
 

احیای منطق عاشورا با زبان دعا
jمعارف  خاطره ای از مرحوم آیت اهلل مرعشی نجفی نقل شده است گفت وگو با آیت اهلل تحریری درباره صحیفه سجادیه، به بهانه میالد امام علی بن الحسین 

که »در ســال 1353 نسخه ای از صحیفه شریفه )سجادیه( را برای 
مطالعه عالمه معاصر شیخ جوهری صاحب تفسیر طنطاوی معروف 

 ............ صفحه 11)مفتی اسکندریه( فرستادم. آن بزرگوار...

داستان قهرمان 13ساله 
اتهام زنی به سپاه با هدف 

پیروزی در انتخابات آینده آمریکا
آمریکا 

خوِد تروریسم است
14 2 2

گفت و گو با فاطمه دوست کامی 
نویسنده کتاب »سرباز کوچک امام«

یادداشتی از محمد صادق کوشکی سید حسن نصراهلل در سخنرانی به مناسبت روز جانباز:
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 بیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در واکنش به تصمیم احمقانه ترامپ 

درس های پشیمان کننده به دشمن خواهیم داد

بورس انتخاب  اول کارشناسان

بهترین راه 
برای حفظ 
ارزش پول 

چیست؟

 سیاست  واکنش های داخلی و خارجی به اقدام احمقانه رئیس جمهور آمریکا علیه سپاه 
پاسداران همچنان ادامه دارد. سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی، اقدام آمریکا در قراردادن 
سپاه در فهرست سازمان های تروریستی را در ادامه شکست های زنجیره ای کاخ سفید در 
منطقه توصیف و تصریح کرده است: »با تقدیر الهی، حماسه پرشور وحدت و یکپارچگی ملی 
و فصل مشترکی در حمایت از پاسداران انقالب و سبزپوشان صحنه های نیاز انقالب و کشور 
را رقم زد. بی شک تصمیم سیاه ترامپ و احمق های دور و بر نظام حاکمه آمریکا در ادامه 

شکست های زنجیره ای کاخ سفید در منطقه...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر ابراهیم رزاقی

قیمت دالر همواره باید واقعی باشد تا اوضاع اقتصادی کشور به سامان شود، نرخی 
که در آن تولید رونق بگیرد، ســرمایه گذاری افزایش یابد و صادرات و واردات به 
درستی انجام شود، اگر مجموعه این ها هماهنگی داشت یعنی نرخ درست انتخاب 
شــده است. در هر کشــوری اگر کاالهای وارداتی ارزان تر از تولید داخلی باشد، 

جایگزین تولید داخلی می شود، بنابراین تمام کشورها...

چرا واقعی شدن نرخ دالر اوضاع اقتصاد را سامان نداد؟

مشکل اصلی؛ یارانه به واردات

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 7

 اقتصــاد   در حالی که طبقات متوســط و 
آســیب پذیر جامعه، بازنده بزرگ بازی ارزی و 

کاهش حداقل 80 درصدی...

سومین دادگاه متهمان پرونده 
پتروشیمی برگزار شد

تحصیل مال 
نامشروع 7/5 

میلیون یورویی 
آقای مدیرعامل

با آغاز پرداخت خسارت سیل 
بنا بر دستور مقام معظم رهبری

بذرامید در 
دل کشاورزان 

خوزستانی 
جوانه زد

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 6

در پیام های جداگانه ای اعالم شد

تبریک 
 مراجع تقلید 

به تولیت آستان 
قدس رضوی

 ............ صفحه 3

میالد با سعادت زین العابدین، امام علی بن الحسین علیه السالم را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم

صفحه 1    1398/1/22
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آ﹎︣﹞ ﹈ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹙﹥ ای 
︫﹞︀ره گ٣۵/ ٣۴ /٩٧ ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز: ١٣٩٨/١۵٠

د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ا﹑م  
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︎︣وژه ︋︣و﹡︧︍︀ری ︠︡﹝︀ت ﹝︋ ️︣︡︣ه ︋︣داری ﹡︀﹫﹥ ا﹢ان ، زر﹡﹥ و رو︨︐︀﹨︀ی ︑︀︋︺﹥

﹝︊﹙︼ ﹋﹏ ︋︣آورد : در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد .      ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟:  در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد .
﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ : ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩  ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی  ︋﹥ ︧ــ︀ب ︨ــ﹫︊︀ی ︫ــ﹞︀ره ٢١٧۴۵٣٠۶٢١٠٠۴ ︋︀﹡﹈ ﹝﹙﹩ 
 ﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︀ره ۴ آ﹝︫ در ︗︡ول ﹤﹋ ︀﹡از آ ﹩︊﹫﹋︣︑ ︀ و ︣︊︐︺﹞ ︀ی﹨ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ︣︀︨ ︀ م و﹑(ع) ا ﹟︧ ︀م﹞︡ان ا﹫﹞ ﹤︊︺︫

﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︫﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ ت ۵٠۶۵٩ ه ﹝﹢ر︠﹥٩۴/٩/٢٢ ﹇﹫︡ ﹎︣د︡ه ا﹡︡.
﹝︡ت ز﹝︀ن ا︗︣ای ︎︣وژه :  ٣ ︨︀ل      ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر : از ﹝﹏ ︠︡﹝︀ت در︀﹁︐﹩ ︋﹢د︗﹥ ︗︀ری

آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ﹁︣وش ا︨﹠︀د : ٠۴/ ١٣٩٨/٠٢   ︑︀︎︀︀ن و﹇️ اداری
آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات :   ١٣٩٨/٠٢/١٧    ︑︀︎︀︀ن و﹇️ اداری

︊︮ ︀ت :   ١٣٩٨/٠٢/١٨      ︨︀︻️ ٩﹋︀︎ ︩︀︪﹎ ز﹝︀ن
︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ا﹑م ︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︫︦  ︀﹋︀ت :︨   ︎︩︀︪﹎ ﹏﹞

︀ ا︮﹏ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ و آ﹎﹩ آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات  ︣ا︋︣︋   ︋﹩︍﹋ -٢     ﹩﹇﹢﹆ ️﹫︭ ︫︣ا︳ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن : ١- دا︫︐﹟︫ 
٣- ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران از وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︣ ا︨ــ︀س ﹝﹢اد ٨۵ و ٩١ ﹇︀﹡﹢ن ﹋︀ر 
        ︬︭︐﹞ ︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ .      ۴-دا︫ــ︐﹟ ا﹝﹊︀﹡︀ت ، ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت و ﹡﹫︣وی﹋ ︣︣ان ﹝︭﹢ب ٨٩/٣/۵ وزری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا﹢﹝︗
︀  ︡ا﹇﹏  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︪ــ﹢ر در ر︫ــ︐﹥ ︑︃︨﹫︧ــ︀ت و ︑︖﹫︤ات︋  ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری از︨   ︎️﹫﹑ ۵- دا︫ــ︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹩︮ 
ر︑︊﹥ ۵ و ﹡﹫︤ ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︣︑︊︳ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ .       ۶- دا︫︐﹟ ︑︖︣︋﹥ ﹋︀﹁﹩ ﹝︺︐︊︣ و ﹝﹀﹫︡ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ 

﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥    ٧-﹇﹫﹞️ ﹨︀ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹋︀﹐ی ︨︀︠️ دا︠﹏ ︋︀ ﹜︀ظ ﹋﹫﹀﹫️ ارا﹥ ﹎︣دد .
﹝﹢︑ ﹏﹏ و ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات ( ︎︀﹋︀ت ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ) : د︋﹫︣ ︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ا﹑م 

︣دا︠️ ﹋﹠﹠︡ه و   ︎️﹋︣ ︀ ذ﹋︣ ﹡︀م︫  ﹫︊︀ی ﹝︢﹋﹢ر︋  ﹥ ︧︀ب︨  ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن ا﹑م︋  ︣︡ ا︨ــ﹠︀د: ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل در و︗﹥︫   ︠﹤﹠︤﹨
︣دا︠︐﹩. ذ﹋︣ ︻﹠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ﹁﹫︩︎ 

﹨︤﹠﹥ دو ﹡﹢︋️ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹨ ﹤﹠︤︀پ و ︑﹊︓﹫︣ ﹋︐︀︋︙﹥ ﹨︀ی ︎﹫﹞︀ن ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ﹝﹩  ﹤︋ ️︧︀︋︧︀ب ︨﹫︊︀ی 
﹙﹢ار ︑︺﹞﹫︣﹋︀ری  ﹫︀م ﹡﹢ر -︋  ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن ا﹑م وار︤ ﹎︣دد.     آدرس: ا﹑م - ︀رراه︎  ﹥ ﹡︀م︫  ︫ــ﹞︀ره  ٢١٧۴۵٣٠۶٢١٠٠۴︋ 

﹡︊︩ ︠﹫︀︋︀ن ا︨︐︀د ︫︣︀ر 
 WWW.ILAM-NIGC.IR و  HTTP://IETS.MPORG.IRوWWW.SHANA.IR ️︀︨ م﹑︀ز ا︨︐︀ن ا﹎ ️﹋︫︣

︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٢٢٣۵٨٢۴-٠٨۴٣
 ﹋ــ︡ ﹁︣ا︠﹢ان ︗️ آ﹎﹩ ﹝︢﹋﹢ر ٣٫١٩٧٫٢٣١  ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.      ﹡﹢︋ــ️ ︀پ اول:٠١/٢٢/ ٩٨    ﹡﹢︋️ ︀پ دوم: ٩٨/٠١/٢٨ (روز﹡︀﹝﹥ 

ا﹇︐︭︀د ﹝︣دم)
 روابط عمومى شركت گاز استان ايالم

/ع
۹۸
۰۰
۳۴
۲

﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹐︫﹥ ﹨︀ی 
︨︣زده،︢ف ز﹡︡ه ا︲︴︣اری، 

︑﹙﹫︧﹥ و ﹎︀و ︢﹁﹩ و ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟
٣ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۰
۳۴
۸
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همزمان با سالروز والدت حضرت ابوالفضل j و روز جانباز صورت گرفت

دیدار حجت االسالم والمسلمین مروی 
eبا جانبازان در مرکز امام خمینی
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

فرمانده مرزبانی ناجا:  دو مرزبان اسیر در چنگال گروهک تروریستی، سالمت هستند 
فارس: سردار قاسم رضایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دوتن از مرزبانان ربوده شده هنوز در دست گروهک تروریستی جیش الظلم هستند که تالش برای آزادی آن ها ادامه دارد. این دو مرزبان در صحت و 

سالمت کامل هستند، اما زمان آزادی آن ها هنوز مشخص نیست.

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

 اخبار  ســومین جلسه دادگاه رسیدگی 
به اتهام مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی 
پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم 
دادگاه ویژه به ریاســت قاضی مسعودی 
مقام، برگزار شد. در دومین جلسه دادگاه 
رضا حمزه لو مدیرعامل ســابق شــرکت 
بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را ارائه 
کرد. در نخستین و دومین جلسه دادگاه 
۱۱ متهم حضور داشتند و به گفته قاضی 
مسعودی مقام سه متهم این پرونده خارج 
از کشور هستند. قاضی مسعودی مقام با 
بیان اینکه در جلســه پیش رضا حمزه لو 
دفاعیات خود را بیان کــرد، از وکیل وی 
خواســت تا دفاعیات خــود از موکلش را 
بیان کند. قاضی مسعودی مقام همچنین 
گفت: کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی 
پتروشــیمی 6 میلیــارد و 656 میلیون 
یورو بــوده، اما تحصیل این فــرد که در 
کیفرخواســت اعالم شده مبلغ 7 میلیون 
و 605 هزار و 529 یورو اســت که چیزی 
معادل 8 میلیون و 7۱0 هزار و ۳84 دالر 
اســت. وی اضافه کرد: مباحث حاشیه ای 
کمکی بــه رســیدگی ها نمی کند؛ چون 
بخش عمــده ای از دفاعیات آقای حمزه لو 
درباره بررســی اقتصاد ایران بود و انتظار 
این اســت که درباره نحوه 
بازگشت ارزها، میزان واردات 
ارز، میزان صادرات ها و امثال 

این بحث شود.

 تردید افکنی 
وکیل مدافع متهم

وکیل حمزه لــو در دفاع از 
موکلش اظهار داشت: حدود 
اذن مقــام معظــم رهبری 
درباره برگزاری محاکم ویژه 
کامالً مشخص است و باید 
محدوده مجازات ها و جرایم 
به صورت دقیق رعایت شود، 
اما به نظر می رسد برادران در 
دادســرا باید با دقت و تأمل 
بیشتری مواد قانونی تشــدید مجازات و 
اخاللگران در نظام اقتصادی را می خواندند 
و حتی مشــروح جلسات مجلس شورای 
اســالمی را مطالعه می کردند و بنابراین 

قطعاً امروز به این نتیجه نمی رسیدند که 
آقای حمزه لو باید در این دیدگاه و ذیل این 
مواد قانونی محاکمه شود. وکیل حمزه  لو 
گفت: سؤال دیگر این است که در کجای 
این پرونده در صادرات تقلب صورت گرفته 
اســت به طوری که اصالً صادرات ها روند 
رشدی داشته اند و نماینده ان پی سی به 
صراحت بیان کرده است که ما در جریان 
صادرات محصوالت پتروشیمی اصالً خللی 
نداشته  و صادرات ها رو به رشد بوده است.

وکیل متهم ردیف اول گفت: مقصود این 
است که باید احراز شود که آیا شخص به 
دنبال مقابله با نظام و زمین زدن نظام بوده 
اســت یا خیر؛ به طوری که برادران ضابط 
و برادران دادســرا دائماً در گزارشات خود 
اعالم کرده اند که شــرایط کشور، شرایط 
تحریمی بوده اســت و اقدامات شــرکت 
بازرگانی برای دور زدن تحریم ها بوده است.

وی افزود: صد البته روشن است که آقای 
حمزه لو هیــچ انگیزه ای جــز خدمت به 
نظام نداشــته و در بحث اخالل در نظام 
اقتصادی، دوستان تمام ارزهای حاصل از 
فروش محصوالت را به حساب شرکت های 
خود واریز می کردند و بنابراین اگر این افراد 
خائن بودند براحتی می توانستند تمام آن 

6 میلیارد یورو را ببرند.
پس از این دفاعیات، قاضی مسعودی مقام 
از نماینده دادســتان خواست در جایگاه 
خود حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست 
بپردازد. وی گفت: ســؤال مــن از وکیل 
مدافع متهم این اســت کــه وظیفه این 

شرکت طبق اساســنامه چه بوده است؟ 
آیا نباید وجوه حاصل از فروش محصوالت 
را به آن ها برگردانند؟ و سؤال دیگر اینکه 
اگر 6/5 میلیارد یورو ارز از خارج کشــور 
به داخل کشــور وارد می شــد آیا تأثیری 
در اقتصاد کشــور و مسئله ارزی نداشت؟ 
وکیل مدافع متهم گفت: در شرایط بحران 
و تحریم ها، امثال آقای حمزه لو سوابقشان 
مشخص اســت و تمام زندگیشان را برای 
نظام داده اند. آقای حمزه لو دو روز در ترکیه 
به اتهام نقض مقررات تحریم بازداشت بوده 

است و تاوان داده است.

 مدافع شرکت ملی پتروشیمی 
یا متهمان؟

در ادامه دادگاه، نماینده حقوقی شرکت ملی 
پتروشیمی به دستور قاضی در جایگاه حاضر 
شــد. قاضی خطاب به وی گفت: در جلسه 
پیش بــه جای حمایت از حقوق شــرکت، 
در مقام دفــاع از متهمان صحبت کردید و 
عملکرد آن ها را تأیید کردید. نماینده حقوقی 
شرکت ملی پتروشیمی گفت: بنده عملکرد 
آن ها را در زمینه پرداخت به موقع اقســاط 
فاینانس خارجی تأیید کــردم اما این گونه 

نیست که طلب نداریم.
حسینی نماینده دادســتان در بخشی از 
دادگاه گفت: جرم اخالل در نظام اقتصادی 
دو بخش مختلــف دارد، یک مورد اینکه 
موضوع جــرم در اینجا ارز اســت و باید 
میزان آن مشــخص شــود و بحث دیگر 
عوایدی اســت که متهم منتفع می شود 

که در دادســرا و کیفرخواست این موارد 
را مشخص کرده ایم. اینکه این میزان 6/5 
باشد یا یک خیلی مهم نیست. شما)متهم( 
مســئول فروش محصوالت و تســویه با 
شــرکت های تولیدکننده بوده اید. این در 
حالی اســت که 6/5 میلیارد یورو از ارزی 
که ناشــی از فروش محصوالت بوده است 
به کشور بازگشت داده نشده است؛ بنابراین 
امر اثباتی موضوع با شماست و باید در این 
رابطه توضیح دهید. شما به بهانه تحریم 
می خواهید از خود دفــاع کنید اما از آن 
طرف می گویید قبول ندارم و ارز وارد کشور 
کرده ام! آقای حمزه لو نمی توانید یک بام و 

دو هوا رفتار کنید.

 استعالم دادگاه از وزارت نفت و 
بانک مرکزی در پرونده پتروشیمی

قاضی اســداهلل مســعودی مقام در پایان 
سومین جلســه محاکمه متهمان پرونده 
پتروشــیمی در جمع خبرنــگاران درباره 
درخواســت متهم ردیــف اول و وکیل او 
مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناسی اظهار 
کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده 
دادســتان مطالبی را بگوینــد که نیاز به 
ارزیابی داشته باشــد. ارزیابی های الزم را 
از بانک مرکزی و وزارت نفت انجام دادیم 
که قطعاً پاسخ این دو نهاد به استعالم های 
صورت گرفته در فرایند دادرســی و اینکه 
چه میزان محصول پتروشــیمی فروخته 
شــده و چه میزان وارد کشور شده تأثیر 
دارد. وکال و نمایندگان دستگاه ها باید به 
اطالعات الزم تجهیز باشند، متأسفانه امروز 
نماینده شرکت صنایع پتروشیمی اطالعات 
الزم را در اختیار نداشت که این یک ایراد 
اســت و اعالم کردیم نماینده پتروشیمی 
باید در جلســات بعدی مستندات الزم را 
ارائه دهد. قاضی مســعودی مقام با انتقاد 
از بخش هــای نظارتی دســتگاه اجرایی 
گفت: متأسفانه نظارت ها واقعی نیست که 
اگر واقعی می بود در پایان سال مالی تمام 
موارد بررسی و تخلفات مشخص می شد، 
ولی عمدتــاً در نظارت ها بحــث اعتماد 
مطرح است که این درست نیست. بیشتر 
نظارت ها خودمانی است و یا اینکه براساس 

اعتماد به طرفین صورت می گیرد. 

سومین دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی برگزار شد

تحصیل مال نامشروع 7/5 میلیون یورویی آقای مدیرعامل

 روزنامه قدس 98/۱/۱9... معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ازبرنامه های 
متنوعی درایام اعیاد شعبانیه خبرداده ودقیقاً پایین این خبر )عکسی از وضعیت 
اسفبار و دردناک آق قال چاپ کرده( و وضعیت آق قال را بحرانی دانسته؟ بهتر نبود 
معاون محترم فرهنگی برای خشنودی آقا صاحب الزمان )عج( این مراسم زیبا و 
دل انگیز را در آق قال برگزار می کردند تا در حد امکان به آالم آن عزیزان مرهمی 
باشــد، ضمن اینکه تشکیل چنین مجالسی در آن فضا مسلماً سبب کمک های 
مردمی زیادی نیز خواهد شــد و این مهم فقط شناخت زمان را می طلبد، البته 
اگر فتوای مراجع محترم الزم باشد خیلی ساده می شود اجازه گرفت و مهم تر از 
همه هم دفتر مقام معظم رهبری است. ضمناً هنوز هم وقت باقی است از خداوند 
متعــال و حضرت صاحب الزمان )عج(همت بخواهید و باقی کار را بســپارید به 

جوانان که دل باخته حضرت ولی اهلل األعظم ارواحنا فدا هستند.0915001735
 به این نمایندگان بگویید تو وضعیت بلبشوی زیر آب رفتن ایران یک طرحی 
بدهند مجلس که آب، برق، گاز و تلفن مردم تا یکی دو ســال رایگان بشه. یک 
خرده این درد و آالم مردم کمتر بشه که خدا وکیلی مردم تو بد وضعیند. به این 
مردم نجیب والیت مدار برســیم که به خدا قسم هیچ جای دنیا مردمی به این 

باوفایی ندارند! 09350003276 
 اینجانب به دلیل تعطیلی کارخانه محل اشــتغالم پس از ۱6سال سابقه، 
مدت چهار ســال اســت که بیکارم. با داشــتن مدرک لیسانس، به هر کجا 
هم بــرای کار مراجعه می کنم، می گویند جوان هاش بیکارند چه برســد به 
شــما که 45 ســال ســن دارید. ضمناً هیچ درآمدی ندارم و با کمک پدر 
بازنشســته ام زنده ایم. پس ما با داشــتن همســر و دو فرزند چگونه با این 
بیــکاری و بی پولی زندگی کنیم. لطفاً پیامک اینجانب را چاپ کنید شــاید 

فرجی شد. 09110008782 
 در حادثه ســیل اخیر مردم و نیروهای مختلف خدمت و فداکاری بســیاری 
کردند. اما بنده می خواهم در کنار همه این عزیزان از سردار سالمی بزرگوار تشکر 

کنم. خسته نباشی دالور. 09150008110 
 ننــگ و نفرین بر آمریکا و شــخص ترامپ که خودش و رژیم فاســد آمریکا 
تروریست می باشد. سپاه پاسداران حامی و مدافع ملت های مظلوم است. سپاهیان 
و پاســداران عزیز شما فرزندان رشید ملت ایران هستید و در قلب ما جا دارید. 

 09350005635
 گوشت دام های زنده ای که به وفور وارد کشور می شود، کی بین مردم محروم 
توزیع می شود؟ چه زمانی قیمت های کمرشکن مایحتاج ضروری این ملت پایین 

می آید؟ 09150001648 
 رحمت خداوند در چند روز اخیر به علت بی تدبیری مســئوالن در دهه های 
گذشته تبدیل به زحمت شد، اوالً باید این افراد شناسایی و محاکمه شوند ثانیاً 
مجلس قوانین بسیار محکم در باره عدم ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و عدم 
تجاوز به جنگل هــا و مراتع تصویب کند و برای نقض کنندگان آن جریمه های 

سنگین در نظر بگیرد. 09150007109 
 خداراگواه گرفتم ماهیانه 20 هزار تومان درحد وســعم به حساب هالل احمر 
بریزم تا دین خودم به هموطنانم ادا کنم. کل خســارت اعالن شده را به نفوس 

تقسیم تامبلغ سهم ما مشخص شود. 09150009278
 شهید مظلوم دکتر بهشتی فرمود: آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت 
بِمیر ما هم به تبعیت از شهید بزرگوار می گوییم: آمریکا از سپاه که لشکر مخلص 
خداســت و عصاره 80 میلیون ایرانی اســت عصبانی بــاش و از این عصبانیت 

بِمیر.09020009961

اتهام زنی به سپاه با هدف پیروزی 
در انتخابات آینده آمریکا

اتهام آمریکا مبنی بر تروریســت خواندن 
سپاه پاســداران، دلیلی واضح بر حقانیت 
سپاه و نشــانی دیگر از سیاست های غلط 
و خیانت ترامپ نسبت به نظامیان آمریکا 
اســت، به نحوی که جهت برد انتخاباتی 
آتی خود، نوکری صهیونیسم جهانی را بر 
حفظ حقوق نظامیان کشــور خود ترجیح 

می دهد.
اتهــام آمریکا مبنی بر تروریســت خواندن 
ســپاه، اتفاقی اســت که باید رخ می داد، به 
عبارتی آمریکایی ها باید نهایت کینه و نفرت 
خود را از نهادی مانند سپاه پاسداران نشان 
می دادند و توقع می رفت که این اتفاق بیفتد 
و چنانچــه غیر از این بــود باید به حقانیت 
سپاه شــک می کردیم. این حادثه، بهترین 
دلیل است که سپاه پاسداران مسیر درستی 
را طی کــرده و در انجام وظایف خود موفق 
بوده اســت و اگر غیر از این بود کینه ورزی 
و خشم آمریکایی ها به این حجم نمی رسید.

آمریکایی هــا چنین رفتــاری را در دنیا با 
هیچ نهاد و ســازمانی به این شــکل انجام 
ندادند و این نشــانه خشــم آمریکایی ها از 
موفقیت های ســپاه پاسداران است و مدال 
افتخاری بر سینه ســپاه است و پاسداران 
باید به این موضــوع افتخار کنند؛ چرا که 
شــیطان بزرگ آن ها را تروریست خطاب 
کرده اســت. از طرفی دیگر، این حادثه در 
زمانی رخ داد که مردم ایران اوج کارآمدی 
و وفاداری و خدمتگزاری سپاه را در حادثه 
سیل مشاهده کردند و بهترین زمان ممکن 
بود که شــیطان بزرگ، سپاه را تروریست 
می خوانــد و مــردم ایــران و بخصــوص 
هموطنان ســیل زده، سپاه پاســداران را 

خادم مهربان خودشان می دانند.
مبحث بعــدی در این موضوع این اســت 
که در ساختار انتخاباتی آمریکا، هر رئیس 
جمهوری کــه خدمتگزاری بیشــتری به 
اسرائیل انجام دهد، شانس بیشتری برای 
برنده شــدن در انتخابــات دارد و ترامپ 
هــم در حال تالش برای برنده شــدن در 
انتخابات پیش رو اســت و باید بیشترین 
نظر یهودی ها و صهیونیســت ها را به خود 

جلب کند.
مجموعه اقدامات انجام شــده ترامپ که 
یکی پذیــرش جوالن اشــغالی به عنوان 
خاک رژیم صهیونیســتی اســت که این 
پذیــرش حتی مورد تأیید ســازمان ملل 
هم نیســت و مورد بعدی انتقال ســفارت 
آمریکا از تل آویو به بیت المقدس اســت 
که سال گذشته اتفاق افتاد و اتفاق بعدی 
تروریســت خطاب کردن ســپاه است در 
همین راستا بوده که نظر صهیونیست ها را 

برای برد انتخاباتی خود جلب کند.
این مــوارد مجموعه اقداماتی اســت که 
ترامپ بــرای انتخابات آینده خود و جلب 
نظر صهیونیســت ها انجــام می دهد و به 
عبارتی قرار اســت که این حرکت آمریکا 
در مرحله نخســت به نفع ترامپ باشد و 
البته ممکن اســت که صهیونیست ها هم 
از ایــن حرکت آمریکا به نفع خودشــان 
بهره برداری هایــی داشــته باشــند، امــا 
بیشــترین نــگاه ترامــپ در مجموعــه 
حرکت هایی که انجام داده اســت، جهت 
برد انتخاباتی خــود در انتخابات پیش رو 

است که سرمایه گذاری می کند.
با این حــال از نظــر حقــوق بین الملل 
این حرکــت آمریکا مبنی بر تروریســت 
خوانــدن ســپاه، منشــأ تأثیر نیســت؛ 
یعنی ســازمان  های بین المللــی و قوانین 
بین المللی تابع تصمیم یک دولت نیستند. 
به عنوان نمونه سال هاست که حزب اهلل از 
سوی آمریکا به عنوان یک نهاد تروریست 
معرفی شــده اســت، اما هیچ تأثیر منفی 

برای حزب اهلل نداشته است. 
خوشبختانه سپاه در آمریکا حساب بانکی 
ندارد و خریدی هم از آمریکا ندارد و قطعاً 
نیازی هم به آمریکا نداشــته و ندارد و به 
همیــن علت اگرچه دولت آمریکا، ســپاه 
پاسداران را تروریســت اعالم کرده است 
در عمل هیچ زیانی متوجه ســپاه نخواهد 
شد، اما همان گونه که نظامیان آمریکایی 
و برخی از مقامات سیاســی آمریکا اعالم 
کردند، نظامیــان آمریــکا در نتیجه این 
حرکــت در منطقه زیان جدی می بینند و 

امنیت آن ها به خطر می افتد.
بــا توجه به اینکه ســپاه هیــچ ارتباطی 
با آمریــکا ندارد؛ بنابرایــن از این حرکت 
آمریکا هیــچ زیانی نخواهد دید، اما طرف 
مقابل یعنی نظامیــان آمریکا باید خیلی 
بیش از گذشته مراقب امنیت خودشان در 
منطقه خلیج فارس و غرب آســیا باشند و 
این مهم ترین پیامد است. باید تأکید کرد 
که مقامات آمریکا مطلع و آگاه هســتند و 
می دانند کــه این حرکت، حرکت معقولی 
نیســت و بلکه زیانبار است، اما با توجه به 
اینکه ترامپ قصد دارد برای برد انتخاباتی 
آینده خود تالش کند حتی حاضر اســت 
در همین راســتا اقدامی انجام دهد که به 
ضــرر نظامیان آمریکایی و به نفع خود در 

انتخابات آتی باشد.
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یادداشت روز

 محمد صادق کوشکی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

صدای مردم   

خبــــــر

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران:
دشمن 40سال است 

در حسرت شکست انقالب باقی مانده
اخبار: تولیت آســتان قدس رضوی در 
دیدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی که روز گذشته در تاالر 
والیت حرم مطهر برگزار شد، گفت: اینکه 
شیطان بزرگ، سپاه را در لیست گروه های 
تروریســتی قرار داده، جای تبریک دارد، 
مطمئناً این حرکت ها و رفتارهای خبیثانه 
در دراز مدت به نفع انقالب اســالمی خواهد شد. این اقدام آمریکا نشان دهنده 
قدرت سپاه پاسداران است؛ اگر یک نهاد خاصیتی نداشته باشد و مشکلی برای 

دشمن ایجاد نکند که علیه آن کاری انجام نمی دهد.
حجت االسالم والمسلمین مروی ادامه داد: امروز دشمن از قدرت سپاه می ترسد، 
البته هیچ غلطی هم نمی تواند بکند؛ 40 سال است که دشمن در حسرت شکست 
انقالب باقی مانده اســت و اگر می توانست کاری کند حتی یک ساعت هم برای 

رسیدن به هدفش تعلل نمی کرد. 
وی افزود: نظام جمهوری اسالمی امروز قدرت برتر منطقه است و قرار گرفتن سپاه 
در لیست گروه های تروریستی به معنای ضعف آمریکاست، اعالم چنین موضوعی 
برایشان هزینه خواهد داشت. قطعاً چنین حرکت هایی موجب افزایش اقتدار نظام 

جمهوری اسالمی در آینده خواهد شد.

سید حسن نصراهلل در سخنرانی به مناسبت روز جانباز:
آمریکا خوِد تروریسم است

اخبار: سید »حســن نصراهلل« دبیرکل 
حــزب اهلل لبنان عصر روز چهارشــنبه 
برابــر با دهــم آوریل به مناســبت روز 
جانباز و میالد حضرت ابوالفضل العباس 
علیه الســالم در شــهر بیروت، پایتخت 
لبنان سخنرانی کرد. سید حسن نصراهلل 
در ابتدای ســخنرانی خود روز پاسدار 
)سوم شعبان( را تبریک گفت و تأکید کرد روز پاسدار پس از پیروزی انقالب 
اســالمی ایران نام گذاری شده است. وی به اقدام خصمانه ترامپ علیه سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا از تروریسم حمایت 
نمی کند، بلکه خود تروریســم اســت و در رأس آن قرار دارد. ما در برابر این 
تروریســتی که شاخص ترین نمونه آن کشتار هیروشــیما است، می ایستیم. 
سید حســن نصراهلل تأکید کرد که آمریکا به خاطر منافع رژیم صهیونیستی 
حقوق همه امت اسالمی را نادیده می گیرد و تمامی تسهیالت را در اختیارش 
می گذارد و در مقابل، مدافعان از خاک و مقدسات و آبرو را تروریسم می خواند. 
او ایــن گونه رفتار آمریکا را اوج وقاحت دانســت و گفت: وقاحت دیگری که 
امروزه شاهد هستیم، تروریستی خواندن سپاه پاسداران است؛ نیرویی که یک 
سازمان نظامی رسمی به رسمیت شــناخته شده به حساب می آید. دبیرکل 
حزب اهلل تأکید کرد که ســپاه پاســداران یک نهاد جهادی و عظیم است و ما 
اقدام ترامپ در درج نام سپاه در فهرست سازمان تروریستی آمریکا را محکوم 
می کنیم و در کنار برادران خود که از مقدسات و ملت های منطقه نه تنها ایران 
دفاع می کنند، قرار می گیریم. سید حسن نصراهلل درباره انگیزه ایاالت متحده 
در قرار دادن نام ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در فهرست تروریستی 
خود گفت: ســپاه امــروز قوی تر از هر زمان دیگر اســت و دارای یک جایگاه 
محوری در منطقه است و همین مسئله موجب هراس آمریکایی ها شد. سید 
حسن نصراهلل ادامه داد: ما باید امروز در کنار آن ها بایستیم و این موضع خود 
را بیان کنیم. به نظرم امروز این مسئله )تروریستی خواندن سپاه( گام طبیعی 
از شــیطان بزرگ است. آن ها )آمریکایی ها( می خواهند خاورمیانه را به روش 
جدیدی ترسیم کنند و آلت دســت آن ها در منطقه به آن ها کمک می کند، 
ولی آنچه که اتفاق افتاد این بود که ملت های ما و برخی از ملت های منطقه در 
برابر این طرح آمریکایی ها ایستادند و آن را شکست دادند. ما ]دیگر[ احساس 
ضعف نمی کنیم. اینکه ما را در فهرســت تروریسم قرار می دهند، دلیل قوی  
بودنمان هســت. اگر ما از ایســتادن در برابر آن ها ناتوان بودیم، آن ها برای ما 
محدودیت ایجاد نمی کردند. این وظیفه اخالقی ماســت که در مقابل کسانی 
که با تصمیمات خود کشورها و ملت های منطقه و مقاومت را تهدید می کنند، 
بایســتیم و نباید فقط به صدور بیانیه های محکومیت آمیز اکتفا کرد. دســت 
مقاومت باز اســت و هر زمانی که الزم باشد واکنش و پاسخ مناسب را خواهد 
داد. ایرانی ها نمونه انســانی و اخالقی در برابر وحشی گری های انسانی آمریکا 
هســتند، آمریکایی ها مانع کمک های انسان دوســتانه به یمن می شوند و به 

ایرانی های مقیم خارج از کشور اجازه انجام نقل و انتقاالت مالی نمی دهند.

شماره پیامک: 30004567

وزیر نیرو در پاسخ به قدس:

دژپسند در پاسخ به قدس:

فعالً وقت امدادرسانی است، انتقاد نمایندگان را به وقتش پاسخ می دهیم

مگر می شود 40 تا 60 درصد اقتصاد در دست سپاه باشد؟ 

خبر

خبر

 گروه سیاسی/ خبرنگار حوزه دولت  وزیر نیرو اعالم کرد به 
دستور رئیس جمهور کمیته ملی سیالب با ۱0 کارگروه تشکیل 

خواهد شد و در مرحله صدور احکام قرار دارد.
رضا اردکانیان در حاشــیه جلســه هیئت دولت با بیان اینکه این 
کارگروه دالیل بروز سیالب را بررسی خواهد کرد، افزود: پیش بینی، 
مدیریت منابع آب، مدیریت ریسک، فرایند امداد و نجات، مسائل 
حقوقی و قوانین و بیمه از جمله موضوعات کارگروه های کمیته ملی 
ســیالب خواهد بود. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره 
اینکه بیشترین انتقادها در مجلس از عملکرد وزارتخانه تحت امر او 
بوده و اینکه آیا پاســخی برای این انتقادها و گالیه ها دارند؟ اظهار 
داشت: نسبت به این انتقادات پاسخ داریم و این بحث باز می شود؛ 
اما زمانش مهم است. اکنون امداد و نجات موضوع اولویت دار زمان 

حال است، فرصت کافی برای رسیدگی ها و تدوین درس هایی که 
باید از این ســیل کم نظیر در تاریخ چند ۱0 ساله گذشته بگیریم، 
فراهم اســت. وی افزود: 50 درصد وقایعی که در دنیا تحت عنوان 
بالیای طبیعی دسته بندی می شود، شامل سیل است. در کشورهای 
صنعتی و توسعه یافته این آمار بیشتر است. اصل سیل اجتناب ناپذیر 
اســت. درست اســت که خود وقوعش یک بازه زمانی کوتاه مدت 
اســت، اما دالیل آن در طول زمان شکل گرفته است. اکنون باید 
زمــان محدود امداد و نجات را صرف این کار کنیم و بعد به دالیل 
بپردازیم. تمام بحث این اســت که این موضــوع در زمان خودش 
صورت بگیرد. وی در پاســخ به این پرسش که با این نگاه آیا وی 
تصمیم نمایندگان مناطق سیل زده برای شکایت از وزارت نیرو را 
غیرمنصفانه یا عجوالنه می داند، گفت: من هم اگر بخواهم با این نگاه 

به مسئله بپردازم دچار قضاوت عجوالنه شده ام.
اردکانیــان با بیان اینکــه عالوه بر بارش های امســال برف قابل 
مالحظه ای نیز در کشور باریده است، گفت: در حوضه آبریز کرخه 
در استان های لرستان و ایالم حدود 6000 کیلومتر مربع برآورد ما 
از سطح برفی است که البته هنوز چگالی سنجی الزم برای تعیین 
آب معادل برف انجام نشده است. وی افزود: در حوضه کارون بزرگ 
که استان های متعددی اطراف خوزستان در آن وجود دارد 7000 
کیلومتر مربع بارش برف ثبت شده که با توجه به اندازه گیری های 
انجام شــده این میــزان برف یک و نیم میلیــارد مترمکعب آب 
معادل برف به همراه خود دارد. وزیرنیرو ادامه داد: وجه مثبت این 
نعمت های الهی سیراب شــدن 40 تاالب در سراسر کشور است 
که ســال ها خشک بوده اند و هم اکنون به لحاظ زیست محیطی، 
اشــتغال زایی و شرایط روحی جامعه تبعات مثبت به همراه خود 
داشته و سد های زیادی در کشور که دارای مصارف شرب هستند نیز 
 آبگیری شده و ظرفیت برای تولید برق از آب در آن ها فراهم است.

 گروه سیاســی/ آرش خلیل خانه  وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی تأکید کرد: کارکرد سپاه حفاظت از مرزها و انقالب است و 
بحث هایی که گفته می شود اقتصاد کشور وابسته به سپاه است از 

اساس زیر سؤال بوده و نادرست است.
فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش 
خبرنگار قدس درباره فضا ســازی شبکه های ضد انقالب از جمله 
بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و شبکه ایران اینترنشنال وابسته به 
عربستان سعودی در مورد سهم 40 تا 60 درصدی سپاه در اقتصاد 
ایران و در نتیجه تأثیر گسترده اقدام آمریکا در قراردادن سپاه در 
فهرســت گروه های تروریستی بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: این 
ادعایی گزاف و بیهوده است. مگر می شود 40 تا 60 درصد اقتصاد 
در دســت سپاه باشد؟ حال آنکه ارقامی که در این شبکه ها گفته 
می شــود را اگر جمع ببندیم به ۳00 تا 400 درصد هم می رسد. 
این درحالی اســت که آن ها همزمان مدعی هستند که 70 تا 80 
درصد اقتصاد در دست دولت است. وزیر اقتصاد با طرح این پرسش 
که پس ســهم بخش خصوصی چه می شود، اضافه کرد: در حالی 

که بخش خدمات، کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و اصناف 
در دست بخش خصوصی است.  دژپسند با تأکید بر اینکه به این 
آمارها نباید اعتماد کرد، گفت: کارکرد ســپاه حفاظت از مرزها و 
انقالب است. مردم 40 ســال با سپاه زندگی می کنند و براساس 
سخنان رئیس جمهوری مردم و سپاه رابطه دو طرفه دارند و اقتصاد 
ما نیز اقتصاد متزلزلی نیست که با ادعای کاذب متضرر شود.  عضو 
کابینه دولت دوازدهم به طرح ادغام بانک های نظامی اشــاره کرد 
و اظهارداشــت: فرایند ادغام بانک های نظامی با بانک های دولتی 
در حال انجام است؛ بنابراین نیروی های نظامی بانکی نیز نخواهند 
داشت.  وی تصریح کرد: قرارگاه خاتم االنبیاء به صورت پیمانکاری 
طرح هایی اجرا می کند و در این مسیر گاه براساس مطالبات خود 
واگذاری هایی به آن ها صــورت می گیرد که پس از مدتی نیز آن 
را واگذار می کند. دژپســند درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر 
تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 تومانی واردات کاالی اساسی 
نیــز گفت: دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد و مدتی 
اســت که آثار حذف ارز یارانه ای را بررســی می کنیم، اما در هر 

تغییری سیاست کلی این است که رفاه مردم آسیب نبیند.
وزیر اقتصاد در مورد آخرین اقدامات این وزارتخانه برای کمک به 
سیل زدگان، گفت: مصوبه ای از دولت گرفتیم که مؤدیان مالیاتی که 
خسارت بیش از 50 درصد داشته اند، بدهی مالیاتی شان بخشوده 
شــود. وی گفت: برای کمک به مناطق سیل زده تأمین اعتبارات 
مــورد نیــاز را از طریق تنخواه آغاز کرده ایم و از ابتدای ســال به 
استان های سیل زده این پرداخت انجام شده است. بخش بعدی کار 
تأمین اعتبار در بخش گسترده تر است که برای آن بخشنامه صادر 
شــد که آن هم با توجه به شرایط هر استان به پرداخت اعتبارات 

می پردازیم.
دژپسند با بیان اینکه دولت ارقامی را با نرخ ترجیحی برای پرداخت 
تســهیالت بانکی به مناطق سیل زده در نظر گرفته است، گفت: 
بقیه این میزان هم توسط دولت از بودجه عمومی پرداخت می شود.

گروه سیاسی- خلیل خانه: وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد برای 
پایــه دوازدهم چاره ای به جز برگــزاری آزمون نهایی در موعد مقرر 
نداریم، اما در ســایر مقاطع در مناطق سیل زده تسهیالتی را در نظر 
گرفته ایم و با حذف بخشی از کتاب های درسی دانش آموزان تا جایی 
که درس  خوانده اند، به عنوان ســال تحصیلی در نظر گرفته شده و 
از آن ها امتحان گرفته خواهد شد. محمد بطحائی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت افزود: پایه دوازدهم نگران نباشند. اگر به هر دلیل نتوانند 
در امتحان خرداد شرکت کنند یا نمرات رضایت بخش نباشد پیش  

بینی کردیم نمرات شهریور به جای خرداد آن ها بنشیند. 
با وزارت علوم صحبت شده روز شنبه شورای سنجش ورود دانشگاه ها 
و مراکز عالی برگزار خواهد شد و تالش داریم با استفاده از ظرفیت های 

قانونی سهمیه های خاص برای این مناطق در نظر گرفته شود
وی درباره درخواســت تعویق آزمون کنکــور هم تصریح کرد: این را 
وزارت علوم باید پاسخ دهد. اما در شورای سنجش این مسئله مطرح و 
بحث خواهد شد. بیشترین مشکل ما فاصله بین امتحان نهایی و کنکور 
است؛ چون ما باید سوابق تحصیلی دانش آموزان را در اختیار سازمان 

سنجش قرار دهیم تا بتوانند با ضریب مثبت در آزمون داوطلبان وارد 
کنند. این یک مشکل است که باید درباره آن تصمیم گیری شود.

بطحائی با بیان اینکه ۱۱5 مدرسه تخریب شده وباید کامالً بازسازی 
شوند، افزود:۱490 مدرسه و مرکز آموزشی نیز آسیب نسبی دیده اند 
که نیازمند تعمیر هستند و تا پیش از مهر ماه آن را کامل می کنیم. وی 
در پاسخ به پرسش قدس در مورد میزان اعتبارات مورد نیاز بازسازی 
مدارس و اقدامات صورت گرفتــه برای تأمین آن هم گفت: ما برای 
جبران این موضوع نخســتین منبعی که استفاده می کنیم، خیران 
هستند. همین حاال تعدادی از خیران در لرستان و خوزستان حضور 
دارند و امیدواریم با کمک آن ها بازســازی ۱۱5 مدرسه شروع شود. 
حدود ۱55 میلیارد تومان برای تعمیر حدود۱500 مدرســه تخریب 

شده نیاز است که از حیث اعتبار مشکل نداریم.

بطحائی از تسهیالت ویژه برای مناطق سیل زده خبر داد

حذف بخشی از کتاب های درسی و تعیین سهمیه خاص در کنکور

قاضی: نظارت ها 
واقعی نیست اگر 
واقعی می بود در 
پایان سال مالی 
تمام موارد بررسی 
و تخلفات مشخص 
می شد، ولی عمدتاً در 
نظارت ها بحث اعتماد 
مطرح است که این 
درست نیست. بیشتر 
نظارت ها خودمانی 
است
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

اعزام 1000 جوان رضوی از سراسر کشور به مناطق سیل زده   آستان نیوز: این اتفاق به همت تشکل های شبکه جوانان رضوی رقم خورده است. همچنین دیگر عالقه مندان به اعزام می توانند 
مشخصات خود را به سامانه پیامک 1000888 ارسال کنند تا در روزهای آینده برنامه ریزی اعزام برای آنان نیز انجام شود. اعضای تشکل شبکه جوانان رضوی در گلستان از روز دوم فروردین کار خود را در مناطق 

سیل زده گنبدکاووس، آق قال و گمیشان آغاز کردند و از پنج فروردین در مناطق سیل زده استان لرستان حاضر شدند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  تبریک مراجع تقلید 
به تولیت آستان قدس رضوی

آســتان نیوز: مراجع تقلید شــیعیان در پیــام های جداگانــه ای، انتصاب 
حجت االســام و المســلمین مروی به تولیت آســتان قدس رضوی را تبریک 

گفتند.
حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی انتصاب حجت االسام و 

المسلمین احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی را تبریک گفتند.
در پیام آیت اهلل نوری همدانی آمده است:

 انتصــاب جنابعالــی کــه از علمای متعهــد و انقابــی می باشــید از طرف
رهبــر معظم انقاب دامت برکاته به عنوان تولیت آســتان قدس رضوی انجام 

گرفت را تبریک عرض میکنم.
بی شــک خدمتگزاری در آســتان مقدس حضرت ثامن الحجج علی بن موسی 

الرضا علیه السام توفیق بزرگی است که باید شاکر آن باشید.
ســوابق ارزنده جنابعالی در گذشته که مشغول خدمتگزاری به طاب محترم و 

مراکز حوزوی بوده اید نیز قابل تقدیر است.
ان شاءاهلل در پرتو توجهات پروردگار متعال و حضرات معصومین علیهم السام 
خاصه حضرت امام رضا علیه الســام در ســایه امام عصر ارواحنا لتراب مقدمه 

الفدا در انجام این وظیفه خطیر موفق باشید.
آیت اهلل مکارم شــیرازی نیز طی تماس تلفنی با حجت االســام والمسلمین 

احمد مروی، انتصاب ایشان به تولیت آستان قدس رضوی را تبریک گفت.
آیت اهلل ســبحانی هم در پیامی انتصاب حجت االسام والمسلمین احمد مروی 

را به عنوان تولیت آستان قدس رضوی تبریک گفت.
متن کامل پیام به این شرح است:

با اهدا سام و پیشاپیش تبریک والدت ساالر شهیدان، در سوم شعبان و میاد 
مســعود صاحب الزمان)عج( در پانزده شعبان، انتصاب جنابعالی را برای تولیت 

آستان قدس رضوی صمیمانه تبریک می گویم.
امید اســت آنچه که مقام معظم رهبری در حکم خــود بیان فرموده اند مورد 
عنایت و توجه آن عزیز قرار گیرد، گذشــته بر آن حواشــی مشهد مدنظر باشد 
که مســلماً به روحانی فعال نیازمند است. ان شــاءاهلل ما را در آستان ملکوتی 

ثامن الحجج فراموش نفرمایید.
همچنین آیت اهلل جوادی آملی نیز در پیام جداگانه ای انتصاب حجت االسام و 

المسلمین مروی را به تولیت آستان قدس رضوی تبریک گفت.

خـــبر

همزمان با سالروز والدت حضرت ابوالفضل j و روز جانباز صورت گرفت
e دیدار حجت االسالم والمسلمین مروی با جانبازان در مرکز امام خمینی

 قدس/ محمدحســین مروج کاشــانی  رئیس اداره 
پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم مطهر رضوی از استقبال 
بیش از 500 هــزار زائر از پایگاه های فرهنگی آداب زیارت 

حرم مطهر امام هشتم)ع( در نوروز 98 خبر داد.
حجت االســام والمسلمین مهدی حســن زاده به خبرنگار 
قدس گفــت: در این میان خدماتی همچون پاســخگویی 
بــه ســؤاالت شــرعی و اعتقــادی، مشــاوره خانــواده، 
خدمــات ویژه کودکان )از جمله جنگ شــادی، نقاشــی، 
مســابقه(، خدمات ویژه بانوان )مانند: پاســخ به ســؤاالت 
 شــرعی ویژه بانــوان، مباحــث ترویجی ویــژه حجاب(،

 بیان آداب زیارت، برپایی تابلوها و پوسترهای نمایشگاهی، 
اکران فیلم های مســتند جشنواره عمار در ایستگاه نوروزی 
باب الهــادی)ع( حرم مطهــر رضوی، برگزاری ایســتگاه 
نمایشــگاه معرفی کتاب و... بــه زائران و مجــاوران ارائه 
شــد.رئیس این اداره خاطرنشــان کرد: یکی از مهم ترین 
خدمات ارائه شــده به زائران در ایام نوروز98، توســط سه 
ایســتگاه آداب زیارت صحن جامع رضوی، صحن قدس و 
رواق دارالهدایــه، روایت گری مصور بیانیه مهم رهبر معظم 
انقاب اســامی تحت عنــوان گام دوم انقاب برای عموم 
بازدیدکننــدگان و توســط راویان مرد و زن بوده اســت.

وی اضافه کرد: پایگاه فرهنگــی آداب زیارت صحن قدس 
بیشترین بازدیدکننده را در ایام نوروز به خود اختصاص داد 
و به طور متوســط روزانه 1500 زائر از این ایستگاه بازدید 

کردند.

 60 هزار نقاشی در حرم
رئیس این اداره درباره اســتقبال کودکان از طرح نقاشی در 
ایســتگاه های آداب زیارت حرم مطهــر رضوی در نوروز 98 
گفت: حدود 60 هزار برگ کاغذ توسط کودکان زائر چهار تا 
10 ساله در این مدت و در اوقات اقامت در حرم مطهر رضوی 

نقاشی شــد که این کودکان به عنوان یادگاری و خاطره ای 
خــوش، پس از اتمام زیارت و هنگام خــروج از حرم مطهر 
رضوی این نقاشی ها را با خود به شهر و استان محل اقامتشان 
بردند و مطابق گفته های والدین آنان، این اقدام تأثیر بسزایی 
در روحیه این کودکان داشته است.رئیس این اداره همچنین 
به اجرای برنامه ای با عنوان راویان آداب زیارت )راز( در نوروز 
ســال جاری در حرم مطهر رضوی اشاره و اظهار داشت: این 
برنامه در فواصل زمانی 2 ساعت قبل از اذان ظهر و مغرب با 
همکاری مداحان و سخنرانان انتخاب شده توسط این اداره 
جهت خدمات رســانی به زائران در زمینه بیان آداب زیارت، 
قرائت اذن دخول، مداحی و ذکر توســل به اهل بیت)ع( در 
مبادی ورودی اصلی حرم مطهر رضوی یعنی باب الرضا)ع(، 
باب الجواد)ع(، بســت های شیرازی، نواب صفوی و طبرسی 

انجام شد و مورد استقبال زائران هم قرار گرفت.

استقبال بیش از 500 هزار زائر از پایگاه های فرهنگی آداب زیارت
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قاب رضوی

مراســم رونمایي از نســخه خطی صحیفه ســجادیه متعلق به اوایل 
 قــرن پنجم هجری 20 فروردین در موزه قــرآن و عترت حرم امام رضا 

علیه السالم برگزار شد.

در نوروز 1398 در حرم مطهر رضوی صورت گرفت

آســتان: تولیت آســتان قدس رضــوی به 
حضــرت  والدت  جانبــاز  و  روز   مناســبت 
ابوالفضل العباس)ع( با جانبازان سرافراز هشت 
ســال دفاع مقدس در مرکز بازتوانبخشی امام 

خمینی)ره( دیدار کرد. 
در این دیدار صمیمی، ســیدرضا فاطمی امین 
قائم مقام آســتان قدس رضوی و تنی چند از 

مسئوالن حضور داشتند. 
به گــزارش خبرگزاری ایثار خراســان رضوی، 
همچنین حجت االســام والمســلمین احمد 

مروی در این دیدار با اهدای شاخه های گل از 
فداکاری جانبازان قدردانی کرد. 

تولیت آســتان قدس رضــوی در این دیدارها 
ضمن تبریک روز جانباز و گرامیداشــت یاد و 
خاطره شــهدا، گفت: جانبازان سرافراز میهن 
اســامی با تقدیم بخشــی از جان خود، خون 
تازه ای در رگ های ایران اسامی جاری کردند 
و عظمــت را برای ایران اســامی بــه ارمغان 
آوردند.حجت االسام والمسلمین مروی افزود: 
شــما ولی  نعمتان ما هستید و در همه حال به 

یاد خدا باشــید و از او مدد بجویید و به واسطه 
نزدیکی و ارتباط خود بــا خداوند برای ما دعا 

کنید. 
تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان ساخت: 
ما مدیون فداکاری جانبازان هســتیم و با تمام 
وجود برای رفــع مشــکات ایثارگران تاش 

می کنیم.
وی در این دیدارها از نزدیک با جانبازان دیدار 
و در جریان مشکات و همچنین روند درمانی 

آنان قرار گرفت. 

 جانبازان بر سر سفره متبرک امام رضا)ع( 
پایگاه اطاع رسانی آستان قدس رضوی نیز در 
خبری گفت: قائم مقام تولیت آســتان قدس 
رضوی در دیداری جداگانه با جانبازان سرافراز 
بر تاش آســتان قدس رضوی بــرای حضور 
و تشــرف جانبازان و ایثارگران از شــهرها و 
استان های مختلف کشور به حرم مطهر رضوی 
و ارائه خدمات مراکــز درمانی و فرهنگی این 

آستان مقدس تأکید کرد.
ســید رضا فاطمی امین گفت: توفیقات امروز 

کشــور مرهــون تاش  هــا و مجاهدت هــای 
ایثارگران و رزمندگان است که عمر و سامتی 
خود را که بزرگ ترین ســرمایه انســان است، 
فــدای انقــاب و آرمان های متعالی اســام 

کرده اند و ما مدیون آنان هستیم.
در این دیدار همچنین در راستای تکریم و تعظیم 
جامعه ایثارگری بویژه جانبازان قطع نخاع هشت 
سال دفاع مقدس، خادمان بارگاه منور رضوی با 
توزیع غذای میهمانســرای حضرت و بسته های 

متبرک از آنان پذیرایی کردند.

دیدار تولیت آستان قدس رضوی با امام جمعه مشهد
 آستان: حجت االسام والمسلمین احمد مروی

تولیت آســتان قدس رضوی با آیت اهلل سید 
احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد مقدس 
دیــدار و گفت وگو کرد.آیت اهلل ســید احمد 
علم الهــدی، نماینده ولی فقیه در خراســان 
رضوی و امام جمعه مشــهد در این دیدار به 
اهمیت گسترش خدمات آستان قدس رضوی 
اشــاره کرد و گفت: توجه به مســتضعفان و 
برداشــتن باری از دوش این قشر، از اهمیت 
است.حجت االســام  برخــوردار  ویــژه ای 
والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس 
رضــوی نیز در این دیدار ضمــن قدردانی از 

امام جمعه مشهد مقدس، اظهار کرد: اطمینان 
داریم راهنمایی های شما جز از سر دلسوزی 
و خیرخواهی برای ما نیست.وی اضافه کرد: 
با هر امکاناتی که در توان باشد، با افتخار در 

مسیر ارائه خدمت حرکت می کنیم.
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به  بستگی  خصوصی  بخش  همراهی 
رفتار هوشمندانه دولت در سال ۹۸ دارد
وزیر  غضنفــری  مهدی 
اســبق صنعت، معدن و 
تجــارت همراهی بخش 
خصوصــی را منــوط به 
دولت  هوشمندانه  رفتار 
و  دانست  ســال 98  در 
گفت: اگر رفتار دولت در 
سال ۹۸ عوض شود، دولت چابک و هوشمندانه عمل 
کند و اگر رئیس جمهور، معاونان و وزرای او مجاهدانه 
به میدان عمل بیایند نظــر بخش خصوصی عوض 
می شود و همراهی اجتماعی شکل می گیرد. در غیر 
این صورت ســال ۹۸ بدتر از ســال ۹۷ خواهد بود.

 رکود تورمی سال ۹۸ 
عمق بیشتری دارد

و  اقتصاددان  فاطمی  فرشاد 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
شــریف گفت: ما یــک بار 
دیگر هم در ســال ۹۱ دچار 
رکود تورمی عمیق شدیم، اما 
تولید به اندازه سال ۹۷ لطمه 
نخورده بــود و ظرفیت های 
خالی ســبب نجات تولید شد. وی افزود: هر گاه دسترسی ما 
به ارز کم می شود، دسترسی به کاالهای واسطه ای هم محدود 
می شود. این محدودیت منابع، تولید را تحت فشار قرار می دهد. 
من فکر می کنم رکود تورمی سال ۹۸ عمق بیشتری دارد، چون 

تولیدضربه بدتری خورد ونمی تواند  براحتی خود را احیا کند.

 کاهش تورم در دولت یازدهم
 ربطی به تدابیر دولت نداشت

موسی غنی نژاد اقتصاددان 
گفــت: کاهش تــورم در 
به  ربطی  یازدهــم  دولت 
نداشــت،  دولت  تدابیــر 
امــا برخی دولتمــردان با 
توهمات خود فکر کردند، 
نظریه نداشته شان درست 
عمل کرده اســت. مصداق این توهــم را می توانید در 
گفت و گوها و مصاحبه های رئیس سازمان برنامه در این 
سال ها مشاهده کنید، ایشان از زمانی که سازمان برنامه 
را در اختیار گرفته جز اینکه بسته تعریف کند کار دیگری 

نکرده است. ایشان متخصص بسته بندی است.

اخبار
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

سامانه سهمیه بندی کاالهای اساسی     عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که سامانه سهمیه بندی کاالهای اساسی از جمله گوشت و مرغ با توجه به سیاست دولت برای تأمین کاالهای اساسی 
از طریق کاالبرگ الکترونیک توسط بانک مرکزی با بهره گیری از کارت بانکی و کد ملی آماده شد. وی افزود: در گام نخست این سامانه برای گوشت توسط متخصصین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران آماده شده است؛ 

تا هر نوع سهمیه ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود. به گفته وی، سهمیه کاالهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعالم وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می شوند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rبرای توزیع بسته دوم حمایتی منتظر مابه التفاوت  
 ارز پتروشیمی ها هستیم

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص سرانجام تعیین تکلیف بسته 
حمایتی مرحله دوم، گفت: قبالً هر چه از مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها که برای 
تهیه بســته حمایتی پیش بینی کرده بودیم، به دســت آوردیم، در قالب بسته 
حمایتی توزیع کردیم. به محض اینکه مابه التفاوت پیش بینی شده تأمین و تکمیل 

شود، بسته ها توزیع خواهند شد.

گزارش صندوق بین المللی پول از 12 شاخص  
اقتصادی ایران در سال 2018 

صندوق بین المللی پول در جدیدترین 
گزارش خود به بررســی 12 شاخص 
اقتصــادی ایران پرداختــه و از کاهش 
ســهم ایران از اقتصاد جهان، افزایش 
بدهــی ناخالص دولت، منفی شــدن 
رشــد واردات و صادرات، افزایش نرخ 
تورم و بیکاری، افزایش سرمایه گذاری 
و پس اندازهای ملی و کاهش درآمدها و 

مخارج دولت خبر داده است. 

ستاد اجرایی فرمان امام ۳۵۰ هزار مسکن روستایی 
را بیمه کرد 

رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( از بیمه ۳۵۰ هزار مسکن روستایی سراسر 
کشور توسط این نهاد خبر داد و گفت: هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران بدون 
دریافــت هزینه هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ خــود را برای انتقال ۱۰۰ تن کمک به 
سیل زدگان استان خوزستان اختصاص داد. محمد مخبر با بیان اینکه بیمه شدگان 
می توانند میزان خسارت وارد شده را از بیمه دریافت کنند، تصریح کرد: نیروهای 
ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( در استان لرستان دنبال مستندسازی و پرداخت 

خسارت ها هستند.

افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ مشخص شد
در جلســه مدیران ســازمان تأمین اجتماعی با کانون بازنشستگی،  کارشناسان 
و شــرکای اجتماعی مقرر شــد حقوق ســایر ســطوح از جمله بازنشستگان و 
مستمری بگیران ۱۳ درصد به اضافه مبلغ ۲۶۱ هزار تومان افزایش یابد. به عنوان 
مثال اگر بازنشسته ای 3 میلیون تومان دریافتی دارد این مبلغ ضربدر ۱۳ به اضافه 

۲۶۱ هزار تومان محاسبه شده و از اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.

دولت دست اندازی به صندوق توسعه ملی را متوقف کند 
نماینده ادوار مجلس گفت: صندوق توسعه ملی به منظور اشتغال بخش خصوصی و 
تعاون در نظر گرفته شده، اما دولت هر جا کم می آورد از این صندوق برداشت می کند. 
موسی الرضا ثروتی، مشاور تنظیم و تنقیح قوانین مجلس در خصوص صندوق توسعه 
ملی خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسنامه صندوق توسعه ملی، این صندوق باید 
صرف اشتغال بخش خصوصی و تعاونی شود، اما در حال حاضر نه تنها صرف چنین 
اموری نمی شود، بلکه این صندوق را برای اشتغال روستایی و کاال برگ و غیره خالی 
کرده انــد، به عبارت دیگر دولت هر جا گیر کند از این صندوق وجهی بر می دارد.

 الزمه احیای صنعت نساجی حذف 
سیستم های رانتی و قاچاق است 

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک 
وزارت صنعت با بیان اینکه در سال ۹۷ 
بســیاری از حوادث و تصمیمات دولتی 
قابــل پیش بینی نبــود، گفت: صنعت 
نســاجی فاکتورهای مهمی را به عنوان 
بسترهای الزم برای احیای خود نیاز دارد 
کــه از جمله آن ارتقای کیفیت و حذف 
سیستم های رانتی است. افسانه محرابی 
افزود: در مجموع 7 درصد رشد تولید را در صنعت نساجی شاهد بودیم، ضمن اینکه 
صادرات نیز به لحاظ ارزشی 26 درصد و به لحاظ وزنی 30 درصد رشد را تجربه کرد. 

رونق تولید به تصویب قوانین جدید نیاز ندارد 
عضو کمیســیون صنایع مجلس با بیان این که برای تحقق شــعار سال و رونق 
تولید به اندازه کافی قانون در کشور داریم، گفت: آنچه باید در سال جدید مورد 
بررســی مسئوالن قرار بگیرد چرایی عدم اجرایی شدن قوانین موجود در کشور 
است. فوالدگر بیان داشت: هیئت مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل 
شده است که هدف آن حذف قوانین زائد و اضافی در راستای بهبود فضای کسب 

و کار ایران می باشد.

 وزارت نفت بازپرداخت سوخت صرفه جویی شده
 را محقق نکرد 

رضــا اردکانیان وزیر نیرو گفت: با وجود 
مصوبات شــورای اقتصاد و شورای عالی 
انرژی مبنی بر تعهد دولت، بازپرداخت 
در  خصوصی  بخــش  ســرمایه گذاری 
احداث بخش بخار نیروگاه های ســیکل 
ترکیبی از محل ســوخت صرفه جویی 
شده، این امر از سوی وزارت نفت محقق 
نشده است. وی افزود: آخرین پیشنهادات وزارت نیرو استفاده از ردیف اعتباری 

مجاز در قالب قانون بودجه، جهت تحقق پیشبرد پروژه هاست.

ادعای تأخیر سفارش  هند برای نفت خام ایران در ماه می 
رویترز مدعی شد پاالیشگاه های هند به علت مشخص نبودن وضعیت تمدید 
معافیت ها از تحریم های آمریکا علیه ایران، فعاًل سفارشــی برای بارگیری نفت 
ایــران در ماه می  نمی دهند. هند طبق معافیــت فعلی می تواند حدود 300 
هزار بشــکه نفت ایــران را بخرد که کمتر از نصف مقــدار واردات هند قبل از 

تحریم هاست.
 دهلی نو می خواهد به خرید نفت ایران در همین سطح فعلی ادامه دهد.

 مرغداران برای تأمین نهاده های
 مورد نیاز خود، با مشکل مواجه هستند

طالکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ 
تخم گذار ایران گفــت: اکثر مرغداران 
برای تأمین نهاده هــای مورد نیاز خود، 
با مشــکل مواجه هســتند و مجبورند 
نهاده های مورد نیازشــان را از بازار آزاد 

تأمین کنند.
 وی افــزود: با توجه به اینکــه در بازار 
آزاد نهاده به میزان زیاد وجود دارد که این نشــان می دهد مشکل در توزیع این 

نهاده هاست.
 

کاهش همزمان قیمت دالر در بازار آزاد و صرافی های بانکی
همزمان با آغاز ریزش قیمت ها در بازار آزاد، قیمت دالر در صرافی های بانک ها 

کاهشی شد.
 از صبح چهارشــنبه همزمان با کاهش قیمت هــا، قیمت خرید و فروش دالر 
در صرافی های بانکی فعال در سه مرحله کاهش یافته است. هم اکنون قیمت 
فــروش دالر در این صرافی ها 13 هزار و 900 تومان و قیمت خرید دالر 13 

هزار و 800 تومان اعالم شده است. 

خبر

اقتصاد/ فرزانــه غالمی: در حالی که 
طبقات متوسط و آسیب پذیر جامعه، بازنده 
بــزرگ بازی ارزی و کاهــش حداقل ۸۰ 
درصدی ارزش پول ملی در سال گذشته 
بودند، کارشناســان اقتصادی معتقدند با 
توجه به تداوم این کاهش در سال جاری، 
بازار سرمایه و نظام بانکی امن ترین پناهگاه 

برای اندک دارایی های شهروندان است.
ســالی که پشت سر گذاشتیم و سالی که 
پیش رو داریم هم از نگاه شهروندان عادی 
که زیر سنگین ترین فشارهای اقتصادی و 
تورم، کمر خم کرده اند و هم از زاویه دید 
مدیران اقتصادی و سیاست گذاران، مقاطعی 
سخت و نفســگیر توصیف شده اند. بنا بر 
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی از آنجایی 
که دشمن، تمرکز خود را بر ایجاد اخالل 
در بازار ارز، قرار داده، کاهش شدید ارزش 
پول ملی، تورم و فشــار سنگین اقتصادی 
بــر زندگی مردم، در پی آن آمده اســت.

  مردم، قدرت انتخاب زیادی ندارند
در چنین شرایطی قدس از سه صاحبنظر 
اقتصادی پرســید: بهترین راه برای حفظ 
ارزش پول ملی و به تعبیر بهتر، جلوگیری 
از افت بیشــتر ارزش دارایی های مردم در 

سال جاری کدام است؟
به گفته این سه کارشناس در شرایط فعلی 
که تحریم های ناعادالنه آمریکا و بی تدبیری 
مدیــران اقتصادی، تــراژدی بزرگی را در 
ارزش پــول ملی رقــم زده، مردم، قدرت 
اما  ندارند،  زیــادی  انتخاب 
اگر دولــت و بانک مرکزی 
بتوانند با توجه به تجربیات 
گذشــته، نظارت حداکثری 
بر منافع مردم داشته باشند 
را جایگزیــن  و شــفافیت 
رانت خــواری و ویژه خواری 
کنند، بازار ســرمایه و نظام 
گزینه های  بهتریــن  بانکی 
پیش روی مردم برای حفظ 

دارایی است.
از نگاه هادی حق شــناس، 
عباس ُهشی و مهدی تقوی، بورس و بانک 
حتی در شرایط فعلی که تورم نزدیک به 
۴۰ درصد قابل تصور است، بورس و بانک، 
شرعی ترین، ســالم ترین، وجدانی ترین و 
به صرفه ترین بازارها بــرای حفظ دارایی 
شهروندان اســت و به هیچ وجه ورود به 

بازارهــای غیرمولّد و ســوداگرانه از قبیل 
ارز، طال، خودرو و ملک نمی تواند متّضمن 
کسب سود عمومی برای مجموعه اقتصاد 

کشور باشد.

  بورس؛ سودآور برای دهک های 
آسیب پذیر

هادی حق شناس در این خصوص می گوید: 
پولی که وارد بازار سرمایه می شود مستقیماً 
به چرخه تولیــد وارد و به رونق آن منجر 

می شود.
افزایش تولید،   این رونق، 
افزایش  تــورم،  کاهــش 
اشــتغال و در نهایت رفاه 
اجتماعی را به همراه دارد.
 ایــن موارد نیازهای اصلــی اقتصاد فعلی 
مــا هســتند و تبعات مثبــت آن نصیب 
تمــام دهک هــا و بویــژه دهک های کم 
درآمد می شــود، چــرا که این گــروه در 
برابر بیکاری و تورم، آســیب پذیری باالیی 
دارند. به بــاور وی در واقع ســود حاصل 
از ورود این ســرمایه ها به بــورس و نظام 
بانکی از حالت شــخصی خــارج و جنبه 
عمومی برای کل بدنه اقتصاد پیدا می کند.

   زندگی دالری، اما درآمد ریالی است 
عباس ُهشی هم می گوید: متأسفانه مردم 

به توصیه هــای دولت، بانــک مرکزی و 
مجلس، دیر اعتماد می کنند. پس اول باید 
اعتمادشان را بازگردانند، چرا که در سال 
گذشته آن ها که به حرف سیاست گذاران، 
گوش دادند و به بازارهای سوداگری ورود 
نکردند، بشــدت متضرر شدند و در عوض 
»حــرف گوش نکن ها« بــه خاطر افزایش 
۳ برابری ارزش دالر و ورود به بخش های 
زیرزمینی اقتصاد، جایزه گرفتند! واقعیت 
این اســت کــه دولت، در مقابــل ارزش 
دارایی های مردم، مســئول است و وظیفه 
اصلی بانک مرکزی که باید 
مســتقل عمل کند، حفظ 
و ارتقــای ارزش همیــن 

دارایی هاست.
اقتصاددان،دالرزدگی،  این 
نفت زدگــی و دولت زدگــی را معضالت 
بزرگ اقتصــاد ایران می دانــد که تحت 
تأثیر تحریم هــا، ارزش پول ملی و تورم 
شــدید را به جزء الینفــک زندگی مردم 
تبدیــل کرده و به تعبیری، زندگی دالری 

اما درآمد، ریالی است. 
وی ادامه می دهد: بازار سهام می تواند سود 
بیشتر را به همراه داشته باشد مشروط به 
اینکه دولت به عنوان مقام ناظر بورس، از 
ســرمایه های مردم مراقبت کند و از دیگر 
ســو بانک مرکزی با نظــارت بر عملکرد 

نظام بانکی، اجازه سوء استفاده از سپرده ها 
را ندهد. به باور ُهشــی بــا تداوم ارز چند 
نرخی در سال گذشــته، صادرکنندگان، 
»کمیسیون بگیر«  مدیران  و  واردکنندگان 
دولتی، بیشترین منفعت را بردند و مردم 
خوش حســاب و دســت پاک بــه عنوان 
مصرف کنندگان نهایی، جریمه سنگین 

معیشتی و مالی متحمل شدند.

   سود بانکی و بورسی به سالمت 
اقتصادی نزدیک تر است

مهدی تقوی هم با اشاره به 
کاهش حدود ۵۰ درصدی 
می گوید:  نفــت،  صادرات 
طبعاً به همین دلیل منابع 
ارزی کمتــر و واردات گران تر می شــود و 
زندگی مردم باز هم تحت فشارهای تورمی 
خواهد بود حال آنکه حقوق و دســتمزد 

متناسب با این تورم رشد نکرده است.
بــه بــاور وی از آن جایی کــه بازی های 
تحریمــی و ارز همچنان ادامه دارد، مردم 
گزینه های اندکی برای حفظ ارزش دارایی 
خود پیش رو دارند. این اقتصاددان اضافه 
می کند: کســب سودهای بورســی و یا 
ســودهای بانکی  به ســالمت اقتصادی 
نزدیک تر است و از حجم سوداگری ها در 

بازارهای موازی می کاهد. 

بورس انتخاب  اول کارشناسان

بهترین راه برای حفظ ارزش پول چیست ؟ چرا واقعی شدن نرخ دالر اوضاع 
اقتصاد را سامان نداد؟

مشکل اصلی؛ یارانه به واردات
قیمت دالر همواره باید واقعی باشد تا اوضاع 
اقتصادی کشور به سامان شود، نرخی که در 
آن تولید رونق بگیرد، سرمایه گذاری افزایش 
یابد و صادرات و واردات به درســتی انجام 
شود، اگر مجموعه این ها هماهنگی داشت 
یعنی نرخ درســت انتخاب شــده است. در 
هر کشــوری اگر کاالهایی وارداتی ارزان تر 
از تولیــد داخلی باشــد، جایگزیــن تولید 
داخلی می شود، بنابراین تمام کشورها سعی 
می کنند اگــر هم نمی تواننــد کاالهایی را 
تولید کنند کــه قابل رقابت با انواع خارجی 
باشد به آن ها یارانه بدهند،مثاًل آمریکایی ها 
100 میلیارد دالر در سال به کشاورزانشان 
یارانــه می دهند. اروپایی ها هم همین طور، 
این ها به تولیدکنندگان صنعتی خود یارانه 
می دهند و اتفــاق دیگری کــه می افتد از 
کاالهای وارداتی که قادر نیســتند در تولید 
داخل کنند، برای کنتــرل مصرف مالیات 

می گیرند.
این اصل کلی را مد نظر داشته باشید، حال 
برای پاسخ به این سؤال که چرا دالر به نرخ 
واقعی خود نزدیک می شود، اما ما وضعمان 
بدتر می شود، باید گفت، اگر دالر به قیمت 
واقعی خودش در جامعه باشد، مانند اکنون، 
کاالی وارداتی باید گران تمام شود و تولید 
داخلی ارزان تر، ادامه این روند منجر به رشد 
تولید می شود، به شرطی که دولت به واردات 
یارانه ندهد! اما مشکل اینجاست که دولت 
به واردات یارانه می دهد و بدین گونه ما راه را 

اشتباه می رویم.
اکنــون با شــرایطی کــه به وجــود آمده، 
تولیدکننده داخلی قادر نیســت تأمین نیاز 
کشور را انجام دهد، چون با افزایش واردات 
و بی رمق کردن تولید داخل، همه ورشکسته 
شــده و با کمترین ظرفیت خــود فعالیت 
می کنند، اکنــون وارد یک چرخه معیوبی 
شــده ایم که هر چه در آن پیش برویم نیاز 
به واردات بیشــتری داریــم، مانند آنچه در 
قضیه گوشــت اتفاق افتاده است، با این کار 
هم به نابودی بیشــتر تولیــد داخلی دامن 
می زنیم، این کاری اســت که حتی بدترین 

نوع سرمایه داری هم انجام نمی دهد.
عنصر مالیات تعیین کننده است، اما هرکسی 
از تولید، مالی به دســت  آورد لزومی ندارد 
مالیات بدهد، بلکه مالیات را از کسانی باید 
گرفت که کارشــان داللی و احتکار اســت؛ 
همچنین بایــد از پس انداز های باال، مالیات 
تصاعدی گرفته شود و این مالیات ها هم به 
عنوان پشتوانه حمایت از تولید بهره برداری 
شود. بحث دیگر در یک اقتصاد دفاعی بهره 
بردن از سیاست کوپنی است، به شکلی که 
دولت خودش در صدر امور باشد و کاالهای 
وارداتی را با قیمت متناســب با درآمد افراد 
و ثابت به شــکل کاال برگ بین مردم توزیع 
کند، نه اینکه این کار را به بخش خصوصی 
که دنبال حداکثر سود است، بدهد تا یارانه 
ارزی را بگیرد و وقتی کاال وارد کرد، آن را به 
نرخ آزاد بفروشــد، یا صادرات مجدد داشته 
باشد. همچنین باید برخورد با فساد جدی 
شــود و قوه قضائیه در این زمینه هیچ گونه 

اغماضی نداشته باشد.

خبر

چهره ها

بازار سهام می تواند 
سود بیشتر را به 
همراه داشته باشد 
مشروط به اینکه 
دولت به عنوان 
مقام ناظر بورس، از 
سرمایه های مردم 
مراقبت کند

بــــــــرش

 »اعطای تسهیالت ویژه به 
تولیدکنندگان« 

مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
تدوین  از  اســالمی  شورای 
طرحــی خبــر داد که در 
صورت تصویــب نهایی آن 
بانک ها موظف به ارائه تســهیالت ویژه به 

تولیدکنندگان خواهند شد.
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس 
شــورای اســالمی از تدویــن طــرح ارائه 
تســهیالت ویژه به تولیدکنندگان از سوی 
بانک ها خبر داد و اظهار داشــت: با توجه به 
نام گذاری ســال ۹۸ به نام سال رونق تولید 
با همکاری مرکــز پژوهش های مجلس در 
حال تدوین طرحــی برای رونق تولید ملی 
و کمک به تولیدکنندگان هستیم.امیرآبادی 
در تشــریح این طرح گفت: بر اســاس این 
طرح، تسهیالت ویژه ای برای رونق تولید در 
نظر گرفته شده و مأموریت هایی به بانک ها و 
صندوق های مالی و اعتباری داده شده است. 
عالوه بر این، وظایفی را برای سازمان بورس 

و بانک ها در نظر گرفته ایم.
عضو هیئت رئیســه مجلس با بیان اینکه 
بانک ها هم باید پای کار حمایت از تولید ملی 
بیایند، تصریح کرد: در این راســتا در قالب 
قوانین، بانک ها را موظف به ارائه تسهیالت 

ویژه به تولیدکنندگان خواهیم کرد.

تغییرات در بودجه به نفع 
سیل زدگان

نماینــده مردم نوشــهر و 
چالــوس در مجلس گفت: 
برای حل مشکل سیل زدگان 
احتمال تغییر در ردیف های 

بودجه بیش از سایر راهکارها وجود دارد.
قاســم احمدی الشکی گفت: بعید می دانم 
دولت بتوانــد منابع جدیــدی پیدا کند و 
بودجه ای را برای حل مشکالت سیل زدگان 

پیش بینی کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای حل 
مشکالت ســیل زدگان، برداشت از صندوق 
توســعه ملی است، گفت: متأســفانه ما از 
صندوق توســعه ملی برداشت های زیادی 
داشته ایم و معلوم نیست که با این وضع آینده 
صندوق توســعه ملی و اهداف پشت پرده 
برای صندوق چه می شــود. الشکی تأکید 
کرد: همچنین احتمال جابه جایی ردیف های 
بودجه ۹۸ بیشــتر از سایر راهکارهاست به 
این صورت که برای مثال به استاندار لرستان 
اختیار داده شود که بتواند ردیف های بودجه 
این اســتان را جابه جا کند و همچنین به 
وزارت کشــور مجوز داده شــود تا بودجه 
اختصاص داده شــده به ایــن بخش برای 
حــل بحران های کشــور را در بخش هایی 
که آســیب های جدی دیده اند، صرف کند.

الزام خودروسازان برای 
واگذاری اموال مازاد

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خودروسازان را ملزم کرد تا 
اموال مــازاد خود را تا پایان 
شــهریورماه واگذار کنند و 
شرکت های وابسته خودروسازان نیز باید تا 

پایان سال به فروش برسند.
رضا رحمانی با بیان اینکــه این وزارتخانه 
بســته ای برای صنعت خودروسازی تدوین 
کرده اســت، گفت: خودروسازان باید اموال 

غیرتولیدی خود را واگذار کنند. 
وی افزود: ســال گذشــته از خودروسازان 
خواستیم که بسته قطعات وارداتی خودروها 
را باز کرده و در نمایشگاهی به قطعه سازان 
ارائه کنند تا آن ها قطعاتی که توان تولیدش 
در داخل وجود دارد را تولید کنند.وی اضافه 
کرد: این موضوع تنها محدود به قطعه سازی 
خــودرو نمی شــود و در پتروشــیمی هر 
قطعه ای که امکان تولید داخل اســت، باید 
در کشور تولید کنیم و این باید به فرهنگ 
تبدیل شود. وی با اشــاره به برنامه توسعه 
کشور که بر اســاس آن، ایران باید در سال 
۱۴۰۰، ۳ میلیــون دســتگاه خودرو تولید 
کنــد که یک میلیون آن باید صادر شــود، 
گفت: خودروســازان باید برخی امور مانند 

قطعه سازی را واگذار کنند.

انتقاد از افزایش شدید اجاره 
مسکن  فرهنگیان

نماینــده مــردم ورامین در 
مجلس با انتقــاد از افزایش 
شــدید اجاره مسکن از وزیر 
راه و شهرســازی درخواست 
کرد در این زمینه چاره اندیشــی کند.سید 
حســین نقوی حســینی خاطرنشان کرد: 
متأسفانه اجاره مسکن بسیار باالست و مردم 
در اجاره مسکن با مشکل روبه رو هستند که 
الزم است وزیر راه و شهرسازی برای تأمین 
مسکن محرومان فکری اساسی کند.نماینده 
مردم ورامیــن در مجلس گفت: همچنین 
از وزیر آموزش و پــرورش تقاضا دارم برای 
یک بار هم شده مطالبات فرهنگیان پرداخت 
شود.نماینده مردم ورامین در مجلس متذکر 
شد: وزیر آموزش و پرورش تاکنون چندین 
بار وعده پرداخت مطالبات فرهنگیان را داده 
اســت و یک بار هم نوبخــت اعالم کرد که 
مطالبات آنان پرداخت می شــود، اما حدود 
۹ ماه است که فرهنگیان منتظر مطالبات 
خود هستند.نقوی حســینی اظهار داشت: 
متأسفانه حقوق و مزایای بازنشستگان تأمین 
اجتماعی بسیار کم است و کفاف هزینه های 
آنان را نمی دهد که الزم اســت حقوق آنان 
تعیین تکلیف شــود تا بازنشستگان تأمین 

اجتماعی از پس مخارج باالی خود برآیند.

علی مروی اقتصاددان و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه عالمه گفت: اگر چه شوک ارزی 
ســبب افزایش ارزش دارایی شــرکت های 
متعلق به شستا و صندوق بازنشستگی شد، 
اما به دلیل مشکالت ناشــی از بنگاهداری 
کماکان این شــرکت ها با مشــکل کمبود 
نقدینگــی مواجه هســتند. این پیش بینی 
وجود دارد که این وضعیت در سال ۹۸ حتی 

منفی تر شود.

استان های »کم برخوردار« 
رکورددار تورم اقالم خوراکی

بر اســاس آمار اعالم شــده، استان های کم 
برخوردار شــامل اســتان های چهارمحال و 
بختیاری با ۴۴.۲ درصد، بوشهر با ۴۴ درصد و 
خوزستان و هرمزگان با ۴۰.۹ درصد، رکورددار 
تورم ۱۲ ماهه قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات در سال ۹۷ بودند. بر اساس آخرین 
آمارهای ارائه شده، نرخ تورم سال ۱۳۹۷ کشور 
حدود ۹. ۲۶ درصد بوده است و بر این اساس، 
اســتان های ایالم و کرمان به ترتیب باالترین 
و پایین ترین نــرخ تورم کل کاالها و خدمات 

مصرفی را در این سال داشته اند.

با وجود افزایش ارزش دارایی 
شستا کمبود نقدینگی دارد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر ابراهیم رزاقی/ اقتصاد دان 



تسنیم: معاون مرکز ســامت محیط و کار 
وزارت بهداشت درخصوص نظارت بر سامت 
غذای مصرفی مردم در مناطق سیل زده گفت: 
تاکنون ۳۵ تن ماده غذایی مشکوک به فساد یا 

آلوده معدوم شده است.
محسن فرهادی، درخصوص اقدامات عملیاتی 
وزارت بهداشــت در حوزه ســامت محیط و 
ارتقای بهداشت در مناطق سیل زده کشور بیان 
کرد: عاوه بر فعالیت ها و نظارت های دوره ای در 
سطح کشور، با وقوع سیل در برخی استان ها، 

این نظارت ها با شدت بیشتری انجام می شود.
وی نظارت بر سامت آب شرب و کنترل آن، 
دفع فاضاب و پسماندها، سامت غذا، بهداشت 
سرویس های بهداشتی و حمام ها، ازبین بردن 
آلودگی ناشــی از باقی ماندن الشه حیوانات، 
از بیــن بردن جوندگان و حشــرات و ارتقای 
سطح بهداشــت در محل اسکان موقت مردم 
ســیل زده را از جمله اقدامات بهداشت محیط 
در مناطق سیل زده برشمرد و گفت: در حوزه 
پایش ســامت آب، میزان کلر آزاد باقیمانده 
در سیستم شــبکه در مناطق سیل زده مورد 
ســنجش قرار گرفت و به شــرکت های آب و 
فاضاب و وزارت نیرو اعام کردیم که کلر آب 
آشــامیدنی را به میزان یک میلی گرم در لیتر 

افزایش دهند.
معاون مرکز ســامت محیــط و کار وزارت 
بهداشــت درخصوص سنجش میزان کلر آزاد 
باقیمانــده در آب مصرفی مــردم در مناطق 
ســیل زده، گفت: در تمام اســتان های درگیر 
سیل به دلیل افزایش خطر آلودگی، کنترل ها 
و سنجش سامت آب آشــامیدنی را افزایش 
داده ایــم. وی ادامه داد: از ابتدا تا پایان روز 16 
فروردین ماه 98، در استان گلستان در مناطق 
شــهری، 2086 مورد و در مناطق روســتایی 

606۳ مورد ســنجش کلر انجام شده است، 
این میزان در استان لرستان در مناطق شهری، 
۳۳10 مورد و در مناطق روســتایی 10 هزار 
و ۵74 مورد، در اســتان مازندران در مناطق 
شهری، ۳0۳6 مورد و در مناطق روستایی، 1۵ 
هزار و 7 مورد، در استان کرمانشاه، در مناطق 
شــهری، 2۳1۵ مورد و در مناطق روســتایی 
۳060 مورد، در استان ایام در مناطق شهری، 
۵۵4 مورد و در مناطق روســتایی 677 مورد، 
در استان خوزستان، در مناطق شهری، 49۵0 
مورد و در مناطق روستایی، 7080 مورد، بوده 
است. همچنین، سنجش کلر آب آشامیدنی در 

برخی استان ها همچنان ادامه دارد.
فرهادی با بیان اینکه پس از ســنجش میزان 
کلر آب شرب، کنترل میکروبی آب در اولویت 
قرار دارد، خاطرنشــان کرد: در اهواز 9۵ مورد، 

دزفول 1۳7 مورد، لرستان 46۳ مورد، یاسوج 
614 مورد، ایام 116 مورد و در گلستان 171 
مورد، نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی 

صورت گرفته است.
وی با بیان اینکــه در مجموع وضعیت تحت 
کنترل بوده و مشــکلی وجود ندارد، افزود: در 
برخی قسمت ها که آب قطع است، تانکرهای 
آبرسانی پیش بینی شده و همکاران بهداشت 
محیط بر ســامت آب تانکرهــا نیز نظارت 
مستمر دارند. در مناطقی که آب شرب کلرینه 
شــده و تانکر آب نیز وجود نــدارد و به منابع 
نامطمئن آب دسترسی دارند، در بین ساکنان 
کلر یک درصد مادر توزیع می شود، یعنی کلر 
در شیشه های مخصوصی آماده شده و به مردم 
آموزش داده شــده که پیــش از مصرف، آب 

آشامیدنی خود را کلرینه کنند.

معاون مرکز ســامت محیــط و کار وزارت 
بهداشت درخصوص نظارت بر سامت غذای 
مصرفی مردم در این مناطق خاطرنشان کرد: 
از 11 هــزار و ۳64 مــورد مرکز تهیه و توزیع 
غذا، بازرســی انجام شــده و 100 مورد نمونه 
آزمایشگاهی گرفته شده است، همچنین ۳۵ تن 
ماده غذایی مشکوک به فساد یا آلوده نیز معدوم 

شده است.
وی با بیان اینکه از کمپ ها و محل اسکان مردم 
به صورت روزانه بازرسی می شود، عنوان کرد: 
در تمام نقاط مناطق سیل زده، موادغذایی که 
توزیع می شــود، قباً کنترل شده و عاوه بر 
نمونه برداری ها، مورد ســنجش قرار می گیرد. 
تاکنون 81 هزار و 6۳4 مورد سنجش پرتابل 

موادغذایی انجام شده است.
فرهــادی گفت: مشــکل ازدیاد حشــرات و 
جونــدگان هنــوز جدی نیســت، امــا برای 
پیشگیری از این معضل، مواد گندزدا، سموم و 
حشره کش ها نیز تأمین شده تا در مواقع لزوم 

استفاده شود.
معاون مرکز ســامت محیــط و کار وزارت 
بهداشــت بیان کرد: وزارت بهداشــت با اباغ 
بخشنامه ای به دانشگاه های استان های درگیر 
سیل، تأکید کرده است در مناطقی که سیاب 
فروکش کرده، اقدامات الزم فوراً انجام شــده 
و از لحاظ جمع آوری پســماندها و الشه های 

حیوانات نظارت کافی صورت گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: مردم به نوبه خود باید 
نکات بهداشتی را رعایت کنند و از توصیه های 
کارشناسان بهداشت غافل نشوند. از آب سیاب 
روان در شهرها به هیچ وجه استفاده نکنند، این 
آب ها دارای آلودگی های بسیاری است؛ بنابراین 
در درجه اول، هر فردی باید مراقب ســامت 

خود بوده و به بهداشت فردی اهمیت دهد.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 پرداخت وام اشــتغال به ۲۰۰ هزار نفر در ســال جدید     ایلنا: پرویز فتاح؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( از پرداخت وام اشــتغال به ۲۰۰ هزار نفر در ســال جدید خبر داد. وی در خصوص 
برنامه های اشتغال مددجویان در سال ۹۸ گفت: ردیف تبصره ۱۶ که وام قرض الحسنه برای اشتغال است درکل بودجه سال ۹۸، باالترین رشد را دارد یعنی ردیف بودجه سال گذشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده، 

اما امسال 35۰۰ میلیارد تومان شده که عدد خیلی باالیی است.

رئیس سازمان محیط زیست:
در سیل باید به بی تدبیری خود معترض باشیم

رئیس  کانتری؛  عیسی  ایسنا: 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
در خصوص سیل اخیر گفت: در 
قانون بودجه 94 مجلس تصویب 
کرده بود حریم رودخانه هایی را 
که آب جاری ندارنــد به مردم 
دولت  خوشبختانه  که  بفروشند 
از این قانون تمرد کرد. ما نباید 

به سیل معترض باشیم باید به بی تدبیری خودمان معترض باشیم. 
کانتری تأکید کرد:در برخی موارد منتظر هستیم تا مردم به ما مراجعه 
کنند، اما اگر سازمان یا نهادی در حوزه زیست محیطی وظایف خود را به 
درســتی انجام نداد ما به عنوان نهاد ناظر وظیفه داریم به او تذکر بدهیم 
تا شاهد ســیل هایی همچون آق قا نباشــیم. این ما هستیم که باید از 
حقوق زیست محیطی و شهروندی مردم دفاع کنیم، اما در برخی از موارد 

حداقل از بُعد فلسفی محیط زیست مردم هم دفاع نکردیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد
 پرداخت ۸۵ درصد هزینه درمان ناباروری 

در بیمارستان های دولتی
خانه ملت: عضو هیئت رئیســه 
کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس گفــت: ردیف بودجه ای 
برای پوشــش بیمــه ای درمان 
ناباروری ها در نظر گرفته شــده 
درمان  تا 8۵ درصدهزینه  است 
نابــاروری در مراکــز دولتی از 
طریق بیمه پرداخت شود. محمد 

نعیــم امینی فرد افزود:البته نرخ   های درمانی مراکز خصوصی بســیار باال 
بوده و تفاوت چشــمگیری با هزینه درمان در مراکز دولتی دارد، بنابراین 
ما راهی نداریم جز اینکه مراکز ناباروری را در شهرستان ها هر چه بیشتر 
تجهیز کنیم تا مردم بتوانند با همان نرخ دولتی درمان شــوند. زوج هایی 
که تمایل به دریافت سرویس های خصوصی دارند همان سیاست پرداخت 

8۵ درصد هزینه ها به نرخ دولتی را می توانند دریافت کنند.
وی بــا بیان اینکه مراکز درمــان ناباروری دولتــی و خصوصی از لحاظ 
ارائه خدمات عملی تفاوتی با هم ندارند، خاطرنشــان کرد: مراکز درمان 
ناباروری ها غالباً مراکز دانشــگاهی اســت و به لحاظ ارائه خدمات علمی 
از کیفیت مناســبی برخوردار هســتند، اما ممکن است مراکز خصوصی 
امکانات رفاهی بیشتری داشته باشند، اما ما تعهداتمان با توجه به منابعی 

که در اختیار داریم مراکز دولتی است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس عنوان کرد
یک متر گل والی در مدارس

تسنیم: رئیس سازمان نوسازی، 
توســعه و تجهیز مدارس کشور 
گفت: ســیل به ۵00 مدرســه 
زده  آسیب  لرســتان  استان  در 
است و ارتفاع گل والی در برخی 

مدارس بیش از یک متر است.
افزود:  مهــر  رخشــانی  مهراهلل 
میــز نیمکت هایی کــه فرصت 

جمــع آوری آن ها فراهم نبود زیر گل  و الی دفن شــده اند، اما مدرســه 
نوسازی که در اثر سیل تخریب شده باشد، نداریم.

وی گفت: مدارس قدیمی و خشــت و گلی که در مناطق روســتایی قرار 
دارند بر اثر سیل تخریب شده اند و دیوار برخی مدارس که از گذشته در 

فهرست تخریب و بازسازی بودند، ریخته است.
رخشــانی مهر ادامه داد: براســاس دســته بندی که از مدارس سیل زده 
استان لرستان انجام دادیم، برخی مدارس تخریبی هستند که باید مجدد 
ساخته شوند برخی نیاز به تعمیرات اساسی و گروه دیگر نیاز به تعمیرات 

جزیی دارند و در مجموع بیش از ۵00 مدرسه آسیب دیده اند.
رخشــانی مهر گفت: حدود 100 کانکس در مناطق ســیل زده اســتان 
لرســتان نیاز اســت که تا پایان هفته آن ها را تحویل می دهیم همچنین 
۵000 میز و نیمکت نیز ارســال می شــود و ۵ میلیارد تومان برای انجام 
تعمیرات اساسی سیستم های گرمایشی و سرمایشی آسیب دیده مدارس 

اختصاص یافته است.

معاون وزارت آموزش و پرورش پاسخ داد
استخدام معلمان حق التدریس به کجا رسید؟

تسنیم: معاون توسعه مدیریت 
آمــوزش  وزارت  پشــتیبانی  و 
آیین نامــه  گفــت:  وپــرورش 
اســتخدام معلمان حق التدریس 
در حال نهایی شــدن اســت و 
احتماالً این آزمون تیر یا مرداد 

امسال برگزار می شود.
علی الهیار ترکمن درباره تعیین 

تکلیف وضعیت اســتخدام معلمان حق التدریــس اظهار  کرد: الحاق یک 
تبصــره به قانون به کارگیری نیروهــای حق التدریس و آموزش دهندگان 
نهضت، دو موضوع را تعیین کرده است، نخست اخذ آزمون ورودی برای 
جذب این افراد و دوم، برگزاری دوره آموزشــی توســط آموزش وپرورش 

برای پذیرفته شدگان در آزمون.
وی گفت: در قانون مجلس آمده اســت کــه کارگروهی با حضور دو نفر 
از نمایندگان مجلس، نمایندگان ســازمان اداری و استخدامی و سازمان 
برنامه و بودجه با مشارکت آموزش وپرورش، آیین نامه استخدام نیروهای 
حق التدریس و آموزش دهندگان نهضت ســوادآموزی را تدوین کنند که 
این آیین نامه در حال نهایی شدن است و تا پایان فروردین اباغ می شود 

و تاش می کنیم در تیر یا مرداد آزمون را برگزار کنیم.
الهیــار ترکمن تأکید کرد: جذب افراد براســاس نیاز آموزش وپرورش به 
لحاظ جنســیت، رشته و منطقه جغرافیایی اســت که پس از قبولی در 
آزمون ورودی باید در یک دوره آموزشی هم شرکت کنند، شیوه برگزاری 

آزمون و دوره آموزشی نیز در آیین نامه مربوطه تعیین می شود.

در پی یک سانحه هوایی رخ داد
سقوط یک فروند بالگرد در ارومیه

منابع  خبرنگاران:  باشــگاه 
ســقوط  از  محلی  غیررســمی 
بالگــرد مرزبانی  یــک فرونــد 
آذربایجان غربــی در ارومیه خبر 

می دهند.
پیــری،  فردیــن  ســرهنگ 
سرپرســت فرماندهــی مرزبانی 
آذربایجان غربی ضمن تأیید خبر 

ســقوط یک فروند بالگرد مرزبانی آذربایجــان غربی در ارومیه گفت:این 
حادثه در منطقه کوه های داالمپر از توابع بخش سیلوانا رخ داده است.

وی گفت: هنوز جزئیات این حادثه مشخص نیست. به گفته مردم محلی؛ 
این حادثه ساعت 11 صبح دیروز اتفاق افتاده که یک فروند بالگرد 214 
مرزبانــی در منطقه مرزی داالمپر ارومیــه حین جابه جایی نیرو ها دچار 
ســانحه شده که تاکنون شــهادت یک نفر و مجروح شدن سه نفر دیگر 
تأیید شــده است. شاهدان از اعزام بیش از 10 آمبوالنس به منطقه خبر 

می دهند.

خـــبر

خبر

 جامعه/ اعظم طیرانی  مجلس شورای 
اسامی 2۳ فروردین سال 1۳60 به منظور 
گســترش و پیشــرفت خدمات درمانی و 
بهداشــتی دهان و دندان در مناطق محروم 
کشور و روســتاها، قانونی را با عنوان »طرح 
تربیت بهداشت کاران دهان و دندان« تصویب 
کــرد و در ایــن قانون، وزارت بهداشــت و 
درمان را موظف کرد داوطلبانی را به منظور 
تربیــت در این دوره، جــذب کند و پس از 
آموزش های الزم، با مدرک فوق دیپلم، آنان 
را در مناطــق محروم به خدمت گمارد تا از 
این طریق، ضمن ارائه خدمات اولیه، از شیوع 
بیماری های دهان و دندان جلوگیری کرده 
و اصل پیشگیری را با هدف تأمین سامت 

دهان و دندان مورد نظر قرار دهند.
اول دی ماه 1۳62، نیز هیئت وزیران وقت به 
پیشنهاد جامعه اسامی دندانپزشکان ایران، 
روز2۳ فروردین ماه هر ســال را که مصادف 
با تاریخ تصویب این طرح بود به عنوان روز 

دندانپزشک نام گذاری کرد.
از آن زمان تا امروز انتظار آن است که ضمن 
توجه بیش از پیش به دغدغه های حرفه ای 
این رشته، موضوع مهمی همچون سامت 
دهان و دندان و پیشگیری از آسیب های آن 

در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

  بی توجهی به پیشگیری در سالمت 
دهان و دندان

رئیس جامعه علمی دندانپزشکی ایران با بیان 
اهمیت سامت دهان و دندان می گوید: دولت 
از گذشــته های دور تاکنون سرمایه گذاری 
جدی ای در بخش دندانپزشکی انجام نداده 
و حتی فعالیت هایی که در حوزه بهداشــت 
دهان و دندان انجام گرفته نیز محدود بوده 
است به گونه ای که بسیاری از هموطنان ما 
در نهاد های دولتــی و غیردولتی از دریافت 
خدمات دندانپزشکی با پوشش بیمه محروم 
هستند و همین مسئله موجب بی توجهی به 
امور پیشگیری در سامت دهان و دندان و 
در نهایت پوسیدگی دندان ها شده است به 
طوری که هــم اکنون برخی از افراد جامعه 

با دارا بودن ســن کمتر از 40 ســال تعداد 
قابل توجهی دندان کشیده و یا حتی دندان 

مصنوعی دارند. 
علی تاجرنیا می افزاید: متأســفانه مشکات 
اقتصــادی و معیشــتی در کشــور موجب 
شــده دندانپزشــکان نتوانند خدمات نوین 
دندانپزشــکی را به مردم ارائه کنند، چرا که 
ما الگوهایی در حوزه دندانپزشکی داریم که 
یکی از موفق ترین آن ها بیمه های نیروهای 
مسلح است که با پوشش بیمه ای مناسب، 
شــرایطی را ایجاد کرده انــد که افراد تحت 
پوشــش آن ها از همه خدمات دندانپزشکی 

استفاده می کنند.

  تعرفه ها متناسب با افزایش قیمت 
تمام شده درمان نیست

به گفته دکتر تاجرنیا خدمات دندانپزشکی 
در کشور ما گران نیست، اما به دلیل اینکه 
پوشش های بیمه ای مناســب وجود ندارد 
قشر ضعیف جامعه از درمان به موقع محروم 
هســتند، چرا که عمده مشکات مردم در 
حوزه دندانپزشــکی نارضایتی از هزینه های 
بــاالی درمان اســت که فقط با پوشــش 
بیمه ای قابل حل است و نباید انتظار داشت 
تعرفه های دندانپزشکی کاهش یابد، چرا که 
مواد مصرفی دندانپزشکی طبق تورم افزایش 
می یابد در حالی که تعرفه ها افزایش چندانی 
ندارد به طوری که امسال همان 10 درصد 

افزایش داشته است و به هیچ وجه متناسب با 
افزایش قیمت تمام شده درمان نیست. 

وی در ادامه به سودجویی برخی از شرکت ها 
در حــوزه دندانپزشــکی اشــاره می کند و 
می گوید: شرکت هایی در این حوزه تأسیس 
شده که به ظاهر خدمات ارزان دندانپزشکی 
ارائه می دهنــد، در حالی که این خدمات از 
اســتانداردهای الزم برخوردار نیســت و در 
نهایت منجر به از دست دادن دندان می شود. 

   تعرفه های دندانپزشکی به نسبت 
مورد انتظار افزایش نیافته است 

سیامک شایان؛ مدیرمسئول ماهنامه نگین 
دندانپزشکی نیز با بیان اینکه طی سال های 
اخیر ضریــب نفوذ خدمات دندانپزشــکی 
افزایش یافته اســت، می گوید: خوشبختانه 
بیمه های  تکمیلی به سمت پوشش خدمات 
دندانپزشــکی در حال حرکت هستند، اما 
هنوز بیمه شدگان بیمه های  پایه که بیشتر 
قشر ضعیف جامعه هســتند به دلیل نبود 
حمایت های بیمه ای توان پرداخت هزینه های  
تخصصی درمان دندانپزشــکی را ندارند و 
همین مسئله موجب بی توجهی به سامت 

دندان شده است. 
دکتر شایان با اشــاره به سیاست های  قابل 
تحسین وزارت بهداشت طی سال های اخیر 
در حوزه دندانپزشکی اظهار  می دارد: با فعال 
شدن مراکز دندانپزشکی در شیفت بعدازظهر 

پوشش خدمات دولتی افزایش یافته و افراد 
بیشتری می توانند از خدمات دندانپزشکی 
با تعرفه دولتی بهره مند شــوند؛ ضمن آنکه 
زمینــه اشــتغال دانش آموختــگان جوان 

دندانپزشکی را نیز فراهم کرده است.
به گفته وی مشــکات حرفــه ای جامعه 
دندانپزشکی متفاوت از مشکات سایر فعاالن 
حوزه های پزشکی نیست و دندانپزشکان نیز 
در پی تحریم های  سیاســی و اقتصادی در 
زمینه تأمین تجهیزات با مشکاتی مواجه 
هســتند که باوجود تورم بی سابقه دو سال 
اخیر تعرفه های دندانپزشکی به نسبت مورد 
انتظار افزایش نیافتــه در حالی که قیمت 
تجهیزات و موادمصرفی دندانپزشکی بیش 

از200 درصد افزایش یافته است. 

  با مدارا و امید به 
آینده این مراحل را 

پشت سر بگذاریم
دکتر شــایان با اشــاره به 
ادعای شــرکت های  داخلی 
تولید تجهیزات دندانپزشکی 
طــی ســال های  9۵ و 96 
 می گویــد: این شــرکت ها 
مدعــی بودند تــوان تولید 
صفر تــا 100 تجهیزات و 
دندانپزشکی  مصرفی  مواد 
را دارنــد، درحالــی که با 
جــدی شــدن تحریم ها با 

مشــکل مواجه شــدند و اکنون بخشی از 
افزایش قیمت خدمات دندانپزشکی به دلیل 
کمبود مواد مصرفی دندانپزشکی است و با 
وجود تخصیص ارز دولتی )از ســوی وزارت 
بهداشت( به کاالهای مصرفی دندانپزشکی، 
دو نرخی بودن ارز زمینه ســوء اســتفاده از 
سوی برخی از شرکت ها را فراهم کرده است 
بــه طوری که کاالها را با ارز دولتی وارد و با 
نرخ آزاد وارد بازار می کنند؛ بنابراین مشکات 
دندانپزشکان نیز جدا از مشکات سایر اقشار 
جامعه نیست و باید بکوشیم با مدارا و امید به 

آینده این مراحل را پشت سر بگذاریم.

متخصصان نسبت به ارائه خدمات غیراستاندارد هشدار می دهند

دندان طمع شرکت های خدمات دندانپزشکی و جای خالی پیشگیری

خدمات 
دندانپزشکی در 

کشور ما گران 
نیست، اما به دلیل 

نبود پوشش های 
بیمه ای مناسب 

قشر ضعیف جامعه 
از درمان به موقع 

محروم هستند

بــــــرش

خروج  مرغ دولتی از مسیر توسط عامالن توزیع!

خط قرمز: رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از کشف حدود 
۵ تن مرغ ســهمیه تنظیم بازار خــارج از چرخه توزیع در 
دو عملیــات جداگانه خبر داد. ســردار کیوان ظهیری در 
تشریح این خبر اظهار داشت: روز گذشته با دریافت خبری 
مبنــی بر اینکــه در داخل گاراژی در محــدوده کانتری 
امامزاده حســن، رانندگان دو خودرو نیســان یخچالدار در 
حال بارگیری مرغ از داخل یک دستگاه کامیونت هستند، 
تیمی از مأموران کانتری امامزاده حســن برای بررســی 

موضوع به آدرس اعامی اعزام شدند.
وی افــزود: در تحقیقــات اولیه مشــخص شــد که خبر 
صحت داشــته و ســه متهم در حال جابه جایی مرغ های 
ســهمیه تنظیم بازار خارج از چرخه توزیع کاال هســتند. 

رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت با بیــان اینکه بافاصله 
 مأموران کانتری وارد عمل شده و در یک عملیات ضربتی  

یک و  نیم تن مرغ ســهمیه تنظیم بازار را کشــف کردند، 
تصریــح کرد: در این رابطه ســه متهم دســتگیر و ســه 
خودرو توقیف شــد. وی با اشــاره به عملیات دیگر در روز 
گذشته و کشف ۳/۵ تن مرغ ســهمیه تنظیم بازار توسط 
مأمــوران کانتری 171 شــهید مصطفــی خمینی، بیان 
داشــت: مأموران کانتری هنگام گشــت زنی در محدوده 
بزرگراه تهــران ـ قم متوجه جابه جایی و حمل بار مرغ در 
حاشیه بزرگراه محدوده عوارض تهران ـ قم از یک دستگاه 
کامیونت به ســه خودرو نیســان یخچالدار شــدند که در 
بررسی های بیشتر مشخص شد متهمان قصد خارج کردن 

مرغ های سهمیه تنظیم بازار از چرخه توزیع را دارند.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در این دو عملیات ۵ 
تن مرغ سهمیه تنظیم بازار کشف شد، ابراز داشت: در این 
رابطه هفت متهم و هفت دستگاه خودرو توقیف و مرغ های 
کشــف شــده به نرخ مصوب بازار در میدان میوه و تره بار 

منطقه عرضه شد.

کشف ۵ تن مرغ تنظیم بازار در پایتخت

ادعای رئیس انجمن چشم پزشکی:
زیرمیزی در چشم پزشکی 

وجود ندارد

فارس: رئیس انجمن چشــم پزشکی با بیان 
اینکه در چشم پزشکی زیر میزی وجود ندارد، 
گفــت: از دولت انتظــار داریــم ارز دولتی در 

خصوص تجهیزات پزشکی را تأمین کند.
محمود جباروند گفت: ما باید تجهیزات گران 
خریداری کنیــم و ارز دولتی در این خصوص 

حذف شده است.
جباروند تصریح کرد: بیمه هــا هزینه درمانی 
مربوط را به روز پرداخت نمی کنند و در نتیجه 
جایگزین کردن تجهیزات مورد نیاز با مشــکل 

روبه رو شده است.
وی با اشاره به اعام تعرفه های درمانی از سوی 
وزارت بهداشــت، متذکر شــد: تعرفه اعامی 
کارشناسی شده نیســت؛ در حالی که هزینه 
تأمین تجهیزات چشم پزشکی بسیار باالست و از 
دولت انتظار داریم تا ارز دولتی در اختیار چشم 
پزشــکی قرار دهد تا تجهیزات چشم پزشکی 

توسط شرکت های مربوطه تهیه شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون بیان کرد
افزایش شدید مصرف پالکت 

در ایران 

تسنیم: پورفتح اهلل؛ مدیر عامل سازمان انتقال 
خون با اشاره به متفاوت شدن پروسه اهدای 
خــون در دنیا گفت: مصرف خــون کامل و 
گلبول قرمــز در دنیا کاهش یافته و تقاضای 
فراورده های دیگر خون بیشــتر می شود. به 
خاطر نیاز بیشــتر به پاکت و پاســما باید 
شــیوه های فرزیس توســعه یابد و پاکت، 
پاســما، گلبول قرمز با این شــیوه از اهدا 

کنندگان دریافت شود.
وی با پیش بینی بحران پاســما در دنیا به 
 IVIG خاطر خواص درمانی جدیدی که برای
کشف شــده است، گفت: هرچه سریع تر نیاز 
داریــم در این زمینه به خودکفایی برســیم. 
همچنین سازمان جهانی بهداشت تأکید دارد 
که هر منطقه از پاسمای خود استفاده کند 
تا جلوی انتقال بیماری های بومی گرفته شود.

پورفتح اهلل همچنین از افزایش شدید مصرف 
پاکت در ایران در اثر پدیده سالمندی خبر 
داد و گفت: طی 10 سال گذشته از 400 هزار 
واحد به یک میلیون و 200 هزار واحد افزایش 
یافتــه و فرهنگ اهدا به شــیوه فرزیس باید 
جایگزین اهدای خون کامل شود تا نیازهای 

پیش رو قابل رفع باشد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش:
نتایج اولیه آزمون دکتری 
هفته آینده اعالم می شود

ایسنا: دکتر حســین توکلی؛ مشاور عالی 
ســازمان ســنجش آموزش اظهار کرد: در 
آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 98 تعداد 
196 هــزار و 4۳7 نفر ثبت نام کردند که از 
این تعــداد 112 هزار و ۵7 نفر مرد و بقیه 
زن هســتند. وی تأکید کرد: آمار داوطلبان 
ثبت نــام کننده در دوره  دکتری ســال 98 
نسبت به سال گذشته ۳8 هزار و 267 نفر 

کمتر شده است.
توکلی ادامه داد: آزمون ورودی دکتری نیمه 
متمرکز سال 98 در هفت گروه آموزشی و 
24۵ کد رشــته امتحانی در روز جمعه ۳ 
اســفند ماه در حوزه های امتحانی مربوط 
برگزار شد. نتایج اولیه آزمون هفته آینده از 
طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

اعام خواهد شد.
دکتــر توکلی یادآور شــد: داوطلبان مجاز 
به انتخاب رشــته بر اســاس برنامه زمانی 
پیش بینی شده در نیمه نخست اردیبهشت 
ماه سال 1۳98 می توانند نسبت به انتخاب 
 رشــته خــود اقدام کننــد و بــا توجه به 
کد رشته محل های انتخابی و حد نصاب نمره 
سنجش عمومی که با هماهنگی دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی پذیرنده دانشجو 
تعیین می شود، با توجه به سهمیه، داوطلب 
به منظور شــرکت در مراحــل مصاحبه و 
سایر مراحل گزینش که در دانشگاه صورت 
می گیرد مانند سوابق آموزشی، پژوهشی و 

فناوری حاضر خواهد شد.

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

با هدف پیشگیری از بیماری انجام شد

معدوم سازی ۳۵ تن ماده غذایی مشکوک 
در مناطق سیل زده

خط قرمز
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روزنامـه صبـح ایـران

80هزار ایثارگر در کشور متقاضی شغل هستند    ایالم – قدس: معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: هم اینک 80 هزار ایثارگر در کشور بیکار و متقاضی شغل هستند.
محمود پاکدل در سفر به ایالم گفت: سال گذشته زمینه استخدام 14 هزار نفر از فرزندان خانواده های ایثارگران در بخش های خصوصی و غیرخصوصی فراهم و بیش از 10 هزار نفر نیز از فرصت های 

خوداشتغالی این نهاد استفاده کردند.

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

کشاورزان  بهرک   فاطمه  میهن/   
دلیل  به  تا سال گذشته  که  خوزستانی 
کمبود آب در فهرست خسارت دیدگان 
و  داشتند  قرار  خشکسالی  از  ناشی 
دریافت  را   95 سال  خسارت های  هنوز 
نکرده اند، اما امسال به دلیل سیالب های 
دیدگان  خسارت  فهرست  در  مخرب 

ناشی از ترسالی قرار دارند.
نگاهــی اجمالی در خوزســتان نشــان 
می دهد که عمق خســارت به زمین های 
کشاورزی در این استان بیش از گلستان 
خودنمایی می کنــد؛ زیرا محصول گندم 
خوزستان در مرحله برداشت قرار داشت 
و سیالب اخیر تمامی دسترنج زارعان را 
بــرد. رودخانه های  با خود 
ســال  در  که  خوزســتان 
گذشته با بیش از 60 درصد 
خشکسالی روبه رو بودند به 
دلیل عطش زمین خسارات 
وارد  به کشــاورزان  زیادی 
کردند، اما امســال به دلیل 
بارش باران به گونه ای دیگر 
تنگنــا  در  را  کشــاورزان 
قــرار داده اند. بنــا بر آمار 
منتشــره از طرف سازمان 
جهاد کشــاورزی در استان 
خوزستان 71  هزار هکتار از 
زمین های گندم، جو، ذرت 
کلــزا، چغندرقند  بهــاره، 
و صیفی جــات دچــار آبگرفتگی و 55 
هزار هکتار دیگر نیــز دچار خوابیدگی 

محصول شدند.
در کشت پاییز گذشــته که در 800 هزار 
هکتار از زمین های خوزســتان انجام شد، 
قرار بــود از نیمه دوم فروردین برداشــت 
آن آغاز شــود، تولید بیــش از 3 میلیون 
تن محصول زراعی پیش بینی شده بود، اما 

به دلیل وقوع ســیالب در حوضه های دز، 
کارون و کرخــه در حال حاضر تنها تلی از 

گل والی در اراضی باقی مانده است.
در جریــان ســیالب اخیر خوزســتان، 
مســئوالن برای نجات شهرها و روستاها، 
اقدام به شکستن برخی سیل بندها کردند 
که این اقدام خــود منجر به زیرآب رفتن 
بسیاری از زمین های کشاورزی منطقه شد.

هرچند که شکسته شدن این سیل بندها 
با ممانعــت و اعتراض کشــاورزان روبه رو 
بود، زیرا آن ها معتقد بودند که دولت هنوز 
خســارات بخش کشاورزی سیل سال 95 
خوزستان از جمله بخش شعیبیه شوشتر 

که بیشترین خسارت را دید، نداده است.

 شایعه سرقت دام ها 
سیل اخیر تنها کشاورزان را در مضیقه 
نگذاشــته اســت، بلکه تمامی مردم از 
کســبه تا دانش آموز و کشاورز و دامدار 

را با خود درگیر کرده است.
متأســفانه در این ســیل بســیاری از 
دامداران منطقه عالوه بر اینکه دام های 
ســبک و سنگین خود را از دست دادند 
جایگاه های نگهداری دام هایشان تخریب 
 شده است و زمینی برای تعلیف دام های 

آن ها باقی نمانده است.
نگهــداری دام ها در دایره بی حصار و از 
طرفــی نبود علوفه بــرای تعلیف همان 
دام های باقیمانده یکی از مشکالت دیگر 

پیش روی آن هاست.
فضای مجازی هم که همواره بر پاشــنه 
ناآرامی و ســیاه نمایی در این حوادث 
می چرخــد این شــایعه را دامن می زند 
که عده ای از افــراد با لباس هالل احمر 
و یــا نیروهای امدادی برخــی از دام ها 
را بــا عنوان جابــه جایــی و نجات از 
دامداران ربوده اند و این موضوع موجب 

خدشه وارد کردن برخی از دامداران به 
مســئوالن، نیروهای دولتــی و امدادی 

شده است.
هرچند که حسین نیســی زاده، فرمانده 
ناحیه مقاومت بســیج شوشــتر سرقت 
احشام مردم سیل زده با لباس هالل احمر 
را تکذیب کرده و گفته اســت که تاکنون 
هیــچ مورد ســرقتی در ســطح مناطق 
ســیل زده با لبــاس  نهادهــای مختلف 
مشاهده نشده، اما همچنان این شایعه در 

فضای مجازی دست به دست می شود.

 خسارت های میلیاردی
ســیل که تمامی مدیران و ادارات را با 
خود درگیر کرده اســت برای ما هم که 
درصدد گفت وگوی اختصاصی با رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی پیرامون آخرین 
آمارها هستیم به دلیل مشغله های مدیر 

این سازمان مشکل ساز شده است.
خوشبختانه در این راستا روابط عمومی 
این سازمان مشکل اطالع رسانی را حل 
کرده و در گزارشــی پرســش های ما را 

پاسخ می دهد.
بنا بــر همین گزارش رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی خوزســتان خسارات 
وارده به بخش کشــاورزی این اســتان 
را 948 میلیارد تومــان برآورد کرده و 
اظهار کرد: خسارت بخش زراعت استان 
حدود 6690 میلیارد ریال، تأسیسات و 
ســاختمان حدود 1690 میلیارد ریال، 
زیر بخش باغی حــدود 1040 میلیارد 
ریــال و زیر بخش دام و طیور اســتان 

نزدیک به 60 میلیارد ریال است.
کیخســرو چنگلوایی افــزود: 55 هزار 
هکتار از اراضی گندم خوزســتان دچار 
خوابیدگــی شــد؛ همچنیــن 30 هزار 
هکتار از باغات اســتان و 1200هکتار 

از مزارع پرورش ماهی خوزستان نیز از 
بین رفت.

وی عنوان کرد: تاکنون 10 هزار قطعه مرغ 
و طیور، 1500 فروند کندوی زنبورعسل، 
2450 رأس دام سبک و حدود 60 رأس 

دام سنگین تلف شدند.
وی با اشــاره به جابه جایی احشام اظهار 
کرد: حجم کار بسیار باال است و در برخی 
مناطق دام هایی که جابه جا شــدند محل 

جدید آن ها دوباره دچار آبگرفتگی شد.
وی با اشــاره به انتقال و اسکان موقت 
220 هزار رأس دام در 10 شهرســتان 
این اســتان، گفت: تاکنــون 4000 تن 
علوفه با همکاری ســتاد اجرایی فرمان 
امام)ره( و بنیاد مســتضعفان، و 3100 
تن سبوس میان دامداران آسیب دیده از 

سیل توزیع  شده است.

 آغاز پرداخت خسارات
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
خوزســتان با قدردانی و همچنین ابراز 
خوشحالی از دستور مقام معظم رهبری 
مبنی بر پرداخت خســارت سیل سال 
97 خوزســتان، بیــان کــرد: پرداخت 
غرامت خســارت دیدگان ســیل بهمن 
ســال 97 آغاز شده و با دســتور مقام 
معظم رهبری پرداخت خسارت منحصر 
به بیمه شــدگان تأمین اجتماعی نیست 
و به افرادی که زمین های کشــاورزی و 
احشام خود را بیمه نکردند نیز خسارت 
پرداخت می شود. چنگلوایی با اشاره به 
گذشته،  ســال های  از  کشاورزان  طلب 
اظهار کــرد: 40 میلیــارد تومان برای 
پرداخت غرامت خســارت دیدگان سیل 
بهمن ســال 97 به اســتان خوزستان 
پرداخت شــد که 10 میلیارد تومان آن 

به کشاورزان پرداخت شد.

با آغاز پرداخت خسارت سیل بنا بر دستور مقام معظم رهبری

بذر امید در دل کشاورزان خوزستانی جوانه زد

توزیع سوخت رایگان در مناطق سیل زده
ملی  شــرکت  مدیرعامل  تهران-قدس: 
پخش فراورده های نفتی ایران از توزیع بیش 
از 6 میلیون و 500 هزار لیتر انواع ســوخت 
و بیش از 10 هزار تــن گاز مایع رایگان در 
مناطق سیل زده کشور از جمله استان های 

گلستان، لرستان و خوزستان خبر داد.
سید محمدرضا موســوی خواه اظهار کرد: از 
ابتدای وقوع حادثه ســیالب تاکنون بیش از 4 میلیون و 750 هزار لیتر نفت سفید، 
نزدیک به یک میلیون و 50 هزار لیتر نفت گاز، بیش از 570 هزار لیتر سوخت هوایی، 
130 هزار لیتر بنزین و 10 هزار و 101 تن گاز مایع به صورت رایگان در میان مردم و 
نیروهای امدادی در مناطق سیل زده ازجمله استان های گلستان، لرستان و خوزستان 

توزیع  شده است.
وی با اشــاره به ادامه توزیع ســوخت رایگان در مناطق سیل زده تا زمان عادی شدن 
شرایط، تأکید کرد: توزیع گاز مایع رایگان بویژه در مناطق سیل زده استان لرستان تا 

پایان فروردین  ادامه خواهد داشت.
وی همچنین استقرار جایگاه های سیار سوخت در مناطق سیل زده ازجمله شهرستان 
آق قال در استان گلستان و شهرستان پلدختر لرستان را از جمله تمهیدات این شرکت 
برای سوخت رســانی مناسب و مستقیم به سیل زدگان عنوان کرد و افزود: دو جایگاه 
سیار سوخت رسانی و پنج دستگاه نفتکش سیار سوخت رسانی نیز به استان لرستان 

اعزام  شده است.
موسوی خواه همچنین از توزیع سوخت در روستاهای سیل زده استان لرستان به وسیله 
تراکتور خبر داد و افزود: کپسول های گاز مایع و ظروف 20 لیتری نفت سفید و نفت گاز 

از این طریق در بین مردم و نیروهای امدادی توزیع می شود.

نیمی از خانه روستاهای آذربایجان غربی غیرمقاوم است
بنیاد مســکن  مدیرکل  – قدس:  ارومیه 
آذربایجــان غربی گفت: در حال حاضر تنها 
32 درصد از روســتاهای استان مقاوم سازی 

شده اند و 58 درصد آن ها غیرمقاوم هستند.
محمود بدلی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار 
داشــت: در حال حاضر حدود 32 درصد از 
روستاهای استان مقاوم سازی شده اند که به 
دلیل فرهنگ خاص منطقه و عدم استفاده از تسهیالت سود دار هشت درصد از میانگین 

کشوری عقب هستیم .
وی با تأکید بر اینکه باید تا افق 1400 به 75 درصد مقاوم سازی روستاها برسیم 
که نیازمند همراهی بیشــتر مردم هســتیم، عنوان کرد: همراهی بیشــتر مردم 
اســتان و فرهنگ سازی توسط رســانه ها برای تقویت این مهم و حفظ سالمتی 
خود اهالی شــد. وی گفت: ساخت 11 هزار و 37 واحد مسکن مهر در شهرهای 
زیر 25 هزار نفر به این نهاد واگذارشده بود که ساخت همه این واحدها به پایان 

رسیده و به متقاضیان واگذار شده است.
بدلی خاطرنشان کرد: برنامه اجرای طرح مقاوم سازی خانه های روستایی برای 103 هزار 
واحد مسکونی آذربایجان غربی تدوین و در مرحله اول برای 77 هزار واحد اجرایی شد؛ 

مقاوم سازی 10 هزار واحد دیگر نیز در حال اجراست.
وی بابیان اینکه براساس برنامه ریزی های انجام  شده باید تا سال 1404 حدود 75 درصد 
واحدهای روستایی مقاوم ســازی شوند، گفت: کارمزد تسهیالت مقاوم سازی مسکن 
روستایی تنها پنج درصد است، همه روستاییان می توانند از این تسهیالت با مبالغ 200 

و 180 میلیون ریال بهره مند شوند.

بازداشت پیمانکاران پل تخریب  شده لرستان
خرم آباد - ایرنا: دادستان الشتر گفت: دو 
نفر از سازندگان پل »کاکارضا«ی شهرستان 
سلسله که در اثر ســیل اخیر تخریب شد، 

دستگیر شدند.
محسن همتی اظهار کرد: با توجه به اهمیت و 
حساسیت موضوع، دستگاه قضایی شهرستان 
همه  کسانی را که در مراحل طراحی، مطالعه، 
ساخت، نظارت و بهره برداری این پل دخیل بودند احضار و با توجه به تحقیقات انجام 

 شده دو نفر از آنان که جزو مسببان اصلی حادثه بودند دستگیر شدند.
دادستان الشتر با اشاره به تشکیل پرونده شکایت از سوی خانواده فرد کشته  شده در 
حادثه تخریب پل کاکارضا براثر سیل، بیان کرد: با توجه به تشکیل پرونده و پیگیری 
که بنا به اهمیت و ضرورت از سوی دستگاه قضا انجام شد، خانواده این فرد نیز تشکیل 
پرونده داده و از همه عوامل دخیل در وقوع حادثه شکایت کرده اند که رسیدگی های 

الزم از سوی دستگاه قضا در حال انجام است.
وی ادامه داد: به عنوان مدعی العموم، پیگیری چنین حوادثی جزو وظایف ذاتی ماست، 
بی توجهی مسئوالن و تضییع بیت المال منجر به ایجاد چنین حادثه تلخی شده، بنابراین 
نیازمند برخورد جدی است تا هم این افراد متنبه شوند و هم جنبه پیشگیرانه داشته 
باشــد تا همه بدانند که اگر اهمال کاری صورت گیرد در آینده شــاهد برخورد جدی 

دستگاه قضا خواهند بود.
همتی گفت: همه کسانی که متولی اجرای چنین طرح های ملی و مهمی می شوند باید 

بدانند که در صورت کم کاری هیچ گونه مسامحه و کوتاهی با آنان نخواهد شد. 
پل کاکارضا در 25 کیلومتری جاده خرم آباد - الشتر که بر روی رودخانه ای با همین نام 

ساخته  شده بود پس از دو سال بهره برداری در اثر بارندگی و سیل اخیر تخریب شد.
به دنبال تخریب این پل یک دستگاه خودروی سواری روی این سازه به داخل رودخانه 

سقوط کرد که منجر به کشته شدن سرنشین آن شد. 

جاده کندوان جمعه یکطرفه می شود
نوشهر – قدس: پلیس راه نیروی انتظامی 
روز چهارشنبه با اعالم برنامه محدودیت های 
ترافیکی پایان هفته در محورهای منتهی به 
مازندران، از یکطرفه شدن جاده کندوان در 

عصر جمعه هفته جاری خبر داد.
بــه گــزارش پلیــس راه کشــور، اعمــال 
محدودیت های ترافیکی در محورهای اصلی 
مازندران به پایتخت از ساعت 12 روز چهارشنبه شروع و تا 6 بامداد روز شنبه بیست و 

چهارم فروردین ادامه خواهد داشت. 
در این مدت تردد هر نوع موتورسیکلت به جز موتورسیکلت های انتظامی و امدادی از 

محورهای کرج – چالوس و هراز ممنوع است. 
بنا بر این گزارش تردد انواع وســایل نقلیه از ســاعت 14 الی 24 روز جمعه 
بیســت و ســوم از کرج به ســمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعالم مأموران 
پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 الی 24 همین روز از 

مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه خواهد بود.
همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به اســتثناء حاملین موادســوختی و 

فاسد شدنی از محور کرج – چالوس ممنوع اعالم شده است. 
بنــا بر اعالم پلیس راه تردد تمام کامیون    ها و کامیونت ها به اســتثنای حامالن مواد 
سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 الی 24 روز چهارشنبه و همچنین از ساعت 8 الی 

24 روزهای پنجشنبه و جمعه )22 و 23 فروردین( از محور هراز ممنوع است.

افزایش تولید محصوالت خارج از فصل در هرمزگان
بندرعباس- قدس: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با بیان اینکه 
محصوالت خارج از فصل امسال بیش از 30 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: 
استفاده از بذر مناسب، بهره برداری از نشاء سالم، رعایت اصول فنی و زراعی از عوامل 

افزایش تولید محصوالت خارج از فصل است.
ســیدرضا امیرزاد افزود: بیش از 70 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت محصوالت 

زراعی است که بیش از 80 درصد آن محصوالت خارج از فصل هستند. 
وی خاطرنشان کرد: 29 محصول کشاورزی خارج از فصل در هرمزگان کشت می شود 

که بادمجان، گوجه فرنگی، خیار، کلم، فلفل و لوبیا سبز از مهم ترین آن هاست. 
امیرزاد بیان کرد: شهرســتان های بندرعباس، میناب و رودان از مناطق مهم کشــت 

محصوالت خارج از فصل در هرمزگان است. 
وی اضافه کرد: محصوالت برداشت  شده عالوه بر تأمین نیاز استان به تهران، اصفهان، 
مشهد، فارس، قم، خراسان و آذربایجان شرقی و غربی فرستاده و به کشور های حاشیه 

خلیج فارس هم صادر می شود. 

تخلیه مناطق شهر اهواز 
شایعه است 

اهواز-قدس: سرپرست فرمانداری اهواز گفت: 
مردم به شــایعات توجه نکنند؛ تا به امروز هیچ 
دستور تخلیه ای در سطح شهر اهواز صادر نشده 
است. بنا بر گزارش فرمانداری اهواز، جمال عالمی 
نیســی، سرپرســت فرمانداری اهواز، با تکذیب 
شایعه ای مبنی بر تخلیه برخی مناطق شهر اهواز 
به علت ســیالب، اظهار کرد: مردم به شایعات 
توجه نکنند؛ تا به امروز هیچ دستور تخلیه ای در 

سطح شهر اهواز صادر نشده است.
وی افــزود: شــهروندان اخبــار صحیــح را از 
منابع رســمی ازجمله خبرگزاری های رسمی، 
صداوسیما، روابط عمومی فرمانداری و پایگاه های 

خبری معتبر دریافت کنند.

اعالم آمادگی مواکب عراق برای 
کمک به سیل زدگان 

آبــادان - ایرنا: رئیس ســتاد عتبات عالیات 
شهرســتان آبادان گفت: مواکب اربعین عراق از 
طریق کنســولگری ایران در بصره برای کمک 
به ســیل زدگان و حضور در مناطق ســیل زده 

کشورمان اعالم آمادگی کردند.
مکی یازع اظهار داشت: تعداد مواکب کشور عراق 
برای حضور در ایران به منظور کمک رســانی به 
سیل زدگان در چند روز آینده مشخص و مواکب 
مردمی عراق با انتقال تجهیزات از هفته آینده در 

مناطق سیل زده مستقر می شوند. 
وی افزود: وسایل و اقالم موردنیاز سیل زدگان از 
طریق ستاد عتبات عالیات و کنسولگری ایران در 

بصره به اطالع موکب های عراق رسیده است. 
یازع به حضور مواکب اربعین شهرستان آبادان در 
مناطق سیل زده استان خوزستان و لرستان اشاره 
کرد و گفت: سه موکب اربعین شهرستان آبادان 
روزانه بیش از 12 هزار پرس غذای گرم طبخ و 
بین مردم سیل زده دارخوین، شعیبیه شوشتر و 

پلدختر توزیع می کنند. 

8000 منزل مسکونی بر اثر سیل 
در اصفهان تخریب شد

اســتاندار اصفهــان گفت:  اصفهان- قدس: 
اســتان اصفهان هم با مشکل سیل مواجه بود و 
در شهرستان های سمیرم و فریدون شهر 8000 

منزل مسکونی تخریب شد.
علی  رضایی در جلســه هماهنگــی کمک به 
سیل زدگان کشــور در دفتر امام جمعه کاشان، 
اظهار کرد: ســعی کردیم با مدیریت درســت 
و زمان بنــدی صحیــح خدمات خوبــی را به 
سیل زدگان انجام دهیم و در یک مورد فقط بیش 
از 200 دستگاه کف ِکش آب برای خالی کردن 
محیط های مسکونی و مکان های حساس ارسال 

شد که از بروز فاجعه جلوگیری کنیم. 
وی گفت: باید با تدبیر عمل کنیم و مواردی را در 
نظر بگیریم که بیشترین احتیاج مردم سیل زده 
است. بهترین راه کمک نقدی است. باید وسایلی 
بفرستیم که بیشترین نیاز مناطق سیل زده باشند.

انتخاب شهردار یزد بازهم
 به تعویق افتاد

یزد-قدس: با وجود اینکه قرار بود در هفدهم 
فروردین  سال جاری و در نخستین جلسه شورای 
شهر تکلیف انتخاب شهردار یزد مشخص شود، 

اما باز هم این انتخاب به تعویق افتاد.
رئیس شورای شهر یزد بابیان اینکه شورای شهر 
در حال بررسی گزینه های پیش رو است، گفت: 

انتخاب شهردار یزد به هفته آینده موکول شد. 
غالمعلی سفید در صد و چهل و پنجمین جلسه 
صحن علنی شــورای شــهر یزد، اظهار داشت: 
اعضای شورا در حال بررسی گزینه های پیش رو 

برای تصدی گری شهرداری یزد هستند.
وی ادامــه داد: پس از جمع بنــدی و اجماع در 
مورد گزینه موردنظر قطعاً در وقت مقرر نسبت 

به معرفی گزینه نهایی اقدام می شود.
وی با اشاره به گزینه های مدنظر برای شهرداری 
یزد، عنوان کرد: چند گزینــه از داخل و خارج 
استان برای سمت شهردار یزد در نظر گرفته  شده 
است که با بحث و تبادل نظر سعی داریم در این 

هفته از بین آن ها شهردار منتخب تعیین شود.

در نیمه دوم 
فروردین امسال 
تولید بیش از 3 
میلیون تن محصول 
زراعی در خوزستان 
پیش بینی شده بود 
که به دلیل وقوع 
سیالب در حال 
حاضر تنها تلی از 
گل والی در اراضی 
باقی  مانده است

بــــــــرش

 به دلیل باال آمدن آب سد سمیره و خطر غرق  شدن 10 روستا 

روستاییان کوهدشت چشم انتظار بازگشایی راه نجات هستند

گزارش خبری

 خرم آباد/ قدس  هر زمــان که داغ آب در 
پشت سد ســمیره افزایش می یابد داغ مردم 
این منطقه نیــز از غم زیــرآب رفتن خانه و 

کاشانه شان تازه می شود.
از آنجا که ارتفاع و ســطح آب در سد سمیره 
در حال افزایش اســت؛ تعدادی از روستاهای 
شهرستان کوهدشت که در کنار سد سیمره 
واقع هستند به دلیل باال آمدن آب این سد در 

معرض غرق شدگی قرار دارند.
با وجود اینکه در طول هفته جاری بارها مسئوالن 
منطقه از جمله فرماندار و امام جمعه با حضور در 
روستاهای تابعه از مردم درخواست کردند تا خانه 
و کاشانه خود را ترک کنند، اما مردم این منطقه 
هنوز موفق به ترک دیار خود نشده و بسیاری از 

افراد نیز بشدت مخالفت می کنند.
مــردم این منطقه دل خوشــی از آب منطقه 
ندارند، زیرا معتقدنــد که برخی از زمین های 

آن ها به بهای ناچیزی خریداری  شده است.
برخی از اهالی هــم می گویند: وزارت نیرو 
باید منازل آن هــا را قانونی تملک کرده و 
مبالغــی را به آن ها پرداخت کند که از این 

اقدام سرباز زده است.

 انسداد راه های زمینی
متأســفانه سیل اخیر راه دسترسی 11 روستا 
را تخریب کرده اســت و امدادرسانی به مردم 
این منطقه تنها از طریــق هوایی و یا با قایق 

امکان پذیر است.
حال با این اوصاف مسئوالن کوهدشت مردم 
را تحت  فشار گذاشته اند تا خانه هایشان را 
ترک کنند، اما واقعیت این است که اهالی 
روســتا حاضر نیستند دام هایشــان را رها 

کرده و جان خود را در ببرند.

متأســفانه هنوز بــرای انتقــال دام های این 
روســتاییان اقدامی انجام نپذیرفته اســت و 
ســاکنان این روستاها به این امید هستند که 
شــاید دولتمردان بتوانند راهــی برای نجات 
دام های آن ها پیدا کنند، اما بنا بر شــنیده ها 
ظاهراً بازگشایی راه زمینی در این  یکی دو روز 
میسر نیســت و امکان ایجاد راه زمینی برای 

نجات سرمایه این روستاییان وجود ندارد.

 تهدید جدی است 
فاصلــه ســد ســیمره تــا کرخــه حدود 
90 کیلومتر است و گفته می شود تنها جایی 
که امکان کنترل آب های باالدســت کرخه 

وجود دارد، سد سیمره است.
در حــال حاضر با توجه به وضعیت بحرانی 
کرخــه و ورود میلیاردها مترمکعب رواناب 
به خوزستان، دریچه های سد سیمره به طور 

مداوم و متناســب با دبــی ورودی آن باز 
نمی شــود و این امر منجر به باال آمدن تراز 

آب در پشت این سد شده است.
هرچند که رئیس وقت سد سیمره در سالیان 
گذشته به اهالی روستا اطمینان داد که تراز سد 
را افزایش نمی دهد، اما اکنون به اجبار به دلیل 
شرایط خوزستان، تراز را افزایش داده و مردم 

رودبار به زیرآب رفته اند.
بنا بــر اظهارات افراد محلی چنانچه ســطح 
آب ســیمره دو تا ســه متر دیگر بــاال بیاید، 
10 روســتای این منطقه به زیرآب می رود و 
آبگرفتگی جان 1300 نفر از اهالی این روستاها 

را تهدید می کند.

 ضرورت تخلیه 
فرماندار کوهدشــت بابیان اینکه 10 روستای 
330 خانواری با جمعیت 1300 نفر در مسیر 

مخزن سد ســیمره قرار دارند، تأکید کرد: در 
جلسه ســتاد بحران شهرســتان تخلیه این 

روستاها مصوب شده است.
محمدرضا آزاد بخت بابیان اینکه از 12 کیلومتر 
راه دسترسی به این روستاها که براثر سیل امسال 
تخریب  شــده تاکنون فقط سه و نیم کیلومتر 
بازگشایی  شده اســت، اضافه کرد: روستاییان 
منطقه دارای ادوات کشــاورزی، تراکتور و دام 
هستند که امکان انتقال آن ها در شرایط فعلی 
وجود ندارد، اما از مردم خواسته  شده توسط قایق 
به باالدست سد و روستا مراجعه کنند که این امر 
را نپذیرفته و منتظر بازگشایی راه هستند تا دام 

و ادوات خود را نیز انتقال دهند.
وی بابیان اینکه راه دسترسی تا دو روز آینده 
بازگشایی نمی شود، بیان کرد: با توجه به باال 
آمدن آب ســد، روستاییان حداکثر یک هفته 
برای تخلیه منازل خود و انتقال به مکان های 

امن زمان  دارند.
فرماندار کوهدشــت ادامه داد: اهالی روستاها 
معتقدند، وزارت نیرو باید منازل آن ها را قانونی 
تملک کرده و مبالغی را به آن ها پرداخت کند 
که این خواسته زمانبر است و در شرایط کنونی 

امکان پذیر نیست.
آزاد بخت اظهار داشــت: ظاهراً وزارت نیرو از 
رئیس جمهوری درخواست کرده مبلغی برای 

تملک این روستاها اختصاص داده شود.
وی یادآور شد: قایق های شخصی با مراجعه به 
منطقه و جابه جایی روســتاییان سوءاستفاده 

کرده و مبالغی از آنان دریافت می کردند.
آزاد بخت بیان کرد: پنج قایق از دستگاه های 
مختلف به منطقه فرســتاده  شده و مقرر شد 
چهار قایق دیگر نیز اضافه شود تا دست کم یک 

قایق در اختیار هر روستا قرار گیرد.

میهن

خبر

خبر

رنا
 ای

س :
عک



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   پنجشنبه 22 فروردین 1398 5 شعبان 1440 11 آوریل 2019   سال سی و دوم   شماره 8938 

روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

سراج: بخش زیادی از خسارت های سیل اخیر به خاطر خطای انسانی است    تسنیم: رئیس سازمان بازرسی در جریان بازدید از سد لتیان با اشاره به نقش عامل انسانی در خسارت سیل گفت: 
متأسفانه خطا و عامل انسانی در حجم خسارت سیل خیلی زیاد بوده است. از جمله آن می توان به از بین بردن مسیل ها، آبخیزدارها، آبخوان ها و پوشش گیاهی اشاره کرد. درصورتی که در بارندگی های شدید، 

قسمت اعظم آب توسط این نواحی گرفته می شود و مقدار کمی که جریان پیدا می کند، خطری برای ساکنان روستاها و شهرها ندارد.

واعظی: 
پیشنهاد مذاکره آمریکا ارزش توجه کردن هم ندارد

گروه سیاسی - خبرنگار حوزه دولت: محمود واعظی با اشاره به بررسی اقدام اخیر 
دولت آمریکا در جلســه هیئت دولت گفت: از نظر ما این اقدام، تبلیغاتی بوده و یک 
جنگ روانی است، آمریکایی ها می خواهند در مسائل اقتصادی ایران تأثیرگذار باشند و 
در شرایطی که پس از وقوع سیل در ایران شاهد یک همبستگی ملی و انسجام گسترده 
بودیم، هدف آمریکا این بود که این وضع را به هم بریزد.خوشبختانه ما شاهد بودیم که 
این اقدام نتیجه عکس داد و سبب شد محبوبیت سپاه که بسیار باال بود، افزایش پیدا 
کند. واعظی درباره ادعای برایان هوک مسئول تحریم های ایران در وزارت خزانه داری 
آمریکا مبنی بر آمادگی و تمایل دولت آمریکا برای مذاکره با ایران پس از اقدام اخیر در 
تروریستی خواندن سپاه گفت: در دیپلماسی اصولی حاکم است و آن ها نمی توانند از یک 
سو با ملت ایران دشمنی کنند، سپاه را تروریستی بخوانند و به آن توهین کنند و بعد 
مدعی شود مایل به مذاکره هستند و می خواهند به اقتصاد ایران کمک کنند. هر کاری 
مقدماتی الزم دارد و ما فکر می کنیم سیاستمداران امروز آمریکا الفبای اولیه دیپلماسی را 
هم نمی دانند. در شرایط دیگری شاید می شد چنین پیشنهادی را بررسی کرد اما اکنون 
هیچ کدام از حرف های آن ها ارزش توجه هم ندارد. واعظی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
ما در مورد طوالنی شدن بی سخنگویی دولت هم گفت: این موضوع را فراموش نکرده ایم 
و در دستورکار است و ان شا ءاهلل تا خرداد ماه سخنگوی جدید دولت معرفی خواهد شد.

جنیدی:
اقدام آمریکا از نظر سازمان ملل و کمیته تأمین مالی 

تروریسم بی اعتبار است
گروه سیاسی- خبرنگار حوزه دولت: لعیا جندیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری 
در حاشیه جلسه هیئت وزیران تصریح کرد: اقدام آمریکا درباره سپاه پاسداران از منظر 
کمیته تأمین مالی تروریسم و سازمان ملل اعتباری ندارد. این کمیته همواره در یک 
چارچوب که یک وفاق جهانی دارد، عمل می کند و این تصمیم کاخ سفید برای گذاشتن 
نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی از منظر خودش، نه از دید این کمیته اعتباری 
دارد و نه برای سازمان ملل مبناست و یک بدعت به شمار می رود. معاون حقوقی رئیس 
جمهوری درباره اینکه آیا اقدام آمریکا بر روند تأیید لوایح مربوط به  FATF تأثیر خواهد 
داشت، گفت: معیار ما درباره گروه های تروریستی تصمیم و بیانیه شورای عالی امنیت 
ملی است، اتفاقاً شاید همین مسئله اخیر سبب شود که حق تحفظ های جدی درباره 
دو معاهده پالرمو و CFT در نظر بگیریم و آن ها را خیلی صریح تر و قوی تر بیان کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در گفت وگو با قدس:
آمریکا با اقدامش علیه سپاه اتحاد ملی  ایرانیان را بیشتر کرد

گروه سیاســی-آرش خلیل خانه: محمد نهاوندیان، معــاون اقتصادی رئیس 
جمهوری در پاســخ به پرســش خبرنگار قدس که قرار دادن ســپاه در فهرست 
سازمان های تروریســتی چه تأثیری روی اقتصاد ایران دارد، گفت: تأثیر فوری اش 
این بوده که انسجام ملی را بیشتر کرده و یکپارچه سازی دولت، ملت و همه نهادها 
در مقابله با این جنگ روانی اقتصادی را بیشــتر کرد. این موضوع جز یک عملیات 
و جنگ روانی با هدف حمایت از سوگلی شان در انتخابات رژیم صهیونیستی نبوده 
است. چون تصمیم ما در مقاومت اقتصادی است، هر آنچه به انسجام داخلی کمک 
کند و توجه ما را به بازســازی اقتصاد درون زای برون نگر که در اقتصاد مقاومتی 

بیشتر کند، شرایط ما را بهتر می سازد.
وی در پاسخ به این پرسش که این موضوع تا چه حد ممکن است بر روابط اقتصادی 
با اروپا اثر گذاشته و در اجرای تعهدات این کشورها در برجام و توافق جدید موسوم به 
اینستکس اخالل ایجاد کند، تصریح کرد: آمریکا در این کارش هم مثل خروج از برجام 
تنها و منزوی مانده و هیچ کشوری از آن ها حمایت نمی کند و ترامپ یک برگ دیگر به 
تعارضاتش با ترتیبات جهانی افزود. به این جهت با توجه به اینکه اقتصاد ایران با اقتصاد 
آمریکا ارتباط قابل توجهی نداشته که بخواهد آسیب ببیند و عدم همراهی اروپا و دیگر 
کشورها با آن ها در این زمینه تأثیر ملموس و قابل توجهی نخواهد داشت. نکته مهم از 
درون ما برمی خیزد. اینکه ما چگونه بتوانیم تولید داخلی را افزایش دهیم و ارتباطاتمان 

با همسایگان را تقویت بکنیم به تاب آوری اقتصاد ما کمک می کند.

احمقانه  اقدام  به  خارجی  و  داخلی  واکنش های   سیاست  
ادامه  همچنان  پاسداران  سپاه  علیه  آمریکا  رئیس جمهور 
آمریکا  اقدام  پیامی،  انقالب اسالمی در  پاسداران  دارد. سپاه 
در  را  تروریستی  سازمان های  فهرست  در  سپاه  قراردادن  در 
توصیف  منطقه  در  سفید  کاخ  زنجیره ای  شکست های  ادامه 
الهی، حماسه پرشور وحدت  »با تقدیر  و تصریح کرده است: 
پاسداران  از  در حمایت  مشترکی  فصل  و  ملی  یکپارچگی  و 
رقم  را  و کشور  انقالب  نیاز  و سبزپوشان صحنه های  انقالب 
زد. بی شک تصمیم سیاه ترامپ و احمق های دور و بر نظام 
حاکمه آمریکا در ادامه شکست های زنجیره ای کاخ سفید در 
منطقه، سپاه پاسداران انقالب اسالمی – این یادگار ماندگار 
و میراث معجزگون امام راحل )ره( - را در شتاب بخشیدن 
به تقویت سامانه ها و توانمندی های دفاعی و تهاجمی و نیز 
و  ملی  حمایت  این  از  پاسداری  و  منطقه ای  فزاینده  اقتدار 
مصمم تر  راهبردی،  و  اجتماعی  سرمایه ای  عنوان  به  سترگ 
صمیمانه  تشکر  و  قدردانی  با  رهگذر  این  در  است.  ساخته 
مردم  آحاد  شکن  دشمن  حمایت های  و  انقالبی  مواضع  از 
این  داریم  باور  کشور   ارجمند  مسئوالن  و  فهیم  و  شریف 
اقدام  بی اعتباری  بر  داللت  معنادار،  و  متکثر  پشتیبانی های 
مسئولیت های  و  رسالت  و  داشته  آمریکا  ماجراجوی  دولت 
خطیر سپاه در ادامه راه مبارک و نورانی خود، یعنی حفاظت 
را  ملی  امنیت  تأمین  و  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  از 
ایران  عظیم الشأن  ملت  به  پایان  در  است.  ساخته  سنگین تر 

اطمینان  اسالمی  نظام  و  انقالب  دوستداران  و 
تدابیر،  تحت  الهی،  قوه  و  حول  به  می دهیم 
و  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  و  فرامین 
فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله 
العالی( در کسوت پاسداری و دفاع غیرمحافظه 
کارانه از انقالب و آرمان های بلند آن هیچ درنگی 
به خود راه نداده و با به کارگیری راهبرد »مقابله 
به مثل« مقتدرانه برابر دشمن، در صورت اقتضا، 
و  کننده  پشیمان  نشدنی،  فراموش  درس های 

عبرت آموز به آنان خواهیم داد«.

 چاووش اوغلو: یکی از کشورهای خلیج فارس پیشنهاد 
تروریستی خواندن سپاه را داده بود

از ســوی دیگر مولود چاووش اوغلو، وزیــر امور خارجه ترکیه 
به »تروریســتی« خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
از ســوی آمریکا واکنش نشــان داد و گفت که این مسئله به 
بی ثباتی در منطقه منجر خواهد شــد. او در جریان نشســت 
خبری مشــترک با همتای قطری خود در شــهر آنکارا گفت: 
»اقدام آمریکا در گنجاندن ســپاه ]پاسداران انقالب اسالمی[ 
ایران در فهرست ســازمان های تروریستی به بی ثباتی منطقه 

منتهی خواهد شــد«. چاووش اوغلو گفت: »یکی از کشورهای 
]عربی[ خلیج ]فارس[ پیشــتر پیشنهاد داده بود که نیروهای 
سپاه ایران در فهرســت گروه های تروریستی گنجانده شود«. 
وزیــر امور خارجه ترکیه گفت که این تصمیم آمریکا یکجانبه 
بوده و هیچ کشوری نمی تواند نیروهای مسلح یک کشور دیگر 
را تروریســتی اعالم کند. وزیر خارجه قطر نیز در واکنش به 
ایــن اقدام آمریکا گفت که »با اقدامات یکجانبه نمی توان هیچ 

یک از مشکالت را حل و عالج کرد«.

 انگلیس درخواست آمریکا را رد کرد
انگلیس درخواست وزیر خارجه آمریکا برای تروریستی اعالم 
کردن سپاه پاسداران از سوی متحدان این کشور را رد کرد. 
یک سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس در پاسخ به سؤال 

)ایرنا( درباره درخواست مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا 
از متحدان واشنگتن برای پیوستن به رفتار غیرقانونی آن 

کشور علیه سپاه گفت: تصمیم آمریکا درباره تروریستی 
نامیدن سپاه به خود آن کشور مربوط است.

 واکنش وزارت خارجه به حمایت بحرین و عربستان
 از اقدام ترامپ

بهرام قاسمی در واکنش به حمایت عربستان و بحرین از تصمیم 
رئیس جمهور آمریکا در مورد سپاه پاسداران گفت: این دو کشور 
نمی توانند با پنهان شدن پشت این گونه موضع گیری های بی ارزش، 
افکار عمومی جهان را از مســئولیت خود در 
ترویج تروریسم در ســطح منطقه و جهان 
منحرف کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه 
در بیانیــه ای با محکومیت شــدید مواضع 
بحرین و عربستان ســعودی در استقبال و 
حمایت از اقدام آمریکا علیه ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، مواضع ناشیانه و بی خردانه 
این دو کشــور را مغایر با اصول عدم مداخله 
و احترام به حاکمیت کشورها دانست. قاسمی 
مواضع عربستان و بحرین را تحسین زبونانه 
و منفعالنه اقدامات ضدایرانی رئیس جمهور 
آمریکا توصیف کرد و افزود: مواضع اعالم شــده از ســوی این دو 
کشــور، نشان دهنده عدم درک درست و سطحی نگری آن ها در 
مورد واقعیت های منطقه و ناآگاهی آن ها نســبت به پیامدهای 
ماجراجویی و خطای راهبردی آمریکا علیه ثبات و امنیت منطقه 
است. برخی کشورهای منطقه عادت کرده اند چشم و گوش بسته 
از هــر آنچه اربابان فرامنطقه ای آن هــا می گویند تبعیت کنند؛ 
این کشــورها خود اصلی ترین مروج آموزه ها و افکار تروریسم در 
منطقه و جهــان بوده و از هیچ کمک و امــکان و فرصتی برای 
پشتیبانی گروه های تروریستی در دهه های اخیر دریغ نکرده اند 

و ســرمایه گذاری غیرقابل انکاری در تروریســت پروری داشته و 
دارند؛ آنان در جایگاهی نیستند که با ایفای نقشی فریبکارانه، علیه 
جمهوری اسالمی ایران اعالم موضع نمایند و بدون تردید نخواهند 
توانست با پنهان شدن پشت این گونه موضع گیری های بی ارزش، 
افکار عمومی جهان را از مســئولیت خود در ترویج تروریسم در 

سطح منطقه و جهان منحرف کنند.

 تالش عراق برای مذاکره با کشورهای منطقه
اما از ســوی دیگر عبدالمهدی نخست وزیر عراق از تماس های 
عــراق با برخی کشــورها برای لغو تصمیم ترامپ علیه ســپاه 
خبر داد. عادل عبدالمهدی نخســت وزیر عراق روز سه شــنبه 
در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت که عراق برای توقف 

تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تروریستی 
خواندن ســپاه پاســداران دخالت کرده اســت. وی افزود: 
»تماس هایی با عربســتان، مصر و آمریــکا برای لغو تصمیم 
ترامپ مبنی بر قرار دادن ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در فهرست تروریســم برقرار شده است«. عبدالمهدی گفت: 
»ما از طریق برقراری تماس با ســلمان بن عبدالعزیز پادشاه 
عربســتان، عبدالفتاح السیســی رئیس جمهور مصر و حتی 
دولت آمریکا برای لغو تصمیم آمریکا علیه سپاه تالش کردیم، 
اما ترامپ بر اجرای تصمیم خود مصر بود«. نخست وزیر عراق 
افزود: »ما روابطمان با همه را حفظ خواهیم کرد و خودمان را 
از درگیری ها دور نگه می داریم و ما به ایران و آمریکا گفتیم 

که نمی خواهیم عراق میدانی برای درگیری ها باشد«.

بیانیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در واکنش به تصمیم احمقانه ترامپ 

درس های پشیمان کننده به دشمن خواهیم داد

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

خبر

 ظریف به دیدار سرلشکر جعفری و سرلشکر سلیمانی رفت

سرلشکر جعفری: آمریکایی ها جرئت اقدام نظامی علیه ایران را ندارند 
ظریــف وزیر امــور خارجه بعدازظهر دیروز )چهارشــنبه( با 
حضور در دفتر ســردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده 
کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی با وی دیدار و گفت وگو 
کرد. مرتضی سرمدی قائم مقام و سید عباس عراقچی معاون 
سیاســی، ظریف را در این دیدار همراهی می کردند. در این 
دیدار سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، سردار محمد 
پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و سردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز 
حضور داشتند. این دیدار همزمان با اعیاد شعبانیه و روزهای 
پاســدار و جانباز و تبریک این اعیــاد و در پی اعالم حمایت 
مجدد وزارت امور خارجه و دســتگاه دیپلماســی از ســپاه 

پاسداران انقالب اسالمی صورت گرفت. 

فرمانده کل ســپاه در حاشــیه دیدار با وزیر امورخارجه گفت: 
خدا را شاکریم که دشمنان انقالب اسالمی از احمق ترین افراد 
هستند و این صحبتی که آن ها کردند بسیار مضحک می باشد. 
آمریکایی ها می دانند که تمام حرکات آن ها در منطقه تحت رصد 
ماست و آگاه هستند که نمی توانند هیچ گونه اقدام نظامی علیه 
ایــران انجام دهند و جرئت این را هم ندارند. صحبت هایی که 
آن ها کرده اند در حد شعار است، اما اگر بخواهند حرکتی انجام 

دهند با واکنش صریح، جدی و قاطع ما همراه خواهند بود. 
ظریف نیز پس از این دیدار در توییتی گفت: باعث افتحخار است 
که با فرماندهان سپاه دیدار کردم، نیروهای مسلح ما برای دفاع 
از مردم، منطقه و جهان علیه صدام و داعش جانفشانی میکنند، 

ما جانفشانی های آن ها را فراموش نخواهیم کرد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
شرکت شهاب یار )سهامی خاص(به 
شماره ثبت 218749 و شناسه ملی 

10102600759
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم 
ش��رکت شهاب یار )سهامی خاص( ثبت شده 
به ش��ماره 218749 میرس��اند مجمع عمومی 
ع��ادی ش��رکت در روز س��ه ش��نبه م��ورخ 
1398/2/3 راس س��اعت 11 در مح��ل 
قانونی شرکت واقع در تهران کیلومتر 
9 جاده مخصوص کرج با دس��تور جلسه 

زیر تشکیل میگردد :
دستور جلسه :

ا – انتخاب اعضاء هیئت مدیره
2 – سایر مواردی که در صالحیت مجمع 

عمومی عادی می باشد.
هیئت مدیره شرکت شهاب یار )سهامی خاص(
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2
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00
32
1

تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای 
دهیاری روس��تای گرجی س��فلی از توابع بخش مرکزی شهرس��تان مشهد بر اساس 
مصوبه ش��ورای اسالمی روستا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله و رفت 
و روب معابر روس��تا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و ش��رکت های واجد 
ش��رایط و دارای صالحیت خدمات از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1398/01/29 
به آدرس مشهد ، خیابان رسالت ، روستای گرجی سفلی ، خیابان امام خمینی ، امام 
خمینی 7 ، دهیاری گرجی سفلی مراجعه نمایند. جهت خرید اسناد می بایست فیش 
واری��ز وج��ه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس��اب جاری ش��ماره 0107689083009 نزد 
بانک ملی بنام دهیاری گرجی سفلی ارائه گردد . دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها 

مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 دهیاری گرجی سفلی 

آگهی دعوت عمومی عادی سالیانه شرکت 
توسعه گردشگری سالمت لیان کاوان )سهامی 

خاص( شماره ثبت: 39531 شناسه ملی: 
10380553246

بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم 
دع��وت به عم��ل می آید ت��ا در جلس��ه مجمع 
توس��عه  ش��رکت  س��الیانه  ع��ادی  عموم��ی 
گردشگری سالمت لیان کاوان )سهامی خاص( 
در س��اعت 10 صب��ح روز چهارش��نبه م��ورخ 
1398/02/04 در محل مشهد، خیابان چمران، 
پالک 199، طبقه اول، واحد 12 شرکت نمایند.

دستورجلس��ه:1- اس��تماع گزارش مدیران و 
بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت در 

سال مالی 1397
2- تغییر مدیران

3- انتخاب بازرسین
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

5- سایر موارد در صالحیت مجمع
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت توسعه گردشگری سالمت لیان کاوان
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تجدید آگهی مزایده شهرداری 
گناباد)نوبت اول( 

 شهرداری گناباد در نظر دارد با استناد ماده 
5 آیی��ن نامه مالی  ش��هرداریها ودر رعایت  
بند 10 مصوبه  97/7/7 ش��ورای شهر گناباد     
بهره برداری از بازار روز )جمعه بازار( خود را 
از طریق    مزایده به مدت یک سال  به بخش 
خصوص��ی  واگذار نماید  .ل��ذا  از متقاضیان  
واجد شرایط   دعوت می شود  جهت دریافت 
اس��ناد مزای��ده  و ارای��ه پیش��نهادات  از 
تاری��خ درج آگه��ی  نوب��ت دوم ب��ه م��دت 
10روز ب��ه امور مالی ش��هرداری مراجعه  ویا 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره تلفن

 57222276-051تماس حاصل فرمایند .

/ع
98
00
33
4

تجدید آگهی مزایده شهرداری گناباد 
)نوبت اول( 

شهرداری گناباد در نظر دارد با استناد ماده 5 آیین 
نام��ه مالی  ش��هرداریها ودر رعایت  بند 10 مصوبه  
97/7/7 ش��ورای ش��هر گناب��اد به��ره ب��رداری از 
جایگاه های CNG خود )کامیاب ،پیام نور، امام رضا( 
را با ش��رایط  و مش��خصات فن��ی واز طریق مزایده  
بمدت یک سال شمسی به شرکتهای واجد  صالحیت  
که دارای  حداقل  یک س��ال س��ابقه کار  مش��خصا 
بهره برداری از  جایگاه های CNG و مجوز  رس��می  
صالحیت از شرکت  ملی پخش    فرآوردهای  نفتی 
ای��ران و مراجع ذیصالح می باش��ند واگذار نماید.  
لذا  ش��رکتهای واج��د صالحیت   م��ی توانند  جهت 
دریافت اس��ناد مزایده  از تاریخ درج آگهی  نوبت 
دوم به مدت 10روز به امور مالی شهرداری مراجعه  
با ش��ماره وی��ا جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر 

 تلفن 57222276-051تم��اس حاص��ل فرماین��د 
حسین زاده شهردار گناباد 

98
00
33
2

برگ س��بز و س��ند مالکی��ت خ��ودروی پی��کان وانت مدل 
1382 رنگ س��فید-معمولی به ش��ماره انتظامی 644د37 
وش��ماره   11538203705 موت��ور  ش��ماره   32 ای��ران 
شاس��ی0083904073 ش��ماره به مالکی��ت محمد خرم دل 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می شد.

/ع
98
00
33
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت دانش��جویی اینجان��ب آری��ن عل��ی محم��دی 
مهندس��ی  عل��وم  رش��ته  کارشناس��ی  مقط��ع 
مکانی��ک دانش��گاه صنعت��ی ش��اهرود ب��ه ش��ماره 
دانشجویی9828273مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

/ع
98
00
34
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، سند کمپانی)سند سفید کارخانه( موتور 
س��یکلت هیرمند CDI125 مدل 1387 رنگ مش��کی 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی 54716/762 ش��ماره موت��ور 
 NFZ***125H8721467 32090658 و ش��ماره شاسی
ب��ه مالکیت مرتضی زیرک مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
00
34
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز، س��ند کمپانی)س��ند مالکیت( خ��ودروی 
س��ورنتو مدل 2009 رنگ مش��کی روغنی به ش��ماره 
ر  تو 12 ش��ماره مو ای��ران   25 138س انتظام��ی 
س��ی  شا ه  ر ش��ما و   G 6 D B H 0 3 6 2 4 3
KNAJC525895882927 به مالکیت شرکت آچیالن در 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
00
31
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی س��واری س��ایپا 132مدل 1395 
رنگ س��فید ب��ه ش��ماره انتظامی 46ه���827 ایران 
شاس��ی  ش��ماره  و   5551554 موت��ور  ش��ماره   36
NAS421100G1191874به مالکیت ایمان بقرآبادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

/ع
98
00
29
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
00
33
7

برگ کمپانی و سند  خودروی سواری پژو 405 مدل 
1388 رنگ نقره ای  شماره موتور 12488003246 و 
شماره شاسی NAAMO1CA69R287928 به شماره 
انتظام��ی 653 ط 67  ای��ران 42 به مالکیت س��میرا 
مه��ر اف��روز س��یدآباد مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودرو پیکان س��واری به شماره انتظامی 
 11158247172 موت��ور  وش��ماره  958 ق 35   –  79
وش��ماره شاس��ی 82443740 متعلق به عباس فالح 
امین��ی مفق��ود گردی��ده وازدرجه اعتبار س��اقط 

می باشد.)قزوین(

/ع
98
00
31
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 N28404148 جوازحمل سالح شکاری به شماره
کالیبر12م��دل کوس��ه دولول س��اچمه زنی ته پر 
متعلق به آقای علی شاهس��وند مفقود وازیابنده 
تقاضا می شود باشماره تلفن09122912460تماس 

حاصل نماید

/ع
98
00
33
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی مزایده عمومی فروش لوازم اداری اسقاطی)نوبت اول(
اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد ضایعات لوازم اداری  خود در شهر زاهدان  را با شرایط 
ذکر شده در اسناد مزایده به افراد حقیقی و حقوقی به فروش برساند.  واجدین شرایط می توانند به آدرس سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند. 
تاریخ دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/1/22 لغایت98/1/25

تاریخ و محل تحویل پاکت الف ) شامل تضمین شرکت در مزایده( : از تاریخ 98/1/26 لغایت 98/2/4 از طریق مراجعه حضوری 
در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان واقع در زاهدان بلوار شهید قلنبر اداره دبیرخانه

2- تاریخ و محل تحویل پاکات ب ) ش��امل اس��ناد و مدارک مزایده(  و ج )پیشنهاد قیمت(: از تاریخ 98/1/26 لغایت 98/2/4 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

3- تاری��خ بازگش��ایی پاکات م��ورخ 98/2/5 راس س��اعت 8 صبح در محل اداره کل آموزش و پرورش اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان 

 4- قیمت پایه هر کیلوگرم 16/000 ریال می باشد .
5- متقاضیان می بایست به میزان 10 درصد قیمت پیشنهادی مورد نظر خود را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه معتبر بانکی و یا نقدا به حس��اب ش��ماره 2173122776001 بانک ملی ایران به نام تمرکز وجوه س��پرده ذیحسابی 

واریز و فیش واریزی را می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه  نمایند.
6- بهای اسناد مزایده : 200/000 ریال ) دویست هزار ریال ( می باشد که شرکت کننده می بایست مبلغ مذکور را به حساب 
سیبای شماره 2170092691001 نزد بانک ملی ایران بنام خزانه معین سیستان و بلوچستان واریز و اصل فیش پرداختی را به 

همراه اسناد ومدارک مناقصه در پاکت )ب( از طریق سامانه ستاد ایران ارائه نمایند .
7- حد نصاب تعداد شرکت کنندگان یک مزایده گر می باشد . 

 اداره کل آموزش و پروش استان سیستان و بلوچستان

/ع
98
00
32
4

/ع
98
00
26
9

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(
 یک مرحله ای خدمات خودرویی

اداره کل فرهنگ و ارش��اد خراس��ان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فش��رده( خدمات 
خودرویی به شماره )2098000055000001( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/1/23 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت تاریخ 98/1/29

مهلت زمان ارسال پیشنهادی: 98/2/14
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح 98/2/15

اطالع��ات تماس دس��تگاه مناقصه گذار: جه��ت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقص��ه و ارائه پاکتها                        
خیابان ملک الشعرای بهار 27 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی

 تلفن تماس: 4 الی 05138594001 داخلی 183                                                     شناسه آگهی426015    م.الف 238 

 قاسمی مواضع 
عربستان و بحرین 
را تحسین زبونانه 

و منفعالنه اقدامات 
ضدایرانی رئیس 

جمهور آمریکا 
توصیف کرد

بــــــــرش



 در اندیشکده شهید صدر در مشهد بررسی شد

مبانی هویتی سیاست خارجی واشنگتن با تأکید بر استثناگرایی آمریکایی

گزارش

آمریکا  خارجی  سیاست  تحلیل  و  درک  جهان    
بدون توجه به هویت ملی این کشور غیر ممکن است. 
آمریکایی ها دارای تفسیر خاصی از زندگی و چسبیده به 
ارزش هایی هستند که اقوام و ملل دیگر از آن بی خبر یا 
با آن بیگانه هستند. این تفسیر و نظام ارزشی نه تنها 
در رفتار روزمره آن ها نمود می یابد، بلکه در سیاست 
این رو  از  نیز نقش بسزایی دارد.  این کشور  خارجی 
برداشت  که  آن گونه  یا  ملت  این  ذهنیات  شناخت 
وبری تأکید دارد، ذهنیات گروهی که در یک محدوده 
جغرافیایی، انحصار خشونت مشروع را به خود اختصاص 
داده اند، برای تحلیل سیاست خارجی یک دولت ضرورت 
حتمی پیدا می کند. در همین راستا و به منظور درک 
بهتر مبانی سیاست خارجی آمریکا پژوهشکده شهید 
صدر در مشهد بتازگی نشستی را با موضوع »بررسی 
مبانی هویتی سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا با 
تأکید بر استثناگرایی آمریکایی« با حضور دکتر علیرضا 
رضاخواه کارشناس مسائل آمریکا برگزار کرده است که 

در ادامه مشروح این نشست ارائه می شود.

  استثناگرایی سنگ بنای هویت آمریکایی
برخالف اروپا که حس ملي گرایي اش ریشه عمیقي در 
فرهنگ و تاریخ مشترک دارد، آمریکا سرزمین مهاجراني 
است که به صورت توافقي یک ملت را ایجاد کرده اند. در 
واقع ایشــان ایده ملت را ساخته اند. ایده اي که بر روي 
انگاره هاي بزرگي چون »تقدیر محتوم«، »ملت منجي«، 
»صهیون جدید « و »رؤیاي آمریکایي « بنیان  گرفته است. 
انگاره هاي بزرگ همواره کانوني براي فرایند ملت سازي 
بوده اند. با این حال آمریکا بیشتر از سایر ملت هاي مدرن 
از انگاره هاي بزرگ براي توصیف خود اســتفاده کرده 
است. در این میان شاید بتوان مدعی شد که مهم ترین 
مؤلفه و انگاره هویتی برای آمریکا استثناگرایی آمریکایی 
اســت. اســتثناگرایی آمریکایي یکی از مفاهیم پویا و 
پربسامدی اســت که با هویت آمریکا از زمان پیدایش 
این کشور همراه بوده، به گونه ای که می توان آن را سنگ 

بنای هویت ملی این کشور دانست.

  استثناگرایی چیست؟
استثناگرایی یا »خود مســتثنا پنداری« به عنوان یک 
مؤلفه هویتی و یا خصیصه ملی، درک و دریافتی است 
که یک کشــور، جامعه، سازمان و یا جنبش از متفاوت 
بودن، خاص و ویژه بودن، تافته جدابافته بودن و یا برتری 
خود نسبت به دیگری دارد. به بیان دیگر استثنا بودن، 
به قائل بودن به ظرفیت های ممتاز و برتر در یک فرد، 
یک ملت یا یک قلمروی جغرافیایی در مقایسه با دیگران 
اشاره دارد و می تواند به برتری یک ایده، اثر تمدنی، نظام 
سیاســی و یا مدل مدیریتی و شهرسازی مربوط باشد. 
از همین رو در ادبیات سیاسی جهان، استثناگرایی به 
رفتار یا نگرش یک کشور، نهاد یا ناحیه جغرافیایی گفته 
می شــود که بر مبنای آن، نهاد استثناگرا خود را برتر 

و متفاوت از دیگــران می بیند و برای خود حقوق ویژه 
قائل است. 

هویت اســتثناگرایانه آمریکایی که برآمــده از هویت 
تاریخی و فاهمه مشترک عامه در ایاالت متحده است، 
اثرات خود را بر نگرش نخبگان سیاست خارجی ایاالت 
متحده نیز گذارده است. برخی از محققان نتایج سیاسی 
این تعلق هویتی را در جهت گیری های سیاسی رؤسای 
جمهوری ایاالت متحده اســتخراج نموده و به بررسی 
تأثیــرات این گفتمان بر ادبیات رهبران سیاســی این 
کشور پرداخته اند. بر اســاس یافته های این تحقیقات 
استفاده رؤسای جمهوری آمریکا از اصطالح استثناگرایی 
آمریکایی در سخنانشان پس از جنگ جهانی دوم شدت 
یافته اســت، همچنین این یافته ها بیانگر آن است که 
تمسک به این مفهوم بویژه در شرایطی که کشور با یک 
بحران ملی مواجه است، اوج می گیرد. نکته دیگری که 
در رابطه با هویت استثناگرایانه آمریکایی ها باید مورد 
توجه قرار بگیرد، این اســت که ایــن درک از هویت 
ملی مختص یک جریان سیاسی خاص نیست؛ اگر در 
ادبیات سیاسی وودرو ویلسون به عنوان رئیس جمهور 
دموکرات، سیاســتی تحت عنوان »تالش در راســتای 
ایمن ســازی جهان برای دموکراسی« مشاهده می شود 
یا در ادبیات رونالــد ریگان، به عنوان رئیس جمهوری 
جمهوریخواه، »مبارزه علیه امپراتوری شــیطان« جواز 
طرح می یابد، ریشه در همین انگاره هویتی استثناگرا، 
رسالت پایه و مداخله محور به عنوان هویت ملی آمریکا، 
دارد. از این رو می توان گفت استثناگرایی نوعی هویت 
یگانه و ممتاز را برای ادراک خودآگاه و ناخودآگاه عامه در 
ایاالت متحده تجویز نموده و بنیان عمل سیاسی مبتنی 

بر هنجارهای خودبرتربینانه را بنا نهاده است.

  استثناگرایی و سیاست خارجی
بر اساس تئوری ســازه انگاری، سیاست خارجی تداوم 
سیاست داخلی اســت و با تغییر در هویت و گفتمان 
سیاست داخلی، سیاست خارجی نیز دستخوش تغییر 
خواهد شد. به بیان دیگر ساختارهاي سیاست بین الملل 
برایند تعامالت اجتماعی هستند؛ از سوی دیگر دولت ها 
نیز سوژه ایستا نیستند، بلکه کارگزاری پویا می باشند؛ 
هویت دولت، امری مســلم و ثابت نیســت بلکه امری 
رابطه ای است و از طریق رویه هاي پیچیده و متداخل، 
قوام یافته و یا مفصل بندی جدید می شود. به باور سازه 
انگاران تغییر هویت اگرچه امری مشکل اما امکان پذیر 
می باشــد. از این رو می توان گفت که استثناگرایی به 
عنوان هویت ملی آمریکا نقشــی جدی در سو گیری 

سیاست خارجی این کشور دارد.
استثناگرایی مفهومی پارادوکســیکال است که به دو 
فهم متمایز از نقش آمریکا در جهان منجر می شــود، 
یکی نقــش رهبری ودیگری نقش الهام بخشــی و یا 
نظارت. نقش رهبری معموالً درکی است که جریانات 
محافظه کار آمریکایی از هویت استثناگرای این کشور 

برداشت می کنند و نقش نظارت یا الهام بخشی، نقشی 
است که از سوی سیاستمداران لیبرال در سپهر سیاسی 
آمریکا بر آن تکیه می شود. شایسته تأکید است که در 
تکوین چنین برداشتی از هویت ملی از سوی کارگزار، 
فضای بین الملل به عنوان ســاختار نقش جدی دارد. 
معموالً این شرایط بین المللی است که به مفصل بندی 
یکی از این دو فهم در ســطح داخلــی آمریکا کمک 
می کند. برداشــت دوگانه از استثناگرایی آمریکایی، دو 
مکتب کالن مداخله گرایی و انزواگرایی را در سیاســت 

خارجی آمریکا به دنبال دارد.

  استثناگرایی 
و دو مکتب مداخله گرایی و انزواگرایی

از همان فردای اســتقالل ایاالت متحــده از بریتانیا 
میــان نخبگان سیاســی آمریکایــی دو جهت گیری 
فکری متمایــز- مداخله گرایی و انزواگرایی- در رابطه 
با چگونگی تعامل این کشــور با دنیای پیرامون خود 
شکل گرفت. هرچند در هر دوره تاریخی یکی از این 
دو تفکر، چشم اندازهای حاکم بر سیاست خارجی را بر 
اساس محوریت خود شکل داده اند با این حال هر دو 
قالب فکری برآمده از یک منبع و آن هم استثناگرایی 
آمریکایی به عنوان هویت ملــی بوده اند. از همین رو 
است که هر دو نظریه خواهان متمایز نمودن آمریکا به 
عنوان یک قدرت بزرگ و البته متفاوت از کشورهای 
دیگر هســتند. آمریکا به عنوان یــک قدرت بزرگ از 
نظر آنان هم تضمینی برای امنیت همه جانبه اســت 
و هم اینکه تسهیل کننده گسترش و نفوذ ارزش های 
این کشــور خواهد بود. ایده زیربنایی هر دو تفکر این 
اســت که تنها یک قدرت بزرگ و استثنایی از امکان 
مقاومت در برابر یک قدرت بزرگ دیگر برخوردار است. 

همسویی در هدف وجه مشترک هر دو قالب تحلیلی 
است و تمایز تنها در چگونگی دستیابی به این هدف 
است. این گســل متدولوژیک در میان تصمیم سازان 
و مقامات سیاسی یک واقعیت تاریخی غیرقابل انکار 
در صحنه سیاســت خارجی آمریکاســت )دهشیار، 
1386: 12(. امری که جدا از منافع مادی مورد تأکید 
نئورئالیست ها بیشتر جنبه ای ایدئولوژیک دارد. رابرت 
دال در این رابطه می نویسد: »آمریکا در تلقی جهانیان 
و خویشتن یک کشور غیر ایدئولوژیک به نظر می رسد، 
درحالی که این کشــور شــدیداً ایدئولوژیک است اما 
کسی به ایدئولوژی آن توجه نمی کند، چرا که همگان 
بر روی آن توافق کرده اند. اختالفات بین محافظه کاری 
و لیبرالیسم کم اســت و ایدئولوژی در سطح داخلی 
قابل رؤیت نیســت، اما وقتی آن ها خــود را در قبال 
دیگر ملت ها بسنجند یا وارد سیاست بین الملل شوند، 
این ایدئولوژی بشــدت خود را نشان می دهد. تعریف 
آمریکایی ها از رابطه شان با دیگران ایدئولوژیک است، 
آن ها خود را رهبر جهان آزاد و مکلف به شــکل دهی 
نهادهای آزاد می دانند. انزواگرایی و بین الملل گرایی هر 

دو عملی ایدئولوژیک هستند«.
انزواگرایی به عنوان یک راهبرد کالن در حوزه سیاست 
خارجی آمریکا بر این امــر تأکید دارد که در تعامالت 
بین المللــی آن چه حدود و ثغور دیپلماســی آمریکا را 
مشخص می سازد، منافع این کشور است. به بیان دیگر 
این منافع هســتند که تعهدات را تعیین می کنند. بر 
اساس این راهبرد، منافع آمریکا حکم می کند که توجه 
را معطــوف به داخل کند و بدین روی تعهدات می باید 
ســویه و کارکردی داخلی بیابند. بیانیه  کالسیک این 
بینش سیاسی، برای نخستین بار در سخنرانی جورج 
واشــنگتن نخســتین رئیس جمهور آمریکا در هنگام 

کناره گیری او از مقام خود در سال 1776 مطرح شد؛ او 
در این سخنرانی بشدت نسبت به ایجاد اتحادهای دائمی 
با کشورهای دیگر هشــدار داد. محور اساسی این طرز 
تفکر سیاســی در این اصل نهفته بود که دولت آمریکا 
یک دولت جدید و ممتاز اســت و در صورت برقراری 
رابطه ای خیلی نزدیــک با دنیای پیرامون بویژه با اروپا 
که دولت های عقب افتاده ای دارد، مناسبات داخلی کشور 
آمریکا لطمه خواهد خــورد. به همین جهت این طرز 
تفکر معتقد بود که روابط آمریکا با پیرامون خود باید به 
روابط بازرگانی و اقتصادی محدود بشود. نمونه های بارز 
دیگر انزواگرایی در تاریخ سیاسی آمریکا را می توان در 
سخنرانی معروف جان وینثروپ و ایده »شهری بر باالی 
تپه« و یا دکترین مونروئه پیش از جنگ جهانی اول دید.

مکتب انزواگرایی، سیاست خارجی سرمشق گرا را، که 
برخی آن را»ســالح ضعفا« می نامنــد، تجویز می کند. 
ایــن مکتب قدرت کشــور و منافع ملــی را در ایجاد 
جامعه ای مرفه و مصلح و پرهیز از نظامی گری که پیامد 
اجتناب ناپذیر مداخله در صحنه جهانی است، ترسیم 
ساخته و بدین روی آمریکا را متمایز از دیگر بازیگران 
جهانی قلمداد می کند. تجلی بیرونی انزواگرایی که در 
قرن نوزدهم هویت بخش رفتــار خارجی آمریکا قرار 
گرفت، سیاست خارجی سرمشق گرا بود. در این سیاست 
خارجی هویــت »آمریکا به عنوان یک دژ« و یا »فانوس 

آزادی« مورد تأکید است.
در مقابل راهبرد انزواگرایی و مکتب سرمشــق گرایی، 
راهبرد مداخله گرایی و مکتب رسالت گرایی قرار دارد 
که ستون دیگر چرخه تاریخ سیاست خارجی آمریکا را 
تشکیل می دهد، رویکردی که برآمده از درک آمریکا 
از خود در قالب یک مبارز و جنگجوی صلیبی اســت. 
بر اســاس این نگاه نه تنها الهیات میثاقی بر آمده از 
پیوریتنیســم حکم به ضرورت یک سیاست خارجی 
فعــال دارد، بلکه در کنار درک مأموریتی و میثاقی از 
کارکرد جهانی کشور، الزامات سیاست بین الملل نیز 
نقش آفرینی آمریکا در جهان فراقاره ای را گریزناپذیر 
می کنــد. از زاویه دید بین المللگرایــان این تعهدات 
هســتند که تعیین کننده منافع ملی می باشــند، به 
اعتقاد ایشــان؛ منافع آمریکا حکــم می کنند که این 
کشور حضور فعال در صحنه جهانی داشته باشد. نمونه 
بارز مداخله گرایی در تاریخ سیاسی آمریکا را می توان 
در دوران ریاست جمهوری ودروویلسون، رونالد ریگان 
و جورج بوش پســر دید. برخالف سرمشق گرایان که 
بــا تأکید بر انگاره »آمریکا به مثابه الگو« در راســتای 
حفظ ارزش های کشــور، بر ایدئولوژی به عنوان یک 
»ظرفیت مســتقل برای تأثیرگذاری بر رفتار« تأکید 
دارند، مداخله گرایان، محوریت را بر مفاهیم مادی قرار 
می دهند، هرچند که هدف نهایی تحقق ارزش ها باشد. 
اینان در چارچوب توازن قوا، مراکز قدرت و احترام به 
تعهدات و توافق های دو جانبه به قوام دادن به راهبرد 

کالن آمریکا فکر می کنند. 
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نتایج اولیه از پیشتازی نتانیاهو در انتخابات فلسطین اشغالی حکایت دارد

»بی بی« بخت نخست برای تشکیل کابینه
  جهان  گزارش های اولیه از شمارش آرا حاکی از پیشتازی 
نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیســتی در انتخابات پارلمانی 
این رژیم اســت. به گزارش رویترز، نتیجه شمارش آرا نشان 
می دهد که بنیامین نتانیاهو با وجود رقابت تنگاتنگ با »بنی 
گانتس« نماینده حزب »آبی-سفید«، به واسطه برخورداری از 
حمایت احزاب مذهبی و راستگرا که وی را از تسلط بر اکثریت 
پارلمانــی برخوردار می کنند؛ راه ابقای خود در این مقام را به 
کلی هموار کرده است. اگرچه هیچ کدام از نامزدها به اکثریت 
مطلق آرا دســت نیافته اند، اما بیش از ۹7 درصد آرا شمرده 
شــده و به نظر می آید که لیکود- حــزب متبوع نتانیاهو- از 
حمایت کافی برای کنترل 6۵ کرسی از 12۰ کرسی پارلمان 
)کنست( برخوردار باشــد و نتانیاهو به عنوان رئیس کابینه 
ائتالفی آینده معرفی شود. همزمان بخش فارسی یورونیوز به 
نقل از رسانه های صهیونیستی نوشت: ائتالف نتانیاهو پیروز 
شده و برای پنجمین بار کابینه تشکیل خواهد داد. با شمارش 
تقریباً تمامی آرا، نتانیاهــو و نیز رقیب اصلی وی یعنی بنی 
گانتس از ائتالف آبی و سفید هر کدام توانسته اند 3۵ کرسی 
را کسب کنند. این پیروزی با وجود اتهام فساد علیه نتانیاهوی 
6۹ ســاله، وی را در مسیر تبدیل شدن به نخست وزیری قرار 
می دهد که بیشترین مدت را در این سمت بوده است. نتانیاهو 
که برخی او را »پادشــاه بی بی« می خوانند، 13 سال است که 

نخست وزیر اسرائیل است. رقابت نزدیک میان دو حزب اصلی 
به عدم قطعیت و تردید منجر شد تا جایی که هم نتانیاهو و 
هم گانتس مدعی پیروزی پس از اعالم نتایج اولیه شدند. در 
همین حال و تنها چند ساعت پس از آغاز انتخابات پارلمانی 
رژیم صهیونیســتی، دو حزب »اسرائیل بیتنا« و »میرتص« به 
دلیل بروز تخلفات متعدد به صورت رسمی از روند برگزاری این 

انتخابات شکایت کردند.
نشریه آمریکایی نشنال اینترست اما در مقاله ای به قلم آدام 
المن به موضوع برگزاری انتخابات در ســرزمین های اشغالی 
پرداخته و نوشت: با توجه به اتهاماتی که متوجه نتانیاهو در 
پرونده های چهارگانه فساد است؛ به دلیل نبود وجوه مشترک 
میان احزاب مخالف نتانیاهو و شرایط بد فلسطینیان نتیجه 
انتخابات اســرائیل هرچه باشد با خود صلح و ثبات به ارمغان 
نخواهــد آورد. در ادامه این گزارش آمده اســت: با توجه به 
رویدادهای کنونی شــرایط برای فلسطینیان غیرقابل تحمل 
شده اســت و این بدان معنی است که نتیجه انتخاب نتانیاهو 
برای سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی، عدم ثباتی خواهد 
بود که مانند گردباد عمل خواهد کرد. گفتنی است انتخابات 
پارلمان )کنست( رژیم صهیونیســتی، هر چهار سال برگزار 
می شود و حزب یا ائتالفی که بیشــترین آرا را بدست آورد، 

نخست وزیر آینده را معرفی می کند.

اتاق فکر

انتخابات سراسری هند
آنچه باید بدانیم

اندیشکده شورای روابط خارجی  خالدی: 
آمریکا همزمــان با آغاز رونــد هفت گانه 
انتخابات عمومی هند در گزارشی تحلیلی 
به قلم الیسا آیرس به بررسی ابعاد و تجزیه 
و تحلیل این رویداد مهم پرداخته اســت. 
در این گــزارش آمده اســت: بزرگ ترین 
دموکراسی جهان در آوریل و مه به پیشواز 
انتخابات سراسری می رود تا مجلس جدید 
را در میان مشــکالت اقتصادی، تنش های 
تــازه با پاکســتان و نگرانی های مربوط به 
افزایش افراط گرایی و خشونت  های مذهبی 
انتخاب نماید. نخســت وزیر نارندرا مودی 
از شهروندان هند خواســته است تا برای 
تحقق تحول اقتصــادی که وی در جریان 
انتخابات ســال 2۰14 به مردم وعده داده 
بود و همچنین حفاظت و دفاع از کشور در 
مقابل تروریست ها به حزب بهاراتیا جاناتا 
اعتمــاد و رأی دهند. احــزاب مخالف اما 
نگران آن هستند که افزایش ناسیونالیسم 
هندو تحت رهبری مودی به حذف حقوق 

اقلیت های ساکن در هند بینجامد. 
انتخابات جاری در حالی برگزار می شود که 
از مجموع جمعیت 1/3 میلیارد نفری هند، 
تقریباً ۹۰۰ میلیون نفر دارای شرایط رأی 
دادن خواهند بود. کمیســیون انتخابات به 
عنوان نهاد قانونی مســتقل، انتخابات را به 
هفت مرحله تقسیم کرده که از 11 آوریل 
)22 فروردین( آغــاز و تا 1۹ مه در بیش 
از یک میلیون شــعبه در سراسر کشور و 
بر اساس تقسیم بندی از پیش تعیین شده 

رأی گیری انجام خواهد یافت. 
با این وجود انتخابات جاری در هند تحت 

تأثیر سه عامل مهم قرار دارد.
اقتصاد؛ در انتخابات ســال 2۰14، حزب 
بهاراتیــا جاناتا با تمرکز بر موضوع رشــد 
اقتصــادی، بهبــود و رونــق مشــاغل و 
حکومــت داری خوب مبارزه و با کســب 
33۰ کرســی کــه بزرگ ترین دســتاورد 
آن در ســه دهه گذشــته تلقی می شد به 
پیروزی رســید. پنج ســال بعد اما دولت 
مودی، جاه طلبی های پیشــین خود را در 
زمینــه اقتصاد نــدارد. در حالی که دولت 
مودی در چند ســال گذشته موفقیت های 
خوبــی را در زمینه بهداشــت، ســاخت 
زیرســاخت ها و مشــارکت مالی به دست 
آورده اســت، امــا اکنون اقتصاد شــغلی 
کافی برای جذب جمعیت بزرگ و کارآمد 
هند ندارد. همچنین نظرســنجی ها بیانگر 
افزایش نرخ بیکاری در این کشور می باشد. 
مرکز خصوصی نظــارت بر اقتصاد هند در 
آخریــن ارزیابی خود اعــالم کرد که نرخ 
بیــکاری در هند در چند مــاه اخیر بیش 
از 7 درصــد افزایش یافته اســت. در کنار 
این مسئله نارضایتی کشاورزان هندی که 
بخش بزرگی از جامعه روستایی را تشکیل 
و از بحــران اقتصادی طوالنی مدت که در 
نتیجه کاهش بارندگی در ســال های اخیر 
ایجاد شــده رنج می برد نیز بر سرنوشــت 
انتخابــات تأثیرگذار خواهــد بود. کاهش 
قیمت جهانی محصوالت کشاورزی نیز بر 

این نارضایتی افزوده است.
امنیت ملی؛ واکنش دولت مودی به حمله 
انتحاری تروریست ها به نیروهای هندی در 
کشمیر در روز 14 فوریه و مرتبط دانستن 
این حمله به پاکســتان، امنیت ملی را در 
برنامه کاری مبارزات انتخاباتی به گونه ای 
قــرار داد که حداقل در دو دهه دیگر دیده 
نشــده بود. در ادامه تصمیــم دولت هند 
برای پاســخ هوایی و هدف قرار دادن مقر 
تروریست ها در مرز پاکستان به یک اقدام 
افتخارآمیــز تبلیغاتی در کمپین انتخاباتی 
مودی تبدیل شــد. دولت امیدوار اســت 
با این اقدام افکار عمومی را از مشــکالت 
اقتصادی منحرف و نخست وزیر و اعضای 
حزب را به عنوان نگهبان کشور در مقابل 
دشمنان نشان دهد. بسیاری بر این باورند 
که سرمایه گذاری مودی بر تنش های اخیر 
میان هند و پاکســتان تأثیر بســزایی در 

افزایش محبوبیت وی داشته است.
آینده ارزش های هندی؛ احزاب مخالف در 
سراسر هند در طول حکومت دولت مودی 
اقلیت های  افزایش عــدم تحمل  در مورد 
مذهبی و آینده هند به عنوان یک کشــور 
ســکوالر ابراز نگرانی کرده اند. بسیاری از 
تحلیلگران نگران آن هســتند که اقدامات 
حزب ملی گــرای مودی و ناسیونالیســت 
هندویــی، سکوالریســم را کــه در قانون 
اساســی هند تثبیت شــده، تضعیف کند. 
افزایش خشــونت های مذهبی در چند ماه 
اخیر بویژه در دو ایالت راجســتان و اوتار 
پرادش بر ایــن نگرانی دامن زده اســت. 
اگرچه شواهد حاکی از آن است که ائتالف 
وابسته به نخست وزیر هند موفق به کسب 
اکثریت ضعیف پارلمانــی خواهد بود، اما 
بایــد منتظــر ماند و دید کــه این عوامل 
ســه گانه چگونه نقش خود را در انتخابات 

پیش رو ایفا خواهند کرد. 
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 سلطان و جنون قدرت طلبی
اردوغان خواستار لغو نتیجه 

انتخابات محلی استانبول شد
مهر: رئیــس جمهوری ترکیــه که حزب 
متبوعش از پیروزی در انتخابات شــهرداری 
استانبول بازماند، خواستار لغو نتیجه انتخابات 
محلی این شهر شــد. اردوغان پیشتر هم از 
وقوع جرایم ســازمان یافته در حوزه انتخابی 
استانبول ســخن گفته بود. نتایج انتخابات 
اخیــر از پیروزی اپوزیســیون جمهوریخواه 
 خلق در شهر استانبول و پایان تسلط 2۵ساله 
»عدالت و توسعه« حکایت دارد. این امر برای 
اردوغان که در چند ســال اخیر به سلطان 
بالمنازع عرصه سیاست ترکیه تبدیل شده 
بود، شکســتی بزرگ و پذیرش آن برای وی 

امری دردناک به نظر می رسد. 

آیا »بهار عربی« در شمال آفریقا به »خزان« تبدیل می شود؟
ایسنا: سایت خبری النشره لبنان با اشــاره به تداوم اعتراضات مردمی در چند کشور 
شــمال قاره آفریقا که از چند ماه پیش شکل گرفته است نوشت: »به نظر می رسد موج 
دوم خیزش مردمی در بیش از یک کشور عربی صرف نظر از وجه تسمیه آن چه »عربی« 
باشد و چه غیره بار دیگر آغاز شده است؛ تا جایی که با توجه به وقوع جنگ ها و فاجعه ها 
در برخی از کشورهای منطقه که در اکثر موارد، همه آن ها بی نتیجه مانده است، بسیاری 
آنچه در تعدادی از کشــورهای عربی در ســال های اخیر رخ داده را »زمستان عربی« و 
حتــی »جهنم عربی« توصیف می کنند. حال این خیزش و تحرکات مردمی جدید کجا 
قرار می گیرد؟ آیا ممکن اســت موج جدیدی از انقالب ها علیه حکام به راه بیفتد؟ این 
انقالب ها چگونه پایان خواهند یافت؟« در ادامه این گزارش آمده اســت: »در ابتدا الزم 
است یادآور شویم طرحی که در گذشته بهار عربی نامیده و از تونس آغاز شد، در هیچ 
کشوری اهداف آزادی و شکوفایی اقتصادی آن جامه عمل نپوشید. در لیبی هم با وجود 
براندازی معمر قذافی، دیکتاتور مخلوع این کشــور و قتل او، به دلیل دودستگی داخلی 
و مداخله بی حد و حصر منطقه ای و بین المللــی در امور داخلی آن، انقالب مردمی در 
رساندن کشور به چشم انداز کشورهای دموکراتیک پیشرفته موفقیتی نداشته است. در 
روزهای گذشته نیز به دنبال حمله ارتش ملی به فرماندهی خلیفه حفتر به طرابلس و 
مناطق اطراف آن و تشــدید تنش علیه دولت وفاق ملی لیبی، وضعیت امنیتی در این 

کشور بار دیگر وخیم شد. 
در شــمال خاوری آفریقا یعنی در سودان هم تظاهرات و اعتراضات مردمی برای تغییر 
نظام در برابر مقر فرماندهی کل ارتش در خارطوم ادامه دارد. از طرفی هم عمر البشیر، 
رئیس جمهوری سودان که با کودتای 1۹8۹ به قدرت رسیده و به دلیل مسائل قضایی 
مختلف تحت پیگرد بین المللی قرار دارد، استعفا را نمی پذیرد. روشن نیست که مخالفت 
البشیر با کناره گیری از قدرت چه پیامدهایی خواهد داشت، آیا ارتش حمایتش را از وی 
ادامه خواهد داد یا در سایه وجود احتمال سومی یعنی دودستگی سودان و ورود مجددش 
در کوران جنگ ها، بر رئیس جمهوری خواهد شــورید.در الجزایر هم تصمیم عبدالعزیز 
بوتفلیقه، رئیس جمهوری مستعفی این کشور برای نامزدی برای بار پنجم خشم گسترده 
مردمی را به بار آورد، تا جایی که تظاهرات و اعتراضات در الجزایر از 22 فوریه آغاز و در 
نهایت بوتفلیقه را مجبور کرد از تصمیم خود منصرف شده و استعفا کند. ارتش نیز برای 
اینکه شــک و تردید مردمی را درباره احتمال اینکه بوتفلیقه و سران نظامش مطالبات 
مردم را دور زده و قدرت را موروثی کنند، سریعاً وارد عمل شد. این تحوالت با تصمیم 
پارلمان الجزایر برای تعیین رئیس پارلمان به عنوان رئیس جمهوری موقت تکمیل شد، 
اما مردم که رئیس جمهور جدید را نیز وابســته به حکومت قبلی می دانند همچنان به 
ادامه اعتراضات تا دستیابی به خواسته های خود تأکید دارند. در کل، نظام های حاکم در 
منطقه دیکتاتوری و نظامی و برخی تروریستی هستند، خواست ملت عرب درباره آزادی، 
دموکراسی و شکوفایی، بجاست اما مشکل اینجاست که چسبیدن دیکتاتورهای عرب به 
مناصب خود، افزایش مداخله امنیتی و سیاسی و حتی نظامی از سوی کشورهای منطقه 
و برخی کشورهای تصمیم گیرنده در جهان موجب شده انقالب های مردمی از اهداف خود 
منحرف شده و جنگ های ویرانگر افزایش یابند. آنچه در حال حاضر در لیبی،  سودان و 
الجزایر رخ می دهد، اگر سریعاً پیش از گسترش و شیوع، جبران نشود، در واقع هشداری 
درباره موج جدیدی از آشوب های امنیتی خواهد بود. روزها و هفته های نه چندان دور آتی 
برای درک رویکردی که منطقه عرب به صورت کل و لیبی، سودان و الجزایر به صورت 

خاص در پیش خواهند گرفت، تعیین کننده خواهند بود.
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عکس نوشت

زنی سفیدپوش، سمبل حامیان انقالب سودان
به دنبال انتشار تصویری از یک زن سودانی معترض در شبکه های اجتماعی، برخی 
تحلیلگران معتقد هستند زندگی زنان در این کشور آفریقایی تغییر کرده است و 
آن ها حاال فریاد انقالب سر می دهند. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این عکس 
نوشت: جمعیتی از معترضان سودانی که بیشترشان زنان هستند گردن کشیده  و 
زنی که پیراهن سفید بر تن دارد در سخنانی جمعیت را در سر دادن شعار رهبری 
می کند. این تصویر حامل پیامی است. پیراهن سفید نخی او پوشش زنان سودان در 
محل کار است؛ یک زن سودانی که قادر به انجام هر کاری است. بر روی گونه راست 
او هم خط های ســیاه رنگ به چشم می خورد. این احتماالً شبیه سازی زخم های 
صورت قهرمانان برجسته ســودان است. اعتراضات سودانی ها در ماه های اخیر به 
سرعت به درخواست برای استعفای عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان تبدیل شد. 

 برخالف ادعای برلین یک بام و دو هوای پمپئو در قبال ریاض یک ماه پس از حمله به دو مسجد
پارلمان نیوزیلند رأی به تغییر 

قانون حمل اسلحه داد
تحریم بن سلمان در صورت  
اثبات نقش در قتل خاشقچی

جنگنده های آلمان در جنگ 
یمن به کار گرفته شده است

صدا و سیما: بــا گذشت یک ماه از حادثه 
تروریستی در نیوزیلند و حمله به مساجد این 
کشور، پارلمان نیوزیلند دیروز رأی به تغییر 
قانون حمل اسلحه داد. پارلمان نیوزیلند با 
11۹ رأی موافــق در برابر یک رأی مخالف، 
با تغییر قانون حمل ســالح در این کشــور 
موافقت کرده است. این قانون برای اجرایی 
شدن باید به تأیید دولت نیز برسد. گفتنی 
است نیوزیلند در تاریخ 1۵ مارس صحنه دو 
حادثه تروریستی بود که در آن به دو مسجد 
مسلمانان در شهر کرایست چرچ حمله شد 
که در نتیجه آن ۵۰ نفر به شهادت رسیده و 

48 تن دیگر زخمی شدند.

ایسنا: وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع 
کنگره مدعی شــد واشنگتن در صورتی که 
ثابت شود ولیعهد ســعودی در قتل جمال 
خاشــقچی  نقش داشته اســت او را ممنوع 
الورود خواهد کرد. مایک پمپئو گفت: ترامپ، 
متعهد شده است که هر آنچه الزم باشد برای 
مؤاخذه مسئوالن این قتل انجام  دهد. گفتنی 
اســت در حالی که دولت ترامپ از پذیرش 
نقش بن سلمان در قتل خاشقچی طفره رفته 
و به همکاری با سعودی ادامه می دهد، آمریکا 
روز سه شــنبه در اقدامی نمادین اعالم کرد 
16 تبعه سعودی متهم در این پرونده را در 
فهرست ممنوع الورودی خود قرار داده است.

فارس: در حالی که نهاد های حقوق بشری 
بارها به ادامه کشتار و نقض گسترده حقوق 
بشر ملت یمن از سوی ائتالف متجاوز سعودی 
اشاره کرده و خواســتار قطع روند صادرات 
تسلیحات غربی به عربســتان شده اند، یک 
روزنامه آلمانی از به کارگیری جنگنده های 
»تورنادو« و »یوروفایتر« این کشور در جریان 
بمباران یمن خبــر داد. روزنامه زوددویچه 
مدعی شــد دولت آلمان از به کارگیری این 
جنگنده ها در جریان بمبــاران یمن مطلع 
بوده است. تاکنون دولت آلمان برخورداری از 
هرگونه اطالعات درباره جنگنده های استفاده 

شده در جنگ یمن را رد می کرد. 
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