
 

مناجاتشعبانیه،هدفاززندگیمؤمنانهراترسیممیکند
 معارف   مناجات شعبانیه یکی از زیباترین و عارفانه ترین حجتاالسالممحمدحسنوکیلیدرگفتوگوباقدس:

نجواهای یک بنده با معبودش اســت؛ مناجاتی که رهبر 
کبیر انقالب نیز درباره آن فرموده اند: »مناجات شــعبان، 

 ............ صفحه 11مناجات همه ائمه است و...

گره گشایی از زلف رباعی مثبت آد رنالین
نرخ نباید باال برود 

چون نگران جهش ارزی نیستیم
14 10 4

محمدکاظم کاظمی از چاپ جدیدترین کتابش 
درباره رباعیات بیدل می گوید

روایت سه جوان لرستانی که از پایه  گذاران گرد شگری ژانر هیجان 
د ر کشورند  و این روزها به کمک روستاهای سیل  زد ه رفته اند

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی:

: j امام رضا
ایمان چهار ركن 

است: توكل 
بر خدا، رضا 

به قضای خدا، 
تسلیم به امر خدا، 

واگذاشتن كار 
به خدا
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 در دیدار تولیت آستان قدس رضوی با مراجع عظام تقلید تأکید شد 

خد مت به زائران را سرلوحه کار خود قرار د هید

annotation@pudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

از ابتدای انتشار اخبار سیالب، اغلب در رسانه ها گالیه مسئوالن را می خوانم که از عدم 
همکاری مردم می نالیدند. ترجیع بند کالم همه شــان هم این بود که ما اعالم کردیم 
و تذکر دادیم ملت خانه هایشــان را تخلیه کنند و حتی مسئوالن هم تأکید کردند 
خســارات ناشی از سیل پرداخت خواهد شد، اما با وجود خطرات عدیده، عده زیادی 

ماندند و حاال در سیالب گرفتار شده اند و ما برای نجات ...

چرامردمدرسیلخانههایشانرا
ترکنکردند؟!

 ............ صفحه 2

بیم و امید های سیل د ر بهارستان
تئوریکهبرایآمریکا

نتیجهمعکوس
بهبارآورد
ترامپ

علیهدنیا
دنیاعلیهترامپ

آیاتهدیدهای
)FATF(گروهویژهاقداممالی

علیهایرانمهماست؟
تعلیق؛ابزاری

برایآسیبپذیری
بیشتر

  سرانجام جلسه علنی مجلس درباره سیل های اخیر کشور با حضور مسئوالن دولتی تشکیل شد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 7

 اخبار  نمایندگان مجلس شــورای اسالمی دیروز ســرانجام یک جلسه ویژه سیل 
راه انداختند تا شــاید به مشکالت ایجاد شده رســیدگی کرده یا حداقل ابعاد آن را 
مورد بررســی قرار دهند؛ هرچند همین جلســه هم مورد انتقاد قرار گرفت و عده ای 
اعتراض کردند که بهتر بود هزینه این جلسه به سیل زدگان اهدا می شد، چون بیشتر به 

کارشان می آمد. برخی از نمایندگان هم معتقد بودند گزارش های ارائه شده در جلسه 
دیروز مجلس تنها تکرار ســخنرانی های انجام شده در هفته های پیش بود و فایده ای 
برای مردم و مجلس نداشت. سید ناصر موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان طی 

تذکری در این باره گفت: ما امروز چهار ساعت وقت مجلس...

۹۷
۱۵
۵۶
۸

/ع
۹۸
۰۰
۵۲
۵

آگهى فراخوان مناقصه
﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︣ق ا︨︐︀ن︠  ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋ 

(﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︀ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ٩٧/٠٧ (︑﹢ام︋ 
︀ ﹝︪︭︀ت ز︣ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡، ﹜︢ا از  ︀ل ١٣٩٧،︋  ︣︡ ﹋︀﹐ از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︑﹞﹙﹉ دارا﹩ ﹨︀ی ا︨︐︀ن در︨   ︠﹤ ︣﹋️ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️︋   ︫﹟ا

︡﹠︀﹞︣﹁ ا﹇︡ام ︣︣ح ز  ︫﹤ ︣ا︳ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︗️ در︀﹁️، ︑﹊﹞﹫﹏ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︑﹞︀﹝﹩ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︫︡ 
﹫﹞︀﹡﹩ ︀ر﹎﹢ش ︣︡ ا﹡﹢اع ︑﹫︨︣  *︫︣ح ﹝﹠︀﹇︭︀ت:﹝﹠︀﹇︭﹥ ٩٧/٠٧:︠ 

ــ︀︻️ ١٢/٠٠ روز  ︀﹋︐︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀︨   ︎﹏﹢︑ ده و ︑︀ر﹢  ︋٩٨/٠١/٣١ ٩٨/٠١/٢۶ ︑︀ ︑︀ر ا︨ــ﹠︀د: از ︑︀ر ﹏﹢︑ ︣وش ا︨ــ﹠︀د و﹁ ️﹚﹞*
﹥ ذ﹋︣ا︨️  ︀︫︡ (﹐زم︋   ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠٢/١۴ ﹤︊﹠ ︺︡ از ︸︣ روز︫   ︋١٣/٠٠ ️︻︀ ︀﹋︀ت ا﹜︿ و ب︨   ︎︩︀︪﹎ ︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/٠٢/١۴ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ و ︑︀ر
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️   ︨﹅︣︵ ︣م ا︨﹠︀د را از︐﹞ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫︡︀  ︋﹩﹞ ٩٨/٠٢/١٠ ︀ر︑ ︀︑ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ت ارز﹋︀  ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞
 ︣︀︨ ︤﹋︣﹝︑ ︀ره ٠١٠١٨٠۶١٢٠٠٠٩ ︋﹥ ﹡︀م﹝︮︀درات ︋﹥ ︫ــ ︣︍︨ ︧ــ︀ب ︨ــ︍︣ده ﹤︋ ︀ل۵٠٠/٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ︤در ﹇︊︀ل وار http://setadiran.ir

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ا︨﹠︀د را در ،️﹋︣  ︫﹟درآ﹝︡﹨︀ی ا
                       ﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋   ︮﹤ ︣ا︋︣ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹠︀ت دو﹜︐ــ﹩ ١/۴٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل︋  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر:︋  *﹝︊﹙ــ︼ و ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟︫ 
( ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر) ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ و ︀ ︋﹥ ︮﹢رت و︗﹥ ﹡﹆︡ ، وار ﹤︋ ︧︤ــ︀ب ( ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی) ︫ــ﹞︀ره ۴٠٠١١٣١٧٠٧١۴۶٢۵٨ ︋﹥ ﹡︀م ︑﹞︣﹋︤ 

و︗﹢ه ︨︍︣ده ا﹟ ︫︣﹋️ ارا﹥ ﹎︣دد.
︡ار﹋︀ت(︑﹙﹀﹟٣١٧٧٧۴١٣-٠۵٨ ) ︀﹜﹩- ا﹝﹢ر ︑ ﹝ ︀ن︫  ︨︣ا ︐︀ن︠  ︣ق ︨ا ️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ﹋︣  ︫-﹩︋︣︾ ﹩﹡︀﹆﹛︀ ︀ن ︵ ︀︋﹫ ︖﹠﹢رد-︠   ︋-﹩﹛︀ ﹝ ︀ن︫  ︨︣ا آدرس:︠ 

 ً︀ ︺︡از ا﹡﹆︱︀ ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ، ﹝︴﹙﹆ ﹫︪ــ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ــ︍︣ده و ا﹝︱︀ ، ﹝︪ــ︣وط، ﹝︡وش و︎  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤︋
︫︡︀ ︡.︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ﹝﹩︋  ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡ 

﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︣ق ا︨︐︀ن︠  ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

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

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

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

شرحشماره مناقصهرديف
مبلغ تضمين    (ضمانتنامه 

بانكى يا واريز نقدى)
تاريخ،روز و ساعت 

محل افتتاح پاكاتافتتاح پاكات   

202/د/198

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

قديم  بيرجند
410/000/000

 98/02/04
چهارشنبه
ساعت 15

خراسان جنوبى،بيرجند، بلوار 
پيامبراعظم،

سايت ادارى،شركت توزيع نيروى 
برق خراسان جنوبى، سالن 

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

غفارى بيرجند  

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى 

/ع
۹۸
۰۰
۳۴
۴
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

الریجانی مغایرت نداشتن 73 مصوبه دولت با قوانین را تأیید کرد    اخبار: رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای خطاب به روحانی مغایرت نداشتن 73 مصوبه دولت دوازدهم با قوانین از سوی 
هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس را تأیید کرد. در نامه الریجانی خطاب به رئیس جمهوری آمده است: به استناد قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و 
اصالحات پس از آن، فهرست تصویب نامه های هیئت وزیران که در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آن ها با قوانین احراز شده، ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعالم می گردد.

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

 سیاســت/ آرش خلیل خانه  »فیلیپ 
تیه بو« سفیر جدید فرانسه در نخستین روز 
کاری خود در تهران و تنها ســاعاتی پس از 
آنکه رونوشت استوارنامه اش را به محمد جواد 
ظریف تحویــل داد، به وزارت خارجه احضار 
شد. همان روزی که سفیر جدید فرانسه در 
تهران کارش را آغاز کرد و در حالی که قرار 
است بهرام قاسمی همتای ایرانی او نیز بزودی 
عازم محل مأموریت خود شود تا تنش هشت 
ماهه در روابط دیپلماتیک دو کشور فروکش 
کند، همکار تیه بو در واشــنگتن در اقدامی 
سؤال برانگیز، یک جنجال جدید را کلید زد.

»جرارد آرود«، سفیر فرانسه در آمریکا شامگاه 
شنبه در حساب کاربری اش در توییتر مدعی 
شــد، ایران پس از انقضای برجام، مجاز به 
غنی سازی اورانیوم نخواهد بود. این دیپلمات 
فرانسوی در حســاب کاربری اش در توییتر 
نوشت: »اینکه گفته شود ایران پس از انقضای 
برجام مجاز به غنی سازی اورانیوم خواهد بود، 
اشتباه اســت. ]ایران[ باید به موجب پیمان 
منع اشــاعه )ان پی تــی( و پروتکل الحاقی 
و تحــت نظارت های شــدید ثابت کند که 
فعالیت های هسته ای اش صلح آمیز هستند.«

او در ادامه نوشــت: »همان گونه که ســال 
۲۰۰۲ گفتیم که طبق پیمان منع اشــاعه، 
غنی ســازی اورانیــوم بدون 
داشتن یک برنامه  غیرنظامی 
باورپذیر در زمینه هســته ای 
غیرقانونی است، قادر خواهیم 
بــود در ســال ۲۰۲۵ هم در 
نشــان  واکنش  لزوم  صورت 
تحریم هایی  موقع  آن  دهیم. 
اعمــال شــدند. تحریم هــا 
می توانند مجدداً اعمال شوند. 
پــس از برجــام، هیــچ بند 

»زوال پذیری« وجود ندارد.«
وی تصریــح کرد: »روســیه، 
اورانیــوم غنی شــده نیروگاه 
هســته ای بوشــهر را تأمین 
می کنــد. بنابراین هیچ دلیل 
قابل درکی وجود نخواهد داشت ایران پس 
از برجام، اقدام به غنی سازی وسیع اورانیوم 

کند.«

 واکنش سریع عراقچی
این اظهارات البته بالفاصله با واکنش ســید 
عباس عراقچی، معاون سیاســی وزیر امور 
خارجه و مســئول پیگیری اجــرای برجام 

مواجه شد.
عراقچی در واکنش به این موضوع در توییتی 
متقابل خواســتار اظهار نظر رسمی دولت 
فرانســه در مورد سخنان ســفیرش شد و 

نوشــت: »اگر توییت های جرارد آرود موضع 
فرانسه است، ما با نقض عمده هدف و مقصود 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و قطعنامه 

۲۲31 شورای امنیت مواجهیم.«
وی تصریح کرد: »پاریس باید فوراً شــفاف 
ســازی کند، در غیر این صــورت ما اقدام 
الزم را به عمل می آوریــم.« واکنش وزارت 
خارجه به توییــت عراقچی محدود نماند و 
»فیلیپ تیه بو« سفیر جدید فرانسه در تهران 
دیروز از سوی سید حسین سادات میدانی، 
رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام 
به وزارت امور خارجه احضار شد تا اعتراض 
دولت ایران در مورد توییت منتسب به سفیر 

فرانسه در واشنگتن به وی ابالغ شود.
در این جلســه طــرف ایرانی با اشــاره به 
توییت های منتســب به ســفیر فرانسه در 
واشنگتن که محتوای آن ها از نظر کشورمان 
به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، خواستار 
توضیح دولت فرانسه شــده و اعالم کرد در 
صورتی که اظهارات مزبور مورد تأیید دولت 
فرانســه بوده و بیان کننده مواضع رسمی 
این کشور باشد، این امر در مخالفت آشکار 
با اهداف و مفاد برجام خواهد بود و چنانچه 
به نحوی رضایتبخش به این مسئله رسیدگی 
نشــده و موضوع فیصله نیابــد، جمهوری 
اســالمی موضوع را براساس ســازوکارهای 
پیش بینی شــده در برجام پیگیری نموده و 
حق خود بــرای هرگونه واکنش مقتضی را 

محفوظ می داند.
در واکنش، سفیر فرانسه در تهران ضمن ابراز 
بی اطالعی از توییت های منتســب به سفیر 
کشورش در واشنگتن، بر اراده سیاسی این 
دولت بر اجرای کامل مفاد برجام تأکید کرده 
و اعالم نمود مراتــب را بالفاصله به پاریس 

گزارش خواهد کرد.

 سنگ اند ازی د ر روابط
 تهران-پاریس

دولت فرانسه تیرماه ســال گذشته بود که 
پایان مأموریت ســفیرش را در تهران اعالم 

کرد. »فرانسوا ســنمو« تنها دو سال و چهار 
ماه در تهران حضور داشــت و پیش از دوره 
معمول ســفرا که سه ساله اســت تهران را 
ترک کرد. برخی تحلیلگران، رسانه ها و منابع 
دیپلماتیک این اتفاق را که تنها دو هفته پس 
از ادعای واهی دولت بلژیک مبنی بر تالش 
ایران برای بمب گذاری در همایش منافقین 
در پاریس روی داد، به هم مرتبط دانســته 
و دلیــل و معلول هم عنوان کردند. هر چند 
فرانسه رسماً چنین ادعایی را مطرح نکرد،اما 
با گذشــت یکی دو ماه فیگارو به نقل از یک 
مقام ارشد وزارت خارجه فرانسه اعالم کرد که 
معرفی سفیر جدید از سوی پاریس به دلیل 
اتهاماتی که علیه تهران مطرح شده، به تعویق 
افتاده اســت. در هفته های پایانی اسفند و با 
گذشت ماه ها از این مناقشه سیاسی - امنیتی 
که برای تخریب روابط تهران- پاریس طراحی 
شــده بود، فرانسه به دور از هیاهو و جنجال 
و طرح ادعاها و مطالبات قبلی، سفیر جدید 
خود را در تهران معرفی کرده است. متقاباًل 
تهران نیز بهرام قاسمی دیپلمات ارشد خود را 

به عنوان سفیر در پاریس معرفی کرد. 
از ایــن رو به نظر می رســد جنجال آفرینی 
ســفیر فرانسه در واشــنگتن اقدامی کاماًل 
معنادار و حســاب شده و چه بسا با تحریک 
دولت آمریکا برای تحت تأثیر قرار دادن روابط 

تهران و پاریس باشد.
شــاید از همین رو است که عراقچی معاون 
سیاســی وزیر امور خارجه از دولت فرانسه 
خواســته تا روشن کند اظهارات جرارد آرود 
موضع دولت فرانسه هم هست یا وی اظهار 
نظر شــخصی و احتماالً تحریــک یا برای 
خوشایند دولت محل مأموریتش یعنی آمریکا 

را داشته است.
البته آنچه ســفیر فرانسه مدعی شده، بعضاً 
در گذشته از ســوی برخی دیگر از مقامات 
اروپایــی و عمدتاً به بهانه تالش برای راضی 
کردن آمریکا به ماندن در برجام هم بر زبان 
رانده شــده بود. فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آذر سال 96 

در پارلمان اروپا مدعی شد که هیچ بند غروبی 
در برجام وجود ندارد. این موضوع البته هر بار 
با اعتراض تهران از جمله واکنش عراقچی و 
شخص ظریف هم مواجه شده بود؛ زیرا تکرار 
این موضوع هرچند بدون وجاهت حقوقی و 
فنی، به گفته عضو کمیته هسته ای مجلس 
ممکن است در آینده به جا افتادن یک باور و 

سابقه تبدیل شود.

 صحبت های سفیر فرانسه د ر آمریکا 
اعتبار سیاسی ند ارد

ســید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با 
خبرنگار ما با یادآوری اینکه سفیر فرانسه در 
آمریکا در جایگاهی نیست که بخواهد در مورد 
برجام اظهار نظر کند و اظهارات او هیچ ارزش 
حقوقی و فنی و حتی اعتبار سیاسی ندارد، 
افزود: مواضع رســمی یک دولت را سخنگو 
یا وزیر خارجه آن بیان می کند و اگر موضع 
فرانسه چنین باشد، قطعاً نقض آشکار برجام 
است و واکنش متقابل ایران را در پی خواهد 
داشــت. نماینده مردم ورامین با بیان اینکه 
یکی از بهانه ها و دالیل خروج آمریکا از برجام 
همین بود که آن ها خواســتار دائمی شدن 
محدودیت های برجام و حذف بند غروب از 
این توافق بودند، خاطرنشان کرد: نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در سفر به آمریکا یکی از 
برنامه های خود را مذاکره با ترامپ در مورد 
نگرانی از بند غروب برجام عنوان کرد و وزیر 
خارجه آمریکا هم در مصاحبه با فاکس نیوز 
رســانه مورد عالقه ترامپ از بند موسوم به 
غــروب آفتاب برجام اعالم نارضایتی کرده و 
مدعی شــده بود این توافق آن طور که الزم 
است برنامه هسته ای ایران را کند نمی کند. 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس با اشاره به اینکه ریچارد نفیو، 
طراح تحریم های ایران در دولت اوباما و عضو 
تیم مذاکره هسته ای آمریکا هم به صراحت 
از اعتراض مخالفان داخلی در آمریکا به بند 
پایانی این توافق که تأکید دارد »در پی اجرای 
موفقیت آمیز مرحله نهایی راه حل جامع در 
دوره کامل توافقنامه، با برنامه هسته ای ایران 
می بایست مطابق برنامه هر کشور دیگر عضو 
ان پی تی برخورد شــود.« سخن گفته است، 
اظهار داشــت: نه تنها امکان اعمال قانونی 
تحریم ها علیه ایران پس از دوره 1۰ســاله 
برجام وجود نــدارد که در بندهای »د« و »ه« 
ماده 34 برجام و مطابق با پیوست پنجم این 
توافق به صراحت و به تفکیک تعهداتی برای 
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا در مورد 
الزام به لغو تحریم ها و محدودیت های ایران و 
بازگشت پرونده کشورمان به شرایط اعضای 

عادی »ان پی تی« قید شده است.

ادعای سفیر فرانسه در واشنگتن علیه حق غنی سازی ایران باعث احضار سفیر این کشور به وزارت خارجه شد

د م تکانی خروس فرانسوی

 هم اکنون با تدبیر بهترین موقعیت برای ساختن سد پیش از سد دوستی می باشد 
تا جلوی خروج آب ها از کشور گرفته شود و از خشکسالی سال های بعد جلوگیری 

نمایید تا در آینده محتاج کشورهای بیگانه نشویم. 09150007864 
 گویا این همه کارمندان دولتی و حکومتی حقوق و... نمی گیرند و فقط باید آبرو 
و حیثیت قشر شریف و فرهیخته فرهنگیان کشور در طبق حراج گذاشته شود. 

رفتاری که حدود4۰  سال است ادامه دارد. 09150008863
 از قوه قضائیه انتظار می رود تا قبل از چهلم عزیزانمان که در سیل های اخیر 
بخصوص در شیراز کشته شدند، برای مسببان آن دادگاه علنی برگزار کند و آنان 
را به اشد مجازات برساند فقط با تأسف خوردن و تسلیت گفتن آالم ملت غیور 

کاهش نمی یابد. 09150007109 
 جناب دادســتان آقای جعفری دولت آبادی! کشور ما درحال جنگ اقتصادی 
است، قرار است داخل کشور اخاللگران و محتکران بازار را به این نکبت دربیاورند؟ 
آن ها قطعاً خائن و مزدور خارجی هستند. باید چند تا از این خائنان را اعدام کنید 

تا مملکت به ثبات برسد.09150002906
 همه با یارانه زندگی می کنیم. اکثراً کل مخارج یک روزشان است و قلیلی هزینه 

عطر یک روز.09390003589 
 این قدر وزارت نیرو هزینه آب را افزایش داده و یارانه افزایش آب نیز که قباًل 
روی مصرف آب بوده، برداشته شده و به مردم نیز پرداخت نمی شود و گرانی آب را 
کمبود بارندگی اعالم می کنند! حاال که این قدر بارش و بارندگی داشتیم و سدها 
و مخازن ها پر آب شده، بهتر است امسال مبلغ آب را دولت کاهش دهد تا فشار 

اقتصادی مردم دروضعیت فعلی کاهش پیداکند. 09190004590 
 وقتی دولت قوانین تصویب شــده توسط مجلس شــورای اسالمی و شورای 
نگهبان و مجمع تشــخیص مصلحت نظام را اجرا نمی کند، مثل قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان که شهردار بازنشسته مشهد آقای خامسی شده معاون وزیر 
نیرو و استاندار بازنشســته خراسان رضوی شده رئیس حج و اوقاف و... یا قانون 
افزایش حقوق 98 که تصویب شد که 4۰۰هزار تومان به همه و به حقوق بگیر 
کمتر از 3 میلیون تومان 1۰ درصد نیز اضافه شود و نوبخت به عشق خود و منافع 
خود، به حقوق شاغالن و مدیران بیشتر و به بازنشستگان کمتر اضافه کرد، هزاران 
میلیارد بودجه به این سه نهاد دادن چه توجیهی دارد؟! که قوانین آن توسط خود 

دولت پشیزی ارزش ندارد! 09150000934
 به نظر می رسد که همین دو الی سه سالی که مسئوالن و سخنگویان نیابتی 
آن ها در فکر معیشــت مردم بودند، برای به قول معروف هفت پشت آن ها کافی 

است. 09150008863 

چرا مردم در سیل خانه هایشان 
را ترک نکردند؟!

از ابتدای انتشار اخبار سیالب، اغلب در رسانه ها 
گالیه مسئوالن را می خوانم که از عدم همکاری 
مردم می نالیدند. ترجیع بند کالم همه شان هم 
این بود که ما اعالم کردیم و تذکر دادیم ملت 
خانه هایشان را تخلیه کنند و حتی مسئوالن هم 
تأکید کردند خســارات ناشی از سیل پرداخت 
خواهد شــد، اما با وجود خطرات عدیده، عده 
زیادی ماندند و حاال در سیالب گرفتار شده اند 
و مــا برای نجات آن ها بایــد انبوه تجهیزات و 
امدادگران را به کار بگیریم و هزینه های کالن 

را متقبل شویم.
تازه اگر ان شاءاهلل تلفات جانی نداشته باشیم... 
بــاری وقتــی ایــن درد دل های مقامــات را 
می خواندم، براستی دلم برای آن ها می سوخت 
و با خودم می گفتم چرا مردم تا این حد لجباز 
و نسبت به هشدار منطقی این مسئوالن دلسوز 
بی توجه بوده اند که امروز هم خود را به مخاطره 
انداخته و هم بخشی از نیرو و امکانات مملکت 
را معطل خویش کرده اند و هنوز هم طلبکارند!

بــا تمام این احوال حســی بــه من می گفت 
ماجرا این قدر ســاده و یکطرفه نیست. تا آنکه 
با خانواده هایی از ســیل زدگان همکالم شدم و 
آن ها هم گفتنی هایی داشــتند که سخت مرا 
شــرمنده کرد. حرف اولشــان این بود که در 
بیشتر شهرهای کوچک و روستاها یک ماشین 
بلندگودار در چند کوچه چرخیده و تذکر داده 
کــه خانه ها را تخلیه کنید و از اینجا بروید که 
سیل دارد می آید. پرسش اول؛ به کجا برویم؟ 
کسی برایش برنامه ای نداشت. روستاییان اغلب 
انبوه ذخایر خوراک دام دارند، انبار محصوالت و 
بذر و زیاد و کم تعدادی دام و... موارد اینچنینی 
دارند. کســی نمی گفت در مدت چند ساعت 
چطور این ها را که حاصل عمر آن ها بود جابه جا 
کنند. نیرو و تجهیزاتی هم برای کمک به مردم 
جهت جابه جایی نبود. اگر این پیش بینی ساده 
در بخش بحران پیش از ســیل می شد، با یک 
دهم امکانات پس از سیل مردم و دارایی هایشان 
جابه جا می شدند. حاال شما به مردمی که امکان 
و وســیله و جایی برای رفتن ندارند، هی بگو و 
هشــدار بده که برو! کجا و چطور برود؟ کسی 
این ها را مطرح نمی کرد و در قبال آن ها پاسخگو 

نبود.
شــاید بگوینــد مقامات که گفتند خســارت 
سیل زدگان را می دهیم، اما خود همان مقامات 
می داننــد ما از زلزلــه بم هنــوز خانواده های 
بالتکلیف بسیار داریم. از زلزله کرمانشاه و سرپل 
ذهاب که نگو. آن ها خوب می دانند سیل زدگان 
همین مناطق ســیل زده، در خوزســتان هیچ 
کدامشان هنوز خسارات سیل سال 139۵ را هم 
از دولت نگرفته اند. پس حق دارند وقتی مقامی 
می گوید خسارات ســیل زدگان را می دهیم و 
فالن و بهمان می کنیم، پوزخندی زده و از کنار 
خانمان خویش تکان نخورند. چرا که پیشتر از 
این دروغ ها بسیار از این مقامات شنیده اند! قباًل 
در همین ستون درباره کاهش اعتماد اجتماعی 
بارها نکاتی را یادآور شــدم. عرض کردم وقتی 
شما به مردمت می گویی ســکه ثبت نام کن، 
هیچ مالیاتی ندارد و زمان تحویل وقتی دیدی 
مردم سود کرده اند، کل آن  قول های خودت را 
به پشیزی حساب نمی کنی و به لطایف الحیل 
از آن ها مالیات می گیری، فــردا که در گرداب 
مشابهی افتادی، قسم قرآن و خدا و پیامبر هم 
که برای ملت بخوری، دیگر برای حرف هایت تره 
هم خرد نخواهند کرد. اعتماد اجتماعی بسیار 
گران به دســت می آید، اما به دوزار مالیات که 
یک مدیر هوس می کند بگیرد یا چند میلیارد 
خسارت سیل فالن ســال که بهمان مدیر به 
مردم نمی دهد، صدها هزار میلیارد تومان اعتماد 
اجتماعی بــه باد می رود. نتیجــه اش که جلو 

چشمتان است، یا هنوز باور ندارید؟

گالیه عابربانک از رسانه ای شدن دادگاهش
قول می دهم بدهی بانکی ام

 را بدهم
انتخاب: حسین هدایتی در آخرین دفاعیاتش 
در دادگاه خطاب به قاضی پرونده گفت: خطاب 
بــه دادگاه می گویــم تا پیش از صــدور رأی 
بدهــی خود را می پردازم. بــه گزارش انتخاب 
این متهم در بخشــی از دادگاه با انتقاد از عدم 
کارشناســی در رابطه با برخی از امالک گفت: 
سال 96 آقای پسندیده حسب اعالم کارشناسی 
قیمت یکی از ملک های بنــده را 3۲ میلیارد 
قیمت گذاری کردند، گلــه ای که بنده از بانک 
دارم این اســت که یعنی بانک پنج سال است 
که به دنبال صدور یک اجرائیه نرفته اســت، 
اگر اجرائیه صادر شــده بود، کارشناسی انجام 
می شــد و اوضاع این طور نبود. تقاضای بنده 
این اســت که پیش از صدور رأی، کارشناسی 
انجام شــود؛ برخی خریداران منصرف شده و 
پیامک های تهدیدآمیزی را رد و بدل می کنند. 
هدایتی با انتقاد از رسانه ای بودن دادگاه ها گفت: 
بگذارید امالکم را بفروشــم با علنی و رسانه ای 
شــدن دادگاه ها مانعی برای فروش امالکم هم 
ایجاد شــده اســت، اگر بیرون بودم امالکم  را 
می فروختــم، البته اکنون هــم قول می دهم 
 پیش از صدور رأی تسویه حساب نقدی کنم.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

اصالح خبر اولویت رئیس قوه قضائیه برای انتخاب 
رئیس دیوان عالی کشور

قدس: روز گذشــته خبری از جلســه 
مشورتی رئیس قوه قضائیه با قضات دیوان 
عالی کشور برای انتخاب ریاست »دیوان 
عالی کشور« منتشر شد که به طور سهوی 
در تیتر این خبر »دیــوان عدالت اداری« 
آمده بود، هرچند در متن خبر صریحاً نام 

» دیوان عالی کشور« منتشر شده بود.
از این جهت ضمن اصالح خبر و با تأکید بر اینکه این جلسه مشورتی در خصوص 
»انتخاب ریاست دیوان عالی کشور« بوده، از مخاطبان محترم پوزش می خواهیم. 
الزم به ذکر است، رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل 16۲ قانون اساسی، مشورت 
با قضات دیوان عالی کشــور برای انتخاب رئیــس این مرجع عالی قضایی را در 
دستورکار قرار داده و خاطرنشان کرده بود: »تاکنون روش های مختلفی برای این 
مشــورت وجود داشته است، اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در 
یک جلســه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست 
دیوان عالی کشور تصمیم گیری شود. نظراتی را نیز به صورت غیررسمی دریافت 
کرده ام و برخی دوســتان، اسامی مختلفی را پیشــنهاد 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«.

دوم شهریور، آخرین مهلت استعفا
برای انتخابات مجلس

اخبار: رئیس کمیســیون شورا ها و امور داخلی مجلس آخرین فرصت مقاماتی 
که قصد شــرکت در انتخابات مجلس را دارند اعالم کرد. محمد جواد کولیوند، 
رئیس کمیســیون شورا ها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی، در گفت وگو با 
تسنیم، با بیان اینکه طرح مجلس برای اصالح قانون انتخابات در دستورکار هفته 
جاری قوه مقننه، قرار دارد، گفت: امیدوارم این طرح پس از تصویب در مجلس 
و شورای نگهبان به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس برسد. امیدواریم 
حداقل 6 ماه پیش از برگزاری انتخابات پیش رو تکلیف این طرح از سوی مجلس 
و شــورای نگهبان مشخص شود، با توجه به اینکه انتخابات مجلس دوم اسفند 
برگزار می شــود، بر اســاس قانون، مقامات باید 6 ماه پیش از برگزاری انتخابات 
از سمت های خود اســتعفا دهند. کولیوند درباره بررسی الیحه جامع انتخابات 
در این کمیســیون، اظهار داشت: بررسی الیحه جامع انتخابات که بیش از 16۰ 
ماده دارد به انتخابات سال جاری نمی رسد. الیحه قانون جامع انتخابات در اختیار 
کمیسیون امور داخلی کشور و شورا های مجلس قرار گرفته و باید کارگروهی برای 

آن تشکیل شود و بررسی را آغاز کند.

6 پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس
برای اصالح ساختار صنایع باالدستی نفت و گاز 

با  مجلس  پژوهش هــای  مرکز  اخبار: 
با عنوان »مدیریت  انتشــار گزارشــی 
منافع حاصل از توســعه میادین نفت 
و گاز در نروژ )گــزارش دوم(«، ضمن 
اشاره به مشکالت اصلی ساختار صنایع 
باالدستی نفت و گاز ایران، 6 پیشنهاد 
برای اصالح ســاختار این صنایع ارائه 
داد. این 6 پیشــنهاد عبارتند از: 1- ایجاد شــفافیت مالی بین حاکمیت و 
شرکت ملی نفت و افزایش کارایی و ارتقای شرکت ملی نفت به یک شرکت 
نفتی بین المللی از طریق ارائه پروانه اکتشــاف، توســعه و بهره برداری برای 
تمامی مخازن نفتی-  گازی در اختیار شــرکت ملی نفت به صورت تفکیک 
شــده تا  ناظر به هر پروانه بین وزارت نفت و شــرکت ملــی نفت قرارداد 
نفتــی با الگوی قراردادهای جدید نفتی منعقد شــود و ضمن تعیین دقیق 
تعهدات فنی، مالی و حقوقی طرفین، پرداخت به شــرکت ملی نفت به ازای 
هر بشــکه نفت/ مترمکعب گاز تولیدی صورت گیرد. با انعقاد این قراردادها 
ســهم درآمدی شــرکت ملی نفت از نفت تولیدی در بودجه سالیانه کشور 
حذف شــود. همچنین ســاختار وزارت نفت جهت ایفای وظایف طرف اول 
قراردادهای نفتی اصالح و تقویت شــود. در این راســتا الزم است تعدادی 
از واحدهای ذیل شــرکت ملی نفت به وزارت نفت منتقل شوند. ۲- زمینه 
حضور شــرکت های نفتی متوسط بین المللی فراهم شود. با توجه به شرایط 
تحریمی کشــور حضور شــرکت های نفتی بزرگ بین المللی غیرممکن و یا 
همراه با هزینه های گــزاف خواهد بود. 3- واگذاری میادین نفت و گاز باید 
به گونه ای صورت گیرد که در کنسرســیوم های شــکل گرفته، شرکت های 
نفتــی ایرانی اعم از دولتــی و غیردولتی به عنوان اپراتــور نقش ایفا کنند. 
4- منابــع مالی دولتی یا حاکمیتی برای ســرمایه گذاری در میادین نفت و 
گاز بزرگ و کم ریســک به صورت غیراپراتور به کارگیری شود و از این محل 
درآمدی بلندمدت و پایدار کســب شود. ۵- با شفاف سازی فرایند واگذاری 
میادین نفت و گاز، زمینه رقابت بین شــرکت ملی نفت با سایر شرکت های 
نفتی ایرانی فراهم شــود تا رشد الزم صورت گیرد. 6- قراردادهای نفتی به 
گونه ای بازطراحی شــود تا ضمن انتقال کامل ریســک میدان به طرف دوم 
قرارداد، امکان تجهیز منابع از بازارهای پول و سرمایه داخلی یا خارجی برای 

شرکت های نفتی ایرانی فراهم شود.
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سرانجام جلسه علنی مجلس درباره سیل های اخیر کشور با حضور مسئوالن دولتی تشکیل شد

بیم و امیدهای سیل در بهارستان

خبر

 گروه سیاسی/ مسعود بصیری   نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی دیروز ســرانجام یک جلسه ویژه ســیل راه انداختند تا 
شاید به مشکالت ایجاد شــده رسیدگی کرده یا حداقل ابعاد آن 
را مورد بررســی قرار دهند؛ هرچند همین جلسه هم مورد انتقاد 
قرار گرفت و عده ای اعتراض کردند که بهتر بود هزینه این جلسه 
به سیل زدگان اهدا می شد، چون بیشتر به کارشان می آمد. برخی از 
نمایندگان هم معتقد بودند گزارش های ارائه شده در جلسه دیروز 
مجلس تنها تکرار سخنرانی های انجام شده در هفته های پیش بود 
و فایده ای برای مردم و مجلس نداشت. سید ناصر موسوی الرگانی 
نماینده مردم فالورجان طی تذکــری در این باره گفت: ما امروز 
چهار ساعت وقت مجلس را گرفتیم. این جلسات هزینه سنگینی 
برای کشور دارد. اگر همین هزینه را به سیل زدگان می دادیم بهتر 
از این گزارشات بود. نماینده مردم فالورجان در مجلس افزود: مردم 
از ما انتظار ســخنرانی ندارند. امروز عده ای آمدند گزارش دادند و 
رفتند. ما چهار ساعت وقت مجلس را گرفتیم. این جلسات هزینه 
سنگینی برای کشور دارد. شاید اگر همین هزینه را به سیل زدگان 
می دادیم بهتر از ارائه این گزارشات بود. مردم انتظار دارند چون در 

تنگنا هستند.

 هزینه های سیل باالست و همه باید مشارکت کنند
اما مسعود پزشکیان که در نبود الریجانی، اداره مجلس را برعهده 
داشــت، گفت: به عقیده من جلسه امروز)دیروز یکشنبه(، جلسه 
بــدی نبود. بحث های مختلفی صورت گرفت و جمع بندی بر این 
شــد که دولت، مجلس و مرکز پژوهش ها تصمیم گیری کنند. ما 
می دانیم که منابع کشور چگونه است.اینکه ما بگوییم دولت باید 
پرداخت کند غیرواقعی است. هزینه به وجود آمده بسیار باالست؛ 
بنابراین باید مشــارکت مردمی را با تصمیماتی که ما در مجلس 
می گیریم، تلفیق کنیم. در جلســه دیروز نمایندگان شــهرهای 
مختلف هم صحبت کردند و توضیحاتی درباره ســیل و وضعیت 
مردم این شهرها ارائه کردند. هادی قوامی نماینده اسفراین گفت: 
ناکارآمدی در مدیریت سبب بروز سیالب در بخش های مختلف 
کشور شد. بیش از 6۰۰۰ واحد مسکونی در اسفراین خسارت دید و 
خانه ها بر سر کشاورزان خراب شد که نیاز به بازسازی و کمک دارد.

عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان هم درباره  وضعیت استان خراسان 
شمالی بعد از سیل گفت: بیش از 6۰۰ میلیارد تومان خسارت به 
اســتان خراسان شمالی وارد شد که الزم است همه با کار انقالبی 

مشکالت استان های خسارت دیده را رفع کنیم.

 خسارت 30 هزار میلیارد تومانی
عالوه بر نمایندگان مجلس وزرای نیرو، کشاورزی، کشور و راه نیز 
در جلســه دیروز سخن گفتند. وزیر کشور در جلسه دیروز گفت: 
۲۵ استان در سیل اخیر گرفتار سیل شدند و مشکالت زیادی از 

جمله تخریب منازل، مساکن، زمین های کشاورزی، پل ها و جاده ها، 
تأسیســات و برق را شاهد بودیم. رحمانی فضلی در اظهاراتش بر 
ضرورت تجهیز هواشناســی، تأکید کرد و در این باره توضیح داد: 
ســتاد مدیریت بحران در روز اولیه وقوع ســیل پیشنهاد داد که 
تجهیزات الزم به هواشناسی داده شود، زیرا خسارتی که به دلیل 
عدم پیش بینی وقوع سیل به کشور تحمیل می شود چندین برابر 
هزینه تجهیزاتی است که می توان پیش از وقوع سیل در اختیار این 
سازمان قرار داد. وی در ادامه گفت : آن چه که تاکنون انجام شده 
است 3۰ درصد از کار است و 7۰ درصد آن اکنون شروع می شود. 
ما باید جلو تحرکات و سوءاستفاده های احتمالی را بگیریم و دوره 

بازسازی و نوسازی را کوتاه کنیم.

 725 پل تخریب شد ه اند
وزیر راه و شهرسازی هم گفت: تا به امروز بیش از 14 هزار کیلومتر 
از راه های کشور در بیش از 68۰۰ نقطه کشور دچار آسیب شده و 
7۲۵ پل به طور کامل تخریب شده است. اسالمی در ادامه با اشاره 
به خسارات کلی سیل بیان کرد: به طور کلی سیل بیش از 3۵۲۰ 
میلیارد تومان خسارت به جاده ها و راه های ریلی و زمینی و ابنیه 
فنی وارد کرده است. همواره تالش وزارت راه بر این بود که خطوط 
ریلی فعال باقی بماند و در این راستا تالش کند. حدود 1۵۰ هزار 
واحد مسکونی در شهر و روستا آسیب دیدند که ۵۰ هزار واحد نیاز 

به احداث مجدد و 1۰۰ هزار واحد نیاز به تعمیر و بازسازی دارد.
محمــود حجتی وزیر کشــاورزی هم خســارات وارده به بخش 
کشاورزی را بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: ۲۰۰ 
هزار هکتار گندم آماده درو از بین رفته و مردم کشت پاییزه خود را 

از دست داده اند و باید بتوانند کشت بهاره را داشته باشند.
وی گفت: ما مصوباتی در این زمینه داشــته ایم که ابالغ شــد که 
بخشی از آن کمک های بالعوض بود که ۵۰ درصد از آن تخصیص 
داده شد. ۵4۰ میلیارد تومان کمک بالعوض دیده شده است و به 
چهار بانک نیز ابالغ شده است که به خسارت دیدگان وام اعطا شود.

 40  تاالب خشک کشور احیا شد ه اند
آمــار و ارقام وزیر نیرو امــا از دیگران جالب تر بود و در عین حال 
که مشــکالت را بیان می کرد از امیدها هم سخن به میان آورد و 
این زمانی بود که اردکانیان آمار بارش ها را بیان می کرد. او گفت: 
بارندگی ها در دو هفته اول فروردین در سال گذشته سه میلیمتر 
و متوسط بلند مدت در ۵۰ ساله برای بارش ها در این زمان ۲۰.8 
میلیمتر بوده، حال اینکه در دو هفته اول فروردین ســال جاری 
میزان بارش ها 19 برابر سال گذشته یعنی ۵7 میلیمتر بوده است.

وی افزود: مثالً در حوضه آبریز کرخه در نیمه اول فروردین ســال 
گذشــته ۵.4 میلیمتر بارندگی وجود داشت که این میزان در دو 
هفته  فروردین سال جاری به 198 میلیمتر رسید. در حوضه آبریز 

گرگان در اسفند سال 96 بارش ها حدود 38 میلیمتر و در اسفند 
97 به 1۵۲ میلیمتر رســید. اردکانیان با این یادآوری که کشور 
ما خشــک و نیمه خشک است، توضیح داد: اگر برخی از نظریات 
درباره تغییر اقلیم تأیید شود ممکن است خشکسالی های شدید و 
یا متعاقب آن ترسالی های شدید داشته باشیم؛ بنابراین باید آمادگی 
الزم را داشــت تا در زمان ترسالی حداکثر استفاده از سیالب ها را 
برد هر چند خسارات جانی و مالی و روحی دردآوری داشت؛ ولی 
همین فرصت موجب شد که 4۰ تاالب کشور از 4۰ تا 1۰۰ درصد 
ســیراب شود و نیاز سدهای بزرگ تأمین کننده آب شرب تأمین 
شــود. الریجانی بعد از پایان گزارش وزیر نیرو گفت که وقتی که 
پیش بینی سازمان هواشناسی افزایش بارندگی ها در بعد از بهمن 
ماه بود وزارت نیرو در پاسخ گفت پیش بینی هواشناسی این بود که 
شرایط نرمال است، اما بعد از بارش ها مدیریت مخازن هم شروع 
شد یعنی 1۰ میلیارد مترمکعب آبی که وارد مخازن در خوزستان 
شد در یکی دو سه روز با مدیریت مخازن و رهاسازی مدیریت شد.

رئیس مجلس تأکید کرد: وزارت نیرو باید برنامه ریزی اش را درباره 
الیروبی بستر رودخانه ها به مجلس بدهد که می خواهد چه کارهایی 

انجام دهد تا سال آینده با مشکل مواجه نشویم.

 از گروه های جهاد ی حمایت کنید
بعد از گزارش وزرا و سخنان نمایندگان، مسعود پزشکیان خواستار 
عدم ممانعت از فعالیت گروه های مردمی شد و گفت: من معتقدم 
مردم زور بیشتر از سیل را دارند و اگر ما پشتیبانی مردم را داشته 

باشیم می توانیم مشکالت را حل کنیم.
وی بر ضرورت تکمیل تجهیزات هواشناســی و آسیب دیدگان 
ســیل تأکید کرد و در مورد تأمین هزینه های آن گفت : در حال  
حاضر که وضعیت حالت بحرانی و اورژانسی است همه می گویند 
که باید این هزینه ها تأمین شود، اما نباید این موضوع به فراموشی 
ســپرده شــود. من معتقدم بدون مشــارکت و بســیج مردم و 
حرکت های جهادی این کار امکان پذیر نیست. وزارت کشور باید 
بسیج، خیریه ها، هیئت های مذهبی و سازمان های مردم نهاد را 
بسیج کند. پزشکیان بر ضرورت سازماندهی و مدیریت مشارکت 
مردمی تأکید و در این رابطه خاطرنشان کرد: سمن ها می توانند 
مشکالت مردم را حل کنند نه دولت. اگر کسی می خواهد خودش 
پــول ببرد و کاری انجام دهد نباید جلوی او را گرفت،  بلکه باید 
کمک های مردمی ســازماندهی شــود. در حال  حاضر گفته اند 
کــه پول به جمعیت هالل احمر و کمیته  امداد امام خمینی)ره( 
بدهیم، اما اگر کسی حاضر است کمک کند به او بگوییم که پول 
و تیمت را به فالن جا ببر و فالن کار را انجام بده. نباید مردم را از 

حضور در صحنه محروم کنیم.

به نظر می رسد 
جنجال آفرینی 
سفیر فرانسه در 
واشنگتن اقدامی 
کامالً معنادار و 
حساب شده و 
چه بسا با تحریک 
دولت آمریکا برای 
تحت تأثیر قرار 
دادن روابط تهران 
و پاریس باشد

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسین جعفریان
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 نمایشگاه »سیمرغ« در موزه کتاب و میراث مستند ایران برگزار شد  آستان نیوز: 63 تابلو از تصویرهای آثار هنری و تاریخی گوناگون کتابخانه و موزه ملی ملک مزین به نقوش پرندگان در فرهنگ 
و هنر اسالمی- ایرانی در موزه کتاب و میراث مستند ایران به نمایش درآمد. این نمایشگاه به مناسبت روز بزرگداشت عطار، شاعر و عارف برجسته سده ششم و هفتم هجری تا پایان فروردین همه روزه بجز ایام 

تعطیل، از ساعت 8 تا 16، در موزه کتاب و میراث مستند ایران پذیرای اهل هنر و پژوهش است.

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

توسط شرکت فراورده های غذایی رضوی در سال 1397 صورت گرفت
تولید 8904 تن انواع محصول غذایی

آستان: مدیرعامل شــرکت فراورده های غذایی رضوی از تولید 8904 تن انواع 
محصول توسط این شرکت در سال 1397 خبر داد.

دکتر حمیدرضا اصیلی بیان کرد: این شرکت در سال گذشته، حدود 2984 تن 
رب گوجه فرنگــی، 3429 تن آب معدنــی، 150 تن آبمیوه پاکتی و 1389 تن 
آبمیوه قوطی، 503 تن کمپوت و کنســرو، 228 تن سس گرم و سرد، 113 تن 
سبزی سرخ شده و 119 تن محصول نیمه ساخته تولید کرده است.وی ادامه داد: 
این رقم در مقایسه با سال 1396 و با توجه به سیاست کالن آستان قدس رضوی 

و شرکت، از رشد 25 درصدی برخوردار بوده است.
مدیرعامل شــرکت فراورده های غذایی رضوی درباره مهم ترین اقدامات صورت 
گرفته به منظور افزایش میزان تولید گفت: اســتفاده بهینه از ظرفیت خطوط 
تولید، ایجاد رویه همکاری بین کارکنان، بهره گیری از ظرفیت نیروی کار موجود 
در شرکت و همچنین تولید مطابق با نیاز مشتریان از جمله این فعالیت ها به شمار 
می رود.وی ادامه داد: بیشــترین آمار فروش محصوالت شــرکت درسال  1397 

متعلق به رب گوجه فرنگی با 42 درصد از مجموع تولید بوده است.
اصیلی افزود: در رده بعدی نیز محصوالت برون ســپاری همچون برنج، حبوبات، 
انــواع ترشــی، گالب، عرقیجات و انواع مربا، 31 درصــد از کل فروش تولیدات 
شــرکت را به خود اختصاص داده است.وی با اشاره به مهم ترین اقدامات شرکت 
فراورده های غذایی رضوی در ســال 1397 بیان کرد: اصالح نظام بودجه ریزی و 
برقراری چرخه بهبوددهنده PDCA و رکورد باالترین مبلغ فروش در طول عمر 
45 ساله شرکت، بخشــی از مهم ترین فعالیت های شرکت در راستای سیاست 
کالن آســتان قدس رضوی در سال گذشته به شــمار می رود.اصیلی ادامه داد: 
این شــرکت با تأمین بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه و از طریق بازنگری در 
فرموالســیون ها، محصوالت با کیفیت مناسب و متناسب با سالیق مشتریان را 
تولید و روانه بازار کرده است.مدیرعامل شــرکت فراورده های غذایی رضوی در 
پاسخ به این پرسش که چقدر توانسته اید بر اساس برنامه های راهبردی و پایش، 
اهداف در نظر گرفته شــده در ســال گذشته را به منصه ظهور برسانید؟ گفت: 
براساس برنامه های راهبردی و پایش شرکت، در سال گذشته 75 درصد از بودجه 

تولید و 85 درصد از بودجه ریالی فروش محقق شده است.

در سال 97 به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
محقق شد

انتشار 97 اثر چاپ نخست
آســتان نیوز: مدیر عامل بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی گفت: در ســال گذشــته 
97 اثر چاپ نخســت به همت این 
مرکز منتشر و روانه بازار نشر شده 
است. حجت االســالم سیدمحمود 
مرویــان حســینی بــا اشــاره به 
فعالیت هــای بنیــاد پژوهش های 

اســالمی آســتان قدس رضوی در سال گذشــته و گزارشــی از فعالیت های 
پیش روی این مرکز در گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز اظهار کرد: در ســال 
 97 تعداد آثار چاپ نخســت بنیاد پژوهش های اســالمی آستان قدس رضوی

در مقایسه با سال های گذشته با تعامالت و تالش های گروه های پژوهشی افزایش 
یافته است.

از 37 نیروی برتر انتظامات و تشریفات حرم قدردانی شد
آستان نیوز: دومین همایش کارکنان مدیریت انتظامات و تشریفات آستان قدس 
رضوی برگزار شد. در این همایش که با حضور تعدادی از خادمان و کارکنان این 
حوزه در مرکز همایش ها و نمایشگاه های آستان قدس رضوی برگزار شد، از 37 
نفر نیروی برتر مدیریت انتظامات و تشــریفات آستان قدس رضوی قدردانی و 
تجلیل به عمل آمد.همچنین از جواد رحیمی و محمد شبان مسئوالن انتظامات 
صحن ها، خانم خیرالسادات مسئول انتظامات خواهران، محمد زراعت کار مسئول 
انتظامات حریم رضوی، مرتضی تهام زاده و سیدهادی قربان زاده متصدیان انتظامات 
صحن ها، مجتبی پورافضلی مسئول دفتر مدیریت و رمضان غالمی رئیس اداره 
امور انتظامات حریم رضوي و اماکن وابســته به عنوان نیروهای نمونه قدردانی 
 شــد.در حاشیه این مراســم نیز محمد رنجبر، مدیر امور انتظامات و تشریفات 
آســتان قدس رضوی گفت: در این همایش که برای دومین سال پیاپی برگزار 
می شود، اقدامات سال پیش این حوزه برای کارکنان تبیین شده و نیروها نسبت 
به برنامه های سال آینده مدیریت انتظامات و تشریفات آستان قدس رضوی توجیه 
شدند.وی افزود: در سال قبل، هشت هدف برای این مدیریت مشخص و ذیل آن 
 هشت کارگروه تشــکیل و اقداماتی انجام شد. در همین رابطه در این مراسم از 
37 نفر از کارکنان رســمی حوزه انتظامات و تشریفات به عنوان نیروهای برتر و 

نمونه قدردانی به عمل آمد.

خـــبر

 آســتان تولیت آســتان قدس رضــوی روز 
گذشــته با مراجع عظام تقلید دیدار و گفت وگو 
 کــرد. حضرات آیات صافی گلپایگانی، حســین 
وحید خراسانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی، 
مکارم شیرازی و سبحانی در این دیدارها نکاتی 
را نســبت به جایگاه و شخصیت حجت االسالم 
والمســلمین احمد مروی و خدمت او به عنوان 
تولیت جدید آستان قدس رضوی متذکر شدند. 

 نسبت به احیا و حفظ موقوفات اهتمام کنید
آیت اهلل العظمی صافــی گلپایگانی هم در دیدار 
تولیت آســتان قدس رضوی یادآور شد: فرصت 
خدمتگزاری به آســتان مقدس و نورانی حضرت 
امام علی بن موسی الرضا)ع( را قدر بدانید و نسبت 
به احیا و حفظ موقوفات آستان قدس رضوی بر 

طبق نّیات واقفان اهتمام نمایید.
این مرجع تقلید ادامه داد: خدمتگزاری به آستان 
مقدس حضرت امام رضا)ع( افتخار بزرگی است 
که نصیب شما شده است. آنجا بارگاهی است که 
محل نزول فرشتگان و مختلف المالئکه و محل 
التجاء پیامبران الهی می باشد. این افتخار بزرگ 
و مقدس را به شما تبریک می گویم و از خداوند 
متعال مســئلت دارم که در این آســتان فرشته 
پاسبان، موفق باشید و بتوانید تمام سعی و تالش 
خود را در احیای امر اهل بیت)ع( به کار بگیرید.

وی افزود: حــرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( 
همیشــه مورد احترام همه مســلمانان و حتی 
غیرمســلمانان بوده و بسیاری از شعرای شیعه و 
اهل سّنت برای مقام واالی آن حضرت، اشعاری 
دارند که از بهترین ســروده ها می باشد. به طور 
نمونه اشــعار قاآنی، شاعر شیعی در حرم مطهر 
که با خط بسیار زیبا روی سنگ های داخل حرم 
مطهر نوشته شــده، از شاهکارهای شعر فارسی 
می باشــد. همچنین اشعار خالد نقشبندی، عالم 
اهل سّنت درباره آن حضرت یکی از بهترین اشعار 

است که درباره آن حضرت سروده شده است. 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی همچنین گفت: 
کتابخانه آستان قدس رضوی یکی از گنجینه های 
بزرگ دینی جهان اســالم اســت. من در دوران 
جوانی که به مشــهد مقدس مشــّرف می شدم 
همــه روزه به کتابخانه می رفتم و با اجازه رئیس 
وقت کتابخانه از کتاب  های نفیس و گرانسنگ و 
منحصر به فرد آن استفاده می کردم. در بعضی از 
این کتاب ها، نکات مهمی است که باید آن ها را به 

عالمان دین و کتاب دوستان معرفی نمود.
وی ادامه داد: موقوفات آستان قدس رضوی بسیار 
مهم اســت. بعضی از وقفنامه های آنجا، خودش 
تاریخ است و از نظر محتوا و ادبیات در اوج کمال و 
ادب می باشد. سعی کنید نسبت به اصل موقوفات 
به بهترین وجه ممکن نّیات واقفان رعایت شود و 
امور شرعی و مذهبی در این مورد به طور کامل 

مراعات گردد.

 خد مت به زائران توفیق بزرگی است
آیت اهلل العظمی وحید خراســانی در این دیدار 
خطاب به تولیت آســتان قــدس رضوی گفت: 
توفیق خدمت به زائران حضرت رضا)ع(، توفیق 
بزرگی است که به شــما داده شده و از انتصاب 
شما بسیار خوشحال شدم که ان شاء اهلل خدمت 
شما فوق تقدیر است و سعادتی بزرگ محسوب 

می شود.
وی ابراز کرد: معرفت افزایــی زائران امام رضا)ع( 
همواره باید مورد توجه آستان قدس رضوی باشد 
و در این زمینه با چاپ و انتشار کتاب های مناسب 

و اثرگذار تالش کنید.
ایــن مرجع عالیقدر جهان تشــیع تصریح کرد: 
مراسم عزاداری بویژه عزاداری ایام فاطمیه بیش از 
گذشته در آستان قدس رضوی احیا شود تا زائران 
هرچه بیشتر از سیره اهل بیت)ع( بهره مند شوند.

آیت اهلل وحید خراسانی تصریح کرد: برای موفقیت 

بیشتر در کارهایتان به حضرت زهرا)س( متوسل 
شوید و عنایات امام رضا)ع( را از طریق مادر ایشان 

به خود جلب کنید.

 کتاب را د ر اختیار عموم قرار د هید
آیت اهلل العظمی شــبیری زنجانی هم در دیدار 
با تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه 
جایگاه معنوی ســطح باالیی نصیب وی شده 
اســت، گفت: از ایــن بابت به حضــرت عالی 
تبریــک عرض می کنم. از آقای آشــیخ کاظم 
دامغانی شــنیدم کــه می گفــت در بین ائمه 
اطهار)ع( دو بزرگوار ملجأ و پناهگاه مردم برای 
رفع مشکالتشان هستند؛ یکی حضرت رضا)ع( 
و دیگری حضرت ولی عصر)عج(. امیدوارم که 
این عنایت خاصه حضرت رضا)ع( نصیب شما 
شــود و ما هم از این توجهات امام معصوم)ع( 

فیض ببریم.
ایــن مرجع تقلید ادامــه داد: الحمدهلل جناب 
عالــی و اخــوی مرحومتان از نظر تقــوا افراد 
شــناخته شــده ای هســتید و بیت مکرم هم 
از این نظر توفیقات بســیاری دارند. شــما به 
کتابخانه هــای دنیا رفته ایــد؟ باید دید که در 
دیگر کتابخانه های دنیا برای استفاده از کتاب ها 
چــه راه هایی را طی کرده اند. اگر فردی به یک 
کتابی احتیاج داشــت و اهــل علم هم بود، در 
امانت دادن کتاب به چنین افرادی سختگیری 
نشــود. این موضوع برای رشــد علمی شیعه 
اثرگذار خواهد بود. ســعی کنید نسخه معتبر 
کتــاب عیون الرضا)ع( را به صورت منقح چاپ 

کنید و در اختیار دیگران قرار دهید.

 تالش د ر د و بخش حوزه علمیه
و خد مت به زائران

آیت اهلل العظمی نوری همدانــی هم در دیداری 
جداگانه خطاب به تولیت آســتان قدس رضوی 

گفت: جناب عالی توانستید در قم طی چند سال 
خیلی مؤثر باشید. در هر زمانی حوزه مؤثر بوده 
اما در دوران معاصر اثرگذاری قابل توجهی داشته 

است.
این مرجع تقلید ادامــه داد: این انقالب از حوزه 
برخاســته و رجال انقالبی بیشــتر در حوزه قم 
بوده اند. حوزه ای زنده اســت کــه اوضاع زمان را 
درک می کنــد و هیچ وقت در برابــر اوضاع روز 
خاموش نباشــد و به تعهد انقالبی خودش عمل 

 کند.
وی افزود: در شــهر مشــهد و در محضر مقدس 
حضرت رضا)ع( و با توجه به ظرفیت های موجود 
زمینه خدمت بسیار است. آقای رئیسی گام های 
خوبی در رابطه با فراهم آوردن شــرایط تشرف 
آسان برای زائران بویژه زائران کم درآمد برداشتند 
از جمله ساخت زائرشــهر رضوی که در مراسم 
افتتاح حضور داشتم. ان شاءاهلل جناب عالی هم 
در دو بخش حوزه علمیه و خدمت به زائران تالش 

بیشتری کنید.

 بر فعالیت های آستان نظارت 
د قیق د اشته باشید

آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی هم در دیدار 
تولیت آســتان قدس رضوی گفت: خدمت به 
حضرت رضا)ع( واقعاً افتخار بزرگی اســت که 
نصیب شما شد. شــما انسانی هوشیار، مدیر و 
مدبر هستید و امیدواریم بتوانید به بهترین نحو 
آســتان مقدس رضوی را اداره کنید. ارتباط با 
مراجع و بزرگان حوزه را حفظ، توسعه و تقویت 

کنید.
ایــن مرجع تقلید شــیعیان ادامــه داد: یکی از 
بخش هایی که فراموش شــده بود امــا از زمان 
مرحوم طبســی گسترده شــد مسائل فرهنگی 
بود، حضور ســاالنه ده ها میلیون زائر در مشهد 
مقدس ظرفیت بزرگی برای گسترش فعالیت های 

فرهنگی اســت، در زمان آیت اهلل رئیسی هم این 
برنامه ها گسترش یافت اما باز هم به وضع موجود 
قانع نشــوید و به گونه ای بــا برنامه های متنوع 
فعالیت کنید که زائر وقتی برمی گردد تغییر کند.

وی ادامــه داد: حتمــاً بایــد نظــارت دقیق بر 
فعالیت های آســتان قدس رضوی وجود داشته 
باشــد. فعالیت های مردمی باید گسترش یابد تا 

کمک های مردمی بیشتر شود. 
وی در ادامه به بحران کنونی سیل در استان های 
کشور اشاره کرد و گفت: اکنون کمک های زیادی 
به سیل زدگان می شود اما اسکان مهم ترین مشکل 
ســیل زدگان اســت و برای آینده آن ها هم باید 
برنامه ریزی شــود. گروه هایی را به نقاط مختلف 
بفرســتید تا در استان های ســیل زده نیازهای 
سیل زدگان را بررسی کنند و برای ساخت سریع 
خانه برای آن ها برنامه ریزی شود، البته خانه های 
جدید در محل ســابق که در معرض سیل است 

نباید ساخته شود. 
آیت اهلل مکارم شــیرازی ادامــه داد: فعالیت های 
محرومیت زدایی که انجام می دهید رسانه ای کنید 
تا همه بدانند دستگاه در خدمت امام رضا)ع( واقعاً 
در حال خدمت به مردم اســت. به حوزه علمیه 
مشهد هم توجه کنید و مشکالت آن را از نزدیک 
بررسی و رفع کنید. توجه به حاشیه شهر را هم در 
برنامه داشته باشید و در جهت فعالیت فرهنگی در 

آن مناطق تالش کنید.

 توجه به حاشیه شهر را د ر برنامه د اشته باشید
آیت اهلل ســبحانی هــم در دیــدار بــا تولیت 
آســتان قدس رضوی، ضمن تبریــک انتصاب 
حجت االسالم والمسلمین مروی به تولیت آستان 
قدس رضوی با قدردانی از خدمات آیت اهلل واعظ 
طبسی و حجت االســالم والمسلمین رئیسی بر 
توجه بیشتر به حاشیه شهر و تقویت حوزه علمیه 

مشهد مقدس تأکید کرد. 

در دیدار تولیت آستان قدس رضوی با مراجع عظام تقلید تأکید شد

خد مت به زائران را سرلوحه کار خود قرار د هید

آستان نیوز: دومین محموله اهدایی بیمارستان 
رضوی شــامل بیش از 230 قلــم دارو و لوازم 
پزشکی برای کمک به سیل زدگان خوزستان و 

ارائه خدمات درمانی ارسال شد. 
دکتــر محســن ذاکریان، مســئول هماهنگی 
گروه هــای جهادی بســیج دانشــجویی علوم 
پزشــکی کشــور که در هفته های گذشته در 
مناطق سیل زده کشور حضور داشته، عنوان کرد: 
متأسفانه آبگرفتگی در معابر شهرها و بویژه در 
مناطق روستایی بسیار زیاد است و در خوزستان 
نیز مناطق حمیدیه و دشــت آزادگان که مورد 
بررســی قرار گرفته، دچار آبگرفتگی شــدید و 

کمبود امکانات هستند.
وی افزود: بــا توجه به اخطارهای داده شــده، 
بسیاری از روســتاهای این مناطق تخلیه شده 
و خانوارهــای این مناطق بــه کمپ ها منتقل 
شــدند؛ متأسفانه برخی از روســتاها به دالیل 
مختلف مانند عدم تخلیه از ســوی ساکنان در 
آب محاصره شده اند و بنابراین دسترسی آنان به 

امکانات بویژه امکانات درمانی کم است.

 همکاری با بسیج دانشجویی علوم پزشکی
ذاکریــان افــزود: بــا بررســی های دقیــق و 
کارشناسی های انجام شده، مجموعه فضاهایی 
کــه نیاز به دریافت خدمات درمانی دارند اعم از 
افراد انتقال یافته به کمپ ها و نیز افراد محاصره 
شــده در آب، شناســایی شــده و تعدادی از 
گروه های جهادی بسیج دانشجویی علوم پزشکی 
کشــور با همکاری آستان قدس رضوی و بویژه 
بیمارستان رضوی برای انجام فعالیت های درمانی 

ساماندهی شده اند.
وی با اشــاره به اینکه یکــی از نیازهای خیلی 
ضــروری در این زمینه دارو اســت، اظهار کرد: 
با توجــه به اینکه در این شــرایط تهیه دارو از 
داروخانه ها مقدور نبوده و باید همزمان با انجام 
معاینات توســط جهادگــران، داروی مورد نیاز 
بیماران نیز به آن ها اعطا شود، در تماس تلفنی 
با مدیریت بیمارستان رضوی برای دریافت میزان 

قابــل توجهی داروی مورد نیــاز اقدام کردیم و 
خوشبختانه از روز جمعه نسبت به توزیع آن ها 

اقدام شد.
این جهادگر در خصوص سیل زدگی در لرستان 
نیز بیان کرد: با بررســی های انجام شده متوجه 
شــدیم که خوشــبختانه با وجــود آبگرفتگی 
شدید در بســیاری از مناطق لرستان، با حضور 
جهادگران سالمت از سراسر کشور و راه اندازی 
بیمارستان های صحرایی و سیار، نیازهای درمانی 
هموطنان لرستانی در حال مرتفع شدن است و 
در حال حاضر، وضعیت سیل زدگی در خوزستان 

بحرانی تر است.

 بخشی از آب د ر خوزستان آلود ه است
دکتر ذاکریان در خصوص بیماری های شایع در 
مناطق سیل زده تصریح کرد: متأسفانه آب باال 
آمــده در این مناطق، با فاضــالب و مردارهای 
حیوانــات مخلوط و بســیار آلوده اســت که 
بیماری های قارچــی مختلف را برای اهالی این 

مناطق ایجاد کرده است. همچنین به این دلیل 
که امکان دوری از آب وجود ندارد، راه رفتن در 
این آب، دردهای استخوانی فراوانی را برای مردم 

به بار آورده است.
وی ادامــه داد: با توجــه به اقلیم خاص منطقه 
خوزســتان، با مواردی همچون گزش عقرب و 
مار و جانوران دیگر مواجه هستیم و کمبود آب 

و امکانات بهداشــتی نیز عفونت های گوارشی و 
تنفسی بسیاری را پدید آورده است.

ذاکریــان گفت: با توکل به خداوند، قرار اســت 
همزمان با اســتقرار قرارگاه جهادی درمانی در 
اهواز، از خدمات دارویی آستان قدس رضوی و 
بیمارستان فوق تخصصی رضوی برای کمک به 

سیل زدگان بهره مند شویم.

ارسال دومین محموله دارویی و لوازم پزشکی برای سیل زدگان خوزستان
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ای گنبد تو عشق، مِن خسته دل ای کاش   چون کفتر پر بسته ی اِیوان تو بودم
یک پنجره فوالد دلم تنگ تو آقاست   ای کاش ِز ُزّوار خراســاِن تو بودم
مهدی صفی یاری

از سوی بیمارستان رضوی صورت گرفت

» آگهی تملک نوبت اول «
مالکین محترم اراضی محدوده طرح سد دربند                     
                                  با سالم    

این ش��رکت در نظر دارد برای اجرای طرح س��د دربند شهرس��تان مانه و س��ملقان ، مس��تند به 
مفاد الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک مصوب 58/11/17 ش��ورای محترم انقالب 
اسالمی نسبت به تملک یا پرداخت حقوق ارتفاقی اراضی مورد نیاز اقدام نماید لذا بدینوسیله 
به مالکان محترم اراضی و یا نمایندگان قانونی و صاحبان حقوق احتمالی محدوده طرح یاد شده 
اخط��ار می گ��ردد، ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر ای��ن آگهی در روزنامه، نس��بت به معرفی 
کارش��ناس رس��می دادگس��تری منتخب خود و یک نفر کارش��ناس رس��می دادگس��تری بعنوان 
کارش��ناس مرضی الطرفین اقدام نموده و با در دس��ت داش��تن مدارک مالکیت خود به آدرس 
دفتر حقوقی این شرکت واقع در بجنورد، خیابان طالقانی غربی ، نرسیده به میدان بازرگانی ، کوچه 

شهید سلطانی ، مدیریت حقوقی شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی  مراجعه  نمائید. 
بدیهی است پس از مهلت تعیین شده این شرکت برابر قوانین و مقررات اقدام خواهد نمود

شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  
شرکت تعاونی مصرف کارکنان روزنامه قدس

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت تعاونی مصرف در روزس��ه شنبه مورخه 
98/02/10راس ساعت 10صبح در محل سالن همایش ها واقع در طبقه سوم ساختمان 
روزنامه قدس با دس��تور جلسه ذیل تشکیل میگردد. لذا ازکلیه اعضاء یا نمایندگان 
محت��رم دع��وت می ش��ود راس س��اعت مقرردر جلس��ه مجم��ع عمومی عادی ش��رکت 

فرمایید.
دستور جلسه: 1-تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی 

2-رس��یدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای  
مالی هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان 

3-اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات 
تذکر :1-در صورتی که حضور عضوی درجلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای 
خ��ود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر وی��ا نماینده تام الختیار خود واگذارنماید. 
دراین صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا 2 رای با وکالت وغیر عضو فقط یک رای با 

وکالت می تواند داشته باشد
شرکت تعاونی مصرف کارکنان روزنامه قدس
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آب منطقه ای خراسان شمالی
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

 از سوی مقام معظم رهبری هیچ اجازه ای به صندوق واصل نشده است      رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به موافقت کلی مقام معظم رهبری با درخواست برداشت 2 میلیارد دالری 
از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارت سیل گفت: قرار است گزارش میزان خسارت تهیه و پس از آن، درخواست نهایی شود. مرتضی شهید زاده اظهار داشت: رئیس جمهور 2 میلیارد دالر درخواست کرده، 

اما از سوی مقام معظم رهبری هیچ اجازه ای به صندوق واصل نشده است .

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

پیشرفت قابل مالحظه ایران در شاخص توسعه انسانی
بررسی شاخص توسعه انساني ۲۰۱۸ نشان می دهد  از سال ۱۹۹۰ تاكنون رتبه ایران 
در شــاخص توسعه انسانی به طور چشمگیری رو به بهبود بوده است، به طوری كه 
از رتبه ۸۹ در ســال ۱۹۹۰ به رتبه ۶۰ در ســال ۲۰۱۷ رسیده است. با این حال در 
دوره دولت روحانی رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی با افت دوپله ای از ۵۸ به ۶۰ 

رسیده است.

خودروسازهای بزرگ دولتی واگذار می شوند
وزیر صنعت گفت: پیش بینی می شود امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو 
در كشــور تولید شود. رحمانی با اشاره به اینکه خودروسازی و صنایع وابسته به آن 
از جمله قطعه ســازی از صنایع مهم كشوربه شــمار می روند، تأكید كرد: قرار است 

خودروسازهای بزرگ كشور كه دولت در آن سهام دارد، به تدریج واگذار شود.

بخشنامه مالیات حقوق ۹۸ ابالغ شد 
سرپرســت سازمان امور مالیاتی كشور میزان معافیت ساالنه حقوق و همچنین نرخ 
مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۸ را براساس بند »الف« تبصره ۶ قانون بودجه به ادارات 
مالیاتی ابالغ كرد محمد قاسم پناهی گفت: سقف معافیت مالیاتی در سال ۹۸ ساالنه 
مبلغ 3۰۵ میلیون ریال تعیین می شود. به گفته وی میزان معافیت مالیات اشخاص 
موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مســتقیم ساالنه مبلغ ۲۵۸ میلیون ریال 

تعیین شد.

پیش خریدگندم از سوی دالالن
نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: بسیاری از دالالن در حال پیش خرید گندم با 
قیمت باال از كشاورزان هستند كه با این شرایط دولت مجبور می شود همین گندم را با 
قیمت زیادی از دالالن خریداری كند. نقوی حسینی تصریح كرد: همچنین سلف خرها 
به كشاورزان پیشنهاد می كنند گندمشان را با قیمت كیلویی ۲۲۰۰ تا 3,۵۰۰ تومان 

به آنان بفروشند. 

تأثیرپذیری ۱۰ هزار شغل از سیل
مدیركل حمایت از پایداری مشاغل وزارت كار، با اشاره به آغاز پرداخت بیمه بیکاری به 
كاركنان مشمول قانون كار در مناطق سیل زده گفت: براساس اطالعات اولیه حدود۱۰ 
هزار شــغل تحت تأثیر حادثه سیل قرارگرفتند. كریم یاوری گفت: تمام كارگران و 
كاركنان مشمول قوانین كار و تأمین اجتماعی كه در اثر سیل كار خود را از دست داده 

باشند، تحت پوشش دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت.

اختصاص ارز نیمایی به واردات کاالی اساسی 
خالف قانون بودجه ۹۸ است 

علی اكبر كریمی عضو كمیســیون اقتصادی مجلس در واكنش به اظهارات نوبخت 
مبنی بر احتمال اختصاص ارز نیمایی به واردات كاالهای اساسی گفت: یکی از چالش 
برانگیزترین مباحث بودجه سال ۹۸ اختصاص ۱۴ میلیارد دالر ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان 
برای واردات كاالهای اساسی بود. وی ادامه داد: دولت برای اجرای این ساز و كار باید 
الیحه اصالحیه بودجه ۹۸ را به مجلس ارائه كند، این موضوع باید در مجلس تعیین 
تکلیف شود. هر گونه تغییر در حکم این ماده باید به تصویب مجلس برسد و اعالم نظر 

آقای نوبخت خالف قانون بودجه است.

نخستین عرضه سال ۹۸ میعانات گازی در بورس انرژی
اطالعیه نخستین عرضه ســال ۹۸ میعانات گازی پارس جنوبی در رینگ بین الملل 
بورس انرژی برای تاریخ ۲۷ فروردین، منتشر شد. شرایط عرضه در این دوره نیز مانند 
عرضه نفت خام است. امکان واریز پیش پرداخت ۶ درصد به صورت ارزی فراهم شده 
است و برای تسویه باقیمانده وجه المعامله، خریداران می توانند از سازوكارهای ارزی 

مورد تأیید شركت ملی نفت ایران استفاده كنند.

خبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمی  ثابت ماندن نرخ سود بانکی 
در كانال ۱۰ تا ۱۵ درصدی یکی از سیاست های مالی 
دولت در ســال جاری اســت؛ سیاستی كه از سوی 
رئیس كل بانک مركزی ظرف همین هفته اعالم شد.

این سیاســت بانک مركزی تقریباً غیرمنتظره بود، 
چرا كه تحلیلگــران پیش بینی كــرده بودند برای 
جلوگیری از قدرت گیری بیــش از پیش بازارهای 
موازی و جلوگیری از فرار سپرده های بانکی، نرخ سود 
اندكی افزایش یابد تا بدین وسیله بخش بیشتری از 
نقدینگی جذب بانک ها شود و به نفع تولید و بخش 

واقعی اقتصاد به جریان بیفتد.
این تصمیم بانک مركزی در شــرایطی اتخاذ شده 
كه در حال حاضر نرخ ســود ۱۰ تــا ۱۵ درصدی 
سپرده های بانکی هیچ تناسبی با تورم رسمی بیش از 
3۰ درصدی ندارد. در خصوص واكاوی دالیل بانک 
مركزی برای اتخاذ چنین تصمیمی و تبعات این نرخ 
غیرجذاب برای دارایی های ریالی مردم كه نزد بانک ها 
سپرده گذاری شده، با دكتر كامران ندری كارشناس 
بانکی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی 
بانک مركزی گفت وگویی داشتیم كه در پی می آید: 

 آقای دکتر! زمانی که نرخ تورم، تک رقمی 
انتقاد  شــده بود خیلی ها به بانک مرکزی 
داشتند که چرا نرخ سود سپرده را متناسب 
با نرخ تورم، کاهش نمی دهد. حدود یک سال 
و نیم پیش هم که شــاهد کاهش دستوری 
نرخ سود سپرده از 2۰ درصد به ۱5 درصد و 
کوتاه مدت به ۱۰ درصد بودیم. همین اواخر هم 
دیدیم که برای جلوگیری از سوداگری، نرخ 
سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت، از 
روزشمار به ماه شمار تغییر کرد. به باور شما 
تثبیت نرخ سود در سال جاری بر چه مبنایی 

و از چه منظری قابل دفاع  است؟
برای پاســخ به این ســؤال باید 
صحبت هــای رئیــس كل بانک 
مركــزی را بازخوانی كنیم. پیش 
فرض ایشان و بانک مركزی برای 
چنین تصمیمی این است كه درآمدی كه بانک ها 
به عنوان یک واسطه مالی از محل اعطای تسهیالت 
و یا دیگر فعالیت های مجاز، كسب و در قالب نرخ 
سود ســپرده و یا سود سهام بین مشتریان توزیع 
می كنند باید حاصل بازدهی واقعی عملکرد اقتصاد 
باشــد و این طور اســتدالل می كنند كه بازدهی 
واقعی اقتصاد ما در حد ۲۰ تا ۲۵ درصد و یا بیشتر 
نیســت و بانک ها برای اینکــه بتوانند تعهد خود 
مبنی بر پرداخت سودهای باال را به سپرده گذاران 
به جا آورند ناگزیر از اســتقراض از بانک مركزی  و 

انحراف از مســیر صحیح و قانونــی فعالیت خود 
می شوند كه این كار افزایش نقدینگی و تورم را در 
پــی دارد. بانک مركزی از طریق عدم افزایش نرخ 
سود، ضریب فزاینده پول را كاهش و پایه پولی را 
افزایش می دهد، چرا كه در چند سال گذشته آن 
چه به زیان اقتصاد ایران بوده نه رشد پایه پولی بلکه 

افزایش ضریب فزاینده و تورم بوده است.
 نگاهی به آمار نشان می دهد در سال گذشته 
بازدهی بازارهای موازی، قابل مقایسه با نرخ 
ســود ۱۰ تا ۱5 درصدی سپرده ها نبوده. مثاًل 
بازار ارز حدود ۱۸۰ درصد، ســکه ۱۷۴ درصد 
و مسکن ۱2۸ درصد بازدهی داشته است. با 

این تفاسیر چرا باید سپرده های بانکی به سوی 
چنین سودهایی، فرار نکند؟

نرخ بهره كاركــرد خاص خــود را در اقتصاد دارد. 
در كشــورهای توســعه یافته هر وقت هیجانات و 
شوک هایی در سایر بازارها نظیر بازار كاالهای بادوام 
مانند خــودرو و یا طال و ارز ایجاد شــود، از طریق 

افزایش نرخ بهره، این هیجانات را مهار می كنند. امروز 
هم اگر مردم ما سود مناسب را در سپرده ها ببینند 
پس انداز ریالی خود را به بانک ها می برند. حرفه ای ها 
هم عمدتاً با پذیرش ریسک، به بورس می روند. امسال 
قطعاً انگیزه مردم برای پس انداز ریالی كمتر خواهد 
شد، چرا كه رشد ارزش دارایی غیرریالی خیلی بیشتر 
خواهد بود. به باور من تثبیت نرخ سود بانکی نه تورم 

را كنترل و نه مشکالت بانک ها را حل خواهد كرد.

  اقتصاد ما امروز درگیر رکود تورمی است. 
به عقیده شما برای رفع علمی و اصولی آن چه 

رفتاری باید در قبال نرخ بهره داشت؟
در این كه نرخ بهره به عنوان یک متغیر اقتصاد كالن، 
هیچ قدرت رقابتی با بازارهای موازی و تناســبی با 
نرخ تورم ندارد، شکی نیست. تجربه نشان می دهد 
وقتی كشــورهای توسعه یافته در دهه ۷۰ به خاطر 
شکل گیری اوپک و محدود شدن عرضه نفت، دچار 
ركود تورمی شدند، نرخ بهره را باال بردند و اینکه امروز 
ما در شرایط ركود تورمی به صرافت تثبیت نرخ بهره 
افتاده ایم به مدیریت پولی و بانکی كشور بر می گردد.  
واقعیت این است كه برای درمان ركود تورمی الزم 
است اندكی نرخ بهره را باال برد. این اقدام در بدو امر، 
اندكی ركود را تشدید می كند، اما خطر این افزایش 
در برابر خطر ونزوئالیی شدن اقتصاد و تورم شدید، 
ناچیز است و در گام بعدی می توان نسبت به كاهش 
ركود اقدام كرد. ما در سال گذشته دیدیم كه مشکل 

اصلی تورم شدید و لجام گسیخته بود نه ركود.

  به عقیده شــما اینکه شــنیده می شود 
بازارهای جانبی و موازی به اندازه کافی بازدهی 
داشته اند و شاید ســرمایه ها امسال مسیر 
دیگری در پیــش بگیرند را چقدر قابل قبول 

می دانید؟
با قطعیت نمی توان این طور گفت... البته این بازارها 
رشد خیره كننده داشته اند اما آنچه مایه نگرانی است 
اینکه تقاضا برای داشتن ریال بشدت كاهش یابد 
و مردم برای حفظ ارزش پول خود دیگر تقاضایی 
برای ریال نداشته باشند. واقعیت این كه نرخ بهره 
امروز به معنای واقعی كالم به تیغ دو لبه ای برای 
اقتصاد كشور تبدیل شــده است. در مجموع من 
هم با رئیس كل بانک مركزی موافقم كه تا وقتی 
مشکالت عدیده بانک ها رفع نشود نباید نرخ سود را 
افزایش داد و به نظر می رسد ایشان و بانک مركزی 
در موضعی قرار دارند كــه نمی توانند از ابزار نرخ 
بهره، به درستی استفاده كنند وگرنه بهترین كار در 
مقطع فعلی افزایش نرخ سود بود تا ارزش پول ملی 

هم بیش از این افت نکند.

؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟

خبر

 ؟؟؟؟؟/ ؟؟؟؟  

گفتار

نرخ نباید باال برود چون نگران جهش ارزی نیستیم
مجید شــاكری كارشــناس اقتصادی گفت: در 
بدترین وضعیت نرخ ارز یعنی تابســتان ۹۷  كه 
تغییرنرخ از حدود ۹۰۰۰ تومان تا ۱۸ هزار تومان 
داشتیم، تبدیل شبه پول به پول، كالً ۵ درصد بوده 
است. پس اینکه بگوییم صرفاً با نرخ سود می شود 

نرخ ارز را نگه داشت این حرف غلطی است.
وی ادامه داد: یک دوره ای نرخ ســود قابل تجویز 
بود، به این خاطر كه مثالً در زمســتان ۹۶ ما در 
وضعیتی بودیم كه تالطم در نرخ ها داشتیم، ولی 
هنوز این نوسانات به جهش تبدیل نشده بود و از 
طرف دیگر تركیبش با پایان سال نو چینی برای 
ما مؤثر بود، اما اكنون ما در وضعیتی هستیم كه 
بانک با موفقیــت دارد از ابزارهای مختلف برای 

كنترل نرخ ارز استفاده می كند. در این شرایط  اگر 
بخواهیم هزینه های مالی بانک ها را با افزایش نرخ 
سود زیاد كنیم معقول نیست چون وضعیت اكنون 

با سال ۹۶ فرق دارد.
وی با تأكید بر اینکــه در بدترین وضعیت كه از 
ســر گذراندیم در كل نقدینگی، ۵ درصد تغییر 
سهم شبه پول با پول داشتیم، یعنی سپرده ها به 
جاری تبدیل شده و در بازار ارز بچرخد، افزود: با 
این شــرایط معتقدم كه نرخ نباید باال برود چون 
اكنــون نگرانی جهش ارزی نداریم و در نیمه اول 
ســال عوامل فصلی هم با بانک مركزی همراه تر 
هستند و پایان سال میالدی و چینی هم نیست 
با این تفاسیر اصالً وقت خوبی برای افزایش نرخ 

نیست. وی درباره عدم تناسب نرخ سود بانکی با 
شرایط اقتصادی كشور و بویژه تورم تصریح كرد: 
در این رابطه دو مطلب باید مورد توجه باشد، اول 
اینکه تنها عاملی كه آدم ها می خواهند پولشان را به 
شکل سپرده نگه دارند مقایسه اش با تورم نیست، 
چــون اگر بود تاكنون همه شــبه پول ها به پول 
تبدیل شده بود. از طرفی و همین حاال هم تورم 
ماهانه نسبت به تابستان ۹۷ كاهنده و در چنین 

شرایطی، تصمیم بانک مركزی قابل دفاع است.

 چرا تصمیم بانک مرکزی برای عدم افزایش نرخ سود قابل دفاع است؟

تورم و رکود پشت سد نرخ ثابت سود
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مع��دن و تج��ارت اس��تان زنج��ان ونام��ه ش��ماره 
81301,744مورخ��ه 97,11,9ات��اق اصن��اف زنجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *اساسنامه اتحادیه در 

27 ماده و 3 بند به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )432932(

س
,9
80
04
66

آگه�ی تغییرات ش�رکت تاسیس�اتی 
ره پویان زرنگار اش�راق ش�رکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 9227 

و شناسه ملی 10460126265
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,12,20 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
1 - مح��ل ش��رکت به اس��تان زنجان ، شهرس��تان 
زنج��ان ، بخش مرکزی ، ش��هر زنجان، قیرباش��ی ، 
کوچه )حیدری( ، خیابان امام خمینی ، پالک 318 ، 
ساختمان ممتاز ، طبقه چهارم ، واحد 410 کدپستی 
4514636976 تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان 
)432930(

س
,9
80
04
49

آگهی تغییرات ش�رکت رس�ن گستر 
مهر چهارمح�ال س�هامی خاص به 
ش�ماره ثبت 6828 و شناس�ه ملی 

10680063106
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,01,15 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
س��رمایه ش��رکت بعلت زیان ه��ای وارده موضوع 
م��اده 141 الیح��ه اصالح��ی قانون تج��ارت از مبلغ 
1250000000 ریال به مبلغ1000.000 ریال منقس��م 
ب��ه 100 س��هم ب��ا ن��ام 10000 ریالی کاه��ش یافت 
و بدی��ن نح��و ماده مربوط��ه در اساس��نامه اصالح 

گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد 
)427925(

س
,9
80
04
75

و  راه  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
ساختمان عماد عادل سهامی خاص 
به شماره ثبت 2844 و شناسه ملی 

10340063201
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,12,22 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
مح��ل ش��رکت در واحد ثبتی ش��هرکرد به آدرس 
ش��هرکرد ، ج��اده کی��ان ، بل��وار کش��اورز ، نبش 
خیاب��ان اب��وذر ، کوچ��ه 11 ، پالک 67 ، کد پس��تی 
 ،038333399464 تلف��ن:   ،  8814833134
فکس: 03833399463 و همراه : 09131819814 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح 

فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )427469(

س
,9
80
04
72

مناقصه عمومی يك مرحله اي
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پایه 

وظرفیت آزاد درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ  29 /01/ 98  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.        تلفن تماس:37681713

ف
دي

ر

مدت پیمان نوع قرارداداعتبارموضوعمحل اجراپروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس بها 
سال 1397 با شرايط  مندرج )ريال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرايند ارجاع کار )ريال(

تاريخ تحويل اسناد و 
پیشنهادها تا ساعت 12 مورخ

تاريخ بازگشايی 
ساعت 9 مورخ

1
احداث ابتدايی روستاي برزش آباد تبادکان 

54.455.738.307230.000.00098/02/0998/02/10زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانتبادکان)دکتر زهرا زارع برزشی(

44.660.777.380240.000.00098/02/0998/02/10فهرست بهايیعمرانیمقاوم سازیتبادکانمقاوم سازی مدرسه شهید بیگلری تبادکان مشهد2

64.646.543.210240.000.00098/02/0998/02/10زيربنايی سرجمععمرانیتکمیل ساختمانبردسکناحداث مدرسه فاطمیه روستای  درونه  بردسکن3

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت:1- ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت(
2 - واریز نقدی به حساب شماره 2173061701002 سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی.....   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.

محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل       محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت            محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات  ----  اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

/ع
98
00
52
7

آق��ای محمد علی س��ینی چی دارای شناس��نامه 
ش��ماره 305 ص��ادره از ری متول��د60/02/14 
فرزند حس��نعلی اظهار می دارد که دانش��نامه 
ایش��ان  کارشناس��ی  مقط��ع  تحصی��الت  پای��ان 
مفق��ود گردیده اس��ت ل��ذا بموجب ای��ن آگهی 
دانش��نامه مذک��ور ابط��ال می گ��ردد از یابنده 
از طری��ق  را  ف��وق  م��درک  م��ی ش��ود  تقاض��ا 
پس��ت ب��ه نش��انی مش��هد پردی��س دانش��گاه 
ات��اق202  آموزش��ی  مدیری��ت  فردوس��ی 
ارس��ال و ی��ا در صورت ام��کان تحوی��ل نمایند
مدیریت آموزش��ی دانش��گاه فردوس��ی مشهد

/ع
98
00
48
5

مه
شنا

دان
ن 

دا
فق

ی 
گه

آ

برگ س��بز خودروی س��واری پژو پارس مدل 1387 
رن��گ نقره ای متالیک به ش��ماره انتظامی 822ی45 
ای��ران 12 ش��ماره موت��ور 12487157461 و ش��ماره 
شاسی NAAN01CA39E739023 به مالکیت مجتبی 
س��اکتی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط 

می باشد.  /ع
98
00
52
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خ��ودروی 550 ام وی ام م��دل 1395 
رنگ س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 374 ط78 
 MVM484FCAFG005571 ایران 12 ش��ماره موتور
ب��ه   NATGCARK5G1005576 شاس��ی  ش��ماره  و 
مالکی��ت حس��ین رضائی مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
00
47
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند قطعی،برگه کمپانی)برگ س��بز( وسند بنچاق 
خ��ودرو س��واری پرای��د تی��پ ج��ی تی ایک��س آی 
مدل87ب��ه ش��ماره انتظام��ی 78  ای��ران156ط87 
شاس��ی  وش��ماره   2309759 موت��ور  وش��ماره 
S1412287705778 متعل��ق ب��ه آق��ای محم��د امین 

الوان مفقود وازدرجه اعتبارساقط می گردد . /ع
98
00
48
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس��نامه مالکی��ت )ب��رگ س��بز ( س��واری پراید                  
جی ت��ی ایکس آی م��دل 1387 به ش��ماره انتظامی  
845 ط52  ایران 68 به شماره موتور   2439602 و 
شماره شاسی S1412287483589 بنام شهناز مصیر  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
/ع
98
00
48
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
00
49
6

س��ند کمپان��ی موتورس��یکلت آپاچ��ی م��دل 
موت��ور  ش��ماره  مش��کی  س��بز  رن��گ   1394
 160V9415540 0 و شماره تنهE4AF2720767
به ش��ماره انتظامی 71618  ایران 773  مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
00
49
5

اینجان��ب محمد حس��ین رج��ب نژاد مال��ک خودروی 
206A به ش��ماره ش��هربانی 217ق 59 ای��ران 42 به 
ش��ماره بدن��ه NAAP23FG7BJ165738 و ش��ماره 
موتور 13589013324 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
س��ازمان ف��روش ش��رکت ای��ران خ��ودرو واقع در 
پیکان شهر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ سبز و سند مالکیت خودروی پیکان وانت مدل 
1393 رنگ سفیدشیری-روغنی  به شماره انتظامی 
 118p0061024 997  ب 17 ایران 52 ش��ماره موتور
وش��ماره بدن��ه IRFC931X0VA644761 به مالکیت 
اقای محمدحس��ن باقرپور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. /ع
98
00
45
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبزس��واری س��مندLX مدل 1394 رنگ 
 NAAC91CE4FF051791 سفید  به شماره شاسی
و شماره موتور 124K0790821به شماره پالک 
533 ن 57ای��ران 63 بن��ام فاطمه ابراهیمی  

مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

/ع
98
00
53
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ



تسنیم: سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، 
معاون مبــارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، از دســتگیری دو جوان به اتهام 
ارتکاب جنایت در شهرک ولیعصر خبر داد و 
گفت: این دو جــوان چندی پیش، طی یک 
درگیری خیابانی جوان دیگری را با ضربه چاقو 

به قتل رسانده بودند.
ولیپــور گودرزی در توضیــح این خبر گفت: 
ســاعت 23 جمعه گذشــته وقوع یک فقره 
درگیری منجر به جنایــت به کالنتری 153 
شهرک ولیعصر اعالم شد؛ با حضور مأموران در 
محــل و تأیید خبر اولیه موضوع به اداره دهم 
ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم شد. 
در تحقیقات اولیه از شاهدان صحنه درگیری 
مشخص شد مقتول به نام مرتضی )20 ساله( 
با دو سرنشین یک موتورسیکلت درگیر شده 
و یکی از سرنشــینان موتورســیکلت با چاقو 
ضربه ای به مقتــول زده و پس از آن از محل 
متواری شــدند. کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ با شناسایی هویت دو تن 
از جوانان ساکن شــهرک ولیعصر به نام های 
علیرضا )21 ساله( و محســن )22 ساله( به 
عنوان سرنشینان موتورسیکلت متواری شده 
از صحنه درگیری، اطالع پیدا کردند که آن ها 

پیش از این نیز دارای سابقه نزاع و درگیری و 
همچنین فروش موادمخدر هستند که بالفاصله 
پس از ارتکاب جنایت از محل سکونتشان نیز 
متواری شــده بودند. اقدامات پلیســی برای 
شناسایی مخفیگاه متهمان ادامه داشت تا در 
نهایت مخفیگاه آن ها در یک کارگاه رویه کوبی 
مبل در منطقه علی آباد قاجار شناسایی شد و 

سرانجام در ســاعت 2 بامداد روز گذشته هر 
دو نفر داخل کارگاه رویه کوبی مبل دستگیر 
و بــه اداره دهم پلیس آگاهــی تهران بزرگ 
منتقل شــدند. علیرضا و محسن در اعترافات 
خــود عنوان داشــتند در حال پرســه زنی با 
موتور در شــهرک ولیعصر بودیم که مقتول 
به مــا متلک پرانی کرد؛ وقتی توقف کردیم تا 

علت متلک پرانی را بپرسیم، ناگهان او با مشت 
ضربه ای به صورت علیرضا زد که همین موضوع 
سبب آغاز درگیری شد. محسن با اعتراف به 
ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت : آن شــب 
من راننده موتور بــودم و علیرضا ترک موتور 
نشسته بود ؛ زمانی که مقتول به صورت علیرضا 
ضربه زد، من نیز با چاقوی همراه خود ضربه ای 
به سمت گردن مقتول پرتاب کردم که چاقو به 
گردن او اصابت کرد و همانجا روی زمین افتاد؛ 
بشدت ترسیده بودم؛ با موتور به سرعت از محل 
فرار کردم. پیش از این مدتی به عنوان کارگر 
رویه کوبی مبل در یک کارگاه کار می کردم ؛ به 
علیرضا پیشنهاد دادم مدتی به عنوان کارگر در 
کارگاه رویه کوبی مخفی شویم، اما پلیس محل 
کارگاه رویه کوبی مبل را شناسایی کرد و هر دو 

نفرمان دستگیر شدیم.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون 
مبارزه با جرایــم جنایی پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، با اعالم این خبر گفت: با اعتراف صریح 
هر دو متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت 
موقت از ســوی مقام محترم قضایی صادر و 
متهمین برای انجام تحقیقــات تکمیلی در 
اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفتند.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 26 فروردین  1398  9 شعبان 1440 15 آوریل 2019  سال سی و دوم  شماره 8941    

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه
پاسخی به شایعات

فروش چادر از سوی هالل احمرتکذیب شد
ایسنا: به دنبال انتشار برخی ویدئوهای 
حاشیه ای و شــایعاتی درباره توزیع و 
فروش چادرهای هــالل احمر، روابط 
عمومی جمعیت هالل احمر توضیحاتی 
ارائــه داد. در بخشــی از این توضیح 
آمده است: در شرایط بحرانی به دلیل 
ایجــاد بی نظمی و هرج و مرج، برخی 
افراد فرصت طلب از شــرایط موجود 

سوءاســتفاده کرده و با حضور در مناطق بحرانی و فشار بر نیروهای امدادی )حتی با 
ضبط کردن فیلم های برنامه ریزی شده( سعی می کنند تا چادر دریافت کنند. 

روابط عمومی این جمعیت اضافه می کند: اقالم امدادی و زیستی جمعیت هالل احمر 
از جمله چادر غیرقابل فروش است و اقدام به فروش آن قابل پیگرد قانونی می باشد. 
این اقالم با آرم رسمی جمعیت هالل احمر نیز هیچ گاه از سوی این جمعیت و کادر 
رسمی آن به فروش نمی رسد و در صورت مشاهده این اقدام از سوی افراد فرصت طلب 
می بایســت موضوع به این نهاد و یا نیروهای انتظامی گزارش شــود؛ بنابراین انتشار 
ویدئوهایــی در فضای مجازی )آن هم بدون هیچ مدرک مســتند و صرفاً براســاس 
صحبت های چند مدعی( مبنی بر فروش چادر از سوی این نهاد کامالً تکذیب می شود 
و ادعای برخی افراد معدود در این خصوص و انتشار فیلم هایی مبهم و غیرمستند نیز 

قابل پیگرد است.

مدیر مرکز ملی باروری ابرها:
ایران همچنان نیازمند بارورسازی ابرهاست

ایسنا: مدیــر مرکز ملی تحقیقات و 
مطالعات باروری ابرهــا با بیان اینکه 
بارندگی های اخیر هیــچ ارتباطی با 
بارورســازی ابرها نداشته است، گفت: 
بــا توجه بــه اینکه تضمینــی برای 
بارندگی هــای آینده وجــود ندارد و 
مشخص نیست در ســال های آینده 
وضعیت بارش کشــور چگونه باشد، 

همچنان به مصرف بهینه و بارورسازی ابرها نیاز داریم.
فرید گلکار افزود: در هر زمانی که با افزایش بارش مواجه شویم و از سوی سازمان های 

مسئول خطر وقوع سیل اعالم شود، عملیات بارورسازی ابرها متوقف می شود.

رئیس سازمان بهزیستی اعالم کرد
خبر خوِش استخدامی برای معلوالن

فارس: رئیس سازمان بهزیستی کشور 
بر اجرای قانون اســتخدام 3 درصدی 
معلوالن تأکید کرد و گفت: تفاهمنامه 
با ســازمان امور استخدامی به منظور 

اجرای این قانون منعقد شده است.
قبادی دانــا با بیان اینکــه در بحث 
اشــتغال، کارگروه ویژه ای به دستور 
شریعتمداری وزیر رفاه ابالغ شد، گفت: 

روستاییان می توانند با ارائه سند ملکی روستایی از تسهیالت صندوق کارآفرینی امید 
برای تولید و اشتغال زایی بهره مند شوند. وی از واگذاری و بهره برداری 100 هزار واحد 
مسکونی به توانخواهان تحت پوشش بهزیستی خبر داد و گفت: کمک و تسهیل گری 
برای تأمین مسکن مددجویان در دستورکار قرار گرفته است که این طرح ها با مشارکت 

دولت، سازمان بهزیستی، بانک ها و شرکای اجتماعی اجرا می شود.

معاون ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور اعالم کرد
دانشگاه علمی کاربردی در مسیر ادغام

مهر: معاون ستاد راهبری نقشه جامع 
علمی کشــور گفت: دانشگاه علمی 
کاربردی در مســیر ادغام قرار گرفته 
اســت. حمید امیدوار با بیان اینکه بر 
اساس گزارش وزارت علوم ماده 1 و 2 
سند آمایش اجرایی شده است، افزود: 
ماده سه سند به »ساماندهی مؤسسات 
آموزش عالی« اشاره کرده است که در 

این ماده به بحث ادغام و تجمیع مؤسســات اشاره شده است. برخی دانشگاه ها مثل 
دانشگاه جامع علمی کاربردی اقداماتی در راستای ماده سه سند آمایش انجام داده اند 
و واحدهای این دانشگاه به سمت تجمیع و ادغام پیش رفته است. امیدوار افزود: ولی با 
این وجود هنوز وزارت علوم درباره اجرای ماده سه به طور متمرکز درباره دانشگاه های 
پیام نور، علمی و کاربردی، فنی و حرفه ای و دانشگاه ها گزارش مکتوبی ارائه نکرده و 

تنها اعالم کرده که گزارش این بند آماده ارائه است.

رئیس شورای عالی جنگل:
شمشادزارهای کشور بیمار هستند

ایسنا: رئیس شــورای عالی جنگل 
ضمن اشاره به آخرین برنامه  سازمان 
جنگل ها برای کنترل آفات و بیماری 
در جنگل های کشور گفت: متأسفانه 
تقریباً تمامی مساحت شمشادزارهای 
کشــور به بیمــاری آلوده شــده اند 
همچنیــن 1.5 میلیــون هکتــار از 
جنگل های زاگــرس آلوده به بیماری 

زغال بلوط است. کامران پورمقدم با بیان اینکه آفات و امراض از جمله عواملی است که 
جنگل ها را تهدید می کند،اظهارکرد: در جنگل های شمال کشور گونه های مختلفی از 
جمله بلوط، شاه بلوط، ممرز و شمشاد دچار آفات و امراض شده اند. وی اظهار کرد: در 

حال حاضر قطع و حذف فیزیکی پایه های درختی آلوده در دستورکار نیست. 

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان: 
سمپاد حذف نمی شود

مهر: فاطمه مهاجرانی؛ رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با تأکید بر اینکه 
مدارس ســمپاد با قدرت بیشتری به کار خود ادامه می دهند، گفت: سمپاد با قوت و 
قدرت رو به جلو حرکت می کند. روز شنبه نیز جلسه ای درباره چگونگی برگزاری آزمون 
برای ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد برگزار شد و این آزمون در تیرماه برگزار خواهد 
شد. آزمون مثل گذشته یک آزمون هوش استاندارد است که البته مشکالت سال قبل 
را نخواهد داشت و آزمون پیشرفت تحصیلی نیز نخواهد بود. وی ادامه داد: مصوبه ۹51 
آخرین مصوبه درباره مدارس سمپاد است که نه تنها نکته ای برای تضعیف این مدارس 

ندارد بلکه این مصوبه در راستای تقویت این مدارس است.

در یک ایست و بازرسی استان همدان رقم خورد
کشف 35 هزار لیترسوخت قاچاق

خط قرمز: فرمانده انتظامی اســتان 
همدان، از کشــف 35 هزار لیتر نفت 
سفید قاچاق در این استان خبر داد. 
ســردار »کامرانی صالح« در تشــریح 
این خبر گفت : مأموران اداره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان 
همدان مستقر در گلوگاه شهید زارعي، 
حین کنتــرل خودروهاي عبوري به 

یک دستگاه کامیون تانکردار که از شهرستان اسد آباد به مقصد تهران در حرکت بود 
مشــکوک و آن را متوقف کردند. وی ادامه داد: پس از بازرسي های صورت گرفته از 
این کامیون، 35 هزار لیتر نفت سفید قاچاق و فاقد مجوز کشف شد.این مقام مسئول 
اظهار داشت: خودرو به همراه متهم به اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز انتقال و با دعوت 
از کارشناسان شرکت نفت همدان موضوع تأیید شد. وی گفت: در این خصوص پرونده 

مقدماتي برای متهم تشکیل و در تعزیرات حکومتي تحت رسیدگي مي باشد.

خـــبر

خبر

اســتاد  کاظمی پــور،  شــهال  دکتــر 
جمعیت شناســی واحد علــوم تحقیقات 
تهــران در پاســخ به قدس علــت اصلی 
شــکل گیری پدیده یاد شــده را کاهش 
بــاروری در ایــران می دانــد و می گوید: 
باروری در کشــور مــا از دهه 70 تاکنون 
روند کاهشی داشته است. در گذشته یعنی 
اوایل انقالب میانگین فرزندان یک خانواده 
هفت نفر بود اما به مــرور به چهار فرزند 
و اکنون هم به 1.8 و 1.۹ فرزند رســیده 
است. البته وزارت بهداشت این نرخ را 2.1 

درصد اعالم کرده است. 

 دالیل کاهش موالید
وی بــا بیان اینکه کاهــش موالید در دهه 
80 بــه خاطر زیاد بودن متولدین دختر در 
دهــه 60، به خوبی آثارش را نشــان نداده 
بود، تصریح می کند: اکنون دهه هفتادی ها 
به سن باروری رسیده اند و چون تعداد زنان 
این دهه به نسبت دهه شصتی ها کمتر است 

به تبع آن شاهد کاهش تولدها هستیم.
کاظمی پور می گوید: در حال حاضر از یک 
طــرف تعداد دخترانی که به ســن باروری 
می رسند روز به روز کمتر می شوند و از طرف 
دیگر ســن ازدواج دختران در حال افزایش 
است؛ ضمن اینکه تمایل به فرزندآوری در 
زنان رو به کاهش اســت بــه همین خاطر 
یــا فرزندآوری را به تأخیــر می اندازند و یا 
حداکثر به دو فرزنــد اکتفا می کنند. البته 
عامــل دیگری به نام ســقط جنین در این 
موضوع دخیل است که خود ناشی از تغییر 
سبک زندگی شهری، مصرف غذاهای آماده، 
امــواج الکترونیکی و آلودگی های زیســت 
محیطی می باشــد که ناباروری ها و ســقط 
جنین ها را افزایش داده اســت . وی اضافه 
می کند: باوجــود کاهش موالیــد اگر آمار 
مرگ و میر افراد در کشــور کم شــود آن 
وقت با توجه به میزان والدت ها تعادل برقرار 
می شود، اما نکته مهم اینجاست که در حال 
حاضــر آمار مرگ و میرها در ایران به دلیل 
ســالخوردگی جمعیت، باال بودن تصادفات 
جاده ای، بیماری های قلبی و عروقی روند رو 

به رشدی دارد .
این استاد جمعیت شناسی تصریح می کند: 
اگر روند نزولی رشــد جمعیت و شــاخص 

جایگزینی جمعیت همچنان تداوم یابد نرخ 
رشــد جمعیت ایران در سال 1425 که در 
حال حاضر 1.24 درصد اســت ابتدا صفر و 
ســپس منفی می شود. یعنی هر سال رشد 
جمعیت یک دهم درصد کاهش می یابد و 

به مرور متوقف و منفی خواهد شد.
وی از بین رفتن جمعیت کشور را مهم ترین 
پیامــد منفی پدیــده مذکــور می خواند و 
می گوید: وقتی رشــد موالید منفی شــود 
به مرور زمان روزی می رســد که دیگر در 
کشــور چندان باروری رخ نمی دهد و افراد 
آن جامعه ســالخورده می شــوند. در واقع 
نمی توان گفت کشــور کاماًل نابود می شود 
چــون به هرحال افرادی متولد می شــوند، 
اما ســالخوردگی جمعیــت رخ می دهد و 
هزینه هــای خدمات درمانی و بهداشــتی 
افزایش می یابــد، از لحاظ اقتصادی و مالی 

نیز آن کشور ضعیف می شود. 
کاظمی پور در کنار سیاســت های تشویقی 
بــرای افزایــش موالید، کاهــش مرگ و 
میرها و پایین آوردن آمــار مهاجرت افراد 
به دیگر کشــورها را از جملــه راهکارهای 
مؤثــر در مقابله با پدیــده کاهش جمعیت 
کشــور خوانده، می گوید: وقتی اشتغال یا 
فرصت های شغلی مناسب فراهم نباشد افراد 

تحصیلکرده مهاجرت می کنند. 

 رشد 1.7 درصدی جمعیت از اهداف 
برنامه ششم توسعه 

دکتر اکبر ترکی، عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی نیز ریشه های 
روند نزولی شدن نرخ رشد جمعیت ایران را 
مختلــف ارزیابی می کند و می گوید: عوامل 
مختلفــی از جمله، باال رفتن ســن ازدواج، 

شرایط نامناسب اقتصادی، تبلیغات رسانه ها 
مبنی بر فرزند کمتــر زندگی بهتر،کاهش 
تمایل بــه فرزندآوری و ناباروری 30 درصد 
افراد جامعه در ایجاد این پدیده نقش دارد، 
اما به باورم نقش اصلــی به اتخاذ و اجرای 
سیاســت های کنترلی جمعیت طی هشت 

سال توسط دولت اصالحات بر می گردد. 
وی می افزاید: کاهش جمعیت به مرور زمان 
یک ســیکل معیوب ایجاد می کند. یعنی با 
گذشــت زمان کاهش موالید تکرار می شود 
تا جایی که رشــد جمعیت منفی می شود 
و کشــور ما نیز مثل بعضی از کشــورهای 
اروپایــی پیر می شــود در حالی که یکی از 
افتخارات ما پس از پیروزی انقالب اسالمی 

جوان بودن کشور بوده است. 
وی با اشــاره بــه اینکه رشــد جمعیت 
به میــزان 1.7 درصد از اهــداف برنامه 
ششم توســعه کشور اســت، می افزاید: 
اما با روند فعلی کــه هیچ اقدام خاصی 

اجرای  در  دولت  از سوی 
رشــد  سیاســت های 
نمی شود  انجام  جمعیتی 
تحقق ایــن هدف ممکن 

نخواهد بود.
ترکی با تأکیــد بر اینکه 
افزایــش  سیاســت های 
ســوی  از  اصاًل  جمعیتی 
نمی شود،  عملیاتی  دولت 
ازدواج  قانــون  می افزاید: 
آســان به تصویب رسیده 
اما دولــت هنوز  اســت، 
حداقــل 15 محور آن را 

عملیاتی نکرده است تا جایی که مجلس 
از دولت شــکایتی در این زمینه به قوه 
قضائیه کرده است. این عضو کمیسیون 
بهداشــت مجلس، دولــت را فاقد یک 
برنامه مدون و مشــخص بــرای افزایش 
نرخ رشــد جمعیت می داند و می گوید: 
نمی شــود جو بکاریم و گندم درو کنیم. 
سرانجام بسیاری از واکنش های مردم به 
سیاســت های دولت و حاکمیت وابسته 
اســت و اگر واقعــاً می خواهیم یک کار 
افزایش جمعیت کنیم،  خوبی در زمینه 
باید با برنامه و حساب شده باشد وگرنه با 
حرف زدن به هیچ نتیجه ای نمی رسیم. 

هشدار کارشناسان در خصوص توقف نرخ رشد جمعیت ایران در سال 1425 

سیاست های افزایش جمعیت عملیاتی نشده است

اگر روند نزولی 
رشد جمعیت و 

شاخص جایگزینی 
جمعیت همچنان 

تداوم یابد نرخ 
رشد جمعیت ایران 
در سال 1425 ابتدا 
صفر و سپس منفی 

می شود

بــــــرش

خط قرمزخط قرمز

با تالش پلیس خراسان جنوبی صورت گرفتبر اثر سیل در کالت

نجات 5 دانشجوی گرفتار در سیلبخشی از دیوار مسجد جامع 300 ساله فرو ریخت
جام جم آنالین: فرماندار کالت گفت: در پی 
بارندگی شدید و جاری شدن سیالب در کالت، 
200 نفر بــه  صورت اضطراری در حســینیه 

ابوالفضلی شهر اسکان داده شدند.
مهدی ناصری با اشاره به افزایش میزان خسارات 
در پی بارندگی های شــنبه  شب و جاری شدن 
سیالب در این شــهر اظهار کرد: در پی وقوع 
ســیل در این شــهر تاکنون حدود 100 واحد 
مسکونی دچار آب گرفتگی شده اند، به طوری که 
بالــغ  بر 200 نفر از ســاکنان ایــن خانه ها در 
حسینیه ابوالفضلی کالت به  صورت اضطراری 

اسکان داده شده اند.
وی بــا اشــاره به حضــور نیروهای بســیج و 
هالل احمر از زمان شــروع بارندگی در ســطح 
شــهر، افزود: با توجه به ورود سیالب به داخل 
منازل مسکونی، نیروهای امدادرسان تالش خود 
را برای کمک رســانی و جلوگیری از خسارات 

بیشتر آغاز کرده اند.
فرمانــدار کالت ادامه داد: اگرچــه بارش باران 

در حال حاضر قطع  شــده است، اما همچنان 
نیروهای خدمات رســان و امدادی با استفاده از 
ماشــین آالت و تجهیزات در حال جمع آوری 
گل والی ناشی از ســیالب و باز کردن مسیل 
برای عبور ســیالب آینده در پــی بارش های 
بعدی هستند. ناصری با تأکید بر اینکه جاری 
شدن ســیالب به تأسیسات خدماتی و شهری 
خسارت های زیادی وارد کرده است، یادآور شد: 
براثر بارش شــدید باران و جاری شدن سیل، 
بخشی از دیوار مسجد جامع کالت که قدمتی 

بیش از 300 سال دارد، تخریب  شده است.

خط قرمز: معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
اســتان خراســان جنوبی از امدادرســانی به 
پنج دانشجوی رشــته زمین شناسی در سیل 

شهرستان »خوسف« خبر داد.
سرهنگ حسن شجاعی نسب در تشریح این 
خبر گفت: عصر روز دوشــنبه گذشته با اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر اینکه 
تعدادي دانشجو در محور »آبگرم« شهرستان 
خوسف گرفتار شــده اند، بالفاصله نیروهای 
امدادی و مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: مأموران با همکاری نیروهای امدادی 
هالل احمر تمام مسیرهای فرعی را تحت پایش 
و بررسی قرار دادند که پس از حدود یک ساعت 
جست وجو پنج نفر دانشجو شامل دو زن و سه 
مرد که اعضــای یک گروه علمی در رشــته 
زمین شناسی دانشگاه دولتی بیرجند که برای 
تحقیقات به این محل آمده بودند، پیدا کرده و 

به آنان امدادرسانی کردند.
سرهنگ شجاعی نسب گفت: افراد پیدا شده، 

بیان داشتند که با یک دستگاه خودروی مزدا 
دوکابین بــه این منطقه آمده و خودروی آنان 
در ســیل گرفتار شــده که مأموران، عملیات 
جســت وجوی خود را ادامه دادند و خودرو نیز 
در محلی به نام »گله چاه«در حاشیه رودخانه 
پیدا شد. وی با توجه به وضعیت هوای بارانی در 
استان خراسان جنوبی تأکید کرد: شهروندان به 
اخطارهای هواشناسی مبنی بر احتمال جاری 
شــدن روان آب ها و سیل توجه و از سفرهای 
غیرضروری در محورهای اصلی و فرعی استان 

خودداری کنند.

یک مسئول سازمان غذا و دارو خبرداد
کسب درآمد 3۰ میلیون دالری 

صادرات تجهیزات پزشکی

فارس: مدیــرکل امور تجهیــزات و ملزومات 
پزشکی ســازمان غذا و دارو گفت: درآمد ارزی 
صادرات تجهیزات و ملزومات پزشــکی ساالنه 
حدود 25 تا 30 میلیون دالر است. سید حسین 
صفوی، گفت: متأسفانه تحریم ظالمانه دشمنان 
تأمین تجهیزات پزشکی و ملزومات را سخت تر 
کرده که تکیه بر تولید داخل امســال مضاعف 
خواهد شــد. وی بیان داشــت: ارتقای کیفیت 
تجهیزات و ملزومات پزشکی در وزارت بهداشت 
مدنظر قرار دارد و این مسئله در توسعه صادرات 

نیز بسیار حائز اهمیت است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور خبر داد
 طراحی سازوکاری جدید برای 
افراد فاقد کارت ملی هوشمند

فارس: ســیف اله ابوترابی؛ رئیس سازمان ثبت 
احوال کشــور در مورد پایان مهلت کارت ملی 
قدیمی، گفت: برابر مصوبه هیئت دولت کارت های 
ماقبل سال ۹7 از اعتبار ساقط هستند به همین 
دلیل ظرف دو، ســه روز آینــده از نظر حقوقی 
وضعیت را بررسی خواهیم کرد تا برای افرادی که 
مراجعه نکردند سازوکاری فراهم شود تا بتوانیم 
برایشــان اوراقی صادر کنیم تا در حین ثبت نام 

آن ها در اختیارشان قرار گیرد.
رئیس ســازمان ثبت احوال زمان صدور کارت 
هوشــمند ملی را فعالً نامشــخص عنوان کرد 
و گفــت: صدور کارت هوشــمند با تأخیر انجام 
می شود و آن هم به دلیل مشکالتی است که در 

تأمین بدنه کارت همچنان وجود دارد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
کنکور 99 با دو مجموعه سؤال 

طراحی می شود

ایرنا: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعالم 
کرد که به منظور مســاعدت با داوطلبان نظام 
قدیم، برای کنکور ۹۹ هم دو نوع سؤال طراحی 
می شود. ابراهیم خدایی گفت: به منظور مساعدت 
با داوطلبان نظام قدیــم که خواهان طراحی دو 
مجموعه ســؤال برای کنکور ۹۹ بودند، شورای 
ســنجش و پذیرش دانشــجو تصویب کرد که 
سواالت کنکور سال ۹۹ هم مانند کنکور ۹8 با دو 
مجموعه سؤال باشد.وی تأکید کرد: کنکور سال 
1400 تنها با یک مجموعه سؤال برگزار می شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس خبر داد

بررسی سهمیه کنکور، ویژه 
مناطق سیل زده در شورای 

عالی انقالب فرهنگی

تسنیم: عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اســالمی گفت: این کمیسیون 
پیشنهاد اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق 
سیل زده را مطرح کرده که با موافقت وزارت علوم 
همراه شــد و قبل از برگزاری کنکور در شورای 

عالی انقالب فرهنگی بررسی می شود.
فاطمه ســعیدی درباره موضوع منتفی شــدن 
ســهمیه ویژه داوطلبان مناطق سیل زده اظهار 
کرد: این موضوع منتفی نشده است و کمیسیون، 
پیشنهاد اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق 
ســیل زده را مطرح کرده اســت تا تحت عنوان 

سهمیه مازاد ارائه شود. 
وی افــزود: وزارت علوم بــا این موضوع موافقت 
کرده است و باید در شورای عالی انقالب فرهنگی 
بررسی و مصوب شود تا همانند مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه برای مناطق سیل زده، سهمیه 
مازاد پیش بینی شــود. ســعیدی گفت:  قبل از 
برگزاری کنکور، موضوع اختصاص ســهمیه به 
مناطق سیل زده بررســی می شود، این سهمیه 
برای کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد ویژه 

داوطلبان مناطق سیل زده است.

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

با دستگیری عامالن جنایت مشخص شد

قتل به خاطر متلک!
خط قرمز

 جامعه/ محمود مصدق  سیر نزولی رشد جمعیت در ایران با وجود همه هشدارها و 
سیاست های حمایتی همچنان ادامه دارد. بدتر اینکه به نظر نمی رسد روند فعلی به آسانی 
و در کوتاه مدت متوقف شود. بر اساس اظهارات دکتر حامد برکاتی؛ مدیرکل دفتر سالمت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت طبق آخرین سرشماری رسمی سال ۹5، نرخ 
 TFR رشد جمعیت کشور 1.24 درصد است. همچنین شاخص جایگزینی جمعیت یا همان
در پنج سال منتهی به سال ۹5، 2.01 و در سه ساله منتهی به سال ۹5، 2.08 درصد بوده 
است در حالی که برآورد می شد در سال یاد شده شاخص جایگزینی جمعیت 2.1 درصد 
باشد، اما حتماً کمتر از این رقم است. بر این اساس می توان گفت که در حوزه جایگزینی و 
رشد جمعیت ابتدا یک روند صعودی داشتیم و سپس روندی نزولی را طی کرده ایم؛ به طوری 
که تعداد تولدها در دو سال ۹5 و ۹6 نسبت به سال های پیش از آن، سالی 40 هزار مورد 
کمتر شده است. ضمن اینکه در سال ۹7 نیز در این شاخص ها تفاوت چندانی با سال های 
قبل نداشته ایم. با این شرایط پرسش این است که ادامه روند حاضر چه تبعاتی را در پی 

خواهد داشت و مهم تر از همه برای مقابله با پدیده یاد شده چه باید کرد؟ 

بیش از 14 هزار کیلومتر از راه های کشور آسیب دیدند     فارس: محمد اسالمی؛ وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از 14 هزار کیلومتر از راه های کشور اعم از راه های اصلی، فرعی و روستایی در 
بیش از 6800 نقطه در سیل های اخیر دچار آسیب شده اند. وی اظهار داشت: خسارت های وارد شده به راه های کشور به طور کلی از نوع آب بردگی، آب شستگی، فرونشست، ریزش کوه و یا رانش زمین بوده است.

وی افزود: در این مقاطع 725 پل به طور کامل تخریب شد.
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روزنامـه صبـح ایـران

شایعه خشکی تاالب هورالعظیم عملیات روانی دشمن است    اهواز - ایرنا:  معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران گفت: شایعه هدایت جریان سیالب در خوزستان به سوی مناطق مسکونی و خشکی 
تاالب هورالعظیم برای در امان ماندن تأسیسات نفتی، عملیات روانی دشمن بود که در بازدید میدانی سران عرب خوزستان از هورالعظیم، این توطئه خنثی شد. سرتیپ پاسدار محمدرضا نقدی افزود: این شایعه 

بشدت مردم مناطق سیل زده ازجمله مالشیه و عین 2 اهواز را ناراحت کرده بود که با توجه به مشاهدات سران عشایر از تأسیسات نفتی و تاالب، این توطئه دشمن خنثی شد. 

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

 کرمان/ قدس  آرشیو گزارش های نگارش 
می زنم  ورق  که  را  قدس  روزنامه  شده 
این  در  خشکسالی  گزارش های  بی اختیار 
استان و همچنین سوژه های مهاجرت مردم 
ناشی از این پدیده مخرب بویژه در جنوب 

کرمان بر سایر سوژه ها سنگینی می کند.
سایه سنگین خشکسالی یکی از ده ها عاملی 
است که احتماالً موجب شده تا من و سایر 
همکارانم و البته مسئوالن از روزهای سیالبی 

و ضرورت مقابله با آن غافل شوند.
شرایط خشکسالی در دو دهه اخیر موجب 
شد تا همیشه در راســتای ستاندن حقابه 
جازموریان و هلیل رود بنویسیم و کمتر این 
موضوع به ذهن من و همکارانم خطور کرد 
که شــاید همچون ســال 98 ورق طبیعت 
برگردد و باران رحمت نازل و سیل بسیاری از 

هموطنان را خانه خراب کند.
موجب  شرایط خشکســالی 
شد تا بسیاری از مسئوالن از 
الیروبی رودخانه ها، ســاختن 
حاشیه  در  سازه ها  بی ضابطه 
رودها، احســاس بی نیازی به 
طرح های آبخیزداری و شرایط 
امروزی غفلت کنند و اینک که 
رودخانه ها در حال پس گرفتن 
سهم خود از طبیعت هستند و 
حریم خود را بازمی ستانند در 
این فکر افتادیم که چگونه از 
طریق تشــکیل جلسه ستاد 
بحران جان انسان های حاشیه 

رودخانه ها را نجات دهیم.
بنا بــر گفتــه بســیاری از 
کارشناســان ســال های متمــادی بــرای 
ایمن ســازی و توانمندسازی سازه ها در برابر 
این بالیا فرصت داشتیم که از آن غافل شدیم 
و شاید به همین دلیل است که نماینده مردم 
جیرفت به ما می گوید: در صورت بروز هرگونه 

حادثه هیچ عذری پذیرفته نیست! 
اســتان کرمــان در نخســتین روزهــای 
فروردین ماه سال جدید نیز با دو پدیده بارش 
باران در مناطق جنوبی مواجه شــد که در 

این میان پنج شهرستان قلعه گنج، جیرفت، 
رودبار جنــوب، عنبرآباد و فاریاب شــاهد 

بیشترین میزان خسارت بودند.

شناسایینقاطسیلخیز
استان کرمان نخستین بار نیست که با سیل 
دست وپنجه نرم می کند بلکه پیش  از این نیز 
با کوچک ترین بارشی دچار بحران شده است.

متأسفانه بعد از سیل ســال 71 رسوبات 
زیــادی، مســیر رودخانه »هلیــل« را در 
امتداد شــهر جیرفت پُر کرد که امروز این 
بی توجهی به الیروبی ممکن اســت برای 

هموطنان ما گران تمام شود.  
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شورای اسالمی در همین راستا اظهار می کند: 
حدود سه ســال اســت اعالم کرده ایم که 
جیرفت و عنبرآباد در محاصره سه رودخانه 

دائمی و فصلی قرار دارند.
یحیــی کمالی پور با بیان اینکه نســبت به 
شناســایی و اعالم نقــاط حادثه خیز پیش 
 از این اقدام شــده اســت، ادامه می دهد: در 
شهرســتان های جیرفت و عنبرآباد نقاطی 
ازجمله حدفاصل ســد خاکی تا پل هلیل، 
حدفاصل پل هلیل تا پــل دوم و حدفاصل 
پل دوم تا منطقه قلعه نو و چمن و همچنین 
روســتاهای آب برده، روســتاهای نوبنی و 
سلمان آباد و سیل آباد از نقاط پرحادثه خیز 

این دو شهرستان هستند.
وی با بیان اینکه سطح »رودخانه شور« چند 

سانتیمتر از شــهر باالتر است و همچنین 
ســد های خاکی باالدســت شــهرک های 
جیرفت مثل حسین آباد و شهید بهشتی نیز 
از اســتحکام کافی برخوردار نیستند، یادآور 
می شود: هشدارها درباره احتمال وقوع سیل 
را خدمت اســتاندار و مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اســتان کرمان ارائه کردیم و اگر 
هرگونه مشکلی برای مردم جنوب استان به 
دلیل وقوع سیل پیش بیاید قطعاً مسئوالن 
خودشان باید پاسخگو باشند و هیچ توجیهی 

نیز پذیرفته نخواهد بود.

هلیلرودخطریبالقوه
یکی از فعاالن محیط  زیست استان کرمان نیز 
در این رابطه معتقد است: بحث سد جیرفت و 
باال آمدن بستر رودخانه هلیل، خطری است 
که بسیاری از کارشناسان بارها در مورد آن 

اخطار داده اند.
فرود رفعتی بابیــان اینکه وضعیت رودخانه 
هلیل جیرفــت در جنوب اســتان کرمان 
نیازمند رسیدگی است، یادآور می شود: براثر 
سدســازی ها و همچنین در اثر توفان های 
سال های گذشــته، رسوبات زیادی در بستر 
رودخانه هلیل انباشته  شده و در برخی شهرها 
و روستاها، بستر رودخانه آنچنان باال آمده که 
حتی از سطح منازل مردم هم گذشته است.

وی می افزایــد؛ بنابراین الیروبی هلیل رود 
پیش  از این باید در دستورکار قرار می گرفت.

وی ادامــه می دهــد: حتی برخــی دیگر از 

کارشناســان بــر این باورند که ســنگینی 
میلیون هــا مترمکعب آب در پشــت ســد 
جیرفت می تواند بر پوسته زمین فشار آورده و 
موجب جابه جایی صفحه جازموریان از صفحه 
جیرفت شده، گسل ها را جابه جا کرده و در 

نهایت موجب ایجاد زلزله شود. 

آبخیزدارینسخهمقابلهباسیل
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان کرمان با اشــاره به سیالب های 
ویرانگر چند روز گذشــته کشــور اظهار 
کــرد: این حادثه موجب شــد تا نقش و 
ضرورت پروژه هــای آبخیزداری بیش از 

هر زمان دیگر احساس شود. 
مهدی رجبی زاده بیــان کرد: اعتباراتی که 
این روزهــا در قالب تســهیالت و جبران 
بخشــی از خســارات وارده به مردم داده 
خواهد شــد، در حقیقت اعتباراتی اســت 
که ســیل با خود برده اســت و اگر همین 
اعتبارات برای پروژه های پیشگیرانه در قالب 
انجام پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری 
اختصاص داده شود، شاهد این  همه خرابی 

و ویرانی نخواهیم بود. 
وی بــه دســتور مقام معظــم رهبری در 
ســال 1397 مبنی بر تخصیص اعتبار به 
مبلغ 25 میلیارد تومــان به منظور اجرای 
عملیات آبخیــزداری و آبخــوان داری در 
14 شهرســتان و 27 حوزه آبخیز استان 
کرمان اشاره کرد و افزود: انجام پروژه  های 
آبخیزداری در ســال 97 در سطح پوشش 
26.5 هزار هکتار، نقش مؤثری در مدیریت 
رواناب هــا و جلوگیری از وقوع ســیل در 

بارندگی های اخیر داشته است.
پروژه های  دســتاوردهای  مهم تریــن  وی 
انجــام  شــده را مدیریــت و کنتــرل 21 
میلیــون مترمکعــب روانــاب در ســطح 
حوزه های آبخیز استان عنوان کرد و گفت: 
این طرح هــا منجر به نفــوذ 5.1 میلیون 
مترمکعــب آب به ســفره آب زیرزمینی، 
 93 هــزار مترمکعــب کنترل رســوب و 

266 هزار تن کنترل فرسایش شده است.

مقابله با سیل نیازمند توانمندسازی مناطق سیل خیز است

»کرمان«پنجهدرپنجهسیل

تأمین 20 هزار متر فرش برای سیل زدگان 
امداد  کمیته  رئیس  قدس:  اصفهان- 
امام)ره( آران و بیدگل گفت: با همکاری 
شــهرهای کاشان و آران و بیدگل بیش 
از 20 هزار مترمربع فرش برای مناطق 
ســیل زده جمع آوری و ارسال خواهیم 
فعالیت  بــه  اســماعیلی  کرد. حســن 
کمیته امداد در طــول روزهای پس از 
ســیل پرداخت و اظهار کرد: در روزهای اولیه ســیل با کمک مردم و خیران 
شهرســتان بیش از یک میلیارد و 300 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی 
به مناطق سیل زده خوزستان و لرستان ارسال کردیم که شامل 130 میلیون 
ریــال کمک نقدی مردم و خیران آران و بیــدگل و حدود 1 میلیارد و 200 
میلیــون ریــال کمک های غیر نقــدی از قبیل لباس، وســایل منزل، پتو و 

موادغذایی بوده است.
وی ادامــه داد: در این حوادث از طرف مردم و خیران کاشــان بیش از یک 
میلیارد و 200 میلیون ریال و شهر راوند بیش از 250 میلیون ریال به مردم 

سیل زده کمک شد. 

قارچ های وحشی در کمین سالمت شهروندان کردستانی
سنندج- ایســنا:  معــاون بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشکی کردستان گفت: 
50 نوع قارچ سمی مختلف در کردستان 
موجود است که هرکدام با عالئم خاص 

مشکالتی را به وجود می آورند.
فرزام بیدارپور اظهار کرد: بارش فراوان 
باران موجب شــده در استان کردستان 
انواع قارچ های ســمی رویش کنند که هرکدام از آن ها خصوصیات ویژه ای را 
دارند. وی افزود: قارچ های ســمی می توانند بر روی سیســتم عروقی، مغزی، 
کبدی، مشــکالت تنفسی و فشــار عصبی تأثیر بگذارند، اما بیشتر مشکالت 

گوارشی و نیز مرگ را به دنبال دارد.
وی در ادامه بیان کرد: قارچ هایی که در کنار درخت ها روییده شده درجه سم 

بیشتری دارند و همچنین کشنده هستند.
وی گفت: قارچ ســمی پس از مصرف یکســری عالئم هــای زودرس ازجمله 
اســهال، استفراغ، شــکم درد و خواب آلودگی را به دنبال دارد چنانچه در 24 
ســاعت اول مصرف کننده این عالئم ها را داشــت باید به مراکز بیمارستانی 

مراجعه کند.

قابلیت بومگردی در 4000 واحد روستایی مازندران
ساری-قدس: مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران گفت: 4000 

واحد مسکونی روستایی قابلیت بومگردی دارند.
محمدعلی  خانی با اشــاره به اینکه 224 روســتا به عنوان روســتاهای هدف 
گردشگری انتخاب شدند، اشتغال مولد، رونق تولید، توسعه پایدار روستاها و 
مهاجرت معکوس را از نتایج مثبت ایجاد روستاهای هدف گردشگری دانست.
وی ادامه داد: در این راستا برای مقاوم سازی 1000 واحد مسکونی تسهیالت 

بانکی اختصاص می یابد. 
وی برای اجرای طرح ناقص بومگردی در روستاها خاطرنشان کرد: ابتدا باید 
محیط روستاها آماده شود و در ادامه در زمینه گردشگری و عرضه محصوالت 

و صنایع روستایی اقدام گردد.
خانی در ارتباط با پیوســت فرهنگــی پروژه های بومگــردی توضیح داد: با 
همراهی و همکاری ســازمان میراث فرهنگی و مدیرکل روستایی استانداری 

درصدد اجرای پیوست فرهنگی در روستاها هستیم.
وی از اجرای طرح هادی در 1200 روستا خبر داد و گفت: با مشارکت مردم، 

طرح هادی در 1500 روستا اجرایی شده است.

۳ میلیون زائر نیمه شعبان 
وارد قم می شوند 

قم-قدس: معاون استاندار قم گفت: طبق 
پیش بینی سال های گذشته امسال نیز بیش 
از 3 میلیون زائر در نیمه شعبان وارد قم و 

مسجد مقدس جمکران می شوند. 
یونس عالی پور در ســالن جلســات مسجد 
مقــدس جمکــران گفــت: در طول ســه 
شــبانه روز منتهی به نیمه شعبان بیش از 
3 میلیون زائر وارد مسجد مقدس جمکران 

می شوند که بیشتر از مناسک حج است.
وی با اشــاره به برنامه های مســجد مقدس 
جمکــران در ارتباط با زائــران خارجی نیز 
اضافه کــرد: کمیته زائــران غیرایرانی برای 
استقبال، ترجمه، اطالع رسانی و مباحث دیگر 
پیش بینی  شده است. در مسجد مقدس نیز 
برنامه ویژه ای با عنوان سفیران آفتاب به چهار 

زبان زنده دنیا برگزار می شود.

سیل ۱0۹ مدرسه در 
خوزستان را تخریب کرد 

آموزش وپرورش  مدیــرکل  قدس:  اهواز- 
خوزســتان با اشــاره به درگیر شدن 461 
مدرســه با ســیالب و تخریب شدن 109 
مدرســه در سطح اســتان براثر این حادثه، 
گفت: افزون بــر 54 هزار و 163 دانش آموز 
مشــغول تحصیــل در این تعداد مدرســه 
تخریبــی بودند کــه بیانگــر اهمیت توجه 
فوری نسبت به بازسازی و بهسازی فضاهای 

آموزشی است. 
محمد تقی زاده با اشــاره بــه درگیری 14 
از  آموزش وپــرورش خوزســتان  منطقــه 
ســیالب اخیر، اظهار داشــت: با توجه به 
قابل  خسارات  انجام شــده  جمع بندی های 
 توجهی در حوزه فضای آموزشی به مناطق 

وارد شده است.

بحث سد جیرفت 
و باال آمدن 
بستر رودخانه 
هلیل، خطری 
است که بسیاری 
از کارشناسان 
هواشناسی 
و متخصصان 
ژئوفیزیک، بارها 
در مورد آن اخطار 
داده اند

بــــــــرش

میهن

خبر

خبر
9800507
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

نجفی خبر داد: طرح تقویت جایگاه سپاه در برابر آمریکا در کمیسیون امنیت تصویب شد     سیاست: علی نجفی خوشرودی، نماینده مردم بابل و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در نشستی که با حضور اعضای کمیسیون نمایندگان ارگان های ذی ربط برگزار شد، کلیات طرح قانونی دوفوریتی اقدام متقابل جمهوری اسالمی در برابر تروریستی خواندن سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی توسط ایاالت متحده آمریکا با اتفاق آرا به تصویب کمیسیون رسید و در ادامه عالوه بر ماده واحده، دو ماده از این طرح به تصویب رسید.

تأیید ادعای منتقدان درباره بی تأثیری FATF  توسط ظریف
بانک های اروپایی از ترس آمریکا حتی 

کمک به سیل زدگان را هم منتقل نمی کنند
سیاست: ظریف روز گذشته دلیل همکاری نکردن بانک های اروپایی برای ارسال کمک 
ایرانیان خارج از کشور به مردم سیل زده را ترس و نگرانی از اقدامات آمریکا دانست. وزیر 
امور خارجه که تالش داشــت از این طریق آمریکا را محکوم کند، به صورت تلویحی 
نظــرات منتقدان خود را نیز تأیید کرد کــه پیش از این بارها گفته بودند علت اصلی 
همکاری نکردن بانک ها و شرکت های اروپایی با ایران ترس از تحریم ها و جریمه های 

احتمالی آمریکاست نه نداشتن قوانین پولشویی یا مبارزه با تروریست.
پیش از این طرفداران FATF  بارها گفته بودند که اگر لوایح چهارگانه تصویب نشود 
ارتباطات بانکی هم حل نخواهد شد، البته ظریف خود نیز در جلسه مجلس اذعان کرده 
بود که تصویب این لوایح تنها بهانه را از آمریکا و اروپا خواهد گرفت. حال روز گذشته 
ظریف به شکلی دیگر به ریشه مشکالت روابط بانکی اعتراف کرد. البته در عین حال در 
رویکردی متناقض با اشاره به راه اندازی اینستکس ایرانی باز هم طوری سخن گفت که 

گویا همچنان امیدوار به اجرای تعهدات برجامی از سوی اروپاست. 
روز گذشته محمدجواد ظریف در حاشیه مراسم رونمایی از سایت دیپلماسی اقتصادی 
با اشــاره به اینکه اروپایی ها پس از خروج آمریکا از برجام، تعهدات متعددی را مطرح 
کردند، افزود: برای شروع اجرای آن تعهدات نیاز بود که اینستکس را راه بیندازند و این 
یک اقدام مقدماتی است. ما معتقدیم که حاال باید اروپایی ها برای مدت زیادی تالش و 
فعالیت کنند تا تعهداتشان را انجام دهند. اروپایی ها در اجرای تعهداتشان بسیار عقب 
هستند، آن ها نباید این طور تصور کنند که جمهوری اسالمی ایران منتظر آن ها می ماند. 
ما روابط بسیار خوبی با همســایگانمان داریم و سازوکارهای مشابهی را با بسیاری از 
کشورها راه اندازی کردیم که دارد عمل می کند. من نمی دانم اروپایی ها برای یک سازوکار 
مقدماتی چقدر وقت نیاز دارند.  وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
موانع موجود برای فرستادن کمک های نقدی به سیل زدگان نیز اظهار کرد: در این زمینه 
در حوزه اطالع رسانی اقدام وسیعی صورت گرفته و دولت آمریکا در موضع تدافعی قرار 
گرفته، تا حدی که اعالم کرده ما مانعی برای کمک ها نیســتیم، ولی این حرف آن ها 
خالف است. ما اسنادی را جمع آوری کرده ایم و به زودی منتشر خواهیم کرد که نشان  
می دهد بانک ها، حتی بانک هــای اروپایی به دلیل نگرانی از اقدامات آمریکا از پذیرش 
کمک های ایرانیان خارج از کشــور و مردم سایر کشورها که مایلند در کمک رسانی به 
ایرانی ها شرکت کنند، ممانعت کرده اند. وی با تأکید بر اینکه کمک رسانی بین المللی 
به معنای نیاز نیست و به معنی همدردی و همبستگی جهانی است که میان مردم وجود 
دارد، خاطرنشان کرد: این همبستگی جهانی به دلیل اقدامات تخریبی آمریکا و اقدامات 
غیرانسانی این کشور مورد مزاحمت قرار گرفته است. وزیر امور خارجه با تصریح به اینکه 
آمریکایی ها ناگزیر شدند تا کاری را که انجام می دهند تکذیب کنند، گفت: ما اسنادی 
را جمع آوری کردیم که ثابت می کند ایاالت متحده در این اقدام که می شود به عنوان 

جنایت علیه بشریت تعریف کرد، مشارکت فعال دارد.

ترامپ:
به سلمان گفتم اگر ما نباشیم، ایران ۲ هفته ای 

عربستان را می گیرد
فارس: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا که پیش از این هم اظهارات توهین آمیزی 
خطاب به سعودی ها مطرح کرده بود، در یک جمع خصوصی اظهارات مشابهی را تکرار 
کرده و مدعی شده اســت که در نبود حمایت های نظامی آمریکا از سعودی ها، ایران 
می تواند به سرعت عربستان را فتح کند. بر اساس کتاب تازه منتشر شده »قله ای )کنگره( 
که به جان دادن می ارزد؛ نبرد کنگره و آینده آمریکای ترامپ« نوشته »آنا پالمر« و »جیک 
شرمن« از روزنامه نگاران نشریه »پالیتیکو«، ترامپ در سپتامبر سال گذشته میالدی در 
جریان یک جلســه خصوصی با حامیان ملی حزب جمهوریخواه، به یادآوری سفری 
پرداخته که در سال ۲۰۱۷ به عربستان سعودی داشته است. او دیدارش با »سلمان بن 
عبدالعزیز« پادشاه سعودی را »خوب« توصیف کرده و ادعا کرده که در این دیدار به پادشاه 
سعودی گفته است: »پادشاه، اگر ما برویم، اگر ارتش ما برود، ایران دو هفته ای ]کشور[ 
شما را می گیرد. شما فقط ۲ تریلیون دالر اینجا ]سرمایه گذاری[ کرده اید. اما همه شما 

]هواپیمای شخصی بوئینگ[ ۷۴۷ دارید«.

 FATF سیاست/ رحمان حبیبی   سال گذشته داستان 
نهاد  این  و  رسید  پایان  به  آن  اسفندماه  بیانیه  با  ایران  در 
بین الدولی مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین 
کرد.  تمدید  مجدد  را  ایران  علیه  مقابله ای  اقدامات  تعلیق 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  که  شد  سبب  مهلت  همین 
با دقت بیشتری بررسی دو الیحه باقیمانده از لوایح چهارگانه 
FATF را در دستورکار خود قرار بدهد، بررسی که تاکنون 
ادامه داشته است و با اقدام خالف عرف بین الملل آمریکا مبنی 
بر قرار دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان نیروی 
تروریستی،  گروه های  فهرست  در  کشور  یک  رسمی  نظامی 
پایان  بیانیه  به  نگاهی  این حال  با  وارد مرحله جدیدی شد. 
سال FATF 9۷ نشان می دهد که چگونه آمریکا پشت پرده 

پروژه القای مهم بودن تهدیدها و اقدامات FATF است.
FATF در بیانیه اخیر خود ضمن آنکه مدعی شــد ایران 
مجدد از لیســت ســیاه این نهاد تعلیق شــده اســت، اما 
اصالحات انجام شده از سوی ایران را کافی نمی داند. بدین 
منظــور FATF با لحن تهدیدآمیــزی از ایران می خواهد 
که اگر تا ژوئن ســال ۲۰۱9 قوانیــن باقیمانده را مطابق با 
اســتانداردهای FATF تصویب نکند، نظارت بر شــعب و 
مؤسسات مالی این کشور را شدت می بخشد. در این بیانیه  
همــواره از اعضــای خود می خواهد تــا در روابط تجاری و 
معامالت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، توصیه شماره 

۱9 را مورد توجه قرار دهند. 
در این بیانیه، بدســت آوردن اطالعات درباره دالیل معامالت 
مدنظر و همچنیــن انجام نظارت بر افزایش معامالت تجاری، 
با افزایش تعداد و زمان کنترل اعمال شــده و انتخاب الگوهای 
معامالتی که نیاز به بررسی بیشتر دارند، مورد تأکید قرارگرفته 
اســت. در این بیانیه عالوه بر اقدام شناخت مشتری به صورت 
تقویت شده که از سال ۱۳9۵ تاکنون پیگیری می شود، اقدام 

H ذیل توصیه شماره ۱9 نیز به آن اضافه  شده است.

FATF استقالل نداشتن 
موافقان تصویــب لوایح مرتبط با FATF، نگاه خوشــبینانه 
به این نهاد دارنــد و معتقدند که اگر ایران درخواســت های 
FATF را انجام دهــد، می تواند مبادالت بانکی را تســهیل 
کند. اما شــواهد نشــان می دهد که این نهاد مستقل نیست 
و تحت تأثیر سیاســت قدرت های بزرگ ازجمله آمریکا قرار 
دارد. ازآنجایی که دشــمنی های آمریکا علیه ایران محرز است 
و از هر روشــی ســعی دارد ایران را تحت تأثیر سیاست های 
خود قرار دهد، بعید نیســت که آمریکا از FATF در راستای 
پیشبرد اهداف خودش اســتفاده کند. چه بسا مواضع مقامات 
آمریکایی به خوبی چنین سوءاســتفاده هایی را نشان می دهد. 

برای نمونه زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم 
مالی در وزارت خزانه داری آمریکا، FATF را شــرط ضروری 
برای سخت تر کردن شــرایط ایران و در تنگنا قرار دادن این 
کشــور می داند و از FATF می خواهد تا در مورد نظام مالی 
ضد پولشــویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند. این اظهارات 
به خوبی نشان می دهد که آمریکا برای دقیق تر شدن تحریم ها 
نیاز بسیار زیادی به اجرای اســتانداردهای FATF در ایران 
دارد و وزارت خزانه داری آمریکا از FATF به عنوان یک بازوی 

قدرتمند در این راستا استفاده می کند.

 یک نمونه از رفتار دوگانه FATF؛ 
فرق استونی و ایران چیست؟

عالوه بــر مواضع مقامات غربی، باید بــه برخورد دوگانه این 
نهاد که نتیجه سیاســت های آمریکا در این نهاد اســت، نیز 
توجه شــود. برای نمونه این نهاد در بحث مبارزه با پولشویی 
رفتار یکســانی از خود بروز نمی دهد. ایــران باوجود آنکه در 
بحث مبارزه با پولشــویی قوانینــی را در داخل تصویب کرده 
و در مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز به تأیید رسیده، اما 
FATF در بیانیــه اخیر خود این قوانین را قبول نداشــته و 
خواســتار تطبیق این قوانین با اســتانداردهای خود است. در 
مقابل، برای استونی که پایتخت پولشویی جهان است، چنین 

ســختگیری هایی وجود ندارد. بر اساس آمارهایی 
که از سوی بانک مرکزی استونی منتشر شده، در 
طول ۱۰ ســال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷، بیش از ۱۰۰۰ 
میلیارد دالر پولشــویی در بانک های این کشــور 
صورت گرفته است. بااین حال FATF این کشور 

را در لیست سیاه خود قرار نداد.

FATF استانداردهای رو به تکامل 
یکی از مسائلی که باید در مورد FATF توجه داشت، 
بحث استانداردهای این نهاد است. این استانداردها از 
زمان پیدایش FATF تاکنون به خاطر نفوذ قدرت ها 
در آن، رو به تکامل بوده اســت. چنان که FATF در 

سال ۱9۸9 با هدف مبارزه با پولشویی )AML( آغاز به کار کرد. 
در ســال ۲۰۰۱ نیز به دلیل حمله بــه برج های دوقلوی آمریکا و 
تصویب »الیحه میهن دوســتی آمریکا« که برای مقابله با حمالت 
تروریســتی شکل گرفته بود، بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
)CFT( نیز به رسالت های این نهاد افزوده شد. همچنین در سال 
۲۰۰۸ نیز فرایند تکامل این نهاد ادامه پیدا کرد و مباحث مربوط 
به مقابله با تأمین مالی اشاعه ای )CFP یا سالح های کشتارجمعی 
یا WMD( نیز به آن اضافه شد. روند رو به تکامل استانداردها و یا 
به تعبیری بهتر رسالت های این نهاد همچنان ادامه خواهد داشت و 

موضوعات مربوط به تفسیر وسیع تر از تروریسم و مسائل منطقه ای 
را در بر خواهد گرفت. پیش بینی افزایش رســالت های FATF را 
می توان در مواضع برخی از مقامات این نهاد 
جست وجو کرد. مارشال بیلینگزلی، رئیس 
 ،)FATF( آمریکایی گروه ویــژه اقدام مالی
ایران را بزرگ ترین حامی تروریسم در جهان 
می داند و معتقد است که ایران ضمن تأمین 
مالــی گروه هایی مانند حــزب اهلل، حماس 
و دولــت ســوریه، برنامه موشــکی خود و 
بی ثبات سازی منطقه را هم پیش می برد. با 
توجه به چنین موضع گیری های خصمانه ای 
که نسبت به ایران وجود دارد، اخیراً آمریکا 
نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در لیست 

به اصطالح تروریستی خود قرار داد.
بدین ترتیب، اگر ایــران لوایح پالرمو و 
CFT را در مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به تصویب 
برســاند، بنا بر باز بودن دامنه رسالت های FATF، امکان 
اینکه بهانه های جدیدتری مطرح شود، زیاد خواهد بود. در 
 FATF این صورت اگر ایران لوایح مزبور را تا مهلت مدنظر
به تصویب نرساند، مشکل خاصی متوجه ایران از سوی این 
نهاد نخواهد شــد. اگر در مبادالت بانکی و تجاری کشــور 
مشکل ایجاد شود، این مشکالت نه به خاطر عملیاتی شدن 
تهدیــد FATF به نظارت فزاینده ذیــل اقدام H، بلکه به 

خاطر تحریم های ثانویه آمریکاســت. مقامات دولت آمریکا 
بــا تحریم های ثانویــه و القای این تصور که انجام نشــدن 
درخواســت های FATF موجب افزایش مشــکالت بانکی 
کشور شده است، ســعی خواهند داشت تهدید FATF را 
در نــگاه ایران مهم جلــوه دهند تا از ایــن طریق، با وادار 
کــردن ایران به انجــام درخواســت های FATF )بخوانید 
درخواســت های خود( و شــفافیت حاصل از آن، اثرگذاری 

تحریم های خود را بیشتر کنند.

 تعلیق؛ ابزاری برای آسیب پذیری بیشتر
تعلیق های سلسله وار ایران از لیست سیاه FATF )هرچند که 
ایران در لیست سیاه قرار دارد( همچنان ادامه خواهد داشت و 
آن ها تا زمانی که ایران رسالت های فعلی این نهاد و رسالت های 
بعــدی را که در آینده در دســتورکار خود قرار می دهند انجام 
ندهد، بــه این تعلیق ها و تهدیدات خودشــان ادامه می دهند. 
تهدید بیانیه اخیر نشان می دهد که تنها راه ممکن برای مقابله 
با چنین سیاســتی، عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT اســت. 
چه بســا اگر این لوایح نیز تصویب شود، به خاطر شفافیت های 
ایجادشــده از یک ســو، آمریکا می تواند تحریم های خودش را 
شــدت بیشتری ببخشد و از سوی دیگر به خاطر نفوذی که در 
FATF دارد، می تواند با تهدید ایران به فشار بیشتر )که حاصل 
تصویب لوایح پالرمو و CFT است( موضوعات دیگری از قبیل 

CFP را از ایران درخواست کند.

آیا تهدیدهای گروه ویژه اقدام مالی )FATF( علیه ایران مهم است؟ 
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  جهان  نگرانی برخی سیاستمداران، تحلیلگران 
و اتــاق فکرهای آمریکایی در مــورد تأثیر منفی 
رفتــار قلدرمآبانه رئیس جمهــور ایاالت متحده 
در صحنه جهانی بر منافع واشــنگتن، انگار رنگ 
حقیقت به خود گرفته و واکنش برخی کشــورها 
علیه سیاست های زورگویانه کاخ سفید را به دنبال 
داشته است. دونالد ترامپ که در چارچوب تئوری 
»مرد دیوانه« از زمان روی کار آمدن با نقض عهد، 
واشنگتن را از بسیاری توافق های بین المللی بیرون 
کشیده و با چنگ و دندان نشان دادن سعی داشت 
منافع بیشتری برای آمریکا کسب کند، امروز نتیجه 
ای خــاف آنچه مورد نظرش بــود را دریافت می 
کند. اگرچه هدف ترامپ از این اقدامات ترساندن 
دیگر کشورها و کسب منفعت است، اما هزینه های 
اجرای این سیاست آن هم با وضعیت فعلی آمریکا 
که درگیر کاهش توان نظامی و اقتصادی اســت، 
بیشــتر از منافع آن بوده اســت. اقدامات رئیس 
جمهور ایاالت متحده عاوه بــر ایجاد نارضایتی 
در همپیمانان نزدیک واشــنگتن )اتحادیه اروپا، 
کانادا، ژاپن، ...(، اتحاد بیشــتر دولت های مخالف 
سیاســت های آمریکا را برای ایستادگی در مقابل 
قلدری و تصمیم گیری های یکجانبه کاخ سفید به 
همراه داشته است. در راستای همین حقیقت است 
که رئیس جمهور کوبــا در واکنش به تهدیدهای 
مقامات دولت ترامپ علیه هاوانا، به جای کرنش در 

مقابل آمریکا دستور تقویت بخش های اقتصادی و 
دفاعی کشورش را صادر کرد. »میگوئل دیاز کانل« 
کــه در مجلس ملی صحبت می کــرد از آمادگی 
کشورش جهت ایستادن مقابل فشارهای کاخ سفید 
خبر داده و تأکید کرد که کوبا به خاطر فشار آمریکا 
از اصول خود عقب نشینی نخواهد کرد. روز جمعه 
نیز وزیر اقتصاد کوبا با بیان اینکه این کشــور باید 
»کمربند خود را محکم تر ببندد« خواستار آن شده 
بود تا جایگزین های جدیدی برای واردات کاالهای 
اساسی به این کشور به جای آمریکا معرفی شوند. 
گفتنی است »مایک پنس« معاون رئیس جمهور 
آمریکا چهارشنبه شب در نشست شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد مدعی شد که آمریکا بزودی 
اقدامات جدیــدی علیه کوبا انجام خواهد داد. وی 
دلیل این اقدام را نفوذ مخرب کوبا در ونزوئا عنوان 
ســاخت. این در حالی است که به موجب اقدامات 
دولت ترامپ، روابط کوبا و آمریکا در بدترین شرایط 

ممکن قرار گرفته است. 
از ســوی دیگر رئیس جمهور ونزوئا نیز با هدف 
تقویت کشورش برای مقابله با توطئه های خارجی 
که از واشنگتن هدایت می شود، دستور گسترش 
»نیروهای داوطلب مردمی« را صادر کرد. »نیکاس 
مادورو« گفته است قصد دارد شمار نیروهای مسلح 
را تا پایان سال جاری به 3 میلیون نفر افزایش دهد. 
آمریکا با بهره برداری از مشکات داخلی ونزوئا، از 

ابتدای بحران این کشور و در راستای سقوط دولت 
قانونی، از خوان گوآیدو، رهبر مخالفان حمایت و از 

هیچ کمکی به او دریغ نکرده است.
کمی دورتر، علم مخالفت با سیاست های زورگویانه 
ترامپ در منتهی علیه جنوب شــرق آســیا هم 
برافراشته به نظر می رسد. در همین راستا و در حالی 
که دومین دور مذاکرات میان رهبران آمریکا و کره 
شمالی چندی پیش در ویتنام بدون دستیابی به 
هیچ هدفی با شکست کامل مواجه شده بود، رهبر 
کره شــمالی ضمن تأکید بر ضرورت افزایش توان 
دفاعی کشــورش اعام کرد: تضمین صلح فقط با 
وجود قدرت نظامی مستحکم امکان پذیر است. کیم 
جونگ اون با تأکید بر پایبندی اصل دفاع از خود 
و همزمان تقویت قدرت نظامی کشورش، تقویت 
قدرت دفاعی را ضمانتی قوی برای حفظ حاکمیت 

و استقال کره شمالی عنوان کرد. 
وزیر خارجه روسیه نیز روز شنبه در سخنانی در 

بیست و هفتمین مجمع شورای سیاست خارجی 
و دفاعی این کشــور در توصیف سلطه گری های 
واشــنگتن گفت: آمریکا در پی غــرق کردن و 
فشار وارد آوردن به کشورهای دیگر جهت حفظ 
استثناگرایی خود در جهان است. سرگئی الوروف 
با بیان اینکه عدم تمایل آمریکا برای کنار آمدن با 
واقعیت های قرن بیســت و یکم هزینه زیادی به 
دنبال دارد، اظهار داشــت: آمریکا هنوز قدرتمند 
اســت، اما  در مجموع تأثیر نفوذ این کشــور در 
جهان  کاســته شده است. وی با اشاره به مواضع 
یکجانبه ســردمداران کاخ سفید که به متشنج 
شدن بیشــتر صحنه بین المللی انجامیده است، 
این اقدامات را در راســتای سرپوش گذاشتن بر 
شکست های آمریکا دانسته و تأکید کرد که روسیه 
و چین در شورای امنیت با اقدامات واشنگتن که 
در راســتای نقــض قوانیــن بین المللی صورت 

می گیرد، مقابله خواهند کرد. 

ایرنا: با وجود ادامه مخالفت مردم ســودان 
بــا اقدامات ارتش که در راســتای مصادره 
انقاب صورت می گیرد، عربســتان، امارات 
و بحرین ضمن اعام حمایــت از اقدامات 
شــورای نظامی انتقالی، ارسال کمک های 
بشردوســتانه ای بــرای ســودانی ها را در 
دســتورکار خود قرار دادنــد. این در حالی 
است که گروه های معارض سودانی با صدور 
بیانیه ای مشترک مخالفت خود با اقدامات 
»عبدالفتاح البرهان« رئیس جدید شورای 
نظامی انتقالی را اعام و بر ادامه اعتراضات تا 

تحقق خواسته شان تأکید کردند.

تســنیم: دموکرات های کنگره هشدار 
دادند که تا ۲3 آوریل باید تکلیف مالیات 
پرداخت شده از ســوی ترامپ مشخص 
شود و سرپیچی از این اقدام می تواند منجر 
به ارجاع پرونده به دادگاه عالی آمریکا شود. 
میک مولوانی رئیس کارکنان کاخ سفید اما 
این درخواست  را »حربه سیاسی« دانسته 
و رد کرد. تا زمــان رقابت های انتخاباتی 
۲۰۱۶، رویه معمول بــر این بود که فرد 
نامزد اظهارنامه مالیاتی خود را در اختیار 
عموم می گــذارد، اما ترامــپ از این کار 

خودداری کرد.

مهر: حدود ۱۰ هزار تن از مردم صربستان 
در اعتــراض به سیاســت های دولت این 
کشور تظاهرات کرده و خواستار استعفای 
»الکســاندر ووچیچ« رئیــس جمهوری 
شدند. برقراری دموکراسی، آزادی بیان و 
مطبوعات از جمله مطالبات مردم اســت. 
مخالفان دولت آلبانی نیز در تجمعی مقابل 
دفتر نخست وزیر، قصد شکستن درب ها را 
داشتند که با ممانعت پلیس مواجه شدند. 
مخالفان به فساد و بی کفایتی کابینه دولت 
تیرانا اعتراض داشته و خواستار استعفای 

»ادی راما« هستند. 

فارس: دولت جدید تشکیات خودگردان 
بــا وجــود مخالفت گســترده گروه های 
فلسطینی مانند حماس و جهاد اسامی 
با نخست وزیری »محمد اشتیه« سوگند 
یاد کرد تا اقدامی در راســتای تشــدید 
اختافات داخلی باشــد. دولت جدید ۱۶ 
وزیر جدید دارد و پنج تن از وزرا مناصب 
خــود در دولت قبلی )به نخســت وزیری 
رامی الحمداهلل( را حفظ کرده اند. حماس 
تشکیل کابینه جدید از سوی جنبش فتح 
را »انحصارطلبی« خوانــده و این اقدام را 

گامی در تداوم دو دستگی عنوان کرد.

 دیدار رئیس جمهور سوریه با مشاور امنیت ملی عراق

اسد:سرنوشتمنطقهراتنهاملتهایآنتعیینمیکنند

پشت ویترین

  جهان   مشــاور امنیت ملی عراق در سفر به 
سوریه با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. بر 
اساس گزارش شبکه »االخباریه«، بشار اسد در 
این دیدار بر تقویت روابط میان دو کشــور در 
راستای منافع دو ملت و غلبه بر هسته تروریسم 
تأکید کرده اســت. شبکه المیادین نیز گزارش 
داد که رئیس جمهور ســوریه در دیدار مذکور 
اعام کرده، سرنوشت منطقه را تنها ملت های 
آن ها تعیین می کنند و اتفاقات کنونی در سطح 
منطقه و بین الملل می طلبد که سوریه و عراق 

بــه اقدامات در راســتای حفظ حاکمیت خود 
ادامه دهند. فالح الفیاض هم در این دیدار تأکید 
کرد، قدرت ســوریه و پیروزی آن بر تروریسم 
به مثابه پیروزی برای عراق اســت، همان گونه 
که هر پیروزی نظامی عراق در راســتای ثبات 
سوریه است. الفیاض دی ماه سال گذشته هم 
در سفری به دمشق با بشــار اسد دیدار و نامه 
»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر این کشور را 
به وی تقدیم کرد. در همین راستا وبگاه عراقی 
»بغداد الیوم« اواخر ســال گذشته گزارش داد، 

بشار اسد قصد دارد بزودی به عراق سفر کند . 
از سوی دیگر منابع دیپلماتیک سفارت اندونزی 
در ســوریه اعام کردند که این کشــور سفیر 
جدیدی را برای سفارت خود در دمشق تعیین 
کرده اســت. روزنامه الوطن سوریه نیز نوشت: 
جاکارتا واجد فوزی را به عنوان ســفیر جدید 
خود در سوریه تعیین کرده است. او پس از پایان 
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اندونزی در 
۱۷ آوریل، فعالیت خود را شروع خواهد کرد. به 
گفته این منابع واجد فوزی قباً سفیر اندونزی 

در یمن بوده است. گفتنی است در پی فروکش 
کردن بحران ســوریه در چند ماه اخیر، امارات 
متحده عربی و بحرین ســفارتخانه های خود را 
در دمشق بازگشــایی و دیگر کشورهای عربی 
در صف بازگشت به دمشق هستند. همچنین 
تاش هایی نیز برای بازگشت دولت دمشق به 

اتحادیه عرب در جریان است.

تحلیل
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 احمد المسماری، سخنگوی نیروهای موسوم به »ارتش ملی« 
به فرماندهی خلیفه حفتر و مستقر در شرق لیبی، ترکیه را به 

انتقال نیروهای »جبهه  النصره« از سوریه به لیبی متهم کرد.

»حامد کرزای« رئیس جمهوری سابق افغانستان در خصوص 
احتمال حضور در دولت های آتی این کشــور تأکید کرد: من 

برنامه ای برای بازگشت به قدرت در صحنه سیاسی ندارم.

برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در جریان بازدید از مقبره 
دسته جمعی قربانیان جنایت صدام علیه شهروندان ُکرد عراقی 
در عملیات موسوم به »انفال« تأکید کرد: ما نباید اجازه دهیم 

حاکمیت دیکتاتوری بعث صدام بار دیگر به عراق بازگردد.

» نیرماال ســیثارامان« وزیر دفاع هند تأکیــد کرد از اعمال 
تحریم های احتمالی آمریکا علیه دهلی نو بابت خرید سامانه 

موشکی اس 4۰۰ روسیه جلوگیری خواهیم کرد.

وقتی تئوری »مرد دیوانه« برای آمریکا نتیجه معکوس به بار می آورد

ترامپ علیه دنیا، دنیا علیه ترامپ
بدون تیتر

اتاق فکر

سی ان ان: بــر اساس اعام سازمان اطاعات 
مخفی اروپــا، روســیه ســعی دارد از طریق 
شبکه های اجتماعی و رسانه های چند زبانه در 
انتخابات پارلمانی اروپا که قرار است در ماه می 

برگزار شود، نفوذ داشته باشد.
القدی العربی: در حالی که نیروهای حشــد 
شــعبی عراق نقش گســترده ای در آزادسازی 
کشــور از چنگ داعش داشته و در حال حاضر 
نیز نقش مهمی در تأمین امنیت دارند، اما ایاد 
عاوی نخســت وزیر پیشین عراق در سخنانی 

خواستار انحال این نیروی مردمی شد.
»سبق«: چاپ عربســتان مدعــی شد، تعداد 
زیادی از ســرمایه گذاران عربســتانی و اعراب 
خلیج فارس اقدام به بیرون کشیدن سرمایه های 
غیرنقدی خود از اســتانبول پــس از اظهارات 

رئیس جمهوری ترکیه درباره ریاض کرده اند. 
یونهاپ نیوز: پیونگ یانگ از بابت تحویل دو 
فروند اف-3۵ آمریکایی، از کره جنوبی انتقاد و 
این اقدام را تهدیدآمیز و به دور از حســن نیت 

تعبیر کرد.

میدلایستمانیتوربررسیکرد
تشابه نقش ارتش در 

اعتراضات سودان و مصر 
پایگاه تحلیلی »میدل ایســت مانیتور« در 
یادداشــتی به تحوالت ســودان پرداخته و 
نوشت: تظاهرات مردمی که از ۱9 دسامبر در 
سودان در اعتراض به گرانی نان آغاز شده بود، 
با ادامه اعتراضات به انقاب در این کشــور و 
نهایتاً به کودتا منجر شــد. درس های زیادی 
است که باید از اعتراض ها بیاموزیم؛ نخست 
آنکه نیــروی نظامی در صورت الزم می تواند 
تغییر موضع دهد و در کنار مردم قرار بگیرد 
و دوم آنکــه خرابی های جنــگ در منطقه 

فرسودگی جنگی به دنبال خواهد داشت. 
در ادامه ترجمه این مطلب آمده است: در مصر 
دولت محمد مرسی که به طور دموکراتیک 
تعیین شده بود، پس از چند ماه توسط ارتش 
و با ادعای »خواست مردم« توسط نظامیان 
سرنگون شد و این به ما می آموزد که ارتش 
چه نقش تأثیرگذاری می تواند داشته باشد. در 
سودان نیز دعوت مردم از ارتش برای پیوستن 
به آن ها نتیجه معکوس داشــت. با سرنگونی 
عمر البشــیر پیروزی در قالب کودتا در حال 
شکل گیری است که این شــکوه تظاهرات 
مردمــی را از بین می برد. در نتیجه موقعیت 
ارتش بدون آنکه از پیش برنامه ریزی شــده 
باشد، به موقعیت حساسی تبدیل شده است. 
نکته دیگر اینکه تظاهرات در ســودان مانند 
بسیاری کشــورها در خاورمیانه با »افزایش 
قیمت نان« آغاز شد. »انتفاضه نان« در مصر 
در ژانویه ۱9۷۷ نتیجه افزایش قیمت نان بود. 
اردن، لبنان و مراکش نیز تجربه شورش های 
مخربی را در این زمینه داشــته اند. افزایش 
در قیمــت نان معموالً اثــری زنجیروار دارد 
که به افزایش قیمت دیگر مایحتاج اساســی 
می انجامــد در نتیجه قدرت آن را دارد که به 
عنوان یک نیروی محرکه ای مردم را به حرکت 
وا دارد. در منطقه ای که شکایت های سیاسی 
بندرت به گوش می رســند، نان می تواند این 

مردم را به اعتراض وا دارد.
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برگزیت ناتو را به چالش می کشد؟
مهر: »اندرو اریکســون« افســر سیاســی ـ نظامی ایاالت متحده آمریکا در 
مقالــه ای با عنوان »برگزیت منادی کاهش قــدرت انگلیس - آمریکا« که در 
سایت تحلیلی »دفنس وان« منتشر شد، به بررسی پیامدهای خروج انگلیس از 

اتحادیه اروپا بر امنیت ملی آمریکا پرداخته است.
در بخشی از این مقاله آمده است: بسیاری از آمریکایی ها و بیشتر بریتانیایی ها 
بــر این باورند که خــروج بریتانیا از اتحادیه، منافــع امنیتی ایاالت متحده را 
تقویت خواهد کرد. اما واقعیت این اســت که پیامدهای برگزیت و تأثیر آن بر 
روابط آمریکا - انگلیس بســیار عمیق و تا حد زیادی منفی خواهد بود. هر دو 
دولت اوباما و ترامپ پاســخ مناسبی به برگزیت نداده اند. مداخات کاخ سفید 
در برگزیت فاقد مهارت الزم بوده و زمانبندی مناسبی نداشته است.باید گفت 
آمریکا دارای منافع امنیت ملی مهمی در اروپاست. آمریکا از مشارکت اقتصادی 
و سیاســی با اتحادیه اروپا در مقابل تهدیدات کشورهایی که ارزش های آن را 
به اشتراک نمی گذارند، بهره می برد. آمریکایی ها خواهان وجود اتحاد آتانتیک 
شــمالی قوی جهت شناسایی تهدیدات خارجی هستند. باالتر از همه آن ها به 
یک اروپــای دموکراتیک و موفق نیاز دارند که نیروهــای ضد دموکراتیک را 
پرورش نمی دهد. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تقریباً مشــخص اســت که 
این منافع مهم آســیب می بینند. انگلیس به عنوان مهم ترین شریک امنیتی 
و اطاعاتی آمریکا به طور همزمان عضو اتحادیه اروپا و عضو ناتو اســت و این 

موقعیت منحصر به فردی بوده که برای آمریکا بسیار مهم است. 
بریتانیــا نظارت بر اتخاذ تصمیمات امنیتی اتحادیه اروپا را با از دســت دادن 
مأموران عالی رتبه خود در این نهاد از دســت خواهد داد. باید گفت بســیاری 
از اثــرات برگزیت فوری خواهند بود و اختافات سیاســی بین بروکســل و 
واشنگتن تشدید خواهد شد. همان طور که تقاضا برای اصاح ساختار شورای 
امنیت ســازمان ملل زیاد می شــود، بریتانیای پس از برگزیت دیگر نمی تواند 
بر حمایت اتحادیه اروپا جهت حفظ کرســی خود در شــورای امنیت سازمان 
ملل حســاب کند. تأثیر برگزیت بر اتحاد آتانتیک ممکن است مرگبار باشد. 
لندن تاش های بی بهره فرانسه و آلمان جهت ساختن هویت امنیتی و دفاعی 
اروپایی با اولویت بندی نگرانی های اروپای فراتر از اتحاد آتانتیک شــمالی را 
خنثــی کرد. با ناتوانایی انگلیس در مدیریت جاه طلبی های فرانســه ـ آلمان 
برای ایجاد یــک نیروی امنیتی اروپایی درون هویــت امنیتی و دفاعی اروپا، 
دعاوی قاره ای افزایش خواهد یافت و ناتو به چالش کشــیده خواهد شد. باید 
گفت که خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا برای این اتحادیه و ناتو عواقب منفی 

در پی خواهد داشت.
حال باید دید که آیا برگزیت به نفع انگلیس خواهد بود یا نه؟ در سطح جهانی 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ناسیونالیســت ها را جســورتر خواهد کرد. رأی 
گیری در بریتانیا نشان می دهد کسانی که به برگزیت رأی دادند، اغلب پدیده 
مهاجرت را به عنوان یک عامل اصلی در تصمیم گیری های خود مطرح کرده اند. 
این احساســات محدود به انگلستان نیست. اگر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
بدون دردســر باشد، سپس لهســتان، مجارها، و چک ها ممکن است جسورتر 
شــوند. انگلیس با برگزیت از بین نخواهد رفــت، اما قدرت آن کاهش خواهد 
یافــت. همان طور که نمای کلی جهان پس از برگزیت روشــن تر می شــود، 
واشــنگتن باید خود را برای کاهش قدرت و نقش انگلیس، اتحادیه اروپای پر 
ســر و صدا، به چالش کشیده  شدن شورای امنیت سازمان ملل متحد، کاهش 
قدرت ناتو و استقال اسکاتلند آماده کند. هیچ یک از این موارد به سود ایاالت 
متحده آمریکا نبوده و پیامدهای منفی برای امنیت ملی این کشور در پی دارد.

  نمابر تحریریه:     3۷۶۱۰۰8۷ -3۷۶84۰۰4  )۰۵۱(
  امور مشترکین:                3۷۶۱8۰44-۵    )۰۵۱(
  روزنامه گویا:                       3۷۶۵۱888    )۰۵۱(
  روابط عمومی:                    3۷۶۶۲۵8۷     )۰۵۱(
  ارتباطات مردمی:                3۷۶۱۰۰8۶     )۰۵۱(
  سازمان آگهی ها:                       3۷۰88    )۰۵۱(
)۰۵۱(   3۷۶۲8۲۰۵                                              
                                      فاکس: 3۷۶۱۰۰8۵  )۰۵۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             ۵۷۷- 9۱۷3۵  
  تلفن:                           )9 خط(  3۷۶8۵۰۱۱ )۰۵۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                      ۶۱8۲   و   ۶۶93۷9۱9 )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶938۰۱3  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

 انعکاس

اعالم حمایت عربستان از 
کودتا در سودان

دومینوی اعتراضات مردمی 
در شرق اروپا

مالیات؛ چالش جدید 
دموکرات ها و ترامپ

»عباس« و دولت انحصاری 
در فلسطین 

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد

/ع
۹۸
۰۰
۱۹
۲

آگهى مناقصه عمومى
نوبت دوم

 ﹤﹞︀﹡ ︉﹢︭︑ ا︨︐﹠︀د ﹤︋ ﹤︣داری ︋︪ــ︣و︫
﹢رای  ︫﹞︀ره ٩٧/۵/٢٣۴٢ ﹝﹢رخ۴/٩٧/١٢︫ 
﹝︐︣م ا︨ــ﹑﹝﹩ ︫ــ︣ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ 
 ﹤︪ــ︣و  ︋︣ــ  ︫﹩︑︀﹞︡ ︋ــ﹥ وا﹎ــ︢اری ا﹝﹢ر︠ 
︫ــ︀﹝﹏ (ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ر﹁️ و روب، ︗﹞︹ آوری 
ز︋︀﹜ــ﹥ و ︎︧ــ﹞︀﹡︡﹨︀ی  ︠︀﹡﹍﹩- ﹡﹍ــ︡اری و 
 (﹤︋︪︣و ︫︣ ︴︨ ︤︊ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ﹁︱︀ی ︨ــ
️ ﹨︀ی  را از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︫ــ︣﹋
﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن  ﹡﹞︀ــ︡  وا﹎ــ︢ار  ︮﹑﹫︐ــ︡ار 
︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵ــ﹑ع از ︫ــ︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋︀ 
واــ︡ ﹝︀﹜ــ﹩ ︫ــ︣داری ︋︪ــ︣و﹥ ︋︪ــ﹞︀ره 
︀︮ــ﹏  ٠۵۶٣٢٧٨٧١۵٧دا︠﹙﹩١٣٩︑﹞ــ︀س 
 ️︀ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︨ــ﹁︀ــ️ در︗ و
 www.boshrooyeh.ir ︣داری ︋﹥ آدرس︫ــ
و︀ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ www.setadiran.ir   ﹝︣ا︗︺﹥ 
 ﹤ ﹡﹞︀﹫︡./آ︣︠ــ﹟ ﹝﹙ــ️ ︑﹢ــ﹏ ا︨ــ﹠︀د︋ 

︫︣داری: ﹝﹢رخ ۵/١٣٩٨/٠٢
 ﹤︪︣و ︣دار︋   ︫﹩﹛﹑  ︋﹟﹫︧ 
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﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای  (﹡﹢︋️ دوم)  
( ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز   ١٣٩٨٫١۵٣ )

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران/ منطقه ساري
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : وا﹎︢اری ︖﹞﹩ ︨︐︀د، ﹝︖︐﹞︹ ︋︀︋﹙︧︣، ﹡﹢ا﹩ ︑︀︋︺﹥ و ︗︀﹍︀ه ︫︣﹋︐﹩ آ﹐︫️ ﹝﹠︴﹆﹥ ︨︀ری

︑︀ر﹞ ،﹙️ و ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝﹏ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر دو﹝﹫﹟ آ﹎﹩ روز﹡︀﹝﹥ (٩٨/١/٢۶) ︑︀ ︑︀ر ٩٨/٢/٧ و 
︀﹋︀ت ︑︱﹞﹫﹟ (ا﹜︿)، ا︨﹠︀د و   ︎﹏﹢︑ و ︫︡︀  ︋﹩﹞ http://monaghese.niopdc.ir و http://iets.mporg.ir ︀ی︐︀ــ ︣دا︫ــ️ از︨   ︋﹏︋︀﹇
︀ری  ︀ری، ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹈ ︗︀ده︨  ﹥ آدرس:︨  ︀﹋️ ︗︡ا﹎︀﹡﹥︋   ︎﹤ ــ︡ه در︨   ︫︣﹞ رت ﹐ک و﹢︭ ﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ (ج)︋  ﹝︡ارک ﹝﹠︀﹇︭﹥ (ب) و︎ 

﹡﹊︀، ︗﹠︉ ا﹡︊︀ر ﹡﹀️ ︨︀ری، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ︎﹫﹞︀﹡︀ ︑﹙﹀﹟ : ۵ -٣٣٢٨٠٠٣٠-٠١١ دا︠﹙﹩ ٢٢٣٢ و ٢٣۴١ 
︋︣آورد ﹝︺︀﹝﹙﹥ : ١٩,٢٨٧,٣۶۵,٩٩٠ ر︀ل 

︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت : ︑︀ ︨︀︻️ ١۵روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٢/٧
 ﹤ارا ︀ ︀﹋︀ت︋   ︎﹩︀︪﹎︀ز ︀︫︡. ︱﹢ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︗﹙︧﹥︋  ︊ روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٢/٨ ﹝﹪︋  ــ︀︻️ ٩︮  ︀﹋︀ت :︨   ︎︩︀︪ــ﹎ ︀ر︑

﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ دارای ﹝︣ و ا﹝︱︀ء ﹝︖︀ز ︑︺︡آور ︋﹑﹝︀﹡︹ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︗﹙︧ــ﹥ ︑﹢︗﹫﹩ : ︗﹙︧ــ﹥ ︑﹢︲﹫ و ︑︪︣ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٢/٣ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ︫︣﹋️ 

(︨︀﹜﹟ ︑︡︋﹫︣) ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
** ︡︋﹩ ا︨️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ︋︀ ﹨︣ ︑︺︡اد ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه ای ﹝﹫︧︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

﹡ــ﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر: ︑︱﹞﹫ــ﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹊﹩ از ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹝︺︐︊︣ در آ﹫﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝︭﹢ب 
ــ︣﹋️، ︧ــ︀ب  ︀﹡﹊﹩ ﹝︖︀ز︫  ــ︍︣ده︋  ــ︍︣ده ﹡﹆︡ی، ︧ــ︀ب︨   ︨︤رت وار﹢ ︀︫ــ︡. (در︮  ﹞︊﹙︼  ٩۶۴,٣۶٨,٣٠٠ ر︀ل ﹝﹩︋  ١٣٩۴/٩/٢٢ و︋ 

دو︵︣﹁﹥ ︫﹞︀ره ٩٢٠٠٠١۵١٧۴ ︋︀ ︫﹠︀︨﹥ ︎︣دا︠️ ١۶١٠٠٠٠٠٠١٧ ﹡︤د ︋︀﹡﹈ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ ا﹡﹆﹑ب ︨︀ري ﹝﹩ ︋︀︫︡.) 
︫︣ا︳ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن : ١- ارا﹢︭︑ ﹤︣ ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️ ﹝︺︐︊︣ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹪

٢- ارا﹢︭︑ ﹤︣ ﹎﹢ا﹨﹩ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩
٣- ارا﹥ ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ︵︣ح ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹝︪︀︾﹏ ﹋︀ر﹎︣ی ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ در ︣﹁﹥ ﹝﹢رد ﹡︷︣ 

︣﹢︭︑ ،﹩﹝︨ر ﹤﹞︀﹡︣ات در روز﹫﹫︽︑ ﹟︣︠︣اه آ﹝︋ ️﹋︫︣ ️︊︔ ﹩﹎آ ︣﹢︭︑ ،️﹋︫︣ ﹤﹞︀﹠︨︀︨︀ت ا﹀︮ ﹤﹫﹚﹋ ︣﹢︭︑ ﹤۴- ارا
 ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ︔︊️ ︫︣﹋️، ︑︭﹢︣ ﹋︡ ا﹇︐︭︀دی، ︑︭﹢﹢︭︑ ،﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫ ︣︣ ﹎﹢ا﹨﹩ ︔︊️ ﹡︀م در ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ارزش ا﹁︤وده 

︣ا︨︀س آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات در روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩   ︋️﹋︣  ︫️﹫﹑︮ ︉︀ ︣ای ا﹁︣اد︮  ۵- ارا﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ا﹝︱︀ء ︑︺︡آور از د﹁︐︣ ا︨﹠︀د ر︨﹞﹩︋ 
︑﹞︀﹝﹩ ﹝︧︐﹠︡ات ارا﹥ ︫︡ه در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫﹝﹞ ﹩︐︧︀︊﹢ر ︋﹥ ﹝︣ و ا﹝︱︀ء ﹝︖︀ز ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر و ︋︭﹢رت ا︮﹏ و ︀ ︋︣ا︋︣ ا︮﹏ ︋︀︫︡.

︀ً ﹝︐﹟ آ﹎﹩ در www.shana.ir️︀︨   ﹡﹫︤ درج ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹠﹝︲ *
 روابــط عمــومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 

﹩﹎آ      
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ 

︫︣﹋️ ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص ﹡︀ن ﹇︡س 
︠︡﹝ــ︀ت  دارد  ﹡︷ــ︣  در  ر︲ــ﹢ی 
﹡︷︀﹁ــ️ و ︋︡ا︫ــ️ ﹝﹫ــ︳ ﹝﹢رد 
﹡﹫ــ︀ز ︠﹢د را ︋︭ــ﹢رت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری 
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩   ︋﹅︣︵ از

. ︡︀﹝﹡ ︀ب︐﹡ا
︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣  ︋﹥ 
 www.nanerazavi.com ️︀︨

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞
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︫︣﹋️ ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص ﹡︀ن ﹇︡س 

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ 
︎︨︣﹠﹏ ﹝︺︀و﹡️ ︋︡ا︫︐﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ 
﹝︪︡ (در︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٧٩٨ و 

︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴۵٠۴٣٧ (﹡﹢︋️ دوم) 
در ا︗︣ای ﹝︀ده ٢٢۵ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت از ﹋﹙﹫﹥ ︋︧︐︀﹡﹊︀ران 
︡ا︫ــ︐﹩  ︨︣ــ﹠﹏ ﹝︺︀و﹡️︋  ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡ــ﹩ ﹝︧ــ﹊﹟︎ 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٧٩٨ 
︀ در د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ ﹝ــ︡ارک  د︻ــ﹢ت ﹝ــ﹩ ﹎ــ︣دد ︑ــ︀︋ 
︫﹠︀︨ــ ﹩︀︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝ــ︡ت ۶ ﹝ــ︀ه از ︑︀ر او﹜﹫﹟ 
آ﹎﹩ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝﹏ ︑︭﹀﹫﹥ وا﹇︹ در: ا﹡︐︀ی ︨﹠︀︋︀د 

︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡ا︫️ ا︨︐︀ن︋ ︤﹋︣﹞

/ع
۹۷
۱۶
۱۱
۸

/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
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