
 

اولویت آستان قدس رضوی کمک به سیل زدگان است
 آستان  حجت االسالم والمسلمین احمــد مروی حجت االسالم والمسلمین مروی در نخستین سفر استانی به مناطق سیل زده غرب کشور:

روز پنجشــنبه 22 فروردین برای اطــالع از روند 
خدمت رسانی آســتان قدس رضوی و خادمیاران 

 ............ صفحه 3رضوی به مناطق سیل زده...

تحوالت سودان؛
انقالب یا کودتا؟

هراس نتانیاهو 
از استکبارستیزی سپاه

فضای تلویزیون برای پرداختن به 
سوژه های حساس جامعه باز است

8 7 15
یادداشتی از دکترحسن هانی زاده یادداشتی از جعفر قنادباشی کارگردان سریال»زوج یا فرد« در گفت و گو با قدس:

:jامام صادق
محبوب ترین 

مردم نزد خدا 
کسانی اند که با 

مردم مهربان تر و 
در راه برآوردن 

نیازهای آنان 
کوشاتر باشند.  
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 ............ صفحه 4

 آیت اهلل علم الهدی با اشاره به تجربه تجمیع خدمات در کمک به آسیب دیدگان: 

همانند سیل همه امکانات را برای بهبود معیشت  بسیج کنیم

آیا پس از 8 سال پرداخت 
یارانه و با تأکید مجلس حذف 
سه دهک محقق خواهد شد؟ 

چالش حذف 
مرفهان 

ازفهرست 
یارانه بگیران

 اخبار  آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی ظهردیروز در خطبه های نماز جمعه مشهد 
در جوار بارگاه منور رضوی و در جمع زائران و مجاوران با تبریک اعیاد شــریفه ماه 
مبارک شعبان و روز پاسدار عنوان کرد: علت این نام گذاری از سوی امام راحل، به 
خاطر دو خصوصیتی بود که در وجود اقدس سیدالشــهدا)ع( است و از همان ابتدا 
امام به قشــر پاســدار این خط را دادند که باید این دو ویژگی در قاموس زندگی 
فردی و دورنمای حرکتی این نهاد مقدس وجود داشــته باشــد.  در منطق انقالبی 
سیدالشهدا)ع( موازنه قدرت وجود نداشت؛ یعنی 120 هزار نفر آمدند و مقابل 120 

نفر ایستادند و این خاصیت را باید...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
میثم مهدیار

مورد توجه قرار گرفتن اقتصاد در شــعارهای چند سال اخیر نشان می دهد که 
کماکان این مفهوم جزو مهم ترین مسائل ماست. شعارامسال رونق تولید نام گذاری 
شده است، که از دو منظر قابل بررسی است.  رونق تولید ملی با مفاهیمی مثل 

مسئله تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و عدالت...

یاریگران رونق تولید؛ 
شفافیت و از بین بردن تعارض منافع

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 2

 اقتصاد  حدود دو روز دیگر نخســتین یارانه 
نقدی ســال 98 به حســاب خانوارهــا واریز 

می شود؛ یارانه ای 45 هزار...

افشاگری سعید جلیلی 
درگفت وگوی ویژه خبری

ترامپ 
یادداشت های 

التماس آمریکا از 
ایران را بخواند

اختالف فاحش هزینه خدمات 
در بخش دولتی و خصوصی

نظارت دولت 
درتعیین 

تعرفه های پزشکی 
مناسب نیست

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 5

نگاهی به تأثیر ادبیات بر 
آموزش مردم در بحران های 

طبیعی چند سال اخیر

 ادبیات فقط 
سرگرمی نیست
 ............ صفحه 14

۹۷
۱۵
۵۶
۸

فراخوان مناقصه 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۰
۳۸
۴

/ع
۹۸
۰۰
۴۰
۵

آگهى استخدام
︫︣﹋︐﹩ ︋︤رگ و﹝︺︐︊︣ 

﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︀ن︐︨︫︣ در
شرح در صفحه 7

/ع
۹۸
۰۰
۳۸
۷

با برگزاری راهپیمایی انجام شد

حمایت قاطع نمازگزاران جمعه 
 ............ صفحه 2از سپاه پاسداران

ان
جو

ن 
رار

گا
رن

خب
اه 

شگ
/ با

ی 
سن

د ح
حم

س: ا
عک
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

ظریف به تل آویو، واشنگتن و ریاض: »بازی تمام شده، نمی توانید داعش را احیا کنید«     اخبار: وزیر امور خارجه با انتشار تصاویری از گزارش های رسانه ای که نشان می دهد رژیم صهیونیستی، 
آمریکا و عربستان سعودی از القاعده و داعش حمایت کرده اند، در توییتر نوشت: »بازندگان جنگ منطقه ما علیه ترور نمی توانند تاریخ را پاک کنند. هدف قرار دادن سپاه، داعش و النصره، یعنی مشتریان و مخلوقین 
]بازندگان منطقه[ را احیا نخواهد کرد. خانم ها و آقایان، بازی تمام شده: زمان آن است که با این واقعیت روبه رو شوید که شما تمام انتخاب های اشتباه را انجام دادید و قربانی کردن دیگران نوشداروی شما نخواهد بود.«

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

 تسنیم  آیت اهلل سیداحمد علم الهدی 
ظهردیــروز در خطبه هــای نماز جمعه 
مشهد در جوار بارگاه منور رضوی و در 
جمع زائــران و مجاوران با تبریک اعیاد 
شریفه ماه مبارک شعبان و روز پاسدار 
عنوان کرد: علت این نام گذاری از سوی 
امام راحل، به خاطر دو خصوصیتی بود 
که در وجود اقدس سیدالشهدا)ع( است 
و از همان ابتدا امام به قشر پاسدار این 
خــط را دادند که باید ایــن دو ویژگی 
در قامــوس زندگی فــردی و دورنمای 
حرکتی این نهاد مقدس وجود داشــته 

باشد. 
در منطق انقالبی سیدالشهدا)ع( موازنه 
قدرت وجود نداشــت؛ یعنی 120 هزار 
نفر آمدند و مقابل 120 نفر ایســتادند 
و این خاصیت را باید سپاه داشته باشد 
که در خط دفاع از اسالم و پاسداری از 
انقالب به هیچ وجه توانمندی دشــمن 
از نظــر تجهیزات و کمیــت نباید مورد 
ارزیابی قرار گیرد و ســر به خدا سپرده 
باید پاســدار و ســپاه جلو 

برود. 
جهت دومی که در قاموس 
سیدالشــهدا)ع(  زندگــی 
وجود داشت و امام بزرگوار 
نظرشــان این بود که این 
زندگــی  در  خصوصیــت 
پاسدار و ســپاه به صورت 
قطعی باشــد، مرزنشناسی 
ایثار اســت؛ در مقام ایثار 
تا کجا بایــد حرکت کرد؟ 
دادن جــان و مــال کافی 
اســت؟ تنها در عمق خطر 
کافی  خطرپذیری  و  رفتن 
اســت؟ باید تا جایی رفت 
ایثار  مرزنشناســی  در  که 

سیدالشهدا)ع(رفت. 
این مرز ایثار است؛ پاسدار و سپاهی در 
ایثارش مرزنشــناس است و حدی برای 

او وجود ندارد و مرزی موجود نیست.

 با اهانت ترامپ مانور محبوبیت سپاه 
توسط ملت نمایانده شد

آیــت اهلل علم الهــدی عنوان کــرد: یک 
دیوانــه غول بی شــاخ و دمی مثل رئیس 
جمهور آمریکا به ســپاه توهین می کند و 
ملت می خروشد؛ زیرا 40 سال این مردم 
در عرصه خدمت و دفاع ســپاه را دیده اند 
و شناخته اند؛ این حرکت احمقانه رئیس 
جمهور آمریکا اگر برای مصرف داشتن این 
حرکت در داخل کشــور بود که شکست 
ذلت باری خورد و قصه به عنوان یک اهانت 
و تحقیر نســبت به سپاه درآمد و از سوی 
دیگر، مانور محبوبیت ســپاه توسط ملت 
نمایانده شد. سپاه پاسداران قدرتمند بود 
و دنیا قدرتش را تشــخیص داد و ایثارش 
را نشان داده بود، اما این محبوبیت عظیم 
در عمق جان های مرد و زن این مملکت را 
دنیا ندیده بود. اگر این جسارت احمقانه را 
رئیس جمهور آمریکا به این منظور صورت 
داده کــه راهی برای خــودش در عرصه 
بین المللی برای تجاوز و برخورد با سپاه در 
این مملکت باز کند، این حماقت بیشتری 
است؛ زیرا کشورهای دنیا، آمریکا را محکوم 
کردند. چرا که ســپاه بخشی از حکومت 
اســت و تروریست محســوب نمی شود؛ 
تروریست دســته بی سازمانی است که به 
نظام وابسته نیســت و این یک تخلف از 

قرارها و قوانین بین المللی اســت و آبروی 
آمریکا در دنیا رفت و برایش افتضاح شد؛ 
زیرا همه این اقدام را محکوم کردند و ثابت 
کرد آمریکا یک »قلدر وحشــی زورگوی 
تا دندان مســلح گزنده ای« است که تمام 
اصول روابط بین الملل را زیر پا گذاشته و 

بخشی از حکومت را تروریست می نامد.

 سیل در کنار مصیبت
 نعمت قدرت مردمی را نشان داد

وی اظهار داشــت: از همه شما برادران و 
خواهران و نهاد مقدس ســپاه پاسداران 
و ارتش نیرومند قــوی و دالور و از تمام 
دســتگاه ها و شــما مردم در این حرکت 
موحدانه که در برابر ســیل که در بخش 
عظیمی از کشــور صورت گرفت، تشکر 
می کنیم و نهاد مقدس ســپاه پیشروی 
خود را در این جبهه صورت داد و پشــت 
ســر نهادهای حکومتی و دولتی با همه 
قدرت و مردم شــرافتمند و آبرومند این 
نظام، نمایشــی از وحــدت و همدلی و 
یکپارچگی و احســاس و عاطفه در برابر 
چشم دنیا نشــان دادند. در حاشیه این 
مصیبت، یک نعمت ارزشــمندی بود که 
قدرت عظیم مردمی را نشــان داد. روزی 
که شهر پلدختر را آب گرفته بود، همین 
که بســیجیان آمدند مــردم فریاد زدند 

لشکر حزب اهلل آمد؛ این کم ارزش ندارد. 
اینکه ســیلی در شــیراز می آید و مردم 
میهمانــان را به منــازل دعوت می کنند 
و ســپس در اهواز همه مردم شهر برای 
ایجاد ســیل بند مشارکت می کنند، این 
نمایشگاه این است که اگر روزی به مردم 
بگویند دشمن می خواهد وارد شهر شود، 
همه مردم با دشمن مقابله می کنند. مردم 
در برابر سیل دشمن نیز همین گونه دفاع 
می کنند و مرد و مردانه می ایســتند. از 
خراســان رضوی، نهاد مقدس آســتان 
قــدس در دو منطقه ســیل زده با همه 
قدرت حضور دارد. طــالب حوزه علمیه 
مشــهد با چندین اتوبوس وارد لرستان 
شده اند تا خانه مردم را از گل و الی خارج 
کنند؛ موکب های اربعین حسینی در حال 
ارائه نان و غذا به مردم سیل زده هستند.

 همچون ماجرای سیل، همه امکانات
 را برای حل مشکالت معیشتی وارد کنیم

وی افزود: ســیل تجربیاتی داشت؛ یکی 
اینکه مســئوالن دولتی و وزرا همه وارد 
عرصه شدند و به عنوان یک مجاهد در 
جریان سیل به مردم رسیدند و مسائل 
اولیه فنــی که باید بــا امکانات دولتی 
حل شــود را وارد عرصــه کردند و وزرا 
جهادگرانــه وارد میدان شــدند. اگر در 
حل مشــکالت معیشــتی مردم همین 
طــور وارد عرصه شــوید و کار جهادی 
کنید و هر وزیری در مشکالت معیشتی 
خودش را مسئول بداند، همه تشکیالت 

در خدمت مردم خواهند بود. 
چطور ســیل را همــه مــردم کنترل 
کردند؛ در مســائل و مشکالت معیشتی 
و اقتصادی که یک درد بی درمان کشور 
ما را فراگرفته و روزافزون است، همه ما 
وارد این عرصه شویم و نگذاریم در این 
شهر یک خانواده شب را گرسنه بخوابد، 
نگذاریم کاالهای اساسی با نرخ گران به 
مردم عرضه شود. در همه مسائل دولت 

و ملت توأمان وارد عرصه شوند.

آیت اهلل علم الهدی با اشاره به تجربه تجمیع خدمات در کمک به آسیب دیدگان:

همانند سیل همه امکانات را برای بهبود معیشت بسیج کنیم

 کدی از تهران برای کســانی که سبد کاال نگرفته اند پیامک شده مبنی بر 
اینکه، جهت باطل نشدن سبد کاالی خود با شماره 02144361330 تماس 
بگیرید، اماهر وقت تماس می گیریم کسی پاسخگو نیست محبت کنید این 

موضوع را پیگیری کنید. 09380008390
 به عنوان یک شــهروند مشــهدی، از رئیس قوه قضائیه، آیت اهلل رئیسی 
می خواهم با مســئوالن و نهادهایی که در مورد ســاخت و سازهای بی رویه 
و غیر مجاز در مشــهد کوتاهی می کنند برخورد قاطع انجام دهد. متاسفانه 
برخی نهادها و مســئوالن مشــهد در این مورد بســیار کوتاهی کرده اند و 
نتیجه این کوتاهی ســاخت طبقات فوقانی خالف در آپارتمان های تازه ساز 
و تجاوز از حریم مجاز زیربنا شــده است. این ساختمان های بدون مجوز با 
کوچکترین زلزله مقاومت خود را از دست داده و در هم می شکنند و فاجعه 
و خسارت جبران ناپذیری به بار می آید. شاید اگر با این کوتاهی ها در مورد 
تخلفات ســاختمانی خوزستان برخورد قاطع می شــد اکنون خسارت های 

ناشی از سیل کمتر می شد.09350003617
 جناب آقای نوبخت هنوز وجه ســبد حمایتــی دولت برای )جاماندگان( 
مرحله اول رو پرداخت نکردید، چطور ممکنه که از تأمین و پرداخت ســبد 
دوم حرف می زنید؟ خب ما هم آدمیم، خانواده داریم، به فکر جاماندگان هم 

باشید. 09150007672
 چه اصراری دولت دارد که بین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته تفاوت 
قائل شــود!؟ وقتی تفاوت فاحش باشد و حتی بین کارکنان و بازنشستگان 
جزو مدیران شــاغل و بازنشســته فاصله حقوقی زیاد باشد، این امر موجب 
ناعدالتی و انحراف های کاری اخالقی درزمان شــاغلی برخی کارکنان برای 

بستن بارشان می شود. 
چون مطمئن هســتند در زمان بازنشســتگی که توان کارکــردن ندارند و 
بیماری و هزینه ها باالســت حقوق کمتری دریافت می کنند! با وجود طرح 
نماینــدگان مردم در مجلس برای یکسان ســازی افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشســتگان دولت که 400 هزار تومان به همــه و حقوق بگیر کمتر از 3 
میلیون تومان 10 درصد نیز اضافه شــود که با شــگرد دکتر نوبخت رئیس 
سازمان بودجه به بهانه کسری بودجه به نفع مدیران و شاغالن 400 تومان 
و 13 درصد افزایش و به ضرر بازنشسته 261 تومان و 13 درصد اضافه شد! 
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 مثل همیشه چه زود دیر شد!
چند ماه پیش در همین ســتون از اســتاد 
»داراب بدخشــان« برایتان نوشتم. او از نسل 
شاعران شگفت خراسانی بود که بدون داشتن 
سواد کالسیک، اشعاری عالی می سرود. در آن 
نوشته به مسئوالن خراسان شمالی پیشنهاد 
کردم، از آنجا که ایشــان در بجنورد بوده و 
هســت، برای معرفی ایــن دارایی فرهنگی 
استان خویش و خراسان بزرگ، همت کنند 
و او را دریابند. اســتاد بدخشان ویژگی های 
متعددی را با هم داشــت. در شــاعری پویا 
و توانمنــد، اما در خلق و خــوی، فروتن و 
محجوب بود. شعرش سهل و ممتنع بود. هم 
پشت کامیون ها می توانستید ابیاتش را بیابید 
و هم غزل هایی داشــت که قابل تدریس در 
کرسی های دانشگاهی بود. پدر شهید بود. در 
شعر آیینی چیره دست و باسابقه بود. جز آن، 
خود مداحی عالی و در نوکری اهل بیت)ع( 

زبانزد بود....
اگر بخواهم وصف صفات او را بنویسم مثنوی 
هفتاد من خواهد شد، اما هدف از این مقدمه 
آن بود که یادآوری کنم این خواهش و تأکید 
را نزد مسئوالن استان خراسان شمالی. استاد 
داراب بدخشان اگرچه آثارش غث و سمین 
هم داشت، اما گزیده ای از سروده های ناب او 
می توانست چهره ای نادر و درخشان در ادب 
فارسی را از آن والیت به کشور و حتی دنیای 
فارسی زبان معرفی کند، چنانکه او و آثارش 
به نماد این بخش از مملکت بدل شوند. دریغا 
که این پیرمرد در تنهایی و سکوت رسانه ها، 
چهارشنبه گذشــته دار فانی را وداع گفت و 
بخش فرهنگی این مملکت بار دیگر نشــان 
داد که برای یالن راســتین ادب این سامان 
اهمیتی قائل نیست و به توانایی ها و دارایی 

معنوی آنان وقعی نمی نهد.
البته تمام این تقصیر بر گردن مســئوالنی 
نیســت که اغلب از این حــوزه هیچ فهم و 
درک و دریافت درســتی ندارنــد؛ بنابراین 
وقتی با شــخصیتی از این قمــاش مواجه 
می شــوند گمان می کنند رعیتی را یافته اند 
که نیازمند نگاه عطوفت آمیز ایشان است و 
از یاد می برند که آنــان با یک حکم و امضا 
آمــده و دو روز دیگر با حکم و امضایی دیگر 
می روند پی کارشان و بدتر از آن در تاریخی 
درازتر و زمانی طوالنی تر، هیچ بنی بشــری 
به یاد نخواهد داشت که فی المثل استاندار 
فالن استان در 30 سال پیش که بوده و اما 
همه تا تاریخ باقی است بزرگان فرهنگ تمام 
سال ها و قرون را می شناسند. چه بسا شهردار 
و حاکم شیراز هم با حافظ بدرفتاری ها کرده 
باشــند، اما امروز آن بیچارگان کجایند و که 

بوده اند و حافظ کیست و کجاست؟
بگذریم! عــرض می کردم همه چیــز به این 
مسئوالن از دماغ فیل افتاده برنمی گردد؛ بخش 
عمده کار در دســت رسانه هاست. وقتی رسانه 
ملی رسماً به تماشاخانه عده ای سلبریتی بدل 
شــده که گروهی بازرگان با آن ها و ابزار صدا و 
سیما رسماً کاسبی می کنند و تمام شبکه ها پر 
شــده از ستاره- مربع و نوعی کازینوی آشکار، 
بدیهی اســت مدیران برنامه هــا نازل ترین به 
اصطالح هنرپیشــه های فیلم های شانه تخم 
مرغی را ده ها بار با دستمزدهای آنچنانی برای 
مخاطب به نمایش بگذارند و اما امثال اســتاد 
بدخشــان را و چون او را که برکت فرهنگ ما 
هستند عمالً به صدا و سیما راه ندهند. آیا چنین 
رسانه ای ملی است؟ رسانه ای که گنج های ملی 
را حذف و زخارف را باد می کند. خداوند استاد 
بدخشــان را رحمت کند و از سر تقصیرات هر 
آنکه در هر جا ســبب می شود این دارایی های 
فرهنگی مردم این ســرزمین گمنام و مهجور 

میهمان خاک شوند، نگذرد. ان شاءاهلل

نیروی دریایی آمریکا:
تصمیم علیه سپاه، قواعد 

عملیات ما را تغییر نداده است
 فارس: یک مقام ارشــد نیروی دریایی ارتش 
آمریــکا می گوید این واحد دســتوری مبنی 
بر تغییر رویکــرد در فعالیت هایش در منطقه 
از جملــه در برخورد با نیروی دریایی ســپاه 
پاســداران دریافت نکرده و به ســیاق گذشته 
به عملیات های خود ادامه می دهد. دریاســاالر 
عملیــات  فرمانــده  ریچاردســون«  »جــان 
نیــروی دریایی آمریکا در مصاحبــه با پایگاه 
»یــو.اس. ان. آی« گفتــه دســتورعمل تازه ای 
دریافــت نکرده و در عملکرد نیــروی دریایی 
آمریکا در قبال ســپاه تغییری ایجاد نمی شود. 
وی همچنین گفته اســت: »نیــروی دریایی 
ایاالت متحده عملیات های خود را تغییر نداده 
و بــه عملیات در هرکجا که قوانین بین المللی 
اجــازه دهد، ادامه خواهد داد. ما به همکاری با 
شــرکای خود برای اطمینان از آزادی تردد و 
آزادی جریان تجــاری در آبراه های بین المللی 
ادامه می دهیــم.« در پی تصمیــم تازه دولت 
آمریکا علیه جمهوری اســالمی ایران، شورای 
عالی امنیت ملی ایران مقر مرکزی فرماندهی 
ارتش آمریکا در منطقه را در فهرست گروه های 
تروریستی قرار داده است. این مقر فرماندهی در 
حمایت از گروه های تروریستی وابسته به القاعده 

در سوریه و عراق نقش مهمی ایفا کرده است.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

دومین محموله کمک های مردم عراق 
وارد مرز شلمچه شد

اخبــار: دومیــن محمولــه کمک های 
انسان دوستانه کشور عراق به مناطق سیل 
زده روز گذشــته وارد مرز شلمچه شد. به 
گزارش خبرنگار مهر، این محموله شــامل 
۵0 کامیون کمک های مردمی اســت که 
قرار اســت در مناطق سیل زده خوزستان 
توزیع شود. قرار است عراقی ها با برپایی 4۵ 
موکب در نقاط مختلف استان خوزستان یاریگر سیل زدگان باشند. پیش از این نیز 40 
کامیون از کمک های مردمی عراق در قالب مواکب اربعین حسینی وارد خوزستان شد.

رئیس فراکســیون بدر در پارلمان عراق اعالم کرد که نخستین محموله کمک های 
بشردوستانه این فراکســیون به ایران رسیده است. به گزارش ایسنا، حسن الکعبی، 
رئیس فراکسیون بدر در پارلمان عراق در گفت وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم گفت: 
فراکسیون بدر با حمایت های برخی خیران اقدام به جمع آوری کمک های بشر دوستانه 
برای ســیل زدگان ایران کرد و این اقدام به عنوان پاســخی از سوی عراقی ها برای 
حمایت های ملت و دولت ایران است که در جنگ با داعش در کنار ما ایستادند. وی 
اعالم کرد که محموله کمک های بشردوستانه مردم عراق دو روز پیش به اهواز رسیده 
است و محموله های دیگر نیز برای سیل زدگان ارسال خواهد شد. رئیس فراکسیون 
بدر گفت که این فراکسیون جمع آوری کمک های بشردوستانه برای سیل زدگان ایران 
را برعهده گرفته است، همان طور که پیش از این جمع آوری کمک های بشردوستانه 
برای دو ملت سوریه و کویت را برعهده گرفته بود. براساس این گزارش، حسن الکعبی 
پیش از این نیز خواســتار کمک های بشر دوستانه مردم عراق به سیل زدگان ایران و 

اقدام رسمی از سوی دولت عراق شده بود.

با برگزاری راهپیمایی انجام شد
حمایت قاطع نمازگزاران جمعه از سپاه پاسداران

اخبار: نمازگزاران جمعه در سراســر کشــور پس از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی 
حمایت از سپاه پاســداران انقالب اسالمی و محکومیت اقدام آمریکا علیه این نهاد 
انقالبی شرکت کردند. نمازگزاران جمعه تهرانی نیز با شعار »مرگ بر آمریکا«، »مرگ 
بر اســرائیل«، »وظیفه مسلمین حمایت از سپاه است«، »حکم مراجع دین حمایت از 
ســپاه است« و »سپاه برادر ارتش ماســت«، قدردانی خود را از سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی ابراز کردند. آن ها در بیانیه ای تأکید کردند: دلیل وحشت رژیم کودک کش 
صهیونیستی و عصبانیت ترامپ ابله از سپاه پاسداران همانا اقتدار، شکست ناپذیری و 

تأثیرگذاری این سربازان دالور و جان برکف اسالم در منطقه می باشد.

مسکو: 
غیر از ایران و روسیه، بقیه نیروهای خارجی 

از سوریه خارج شوند
اخبار: »واسیلی نبنزیا«، نماینده دائم روسیه 
در سازمان ملل متحد می گوید کشورهایی 
که حضورشان در سوریه قانونی نیست، باید 
این کشــور را ترک کنند. او پنجشنبه )22 
فروردین( در گفت وگو با روزنامه ســعودی 
»الشرق االوســط« گفت: »وجود روسیه در 
سوریه قانونی است. ما به درخواست دولت 
قانونی آنجا هستیم تا به آن در مقابله با تهدید تروریسم کمک کنیم. البته، ایران هم به 
صورت قانونی در سوریه حضور دارد«. او افزود: غیر از این دو کشور، کشوری به سوریه 
دعوت نشده است و کشورهایی که بدون دعوت دمشق در سوریه هستند، باید خاک 
این کشور را ترک کنند. نبنزیا گفت که با وجود ضربه های مهلکی که به داعش در 
سوریه وارد شده، ولی تهدید تروریستی همچنان در این کشور باقی است و گروه های 
تروریستی دیگر مانند هیئت تحریر الشام )جبهه النصره سابق( مواضع خود در ادلب را 

تقویت کرده و نمی توان اوضاع را به همین منوال رها کرد.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت که مسکو حاکمیت رژیم صهیونیستی بر 
جوالن اشغالی سوریه را به رسمیت نمی شناسد و همه باید هنگامی که سوریه به ثبات 
رســید، خاک این کشور را ترک کنند، حتی روسیه. او گفت در این بین کشورهایی 

مانند آمریکا و فرانسه بدون دعوت دمشق حضور نظامی در سوریه دارند.

رویترز:
بهای تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئال

 را اروپایی ها می پردازند
اخبار: خبرگزاری رویترز نوشت که اطالعات موجود و اخباری که بازرگانان در اختیار 
این خبرگزاری گذاشته اند، نشان می دهد که اروپایی ها با وجود نفت گرانقیمت روسیه، 
در تــالش برای جایگزین کردن منابع نفتی که آمریکایی ها آن ها را تحریم کرده اند، 
با مشکالتی مواجه شده اند. با در نظر گرفتن پیامدهای تحریم ها، بسیاری از اعضای 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( صادرات نفت خام را در قالب بخشی از توافق با 

دیگر کشورها، متوقف کرده اند تا به این وسیله قیمت نفت افزایش یابد.
البته صادرات آمریکا رو به افزایش است و قرار است که صادرات امسال با وجود 
زیر ســاخت های جدیدی که به کار گرفته می شود، افزایش یابد، اما جایگزین 
خوبی محسوب نمی شود. در نتیجه پاالیشگاه های اروپایی در تأمین نفت مورد 
نیاز خود دچار مشــکل شــده اند و برای خرید نفت اورال روسیه به رقابت روی 

آورده اند.  
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا با خروج از برجام، در ماه نوامبر ســال گذشته 
میالدی تحریم ها علیه ایران را مجدداً وضع کرد، اما برای هشــت کشــور معافیت 

تحریمی صادر کرد. این معافیت ها تا ماه می )اردیبهشت  ماه( اعتبار دارد.

شماره پیامک: 30004567

امتناع صداوسیما از اعالم شماره حساب های بسیج برای جلب کمک های مردمی

افشاگری سعید جلیلی در گفت وگوی ویژه خبری

اکنون وقت اختالف نیست

ترامپ یادداشت های التماس آمریکا از ایران را بخواند

گزارش تحلیلی

خبر

 سیاست/ علیرضا فاریاب  به جرئت می توان گفت بار اصلی 
امداد رســانی در حوزه نیروی انسانی و حضور در صحنه و حتی 
ارسال تجهیزات مختلف به سیل زدگان برعهده بسیج و سپاه قرار 
گرفته و اکنون بیش از 20 روز است که گروه های جهادی خانه و 
کســب وکار خود را رها کرده و با حضور در میان مردم سیل زده 

مشغول کمک به آن ها هستند.
تصاویر حضور این افراد یک بار دیگر هر بیننده ای را به روزهای دفاع 
مقدس می برد که رزمندگان شتابان خود را به جبهه ها می رساندند 
تا از شرف و ناموس و وطنشان دفاع کنند. کافی است چند ساعت 
در میان مردم گرفتار ســیل قرار بگیرید تا بدانید آن ها چه شور و 
هیجانی از این حضور گرم و عظیم مردم در میان خودشــان پیدا 
کرده اند، تــا آنجا که بعضی ها برای روزهایی کــه این جوانان در 
میانشان نیستند از اکنون اشک می ریزند و غبطه صفا و عشقی را 

می خورند که این روزها درمیانشان موج می زند.
در این میان وظیفه تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی، کمک 
کردن به بسیج برای انجام بهتر امور است وگرنه هرکسی می داند 
که هیچ دستگاهی از این نیروی عظیم جهادی برای امدادرسانی 
در مواقع بحران برخوردار نیست، اما متأسفانه شنیده شده است که 
این روزها با دستور برخی افراد مسئول، صدا و سیما حتی از اعالم 

شماره حساب بسیج برای کمک رسانی به سیل زدگان هم خودداری 
می کند.  هنوز صداوسیما به طور رسمی دلیل این مسئله را توضیح 
نداده اســت و این در حالی اســت که اوالً شماره حساب امدادی 
بســیج دارای مجوزهای قانونی و الزم بــرای دریافت کمک های 
مردمی اســت و درثانی پیش از این در حوادث غیر مترقبه مانند 
سیل و زلزله، اقداماتی نظیر ساخت و مرمت منازل مردم با همت 
بسیج و گروه های جهادی صورت می گرفت که با تصمیم جدید، 

این موضوع با مشکل مواجه شده است.
از ســوی دیگر باید توجه داشت که به دلیل عدم توانمندی کافی 
ســازمان های امــدادی در آمادگی فوری واســتفاده از تجهیزات 

خاص مانند نفربرها، بالگردهای مجهز باربری و نداشتن تشکیالت 
ســاختاری شــبه نظامی برای مدیریت نیروها در مواقع بحران، 
بیشــترین توانایی در این خصوص متوجه بســیج است که هم 
یک ســاختار منسجم دارد و هم نیرو و امکانات خاص برای انجام 
مأموریت در بحران را دارد. اما اکنون با مقاومت انجام شده توسط 
صداوسیما برای اعالم شماره حساب بسیج برای دریافت کمک های 
مردمی، هم هالل احمر و دستگاه های دیگر را نیازمند بسیج نگه 
می دارد و هم بسیج را از داشتن کمک های مردمی برای امدادرسانی 
کافی محروم می دارد. اگر توجیه این باشد که وظیفه امداد رسانی 
در مواقع بحران برعهده هالل احمر است، پس توجیه صداو سیما 
برای اعالم کردن شماره حســاب های کمیته امداد چیست؟ آیا 

کمیته امداد متولی مدیریت بحران است؟
در عین حال باید توجه کرد که این گونه خط    کشی ها اساساً شایسته 
صداوسیما است؟ از سوی دیگر این گونه رفتارها شائبه هایی را در 
ذهن نیروهای جهادی ایجاد می کند که موجب ایجاد خط کشی 
بین دستگاه ها و افراد می شــود، درحالی که اکنون وقت اختالف 
نیست و بهتر اســت نه مسئوالن به صداوسیما فشار بیاورند و نه 
این ســازمان مردم را از دسترسی به گروه های جهادی و کمک به 
آن ها محروم کند. به هر حال خیلی از گروه های جهادی هستند 
که هزینه امدادرسانی های خود را از همین کمک ها و خیران تأمین 
می کنند و می توانند مستقیماً و البته بر اساس ضوابط تعیین شده 
که در قوانین هم مصرح است، کار دریافت کمک از خیران را سرعت 

بخشیده و با نظارت های قانونی برای مردم سیل زده هزینه کنند.

 اخبار سعید جلیلی، نماینده رهبری در شورای عالی امنیت 
ملی شامگاه چهارشــنبه با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری به بررســی اقدام خصمانه آمریکا علیه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی پرداخت و جزئیاتی جدید از رفتارهای ملتمسانه 

آمریکایی ها در گذشته را افشا کرد.
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی کشورمان با بیان اینکه 
جهان سال هاست درگیر تروریسم است و از آن رنج می برد، خاطر 
نشان کرد: قدرت های جهانی در چند دهه اخیر منافع خود را با 
استفاده از تروریسم پیش می برند که تروریسم صهیونیستی در 
سرزمین های اشغالی نمونه بارز آن است. مردم منطقه و مردم 

کشور ما اسناد روشنی از رفتارهای تروریستی آمریکا دارند.
جلیلی در تشریح سخنان خود اذعان داشت: در ایران 17 هزار 
نفر از مردم ما از رئیس جمهور و نخســت وزیر و علمای دینی، 
مســئوالن عالیرتبه و نمایندگان مجلس توســط یک گروه 
تروریســتی به شهادت رســیدند که این گروه تا همین امروز 
به این کارنامه افتخــار می کند. احتیاج به اثبات ندارد. همین 
گروه سال ها و همین امروز زیر چتر حمایت رژیم آمریکاست. 
وی با بیان نمونه ای از اقدامات امنیتی در فرودگاه های جهانی 
خاطرنشــان کرد: صرف اقــدام برای ربایش یــک هواپیمای 
مســافربری در همه دنیا یک اقدام تروریســتی است. در همه 
فرودگاه های دنیا ســخت ترین تمهیدات به کار می رود تا یک 
هواپیما مورد تعّرض یک تروریست قرار نگیرد. رژیم حاکم بر 
آمریکا رسماً به هواپیمای مسافربری موشک شلیک می کند. در 

همین منطقه ما سه دهه است تروریسم به شکل های مختلف 
امنیت مردم را هدف قرار داده اســت. سرمنشأ این تروریسم 
چیســت؟ من به تحلیل ها و اسناد پنهان نمی پردازم. شواهد، 
اظهارات و اعترافات آشــکار رسانه ای چه می گوید؟ خانم بوتو 
نخست وزیر فقید پاکســتان همان زمان به صراحت اعالم کرد 
فالن گروه تروریستی را آمریکا طراحی کرد و سعودی پول آن 

را داد و اجرای آن را به برخی در پاکستان واگذار کردند.
جلیلی با اشــاره به اعتراف ترامــپ در کارزار انتخاباتی آمریکا 
گفت: صریح تر از این همین فردی که امروز رئیس رژیم حاکم 
بر آمریکاست به صراحت در برابر رسانه ها بیان کرد که داعش 
را رئیس جمهور وقت آمریکا اوباما درست کرد. اینکه ادعای ما 
نیســت، این عین اظهارات همین رئیس فعلی رژیم حاکم بر 
آمریکاست. دولت های منطقه بارها شــواهد و اسنادی نشان 

داده اند که رژیم آمریکا از تروریست ها حمایت می کرد.

 توصیه تحقیرآمیز به ترامپ
جلیلی در ادامه ســخنانش توصیه هایی نیز به رئیس جمهور 
آمریکا داشت. وی گفت: به آقای ترامپ توصیه می شود بررسی 
کند چرا اســالف او با وجود آنکه 7000 میلیارد دالر در عراق 
هزینه کردند، مجبور به خروج ذلّت بار از این کشــور شدند. 
به ترامپ توصیه می شــود پاسخ پرســش هایی را که خود او 
طرح کرده اســت، بیابد. خود او می گوید 7000 میلیارد دالر 
در عراق هزینه کرده ایم و مجبورم نیمه شب با چراغ خاموش 
وارد عراق شــوم و کســی از مقامات رسمی حاضر به مالقات 
با او نشــد. نماینده رهبر انقالب در کنایه ای خطاب به رئیس 
رژیم آمریکا، اظهار داشت: ترامپ خوب است از وزارت خارجه 
آمریکا بخواهد یادداشــت های مکرری را که دولت های پیش 
از او از طریق ســفارت ســوئیس برای ایران ارسال می کردند 
و عاجزانه تقاضای کمک می کردند به او نشــان دهند. ترامپ 
خوب اســت نظرات کارشناسی افسران سابق سیا و پنتاگون 
نه در گزارش های ســر ی که امروز در مراکز علمی و به شکل 
علمی ابراز می دارند، بخواند. یکی از آن ها همین چند روز پیش 
در یک مرکز پژوهشی آمریکا اعالم کرد در 40 سال رویارویی 
آمریکا با انقالب اســالمی ایران ما به ربع آخر بازی رسیده ایم 
و ایران به مراتب جلوتر است. هم ترامپ و هم رؤسای جمهور 
پیشین آمریکا با تعابیر مختلف به اقتدار ایران معترف اند. اوباما 
در نامه به رهبر معظم انقالب اذعان می کرد حل مسائل منطقه 

بدون ایران ممکن نیست.

چطور سیل را 
همه مردم کنترل 
کردند؛ در مسائل و 
مشکالت معیشتی و 
اقتصادی که یک درد 
بی درمان کشور ما را 
فراگرفته و روزافزون 
است، همه ما وارد 
این عرصه شویم و 
نگذاریم در این شهر 
یک خانواده شب را 
گرسنه بخوابد

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 نخستین کنفرانس علمی یکروزه »سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان« برگزار می شود آستان نیوز: این سمپوزیوم 27 فروردین ماه جاری در بیمارستان رضوی با مشارکت و همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات نوزادان شمال شرق، مرکز تحقیقات نوزادان ایران و دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( برگزار می شود. گروه هدف این سمینار، فوق تخصص نوزادان، متخصص بیماری های کودکان، متخصص زنان و 
زایمان، متخصص بیهوشی، پزشک عمومی، پرستاران و ماماها هستند. گفتنی است، ثبت نام این کنفرانس یکروزه تا 26 فروردین از طریق سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای گروه هدف امکان پذیر است.

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

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:
 صیانت از موقوفات رویکرد اصلی ما 

در حوزه امالک و اراضی است
آســتان نیوز: قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی گفت: واقفان 
خیراندیش در طول قرن های پس 
از شــهادت امام رضا)ع(، ســرمایه 
و دارایی خــود را با خلوص نیت و 
صفای باطن وقف این آستان نورانی 
کرده اند بنابراین وظیفه و رسالتی 
خطیر بر دوش متولیان و کارکنان 

آستان مقدس رضوی است. 
 در بازدیــدی که مهندس ســیدرضا فاطمی امین از معاونــت امالک و اراضی 
آســتان قدس رضوی به عمل آورد، از نزدیــک در جریان روند اجرایی امور قرار 

گرفت و پای صحبت های ارباب رجوعان نشست.
 فاطمی امیــن در جمع کارکنان اظهار کرد: وابســتگی ما به آســتان مقدس 
حضرت رضا)ع(، انتظار فعالیت های کیفی را می طلبد و بدون شک افرادی که در 
مجموعه آستان قدس رضوی خدمت رسانی می کنند، نگاهشان باید خدمت به 

حضرت ثامن الحجج)ع(، تسهیل امور و تکریم مردم باشد.
در پایــان این بازدید مهندس فاطمی امین در گفت وگــو با مدیران و کارکنان 
مجموعه، مســائل و دغدغه های آنان را شنید و برای پیگیری موضوعات و رفع 

مشکالت، دستورات الزم را صادر کرد.

 با هدف جایگزینی اصالح الگوی مصرف
 توسط شرکت زنجیره تأمین رضوی صورت می گیرد

عرضه ماهی گیدر با هدف جایگزینی گوشت قرمز
آستان نیوز: مدیر عامل شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی از عرضه ماهی گیدر 

در کشور توسط این شرکت خبر داد.
مهندس علیرضا پیمان پاک بیان کرد: این شرکت در راستای اصالح الگوی مصرف 
و کاهش قیمت آبزیان، نسبت به اجرای پروژه تشکیل زنجیره تأمین ماهی گیدر در 
سواحل جنوبی سیستان و بلوچستان با مرکزیت چابهار و سواحل مکران اقدام کرده 
است.وی ادامه داد: در این پروژه که شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی بیش از 2 
میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است، حدود 700 نفر از طریق افزون بر 100 لنج، 

در چندین مرحله از اعماق دریا ماهی گیدر را صید می کنند.
مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی، ماهی گیدر را باکیفیت ترین ماهی 

دانست که در حوزه تن مورد استفاده قرار می گیرد.
پیمان پاک ادامه داد: در پروژه مذکور، این شرکت با مشارکت شرکت تحفه، نسبت به 
ایجاد فیله ماهی که به صورت گوشت بدون استخوان است، با قیمت پایین تر از بازار 
اقدام کرده اســت.وی افزود: این فیله های ماهی که مشابهت بسیار زیادی با گوشت 

قرمز دارد، تقریباً نصف قیمت فروشگاهی به بازار عرضه می شود.
مدیر عامل شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی با اشاره به عرضه فیله ماهی گیدر 
در مجموعه های مختلف آستان قدس رضوی گفت: در حال حاضر این محصول در 
چند مرحله و توسط مجموعه هایی همچون معاونت اماکن متبرکه و شرکت شبکه 
بازار سازمان اقتصادی رضوی بین کارکنان مجموعه های مختلف حرم مطهر رضوی 
و سازمان های تابعه آستان قدس رضوی توزیع شده است.پیمان پاک همچنین ستاد 
کل نیروهای مسلح، آستان حضرت عبدالعظیم)ع( و نیز هواپیمایی ماهان را از جمله 
مجموعه هایی برشــمرد که در ســال ۹7 بیش از 110 تن ماهی گیدر را از طریق 
زنجیره تأمین خریداری کردند.وی ادامه داد: عالوه بر این، در موافقت صورت گرفته با 
میهمانسرای حضرت رضا)ع(، شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی در زمینه خرید 
تعدادی دستگاه سرخ کن سرمایه گذاری کرده که از طریق آن دو وعده غذای گوشتی 

میهمانسرای حرم مطهر رضوی با فیله ماهی گیدر جایگزین شود.
مدیر عامل شــرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی درباره مذاکرات صورت گرفته 
برای عرضه ماهی گیدر در میهمانســرای حضــرت رضا)ع( گفت: به این ترتیب به 
واسطه اینکه گوشت قرمز با هزینه های باالیی تأمین می شود، در مخارج و هزینه های 

میهمانسرای حضرت صرفه جویی خواهد شد.
پیمان پاک طرح توسعه تولید این ماهی تا ۳000 تن و جایگزینی آن با گوشت قرمز 

را یکی از برنامه های شرکت زنجیره تأمین رضوی برای سال ۹۸ برشمرد.

خـــبر
 آستان  حجت االسالم والمسلمین احمد مروی

روز پنجشنبه 22 فروردین برای اطالع از روند 
خدمت رسانی آستان قدس رضوی و خادمیاران 
رضوی به مناطق سیل زده، با استقبال آیت اهلل 
ســیداحمد میرعمادی، نماینــده ولی فقیه در 
اســتان لرســتان وارد فرودگاه خرم آباد شد. 
حجت االســالم والمسلمین مروی در این سفر 
از رونــد تهیــه و توزیع غذای متبــرک امام 
رضا)ع( در آشــپزخانه خادمیــاران رضوی در 
خرم آبــاد بازدید کرد. آســتان قدس رضوی 
با بســیج تمامی امکانــات و ظرفیت مردمی 
خادمیــاران رضوی از ســاعات ابتدایی وقوع 
ســیل در اســتان های گلســتان، مازندران، 
کرمانشاه، لرستان و خوزستان در این استان ها 
حضور پیدا کرده و مشــغول خدمت رسانی به 

هموطنان سیل زده است.

 به چشم نیازمند
به سیل زده ها نگاه نمی کنیم

حجت االســالم والمسلمین مروی در بازدید از 
بخش های مختلف این آشپزخانه گفت: اولویت 
نخســت آســتان قدس رضوی در حال حاضر 

موضوع امدادرسانی به سیل زدگان است.
وی ضمــن تشــکر از زحمــات عوامــل این 
آشــپزخانه، ابراز کرد: به هیچ عنوان نباید به 
چشم نیازمند به هموطنان سیل زده نگاه کرد، 
اینان خانواده های محترم، شــریف و معتبری 
هســتند که در حادثه سیل اخیر با مشکالتی 
روبه رو شــدند و این اتفاق ممکن اســت برای 

هرکدام از ما بیفتد.
وی ابراز کرد: امروز رســیدگی به سیل زدگان 
در استان های گلســتان، لرستان و خوزستان 
اولویت نخســت آســتان قدس رضوی است 
و در این راســتا ممکن اســت از بســیاری از 
اقدامات صرف نظر کنیم و یا آن ها را به تعویق 

بیندازیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
اقدامات آســتان قدس رضــوی در ارتباط با 
مناطق سیل زده تنها معطوف به اقدامات اولیه 

و کوتاه مدت نخواهد بــود و برنامه هایی برای 
امدادرســانی بلندمدت نیز خواهیم داشــت؛ 
خاطرنشان کرد: ابتدا در راستای رفع نیازهای 
ضروری مردم ســیل زده و ســپس به میزان 
امکانات و مقدورات در جهت بازســازی منازل 
آسیب دیده و تهیه اسباب زندگی آن ها تالش 

خواهیم کرد.
وی افزود: ما امدادرسانی به هموطنان سیل زده 
را وظیفه خود می دانیم و در این مســیر هیچ 
منتی بر آن ها نداریم، بلکه این وظیفه را منتی 
از جانــب مردم بر ســر خــود و توفیقی برای 
خدمتگــزاری می دانیم که قطعــاً اجر و ثواب 

عظیمی در پیشگاه پروردگار خواهد داشت.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه خطاب به 

مرکزی خرم آباد  آشپزخانه  خادمیاران رضوی 
گفت: در تهیه و توزیع غذا و امدادرســانی به 
ســیل زدگان کرامت مــردم را رعایت کنید و 
حتمــاً حفظ عزت و احترام مردم را در اولویت 

قرار دهید.

وی با تأکید بــر اینکه امام رضــا)ع( ناظر بر 
بر ســیل زدگان  خدمات خادمیــاران رضوی 
هستند، اظهار کرد: در پخت و پز و توزیع غذا 
کمال دقت و حساســیت را بــه کار گیرید تا 
در حد امکان غذایــی باکیفیت و با احترام در 
اختیار مردم قــرار دهید، زیرا این مردم امروز 

میهمان های امام رضا)ع( هستند.
تولیت آســتان قدس رضوی همچنین در این 
بازدید در جریان نحوه و کیفیت طبخ و توزیع 
غذای متبرک امام رضا)ع( بین ســیل زدگان 
خادمیاران  مرکــزی  آشــپزخانه  گرفت.  قرار 
رضوی در شهرســتان خرم آباد روزانه 10 هزار 
غذا طبخ و میان مردم سیل زده توزیع می کند.

وی همچنین در ادامه این ســفر با حضور در 

مناطق ســیل زده پلدختر ضمــن خداقوت به 
جهادگران و خادمیاران رضوی از نزدیک روند 
خدمت رســانی آســتان قدس رضوی در این 

مناطق را بررسی کرد. 

 بازسازی مناطق سیل زده از برنامه های 
بلندمدت آستان قدس رضوی است

حجت االســالم والمســلمین مروی همچنین 
در این بازدید با تأکید بر اینکه آســتان قدس 
رضوی برای بازســازی مناطق سیل زده حتماً 
ابــراز کرد:  برنامه بلندمدت خواهد داشــت، 
آســتان قدس رضوی برنامه کوتاه مدت خود 
در مناطق ســیل زده را اجرایی کرده و برنامه 
برنامــه  بلندمــدت را در دســتور کار دارد. 
بلندمــدت ما بازســازی مناطق ســیل زده و 
مشــارکت در تهیه لوازم زندگی ســیل زدگان 

خواهد بود.
وی ضمن دعــوت از تمام مــردم ایران برای 
مشــارکت در بازسازی مناطق ســیل زده به 
میزان توان، عنوان کرد: امکانات آستان قدس 
رضوی محدود اســت و در مســیر بازســازی 
مناطق سیل زده حتماً نیازمند مشارکت مردم 
هستیم، حتماً آنچه مساعدت از مردم دریافت 
کنیــم و آنچه هزینه کنیم از طریق رســانه ها 
اطالع رســانی خواهد شــد، تا مــردم بدانند 
کمک هایی کــه می کنند کجا و به چه صورت 

هزینه می شود.
وی با اشــاره به برخی اقدامات آســتان قدس 
رضوی در مناطق سیل زده ابراز کرد: 40 گروه 
جهادی را در مناطق ســیل زده استان لرستان 
ســاماندهی کردیم و روزانه 10 هزار پرس غذا 
میان ســیل زدگان توزیع می کنیم، همچنین 
بســیاری از تجهیزات راهســازی شرکت های 
عمرانی آســتان قدس رضــوی به این مناطق 

گسیل داده شده است.
دیــدار با آیــت اهلل مصطفی علمــاء، نماینده 
ولی فقیــه و امام جمعــه کرمانشــاه از دیگر 
برنامه های تولیت آستان قدس رضوی در این 

سفر بود.

حجت االسالم والمسلمین مروی در نخستین سفر استانی به مناطق سیل زده غرب کشور:

اولویت آستان قدس رضوی کمک به سیل زد گان است

 امکانات آستان قدس 
 رضوی محدود است و 

در مسیر بازسازی مناطق 
سیل زده حتمًا نیازمند 
مشارکت مردم هستیم

بــــــــرش

خبرخبر

سامانه 1000888 برای ساماندهی داوطلبان اعزام به مناطق سیل زده8 اولویت آستان قدس رضوی در گلستان اعالم شد
آســتان نیوز: مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در 
استان گلستان هشت اولویت و رویکرد تخصصی آستان 

قدس رضوی در این استان را اعالم کرد. 
سیدحســین علوی در تشــریح فعالیت های حمایتی از 
ســیل زدگان گفت: لجن کشــی واحدهای مســکونی و 
تجــاری، الیروبی واحدهای مســکونی و تجاری، تعمیر 
لوازم خانگی آســیب دیده، کمک به ســاخت واحدهای 
مســکونی روســتایی، اطعام، توزیع مایحتاج ضروری، 
توزیع بســته های غذایی، ارائه خدمات سالمت و انجام 
فعالیت های فرهنگی با هدف کاهش آسیب های روحی و 
روانی با بهره گیری از خادمیاران متخصص و جهادی از 

جمله این اولویت هاست.
وی اظهار داشت: هدف آستان قدس رضوی فراهم کردن 
زیرساخت ها به منظور عادی شــدن شرایط در مناطق 
سیل زده و برگشت ساکنان به واحدهای مسکونی است.

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان گلستان 
گفت: هم اینــک روزانه 10 هزار بســته غذای گرم در 

گالیکش، رامیان و آزادشهر توزیع می شود که این مهم 
تا 10 روز آینده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همچنین مردمی که از سیالب خارج شده اند، 
زیر پوشش بســته های حمایتی و اقالم خشک خوراکی 
قرار دارند.علوی تصریح کرد: خادمیاران رضوی همچنان 
در مناطق سیل زده حضور دارند و تا عادی شدن شرایط 

به خدمت می پردازند.

آســتان: شــبکه جوانان رضــوی با بســیج همگانی 
تشــکل های خود در کشــور برای مرحله نخست تا به 
امروز 500 نفر در قالب کاروان خدمت رسانی به مناطق 
ســیل زده اعزام کرده اســت. دیگر عالقه مندان به اعزام 
هم می توانند مشــخصات خــود را به ســامانه پیامک 
1000۸۸۸ ارسال کنند تا در روزهای آینده برنامه ریزی 

اعزام برای آنان انجام شود.
 اعضای تشــکل شــبکه جوانان رضوی در گلستان از روز 
2 فروردین کار خود را در مناطق ســیل زده گنبدکاووس، 
آق قال و گمیشــان آغاز کرده و در مرحله نخســت پس از 
خروج آب از گنبدکاووس بیش از 100 منزل را الیروبی و 

به خانواده ها تحویل داده اند.
همچنین مدیریت ســتادی توزیع اقالم غذایی در مناطق 
آســیب دیده بر عهــده اعضای شــبکه جوانــان رضوی 
استان گلستان اســت و در ادامه، بعد از فرونشست آب از 
شهرستان های گمیشان و آق قال، الیروبی منازل و تنظیف 

آن ها در برنامه خواهد بود.

همچنیــن اعضای این شــبکه از 5 فروردیــن در مناطق 
سیل زده استان لرستان حاضر شده و پخت و توزیع بیش 
از 20 هزار پرس غذای گرم تا امروز، بسیج 450 نفر نیروی 
جهادی در استان، استقرار و فعالیت دو بیل مکانیکی بایکت 
و ساماندهی و بسترسازی اسکان گروه های جهادی حاضر 
در پلدختر توســط اعضای تشکل شــبکه جوانان رضوی 

استان لرستان انجام شده است.
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قاب رضوی

مراســم وداع با پیکر شهید مدافع حرم، ســید خداداد جعفری شامگاه 
پنجشنبه 22 فروردین با حضور خانواده شهید و اجتماع پرشور مردمی در 

حرم امام رضا )علیه السالم( برگزار شد.
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« ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 

﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤  ︋ (﹌﹠  ︨︡﹫﹀  ︨︣ ︣ب︫  ︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ آب︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح ا︮﹑ح و︑﹢︨︺﹥︫  ︡﹝︀ت︎  ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︠ 
٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٠۵  را از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
 ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋ 
 ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ــ︣﹋️ در  ︫️︗ ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ــ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ار︨︀ل  ︦ از︋  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠١/٢٢ ﹤﹡︀﹞︀ ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨ 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
︀︻️ ١٩ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠١/٢٨  ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/١٢ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
ــ︡ف  ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د -ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 

٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ ﹟﹀﹚︑ 
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۸۰
۰۳
۳۰

﹡﹢︋️ دوم

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ (﹡﹢︋️ اول)
 ︫﹞︀ره  ٢٠٢/د/٩٨ ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩

 ﹤ ﹢د﹡︧ــ︊️︋  ︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در﹡︷ــ︣دارد از﹝﹏ ا︻︐︊︀رات دا︠﹙﹩︠  ︣ق︠  ︫ــ︣﹋️ ︑﹢زــ︹ ﹡﹫︣وی︋ 
︪ــ︣ح ︗︡ول ذــ﹏ از︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. داو︵﹙︊︀ن ︫ــ︣﹋️ در  ﹢د︋  ︣︠︡﹋︀﹐﹨ــ︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
 http://www.tavanir.org.ir ︀ی︐︀٩٨/٠١/٢۴ ︋﹥ ︨ــ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︑︀ر ️﹁︀ا﹡﹠︡︋︣ای در﹢︐﹫﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞
ــ︣ح ﹝﹠︡رج  ﹢د را ﹝︴︀︋﹅︫  ﹫︪ــ﹠︀دی︠  ــ http://iets.mporg.ir︀ــhttp://www.skedc.ir︀ ﹝︣ا︗︺﹥ و  ﹇﹫﹞️︎ 
درا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٠٣ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ وا﹇︹ در ︋﹫︣︗﹠︡_ 
 ﹏﹢︑ و ﹝﹢م ︫︡ه ︣﹞ ︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩، ︋︭﹢رت﹫﹡ ︹اداری_︫︣﹋️ ︑﹢ز ️︀ار ︎﹫︀﹝︊︣ا︻︷﹛_︨ــ﹢﹚︋

 .︡﹠︀﹝﹡
   .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢۴٠٠۵٧٠ -٠۵۶ اداره ﹇︣ارداد﹨︀ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹢رت ﹡﹫︀ز︋  در︮ 

شرحشماره مناقصهرديف
مبلغ تضمين    (ضمانتنامه 

بانكى يا واريز نقدى)
تاريخ،روز و ساعت 

محل افتتاح پاكاتافتتاح پاكات   

202/د/198

 GIS كمپكت  متوسط  تابلوفشار 
بيرونى  فضاى  در  نصب   )
طبق   )   OUT DOOR
مناقصه)   اسناد  فنى  مشخصات  
گاه  نيرو  راه  چهار  به  مربوط 

قديم  بيرجند
410/000/000

 98/02/04
چهارشنبه
ساعت 15

خراسان جنوبى،بيرجند، بلوار 
پيامبراعظم،

سايت ادارى،شركت توزيع نيروى 
برق خراسان جنوبى، سالن 

جلسات
كمپكت  متوسط  تابلوفشار 
فضاى  در  نصب   )  GIS
  O U T  D O O R نى  و بير
اسناد  فنى  مشخصات  طبق   )
راه  چهار  به  مربوط    ( مناقصه 

غفارى بيرجند  

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى 

/ع
۹۸
۰۰
۳۴
۴

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ﹜﹫﹀︀نX۶٠ ﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌ آ︋﹩ 
﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧۴٩ب٨۶ اــ︣ان ٣٨ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر LFB479QL150400655 و ︫ــ﹞︀ره 
 ︡﹝﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAKSG4321GB137483 ﹩︨︀︫
 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀ ︀ر︨  ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊ ︣د ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د﹁ ﹩﹝﹫ر

/ع
۹۸
۰۰
۳۸
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۰
۳۷
۲

︋ــ︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ آ︀︎ــ﹩ ﹝︡ل ٩٠ 
 0E6BB2080738 ︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝  ︫︡﹫﹀ ر﹡﹌︨ 
 ﹤︋ NE8***180B9001691 ﹤و ︫ــ﹞︀ره ︑﹠ــ
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١۵٨۴۵  اــ︣ان ٧۶۵ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 TU۵︀﹡︋︣گ ︨ــ︊︤ و︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ︨﹢اری را
﹝ــ︡ل ١٣٩١ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٣۶٨ل٣١ ا︣ان ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 160B0010116 و 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAU01FEXDT009134 ﹩︨︀︫ ︀ره﹝︫
︣﹋ ﹩︀︋︀﹛ آ︋︀د ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥  ︧ــ﹫﹟︋ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۰
۳۹
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹢دروی  ︊︤،︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩،︨﹠︡ ﹝︱︣ی و ﹋︀رت︠  ︋︣گ︨ 
﹞︀ره  ︎︥و۴٠۵ ﹝︡ل ١٣٩١ ر﹡﹌ ︠︀﹋︧︐︣ی ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥︫ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 12490303835  ︣ان ۴٢︫  ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨۵٧﹨ـ۴٧ ا
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤  ︋NAAM01CAICE378698 ﹩ــ ︀︨ ــ﹞︀ره︫  و︫ 
ا︧ــ︀ن ︋︤ر﹎﹞﹠︩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۰
۳۹
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︀︎︀ن ﹋︀ر ︫ــ﹞︀ره ۶٧٢٠ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ٢۶/۵/١٣٨٣ ︋︀ ﹋︡ 
﹡﹢︨ــ︀زی ٩-۶۴-٣-١ ︋﹥ ﹡︀م ︋︖️ ﹎︣ا﹙﹩ وا﹇︹ در 
︫ــ︊﹚﹎ ︡︡︗ ︣︀ر ﹝﹙﹥ ا﹡︪︡ــ﹥ ﹇︴︺﹥ ٩ ︋﹙﹢ک ۶۴ 
︎﹑ک ︔︊︐﹩ ۴٨٨٩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

︨︀﹇︳ ا︨️.

/ع
۹۸
۰۰
۴۰
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

aq
r.i
r :

س
عک
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

منابع جدید مالی برای جبران خسارت سیل تعریف شد     عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: منابع جدید نزدیک به 7000 میلیارد تومان برای جبران خسارت های اخیر تعریف شد. به گفته محمد حسینی 
از پنج پیشنهاد مطرح شده دو پیشنهاد مورد توافق اعضای کمیسیون قرار گرفته، اولین پیشنهاد فروش اموال دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی است که بزودی از 10 هزار میلیارد تومان اموال موجود در این 
انبارها حدود 2000 میلیارد تومان برای جبران خسارت های سیل اخیر اختصاص می یابد، با تخصیص 5000 میلیارد تومان اعتبار از محل جا به جایی اعتبارات عمرانی برای جبران خسارت های سیل اخیر نیز موافقت شده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r برنامه ریزی برای افزایش دو برابری صادرات 
به کشورهای همسایه تا ۱۴۰۰ 

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه ۲ درصد واردات کشورهای همسایه 
از ایران اســت، گفت: برنامه ریزی های الزم صــورت گرفته تا میزان صادرات به 
کشورهای اطراف تا سال ۱۴۰۰ یعنی دو سال آینده دو برابر شود. رحمانی افزود: 
وزارت صمت برنامه ریزی کرده تا اقدامات مهمی در حوزه لوازم خانگی، صنعت 
پوشاک، پایین دست پتروشــیمی، صنایع دریایی، زنجیره ارزش فلزات اساسی 
همانند فوالد، آلومینیوم و مس انجام شــود که طی هفته آینده این اقدامات در 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح می شود.

دولت از کیسه خودش به بیکاران سیل زده کمک کند
نماینــده کارگران در شــورای عالی کار با اشــاره به اینکه دولــت به کارگران 
بیکار شــده سیل زده هیچ کمکی نکرده است، گفت: متأسفانه مدت هاست که 
هنگام وقوع چنین حوادثی دولت از کیسه کارگران )تأمین اجتماعی( خرج می کند 
و به نام خود تمام می کند. علی خدایی، گفت: متأسفانه دولت در زمینه حمایت 
از کارگران سیل زده باز هم بار حمایت را بر دوش کارگران انداخته است. سازمان 
تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت بیمه بیکاری کارگران ســیل زده شده است. 

رشد 9۵ درصدی متوسط بهای مسکن در اسفند 97 
طبق گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در تهران در آخرین ماه ســال گذشته، ۱۱ 
میلیون تومان اعالم شــده که نسبت به اسفندماه ۹۶ که این شاخص متری ۵ 

میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود، رشد ۹۵.۴ درصدی داشته است.

 پرداخت ۴9۰۰ میلیارد تومانی 
تخصیص های لغو شده پارسال

محمد باقر نوبخت رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در توییتی از پرداخت ۵۸۶ 
میلیارد تومان به آموزش و پرورش، ۱۹۷۷ میلیارد تومان به وزارت بهداشــت و 

۹۵۹ میلیارد تومان به دانشگاه ها خبر داد.

 ممنوعیت صادرات 
یک شوی پوپولیستی است

علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی گفت: در اقتصاد امروز ممنوعیت معنا ندارد. این 
که یکشبه تصمیم بگیریم فالن کاال را ممنوع کنیم فقط به اعتبار صادرکنندگان 
لطمه می زند. آقایان وقتی کاالیی گران می شــود بالفاصله بــرای کنترل بازار 
صادرات آن را ممنوع می کنند دیگر این کار به یک شوی پوپولیستی تبدیل شده 
است. به جای اینکه بروند عوامل تأثیرگذار بر این افزایش قیمت را پیدا کنند فقط 

سراغ صادرکننده می روند.
 فروش مستقیم ارز صادراتی

 به واردکنندگان از اردیبهشت 9۸ 
حسین تاجیک مسئول ارزی سامانه جامع تجارت با اشاره به فعال شدن بخش 
فروش مســتقیم ارز صادرکنندگان به واردکنندگان در این ســامانه از ابتدای 
اردیبهشت ۹۷، گفت: این سامانه تنها کنترل هویت صادرکنندگان و واردکنندگان 
و همچنین چک کردن مجوزهای اولیه بازرگانی طرفین را انجام می دهد و هیچ 
دخل و تصرفی چه در تعیین قیمت خرید و فروش ارز و چه ثبت فرایند معامله 

ارزی بین صادرکننده و واردکننده ندارد.

 طرح جدید دولت برای مسکن محقق می شود
 اگر مزخرف نخوانندش 

نایب رئیس انجمن انبوه سازان با بیان اینکه در صورت مدون بودن برنامه ساخت 
۴۰۰ هزار واحد مســکونی دولت می توان به اتمام دو ساله آن امیدوار بود، گفت: 
نباید مانند وزیر سابق سلیقه ای عمل کرد و مسکن مهر را »مزخرف« نامید. ایرج 
رهبر اظهار کرد: این نوع نگرش مانع کار می شــود. پنج ســال است که آخرین 

قرارداد مسکن مهر را امضا کرده ایم شاید هم دو سال دیگر اتمام آن زمان ببرد.

 حاضر نیستیم برای تولید چند هزار بشکه نفت
 بیشتر به مردم ضرر بزنیم 

وزیر نفت با تأکید بر بسیج همه امکانات صنعت نفت برای کاهش آسیب به مردم 
خوزستان گفت: اطراف تجهیزات نفتی ما را آب فرا گرفته است و هیچ انسان با 
شرافتی نمی آید برای آنکه چند هزار بشکه نفت بیشتر تولید کند به مردم ضرر 
بزند. زنگنه تصریح کرد: البته در بخش نفت ما حساسیت زیادی داریم که آسیب 
زیست محیطی هم به مردم وارد نشود از این رو ما برای جلوگیری از آسیب، تولید 

نفت را کاهش داده ایم و بعضی از خطوط لوله را تخلیه کردیم.

 صادرات نفت ایران دوباره
 به سطح قبل از تحریم ها نزدیک شد

به دلیل تقاضای باال از ســوی چین و کره جنوبی، صادرات نفت ایران تقریباً به 
سطح قبل از تحریم ها بازگشته و این افزایش در حالی محقق می شود که قیمت 
نفت همچنان رو به رشــد است. صادرات نفت ایران در ماه مارچ ۱۲ درصد رشد 
داشته و به باالترین سطح خود از زمان اعمال تحریم های آمریکا در نوامبر ۲۰۱۷ 

تا کنون رسیده است.

بسته حمایتی دوم در انتظار تأمین اعتبار
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه قبالً هر چه از مابه التفاوت ارز 
پتروشیمی ها که برای تهیه بسته پیش بینی کرده بودیم، در قالب بسته حمایتی 
توزیع کردیم، تأکید کرد: به محض اینکه مابه التفاوت پیش بینی شــده تأمین و 
تکمیل شــود، بسته ها توزیع خواهند شد. وی در رابطه با اینکه نحوه توزیع این 
بسته به چه صورتی خواهد بود، گفت: به همان سبک قبلی )بسته حمایتی اول( 

عمل خواهیم کرد.

رشد ۲ برابری ارزش صادرات محصوالت گلخانه ای
مجری طرح گلخانه های کشــور گفــت: پیش بینی می شــود، ارزش صادرات 
محصوالت گلخانه ای در سال ۹۸ به بیش از یک میلیارد دالر برسد. ولی اهلل بنی 
عامری گفت: در ســال ۹۷ ارزش صادرات محصوالت گلخانه ای به ۵۰۰ میلیون 
دالر رســید که نسبت به ســال ۹۶ به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر بیش از دو برابر 

افزایش را نشان می دهد.

 الزام جدید بانک مرکزی
 برای انتخاب حسابرس مستقل از سوی بانک ها

بانــک مرکزی در ابالغیه ای، بانک ها و مؤسســات اعتبــاری را ملزم به تعیین 
حسابرس مستقل برای بررسی حســاب نهادهای پولی )بانک ها( و شرکت ها و 
هلدینگ های تابعه آن ها کرد. بانک مرکزی این الزام را به مدیران عامل بانک های 
دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک 

مشترک ایران طی بخشنامه ای ابالغ کرده است.

 مردم مستقیماً در بورس
 سرمایه گذاری نکنند

مدیرعامل فرابورس ایران به مردم توصیه کرد تا به صورت مســتقیم در بورس 
ســرمایه گذاری نکنند. امیر هامونی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم به 
دلیل مجهز نبودن به دانش و ســواد مالــی الزم در میان مدت و یا در بلندمدت 
ممکن است سبب هدر رفت منابع مالی و سرمایه شود، گفت: بنابراین همواره از 
سرمایه گذاران عالقه مند خواسته شده تا از طریق صندوق ها وارد سرمایه گذاری 

)ETF( در بازار سرمایه شوند.

خبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمی   حدود دو روز 
دیگر نخســتین یارانه نقدی سال ۹۸ به 
حســاب خانوارها واریز می شود؛ یارانه ای 
۴۵ هــزار تومانی به ۷۶ میلیون ایرانی که 
ماهانه۳۵۰۰ میلیارد تومان و ساالنه بیش 
از ۴۱ هــزار میلیــارد تومان 
برای اقتصاد کشــور هزینه 

در بردارد.
بــر اســاس آن چه مجلس 
در قانون بودجه امســال بر 
دولت تکلیف کرده، فهرست 
باید  یارانه بگیران  بلندباالی 
از ۷۶ میلیــون نفــر به ۵۶ 
میلیون نفر کاهش یابد و سه 
دهک از ایــن افراد از جمله 
آن هایی کــه درآمد باالی 
۵ میلیون تومان دارند، باید 

حذف شوند. 
دولــت البتــه بــه اقشــار 
آســیب پذیر از قبیل افراد تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی، مستمری بگیران 
و بازنشســتگانی که کمتــر از ۳ میلیون 
تومان حقوق می گیرند، روستاییان و عشایر 
اطمینان داده که از فهرست دریافت یارانه 

نقدی حذف نخواهند شد. 

  سرک کشیدن به حساب، ممنوع 
نیست 

با احتســاب پرداخت مرحله نود و هشتم 
یارانه نقدی، هر یارانه بگیر ظرف هشــت 
ســال گذشــته حدود ۴ میلیون و ۴۱۳ 
هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کرده اســت و 
این در حالی اســت کــه حذف مرفهان و 
غیرنیازمندان از فهرست یارانه که در نّص 
صریح قانون هدفمندی یارانه ها درج شده 
تاکنون از سوی دولت با این استدالل ها که 
بانک اطالعاتی قوی برای حذف مرفهان در 
درست نیست، احتمال خطای محاسباتی 
در حــذف یارانه بگیران وجــود دارد و به 
سرک کشــیدن در حســاب های مردم 

اعتقادی ندارد، زیر پا گذاشته شده است.
منتقــدان اما این رویه دولــت را رفتاری 
نمایشی برای ســرپوش گذاشتن بر نبود 
اراده برای حذف مرفهان از دریافت یارانه 
می دانند و معتقدند بررســی حساب های 
مردم حتی در آزادترین اقتصادهای جهان 
شیوه ای مناسب برای بررسی گردش های 
مالی و به مثابه نورافکنی برای رصد شفاف 
دارایی ها و درآمدهای مردم اســت و برای 
جلوگیــری از فرارهــای مالیاتی و احیای 

حقوق دولت، ضروری است.
 عضو کمیســیون اقتصادی با بیان اینکه 
مجلس دو ماه زمان خود را برای بررســی 
و تصویب بودجه ساالنه صرف می کند، به 
خبرنگار ما می گویــد: این صرف زمان در 
حالی است که متأسفانه بر اجرای مصوبات 
خود نظارت نمی کند و آن طور که دیوان 
محاســبات گزارش داد در اجرایی شدن 
بودجه ۹۶ حدود ۶۲ درصد انحراف وجود 
دارد.ناصر موسوی الرگانی ادامه می دهد: 
یکی از این انحرافات، نحوه پرداخت یارانه 
نقدی اســت. مجلس در سال ۹۴ و برای 
بودجه ۹۵ مصوب کرد آن هایی که باالی 
۳/۵ میلیــون تومان درآمــد دارند، یارانه 
نقدی شان حذف شود البته آن زمان هنوز 
ارزش پول ملی تا این حد افت نکرده بود. 
ایــن مصوبه مجلس نهــم در واقع نوعی 
خودزنی در آستانه دور بعدی انتخابات بود، 
اما برای اجــرای قانون و کاهش انحرافات 
بودجه ای این کار را بر دولت تکلیف کردند 

که دولت اجرایش نکرد.
وی با استناد به مندرجات قانون هدفمندی 
می گویــد: وقتی ۳۰ درصد از انرژی را ۷۰ 
درصــد جامعه و ۷۰ درصــد انرژی را ۳۰ 
درصــد جامعه مصرف می کننــد، باید از 
مرفهان هزینه این مصرف باال را گرفت و 
به آسیب پذیرها داد، اما همچنان دولت به 
همه ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی می دهد و 

با کسری بودجه مواجه می شود.
موســوی الرگانی با تأکید بر اینکه دولت 

همچنان اراده ای برای حذف مرفهان ندارد، 
خاطر نشان می سازد: کنترل حساب های 
مردم به هیچ وجه ممنوع نیســت و برای 
احقاق حقــوق دهک های پایین بســیار 
ضروری اســت. همان طور کــه دولت در 
سال های ۹۶ و ۹۷ به تراکنش های بانکی 
ورود کرد تــا مانع فرارهای بزرگ مالیاتی 
شود، برای حذف یارانه بگیران ثروتمند هم 

به راحتی می توان این کار را انجام داد.
وی می گوید: زمانی نوبخت در کســوت 
سخنگوی دولت اعالم کرد که یارانه بگیری 
با حقوق ۱۷ میلیون تومانی، شناســایی 
شده است. این یعنی به جز سرک کشیدن 
در حســاب های مردم، با مبنــا قرار دادن 
فیش های حقوقی و یا از طریق رصد کردن 
فهرســت اموال و دارایی های آن هایی که 
در بخش خصوصی فعال هستند و امکان 
اختفای درآمدهای باالی خــود را دارند، 
می توان قانون را به درستی اجرا و مرفهان 

را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس تأکید 
می کند: این یارانه نقدی، ارث پدری دولت 
و یا بودجه خاصی نیســت، بلکه از جیب 
خود مردم برداشــته می شــود و ضروری 
است درآمد هنگفتی که دولت از این محل 
کســب می کند، مطابق قانون و در مسیر 
تعریف شده در راستای حمایت از مردم و 

تولید، صرف شود.
 

   دولت امسال چاره ای جز حذف 
مرفهان ندارد

یک اقتصاددان هــم مقاومت دولت برای 
حذف مرفهــان و صاحبــان درآمدهای 
بــاال را ناشــی از عدم اراده بــرای اجرای 
قانون می داند و بــه خبرنگار ما می گوید: 
دولت نشان داده که مدافع عدم شفافیت 
اقتصادی و مالی است و این نگرش انحرافی 
و خطــای راهبــردی را در قالب جمالت 
تزئین شــده و عباراتی نظیر عدم سرک 
کشیدن به حساب های مردم به خورد افکار 

عمومی می دهد.
وحید شقاقی شهری ادامه می دهد: بانک 
اطالعاتی قوی در کشور حداکثر ظرف ۶ 
ماه تا یک ســال قابل تدوین است، اما به 
فرض صحت ادعــای دولت مبنی بر نبود 
این بانک، باز هم از طریق بانک اطالعاتی 
حداقلــی می توان تخمیــن زد هر ایرانی 
چقدر درآمد و چه میزان از امالک، خودرو 
و یا حســاب بانکی را داراســت. وضعیت 
حقوق بگیران هم که واضح اســت و هیچ 

ابهامی در فیش های حقوقی وجود ندارد.
وی اضافه می کند: یارانه در تمام اقتصادها 
معنای مشخصی دارد و کمک به نیازمندان 
را به ذهن می رســاند. امروز حجم واقعی 
یارانــه اعطایی پنهان و پیــدا در اقتصاد 
ایــران بالغ بــر ۹۰۰ هزار هــزار میلیارد 
تومان برآورد شــده که عمدتاً به سوخت 
و انــرژی تخصیص می یابــد که به جیب 
کارخانه داران، بنگاه داران و دالالن صاحب 
ثروت های افسانه ای ســرازیر می شود که 
حتی مالیات هم نمی پردازند حال آن که 
این یارانه حق مســلم ۳۰ تــا ۴۰ درصد 
جامعه ایرانی است که اصالً خودرو ندارند 
و یــا خانه هایی با متراژ کوچک دارند و در 

مصرف انرژی نقش چندانی ندارند.
به باور شقاقی، دولت در عمل مایل نیست 
خود را با طرفداران عدم شفافیت، درگیر 
کند، اما شــعار شــفافیت اقتصادی سر 
می دهد و از دیگر کشــورها شاهد و مثال 

می آورد.
به گفته این کارشــناس اقتصادی امسال 
ســازمان برنامــه و بودجه بــه اصالحات 
ســاختاری در نظام یارانه ای روی خوش 
نشــان داده و مسیر اشــتباهی که دولت 
یازدهم و دوازهم در پیش گرفته اند به پایان 
می رسد، چرا که کشور با محدودیت جدی 
منابع مالی مواجه اســت، اما این حذف به 
معنای تن دادن کامل به شفافیت اقتصادی 
نیست و دولت چاره ای جز حذف مرفهان از 

فهرست یارانه ندارد.

آیا پس از ۸ سال پرداخت یارانه  و با تأکید مجلس  حذف سه دهک محقق خواهد شد؟ 

چالش حذف مرفهان ازفهرست یارانه بگیران  یاریگران رونق تولید؛ 
شفافیت و از بین بردن 

تعارض منافع
مورد توجه قرار گرفتن اقتصاد در شعارهای 
چند سال اخیر نشــان می دهد که کماکان 
این مفهوم جزو مهم ترین مســائل ماست. 
شعارامسال رونق تولید نام گذاری شده است، 

که از دو منظر قابل بررسی است. 
رونق تولید ملی با مفاهیمی مثل مســئله 
تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و عدالت گره 
خورده اســت و از این جهت می تواند با دو 

دسته از مفاهیم پیوند پیدا کند.

  نگاه فرهنگی به مقوله تولید ملی
دسته اول مفاهیمی است که از وجه فرهنگی 
مســئله بی رونقی تولید و رکــود را واکاوی 
می کنــد و راهکارهای فرهنگــی نیز برای 
حل موانع پیش رو در این حوزه پیشــنهاد 
می دهــد. موانع فرهنگی یاد شــده در این 
حوزه را می توان ضعف نیروی کار، نداشتن 
فرهنگ صرفه جویی و قناعت و نبود فرهنگ 
مشارکت و یاریگری در اجتماع و مفاهیمی 
از این دســت برشــمرد. در این مجموعه از 
مفاهیم امکان رونق و فرصت های تولیدگری 
و رونق اقتصادی موجود اســت، ولی موانع 
ذهنی و فرهنگی نظیر آنچه ذکر شد، مانع از 
شکل گیری فرهنگ تولید و اشتغال و به تبع 

رونق تولید در محیط کسب و کار می شود.
در مقابل این نــگاه فرهنگی به رونق تولید 
ملی، نگاه دیگری نیز وجود دارد که از منظر 
اقتصاد سیاسی به این مسئله نگاه می کند. 
در این نگرش به مقوله رونق ملی، مســئله 
عدم وجود فرصت های مناسب و برابر برای 
شکل گیری یک کنش اقتصادی سالم مطرح 
می شود. در واقع از این منظر، برخالف نگاه 
فرهنگی که می گوید فرصت ها برای تولید و 
رونق برای همه برابر است و کنشگران دچار 
نوعی تنبلی در این حوزه هســتند، تالش 
می کند تا نشان دهد که مهم ترین مانع بر سر 
راه رونق ملی، موانع ساختاری بزرگی نظیر 
تبعیض، بی عدالتی و عدم وجود فرصت های 
برابر برای شــرکت در یک فضای اقتصادی 

سالم است. 

  ایجاد فرصت های برابر
از این منظر وجود رانت و فســاد در مســیر 
دسترسی به فرصت های اقتصادی مانع از این 
می شود که کنشگران اقتصادی در موقعیت 

برابری یک کنش اقتصادی حاضر شوند.
این نــوع نگاه نیز طیفی از پیشــنهادات را 
برای رفع این موضوعــات مدنظر دارد. یک 
پیشنهاد رادیکالی که من با آن موافق نیستم 
این است که مسئله ســرمایه به طور کلی 
منتفی شــود و یک نوع اشتراک گرایی در 
مســئله تولید وجود داشته باشد، بر اساس 
این تفکــر رادیکالی هیچ کــس حق ندارد 
متناسب با زحمتی که کشیده و امکاناتی که 
فراهم آورده است، ارزش افزوده ای از تالش و 

خالقیت برای خودش بردارد. 
این نگاه مد نظر ما نیســت، اما پیشنهادات 
بهتری هست که برای حل معضالت به دنبال 
ایجاد فرصت های برابر برای همگان اســت، 
ولی این برابری به معنای تســاوی آن ها در 

موقعیت های یک شکل نیست. 
در این دیدگاه، به واسطه ایجاد شرایط شفاف 
اقتصادی می توان بخش عمده ای از فساد و 
رانت های اقتصادی را حذف و شــرایط را در 
محیط کسب و کار عادالنه تر کرد. به تعبیر 
دیگر شفافیت و از بین بردن تعارض منافع 
یکی از مهم ترین راه حل های مد نظر در این 
دیدگاه به مقوله رونق تولید ملی محســوب 

می شود.

  تقویت نظارت مردمی
راهکار دیگری که در این نوع نگاه می توان به 
آن اشاره کرد مسئله تقویت نظارت مردمی 
اســت. به این معنا که به جای سازمان های 
عریض و طویل حاکمیتــی برای نظارت بر 
روابط اقتصادی و اداری، ظرفیت های مردمی 
را در این مسیر به کار بگیریم و اجازه بدهیم 
تشــکل های مختلف صنفی بتوانند حقوق 
خودشــان را پیگیری کرده و به چانه زنی با 

کارفرماهای دولتی و غیردولتی بپردازند. 
بدین ترتیب می توان گفــت که هر دو نوع 
این نگاه برای شــکل گیری رونق الزم است.

در نگاه اول به مقوله رونق تولید ملی، راه حل 
ناظر به اصالحات فرهنگی و آموزش مستقیم 
فرهنگ کار و تالش با استفاده از ظرفیت های 
آموزشــی در مدرسه و دانشگاه و رسانه های 
رســمی مثل صدا و سیما و تشویق مردم به 
تشکیل شــرکت ها و تعاونی ها مردمی برای 

مشارکت در تولید اقتصادی منوط می شد. 
در نگاه دوم نیــز راهکارها ناظر به افزایش 
دامنه شــفافیت اقتصادی و اداری بود که 
می تواند مانع شــکل گیری رانت و فســاد 
شــود و از طرفی با فراهم کــردن زمینه 
فعالیت های آزادانه برای اصناف و سندیکاها 
ســبب تقویت نظارت مردمــی در روابط 
اقتصادی بین کارفرما و کارگران شــده و 
موجبات کاهش شکاف اقتصادی در جامعه 

را فراهم خواهد کرد.

کشور با محدودیت 
جدی منابع مالی 
مواجه است، اما 
این حذف به معنای 
تن دادن کامل به 
شفافیت اقتصادی 
نیست و دولت 
چاره ای جز حذف 
مرفهان از فهرست 
یارانه ندارد

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

میثم مهدیار

اساس افزایش ارز پایه 
کاالهای اساسی کسب رانت 

6۵ هزار میلیاردی است
فرشاد مؤمنی اقتصاددان و عضو هیئت 
علمی دانشگاه عالمه گفت: می خواهند 
قیمت مایحتاج ضروری مــردم را از ارز 
پایه ۴۲۰۰ تومانی بــه پایه ارز ۸ تا ۱۰ 
هــزار تومانی انتقال دهند. اســاس این 
ماجرا بر این اســتوار است که این افراد 
تصور می کنند که از این ناحیه بین ۵۶ 
تا ۶۵ هزار میلیارد تومان کســب درآمد 
می کنند، اما ژســتی که گرفته می شود 
این است که این سیاست در حمایت از 
مردم در آن اقالم کفایت الزم را نداشته 
و موجب رانت شــده اســت. این نشان 
می دهد که ما وارد فاز جدیدی شده ایم 
که رانت آورترین سیاست ها تحت عنوان 
مبارزه با رانت در دستور کار قرار گرفته 
است.این استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه عالمه افزود: برآوردها نشــان 
می دهد حتی اگر قیمت ارز نیمایی تقریبا 
۸۰۰۰ تومان باشد، حداقل ۶ درصد تورم 
تنها در اثر این سیاست اتفاق خواهد افتاد 
که البته برداشت ما فراتر از آن نیز است و 
رانتی که به این دلیل ایجاد می شود ۳۵۰ 
برابر آن رانت ادعایی دوســتان است که 

نسبت به آن آلرژی دارند. 

 ما به التفاوت نرخ ارز
 به صورت ترکیبی به مردم 

پرداخت می شود
وحید شقاقی شــهری اقتصاددان گفت: 
قرار شده ما به التفاوت نرخ دالر به صورت 
ترکیبــی یا در قالبی همچــون کاالبرگ 
الکترونیکی یا بــه صورت یارانه نقدی، به 
مردم داده شــود.البته هنوز این تصمیم 
قطعی نشــده که چه کاالهایی در قالب 
کاالبرگ اعطا می شــود و به چه صورتی 
یارانه نقدی مابقی کاالها پرداخت خواهد 
شــد.وی ادامه داد: به جــای اینکه دالر 
یارانه ای به دالل داده شــود و در این راه، 
منابع ملی هدر برود، مابه التفاوت نرخ دالر 
به مردم داده می شود که البته این مسئله 
نیازمند یک ســاماندهی قوی در عرصه 
واردات و توزیع است؛ دولت در این حوزه 

باید هوشمندانه عمل کند.
شقاقی شــهری گفت: پرداخت کاالبرگ 
برای کاالهای خاص و حیاتی و واریز یارانه 
نقدی ناشی از ما به التفاوت نرخ ارز برای 
سایر کاالها، بســیار بهتر از پرداخت پول 
به دالل اســت؛ حتی در آمریکا که نماد 
اقتصاد آزاد و ســرمایه داری است به ۴۹ 
میلیون نفر کوپن غذا داده است؛ بنابراین 
نمی توان گفت که این موضوع بازگشت به 

عقب است.

نسخه جدیدی از نظام ارباب 
و رعیتی در عرصه امالک 
شهری شکل گرفته است

ناصر ذاکری تحلیلگر مســائل اقتصادی 
گفت: در سرشــماری ســال ۸۵ ســهم 
خانوارهای مالک واحد مســکونی از کل 
خانوارهــا ۶۷.۹درصد بود، اما این رقم در 
سال ۹۵ به ۶۰.۵ درصد کاهش یافته است.
وی افــزود: همچنیــن در این فاصله ۱۰ 
ســاله تعداد خانوارها ۶.۸۴۳.۰۰۰ واحد 
افزایش یافته، که فقط کمتر از ۴۲درصد 
آن ها موفــق به تملک واحد مســکونی 
شــده اند. این بدان معنی است که جامعه 
درحال پیشروی به سمت مستأجر شدن 
اســت و با شکل گیری نســخه جدیدی 
از نظام اربــاب و رعیتی در عرصه امالک 
شهری و رشد تدریجی جمعیت مستأجر 
با سرعت قابل توجه، ابعاد بدمسکنی هم 
درحال گسترش است. به گفته وی برخی 
کارشناسان با استناد به سهم ۶۰ درصدی 
جمعیت مستأجر در کشوری مثل آلمان، 
افزایش جمعیت مستأجر را نگران کننده 
نمی دانند، اما باید دانست علت گسترش 
اجاره نشینی در کشور ما افزایش میزان فقر 
و نیز افزایش تقاضای ســفته بازی در بازار 
امالک و مستغالت است، چنین اتفاقی در 

بازار امالک آلمان هرگز قابل تصور نیست.

 بدنه بانک مرکزی
  با تصمیمات ارزی

 دولت مخالف است
کامران ندری معاون پژوهشــکده پولی و 
بانکی بانک مرکزی گفت: تنها راه نجات 
اقتصاد کشور، اســتقالل بانک مرکزی و 
جلوگیــری از مداخالت غیراصولی دولت 
در اقتصاد اســت. سال گذشته دولت نرخ 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کاالهای اساسی 
مصــوب کرد،اما اکنــون می خواهد نیاز 
وارداتی با ارز ارزان دولتی را با سازوکاری 
جدید تغییر دهد. این بدان معناست که 
تصمیم گیرنده اصلی در اقتصاد کشور بویژه 
نرخ ارز، دولتی ها هستند و بانک مرکزی به 

تنهایی تصمیم گیرنده نیست.
وی افزود: بدنه بانــک مرکزی و مدیران 
رده بــاالی آن موافق نظــام چندنرخی 
ارز نیســتند، اما از ناحیــه هیئت دولت 
فشارهایی بر بانک مرکزی وارد می شود که 
مطابق دستور هیئت دولت عمل کند. در 
چنین شرایطی چون بانک مرکزی در عمل 
استقالل الزم را ندارد؛ بنابراین نمی تواند در 
برابر سیاست ها و تصمیم گیری های دولت 
بایســتد. تولید ملی و رونق بخشی آن در 
گرو ارز تک نرخی است تا فعاالن اقتصادی 
بتوانند بدون دغدغه و با اطالعات دقیق و 

امید به آینده اقدام به تولید کنند.

چهره ها
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

بیمه خانه معلمان را اجباری می کنیم   فارس: وزیر آموزش و پرورش گفت: حادثه سیل که اتفاق افتاد بسیار سنگین، دردآور و ناراحت کننده است اما آن چیزی که می تواند عامل تأثیرگذار در روحیه مردم 
و بازگشت نشاط به جامعه شود، آموزش و پرورش و دانش آموزان هستند. وی افزود: واقعاً در این شرایط خریدن یک یخچال هم سخت است حال برخی از همکاران ما همه زندگی خود را از دست داده اند؛ باید بیمه 

خانه معلمان را اجباری کنیم و برای آینده این کار را انجام دهیم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
 شکایت کانون وکال 

علیه رئیس سابق قوه قضائیه بی جاست
جامعه- حســن راستی: بتازگی 
جمعــی از وکالی دادگســتری در 
خصــوص آیین نامــه اجرایــی ماده 
187برنامه ســوم توسعه که چندی 
پیش از سوی رئیس سابق قوه قضائیه 
ابالغ  شده بود، به کمیسیون اصل 90 

مجلس شکایت کردند.
در همیــن خصــوص ســخنگوی 

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی ضمن مخالفت با اقدام کانون وکال 
علیه آیین نامه اجرایی رئیس سابق قوه قضائیه در خصوص ماده 187 مرکز مشاوران 

گفت: بنده مخالف نامه  اخیر جمعی از وکال به کمیسیون اصل 90 مجلس هستم.
حســن نوروزی با تأکید بر اقدام صحیح قوه قضائیــه در خصوص آیین نامه اجرایی 
ماده 187 برنامه ســوم توســعه تصریح کرد: در واقع کانون وکال تا حدی به دنبال 
انحصارطلبی است. آیین نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه و بر اساس قانون 
برنامه سوم توسعه بود و اقدامی در راستای توسعه وکالت و در حقیقت گشایش در 

امور قضایی و بیرون کردن جریان وکالت از انحصار بوده است.
وی در خصوص طرح های متفاوتی که در خصوص موضوع وکالت در مجلس مطرح  
شــده بود، گفت: بیشتر طرح هایی که در خصوص وکالت مطرح شده بودند چون به 
سمت انحصارطلبی و بسته نگه داشتن فضای بازار خدمات حقوقی سوق داده  شده بود، 

در کمیسیون حقوقی و قضایی رد شدند.

 کانون وکال دنبال انحصارگرایی است
نوروزی در خصوص صحت ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اظهار داشت: به نظر 
من در برنامه ششم توسعه به نحوی به ایثارگران مرکز مشاوران و... اشاره  شده است 
و این مفاهیم تعریف  شده هستند؛ از این رو برنامه ششم توسعه بر ماده 187 قانون 
برنامه ســوم توسعه صحه گذاشته و مشکلی ایجاد نمی کند، بنابراین شکایت کانون 

وکال بی جاست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تأکید بر انحصارطلبی کانون 
وکال گفت: کانون وکال به دنبال انحصارگرایی اســت و به دنبال این هســتند که از 
دانش آموختگان حقوقی استفاده نشود. این در حالی است که به نظر می رسد مرکز 
امور وکال و کارشناسان قوه قضائیه و مراکز دیگر را باید در به کارگیری دانش آموختگان 

حقوقی دخالت دهیم.

 پیشنهادی برای اصالح دستگاه قضایی کشور
وی در پایان در خصوص نحوه انتخاب قضات از بین وکال افزود: اکنون فرایند قضات 
به این نحو است که قضات بازنشسته اقدام به دریافت پروانه وکالت در کانون وکال یا 
مرکز مشاوران می کنند؛ اما اگر کشور خواهان اصالح دستگاه قضایی است باید به این 
سمت برود که اوالً افراد در آزمون کانون وکال و مرکز مشاوران قبول شوند سپس در 
این مراکز کار کنند. در مرحله بعد وکالیی که 10 سال وکالت بدون اشتباه و خطا و 

حتی اخطار دارند در دستگاه قضایی به عنوان قاضی به کار گرفته شوند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس مطرح کرد
دریافت حق الوکاله های نجومی تخلف است

مهر:عضو کمیسیون قضایی مجلس، با 
اشاره به مسئله حق الوکاله های نجومی 
گفت: اگــر وکال خارج از آن تعرفه ای 
که رئیس قوه قضائیه مشخص کرده، 

حق الوکاله بگیرند، تخلف است.
محمدعلی پورمختــار در خصوص 
تأثیر و یــا عدم تأثیــر هزینه های 
حقوقــی و قضایی بــر رونق تولید، 

اظهار داشت: هزینه های مربوط به پیگیری امور حقوقی ارتباطی به تولید ندارد و 
این بحث را نمی توان به مسئله رونق تولید ربط داد. وی در خصوص هزینه هایی که 
بنگاه های کوچک اقتصادی مجبور می شوند به وکیل پرداخت کنند، گفت: نحوه 
تعیین حق الوکاله، قانون و آیین نامه دارد و وکال ملزم هســتند که طبق آن عمل 
کنند. وی ادامه داد: حق الوکاله قیمت و هزینه منطقی دارد، بر همان اساس اگر 
کسی چه حقوقی و چه حقیقی، به وکیل مراجعه کند، وکیل طبق آن تعرفه باید 

حق الوکاله بگیرد.
این نماینده مجلس افزود: بر اســاس قانون کسی حق وکالت دارد که اجازه وکالت 

داشته باشد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست:
برنامه ای برای جذب محیط   بان خانم نداریم

ایسنا: فرمانــده یگان حفاظت محیط زیست گفت: برنامه ای برای جذب محیط بان 
خانم نداریم.

سرهنگ محبت خانی با اشاره به شایعات به وجود آمده درباره جذب محیط  بان زن و 
شرایط سخت شغل محیط  بانی و اینکه این شغل شرایط بدی همچون دوری از خانه 
را دارد، ادامه داد: از طرفی، مگر ما شکارچی زن داشته ایم که محیط بان زن بخواهیم؟

او با اشاره به پیشنهاد پوشش کارشناسان آموزش در مدارس دخترانه، ادامه داد: برخی 
از رسانه ها از صحبت های من برداشت نادرست داشته اند، اما الزم می دانم که یک بار 
دیگر به طور شفاف بگویم که ما فقط در طرح »یک ساعت با محیط بان« در مدارس 

دخترانه از کارشناسان خانم با لباس محیط   بانی به طور نمادین استفاده کنیم.

یک مسئول در وزارت بهداشت بیان کرد
آخرین اقدامات برای ترویج »زایمان  بدون درد«

ایسنا: مدیرکل دفتر ســالمت جمعیت، خانواده و مــدارس وزارت بهداشت درباره 
اقدامات وزارت بهداشت برای ترویج زایمان های طبیعی مانند زایمان بدون درد توضیح 
داد. دکتر حامد برکاتی با اشــاره به ایجاد بیمارستان های دوستدار مادر و دوستدار 
کودک در راســتای بهبود شــرایط زایمان طبیعی، افزود: در حوزه بیمارستان های 
دوستدار مادر و دوستدار کودک دستورعمل هایمان را به روز کرده ایم و با توجه به اینکه 
خدمات استانداردتری در این بیمارستان ها ارائه می شود که بر اساس استانداردهای 
سازمان جهانی بهداشت و یونیسف، تعیین شده اند، وزارت بهداشت تالش می کند تا 

این بیمارستان ها را تقویت کند
برکاتی با بیان اینکه بیمارســتان های دوســتدار کودک و دوستدار مادر دو موضوع 
جدا هســتند، هرچند که در گستره یک بیمارســتان قرار دارند، اظهار کرد: در این 
بیمارستان ها 10 خدمت مجزا ارائه می شود. به عنوان مثال بحث ارائه آموزش به هر 
دو گروه ارائه دهنده خدمت و گیرنده خدمت وجود دارد. از طرفی ساختار فیزیکی و 
محیط ارائه خدمت در آن ها متفاوت است. به عنوان مثال در بیمارستان های دوستدار 
کودک، مادر و نوزاد با هم در یک اتاق هستند. از طرفی این بیمارستان ها در موعدهای 
مشخص مورد غربالگری قرار می گیرند و وضعیت مادران نیز در این بیمارستان ها تا 

مدتی بعد از تولد نوزاد ادامه دارد.

امروز برگزار می شود
جلسه فوق العاده برای کنکورهای سراسری 

مهر: رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشــور از برگزاری جلسه فوق العاده 
شورای ســنجش و پذیرش دانشجو 
بــرای بررســی وضعیــت برگزاری 
کنکورهای سراســری به دلیل وقوع 

سیل در برخی نقاط کشور خبر داد.
دکتر ابراهیم خدایی افزود: با توجه 
به وقوع سیل در برخی استان های 

کشــور و همچنین در پیش بودن آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98، 
بررسی وضعیت برگزاری آزمون های کشوری نیازمند جلسه شورای سنجش 

و پذیرش دانشجو است.
وی افزود: از همین رو جلسه فوق العاده شورای سنجش و پذیرش دانشجو امروز شنبه 
۲۴ فروردین ماه 98 برگزار می شــود و تصمیم نهایی در مورد برگزاری آزمون های 

سراسری سال 98 اتخاذ می شود.

خـــبر

خبر

 گروه جامعه/محمود مصدق  ســرانجام 
هفته گذشــته هیئت وزیران به پیشــنهاد 
مشــترک وزارتخانه های بهداشــت و رفاه و 
ســازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین 
تأیید شورای عالی بیمه سالمت، تعرفه های 
خدمات تشــخیصی و درمانی در سال 98 را 

ابالغ کرد.
کلیات تعرفه های خدمات پزشکی سال 1۳98 
پس از چند سال، قبل از آغاز سال جدید در 
هیئت دولت تصویب شــد؛ به طوری که این 
تعرفه ها در بخش دولتی به طور میانگین 10 
و در بخش خصوصی 1۳ درصد رشد داشت. 
بر این اساس تعرفه ویزیت پزشکان در بخش 
دولتی و خصوصی 8 درصد، هتلینگ بخش 
دولتی 1۵ درصد و هتلینگ بخش خصوصی 
۲۵ درصد رشد داشــته است. با این حال و 
بر اساس مشاهدات میدانی ما آنچه مشاهده 
می شــود اختالف بســیار میان تعرفه های 
بخش خصوصی و دولتی است.حال پرسش 
این است که آیا این اختالف هزینه میان دو 
بخش یاد شــده منطقی است و دیگر اینکه 

مبنای تعیین این تعرفه ها چیست؟

 چگونگی محاسبه تعرفه های خصوصی
حجــت اهلل مقیمی، معاون ســابق نظارت و 
برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی نیز که در 
حال حاضر مدیریت یک مرکز چشم پزشکی 
را در خیابان جمالزاده تهران به عهده دارد به 
قدس می گوید: تعرفه های پزشکی در بخش 
دولتــی و خصوصی بر اســاس کتابی به نام 
ارزش های نسبی انجام می گیرد و قیمت ها 
هر ساله توسط وزارت بهداشت اعالم می شود. 
وی با اشــاره به اینکه تعرفه هایی که بخش 
خصوصی از بیماران دریافت می کند در واقع 
تابعی از سود سرمایه، هزینه های موادمصرفی 
و اســتهالک اســت، می گوید: اما در قیاس 
بین دو بخش یاد شده از لحاظ تعرفه ها باید 
گفت؛ هزینه ها در بخش دولتی خیلی ارزان تر 
از بخش خصوصی اســت. دوم اینکه بیمه ها 
بخش دولتی را خیلی بهتر از بخش خصوصی 
تحت پوشش قرارمی دهند. البته سازمان های 
بیمه ای به بخش خصوصی همان درصدی از 
تعرفه را می دهند که به بخش دولتی پرداخت 

می کنند که این در حقیقت خیلی ناعادالنه 
اســت. وی با بیان اینکه در بخش خصوصی 
تعرفه پزشــک متخصص و فوق تخصص به 
ترتیــب ۳8 و ۴9 هزار و 700 تومان اســت 
و در بخــش دولتی نیز تعرفه متخصص 1۴ 
هزار و 700 تومان، تعرفه فوق تخصص 18 
هزار تومان و تعرفه فوق تخصص روانپزشک 
هم ۲1 هزار تومان اســت، تصریح می کند: 
با ایــن وجود تعرفه ای که فوق تخصص این 
مرکز از یک بیمــار می گیرد ۳0 هزار تومان 
است. ضمن اینکه بسیاری از پزشکان حاشیه 
کالنشــهرهای کشور مثل دشــت ورامین، 
اسالم شهر، سلطان آباد، پاکدشت و... کمتر از 
تعرفه های مصوب از بیماران دریافت می کنند. 

 دولت نظارت نمی کند
سید رضی نوری؛ عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس شورای اســالمی هم در گفت و گو با 
قدس در ایــن زمینه می گوید: تعرفه بخش 
خصوصی بسیار باالتر از بخش دولتی است. 
باید فاصله زیاد بین تعرفه های بخش دولتی و 
خصوصی کاهش یابد. یعنی باید تعرفه بخش 
خصوصی تعدیل شود. در واقع الزم است تا 
تعرفه های پزشکی از ســوی یک مجموعه 
واحــد تعیین شــود وگرنه نظام پزشــکی 

همچنان تعرفه ها را افزایش می دهد.
نوری که خود از جامعه پزشکان کشور است 
از تعیین میزان تعرفه های پزشــکی توسط 
دو مرجــع مختلف خبر می دهد و می گوید: 

در حــال حاضر دولت بــرای بخش دولتی 
تعرفه ها را تعیین و اعالم می کند و سازمان 
نظام پزشکی هم تعرفه های خودش را تعیین 
و اعمال می کند.در واقع طبق قانونی که در 
مجلس ششم تصویب شد تمام اختیارات در 
زمینه تعرفه ها به نظام پزشــکی داده شد و 
این موضوع موجب شده تا این سازمان ساز 
خودش را بزند و تعرفه هــا را افزایش بدهد 
به طوری کــه به دلیل باال بودن تعرفه ها در 
بخش خصوصی، فقط افراد متمول می توانند 
از امکانات و مراکز درمانی این بخش استفاده 
کنند. وی با اشــاره به اینکه نظارت مناسبی 
از طرف دولــت در زمینــه تعرفه ها اعمال 
نمی شود، تصریح می کند: تعیین تعرفه های 
پزشــکی از ســوی دولت و ســازمان نظام 
پزشــکی موجب شــده تا هر سال فاصله ها 
و مشــکالت درمانی بیشــتر و ساماندهی 
حوزه سالمت سخت تر شود.  نماینده مردم 
شوش در مجلس شورای اسالمی از ضرورت 
هماهنگی بین دســتگاه های متولی سخن 
می گوید و می افزاید: باید تعرفه ها به گونه ای 
تعیین شــود که به مردم فشار وارد نشود و 
قشر متوسط جامعه بتواند از بیمارستان های 
بخش خصوصی اســتفاده کند تا فشارفعلی 
از دوش بیمارســتان های دولتی که پس از 
اجرای طرح تحول سالمت بیشتر هم شده 
است، کاهش یابد. وی ادامه می دهد: ما انتظار 
داریم که وزارت بهداشت و درمان در تعیین 
نرخ های منطقی در مراکز درمانی خصوصی، 

ورود قاطع داشته باشد و اگر خأل قانونی در 
راستای تصحیح تعرفه های درمانی مشاهده 
می کند با ارائه گزارشــی به بهارستان اطالع 
دهد تا بتوان وضعیت تعرفه های درمانی در 

بخش خصوصی را ساماندهی کرد.

 تعرفه های خصوصی منصفانه است!
دکتر ایرج خســرونیا رئیس انجمن جامعه 
پزشــکان داخلــی ایران هم معتقد اســت 
اختــالف تعرفه یا هزینه تمام شــده بخش 
دولتی و خصوصی زیاد اســت.  وی با بیان 
اینکه هزینه های موادمصرفی، اســتهالک، 
ساخت یا اجاره مراکز درمانی، پرداخت حقوق 

پرسنل درمانی و... در بخش 
خصوصی از عمده دالیل باال 
بودن تعرفه های این بخش به 
نســبت بخش دولتی است، 
در  نظرم  تصریح می کند:به 
حال حاضــر تعرفه هایی که 
برای بخش خصوصی تعیین 
شــده منصفانه است، چون 
قیمت ها از ســوی دولت و 
شــورای عالی بیمه تعیین 

می شود و بیشتر بیمارستان ها 
نیز با همین تعرفه ها ارائه خدمت می کنند.

 یک بار تعرفه ها واقعی شود
سید مرتضی عدیانی معاون بیمه سازمان بیمه 
ســالمت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا 
میزان اختالف موجود در تعرفه های پزشکی 
بخش دولتی و خصوصی منصفانه اســت یا 
اینکه باید تغییراتــی در آن ها صورت بگیرد، 
می گوید: تعرفه ها در کشور واقعی نشده است و 
باید یک بار برای همیشه تعرفه ها واقعی شود؛ 
بنابراین اگر بخواهیم در وضعیت موجود و به 
تناسب رشد اجتماعی و... تعرفه ها را ارزیابی 
کنیم شاید حتی میزان تعرفه های فعلی کم 
هم باشد، ولی یکسری چیزها هم اضافه است، 
اما اگر بخواهیم به همین شــکل و بر مبنای 
رشد سنواتی ارزیابی کنیم آن وقت باید گفت 
خیر. بعضی ســال ها اصالً رشــد نداشتیم یا 
بعضی از سرفصل ها هیچ رشدی نداشته اند و 

بعضی سال ها زیادی رشد داشته اند. 

اختالف فاحش هزینه خدمات در بخش دولتی و خصوصی

نظارت دولت درتعیین تعرفه های پزشکی مناسب نیست

باید تعرفه های 
پزشکی از سوی 

یک مجموعه واحد 
 تعیین شود 

وگرنه نظام پزشکی 
همچنان تعرفه ها را 

افزایش می دهد

بــــــرش

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد
تصویب نظام جامع مشاوره و 

هدایت تحصیلی

ایســنا: مهدی نویدادهم؛ دبیرکل شورای عالی 
آمــوزش و پرورش گفت: نظام جامع مشــاوره و 
هدایت تحصیلی اکنون مراحل نهایی خود را طی 
می کند و در نخستین جلســات شورای عالی در 
سال جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مهدی 
نوید ادهم افزود: قصد داریم در سال 98 چند خرده 
نظام ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش را به 
تصویب برسانیم که در دستور کار قرار گرفته است.
نویدادهم همچنین به تعیین تکلیف قانونی برای 
ارائه برخی خدمات آموزشــی تربیتی در مناطق 
محروم مرزی، مناطق آزاد و مدارس خارج از کشور 
اشــاره کرد و گفت: این موارد نیز در سال 98 در 
دســتورکار قرار خواهد گرفت، اکنون متون این 
قوانین برای بررسی آماده شده است. وی به استقرار 
سامانه رصد پیشرفت سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش نیز اشاره و اظهار کرد: این سامانه اکنون 
مستقر شده است و امور اجرایی آن در حال انجام 
اســت. ما ارزیابی های خود را داریم و آمار و ارقام 

مربوطه را وارد آن سامانه می کنیم.

استاد جامعه شناسی شهری:
برنامه های آمایش سرزمین جدی 

گرفته نشده است
ایرنا: استاد جامعه شناسی شهری مقابله با بالیای 
طبیعی را نیازمند برنامه ریزی بلندمدت دانســت 
و گفت: در ســطح کالن بایــد برنامه ریزی های 
منطقه ای، آمایش ســرزمین و طرح های کالبدی 
مورد توجه قرار گیرد در حالی که هیچ گاه جدی 

گرفته نشده است.
»پویا عالءالدینی« افزود: سیل مانند زلزله نیست؛ 
قبــل از وقوع ســیل می تــوان آن را پیش بینی 
 کرد. سیســتم های هشــداردهنده، هواشناسی و 
آب ســنج ها می توانند از طریق وســایل ارتباطی 
مدرن وقوع ســیل را پیش بینی کنند. وی گفت: 
به دلیل زمین خواری ها و ساخت و سازهای انبوه 
غیرمجاز و غیراصولی، شــن ها و ماســه ها از کف 
رودخانه ها برداشت شده است و این برداشت ها بر 
شدت وقوع سیل می افزاید. استاد دانشگاه تهران 
با تأکید بر تغییر رویکرد در اقتصاد سیاسی اظهار 
داشت: زمین خواری ها، جنگل خواری ها و رودخانه 
خواری ها موجب افزایش خسارات سیل شده، این 
در حالی است که قانون جامع حدنگار »کاداستر« 
اجرا نشده است. اکنون زمان مناسبی برای مقابله 
با فســادهایی از این قبیل است و باید تاب آوری 
مردم در حوزه های غیررســمی، بومی و هشداری 

برجسته تر شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
رتبه بندی معلمان تصویب نشود، 

بودجه ای داده نمی شود

خانه ملت: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با اشاره به اینکه روال قانونی باید طی شود، 
اختصاص بودجه نظام رتبه بندی معلمان را در گرو 

تصویب الیحه آن در مجلس دانست.
داود محمــدی گفت: با توجه بــه بودجه اندکی 
که برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان در ســال 
98 پیش بینی شــده، باید به منظور منتفع شدن 
فرهنگیان از این قانون، اعتبار مصوب مجلس هر 
چه ســریع تر و در ماه های ابتدایی سال اختصاص 
پیدا کند. وی افزود: با وجود اظهارات کارشناسی 
و نگرانی معلمان و فرهنگیان، پس از بررسی بسیار 
در نهایت بودجه ۲000 میلیاردی برای اجرای نظام 
رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شد که رقم بسیار 
پایینی محسوب می شــود و جوابگوی بسیاری از 

موضوعات مرتبط نیست.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:
حدود ۴۰ درصد اقالم آرایشی و 

بهداشتی کشور قاچاق است
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: متأسفانه حدود 
۴0 درصد از اقالم آرایشــی و بهداشتی در کشور 

قاچاق است.
کیانوش جهانپور گفت: متأسفانه حدود ۴0 درصد 
از اقالم آرایشی و بهداشتی در کشور قاچاق است، 
درباره فــراورده قاچاق هم اصل براین اســت که 
جعلی و تقلبی اســت، مگر اینکه خالف آن ثابت 
شود، زمانی که از فراورده قاچاق استفاده می شود، 
مواردی مانند رنگ های تقلبی و فلزات سنگین و 

هزار و یک مشکل دیگر بر آن محتمل است.
وی در ادامــه بیان کرد: در زمینــه قاچاق جدا از 
برخوردهای گذشــته انتظامــی، قضایی یا حوزه 
ســالمت در موضوع پیشــگیری، مصون سازی و 
فرهنگ سازی در نظر است تا مردم کاالهای قاچاق 

را هم بشناسند و از آن ها استفاده نکنند.

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

عقیل رحمانی: سه سارق حرفه ای که عالقه شدیدی به سرقت 
طال و جواهرات داشتند، در پی اقدامات تیم دوم عملیات ویژه پلیس 

آگاهی استان در مشهد و تهران ردزنی و دستگیرشدند.

 باندی که عالقه به سرقت طال داشت!
اواخر سال گذشته بود که به واسطه ارجاع مرجوعه ای قضایی ازشعبه 
609 دادسرای ناحیه 6 مشهد، پرونده سرقت های حرفه ای اعضای 
باند »شــکارچیان طال« روی میز رئیــس اداره عملیات ویژه پلیس 
آگاهی اســتان قرار گرفت.  با توجه به استفاده سارقان حرفه ای از 
شیوه ای خاص برای رقم زدن سرقت ها، سرهنگ حسین جوانبخت 
پرونده را برای ردزنی فوری عامالن جرم در اختیار تیم دوم عملیات 
ویژه پلیس آگاهی اســتان قرار داد. بر همین اساس بود که سرگرد 
قرائی بررســی های فنی و پلیســی را روی پرونده متمرکز کرد. در 
مرحله اول تیم زبده مأموران پلیس آگاهی استان سه شاکی پرونده 
که از خانه های آن ها در مناطق بلوار فرهنگ، معلم و کالهدوز به یک 
شیوه مشابه سرقت شده بود را مورد تحقیق قرار دادند. در این گام از 
اقدامات فنی بود که امتداد یکی از شاخه های تحقیقاتی برای مأموران 
مشخص کرد که تمامی این سرقت ها توسط سه نفر به وقوع پیوسته 
است. از سوی دیگر معلوم شد که اعضای باند حرفه ای که به سرقت 
طال و جواهر به نوعی اعتیاد و عالقه دارند! در این سرقت های انجام 

شده بیش از یک میلیارد تومان طال و... سرقت کرده اند.

  رد زنی متهمان در مشهد و پایتخت
از طرفی آن ها برای منحرف کردن مســیر رد زنی های پلیس در 

سرقت ها از دو خودرو پژو پارس و ۴0۵ بهره می بردند و اقداماتی در 
این راستا صورت می دادند که هویت مالک خودرو ها مشخص نشود، 
اما غافل از اینکه کارآگاهان در مدت کوتاهی توانستند هویت مالک 
خودرو ها و در پی آن هویت هر ســه مجرم حرفه ای که بین ۳0 تا 

۳۵ سال سن داشتند را شناسایی کنند.
مأموران پلیس آگاهی با اســتفاده از شــیوه های نوین پلیسی 
رد زنــی اعضای باند »شــکارچیان طال« که پس از شناســایی 
آپارتمان های خالی از ســکنه در نیمه های شــب دست به کار 
می شــدند و پس از تخریــب دِر ورودی ســاختمان اقدامات 
مجرمانه خود را رقم می زدند آغاز کرده و ســرانجام توانستند 
محل حضور هر ســه سارق را در مشهد و تهران شناسایی و هر 

سه نفر را زیر چتر اطالعاتی خود بگیرند.

  سارقی که بساز و بفروش هم بود!
پس از این اقدام ماجرا به اطالع بازپرس »نخبه زعیم« رســید و در 
پی آن اعالم شد که یکی از سارقان به جز عضویت در باند سرقت 
در حوزه ساخت و ساز ملک در مشهد هم فعالیت دارد و در حال 

حاضر یک ملک چند طبقه در دست ساخت دارد!
پس از اعالم نتیجه اقدامات فنی، عملیات دستگیری متهمان به 
صورت همزمان در مشهد و تهران کلید خورد و کارآگاهان تیم 
دوم عملیات ویژه پلیس آگاهی استان چند روز پیش نخستین 
عضو باند که در ساخت و ساز هم فعال بود را زمانی به محاصره 
خود در آوردند که در حوالی جاده ســرخس مشهد و با یکی از 
چک های مسروقه بین بانکی که رقم آن را دستکاری و عدد ۲60 
میلیون تومان را روی آن درج کرده بود و حدود 1۲۵ گوســفند 
خریده بود! در ادامه متهم دســتگیر شد. در عملیات دستگیری 
همزمان بعدی که آن هم در مشهد صورت می گرفت دیگر عضو 
باند در محل اختفایش و در حالی که در خواب خرگوشی به سر 
می برد، زمانی از خواب پرید و خودش را درمحاصره پلیس دید 
که سردی دستبند فوالدی را دور دستانش احساس کرد؛ آخرین 
عضو باند هم در تهران و طی سومین عملیات ضربتی دستگیر و 

خودروهای مورد استفاده در سرقت هم توقیف شد.

  کشف 600 میلیون از اموال سرقتی 
پس از متالشی شدن باند سرقت »شکارچیان طال«، متهمان به مقر 
پلیس آگاهی اســتان منتقل و مورد بازجویی قرار گرفتند. در پی 
این اقدام حدود 600 میلیون تومان از اموال سرقت شده از ناحیه 
متهمان کشف و از سوی دیگر مشخص شد که اعضای باند حدود 6 

سرقت طال و جواهر در سطح شهر مشهد رقم زده اند. 
از همین رو با دستور مقام قضایی اقدامات پلیسی برای کشف اموال 

سرقت شده و مالباختگان پرونده همچنان ادامه دارد.
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با تالش مأموران عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان رضوی 

اعضای باند »شکارچیان طال« دستگیر شدند

تسنیم:سخنگوی اورژانس 
کشور از فوت هفت نفر و 
مصدومیت هفت تن دیگر 
در جریان تصادف شــدید 
در اتوبان تهران ــ ســاوه 
خبر داد. خالدی سخنگوی 
تشریح  کشوردر  اورژانس 

چگونگی این رخــداد تلخ بیان کرد: پــس از وقوع تصادف 
بین چند خودرو سواری درفاصله ۲0 کیلومتری شهر تهران، 
ناگهان یک دســتگاه اتوبوس نیز به خودروهای متوقف شده 
برخــورد می کند که این برخورد منجر بــه انفجار خودروها 
می شــود. وی ادامه داد: در حالی که خودروهای حادثه دیده 
در حال سوختن بودند، تعداد دیگری خودرو در الین مخالف 
مسیر، متوقف و سرنشینان مشغول تماشای صحنه تصادف 
بودند که همین اقدام در آن مســیر هم سبب بروز تصادف 
جدیدی شد. سخنگوی اورژانس کشور ادامه داد: برای امداد 
رسانی 7 دستگاه آمبوالنس، یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و 
یک فروند بالگرد به محل حادثه اعزام شد. گزارش های اولیه 
از مصدومیت 7 نفر و جان باختن 7 فرد دیگر بر اثر شــدت 

سوختگی حکایت دارد.

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی خراسان رضوی 
از دســتگیری دو عامل 
اصلــی ســرقت های به 
عنــف در مشــهد خبر 
داد. سردار محمد کاظم 
تقــوی در تشــریح این 

خبر گفت: با توجه به گزارش ســرقت های به عنف ســریالی از 
شهروندان در محدوده شهرک شــهید رجایی مشهد و وصول 
شــکایت مالباختگان، دستورات الزم صادر شــد.  وی افزود: در 
این رابطه تیم های دایره تجسس کالنتری شهید رجایی پس از 
بررسی علمی محل های وقوع سرقت و بررسی سرنخ های موجود 
دو عامل اصلی این سرقت های به عنف که با موتورسیکلت آپاچی 
سبز رنگ مرتکب جرم می شدند را چهره زنی کردند. وی گفت: 
از همین رو مأموران کالنتری شــهید رجایی پس از ردزنی های 
گسترده مخفیگاه دو متهم ۲۵ ساله را که دارای سوابق کیفری 
نیز هستند شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در اقدامی 
غافلگیرانه هر دو مجرم را دستگیر کردند. وی ادامه داد: دو متهم 
که در برابر ادله و شواهد موجود راهی جز بیان حقیقت نمی دیدند 

تاکنون به ارتکاب ۲۵ فقره سرقت اعتراف کرده اند.

مرزبانی  فرمانــده  مهر: 
خوزستان از امداد و نجات 
6 ملوان و خدمه شــناور 
غرق شده توسط مأموران 
پایــگاه دریابانی آبادان از 
خلیج  شــمالی  آب های 

فارس خبر داد.
ســردار عبداله نظرپور اظهار کرد: پنجشنبه گذشته برابر اعالم 
بی سیمی از طریق کانال بین المللی مبنی بر غرق شدن یک فروند 
لنج تجاری به علت نقص فنی و توفانی بودن دریا، با کنترل اداره 
بندر و دریانوردی آبادان تماس گرفته شد که آن ها اعالم داشتند 
شناور ناجی )امداد و نجات دریایی( برای کمک رسانی به محل 
اعزام شــده اما به دلیل مواج و توفانی بودن دریا و همینطور نوع 
شــناور قادر به پهلوگیری نبوده اند. وی افزود: در ادامه به خاطر 
نجات جان خدمه شناور که مدام درخواست کمک می کردند، در 
یک اقدام جهادی دریابانان آبادان با شناور سازمانی به محل اعزام 
و خوشبختانه هر 6 خدمه شــناور در حال غرق شدن را نجات 
دادند. فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: در بررسی های به 
عمل آمده مشخص شد لنج تجاری حامل بار موادغذایی و ظروف 

یک بار مصرف بوده که دچار حادثه می شود.

فرمانده  مرزبانی خوزستان خبر دادپلیس پایان کار سارقان حرفه ای را رقم زد در کنار تصادف، تماشای آن هم حادثه آفرید!
 ۱۴ کشته و مجروح 

درپی تصادف زنجیره ای
 ۲۵ فقره سرقت به عنف 

در کارنامه سیاه آپاچی سواران
 نجات جان ۶ ملوان 

ازآب های خلیج فارس
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روزنامـه صبـح ایـران

احتمال خاتمه یافتن سال تحصیلی در برخی مناطق سیل زده     خرم آباد-قدس: وزیر آموزش وپرورش با بیان اینکه برای مناطقی احتمال خاتمه یافتن سال تحصیلی را خواهیم داشت، گفت: در خوزستان 
به دلیل گرمای زودرس و همچنین پلدختر این مشکل را خواهیم داشت. سید محمد بطحایی گفت: در صورت خاتمه یافتن زودتر از موعد سال تحصیلی، ارزشیابی تا همان جایی که تدریس شده انجام می گیرد. وی 

افزود: برای دانش آموزان کنکوری نیز با وزارت علوم مذاکراتی صورت گرفته و در خصوص سهمیه اختصاصی برای مناطق سیل زده تصمیم گیری می شود. 

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

 سنندج/ قدس  بدون شک این جمله 
کارشناسان مبنی بر اینکه قطع درختان 
خود بسترساز سیل های ویرانگر اخیر بوده 
است در بسیاری از گزارش ها و تحلیل های 
ارائه  شده با گوش شما آشناست، اما به نظر 
می رسد که برخی افراد تنها به جیب خود 
فکر می کنند و کلماتی مانند ایران آباد یا 

ثروت ملی جنبه استهزاء دارد.
درحالی  که هنوز اثرات مخرب ســیل از 
دامنه های زاگرس پاک نشــده اســت و 
بسیاری از خانواده های ایرانی 
را داغــدار کرده اســت، اما 
دالالن چوب و ســودجویان 
حاضر نیستند لحظه ای تبر 
خود را زمین گذاشته و اجازه 
نفس کشیدن به طبیعت را 

بدهند.
 چندی پیش روزنامه قدس 
از منطقه ارسباران در استان 
آذربایجان غربی گزارشی را 
درختان  قلع وقمع  بر  مبنی 
منتشــر کرد که بسیاری از 
مسئوالن در پاســخ به این هشدار، قطع 
درختان را در باغات شخصی قلمداد کردند 
و این در حالی است که بنا بر گزارش های 

محلی هنوز این قلع وقمع ادامه دارد.
متأســفانه اجرایی شدن طرح ممنوعیت 
بهره برداری کامل از جنگل های شــمال 
و اجــرای برنامــه تنفس به بــای جان 
جنگل های زاگرس تبدیل  شــده اســت 
و قطــع درختــان و تب قاچــاق چوب 
در اســتان های آذربایجان غربــی، ایام، 
کردســتان، چهارمحــال و بختیاری باال 

گرفته است.

چنــدی اســت کــه درختان از اســتان 
کردستان تا آذربایجان شرقی و آذربایجان 
غربی و ایام در امان نیستند و با توجه به 
تصویب قانون تنفس 10 ساله جنگل های 
شمال کشور، واســطه ها و دالالن صنایع 
چوبی و کارخانجات تولید کاغذ برای تأمین 
چوب آالت به این استان ها هجوم آورده اند.

جنگل هــای زاگرس بــا ۶ میلیون هکتار 
مســاحت حدود ۴0 درصــد جنگل های 
ایران را تشکیل می دهد که از شهرستان 
پیرانشــهر در آذربایجان غربی شروع و تا 
بخشی از استان فارس کشیده شده است.

 آمارهای حقیقی اما دردآور
بنا بر گفتــه مدیرکل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری کردســتان در ســال گذشته 
به دنبال بازرســی از ۸00 محموله چوب 
ارسالی از کردســتان به استان های دیگر، 
۴00 محموله بــه وزن ۳00 تن غیرمجاز 

و قاچاق شناسایی  شده است.
براســاس آمار ارائه  شــده از سوی یگان 
حفاظت منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری نیز در سال گذشته 
بیش از 1۳۵ تن چــوب و زغال جنگلی 
قاچاق در اســتان چهارمحال و بختیاری 

کشف و ضبط  شده است. 
همچنین گفته می شــود که در اســتان 
اصفهــان هــم هــر مــاه محموله های 
قاچاق درختان بلوط بســیاری از استان 
 و اســتان های همجــوار بــه ۸00 کوره 
زغال گیری غیرمجاز در شهرســتان های 
اطراف اصفهان می رسد که منجر به تولید 
1۵00 تن چوب زغال در ماه می شــود و 
همین آمار و ارقام که تنها بخش کوچکی 

از معضل پیش آمده را نشان می دهد خود 
گواه اهمیت این موضوع و البته کم کاری 
مسئوالن برای برخورد با این غارت ثروت 

ملی است.
قاچــاق چوب در مناطق زاگرس نشــین 
به حــدی جدی اســت کــه نمایندگان 
این مناطق در مجلس شــورای اســامی 
از رئیس جمهور خواســتار علت بررســی 
بی تفاوتی مسئوالن و دستگاه های متولی در 
رابطه با عدم جلوگیری از قلع وقمع و تاراج 
درختان مناطق غرب کشور و جنگل های 

زاگرس توسط عده ای سودجو شدند.

 جوامع محلی دست به کار شوند
در ایــن رابطه مدیــرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری کردســتان ضمــن اینکه بر 
فعالیــت قاچاقچیان در این اســتان مهر 
تأیید می زند، ابــراز می کند: اجرای طرح 
تنفس در جنگل های شمال و به دنبال آن 
افزایش بی رویه قیمت چوب انگیزه کافی 
برای قاچاقچیان چوب ایجاد کرده تا ضمن 
تأمین نیاز بــازار، به دلیل کمبود چوب از 

سود مناسبی برخوردار شوند.
ســعدی نقش بندی با بیان اینکه همین 
موضوع بای جان جنگل های این استان 
و سایر اســتان های همجوار شده است، 
افزود: بســیاری از ســودجویان شبانه 
برای قطع درختان اقــدام می کنند که 
بــرای مقابله با این هجمه ســودجویان 
باید تمامی جوامع محلی بســیج شوند 
و مقابلــه با آن ها از عهــده یک  نهاد با 
تعــدادی جنگلبان با توجه به وســعت 

جنگل ها امکان پذیر نیست.
وی با اشــاره به اینکه هرگونه جابه جایی 

و حمل چوب در بین شهرها و جاده های 
بین شــهری بدون مجوز رســمی از اداره 
منابع طبیعی جرم محســوب شده و در 
صورت مشاهده پیگیری و برخورد قضایی 
می شــود، ادامه داد: سال گذشته افزون بر 
۸00 محموله چوب در اســتان بازرســی 
شــدند که از این میزان ۴00 محموله به 
وزن ۳00 تن چوب غیرمجاز و قاچاق بود 
که به نفــع دولت ضبط و برای آن پرونده 

قضایی تشکیل شد.
وی ادامه داد: باوجود همه حساسیت ها و 
آگاه ســازی مطلوبی که انجام  گرفته، این 
تنها 2۵ درصــد از حجم کل قاچاق بوده 
و تا زمانی که عزم جــدی برای مقابله با 
این مشــکل ایجاد نشود، نمی توان به این 

موضوع خاتمه داد.
وی همچنین با اشاره به تعدد پرونده های 
تعرض و تخریــب اراضی افــزود: اکنون 
10۴9 پرونده تخریب و تصرف عرصه های 
ملی وجــود دارد که 70 درصد آن مربوط 
به ســال 97 اســت و متأســفانه رد پای 
تخلف قطع درخت در سطح ۴2 هکتار از 

جنگل  های استان مشهود است.
وی گفت: در این راســتا ضرورت دارد تا 
شــورا و دهیارها به عنوان مدیریت بحران 
روســتا وارد عمل شــوند و جوامع محلی 
برای حفظ این میراث گرانبها حساسیت 

بیشتری به خرج بدهند.
وی تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت 
در هر شهرســتان از چهار نفر تشکیل 
شــده که اگر امامان جمعه، ســمن ها، 
دهیاران و شوراها با این یگان همکاری 
مناسبی نداشته باشــند، عمًا کاری از 

پیش نمی رود. 

با هجوم قاچاقچیان چوب به استان های غربی

قانون تنفس »جنگل های شمال« نفس درختان زاگرس را برید

ریزش تونل متروی تهران تکذیب شد
تهــران- قــدس: روابــط عمومی و 
بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و 
حومه )متــرو( با صدور اطاعیه ای ریزش 

تونل مترو را تکذیب کرد.
بنا بر گزارش روابــط عمومی و بین الملل 
شــرکت راه آهن شــهری تهران و حومه 
)مترو(، در این اطاعیه آمده است: شرکت 
راه آهن شهری تهران و حومه ضمن تکذیب ریزش تونل مترو به اطاع می رساند در 
یکی از ایستگاه های در حال ساخت کارگاه خیابان آزادی تقاطع نواب صفوی یکی 
از سازه های فلزی استحکام خاک در حین کار بر روی کارگر افتاده که فرد مذکور 

توسط اورژانس تهران به بیمارستان امام خمینی انتقال یافت.
اطاعیه ادامه یافت: کارگر مذکور فردی 21 ساله می باشد که شرایط عمومی عادی دارد 

و در حال ترخیص از بیمارستان است.

مطب پزشکان بدون » کارتخوان« پلمب می شود
ایالم- تسنیم: دادســتان ایــام از پلمب 
مطب پزشکانی که نسبت به نصب  دستگاه 

پوز »کارتخوان« اقدام نکنند خبر داد. 
افشار خســروی زاد اظهار داشت: در راستای  
نیاز کشور به درآمدهای مالیاتی و با استناد 
بــه آیین نامه تبصــره 2 مــاده 1۶9 قانون 
مالیات های مستقیم، برای جلوگیری از فرار 
مالیاتی پزشــکان، اقدام های عملی اجرای این قانون در دستور کار این دادستانی قرار 
گرفته است. دادستان ایام گفت: ملزم شدن پزشکان به استفاده از پایانه های فروشگاهی 
یا همان دستگاه پوز )کارتخوان( در مطب از یکسو موجب سهولت پرداخت هزینه های 
درمانی و از سوی دیگر موجب ایجاد شفافیت در درآمد پزشکان و اخذ مالیات متناسب 

با درآمد و عدالت مالیاتی می شود و قانون نیز اجرایی می شود.
وی گفت: بنابراین در اجرای قانون آن دسته از پزشکان، دندانپزشکان و پیراپزشکان که 
اقدام به نصب و فراهم آوردن امکان استفاده شهروندان از پایانه های فروشگاهی یا همان 

دستگاه پوز )کارت خوان( نکنند از روز شنبه 2۴ فروردین ماه امسال پلمب می شوند.
دادستان ایام افزود: کلیه مراکز درمانی از جمله دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای 

عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی این دستور را شامل است.

بیش از 3000 کسب وکار در مازندران آسیب دید
ســاری - ایرنا: رئیس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان مازندران با اشــاره 
به خســارت های وارده سیاب های اخیر به 
واحدهای صنفی و صنعتی اســتان، گفت: 
۳0۳۵ واحــد صنعتی و صنفی مازندران در 

این حادثه دچار خسارت شدند.
محمدپور افزود: خســارت به این واحدهای 
صنعتی و صنفی شــامل آبگرفتگی و از بین رفتن وسایل و تجهیزات، تخریب برخی 
معادن بر اثر رانش زمین و آبگرفتگی و از بین رفتن تولیدات و محصوالت این واحدها 

بخشی از خسارت های وارده به این واحدهای صنفی و صنعتی است. 
وی با اشاره به اینکه از این تعداد واحدهای خسارت دیده، 1000 واحد قالیبافی هستند، 
ادامه داد: این واحدها که با صرف هزینه توسط بانوان خانه دار به عنوان اشتغال خانگی 

در منازل فعالیت می کردند در این حادثه خسارت دیدند. 
مدیرکل صنعت مازندران اضافه کرد: عاوه بر خســارت سیاب به واحدهای 
صنفی و صنعتی، این حادثه طبیعی به تأسیسات و زیرساخت های ۶ شهرک 
صنعتی اســتان خسارت زد که بیشترین این خســارت ها مربوط به شهرک 

صنعتی سنگتاب واقع در شهرستان سیمرغ است. 
وی گفت: بعد از فروکش کردن سیاب، میزان خسارت ها بیشتر خود را نشان داده است 
و کارشناسان ارزیابی این سازمان چند بار مجبور به بازدید و ارزیابی خسارت ها شدند تا 

آمار دقیق از میزان خسارت ها مشخص شود. 
به گفته محمد پور سیاب 110 میلیارد تومان به واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی 
مازندران خســارت وارد کرد که بر اساس تصمیمات کشوری و استانی با بخشودگی 
مالیاتی برای واحدهای بیشتر خسارت دیده و پرداخت تسهیات تاش می شود تا این 

واحدها زودتر به مدار کار برگردند.

کشتی » گیله مردی« ثبت جهانی می شود
فرهنگی،  میراث  رشت-قدس: مدیرکل 
گردشــگری و صنایــع دســتی گیــان 
گفت: پرونده کشــتی گیلــه مردی برای 

جهانی شدن آماده می شود.
 شهرود امیر انتخابی در حاشیه مراسم انتخاب 
پهلــوان گیله مرد در فومن گفت: کشــتی 
گیله مردی به  عنوان یک نماد و نشانه پهلوانی 
و مردانگی و به دلیل اهمیت آن در فرهنگ گیان زمین به همراه آیین نیایش آن به 
همت این اداره کل در ســال 1۳90 به شــماره ۴1۴ در فهرست آثار معنوی ایران به 
ثبت رسیده است. وی افزود: هرچند ثبت جهانی این میراث معنوی نیازمند تاش های 
فراوانی در عرصه داخلی و خارجی است، این اداره کل با همکاری دستگاه های متولی 

امر، مراحل ثبت جهانی و تهیه پروپوزال پرونده را در دست تهیه دارد.

کمک های »یونیسف« به گلستان رسید
گرگان-قدس: معاون توســعه مدیریت و 
منابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: 
مرحله اول کمک یونیسف به دانشگاه علوم 
پزشکی استان برای ارائه خدمات بهداشتی 

درمانی به سیل زدگان، وارد گلستان شد.
محمــد نعیمی در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: پس از حادثه ســیاب، تاش برای 
جلب کمک های بین المللی از ســازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان ملل 
متحد )یونیسف( در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: بخشی از کمک ها از طریق 
فرودگاه امام خمینی)ره( وارد کشور و شب گذشته از طریق دو دستگاه کامیون 
وارد گلســتان شــد و از امروز در اختیار مراکز بهداشــتی و درمانی جهت ارائه 
خدمات درمانی به ســیل زدگان قرار می گیرد. نعیمی گفت: این اقام شامل یک 
دستگاه خودرو کمک  دار تویوتا 2019، یک دستگاه دیزل ژنراتور ۴۵ کیلوولت، 
بیش از 20 ســت کامل اقام تشــخیص مراقبت بیماری های عفونی واگیردار و 

مراقبت بیماری های غیر واگیر می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در روزهای آینده اقام دیگری ازجمله ۸0 یخچال، 100 عدد 
کلدباکس، واکسن و ملزومات مراقبت بهداشتی از سوی یونیسف تحویل دانشگاه علوم 

پزشکی گلستان خواهد شد.

پهلوگیری کشتی حامل دام زنده در بندر شهید رجایی
و  بنادر  مدیــرکل  بندرعباس-قدس: 
دریانوردي هرمــزگان از پهلوگیري بدون 
نوبــت کشــتي ۳۶00 تنــي حامل دام 
زنده در بندر شــهید رجایــي و پذیرش 
اساسی  فروند کشــتی کاالی  حداقل10 

دیگر در سال جاری خبر داد. 
بنــا بر گــزارش روابــط عمومــی اداره 
کل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پــور، پهلو دهی بدون نوبت 
کشــتی های حامل کاالهای اساسی ازجمله دام زنده، روغن خوراکی خام، شکر، 
گوشــت منجمد و نهاده های دامی در بندر شهید رجایی را از جمله اولویت های 
بزرگ ترین بندر تجاری کشور دانست و اظهار داشت: در آخرین روز هفته گذشته 
یک فروند کشتی با ظرفیت ۳۶00 تن، حامل دام زنده در بندر خلیج فارس واقع 

در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی پهلو گرفت.
وی افزود: دام های زنده با ابزارهای مخصوص تخلیه از کشتی به کامیون های ویژه حمل 
دام منتقل شدند که بافاصله پس از تخلیه از کشتی مستقیماً به کشتارگاه های استان 

هرمزگان و سایر استان ها ارسال می شوند تا به بازار مصرف عرضه شوند..

سران طوایف سیستان و 
بلوچستان اقدام آمریکا را 

محکوم کردند

زاهدان- ایرنا: شــماری از سران، بزرگان و 
ریش سفیدان طوایف و قبایل و علمای شیعه 
و سنی سیستان و بلوچســتان اقدام آمریکا 
در قرار دادن نام ســپاه در فهرست گروه های 
تروریستی را محکوم و یک بار دیگر حمایت 
و پشــتیبانی قاطع خود را از سپاه پاسداران 

انقاب اسامی اعام کردند.
ســران طوایف و علمای شــیعه و ســنی به 
نمایندگی از سوی اقوام و طوایف و روحانیون 
سیستان و بلوچستان با حضور در سپاه سلمان 
و دیدار با ســردار امان اهلل گشتاسبی یک  بار 
دیگر حمایت قاطع خود را از ســپاه پاسداران 
اعام و اقدام ســخیف ترامپ، رئیس جمهور 

آمریکا را محکوم کردند.
امام  جمعه و مدرس حوزه علمیه خاش در این 
نشست با محکوم کردن حرکت خصمانه کشور 
آمریکا علیه ســپاه پاسداران گفت: سپاه قلب 
تپنده انقاب و مدافع جهان اسام در مقابل 

ظالمان و ستمگران است.
مولوی عبدالستار حسین زهی ادامه داد: ملت 
ایران با این گونــه حرکات روزبه روز بیدارتر و 
هوشــیارتر می شــود و ما علمای سیستان و 
بلوچســتان این تصمیم بی خردانه آمریکا را 

بشدت محکوم می کنیم.

حضور10 هزار جهادگر سپاهی 
در پلدختر 

خرم آباد- تسنیم:  معاون هماهنگ کننده 
لرستان گفت:  ابوالفضل)ع(  ســپاه حضرت 
تعداد 10 هــزار نفر از گروه هــای جهادی 
در مناطــق ســیل زده پلدختــر مشــغول 

خدمت رسانی به مردم هستند. 
سرهنگ علی حســین پازدار اظهار داشت: از 
روزی که ســیل در استان لرستان و بویژه در 
پلدختر اتفاق افتاد ســپاه پاسداران با بسیج 
همه امکانات و مقدورات سازمانی با یک اراده 
جمعی در مرکزیت سپاه و در مجموعه سپاه به 

کمک سیل زدگان شتافت.
پازدار گفت: قرارگاهی تحت الشــعاع قرارگاه 
خدمات رســانی به مناطق آسیب دیده وجود 
دارد که این قرارگاه در سطح استان و نواحی 
فعال  شــده، از هر شهرســتان یک گردان را 
تحت الشعاع گردان امداد و نجات آماده کردیم. 
فرمانده سپاه استان چندین مرحله به پلدختر 
آمده و از نزدیک وضعیت را بازدید کرده، شهر 
براســاس ضرورت به هفت قسمت تقسیم و 
درمجموع هفت ســپاه به عنوان معین استان 

لرستان مشخص شدند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر سپاه استان 
آذربایجان  مرکزی،  تهران، سمنان،  فارس، 
شــرقی، لرســتان، تیپ ۵7 ابوالفضل)ع(، 
گروه 2۴ بعثت، گروه های مهندســی سپاه 
و خیلی از اســتان های دیگر که البته آن ها 
وظیفــه ســازمان یافته نداشــتند و معین 
نبودند در حــال خدمت رســانی به مردم 

سیل زده پلدختر هستند .

زندگی در اردوگاه اضطراری 
به سیل زدگان لبخند زد

هال احمر  جمعیــت  رئیس  اهواز-قدس: 
اهواز گفت: نخستین نوزاد در اردوگاه اسکان 
اضطراری سیل زدگان شهید هاشمی اهواز در 

آخرین روز هفته گذشته متولد شد.
محسن شــیخی علیزاده پنجشنبه بیان کرد: 
پدر و مــادر این نوزاد از اهالی منطقه عین 2 
اهواز هســتند که بعد از جاری شدن سیاب 
در این منطقــه و تخلیه محــل زندگی، در 
اردوگاه اسکان اضطراری شهید علی هاشمی 

در منطقه ۳ اهواز مستقر شده اند.
وی با اشــاره به اینکه اردوگاه شهید هاشمی 
نزدیک شرکت لوله ســازی اهواز است، گفت: 
مادر ایــن نوزاد توســط امدادگران جمعیت 
هال احمر تحویل اورژانس و به بیمارســتان 
امام خمینی)ره( منتقل شد و اکنون حال مادر 

و کودک مطلوب گزارش  شده است.
گفتنی است منطقه عین 2 اهواز از چند روز 
گذشته درگیر سیاب است و اهالی این منطقه 
در اماکن اسکان اضطراری اسکان داده شدند.

متأسفانه اجرایی 
شدن طرح ممنوعیت 
بهره برداری کامل 
از جنگل های شمال 
و اجرای برنامه 
تنفس به بالی جان 
جنگل   های زاگرس 
تبدیل شده است

بــــــــرش

 آالیندگی محیط زیست، به دلیل فرسودگی و کمبود اعتبارات

خط تولید اتوبوس تعطیل است

گزارش خبری

 کرج/ قدس  کانشهر کرج به عنوان مرکز 
اســتان البرز در حالــی از آلودگی هوا رنج 
می برد که تاکنون به دالیل متعدد اقدامی 
برای تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی این 
شهر برداشته نشده و تمامی اهداف از پیش 
تعیین  شــده در این راســتا نیز به دالیل 
تحریم و یا شــانه خالی کردن دولت از زیر 

بار تعهدات به سنگ خورده است.
سال هاست که مسئوالن شهری خودروهای 
فرسوده عمومی و خودروهای تک  سرنشین را 
به دلیل خأل ناوگان حمل ونقل عمومی به عنوان 
عامل اصلی آالینده های هوای کانشهر کرج 
متهم می کنند، اما باوجود گذشت سال ها هنوز 

این عوامل دودزا همچنان دود می کنند.

 فرسودگی ناوگان تاکسیرانی
درحالی که مسئوالن در طی دو سال گذشته 
نوید نوســازی ناوگان تاکسیرانی را دادند، اما 
در اواخر ســال 9۶، با انســداد سایت شرکت 
ایران خودرو و عدم تعهــد دولت در پرداخت 

سهم خود برای نوسازی خودروهای فرسوده، 
تاش برای نوسازی باتکلیف و سرگردان به 
دست فراموشی سپرده شــد و این در حالی 
است که بنا بر گفته مسئوالن شهری یک  سوم 
تاکسی های درون شهری کرج فرسوده هستند 

و بر آلودگی این شهر دامن می زنند.

 پای لنگ اتوبوسرانی
از نــاوگان تاکســیرانی به عنــوان یکــی از 
ستون های ناوگان حمل ونقل عمومی که عبور 
کنیم، اما به ناوگان عمومی اتوبوسرانی در این 
شهر نیز نمی توان دل خوش کرد، زیرا با توجه 
به اینکه دولتمردان این کانشهر آرزوی تردد 
2000 دســتگاه اتوبوس درون شهری را برای 
حل مشکات در این شهر در سر می پرورانند، 
اما این رقم هنوز بنا بر گفته مدیر ســازمان 
اتوبوســرانی از ۴۸0 دستگاه افزایش نیافته و 
بســیاری از اتوبوس های فرسوده این سازمان 
زمینگیر شــدند و به جز دود کردن کاری از 

دستشان برنمی آید.

 قطاری که به مقصد نرسید
از دیگر ســو اجرای خط 2 قطار شهری کرج 
به طول 27 کیلومتر یکــی دیگر از برنامه ها 
و طرح هایــی بود که باهــدف تقویت ناوگان 
حمل ونقل عمومــی و آلودگی زدایی از کرج 
مــورد توجه قرار گرفت، پروژه ای که در میان 
کاســتی های اعتبــاری دوره ســاخت آن از 

پیش بینی ها فراتر رفته است.
به هرحال پروژه قطار شــهری در کش وقوس 
مشــکات مالی و اعتبــاری و اختاف های 
کارفرمایی و پیمانکاری فرصت های سازندگی 
آن کم کم سوخت و اکنون از 27 کیلومتر این 
پروژه، 1۵ کیلومتر تونل حفاری  شده و حتی 
چشم اندازی مشخص برای تکمیل بخشی از 

آن وجود ندارد.
تحریم های ظالمانه و از سوی دیگر پیر شدن 
ناوگان اتوبوســرانی، هر روز بر آلودگی هوای 
کرج افزود ضمن آنکه اقبال مردم نســبت به 

این ناوگان هم کمتر شده است.
آلودگی اتوبوس ها به حدی اســت که حتی 
اعتراض برخی اعضای شــورای اسامی شهر 
کرج را در پی داشــته و بخشــی از آلودگی 
شــهر را متوجه احتراق ناقــص اتوبوس های 

درون شهری می دانند.

 خریدهای عجیب وغریب 
مســئوالن اســتان البرز که همواره درصدد 
بودنــد تــا مشــکل نــاوگان حمل ونقــل 
عمومی کرج را حــل کنند البته در اقدامی 
عجیب وغریب سال 97، افزون بر ۸ میلیارد 
تومان برای خرید اتوبوس هایی هزینه کردند 
که این اتوبوس ها کاربرد فرودگاهی داشتند 
و به هیچ وجه بــرای تــردد در خیابان های 

شهری طراحی نشده بودند.
از میان این همه اقدام های تعجب انگیز، این 
موضوع بیش از همه مسئوالن شورای شهر 

را متعجب کرده بود کــه در جریان خرید 
این ترامباس  ها هیچ صورتجلســه تحویلی 

در کار نبود.
جالب اینجاســت که بنا بر ادعــای منصور 
وحیدی، نایب رئیس شورای اسامی شهر کرج 
برخی اتوبوس های خریداری  شده در سال های 
گذشته فاقد دنده عقب بودند که به اعتقاد وی 
این موضوع باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

 خط تولید تعطیل است
علی اصغــر کمالی زاده، شــهردار کرج در 
پاسخ به این پرسش که چرا فکری به حال 
نوسازی ناوگان فرسوده این شهر نمی شود، 
اظهار می کند: در حــال حاضر خط تولید 
برخی شــرکت های بزرگ اتوبوس ســازی 

کشور تعطیل است.
وی بابیان اینکه نســبت به جمعیت شــهر 
کرج بایــد 1۶00 دســتگاه اتوبوس فعال 
داشته باشیم، ادامه می دهد: متأسفانه کمتر 
از 2۶۸ اتوبــوس در داخل شــهر و همین 
تعداد در خارج از شهر برای خدمت رسانی 

در حال فعالیت هستند.
وی بابیان اینکه مقوله اتوبوس یکی از مواردی 
است که کانشهرها با آن مشکل  دارند، ادامه 
می دهد: پرداخت یارانه به این بخش از مسائل 
مهمی است که باید از سوی دولت مورد توجه 

قرار گیرد.
کمالــی زاده ادامه می دهد: اکنون شــرکت 
اتوبوس ســازی استان ســمنان تنها شرکت 
سازنده این خودروها در کشور است که بتازگی 

برای عقد قرارداد از آن بازدید کردیم.
وی بابیان اینکه قرار اســت ۴0 درصد خرید 
اتوبوس های جدید به شیوه تهاتر و ۶0 درصد 
نقدی باشــد، یادآور می شود: در این زمینه با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت رایزنی شده و 

قرار شده تا در این رابطه حمایت شود.

میهن

خبر

خبر
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

فرمانده نیروی زمینی ارتش پیش از خطبه های نمازجمعه تهران:اقدام آمریکا درباره »سپاه« خودزنی بود    
سیاست: امیر حیدری ، فرمانده نیروی زمینی ارتش پیش از خطبه های نمازجمعه تهران با بیان اینکه آمریکایی ها با اقدام خود علیه سپاه، خودزنی کردند، اظهار داشت: آن ها با این کار، امنیت نیروهای خودشان در 

اقصی نقاط عالم بخصوص نیروهای سنتکام را برای همیشه از بین بردند.

هراس نتانیاهو از استکبارستیزی سپاه
تروریست خواندن سپاه توسط دولت آمریکا در سطوح مختلف، معانی مختلفی دارد و به 
عبارتی باید از منظرهای مختلفی به این موضوع نگاه کنیم. اتهام آمریکا به سپاه پاسداران 
از منظر داخلی به این معنی است که دولت آمریکا در تصمیم گیری های خود مستقل 
نیست و محافل صهیونیستی دارای نفوذ و گروه های نفوذی صهیونیستی در تصمیم 
گیری های سیاست خارجی آمریکا و تصمیم های مهم غرب آسیا نقش دارند و این برای 
مردم آمریکا بسیار خفت آور است و برای دولت آمریکا نشان دهنده ضعف و زبونی و ذلت 
آن ها در مقابل محافل صهیونیستی است که خواسته های رژیم صهیونیستی را لحاظ 
می کنند. نکته دیگر این است که در مجموع مردم آمریکا نسبت به سیاست های ترامپ، 
بسیار بدبین هستند، بخصوص که ترامپ با سیاست های غلط خود در دنیا چهره آمریکا 
را منفور نشان می دهد و نه تنها در مقابل مسلمانان کشورهای جهان سوم سیاست های 
زشتی اتخاذ می کند بلکه در برابر همه کشورها به صورت یک دولت پیمان شکن ظاهر 
شده است، مصداق آن اینکه نه تنها ترامپ بر پیمان برجام متعهد نماند بلکه از معاهده 

اقلیمی پاریس هم  خارج شد. 
اتهام ترامپ مبنی بر تروریســت خواندن ســپاه در حوزه بین المللی هم در نظر دیگر 
کشــورها، اقدامی غیرمعقول، ابلهانه، غیرمنطقی و مخالف با قوانین بین المللی تلقی 
می شود و به عبارتی همه کشورهای جهان با شناختی که از ترامپ دارند معتقد هستند 
که این اقدام دولت آمریکا یکی از ده ها اقدام زشت، غیرقانونی، غیرمنطقی و ابلهانه ترامپ 
است و در عرصه عمل، نتیجه ای جز از بین بردن بودجه آمریکا و کاهش اعتبار آمریکا 

نزد دیگر کشورها نخواهد داشت. 
از منظر جهانی هم این اقدام ترامپ یکی از حقه های نتانیاهو، جهت پیروزی در انتخابات 
است و ظاهراً تا کنون هم پیروزی انتخاباتی با نتانیاهو بوده است. به عبارتی دیگر، در 
منظر جهانی این اقدام آمریکا پوششی برای ادامه نخست وزیری نتانیاهو و ادامه کار این 
گروه افراطی در اســرائیل است، گروهی که در 10 سال گذشته جنگ های مختلفی را 
صورت داده و کشــتار زیادی از کودکان فلسطینی انجام داده است و آمریکایی ها همه 
سیاست های خود را برای برد انتخاباتی حزب افراطی نتانیاهو هزینه کردند؛ حزب افراطی 
نتانیاهو که مقدسات مسلمانان و مسیحی ها را در بیت المقدس نادیده گرفته و منطقه 
اشغالی جوالن را جزو خاک رژیم صهیونیستی تلقی کرده است و 6 جنگ مختلف علیه 
غزه شروع کرد و در نهایت ناگزیر به آتش بس شد.  نتانیاهو در آدم کشی بسیار مشهور 

است و به عنوان فردی بسیار خشن و افراطی تلقی می شود. 
ترامپ در تصمیم خود علیه ســپاه ایران و تروریســت خواندن ســپاه پاســداران، از 
رژیم صهیونیســتی دفاع کرده اســت کــه در کارنامه نتانیاهو حمایت گســترده از 
داعش دیده می شــود و این نکته ای بســیار مهم اســت. نتانیاهو اصلی ترین حامی 
داعــش در عرصه عمل بــوده و در عرصه طراحی و برنامه ریــزی هم همکار غربی ها 
در پیدایش داعش بوده اســت و علت اینکه آمریکا با طراحی صهیونیســم، ســپاه را 
 تروریســت می خواند در واقع هراســان و نگران هستند که سپاه پاسداران به آمریکا و 
رژیم اشــغالگر قدس اجازه حمایت از داعــش و دیگر گروه های تکفیری را در منطقه 

نمی دهد و مصداق آن پیروزی مقاومت مردم سوریه بر استکبار جهانی است.

 سیاست/ عماد اصالنی  سفر منطقه ای برهم صالح در 
کسوت ریاست جمهوری عراق در هفته گذشته نشان از آغاز 
صفحه ای نوین در روابط سیاسی بغداد با کشورهای منطقه 
می آید.  حساب  به  کشور  این  در  داعش  شکست  از  پس 
مهم  چالش  سه  درگیر  که  است  دهه  دو  از  بیش  عراق 
است.  داعش  و  عراق  به  آمریکا  حمله  خلیج فارس،  جنگ 
گسترده  تخریب  یکسو،  از  صدام  دوران  در  عراق  انزوای 
طرف  از  کشور  این  اقتصادی  و  انرژی  زیرساخت های 
تا  شده  سبب  دیگر  سوی  از  داعش  و  آمریکایی  نظامیان 
این کشور باوجود فروش روزانه 4 میلیون بشکه نفت خام، 

چهره کشوری فقیر را داشته باشد.
اکنون پس از ســال ها ناامنی و خشــونت، این کشور باید 
به ســمت ثبات و مرحله بازسازی برود. کنفرانس بازسازی 
عراق در کویت در اوایل سال 2018 میالدی را می توان به 

عنوان طلیعه دوران جدید تاریخ عراق توصیف کرد. 
نیاز گســترده عــراق به بازســازی ســریع در زمینه های 
نفت و گاز، حمل ونقل، مســکن و برق مســائلی اســت که 
رئیس جمهور عراق را در سفرهای منطقه ای مصمم ساخته 
اســت. در ایــن میان ایــران و ترکیه به عنــوان دو قدرت 
منطقه ای و همسایه های تأثیرگذار در مسائل عراق جایگاه 
ویژه ای در مجموع سفرهای منطقه ای برهم صالح داشتند.

 اهداف برهم صالح از سفرهای ایران و ترکیه
مهم ترین هدف ســفرهای منطقه ای برهم صالح به تهران و 
آنکارا، جذب ســرمایه و کمک خارجی بوده است. درواقع، 
برهم صالح با ســفرهای خود و تشریح اوضاع در عراق، این 
پیام را منتقل می کند که این کشور ناامنی ها و بی ثباتی های 
درونی ناشــی از تهاجم تروریســت های داعش را پشت سر 

گذاشته و وارد مرحله بازسازی شده است. 
در ایــن مرحله یکــی از مهم ترین نیازهای عراق، توســعه 
روابط دوجانبه بخصوص با کشورهای همسایه و ترغیب این 
کشــورها به سرمایه گذاری اقتصادی در عراق است. در این 
میان ســفر او به تهران و آنکارا بــا توجه به اهمیت این دو 

کشور در مسائل عراق حائز اهمیت است.

 نگاه ایران به چالش های عراق
ایــران به عراق پس از صدام با نــگاه برادرانه ای می نگرد و 
چالش های این کشــور را چالش های خود قلمداد می کند. 
از این منظر نیز هم در زمینه ثبات سیاســی، هم در زمینه 
حمایت از دولت این کشــور در قبال داعش و هم در زمینه 
رفع احتیاجات اولیه این کشور همواره پیشقدم بوده است.

با سقوط صدام در سال 2003، ایران توانست خأل سیاسی 

به وجود آمده در عراق را با استفاده از نگاه 
»آینده عراق در دستان عراقیون« پر کند. 

تالش های ایران در راســتای حفظ ثبات و 
امنیــت در عراق در طول مدت ســال های 
پســاصدام تا به امروز در کنــار حمایت از 
مردم عراق از هر دین و نژادی ســبب شده 
اســت تا تهران و بغــداد دورانی طالیی از 
روابط سیاســی و اقتصادی را در این دوران 
تجربه کنند که از آن به عنوان ماه عســل 

ایران و عراق یاد می شود. 
درهــم تنیدگی روابط فرهنگی، اقتصادی و 
امنیتی ســبب شده اســت که روابط میان 
عراق و ایران باوجود تمــام تنش زایی های 
مثلث عبری، عربی و غربــی و تحریم های 
یکجانبه و گسترده ایاالت متحده علیه ایران 

افزایش پیدا کند.
میزان مراودات تجاری ایــران و عراق در حال حاضر بیش 
از 12 میلیارد دالر است و عراق یکی از مهم ترین بازارهای 

صادراتی ایران در پنج سال گذشته به شمار می رود. 
از سوی دیگر نیاز عراق به گاز و برق صادراتی از ایران سبب 
شــد که عراق یکی از کشورهایی باشــد که از تحریم های 

واشنگتن معاف شده است. 
آنچه در سفر رئیس جمهور عراق به تهران قابل تحلیل است، 
تــالش عراق برای ایجاد راهکاری بــرای حفظ روابط خود 

با ایران، افزایش مــراودات تجاری با ایران 
تا ســطح 20 میلیارد دالر و ایجاد سازوکار 

تجارت با ارزهای ملی است. 
از یکســو ایران با اســتفاده از ظرفیت های 
خود ماننــد صادرات گاز، بــرق و خدمات 
مهندســی در دوران بازسازی عراق حضور 
قدرتمنــدی در عراق دارد، از ســوی دیگر 
برهــم صالح کــه به عمق روابط سیاســی 
ایــران با گروه های مختلــف عراقی و تعهد 
ایران به حفظ ثبات سیاســی عراق آگاهی 
دارد، با پیشــنهاد ایجاد ســازوکاری برای 
نظم جدید منطقه ای بــه تهران آمد. او در 
عمل نیز نشان داده اســت که یا نمی تواند 
و یا تمایلی ندارد که دولتش از تحریم های 

دولت ایاالت متحده پیروی کند.

 چالش های ترکیه در عراق
ســفر رئیس جمهور عراق به آنکارا نیز از ســه جنبه اصلی 

بازسازی، امنیت و آب قابل ارزیابی است. 
برهم صالح ریاست جمهور عراق به دعوت همتای ترکیه ای 
خــود در 2 ژانویه 2019 وارد آنکارا شــد. حضور نیروهای 
ترکیه در اقلیم کردستان، نگاه آنکارا به کردهای )پ.ک.ک(، 
مســئله آب و کمک 5 میلیارد دالری ترکیه برای بازسازی 
عراق مســئله ای است که در ســفر رئیس جمهور عراق به 

ترکیه پیگیری شد. این مسائل در کنفرانس خبری مشترک 
رؤسای جمهور عراق و ترکیه مشهود بود.

 مســئله آب به عنوان رگ حیاتی عراق به حساب می آید. از 
سوی دیگر رقم تعهد شــده ترکیه برای بازسازی عراق نیز 

رقمی نیست که براحتی بتوان از آن چشمپوشی کرد. 
این در حالی اســت که ترکیه بدون اجازه از دولت عراق در 

اقلیم کردستان پایگاه نظامی ایجاد کرده است. 
با توجه به این موارد نوعی وابســتگی حیاتی در سفر برهم 

صالح به آنکارا قابل تحلیل است. 
با توجه به این موضوع، سفر برهم صالح به ترکیه از اهمیت 

بیشتری برای آینده عراق برخوردار است. 
این موضوع نشــان می دهد که دست ترکیه برای گسترش 
روابط خود با عراق و کاهش وابســتگی این کشور در آینده 
بازتر خواهد بود؛ اما این نکته را نباید از خاطر دور داشــت 
که ترکیه در میان مردم عراق نتوانســته است نقش مثبتی 
از خــود ایجاد کند و از دیدگاه افــکار عمومی عراق دولتی 
اشــغالگر اســت که این موضــوع را به وضــوح در تخریب 
پایگاه نظامی آن ها توســط مردم اســتان دهوک می توان 
مشــاهده کرد. ســفر برهم صالح به تهــران و آنکارا تالش 
او برای اســتفاده از کمک های همســایگان برای بازسازی 
زیرســاخت های عراق از یک سو و حضور فعاالنه این کشور 

در نظم نوین منطقه ای قابل توجه است. 

 تالش عراق برای توازن قوا در منطقه
در همین راستا مجموع ســفرهای ریاست جمهور عراق به 
ایران، ترکیه و کشــورهای عربــی را می توان در چارچوب 
ایجــاد یک توازن منطقــه ای برای ایجاد زیرســاخت های 
اقتصادی عراق برای بازی کردن نقش بیشتر بغداد در آینده 
سیاســی منطقه مورد ارزیابی قرار داد؛ اما آنچه در این دو 
سفر باید با دید دقیق تری مورد ارزیابی قرار داد، نوع نگاه و 
پیام هایی است که این دو سفر به مخاطب مخابره می کند.

رئیس جمهور عراق در تهران به دنبال ایجاد یک نظم نوین 
منطقه ای و حفظ یک متحد قدرتمند در منطقه بوده است، 
برهم صالح در ســفر خود به تهران از ظرفیت های سیاسی 
عراق برای بهبود روابط تهران و کشورهای عربی حرف زد؛ 
او ســعی داشت تا عراق را به عنوان یک متحد راهبردی در 
منطقه بــرای ایران و محور مقاومت نشــان دهد که ایران 
می تواند با استفاده از ظرفیت های سیاسی این کشور روابط 

خود را با کشورهای عربی بازسازی کند.
 اما در ســفر خود به آنکارا او تالش کرد از چالش بیشــتر 
بــا آنکارا جلوگیری کند و روابــط میان عراق و ترکیه را به 

سمت عادی سازی بکشاند.

نگاه عراق به همسایه  های راهبردی اش در دوران بازسازی پس از داعش چیست؟ 

حفظ اتحاد راهبردی با ایران و عادی سازی روابط با ترکیه

رئیس جمهور عراق 
در تهران به دنبال 

ایجاد یک نظم 
نوین منطقه ای و 
حفظ یک متحد 

قدرتمند در 
منطقه بود و سعی 
داشت تا عراق را 

به عنوان یک متحد 
راهبردی در منطقه 
برای ایران و محور 
مقاومت نشان دهد

بــــــــرش

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

خبر

آگهى حصر وراثت 
ــه 113/29/98ح  از اين حوزه  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 39  به ش ــنامه ش آقاى مهدى پور حيدرى  داراى شناس
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على  پور حيدرى  به شناسنامه شماره 792  در 

تاريخ 97/10/12  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفي منحصر است به:
ــنامه 39 پسر متوفى 2- محسن پور حيدرى  به شماره شناسنامه 2280 پسر  ــماره شناس 1- مهدى پور حيدرى  به ش
ــماره شناسنامه 399177192 پسر متوفى4 - رضا پور حيدرى  به شماره  ــد هجرى پور حيدرى  به ش متوفى 3- رويش
ــر متوفى 5 - معصومه محسن پور حيدرى  به شماره شناسنامه 3991348608 دختر  ــنامه 4030110371 پس شناس
ــنامه 3991348616 دختر متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى در  ــماره شناس متوف 6- بتول پور حيدرى  به ش
خواست مزبور را در يك  نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفي / متوفيه نزد او باشد 

از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه تقديم دارد را گواهى صادر خواهد شد.( م الف 5) 9800362
رئيس حوزه شماره 113 شوراى حل اختالف شهرستان كبودراهنگ 

آگهي ابالغ وقت دادرسى
ــته مطالبه وجه ارائه كه در  ــوى به خواس ــيد مهدى موس ــتى به طرفيت خوانده آقاي س خواهان: آقاي ذوقعلى ترابى دادخواس
ــه 9/98/ ش 112 ثبت گرديده است از آنجا كه حسب اعالم خواهان در  ــوراى حل اختالف شهرستان اللجين به كالس حوزه ش
ــتاى ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب به  ــد . اينك درراس ــت تقديمى  خوانده دعوى مجهول المكان مى باش دادخواس
ــته خواهان در روز 98/2/29 ساعت 3/5 در حوزه 112 شوراى حل اختالف  ــيدگى به خواس خوانده ابالغ مى گردد كه جهت رس

اللجين حاضر ونسخه ثاني دادخواست و ضمائم را تحويل بگيرد واال شورا غيابا رسيدگى وصدور راى خواهد كرد.9800379
شوراى حل اختالف حوزه 112 شهرستان اللجين – شاه حسينى

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــف وضعيت ثبتي اراضي و  ــورخ12/21/ 1397 هيات اول موضوع قانون تعيين تكلي ــماره 1397/2051 م ــر راي ش براب
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرف مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
قربعلي ابراهيمي فرزند ميرزاقلي بشماره شناسنامه 1077 صادره ازاسدآباد در يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 
ــي آباد خريداري با واسطه از مالكان رسمي آقايان ميرزاقلي  ــمتي از پالك 39 اصلي موس 55255/22 متر مربع در قس
ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــيني و حيدر گلزار زيرك محرز گرديده اس ــيد احمد حس و س
ــود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  15روز آگهي مي ش
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بدهي است در صورت انقضاي مدت مذكور  ــليم اعتراض،دادخواس از تاريخ تس

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف  3)9800402
تاريخ انتشار اول  98/01/24          تاريخ انتشار دوم  98/02/8

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 97/1933 مورخ12/11/ 97 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان  برابر راي ش
ــدآباد تصرف مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عيسي  ــند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اس هاي فاقد س
ضابطي افخم فرزند رضا بشماره شناسنامه 2421 صادره ازاسدآباد درششدانگ يك قطعه زمين مزروعي آبي به مساحت 
ــتاي موسي آباد خريداري از مالك  ــدآباد اراضي روس ــمتي از پالك 39 اصلي  واقع در اس 13366/07 متر مربع در قس
ــت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي  ــمي آقاي رضا ضابطي محرز گرديده اس رس
ــته باشند مي توانند از تاريخ انتشار  ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داش ــود در صورتي كه اش ش
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول  ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بدهي اس اعتراض،دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف  752)9800403
تاريخ انتشار اول  98/01/24 تاريخ انتشار دوم  98/02/8

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

اجرائيه
ــخصات محكوم عليه: حسين كمندى نام پدر:حسن نشانى محل اقامت: مجهول المكان مشخصات محكوم له: شيما  مش

ميرزايى ازندريانى نام پدر: رضا نشانى محل اقامت:همدان بازار فلسطين روبروى بانك ملى فروشگاه حسينى 
محكوم به:بموجب راى شماره 96/684 تاريخ 96/9/23 حوزه 130 شوراى حل اختالف كه قطعيت يافته است محكوم 
ــى ميليون ريال بابت وجه چك هاى سارالذكر به شماره 952027 به سر رسيد  ــت به:پرداخت مبلغ س عليه محكوم اس
ــه تاريخ 92/12/26 و 952030 به تاريخ 93/2/28 و پرداخت مبلغ 1/745/000 ريال بابت  927/12/10 و 952039 ب
ــارات تاخير تاديه از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت 92/12/10 و 93/4/11 لغايت اجراى  ــى و خس هزينه دادرس
ــبه و در حق خواهان واريز گردد.ضمنا نيم عشر دولتى وفق مقررات بر عهده  ــط دايره اجراى احكام محاس حكم كه توس
ــوراهاى حل اختالف مصوب سال 1387 محكوم عليه مكلف است:  ــتناد ماده 34 قانون ش ــد.به اس محكوم عليه مى باش
ــه موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام  ــالغ اين اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را ب ــس از اب پ

تعهد و مفاد راى بدهد و اال اقدامات الزمه قانونى معمول خواهد گرديد.9800400
قاضى حوزه 130 شوراى حل اختالف همدان -  لطفى مصلح 

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139704006228000334/9700363
ــماره شناسنامه 11587 و شماره ملى 0945847742 متولد  ــيله به محسن پاكزاد عباس قلعه فرزند مختار به ش بدينوس
1365/6/13 بدهكار پرونده كالسه 139704006228000334/1 كه برابر گزارش مامور پست شناخته نگرديده ايد ابالغ 
مى گردد كه برابر اسناد رهنى 16262 -89/4/10 و 27816-95/12/7 و 23930-93/3/26 بين شما و بانك ملت مبلغ 
ــتصد  ــه هزار و يكصد و چهل و نه ريال كه روزانه مبلغ هش ــت و نود و نه ميليون و چهارصد و نود و س يك ميليارد و دويس
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه  ــت و نه ريال بدان اضافه خواهد گرديد، بدهكار مى باش ــيصد و بيس ــى و دو هزار و س و س
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجرا مطرح مى باشد 
ــمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ  ــناد رس لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس
اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و 

در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.9800359
مدير اجرا واحد اجراى اسناد رسمى درگز- ناصر حسن زاده

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

ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015009272 -1397/11/04 هيات اول موضوع قان ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــدانگ يك باب منزل  ــنامه 3 صادره از تايباد در شش ــماره شناس ــد هزاره بژگانى فرزند جان محمد بش ــاى گل محم آق
ــاحت 111,20 متر مربع پالك 3177 فرعى از 765 و 1038 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14  ــكونى به مس مس
ــتان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا  ــهد شهرس مش
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس به اين اداره تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد. 9800314
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/24 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/08

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015009471 -1397/11/28 هيات اول موضوع قان ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره شناسنامه 420 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب انبارى و محوطه وصل به  ــولى فرزند برات بش آقاى رحمن رس
آن به مساحت 204,68 متر مربع پالك 251 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى 
از مالكيت غالم سرور باجرات و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت 
ــت در صورت انقضاى  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض ، دادخواس يك ماه از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9800315
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/01/24 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/08

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

امالك واقع در بخش6يزد- تفت و توابع
ــمتى از پالك ثبتى برابربه  ــكونى بطورمفروز قس ــدانگ خانه مس 1587فرعى  از4935 - اصلى – نصرت رضازاده شش
ــينى تفت  ــماره 139760321006003646 مورخ1397/12/16 واقع در حس ــاحت 130/10مترمربع برابرراى ش مس

خريدارى عادى ازكلثوم رضازاده مالك رسمى 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 

و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــاى م ــورت انقض ــت در ص ــى اس بديه

شد.9800233 
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/01/24

تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1398/02/08
على محمد شبانيان تفتى- كفيل  اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

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

قطعه يك ايالم
برابر رأى شماره 139760315001004062 مورخ 1397/12/06 هيأت اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسين  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس ثبتى اراضى و س
ــدانگ) يك باب ساختمان، به مساحت  11/88 مترمربع،  ــن، به كدملى 5819859480 (شش جعفرى زاده، فرزند حس
پالك شماره 18 فرعى از 590 اصلى، واقع در ايالم- خ سمندرى، خريدارى شده از حسين پناهى و منتسب به مالكيت 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش فرامرز عبدالهى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ظرف مدت دوماه ودر مورد آگهى هاى اصالحى 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض، دادخواس ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  9800393
تاريخ انتشار نوبت اول:  98/01/24 تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/02/08

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم- صفرى 

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه  واعيان يك باب مغازه تجارى تحت پالك 97 فرعى از 3183 – اصلى 
ــى 968880 بنام خانم  ــماره چاپ ــماره 139520309001005679 به ش ــش 4 قزوين ذيل دفتر الكترونيكى به ش بخ
ــپس مالك با ارائه دو برگ فرم  شهادت شهود مدعى فقدان سند  ــت س ــليم گرديده اس معصومه امير ديوانى صادر وتس
ــتناد ماده 120 آئين نامه  ــند مالكيت المثنى خود را نموده كه مراتب به اس به علت جابجايى گرديده وتقاضاى صدور س
اصالحى قانون ثبت اعالم ميگردد تا هركس به نحوى از هرانحاء نسبت به ملك مذكور حقى داشت ويا معامالتى به نفع 
او شده ويا مدعى وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا مدت ده روز ضمن مراجعه به اين اداره اعتراض 
خود را با ارائه اصل سند مالكيت وسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به اين اداره نرسد ويا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر وبه متقاضى تسليم 

خواهد كرد اين آگهى در يك نوبت به شرح ذيل منتشر خواهد شد.9800408
تاريخ انتشار: 98/1/24

حسين غالمحسينى / رئيس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه يك قزوين

آگهى استخدام
﹫﹟ ﹁︀رغ  ﹢د در ﹡︷︣ دارد از︋  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠   ︋﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︀ن︐︨︣ ︤رگ و﹝︺︐︊︣ در︫   ︋﹩︐﹋︫︣
 / ﹩﹠﹁ ﹤︊︀︭﹞︤اری آز﹝﹢ن و﹎︣  ︋﹅︣︵ را از ︡﹠︫︀  ︋﹏︀ی ذ︭︭︑و ︳︣ا ا﹜︐︭﹫﹑ن دا﹡︪﹍︀﹨︀ی ﹝︺︐︊︣ ﹋︪﹢ر ﹋﹥ وا︗︫︡ 

.︡︀﹝﹡ ︀ری د︻﹢ت﹊﹝﹨ ﹤ ︑︤﹎ ﹩︭︭﹠︩ و︨︍︦ آ﹡︀ را︋ 
تعدادنفرجنسيتسابقه كار-سالمعدل آخرين مدركرشتهمدرك تحصيلىعنوان شغلىرديف

يكمرد142 به باالبهداشت حرفه اىكارشناسىكارشناس بهداشت حرفه اى1

2

R & D كارشناس

كارشناسى 
ارشد

صنايع غذايى-مهندسى 
قندسازى-شيمى-تحقيق 
وتوسعه-مكانيك-برق-

كشاورزى

يكمرد142 به باال

3
كارشناس طرح و برنامه

صنايع غذايى كارشناسى
وقندسازى -شيمى

يكمرد143 به باال

يكمرد152 به باالكامپيوتر-مديريتكارشناسىمسئول دفتر مديرعامل4

︪︣ح ﹁︐﹢﹋︍﹩ -١-︎︪️ وروی  ︀ ﹝︡ارک︋  ﹢درا ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٢/١٠ ﹨﹞︣اه︋  ︀︧︐﹩ در︠﹢ا︨ــ️︠   ︋︳ــ︣ا  ︫﹟︤︀
﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ٣-آ︣︠﹟ ﹝︡رک ︑︭﹫﹙﹩ ۴-︨﹢ا︋﹅ ﹋︀ری  ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ٢-︮﹀︀ت اول و دوم︫ 

﹢د ︑﹫﹥ وآ﹡︀ را  ︀ ذ﹋︣ آدرس و ︑﹙﹀﹟︠  ﹢د و︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ و﹋︀ر﹨︋︀︑ ﹤﹋ ﹩︀︀ل ا﹡︖︀م داده را︋  ︣ح ﹝︐︭︣ی از ﹝︺︣﹁﹩︠  و﹡﹫︫︤ 
﹠︡وق ︎︧︐﹩ ︫﹞︀ره ١۴٧ ار︨︀ل دار﹡︡.  ︮– ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ : آدرس ﹤︋
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︣وش ﹜﹢ازم اداری ا︨﹆︀︵﹩(﹡﹢︋️ دوم)
 ︳︣ا  ︫︀ ︣ زا﹨︡ان  را︋  ﹢د در︫  ﹙﹢︧︐︀ن در ﹡︷︣ دارد ︲︀︺︀ت ﹜﹢ازم اداری ︠  ﹫︧︐︀ن و︋  ︣ورش ا︨︐︀ن︨  اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و︎ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹥ آدرس︨  ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋   ︫﹟︡︗وا  .︡﹡︀︨︣ ﹥ ﹁︣وش︋   ︋﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ا﹁︣اد ﹤ ︡ه در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه︋  ذ﹋︫︣ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀︡ه را در︤ا﹞ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک
٩٨/١/٢۵️︀︽﹛ ٩٨/١/٢٢ ︡ه از ︑︀را︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀در ︀ر︑

︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه) : از ︑︀ر٩٨/١/٢۶  ﹜︽︀️ ٩٨/٢/۴ از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹏﹞︀ ︀﹋️ ا﹜︿ (︫   ︎﹏﹢︑ ﹏﹞ و ︀ر︑
در ﹝﹏ اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و ︎︣ورش ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن وا﹇︹ در زا﹨︡ان ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹇﹙﹠︊︣ اداره د︋﹫︣︠︀﹡﹥

 ٩٨/٢/۴ ️︀︽﹛ ٩٨/١/٢۶ از ︑︀ر :(️﹝﹫﹇ ︀د﹠︪﹫︎) ︡ه)  و جــ︀﹝﹏ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝︤ا ︀﹋︀ت ب (︫   ︎﹏﹢︑ ﹏﹞ و ٢- ︑︀ر
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️  ︨﹅︣︵ از

︣ورش ا︨ــ︐︀ن ︨﹫︧ــ︐︀ن و  ︀﹋︀ت ﹝ــ﹢رخ ٩٨/٢/۵ راس ︨ــ︀︻️ ٨ ︊︮ در ﹝﹏ اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و︎   ︎﹩︀︋︀ز﹎︪ــ ــ٣- ︑︀ر
︋﹙﹢︧︐︀ن 

 ︀︎ ️﹝﹫﹇ -۴﹥ ﹨︣ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م ١۶/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
﹢رت   ︮﹤ ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ︑︱﹞﹫﹟︫  ﹢د را︋  ﹫︪﹠︀دی ﹝﹢رد ﹡︷︣︠  ﹥ ﹝﹫︤ان ١٠ در︮︡ ﹇﹫﹞️︎   ︋️︧︀ ۵- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩︋ 
 ﹩︋︀︧ــ︍︣ده ذ ﹥ ﹡︀م ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه︨  ︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ا︣ان︋  ــ﹞︀ره ٢١٧٣١٢٢٧٧۶٠٠١︋  ﹥ ︧ــ︀ب︫  ︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹡﹆︡ا︋   ︋︣︊︐︺﹞ ﹤﹞︀﹡ ️﹡︀﹝︲

.︡﹠︀﹝﹡  ﹤︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ارا︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ از ️︧︀︋ ﹩﹞ ︤ی راو ﹁﹫︩ وار ︤وار
︋ -۶︀ی ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه : ٢٠٠/٠٠٠ ر︀ل ( دو︧️ ﹨︤ار ر︀ل ) ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹩ ︀︋︧️ ﹝︊﹙︼ ﹝︢﹋﹢ر را ︋﹥ ︧︀ب 
︨﹫︊︀ی ︫﹞︀ره ٢١٧٠٠٩٢۶٩١٠٠١ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ا︣ان ︋﹠︀م ︠︤ا﹡﹥ ﹝︺﹫﹟ ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن وار︤ و ا︮﹏ ﹁﹫︩ ︎︣دا︠︐﹩ را ︋﹥ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︣ان ارا︀د ا︐︨ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︣اه ا︨﹠︀د و﹝︡ارک ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︎︀﹋️ (ب) از﹝﹨
٧- ︡ ﹡︭︀ب ︑︺︡اد ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹉ ﹝︤ا︡ه ﹎︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

 اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و ︎︣وش ا︨︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن
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فارین پالیسی: 
سپاه گزینه های متعددی برای انتقام گیری از آمریکا دارد

سیاست: نشــریه »فارین پالیسی« در مطلبی به بررســی اقدام دولت آمریکا 
به ریاســت »دونالد ترامپ« در تروریســتی اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی پرداخته و نوشت: این تصمیم نه تنها در خدمت منافع واشنگتن نبوده 
بلکه آمریکایی ها را در سراســر جهان تهدید می کنــد. در ابتدای این مطلب 
ضمن اشــاره به اینکه دولت ایران می تواند از طرق مختلفی انتقام این اعالمیه 
را بگیرد، آمده است: »آن ها می توانند روی مناطقی که هم اکنون سپاه در آنجا 
حضور مســتقیم دارد یا روی گروه های غیردولتی ذی نفوذ )در منطقه( تمرکز 
کنند«. فارین پالیســی اضافه کرد: نیروهای حزب اهلل لبنان در سوریه، کتائب 
حزب اهلل، عصائب اهل الحق و ســازمان بدر در عراق می توانند به جای ســپاه و 

به صورت غیرمستقیم انتقام ایران را از آمریکا بگیرند.
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کودتای نظامی در سودان

 ارتش، عمرالبشیر و معاونانش را عزل کرد 
  جهــان   پس از چند ماه اعتراضات مردم ســودان در واکنش به 
وضعیت نامناســب اقتصادی و افزایش قیمت ها، ارتش این کشور با 
انجام کودتای نظامی؛ رئیس جمهور، معاونان و تمام نمایندگان وی را 
از تمامــی مناصب عزل و قدرت را در اختیار گرفت. در پی این اقدام 
ارتشبد »عوض بن عوف« وزیر دفاع سودان با ادای سوگند، به عنوان 
رئیس شورای نظامی انتقالی این کشور آغاز به کار کرد. در بیانیه ای که 
از سوی شورای نظامی تنظیم و توسط وزیر دفاع سودان قرائت شد، 
از بازداشت عمر البشیر و تشکیل دوره انتقالی به مدت دو سال سخن 
گفته شده است. ارتش سودان در این بیانیه همچنین از وضع حالت 
فوق العاده به مدت سه ماه در کشور خبر داد. شورای نظامی در دوره 
دو ســاله انتقالی، مدیریت کشور را برعهده خواهد داشت و در پایان 
دوره انتقالی، انتخابات برگزار خواهد شد. وزیر دفاع سودان با اشاره به 
بازداشت رئیس جمهور این کشور تأکید کرد که قانون اساسی تعلیق 
و مرز ها نیز تا اطالع ثانوی بسته خواهد بود. این در حالی است که به 
گفته برخی منابع، عمر البشیر در حبس خانگی به سر می برد. برخی 
از خبرها نیز از فرار وی از سودان به عربستان حکایت دارد. در همین 
حال اما مردم و احزاب ســودانی ضمن اعالم مخالفت با بیانیه ارتش 
خواستار واگذاری قدرت به گروه های غیرنظامی شدند. احزاب آزادی 
و تغییر و ائتالف اجماع ملی سودان نیز اعالم کردند، هرگونه سناریویی 
که موجب باقی ماندن ارتش در قدرت شود غیرقابل قبول است. یک 
عضو پارلمان سودان هم با اشاره به بروز اختالف میان نظامیان بر سر 
رهبری مرحله انتقالی تأکید کرد که شــماری از افسران و نظامیان 

ارتش کودتای نظامی وزیر دفاع را کودتا علیه ملت و نه عمر البشیر 
می دانند. »ابوالقاســم برطم«، با بیان اینکه ارتش کشورش بحران را 
بازتولید کرده است، گفت: سودانی ها به اعتراضات خیابانی تا تحقق 
همــه اهداف واقعی خود ادامه می دهند. ناظران نیز بر این باورند که 
عوض بن عوف، مورد مخالفت معارضان سودانی قرار خواهد گرفت؛ 
زیرا آن ها اعالم کرده بودند که قدرت باید در دســت شورای انتقالی 
باشد که سران نظام پیشین در آن حضور نداشته باشند. اتحادیه اروپا، 
آمریکا و روســیه نیز ارتش سودان را به عدم توسل به خشونت علیه 
تظاهرات کنندگان فراخوانده اند. آمریکا و اروپایی ها همچنین خواستار 
برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تحوالت این کشور 
شــدند.رئیس کمیته سیاسی نظامی سودان اما در کنفرانس خبری 
خود با اشــاره به مخالفت های صورت گرفته تأکید کرد: دولت آتی 
یک دولت کامالً غیر نظامی خواهد بود. »عمر زین العابدین« با بیان 
اینکه ما هیچ طمعی برای به دست گرفتن قدرت نداریم تصریح کرد: 
ما دست به کودتا نزده ایم، بلکه به خواسته تظاهرات کنندگان عمل 
کرده ایم. وی همچنین اعالم کرد که عمر البشــیر به دادگاه کیفری 

بین المللی تحویل داده نخواهد شد.
گفتنی است شهرهای بزرگ ســودان از ۱۹ دسامبر گذشته شاهد 
تظاهرات مردم این کشور علیه اوضاع بد اقتصادی و معیشتی و گران 
شدن نان است. معترضان تداوم ریاست جمهوری عمر البشیر که از 
ســال ۱۹۸۹ با کودتای نظامی به قدرت رسید را موجب این اوضاع 

می دانند و در این مدت خواهان برکناری او از قدرت بودند. 

بدون تیتر

خبر

اسکای نیوز: با وجــود استعفای عبدالعزیز 
بوتفلیقه از ریاســت جمهوری الجزایر مردم 
این کشــور دیروز نیز در اعتراض به تعیین 
»عبدالقادر بن صالح« به عنوان رئیس جمهور 
موقت این کشور، تظاهرات کرده و خواستار 
پاکســازی نظام از تمام عناصر وابســته به 

حکومت سابق شدند.

العربیه: دادستانی نظامی وابسته به دولت طبرق 
و ژنرال خلیفه حفتر فرماندهی کل شبه نظامیان 
موسوم به »ارتش ملی لیبی« از صدور دستور 
بازداشت »فائز السراج« رئیس دولت وفاق ملی 
و اعضای این دولت در غــرب لیبی خبر داد. 

طرحی که ُکمیت آن می لنگد
کناره گیری مصر از »ناتو عربی«

مهر: منابــع آگاه اعالم کردنــد که مصر در 
طرح تشــکیل ناتو عربی با هــدف برخورد با 
سیاست های ایران مشارکت نخواهد کرد. یک 
منبع عربی که خواســت نامش فاش نشود در 
این رابطه اعالم کرد: مصر به آمریکا اطالع داده 
در ناتو عربی مشارکت نخواهد کرد؛ چرا که این 
ائتالف برنامه روشنی ندارد و احتمال تنش با 
ایران را افزایش می دهد. قاهره همچنین معتقد 
است که ممکن است ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ 
شکست بخورد و این طرح بایگانی شود. ریاض 
روز دوشنبه میزبان نشستی با هدف تشکیل 
ناتو عربی بود و گفته می شــود قاهره، هیئتی 
برای شــرکت در این نشست اعزام نکرده بود. 
در همیــن حال آمریکا به خروج مصر از طرح 
موســوم به »ناتو عربی« واکنش نشان داد و از 
این کشور خواست همچنان در این ائتالف باقی 
مانده و فرصت ایفای نقش رهبری در این اتحاد 
نظامی منطقه ای را از دســت ندهد. طرح ناتو 
عربی نخستین بار در تاریخ ۲۱ می سال ۲۰۱۷ 
و همزمان با نخســتین ســفر خارجی دونالد 
ترامپ پس از تکیه بر صندلی ریاست جمهوری 
آمریکا مطرح شد و مقام های ایاالت متحده از 
آن به عنوان یکی از ستون های برنامه واشنگتن 
برای مقابله با ایران، روسیه و چین یاد کردند.

 با لغو پناهندگی از سوی اکوادور
پلیس انگلیس افشاگر 

ویکی لیکس را بازداشت کرد
اسپوتنیک: پلیــس انگلیس پس از هفت 
ســال حضور جولیان آسانژ، مؤسس سایت 
افشــاگر ویکی لیکس در سفارت اکوادور در 
لندن از بازداشت او خبر داد. این اقدام پس از 
آن بود که لنین مورنو رئیس جمهور اکوادور 
پناهندگی آسانژ را لغو کرد. آسانژ 4۷ ساله 
که در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور پناه برد 
سال ۲۰۱۰ و پس از آن در کانون توجه قرار 
گرفت که سایت ویکی لیکس اسناد جنگ 
عراق و افغانســتان از جمله ویدئوی کشتار 
غیر نظامیان توسط بالگردهای ارتش آمریکا را 
منتشر ساخت. گفته می شود بازداشت آسانژ 
به درخواســت آمریکا صورت گرفته است. 

تحوالت سودان؛ انقالب یا کودتا؟
تحوالت سودان و برکناری عمرالبشیر از قدرت که از سوی ارتش و پس از چهار 
ماه اعتراضات مردمی به اوضاع نامناسب اقتصادی صورت گرفت، بیانگر آغاز فصلی 
جدید در تاریخ این کشــور اســت. البشیر که از ســال ۱۹۸۹ با کودتای نظامی 
روی کار آمــده بود، به دلیل تناقضات رفتاری که بویژه در چند ســال اخیر در 
رفتارش مشهود بود و همچنین تحت تأثیر قرار گرفتن وی از تحوالت منطقه ای و 
بین المللی و گرایش شدید به عربستان و رژیم صهیونیستی تنبیه شده و حکومتش 
سرنگون شــد.وی در ابتدای حاکمیت خــود با اتخاذ سیاست نزدیکی به گروه های 
مقاومت و اسالمگرا توانست اطمینان مردم را جلب کند، اما به مرور زمان از این رویه 
دست کشیده و به اتخاذ سیاستی متناقض روی آورد. موافقت البشیر با جدایی سودان 
جنوبی و همچنین نزدیکی وی به اســرائیل برای او تبعات جبران ناپذیری به همراه 
داشــت. از ســوی دیگر نزدیکی اش به ریاض برای دریافت کمک های مالی و کسب 
وجهه بین المللی و همچنین موافقت وی با اعزام صدها نظامی سودانی به عربستان 
برای مشارکت آن ها در کشتار یمنی ها خشم افکار عمومی را علیه او برانگیخت؛ چرا 

که آن ها این اقدامات را بر خالف منافع ملی این کشور می دانستند. 
سودان در طول تاریخ شاهد کودتاهای نظامی مختلفی علیه رؤسای جمهور بوده و ارتش 
سیاسی این کشور که از سال۱۹56 بارها دست به کودتا زده و تجربه زیادی در تغییر 
حاکمیت داشت، این بار نیز فرصت را از دست نداده و حاکمیت را سرنگون کرد. در پی 
این اقدام تحلیلگران از تحوالت صورت گرفته تحت عنوان کودتا نام برده و برخی دیگر 
نیز از آن به انقالب تعبیر کردند، اما واقعیت آن اســت که تحوالت جاری در سودان را 
باید ترکیبی از کودتا و انقالب دانست. مردم سودان که اعتماد چندانی به احزاب ندارند، 
در ابتدا به صورت خودجوش وارد عمل شــده و خواستار دستیابی به اهداف مشروع و 
سرنگونی نظام حاکم شدند. اما مشکل مهم یعنی نبود رهبر کاریزماتیک برای هدایت 
مردم که در دیگر انقالب های عربی )لیبی، مصر، تونس...( نیز وجود داشت این بار در 
سودان نیز مشهود بود. بر همین اساس ارتش با سوء استفاده از وضعیت موجود قدرت 
را به بهانه کمک و حمایت از انقالبیون در قبضه خود گرفت. این اقدام با مخالفت های 
بســیاری از سوی مردم و احزاب سودانی مواجه شــده و اکنون باید دید که ارتش با 
واگذاری قدرت به نهاد های غیرنظامی راه را برای شــکل گیری یک روند دیپلماتیک 
در این کشور همواره کرده و یا اینکه تجربه گذشته را در ایجاد حکومتی نظامی تکرار 
می کند. البته مردم سودان این بار زیر حاکمیت نظامی مجدد نخواهند رفت؛ چرا که 
آن ها خواهان انتقال دموکراتیک قدرت از طریق صندوق های رأی هستند و شعار »دومی 
هم باید کنار برود« را در اعتراضات خود علیه وزیر دفاع این کشور انتخاب کرده اند.نکته 
احتمالی دیگر در مورد تحوالت سودان تغییر سیاست خارجی دولت بعدی این کشور 
و فاصله گیری بیشتر از عربســتان و اسرائیل خواهد بود. باید توجه داشت عربستان، 
امارات، اســرائیل و آمریکا پیشتر از البشیر حمایت کاملی داشته اند، اما اکنون به نظر 
می رسد تاریخ مصرف او برای این کشور همانند دیگر دیکتاتورها )مبارک، قذافی و...( 
به پایان رسیده است. اکنون شورای نظامی حاکمیت را در دست گرفته و در چارچوب 
حاکمیــت ملی تغییرات هر چند ظاهری در روابــط خارجی خود اعمال خواهد کرد.

حوادث سودان درس عبرتی برای رهبران جهان عرب نیز دارد به این معنی که فریب 
ارتباط با عربستان را نخورند. اشتباه بزرگ البشیر فاصله از جریان های اسالمگرا و اتخاذ 
سیاست تهاجمی در قبال کشورهای مقاومت بود. ریاض همانند شرکای غربی خود تنها 
به دنبال استفاده ابزاری از این افراد بوده و به محض اینکه تاریخ مصرف آن ها به پایان 
برسد، به سراغ شخصی دیگر رفته و سیاست های ضد انسانی خود را پیگیری می کند. 
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عکس نوشت

پازلی که تکمیل شد...
 با سرنگونی حکومت عمر حسن البشیر در سودان این روزها 
یک عکس دوباره در شبکه های اجتماعی دست به دست 
شد. در این عکس که در آخرین نشست اتحادیه عرب پیش 
از بهار عربی گرفته شده است، حسنی مبارک)مصر(، معمر 
قذافی)لیبی(، علی عبداهلل صالح)یمن(، زین العابدین بن 
علی)تونس( و عمرالبشیر)سودان( در ردیف جلو ایستاده اند 
که حاال هیچ یک از آن ها دیگر در قدرت نیستند. تمامی 
این حکام عربی در جریان اعتراضات مردمی در جهان عرب 

در چند سال اخیر از قدرت کنار زده شدند.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکترحسن هانی زاده/کارشناس مسائل بین المللی

   تمایل ترامپ برای دیدار با »اون«  باج دهی آمریکا   ادامه چالش برگزیت
مهلت 6 ماهه اروپا به انگلیس 

برای خروج از اتحادیه
برخی اعضای طالبان از فهرست 

سیاه سازمان ملل خارج شدند
رهبر کره شمالی: با ایستادگی 
ضربه جدی به دشمن می زنیم

مهر: دونالد توســک، رئیس شورای اروپا 
اعالم کــرد که ۲۷ عضو اتحادیــه اروپا و 
انگلیس بر سر تمدید 6 ماهه مدت زمان 
خروج انگلیــس از اتحادیه تا 3۱ اکتبر به 
توافق رسیدند. این اتفاق به آن معناست که 
انگلیس 6 ماه بیشتر فرصت دارد تا بهترین 
راه حل ممکن را انتخاب کند. اسکای نیوز 
اما اعالم کرد که از امروز فصل جدیدی در 
برگزیت آغاز شده که ممکن است به قیمت 
کنار رفتن »ترزا می« از نخست وزیری تمام 
شود. مردم بریتانیا سوم تیر ماه سال ۱3۹5 
در یک همه پرســی به خروج این کشور از 

اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. 

مهر: »ذبیح اهلل مجاهد«، سخنگوی طالبان 
تأیید کــرد که نام ۱4 نفــر از اعضای این 
گروه که در تیم مذاکره کننده با آمریکا قرار 
داشتند، به صورت موقت و به مدت ۹ ماه از 
فهرست سیاه سازمان ملل خارج شده است. 
گفته شده، مال عبدالغنی برادر، از رهبران و 
مؤسسان گروه طالبان که شش ماه پیش از 
زندان پاکســتان آزاد شد، از جمله اعضای 
طالبان اســت که نامش از فهرســت سیاه 
خارج شده است. این اقدام در آستانه دومین 
نشست بین االفغانی صورت گرفته که قرار 
است بزودی با حضور اعضای هیئت  طالبان 

و نمایندگان دولت افغانستان برگزار شود.

تسنیم: رئیس جمهــور آمریکا در دیدار 
با همتای کره جنوبی خود برای برگزاری 
سومین نشســت با رهبر کره شمالی ابراز 
تمایــل کرد. ترامــپ در عین حال تأکید 
کرد که واشنگتن همچنان تحریم ها علیه 
پیونگ یانگ را حفــظ می کند. همزمان 
»کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی با بیان 
اینکه باید به تالش برای خودکفایی ادامه 
دهیم، گفت: پیونگ یانگ با ایستادگی در 
برابر تحریم ها، ضربه جدی به قدرت های 
خارجی متخاصم وارد خواهد کرد. کیم و 
ترامپ روزهای ۸ و ۹ اسفند در ویتنام دیدار 
کردند، اما این نشست بی نتیجه پایان یافت.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ﹝︣︡ــ️ و اراــ﹥ ︠︡﹝ــ︀ت 
را  ︠ــ﹢د  ︑︀︋︺ــ﹥  ︎︨︣ــ︐︀ری وا︡﹨ــ︀ی 

از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︋︩ ︾﹫ــ︣ دو﹜︐﹩ 
وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡. ا︫ــ︀ص وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف 
﹝ــ︡ت ده روز از ︑︀رــ درج آ﹎﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د 
﹝︣﹋︤ی دا﹡︪ــ﹍︀ه  وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡, ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹁﹊﹢ری 
رو︋ــ︣وی ︫ــ﹫︡ ﹁﹊ــ﹢ری٩۴  ︫ــ︣ک دا﹡︩ و ︨ــ﹑﹝️ 
 ﹤ ــ︀️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ و ﹝︤ا︡ه ﹨︀ی دا﹡︪ــ﹍︀ه︋  ــ﹥︨  و ــ︀︋ 
آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ cft.mums.ac.ir و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︀︎﹍︀ه 
ــ﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ ﹝﹙ــ﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت︋ 
را  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥   ︳︫ــ︣ا ︋ــ︣گ  و  ﹝︣ا︗︺ــ﹥   iets.mporg.ir
 ,️﹁︀در ️﹚﹞ ︀ن︀︎ ︡ا﹋︓︣ ده روز ︎︦ از ــ️ و﹁︀در

︑︀﹝﹡ ﹏﹢﹠︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️: 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ۶٩٠/٠٠٠/٠٠٠/٧   ︫﹟﹫﹝︱︑ -

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹡ ️ ر︀ل ︲﹞︀﹡
- ﹋﹙﹫ــ﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دات ر︨ــ﹫︡ه ︡ا﹋︓ــ︣ ده روز ︎︦ از 
︀︎ــ︀ن ﹝﹙️ ار︨ــ︀ل ﹝ــ︡ارک در ﹝ــ﹏ د﹁︐ــ︣ ﹡﹞︀﹠︡ه 

 .︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢︠ ️و ﹇︣ا ﹩︀︪﹎دا﹡︪﹍︀ه ︋︀ز ︦﹫ر
- ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۰۳
۸۸

« ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠ــ﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ــ️︋  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 

﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ــ︣ ﹡︪ــ︐﹫﹀︀ن) ︋  ــ︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ آب︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح ا︮﹑ح و︑﹢︨ــ︺﹥︫  ︡﹝︀ت︎  ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︠ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان  ︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣اــ﹏︋  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٠۶  را از ︵︣ــ﹅︨ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
                 ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م  www.setadiran.ir دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس
︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در 
 ﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠١٣٩٨/٠١/٢۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا ﹤﹡︀﹞︀︨

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀︨
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠١/٢٩ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/١٢ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
︡ف ﹫︀︋︀ن︮  ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای︠   ︋-︪︡﹞ -︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︠ 

٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ ﹟﹀﹚︑  
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

️ اول
︋﹢﹡

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
﹥ ﹝︧ــ︀️ ١٧/٣۵ ﹝︐︣﹝︣︋︹ وا﹇︹  ︀ب ﹝︽︀زه دو﹡︊︩︋   ︋﹉ ︨︧ــ﹥ در ﹡︷︣ دارد﹢﹞ ﹟ا
︡﹆﹥ ﹁﹊﹢ر) را   ︮﹜﹡︀  ︠﹤﹫︗︀ م﹢︣﹞ ﹤﹁﹢﹇﹢﹞)︡ق دا﹝︽︀ن﹠ ︀زار︠  ﹑ک ۶٣︋   ︎A در ﹁ــ︀ز
 ︀  ︋١٣٩٩/١/٣١ ️︀︽﹛ ــ︀﹜﹥ از ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٢/١  ︨﹉ رت ا︗︀ره﹢  ︮﹤  ︋﹩﹎ــ﹅ آ︣︵ از
﹝︊﹙︼ ︀︎﹥ ا︗︀ره ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥ ١٢/۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︎︦ 
از ︋︀زد﹠︪﹫︎ ︡︀دات ︠﹢د را ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ﹉ ﹁﹆︣ه ﹉ ︑︱﹞﹫﹠﹩ ﹝︺︀دل ٢٠ ٪  ﹇﹫﹞️ 
﹥ د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧﹥  ︀︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٩٨/١/٢٨︋  ︣︋︧ــ︐﹥ ︑︀︎   ︨️﹋︀ ︪ــ﹠︀دی در︎ 
︡﹩ ا︨ــ️ در   ︋.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨ــ﹫︡ در ﹏﹢︑ ــ︺︡ی وا﹇ــ︹ در دا﹝︽︀ن-﹝﹫︡ان︨ 
︡ و ﹝﹢︨︧﹥ در  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹡﹀︹ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︲︊︳︠   ︋﹤︺︡ه ود︡ه ﹝︤ا﹡︣ ︮﹢رت ا﹡︭︣اف︋ 

︀︫︡. ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س : ١۶-٣۵٢٢۵٣١١ – ٠٢٣ ﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩︋   ︎﹤﹫﹚﹋ ︀  ﹉ رد ︀  ل﹢︊﹇
﹞﹠︀ن ﹝︣﹋︤ دا﹝︽︀ن  ﹝﹢︨︧﹥ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ا︨︐︀ن︨ 

/ع
۹۸
۰۰
۴۰
۷

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︀︮︊︀ن ︨︀م ︫︣﹋️ ﹁︣آوری ︎﹢︀زر﹋︀ن آق 

دره (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠٠ ︑﹊︀ب
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫︣﹋️ 
د︻ــ﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩             
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︀︮︊︀ن ︨ــ︀م ︫︣﹋️ ﹋﹥ در ︨︀︻️ 
١٠:٠٠ ︊︮ روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/٠۵ 
.︡﹠︋︀ ر﹢︱ ︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد﹎︣︋ ️﹋︫︣ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹏﹞ در

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ︻︊︀رت ا︨️ از:
١- ︑︽﹫﹫ــ︣ات در ﹝ــ︀ده ٢ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ (﹝﹢︲ــ﹢ع 

.(️﹋︫︣
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ اردی ﹋﹥ در﹢﹞ ︣︀٢- ︨ــ

﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ﹁︣آوری ︎﹢︀زر﹋︀ن آق دره 

(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

/ع
۹۸
۰۰
۳۷
۳

 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︫ــ︣﹋️ ︨ــ︀﹝﹩ ︠ــ︀ص ﹡ــ︀ن ﹇︡س 
ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ︠︡﹝︀ت ﹡︷︀﹁️ 
و ︋︡ا︫ــ️ ﹝﹫︳ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را 
︣﹎︤اری   ︋﹅︣︵ ︀ری از﹊﹡︀﹝﹫ ︋︭﹢رت︎ 

. ︡︀﹝﹡ ︀ب︐﹡ا ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣  ︋﹥ 

 www.nanerazavi.com ️︀︨
. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞

/ع
۹۸
۰۰
۴۱
۲
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