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فرید زکریا، مشاورسابق کاخ سفید در امور مسلمانان و سردبیر هفته نامه »نیوزویک« 
چند ماه پس از حمله جورج بوش به عراق با شعار »دموکراسی سازی در خاورمیانه« 
کتابی را با عنوان »آینده آزادی؛ تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی« روانه بازار کرد. مهم 

ترین استدالل زکریا در این کتاب که یک توصیه جدی به...

تالش برای مهار موج دوم 
اعتراضات عربی در شمال آفریقا

در صورت تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده باید منتظر چه چیزی باشیم؟ 

زیرو رو شدن مالیاتی

  جهان  وزیــر دفاع ســودان که پس از 
سرنگونی نظام عمرالبشیر به عنوان رئیس 
شورای انتقالی نظامی این کشور سوگند یاد 
کرده بود، تنها یک روز پس از این اتفاق تحت 

فشار معترضان که خواستار پاکسازی دولت 
جدید از عناصر وابســته به حکومت سابق 
بودند، استعفا کرد. عوض بن عوف از نزدیکان 
رئیس جمهور مخلوع سودان در بیانیه ای با 

اعالم اســتعفای خود، ژنــرال »عبدالفتاح 
البرهان« بازرس کل ارتش را به عنوان رئیس 
جدید شورای نظامی انتقالی و ژنرال »کمال 
عبدالمعروف« را به عنوان معاون وی تعیین 

کرد. شــبکه الحدث گزارش داد که رئیس 
جدید شورای نظامی سودان، کسی است که 
شخصاً عمر البشیر را بازداشت کرده و از افراد 

نزدیک به امارات است...
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نگاهی به سامانه »سپاس« در آستان قدس رضوی
 آستان  آستان قــدس رضوی از جمله نهادها و تشکیالت مذهبی است با هدف اهتمام به نظارت مردمی و همگانی در این نهاد مقدس 

کــه مردم از نزدیک با آن ارتبــاط دارند. از طرفی یکی از مهم ترین نکاتی 
که همواره در سخنان حضرت امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب مورد 
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دستیار ارشد ظریف در امور سوریه و یمن 
به معاونت مجلس رفت

تغییرات مهم در وزارت خارجه

با موافقت رهبر انقالب نیروهای جهادی جانباخته 
در استان گلستان »شهید خدمت« محسوب می شوند
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ظرفیت جهادگران در مناطق سیل زده پلدخترتکمیل شد

بار دیگر »حماسه هویزه«
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

 جهانگیری: دولت با تمام توان به دنبال جبران خسارت وارده به مردم در مناطق سیل زده است    اخبار: معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مهم ترین مسئله کشور مقابله با بحران 
سیل و جبران خسارات ناشی از آن است، گفت: مردم بویژه هموطنانمان در مناطق سیل زده انتظار دارند که دولت به طور جدی در جبران خسارات وارده و بازسازی مناطق سیل زده حضور و اهتمام جدی داشته باشد 

و دولت نیز همان طور که قول داده، با تمام توان به دنبال جبران خسارات وارده به مردم در مناطق سیل زده است.

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

 اخبار  روز گذشــته سه جابه جایی مهم 
در وزارت امور خارجه رقم خورد. بر اساس 
این تغییرات سید عباس موسوی به عنوان 
سخنگوی جدید این وزارتخانه، جایگزین 
بهرام قاسمی شد که به عنوان سفیر ایران 

در فرانسه عازم پاریس می شود. 
بنا بر اعالم خبرگزاری ها همچنین در ادامه 
تغییرات صورت گرفته با توجه به انتصاب 
محمدتقــی صابری، معاون امــور مالی و 
اداری وزارت خارجه به عنوان سفیر جدید 
ایران در تاجیکستان، محمدجواد ظریف، 
حســین پناهی آذر، معاون امور مجلس 
و ایرانیــان وزارت امور خارجه را به عنوان 
معاون امور اداری و مالــی این وزارتخانه 

منصوب کرد.
امــا مهم ترین و قابــل توجه ترین تغییر، 
جابه جایی حسین جابری انصاری دستیار 
ارشــد وزیر امــور خارجه در امــور ویژه 
و معرفــی او به عنوان معــاون مجلس و 
امــور ایرانیان وزارت امور خارجه اســت. 
تغییــر و جابه جایــی کــه 
غیرقابل  غیرمنتظره،  کامالً 
از  پیش بینی و حتــی دور 
انتظــار بود و پرســش ها و 
ابهام های زیادی را به وجود 

آورده است.
حســین جابری انصاری که 
پیشتر سخنگویی وزارت امور 
خارجه و سپس معاونت عربی 
و آفریقای وزارت امور خارجه 
را بر عهده داشــت، پس از 
اصالح و تغییر ساختار اداری 
و ســازمانی این وزارتخانه و 
ایجاد چــارت جدید در دی 
ماه 96 به ســمت دســتیار 
ارشــد وزیر در امــور ویژه 

سیاسی منصوب شد.

 دو مأموریت پیشین جابری انصاری
در این چارت جدید شماری از معاونت های 
منطقه ای شــامل معاونت اروپا و آمریکا، 
معاونت عربی و آفریقا و معاونت آســیا و 

اقیانوسیه حذف و در یک معاونت سیاسی 
تجمیع شــدند که در اختیار سید عباس 
عراقچی قرار گرفت. بــا وجود این ادغام، 
دو پرونده مهم تحوالت ســوریه و جنگ 
یمن به عنوان امور ویژه به جابری انصاری 

محول شد. 
ایــن دو  وی در پیشــبرد و مدیریــت 
پرونده ویــژه در این دوره به موفقیت ها و 
پیشــرفت های قابل توجه و چشمگیری 
دســت یافت کــه از آن جمله می توان به 
شکل دهی ائتالف موسوم به محور آستانه 
با مشارکت ایران، روسیه و ترکیه برای حل 
بحران سوریه از طریق سیاسی اشاره کرد 
که امروز مؤثرترین و تعیین کننده اصلی 
مسیر تحوالت میدانی در سوریه به شمار 
می ر ود و عمالً در یک سال و نیم گذشته 
سبب تغییر کامل روند جنگ در سوریه و 
شکست کامل داعش و قرار گرفتن سوریه 
در مسیرراه حل های سیاسی شد که مبنای 

آن همان طرح اولیه ایران است.
ایــن دو پرونده و مأموریــت ویژه، جابری 
انصاری را در موقعیتی خاص قرار داده بود 
تا آنجا کــه عمالً جایگاه او از معاونت های 
وزارتخانه هم حساس تر و باالتر بود و عماًل 
در چندین حوزه و دایره مختلف به ایفای 

نقش می پرداخت.
نگارنده به خاطر دارد که معاون وقت آسیا 
و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در جلسه ای 

با اشــاره به همین موضوع یادآور شد که 
سفرهای دســتیار ویژه وزیر به روسیه در 
ارتبــاط با محور آســتانه از من به عنوان 

معاون این منطقه بیشتر است.
با ایــن وصف جابه جایی جابری انصاری و 
انتصاب او به عنوان معاون مجلس و امور 
ایرانیان پرســش ها و ابهام هایی را ایجاد 

می کند.

 تغییری در آستانه بازسازی سوریه
بزرگ ترین پرسش این است که با توجه به 
تحوالت سوریه و وارد شدن این پرونده به 
مراحل جدید پس از شکست داعش و آغاز 
دوران بازسازی و همچنین فشارهایی که 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان برای 
کمرنــگ کردن نقش ایران در این مرحله 
و مقطع در ابعاد امنیتی، نظامی، سیاسی 
و اقتصــادی دارند، جابه جایی شــخصی 
چون جابری انصاری که از تسلط و تجربه 
باالیی در این پرونده برخوردار است با چه 
اســتدالل و هدفی صورت گرفته است و 
آیا این خواســت خود وی بوده یا تصمیم 
ظریف یــا دولت و چه تأثیــری بر جای 

خواهد گذاشت؟

 نامشخص بودن 
جانشین جابری انصاری

البتــه هنوز جانشــین جابــری انصاری 

مشخص نشده و حتی هنوز معلوم نیست 
که این تغییر با خواست خود وی بوده یا نه 
و ظریف بنــا دارد فرد دیگری را به عنوان 
دستیار ارشد خود در امور ویژه معرفی کند 
یا نه؟، هر چند به نظر می رسد این سمت 
در چارت جدید وزارتخانه تعریف شــده و 
بدون شک نباید خالی بماند. بنابراین مهم 
است که فردی با تجربه باال و مسلط به این 
دو پرونده جایگزین جابری انصاری شــود 
که بتواند سیاست ها و راهبردهای نظام و 
وزارت امــور خارجه را ادامه دهد تا وقفه و 

انحرافی در این راه به وجود نیاید.
اما اگــر محمد جواد ظریف شــخصی را 
انصــاری نکند، پرونده  جایگزین جابری 
سوریه و یمن در وزارت امور خارجه که در 
اسفند ماه با حواشی همراه بود، به معاونت 
سیاسی محول خواهد شــد که می تواند 
نشــان دهنده تغییر برخی سیاست ها و 
مسائل دیگری باشــد که هنوز رسانه ای 

نشده اند.

 سخنگوی جدید وزارت خارجه 
معرفی شد

بنا به گــزارش خبرگزاری فارس، دیروز 
مدیرکل اطالع رسانی و امور سخنگویی 
به عنوان یازدهمین ســخنگوی وزارت 
خارجــه منصوب شــد. »ســید عباس 
و  اطالع رســانی  مدیــرکل  موســوی« 
امور ســخنگویی روز گذشــته از سوی 
یازدهمین  عنوان  به  محمدجواد ظریف 
ســخنگوی وزارت خارجه منصوب شد. 
وی در ســمت هایی چــون رئیس اداره 
دیپلماســی رســانه ای فعالیت کرده و 
در هنــگ کنگ و هلنــد نیز به فعالیت 
پرداختــه اســت. او کــه دانش آموخته 
دانشــکده روابط بین الملل وزارت امور 
خارجه اســت، جوان ترین ســخنگویی 
اســت که در این مدت عهــده دار این 

سمت شده است.
پیش از او بهرام قاسمی عهده دار این سمت 
بود که به عنوان ســفیر جدیــد ایران در 

فرانسه منصوب شده است.

دستیار ارشد ظریف در امور سوریه و یمن به معاونت مجلس رفت

تغییرات مهم در وزارت خارجه

 درسته که سیل اخیر یکی از فاجعه بارترین سیل های کشور بوده و موجب 
خسارات شدید و زیادی به مردم عزیزمان شد، ولی یکی از برکات و ثمراتش 
اینه که تونست انحصارطلب ترین و دروغگوترین مدعیان جریان های سیاسی 
اجتماعی کشور رو افشــا کنه و سیاهی زغال رو برای سلبریتی های از خود 

راضی نمایان کنه. اگر دین ندارید آزاده باشید. 09110006339 
 حج امسال پلدختر و آق قال است. 09390003589

 حکایت مردم سیل زده لرستان این ابیات است؛ همچنان در فکر آن بیتم 
که گفت پیلبانی بر لب دریای نیل. زیر پایت گر بدانی حال مور. همچو حال 

توست زیر پای فیل.09300008947
 تروریســت خواندن جــان برکفان و مدافعان دین و آب و خاک کشــور 
توسط کفتار صفتان بین المللی تا حدودی ناشی از نظریه پردازی های برخی 
از منورالفکرهای دوران اصالحات اســت، آنجا که در سخنان و نشریات خود 
نیروهای ارزشی را اقتدارگر، خشونت طلب، خودسر، افراطی تند و... معرفی 

می کنند. 09150007969 
 آقایان رئیس در آموزش و پرورش! شمایی که مرتب پز اجرای روش های 
اجرایی آموزش در کشورهای دیگر را می دهید، آیا تاکنون از همان کشورها 
پرسیده اید مطالبات معلمان خود را چگونه می پردازند تا پیشرفت هم داشته 

باشید؟ شاید آن ها هم اصاًل نمی دهند که خوبند! 09150000763
 درســته این همه کوله بر و جمع آور بازیافت چهره شــهر را زشت کرده، 
ولی زشــت تر آن اســت کــه مچ گیران همان انــدک دســترنج را بگیرند. 

 09150009278
 جناب وزیر! تمامی ملت شــریف در مصیبت سیل با سیل زدگان از جمله 
فرهنگیان شــریف آن مناطق همدردند و همراه اما پرداخت زحمات کسانی 
که برای وزارتخانه شما زحمت کشیده اند ربطی به این مسائل ندارد. مسائل 

را با هم مخلوط نکنید. 0915009303 
 در این ســال ها نفوذی ها آن قدر از خشکســالی گفتنــد که بارش باران 
همه را غافلگیر کرد! اگر دولت و مجلس انقالبی بر ســر کاربود از این نعمت 
الهی بهترین و بیشــترین بهره را برای کشور، کشاورزی و ... می برد! مواظب 

نفوذی ها باشید! 09010009087 
 دولت یک ســامانه برای ثبت نام در ســبد کاال قرار داده بود که در اکثر 
روزنامه ها و صدا و سیما اعالم هم نشد! به نام )*142#( اما این سامانه برای 
ما مشترکان ایرانســل فعال نبود و میلیون ها نفر نتوانستند ثبت نام کنند و 

این ظلم است. 09360006158
 لطفاً به مســئوالن کشور بگید دست کم یارانه آن هایی که در استان های 
سیل زده قطع شده وصل کنند، این حداقل کمک دولت به سیل زده ها است. 

با تشکر.09160000240 
 تو اخبار شنیدم یک کشــتی حامل چند میلیون نفت خام قاچاق کشف 
و توقیف شــده ولی گوینده خبر یادش رفت بگه کشتی از کدام اسکله و با 

نظارت چه کسانی بارگیری شده ؟ 09150002831
 اســتادی می گفت : رودخانه یعنی خانه رود، اگر شخصی در حریم رود خانه 

بسازد، رود خانه اش را خراب می کند! 09150007109

ناتو مضحک عربی!
گاوشیرده غرب آسیا این روزها بشدت دنبال 
آن اســت که با جمع کردن یک عده درکنار 
خود یک ناتو عربی شکل داده و در برابر آنچه 
نفوذ ایران در منطقه می نامد، ایستادگی کند. 
معموالً در این گونه مواقع نخستین کشوری 
که عربستان را همراهی می کند، دولت امارات 
اســت و بعد هم مصر، اما برخالف گذشته 
این بار مصــر اعالم کرده اســت که حاضر 
به مشــارکت در اتحادی که در مقابل ایران 

بایستد، نیست.
در این خصوص خبرگزاری رویترز در خبری 
از قول منابع آگاه، نوشت که مصر از طرحی 
برای تشکیل »ناتو عربی« با حضور کشورهای 
عربی متحد آمریکا در خاورمیانه برای مقابله 
با جمهوری اسالمی ایران کناره گیری کرده 
است. این خبرگزاری ضمن اعالم این خبر، 
نوشت که مصر این تصمیم خود را پیش از 
نشست یکشنبه گذشته در پایتخت عربستان 
به اطالع ایاالت متحده و دیگر کشورهایی که 
قرار اســت عضوی از ائتالف باشند، رسانده 

است.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا در واکنش به 
این خبر گفته است: »مصر نقش بسیار مهمی 
در امنیت منطقه دارد و ایاالت متحده و همه 
کشورهای عضو ائتالف استراتژیک خاورمیانه 
می خواهند مصر بخشــی از این ائتالف، که 

منافع بسیاری خواهد داشت، باشد«.
این مقام دولت آمریکا که نخواســت نامش 
فاش شــود، افــزود: »همان طــور که این 
ائتالف در حال شکل گیری است، ما از مصر 
می خواهیم کــه فرصت ایفای نقش رهبری 

)در آن( را از دست ندهد«.
امــا گویا مصــر ترجیح می دهــد با طناب 
عربســتان وارد چاه جدیدی که پیش از آن 
یک بــار هم در یمن امتحانــش کرده بود، 
نشود. السیسی بتازگی هم یک عقب نشینی 
از گرایش به آمریکا داشــته و اخیراً تصمیم 
گرفته اســت به جای خریــد هواپیماهای 
اف16 و اف 35 ســوخوهای جدید روسی را 

خریداری کند.
از ســوی دیگر اردن هم میل چندانی برای 
ورود به ائتالف ضد ایرانی ســعودی ها ندارد. 
منابع عربی اعالم کردند که شاه اردن هم به 
دالیلی درباره پیوستن به این پیمان مطمئن 
نیست که مهم ترین آن، نگاه از باال به پایین 
عربســتان و کشــورهای حوزه خلیج فارس 
به کشــورش و توقف کمک ها به آن کشور 
و حمایت آن ها از معامله قرن اســت که به 
ضرر اردن است و موجب خواهد شد که این 
کشــور به وطن جایگزین برای فلسطینی ها 

تبدیل شود.
شاید به همین دلیل است که برخی منابع 
ســعودی از پیشرفت نامناســب طرح ناتو 
عربی ســخن گفته و اظهــار می دارند کار 
خوب پیش نمی رود و احتمال شکست آن 
زیاد اســت؛ بنابراین به همین دلیل است 
که جلســه رسمی امضای اســناد مربوط 
به این ائتالف که قرار اســت در واشنگتن 
برگزار شود، بارها به تعویق افتاده و هر روز 
خبرهای بدی به گوش سعودی ها و افرادی 
مانند جــان بولتون که مدافــع این طرح 

هستند به گوش می رسد.
گفته می شــود که قرار بــوده در این ناتو 
یــا اتحادیه عربی کشــورهای عربســتان 
ســعودی، امارات عربی متحــده، کویت، 
بحریــن، قطر، عمان، اردن و شــاید مصر 
حضور داشته باشند، اما نگاهی به اعضای 
این ائتــالف مضحک نشــان می دهد که 
طرح تا چــه اندازه تبلیغاتی و شکســت 
خورده اســت؛ چرا که در میان همراهان 
ســعودی به جز امــارات، دیگران یا دچار 
اختالف جدی با ســعودی ها هســتند یا 
اساســاً نقش مهمی در تحــوالت منطقه 
نداشــته و فقط ظاهراً یا به دلیل گرفتن 
پول های ســعودی از حکمرانان این کشور 

حمایت کاغذی می کنند.
به همیــن دلیل اســت کــه عبدالباری 
عطــوان، ســردبیر روزنامــه رأی الیوم و 
تحلیلگر سرشناس عرب در یادداشتی در 
این روزنامه نوشــت: همگرایی اردن با دو 
کشــور ترکیه و عراق آن هم در باالترین 
ســطوح این گونه القا می کند که پادشاه 
اردن در ائتالفــش بــا کشــورهای عرب 
حــوزه خلیج فــارس بــر روی گزینه های 
قبلی خود حساب باز نمی کند، بلکه برای 
ایجاد چشــم اندازهای جدیــد و پیروی از 
سیاســت های همســوتر با خواست مردم 
اردن چه در روابط با ایران چه با ســوریه 
دســت به تالش هایی می زنــد و عجیب 
نیســت که بزودی با تصمیــم اردن برای 
بازگشایی اماکن شیعی در کرک )آرامگاه 
ابــو جعفر طیــار( به روی زائــران ایرانی 

مواجه شویم.
همان گونه که برخی منابع آگاه تأکید کردند، 
سیسی به آن حمایت مالی که از کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس می خواست )حدود 
5۰ میلیارد دالر( دست یافته است و اکنون 
سیاست های مســتقل تری از حامیان مالی 
خود در حوزه خلیج فــارس و آمریکا اتخاذ 
می کند. سیسی نمی خواهد اتفاقات الجزایر 

و سودان در مصر تکرار شود.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مسعود بصیری

صدای مردم   

خبــــــر

با موافقت رهبر انقالب نیروهای جهادی جانباخته در استان گلستان 
»شهید خدمت« محسوب می شوند
شهادت در جبهه گمیشان

تسنیم: به گــزارش پایگاه  اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری با موافقت رهبر 
انقالب، نیروهای جهادی مردمی جانباخته 
در حادثه واژگونی قایق در شهر گمیشان 
»شــهید خدمت« محســوب می شوند. 
جانباختگان این حادثه شامل تعدادی از 
امدادگران اهل سنت نیز بوده اند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با درخواست نماینده ولی فقیه در استان گلستان برای »شهید 
خدمت« اعالم شــدن امدادرسانان جهادگر مردمی جانباخته در حادثه واژگونی 
قایق در ســیل گمیشان موافقت کردند. شامگاه ششم فروردین 9۸ قایق حامل 
نیروهای مردمی که برای جلوگیری از نفوذ ســیالب به شــهر گمیشان تالش 

می کردند، واژگون شد که در این حادثه 6 نفر از جهادگران جان باختند.

راه آهن ایران، عراق و سوریه به هم وصل می شود
اخبار: »صالب الحسینی«، مدیر کل شرکت راه آهن عراق از وجود مذاکراتی بین 
سه کشور ایران، عراق و سوریه به منظور وصل کردن راه آهن آن ها به یکدیگر خبر 
داد. به گزارش شــبکه سومریه عراق، این مقام عراقی  شامگاه جمعه در حاشیه 
نشست کمیته مشترک عراق و سوریه در شهر دمشق گفت: عراق، سوریه و ایران 
برای بررسی امکان وصل خطوط راه آهن بین خود نشستی برگزار خواهند کرد. او 
گفت: »بنا به دستورات »عبداهلل العیبی«، وزیر حمل و نقل در زمینه اهمیت وصل 
خطوط راه آهن بین دو کشور )عراق و سوریه( در محورهای »عکاشات-التنفس-

خنیفیس«، هماهنگی هایی از سوی طرف های عراقی، ایرانی و سوری به منظور 
برگزاری نشستی سه جانبه برای بررسی امکان اجرای طرح وصل خطوط راه آهن 

بین سه کشور در حال انجام است«.

اولویت رئیسی برای انتخاب
رئیس دیوان عدالت اداری

والمســلمین  االســالم  حجت  اخبار: 
سیدابراهیم رئیســی، رئیس قوه قضائیه 
در جلسه مشــورتی با قضات دیوان عالی 
کشور در اجرای اصل 162 قانون اساسی  
خاطرنشــان کــرد: تاکنــون روش های 
مختلفی برای این مشــورت وجود داشته 
است اما نظر بنده این بود که همه قضات 
دیــوان عالی در یک جلســه، نظرات خود را به صورت مکتــوب ارائه کنند تا در 
خصوص ریاســت دیوان عالی کشور تصمیم گیری شود. نظراتی را نیز به صورت 
غیررسمی دریافت کرده ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد داده اند که 
برخی از این گزینه ها داخل دیوان عالی کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و 
برخی هم اساساً خارج از قوه قضائیه هستند. اولویت بنده برای انتصاب رئیس دیوان 
عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد 
و افرادی که خارج از دیوان در قوه قضائیه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضایی 

فعالیت می کنند، در اولویت های دوم و سوم قرار خواهند داشت.

افزایش اجاره بهای مسکن پس از سیل 
اخبار: حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به آخرین وضعیت سیل زدگان در پلدختر و معموالن گفت: ساکنان 2۰ روستا و 
بخشی از شهرستان های پلدختر و معموالن نیاز به اسکان موقت دارند و خواستار  
این هستیم که کانکس در اختیار مردم سیل زده قرار گیرد. من این موضوع را با 
وزیر کشور مطرح کردم و دین پرست، معاون امور اقتصادی وزیر کشور نیز بازدیدی 
را از منطقه داشته و بناست تا فردا گزارش بازدید خود را به وزیر کشور ارائه کند و 
من نیز پیگیر موضوع خواهم بود. توزیع پتو،  چادر و موادغذایی در بین سیل زدگان 
اگرچه از حالت اضطرار خارج شــده، اما هنوز توزیع این اقالم بین ســیل زدگان 
ضرورت دارد؛ چرا که آن ها هیچ گونه امکاناتی برای طبخ غذا ندارند.  به دنبال سیل 
اخیر و تخریب تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی و افزایش تقاضا برای اجاره 
مسکن در شهرستان های پلدختر و معموالن اجاره بها باال رفته و البته از مقامات 
استانی و شهرستانی خواسته ام تا موضوع را کنترل کنند. یکی از درخواست های ما 
این است که با توجه به تخریب پل روی رودخانه کشکان برای حل مشکل تردد 
مردم از پل های متحرک استفاده شود؛ چرا که ساخت پل تا حدود یک سال طول 
می کشــد و استفاده از پل های متحرک برای این منظور سبب می شود تا مشکل 
ساکنان روستاهای پلدختر برای تردد به شهر تا حدود زیادی مرتفع شود و با این 
کار حدود 2۰ تا 25 هزار نفر از  سیل زدگان می توانند نیازهای خود را تأمین کنند؛ 
موضوع دیگر بازسازی درست راه پلدختر به خرم آباد است؛ چرا که پستی های ایجاد 
شده در این جاده با خاک پر شده و با کوچک ترین سیالبی  دوباره خراب می شود.

شماره پیامک: 30004567

توجیهات عجیب متهم ردیف اول دادگاه پتروشیمی: 

شیخ االسالم معتقد به نظام و محجبه بود!

خبر

 اخبار  چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق 
شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر آن صبح دیروز در 
شعبه سوم دادگاه انقالب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار 
شد. به گزارش »انتخاب«، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی 
مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه 
مشــارکتش با خانم شیخ االسالم توضیح دهد. شیخ االسالم از 
چهره های عجیب این پرونده است که سال ها پیش یک بار در 
لیست انتخاباتی اصولگرایان و یک بار در لیست اصالح طلبان 
قرار گرفته بود و امروز نیز همســر یکی از طرفداران براندازی 

کشور و تحریم های آمریکاست.
حمزه لو با حضور در جایگاه گفت: در ســال ۸5 از طریق اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل 
شــرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۴۴ توانایی داشــته باشد، 
داده شد. 126 شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی 
با نام شــرکت ســرمایه گذاری ایران تأسیس کنند و تمام این 
مجموعه خصوصی بودند و در آن بانک های خصوصی و بیمه 
و تجار بزرگ حضور داشــتند. این شرکت در دی ماه سال ۸5 
ثبت قانونی شــد و بنده از ابتدای سال ۸6 به انتخاب اعضای 
هیئت مدیره، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشکیل این شرکت 
سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود. وی ادامه داد: این شرکت 
ســرمایه های خرد بخش خصوصی را در ســاخت واحدهای 
جدید هدفمند می کرد. شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به 
معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ 
ســاختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه های 
مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه 
می کردنــد. یکی از مجموعه ها که به این شــرکت ما مراجعه 
کرد، خانم مرجان شیخ االســالم همراه با همسرش بود. یعنی 
زمینه فعالیت آن ها در بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش 
فرهنگی آن ها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه 
IT داشــتند. این متهم گفت: در شرکت سرمایه گذاری ایران 
بخش IT وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری 
خود را با خانم شیخ االسالم آغاز کردیم و حاصل این همکاری 
منجر به تشکیل شــرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب 
فرهنگی خانم شیخ االسالم، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ 

شد. شیخ االســالم چهره شناخته شده ای بود و حتی از فیلتر 
شــورای نگهبان رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس 
و کمیسیون فرهنگی شرکت می کرد. وی فرد محجبه ای بود. 
شیخ االســالم از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار 
بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.

حمزه لو در خصوص علت تشــکیل شرکت دنیز گفت: زمانی 
دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شــدیم، تا پیش از آن 
می توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. 
شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می کرد، این کار 
تا پایان دوره ای که من در شرکت بازرگانی بودم، ادامه پیدا کرد 
و پس از آن از ســال 9۰ هم از هترا و هم از دنیز خارج شــدم 
و دیگر ارتباطی با خانم شیخ االســالم نداشتم تا سال گذشته 
که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که 

نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می کردند.
متهم ردیف اول در پاسخ به این پرسش قاضی که پرسید چه 
سالی فعالیت شما شروع شــد؟ گفت: ما در سال ۸6 فعالیت 
فرهنگی و از ســال ۸۸ فعالیت تجاری مشــترک خود را آغاز 
کردیم. ایشان در شــرکت هترا مدیرعامل بودند و در شرکت 
دنیز نیز تنها مدیر بودند؛ چرا که در ترکیه شما می توانید هیئت 

مدیره معرفی نکنید.
قاضی مســعودی مقام پرسید: شما گفته اید که بخشی از پول 
محصوالت پتروشیمی به حساب دنیز وارد می شد که حمزه لو 
پاســخ داد هر مبلغی که از طریق پی سی سی اعالم می شد را 
بنده مقید کردم یک نفر به من اطالع دهد. یعنی فردی را مأمور 
کرده بودم که مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز 

خارج و به حســاب شرکت بازرگانی واریز شود. قاضی پرسید: 
سهم خانم شیخ االسالم از این اقدام چه بود؟ حمزه لو گفت: از 
این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند. وی در پاسخ به این 
پرسش قاضی که پرسید پس عایدی ایشان از این همکاری چه 
بود؟ گفت: ایشــان حدود 2۰۰۰ دالر حقوق خود را از شرکت 
دنیز می گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز 

بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می کردند.

 دفاعیات وکیل تسخیری شیخ االسالم
با پایان اظهارات رضا حمزه لو )متهم ردیف اول( قاضی با اعالم 
این موضوع که خانم شیخ االســالم با وجود اطالع از دادگاه نه 
الیحه ای ارائه کرده اند و نه وکیل گرفته اند، از وکیل تسخیری 
این متهم خواســت برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر 
شود. قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ االسالم ادامه داد: 
اتهام موکل شــما مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور 
به میزان 6 میلیــارد و 656 میلیون یورو و همچنین تحصیل 
مال از طریق نامشــروع به میزان ۷ میلیون و 65 هزار و 529 
یورو است. وکیل شیخ االسالم نیز گفت: بنده وکیل تسخیری 
خانم مرجان شیخ االسالم آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی 
و شــرعی مطالبی را یادداشت کردم که در الیحه ای به دادگاه 

تقدیم می کنم.

 قاضی: وکیل شیخ االسالم دیداری با او نداشته است
در پایان چهارمین جلســه دادگاه پتروشیمی قاضی مسعودی 
مقام در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشــی مبنی بر رد 
اتهامات مرجان شیخ االســالم آل آقا از ســوی وکیل این فرد 
گفت: بیشــتر ادله وکیل بر اساس اظهارات آقای حمزه لو بوده 
است، نه اینکه خودشان مستندی ارائه داده باشند یا برگرفته 
از ادله جمع شــده باشد؛ بنابراین تمام اظهارات آقای حمزه لو 
مبنی بر اینکه تمام پول ها به حساب های کشور برگشته است 
در دســت بررسی است که قرار است مستندات آن امروز به ما 
ارائه شود، یعنی خود وکیل هیچ مالقاتی با متهمه نداشته است 
که دفاعیاتش بر گرفته از آن اظهارات و یا اسنادی باشد که خانم 

شیخ االسالم ارائه کرده باشد.

اخبار: وزیر نفت در نشســت با نمایندگان اســتان خوزستان 
مدعی شــد که بر اســاس برآوردهای اجمالی، سیل، 1۰۰۰ 
 میلیــارد تومان بــه تأسیســات صنعت نفت خســارت زده 

است. 
بیــژن زنگنه درباره تاالب هورالعظیم هم توضیح داد: ما کاماًل 
همراه مردم بوده و هســتیم و تابع تصمیم های ستاد مدیریت 

بحران استان خوزستان خواهیم بود. 
من همیشــه یک اصل دارم و اینکــه با مردم مناطق عملیاتی 
یک یا دو ســال نمی خواهیم زندگی کنیم، بلکه به اندازه یک 
تاریــخ می خواهیم زندگی کنیم و جدا از آن ها نیســتیم، این 
خیانت اســت که ســیل را به جای دیگری هدایت کنیم که 

مردم خســارت ببینند، اعالم این موضوع یک شیطنت است 
که از ســوی دشمنان طراحی شده اســت. زنگنه درباره تأثیر 
ســیل اخیر در تولید نفت ایران گفت: صرف نظر از اینکه در 
این دوران مقدار تولید نفت کم شــود یا نشود، مدیران صنعت 
نفت به محض احساس خطر از طریق خط لوله و یا تأسیسات 
نفتی، مسئله زیست محیطی را در خوزستان اولویت خودشان 
بداننــد و اصــل را بر این بگذارند که خطــری متوجه محیط 

زیست نشود. 
به همیــن دلیل ما بعضــی از خطوط لولــه را از نفت خالی 
کرده ایم و آب وارد آن ها کردیم که اگر آســیبی دیدند، لوله 

آسیب ببیند و محیط زیست آسیب نبیند.

وزیر نفت مدعی شد

خسارت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سیل به تأسیسات نفتی

هنوز جانشین 
جابری انصاری 
مشخص نشده و 
حتی هنوز معلوم 
نیست که این 
تغییر با خواست 
خود وی بوده یا نه 
و ظریف بنا دارد 
فرد دیگری را به 
عنوان دستیار 
ارشد خود در امور 
ویژه معرفی کند 
یا نه؟

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

 بهره مندی ساالنه 400 هزار نفر 
از خدمات بیمارستان سجادیه تربت جام

آســتان نیوز: مدیر عامل سازمان 
موقوفات ملک آستان قدس رضوی 
از بهره مندی ســاالنه بیش از 400 
هزار نفــر از خدمات بیمارســتان 

سجادیه تربت جام خبر داد. 
حمید رضا قاسمی بیان کرد: زمین 
بیمارستان ســجادیه تربت جام به 
مساحت 60 هزار مترمربع بر اساس 

وقفنامه های حاج حسین آقاملک توسط سازمان موقوفات ملک اهدا شده است و 
اکنون نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت جام اداره می شود.

وی ادامه داد: عالوه بر این، سازمان موقوفات ملک بخش CCU این بیمارستان 
96 تختخوابی را در سال 1385 ساخته است.

مدیر عامل ســازمان موقوفات ملک آســتان قدس رضوی با اشــاره به وقفنامه 
11074 مرحــوم ملک گفت: این ســازمان در حال حاضر به صورت نظارتی در 
خصوص خرید تجهیزات و توسعه بیمارستان سجادیه تربت جام براساس وقفنامه 
11074 فعالیت می کند.قاســمی ادامه داد: به این ترتیب بر اساس این وقفنامه، 
خرید تجهیزات پزشــکی و واگــذاری زمین برای توســعه فضاهای فیزیکی و 

ساختمانی بر عهده سازمان موقوفات ملک است.
وی درباره بخش های بیمارستان سجادیه تربت جام بیان کرد: این بیمارستان از 
بخش های ستاره دار، پاراکلینیکی، بستری، درمانگاهی و پشتیبانی تشکیل شده 
است.مدیرعامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی ادامه داد: ساختمان 
بخش CCU بیمارستان مذکور دارای 850 مترمربع زیر بنا و شامل هشت تخت 

CCU، پنج اتاق بستری و 14 تخت است.
قاســمی با اشاره به اشتغال زایی صورت گرفته در بیمارستان سجادیه تربت جام 
گفت: این بیمارستان زمینه اشتغال را برای 612 نفر شامل کادر پزشکی و اداری 

فراهم کرده است.
وی ادامه داد: موقوفات ملک در این بیمارســتان اقداماتی شامل ساخت بخش 
CCU، خرید تجهیزات پزشکی و واگذاری زمین برای ساخت پانسیون پزشکان 

را انجام داده است.

 توزیع بیش از 4000 سبد کاال 
در بین سیل زدگان مازندران

آستان نیوز: مدیر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در استان مازندران از 
توزیع بیش از 4000 ســبد کاال در 
بین سیل زدگان این استان خبر داد. 
محمداســماعیل امامزاده با اعالم 
اینکــه ارزش هر ســبد کاال 150 
هزار تومان است، گفت: همچنین 
ساخت منازل محرومان که از سیل 

اخیر مازندران آســیب دیدند در دستورکار قرار دارد.وی افزود: 1150 نفر از 
خادمیاران رضوی از مازندران در بسیاری از روستاها و 9 شهرستان سیل زده 
استان در کنار مردم آسیب دیده از سیل و باران اخیر حاضر و دوشادوش آن ها 
برای بهسازی و پاکســازی منازل، مزارع و باغات خدمت رسانی کردند.وی با 
بیان اینکه 13 شهرســتان استان از تعداد 22 شهرستان به عنوان شهرستان 
معین 9 شهرســتان ســیل زده مازندران تعیین شــدند، افــزود: کمک های 
غیرنقدی هم استانی های شریف در استان های معین جمع آوری و به مناطق 

سیل زده ارسال می شوند.

خـــبر

 قدس/ محمدحســین مروج کاشــانی  
آستان قدس رضوی از جمله نهادها و تشکیالت 
مذهبی اســت که مردم از نزدیک با آن ارتباط 
دارنــد. از طرفی یکی از مهم تریــن نکاتی که 
همواره در ســخنان حضرت امــام خمینی)ره( 
و رهبــر معظم انقالب مــورد تأکید قرار گرفته 
است، خدمت رسانی به مردم و توجه به نظرات 
و خواسته های مردمی است. در همین راستا در 
دهه مبارک فجر انقالب اسالمی سال گذشته با 
حضور تولیت سابق آستان قدس رضوی، مرکز 
جامع ارتباطات مردمی و تلفن ملی 138 به طور 
رسمی در آســتان قدس رضوی راه اندازی شد. 
این ســامانه به طور اختصار شامل بخش هایی 

است که در ادامه می آید.

 تسهیل ارتباط مردم با آستان
با راه اندازی مرکز جامع ارتباطات مردمی سعی 
شده است تا ارتباط مردم با آستان قدس رضوی 
تسهیل شود و پاسخگویی به پرسش ها و شبهات 
مردم، بازخوردسنجی و تحلیل پیام های مردمی 
و غیره نیز به شایســتگی صورت گیرد، ضمن 
اینکه ایــن مرکز با تجمیع راه هــای ارتباطی ، 
زمینه خدمت رســانی حوزه هــای دیگر را هم 

تسهیل می کند.
الزم است ذکر شــود که با راه اندازی این مرکز 
در واقع دیدگاه هــای مردم و طرح نظارت ملی 
و همگانــی بــر مجموعه فعالیت های آســتان 
قدس رضوی مکانیزه شده و مردم با ارائه انتقادات 
و پیشــنهادات خود به اصالح خدمات رسانی در 

این آستان، کمک می کنند.
در ســاختار کلی این مرکز، مرکز افکارسنجی، 
فضای مجازی و ســامانه ها، مرکز پاسخگویی و 

ارتباط با اقشار و اصناف پیش بینی شده است.
در حوزه فضای مجــازی فعالیت هایی همچون 
ارائه نرم افزار تلفن همراه، مشارکت در خدمات 
جهــادی، نظرات و انتقادات، ســامانه مدیریت 
ارتباط با مخاطب، شــماره تلفن ها و اطالعات 
حوزه هــا، پیگیری نامــه و خادمــان اندیشــه 
پیش بینی شــده اســت. همچنیــن در حوزه 
فضای حقیقی خدماتــی از جمله مرکز جامع 
پاسخگویی، افکارسنجی کمی و کیفی، ارتباط 
با اقشار مردمی و واقفان، نشست های هم اندیشی 

و... تدارک دیده شده است.

 سامانه »سپاس« چیست؟
سامانه پاسخگویی آستان قدس رضوی، با عنوان 
»سپاس« سامانه نرم افزاری جامع برای مدیریت 
امر پاسخگویی با قابلیت ثبت و پیگیری پیام ها 
تا حصول نتیجه اســت. در این سامانه عالوه بر 
تجمیــع اطالعات مورد نیاز برای پاســخگویی 
شــامل پرســش های متداول و اطالعات تأیید 
شــده مورد نیاز، فعالیت ها و ســوابق کاربران و 
مخاطبان ثبت می شــود تا بتوان پس از مدتی 
با تحلیل اطالعات موجود به بازخوردســنجی 
مناســبی از دغدغه ها و نیازهای اقشار مختلف 
و مخاطبان آســتان قدس رضوی پرداخت. این 
تحلیل می تواند نقش راهبردی در برنامه ریزی ها 

داشته باشد.

 مزایای استفاده از سامانه سپاس
بررسی نمونه های موفق از ارائه شماره تلفن های 
اصطالحاً ُرند و ایجاد مراکز پاسخگویی با قابلیت 
پیگیری و ارائه نتایج به مخاطبان موجب شده تا 
در مجموعه آســتان قدس رضوی به جای ارائه 
چندین شــماره تلفن تمــاس، این مرکز جامع 
پاسخگویی با ارائه شماره تلفن سه رقمی 138 
ایجاد شود. به عبارتی این مجموعه با الگوگیری 
از نمونه های موجود و بومی ســازی نیازمندی ها 
 به عنوان مرجع شــناخته شــده پاســخگویی

در آستان قدس رضوی معرفی می شود. 
ثبت تمامی پرسش ها، درخواست ها، پیشنهادات 
و انتقادات مطرح شده از درگاه ورودی در سامانه 
مربوطه دیگر مزیت این ســامانه است و نتیجه 
پیگیری و رسیدگی به آن در حوزه های مختلف 
این نهاد مقدس از طریق پیامک، تماس تلفنی 

و... به اطالع مخاطب می رسد.
ایجاد مرکزیــت یکی دیگر از مزایای ســامانه 
است. در حقیقت شماره تلفن 138 یک سامانه 
متمرکز اســت که همه افراد در سراسر کشور 
می توانند از طریق این ســامانه با سایر بخش ها 
و قسمت های آستان قدس رضوی ارتباط گیرند.

خودکارســازی بخشــی از خدمات و نیاز کمتر 
به نیروی انســانی، حــذف مراجعات حضوری 
و کاغذبازی هــای زائــد و فرایندهای قدیمی و 
زمان گیر، پاسخگویی 24 ساعته و در تمام ایام 
کاری و تعطیالت، سرعت در پاسخگویی، معرفی 
کامل تر و بهتر خدمات، کم کردن هزینه ها، در 

اختیار داشــتن گزارش های مدیریتی در اسرع 
وقت و در هر زمان، افزایش رضایت عمومی و... 
از دیگر مزایای اســتفاده از سامانه پاسخگویی 
»ســپاس« در آســتان قدس رضوی به شمار 

می رود.

 ویژگی های فنی و نرم افزاری سامانه سپاس
در طراحــی یــک ســامانه رایانه ای عــالوه بر 
مشــخصات و خصوصیات سخت افزاری باید به 
ویژگی ها و مالحظات فنی ســامانه و اصطالحاً 
خصوصیات نرم افزاری آنان نیز توجه شود و در 
این میان هر چه تعداد مخاطبان یک ســامانه 
بیشتر باشد، مشــخصات فنی و نرم افزاری آن 
ســامانه نیز از درجه اهمیت بیشتری برخوردار 

خواهد بود.
انعطــاف و تغییرپذیری، ســادگی و ســهولت 
کاربری، حفظ حجم بــاالی اطالعات در زمان 
طوالنــی، مالحظات امنیتــی، قابلیت برقراری 
ارتباط با ســایر نرم افزارها و سامانه های موجود 
در این نهاد مقــدس، از جمله ویژگی های فنی 

نرم افزار این سامانه است.
از طــرف دیگر باید به قابلیت هــای نرم افزاری 
این سامانه نیز اشــاره کرد. خدمات خودکار به 
کاربر، بایگانــی کامل اطالعات، مدیریت ارتباط 
با مخاطب، ایجاد کاربر، گزارش گیری، مسیریابی 
مجدد تماس توســط اپراتور، سوابق مخاطبان، 

ضبط مکالمات، مدیریــت زمان بندی، نرم افزار 
موبایلی مدیریت سامانه، بانک جامع پرسش های 
متــداول، برون ریزی و درون ریــزی اطالعات، 
دفترچه تلفن، نقشه و... از جمله مواردی هستند 
که در بیان قابلیت های نرم افزاری این ســامانه 

می توان به آن ها اشاره کرد.

 پس از دریافت پیام مخاطب، 
چه اتفاقی می افتد؟

پــس از دریافت پیام مخاطب با این ســامانه از 
نظر طی شــدن مراحل پاسخگویی مناسب به 
پرسش ها یا موارد مطرح شده  از سوی مخاطب، 

چه اتفاقی در این سامانه می افتد؟
با بررسی ساختار این سامانه متوجه می شویم که 
واحدهای »دریافت«، »پیگیری« و »پاسخ دهی« 
به منظور آماده کردن پاســخ مناسب به موارد 
مطرح شــده و پرســش های مخاطبان در این 

سامانه پیش بینی شده است.
واحد دریافت پیام، نخســتین واحدی اســت 
که در این مجموعه با مخاطب این ســامانه در 
ارتباط اســت. پس از دریافــت پیام که ممکن 
اســت به روش های حضوری، تلفــن، پیامک، 
نرم افزار موبایل، وب ســایت، دورنگار )فاکس(، 
نامه، پســت الکترونیکی و صندوق های داخل 
حرم مطهر دریافت شــود، در صورتی که پاسخ 
مربوط در دســترس باشد، بالفاصله به مخاطب 

ارائه می شود و در غیر این صورت برای رسیدن 
به پاســخ مناســب، موارد مطرح شده به واحد 

پیگیری ارسال می شود.
واحد پیگیری وظیفه دارد پیام هایی که به طور 
آنی پاســخ دهی نشــده اند را از واحد دریافت، 
تحویل گیرد و پس از تهیه پاســخ مناســب به 

واحد پاسخ دهی تحویل دهد.
واحد پاســخ دهی هم پاسخ های بدست آمده از 
واحد پیگیری را پس از ثبت در بخش مخصوص 
در این سامانه از همان درگاهی که دریافت شده 
بــه اطالع مخاطب خواهد رســاند. ضمناً واحد 
پاسخ دهی میزان قانع شدن مخاطب را ارزیابی 
کرده و در ســامانه ثبت می کنــد و در صورت 
ناکافی بودن پاســخ، دوباره پرسش را به واحد 

پیگیری ارجاع می دهد.
گفتنی اســت، فرایند گزارش گیری نیز در این 
ســامانه پیش بینی شده است که در این فرایند 
مواردی همچون تعداد پیام ها، موضوع، حوزه های 
مرجع، مکان های مورد پرسش، زمان های پیک 
و درصد به پاســخ رسیدن نیز لحاظ شده است. 
البتــه در زمینه اپراتورهای این ســامانه هم به 
مراحل خاص مربوط به گزارش گیری همچون: 
تعداد  فعــال،  اپراتورهای  رضایت مخاطبــان، 
پاسخ ها، زمان پاسخگویی، تعداد پیام های داخل 
کارتابل و... نیز به نحو مطلوب توجه شده است.

 هدف از این سامانه چیست؟
آنچه که در بیان هــدف از طراحی و راه اندازی 
سامانه سپاس می توان گفت، مدیریت پاسخگویی 
به مخاطبان و تسهیل خدمات رسانی در زمینه 
این پاسخگویی است، ضمن اینکه یکپارچه سازی 
فرایند دریافت، پیگیری و پاسخگویی به پیام ها 
و پرسش های مردمی و ثبت گزارش های کامل 
از روند پاسخگویی برای تحلیل و بازخوردسنجی 
نیز از جمله اهداف راه اندازی این ســامانه است. 
همچنین بررســی وضعیت پاســخ دهی در این 
سامانه از آغاز راه اندازی تاکنون نشان دهنده این 
مطلب اســت که بیش از همه، موضوعات کلی 
 و کسب اطالع از خدمات آستان قدس رضوی،
مورد توجــه مخاطبان بوده و پاســخگویی به 
پرســش های مردم بیشترین حجم فعالیت های 
این سامانه از ابتدای راه اندازی تاکنون را تشکیل 

می دهد.

با هدف اهتمام به نظارت مردمی و همگانی در این نهاد مقدس 

نگاهی به سامانه »سپاس« در آستان قدس رضوی

خبر

رونمایی از سکه های نفیس اهدایی به موزه آستان قدس رضوی
قدس/حسین کاشــانی: معاون امــور موزه های 
ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان 
قــدس رضوی از رونمایی ســکه های نفیس اهدایی 
به موزه آســتان قــدس رضوی در سه شــنبه این 
هفته خبر داد. مهــدی قیصری نیک در این باره به 
خبرنگار قدس گفت: این مجموعه شامل 104 سکه 
از سلسله های سلوکیان، اشــکانیان، شاهان پارس، 
الیمایی، ساسانیان، عرب ساســانی، امویان، تبری، 

عرب تبری، عباسیان، صفاریان، آل بویه و سلجوقیان 
اســت که تقدیم گنجینه سکه آستان قدس رضوی 
گردیده و در راســتای اجرای برنامه سه شــنبه های 
 فرهنگی در مجموعه موزه های آستان قدس رضوی،

ایــن رونمایی سه شــنبه 27 فروردیــن 1398 در 
ســاختمان »گنجینه قرآن و نفایس آســتان قدس 
رضــوی« در صحــن کوثر انجــام می شــود. وی 
خاطرنشان کرد: گنجینه سکه آستان قدس رضوی 

بــه عنوان گنجینه تخصصی در اوایل ســال 1388 
در طبقــه منهای یک موزه مرکزی این نهاد مقدس 
افتتاح شد. این گنجینه دارای بیش از 67 هزار سکه 
مربوط به دوران پیش از اسالم و دوره اسالمی است 
که 1250 سکه ضرب چکشی از سلسله های مختلف 
حکومتی پیش از اسالم و دوره اسالمی و همچنین 
2250 ســکه ضرب ماشــینی از 130 کشور جهان 

است که در معرض نمایش قرار داده شده است. 
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قاب رضوی

باران گرفت و سوره ی مریم نزول کرد   باران شعر آمد و نم نم نزول کرد
تصویری از خدای مجسم نزول کرد نام تو را نوشتم و دیدم که ناگهان 
امیر حسین محمود پور

در »سه شنبه فرهنگی« این هفته انجام می شود
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« ﹁︣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 ️︀︨

﹡﹢︋️ دوم ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︎︣ا︡ ︗﹩ ︑﹩ ا﹊ــ︦ آی ﹝︡ل 
١٣٨۵ ر﹡ــ﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ 
و   1439444 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ۴٢ اــ︣ان  ۴٣٣ی١۵ 
 ﹜︣﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ S1412285773221 ﹩︀ره ︫︀︨ــ﹝︫
︔﹞︣ی ︫ــ︀د ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 
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 «  آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه »
 ﹉ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد
﹫︀︋︀ن ﹝︭﹙﹩ و ﹋︀﹁﹩  ︀زار ︗﹛ وا﹇︹ در ا︋︐︡ای︠  ︋ــ︀ب ﹝︽︀زه وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︻︡ا﹜ــ️،︋ 
 ﹉ ــ︡ه ︋﹥ ﹝︡ت︤ا﹞ ﹅︣︵ ︫ــ︀پ ︋ــ︀زار ا﹝﹫﹟ وا﹇ــ︹ در ︠﹫︀︋︀ن ﹡﹢اب ︮﹀ــ﹢ی را از
﹢رت ا︗︀ره وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن، ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د   ︮﹤  ︋︳ــ︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗︫︡   ︎﹤ ︨ــ︀ل︋ 
﹝︣︋﹢︵﹥ از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ﹨﹀︐﹥ ︋﹥ آدرس د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︨ــ︀ز﹝︀ن وا﹇︹ در ︑﹆︀︵︹ 
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝︣ا︗︺﹥  ︀زر﹎︀﹡﹩ و︨   ︋︡د︨ــ︐︽﹫︉ وا ︡﹫ــ ﹙﹢ار︫  ﹫︀م- ا︋︐︡ای︋  ــ︖︀د و︠  ︋﹙﹢ار︨ 

﹡﹞︀﹠︡. ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:  ٣٧۶٨۴٧۶۴-٠۵١
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۰
۴۶
۵

آ︨︐︀ن ﹇︡س 
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ دوم)
﹢د   ︠﹉ ︀ره﹝  ︫CNG ️︠﹢ ︣داری از ︗︀﹍︀ه︨  ︣ه︋  ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد︋   ︫
︡﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از   ︋.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩︮﹢︭  ︩︠  ︋﹤ ︣﹎ــ︤اری ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋  را از ︵︣ــ﹅︋ 
︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی ﹝︖︀ز و ﹝﹢رد ︑︃﹫︡ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︎︩ ﹁︣اورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ا︣ان د︻﹢ت 

﹢د. ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩︫ 
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:

١- ︑︀ر در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ٩٨/١/٢۵ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ۴/٩٨/٢ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ ا︗︀ره ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ا︨️.
۶- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٢/٧

﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی  ٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︫︡︀ ︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩︋  ︫︣داری︋ 

٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣داری ﹋︀︫﹞︣  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹡﹢︋️ دوم
︨︀ز﹝︀ن ︨︀﹝︀﹡︡﹨﹩ ﹝︪︀︾﹏ ︫︣ی و﹁︣اورده ﹨︀ی 
﹋︪︀ورزی ︫︣داری ︨︊︤وار در﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ 
︋﹥ وا﹎ــ︢اری ︾︣﹁﹥٢ ︋︀زار﹥ ا﹡﹆﹑ب و ﹊︪ــ﹠︊﹥ 
︋︀زار(︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل) از︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ 
.︡︀﹝﹡ و︋︀﹇﹫﹞️ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︋︭﹢رت ا︗︀ره ا﹇︡ام

﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن وا︗︫︡ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای ﹋︧ــ︉ 
ا︵﹑ع ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ﹥ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن اداری ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ 
﹡︪︀﹡﹩ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی-︨︊︤وار-﹝﹫︡ان ﹋︀ر﹎︣-

︲﹙︹ ︫ــ︣﹇﹩ ︎︀رک ︗︀﹡︊︀زان ﹝︣ا︗︺﹥ و︀︋︀︫﹞︀ره 
٠۵١︑﹞ــ︀س   -۴۴٢٩١١۴١-۴۴٢٩١٣١١ ︑﹙﹀﹟ ﹨ــ︀ی 
﹫︪ــ﹠︀د﹨︀   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠آ.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︀︮ــ
︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀ ︀︎︀ن و﹇ــ️ اداری روز 
١٣٩٨/٢/٠۴﹝﹩ ︋︀︫︡.︎﹫︪ــ﹠︀دات  ︀ر ︫ــ﹠︊﹥ 
 ︊︮وا︮﹙ــ﹥ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥٩٨/٠٢/٠۵︨ــ︀︻٨️

︋︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.
 ﹏︾︀︪﹞ ﹩﹨︡﹡︀﹞︀ ︀ز﹝︀ن︨   ︨︦﹫︧︀ن ا﹝︀﹝﹩ را 

︫︣ی و ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی 

/ع
۹۸
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

نظر منفی رئیس کل بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی    رئیس کل بانک مرکزی گفت: در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی جز افزایش هزینه های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک ها 
نخواهد داشت. نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، برای تأمین بخشی از خسارت های سیل، اجتناب ناپذیر است. فروش این منابع، موجب عرضه بیشتر ارز در بازار شده و منابع ریالی الزم را تأمین می کند. 

برای تسهیل این فرایند، بانک مرکزی نقش ثبات سازی در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل را صرف کنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا خواهد کرد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rتشکیل وزارت بازرگانی برخالف 
 اسناد باالدستی کشور است 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه احیای وزارت بازرگانی که منجر 
به بزرگ کردن دولت می شــود به صالح نیست، گفت:امیدی به سامان بخشی 
به مشکالت مطرح شده در بخش تولید، بازرگانی و تنظیم بازار با تشکیل وزارت 
بازرگانی وجود ندارد. همایون یوســفی گفــت:. تفکیک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برخالف سیاســت ها و اسناد باالدستی است. دولت به جای تفکیک باید 
مأموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت را اصالح کند و ببیند این وزارتخانه 

چه اشکاالتی داشته است.

اروپا همچنان پیگیر کانال مالی تجارت با ایران است
ژاک ورنر ســفیر هلند در تهران گفت: اتحادیه اروپا همچنان پیگیر کانال مالی 
تجارت با ایران است تا از این طریق بتواند ارتباط تجاری خود را با ایران همانند 
گذشته ادامه بدهد. با وجود اعمال تحریم های جدید علیه ایران و خروج آمریکا از 

برجام، اتحادیه اروپا به صورت مشخص برقرارداد برجام پایبند است.

تحویل بسته رونق مسکن به دولت و بانک مرکزی تا 
چند روز آینده

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک 
مسکن از تهیه بسته رونق زا برای بخش 
مسکن خبر داد و گفت کارشناسان بانک 
مسکن با تصمیم هیئت مدیره بانک اقدام 
به تهیه و تدوین بســته سیاستی برای 
رونق بخشی به بازار مسکن هستند. این 
بســته در چند روز آینده نهایی می شود 
و برای تصویب و عملیاتی شدن تحویل 

دولت و بانک مرکزی خواهد شد.

گزارش باالترین نرخ بیکاری  در ایران توسط صندوق 
بین المللی پول 

صندوق بین المللی پول در به روزرســانی ۲۰ فروردین خود نرخ بیکاری ســال 
گذشــته  ایران را ۱۳٫۸۷ درصد اعالم کرده که باالترین نرخ از سال ۱۳۸۱ است. 
همچنین تورم به ۳۱٫۱۷ درصد رســیده که دومین تورم بزرگ از سال ۱۳۷۵ 
اســت. برابری قدرت خرید سرانه به دالر ثابت در سال گذشته نرخ رشد منفی 
را تجربه کرده، اما در کمال شــگفتی با وجود تحریم، حساب جاری به ۱۹٫۴۹ 
میلیارد دالر یا ۴٫۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که از سال ۱۳۹۲ 

بی سابقه است و یکی از اعداد بزرگ ۴۰ سال اخیر است.

 زیان 2000 تومانی مرغداران
 در فروش هر کیلو تخم مرغ

کانــون  دبیــرکل  طالکــش،  فــرزاد 
پرورش دهندگان مــرغ تخم گذار: هم 
اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری به ۵۸۰۰ تومان رسیده، 
در حالی که حداقل قیمت تمام شــده 
تولید ۷۸۰۰ تومان است؛ بنابراین این امر 
زیان ۲۰۰۰ تومانی مرغداران در فروش 

هر کیلو تخم مرغ را نشان می دهد.

واردات نفت هند از ایران ۵ درصد افزایش یافت
در ســال مالی گذشته تا پایان ماه مارچ، شرکت ها پیش از آغاز تحریم های ضد 
ایرانی، خرید نفت خود از ایران را افزایش دادند و واردات نفت هند حدود ۵ درصد 
افزایش یافت. با اینکه واشــنگتن خرید نفت هند از ایران را محدود کرده است، 
در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۱۸  پاالیشگاه های هندی حدود ۴۷۹۵۰۰ بشکه در روز 
نفت از ایران وارد کرده اند. این در حالی است که یک سال قبل از این، ۴۵۸ هزار 

بشکه در روز، از ایران نفت وارد شده بود.

 قیمت پیاز در میدان مرکزی
 به 6000 تومان کاهش یافت 

در حالی که قیمت عمده فروشــی هر 
کیلوگرم پیاز در میدان مرکزی میوه و تره 
بار تهران 6۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است، اما 
این محصول در خرده فروشی های تهران 
تا ۱۵ هزار تومان نیز به فروش می رسد. 
در سایه عدم نظارت دستگاه های مسئول 
مصرف کنندگان  سازمان حمایت  مانند 
و تولیدکننــدگان، تعزیرات حکومتی و 
بازرســی اصناف  بر بازارهای مختلف از جمله محصوالت کشاورزی، قیمت هر 

کیلوگرم پیاز در خرده فروشی های تهران تا ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است.

رشد نرخ صدور پروانه ساختمانی موجب رشد قیمت 
مسکن های آماده تحویل می شود

رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات با اشاره به اینکه با کاهش 
تعداد معامالت نمی توان به آمار رشد قیمت مسکن در اسفندماه استنباط کرد، 
گفت: تالطمات ارزی و کاهش نرخ سپرده ها بر بازار مسکن تأثیر می گذارد. مهدی 
روانشادنیا گفت: رشد نرخ صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری ها قطعاً در 

آینده می تواند موجب رشد قیمت مسکن های آماده تحویل شود. 

جمع آوری 400 میلیارد تومان زکات در سال گذشته 
مدیــرکل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهــاد از جمع آوری حدود ۴۰۰ 
میلیون تومان زکات در ســال گذشــته خبر داد. پیمان فلسفی گفت: بر اساس 
ابالغیه اخیر وزیر جهاد کشاورزی برای استفاده از ناظران بهداشتی در کشتارگاه ها 
در کشــورهایی که ایران به آن ها پروتکل دارد از ناظران بهداشــتی آن کشورها 

استفاده می شود و نیازی به اعزام ناظر بهداشتی از سوی ایران نیست.

 آیا قیمت نان افزایش می یابد
محمدرضــا کرمی رئیــس اتحادیه نان 
فانتــزی تهران: مــا خواهــان افزایش 
قیمت هستیم زیرا ۴سال است با وجود 
افزایش قیمت مواداولیه و تمام مولفه های 
اقتصادی هیچ گونه افزایشی در قیمت نان 
نداشتیم. امسال نیز ۳۵درصد فقط هزینه 
کارگری افزایش پیدا کرده است و آب و 
برق و حتی گاز نیز افزایش پیدا خواهند 
کرد. با توجه به اینکه در ابتدای ســال قرار داریم بهترین زمان اســت تا دولت 

قیمت ها را افزایش دهد.

 محرومیت صادرکنندگان متخلف ارزی
 از معافیت مالیاتی

مدیرکل دفتر رســیدگی و استرداد ســازمان امور مالیاتی تأکید کرد نرخ صفر 
مالیاتــی برای مالیات عملکرد ســال های ۹۷ و ۹۸ درصــورت بازنگرداندن ارز 
صادراتی به چرخه اقتصادی کشور اعمال نخواهد شد. در بخشنامه ای در این باره 
آمده است، تا زمان ارسال بخشنامه و ابالغ مقررات و دستورعمل بانک مرکزی و 
رعایت کلیه مقررات از سوی مؤدیان، از هرگونه استرداد مالیات ارزش افزوده صرفاً 

به صادرکنندگان کاال در سال های ۹۷ و ۹۸ خودداری شود.

خبر

 اقتصاد/ زهرا طوســی   اجرای قانون 
مالیات بر ارزش افــزوده به عنوان یکي از 
قوانین مهم اقتصادي کشور که قرار است 
در بودجه سال ۹۸ حدود ۴۸ هزار میلیارد 
تومــان درآمد نصیب کشــور کند، بنا به 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس یکی از 
مهم ترین چالش های صنایع کشور در هفت 

سال اخیر بوده است .
در حالی که گســترده بودن پایه مالیاتي، 
مصرفي بودن پایه مالیاتــي، پایین بودن 
هزینه هاي شناسایي و وصول مالیات ها و 
انتقال بار مالیاتي به مصرف کننده نهایي 
از ویژگي هاي برجســته مالیات بر ارزش 
افزوده محسوب می شود، ولی فراهم نبودن 
زیرساخت های الزم موجب شد تا این قانون 
از  همان روزهــاي اول پس از تصویب در 
۱۳۸۷، با چالش ها و مقاومت های زیادی از 

سوي فعاالن اقتصادي مواجه شود. 
۱۰ چالش عمده شامل »تاریخ 
تعلق مالیات«، »نحوه استرداد 
مالیات ارزش افزوده پرداخت 
صادرکننــدگان«،  شــده 
»کاستی های زیرساختی در 
اجرای قانون«، »تفسیرپذیر 
بــودن برخی احکام و امکان 
اجرا«،  شــدن  ســلیقه ای 
»شناسایی نشــدن مؤدیان 
مالیاتی پنهان و ســنگینی 
بار پرداخت مالیات بر دوش 
 تولیدکننــدگان شــفاف«، 
» رد اعتبــار مالیاتی فعاالن 
اقتصادی«، »مشــکالت در 
مالیات علی الرأس«، »اصل 
بر عــدم صحــت اظهارات 
مالیات  »دریافت  مــؤدی«، 
از خطــوط تولیــد« و »اشــکال در نظام 
دادرسی مالیاتی« که موجب شده بود این 
قانــون عرصه را بر بخش تولید تنگ کند، 
قانون گذار را به این نتیجه رساند که سنگ 
بنای اصالح آن را از نو پایه گذاری کند.حال 
بعد از دو ســال چکش کاری، زیر ذره بین 
نمایندگان مجلس این قانون ویرایش شده 
و قرار است بزودی در صحن علنی به رأی 
گذاشته شود.پور ابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس که معتقد اســت قوانین 
قبلی مالیات بر ارزش افزوده به جای اینکه 
به مصرف اصابت کند به تولید اصابت کرده 
بود اعالم کرده است که پس از ده ها جلسه 
کارشناســی، موضوع اصالح قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی به 
تصویب رســیده و قرار است در هفته های 
ابتدایی ســال ۹۸ در صحن علنی مجلس 
با فوریت بررسی شود، تا اقدامی مهم برای 
کمک بــه تولید و رونق تولید عملیاتی در 

سال سخت اقتصادی رقم بخورد. 

 تغییر تاریخ تعلق مالیات به موعد 
دریافت پول کاال و خدمات

عبدالرضا ارسطو کارشــناس و پژوهشگر 
حوزه مالیات در گفت و گــو با خبرنگار ما 
دربــاره چالش های موجود در قانون ارزش 
افزوده و اصالحات کمیســیون اقتصادی 
بر آن گفت: چند تغییر اساســی داریم که 
مواردی که ذکر می شــود، عمده دغدغه 
فعاالن اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بوده 
که طی اجرا شدن این قانون به عنوان مانع 
تلقی شده است.وی افزود: یکی از تغییرات 

اصلی اعمال شده است، بحث تاریخ تعلق 
مالیات است، در قانون فعلی، سازمان امور 
مالیاتی به اینکه »فعــاالن اقتصادی پول 
معامله را از خریدار دریافت نکرده باشند«، و  
یا »معامله ای که انجام داده نسیه یا فروش 
اقساطی باشــد«، یا اینکه »برای دولت در 
قالب قرارداد پیمانکاری کاری انجام داده، 
ولی هنوز پولشان را از دولت وصول نکرده 
باشــند«، اهمیتی نمــی داد و در بازه های 
سه ماهه مالیات خودش را طلب می کرد، 
بسیاری از اوقات فعاالن اقتصادی هنوز پول 
فــروش کاال و ارائه خدمت خود را نگرفته 
مجبور بودند مالیات آن را از جیب خودشان 
بپردازند. و همین موجب می شد نقدینگی و 
سرمایه در گردش فعاالن اقتصادی کاهش 
پیدا کند، با اصالحات انجام شده، تا زمانی که 
فعال اقتصادی و فروشنده پولش را نگرفته 
است، ملزم به پرداخت مبلغ مالیات نیست.

 استرداد سریع مالیات پرداخت شده 
به صادرکنندگان

وی افزود: یکی دیگــر از اصالحات، درباره 
اســترداد مالیات بر ارزش افزوده است، در 
تمام دنیا و در قانون فعلی اگر تولیدکنندگان 
کاالیی را صادر کنند دولت مالیات بر ارزش 
افزوده ای که آن صادر کننده در حلقه های 
قبل پرداخت کرده اســت را  نهایتاً طی دو 
ماه به وی باز می گرداند، در این ســال هایی 
که قانون اجرا شده اســت، صادرکننده ها 
نتوانستند مالیاتشان را به موقع از سازمان 
امور مالیاتی پس بگیرند و استرداد مالیات 
به جای بازه دو ماهه گاهی یک تا دو ســال 
به درازا کشیده است، در تغییراتی که صورت 
گرفته ، ضمانت اجرایی های خوبی دیده شده 
است که سازمان امور مالیاتی به واسطه آن 
مکلف شود تا استرداد مالیاتی صادرکنندگان 
را به موقــع انجام بدهد و صادرکنندگان از 
این بابت متضرر نشده و بتوانند قدرت رقابتی 

خود را در بازارهای بین المللی حفظ کنند.

 الزام سازمان به پذیرش اعتبار 
مالیاتی فعاالن اقتصادی 

ارسطو افزود: یکی دیگر از تغییرات مهم در 
قانون بحث »پذیرش اعتبار مالیاتی فعاالن 
اقتصادی« است، اعتبار مالیاتی در مالیات 
بر ارزش افزوده مثل هزینه های قابل قبول 
در مالیات های مستقیم است و بلکه از آن 
مهم تر نیز هست. اعتبار مالیاتی می گوید 
که شــما چقدر کاال خریــداری کردید و 
بابت آن چقدر مالیــات پرداخت کرده اید 
و حاال چقــدر از این کاالها را فروخته و از 
 خریدار چقدر مالیــات دریافت کرده ای؟

 مابه التفاوت مالیات خرید و مالیات فروش 
شما آن مالیاتی اســت که باید به عنوان 
مالیــات بر ارزش افزوده به ســازمان امور 
مالیاتی پرداخت کنید، مالیات خرید را در 
اصطالح اعتبار مالیاتی می گویند، سازمان 
امور مالیاتی در ســال های گذشته اغلب 
اعتبــار مالیاتی مؤدیان را قبول نمی کرد و 
می گفت شــما این خریدها را انجام نداده 
و ایــن مالیات ها را پرداخــت نکرده اید و 
اظهارات مربوط به آن صوری اســت، این 
موضوع سبب شده بود تا حجم قابل توجهی 
از ســرمایه در گردش فعــاالن اقتصادی 
معطوف به رد اعتبارشان شود، در تغییرات 
انجام شده در کمیسیون اقتصادی، سازمان 
امور مالیاتی را مکلف کردند تا اعتبار مالیاتی 
فعاالن اقتصادی را بپذیرد و برای رد اعتبار 

مالیاتی آن ها، ادله و اسناد و مدارک متقن 
بر اساس طرح جامع مالیاتی ابراز بکند و نه 
اینکه بر اساس سلیقه شخصی یک ممیز 

مالیاتی اعتبار مالیاتی یک فرد را رد کند.

 با تغییر رویکرد قانون
 اصل بر صحت اظهارات مؤدی است 

وی با اشــاره به مؤدی محور شدن مالیات 
تأکیــد کرد: درحال حاضــر اصل بر عدم 
صحت اظهارات مؤدی است و  مؤدی باید 
اظهاراتــش را برای ســازمان امور مالیاتی 
اثبات کند، در حالی کــه اکنون با تغییر 
رویکــرد اصل بر صحت اظهــارات مؤدی 
گذاشته شده است. اگر سازمان می خواهد 
اظهــارات مؤدی را رد کنــد خودش باید 
ادله و اســناد و بر اساس داده ها و اطالعات 
دریافتی که قانون در اختیارش گذاشــته 
تخلــف مؤدی را اثبات کنــد.وی با تأکید 
بر اینکه دیگر نمی شــود بر اساس سلیقه 
ممیز مالیاتی عمل کرد، افزود: تاکنون نظر 
و سلیقه شخصی ممیزهای مالیاتی و شم 
حسابداری آن ها، در امر تشخیص وصول 
مالیات بسیار تأثیر گذار بود، اما در مصوبه 
اخیر، کمیســیون اقتصادی این موضوع را 
قاعده مند و ضابطه مند کرده است تا باب 

تفسیر شخصی از قانون بسته شود.

 حذف مالیات علی الرأس
این کارشــناس توضیح داد: اتفاق مثبت 
دیگری که افتاده اســت، حــذف مالیات 
علی الرأس اســت، درســال های گذشته 
ســازمان امور مالیاتی خیلــی از دفاتر و 
اســناد و مدارک فعاالن اقتصــادی را رد 
می کــرد و خودش به طور علی الرأس و بر 
اساس داده هایی که خودش داشت درآمد 
و فروش مــؤدی را شناســایی می کرد و 
مالیات علی الرأس را برای وی تشــخیص 
مــی داد، که ایــن را هم داخــل مصوبات 
کمیســیون اقتصادی محدود به مؤدیان 
غیرقابل اعتمادی کردند که خوش حساب 
نیســتند و در بخــش رســمی فعالیت 
نمی کننــد و از این پس نمی شــود از این 
نوع مالیات برای تمام مؤدیان استفاده کرد.

 نرخ مالیات خط تولید صفر شد
وی افزود: اتفاق دیگری که افتاده اســت 
برای خطوط تولید کاالهای ســرمایه ای و 
تجهیزات مرتبط با کارخانه ها و واحدهای 
تولیدی، نرخ صفــر مالیات در نظر گرفته 

شده است و واردات خطوط تولید نیز کاماًل 
معاف از مالیات هســتند تــا بدین طریق 
مالیات بــر ارزش افزوده به هیچ عنوان به 

تولید کننده اصابت نکند.

 اصالح نظام دادرسی مالیاتی
وی افزود: مورد دیگر بحث دادرسی مالیاتی 
و اختالف مالیاتی بین مؤدی و سازمان امور 
مالیاتی بود که فعاالن اقتصادی مشــکالت 
زیادی در این باره داشــتند، نظام دادرسی 
فعلی یک طرفه است و عادالنه نیست به دلیل 
اینکه فعاالن اقتصادی وقتی می خواهند درباره 
مالیاتشان اعتراض کنند، باید شکایتشان را به 
همان امور مالیاتی ببرند، یعنی شکایت قاضی 
را پیش همان قاضی ببرند، در کمیســیون 
اقتصادی موفق نشــدند این را به طور کامل 
اصــالح کرده و این نظام را از ســازمان امور 
مالیاتــی منفک کننــد، ولــی مصوباتی را 
گذراندند که این یک ســویه بودن به سمت 
امور مالیاتی به طــور قابل توجهی کاهش 
پیدا کند و عدالت بیشــتر از قبل اجرا شود.

 کاستی های زیر ساختی 
در اجرای قانون

وی افزود: کاســتی های زیرساختی نیز از 
دیــد اصالح کنندگان قانون پنهان نماند و 
مواد و تبصره هایی اضافه شد تا سازمان امور 
مالیاتی مکلف بشود بانک های اطالعاتی و 
سامانه های خودش را تقویت کند تا بتواند 

قانون را به درستی اجرا کند.

 تکلیف به شناسایی مؤدیان پنهان
وی تأکید کرد: شناســایی مؤدیان پنهان 
یکی از اشــکاالت فعلی ارزش افزوده است 
که بیشتر از اینکه به اشکال قانون برگردد، 
به اشکال مجری بر می گردد، این سازمان 
برای اینکه حجم پرونده هایی که رسیدگی 
می کند را افزایش ندهد به فعاالن اقتصادی 
موجــود اکتفــا کرده و تــالش در جهت 
شناســایی مؤدیان جدید نکرده است، در 
کمیسیون چند مصوبه و تبصره اضافه شد تا 
سازمان موظف به شناسایی مؤدیان جدید 
شــده و فشــار مالیاتی  را از روی مؤدیان 
موجود بردارد.وی یادآور شــد که گزارش 
قانون ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی 
به تصویب رســیده و هم اکنون در نوبت 
بررسی صحن علنی قرار دارد و در صورتی 
که در صحن رأی بیاورد بعد از تأیید شورای 

نگهبان تبدیل به قانون خواهد شد.

 در صورت تصویب قانون جدید مالیات
 بر ارزش افزوده باید منتظر چه چیزی باشیم؟

زیرو رو شدن مالیاتی ارز جهانگیری نابودکننده 
منابع بزرگ ارزی کشور شد!

ارز دولتــی کــه در فروردین ماه ســال ۹۷ 
لقــب ارز جهانگیــری را گرفــت نــه تنها 
حسنی برای منابع و منافع اقتصادی کشور 
به دنبال نداشــت، بله تک نرخی کردن ارز 
مقطع زمانی که همخوانــی با واقعیت های 
اقتصادی کشــور نداشــت منجر به ســوء 
اســتفاده و رانت خواری هایی شد که حوزه 
ارزی و اقتصادی کشــور را به چالش کشید. 
هر چند هدف سیاستمداران مسئول از این 
موضوع تک نرخــی کردن قیمت ارز عنوان 
شــد، اما بعد از یک سال قرار گرفتن ارز در 
کانال ۱۳ هزار تومانی بیانگر عدم تأثیرگذاری 
این سیاست گذاری یا تأثیرات منفی به جای 

مانده از آن است. 
آنچــه دولت بــه عنوان هــدف تک نرخی 
کردن ارز عنوان نمود، جلوگیری از افزایش 
نرخ ارز بر قیمت کاالها بود که متأسفانه نه 
تنها این موضوع محقق نشــد، بلکه در سال 
۹۷ شــاهد تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی 
بودیم، به نحوی که میانگین نرخ تورم بالغ بر 
۳۰ درصد شد. قطعاً با جرئت می توان گفت 
هدف دولتمردان از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دولتی به هیچ وجه محقق نشــد که منجر 
به ایجاد صدمات اقتصادی و از دســت دادن 

کسب و کارهای زیادی شد. 
ارز ۴۲۰۰ تومانی طمع بســیاری را در ثبت 
ســفارش واردات غیرواقعــی برانگیخت به 
گونه ای که در آن بازه زمانی سفارشاتی خارج 
از نیاز واقعی کشور به مرحله ثبت رسید، این 
موضوع مقدمات رانت خواری عده ای را با ارز 
۴۲۰۰ تومانی میسر کرد، ارز داده شده غیر از 
ثروت های میلیاردی برای برخی و فروش آن 
در بــازار آزاد منجر به واردات کاال و خدمات 
برای مردم نشد، بی شک منابع ارزی دولتی 
در این مسیر به هیچ وجه به صورت درستی 
مورد استفاده قرار نگرفت و منابع از بین رفته 
به هیچ وجه برگشــت پذیر نیست، هر چند 
که به نظر می رســد قوه قضائیه با گشودن 
پرونده هــای علیه دریافت کننــدگان ارز و 
رانت خواران بــه دنبال بازپس گیری منابع 
ارزی کشور است، اما با جرئت می توان گفت 
بخش اعظمی از منابع ارزی کشور نابود شد.

هر چند دولت آقای روحانی در نیمه سال ۹۷ 
اقداماتی را در راستای تغییر سیاست ارزی 
اعمال نمود و تالش کرد تا ارز۴۲۰۰ را تنها 
به ۲۳ قلم کاالی اساسی اختصاص دهد، اما 
متأسفانه این طرح نیز چندان موفقیت آمیز 
نبود، اما به نسبت سیاستی که در فروردین 
سال ۹۷ رونمایی شد اثرات منفی کمتری از 

خود به جای گذاشت. 
بدیهی اســت آن چه به عنوان منابع ارزی 
کشــور از دســت رفت ودر جیــب عده ای 
رانت خوار و ویژه خوار قرار گرفت قابل جبران 
نیست، می توان گفت بخش قابل توجهی از 
منابع ارزی کشــور در سیاست گذاری غلط 
دولت نابود شد. ارز دولتی نه تنها آرامش را 
به بــازار ارز باز نگرداند، بلکه منجر به ایجاد 
تالطــم فراوانی در بازار ارز شــد که تبعات 
آن همچنان بر اقتصاد کشور سایه انداخته 
اســت. عدم تصمیم گیری درست دولت در 
تخصیص منابع ارزی و تعیین دستوری نرخ 
ارز که منجر به افزایش قیمت کاالها و تورم 
شد اینک خود را در چسبندگی قیمت ها به 
نمایش گذاشته به گونه ای که امکان بازگشت 
قیمت کاالها و خدمات به سمت پایین بسیار 
ســخت و دوراســت، انتظار می رود با توجه 
به سختی معیشت جامعه و گرفتاری مالی 
بسیاری از مردم بخصوص با وقوع سیل اخیر 
آنچه به عنوان سیاست گذاری عنوان می شود 
علمــی، با درایت و با توجــه به ویژگی های 

اقتصاد و منافع عمومی اتخاذ شود.

صندوقتوسعهملیبهسمتخالیشدنمیرود
یادداشت

  وحید شقاقی شهری/اقتصاددان صندوق توسعه ملی 
ارزی  ذخیره  حساب  یافته  تکامل 
قطع  شعار  که  هنگامی  است، 
وابستگی یا کاهش وابستگی به نفت 
صادر شد، تحت این شعار حسابی 
ارزی  ذخیره  حساب  عنوان  تحت 
ایجاد شد که با برداشت های مداوم 
از این حساب مسئوالن برآن شدند تا با اعمال فشار بیشتری 
مانع برداشت از این حساب یاد شده شوند؛ بنابراین با الگوبرداری 
از کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی و تک محصولی صندوق 

توسعه ملی با تعیین هیئت امنا و مدیرعامل تأسیس شد.
هر چند راه اندازی صندوق با اهداف خاصی کلید زده شد، اما در 
برهه های مختلف زمانی و ایجاد چالش ها و مشکالت اقتصادی 
دستبرد به منابع صندوق توســعه ملی شکل دیگری به خود 
گرفت، بــه نحوی که در بحران ارزی ســال های ۹۰ و ۹۱ در 
دوره مدیریت آقای احمدی نژاد شاهد دست درازی به صندوق 
توسعه ملی بودیم، پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان نیز 
از موضوعاتی بود که از طریق برداشت از حساب صندوق توسعه 

ملی حل شد!
با آنکه دولت می بایســت ۳۴ درصــد درآمدهای ارزی حاصل 
از فــروش نفت را به صندوق توســعه ملی واریــز کند، اما در 
پی بحران های اقتصادی این رقــم به ۲۰ درصد کاهش یافت 
و ۱۴ درصد دیگر صرف ســایر مسائل شد. متأسفانه برداشت 
بــه بهانه های مختلف از صندوق توســعه ملی جزئی از برنامه 

دولت شــده است، وضعیت صندوق توسعه ملی خوب نیست! 
و از ترازنامه قوی نیز برخوردار نیســت؛ بنابراین می توان گفت 
برداشــت دولت ها ماهیت صندوق را زیر ســؤال برده است، به 
عبارتی به دلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی، صندوق توسعه 
ملی از اهداف تعریفی خود به دور مانده و بازدهی قابل توجهی 

در اختصاص تسهیالت ارزی به توسعه تولید نداشته است.
متأســفانه نه تنها دولت آقای روحانی بــه افزایش ۳ درصدی 
سالیانه از درآمدهای ارزی نفت به صندوق توسعه ملی پایبند 
نبوده، بلکه برداشت های بی رویه موجب به خطر افتادن ماهیت 
این صندوق شــده، براساس جدول زمانی اگر دولت سالیانه ۳ 
درصــد به رقم قبلی واریزی به صندوق اهتمام داشــت اینک 
می بایست ۳۴ درصد از درآمدهای حاصل از نفت به این صندوق 
واریز می شد که متأسفانه چنین موضوعی محقق نشده است. 
واردات کاالهای اساسی در شرایط تحریم نفتی نیز از موضوعات 
جدید برداشــت از صندوق توسعه ملی به شمار می رود، قطعاً 
می توان گفت متأسفانه صندوق توسعه ملی به سرانجام حساب 

ذخیره ارزی دچار شده است. 
وابسته بودن نیم قرن اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی منجر به 
ایجاد رانت و فساد می شود، اقتصاد انحصاری رانتی فاسد تمامی 
مؤلفه های سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ما را تحت الشعاع قرار 
می دهد، موضوعی که حتی اخالق جامعه را نیز تخریب می کند. 
متأســفانه این اقتصاد هیچ گاه نتوانسته برنامه های توسعه ای 
کشــور را که با هــدف ســرمایه گذاری در بخش خصوصی و 
اقتصادی بسته می شود به منصه ظهور برساند. فقدان استراتژی 

توســعه صنعتی در کشــور منجر به اتالف و هدر رفت منابع 
صندوق توسعه ملی شده به نحوی که ارز حاصل از صندوق به 
ریال تبدیل می شود و بازدهی ندارد. ماحصل چنین راهبردهای 
غلط اقتصادی چیزی جز تحمیل تورم به مردم و از بین رفتن 
منابع ملی و ناامیدی مردم نیست. از سوی دیگر صندوق توسعه 
ملی برای دولت ها تبدیل به دست غیبی امداد و نجاتی شده که 

اشتباهات اقتصادی خود را با برداشت از آن جبران می کنند. 
به نظر می رســد دولت ها به برداشــت از صندوق توسعه ملی 
عادت کرده اند، از این جهت توجه چندانی به تولید، بهره وری 
و بهره برداری از سرمایه های انسانی ندارند، تا زمانی که اقتصاد 
نفتــی رانتی وجود دارد دولت ها از ایــن صندوق برای جبران 
خسارت های تصمیمات خود استفاده می کنند، متأسفانه عدم 
مطالبات مردم و رسانه ها نیز از دولت در امر برداشت از صندوق 

توسعه ملی به برداشت بیشتر دولت کمک کرده است!
به نظر می رســد صندوق توسعه ملی پوشش خوبی برای حل 
مشکالت اقتصادی کشور شده به گونه ای که این صندوق باید 
پاسخگوی بحران های طبیعی کشور از قبیل سیل یا خشکسالی 
هم باشد. صندوقی که برداشــت از آن برگشتی ندارد و دولت 
به عنوان وامی که تعهد پرداخت را داشــته باشد در این حوزه 
ندارد؛ بنابراین صندوق توسعه ملی کشور به سمت خالی شدن 
و پوشش دهی هزینه بحران های طبیعی و جایگزین کردن آن به 
جای درآمدهای نفتی در دوران تحریم می رود. قطعاً عدم شفافیت 
و عدم ارائه گزارش از عملکرد صندوق از سوی مدیران مربوط 
به برداشت بی رویه و بی توجهی به غارت ثروت ملی افزوده است.

با تغییر رویکرد 
اصل بر صحت 
اظهارات مؤدی 
گذاشته شده 
است. اگر سازمان 
می خواهد اظهارات 
مؤدی را رد کند 
خودش باید 
بر اساس اطالعات 
دریافتی که قانون 
در اختیارش 
گذاشته تخلف 
مؤدی را اثبات کند

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 کامران ندری
 اقتصاددان و عضو 
پژوهشکده پولی و بانکی

خبر

 

 کمک مالی به سیل زدگان
 از درآمد مشمول مالیات کسر می شود 

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد کمک های مالی به سیل زدگان، از درآمد مشمول 
مالیات عملکرد سال ۹۸ قابل کسر خواهد بود. در این ابالغیه آمده است: با توجه 
به وقوع حادثه ســیل اخیر در برخی مناطق کشور از جمله استان های گلستان، 
مازندران و فارس طبق آنچه از ســوی هیئت وزیران ابالغ شــده، وجوه پرداختی 
برای کمک به آسیب دیدگان این حادثه به حساب های اعالمی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، سازمان بهزیستی کشور و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ منبعی 

که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر خواهد بود.

سامان اقتصاد در گرو 
واقعی شدن مالیات ها و نرخ 

حامل های انرژی

علی اصغر سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان 
گفت: اخیراً رئیس کل بانک مرکزی از تعدیل 
نرخ ارز صحبت و بر آن تأکید کرده اند. باید 
بگویم که زمانی قیمت ها تعدیل می شــود 
که ارزیابی ها واقعی باشــد. در واقع مادامی 
کــه نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بیکاری، 
تراز واردات و صادرات و رونق تولید در کشور 
ما با کشــورهای صنعتی و پیشرفته تفاوت 
داشته باشند، با دستور و تشر و  بگیر و ببند 
نمی توان اقتصاد را سامان بخشید مگر اینکه 
اجازه داده شود سایر قیمت ها از جمله بنزین، 
سایر حامل های انرژی، تولیدات کارخانه ها، 
دستمزدها و البته انواع مالیات ها واقعی شوند.
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عقیل رحمانی: با لــو رفتن ماجرای تصدی پُســت یکی از 
هیئت های ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان 
رضوی به واســطه ارائه مدرک کاردانی جعلی، سرانجام مدتی 

پیش فرد متخلف از سمت خود کناره گیری کرد!

 چسبیدن به میز مدیریت با مدرک جعلی!
ســال گذشته با ورود دستگاه قضایی به ماجرای جعل و فروش 
گســترده مدارک علمی در ســطوح مختلف، پرده از اقدامات 
غیرقابل باور جاعالن مدارک دانشگاهی در سطح کشور برداشته 
شد. در این زمینه هم گزارش های متعددی در خط قرمز روزنامه 
قدس منتشر و ابعاد مختلفی از این پرونده برای مخاطبان تشریح 
و تالش شبانه روزی مقام قضایی در این زمینه هم منتشر شد. 

ابتدا در حین بررســی پرونده گسترده و پیچیده جعل مدارک 
علمی مشــخص شد که افراد شناخته شــده ای مانند برخی از 
ســلبریتی ها هم از دریافت مدارک جعلی در ســطوح دکتری 
بی نصیب نمانده اند! از طرفی دیگر مشخص شد که برخی افراد 
مسئول که در نهادهای دولتی و خصوصی شاغل هستند هم برای 

ارتقای سمت و... به سراغ جاعالن مدارک علمی رفته اند.
در ادامه مســتنداتی به دستگاه قضایی منعکس شد که نشان 
می داد یکی از افراد مسئول در اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی برای آنکه بتواند هر طور شده بر صندلی ریاست یکی از 
هیئت های ورزشی استان بنشیند مدرک جعلی به این نهاد ارائه 

و سرانجام هم پُست مذکور را تصاحب می کند!
از همین رو امیرحسین جوانبخت؛ بازپرس پرونده فروش سازمان 
یافته مدارک جعلی با توجه به اهمیت ماجرا دستور داد تحقیقات 
تکمیلی و ویژه ای روی ماجرا به عمل آمد که در نتیجه مشخص 
شــد تمامی اطالعات واصله صحت دارد و فرد مذکور برای آنکه 
بتواند در پست سازمانی خود ادامه فعالیت دهد، به سراغ یکی از 

مؤسسات غیرمجاز صدور مدارک علمی رفته و برای خود مدرک 
فوق دیپلم اخذ و آن را تحویل اداره کل ورزش و جوانان استان داده 
است.  در ادامه پیگیری های بازپرس پرونده همچنین مشخص 
شد که برخــی از مدیران وقت اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
در جریان این اتفاق قرار گرفته اند، اما هیچ واکنشی به موضوع 
نشان نداده اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه روی مدرک علمی 
نامعتبر نام یکی از واحد های دانشگاهی معتبر درج شده بود، این 
موضوع هم از آن دانشــگاه استعالم گرفته می شود که دانشگاه 
مذکور در تاریخ 97/7/27 در پاســخ مکاتبه صورت گرفته اعالم 
می کند که مدرک کاردانی صادره جعلی و فاقد اعتبار است!وقتی 
تمامی مســتندات و ادله قضایی جمع آوری شــد، مقام قضایی 
رئیس هیئت ورزشی مذکور را به شعبه احضار و مورد بازجویی 
قرار داد. فرد مذکور در جلســه بازپرسی عنوان کرد: پول مدرک 
را طی چندین مرحله و به صورت نقدی پرداخت کرده اســت. او 

که متهم به استفاده از مدارک علمی جعلی است، ادامه داد: من 
فقط مدرک را به اداره کل ورزش و جوانان اســتان ارائه داده ام و 

جای دیگری از آن استفاده نکرده ام!

 واکنش رئیس متخلف به لو رفتن ماجرا!
در حالی که شرح کامل استفاده از مدرک جعلی یکی از رؤسای 
هیئت های ورزشی 30 دی ماه سال گذشته در خط قرمز روزنامه 
قدس منتشر شد، حال چند روز پیش اطالعات تازه ای به شعبه 
رسیدگی کننده به پرونده منعکس شد که گویای این موضوع بود 
که فرد متخلف پس از آنکه موضوع استفاده از مدرک جعلی اش 
در سمت رئیس یکی از هیئت ها لو می رود، به سرعت استعفای 
خودش را اعالم و از ســمت مذکــور کناره گیری می کند. این 
اتفاقات در حالی است که فرد متهم به استفاده از مدارک علمی 
جعلی، برای عادی جلوه دادن ماجرا دوباره در یکی از دانشگاه ها 

برای اخذ مدرک علمی معتبر ثبت نام و در حال تحصیل است!

 مدرک جعلی مدیر دیگر هم لو رفت!
همچنین در آن گزارش اعالم شد که اطالعات تازه ای از استفاده 
یکی دیگر از مدیران ســابق اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی از مدرک جعلی که او هم برای تصدی پُست مدیریتی از 
آن سوء استفاده کرده بود، روی میز بازپرس پرونده قرار گرفته 
است.حال در همین رابطه مشــخص شد مدیر مذکور چندی 
پیش به شــعبه 751 دادسرای مشــهد احضار و در این رابطه 
مورد بازجویی هم قرار گرفته است. از همین رو با توجه به آنچه 
در تحقیقات اولیه و محتویات مستندات جمع آوری شده پیش 
روی مقام قضایی قرار گرفته، استفاده فرد مذکور از مدرک جعلی 
نمایان اســت. بر همین اساس تحقیقات تکمیلی در این زمینه 

همچنان با دقت ادامه دارد.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه
رئیسجمعیتهاللاحمر:

حتی یک دالر کمک خارجی برای سیل زدگان دریافت 
نکرده ایم

ایسنا: رئیس جمعیت هالل احمر با 
بیان اینکــه هالل احمر تا این لحظه 
حتی یک دالر کمــک خارجی برای 
ســیل دریافت نکرده است، گفت: به 
دنبال بســته بودن حساب سوئیفت 
و حســاب ارزی هالل احمــر در اثر 
تحریم ها، با وجود اعالم عددها و ارقام، 
مبلغی به حساب هالل احمر ایران واریز 

نشده است. علی اصغر پیوندی با اشاره به عملکرد هالل احمر در سیل اخیر، با بیان 
اینکه سیل امسال بســیار ویرانگر بود، افزود: با این وجود کمک های غیرنقدی مثل 
پتو، چادر، ست بهداشتی و ... از کویت، ترکیه، آذربایجان، فرانسه، آلمان، ارمنستان، 

پاکستان و ... به ایران ارسال شده است. 
وی با بیان اینکه درخواست استمداد از کشورهای خارجی برای ایجاد فضای همدلی 
بین جمعیت کشورهای مختلف کشور با ایران است، تصریح کرد: همانطور که ایران 
بارها به کشورهای دیگر کمک کرده است، به همین دلیل ایران نیز اعالم کرده تا در 

صورت وجود کمک های خارجی آن ها را قبول خواهد کرد.
پیوندی از تصویب رقم 500 هزار یورویی کمک  صلیب سرخ جهانی به ایران خبر داد 
و گفت: همچنین با وجود تصویب پرداخت مبالغی از سوی اتحادیه اروپا تاکنون ایران 
مبلغی را دریافت نکرده است. از فدراسیون جهانی صلیب سرخ درخواست کردیم که 
تحریم ها نباید به مردم ایران آسیب برساند و فدراسیون جهانی و صلیب سرخ از هر 

طریقی که صالح می دانند مسیر ارسال کمک ها به ایران را هموار کنند.

جانشینرئیسسازمانوظیفهعمومیناجا:
جزئیات تردد مشموالن غایب ایرانی مقیم خارج از کشور

فارس: جانشــین رئیس ســازمان 
وظیفه عمومی ناجا، ضوابط و مقررات 
نحوه تردد مشموالن غایب ایرانی مقیم 

خارج از کشور را تشریح کرد.
ســردار ابراهیم کریمی اظهار داشت: 
همه مشــموالن ایرانی مقیم خارج از 
کشــور که حداقل سه سال در خارج 
از کشور اقامت داشته اند می توانند تا 

پایان سال 1400، هر سال حداکثر دوبار و در مجموع به مدت سه ماه به داخل کشور 
تردد کنند. وی افزود: مشــموالن ایرانی مقیم خارج از کشور که بیش از هشت سال 
غیبت دارند و نتوانســتند از طریق قانون جریمه مشموالن غایب، وضعیت خدمتی 

خود را مشخص کنند نیز می توانند با استفاده از تسهیالت فوق به کشور تردد کنند.
سردار کریمی گفت: مشموالن ایرانی مقیم خارج از کشور برای دریافت مجوز تردد، 
باید به نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در کشور محل اقامت مراجعه کرده و 
گذرنامه آنان پس از احراز شرایط، ممهور به مهر تردد با عنوان اجازه تردد مشموالن 

ایرانی مقیم خارج از کشور شود.

استادیارپژوهشگاهاقیانوسشناسی:
سیالب اخیر هیچ ارتباطی با تغییر اقلیم و هارپ ندارد

اســتادیار  غفاریان  پرویــن  فارس: 
پژوهشگاه اقیانوس شناسی در خصوص 
ناپایداری های اخیر جوی در کشــور 
گفت: ایــن پدیده یک بارش تلفیقی 
بوده که براساس الگوهای جوی قوی تر 
از حد نرمال بوده و عوامل انســانی بر 
روی آن تأثیری نداشته و هیچ ارتباطی 

با تغییر اقلیم و هارپ ندارد.
وی با اشاره به اینکه دو سامانه اخیر بارشی در اثر حرکات نزولی پرفشار اتفاق افتاده اند 
که تقویت جت های هوایی )رودباد( با سرعت بسیار زیاد در ترازهای باالی جوی هم بر 
آن مؤثر بوده است، اظهار داشت: اثر موسوم به هارپ بر این پدیده های جوی تأثیری 

ندارد، چراکه امکان تأثیرگذاری بر روی سطوح باالی جوی ممکن نیست.
وی ادامه داد: پژوهشگاه اقیانوس شناسی با گروه های مختلف علمی اش سامانه های 

جوی را پایش می  کند و اثر آن را بر محیط زیست دریایی ارزیابی می کند.
غفاری یادآور شــد: پدیده های جوی و اقیانوسی اعم از سیل، توفان های حاره ای و... 
بررســی می شــود و با این زمینه ها باید بگویم که نقش دریاها در آب و هوای ایران 

بسیار تأثیرگذار است.

تصمیمجلسهشورایسنجشوپذیرشدانشجو
برگزاری کنکور کارشناسی ارشد با 7 هفته تعویق

فارس: در جلســه شورای سنجش 
و پذیرش دانشــجو بــا تعویق زمان 
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 98 
موافقت شد و بر این اساس این آزمون 

با هفت هفته تعویق برگزار می شود.
صبح دیروز جلسه شورای سنجش و 
پذیرش دانشجو برای بررسی موضوع 
تعویق کنکور کارشناسی ارشد 98، با 

حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،  وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت و رئیس 
سازمان سنجش آموزش کشور در محل سازمان سنجش برگزار شد.

در این جلسه، با تعویق زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 98 موافقت شد و بر این 
اساس این آزمون با هفت هفته تعویق و در خردادماه برگزار می شود. همچنین براساس 

این گزارش، به داوطلبان مناطق سیل زده سهمیه ویژه ای اختصاص داده نمی شود.

رئیسهیئتمدیرهمجمعتشکلهایدانشبنیانمطرحکرد
تحریم را دور می زنیم

فارس: رئیــس هیئت مدیره مجمع 
تشــکل های دانــش بنیــان گفت: 
شــرکت های دانش بنیان مــا از نظر 
تولید محصول وضعیت خوبی دارند، 
در حوزه هــای دارویــی، تجهیــزات 
پزشــکی و نانوفناوری نیــز صادرات 
محصــول داشته ایم.افشــین کالهی 
گفت: در اتاق بازرگانی کارگروه مقابله 

با تحریم تشکیل دادیم تا مشکالت شــرکت ها برای ارتباط با کشورهای دیگر را از 
طریق شبکه ســازی حل کنیم، این کارها را بخش خصوصی می تواند انجام دهد.ما 
باید بتوانیم تا حدودی مشکالت را حل کنیم و تحریم ها را دور بزنیم و در بازارهای 
صادراتی به شکل های دیگری کار کنیم تا تحریم مانع کارایی شرکت ها و کریدورهای 
صادراتی نشــود، برای انجام این کار ما باید تســهیلگر باشیم. وی افزود:ما به کشور 
خودمان تعهد داریم و باید کاری که از دستمان برمی آید برای کشور خودمان انجام 
دهیم، ما می توانیم کارهای جدید انجام دهیم. نباید بنشینیم و ناامیدانه نگاه کنیم. ما 
برنامه ای برای دور زدن تحریم ها داریم که می توانیم قراردادهایمان را احیا کنیم و کار 
انجام دهیم. کالهی اضافه کرد: ما از نظر تولید و امکانات وضعیت خوبی داریم. 4400 
شرکت دانش بنیان داریم. البته مشکالت بسیاری هم وجود دارد، اما باید سعی کنیم 

مشکالت را حل کنیم.

رئیسسازمانغذاوداروخبرداد
دپوی داروی مورد نیاز کشور تا ۶ ماه آینده

فارس: رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دپوی داروی مورد نیاز کل کشور تا ۶ 
ماه آینده صورت گرفته است و جای نگرانی نیست، گفت: اقدامات الزم برای تأمین 

داروی ۶ ماهه دوم سال نیز در حال انجام است.
مهدی پیر صالحی با اشــاره به آماده باش تمامی شــرکت های تولید و توزیع دارو، 
تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، محصوالت سلولزی، عنوان کرد: تمامی 
شرکت ها را به خط کرده ایم و بخش خصوصی و دولتی اقالم موردنیاز داروخانه ها را 

تأمین می کنند تا خدمات بهتری در این مناطق ارائه شود.

خـــبر

خبر

جامعــه/ اعظم طیرانی  به هــر فعالیت 
اقتصادی یا اجتماعی موفــق و اثربخش که 
از طریق یــک تالش متعهدانــه خطرپذیر 
منجر به خلق ارزش تــازه )مادی یا معنوی( 
 Entrepreneurship می شــود کارآفرینی
می گوییم. واژه کارآفرینی از کلمه فرانســوی 
»متعهد  معنــای  بــه   »Entrepreneurs«
شدن« نشأت گرفته  است که متأسفانه چون 
در ایــران به عنوان کارآفرینی ترجمه شــده 
است شاهد آن هستیم که به غلط از آن تعبیر 
اشتغال زایی می شود و صرفاً صاحب هر کارگاه 
یا کارخانه ای را که ایجاد شــغل کرده است 
کارآفرین می نامیم بدون آنکه در آن کارخانه 

ارزش جدیدی خلق شده باشد.
بنابراین یکی از بحث های مهم فرهنگ سازی 
در خصــوص اســتفاده درســت از مفهوم 
کارآفرینی است که شــاید واژه مناسب تری 
ماننــد ارزش آفرینی را بتــوان جایگزین آن 
نمود. حوزه کارآفرینی اجتماعی نیز به دلیل 
اینکه کمتر از ســه دهه به صورت آکادمیک 
وارد ادبیات کارآفرینی شده است نیز با چالش 

درک درست مفاهیم مواجه است.
بنابراین تعاریف متعددی بــرای کارآفرینی 
اجتماعی مطرح شــده اســت و کارآفرینی 
اجتماعی همچون کارآفرینی، که بیش از سه 
قرن از معرفی آن در محافل علمی می گذرد، 
تعریفی واحد و مشــخص ندارد. اما آنچه به 
عنوان اشتراک در همه این تعاریف وجود دارد، 
این است که کارآفرینی اجتماعی مأموریتی 
اجتماعــی و فراتر از کســب ســود و منافع 
شــخصی دارد، چرا که شناسایی مشکالت و 
مسائل اجتماعی و ایجاد راهکارهایی خالقانه به 
منظور برطرف کردن آن ها یکی از مهم ترین 

رسالت های یک کارآفرین اجتماعی است.

 در حوزه علوم انسانی به دنبال 
سودآوری نباشیم 

علی اصغر ســعدآبادی؛ عضو هیئت علمی 
پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری 
دانشگاه شهید بهشتی می گوید: طی سال های 
اخیر مفاهیم استارتاپ ها در دنیا و به تبع آن 
ایران به دلیل مزیت های فراوانی که این نوع از 
شرکت ها دارند، گسترش پیدا کرده است، چرا 
که اعضای تیم محدود و متخصص هستند و 
هزینه های ساختاری و نیروی انسانی پایینی 
دارند و با اســتفاده از مهارت های خود طی 
مدت زمان کوتاهی ایده های خود را به مرحله 
اجرا می گذارند. ضمن آنکه سراغ منابع دست 

نخورده و قابل استفاده می روند. 

وی با اشــاره به اینکه در کشــور ما در حوزه 
علوم انسانی و علوم اجتماعی موضوع استارتاپ 
مغفول مانده است، می گوید: شیوه ای که ما 
بــرای برگزاری اســتارتاپ در ایــران به کار 
می گیریم، همان راهی است که برای ایجاد و 
برگزاری یک استارتاپ ویکند در حوزه علوم 
انسانی طی می کنیم و به تقلید از همان روشی 
است که کارآفرینان حوزه های پزشکی و فنی 
پی می گیرند؛ حال آنکه نمی توان انتظار داشت 
استارتاپ ها در حوزه علوم انسانی طی سه روز 
بتوانند ایده های خود را به مرحله اجرا برسانند، 
چرا که این استارتاپ ها نیازمند پیش رویدادند 
تا ابزار های اصلی نظیر بوم کســب و کار لین 
)گروه های شرکت کننده ( به شرکت کنندگان 
آموزش داده  شــود و پس از آن در طی دوره 
PMS و یا مربیگری حرفه ای تیم هایی که در 
پیش رویداد حضور پیدا کرده اند به تعدادی 
منتور متخصص معرفی  شــوند تــا بتوانند 

ایده های خود را پخته تر کنند.
ایده در حوزه علوم انسانی مانند چای و برنج 
است که باید دم بکشد تا کیفیت آن مشخص 
شــود، پس این فاصله 30 تــا 45 روزه برای 
دم کشــیدن ایده است و مربی هم در حوزه 
علوم انسانی فردی است که تجربه عملیاتی 
دارد و به عنوان یک مرشد کنار صاحبان ایده 
قــرار می گیرد تا طی ســه روز نهایی ایده ها 
پرورش کند و نوشــتن طرح توجیهی و... به 
آن ها آموزش داده می شود تا بتوانند با جذب 
حامی ایده های خود را به مرحله اجرا برسانند. 
البته در حوزه علوم انســانی اسالمی و علوم 
اجتماعی بیشتر حامیان سازمان های دولتی 
نظیر بهزیستی، کمیته امداد،آموزش و پرورش 
و... هستند به همین دلیل جذب حامی در این 
حوزه به مراتب سخت تر از حوزه های پزشکی 

و فنی مهندسی است. 

 تغییر ذهنیت منفی نسبت به 
پروژه های فرهنگی 

دکتر سعدآبادی ادامه می دهد: استارتاپ های 
حوزه علوم انسانی الزاماً نباید سودآوری داشته 
باشند، بلکه ضرورت دارد به ارزش اجتماعی 
برســد، اما جریان درآمدی و هزینه ای دارند؛ 
به این معنا که چرخــه هزینه و درآمد طرح 
باید مشخص باشد و بتواند هزینه های خود را 

تأمین کند. 
وی در خصــوص مشــکالت درون گروهی 
استارتاپ ها بویژه اســتارتاپ های حوزه علوم 
انســانی نیز می گویــد: به طور کلــی ما در 
تیم سازی استارتاپ ها با مشکل مواجه هستیم 
و با توجه به اینکه کار تیمی و گروهی در کشور 
ما نهادینه نشده اســتارتاپ های حوزه علوم 
انسانی نیز به سختی همکاری سایر تخصص ها 
را قبول می کنند؛ این در حالی است که یک 
اســتارتاپ موفق در هر حوزه نیازمند داشتن 
یک متخصص آی تی و یک متخصص مالی 
قوی اســت. همچنین باور دیگری که وجود 
دارد این اســت که نگاه کشور ما نسبت به 
کارهای فرهنگی، نگاه موفقی نیست ؛چرا که 
تاکنون هرجا که مسئولی توانایی انجام کاری 
را نداشــته بهانه آورده که مشکل فرهنگی 
وجــود دارد و هر گاه بودجه ای حیف و میل 
شده عنوان کرده اند پروژه فرهنگی بوده به 
همین دلیل نسبت به همه کارهای فرهنگی 
دید منفی ایجاد شــده و حاال الزم است با 
ایجاد اســتارتاپ های موفــق در این حوزه 
ذهنیت منفی نسبت به پروژه های فرهنگی 

تغییر کند. 
وی در خصوص نحوه شکل گیری استارتاپ ها 
می افزاید: نخستین مؤلفه در شکل گیری یک 
استارتاپ ایده ، دومین مؤلفه تیم متخصص 
برای پیاده ســازی ایده تعریف شده، سومین 

مؤلفــه آمــوزش دانــش و چهارمین مؤلفه 
وجود اسپانسر یا سازمان های حامیان مادی 
و معنوی است؛ چرا که در حوزه علوم انسانی 
فقط جذب تیم مهم نیست و در برخی مواقع 
ما نیازمند ارتباط با سازمان هایی هستیم که 
برای پیاده سازی ایده ها به ما اطالعات بدهند.

 تفاوت استارتاپ های تجاری و اجتماعی
دکتر سعدآبادی با اشــاره به اینکه برخی 
مواقع در شکل گیری استارتاپ ها مشکالتی 
به وجود می آیــد، ادامه می دهــد: ما اگر 
بخواهیم از اســتارتاپ های موفقی که دنیا 
به شــکل صحیح از آن ها استفاده می کند 
اســتفاده کنیم باید روش صحیح آن را بلد 
باشــیم. به عنوان نمونه در برخی مواقع ما 
مفاهیمی را در کشور به عاریه می گیریم و 
روی آن ها موج ســواری می کنیم و پس از 
مدتی آن ها را به فراموشــی می سپاریم؛ از 
جمله این موارد می توان به کنترل ایزوها، 
مدیریت راهبــردی و هم اکنون نیز بحث 

استارتاپ ها اشاره کرد. 
وی ادامه می دهد: وضعیت 
فعلی استارتاپ ها در کشور 
ما شبیه همان موج سواری 
است و بیشــتر افرادی که 
کسب  نتوانسته اند  تاکنون 
و کاری ایجــاد کنند تصور 
می کنند به واسطه استارتاپ 
می توانند کسب درآمد کنند 
در حالی که اینچنین نیست 

و کسی که تاکنون موفقیتی 
در حوزه اشتغال نداشته به قول استیو جابز 
نمی تواند به عنوان مربی شرکت کنندگانی را 

که اول راه هستند راهنمایی کند .
به گفته دکتر ســعدآبادی برخــی افراد نیز 
با شنیدن عنوان اســتارتاپ، استارتاپ هایی 
نظیر دیجی کاال یا اسنپ در ذهنشان تداعی 
می شــود و انتظار دارند یک شــبه به چنین 
موفقیتی دســت یابند، غافــل از اینکه این 
استارتاپ ها نیز سال ها سرمایه گذاری کرده و 
از صفر شروع کرده اند، ضمن آنکه قرار نیست 
همه استارتاپ ها دیجی کاال و یا اسنپ شوند 
بلکه الزم است برخی استارتاپ ها معضالت 
و آســیب های اجتماعی جامعه را حل کنند. 
به طور کلی تفاوت اســتارتاپ های تجاری و 
اجتماعی در این است که کارآفرینی تجاری 
در جســت وجوی فرصت های بازار است، اما 
کارآفرینی اجتماعی در تالش برای مقابله با 

شکست بازار می باشد. 

یک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی پاسخ می دهد

استارتاپ های علوم انسانی؛ سود یا ارزش اجتماعی؟

ایده در حوزه 
علوم انسانی مانند 
چای و برنج است 
که باید دم بکشد 

تا کیفیت آن 
مشخص شود 

بــــــرش

 در مترو تهران اتفاق افتاد با تیزبینی پلیس لو رفت

جام جم آنالین: فرمانــده انتظامی ورزقان از 
کشف هشت تن ســنگ طالی قاچاق در این 

شهرستان خبر داد.
قاسم نظری در تشریح این خبر گفت: با تالش 
مأموران بخش خاروانا شهرستان ورزقان هشت 
تن سنگ طالی قاچاق به ارزش 4 میلیارد ریال 
کشــف و در این رابطه چهار دســتگاه نیسان 
توقیف، چهار متهم هم دســتگیر و به مرجع 

قضایی معرفی شدند.
مدتی است خبرهای متعددی از برداشت های 

غیرمجاز و دستگیری ســوداگران این موضوع 
به گوش می رســد و نیروی انتظامی استان و 
شهرســتان ورزقان موفق به کشف قاچاق های 

متعدد سنگ طال در این منطقه شده است.

ایلنا: فرمانــده یگان انتظامی مترو پایتخت از 
دســتگیری دو قاچاقچی و کشف 1300 عدد 
سکه تاریخی خبر داد. سرهنگ علی راقی گفت: 
ســاعت 10 صبح روز گذشته )بیست و چهارم 
فروردین ماه( مأموران انتظامی گشــت متروی 
صحن مطهر، هنگام انجــام وظیفه در حوالی 
سکوی ایســتگاه مترو، متوجه رفتار مشکوک 
دو مرد شــدند که یکی از آن ها ساکی با خود 
حمل می کرد. وی افــزود: مأموران این افراد را 
تحت بازجویی اولیه قــرار دادند و متهمان که 

پاسخ درستی به پرسش های پلیس نمی دادند، 
برای بررسی بیشتر به مقر پلیس منتقل شدند.

هر دو متهم رابطه نسبی با یکدیگر داشته و از 
شهرستان همدان به تهران آمده اند. در بازرسی 
از ساک متهمان تعداد 1300 عدد سکه عتیقه 
کشف و متهمان اعتراف کردند که از شهرستان 
مذکور برای فروش ســکه ها به تهران آمده اند. 
این مقام انتظامی گفت: یکی از متهمان اظهار 
داشــته که سکه ها را چهار سال پیش از فردی 

خریداری کرده است.

کشف1300سکهعتیقهکشف8تنسنگطالیقاچاق

یکمسئولانجمنتولیدکنندگانو
صادرکنندگانبیوتکنولوژیپزشکیمطرحکرد

سنگ اندازی نگاه انحصارطلب 
در مسیر صادرات دارو

مهر: عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان بیوتکنولوژی پزشکی، ادعای برخی 
افراد که عنوان می کنند ایران توان صادرات دارو را 

ندارد، نادرست دانست.
هاله حامدی فر گفت: اینکه ما بخواهیم از واردات 
دارو بی نیاز شــویم، قابل قبول نیست. زیرا، یک 
ســری از داروها هستند که وقت گذاشتن برای 

تولید آن ها اصالً صرفه اقتصادی ندارد.
وی افزود: برخی اقالم دارویی در دنیا هستند که 
ارزش اقتصادی برای تولید ندارند و ما می توانیم 
آن هــا را وارد کنیم و در مقابــل اجازه ندهیم 

داروهای مشابه تولید داخل وارد کشور شود.
حامدی فر با انتقاد از نگاه انحصار طلبانه کسانی 
که عنــوان می کنند ما امکان صــادرات دارو را 
نداریم، افزود: در حال حاضر ۶0 درصد صادرات 
دارویی ایران مربوط به داروهای بایوتک است که 
تولید آن ها از حساسیت باالیی برخوردار است و ما 
می توانیم با تمرکز بر روی کیفیت تولید دارو، آن 
قدر صادرات داشته باشیم و برای کشور ارزآوری 
ایجاد کنیم که آن مقدار واردات دارو مهم نباشد.

وی افزود: طرح این پرسش که ما می توانیم بی نیاز 
از واردات دارو شویم، از اساس اشتباه است و باید 
به فکر توسعه صادرات دارو باشیم تا بتوانیم سهم 
بیشــتری از بازار دارویی منطقــه و جهان را در 

اختیار بگیریم.

رئیسمرکزتوسعه،پیشگیریودرمان
اعتیادسازمانبهزیستی:

سهم بهزیستی از درآمد 2000 
میلیاردی فروش سیگار در 

سال ۹۸

فارس: رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: مقرر شده 
است مبلغی از درآمد حاصل از فروش سیگار در 
سال جدید به امور پیشگیری از اعتیاد اختصاص 
یابد. فرید براتی گفت: براســاس نظر کمیسیون 
تلفیق مجلس، قرار شده است درصدی از بودجه 
حاصل از فروش سیگار و دخانیات به سازمان های 
بهزیستی تعلق یابد. وی افزود: به این ترتیب دولت 
مکلف است به ازای هر نخ سیگار، مبلغ 50 ریال 
اضافــه دریافت و منابع حاصل از آن را به درآمد 
 عمومــی نزد خزانه داری کل کشــور واریز کند. 
وی گفت: بنابــر تصویب مجلس، منابع حاصل 
از محــل ردیف هزینه ای به  صورت یک دوازدهم 
ماهانه به ســازمان بهزیســتی و سازمان بسیج 
مستضعفین به منظور کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی در حاشیه شهرها با اولویت پیشگیری و 

درمان معتادین متجاهر اختصاص می یابد.

مدیرکلآموزشدبستانیوزارتآموزش
وپرورشخبرداد

برگزاری امتحان سنتی در 
دبستان ها ممنوع

ایسنا: مدیرکل آموزش دبستانی وزارت آموزش 
و پرورش گفت که اگر در یک مدرســه ابتدایی 
معلمی آزمون ســنتی بگیرد و نمرات آن را به 
گزاره های بســیار خوب، خــوب و... در کارنامه 
توصیفی تبدیل کند، ممنــوع و خالف مقررات 
اســت. مرتضی شــکوهی گفت: در شیوه های 
ارزشیابی گذشته عموماً معلمان ما در یک زمانی 
آموزش می دادنــد و در زمان دیگری آن را مورد 
آزمون و امتحان قرار می دادند. عمدتاً آزمون های 
مــداد و کاغذی کــه مربوط به دانســتنی ها و 
معلومات شناختی می شد و هرکس نمره نرمال 
تا حداکثری را به دست می آورد خیالشان راحت 
می شــد که یادگرفته است،اما در عمل مشاهده 
کردیم شاید معلومات دانش آموزان مورد سنجش 
قرار می گرفت، اما مجموعه دیگری از توانمندی ها 

کسب نمی شد و به آن توجه نمی کردند.
وی افزود: ممنوع است که در یک مدرسه معلمی 
آزمون سنتی بگیرد و نمرات آن را به گزاره های 
بسیار خوب، خوب و... تعبیر کند. این امر خالف 
مقررات اســت. شکوهی ادامه داد: اینکه شرایط، 
وضعیــت و عملکــرد دانش آمــوزان را تنها به 
ارزشیابی توصیفی نسبت دهیم یک عمل مبتنی 
بر بررسی علمی نیست، اما قبول داریم که یکی از 

عوامل مهم ارزشیابی توصیفی است.

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

پسازانتشارخبراستفادهیکمسئولازمدرکجعلیدرقدس

پروندهمسئولدیگریرویمیزقاضیقرارگرفت
رئیسیکیازهیئتهایورزشیاستعفاداد!

خطقرمز

 پیش نویس اصالح قانون مبارزه با موادمخدر به مجمع رفت     ایرنا: سردار محمد مسعود زاهدیان؛ رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گفت: پیش نویس وضع قوانین جدید برای مبارزه با برخی موادمخدر 
صنعتی و نیز موادمخدری مانند گل و اصالح قانون مبارزه با موادمخدر به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و نتیجه قطعی آن ظرف دو تا سه ماه آینده اعالم می شود. وی افزود: پلیس تمایل دارد این قانون هر چه 

زودتر تصویب شود، اما تصویب آن در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
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روزنامـه صبـح ایـران

ساخت شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق در استان کردستان    سنندج- قدس: رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به امضای تفاهمنامه با عراق برای ساخت پنج شهرک صنعتی مشترک، افزود: 
یکی از این شهرک های صنعتی در کردستان ساخته می شود. محمود واعظی در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان کردستان با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران، شریک اول عراق بوده و باالترین میزان واردات 

این کشور از ایران است، افزود: عراق و اقلیم کردستان، فرصتی بسیار عالی برای توسعه صادرات و عبور از تحریم های ظالمانه است. 

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

ظرفیت جهادگران در مناطق سیل زده پلدخترتکمیل شد

بار دیگر »حماسه هویزه«

شهرستان نهاوند صاحب راه آهن می شود
همدان- قدس: نماینده مردم نهاوند در 
مجلس شــورای اسالمی گفت: عملیات 
اجرایی ســاخت راه آهن این شهرستان 
اردیبهشت  امســال با اختصاص 1700 

میلیارد ریال اعتبار آغاز می شود.
حسن بهرام نیا در جلسه اعضای شورای 
اداری اســتان همدان با بیــان اینکه با 
اجرایی شــدن این طرح قطار به نهاوند می رود، افزود: سعی شده که قبل از 

ماه مبارک رمضان آیین کلنگ زنی این طرح آغاز شود. 
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی یادآور شد: با رونق تولید 
بارقه های امید در مردم ایجاد می شــود و ایجاد طرح های بزرگ به توســعه 

اشتغال کمک شایانی می کند.

فعالیت مدارس در آق قال از سر گرفته شد
گرگان-قدس: معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری گلستان از آغاز 
فعالیت مدارس در ســال جدید در دو 
شهرستان آق قال و گمیشان از امروز 24 

فروردین  خبر داد.
عبدالرضا چراغ علی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: براســاس برخی نگرانی ها و 
مشــکالتی که وجود داشت، بازگشایی مدارس در مناطق سیل زده استان در 

شهرستان های آق قال و گمیشان با یک هفته تأخیر انجام شد.
وی افــزود: با تمهیدات پیش بینی شــده توســط آموزش وپرورش اســتان و 
شهرستان و مدیران محلی و ســتادی و فرمانداران این دو شهرستان، امروز 
بازگشایی مدارس در سال 98 را در شهرستان های آق قال و گمیشان داشتیم.

چــراغ علی گفت: امیدواریم با برگشــت دوباره دانش آمــوزان به کالس های 
درس، روند عادی سازی زندگی مردم در مناطق سیل زده استان را وارد مرحله 
جدیــدی کنیم و بتوانیم در روزهای آینده خدمات بیشــتر و ارزنده ای را به 

مردم این مناطق ارائه کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: به علت آبگرفتگی برخی مدارس و نگرانی در خصوص 
اســتحکام بنا، حدود 60 کانکس تهیه  شده و همچنین در برخی مدارس که 

شرایط خوبی دارند، کالس ها دو شیفته شده اند.

الحاق شهر»باسمنج« به تبریز با مقاصد سودجویانه  
تبریز- قــدس: اســتاندار آذربایجان 
شــرقی با اشــاره به بحث الحاق شهر 
باسمنج به تبریز، گفت: الحاق یک واحد 
شــهری خوداتکا به یک مجموعه دیگر 
منطقی نیست و این بحث در مورد شهر 
با مقاصد ســودجویانه مطرح  باسمنج، 

می شود. 
بنا بر گــزارش روابط عمومــی اســتانداری آذربایجان شــرقی، محمدرضا 
پورمحمدی در سفر به شهر باسمنج بر تعیین محدوده و حریم شهر باسمنج 
تأکید کرد و گفت: طرح جامع این شــهر براســاس اطالعــات جدید مورد 

بازنگری قرار می گیرد.
پورمحمدی با اشــاره بــه اهمیت توســعه متوازن اســتان و توزیع منطقی 
امکانات و خدمات، اظهار داشــت: در راستای سیاست های آمایش سرزمین، 
تمرکززدایی از شــهر تبریز جزو اولویت هاست و در این راستا توسعه منطقی 

شهرهای اقماری باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار آذربایجان با اشاره به بحث الحاق شهر باسمنج به تبریز، گفت: الحاق 
یک واحد شهری خوداتکا به یک مجموعه دیگر منطقی نیست و این بحث در 

مورد شهر باسمنج، با مقاصد سودجویانه مطرح می شود.
وی با اشاره به اینکه هرگونه انتزاع و الحاق جغرافیایی باید به تصویب هیئت 
دولت برسد، افزود: تعیین حریم شهری باسمنج مسئله بسیار مهمی است که 

در طرح جامع این شهر باید به آن توجه شود.

شناسایی شایعه سازان مناطق سیل زده
اســتان  فتا  پلیس  رئیس  اهواز- قدس: 
خوزســتان از شناسایی و معرفی 24 نفر از 
کاربران فضای مجــازی که با پخش اخبار 
منحرف و شــایعات مربوط به سیل موجب 
تشویش اذهان عمومی شده بودند، خبر داد.

سرهنگ شاهین حســنوند با اعالم این 
خبر گفت: با توجه به انتشــار شایعات و 
خبرهــای کذب در فضای مجازی که منجر به ناامن شــدن جو روانی جامعه 
شده بود، کارشناسان این پلیس با رصد و پایش شبکه های اجتماعی 24 نفر 
از کاربرانی را که با پخش اخبار منحرف و شــایعات مربوط به ســیل موجب 
تشــویش اذهان عمومی شده بودند را شناســایی و به مراجع قضایی معرفی 

کردند.

آب شرب ۷۹۳ روستای سیل زده وصل شد
مدیرعامل شــرکت  خرم آباد- قدس: 
آب و فاضالب روستایی لرستان از وصل 
شدن آب شرب 79۳ روستای سیل زده 

در شهرهای استان خبر داد.
علیرضا کاکاوند با بیان اینکه در ســیل 
اخیر لرســتان، 796 روستای استان با 
قطعی آب، شکســتگی شبکه و تخریب 
تأسیســات و ایســتگاه مواجه شــدند، گفت: با تالش های صورت گرفته آب 
روســتاها وصل شــده و در حال  حاضر تنها سه روستا در شهرهای پلدختر و 
دلفان با مشــکل قطع آب همراه هســتند که تالش ها برای رفع مشکل آنان 
ادامــه دارد. وی تصریح کرد: نبود راه دسترســی و قطع بــرق، دلیل اصلی 
بروز مشــکالت در این روســتاها بوده کــه با اقدام های انجام  شــده تاکنون 
چهار دســتگاه دیزل ژنراتور برای برق رسانی به شبکه و تأسیسات آب رسانی 

به کارگیری شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی لرستان اضافه کرد: در سیل بهار 
امسال ۳08 کیلومتر خط انتقال و 116 ایستگاه در استان آسیب جدی دیده 
که از این تعداد 2۳0 کیلومتر خط انتقال و 86 ایستگاه مربوط به سیل اخیر 

بوده است.

خیران 228 مدرسه در سیستان و بلوچستان ساختند
زاهدان- ایرنا: رئیــس مجمع خیران 
مدرسه ســاز سیســتان و بلوچســتان 
گفت: خیران نیک اندیش ســال گذشته 
 228 قالــب  در  درس  کالس   629
مدرســه در این استان ساخته و تحویل 

آموزش وپرورش دادند.
اسداهلل سیرجانی اظهار داشت:  مدارس 
ساخته  شده در این مدت توسط خیران شامل ۳6 هزار و 112 مترمربع است 

که برای ساخت آن ها 62 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: مدارس ســاخته  شده در این مدت توســط خیران در سیستان و 

بلوچستان 85 درصد طرح های این حوزه را شامل می شود.
رئیس مجمع خیران مدرسه ســاز سیستان و بلوچستان گفت: همچنین ۳22 
مدرســه با 1۳58 کالس درس توسط خیران در این استان در دست  ساخت 

است.
ســیرجانی اضافه کرد: زیربنای مدارس در دســت  ساخت خیران سیستان و 
بلوچستان 95 هزار و 80 مترمربع می شود که برای ساخت آن ها 97 میلیارد 

تومان اعتبار مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: هم اینک ۳51 خیر عضو مجمع خیران مدرسه ســاز سیســتان و 

بلوچستان هستند.

تشکیل زنجیره انسانی توسط 
مردم بوشهر در حمایت از سپاه

محکومیت  در  بوشهری ها  بوشهر-قدس: 
رفتار های آمریکا علیه ســپاه پاســداران با 
تشــکیل زنجیره انســانی در کنار آب های 
خلیج فارس ضمن اعالم انزجار و نفرت خود 
از ســران آمریکا، حمایــت قاطع خود را از 

سپاه پاسداران نشان دادند. 
قشرهای مختلف مردم بوشهر در حمایت از 
سپاه و محکوم کردن رئیس جمهور آمریکا 
در قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در فهرســت گروه های تروریستی در کنار 

خلیج فارس زنجیره انسانی تشکیل دادند.
در این تجمع مردم با در دســت داشــتن 
پالکارد هایــی در محکومیــت رفتار هــای 
اســتکباری آمریکا و غــرب، ضمن انزجار 
و نفرت خود نســبت به ســخنان ترامپ، 
حمایت قاطع خود را از ســپاه پاســداران 

نشان دادند.
معاون هماهنگ  کننده ســپاه امام صادق)ع( 
استان بوشهر در این اجتماع با بیان اینکه این 
زنجیره انسانی به  صورت خودجوش از سوی 
قشرهای مختلف مردم در راستای حمایت از 
سپاه تشکیل  شده اســت، اظهار داشت: این 
برنامه نشــان از اوج ایمان، ایثار، والیتمداری 

و استکبارستیزی مردم بوشهر است.
ســرهنگ ســهراب انبار کی با بیان اینکه 
مردم سپاه را عمود خیمه انقالب می دانند، 
تصریح کرد: مردم امروز با حضور حداکثری 
ثابت کردند همواره در کنار والیت  هستند 
و سپاه پاســداران را به  عنوان عمود خیمه 

انقالب مانند جان خود می دانند.

6 روستای سیل زده پلدختر 
غیرقابل  سکونت است

مرکزی  بخشــدار  تســنیم:  خرم آباد- 
پلدختر با بیان اینکه حجم خســارات در 6 
روســتای پلدختر به  گونه ای است که دیگر 
قابل سکونت نیســت، گفت: باید در اسرع 
وقت ساخت وســاز در مــکان جدید برای 

سکونت اهالی آغاز شود. 
مرتضی کاییدی فرد اظهار داشت: 6 روستای 
بخش مرکزی پلدختر از جمله روســتاهای 
بابا زید، مالوی، خرســدر باال، چم مهر باال، 
چم مهر پایین، چم گرداب که بر اثر طغیان 
رودخانه های کشکان و سیمره تخریب  شده اند 
مطالعات جابه جایی آن ها در دســتورکار قرار 

گرفته و در دست بررسی است.
وی افــزود: حجم خســارات وارده در این 
روســتاها به گونه ای اســت که دیگر قابل 
ســکونت نبوده و می بایست در اسرع وقت 
ساخت وســاز در مکان جدید برای سکونت 

اهالی آغاز شود.

عامل پخش کلیپ جعلی 
سد کرخه راهی زندان شد

دزفول - ایرنا: دادستان عمومی و انقالب 
شــوش گفت: فردی که با انتشــار کلیپی 
غیرواقعی از ســد کرخه در فضای مجازی 
موجــب ایجــاد نگرانی و تشــویش اذهان 
عمومی شــده بود، دســتگیر و روانه زندان 

شد.
مصطفــی نظری افزود: در پی انتشــار یک 
کلیپ در فضای مجازی که در آن صداهای 
عجیبی از ســد کرخه شــنیده می شــد، 
رسیدگی موضوع در دستورکار پلیس قرار 

گرفت.
وی اظهار داشــت: در بررســی های صورت 
گرفته مشخص شد این کلیپ توسط فردی 
تهیــه، تدوین و در فضای مجازی منتشــر 

شده است.
دادســتان عمومی و انقالب شــوش افزود: 
مأموران پلیس اطالعــات و امنیت پس از 
شناسایی با حکم قضایی موفق شدند عامل 

انتشار کلیپ را دستگیر کنند.
وی یــادآور شــد: در این ایام کــه مردم 
خوزستان در شرایط سختی به سر می برند 
برخی افراد با انتشار شایعاتی مبنی بر وجود 

مشکل در سدها بر این نگرانی می افزایند.

بعضی  معصومه حسینی   خرم آباد/   
خبرها آن قدر بار احساسی و عاطفی خوبی 
دارد که خواننده را در خود غرق می کند. 
رئیس مجمع  زبان  از  وقتی  رو  از همین 
از  می شنوم  لرستان  استان  جهادگران 
لحاظ تعداد جهادگران »پلدختر« ظرفیتش 
کامل  است و جایی برای پذیرش گروه های 
جدید ندارد از این همه مهربانی و همدلی 

روحیه می گیرم.
در مسیر خیابان اصلی شهر پلدختر که پا 

می گذاری ترافیک بسیار سنگین است.
تــردد افراد پیــاده، دســته های امدادی، 
نیروهــای داوطلب، گروه هــای جهادی، 
ماشــین آالت ســبک و ســنگین، پرواز 
بالگردهــا، نیروهای نظامی 
نشان از اتفاقی بی سابقه در 

این شهر دارد.
خیابان منتهی بــه تنها پل 
ارتباطی شرق و غرب پلدختر 
کانون تردد و ترافیک شــده 
است، در اینجا آدم های سرتا 
پا گلی فراوان است و همچون 
دفــاع مقدس همه  روزهای 
بــا رنگ و روحیــه ای خاکی 

مشغول خدمت هستند.
هرچه به سمت پل شهدای 
دولت نزدیک می شــویم عمق تخریب ها 
بیشتر است. »کشکان رود« حصار ساحلی 
خود را ویران کرده تا بتواند از هر ســو به 
شهر حمله کند و با وجود اینکه همه خانه ها 
را خراب نکرده، اما بهتر است بگویم همه را 

خانه خراب کرده است.
بالفاصله بعد از پل شهدای دولت به کانون 
ســیل می رسیم منطقه ســاحلی، دیواره 
ساحلی تا منطقه بعد از هفتم تیر و میدان 
جهاد از پل قدیم تا مجموعه ورزشی شهید 
سرمالیان که حاال فقط سردر و بخشی از 
ساختمان استخر از آن به جا مانده و منطقه 

غرب کالً آسیب  دیده است.

سیل 1۳ خیابان محله سازمانی ها را تخلیه 
کرده اســت و تقریباً دوسوم شهر همین 

وضعیت را دارد. 

 منزل شما چطور است
اگــر تا دیروز هر یک از ســاکنان پلدختر 
هنگام مالقات جویای کاروکاسبی یکدیگر 
بودند، اما این روزها احوالپرسی ها در شهر 
حول محور ســیل و خبرهــای پرداخت 

تسهیالت و کمک بالعوض است!
علــی بیرانی در این رابطه بــه خبرنگار ما 
می گوید: گل والی تمام شدنی نیست و هنوز 

مشغول تخلیه گل از منازل هستیم.
وی بیان می کند: با اینکه کمک های امدادی 
از قبیل پتو و موکت به دستمان رسیده اما 
زمین خشکی برای پهن کردن آن ها نداریم.

وی که به دلیل جست وجوی وسایل مدفون 
 شده در زیر گل والی شب را در حیاط خانه 
و در ماشین می خوابد، بیان می کند: سیل 
اجاره خانه های باقی مانده را بشدت افزایش 

داده است.
وی اظهار می کند: با مســاعدتی که دولت 
قرار است انجام دهد حتی نمی توانیم خانه 
را ترمیم بکنیم چه برسد به اینکه بخواهیم 
مایحتاج زندگی از جملــه یخچال، گاز و 

فرش تهیه کنیم. 
وی می گوید: الحمدهلل از طریق کمک های 
مردمــی موفق به تهیه لباس برای بچه ها 
شدیم و با دفترچه هایی که به طور موقت 
به ما داده  شده اســت نسبت به دریافت 
سهمیه موادغذایی و وسایل ابتدایی اقدام 
شده است اما وضعیت ما همچنان مانند 

مناطق جنگی است.
وی می گوید: در طول روز غذای گرم توزیع 
می شود، اما بســیاری از خانواده ها واهمه 
دارند که اگر یک روز غذا و آب توزیع نشود 
و یا تا هفته دیگر این کمک ها قطع شــود 
چگونه باید بدون وســایل آشپزی و لوازم 

زندگی به حیات خود ادامه بدهند؟

وی اظهار می کند: ما حتی قاشق و چنگال 
برای خــوردن غذا نداریم و در حال حاضر 
تنها ســرمایه زندگی مان یکسری ظروف 
یک بارمصرف، 4 عدد پتو و یک  تکه موکت 

در صندوق عقب خودرو است.
وی عنوان می کند: شاید باورتان نشود اما 
برای یکسری اقالم معمولی مانند صابون 
دستشویی در مضیقه هستیم و گرفتن یک 
دوش آبگرم برای بســیاری از مردم به رؤیا 

تبدیل  شده است. 

 پلدختر لبریز از جهادگر
لرستان  استان  رئیس مجمع جهادگران 
بابیــان اینکــه تمامی اقشــار جامعه و 
نهادهای مســئول در این منطقه به طور 
شــبانه روزی پای  کار هستند، بیان کرد: 
در حال حاضر ظرفیت پلدختر از لحاظ 
اســکان گروه های جهادی تکمیل است 
و اگر گروه جدیدی اعزام شــود شب ها 
از لحاظ اســتحمام و سرویس بهداشتی 

مشکل خواهیم داشت. 
پرنیان بابیان اینکه خوشبختانه نحوه توزیع 
کمک ها و همچنین امدادرســانی بسیار 
مطلوب و از نظم قابــل  توجهی برخوردار 
است، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل عمق 
خســارات برجای  مانده وضعیت مردم به 
دلیل از دســت دادن تمام دارایی و وسایل 

زندگی بسیار بحرانی است.
وی افزود: مطالبه تمامی مردم از مسئوالن 
این اســت که به موضوع زیرساخت های 
راه های ارتباطی لرســتان که حداقل 80 

درصد آن آسیب  دیده ورود پیدا کنند. 
وی اذعان کــرد: اگر دولت و دســتگاه 
اجرایــی و مجلــس ورود عاجل نکنند 
مطمئناً مردم با شرایط بسیار سخت تری 

روبه رو خواهند شد.
وی با بیان اینکه گل والی های تجمیع شده 
تا سقف واحدهای مســکونی کار را برای 
جهادگران و مردم بســیار سخت و زمانبر 

کرده است، افزود: در حال حاضر باید مسئله 
جیره خشک مردم در اولویت باشد.

وی ادامه داد: در این راســتا نیاز اســت تا 
کمک های مردمی به سمت وســوی تهیه 
جیره خشک سوق پیدا کند به  گونه ای که 
حداقل تأمین یک کیســه برنج  و مصرف 
یک ماه حبوبات در دستورکار قرار گیرد تا 
پس از بازگشت به آرامش و بازسازی منازل 
بتوان مردم را در سرپناه های خود ساکن و 

به زندگی امیدوار کرد.
وی افزود: در حال حاضر تعداد 120 گروه 
جهادی با هماهنگی این مجمع در منطقه 

مشغول خدمت رسانی هستند.

 پلدختر شهر مقاومت
در شهر که پا می گذاری یک بار دیگر تاریخ 

دفاع مقدس برایت تداعی می شود.
مــردم پلدختر به دلیــل روحیه مقاومت 
و ایثارگــری که قبل از جنــگ و در زمان 
بمباران از خود نشان دادند با القابی با عنوان 

»هویزه دوم« نیز شناخته می شوند.
پلدختر به عنوان گلــوگاه ترانزیت جنوب 
غرب کشــور در دفاع مقدس محل عبور 
رزمندگان و تجهیزات به مناطق جنگی بود.
نقــش پررنــگ رزمنــدگان پلدختری 
بویژه در دو گروهان »شــهید رحیمی« و 
گروهان »امام صادق«)ع( که در عملیات 
بیت المقدس منجر به آزادی خرمشــهر 
شــد تنها بیانگر گوشــه ای از چشــمه 
خروشان رشــادت های پلدختر یا همان 

هویزه ثانی است.
رزمنــدگان پلدختری در دفــاع و فتح 
خرمشــهر حضــور فعالــی داشــتند و 
همان طور که در تصاویر به ثبت رسیده 
است افرادی که بر سر مناره مسجد جامع 
خرمشــهر اذان می خواننــد رزمندگان 
پلدختر بودند و حال تمامی مردم ایران 
به این شهر آمده اند تا رشادت های آن ها 

را بی پاسخ نگذارند.

کمک های امدادی 
باید به سمت تهیه 
جیره خشک سوق 
پیدا کند به گونه ای 
که تأمین یک کیسه 
برنج و مصرف یک 
ماه حبوبات در 
دستورکار قرار گیرد

بــــــــرش

 حاشیه های چابهار حاشیه ساز است

ضرورت توانمندسازی بندرچابهار برای مقابله با سیل

گزارش خبری

و  فصلی  بارش های  قدس   چابهار/   
استان  جنوبی  مناطق  در  شدید  رگبارهای 
سیستان و بلوچستان همواره تهدیدکننده و 

تخریب کننده است. 
بلوچستان  و  همه ساله در جنوب سیستان 
با کمترین میزان بارندگی به دلیل شرایط 
رواناب هایی  جغرافیایی شاهد جاری شدن 
جای  بر  بسیاری  خسارات  که  هستیم 

می گذارد.
در همین حال و براســاس پیش بینی اداره 
هواشناسی چابهار و بر پایه آخرین تغییرات 
خروجی مدل های هواشناسی از روز گذشته 
شاهد رگبار پراکنده در این مناطق هستیم.

بنا بر پیش بینی صــورت گرفته رگبارهای 
شدید در عصر روز یکشنبه شدت بیشتری 
خواهد گرفت و شــاهد شــدت بارش ها تا 

پایان روز دوشنبه خواهیم بود.
این پیش بینی موجب شده تا ستاد بحران با 
اجرایی تشکیل  تمامی دستگاه های  حضور 
جلســه بدهد و برای آمادگی و اندیشیدن 
تمهیــدات الزم بــرای مقابلــه با ســیل 

اطالع رسانی الزم به مردم داده شود.
فرماندار  بامــری،  اینکــه رحمدل  باوجود 
چابهار مدعی است هشدارهای هواشناسی 
به همه دســتگاه های اجرایی و بخشداران، 
دهیــاران و اعضای شــوراهای اســالمی و 
قشــرهای مختلف مردم اطالع رسانی شده 
اســت و از طرفی نهادهای خدمات رسان، 
نیروهــای امدادونجات و ماشــین آالت به 
حالــت آماده باش هســتند، امــا واقعیت 
این اســت که شــهر بندری چابهار دارای 
کاستی ها و ضعف هایی اســت که نیازمند 

توجه و حل ریشه ای است.

 حاشیه های حاشیه ساز
خیابان هــای  و  بندرچابهــار  در حاشــیه 
منشــعب از بلوار اصلی امــام خمینی)ره( 

کپرهــا و خانه های حصیــری محقری در 
بستر رودخانه این شهر خودنمایی می کند 
که ظاهر این سرپناه ها خود گویای وضعیت 
اسفناک وضعیت زندگی مردم ساکن در آن 

است.
بنا بــر گفته شــهردار این شــهر بندری 
متأســفانه به دلیل جذابیت هــای بندر و 
منطقه آزاد چابهار بسیاری از مردم روستاها 
و شــهرهای دیگر اســتان برای رهایی از 
خشکســالی و بهره مندی از زندگی و رفاه 
بهتر و اشــتغال به چابهار سرازیر شده و در 

مناطق حاشیه شهر سکونت گزیده اند.
محمد یونس حقانــی اظهار می کند: خطر 
ســیالب بیش از ۳00 خانــوار با جمعیت 
بیش از 1500 نفــر در محدوده »کمب« و 
زیباشــهر را تهدید می کند و مردم ساکن 
در مســیر رودخانه در صورت جاری شدن 
سیل خسارات جبران ناپذیری خواهند دید.

وی با اشــاره به این موضــوع که بیش از 

15 تــا 20 نقطــه حادثه خیــز در معرض 
خطر ســیل در شــهر و نقاط حاشیه شهر 
چابهار وجود دارد و کســی به فکر امنیت 
ساکنان آن نیست، ادامه می دهد: امور آب 
منطقه ای سیستان و بلوچستان در 20 سال 
اخیر هیچ اهمیتی به رعایت حریم و بستر 
رودخانه های ســطح شهر و مناطق حاشیه 
شهر نظیر کمب و مرادآباد نداده و هم اینک 
صدها منزل مسکونی در این مناطق بدون 
هیــچ گونه مهندســی و رعایــت الزامات 

ساختمانی ایجاد شده است.
رودخانه محدوده  شهردار چابهار می گوید: 
ســطح شــهر که از خیابان هــای مختلف 
بلوچســتان، توحید و باغ شهرداری گذر و 
به دریا کوچک می ریزد به مرور زمان عرض 
آن کمتر و کمتر شده و هم اینک چند متر 
باقیمانده آن توســط شهرداری دیوار بتنی 
شده و در آینده کف آن سنگفرش می شود، 
که این مکان در زمان ســیل جوابگو حجم 

باالی آب نیســت و ممکن اســت سیل به 
خانه ها و مراکز تجاری نفوذ کند.

 ناپدید شدن رودخانه روستای کمب 
وی تصریح می کند: هم اینک ســه کیلومتر 
از مســیر اصلی رودخانه محدوده روستای 
کمــب واقع در حاشــیه شــهر کامــاًل با 
ساخت وســازهای مختلف ناپدید شــده و 
کسی مسیر رودخانه را تشخیص نمی دهد 

که از کدام طرف بوده است.
شهردار چابهار تأکید می کند: سکونت افراد 
مختلف در مســیر سیل، ســاخت خانه در 
بستر رودخانه ها و آبراهه ها و زندگی مردم 
در کپرها، بناهای سست و بدون مهندسی 
و فاقد استانداردهای الزم سبب شده تا در 
کمترین بارندگی ها خطرات زیادی ساکنان 

آن ها را تهدید کند.
وی می افزایــد: ســاخت خانه هــا با بلوک 
ســیمانی و رعایت نکردن اســتانداردهای 
الزم در ساخت وســاز ســاختمانی به دلیل 
فقر و پایین بودن درآمد افراد تهدید جدی 
برای ســاکنان هستند و باید در این زمینه 

چاره اندیشی اساسی شود.
وی با اشــاره به اینکه در طول 10 ســال 
گذشــته مســیر و عــرض رودخانه هــا و 
آبراهه های ســطح شــهر و مناطق اطراف 
میرآباد،  تیــس،  روســتاهای کمب،  نظیر 
نوک آباد، طیس کوپان، عثمان آباد، مرادآباد 
و رمین روز به روز کمتر و ساخت وسازهای 
بی ضابطه بیشتر می شــود، اذعان می کند: 
کســی تا قبل از وقوع حادثه به فکر چاره 

و پیشگیری نیست.
شهردار بندر چابهار یادآور می شود: مقابله با 
هرگونه حوادث نظیر سیل نیازمند امکانات 
و تجهیزات الزم اســت که چابهار با توجه 
بــه محرومیت ها در هنگام وقــوع هرگونه 
حوادث با مشکل جدی روبه رو خواهد شد.

میهن

خبر

خبر
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

رحیم پور ازغدی: فرد حقیر هر خیانتی انجام می دهد    
انتخاب: حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در دانشگاه نیشابور با بیان اینکه فردی که حقیر شده باشد، چیزی برای از دست دادن ندارد و هر خیانتی را انجام می دهد، گفت: وقتی می گویند 

شما نمی توانید و حتی آب خوردن دست دشمنان غربی است نتیجه اش تحقیر می شود و وقتی تحقیر کردند افراد حقیر می شوند.

سردار قاسمی: 
کمترین کار آوینی آگاه کردن جامعه نسبت به تفکر 

لیبرالیسم بود
در  قاسمی  ســعید  سردار  سیاست: 
همایــش »آغــازی بر یک پایــان« که 
به مناســبت سالروز شــهادت شهید 
آوینی در ســالن همایش های تبلیغات 
اسالمی قزوین برگزار شد، اظهار کرد: 
بیش از 20 ســال است که از شهادت 
ســید مرتضی آوینی می گذرد، اما این 
خون هنوز جوشان اســت. وی افزود: 

تفکرات آوینی بیش از خود او مهم اســت و ما باید زندگی خود را با این تفکرات 
بسنجیم. قاسمی عنوان کرد: بررســی زندگی آوینی می تواند ما را هدایت کند 
تا چگونه از فشــارهای رســانه ای و منجالبی که در آن دست و پا می زنیم خارج 
شــویم و بر تفکرات عاشورایی امام حسین)ع( و زینب)س( و استمرار این نهضت 
پافشاری کنیم. وی با بیان اینکه باوجود ریزش ها در فتنه ها، مردم و نسل جدید 
بر تفکر آوینی پافشاری دارند، عنوان کرد: چالش اصلی امروز، چالش با لیبرالیسم، 
چهره های ترسو، غربگرا و غرب پرورده و از آن سو چهره های واالیی است که مدل 
تفکر حضرت روح اهلل را که یک دهه برای ما راهبرد و مانیفست نوشته و سه دهه 
پس از او، دســت خلف صالحش افتاده و تا اینجا هدایت کرده، دوست دارند. این 
فعال فرهنگی تأکید کرد: بنا به دالیلی ریشــه دواندن جریان کثیف لیبرالیسم و 
غرب باور در تمامی شئونات زندگی ما رسوخ کرده و رهایی از این منجالب پیش 
از هر چیز دیگری نیازمند مطالعه است. وی ادامه داد: از نظر آوینی حدیث انقالب 
حدیث عبور از نفســانیت است و در مسیر انقالب باید منیت ها را کنار گذاشت و 
بر همین اساس مشاهده می کنیم که در 70 قسمت از روایت فتح، یک سکانس 
یا فریم اسمی از مرتضی نیســت. قاسمی اضافه کرد: در شرایطی که آوینی می 
توانست یک تک تیرانداز و یا آرپی جی زن خوب باشد اما فهمید که زمانی مثل 
امروز می رسد که جامعه برای یک فریم فیلم از دفاع مقدس تشنه می ماند و بر 
همین اساس دست به دوربین برد. این فعال فرهنگی تصریح کرد: آوینی پس از 
جنگ نیز مقاالتی داشت، اما با واکنش تند لیبرالیسم کثیف رسانه ای که تا همین 
امروز نیز بر بیش از 90 درصد فضای رسانه ای کشور سیطره دارد روبه رو شد. وی 
با بیان اینکه جریان لیبرال در کشور هنوز وجود دارد و فعال است، سند 2030 را 
بخشی از فعالیت های این جریان برشمرد و اظهار کرد: سند 2030 با وجود تأکید 
رهبر معظم انقالب، در آموزش و پرورش در جریان است و این یعنی جریان کثیف 
و خائن لیبرالیسم نه تنها به دنبال بتن کردن فردو و اراک است بلکه مهم تر از آن با 
تفکر مردم کار دارد. تمام حرکت آوینی در طول حیات، برای خدا بود تا جایی که 
حتی میز خود را نیز به سوی قبله می گذاشت. اصل مبارزه و حرف آوینی، مبارزه 
با جریان لیبرالیسم بود و امروز وظیفه ما مبارزه با همین جریان انحرافی است که 
آوینی ها سالیان پیش علم مبارزه با آن را برداشتند. وی  در پایان با بیان اینکه تا 
وقتی تفکر لیبرالیسم در دستگاه های کشور در جریان است اوضاع کشور همین 
اســت، گفت: حداقلی ترین کار آوینی، آگاه کردن و بیمه کردن بخشی از جامعه 

نسبت به وجود تفکر لیبرالیسم در کشور است.

از شایعه تا واقعیت
وقتی ضدانقالب در سیل دنبال ماهی است!

سیاســت: برخی رســانه های ضد انقالب و دروغ  نیوزهایی نظیر آمدنیوز از هر 
ترفندی برای ملتهب کردن امنیت روانی جامعه استفاده می کنند. در یکی از آخرین 
نمونه های این رویکرد، این رسانه ها با انتشار فیلمی از تجمع اهالی محله »عین دو« 
اهواز ادعا کردند این تجمع، اعتراضی نسبت به امدادرسانی نهادهای حکومتی بوده 
و مردم از رســیدگی امدادی نشدن سیل زدگان، مسدود کردن هورالعظیم توسط 
سپاه و هدایت سیل به منازل، مزارع و روستاها عصبانی هستند. این شایعه  درحالی 
در این رسانه ها منتشر شده که این فیلم مربوط به شادی مردم منطقه عین دو اهواز 
پس از جلوگیری از ورود سیل به محله شان است که این رسانه های ضدانقالب با 

عنوان اعتراض و عصبانیت مردم خوزستان پخش می کنند.

 حامد حاجی حیدری، عضو هیئت علمی 
تهران  دانشگاه  جامعه شناسی   گروه 
و  »چیزها«  برخی  بی ارزشی  اخیر،  سیل 
را  دیگری  بسیار  واقعیت های  ارزشمندی 
برای هزارمین بار ثابت کرد؛ بویژه، بی ارزشی 
ادعای کر کننده بروکرات ها و روشنفکران و 
ارزشمندی »نیروهای آتش به اختیار نظم یافته 
بار  چندمین  برای  معنویت«،  چارچوب  در 
و  یازدهم  دولت  عصر  کل،  در  شد.  اثبات 
تجربه های  مجدد  آزمون  صحنه  دوازدهم، 
مکرر نسل های پیشین، برای نسل های امروز 
و آینده بود. در واقع، هر روز این دولت، صحنه 
زمزمه  بارها  شد.  آینده  تاریخ  عبرت آموزی 
کردیم، »وای اگر قصه ما عبرت تاریخ شود« 
و در عصر این دولت، عبرت آیندگان شدیم. 
پس از کودتای 1332 که ملت فهمید نباید به 
سیاست »موازنه منفی« اعتماد کند و دقیقاً 60 
سال بعد در 1392، دولت یازدهم، اصلی ترین 
و بلکه تنها وجه همت خود را بر مذاکره و 
عمداً  و  گذاشت  بزرگ  قدرت های  موازنه 
»ظرفیت«های داخلی را کنار گذاشت تا حدی 
که سال ها بعد از »آفتابه و لولهنگ«، تقی زاده 
و رزم آرا، عالی مقام اکبر ترکان در این دولت 
پیدا شد و ما را متهم کرد که ته »ظرفیت« 
ما »طبخ آبگوشت بزباش« است! این دولت، 
عبرت آیندگان خواهد بود، چرا که دقیقاً 60 
سال بعد، با نادیده گرفتن »ظرفیت«های خود 
ما، تالش کرد تا تجربه مصدق در اعتماد به 
آمریکایی ها را دوباره بیازماید و دقیقاً از همان 
نقطه قبلی گزیده شد. بله؛ این دولت، خواسته 
یا ناخواسته، صحنه خیلی از تجربه های منفی 
شد که انقالب اسالمی در مقابل آن ها پیروز 
شده بود؛ از »اتکا به بیگانگان« و »کاخ نشینی« 
انتساب  حتی  تا  گرفته،  خوب«  »ژن  و 
خانم های بدون حجاب مناسب به مناصب 
تراشیده!  صورت های  با  آقایان  و  دولتی 
همه این سیئات، پندهایی برای آیندگان 

خواهد بود؛ ... بگذریم ...
اما بویژه، چیــزی که در این ســیل اثبات 
و مایه عبرت شــد، بیــش از هر چیز دیگر، 
همان بی ارزشی ادعای پرمدعای بروکرات ها 
و روشنفکران و ارزشمندی نیروهای جهادی 

آتش به اختیار، بود. تا پیکره عظیم بروکراسی 
بخواهد حرکتی به خود بدهد، این گروه های 
جهادی بودند که به داد مردم رسیدند. مطلقاً 
نمی خواهیــم ارزش بروکراســی و دولت را 
نادیده بگیریم، ولی، اگر حمایت از مردم، صرفاً 
به بروکراسی، آن هم »بروکراسی دولت عقال« 
محدود شود، کشور به فنا خواهد رفت. تجربه 
سیل به ما آموخت که ذهنیت بروکرات های 
سریع القلمی که کارشناسی خود را در جدایی 
از مردم تعریف می کنند، می تواند تا چند روز 
بعد از آغاز ســیل ویرانگر در کانادا و قشم به 
تعطیالت خود ادامه دهد. »کارشناسان گروه 
عقال« در دانشگاه سریع القلم یاد می گیرند، در 
نخستین گام، احساسات خود را از مردمی 
که خود را معالج آن ها تصور می کنند جدا 
نمایند، چرا که با »همدردی«، »جراحی های 
دردناک«، مانند »جراحی دردناک سال 97« 
میسر نیســت؛ و دیدیم که از این جراحی 
دردنــاک چه حاصل آمد! به قول مشــاور 
انتخاباتی دکتر اسحاق جهانگیری، »غارت 

گسترده منابع ارزی«!

 اتکا به دولت برای اداره کشور کافی 
نیست

حتــی اگر دولت به درســتی، بــه »دولت 
خدمتگزار« تعریف شــود، باز هــم اتکا به 
دولت برای اداره کشــور کافی نیست. باید 
قــدر ایــن »گروه های جهــادی و آتش به 
اختیار نظم یافتــه در چارچوب معنویت« 
را دانســت. آن ها نه تنها در روزهای دشوار، 
در خــط »جهاد« پای کار خواهند بود، بلکه 
در ایام آرامش نیز، محرک پیشرفت کشور 
می شــوند و مأوای ابداعاتی خواهند بود که 
کشور را از وضعیت راکد بروکراسی به پیش 
خواهند راند. بدون »گروه های جهادی آتش 
به اختیار«، مشکالت کشــف نمی شوند تا 
»دولت خدمتگزار«، به حل ریشــه ای آن ها 
بپردازد. بدون چنین گروه هایی نرخ »نوآوری 
اجتماعی«، پایین خواهد بود. بنا بر این، ما 
برای انرژی بخشی و حفظ حیات بلندمدت 
»نوآوری اجتماعــی«، ضرورتاً هم به »دولت 
خدمتگزار« و هــم »گروه های جهادی« نیاز 

داریــم: در حالی کــه »گروه های جهادی«، 
نوآوری و تحــوالت خالق را ارائه می کنند، 
»دولــت خدمتگــزار« نیز باید در توســعه 
وســیع ایده ها یا حوزه هــای خاص، نقش 
اساســی ایفا نماید. دنیای حکمرانی امروز، 
دنیای »خالقیت« اســت و هر ملتی که در 
گشودن مســیر آینده »خالقیت« پیشروی 
کند، »قدرت ملــی« افزون تری نیز خواهد 
داشــت و تأمیــن این میــزان از خالقیت 
توسط بروکراسی دولتی که ذاتاً محافظه کار 
و هــوادار حفــظ وضع موجــود و رفتن به 
تعطیالت اســت، میسر نیســت. برخی از 
فعاالن سیاسی، همیشه با اصل »بزرگ تر 
بهتر است« فکر می کنند. آن ها به دنبال 
بروکراســی بــزرگ، ســتادهای بزرگ، 
تجمعات بزرگ تر و درشــت هایی از این 
دســت هســتند؛ اما »مدیریت خالقیت«، 
قاعده دیگری دارد. جف بزوس در نقل قول 
مشــهوری گفته بود: »اگــر نمی توانید یک 
گروه عملیاتی را با دو پیتزا ســیر کنید، 
تیم شما بیش از حد گنده شده است«. 
بزرگی بیــش از حد، نه تنهــا کیفیت 
حکمرانــی را پایین می آورد، بلکه آینده 
حکمرانی را با دشواری روبه رو می کند. 
گروه های کوچک جهادی که به سهولت 
دور هم جمع می شوند، قادر هستند به 
راه حل های سریع تر و بهتری دست پیدا 
کنند. مرتبط با موضوع »خالقیت«، موضوع 
»احترام«  و   »recognition/قدرشناســی«
مطرح اســت. »گروه های جهــادی« که در 
ســازماندهی، کوچک و متوســط به شمار 
می رونــد، با هم و در یــک مکان، عملیات 

طراحی و اجرا را به ثمر می رسانند، یکدیگر 
را در سطح شخصی می شناسند، و کانال های 
تصنعی، بســتر ارتباطی آن ها نیست. این 
موضوع به احترام متقابل آنان منجر می شود 
و این سبب می شود تا استعدادهای شخصی 
شناسایی شــود و پرورش یابند؛ انتظارات 
نیروهای عمل کننــده از یکدیگر منصفانه 
خواهد بود، زیرا، آن ها توش و توان یکدیگر 
را درک می کنند؛ به عــالوه، آن ها فرصت 
بیشــتری دارند کــه از زحمــات یکدیگر 
سپاسگزاری کنند. زمانی که نیروها احساس 
می کنند که مورد احترام سایرین هستند، به 

کار خود متعهدتر می مانند. 
این سطح از احترام، محیط 
شادتر و ســالم تری را شکل 
می دهد و این شادی به ملت 
و مردم اطراف نیز ســرایت 
می کند. در نهایت، اینکه در 
»گروه هــای جهادی« وقت و 
نیروی کمتری برای مدیریت 
جداگانه منابع انسانی صرف 
می شــود و عمده همت به 
کار سپری  پیشبرد خالقانه 
می شود. »همکاری ماهرانه«، 
باالترین  بــا  اوقــات  اغلب 
که  مؤثر،  همکاری  ســطح 
منجر  هزینه ها  کاهــش  به 

می شود، همراه می شود و همه این فضایل 
را در تیم های جهــادی کوچکی می بینیم 
که اعضای آن بر مبنای معیارهای عقیدتی 
داوطلب می شــوند و در مســیر متحدی 

حرکت می کنند.

واقعیت هایی که سیل به ما نشان داد 

با انتخاب روح االمینی به عنوان رئیس ارزش حکمرانی جهادی
صورت گرفت

کلیِد خانه احزاب در دسِت 
اصولگرایان 

مهر: روز گذشته نخستین جلسه شورای مرکزی 
جدید خانه احزاب در سال 9۸ به منظور انتخاب 
هیئت رئیســه و رأی گیری برای ریاســت خانه 
احزاب برگزار شــد. طبق تصمیم اعضای شورای 
مرکزی در ســال 9۸، اصولگرایان ریاست خانه 
احزاب را بر عهده دارند و پس از آن ها در سال های 
بعد به ترتیب اعتدالیون و اصالح طلبان ریاســت 
خانه احزاب را بر عهده خواهند داشت. بوربور، عضو 
شورای مرکزی خانه احزاب ضمن اشاره به اینکه 
ریاست خانه احزاب به صورت دوره ای با اصولگرایان 
است، گفت: از بین اعضای فراکسیون اصولگرایان، 
پنج نفر به آقای روح االمینی رأی دادند، ولی جناب 
غفوری فرد اعالم کرد که می خواهد نامزد شود و 
اعضای شورای مرکزی از بین این دو نفر انتخاب 
کردند تا ریاســت خانه احزاب تعیین شــود. بر 
اساس این گزارش، از مجموع 19 رأی اخذ شده، 
»عبدالحســین روح االمینی« با 9 رأی به عنوان 
رئیس خانه احزاب در دوره جدید انتخاب شــد. 
عبدالحسین روح االمینی رئیس جدید خانه احزاب 
در حاشیه نخستین جلسه شورای مرکزی این 
تشکل در نشســت خبری گفت: ریاست خانه 
احزاب در سال جدید به فراکسیون اصولگرایان 
رســید که البته این ریاست به صورت گردشی 
در سال های بعد تغییر خواهد یافت. به عقیده 
بنده نمی توان نام این پست را ریاست گذاشت، 
بلکــه مانند پارلمان که رئیــس آن در جایگاه 
ســخنگو فعالیت می کند، رئیس خانه احزاب 
هم بیشتر جایگاه ســخنگویی خواهد داشت. 
هدف ما این اســت که در ســال جدید احزاب 
و گروه های سیاسی و همچنین نخبگان بتوانند 
در عرصه اجتماعی، سیاســی و بخصوص حل 
مشــکالت مردم بویژه ســیل اخیــر عملکرد 
مطلوبی از خود نشان دهند. پس از اقدام ترامپ 
علیه سپاه، فصل مشترکی میان تمام گروه های 
سیاســی باوجود تمام اختالفــات رقم خورد، 
باشــگاه خانه احزاب به منزله فصل مشــترک 
همه احزاب با تأکید بر نقاط مشترک، همدلی 
و وفاق به دنبال حل مشــکل مردم در مناطق 
سیل زده و بازسازی منازل هموطنان در آینده 

نزدیک است.

اگر دولت به 
درستی، به »دولت 
خدمتگزار« تعریف 

شود، باز هم اتکا 
به دولت برای 

اداره کشور کافی 
نیست. باید قدر این 
»گروه های جهادی و 
آتش به اختیار نظم 
یافته در چارچوب 

معنویت« را دانست

بــــــــرش

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

یم
سن

: ت
س 

عک

بازتاب

ذره بین

فراخوان جلب مشاركت سرمايه گذارى بخش خصوصى
︫︣﹋️ ﹋︪ــ️ و ︮﹠︺️ ا︨﹀︣ا﹟ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ 
دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی ︠﹢د در ز﹝﹫﹠﹥ 
 ﹅︣︵ ︀ی ﹝ــ︡رن ﹨﹫︡رو︎﹢﹡﹫﹈ ︋ــ︀ ︑︀﹝﹫﹟ آب و ز﹝﹫ــ﹟ از﹨ ﹤﹡︀﹚﹎ ــ︡اثا
﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋︀ ︋ــ︩ ︭︠﹢︮﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀ــ︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︡ا﹋︓︣ 
︑ــ︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٢/٧ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ار︨ــ︀ل روز﹝﹥ و ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨ــ︀ی ︠﹢د ︋﹥ 
آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ kesht.sanat.astane@gmail.com و ︀ آدرس ︎︧︐﹩ 
︠︣ا︨ــ︀ن ︫ــ﹞︀﹜﹩ - ا︨ــ﹀︣ا﹟  ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣٠ ︗︀ده زرق آ︋︀د ︮﹠︡وق ︎︧︐﹩ 
١۵٨ ا﹇︡ام و ︗️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠٩١۵٣٠٧٠٧۵۶ ︑﹞︀س 
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی
︨︀﹝︡ار ﹝︐︣م

︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ ا﹝﹫︡ و ︎﹫︀م 
︮️ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ١۵٢٩٨  و  ︫﹠︀︨﹥  ﹝﹙﹩  
١٠٣٨٠٣٠٩٢٨۴   در ︨ــ︀︻️  ١١  ︊︮  ﹝﹢ر︠﹥   
١٣٩٨/٠٢/٠۵ در ﹝ــ﹏ در﹝︀﹡﹍︀ه ︮️ وا﹇︹  
در ︋﹙ــ﹢ار ︎﹫︣وزی- ︋﹫﹟ ︎﹫ــ︣وزی ۶و٨  ︎﹑ک 
٢۴٨  ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد .︠﹢ا﹨︪ــ﹞﹠︡ ا︨️ در 
︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر  ︫ــ︣﹋️ ﹁︣﹝︡︋ .︡﹫︀﹩ ا︨️ 
 ︣﹍︡ار ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ و﹋︀﹜️ ︨ــ﹥ ﹡﹀︣ د﹞︀︨ــ ︣﹨

از ︨︀﹝︡اران را ︻︡ه دار ︋︀︫︡.
روز﹡︀﹝ــ﹥  ا﹡︐ــ︀ب   -١  : ︗﹙︧ــ﹥  د︨ــ︐﹢ر 

﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️  ︋︡ا︫︐﹩ در﹝︀﹡﹩ ا﹝﹫︡ 

️︮ و︎﹫︀م

/ع
۹۸
۰۰
۴۱
۰

/ع
۹۸
۰۰
۴۴
۵

آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
︑︡ار﹋︀ت   ﹤﹡︀﹞︀︨  ﹅︣︵ از  را   ﹏ذ  ﹩﹞﹢﹝︻ ﹨︀ی   ﹤︭﹇︀﹠﹞ دارد   ︣︷﹡ در  ر︲﹢ی  ︠︣ا︨︀ن  ︫︨︣︀زی  و  راه   ﹏﹋ اداره 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︡ارک و ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︡رج در﹞ ، ︳ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︵︊﹅ ︫︣ا

 ﹅︣︵ از ︀﹠︑ ، آن ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ﹏︣ا﹞ ︣︀︨ ا︨﹠︀د و ﹏﹢︑ و ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹐
 ﹏﹢︑ و ️﹁︀ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در  www.setadiran.ir در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس

ا︨﹠︀د از ﹞ ︣︀︨﹏ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره 
﹤︭﹇︀﹠﹞

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥
︨︐︀د

٩٧/٣٢
﹡﹢︋️ دوم

︋︪﹩ از ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ (﹁﹢﹡︡ا︨﹫﹢ن) ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و 
﹨﹠︣ی ﹝﹥ و﹐ت

١٫٥٩٣٫٧٤٢٫١٤٧
ر︀ل

٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٠٢

٩٧/٣٣
﹡﹢︋️ دوم

︋︪﹩ از ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ ︎︥و﹨︪﹊︡ه ﹨﹠︣﹨︀ی ︑︖︧﹞﹩  
︪︡﹞

٣٫٦٢٤٫٥٦٧٫٤٨١
ر︀ل

٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٠١

٩٧/٣٧
﹡﹢︋️ دوم

︋︪﹩ از ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ ﹝︖︐﹞︹ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ︻﹙﹢م ﹇︣آ﹡﹩ 
﹠︀ران

٢٫٤٥٦٫٤٩٥٫٢٩٥
ر︀ل

٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٠٦

آگهى تجديد فراخوان عمومى شناسايى متقاضى جهت واگذارى 
محل جمع آورى، تفكيك و انتقال زباله ها در فرودگاه بين المللى                               

شهيد هاشمى نژاد مشهد
T-A -560 -1398 -01 -01 :شماره

︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︧︀﹁︣﹟ و ﹝︀︪︺﹫﹟ ﹁︣ود﹎︀﹨﹩،   ︠﹟﹫﹞︃︑ ︴ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد در را︨︐︀ی ار︑﹆︀ ︨  اداره ﹋﹏ ﹁︣ود﹎︀ه ﹨︀ی ا︨︐︀ن︠ 
﹥ ﹝︡ت   ︋︪︡﹞ ︥اد﹡ ﹩﹝︫︀﹨ ︡﹫ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︫  ︣ه ︋︣داری ﹝︗ ﹏️ ︗﹞︹ آوری، ︑﹀﹊﹫﹉ و ا﹡︐﹆︀ل ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ در ﹁︣ود﹎︀ه︋  ﹥ وا﹎︢اری و︋   ︋️︊︧﹡
︡ا﹋︓︣ ٣ ︨ــ︀ل در ﹇︀﹜︉ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد وا﹎︢اری ﹝﹏ ︋︀ ر︻﹐ ️︀﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ وا﹎︢اری و ︑﹙﹫﹥ ا﹝︀﹋﹟ و ﹝﹏ ﹨︀ در ﹁︣ود﹎︀ه ﹨︀ی ﹋︪ــ﹢ر 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︳وا︗︡ ︫︣ا ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫ا ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︣ا︠﹢ان﹁ ﹅︣︵ آن، از ﹩ا︗︣ا ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ب (١٣۵٨) و آ﹢︭﹞
 ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︺ ــ︣ا︳ ﹋ــ﹥ دارای ︑﹢ان ﹝︀﹜﹩، ا︗︣اــ﹩ و ﹝︣︡︐﹩ ﹐زم ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡، د︻﹢ت︋  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︫︡ 
ــ﹞︀ره  ــ︊︀︫  ﹥ ︧ــ︀ب︫  ︀ــ︀ن و﹇ــ️ اداری روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/٠۴ ︲﹞ــ﹟ وار ︼﹚︊﹞ ︤﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل︋  ︡ا﹋︓ــ︣ ︑ــ︀︎ 
ــ︣﹋️ ﹁︣ود﹎︀ه ﹨︀ و ﹡︀و︋︣ی ﹨﹢ا﹩ ا︣ان  ﹥ ﹡︀م︫  ︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان︋  ︤ا﹡﹥ ﹡︤د︋   ︠IR ١٨٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠۶٨۴٠۴٠٠۶٣٣٨
 ﹏︋︀﹆﹞ ︪︡﹞ ︤ی ٣١٨٠۶٨۴٨٢٢٨٠۵٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۶١٩٢٠٢ و ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ اداره ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹁︣ود﹎︀ه، ︋﹥ آدرس: ﹁︣ود﹎︀هوار ﹤︨︀﹠︫ ︀︋

.︡﹠︀﹝﹡ ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان ا﹇︡ام ️﹁︀ر و در﹢︋︤﹞ ︤یوار ︩﹫﹁ ﹤ارا ﹤ ﹞︀ره ٢ ﹡︧︊️︋  ︀︠︐﹞︀ن اداری︫  ︀ر︗﹩-︨  ︣واز﹨︀ی︠  ︑︣﹝﹫﹠︀ل دو︎ 
︣ای   ︋︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︀ه و﹞ ﹤ ︀ ا︻︐︊︀ر ︡ا﹇﹏︨   ︋﹩﹊﹡︀ ︭﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣︋  ︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︺︀دل ٢۴٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋  ︨ــ︍︣ده︫ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣﹍︀ه د﹞ ﹤︨
︋︀زد︡ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن از ا﹝︀﹋﹟ و ﹝﹏ ﹨︀ی ﹇︀︋﹏ وا﹎︢اری و ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم ︋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن در روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/١۵ ︨︀︻️ 

︣واز﹨︀ی ︠︀ر︗﹩- ︨︀︠︐﹞︀ن اداری ︫﹞︀ره ٢ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ١٠ ︊︮ ﹝﹆︀︋﹏ ︑︣﹝﹫﹠︀ل دو︎ 
﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹁︣ود﹎︀ه ﹝︪︡ وا﹇︹ در ︵︊﹆﹥  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/٢١︋  ︀︀ن و﹇️ اداری روز︫  ﹝﹙️ ︑﹊﹞﹫﹏ و ︑︧﹙﹫﹛ ا︨﹠︀د (︡ا﹋︓︣) ︑︀︎ 
﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ و   ︎️﹋︀ ︀﹋️ رزو﹝﹥ و︎   ︎،﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ️﹋︀ ︀﹋︀ت ﹁︣ا︠﹢ان (︫︀﹝﹏︎  ︣واز ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹋﹙﹫﹥︎  ︣ج ﹝︣ا﹇︊️︎  ــ︀︠︐﹞︀ن︋  اول︨ 

آ﹡︀﹜﹫︤ درآ﹝︡- ﹨︀︋ ﹩﹞ (﹤﹠︧︤️ ︋︴﹢ر ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹝︣ و ﹝﹢م و در ﹉ ︎︀﹋️ ا︮﹙﹩ د﹞ ︣﹍︣ و ﹝﹢م ︫︡ه ︋﹥ ﹁︣ود﹎︀ه ارا﹥ ﹎︣دد.
﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ارز︀︋﹩ و ︫﹠︋ ﹩︀︨︀︣ه ︋︣دار وا︗︡ ︫︣ا︳ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹁︣ا︠﹢ان ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡ و 

︣﹡︡ه ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︋︀  ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ د و﹢﹝﹡ ︡﹨ا﹢﹡ ︀د︖ا ﹩︲︀﹆︐﹞ ︣ای  ︋﹩﹇﹢﹆ و ﹅ ﹤﹡﹢﹎ ︘﹫﹨ در ﹁︣ا︠﹢ان ️﹋︫︣
﹝︪︭︀ت ﹝﹏ ﹨︀ی ﹇︀︋﹏ وا﹎︢اری، از ︵︣﹅ ﹁︣ود﹎︀ه و ︀︨️ ﹝︣︋﹢︵﹥، ︋﹥ آدرس ذ﹏، ﹇︀︋﹏ ارا﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

http://iets.mporg.ir :آدرس
۴٢٩٧١١﹩﹎م ا﹜︿ ١۵٩/ ︫﹠︀︨﹥ آ                                              WWW.AIRPORT.IR :︣انا ﹩آدرس ︎﹢ر︑︀ل ︫︣﹋️ ﹁︣ود﹎︀ه ﹨︀ و ﹡︀و︋︣ی ﹨﹢ا

 ︫︣﹋️ ﹁︣ود﹎︀ه ﹨︀ و ﹡︀و︋︣ی ﹨﹢ا﹩ ا︣ان- اداره ﹋﹏ ﹁︣ود﹎︀ه ﹨︀ی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۰
۴۲
۳

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︠ــ﹢دروی ︎ــ︥و ︎︀رس 
 ﹩﹡︀︋︫︣ ﹝︡ل١٣٩۴ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره
 ١٢۴k٠۶︣ان ٣۶ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر٩١٣٢٩٣٣۶ و ٣۶ ا
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAAN01DE6FH248094 ︋﹥ ﹡︀م 
﹝﹞ــ︡ ﹝︷﹀︣ی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

︨︀﹇︳ ا︨️.  /ع
۹۸
۰۰
۴۲
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ و ﹋︀رت ︠﹢دروی ︨﹢اری MVM ﹝︡ل ١٣٩٣ 
﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٨٧ی ٣٣ ا︣ان  ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩︋ 
١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر MVM484FFFE028323 و ︫﹞︀ره 
 ︡﹝﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NATGCAVF1E1028441 ﹩︫︀︨ــ
︻﹙ــ﹩  ذا﹋︣ی ︗︤﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۰
۴۴
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ و ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢دروی ︎﹫﹊︀ن وا﹡️ ﹝︡ل 
١٣٩٣ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︫︡﹫︣ی-رو︾﹠﹩  ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
 118p0061024 ︣ان ۵٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر٩٩٧  ب ١٧ ا
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ IRFC931X0VA644761 ﹤و︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡ــ
ا﹇︀ی ︡﹝﹞︧ــ﹟ ︋︀﹇︣︎﹢ر ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. /ع
۹۸
۰۰
۴۵
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری١١١SE ﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌ 
︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶۶٨م٣١ ا︣ان 
۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر M13/5575315 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAS431100G5859307 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ز﹨︣ا د﹜﹢ش 

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

/ع
۹۸
۰۰
۴۱
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹩︑ ﹩︗ ︡︣ا ﹢اری︎   ︨( ︤︊ ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ (︋︣گ︨ 
ا﹊︦ آی ﹝︡ل ١٣٨۵ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩  ۵٢٨ج٨٣ 
ا︣ان ١٢ ︋﹥  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر   ١۵١٢٠٨١و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
S1412285839700 ︋﹠ــ︀م  ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ﹁︣﹨﹞﹠︡ی  

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

/ع
۹۸
۰۰
۴۵
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۰
۴۵
۷

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ، ︋﹫﹞﹥ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝ــ︡ارک ︠﹢دروی 
︨ــ﹢اری ا︎﹏ ا︨ــ︐︣ا ﹝ــ︡ل ١٩٩۴ ر﹡﹌ ﹡ــ﹢ک ﹝︡ادی 
رو︾﹠﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 02Y31864 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
R5097327 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣۶۵ ط ١۴ ا︣ان ٩۵ 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ ا﹢ب ا︣ان ﹡︥اد ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹟︡اری ﹝︺﹙﹢﹜﹫﹟ ذ﹨﹠﹩ ا﹝﹫︡ ﹁︣دا ا︨﹀︣ا﹍﹡ ︤﹋︣﹞ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴٠٠٠٠٠٧٨۶

 ﹟﹫︧ ا﹨﹩ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۶٣٩۴٨٨١۴۵ وآ﹇︀ی﹢﹎ ﹟︧﹛︀ذ ︫︡ : - آ﹇︀ی ا︋﹢ا︑ا ﹏ا﹝﹠︀ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٢٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ️﹫﹨ ﹤︧﹚︖︑ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر ﹤︋
︑﹠︡ر︨️ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۶٣٩٣٨٩۵۶٢و آ﹇︀ی ︖️ ا...  ر︗︀﹫︀ن ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۶٨١۶۵٣٩٧٣ و آ﹇︀ی ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︧︠︣وی ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۶٣٨٨٧٠٠۵۴وآ﹇︀ی 
︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ﹡︖︀︑﹩ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۶٣٩٢٠٧۶٢۶︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀  ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و آ﹇︀ی ︧︠ــ︣و رو﹫﹠﹩ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۶٣٩۵٠٧١۵٨ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢ 
︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٢︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - آ﹇︀ی ︗﹢اد ︀︗﹫︀﹡﹩ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۶٣٨٩٠٣۴٠٨︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ر︲︀ 

 .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹊ ر ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۶٣٨۶٣٣٠٩۵ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت﹢︎ ﹩﹝︨︀﹇
(۴٣١٨٣٣) ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا︨﹀︣ا

/ع
۹۸
۰۰
۴۵
۳

 ﹟︡اری ﹝︺﹙﹢﹜﹫﹟ ذ﹨﹠﹩ ا﹝﹫︡ ﹁︣دا ا︨﹀︣ا﹍﹡ ︤﹋︣﹞ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
﹝﹢︨︧﹥ ︾﹫︣ ︑︖︀ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴٠٠٠٠٠٧٨۶

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٢٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : -آ﹇︀ی ا︋﹢ا﹜︧﹟ ﹎﹢ا﹨﹩ ︋︧﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی 
︤ا﹡﹥ دار و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - آ﹇︀ی ا﹝﹫﹟   ︠️﹝︧ ︧﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی ︖️ ا...ر︗︀﹫︀ن︋  ︧﹫﹟ ︑﹠︡ر︨️︋ 
︨︣ا︋﹩ ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠۶٣٩۴٢٢٨٠٢ ︋︧﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏( ︠︀رج از ا︻︱︀ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ) ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡. -﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د واوراق ︋︀ دار و ︑︺︡ اور ︋︀ ا﹝︱︀ 
 ︣︊︐︺﹞ ﹤︧︨﹢﹞ ︣﹞ ︀︋ و (﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ )﹩︋︣ا︀ن( ︠︤ا﹡﹥ دار) وآ﹇︀ی ا﹝﹫﹟ ︨ــ﹫︀︗ا﹜﹥ ر ️︖ و آ﹇︀ی( ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر) ﹩﹨︧ــ﹟ ﹎﹢ا﹛آ﹇︀ی ا︋﹢ا

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د واوراق ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی اداری ︋︀ا﹝︱︀ آ﹇︀ی ا﹝﹫﹟ ︨︣ا︋﹩ (﹝︡︣ ︻︀﹝﹏) و ︋︀ ﹝︣ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
(۴٣١٨٣۵) ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا︨﹀︣ا

/ع
۹۸
۰۰
۴۵
۴

دا﹡︩ ﹡︀﹝ــ﹥ ︀︎︀ن ︑︭﹫﹑ت ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ 
ا﹠︖︀﹡︉  ︨ــ︣وش ︫﹢︫ــ︐︣︀ن ︫﹞︀ره 
و  ﹝﹀﹆ــ﹢د   ٩۶/٠٢/١٩ ﹝ــ﹢رخ  ٩۵/ل/١١۵ 

﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۸
۰۰
۴۶
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ دوم) 
︭﹢رت ا︗︀ره  ــ︀ل︋   ︨﹉ ︡ت﹞ ﹤ ︫ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ﹝ــ﹢ارد ز︣ را از ︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
١- وا﹎︢اری وا︡ ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ا︋︐︡ای ﹇︀﹛ ٢٠      ٢- وا︡﹨︀ی اداری – ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹝︓︊️ ﹉ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری 

(︡︡︖︑) ︣داری︫
(︡︡︖︑) ﹩﹠﹫﹝ ﹫︀︋︀ن ا﹝︀م︠  ٣- وا︡ ٢١٢ و ٢٠٩ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿︠ 

︪︣﹞︣ ﹫︀︋︀ن︠  ﹫﹙︊﹢رد﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩︠   ︋-۵   (︡︡︖︑) ︣داری ﹞︀ره ٣︫  ︀ر﹋﹫﹠﹌︫   ︎-۴
(︡︡︖︑) ︣داری ︀﹡︧﹢ن ︵︊﹆﹥ ﹝︓︊️ ﹉ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری︫   ︎﹏︐﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞ -۶

۴ ﹜︀﹇ ︩︊﹡ ︀ری︖︑ ︡︣︋︣ی    ٨- وا﹁︀︧﹞ ﹤﹡︀︀︎ ︀ی ︑︖︀ری﹨︡٧- وا
﹩﹠﹫﹝ ﹫︀︋︀ن ا﹝︀م︠  ٩- وا︡ ٢٠۶ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿︠ 

(︡︡︖︑) (روز ︋︀زار) ١٠- ﹋︀﹁﹩ ︫︀پ ︎︀رک ︋︧﹫︕     ١١- ︗﹞︺﹥ ︋︀زار
ــ︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:١- در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/١/٢۵   ︫   (︡︡︖︑) ︡﹠﹝︀رک ﹨﹢︫ــ ١٢- وا﹎︢اری ﹋︀رت︎ 
 ﹤︀︎ ﹏﹋ ️﹝﹫﹇ ٪ ۵ ﹏﹇︡ا :︡ه︤ا﹞ ︀ن و﹇️ اداری ٩٨/٢/۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡.   ٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در︀︎ ️︀︽﹛

︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣  .︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹤﹡︀﹫﹛︀ ا︗︀ره︨ 
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥  ︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز︫  ︀﹋︀ت:︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ︀﹥ ا︗︀ره در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︡رج ا︨ــ️.    ۶-︋   ︎️﹝﹫﹇ -۵
٩٨/٢/٧

٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣داری ︋︀ ︑﹙﹀﹟ 
︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣داری ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۸
۰۰
۱۰
۲



 افشاگرى روزنامه لبنانى: عربستان به رسانه ها براى حفظ حكومتش باج مى دهد

تقالى آل سعود براى رهايى از سقوط

خبر

 جهان  يك روزنامه لبنانى از باج دهى آل سعود به رسانه هاى 
سرپوش  و  يمن  تحوالت  يكجانبه  پوشش  براى  بين المللى 
نهادن بر جنايت رياض در اين كشور خبر داده و تأكيد كرد 
كه خاندان سعودى با اين اقدام تالش مى كند حكومتش را 
حفظ كند. «البناء» در ادامه از سكوت جامعه بين المللى و 
وحشيانه  جنايت هاى  قبال  در  جهانى  رسانه هاى  همچنين 
رژيم سعودى انتقاد و تأكيد كرد كه جنايت هاى عربستان تنها 
به كشتار بى رحمانه ملت يمن محدود و محصور نمى شود و 
ابعاد گسترده ترى پيدا كرده است كه ازجمله آن ها مى توان 
با صهيونيست ها و همچنين سركوب  به عادى سازى روابط 

مخالفان داخلى، اشاره كرد.

در ادامه اين يادداشــت آمده اســت: به دليــل جنايت هاى 
ريــاض عليه مردم بى دفــاع و بى گناه يمــن، بيمارى وبا به 
صورت گسترده در اين كشــور شيوع پيدا كرده است و اين 
يك جنايت هولناك و ضد حقوق بشــرى محسوب مى شود. 
رسانه هاى غربى نيز نقش مشكوكى در زمينه پوشش تحوالت 
يمن ايفا مى كنند و به ائتالف متجاوز عربســتان فرصت هاى 
متعددى براى ادامه كشــتارهايش مى دهند. به نظر مى رسد 
كه آل سعود با باج دادن به رسانه هاى بين المللى براى پوشش 
يكجانبه تحوالت يمن و ســرپوش نهــادن بر جنايت رياض، 

تالش مى كند حكومتش را حفظ كند.
افشاگرى البناء در مورد تقالى سعودى براى حفظ حكومتش 
در حالى است كه يك بام و دو هواى كشورهاى غربى در رابطه 
با رياض همچنان ادامه دارد. بر اين اساس شوراى امنيت فدرال 
آلمان مجوز فروش تســليحات به عربســتان و امارات را پس 
از وقفه اى چند ماهه، بارديگر صــادر كرد. اين اقدام در حالى 
است كه بسيارى از نهادهاى حقوق بشرى بين المللى با اشاره 
به جنايات عربســتان در يمن و همچنين پرونده قتل جمال 
خاشقچى خواستار ممنوعيت فروش تسليحات غربى به رياض 
شــده اند. پيش از اين دولت آلمان تحت فشار افكار عمومى از 
لغو صدور مجوز فروش سالح به اين دو كشور عربى خبر داده 
بود. حال كمتر از 6 ماه پس از اين اقدام، شوراى امنيت فدرال 

آلمــان كه آنگال مركل، صدراعظم و چند تن از وزيران كابينه 
او حضور دارند، بار ديگر از صدور مجوز فروش اين سالح ها به 

عربستان خبر داده است.
چشمپوشى كشورهاى غربى همواره داعيه دار حمايت از حقوق 
بشر در مقابل جنايت سعودى در حالى است كه در طول تهاجم 
چهار ساله ائتالف عربى به سردمدارى عربستان، 37 هزار و 822 
غير نظامى يمنى قربانى اين جنگ شده كه تعداد 12 هزار نفر 
كشــته و 25 هزار و 741 نفر زخمى شده اند. در آخرين پرده از 
جنايت، در حمله جنگنده هاى عربســتان به منطقه سعوان در 
صنعــا -پايتخت يمن-  بيش از 13 تن شــهيد و 92 تن ديگر 
زخمى شدند. بيشتر شهدا و مجروحان اين حمله دانش آموزان 

مدارس دخترانه و پسرانه بودند. 
اما از بعدى ديگر موضوع سوءتغذيه و گسترش بيمارى همچنان 
بخش مهمى از هشــدارهاى بين المللى در مورد تبعات جبران 
ناپذير ادامه جنگ در يمن هســتند. 60 درصد مراكز بهداشتى 
در جنگ يمن دچار خســارت شده كه 288 مركز بهداشتى به 
صورت كامل زير حمالت مستقيم و بمباران ائتالف سعودى نابود 
شده است. يونيســف نيز در برآوردهاى خود اعالم كرده است 
كه حدود 11 ميليون كودك يمنى نياز هاى غذايى، بهداشتى و 
آموزشى دارند و سوءتغذيه نيز گسترش يافته و 16 ميليون نفر 

از آب آشاميدنى سالم و بهداشتى محروم هستند.
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 دونالد ترامپ، درخصوص تحقيقات درباره واشنگتن يا اسرائيل 
به دادگاه كيفرى بين المللى هشــدار داده و تهديد كرد: هرگونه 
تالش از سوى اين دادگاه براى هدف قرار دادن آمريكا يا اسرائيل 

يا همپيمانان آن پاسخ تندى به دنبال خواهد داشت.

محمد بن عبدالرحمان، وزير خارجه قطر براى نخستين بار از زمان 
وقوع بحران شــوراى همكارى خليج فارس اعالم كرد، كشورش 

نمى تواند اين بحران را مهار كند و قطر عامل اين بحران نيست.

سرگئى الوروف، وزير خارجه روسيه با بيان اينكه آمريكا همچنان 
قدرتى پيشــگام اســت اما نقش آن رو به تضعيف است، گفت: 
اقتصادهايى مانند چين، هند و برخى كشــورها رو به شكوفايى 
هســتند و اقتصاد آمريكا همان گونه كه در دو ســه سال اخير 

مشاهده شد، قادر به رقابت صادقانه و شفاف نيست. 

«مايك پمپئو» وزير امور خارجه آمريكا روز گذشــته با دفاع از 
تحريم ها عليه ونزوئال تصريح كرد كه واشنگتن، مبارزه در ونزوئال 

را رها نخواهد كرد.

تأكيد مردم بر تحقق خواسته هايشان با وجود استعفاى رئيس شوراى نظامى انتقالى

پروژه ناتمام سودان
  جهان  وزير دفاع ســودان كه پس از سرنگونى نظام عمرالبشير به 
عنوان رئيس شوراى انتقالى نظامى اين كشور سوگند ياد كرده بود، تنها 
يك روز پس از اين اتفاق تحت فشار معترضان كه خواستار پاكسازى 
دولت جديد از عناصر وابسته به حكومت سابق بودند، استعفا كرد. عوض 
بن عوف از نزديكان رئيس جمهور مخلوع سودان در بيانيه اى با اعالم 
استعفاى خود، ژنرال «عبدالفتاح البرهان» بازرس كل ارتش را به عنوان 
رئيس جديد شوراى نظامى انتقالى و ژنرال «كمال عبدالمعروف» را 
به عنوان معاون وى تعيين كرد. شــبكه الحدث گزارش داد كه رئيس 
جديد شوراى نظامى ســودان، كسى است كه شخصاً عمر البشير را 

بازداشت كرده و از افراد نزديك به امارات است.
همزمان معترضان ســودانى ضمن مخالفت بــا اين اقدامات خواهان 
انتقال واقعى قدرت به مردم و تشــكيل دولت مدنى براى مرحله گذار 
هستند. معترضان اگرچه اين استعفا را پيروزى بزرگ اراده توده ملت 
در مقابل قدرتمندان مى دانند، اما خواستار ادامه تحصن تا دستيابى به 
خواسته هايشان شدند. بر همين اساس مخالفان با صدور بيانيه اى سه 
خواسته اصلى خود را جهت پايان دادن به تحصن مقابل مقر فرماندهى 
كل نيروهاى مسلح مطرح كردند. مخالفان اعالم كردند: تضمين روند 
انتقال فورى قدرت به يك دولت مدنى انتقالى از طريق شوراى رهبرى، 
لغو هر تصميم خودسرانه اتخاذ شده از سوى رهبرانى كه نماينده ملت 
نيستند و لغو مصونيت مقامات فاسد نظام سابق و محاكمه آن ها به 
صورت عادالنه، ســه شــرط براى پايان دادن به تحصن مذكور است.  

نيروهاى واكنش سريع ارتش سودان نيز با صدور بيانيه اى خواهان دوره 
انتقالى 3 تا 6 ماه با حضور نظاميان و غيرنظاميان و تشكيل دادگاه ها 
و دادســتانى هايى براى مبارزه با فساد و برگزارى انتخابات شفاف در 
اين كشور شدند. آن ها همچنين خواهان برگزارى مذاكرات با تمامى 

بخش هاى جامعه سودان شدند. 
در همين حال رئيس جديد شوراى انتقالى سودان پس از اداى سوگند، 
در نخستين فرمان خود دستور آزادى تمامى افسرانى را صادر كرد كه 
از تظاهرات كنندگان حمايت كرده بودند. عبدالفتاح البرهان همچنين 
قرار است ديدارى با تعدادى از گروه هاى مخالف برگزار و درباره تشكيل 
دولت با آن ها رايزنى كند.  گفتنى است پنجشنبه گذشته ارتش سودان 
پس از بركنار كردن عمر البشير از رياست جمهورى بيانيه اى صادر و 
در آن از تشــكيل دوره انتقالى به مدت دو سال خبر داد. پس از اين 
اقدام بسيارى از احزاب و گروه هاى سياسى شوراى نظامى را غيرقانونى 
و اقدام ارتش را كودتا خوانده و خواهان استقرار يك حكومت غيرنظامى 
شدند. شهرهاى بزرگ ســودان از 19 دسامبر شاهد اعتراضات مردم 
عليه اوضاع بد اقتصادى و معيشتى و گران شدن نان است. معترضان 
تداوم رياست جمهورى عمر البشير را موجب اين اوضاع مى دانستند 
و در اين مدت خواهان بركنارى او از قدرت بودند. عمر البشير از سال 
1989  رئيس جمهورى ســودان بود. پليس ســودان اعالم كرد تنها 
در جريان تظاهرات روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه در خارطوم در اثر 

اصابت گلوله هاى واقعى 16 تن كشته و 20 تن ديگر زخمى شدند.

بدون تيتر

اتاق فكر

سى ان ان: اين رسانه در گزارشى اعالم كرد 
كه يك فرد معلول در مقابل كاخ سفيد اقدام 
به آتش زدن خود كرده است. هنوز از انگيزه 

اين شخص اطالعى در دست نيست. 

ساندى تايمز: بيش از 70 نماينده پارلمان 
انگليس با امضاى نامه اى خواســتار استرداد 
«جوليان آسانژ» بنيان گذار «ويكى ليكس» به 

سوئد به جاى آمريكا شدند.

اليوم السابع: ســعد الحريرى نخست وزير 
لبنــان تأكيد كــرد: سياســت خارجى اين 
كشور بر خويشتندارى در قبال درگيرى هاى 
منطقه اى متمركز اســت و همين سياست 
كشــور را از خطرات موجود در كشــورهاى 

مجاور حفظ مى كند. 

اسپوتنيك: 24 تن از سناتورهاى دموكرات 
آمريكايــى در نامــه اى خطاب بــه رئيس 
جمهورى اين كشــور به وى تأكيد كردند تا 
پيمان تسليحات اتمى با روسيه را كه دو سال 

ديگر منقضى مى شود، تمديد كند.

تحليل انديشكده مركز مطالعات 
استراتژيك و بين المللى از تحوالت سودان 
حذف البشير نقطه آغاز است

خالدى: انديشكده مركز مطالعات استراتژيك 
و بين المللى در گزارشــى تحليلى تحت عنوان 
«حذف بشــير فقط آغاز انتقال سودان است» 
نوشت: اعتراضات مستمر چهارماهه مردم سودان 
سرانجام به نتيجه رسيده و نظام 30 ساله البشير 
سرنگون شــد، اما اين آغاز راه است؛ چرا كه به 
نظر مى رسد ارتش در تالش است به بهانه انتقال 
قــدرت انقالب را به نفع خود مصادره كند. ولى 
به نظر مى رسد اين اتفاق براحتى نخواهد افتاد؛ 
چرا كه اوالً بســيارى از نظاميان در كنار مردم 
قرار گرفته و از معترضان حمايت مى كنند. ثانياً 
مخالفان نشــان داده اند تا زمانى كه نيروهاى 
نظامى از قدرت خارج نشده و قدرت را به مردم 

واگذار نكنند، خيابان ها را ترك نخواهند كرد. 
اكنــون چند عامل تعيين خواهــد كرد كه آيا 
ارتش سودان در كودتاى خود موفق خواهد شد 
يا نه. حمايت ســرويس هاى امنيتى از اقدامات 
ارتش: اگر طرح شــوراى نظامى انتقالى توسط 
ســرويس هاى اطالعاتى و بدنه ارتش پذيرفته 
شود آن ها خواهند توانست برخوردى موضع و 

قاطع تر در مقابل معترضان انجام دهند. 
عملكرد معترضــان: معترضان تاكنون مقاومت 
قابل توجهى از خود نشــان داده و با اين اقدام 
توانسته اند به پيروزى هاى چشمگيرى برسند. با 
اين حال، دولت نظامى ممكن اســت با اقدامى 
سركوبگرايانه سعى كند استقامت معترضان را 
مورد آزمايش قرار دهد. عالوه بر اين، ماه رمضان 
در پنجــم ماه مه آغاز مى شــود و گرماى بيش 
از حد هزينه هاى شــخصى و فيزيكى اقامت در 
خيابان ها را افزايش خواهد داد و بايد صبر كرد 
و ديد كه آيا معترضان بدون توجه به اين عوامل 
همچنــان در خيابان خواهنــد ماند يا تصميم 
ديگرى خواهند گرفت. موضع و نقش همسايگان 
و شركاى خليج فارس: مطمئناً همسايگان سودان 
و كشورهاى متمول عربى حوزه خليج فارس در 
شكل دادن به انتقال قدرت نقش خواهند داشت. 
سودان اكنون به لحاظ مالى در مضيقه قرار دارد 
و به همين دليل اين كشورها سعى خواهند كرد 
با ارائه مشوق هاى مالى حكومت مطلوب خود را 

در سودان بر سر كار آورند.
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 وال استريت ژورنال افشا كرد
رشوه سعودى براى حمله 

به طرابلس
ايسنا: روزنامه آمريكايى وال استريت ژورنال 
فاش كرد، مســئوالن عربستانى به خليفه 
حفتر، فرمانده نيروهاى مســتقر در شرق 
ليبى وعده كمك مالى ده ها ميليون دالرى را 
براى حمايت از عمليات  نظامى عليه طرابلس 
مطرح كردند. بر اساس اين گزارش پيش از 
آنكه حفتر عمليات نظامى خود را آغاز كند و 
براى يكپارچه سازى كشور تحت كنترل خود 
اقدام كند، عربستان به او ده ها ميليون دالر را 
براى حمايت مالى از اين عمليات پيشنهاد 
كرده بود. اين مسئوالن عربستانى با تأكيد بر 
اينكه حفتر اين پيشنهاد عربستان را پذيرفت، 

گفتند: ما بسيار سخاوتمند بوديم.

تالش براى مهار موج دوم اعتراضات عربى در شمال آفريقا
فريد زكريا، مشاورسابق كاخ سفيد در امور مسلمانان و سردبير هفته نامه «نيوزويك» چند 
ماه پس از حمله جورج بوش به عراق با شعار «دموكراسى سازى در خاورميانه» كتابى را 
با عنوان «آينده آزادى؛ تقدم ليبراليسم بر دموكراسى» روانه بازار كرد. مهم ترين استدالل 
زكريا در اين كتاب كه يك توصيه جدى به صاحب منصبان وقت آمريكا نيز محسوب 
مى شــد، اين بود كه دموكراسى در خاورميانه به معنى قدرت گرفتن گروه هاى اسالمى 
در اين منطقه خواهد بود. وى با اشاره به موفقيت حماس در انتخابات پارلمانى فلسطين 
تأكيد مى كند: نتيجه دموكراسى سازى در خاورميانه يعنى پذيرش حماس در فلسطين، 
حزب اهللا در لبنان و اخوان المسلمين در مصر، جريان هاى شيعى در بحرين، همپيمانان 
ايران در افغانســتان و عراق و مخالفان آمريكا درعربســتان امرى كه به طور قطع مورد 
پسند كاخ سفيد نخواهد بود. زكريا در ادامه با بيان تئورى تقدم ليبراليسم بر دموكراسى 
توصيه مى كند، مردم خاورميانه را بايد ليبرال ساخت حتى به زور اسلحه، آن وقت برونداد 

دموكراسى براى خاورميانه ليبرال، «ليبرال دموكراسى» مورد قبول غرب خواهد بود.
همين انگاره بود كه غربى ها را بر آن داشــت تا با آموزش نسل آينده رهبران منطقه در 
دانشــگاه هاى آمريكا و انگليس زمينه را براى ليبرال ساختن خاورميانه آماده سازند. در 
راستاى همين طرح جمال مبارك، فرزند ديكتاتور مصر به دانشگاه آمريكايى قاهره رفت، 
سيف االســالم قذافى فرزند ديكتاتور ليبى به خواندن قدرت نرم در دانشگاه انگليسى 
LSE پرداخت، شــيخ سلمان آل خليفه فرزند ديكتاتور بحرين به آمريكا رفت و ملك 

عبداهللا اردن از انگليس براى جانشينى پدر به اين كشور بازگشت.
قرار بود طرح ملت سازى نيز در عراق و افغانستان در همين راستا دنبال شود. كشورهاى 
عربى حاشــيه خليج فارس نيز زير فشــار آمريكا به ليبراليزه كردن سياسى اجتماعى 
ساختارهاى خود روى آوردند. اما ابتداى انقالب هاى عربى و خيزش عظيم مردمى در 
خاورميانه و شمال آفريقا در آغاز سال 2011 طرح آمريكاييان را با مشكل جدى مواجه 
ساخت. سرعت گسترش انقالب ها در منطقه چنان بود كه غربى ها تنها نظاره گر اتفاقات 
بودند. با اين حال پالن بى و يا برنامه جايگزين براى موج نخست اعتراضات خيلى زود در 
دستوركار قرار گرفت. بر اساس اين طرح حفظ ساختارهاى امنيتى و نظامى كشورهاى 
دستخوش بحران در شمال آفريقا و خاورميانه به يكى از اصلى ترين راهبردهاى آمريكا 

براى اطمينان از تداوم مداخالت خود در اين منطقه تبديل شد.
بنابراين شــاهد بوديم كه  بــه دنبال فرار «بن على» از تونــس هرچند چندين دهه 
ديكتاتورى در اين كشــور پايان يافت، اما دست نخورده باقى ماندن ارتش و سرويس 
امنيتى مورد وثوق اروپا و آمريكا سبب شد تا رژيم هاى سلطه طلب غربى الگوى مناسبى 
براى مديريت منافع خود در كشورهاى انقالبى منطقه بيابند.  ژنرال هاى ارتش مصر نيز 
كه سال ها پيش از به قدرت رسيدن حسنى مبارك با مقامات پنتاگون روابط نزديكى 
داشتند و بسيارى از هزينه هاى مالى ايشان توسط آمريكا تأمين مى شد، در يك طرح 
گام به گام براى مهار انقالب مصر وارد صحنه شــدند. هرچند برخى از كارشناســان 
در ماه هاى نخســت اين تحوالت بر اين بــاور بودند كه ارتش مصر به لحاظ رفتارهاى 
حكيمانه در پروسه كوتاه مدت انقالب مردم از الگوى ارتش پرتغال در دهه 70 ميالدى 
قرن پيشــين پيروى كرده و نهاد نظامى مصر، ضامن اصلى انتقال آرام كشور به سوى 
مردمساالرى خواهد بود، اما رفتار نهاد نظامى مصر بويژه كودتاى خونين آن ها بر عليه 
رئيس جمهور منتخب، محمد مرسى، نشان داد كه نظاميان حاكم بر مصر در اليه هاى 
مختلف مأموريتى مشخص را از جانب اربابان آمريكايى خود دنبال مى كنند.  اين روزها 
كشورهاى سودان، الجزاير و ليبى در منطقه و در چارچوب موج دوم انقالب هاى عربى 
دستخوش بحران شده اند. حاال بازهم غربى ها تالش دارند تا با بهره گيرى از نظاميان و در 
برخى موارد نيروهاى امنيتى، همان سناريو را بار ديگر تكرار كنند. بنابراين شاهد هستيم 
كه نه تنها در ليبى و الجزاير، بلكه در ســودان نيز اين نظاميان هســتند كه به ميدان 
آمده اند تا با تغيير مهره هاى دست نشــانده، مانع از گسترش انقالب هاى عربى شوند. 
تاكتيك مهار جنبش هاى عربى كه اين روزها شاهد آن هستيم، تاكتيكى تكرارى است 
كه به ديكتاتورى سرهنگ ها در منطقه مى انجامد. داستان تلخى كه به چرخه معيوب 

عدم توسعه سياسى در شمال آفريقا منتهى شده است.

  نمابر تحريريه:     37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

 انعكاس

عكس نوشت

تحصن شيعيان پاكستان 
در اعتراض به حمالت تروريستى كويته

شيعيان پاكستان در اعتراض به حمالت تروريستى دو روز گذشته 
در شهر كويته تحصن كردند. گفتنى است بر اثر انفجار تروريستى 
روز جمعه در بازار تره بار شهرك هزارگنجى 20 نفر شهيد و بيش 
از 50 نفر زخمى شدند. بيشتر قربانيان اين حادثه تروريستى از 
قوم هزاره كه شــيعه مى باشــند، هســتند. هنوز هيچ گروهى 
مســئوليت اين بمب گذارى را بر عهده نگرفته اســت. شيعيان 
پاكستان هفته هاى اخير نيز در اعتراض به تداوم قتل هاى هدفمند 
تروريستى تظاهرات و تجمع برگزار كرده بودند. تحصن كنندگان 
در كويته اعالم كرده اند تا زمانى كه مقامات عالى رتبه دولت به 

خواسته آنان رسيدگى نكنند، به تحصن خود ادامه مى دهند. 

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir
 دكتر عليرضا رضاخواه

 تداوم ماجراجويى صهيونيست ها رهبر كره شمالى خطاب به ترامپ: ادامه بمباران حومه طرابلس
75 كشته در يك هفته 

درگيرى
تمايلى به تكرار نشست هاى 

قبلى ندارم
حمله موشكى اسرائيل به 

حومه حماه
فارس: گزارش ها نشان مى دهد كه در مدت 
يك هفته گذشته از آغاز درگيرى ها در ليبى، 
75 نفر از جمله 17 غيرنظامى كشته، 323 
نفر زخمى و حــدود 9500 نفر نيــز آواره 
شده اند. در همين حال نيروهاى شبه نظاميان 
موسوم به «ارتش ملى ليبى» تحت امر خليفه 
حفتر، ديروز منطقه «عين زاره» در جنوب 
پايتخت را بمبــاران كردند. الجزيره گزارش 
داد كه هواپيماهاى دولت وفاق ملى ليبى نيز 
مواضع نيروهاى حفتر در جنوب «غريان» را 
بمباران كردند. از سوى ديگر نيروهاى دولت 
موفق شدند نيروهاى حفتر را از چند محور در 

جنوب طرابلس به عقب برانند.

ايلنا: رهبر كره شــمالى گفــت، ناكامى در 
مذاكرات بــا آمريكا خطر احيــاى تنش را 
افزايش داده و وى تنها تمايل دارد در صورتى 
بار ديگر با رئيس جمهورى آمريكا ديدار كند 
كه اياالت متحده رويكردى مثبت داشــته 
باشد. وى در جريان سخنرانى در مجمع عالى 
خلق كره شــمالى گفت: آنچه براى آمريكا 
ضرورت دارد، توقف راه كنونى ارزيابى و بودن 
در كنار ما با يك ارزيابى و محاســبه جديد 
اســت. كيم جونگ اون همچنين ادامه داد، 
روابط شخصى اش با ترامپ هنوز خوب است 
اما  اگر قرار باشد نشست هانوى تكرار شود 
تمايلى براى نشست با او براى بار سوم ندارد.

مهر: پدافند هوايى ارتش ســوريه با حمله 
موشــكى يك جنگنده اســرائيلى در حومه 
حماه مقابله كرد. به گزارش راديو ســوا، يك 
جنگنده اسرائيلى در جريان حمله موشكى، 
شهر «مصياف» واقع در حومه حماه را هدف 
قرار داد. يك منبع نظامى اعالم كرد كه پدافند 
هوايى ارتش ســوريه با اين حمله موشكى 
مقابله كرد. در جريان حمله موشكى مذكور 
تعدادى از ساختمان هاى منطقه خسارت ديد. 
يك منبع پزشكى به روسيا اليوم گفت، 23 
زخمى در اثر حمله هوايى رژيم صهيونيستى 
بــه برخى مواضع نظامى در شــهر حماه به 

بيمارستان شهر مصياف منتقل شدند.

  صاحب امتياز: 
مؤسسه فرهنگى قدس وابسته به آستان قدس رضوى

  مدير مسئول:
      ايمان شمسايى

  سردبير:
     امير جليلى نژاد

دعوت مجمع عمومي عادی 
نوبت دوم تاریخ: 1398/01/25

جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی ش��رکت تعاونی مس��کن 
کارکن��ان دانش��گاه عل��وم پزش��کی ای��ام به ش��ماره 
ثب��ت 182 رأس س��اعت 14روز  ی��ک ش��نبه   م��ورخ 
1398/02/08  در  مح��ل  س��الن نمازخان��ه دانش��گاه 
واقع در  ایام- بلوار آزادی - دانشگاه علوم پزشکی 
تش��کیل میگردد.از عموم اعضاء دعوت بعمل می آید 
که در روز مقرر و در محل  مذکور حضور بهم رسانند. 
بدیهی اس��ت حض��ور کلیه اعضاء در جلس��ه ضروری و 
در ص��ورت عدم حض��ور براب��ر اساس��نامه هیچگونه 
اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر 
نخواهد بود. ضمناً  هر عضو می تواند اس��تفاده از حق 
رأی خود را به یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء و 
یا خارج از اعضاء واگذار کند.  محل بررسی وکالت نامه ها 

دفتر تعاونی واقع در ستاد دانشگاه می باشد.
دستور جلسه:1- ارائه گزارش توسط رییس هیئت مدیره

2- انتخابات هیئت مدیره و بازرس
3- قرائ��ت صورته��ای مالی س��الهای 1396ت��ا 1395و 

شش ماهه اول 1397
4- مأموریت به هیئت مدیره جهت  ثبت تصمیمات حاصله

علی اکرم آبی  – رئیس هئیت مدیره مسکن کارکنان 
علوم پزشکی ایام
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی شماره 98/01
شرکت عمران شهر جدید گلبهار وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از 
طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، لذا از کلیه ش��رکتهای واجد شرایط دعوت می گردد 
جهت دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: 
www.setadiran.irمراجعه نمایند. ضمنا کلیه مراحل مناقصه از دریافت اس��ناد ارزیابی و تکمیل و ارائه پیش��نهادات و 
بازگش��ائی پاکتها از طریق س��امانه یاد ش��ده انجام خواهد شد.. الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصات محقق نمایند. 

مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در 

فرآیند ارجاع کار )ریال(
صالحیت و پایه 

پیمانکاران
شماره فراخوان

 سامانه ستاد

احداث و تکمیل کانال 
میانی و کارگر در شهر 

جدید گلبهار 

58/112/056/982
براساس فهرست بهاء پایه 

سال 1398
2/905/000/000

آب و حداقل 
پایه 5

2098001276000001

-نحوه پرداخت : بصورت 50 درصد تهاتر با زمین و یا واحد ساخته شده در شهر جدید گلبهار و 50 درصد نقد
- آخرین مهلت دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ 1398/01/28

- آخرین مهلت تکمیل و ارسال اسناد: پایان وقت اداری مورخ 1398/02/08
-تاریخ بازگشائی پاکتهای الف و ب : ساعت :10:00 مورخ 1398/02/09

-تاریخ بازگشائی پاکتهای پیشنهاد قیمت )ج( : ساعت 10:00 مورخ 1398/02/10 
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار 

مج��وز حم��ل س��اح گلول��ه زن��ی م��دل پن��چ 
ش��ماره                                            ب��ه   7/92 کالیب��ر   گلنگدن��ی  تی��ر 
J7524-39066 ساخت کش��ور آلمان متعلق 
به آقای س��عید خ��دری  مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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آگهی مناقصه)نوبت دوم(
ش��هرداری کاش��مر در نظر دارد نس��بت به خرید و واگذاری موارد ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام 

نماید.
1- اجرائیات گشت حریم شهر )تجدید(

2- تامین یک دستگاه وانت مزدا دو کابین بصورت اجاره ای )تجدید(
3- نگهداری و پشتیبانی شبکه روشنایی سطح شهر )تجدید(

4- تامین چهار دستگاه وانت نیسان کمپرسی بصورت اجاره ای )تجدید(
5- عملیات عمرانی دیوار چینی فرهنگسرای بزرگ کاشمر

6- اجرای زیر سازی، کانیو، جدول گذاری و آسفالت سکونتگاههای غیر رسمی
7- عملیات انجام امور ترافیکی

8- خرید نیمکت و سطل زباله پارکی )تجدید(
9- خرید مجتمع بازی کودکان )پلی اتیلن( برای پارکها )تجدید(

10- نصب شیرآالت هیدارنت آتش نشانی
شرایط مناقصه: 1- سپرده شرکت در مناقصه: حداقل 5 % برآورد اولیه پیمان

2- مهلت دریافت اسناد: از مورخه 98/1/25 لغایت 98/2/4
3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه است.

4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5- قیمت پایه در اسناد مندرج شده است.

6- بازگشایی پاکات: ساعت 18 عصر روز شنبه مورخه 98/2/7
7- محل دریافت اسناد مناقصه و کسب اطاعات بیشتر، امور حقوقی و قراردادهای شهرداری با تلفن 

تماس: 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

 روابط عمومی شهرداری کاشمر
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