضى و  ــف وضعيت ثبت ــن تكلي ــه قانون تعيي ــاده 13 آئين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــى موض آگه
ــماره 139760308004000025 -1397/09/10  ــمى            برابر راى ش ــند رس ــاختمانهاى فاقد س س
ــتقر در  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س هي
ــپهرى پور فرزند  ــناد و امالك نهبندان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى عباس س واحد ثبت اس
ــماره ملى3672740527 در پرونده كالسه  ــنامه 1405 صادره ازحوزه7زابل به ش ــماره شناس محمد به ش
1394114408004000003نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به مساحت 16472 متر مربع 
ــوقات بخش 5نهبندان به صورت انتقالى  ــمتى از 134 فرعى از4-اصلى مزرعه س پالكهاى 277و278و قس
مع الواسطه از مالكين رسمى (محمد جهاندوست و عباس كرباليى صادق وابوتراب شهابى)به آدرس مزرعه 

سوقات نهبندان محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  مى شود درصورتيكه اشخاص ذينفع 
به راى اعالم شده  اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى تا دو ماه اعتراض كتبى خويش را به 
ــيد دريافت نمايند معترض مى بايست ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض  ــليم و رس اين اداره تس

مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل 
ــت درصورتيكه اعتراض درمهلت  تحويل دراين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
ــى محل را ارائه نكند اداره ثبت  ــت به دادگاه عموم ــرر قانونى و اصل يا معترض گواهى تقديم دادخواس مق
محل مبادرت به صدور سند  مالكيت وفق مقررات خواهد نمود صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. آ-9715918
تاريخ انتشارنوبت اول :1397/10/29

تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/11/15
سيد مهدى پروين محبى

رئيس  ثبت اسناد و امالك شهرستان نهبندان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه دو زنجان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
 برابر راى شماره100000313 97/9/24هيات اول/ دوم  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه دو زنجان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد س و س
بالمعارض متقاضى آقاى اميرعلى بيات   فرزندحسين   به شماره شناسنامه1 صادره اززنجان  در ششدانگ 
يك باب ساختمان  به مساحت 135 متر مربع  از پالك 34 فرعى از 4434 اصلى واقع در زنجان بخش 2 

زنجان خريدارى از مالك رسمى آقاى عمران رفيعى  محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش به صدور س
ماه اعتراض خود را به اين اداره كل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ،  دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 9715864
 تاريخ انتشار نوبت اول 97/10/29
 تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/15

 ابراهيم اكبرى  
  رئيس ثبت اسناد و امالك 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهای  ــماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۲۳۰۳ اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س برابر رای ش
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباسعلی  ــمی مس ــند رس فاقد س
معینی محسن اباد فرزند مراد بشماره شناسنامه ۷ صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۱۴۸,۵۴ 
مترمربع پالک ۱۹ فرعی از ۷ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالکیت رسمی اقای قربانعلی نظری محرز گردیده 
ــود در صورتی که اشخاص نسبت به  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش اس
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــلیم و پس از اخذ رس را به این اداره تس
ــند مالکیت  ــت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس

صادر خواهد شد.آ-۹۷۱۶۰۱۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱۱/۱     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۱۵   

محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۲۱۲۲ اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ــند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباسعلی معینی  س
ــن آباد فرزند مراد بشماره شناسنامه ۷ صادره از فریمان در یک باب قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۱۷۵,۷۰  محس
ــنعلی معینی محرز گردیده  ــمی اقای حس مترمربع پالک ۲ فرعی از ۷ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک رس
ــود در صورتی که اشخاص نسبت به  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش اس
ــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند می توانند از تاریخ انتش ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داش صدور س
ــت خود را به  ــلیم اعتراض، دادخواس ــید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس خود را به این اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس

مالکیت صادر خواهد شد.۹۷۱۶۰۱۸
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱۱/۱     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۱۵   

محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۹۹۶ اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سلطان خمر فرزند 
ــاختمان به مساحت ۲۳۱ مترمربع پالک ۲۲۹۷  ــنامه ۸۵۸ صادره از جزینک در یک باب س ــماره شناس جان بیک بش
فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در بخش ۱۳ از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
ــند مالکیت متقاضی  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتی که اش مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت 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 شد.۹۷۱۶۰۱۹
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱۱/۱     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۱۵   

محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهای  ــماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۲۵۵ اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س برابر رای ش
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباسعلی  ــمی مس ــند رس فاقد س
معینی محسن اباد فرزند مراد بشماره شناسنامه ۷ صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۳۹۵,۲۹ 
ــمی اقای قربانعلی نظری محرز گردیده  مترمربع پالک ۱۹ فرعی از ۷ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک رس
ــود در صورتی که اشخاص نسبت به  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش اس
ــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند می توانند از تاریخ انتش ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داش صدور س
ــت خود را به  ــلیم اعتراض، دادخواس ــید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس خود را به این اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس

مالکیت صادر خواهد شد.۹۷۱۶۰۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱۱/۱     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۱۵   

محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهای  ــماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۲۵۸۱ اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س برابر رای ش
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباسعلی  ــمی مس ــند رس فاقد س
معینی محسن اباد فرزند مراد بشماره شناسنامه ۷ صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۵۸۷,۷۰ 
ــنعلی معینی محرز گردیده  ــمی اقای حس مترمربع پالک ۲ فرعی از ۷ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک رس
ــود در صورتی که اشخاص نسبت به  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش اس
ــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند می توانند از تاریخ انتش ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داش صدور س
ــت خود را به  ــلیم اعتراض، دادخواس ــید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس خود را به این اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس

مالکیت صادر خواهد شد.۹۷۱۶۰۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱۱/۱     

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۱۵   
محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهای  ــماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۲۱۱۶ اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س برابر رای ش
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباسعلی  ــمی مس ــند رس فاقد س
معینی محسن اباد فرزند مراد بشماره شناسنامه ۷ صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۱۸۱,۰۰ 
ــمی اقای قربانعلی نظری محرز گردیده  مترمربع پالک ۱۹ فرعی از ۷ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک رس
ــود در صورتی که اشخاص نسبت به  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش اس
ــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند می توانند از تاریخ انتش ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داش صدور س
ــت خود را به  ــلیم اعتراض، دادخواس ــید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس خود را به این اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس

مالکیت صادر خواهد شد.۹۷۱۶۰۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱۱/۱     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۱۵   

محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهای  ــماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۲۱۱۸ اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س برابر رای ش
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباسعلی  ــمی مس ــند رس فاقد س
معینی محسن اباد فرزند مراد بشماره شناسنامه ۷ صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۸۹۲,۲۵ 
ــمی اقای قربانعلی نظری محرز گردیده  مترمربع پالک ۱۹ فرعی از ۷ اصلی واقع در بخش ۱۲ خریداری از مالک رس
ــود در صورتی که اشخاص نسبت به  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش اس
ــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند می توانند از تاریخ انتش ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داش صدور س
ــت خود را به  ــلیم اعتراض، دادخواس ــید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس خود را به این اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس

مالکیت صادر خواهد شد.۹۷۱۶۰۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱۱/۱     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۱۵   

محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهای  ــماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۳۶۵ اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س برابر رای ش
ــین  ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حس ــمی مس ــند رس فاقد س
انصاری فرزند اهللا وردی بشماره شناسنامه ۲۹۲۸ صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۹۱۸۴۶ 
ــمی اقای حاج محمد رفیعا محرز گردیده  مترمربع پالک فرعی از ۲۰۸ اصلی واقع در بخش ۱۳ خریداری از مالک رس
ــود در صورتی که اشخاص نسبت به  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش اس
ــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند می توانند از تاریخ انتش ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داش صدور س
ــت خود را به  ــلیم اعتراض، دادخواس ــید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس ــلیم و پس از اخذ رس خود را به این اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس

مالکیت صادر خواهد شد.۹۷۱۶۰۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱۱/۱     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۱۵   

محمدرضا رجایی مقدم /  رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان
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نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
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ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
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يا قاضى الحاجات
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پاپ فرانسيس كه ديروز براى شركت در كنفرانس بين المللى 
«برادرى انسانى» در ابوظبى وارد امارات شده است، خواستار 

احترام به توافق آتش  بس در يمن شد.

محمد اشــرف غنى، رئيس  جمهور افغانستان، تأكيد كرد: تا 
زمانى كه يك قطره خون در بدن داشــته باشد، صلح موقت 

را نمى پذيرد.

«مولود چاوش اوغلو»،وزير خارجه تركيه تصريح كرد: عربستان 
در پرونده «خاشقچى» هيچ گونه همكارى با آنكارا نكرده است.

«سى ان ان» از افزايش 52 درصدى مهاجرت از عربستان خبر داد

سير صعودى فرار از سعودى
  جهان  در حالى كه وليعهد جوان ســعودى در تالش 
است با ارائه آزادى هاى سورى از جمله برگزارى كنسرت 
با حضور خوانندگان غربى كه اين روزها حتى به دو شهر 
مذهبى مكه و مدينه نيز كشــيده شــده، شهروندان اين 
كشور را سرگرم كرده و در مقابل جامعه جهانى اين گونه 
وانمود كند كه در حال افزايش آزادى در عربستان است، 
شبكه خبرى «سى ان ان» در گزارشى افشاگرانه پشت پرده 
اقدامات سركوبگرايانه محمد بن سلمان را برمال كرد. اين 
شبكه خبرى آمريكايى در گزارشى با استناد به آمارهاى 
نهادهاى بين المللى از قبيل كميســارياى عالى سازمان 
ملل براى پناهندگان، از افزايش شــديد شمار مهاجرت 
و پناهندگى شــهروندان عربســتان در نتيجــه اقدامات 
ســركوبگرايانه وليعهد ســعودى خبر داد. «سى ان ان»، 
گــزارش خود را با وضعيت «رهــف محمد القنون» دختر 
پناهجوى ســعودى آغاز كرده، فردى كه از ترس خانواده 
خود به تايلند گريخت و ســرانجام به كانادا پناهنده شد. 
در ادامه اين گزارش تأكيد شده است كه مردم عربستان 
از ســركوبگرى سياســى فرار مى كنند كــه اين موضوع 
به روشــنى به محمد بن ســلمان و كارهايى كه او انجام 
داده مربوط بوده و قتل فجيع جمال خاشقچى، بازداشت 
بسيارى از مخالفان سياسى و فعاالن حقوق بشر سعودى 
مؤيد اين مطلب اســت. بنابر گزارش «سى ان ان»، تعداد 

مهاجران و پناهجويان عربستانىدر چند سال اخیر  با افزايش 
52 درصدى مواجه شده است. انتشار اين مطلب در حالى 
است كه به گوش رسيدن اخبارى مبنى بر محاكمه سلمان 
العوده، مبلغ مذهبى مخالف رژيم سعودى كه در توييتى 
درباره بحران قطر اظهار نظــر كرده بود و احتمال صدور 
حكم اعدام براى وى نگرانى هايى جدى  در محافل حقوق 
بشــرى به دنبال داشته است. دادگاه عربستان همچنين 
ممكن است حكم اعدام اسرا الغمغام، فعال زن عربستانى را 
نيز اجرايى كند. الغمغام از دسامبر 2015 به اتهام تحريك 
به تجمع و تظاهرات در شرق عربستان به همراه سه فعال 
زن ديگر بازداشت شده است. همزمان ديده بان حقوق بشر 
در جديد ترين گزارش خود، وضعيت زنان در عربســتان 
را نگران كننده توصيف كرده است. روزنامه وال استريت 
ژورنال پيشتر و با اشاره به اقدامات سركوبگرايانه بن سلمان 
گزارش داده بود كه عربستان 2018 با فرار سرمايه گذاران 
غربى مواجه شده است . از سوى ديگر اما نظاميان سعودى 
در سايه سنگين سكوت مجامع بين المللى، روز گذشته بار 
ديگر با يورش به شهرهاى «ام الحمام» و «الجش» در منطقه 
شيعه نشين قطيف در شرق عربستان پنج نفر از ساكنان را 
شهيد و شمار ديگرى را زخمى كردند. حمله اخير همزمان 
با برگزارى مراســم ســالگرد اعدام شهيد شيخ نمر النمر 

روحانى برجسته شيعه در سراسر جهان رخ داده است. 

بدون تيتر

اتاق فكر

هاآرتص: راهبرد رسانه اى سيد حسن نصراهللا 
كه نوعى ابهام سازنده در رابطه با آينده اقدامات 
حزب اهللا در مقابل اسرائيل است موجب شده 
تا اين جنبش بدون انجام عمليات نظامى عليه 

اسرائيل، اسرائيلى ها را بترساند.
فاكس  نيوز: اخبار منتشر شده در دوره اخير 
درباره بازداشت ابوبكر بغدادى توسط آمريكا 

و نيروهاى سوريه دموكراتيك صحت ندارند.

فارين پاليسى بررسى كرد
روسيه به دنبال بازيابى جايگاه 

از دست رفته
فارين پاليســى كــه يك نشــريه آمريكايى 
تخصصى در حوزه سياست خارجى مى باشد 
در گزارشى با طرح اين پرسش كه والديمير 
پوتين، رئيس  جمهور روســيه در سوريه چه 
مى خواهد، نوشت: روسيه پيش از كريسمس 
بهترين هديه ممكن را از دولت ترامپ گرفت 
و اكنون دســتانش باز است تا آينده «اياالت 
خاورميانه اى» خــود را تعيين كند. با تدارك 
آمريكا بــراى خــروج از درگيرى ســوريه، 
اســتراتژى كرملين چندان تغييرى نخواهد 
كرد زيرا اين استراتژى از همان ابتدا هيچ گاه 
درباره سوريه نبوده است. در ادامه آمده است: 
ورود مسكو به درگيرى ها همواره ابزارى براى 
نمايش جاه طلبى ها و نشــان دادن روسيه به 
عنوان يك قدرت جهانى بوده است. جاه طلبى 
بين المللى روسيه همواره فراتر از يك قدرت 
منطقه اى بوده است. روسيه هرگز نمى خواهد 
يك قدرت موقت در خاورميانه باشــد، هدف 
مسكو بازيابى جايگاه آن، به عنوان يك قدرت 
جهانى است. زمانى كه روسيه درگير سوريه 
شد، خاطرات جنگ در افغانستان در دهه 80 
ميالدى را به همراه داشت و نمى خواست بار 
ديگر در يك كشور اسالمى گرفتار باتالق شود. 
گرچه مداخله قمار بود، مزاياى احتمالى آن در 
نهايت بر خطراتى كه از نظر استراتژيست هاى 

كرملين وجود داشت، غلبه مى كرد.
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وزن كشى خيابانى
رويارويى هواداران گوآيدو 

و مادورو در ونزوئال
فارس: هواداران خوان گوآيدو، رئيس جمهور 
خودخوانده و نيكالس مادورو رئيس جمهور 
كنونى ونزوئــال در خيابان هــاى كاراكاس 
راهپيمايى گســترده اى برگزار كردند. اين 
تجمع همزمان با بيستمين سالگرد انقالب 
بوليوارى بــه رهبرى هوگو چــاوز، رئيس 
جمهور پيشين ونزوئال برگزار شدوهمزمان 
مادورو پيشنهاد انتخابات زودهنگام پارلمانى 
را مطرح كرد. از سوى ديگر در ادامه مداخله 
 جويى هــاى آمريكا، جان بولتــون از ارتش 
ونزوئال خواســت تا به اپوزيسيون بپيوندند. 
مادورو پيشــتر از پيوســتن 50 هزار واحد 

داوطلب مردمى به ارتش خبر داده بود.

چرايى خروج آمريكا 
از پيمان منع موشك هاى هسته اى 

كمتر از يك روز پس از آنكه واشنگتن به طور رسمى خروج خود را از پيمان منع 
موشك هاى هسته اى ميانبرد با روسيه اعالم كرد، مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا 
تصريح كرد كه كشــورش آماده ازسرگيرى مذاكرات با مسكو است. سياستى كه 
مى توان آن را به نوعى «دو گام به عقب و يك گام به جلو» خواند. رفتارى عجيب در 
عرصه ديپلماسى كه البته اين روزها به عرف ديپلماتيك آمريكايى ها تبديل شده 
است. با اين حال براى تحليل اين رفتار، فهم چرايى خروج آمريكا از پيمان منع 

موشك هاى هسته اى ميانبرد داراى اهميت است. 
برخى تحليلگران معتقدند خروج اياالت متحده آمريكا از اين پيمان به واشنگتن 
اجازه مى دهد تا زرادخانه هسته اى خودش را طبق اهدافى كه سال گذشته علناً 
اعالم كرد، به روز رســانى كند. سند هسته اى اياالت متحده آمريكا كه در فوريه 
2018 رونمايى شد، نشــان مى دهد واشنگتن به دنبال مدرن سازى سالح هاى 
راهبردى خود است، برنامه اى كه با پيمان منع موشك هاى هسته اى ميانبرد در 
تناقض اســت؛بنابراين خروج از اين پيمان تالشى براى برداشتن موانع از سر راه 
برنامه نوسازى سالح هاى راهبردى است؛ بنابراين آمريكا بعد از اين برنامه تالش 

خواهد كرد پيمان محدود سازى جديدى را در دستور كار قرار دهد.
تحليل دوم، اين است كه خروج از پيمان هاى بين المللى ناشى از افول جايگاه آمريكا 
در سطح جهانى است و آمريكا تالش مى كند با اتخاذ يك سياست انزواگرايانه بر 

راهبرد دفاعى هسته اى تأكيد كرده و براى نظم جديد بعدى آماده شود.
در تحليل ســوم، علت اصلى خروج از پيمان منع موشك هاى هسته اى ميانبرد، 
عدم حضور چين در اين پيمان مى باشــد. آمريكايى ها معتقدند پكن توانسته در 
ســال هاى اخير با توجه به نداشتن هيچ گونه محدوديتى تسليحات نظامى خود 
را تقويــت كند. آمريكا با خروج از اين پيمان و آغاز دور جديد گفت و گوها براى 
ايجاد يك پيمان كنترلى ديگر تالش خواهد كرد چين را نيز به منع موشك هاى 

هسته اى ميانبرد متعهد سازد.
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تأكيد شيخ بحرين بر ادامه راه آزادى
رهبر معنوى انقالب بحرين در نخستين بيانيه اش پس از سلب تابعيت وى 
از ســوى رژيم حاكم بر اين كشــور تأكيد كرد: آزادى خواسته ملت بحرين 
بوده و در راه آن هرگز سســتى به خود راه نخواهند داد. در اين بيانيه آمده 
است: «بحرين كشور صلح، ايمان و كشور كرامت و عزت است و ملت بحرين 
نيز ملت شجاع و اهل قيام است و هرگز ذلت و خوارى را نمى پذيرد». مردم 
بحرين نيز با اســتقبال از بيانيه آيت  اهللا عيسى قاسم با اشاره به فرا رسيدن 
هشــتمين سالروز انقالب «14 فوريه» بر استمرار خواسته هاى خود مبنى بر 
تحقق آزادى و عدالت تأكيد كردند. گفتنى اســت وزارت كشور بحرين، 31 

خرداد 1395 سلب تابعيت شيخ عيسى قاسم را اعالم كرد.

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 دكتر عليرضا رضاخواه

تداوم دفاع از تروريسم بعد از خروج از پيمان موشكىعقب نشينى اليزه در مقابل جليقه زردها
ماكرون 

به رفراندوم فكر مى كند
واشنگتن براى مذاكره با مسكو 

اعالم آمادگى كرد 
حمله جنگنده هاى آمريكايى

 به ارتش سوريه
تســنيم: روزنامه «ژورنــال دو ديمانش» 
گزارش داد، امانوئل ماكرون احتمال برگزارى 
يك رفراندوم در فرانســه را بررسى مى كند 
تا به بحران اجتماعى - اقتصادى در فرانسه 
كه موجــى از راهپيمايى هاى اعتراضى در 
سراسر اين كشور به راه انداخته، پايان دهد و 
مقام هاى فرانسوى هم تداركات الزم را آغاز 
كردند تا با تأييد او وارد عمل شــوند. منابع 
تأكيد كردند، مســئول بخش انتخابات در 
وزارت كشور فرانسه، مسئول برگزارى اين 
همه پرسى است و هم اكنون تداركات براى 
فراهم كردن ملزومات رفراندوم را آماده كرده 

و منتظر چراغ سبز ماكرون مانده اند.

ايرنا: وزير خارجه آمريكا اظهار كرد: كشورش 
آماده ازسرگيرى مذاكرات با مسكو است. اين 
موضع گيرى از سوى واشنگتن در پى اعالم 
رئيس  جمهور روسيه درباره تعليق مشاركت 
كشورش در پيمان منع موشك هاى هسته اى 
ميانبرد مطرح شــد. سخنگوى كرملين در 
واكنش به اين درخواست اعالم كرد، روسيه 
مذاكرات جديدى با آمريكا آغاز نخواهد كرد 
اما آماده اســت تا پيشنهادها را بررسى كند. 
پس از اقدام ترامپ در تعليق مشاركت آمريكا 
در پيمان منع موشك هاى هسته اى ميانبرد، 
پوتين نيز در اقدامى مشــابه تعليق در اين 

معاهده را اعالم كرد.

ايسنا: يك مقام نظامى ارتش سوريه اعالم 
كرد، ائتالف آمريكايــى به اصطالح ضد 
داعش، يكى از مواضع ارتش را در منطقه 
السكريه در غرب البوكمال هدف گرفت كه 
تعدادى زخمى برجاى گذاشــت. ائتالف 
آمريكايى عمداً دست به حمالتى به مواضع 
ارتش سوريه در خطوط درگيرى مى زند 
تا از گروه هاى تروريستى و تجاوزاتشان به 
مراكز نظامى حمايت كند. در تحولى ديگر 
وزارت دفاع روسيه از مقابله ارتش سوريه 
با حمله گســترده گروه تروريستى جبهة 
النصره به پايگاه هاى اين ارتش در استان 

ادلب خبر داد.

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ︣ــ﹛ ــ︣م ︱ــ︣ت ر︲ــ︀(ع) در 
﹡︷ــ︣دارد ︑﹫ــ﹥، ︨ــ︀︠️ و ︑﹢ــ﹏ ٣۴ د︨ــ︐﹍︀ه ︑︀︋﹙ــ﹢ی ︋ــ︣ق 
را از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀ــ︡، ﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن 
﹝﹫︐﹢ا﹡﹠ــ︡ ︑︀︎︀︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ١٣٩٧/١١/٢١ 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  ا﹠︐︣﹡︐ــ﹩   ️︀︨ــ آدرس  ︋ــ﹥  ﹝︣ا︗︺ــ﹥  ︲﹞ــ﹟ 
  http://sem.agr-harimeharam.org ﹨ــ︀  وا︨ــ︐ـــ︺ــــ﹑م 
(︑﹙﹀﹟ : ٠۵١٣١٣٠۵٢۴٣)   ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام
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« ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩   ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡︡︖︑ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 
︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح آ︋︨︣ــ︀﹡﹩ ︫ــ︣ زاو﹟)︑︃︨﹫︧ــ︀ت ﹨﹢اد﹨﹩ وا︮﹑ح و︑﹢︨ــ︺﹥ ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹁﹫﹙︐︣ا︨﹫﹢ن                          
 .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٠٩٧١۴۴۶٠٠٠١٠٠  را از﹝  ︫﹤ ︀ل ١٣٩٧) ︋   ︨﹩ا︗︣ا ️﹢﹛او -)
﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
︀ز﹡︡.   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ١٣٩٧/١١/١۵ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١١/٢٣

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٠٧
ــ︡ف  ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د -ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 

︑﹙﹀ــ﹟: ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
: ﹤﹡︀﹞︀ ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 
 ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

آ﹎︡﹝︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه
 ( ︡︡ی ﹝︪ــ﹫﹛﹢︑ ︡وا ) ــ︹ ﹋︀ر︠︀﹡︖ــ︀ت ﹨︊﹙﹊︦ ر︲ــ﹢ی﹝︐︖﹞
 ﹅︣︵ ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد از  ︨﹤ وا︋︧︐﹥︋ 
﹥ ﹁︣وش ︲︀︺︀ت ﹝︖︐﹞︹ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا  ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︧ــ︊️︋ 
︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ از ︑︀ر ﹡︪ــ︣ آ﹎ ﹩︡ا﹋︓︣ ︸︣ف  از ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن د︻﹢ت︋ 
﹝︡ت ١٠ روز از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎︗ ﹩️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ در ︨︀︻︀ت 
اداری ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡، ︑﹆︀︵︹ ︠﹫︀م و د︨ــ︐︽﹫︉، رو︋︣وی اداره ﹝︧﹊﹟ و 
︫︨︣ــ︀زی، ︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ر︲﹢ی، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿، د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ 
︋︀زر﹎︀﹡﹩ و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︗ ︀️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ 

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ : ٣١٠١-٠۵١  (آ﹇︀ی ︻︧﹍︣ی) ︑﹞︀س﹝︫
﹝︖︐﹞︹ ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت ﹨︊﹙﹊︦ ر︲﹢ی
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه
︫ــ︣﹋️ ﹝︺ــ︀دن ﹇ــ︡س ر︲ــ﹢ی در 
﹢در  ﹡︷ــ︣ دارد ﹝﹆︡ار ــ︡ود ١۵ ︑﹟︎ 
︀︨﹠︡ه اره ﹎︣ا﹡﹫︐﹩ (︋︣اده آ﹨﹟ ) را 

﹀︣وش ر︨︀﹡︡. از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه︋ 
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س : ٣٧۶٨٣۶۵٣-٠۵١

٠۵٣٧-١۶١٠٢۴٢ : ︦﹋︀﹁
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
اداره ﹋﹏ ︑︺ــ︀ون , ﹋︀ر و ر﹁ــ︀ه 
ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی   در 
﹡︷︣ دارد دو د︨ــ︐﹍︀ه ︨﹢اری 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥  ︵︣ــ﹅  از  را  ︎︣اــ︡ 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ 
www.setadiran.ir  ︋﹥ ︫﹞︀ره 
﹝ــــ︤اــ︡ه  ١٠٠٩٧٠٠١۴۶٠٠٠٠١ 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ﹜︢ا از ا﹁︣اد وا︗︡ 
︣ای  ︫ــ︣ا︳ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد ︑︀︋ 
 ︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣از︑︀ر﹋
︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر   ︨﹤  ︋١٣٩٧/١١/١۵

. ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞
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