
 

نفس های آخر دشمنی ها با جمهوری اسالمی ایران
رهبر معظم انقالب در دیدار استادان برجسته و قاریان بین المللی مطرح کردند
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تأمین مسکن محرومان
 راهبرد اصلی کاهش فقر در جامعه

انقالب اسالمی 
درهای ادبیات را به روی مردم گشود پیِرخلیج فارس شناسی
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یادداشتی از مهدی غالمی گفت و گو با محمد علی گودینی؛ نویسنده ادبیات کارگری دکتر»احمد اقتداری« را 

چقدر می شناسید؟

: j امام علی
برترین جهاد، 
جهاد انسان با 

نفس خود است.
عیون الحکم 142
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 با مصوبه اصالحی نمایندگان درباره قانون انتخابات مجلس  

منابع مالی نامزدها و احزاب  شفاف می شود

رئیس قوه قضائیه: 

قضات باید 
اولین مدعیان 

علیه فساد و 
نارسایی در 

دستگاه قضا 
باشند

 سیاست  نمایندگان ملت، قانون انتخابات مجلس را به نحوی اصالح کردند که منابع 
مالی نامزدهای انتخابات شفاف و سقف هزینه تبلیغات آن ها محدود شود. بر این اساس 
در انتخابات مجلس، مردم دیگر شاهد تبلیغات میلیاردی و هزینه های نجومی با 
منابع نامعلوم و مبهم نخواهند بود. به گزارش قدس،  نمایندگان ملت در اصالح ماده 
45 قانون انتخابات مجلس محل تأمین منابع مالی نامزدها را در چهار بخش مشخص و 
محدود کردند. بنا بر این مصوبه که درخصوص نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین مالی 
فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد آن ها بود، مقرر شد امکانات و منابع قانونی تأمین مالی 

تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
کسری آصفی

پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست تروریستی آمریکا، 
 FATF ادعا کردند که این اقدام آمریکا هیچ ارتباطی به موضوع FATF موافقان
نداشــته و مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید در بررسی های خود به آن توجه 

کند. اما آیا ورود سپاه به فهرست تروریستی آمریکا...

ورود سپاه به فهرست تروریستی آمریکا 
چه ارتباطی به FATF دارد؟

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 7

کارشناسان از کم کاری 
وزارت رفاه در ارائه خدمات به 

بیماران هموفیلی می گویند

هموفیلی ها را 
به رسمیت 
بشناسید!

افزایش 40 درصدی 
شکایت های مردمی از کاالها 

و خدمات نشانه چیست؟

مردمی شدن 
نظارت یا 

گسترش تخلفات؟
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 4

طلبه  نوشت هایی 
از کارزار سیل پلدختر

گفتند: کارتان؟ 
همه گفتیم: 

نوکریم
 ............ صفحه 10

با برگزاری اختتامیه هفته هنر انقالب در حوزه هنری

ابراهیم حاتمی کیا 
چهره  سال هنر انقالب شد

 ............ صفحه 2

97
15
56
8

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای همراه با ارزیابی كیفی
)مناقصه شماره  98/377(  نوبت دوم – شماره مجوز 1398/247

1ـ موضوع مناقصه: احداث خط انتقال گاز تقویتی 16 اینچ گرمه و جاجرم
2ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: شركت گاز خراسان شمالی به آدرس بجنورد- خیابان طالقانی شرقی- نبش خیابان دهخدا- كد پستی 94156-75949

3ـ نحــوه دریافــت اســناد ارزیابی و مهلت ارائه مدارك: از پیمانكاران واجد شــرایط )دارای گواهینامه صالحیت پیمانكاری رشــته نفــت و گاز، توانایی مالی، 
ظرفیت آزاد كاری، تخصص و سابقه كاری مرتبط( دعوت به عمل می آید ضمن اعالم آمادگی كتبی، جهت تشكیل/تكمیل پرونده به همراه كلیه مدارك خواسته 
شده براساس جداول ارزیابی كیفی مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir و سایت شركت گاز خراسان شمالی 
به آدرس اینترنتی www.nigc-nkgc.ir، حداكثر تا تاریخ 1398/02/10 به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا از طریق پســت پیشــتاز مدارك خود را ارســال 

نمایند. الزم به توضیح اینكه شركت های دارای هیئت مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
4- نــوع و میــزان تضمین شــركت در فرآینــد ارجاع كار: مطابــق با بند الف مــاده 6 آئین نامه تضمیــن معامالت دولتی بــه مبلغ: ـــــ/6/500/000/000 ریال                           

)شش میلیارد و پانصد میلیون ریال( می باشد. ضمنًا میزان نهایی تضمین براساس برآورد قطعی در اسناد مناقصه قید می گردد. 
5- مبلغ برآورد اولیه: ـــ/250/000/000/000 )دویست و پنجاه میلیارد( ریال می باشد. ضمنًا برآورد قطعی در اسناد مناقصه قید می گردد.

6- نحــوه و زمــان توزیــع اســناد مناقصه: اســناد مناقصه در تاریــخ 1398/02/21 به مناقصه گرانــی كه حداقل امتیاز ارزیابی كیفی را كســب نموده باشــند                       
تحویل می گردد.

شماره مركز تلفن: كد شهری )058(  32403333-9
تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاكس امور قراردادها: 32403342

كد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 3197288                                                                                          شناسه آگهی:433141
 روابط عمومی شركت گاز استان خراسان شمالی
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه های عمومی یک مرحله ای ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 

طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.

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

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآورد به ریالموضوع مناقصهشماره مناقصه
97/20- نوبت سوم -همزمان با ارزیابی 

كیفی)فشرده(
احداث وآسفالت راه روستایی میرمحمد به قلعه سنگی 

وحسن آباد صوفی شهرستان فریمان 
27/051/871/1142098003374000004

97/34- نوبت دوم- همزمان با ارزیابی 
كیفی)فشرده(

احداث وآسفالت راه روستایی قزل قلعه –دزق شهرستان 
نیشابور بخش سروالیت

4/386/752/4762098003374000005

احداث وآسفالت راه روستایی سراجه- ترخاص شهرستان 97/55  همزمان با ارزیابی كیفی)فشرده(
خوشاب

9/359/196/4112098003374000007

احداث وآسفالت راه روستایی نهالدان – علی آباد-مور 97/58 همزمان با ارزیابی كیفی)فشرده(
شهرستان داورزن

34/356/755/3482098003374000008

احداث وآسفالت راه روستایی كالته تیركمان-چنار-دهنو 97/59 همزمان با ارزیابی كیفی)فشرده(
شهرستان سبزوار بخش ششتمد

32/947/098/9542098003374000009

احداث وآسفالت قسمتی از راه روستایی فدیشه- ده حسینی 97/38 مناقصه عمومی
شهرستان نیشابور

24/048/069/4472098003374000010

حراج حضوری
 کاال و وسائل نقلیه 
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آگهی مناقصه حمل شیر
سازمان موقوفات ملک

شرح در صفحه 8
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 اخبار  مراســم پایانی ســی و ششمین 
دوره  مســابقات بین المللــی قرآن کریم، 
صبح دیروز با شرکت استادان برجسته و 

قاریان بین المللی و...
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

موسوی ادعای پمپئو درباره دخالت ایران در امور داخلی ونزوئال را مضحک خواند     اخبار: »سید عباس موسوی« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران اظهارات مایک پمپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا در خصوص دخالت ایران در امور داخلی ونزوئال را مضحک خواند و آن را تقبیح کرد. وی اضافه کرد: آمریکای ترامپ  می خواهد همچون قرن نوزدهم آمریکای التین را تبدیل به حیاط خلوت خود کند، 

غافل از اینکه ملت های جهان و آمریکای التین بیدار شده اند و چرخ زمان به عقب باز نمی گردد.

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

 اخبار  مراســم پایانی ســی و ششمین 
دوره  مســابقات بین المللی قــرآن کریم، 
صبح دیروز با شرکت استادان برجسته و 
قاریان بین المللی و همچنین قرآن پژوهان 
و میهمانان شرکت کننده در این مسابقات، 
در حضــور رهبر معظم انقاب اســامی 

برگزار شد.
به گــزارش khamenei.ir رهبر انقاب 
اسامی در این مراسم، فهم قرآن و عمل 
به آن را تأمین کننده  سعادت بشر در دنیا و 
آخرت دانستند و با تأکید بر اینکه بسیاری 
از مشکات و گرفتاری های امت اسامی 
و بشــریت به علت عمل نکردن به معارف 
قرآنی اســت، گفتند: امروز به لطف الهی 
در جمهوری اســامی، اقبال مردم بویژه 
جوانان به معارف قرآنی و تمســک به این 
معارف روزبه روز در حال گسترش است و 
همین تمسک به قرآن مایه  
ســعادت، قّوت و عزت نظام 

اسامی خواهد بود.

 اثرات دوری از قرآن
حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
قدردانی از دســت اندرکاران 
برگزاری مسابقات بین المللی 
قرآن، تاوت قرآن و انس با 
آن را مقدمه  فهم و معرفت 
قرآنــی و همچنین تعمیق 
معنویــت در قلــب و ذهن 
افزودند:  انسان برشمردند و 
کج روی هــا،  از  بســیاری 
ناامیدی هــا،  بدفهمی هــا، 
و  دشــمنی ها  خیانت هــا، 
تسلیم شــدن در برابر طواغیت، به علت 
دوری از قرآن و معنویت و معرفت ناشــی 

از آن است.
ایشــان با تأکید بر اینکه عمــل به قرآن 

زمینه ســاز عزت، رفاه، پیشرفت، قدرت، 
انســجام، سبک زندگی شــیرین در دنیا 
و تأمین کننــده  ســعادت آخرت اســت، 
خاطرنشــان کردند: قرآن گفته »اَِشــّداُء 
َعلَــی الُکّفــار«؛ بعضی از ما مســلمانان 
ایــن را فراموش می کنیم، مثل کســانی 
که در کشــورهای اســامی با آمریکا و 
صهیونیست ها ساختند و خون فلسطینی ها 
را لگد کردند و حّقشــان را ضایع کردند، 
اَِشّداُء َعلی الُکّفار را فراموش کردند و شدند 
نوکر کّفار. اآلن بسیاری از سران کشورهای 
عربی از این قبیلند. دســته  دیگر »ُرَحماُء 
بَیَنُهم« را فراموش کردند. این ها مؤمن به 
اهلل و قرآن و کعبه را تکفیر می کنند و وقتی 
ُرَحماُء بَیَنُهم نبود، جنگ های داخلی راه 
می افتد. سوریه و یمن را ببینید؛ اآلن یمن 
چهارسال اســت که بمباران می شود. آن 
بمباران کننده، به ظاهر مسلمان است، اما 

به مسلمانان رحم نمی کند.

 حرکت امدادی حادثه سیل
 آموزش شهدای ماست

رهبر انقاب اسامی، الزمه  عمل به قرآن 

را یاد خداوند و تقوای الهی دانســتند و 
با اشاره به شهدا به عنوان انسان هایی که 
در مرتبه  عالی تقوا قــرار دارند، گفتند: 
شهیدان خیلی چیزها یاد ما دادند. اآلن 
این حرکتی که در امداد به ســیل زدگان 
می بینید، این آموزش شــهدای ماست. 
حرکت عظیم مــردم از مناطق مختلف 
کشور به ســمت مناطق سیل زده، یک 
پدیده  عجیبی اســت. مــردم و جوان ها 
به آنجــا می روند و همــراه جوانان خود 
آن محل هــا، با تنشــان و دستشــان و 
امداد می کنند.  پولشــان،  و  امکاناتشان 
حرکــت عظیمی راه افتــاده که در دنیا 
کم نظیر است؛ اینکه آحاد مردم این جور 
سیل  آسا حرکت کنند و بروند؛ این درس 
شهدای ماســت. در دهه  60 و در دوران 
دفاع مقدس هــم جوان ها همین جور با 
شوق و ذوق حرکت می کردند و فداکارانه 

می رفتند.
ایشــان، این روحیه را نتیجــه  آموزه ها و 
درس های قرآنی برشــمردند و با اشاره به 
دشمنی ها با جمهوری اسامی ایران، تأکید 
کردند: اگرچه دشمنی ها و حجم و شدت 

آن بیشتر از گذشته به نظر می رسد، اما این 
اقدامات و توطئه ها، نََفس های آخر دشمنِی 

دشمنان با جمهوری اسامی است.

 هرچه دشمنان سخت تربگیرند
ملت قوی تر خواهد شد

ایشان در پایان تأکید کردند: هرچه آن ها 
نسبت به ملت ایران شدت عمل بیشتری 
به خرج دهند و سخت تر بگیرند و هرچه 
از پایبندی ملت ایران بــه معارف قرآنی 
عصبانی شــوند، اما این ملــت در مقابل، 
قوی تر و قدرتمندتر خواهد شد و تمّسک 
خود را به قرآن بیشتر خواهد کرد. تمسک 
به قرآن مایه  سعادت و قّوت و عّزت ماست.

 سخنان رئیس سازمان اوقاف و امور 
خیریه

پیش از ســخنان رهبر انقاب اســامی، 
حجت االسام خاموشی، نماینده  ولی فقیه 
و رئیس ســازمان اوقــاف و امور خیریه با 
بیان گزارشی، گفت: سی و ششمین دوره  
مســابقات بین المللی قرآن کریم با شعار 
»یــک کتاب، یک امت« و بــا هدف ایجاد 
فضای انس میان مسلمانان، زمینه سازی 
جهت ایجاد هویت اسامی واحد در سایه  
آموزه های قرآن و ایجاد فضای وحدت بخش 
میان ملت های مسلمان در شهرهای تهران 

و قم برگزار شد.
وی با اشاره به فعالیت های انجام شده در این 
دوره از مســابقات، افزود: در رویداد بزرگ 
قرآنی امســال ۳۲۹ نفــر از اهالی قرآن از 
6۷ کشور جهان شامل مسابقه دهندگان، 
داوران، میهمانان ویژه و جمعی از استادان 
و فعاالن قرآنی حضور داشتند. در ابتدای 
این دیدار تعدادی از استادان و برگزیدگان 
مســابقات بین المللی قرآن کریم، آیاتی از 

کام اهلل مجید را تاوت کردند.

رهبر معظم انقالب در دیدار استادان برجسته و قاریان بین المللی مطرح کردند

نفس های آخردشمنی ها با جمهوری اسالمی ایران

 متأســفانه در دولت آقای روحانی هیچ تغییری و افزایش و ادغامی و حذفی در وزارتی 
و یا در ســاختار وزارتخانه انجام نشــده، در صورتی که به تناسب مقتضیات زمانی ایجاب 
می کند تحوالتی انجام شود و تشکیل وزارت کشاورزی و دامپروری، وزارت محیط زیست 
و منابع طبیعی و جنگلداری، وزارت حج و امور زیارتی و گردشگری، وزارت امور اجرایی و 
پشتیبانی و کنترل مدیریت بحران خیلی از مسائل و مشکات مردم و دولت را حل خواهد 

کرد.09190004590
 جای بســی تأسف است وقتی وزرا در مجلس درمورد سیل صحبت می کنند! سیل در 

خراسان در حال تخریب بوده چرا؟ 09150009278
 هنوز این جمله بانی انقاب در یادمان اســت که: اگرسپاه نبود کشور هم نبود. 
عاوه بر این همچنان که اگر آمریکا یا هر کشــور دیگری از ســپاه و یا هر ارگان 
دیگری تمجید هم می کرد، هیچ ارزش حقوقی نداشــت. اتهامات جدیداین کشور 
هم ارزش حقوقی ندارد.اما جواب این اتهامات راهپیمایی و لباس نظامی پوشــیدن 
فان خطیب جمعه و نمایندگان مجلس نیست. مسئوالن کشور باید جواب حقوقی 
و قانونی به این  اتهامات بدهند. به طوری که دیگر جرئتی برای این گونه اتهامات 

نداشته باشند.09150008863 
 از دولت به خاطر حق بیمه رانندگان از ۲1۷ هزار تومان به ۳1۷ هزار تومان تقدیر و تشکر 

می کنیم. آقای روحانی اینقدر در وعده ها مردم، مردم نکن. 09150007855 
 اگر ۲5 روز پیش ســیل روســتایی را خراب کرده مسئوالن خواب بودن ولی امروز اگر 

می گزارند خراب شود بوی کباب شنیدند. 09390003589 

ورود سپاه به فهرست 
تروریستی آمریکا چه 

ارتباطی به FATF دارد؟
پس از قرار گرفتن ســپاه پاسداران انقاب 
اســامی در فهرست تروریســتی آمریکا، 
موافقان FATF ادعا کردنــد که این اقدام 
 FATF آمریــکا هیچ ارتباطی بــه موضوع
نداشته و مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

نباید در بررسی های خود به آن توجه کند.
اما آیا ورود سپاه به فهرست تروریستی آمریکا 
ارتباطی به FATF ندارد؟ برای پاسخ به این 
پرسش باید ببینیم نظر FATF و همچنین 
متــن کنوانســیون CFT درباره فهرســت 
تروریســتی آمریکا چیســت؟ آیا FATF و 
کنوانسیون CFT، از کشورها انتظار دارند که 
فهرست ملی کشــورهای دیگر را به رسمیت 
بشناسند؟ درباره کنوانسیون CFT، آنچه در 
متن کنوانسیون درباره تروریسم آمده، نخست 
تعریف بسیار گسترده از تروریسم و دوم الزام 
کشورها به عدم استثنای گروه های مبارز علیه 
اشغالگری، استعمار و نژادپرستی از تروریسم 
است. این کنوانسیون هیچ فهرست بین المللی 
را به عنوان فهرســت مرجع معرفی نکرده و 
بنابراین فهرست ملی کشورها در تعامات و 
اختافات مبنای عمل خواهد بود. با توجه به 
اینکه آمریکا عضو CFT است و از سوی دیگر 
سپاه را در فهرست تروریستی خود قرار داده 
است، در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون 
CFT، کشــورمان به اعضای این کنوانسیون 
)از جمله آمریــکا( تعهد حقوقی می دهد که 
فهرست های ملی آنان را به رسمیت بشناسد و 
درواقع ایران به آمریکا تعهد حقوقی می دهد که 

با خدمات امنیتی-اقتصادی سپاه مقابله کند.
همچنین درباره نهاد FATF باید گفت که 
از مصاحبــه دبیر اجرایی ایــن نهاد )دیوید 
لوییس( با بی بی سی مشخص است که این 
نهاد نه تنها فهرست تروریستی سازمان ملل، 
بلکه فهرست ملی کشورهای دیگر را نیز به 
رسمیت می شناسد و ایران باید مسائل خود را 
با کشورهای دیگر نیز حل کند. بنابراین با قرار 
گرفتن سپاه به عنوان یک گروه تروریستی در 
فهرست آمریکا، FATF ایران را ملزم خواهد 
کرد که به این اقدام آمریکا احترام گذاشته و 

سپاه را محدود کند.
امــا رابطه دیگری نیز بین اقدام آمریکا علیه 
ســپاه و موضوع FATF وجود دارد. آمریکا 
از FATF بــه عنوان ابزاری برای جلوگیری 
از خدمات اقتصادی ســپاه استفاده می کند. 
در سال های اخیر که ایران درگیر یک جنگ 
تمام عیار اقتصادی شــده است، سپاه تاش 
داشــته با دور زدن تحریم هــا، از وارد آمدن 
فشار معیشتی بیشتر بر مردم جلوگیری کند. 
به عنوان مثال، ســپاه به واسطه شبکه ای از 
بانک ها و صرافی ها، تحریم هــا را دور زده و 
اسکناس دالر به داخل کشور منتقل می کند 
تا از افزایش نرخ ارز و فشار بر معیشت مردم 
کاسته شــود. آمریکایی ها اخیراً شبکه ای از 
صرافی های وابسته به سپاه پاسداران انقاب 

اسامی را تحریم کردند.
همچنین سپاه به واسطه اقدامات سازندگی 
خود از جمله ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس سبب خودکفایی و کاهش آثار تحریم 
شده است. بسیاری از اقدامات سازندگی سپاه 
نیاز به تجهیزات مختلف در صنایع مختلف 
دارد که ســپاه به واسطه دور زدن تحریم ها 

این تجهیزات را وارد کشور می کند.
آمریکایی ها از این اقدامات ســپاه عصبانی 
بــوده و به دنبــال جلوگیــری از دور زدن 
تحریم توســط این نهاد انقابی هستند تا 
بدین وسیله، معیشــت مردم را در تنگنای 
بیشــتری قرار دهند. جلوگیری از دور زدن 
تحریم ها اقدامی اســت که فقط از دســت 
FATF و لوایــح مربوط به آن برمی آید. این 
موضوعی است که مارشال بیلینگزلی، رئیس 
FATF و دســتیار معاون وزیر خزانه داری 
آمریکا به صراحت به آن اذعان کرده اســت. 
در آذر ۹6 هنگامی که بیلینگزلی در جلسه 
استماع کنگره حاضر شده بود، راجر ویلیامز، 
یکی از نمایندگان کنگره آمریکا درباره دور 
زدن تحریم توســط سپاه می گوید: »چگونه 
مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط 
با آن در تحریم هــا رخنه ایجاد نکنند و آن 
را دور نزنند؟« و مارشــال بیلینگزلی، رئیس 
FATF و دستیار معاون خزانه داری آمریکا 
پاســخ می دهد: »یکی از کارهایی که آن ها 
)ایرانی هــا( باید انجام دهند این اســت که 
باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای 
توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند... 
مــا آن قدر اصرار می کنیم تا قوانین مقابله با 

پولشویی را تصویب و اجرا کنند«.
بنابراین طبق اظهارات صریــح آمریکا، لوایح 
مربــوط بــه FATF تــاش دارد جلوی دور 
زدن تحریم های مالی توســط سپاه را بگیرد و 
در واقع تصویب این لوایح، تکمیل کننده اقدام 
اخیر آمریکا علیه سپاه و خود تحریمی داخلی 
خواهد بود. پیش از این آمریکا در خصوص سپاه 
همــه اقدامات تحریمی را انجــام داده بود، اما 
ایــن نهاد انقابی با روش های مختلف اقدام به 
دور زدن تحریم ها می کرد، در صورت تصویب 
لوایح داخلی و همراهی بی چون و چرای برخی 
دستگاه ها با FATF، بهانه برای کارشکنی علیه 
این نهاد در داخل به وجود خواهد آمد و زمینه 

برای فشارهای بین المللی را نیز فراهم می کند.
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پاسخ رهبر معظم انقالب به درخواست رئیس جمهور درباره جبران خسارات
استفاده از صندوق توسعه ملی

در صورت مسدود بودن راه های دیگر
اخبار: رهبر معظم انقاب اســامی در پاســخ به درخواست مجوز رئیس جمهور برای 
برداشــت از صندوق توسعه  ملی به منظور تأمین بخشی از هزینه های ناشی از خسارات 
ســیل های اخیر، جدیت دستگاه های مســئول در پیگیری و جبران خسارت های مالی 
سنگین سیل بویژه خسارت های وارده بر کشاورزان را الزم دانستند و از دولت خواستند 
که با اســتفاده از محل های قانونی موجود، ســریعاً اقدامات الزم را آغاز کند. متن پاسخ 
رهبر انقاب اسامی به این شرح اســت: »جناب حجت االسام والمسلمین آقای دکتر 
حســن روحانی، ریاست محترم جمهوری اســامی ایران. با سام و تحیت، در پاسخ به 
مرقوم شماره 6۳6-۹8/م مورخ 1۳۹8/1/18 آن جناب اشعار می دارد: خسارت های مالی 
ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبت بار است و الزم است 
به طور جّدی از سوی دستگاه های مسئول، پیگیری و جبران شود. البته کمک های مردم و 
نهادهای انقابی و دستگاه های متعدد دولتی و نظامی در این ایام حقاً چشمگیر و موجب 
سپاس و قدردانی است، ولی این کمک ها نمی تواند خسارت های وارده به آحاد مردم بویژه 
کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیل زده را جبران کند و ورود دولت الزم است. مطلعید 
که اســتفاده از صندوق توســعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه های دیگر ممکن 
است؛ بنابراین تأکید می شــود که دولت سریعاً از محل هایی همچون: 5درصد مقرر در 
بودجه  عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه جایی در ردیف های 
بودجه های عمرانی، بیمه ها و تسهیات بانکی، اقدامات الزم را آغاز کند و در ادامه پس از 
جمع بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید اینجانب خواهد 
بــود. الزم می دانم توصیه های زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح نمایم: 1- فرماندهی 
واحد برای مدیریت یکپارچه، هماهنگی، انسجام، پیگیری، نظارت و پاسخگویی نسبت به 
اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی ایجاد شود. ۲- پایگاه اطاعات جامع 
و قابل اتکا از کلیه عناصر حقیقی و حقوقی متأثر از سیاب اخیر با قابلیت برآورد دقیق 
خســارات و نیازها و رصد کلیه خدمات و کمک های دریافتی از مبادی مختلف در اسرع 
وقت ایجاد شود. ۳- برنامه اقدامات با اولویت بندی و زمانبندی مشخص تهیه و تقسیم کار 
بین دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و انقابی و مردمی با تعیین مسئولیت ها تهیه 
و به اجرا گذاشته شود. ۴- اقدامات الزم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی و فوری افراد 
متأثر از سیاب بخصوص تأمین خسارات کشاورزان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد. 
5- به منظور رونق کسب وکار در مناطق سیل زده حداکثر استفاده از ظرفیت های مناطق 
مذکور برای بازسازی صورت پذیرد. ضمن اینکه تدابیر الزم و فوری برای بازسازی و تعمیر 
ســریع و ایمن واحدهای آسیب دیده مسکونی و تجاری و تولیدی به اجرا گذاشته شود. 

توفیقات همه  دست اندرکاران را مسألت می نمایم.«

با برگزاری اختتامیه هفته هنر انقالب در حوزه هنری
ابراهیم حاتمی کیا چهره  سال هنر انقالب شد

مهر: عصر دیروز و در جریان انتخاب چهره سال 
هنر انقاب اسامی در حوزه هنری، هیئت داوران 
به اتفاق آرا »ابراهیم حاتمی کیا« را به عنوان چهره 
سال هنر انقاب اسامی معرفی کردند. حاتمی 
کیا به دلیل ساخت و اکران فیلم سینمایی »به 
وقت شام« در ســال گذشته کاندیدای انتخاب 
چهره ســال هنر انقاب اسامی شده بود. رضا 
امیرخانی، مسعود نجابتی، هدایت اهلل بهبودی و 

مهدی نقویان در کنار وی به عنوان کاندیداهای این عنوان معرفی شده بودند.

 بی اطالعی روحانی از وعده دولتمردان 
درباره خسارات سیل سال 95

ایسنا: حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در جریان سفر خود به خوزستان 
و در جمع مردم شعیبیه با اشاره به اینکه حضور مسئوالن دولتی در این منطقه برای این 
است که مشاهدات خود از آخرین وضعیت منطقه را به رئیس جمهور اعام کنند، اظهار 
کرد: یکی از اعضای دولت موضوع سیل سال ۹5 را در هیئت دولت مطرح کرد که رئیس 
جمهور بشدت برافروخته شد و اصاً نمی دانست برای جبران خسارات سیل قول داده اند، 
ولی در پیچ و خم های اداری افتاده است. رئیس جمهور به نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه دستور داد که خیلی سریع مطالبات سال ۹5 برآورده شود. دولت در حال تجهیز 
منابع برای جبران خسارات سیل است و در کنار مردم خواهد بود. خیال مردم راحت باشد؛ 

زیرا حل و فصل مسائل مربوط به سیل در اولویت دولت است.

آغاز طرح جهاد همبستگی ملی برای سیل زدگان
فارس: رئیس سازمان بسیج مستضعفین عصر دیروز پس از بازدید از مناطق سیل زده در 
استان گلستان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: روند امدادرسانی و خروج سیاب از 
منطقه با سرعت بسیار خوبی در جریان است و مشکل خاصی از این نظر وجود ندارد. وی 
با بیان اینکه سپاه تا آخرین لحظه در خدمت مردم خواهد بود، تاکید کرد: طرح »جهاد 
همبســتگی ملی« را امروز اعام می کنیم که در این طرح هر مســجد در سراسر کشور 
ساخت یک منزل مسکونی و هر کاسب تأمین یک کاالی اساسی را عهده دار خواهد شد 
و مجموعه بانک های کشور هر بانک یک مدرسه را تقبل خواهد کرد. سردار غامحسین 
غیب پرور خاطرنشــان کرد: تمهیدات الزم آن هم در حال انجام اســت و این طرح برای 
بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده کشور با همت مردم و محوریت مساجد انجام خواهد 
شد. غیب پرور متذکر شد: »این یک دعوت ملی است که توسط بسیج در حال انجام است 
و سامانه ای در این راستا در تمام حوزه ها و پایگاه های مقاومت سراسر کشور فعال خواهد 
شد«. گلستان در آخرین روزهای ســال 1۳۹۷ با یکی از کم نظیرترین بارش های تاریخ 
خود مواجه بود؛ به طوری که برابر داده های هواشناسی در نقاط مختلف این استان بین ۷۴ 
میلیمتر تا ۳5۳ میلیمتر باران در مدت زمان کوتاهی بارید و همین عامل سبب طغیان 
رودخانه ها و سرریز سدهای منطقه شــده که این شرایط همچنان ادامه دارد.شهرهای 
آق قا، ُگمیشان و روستاهای تابعه بیشتر از سایر نقاط استان گلستان بر اثر وقوع سیل 
آسیب دیده اند. برآوردهای اولیه نشان می دهد که سیل اخیر، حدود ۴800 میلیارد تومان 
خسارت به بخش های مختلف تولیدی، صنعتی، زیرساختی و ... این استان وارد کرده که در 
چند روز آینده میزان دقیق تر آن اعام می شود. حدود ۲۷0 هزار هکتار از اراضی گلستان 
تحت تأثیر سیل قرار گرفتند که حدود 100 هزار هکتار به طور کامل محصول خود را از 
دست دادند و با توجه به ماندگاری سیاب در زمین ها امکان افزایش این میزان وجود دارد. 
با وجود تاش های دستگاه های خدمات رسان، مشکات زیرساختی در بخش های آب، برق 
، راه و... در بسیاری از مناطق موقتاً برطرف شده، اما نیازمند بازسازی است. در این حادثه 
که بر اثر بارندگی در سه روز به میزان ۷0 درصد بارندگی سالیانه استان رخ داد، بیش از 
1۷ هزار و 800 واحد مسکونی این استان آسیب دید. از این تعداد 8000 واحد به صورت 
کامل نیازمند بازسازی است و مابقی نیز باید بهسازی شوند.  1100 کیلومتر از راه های 
گلستان آسیب دیده که در بعضی نقاط مجبور به شکافتن جاده و لوله گذاری برای عبور 
آب شــده ایم و در بخش کشاورزی نیز ۲۷0 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان را 
آب فرا گرفت که محصول 100 هزار هکتار کاماً تخریب شد و مدیران استان در تاش 

هستند محصول باقی اراضی را از خطر نابودی نجات دهند.

شماره پیامک: 30004567

یک مسئول مدعی شد

رئیس قوه قضائیه: 

هجوم آفت ملخ  به ۶ استان جنوبی کشور

قضات باید اولین مدعیان علیه فساد و نارسایی در دستگاه قضا باشند

خبر

خبر

 فارس   سعید معین، مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی 
سازمان حفظ نباتات در گفت وگو با این رسانه مدعی شد: حجم 
گسترده ای از ملخ های صحرایی یا دریایی که خطرناک ترین نوع 
ملخ اســت، به استان های جنوبی کشور حمله کرده و گستره 
وسیعی از خاک این منطقه را تحت هجوم خود در آورده اند. این 
ملخ ها که از شبه جزیره عربستان وارد کشور شده اند، 6 استان 
جنوبی کشور یعنی خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب 
کرمان و سیستان و بلوچستان را مورد هجوم قرار داده اند و در 
سطح 150 تا ۲00 هزار هکتار باید با این ملخ خطرناک مبارزه 
شود. این ملخ ها بسیار خطرناک هستند و در مسیر خودشان هر 
نوع گیاهی را کامل می خورند و از بین می برند. ورود ملخ های 
صحرایی به کشــور از 8 بهمن ماه از شبه جزیره عربستان که 
شــامل کشورهای عربستان، قطر و عمان است، آغاز شده و به 
مناطق جنوبی کشور رسیده اند. عملیات مبارزه از همان لحظه  
نخست آغاز شده و تاکنون اجازه خسارت به محصوالت زراعی 

داده نشده است. 

 در مرحله تخم ریزی خسارتی نمی زنند
از معین پرســیده شــد که اگر از زمــان ورود ملخ ها چندین ماه 
می گذرد، پس طی این مدت این ها چه خورده اند که به محصوالت 
خسارتی وارد نشده اســت، گفت: این ملخ ها برای جفت گیری و 
تخم ریزی به این منطقه آمده انــد و در این مرحله آن ها معموالً 
چیــزی نمی خورند، ضمن اینکه به محــض ورود آن ها در همان 
مراحل ابتدایی با آن ها مبارزه شده و اجازه خسارت نداده ایم. دلیل 
اینکه این ملخ ها از همان موقع تاکنون در این منطقه بوده اند، این 
است که ورود دسته دسته ملخ ها از شبه جزیره عربستان ادامه دارد. 

این ملخ ها به خاطر مسیر باد مرطوبی که از شبه جزیره عربستان به 
سمت کشور ما در جریان است، آمده اند و به کشور ما وارد شده اند. 
مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات ابراز 
نگرانی کرد که موج جدید ورود این ملخ ها اردیبهشت ماه خواهد 
بود که در حجم گسترده و 5 تا 10 برابر ملخ های فعلی که اکنون 
وارد شده اند، در دسته های 50 میلیون عددی وارد کشور خواهند 
شد.  معین از تأمین اعتبار برای مبارزه با ملخ ها ابراز نگرانی کرد 
و گفت: در حالی که ستاد بحران تصویب کرده بود 1۲ میلیارد 
تومان برای مبارزه با این ملخ ها اعتبار داده شود، این رقم به 10 
میلیارد تومان کاهش یافت و هنوز نتوانسته ایم این اعتبار را از 
دولت دریافت کنیم. شرایط بسیار حساس است، ما باید در بدو 
ورود اجــازه تخم ریزی به ملخ هــا را ندهیم. اگر هر کدام از این 
ملخ ها تخم ریــزی کنند،هر ملخ ۳00 تا ۴00 تخم می گذارد و 
می تواند برای کشور فاجعه بار باشد. هر چه زودتر دولت باید برای 
این تخصیص اعتبار بــرای مبارزه با این ملخ های صحرایی که 
خطرناک بودن آن برای دنیا محرز اســت، اقدام کند و هر گونه 
کوتاهی می تواند امنیت غذایی را بویژه اینکه در فصل برداشت 

محصوالت اساســی مانند گندم هستیم، با خطر جدی مواجه 
کند. دسته های ملخی که وارد کشور شده، معموالً در دسته های 
۲0 میلیونی بوده و تا این تاریخ توانستیم در ۳۳ هزار هکتار از 
این اراضی که ملخ ها حمله کرده اند، مبارزه کنیم، اما الزم است با 
توجه به حجم ورود ملخ ها سطح مبارزه به 150 تا ۲00 میلیون 
هکتار برســد. در حال حاضر دسته های 50 میلیونی به سمت 
شمال عربستان می رود که قطعاً به کشور ما خواهند آمد، نگرانی 
ما برای موج دوم ورود ملخ ها به کشــور است. این ملخ ها روزانه 

۲00 تا ۴00 کیلومتر و تا ارتفاع 1۷00 متر پرواز می کنند.
از معین پرسیده شد که آیا سیل های اخیر در ورود این ملخ ها به 
کشور تأثیرگذار بوده است، گفت: به دلیل اینکه سیل های اخیر 
همراه با بارندگی و باد بوده، ورود آن ها را به کشور تسهیل کرده 
است. این ملخ ها خود را به جریان باد سپرده و با تحمل کمترین 

فشار و مقاومتی خود را به کشور ما رساند ه اند. 

 شیطنت عربستان و مبارزه نکردن با این ملخ ها
این مقام مسئول همچنین تأکید کرد: عربستان درباره مبارزه 
با ملخ های صحرایی شیطنت به خرج داده و بدون اینکه مبارزه 

جدی داشته باشد، اجازه داده که آن ها به ایران بیایند.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا عربستان عمداً این کار را 
انجام داده اســت، گفت: طبیعی اســت این آمارها و اطاعات 
مسیر باد در اختیار آن ها گذاشته می شود و چون مسیر بادها 
مشخص بود که از عربستان به سمت ایران است، آن ها قطعاً 
می دانستند مسیر بعدی این ملخ ها کشور ما خواهد بود؛ بنابراین 
مبارزه جدی نکرده اند، به خاطر همین این ملخ ها به ســمت 

کشور ما سرازیر شده اند.

 اخبار   به گــزارش روابط عمومی قــوه قضائیه، آیت اهلل 
ســیدابراهیم رئیســی در جلسه مســئوالن عالی قضایی با 
قدردانی از خدمت رسانی همه گروه های مردمی و دولتی در 
سیل اخیر اعم از هال احمر، بسیج، ارتش، سپاه و نهاد های 
انقاب اسامی، تصریح کرد: در آستانه روز ارتش جمهوری 
اسامی و در روز هایی که سپاه پاسداران انقاب اسامی مورد 
هجمه دشــمنان قرار گرفته است، امروز در مناطق سیل زده 
شــاهد اجرای مانور خدمت و خدمت رسانی نیرو های مسلح 
کشــورمان هستیم و حقیقتاً در این مانور خدمت، جلوه های 
زیبایی از اخاص، ایثار، دلدادگی، مردمداری و والیتمداری 
به چشــم می خورد. باید از این نیرو ها و مردمان عزیزی که 
مخلصانه خدمت کردند و همچنــان نیز در کنار هموطنان 
آسیب دیده هستند تا بخشــی از آالم آنان را کاهش دهند، 

صمیمانه تقدیر و تشکر کنیم.
رئیس قوه قضائیه، پیشــاپیش فرا رسیدن سالروز میاد با 
سعادت حضرت حجت ابن الحسن امام زمان )عج( را تبریک 
گفت و افزود: این روز را به همه مردم عزیز بویژه ســربازان 
گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطاعات، سازمان اطاعات 
ســپاه و همه کسانی که کوچک ترین دغدغه ای برای حفظ 
امنیــت ایران اســامی دارند، تبریک می گویــم و از همه 
نیرو هــای اطاعاتی و امنیتــی می خواهم که به برکت این 
ایام، همانند گذشته تمام تاش خود را با همکاری مدیران 

دلسوز کشور برای شناسایی بستر های فساد به کار بندند و 
با سپردن مفســدان به دست دستگاه عدالت، اعتماد مردم 
عزیز به کارآمدی نظام و ســازمان اداری کشــور را افزایش 

دهند.

 شناسایی و رفع فساد اعتمادزاست 
نه صرف اعالم خبر فساد

آیت اهلل رئیســی با اشاره به اینکه قضات باید اولین مدعیان 
علیه فســاد و نارســایی در دستگاه قضا باشــند ادامه داد: 
در خصوص مقابله با فســاد باید به یاد داشــته باشیم که 
صرف اعام خبر وقوع مفاســد، نه تنها اعتمادســاز نیست 
بلکه اعتمادزداست. آنچه سبب ایجاد اعتماد مردم به مقابله 
نظام با مفاسد می شود، اوالً شناسایی و رفع بستر های فساد 

و ثانیاً برخورد قانونی و عبرت آموز با مفسدان است.
رئیس قوه قضائیه با اشــاره به فرمان هشــت ماده ای مقام 
معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار 
کرد: در این پیام، سه دستگاه نظارتی از سه قوه یعنی وزارت 
اطاعات در قوه مجریه، ســازمان بازرسی کل کشور در قوه 
قضائیه و دیوان محاسبات در قوه مقننه، مورد خطاب رهبر 
معظــم انقاب قرار گرفتند. معتقــدم همچنان این فرمان، 
یک منشــور زنده و الزم االجرا برای همه دستگاه هاست که 

به هیچ عنوان از اجرای مفاد آن نباید غفلت کنند.

 درخواست ویژه از قضات جوان
آیت اهلل رئیســی همچنین با تبریک ایــام والدت حضرت 
علی اکبــر )ع( و روز جــوان، از همه قضــات بویژه قضات 
جوان خواســت که با نقش آفرینی در دوران تحول دستگاه 
قضایی، تمام همت خود را صرف رســیدگی سریع و دقیق 
بــه پرونده ها کنند و ابراز امیــدواری کرد که با یک همت 
جمعی و تاش شــبانه روزی، قوه قضائیــه بتواند با کمک 
قضات جوان به نقطه ای برســد که هیــچ پرونده معوقه ای 

وجود نداشته باشد.
رئیس قوه قضائیه در پایان، بر بهره مندی هر چه بیشــتر از 
برکات و فیوضات ماه شعبان بویژه ایام میاد مسعود منجی 

عالم بشریت حضرت ولی عصر )عج( تأکید کرد.

اینکه آحاد مردم 
این جور سیل  آسا 
حرکت کنند و 
بروند؛ این درس 
شهدای ماست. در 
دهه  60 و در دوران 
دفاع مقدس هم 
جوان ها همین جور 
با شوق و ذوق 
حرکت می کردند و 
فداکارانه می رفتند
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   سه شنبه 27 فروردین 1398 10 شعبان 1440 16 آوریل 2019   سال سی و دوم   شماره 8942 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 ساخت قطعات 3 و 4 قطار برقی گلبهار توسط شرکت آب  و خاک رضوی  آستان نیوز: مبین رجبی، مدیر عامل این شرکت گفت: قطعات 3 و 4 قطار برقی گلبهار در سال 1395 در مناقصه ای عمومی به 
این شرکت واگذار شد. وی با اشاره به پیشرفت 70 درصدی قطعات 3 و 4 قطار برقی که توسط این شرکت در حال انجام است، افزود: بر اساس قرارداد، مدت پیمان این پروژه 24 ماه و مبلغ آن نیز 281 میلیارد 

ریال تعیین شده است.

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

 رونمایی از دستگاه هوشمند آموزشی 
ویژه کودکان کم توان ذهنی 

قدس/مــروج: رئیس اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی از رونمایی از دســتگاه 
هوشــمند آموزشــی ویژه کودکان کم توان ذهنی در شب نیمه شعبان سال جاری 
خبر داد.حجت االسالم والمسلمین مهدی شجاع به خبرنگار قدس گفت: این دستگاه 
توسط کارشناسان اداره علوم قرآنی حرم مطهر در مدت سه ماه ساخته شده و مجهز 
بــه صفحات الکترونیکی RF، قابلیت پخش صوت، نور، اجرای بازی های معرفتی و 
آموزشی در زمینه آموزش مباحث امام شناسی و قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان 
کم توان ذهنی می باشد.رئیس این اداره اظهار داشت: قرار است در شب نیمه شعبان 
ســال جاری با حضور 800 میهمان شامل 300 کودک کم توان ذهنی و کودکان و 
نوجوانانی که از حاشیه شهر مشهد هستند، این دستگاه رونمایی و مورد استفاده قرار 
گیرد.حجت االســالم و المسلمین شجاع افزود: خانواده های کودکان کم توان ذهنی 
برای استفاده از این دستگاه و سایر تجهیزات ویژه آموزش مباحث قرآنی و عترت و 
اهل بیت)ع( می توانند در روزهای فرد هفته از ساعت 9 تا 14 به محل اتاق شماره 
12 دارالقرآن کریم واقع در صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر رضوی مراجعه کنند.

 ویژه برنامه های دهه مهدویت
 اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم اعالم شد

قدس/کاشانی: به مناسبت دهه مهدویت و نیمه شعبان از سوی اداره پاسخگویی به 
سؤاالت دینی حرم مطهر رضوی ویژه برنامه هایی اجرا می شود.

رئیس این اداره به خبرنگار قدس گفت: راه اندازی ســه پایگاه فرهنگی سیار، اجرای 
حلقه های تخصصی و پرســمان دینی با موضوع مهدویت، برگزاری جشن تکلیف 
و جشــن روزه اولی ها از تاریخ 24 فروردین تا 10 اردیبهشــت با اولویت حمایت از 
مناطق محروم، برگزاری جشــن ازدواج زوج های دانشــجو، اجرای برنامه متناسب 
بــا روز ارتــش )29 فروردین(، برگزاری نمایشــگاه در صحن قــدس از جلوه های 
 ایثار مردمی در کمک رســانی به هموطنان سیل زده و... از جمله این برنامه هاست.

حجت االسالم والمسلمین مهدی حســن زاده افزود: عالوه بر این برنامه ها می توان 
به موارد دیگری همچون اکران انیمیشــن شــاهزاده روم در چند نوبت، حلقه های 
قصه گویی برای کودکان با موضــوع مهدویت، توزیع طرح های گرافیکی با موضوع 
»تــا انقالب مهدی نهضت ادامــه دارد« در دفاتر و بخش های مختلف اداری و نصب 
بر روی تابلوهای حلقات معرفت حرم مطهر، انتخاب و بارگذاری فایل صوتی انتظار 
سامانه 32020 مناسب با ایام دهه مهدویت از بیانات مقام معظم رهبری، بیان احکام 
اعتقادی با رویکرد مهدویت در بین الصالتین حرم مطهر رضوی برای پاسخ دهی به 
برخی از شــبهات فرقه های انحرافی در حوزه مهدویت و... در بزرگداشــت این دهه 

اشاره کرد.

خـــبر

 آستان/ محمدحسین مروج کاشانی  یکی از 
دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری در وضعیت 
کنونی جامعه، قشــر جوان جامعه اســت. جواِن 
آینده ســاز انقالب، از منظر رهبــر معظم انقالب 
اسالمی، جوانی است خودساخته، مجهز به نیروی 
ایمان، مجاهد و متخصص در امور محوله که تنها 
با تقویت ارتباط با خداوند عالم این مهم امکان پذیر 
خواهد بود. مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی از 
دو سال گذشته با رویکردی نوین و با هدف تربیت 
جــوان مؤمن انقالبی پا به عرصه هویت بخشــی و 
معرفت افزایی جوان و نوجوان گذاشــته است که 
در همین راســتا و در آستانه روز جوان با مجتبی 
مختاری؛ جوان ترین مدیر آستان قدس رضوی به 

گفت وگو نشسته ایم.

کمی از پیشینه تأسیس و رسالت های تعریف 
شده برای مؤسسه جوانان برای ما بگویید؟
در ســال 1375 مقام معظم رهبــری در دیدار با 
تولیت وقت آســتان قدس رضــوی دغدغه ای را 
مطرح می کنند مبنی بر اینکه مســائل فرهنگی 
باید اساس کار این آستان را تشکیل دهد و در این 
مسئله جوانان اولویت اصلی را دارند و زنگ خطری 
را اعالم می کنند که دشمن برای جذب جوانان به 
فضای استکباری خودش برنامه دارد و این آستان 
باید یــک نقش جدی در مقابــل این حرکت ایفا 
کند؛ پس از این دیدار در ســال 1376 مؤسســه 
جوانان آســتان قدس رضوی به دســتور آیت اهلل 
طبســی تأسیس شــد و در حال حاضر دو دهه از 
 فعالیت این مؤسسه می گذرد که در راستای دغدغه 
مقام معظــم رهبــری، مأموریت اصلــی خود را 
پاســخگویی به نیازهای روز جوانان در حوزه های 
معرفت افزایی، ایجاد پیوســتی برای جریان زیارت 
حضرت رضا)ع(، کادرســازی بــرای آینده انقالب 
اســالمی و حمایت و جریان تســهیل گری برای 
تشکل های انقالبی قرار داده که امید است با توجه 
به تأکید حجت االسالم والمسلمین مروی در مراسم 
معارفه ایشان به عنوان تولیت آستان قدس رضوی 
مبنــی بر توجه به مقوله معرفت افزایی، این روند با 

قدرت هرچه تمام تر ادامه یابد.

 با توجه بــه بیانات مقام معظم رهبری در 
بیانیه گام دوم انقالب، رویکرد این مؤسسه در 

تحقق این مهم چگونه است؟

باید گفت حرکت در مسیر این بیانیه جزو پیشانی 
اولویت ها و فعالیت های مؤسسه بوده و خواهد بود، 
اما یک نکته مهم در بیانیه گام دوم که بحث بر سر 
آن زیاد است بحث جوان گرایی است که باید بیشتر 
به آن دقت کرد چراکه جوان گرایی صرفاً جابه جایی 
مدیران نیست، ما چه بسا در مسئولیت های مهمی 
در جمهوری اسالمی کارها به دست جوانان افتاده 
ولی چون دوران رشد خود را در زمینه های مختلف 
همچون رشد معنویت و خودسازی به درستی پشت 
سر نگذاشته اند نه تنها مفید واقع نشده بلکه مخرب 

سیستم هم شده اند.
از یک طرف جمهوری اســالمی ســازوکاری برای 
تربیت نیروی انسانی نداشــته و این یک واقعیت 
اســت که در سال های گذشته از مهم ترین راهبرد 
انقالب که تربیت انسان ها بوده است غفلت کرده ایم 
و از طرف دیگر ما در جمهوری اسالمی در شناسایی 
افراد و ارائه فرصت رشــد استعداد های جوانان نیز 

کوتاهی داشته ایم.
اما مؤسســه جوانان آســتان قدس رضوی در دو 
سال گذشــته برای رفع خألهای موجود و با نگاه 
اتصال به حضرت رضا)ع( در مرحله نخســت و در 
حوزه تربیت نیروی انسانی یک دوره کامل معارف 
شیعی مبتنی بر علوم عقلی که یک جوان امروزی 

می توانــد آن را بپذیرد، با عنوان دوره کامل معارف 
کاربردی برای جوانان »هفت روز در بهشــت« که 
استادان برجسته ای از کشور بر این محصوالت صحه 
گذاشتند و مقام معظم رهبری نیز بر این کتاب ها 
تفقد داشته  و بر نشر این مدل آثار تأکید داشته اند، 
آماده کردیم. اما تجربه نشان داده، محتوای مناسب 
به تنهایی در قشر جوان و نوجوان اثرگذاری چندانی 
نداشــته و باید آن را در قالــب برنامه های اردویی 
ارائه کرد. از این رو مؤسسه جوانان سه مجموعه از 
باغات و امالک آستان قدس رضوی را به فضاهای 
اردوگاهی تبدیل کرد که از زمان تأســیس اردوگاه 
امام رضا)ع( در اواخر ســال 95 با پذیرش 60 هزار 
جوان و نوجوان و مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( از 
16 آذر97 میزبان 7000 دانشجو از سراسر کشور 
بوده اســت. همچنین مکان فعلی مؤسسه نیز به 
مکانی اردوگاهی تبدیل شد که تاکنون بیش از 33 

هزار مخاطب از برنامه های آن استفاده کرده اند.

 کمــی در خصوص ایــن کتاب ها و نحوه 
تدریس آنان توضیح دهید.

در دو سال گذشــته ما در مؤسسه جوانان تمرکز 
خود را بر روی جوانان مســتعد گذاشته ایم. بیش 
از  4000 جوان و نوجوان نخبه از سراســر کشور 

در دوره هــای چهار و هفــت روزه زیر نظر مربیان 
و اســتادان آموزش دیده، ایــن دوره کامل معارف 

کاربردی »هفت روز در بهشت« را گذرانده اند. 
 در آغــاز این دوره ها اعتقادات ســنتی و موروثی 
دانش آموزان توسط استادان با پرسش های زیادی 
مورد ابهام قرار می گیرد و پــس از آن در روزهای 
بعــدی مبانی فکری و عقلی بــا نگاهی صحیح به 
توحید در ذهن مخاطب بازنشــانی شده و شبهات 

مختلف را با همین مبانی پاسخ می دهند.
اعتقاد ما بر این است جوانان و نوجوانانی که با یک 
مبانی درست رشد کنند در هر مسئولیتی که قرار 
بگیرند می شــود به آن جوان مؤمن انقالبی اعتماد 
کرد وگرنه جوانی که صرفاً در هیجانات و فضاهای 
زودگذر انقالبی ورود کند مثل آهن گداخته ای که 
زود سرد می شــود و به دلیل فاسد بودن بعضی از 
سیستم های ما و ساختارهای معیوب موجود، فرد 
در سیستم هضم می شــود به مرور به یک عنصر 

فاسد تبدیل می شود.

 در دو سال گذشته فعالیت های مؤسسه 
جوانان از نظر کمــی و کیفی چه تغییراتی 

داشته است؟
با نگاهی ســاده می توان فهمید امــروز با عنایت 

حضــرت رضا)ع(، جایگاه مؤسســه جوانان از یک 
مرکز مشاوره ای در فضای 500 متری به یک پایگاه 
معرفت افزایــی با فضایی نزدیک به 100 هکتار که 
اثری ملی دارد تبدیل شده است. در سند چشم انداز 
20 ساله مؤسسه که از ســال 1390 شروع و قرار 
بود به یک مخاطب مســتقیم 100 هزار نفری در 
فعالیت هایمان برسیم، امسال که تنها هشت سال 
از تنظیم این سند می گذرد ما به 96 هزار مخاطب 
 مستقیم تربیتی رسیده ایم و با عنایت حضرت رضا)ع(

و با حمایت های صــورت گرفته امیدواریم بتوانیم 
مشهد را به عنوان پایگاه معرفت افزایی کشور معرفی 

کنیم.

 برنامه شــما برای این مقــدار مخاطب 
مستقیم چیست؟

مؤسســه جوانان با اعتقاد بر اینکه کار فرهنگی و 
تربیتی مؤثر با اســتمرار ارتباط امکان پذیر خواهد 
بود اقدام به ایجاد شــبکه مخاطبان و ثبت و ضبط 
اطالعات مخاطبان خود در برنامه های مختلف کرده 
اســت و برای هر گروه ســنی و جنسی مختلف، 
برنامه های مناسب آن ها را طرح ریزی و اجرا کرده 

است. 

 مؤسسه جوانان چطور فعالیت های خود را 
این قدر گسترش داده است؟

به برکت جشن های زیرســایه خورشید در حال 
حاضر مؤسســه جوانان با بیش از 2000 تشکل 
مردمی تحت عنوان شبکه جوانان رضوی رابطه 
مســتقیم دارد که همین مسئله موجب شده تا 
گســتره فعالیت های ما در سراسر کشور پراکنده 
شــود به طوری که عالوه بر اجرای عملیات های 
فراگیر فرهنگی در زلزله کرمانشــاه و همچنین 
سیالب های اخیر کشور این شبکه با بسیج نیروها 
و امکانات به یاری مردم آسیب دیده شتافته و به 
صورت هماهنگ و برنامه ریزی شــده در فرایند 
کمک رســانی همــکاری می کردنــد. همچنین 
تاکنون مؤسسه جوانان سه دوره کشوری تربیت 
استاد عقاید اســالمی ویژه تدریس برای جوانان 
و نوجوانان برگزار کرده اســت که بیش از 500 
طلبــه فعال در حــوزه جوان و نوجــوان از این 
دوره ها اســتفاده کرده اند و اکنون خود آن ها به 
عنوان بازوان اجرایی و محتوایی در شــهرها در 

حال فعالیت هستند.

در گفت وگو با مدیرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی مطرح شد

جذب 100 هزار جوان و نوجوان در 2 سال
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دومین نشست تخصصی جشنواره »هنر رضوان« توسط مؤسسه آفرینش های هنری 
آستان قدس رضوی روز گذشته با حضور هنرمندان مشهدی در نگارخانه رضوان مشهد 

برگزار شد.

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران)نوبت اول(
       اداره کل راه و  شهرس��ازی اس��تان مازندران در نظر دارد ارزیابی کیفی مش��اوران جهت انجام خدمات تهیه طرح توسعه ویژه استان 
مازندران به ش��رح ذیل از طریق س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا 
   ir .www.setadiran ارائه پیشنهاد فنی و مالی و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد ( به آدرس
انج��ام خواهد ش��د و الزم اس��ت مش��اوران در صورت عدم عضوی��ت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضای 

الكترونیكی راه جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
شماره فراخوان ستاد ایرانپروژهردیف

2098003377000001تجدید پروژه تهیه طرح توسعه ویژه استان مازندران1
دارا بودن حداقل رتبه 2 در گروه مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی  با رعایت سقف ارجاع کار الزامی است.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/01/25
مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت : ساعت14/00  مورخه   98/02/05

مهلت زمانی ارائه اسناد ارزیابی :ساعت14/00  مورخه   98/02/15
زمان بررسی اسناد:   از ساعت 08/00  مورخه   98/02/16

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
آدرس: ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن :33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس :41934-021    دفتر ثبت نام :88969737 و021-85193768 

این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است
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آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده و 
عادی شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا

 به شماره ثبت 35044
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 

العاده  فوق  عمومی  مجمع   جلسه  در  تا  گردد  می 
مورخ 1398/02/07 ساعت  9 صبح  و جلسه مجمع 
که   10 ساعت   1398/02/07 مورخ  عادی  عمومی 
به شرح ذیل در محل شرکت به نشانی: کیلومتر 
آوریهای  فن  صنعتی  شهرك   - قوچان  27جاده 
برتر - خیابان صنعت پالك 139  تشكیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  : 

1- کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی : 

1- انتخاب مدیران 
هیئت مدیره شرکت
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برگ سبز،سندکمپانی،سند محضری خودرو سواری 
پرای��د مدل 1383 رنگ س��فید ش��یری  به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره  و   S1412283363834 شاس��ی 
00983743ب��ه ش��ماره پ��الک 264 س 75 ای��ران 
74بنام هادی شهزادمفقود و فاقد اعتبار میباشد.
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ب��رگ سبز،س��ندمالكیت،کارت خودرو،بیم��ه نام��ه 
موت��ور س��یكلت هیرم��ن E125 م��دل 1390 رن��گ 
مش��كی به ش��ماره انتظام��ی 766 / 81542 ش��ماره 
تن��ه  وش��ماره   GOGTAR12532503584 موت��ور 
N2P***125B9010729 به مالكیت علیرضا طائی نیا 

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

مف
ی 

گه
آ
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 GTXi ب��رگ س��بز خ��ودروی س��واری پرای��د
ش��ماره  روغن��ی  س��فید  رن��گ   1385 م��دل 
شاس��ی  ش��ماره  و   1502766 موت��ور 
S1412285833366 ب��ه ش��ماره انتظام��ی 
138 ب 78 ای��ران 26 ب��ه مالكی��ت مرضی��ه 

قربانی مفقود و فاقد اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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پرای��د                                                         س��واری  خ��ودرو  کمپان��ی  س��ند 
)جی تی ایكس( به رنگ س��فید ش��یری روغنی مدل 
1379 به ش��ماره موتور 00164422 به شماره شاسی

s14122796410022به شماره پالک 852ص22 ایران 
96 به نام س��ید حسن میرحسینی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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ب��رگ س��بز و س��ند  خ��ودروی س��واری چ��ری 1600 
م��دل 1388 رن��گ س��فید روغن��ی  ش��ماره موت��ور 
NAN� و ش��ماره شاس��ی SQR480EDEF8D01229

KGFSH98S000105 ب��ه ش��ماره انتظام��ی 673 ب 
68  ای��ران 52 به مالكی��ت محمد عدنان فیروز بخت 

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

مف
ی 

گه
آ

س��بز(  شناس��نامه)برگ  و  س��ندکارخانه 
 1393 م��دل  احس��ان  سیس��تم  موتورس��یكلت 
تن��ه                                                ش��ماره   0125N2N319288 موت��ور  ش��ماره 
N2N***125E�9317950رن��گ س��فید ش��ماره پالک 
66564-822 بنام ش��همیر س��ردارزهی فرزند میر 
بیک مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
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آگهی تغییرات شرکت کلهر غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1292 و شناسه ملی 10300037620 
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده م��ورخ 1397,07,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - موضوع ش��رکت به ش��رح 
ذی��ل تغیی��ر یاف��ت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: .انجام کلیه کاره��ای خدماتی، خدمات اداری و تأسیس��اتی 2. امور                                            
حمل ونقل درون شهری: رانندگی و اداره امور نقلیه 3. تعمیر و نگهداری شامل: تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری )بغیر 
از امور رایانه( ، خدمات فنی خودرو 4. امور چاپ و تكثیر شامل : صحافی ، حروفچینی ، غلط گیری ، خطاطی ، چاپ و تكثیر 5. امور 
آشپزخانه و رستوران )تهیه و طبخ غذا، اداره رستوران و بوفه( 6. خدمات عمومی شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور 
آبدارخانه ، خدمات پاس��خگویی تلفنی 7. نگهداری و خدمات فضای س��بز شامل : خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز 8. خدمات 
اداری )ماشین نویسی، امور دفتری، بایگانی، منشی گری( 9. امور تأسیساتی شامل : تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات 
برودتی و حرارتی 10. تأسیسات برقی و مكانیكی 11. تأسیسات و نصب عالئم و ایمنی راهها 12. خدمات عمومی و فنی گاز 13. خدمات 
کامپیوتری 14. لوله کشی آب 15. انجام فعالیت های بازرگانی 16. صادرات و واردات در امور کاالهای مجاز 17. اجاره ماشین آالت 
18. تخلیه و بارگیری و دپو کردن محموالت علوفه ای دام و طیور 19. س��الخی و کش��تار دام س��بک و س��نگین و لخم و بس��ته بندی

 20. انجام کلیه خدمات راهداری و اجاره ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین جهت امورات راهداری و نگهداری از جاده ها و حریم 
جاده ها 21. انجام کلیه خدمات مورد نیاز ش��رکت های موجود در ش��هرک های صنعتی 22.راه و باند 23.س��اختمان 24. برق 25.آب 
26.آبیاری و زهكش��ی 27.جدول کش��ی 28.محوطه س��ازی 29.نظارت و اجرا 30. س��وله س��ازی 31.انجام کلیه فعالیت های عمرانی

32. جاده س��ازی و راهس��ازی و پل سازی 33. ساختمان سازی 34 . نفت و گاز در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 
پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )432869(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4641 و شناسه ملی 10260257912 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,30 و نامه شماره 20675مورخ 1397,08,06 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -استانداری 
اصفهان به شناسه ملی 14001916969 به نمایندگی حمید مسكین نواز به شماره ملی0939674505 به سمت عضو هیئت مدیره و آب و فاضالب استان اصفهان 
به شناس��ه ملی 10260299036 به نمایندگی هاش��م امینی به ش��ماره ملی1283103435 به س��مت رییس هیئت مدیره و آس��تان قدس رضوی به شناس��ه ملی 
10380142912 به نمایندگی محمد حس��ن آخوندزاده خلیل آباد به ش��ماره ملی0942235614 به س��مت نایب رییس هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب 
گردیدند.آقای عباس پیراینده به ش��ماره ملی 1261724232 به س��مت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.مدیرعامل 
ش��رکت مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د و ش��رح وظایف ایشان مطابق با اساسنامه خواهد بود . کلیه اوراق و مدارک تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیر 

عامل و یكی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت صورت پذیرد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )432564(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب اصفهان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4641 و شناسه ملی 10260257912 

آگهی تغییرات ش��رکت مهندس��ین مش��اور طرح و تحقیقات آب و فاضالب اصفهان ش��رکت س��هامی خاص به شماره ثبت 4641 و شناس��ه ملی 10260257912 به 
اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,04,12 و نامه شماره 13797 مورخ 1397,05,29 س��ازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -اس��تانداری اصفهان به شناس��ه ملی 14001916969 و آب و فاضالب اس��تان اصفهان به شناس��ه ملی 10260299036 و آس��تان قدس رضوی به شناس��ه ملی 
10380142912 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. - موسس��ه حسابرس��ی دقیق تراز س��پاهان به شناس��ه ملی 10260191203 
به عنوان بازرس اصلی وموسس��ه حس��ابرس و موسس��ه ارقام نگر آریا به شناس��ه ملی 10100617632 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 

گردیدند. -تراز مالی سال 96 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )432556(
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حراج حضوری
موسس��ه ای اقتص��ادی در نظ��ردارد تعداد قابل توجهی کاال و وس��ائط نقلیه به ش��رح و تاریخ های ذیل 

ازطریق حراج حضوری وعمومی بفروش برساند.
متقاضیان بایستی 20% مبلغ پیشنهادی را درزمان خرید بصورت نقدی یا چک تضمینی پرداخت نمایند 
لذا در اجرای قانون هوای پاک  کلیه موتورس��یكلتها  و خودروهای  اوراقی  و اس��قاطی  صرفا به مراکز 
مجاز اس��قاط  و بازیافت خودرو  فروخته خواهد ش��د و یا شرکت  درحراج مستلزم ارائه معرفی نامه  از 

شرکتهای  مربوطه می باشد. 
در خصوص خودرو و موتورسیكلتهای  قابل  شماره گذاری فروش برای عموم  بالمانع  می باشد. 

بیش از1500 دستگاه موتورسیکلت اوراقی، شماره گذاری، اسقاطی 
بیش از170 دستگاه خودرو اوراقی و اسقاطی 

مقادیری کاال و گوشی تلفن همراه و مستعمل  
زمان بازدید: دوشنبه و سه شنبه 2و98/2/3 ساعت 9/00 الی 16/00

محل بازدید:
یزد- شهرک رزمندگان جنب تعویض پالک پارکینگ یاس ) تعداد1009دستگاه  موتورسیكلت(

یزد- میدان صنعت بلوار خضرآباد خیابان شهید باروتكوب زاده  کوچه 28) یک دستگاه خودرو و کاال(  
ی��زد- پایان��ه باربری بع��د از پمپ بنزین  پارکینگ ش��هرداری ) تعداد 170دس��تگاه خ��ودروی  اوراقی  

واسقاطی(
اردکان- خیابان شهید الجوردی پشت زندان پارکینگ حمایت  از زندانیان اردکان ) تعداد231 دستگاه 

موتورسیكلت(
 اردکان-  خیابان جمهوری بعد از درمانگاه  اردش��یری  کوچه دوم پارکینگ اعتماد اردکان )تعداد282 

دستگاه موتورسیكلت(
زمان ومكان برگزاری حراج: چهارشنبه مورخ 98/02/04 ساعت 9صبح

یزد- بلوار امام جعفر صادق )ع(- روبروی فروشگاه زنجیره ای رفاه تاالر میثاق
آدرس سایت : )WWW.SAA-S.ir(    شماره تماس: 035-36266517-36267778
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کارت دانش��جویی اینجان��ب حانی��ه وکیلی��ان 
ب��رق  مهندس��ی  رش��ته  کارشناس��ی  مقط��ع 
ش��ماره  ب��ه  ش��اهرود  صنعت��ی  دانش��گاه 
دانشجویی9332153مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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کارت هوش��مند رانن��ده باری به ش��ماره 
کارت2250961ب��ه ن��ام محمدتقی یزدانی 
ب��ه ش��ماره مل��ی 0828678502مفق��ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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آ
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برگ س��بز وان��ت بار س��فید روغنی  م��دل 1392  
ب��ه   32 ای��ران  551ق77  انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه 
114F0058166 وش��ماره شاس��ی      ش��ماره موت��ور  
NAAA36AADG621976   به نام حس��ن حیدر زاده 

مفقود شده از درجه اعتبار ساقت  می باشد. دی
قو

مف
ی 

گه
آ



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 27 فروردین  1398  10 شعبان 1440 16 آوریل 2019  سال سی و دوم  شماره 8942    

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تأسیس می شود    ناصر همتی گفت: این الیحه سال 96 به تصویب مجلس رسید، اما به خاطر ابهامات شورای نگهبان در مورد بار مالی به دولت اعاده شد و... اینک 
با پیگیری وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان، این صندوق تأسیس و کار خود را برای خدمت رسانی به مردم شروع می کند. وی افزود: در سال 82 موضوع تشکیل صندوق را به صورت 

الیحه به دولت وقت ارائه کردیم الیحه از آن سال در رفت و برگشت بین بیمه، دولت و مجلس بود و حاال بعد از 16 سال محقق می شود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rمجوز جذب ۶۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی
وزیر امور اقتصــادی و دارایی با بیان 
اینکه بازار ســرمایه، ســال ۹۸ را با 
روند مناســبی آغاز کرده است، گفت: 
مجوز جذب ۶۰ میلیارد دالر سرمایه 
خارجی صادر شــد. فرهاد دژپسند، با 
تأکید بر اینکه یکــی از ضرورت های 
رونق تولید، بهبود ضریب بهره برداری 
از ظرفیت های موجود است، گفت: تأمین منابع را می توان در حوزه داخلی 

و خارجی و با استفاده از این ظرفیت ها رقم زد.

پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم در سال 
زراعی جاری

معاون امور زراعت وزارت جهادکشــاورزی گفت: پیش بینی می شود تولید 
گندم در ســال جاری ۱۴ میلیون تن باشد. عباس کشاورز با اشاره به اینکه 
حدود ۵۵ درصد اراضی ســیل زده بین ۲۵ تا ۵۵ درصد آسیب دیده، ادامه 
داد: بنابراین حدود ۵۰ درصد زمین ها و محصوالت کشــاورزی آسیب دیده 

قابل برگشت است.

سومین واگذاری هپکو کلید خورد
سازمان خصوصی ســازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو 
بتازگی اقدام به انتشــار آگهی فراخوان عمومی برای شناســایی متقاضیان 
بالقوه خرید ســهام هپکو کرده است. در ۱۱ سال گذشته شرکت ۴۴ ساله 
هپکو که ســاالنه میلیاردها تومان ســودآوری داشــت و امروز حدود ۶۰۰ 
میلیارد تومان بدهی دارد، دو بار واگذار شــده و قرار اســت برای بار سوم 

تغییر مالکیت دهد.

رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۷ منفی ۱.۹ درصد شد
مرکز آمار ایران اعالم کرد: رشــد اقتصادی کشــور در ۹ ماهه ســال ۹۷ 
بدون احتساب نفت منفی ۱.۹ درصد و با احتساب نفت، منفی ۳.۸ درصد 
بوده اســت. نتایج مذکور حاکی از آن اســت که در ۹ ماهه نخست سال 
جاری رشته فعالیت های گروه کشــاورزی منفی ۲.۱، گروه صنعت منفی 
۷.۹ و گروه خدمات ۰.۶ درصد نســبت به دوره  مشــابه ســال قبل، رشد 

داشته است.

مخالفت بانک مرکزی با وام ۲۸۰میلیونی مسکن
مدیر اعتبارات بانک مسکن از مخالفت 
بانــک مرکــزی بــا وام ۲۸۰میلیون 
تومانی خرید مسکن خبر داد و گفت: 
براساس سیاست های بانک مسکن وام 
ساخت به ۱۷۰میلیون تومان افزایش 
یافت.  حســن علمداری با بیان اینکه 
در صــورت اســتفاده از فناوری های 
نوین در ساخت مسکن ۱۷۰ میلیون 
تومان وام به سازندگان پرداخت می شود، تصریح کرد: صالحیت سازندگان 

را ادارات راه و شهرسازی و انجمن انبوه سازان تأیید می کنند.

۵۳ درصد بیکاران کشور جوان هستند
معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار گفت: از حدود ۳ میلیون 
و ۲۰۰ هــزار نفر بیکار کشــور، حدود یک میلیــون و ۷۰۰ هزار نفر جوان 
و کارجویان ۱۵ تا ۲۹ ســاله هســتند، یعنی ۵۳ درصد بیکاران را جوانان 
تشکیل می دهند. کاوه کیانی میزان بیکاری در سال ۹۷ را حدود ۱۲ درصد 

اعالم کرد که نسبت به سال ۹۶ یک دهم درصد رشد داشته است.

تصویب تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت در 
کمیسیون صنایع مجلس 

عبداهلل رضیان، عضو هیئت رئیســه کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
شورای اســالمی از تصویب جزئیات طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانــی از وزارت صنعت و معدن خبر داد. وی افزود: براســاس این طرح 
بخــش بازرگانی از وزارت صمت منفک شــده و وزارت بازرگانی تشــکیل 
می شــود براســاس طرح مذکور؛ بخش تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد 

کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید ملحق می شود.
 

۶۳ هزار رأس دام زنده از بندر چابهار وارد کشور شد
رئیس ســازمان دامپزشکی کشــور، از ورود بیش از ۶۳ هزار رأس دام زنده 
از طریق بندر چابهار خبر داد. علیرضا رفیعی پور اظهار داشت: طبق مصوبه 
این سازمان دام زنده از طریق دریا حمل و در بندر چابهار مراحل قرنطینه و 
بهداشتی آن طی می شود و پس از کشتار، گوشت استحصال شده به داخل 

کشور ارسال می شود که این موضوع در حال انجام است.

بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر
 نرخ سود بانکی ندارد

رئیــس کل بانک مرکزی ضمــن ارائه گزارش برنامه هــای این بانک برای 
رونق تولید گفت: بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر نرخ ســود بانکی ندارد. 
عبدالناصر همتی اعالم کرد: در ســه ماه پایانی ســال ۹۷ حدود ۱۸۹ هزار 
میلیارد ریال به سیســتم تولیدی کشــور تزریق شــد که تحوالتی در این 

بخش ها ایجاد کرده است.

گوشت تنظیم بازاری به دست ۸۸ درصد مردم نرسید 
نتایج یک نظرســنجی نشان داد ۸۸ 
درصد از مردم در یک ســال گذشته 
گوشــت وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
ســلیمی زادگان،  نکرده اند.  دریافــت 
اعطای  گفت:  پایش  برنامه  کارشناس 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه برخی کاالها 
ســبب بروز پدیده های قاچاق و رانت 
شــد، نمونه این موضوع واردات گوشت بود که با این قیمت به دست مردم 

نرسید و موجب حواشی گوناگونی در کشور شد.

صادرات آب پنیر هم ممنوع شد؟
عضو انجمن صنفی شیرخشک صنعتی ایران گفت: شباهت آب پنیر به شیر 
خشــک موجب ممنوعیت صادرات آن شده و ۲۰ هزار تن از این محصول 
به ارزش ۲۰ میلیون دالر در حال اتمام تاریخ مصرف در انبارهاســت. اصغر 
طاهریان تصریح کرد: صادرات شیرخشــک ایرانــی به طور عمده به عراق، 
افغانستان و پاکستان صادرمی شود و این محصول ایرانی به همراه آب پنیر 

در ۲۱ کشور دنیا بازار دارد که اکنون متوقف شده است.

 یارانه آشکار و پنهان هر ایرانی ۱۱ میلیون تومان 
در سال

در ســال ۱۳۹۸، مجمــوع هزینه هــای ریالی و غیرریالی کــه دولت برای 
پرداخت یارانه آشــکار )شــامل بودجه ای و فرابودجه ای( و پنهان متحمل 
می شود برابر ۸۹۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم تقریباً ۲.۲ برابر بودجه 

ساالنه کشور است.
ســرانه یارانه اعطایی به هــر فرد معادل ۱۰.۹ میلیون تومان در ســال 
اســت، این رقم حدود ۲۰ برابر یارانه نقــدی دریافتی افراد تخمین زده 

می شود.

خبر

 اقتصاد/ طوسی- غالمی  وزارت صنعت 
اعالم کرده است که سال ۹۷ در مجموع ۲۶۲ 
هزار و ۶۴۹ فقره شکایت در خصوص کاالها 
و خدمات از طریق ستاد خبری در استان ها 
اخذ شــد که نسبت به سال پیش از آن ۳۹ 

درصد افزایش داشته است.
افزایش ۳۹ درصدی شکایت های مردمی در 
خصوص کاال و خدمات دو برداشت را به ذهن 
متبادر می کند که اولی مبنی بر گســترده 
شدن تخلفات اصناف و بنگاه های اقتصادی 
در خأل نظارت ســازمان های متولی اســت 
و دیگری دال بــر افزایش نظارت مردمی بر 
واحدهای اقتصادی و تمایل آن ها به گزارش 
و علنی سازی تخلفات در بخش های مختلف 

اقتصادی و بازارهاست.
طبق آنچه ســازمان صنعت اعــالم کرده از 
مجموع شکایت های رسیدگی شده، تعداد 
۱۰۲ هــزار و ۵۶۹ فقره یعنــی ۳۹ درصد 
متخلف شناخته شــده و ۱۲۷ هزار و ۳۳۲ 
فقره یعنی ۴۹ درصدغیرمتخلف شــناخته 
شــده اند و ۱۲ درصد شکایت ها نیز در حال 
بررسی است. بر این اساس بیشترین شکایت 
مربــوط  کاال  حــوزه  در 
بــه نان، میوه و ســبزی و 
و  بــوده  خواربارفروشــی 
بیشترین شکایت در حوزه 
خدمــات از رســتوران ها، 
خودروهای  تعمیرگاه های 
پارکینگ شهری  و  سبک 
اســت.  شــده  گــزارش 
دریافتــی  گزارش هــای 
بیانگر  براساس نوع تخلف 
آن است که گران فروشی، 
تقلب و درج نشدن قیمت 
از بیشــترین موارد تخلف 

بوده است.
مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی 
معتقد اســت که موفق بودن در برخورد با 
تخلفات صنفی و کنترل و رصد هر چه بهتر 
بازار، مرهون ارتباط مستمر مردم سامانه های 
ثبت شکایات مردمی و تخلفات اصناف است. 
به گفته وی، دسترسی شکایت کنندگان به 
ابزارهای الزم برای شکایت وافزایش قابلیت 
سازمان های متولی برای رسیدگی به تخلفات 
سبب افزایش گزارش های مردمی شده است. 

 مردمی شدن نظارت
با  در گفت و گــو  ریاضــی 
خبرنگار ما افزایش شکایات 
مردمی را به مردمی شدن 
و  دانســته  مرتبط  نظارت 
افزود: در ســال های اخیر تالش شده نتایج 
بررسی شکایت ها به شاکیان در اولین فرصت 
و در کوتاه ترین زمان اعالم شود؛ ادامه مستمر 
این فرایند موجب شــده تا مردم برای ثبت 
تخلفات ترغیب شده و موارد را برای رسیدگی 

به اطالع سازمان های مربوط برسانند. 
وی با بیان اینکه گشــت مشترک بازرسان 
ســازمان صنعت، اصناف و تعزیرات با رصد 
پــی در پی بــازار بویژه در ایــام پیک، روند 
شــکایت از واحدهای صنفی را در کشــور 
تسریع کرده است، افزود: همچنین بازرسان با 
دریافت تماس های مردمی و ثبت شکایت ها 

از واحدهای عمده یا خرده فروش در کمترین 
مدت در محل حضور یافته و نسبت به بررسی 
تخلف اقدام می کنند و نتایج را نیز به شاکی 
اطالع می دهند، به نظر می رســد دیدن این 
بازخوردها از ســوی مردم سبب می شود تا 
نظــارت مردمی در قالب افزایش شــکایت 

خودش را نشان دهد.

  تسریع در پاسخگویی به شکایت ها
وی با اشــاره به اینکه در شرایط بی ثباتی 
اقتصادی افزایش نظــارت مردمی بر بازار 
پیشــگیری از بروز تخلــف را در پی دارد، 
افزود: از طرفی تسریع در روند رسیدگی به 
شکایت ها و پاسخگویی به موقع نیز می تواند 
زمینه بروز تخلف را در بین اصناف کاهش 

دهد. 
وی با بیان اینکه نان و میوه و ســبزیجات 
و همچنیــن رســتوران های غذاخوری و 
تعمیرگاه های خودروهای سبک به ترتیب 
بیشترین سهم شــکایت ها را براساس نوع 
خدمات به خــود اختصاص داده اند، یادآور 
شــد: با این حال نباید از ســهم نوســان 
قیمت هــا و تورم که موجب شــده اقالم 
اساســی و مورد نیاز روزانه مــردم دچار 
جهش قیمتی و نارضایتی شــود نیز غافل 
بود، موضوعی که سبب می شود برخی افراد 
ســودجو به جای فروش اجناس به قیمت 
مصوب از این امر تخطی کنند، که این افراد 
نیز با ادامه روند نظارت مردمی با برخورد 

قانونی مواجه خواهند شد.
در عین حال گزارش های میدانی حاکی از 
این است که مقوله نظارت بر بازار در ایران، 
گرفتار تعدد متولیان، موازی کاری و بعضاً 

ضعف شدید این سازمان هاست. 
محمــد علی پــور مختار 
و  عضو کمیسیون حقوقی 
قضایی مجلس با اشــاره به 
اینکه مــردم از گرانی ها به 
بهانه افزایش نرخ ارز بشدت آسیب دیده اند 
به خبرنــگار ما اذعان کرد: ناظــران وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، اصناف، اتحادیه ها، 
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت 

از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که در 
یک ساختار پرهزینه و عریض و طویل، جای 
گرفته اند هیچ یــک وظیفه ذاتی خود را به 

درستی انجام نمی دهند.
به باور وی، این عدم انجام وظیفه در واقع از 
نگاه دولت به بازار و نبود اراده در دولت برای 
برخورد با متخلفان نشأت می گیرد؛ چرا که 
دولت خود را مدافع بازار آزاد و مکانیزم عرضه 
و تقاضا برای تعیین قیمت می داند، اما عماًل 
شاهد بی نظمی شدید و فروش کاال به مردم 

با نرخ های دلخواه عرضه کنندگان هستیم. 
پور مختار افزود: در حال حاضر هم فروشنده 
و هــم کارخانــه دار حتی در صــورت عدم 
افزایش نرخ ارز، ابتدا با شایعه سازی مبنی بر 
گرانی قریب الوقوع و بعد هم به شکل عملی 
زمینه بر هم زدن نظم بازار را فراهم آورده اند.

وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر وزارت 
صمت به افــراد زیادی تحت عنوان بازرس، 
حقوق می پردازد، تأکید دارد: سازمان حمایت 
و سازمان تعزیرات حکومتی، وظیفه دفاع از 
حقوق مردم را در برابر زیاده خواهان بر عهده 
دارنــد، اما عمده نظارت بر بازار در دســت 
بازرســان اصناف است حال آن که چه بسا 
همان ناظر خودش گران فروش باشــد پس 
چه تضمینی برای برخورد با گران فروشــی 

وجود دارد؟! 

 آیا سازمان تعزیرات موفق بوده است
معتقدم صرف نظــر از برخی برخوردها که 
با محتکران صورت گرفت، عمالً ســازمان 
تعزیــرات حکومتی توفیــق چندانی در 
برخورد با تخلفات نداشت. سازمان حمایت 
هم در دو سال اخیر تقریباً کارکرد خود را 
از دســت داده. پس تکلیف چیست؟ چرا 
باید چنین هزینه های سنگینی برای اداره 
سازمان های نظارتی صرف شود، اما حداقل 

خروجی از اینها را شاهد نباشیم؟
به اعتقاد وی، امروز سازمان تعزیرات درگیر 
برخورد با احتکار، فروش های خارج از چرخه 
تنظیم بازار و مواردی از این قبیل است در 
حالی که باید در این سازمان، سامانه ای هم 
ایجاد شــود که به »گزارشــات« مردم و نه 

لزوماً »شــکایت ها« رسیدگی فوری داشته 
باشد تا این گزارش ها به اتحادیه ها، اصناف 
و بازرســان وزارت صمت ارجاع داده شود. 
این کار نیاز بــه وضع قانون خاص ندارد و 

می توان از همین امروز آن را اجرایی کرد.
وی تصریح کــرد: اقدام دیگــر تغییر در 
ساختار سازمان حمایت است بدان معنی 
که این سازمان از ذیل وزارت صمت خارج 
شــود و به صورت ســازمانی مستقل و نه 
به تبعیت از سیاســت های دیکته شده از 
وزارتخانه به فعالیت بپردازد که اگر این گونه 
شــود، قطعاً قدرت اجرایی و بازدارندگی 
بیشتری به آن تزریق خواهد شد. عملکرد 
امروز این سازمان با وظیفه ذاتی اش یعنی 
قیمت گذاری صحیــح و حمایت از حقوق 

مصرف کننده نهایی، هیچ سنخیتی ندارد.
در شــرایطی که مــردم کمــاکان از این 
نهادهای نظارتی، توقع نظم بخشی به بازار را 
دارند و از سویی دیگر، زیاده خواهی و طمع 
متخلفان، تمامی ندارد، نباید بهانه هایی از 
قبیل نبود نیرو، بودجه و امکانات را از سوی 
سازمان های نظارتی بشنویم. این بهانه ها 
قابل قبول نیست و تنها نشان دهنده قصور 

جدی سازمان های متولی است.

  لزوم تحول ساختار نظارتی 
همراستا با تقاضای مردم 

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی جای 
هیچ تعللی نیست و ساختار نظارتی بازار 
باید همراستا با تقاضای مردم بازنگری و 
متحول شود. این تحوالت باید با محوریت 
مــردم و بر اســاس گزارش هــای مردم 
ایجاد شــود و این گونه نباشــد که تنها 
شکایت های مردمی مبنای برخوردها واقع 
شود؛ همان کاری که در دیگر کشورها از 
آن تحت عنوان »قانون ســوت زنی« یاد و 
از گــزارش دهندگان تخلفــات، حمایت 
می شود. تشــویق عموم شــهروندان به 
گزارش و علنی سازی فسادها و تخلفات 
در بخش های مختلف اقتصادی و بازارها 
در بسیاری از کشورها توانسته در مبارزه 

با فساد، مؤثر واقع شود.

افزایش ۴۰ درصدی شکایت های مردمی از کاالها و خدمات نشانه چیست؟

مردمی شدن نظارت یا گسترش تخلفات؟
تأمین مسکن محرومان، راهبرد 

اصلی کاهش فقر در جامعه
نحوه حمایت دولت از اقشار محروم یکی از 
مسائل همیشگی دولت ها بوده است. اینکه 
حمایت ها و یارانه های در نظر گرفته شــده، 
برای نیازهای اساســی برنامه ریزی شده یا 
نه و اصالً به دســت گروه های هدف رسیده 
یــا نه؟ آیا توزیع آن ها موجب کاهش فاصله 
طبقاتی و توزیع بهتر عدالت اقتصادی شده یا 
نه؟ یا اینکه نحوه توزیع یارانه ها اثرات مخرب 
اقتصادی مانند تورم داشــته یا اینکه اثرات 
مثبتی مانند کاهش تورم و افزایش رشــد 
اقتصادی را در پی داشــته است؟ بهتر است 
یارانه ها در راستای افزایش درآمد خانواده ها 
به کار گرفته شود یا منجر به کاهش هزینه ها 
شود؟ سؤاالتی از این قبیل مسائلی بوده است 
که در مورد برنامه ریزی برای یارانه ها و نحوه 

توزیع آن ها وجود داشته است.
اما بررســی ســبد هزینه های خانواده های 
دهک های پایین نشــان می دهد، این امکان 
وجود دارد که با کاهش هزینه های بخشی، که 
بیشترین سهم را در این سبد دارد، می توان 
گام بزرگــی در کاهش فقــر و محرومیت 
برداشت. بخشــی که اتفافاً مربوط به تأمین 
یکی از نیازهای اساسی خانواده هاست. هزینه 
تأمین مســکن بیشترین ســهم را در سبد 
هزینه های یک خانواده در کشور ما دارد. در 
شهرهای بزرگ به صورت متوسط ۵۰ درصد 
و در دهک های پایین، نزدیک به ۷۰ درصد 
از درآمد یک خانواده برای تأمین مســکن 
هزینه می شــود. عالوه بر این هر چندسال 
یک بار با افزایش شدید قیمت مسکن، فاصله 
بسیاری از مستأجران تا تهیه مسکن ملکی 
بیشــتر می شــود و به علت وابستگی اجاره 
بها به قیمت مســکن، اجاره بهای واحدهای 
استیجاری نیز افزایش پیدا می کند. این در 
حالی است که خانواده هایی که دارای مسکن 
ملکی ولو حداقلی هســتند، ایــن افزایش 
قیمت ها، در ارزش واحد مسکونی آن ها نیز 
مؤثر اســت. برای مثال در یک ســال اخیر 
قیمت یک واحد مســکونی تقریباً دو برابر 
شده اســت، در حالی که عمده ترین هزینه 
مربوط به هزینه های خانواده های مســتأجر 
بسیار بیشتر از قبل شــده است. در نتیجه 
شــکاف مالی بین یک خانواده مســتأجر و 
صاحب واحد مســکونی بیش از پیش شده 
اســت؛ بنابراین اگر یارانه هــا و برنامه های 
حمایتی دولت به ســمت حذف این هزینه 
از هزینه های زندگی محرومان از مســکن 
شود، گام بسیار بزرگی به منظور کاهش فقر 
و محرومیت برداشته خواهد شد. همچنین 
از آنجایی که این حمایت برای محرومان از 
مسکن رخ می دهد، انحراف کمتری نسبت با 
سایر روش های توزیع یارانه ها خواهد داشت.

الزم به ذکر است حمایت ها باید در راستای 
تولید مسکن برنامه ریزی شــود، نه اینکه 
صرف خرید یا اجاره واحدهای موجود شود، 
زیــرا در این صورت هم خانواده ها از فشــار 
تورم ســاالنه اجاره بهــا در امان می مانند و 
هم اینکه اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد 
نخواهد کرد. عالوه بر ایــن تمرکز بر رونق 
تولید مسکن اثرات مثبتی در کالن اقتصاد 
کشور دارد. زیرا به دلیل ارتباط و پیوندهای 
گسترده پسینی و پیشینی صنعت ساختمان 
با سایر بخش های اقتصاد، رونق این صنعت 
موجب رونق کل اقتصاد کشور خواهد شد که 
رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را نیز در پی 

خواهد داشت.

بانک مرکزی بر ارزهای 
تخصیص داده شده از صندوق 

توسعه ملی نظارت کند
حسین صمصامی اقتصاددان و عضو هیئت 
علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: نظارت 
دولت برای واردات کاالهای غیرضروری از 
محل ارزهایی که توســط صندوق توسعه 
ملی بــه بانک مرکزی تحویل می شــود، 

ضروری است. 
هر کــدام از ارزها متقاضی خاص خودش را 
دارد و به همین دلیل اســت که دولت باید 
نظارت خود را در این زمینه بیشــتر کند تا 
ارزهایی که در بازار عرضه می کند به قاچاق 

یا واردات کاالهای غیرضروری منجر نشود.

هیچ محدودیتی برای 
سرمایه گذاری خارجی ها نداریم

علی محمد موســوی رئیس کل ســازمان 
و  اقتصادی  و کمک های  ســرمایه گذاری 
فنی ایران: هیــچ محدودیتی برای حضور 
وجود  در کشور  ســرمایه گذاران خارجی 
ندارد. در برنامه ششــم توسعه جذب ۶۵ 
میلیــون دالر از طریــق ســرمایه گذاری 
خارجــی پیش بینــی  شــده کــه باید از 
ظرفیــت نمایندگی هــای وزارت خارجه 
در دیگر کشــورها بهره ببریــم تا بتوانیم 

سرمایه گذاران خارجی را جذب کنیم.

خبر

برنامه صادرات لوازم خانگی 
به ۱۳ کشور

معاون طــرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت گفت: در ســال جدید 
مهم ترین رویکــرد صنعت لوازم خانگی، 
صادرات بخصوص به کشورهای همسایه 
خواهد بود. ســعید زرندی با اشــاره به 
اینکه برای ۱۳ کشــور همسایه به عالوه 
چین و هند برنامه صادراتی تعیین شده 
است، گفت: در سال ۹۸ توجه به بازار و 
تقاضا موضوع بسیار مهمی است و برای 
افزایش تولید و ظرفیت تولید کشور، باید 
توســعه صادرات با محوریت کشورهای 

همسایه دنبال شود.
وی افزود: صنعت لوازم خانگی از جمله 
صنایع اولویت داری اســت که در ســال 
۹۸ به آن توجه ویژه خواهد شد. تأمین 
مالی واحدهای صنعتی در قالب تبصره 
۱۸ دنبال می شود که نیازمند همکاری 
بیشتر نظام بانکی و سایر دستگاه هاست.

زرندی گفت: در صنعــت لوازم خانگی 
توجه به کیفیت، خدمات پس از فروش و 
صادرات مهم است و در سال رونق تولید 
انجمن ها و تشــکل ها در این مسیر گام 
بردارند. در صنعت لوازم خانگی موضوع 
برند و نشــان از اهمیت باالیی برخوردار 
نیازمند ســرمایه گذاری های  ما  و  است 

بزرگ در این بخش هستیم.

رونق تولید به معنای احیای 
بنگاه های مشکل دار نیست

وزیــر صنعت، معدن و تجــارت با بیان 
اینکــه رونق تولید را نبایــد مترادف با 
بدانیم،  بحــران دار  واحدهــای  احیای 
افزود: بخــش عمــده ای از واحدهای 

تولیدی مشکلی ندارند.
رضــا رحمانی گفت: مهم ترین بخشــی 
که می توانــد برای رونــق تولید فعالیت 
کند، ستاد تسهیل است که هم قانون به 
صراحت بر ماهیــت و فعالیت آن تأکید 
کرده و هم دستگاه های مهم در آن عضو 
هستند. ستاد تسهیل باید از دستگاه های 
دیگر همچون قوه قضائیه نیز برای حضور 
در جلسات دعوت و اینجا را به ستادی پای 

کار برای تولید تبدیل کند.
وی اظهار کرد: به همراه وزیر کشــور نامه 
مشترکی به سران سه قوه درباره مشکالت 
تولید نوشتیم که آن ها تأکید کردند هر 
کجایی نیاز به اصالح قوانین اســت به ما 

منتقل کنید.
رحمانی بــا بیان اینکه دشــمن تصور 
می کرد صنعــت در ســال ۹۷ تعطیل 
می شــود، گفت: به لطف خداوند صنعت 
همچنان فعال اســت و ما نیز برای سال 
۹۸ بایــد تالش کنیم ضمن حفظ وضع 
فعلی تولید در جاهایی که امکان توسعه 

وجود دارد، اقدام کنیم.

تأمین اجناس اصناف مناطق 
سیل زده با بازپرداخت ۶ ماهه 
رئیس ســازمان بســیج اصناف، بازاریان 
و فعــاالن اقتصــادی کشــور گفت:بــا 
کمــک اتحادیه هــا، اتاق هــای اصناف و 
سایردستگاه ها در حال برنامه ریزی هستیم 
کــه واحدهای صنفی ســیل زده منطقه 
بتوانند اجناس مورد نیاز را با بازپرداخت 

۶ ماه تهیه کنند. 
غالمرضا حســن پور اظهار کرد: اصناف و 
بازاریان کشور در مرحله دوم کمک رسانی 
خود به دنبال کمک بــه راه اندازی دوباره 
واحدهای صنفی آســیب دیده هستند و 
برای تحقق ایــن امر حمایت های کاالیی 
خواهند داشــت و کمک می کنند آن ها 

دوباره به چرخه اقتصادی بازگردند.
رئیس سازمان بســیج اصناف، بازاریان و 
فعاالن اقتصادی کشــور ادامه داد: بر این 
اساس با کمک اتحادیه ها، اتاق های اصناف 
و ســایر دســتگاه ها در حال برنامه ریزی 
هســتیم که اصنــاف ســیل زده منطقه 
بتوانند که کاالهــای مورد نیاز خود برای 
فروش دریافت کننــد، اما بازپرداخت آن 
با ۶ ماه تأخیــر صورت گیرد. وی تصریح 
کرد:طرحی نیز به این صورت در دستورکار 
داریم که هر بازاری یک کاالی اساسی را 
برای کمک به سیل زدگان تهیه کند و در 

اختیار مردم سیل زده قرار گیرد.

نرخ واقعی تورم باالی 
۶۰ درصد است

محمد حســین برخــوردار عضــو اتاق 
بازرگانی ایران گفت: باید بین هزینه ها 
و درآمدهای یک خانوار کارگری تعادل 
برقرار باشد. اگر این تعادل برقرار نباشد، 
مســلماً عدالت برقرار نمی شود و کاال یا 
خدمات خوب نیز توســط کارگر تولید 

نخواهد شد.
عضو اتــاق بازرگانی ایــران با تأکید بر 
اینکــه تــورم واقعی بر اســاس برخی 
از برآوردهــا بــاالی ۶۰ درصد اســت، 
یادآورشــد: برخی آمارهایی که درباره 
تــورم وجود دارد بــا خریدهایی که در 

بازار انجام می دهیم تطابق ندارد.
ایران  بازرگانــی  اتاق  عضــو  برخوردار 
اتوماتیک  گفت: ما کارخانه هــای تمام 
و با بهــره وری باال نداریــم، کارگر هم 
یک انســان اســت که خانواده و زن و 
بچه دارد، خانواده او هم خواســته هایی 
دارند که باید برای پاسخ دادن به آن ها 
توانایی داشته باشد و موقع کار دغدغه 

فکری نداشته باشد. 
وی یادآور شد: بیشــتر کشور های دنیا 
با استفاده از سیاست پولی مسئله تورم 
را حــل کرده و خود را از دام هزینه های 
آن رهانده اند با وجود این کشور هنوز از 

معضل تورم مزمن رنج می برد.

 در شرایطی که 
مردم کماکان 
از این نهادهای 
نظارتی، توقع 
نظم بخشی به بازار 
را دارند و از سویی 
دیگر، زیاده خواهی 
و طمع متخلفان، 
تمامی ندارد

بــــــــرش

یما
وس

دا
ص

ی 
زار

رگ
خب

س : 
عک

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

مهدی غالمی
پژوهشگر بازار مسکن



آخرین جزئیات وقوع ســیل در استـــان های 
خراسان را در ویژه نامه » قدس خراسان« بخوانید.

عقیل رحمانی: در حالی ســیل در برخی 
نقاط استان خراسان رضوی مسیر 28 روستا 
را مسدود کرد که با تالش امدادگران به 106 

نفر امدادرسانی شد.
حجت علی شــایانفر روز گذشته در تشریح 
مشکالت ایجاد شده در سطح استان به دلیل 
جاری شدن سیل روزهای اخیر به قدس گفت: 
بارش های ســنگین در 24 ســاعت گذشته 
منتهی به روزهای شنبه و یکشنبه، کل سطح 
استان را فراگرفت و بیشترین بارندگی هم تا 
زمان اعالم این خبر )صبح روز گذشــته( در 
منطقه جالل آباد بردســکن بــه میزان 103 
میلیمتر بوده اســت. وی به میزان بارش ها در 
دیگر مناطق استان هم اشاره کرد و گفت:در 
دیگر نقاط اســتان مانند شهر بردسکن96.3 
میلیمتر، صالح آبــاد 48 میلیمتر، قوچان 41 
میلیمتر، طرقبه شاندیز 33 میلیمتر، مشهد 29 
میلیمتر بارش باران داشته ایم و تقریباً می توان 
گفت که در بیشتر نقاط استان بارش ها بین 20 

تا 34 میلیمتر بوده است.

 به 601 نفر امدادرسانی شد
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی در 
زمینه امدادرسانی به خانواده های درگیر سیل 
هم گفت: پس از وقوع بارش ها که در برخی 
مناطق با جاری شدن سیل همراه بود، 160 
خانوار که تعداد آن ها حدود 686 نفر می شد 
دچار حادثه شــدند. از این میــان به 601 
نفر آن ها توســط تیم های حاضر در محل، 
امدادرسانی شــد.  در این زمینه تعدادی از 
هم استانی های عزیز نیاز به اسکان در مکان 
امن داشتند که این اقدام برای 81 نفر آن ها 
صورت گرفت.حجت علی شایانفر افزود: در 

شهر مشــهد 16 مورد و در شهر بردسکن 
125 مورد آب افتادگی داخل منازل گزارش 
شــد که در این زمینه اقدامات الزم هم به 

سرعت صورت گرفت.

  سیل در سطح استان فوتی نداشت
وی در مورد صدمات جانی این سیل هم عنوان 
کرد: خوشــبختانه با وجود شدت سیالب در 
برخی مناطق استان مورد فوتی تا این لحظه به 
ما اعالم نشده و فقط یک نفر مصدوم داشته ایم.

همزمان با آغاز بارش ها در برخی مناطق مانند 
محور ابرده و شاندیز محدودیت ترافیکی ایجاد 
شــد که همین موضوع سبب کاهش حوادث 
شــد. این مقام مســئول تصریح کــرد: براثر 
سیالب جاری شده، برق دو روستا به نام های 
چشمه حاج سلیمان در حوالی بردسکن و یک 

روســتا هم در صمدآباد سرخس قطع و سایر 
روستاهای سطح استان با قطعی برق رو به رو 
نشده است. در این میان برق روستایی که در 
حوالی صمدآباد سرخس قرار داشت با توجه به 
اینکه در محل اعالم شــده حجم آب زیاد بود 
و به دلیل پیشگیری از حوادث احتمالی، برق 
روستا توسط عوامل امدادی قطع و به محض 

رفع خطر مجدد وصل خواهد شد.

  همه دستگاه ها پای کار
مدیرکل مدیریت بحران خراســان رضوی در 
مورد تعداد محورهای مسدود شده هم گفت: از 
سوی دیگر دومحور اصلی در حوالی شهرستان 
بجستان به طبس مسدود شده اند که اقدامات 
تیم های اعزام شــده به منطقه در حال انجام 
اســت تا این محورها بازگشایی و تردد در آن 

منطقه هم به حالت عادی برگردد. البته با توجه 
به جریان شدید آب در این مناطق، عملیات با 
کندی مواجه است که به محض فراهم شدن 
شــرایط، کار با قدرت بیشتری پیش خواهد 
رفــت. وی تصریح کرد: به جز دو محور اصلی 
که اعالم شد در سطح استان هیچ محور اصلی 

دیگری دچار مشکل نشده است.
اما در میان مســیرهای روســتایی 28 محور 
مســدود شــده که در برخی محورها تالش 
برای بازگشایی مسیرها ادامه دارد و در برخی 
مناطق هم به محض پایین آمدن ســطح آب 
اقدامــات الزم صورت خواهد گرفت. وی بیان 
داشت: تاکنون )صبح روز گذشته( حدود 300 
مورد گزارش آب گرفتگی در منازل مسکونی 
ســطح اســتان اعالم شده اســت. تیم های 
عملیاتی و امدادی از زمــان آغاز بارش ها در 
اســتان استراحت را کنار گذاشته اند و با تمام 
توان درحال خدمت رسانی به هم استانی های 
عزیز هســتند و تا زمان عادی شدن وضعیت 
این اقدامات ادامه خواهد داشت. در این زمینه 
از نیروهای نظامی و انتظامی، دولتی و نهادهای 
مردمی باید تشکر ویژه ای داشت، چرا که آن ها 
از هیــچ اقدامی برای جلوگیری از خســارات 
سیل فروگذار نبوده اند. شایانفر همچنین از هم 
استانی های عزیز درخواست کرد که اگر قصد 
تردد در مسیرهای یاد شده را دارند در صورت 
ضرورت نداشتن، از این اقدام منصرف شوند و 
اگر باید به آن منطقه بروند مسیرهای جایگزین 
را انتخاب کنند و قبــل از حرکت از بازبودن 

مسیر اطمینان حاصل کنند.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 مدل های آموزشی دانشگاه ها تغییر می کند      فارس: وزیر علوم گفت: برای توانمندسازی دانشجویان و کارآفرینی آن ها مدل های آموزشی مورد بازنگری قرار می گیرد و روش تدریس و دوره های دروس 
نیز بررسی می شود. منصور غالمی بیان کرد: می خواهیم نیاز جامعه را برطرف کنیم؛ بنابراین باید به سمت واقعیت های اجرایی کشور پیش برویم و انتظارات جامعه را بشنویم و بر اساس این نظرات کار علمی انجام 

دهیم. برهمین اساس وزارت علوم همکاری های متعهدی با دولت دارد و سال گذشته سرفصل های مختلفی برای معاونان و رئیس جمهور فرستاده شده است.

معاون وزیر علوم:
نخستین کشور برتر علمی در میان کشورهای اسالمی 

هستیم
ایسنا: مسعود برومند؛ معاون پژوهشی 
وزارت علــوم گفــت: در مطالعــات 
اجتماعــی، علــوم پایه و پزشــکی 
افتخارات بسیار خوبی کسب کرده ایم و 
3 درصد از مقاالت برتر جهانی را تولید 
می کنیم و نخستین کشور برتر علمی 
در میان کشــورهای اسالمی و دارای 

رتبه 16 جهان هستیم.
برومند با بیان اینکه دانش آموختگان باید کارآفرین شوند، گفت: اکوسیستم مناسب 
نوآوری باید ایجاد شود و به کمک این سیستم پیچیده ایده ها را به محصول تبدیل 
کنیم. وی ادامه داد: همکاری مناسبی میان دانشگاه ها و پژوهشکده ها وجود ندارد و 
هر دو نهاد یکدیگر را رقیب می دانند و ادامه این نگاه ها مانع از تشکیل نظام واحد و 
منسجمی می شود. برومند گفت: برای پیشبرد تمام فعالیت های علمی نیازمند همکاری 
و حضور استادان و صاحبنظران هستیم و به کمک یکدیگر می توان دستاوردهای خوبی 
کسب کرد. وی افزود: بزرگ ترین مجموعه کارشناسی کشور هستیم و این مجموعه 

می تواند تصویر علمی درستی از کشور را ایجاد کند.

سردار کمالی:
مشموالن مناطق سیل زده کسر خدمت ندارند

ایسنا: سردار موسی کمالی ؛ رئیس 
اداره ســرمایه انسانی سرباز ستاد کل 
نیروهای مســلح با تأکیــد بر اینکه 
تسهیالت ارائه شده مربوط به سربازان 
و مشموالن مناطق سیل زده است و 
کل اســتان را شامل نمی شود، گفت: 
بنابراین آن دســته از مشموالنی که 
در استان های سیل زده بودند و شهر 

محل سکونتشان درگیر سیل نبوده مشمول این تسهیالت نیستند. کمالی درباره ابهام 
دیگر برخی از ساکنان مناطق سیل زده مبنی بر اینکه تغییر دو ماهه در اعزام سربازی 
به منزله کسر خدمت است؟ گفت: چنین چیزی به هیچ عنوان تأیید نشده و کسر 
خدمت نیز به ساکنان مناطق سیل زده تأیید نشده، بلکه تنها اعزام به خدمتشان به 
تعویق افتاده است؛ بنابراین مدت سربازی این افراد نیز تابع قوانین کلی است و تغییری 

در آن ایجاد نشده است.

معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان:
امیدواریم طرح تفکیک معاونت جوانان رأی بیاورد

برنا: معــاون جوانــان وزارت ورزش 
و جوانان گفت: اگــر معاونت جوانان 
مســتقل شــود، حتماً در اقدامات و 
عملیات های مرتبــط با حوزه جوانان 

تأثیر مثبتی خواهد گذاشت.
محمدمهدی تندگویــان افزود: طرح 
تفکیــک معاونت جوانــان در چند 
کمیســیون فرعی مثل کمیســیون 

بهداشت نیز مطرح شد و رأی آورد. تندگویان با اظهار اینکه الیحه بحث تفکیک امور 
جوانان از وزارت ورزش قبل از انتخاب حسن روحانی به مجلس رفته است، افزود: با 
این حال در آن زمان کلیات الیحه رد شــد و رأی نیاورد، اما حاال به دلیل اینکه به 
صورت طرحی جداگانه تخصیص سازمان ملی جوانان است، امیدوارم با رأی هایی که 

کمیسیون های مختلف داده اند این طرح در صحن علنی نیز رأی بیاورد.
معاون وزیر ورزش و جوانان در پایان تصریح کرد: جایگاه معاونت جوانان یک جایگاه 
فرابخشــی اســت ولی در حال حاضر ذیل یک وزارتخانه قرار گرفته از این رو امکان 
هماهنگ شدن با ســایر نهادها و دولت را ندارد. وی افزود: اگر این معاونت مستقل 
شود و نمایندگان جوانان بتوانند در دولت کنار سایر وزرا بنشینند، حتماً در اقدامات و 

عملیات های مرتبط با حوزه جوانان تأثیر مثبتی خواهد گذاشت. 

پرسش عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
وزیر علوم برای پایان نامه های اجاره ای چه کرده است؟

امور  عضو کمیســیون  خانه ملت: 
داخلی کشور و شوراها گفت: متأسفانه 
خرید و فــروش پایان نامــه براحتی 
صورت می گیــرد و وزیر علوم باید در 

این رابطه پاسخگو باشد.
محمدرضا صباغیان بافقی با اشــاره 
به پرســش خود از وزیر علوم که در 
دســتورکار صحن علنی مجلس قرار 

گرفته است، گفت: پرسش من از وزیر در خصوص پایان نامه فروشی است؛ متأسفانه 
کسی به پایان نامه که یک کار علمی است، توجهی نمی کند، بلکه برای رفع مسئولیت 
و رفع تکلیف این کار را انجام می دهند. وی ادامه داد: پرسش بنده از وزیر علوم این بوده 
که چرا پایان نامه ها اجاره ای شده و خرید و فروش آن بسیار راحت صورت می گیرد. 
این پرسش در کمیسیون نیز مطرح و قانونی شد و در دستورکار صحن قرار گرفته و 

در نوبت است تا در صحن علنی مجلس پرسیده و بررسی شود.
وی تصریح کرد: از وزیر علوم می پرســم که چــه برنامه ای برای برخورد با پایان نامه 
فروشــی دارد و چه کاری تاکنون در این رابطه انجام داده و در آینده می خواهد چه 

اقداماتی در این زمینه انجام دهد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد
کاهش آهنگ رشد در حوزه موادمخدر 

مهر: اسکندر مؤمنی؛ دبیرکل ستاد 
مبارزه با موادمخدر گفت: همه کشور 
باید برای مقابله با اعتیاد بسیج شوند. 
به طور قطع با توجه به اثرات نامطلوب 
اعتیاد بر فرد، خانواده و جامعه، نقش 
مددکاران در مبــارزه با آن، بی بدیل 
است و باید زمینه الزم برای گسترش 

فعالیت آنان فراهم شود.
مؤمنی افزود: در حوزه موادمخدر می توان گفت که از همه ظرفیت های پیشگیری در 
سال های اخیر استفاده نشده و کمی مغفول مانده است. در کنار مقابله و درمان باید به 
موضوع پیشگیری توجه بیشتری شده و از ظرفیت های موجود در کشور استفاده شود.

وی خاطرنشــان کرد: آمارها نشان می دهد آهنگ رشد در حوزه مواد مخدر کاهش 
یافته است.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی این دانشگاه اعالم کرد
»شریف«؛ همچنان در تحریم

 ایسنا: دکتر داود فرشچیان با تأکید 
بر اینکه ایــن دانشــگاه همچنان در 
فهرســت تحریم های خارجــی قرار 
دارد، گفــت : این تحریم ها تأثیری در 
فعالیت های بین المللی دانشگاه صنعتی 
شریف نداشته و این دانشگاه برنامه های 
بین المللی خود را طبق برنامه زمانی 
پیش می بــرد. وی همچنین میزان 

بودجه دانشگاه های کشور بخصوص دانشگاه هایی نظیر دانشگاه شریف را بسیار پایین و 
غیرقابل مقایسه با دانشگاه های همتراز خارجی توصیف کرده و افزود: با توجه به اینکه 
دانشگاه شریف از نظر شاخص های علمی ارتباط با صنعت و سایر عرصه های دیگر در 
بین دانشــگاه ها اول دنیا حرفی برای گفتن دارد، اما میزان بودجه اختصاصی به این 
دانشگاه به هیچ عنوان قابل مقایسه با این دانشگاه های نیست. به گونه ای که دانشگاه 
استمفورد سالیانه با 3 میلیارد دالر بودجه می چرخد، اما دانشگاه صنعتی شریف با این 

تعداد دانشجو کمتر از 30 میلیون دالر بودجه دارد.

خـــبر

خبر

 جامعه/ اعظــم طیرانی  از هر1000 نفر 
جمعیت جهان یــک نفر به اختالل انعقادی 
مبتالست. این؛ آمار بیش از همه بر ضرورت 
معرفی ایــن بیماری و عــزم همگانی برای 
حل مشکالت بیماران هموفیلی تأکید دارد. 
فدراســیون جهانی هموفیلی 17 آوریل هر 
سال را روز جهانی ِهموفیلی نام گذاری کرده 
و برنامه های امســال خود را با طرح ضرورت 
شناســایی و ایجاد امکان دسترسی بیماران 
شناخته شده به درمان، با محوریت فعالیت 
در حوزه شناســایی انواع اختالالت انعقادی 
متمرکز کرده اســت.فردا؛ بهانه خوبی است 
تا دولتمردان و جامعه همواره مسئول ما نیز 
با مرور مســائل مبتال به بیماران هموفیلی 

گام های بلندتری را برای اینان بردارند.

 12 هزار بیمار مبتال به اختالالت انعقادی 
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در گفت و گو 
بــا ما از شناســایی بیش از 12 هــزار بیمار 
شناخته شــده به انواع اختالالت انعقادی در 
ایران می گوید و اینکــه از این تعداد 6000  
نفر بیمار هموفیلی - که معروف ترین اختالل 

انعقادی بیماری است- می باشند. 
احمد قویدل؛ برای آشــنایی بیشتر ما با این 
 B و A اختالل می گوید:هموفیلی در دو نوع
ظهور پیدا می کند. مبتالیان به این بیماری که 
انتقال ارثی آن وابسته به جنس مؤنث بوده و 
افراد مذکر به آن مبتال می شوند در سه گروه 
شدید، متوسط و خفیف قرار می گیرند.از هر 
10هزار تولد ذکور یک نفر مبتال به هموفیلی 
نوع A می شــود که این نشــان می دهد ما 
فاصلــه زیادی تا شناســایی همــه بیماران 
هموفیلی کشــور داریم. آن طور که قویدل 
می گوید آمار موالید با بیماری هموفیلی نوع 
B بین یک سوم تا یک چهارم موالید مبتال به 
هموفیلی نوع A است ضمن آنکه مبتالیان به 
هموفیلی نوع A فاکتور انعقادی 8 و مبتالیان 
به هموفیلی نــوع B فاکتور انعقادی 9 را به 

اندازه مورد نیاز در خون خود ندارند.

 بیماری هموفیلی ژنتیکی است
محمد مهدی یزدی؛ قائــم مقام مدیر عامل 

کانون هموفیلی خراســان رضوی نیز با بیان 
اینکه خواهــران و دختران بیماران هموفیلی 
ناقالن این اختالل هستند، می گوید: بیماری 
هموفیلی، جزو بیماری های ژنتیکی محسوب 
می شــود و الزم اســت ایــن افراد بــا انجام 
آزمایش های الزم از ســالمت خود مطمئن 
شوند تا در صورت ناقل بودن قبل از بارداری 

خدمات الزم را دریافت کنند. 
وی ادامه می دهد: در اختالالت انعقادی، خون 
فرد بسیار ســخت بند می آید و این اختالل 
می تواند بــه دلیل بیماری هــای هموفیلی 
مشــکالت پالکت خون و یا بیمــاری فون 
ویلبراند )VWD( باشد؛ بنابراین ضرورت دارد 
در صورت مشاهده خونریزی زیاد یا غیرطبیعی 
و همچنین وجود لکه های قرمز و صورتی روی 
پوست و یا خونمردگی های مکرر زیر پوست با 
مراجعه به پزشک متخصص آزمایش های الزم 
برای تشــخیص ریشه اختالالت خونریزی یا 
انعقادی خون نظیر PTT و PT را انجام داد.

 معلولیت در کمین بیماران هموفیلی 
به گفته قویــدل؛ مدیرعامل کانون هموفیلی 
ایــران بزرگ تریــن عارضه ای کــه بیماران 
هموفیلی را تهدید می کند انواع معلولیت های 
مفصلی اســت کــه راه پیشــگیری از این 
معلولیت ها مصرف دارو پیــش از خونریزی 
است. بر همین اساس از سال گذشته وزارت 
بهداشت این روش درمانی را برای کودکان تا 

سن 15 سال به رسمیت شناخته و مهم ترین 
راه پیشگیری از ابتال به این اختالل را خودداری 

از ازدواج های فامیلی عنوان کرده است. 
وی با اشاره به دغدغه تأمین داروی بیماران 
هموفیلی می گویــد: اختالل هموفیلی جزو 
بیماری های خــاص اســت و دولت تأمین 
داروهای بیماران هموفیلی را برعهده گرفته 
اســت؛ اما اینکه چقدر باید ایــن دارو ها در 
دسترس بیماران باشد تابع قوانینی است که 
پیامد های جسمی متعددی برای بیماران به 
همراه دارد. چرا که اگر قرار باشد این بیماران 
پــس از خونریزی تحت درمــان قرار گیرند 
آسیب های جسمی متعددی آن ها را تهدید 
خواهــد کرد که از جمله آن ها معلولیت های 
جسمی اســت. درحالی که ســایر کشور ها 
تأمین داروی بیماران هموفیلی را موکول به 
خونریزی نکرده و به جــای درمان در حوزه 
پیشگیری سرمایه گذاری می کنند و هفته ای 
دو بار به بیمــاران دارو تزریق می کنند تا از 

معلولیت آن ها پیشگیری شود.

 داروها در داخل تولید می شود
قویدل ادامه می دهد: با اینکه تولید داروهای 
بیماران هموفیلی در کشور و با کیفیت عالی 
تولید می شود، متأسفانه دسترسی این بیماران 
به دارو 2/5 واحد بین الملل است درحالی که 
دسترســی بیماران هموفیلی در کشورهای 
اروپایــی و آمریکایی 7 تا  9 واحد اســت به 

همیــن دلیل تعداد معلولیت های ناشــی از 
هموفیلی در این کشورها در مقایسه با کشور 

ما بسیار اندک است. 
وی نبود فراکسیون بیماران خاص را یکی از 
نقایص مجلس شورای اسالمی عنوان می کند 
و می افزاید: متأسفانه قوانین مرتبط با بیماران 
خاص بویژه بیماران هموفیلی از سوی مجلس 
پیگیری نمی شود به همین دلیل وزارت رفاه 
این بیماران را به رســمیت نمی شناسد، و نه 
تنها بســته های حمایتی به آن ها اختصاص 
نداده، بلکه هنوز ســهام عدالــت به بیماران 
هموفیلی داده نشده است همچنین بیمه ها 
در حوزه بازنشستگی پیش از موعد با بیماران 
هموفیلی همکاری نمی کنند و این بیماران از 

اجرای قانون از کارافتادگی محروم هستند. 

 نخستین گام مراقبت از بیماران
قائم مقــام مدیرعامــل کانــون هموفیلی 
خراســان رضوی نیز با اشــاره به شعار سال 
2019 فدراســیون جهانی هموفیلی مبنی 
بر»شناسایی؛ نخستین گام مراقبت از بیماران 
هموفیلی است« می گوید: شناسایی و تزریق 
به موقع دارو مهم ترین عامل پیشــگیری از 

هموفیلی  بیماران  معلولیت 
اســت، اما متأسفانه بتازگی 
به دلیل برخی از مشــکالت 
موجود، تهیه داروی بیماران 
بیمه خدمات  پوشش  تحت 
درمانی است که این بیماران 
در زمینه تأیید دارو از سوی 
بیمه طرف قرارداد با مشکل 
مواجه هســتند و بــه بهانه 
دارو  ویــال  ســهمیه بندی 
را کمتــر از تجویز پزشــک 
تأیید می کنند و این مسئله 
تهدیدی جدی برای سالمت 
آن هــا و افزایش معلولیت ها 

ایجاد می کند. به گفته محمد مهدی یزدی؛ 
نحوه تزریق فاکتور دارویی بیماران هموفیلی 
به وزن و میزان خونریزی آن ها بستگی دارد 
و اینکه بیمه ها بخواهند داروی این بیماران را 

سهمیه بندی کنند اشتباه محض است.

کارشناسان از کم کاری وزارت رفاه در ارائه خدمات به بیماران هموفیلی می گویند

هموفیلی ها را به رسمیت بشناسید!

با وجود اینکه 
تولید داروهای 

بیماران هموفیلی 
با کیفیت عالی 
در کشور تولید 

می شود؛ متأسفانه 
دسترسی این 

بیماران به 
دارو 2/5 واحد 
بین الملل است

بــــــرش

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور:
امروز نتایج اولیه کنکور دکتری 

اعالم می شود

مهر: مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: نتایج اولیه آزمــون ورودی دوره دکتری 
)Ph.D( نیمه متمرکز سال 98 تمام داوطلبان 
حاضر در جلسه، امروز سه شنبه 27 فروردین ماه 

98 در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.
وی افــزود: از 163 هزار و 321 داوطلب حاضر 
در جلسه آزمون، 150 هزار و 535 نفر مجاز به 
انتخاب رشته شده اند که از این تعداد 65 هزار و 
550 نفر زن و 84 هزار و 985 نفر مرد هستند.

توکلی گفت: تمام داوطلبــان مجاز به انتخاب 
رشــته بر اســاس برنامه زمانی تعیین شده در 
اطالعیه ای که به همراه کارنامه آن ها منتشــر 
می شود می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام 
کنند و کدرشته های مورد نظر را در فرم انتخاب 

رشته اینترنتی درج کنند.

رئیس پلیس آگاهی: 
هیچ  ناامنی در مناطق 

سیل زده وجود ندارد

تسنیم: سردار حســن خانی گفت: با توجه به 
طرح های اجرا شده و حضور فعاالنه کارآگاهان 
پلیس آگاهی در صحنه، دغدغه و مشکل خاصی 
وجود نداشته و تدابیر الزم اندیشیده شده است.

سردار محسن حســن خانی اظهار کرد: پلیس 
آگاهــی با حضور مقتدرانه و اعزام گشــت های 
محســوس و غیرمحســوس، نقش مهمی در 
صیانت از اموال سیل زدگان ایفا کرده و هرگونه 
اقدام سارقان در دستبرد به اموال مردم را خنثی 
می کند. وی با اشــاره به اینکــه تاکنون رخداد 
امنیتی و ناامنی نگران کننده ای گزارش نشده، 
گفت: با توجه به طرح های اجرا شــده و حضور 
فعاالنــه کارآگاهان پلیس آگاهــی در صحنه، 
دغدغه و مشکل خاصی وجود نداشته و تدابیر 

الزم اندیشیده شده است.
حســن خانی تعامل و همکاری مردم با نیروی 
انتظامــی را مثــال زدنی عنوان کــرد و یادآور 
شد: پلیس آگاهی با اشــراف اطالعاتی و رصد 
شــبانه روزی، صیانت از امــوال و اثاثیه مردم را 
همچنان دنبال کرده و اجازه کوچک ترین ناامنی 

به مخالن نظم و امنیت عمومی نمی دهد.
این مقام ارشد انتظامی به شهروندان توصیه کرد: 
کمک های نقدی و غیرنقــدی خود را از طریق 
مراکز شناخته شده اهدا کنند و به اخبار نامعتبر 

و شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

فردا همزمان با روز جهانی هموفیلی
برج میالد قرمز می شود

برنا: برج میالد در روز 17 آوریل )28 فروردین 
ماه( و همزمان با روز جهانی هموفیلی به رنگ 
قرمز در می آید. ششمین برج مخابراتی دنیا 
به عنوان یادمان ملــی ایرانیان در حمایت از 
بیماران هموفیلی همزمان با روز جهانی این 
گروه از بیماران بــه رنگ قرمز درمی آید. روز 
جهانی هموفیلی همه ساله، هفدهم ماه آوریل 
)28 فروردین ماه( توسط فدراسیون جهانی 
هموفیلی توسط سازمان های حمایتی بیماران 
مبتال به اختالالت انعقادی و مراکز درمانی این 
بیماران در سطح بین المللی برگزار می شود تا 
آگاهی عمومی جامعه نسبت به این بیماری 

افزایش یابد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان 
ایران اعالم کرد

بدهی بیمه ها به داروخانه ها؛ 
2500 میلیارد تومان 

تسنیم: عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان 
ایران گفــت: مطالبــات داروخانه ها به پنج 
ماه رســیده و آخریــن پرداختی بیمه ها به 
داروخانه ها آبان ماه ســال 97 بوده اســت. 
حمید خیری افزود: بر اســاس قانون، تقریباً 
دو مــاه دیگر را باید ســازمان های بیمه گر 
پرداخــت کنند تا مطالبــات داروخانه ها به 
روز شــود. به گفته وی متوســط مطالبات 
داروخانه ها در ســال گذشــته، حدود 500 
میلیارد تومان به صورت ماهیانه است و اگر 
ســازمان های بیمه گر فقط چهار ماه تأخیر 
داشته باشند، میزان مطالبات داروخانه ها به 
حدود 2000 میلیارد تومان می رسد که قطعاً 
پرداخت یکباره آن، برای سازمان های بیمه گر 
دشوار خواهد بود. خیری ادامه داد: وضعیت 
اقتصاد داروخانه ها، شکننده است و حداقل 
حدود یک سوم داروخانه های سراسر کشور، 
به صورت جدی گرفتار معضالت اقتصادی و 

کمبود نقدینگی شده اند.
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خبر
اقدام عجیب زن میانسال برای تهیه پول سفر خارجه!

عامل تهدید به بمب گذاری در بانک دستگیر شد
فارس: رئیس پلیس پیشگیری پایتخت جزئیات دستگیری عامل 
تهدید به بمب گذاری در یک شــعبه بانک در چهارراه فرمانیه را 
تشریح کرد. ســردار کیوان ظهیری با اعالم خبر بازداشت فردی 
که ظهر گذشته در یکی از بانک ها تهدید به بمب گذاری کرده بود، 
اظهار داشت: ساعت 10:40 روزگذشته به 110 اعالم شد خانمی 
میانسال با حضور در بانکی در چهارراه فرمانیه تهدید به بمب گذاری 
می کند که به سرعت چند تیم از مأموران کالنتری 123 نیاوران به 
همراه سرکالنتر یکم پلیس پیشگیری در محل حاضر شدند. رئیس 
پلیس پیشگیری تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با حضور مأموران 
در محل حادثه و در بررســی های اولیه مشخص شد زن مذکور 
با یک ساک دســتی وارد بانک شده و به سراغ رئیس بانک رفته 
و پس از آن بسته ای چسب پیچ شده را از داخل ساک همراهش 
خارج می کند که چراغ چشمک زن و باتری روی آن نصب شده و 

ریموت آن هم در دســت فرد مذکور قرار داشت؛ زن میانسال در 
ادامه تهدید کرد که در صورت عدم انجام خواســته وی، بسته را 
منفجر می کند. وی افزود: این زن از رئیس بانک تقاضای 22 هزار 
دالر کــرده بود و همراهش نارنجک و کلت کمری نیز آورده بود. 
سردار ظهیری با اشاره به حضور تیم های تخصصی پلیس در محل 
حادثه، افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اولیه، وارد بانک شدند 
و عامل تهدید را دعوت به آرامش کردند، سپس در فرصت مناسب 
و با تیزهوشــی موفق به دستگیری وی شدند و بسته مذکور را از 
دست این زن خارج کردند. رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
ادامه داد: با دســتگیری این خانم 54  ساله و بررسی های تکمیلی 
مشخص شد بســته مذکور حاوی مقداری سنگ بوده و به هیچ 
وجه چاشــنی و مواد منفجره در کار نمی باشد.همچنین در ادامه 
مشخص شــد اسلحه کلت و نارنجک همراه وی هم قالبی است. 

سردار ظهیری گفت: در نهایت متهم برای تحقیقات بیشتر به مقر 
انتظامی منتقل شد. رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ یادآور 
شد: متهم در تحقیقات اولیه انگیزه اش از انجام این کار را تهیه پول 

برای سفر به خارج از کشور عنوان کرد!

مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی:
سیل در استان حادثه جانی نداشت
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روزنامـه صبـح ایـران

وقوع سیل با طرح باروری ابرها تکذیب شد    یزد- ایرنا: مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرهای کشور با اشاره به وقوع سیالب در جریان بارندگی های اخیر، تأکید کرد: این موضوع ارتباطی با 
طرح باروری ابرها ندارد و اساساً پروژه باروری ابرها پارسال در هیچ نقطه ای از ایران انجام  نشده است. فرید گلکار بیان کرد: این مرکز در دو سال گذشته به دلیل نوسازی تجهیزات، پروژه باروری ابرها را اجرا 

نکرد، آخرین طرح باروری ابرها مربوط به سال 95 است.

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

 زاهدان/ قدس  دی ماه سال گذشته 
منطقه ای  و  آب  مسئوالن  که  بود 
کردند  اعالم  بلوچستان  و  سیستان 
استان  این  سدهای  ظرفیت  76درصد 
خالی است و کمبود آب در حال تبدیل 

به بحران است.
سیســتان و بلوچســتان به گواه وزارت 
نیرو پایین ترین ســرانه دسترسی به آب 
بهداشتی و آشامیدنی در کشور را دارد و از 
حدود 6000 روستای آن، بیش از 3000 
روســتا با حدود جمعیتی یک میلیون نفر 
عمدتاً در بلوچستان فاقد شبکه آب هستند 

و به شکل سقایی آبرسانی می شوند.
با وجــود اینکه حیات در مناطق جنوبی 
سیســتان و بلوچســتان همــواره بــه 
بارش های فصلی مدیترانه ای در تابستان 
و همچنین بارش های رگباری زمستانی 
گره  خورده اســت، اما متأسفانه بسیاری 
از ایــن منابع ارزشــمند با وجــود نیاز 
کشــاورزان و مردم برای مصارف روزمره 

بدون استفاده هدر می رود.
متأســفانه بــه دلیــل فراهــم نبودن 
زیرســاخت های الزم برای ذخیره سازی 
این منابع ارزشــمند ســاالنه به گفته 
کارشناسان بیش از یک میلیارد و  300 
میلیــون مترمکعب روانــاب در جنوب 

استان هدر می رود. 
از منظــر صاحبنظران بــه دلیل فراهم 
نبودن زیرســاخت ها بــرای جمع آوری 
آب های روان بارش اینچنینی در جنوب 
سیستان و بلوچستان نه تنها برای مردم 
منطقه نعمت محســوب نمی شود، بلکه 
ســیالب مخرب آن موجب وارد آمدن 
خسارت های سنگین جانی و مالی برای 

آنان می شود.
ســال های  در  که  هرچند 
نسبت  دولتمردان  گذشته 
اقدام  به ساخت 33 ســد 
کرده و تعداد ســه سد را 
نیز در دست  ساخت دارند، 
اما عدم تخصیص اعتبارات 
بــرای تکمیــل پروژه های 
ایجاد  ازجمله  سدســازی 
»ســد  زیرســاخت های 
زیردان« و همچنین ناتمام 
موجب  کهیر«  »سد  ماندن 
این  شده که ســهم مردم 
و  الهی  رحمت  از  اســتان 
بارش های نازل  شده بیشتر 

محدود به تخریب سیل شود.
 

فرصتیکهازدستمیرود
به طور مثال سد کهیر در نزدیکی کنارک 
واقع در استان سیســتان و بلوچستان، 
قرار بــود آب رودخانه فصلــی کهیر را 
کــه در موســم باران های سیل آســای 
بلوچســتان راهی جز دریــا ندارد، برای 

استفاده مردم ذخیره کند. 

این پروژه  از دی  ۸۹ آغاز شــد و قرار بود 
شــهریور ســال ۹3 به پایان برســد، اما 
تالطمات اقتصادی کشور، مثل بسیاری از 
پروژه های عمرانی، اتمام این پروژه را نیز با 

تأخیر مواجه کرد. 
هرچند که این پروژه دو بار تمدید شد 
و وعده داده شد در نهایت در خرداد ۹7 
به بهره برداری برسد، اما هنوز این پروژه 
به پایان نرســیده و دارای پیشرفت ۸۵ 

درصدی است.
متأســفانه با وجود اینکه برای بسیاری 
از مســئوالن بــرکات ایــن ســد برای 
ذخیره ســازی و تأمین آب مردم کنارک 
محســوس اســت و با تزریــق بودجه و 
تسریع کار امکان ذخیره سازی بارش های 
امســال برای رهایی از مشــکالت سال 
آینده مهیا می شــد، اما متأســفانه این 

فرصت از دست رفت.

ذخیرهبالاستفاده
ســد زیردان نیز یکی دیگر از سدهای 
اصلی جنوب سیســتان و بلوچســتان 
است که در دهه 70 ساخت آن هرچند 
غیراصولی برای محیط  زیست بود آغاز 
شد، به امید آنکه دوای درد روستاییان 
بــی آب جنوب بلوچســتان، در قصرند، 

چابهار و سرباز باشد.
حداقل 20 ســال از آغاز روند ســاخت 
این سد گذشته اما هنوز نتوانسته برای 
مردم این منطقه برکاتی به همراه داشته 
باشــد، زیرا تعلل در اجرای شبکه های 
پایین دســت این ســد اجازه استفاده و 
آبرسانی به مردم را نمی دهد و این سد 
تنها با ذخیره سازی آب ثروت سد شده 

را به بخار تبدیل می کند.

گودالیبرایزندگی
»هوتک« یا به زبــان عامیانه گودال های 
آب یکی از راهکارهای مردم روستایی در 
سیستان و بلوچستان برای ذخیره سازی 
آب است که با حفر آب سعی می کنند تا 
مقداری از این رواناب ها را ذخیره سازی 
و در طول ســال به عنــوان تنها منبع 
آب آشــامیدنی و حیات از آن استفاده 

می کنند.
با وجود اینکه ایــن گودال های طبیعی 
با هزینه بســیار اندک و با کمک مردم 
محلی ایجاد می شــود و تعداد آن ها در 
بخش های جنوبی این استان به 2000 
عدد می رســد، اما تالش و اراده ای برای 
الیروبی و یا بهسازی آن ها با کمک های 

دولتی دیده نمی شود.
رئیــس اداره منابع طبیعــی چابهار در 
جنوب سیستان و بلوچستان در همین 
رابطــه اظهار می کند: هوتــگ بهترین 
منبع امید برای رفع تشنگی موجودات 
زنده در 430 روستای سواحل مکران در 

محدوده شهرستان چابهار است.
عبدالغنی رئیسی اظهار می کند: اما متأسفانه 
در 20 سال اخیر و تداوم خشکسالی ها و رها 
نشدن آب از سد زیردان بیشتر هوتگ های 
پایین دســت بر اثر توفان های گردوخاک 
رسوب گرفته و نیازمند الیروبی فوری برای 

آبگیری مجدد هستند.
وی با اشاره به اینکه حمایت دستگاه های 
اجرایی به لحاظ تهیه ماشین آالت، طراحی 
و مطالعه، مکان ســنجی، تخصیص اعتبار 
مــورد نیاز تأثیر ارزنــده ای بر حفظ، احیا 
و ترویــج این روش ســنتی و بهره برداری 
از سیالب خواهد داشــت، ادامه می دهد: 
هوتگ هــا قابلیــت و نقــش مهمی در 

جمع آوری آب  دارند که از آن به عنوان یکی 
از راه هــای مواجهه با کمبود و محدودیت 
منابع آب و درنتیجه توســعه روســتایی 
منطقه یاد می شود و باید از این اقدام توسط 

افراد بومی و محلی حمایت شود.

ضرورتافزایشاعتبارات
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و 
بلوچستان نیز با اشاره به نیاز آبی سیستان 
و بلوچســتان و تأثیرات خشکسالی های 
چندین ساله، ساخت سدهای مورد نیاز با 
اختصاص اعتبار ویژه را ضروری می خواند 
و می گوید: متأسفانه ساالنه 714 میلیون 
مترمکعــب آب شــامل 243 میلیــون 
مترمکعب از رودخانه کهیر، 273 میلیون 
مترمکعب از رودخانــه باهو کالت و 1۹۸ 
میلیون مترمکعب آب از رودخانه زرآباد از 

جنوب استان خارج می شود.
وی بارندگی در سیســتان و بلوچستان 
را در دو فصل تابستان متأثر از مونسون 
و زمســتان متأثر از آب وهوای مدیترانه 
می خوانــد و ابــراز می کند: بــه دلیل 
بیشــترین بارش ها در فصل تابســتان، 
تکمیل و مهار آب های روان برای تأمین 

نیاز استان اهمیت بسزایی دارد.
اتابک جعفری می افزاید: تعداد 33 ســد 
مخزنی در این استان ساخته  شده است که 
ساخت سه سد مخزنی و تغذیه ای با 427 
میلیون مترمکعب حجم آب قابل  کنترل نیز 

در دست اجرا است.
وی ادامه می دهد: بــا توجه به ظرفیت 
موجود جنوب سیستان و بلوچستان 14 
ســد مخزنی و تغذیه ای با ۸4۸ میلیون 
مترمکعــب حجم آب قابــل  کنترل در 

دست مطالعه قرار دارد.

بارش های امیدبخش از دسترس کشاورزان خارج می شود

سیستانوبلوچستانتشنهمدیریتآب

صنایع چوبی گیالن مستعد تأمین نیازهای کشور
رشت-قدس: اســتاندار گیالن با اشاره به 
تولید مصنوعــات چوبی به عنــوان یکی از 
دستاوردهای این استان اظهار کرد: در کنار 
میزان باالی تولیدات سلولزی در گیالن آنچه 
که تولیدکننــدگان به عنوان دغدغه مدنظر 
دارند و در جلســات مختلف مطرح کرده اند 
تولید چوب اســت که در تالش هستیم با 

برنامه ریزی درست در آینده این مشکل را حل کنیم.
مصطفی ســاالری یادآور شــد: عالوه بر واردات چوب خــام، زراعت چوب از بهترین 
راهکارهای تأمین مواداولیه این نوع از صنایع است که می توان در این مبحث، اراضی 
دولتی و ملی را به صورت امانی و استیجاری در اختیار تولیدکنندگان قرار داد تا آن ها نیز 
ضمن تعریف فرایند ساختاری مشخص با زارعان چوب نسبت به تأمین چوب مورد نیاز 
خود اقدام کنند. وی تأکید کرد: در حال حاضر ظرفیت جدی این استان و نیاز جدی 

کشور صنعت چوب است.
استاندار گیالن توسعه فضای اشــتغال را از دیگر مزایای کشت چوب خواند و افزود: 
تولید مصنوعات چوبی از دیگر دستاوردهای قابل تحققی است که می تواند در گیالن 

تقویت شود.

بوشهر در صدر تولید میگوی پرورشی
بوشهر- ایرنا: مدیرکل شیالت استان بوشهر 
گفت: این استان با تولید 23 هزار و200 تن 
میگوی پرورشی رتبه نخست تولید این آبزی 

را در سطح کشور به خود اختصاص داد.
عباسعلی زنده بودی افزود: تعداد10 سایت با 
مساحت ۵000 هکتار سطح مفید در استان 
بوشــهر زیر پرورش میگو است که تصمیم 
داریم با برنامه ریزی و حمایت دولت این میزان تولید را به دو دوره در سال افزایش دهیم. 
وی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۹0 درصد میگوی پرورشی تولید شده در استان 
بوشــهر به خارج از کشور صادر شد که با توجه به زمینه مساعد صادرات این آبزی به 

کشورهای هدف، دو برابر کردن دوره تولید آن در سال مورد توجه قرار گرفته است. 
زنده بودی، سرانه مصرف آبزیان دریایی در کشور را 11 کیلوگرم عنوان کرد و ادامه داد: 

رویکرد دولت افزایش سرانه مصرف آبزیان در کشور است. 

پرداخت خسارت به کشاورزان خوزستانی آغاز شد
اهواز-قدس: رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خوزســتان گفت: پرداخت خسارت 
کشاورزان آغاز شده است و تاکنون 37 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان پرداخت 

 شده است.
کیخسرو چنگلوایی اظهار کرد: این میزان خسارت پرداختی مربوط به کشاورزانی است 
که در اثر سیالب بهمن  سال ۹7 و فروردین امسال که مزارع آن ها بیمه بوده و خسارت 
 دیده اند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: همچنین وزارت جهاد 
کشاورزی یک میانگین قیمت را برای پرداخت خسارت به بخش کشاورزی و دامپروری 

تعریف کرده است تا پس از تصویب به صورت بالعوض به کشاورزان پرداخت شود.
چنگلوایی عنوان کرد: با تصویب این طرح به همه بهره بردارانی که مزارع و تولیدات خود 
را بیمه کرده بودند و یا به هر دلیلی موفق به بیمه محصوالت خود نشده اند، خسارت 

پرداخت خواهد شد.

کارگران » نکا چوب« بیکار شدند
ساری- قدس: جمعی از کارگران شرکت 
نکا چوب روز دوشنبه در تجمعی اعتراض آمیز 
نسبت به پایان قرارداد کاری و عدم تمدید آن 
توسط مسئوالن این شرکت اعتراض کردند. 

گفتنی است در این تجمع اعتراض آمیز افزون 
بر صدها کارگر شرکت نکا چوب شهرستان 
میان درود در اعتراض به اتمام قراردادشــان 
در پایان ماه جاری و عدم تمدید دوباره از ابتدای اردیبهشت ماه، خواستار بازگشت به 
کار و تمدید قرارداد خود شدند. شایان  ذکر است با توجه به بیکاری بیش از 600 نفر 
از کارگران این شرکت، عدم تمدید قرارداد می تواند شوک بزرگی برای خانواده های این 

کارگران باشد.

20 ویال در حریم زاینده رود تخریب شدند
مهندســی  دفتر  مدیر  فارس:  اصفهان- 
رودخانه ها و ســواحل آب منطقه ای استان 
اصفهان گفت: تخریب 20 ویال در روستای 
چم آسمان در پایین دست باغ بهادران که تا 
لب رودخانه ساخت وساز انجام داده بودند با 
دستور قضایی و پس از اخطارهای متعدد به 

متصرفان از روز گذشته آغاز شده است. 
احمدرضا صادقی با اشاره به تخریب ویالهای غیرقانونی در بستر زاینده رود اظهار داشت: 
با استفاده از تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادالنه برخورد با متخلفان از اسفند ۹7 و از 

ویالهای وشمندجان باغ بهادران آغاز شد.
وی با بیان اینکه در مرحله بعد به سراغ روستای چم آسمان در پایین دست باغ بهادران 
رفته ایم، افزود: تخریب 20 ویالیی که تا لب رودخانه ساخت وســاز انجام داده بودند، 
با دســتور قضایی پس از اخطارهای متعدد به متصرفان، از روز گذشته آغاز شده و با 
توجه به وسعت کار همچنان ادامه دارد. وی تصریح کرد: تخلف صورت گرفته تصرف 
غیرمجاز در بستر رودخانه زاینده رود بود که با توجه به دسترسی سختی که داشته و 
شرایط خاص حاشیه رودخانه امکان فعالیت بیل مکانیکی وجود ندارد و به صورت دستی 
تخریب انجام می شود. صادقی با اشاره به اکیپ های نظارتی آب منطقه ای که از سال ۹6 
در شهرستان های فالورجان و مبارکه فعال  شده اند، تأکید کرد: تا پیش  از این برخوردها 
به صورت موردی و نقطه ای بود، اما به  صورت محدوده ای اخیراً آغاز شده و قصد داریم 

تا آزادسازی کامل بستر رودخانه این حرکت ادامه یابد.

اهدای 800 تن سیمان رایگان به سیل زدگان مازندرانی
ساری- ایرنا: مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی مازنــدران گفت: تاکنــون ۸00 
تن ســیمان رایگان برای ســاخت و مرمت 
واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل در 

اختیار سیل زدگان استان قرار گرفت.
محمــد خانی نــوذری افــزود: براســاس 
برنامه ریزی برای مرمت هر واحد مســکونی 
مطابق با میزان خسارت تا سقف یک  تن و برای واحدهای مسکونی تخریبی نیز هشت 

تن سیمان رایگان به سیل زدگان تحویل می شود.
وی گفت: بر اساس توافق اولیه با بنیاد مستضعفان، حدود 1000 تن سیمان رایگان برای 
مرمت و نوسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل مازندران تحویل خواهد شد. 
بر اساس آمارهای رسمی، سیل و سیالب اخیر به 6۵01 واحد مسکونی در مازندران 

خسارت زد که حدود ۸00 واحد از این تعداد تخریبی است و باید نوسازی شود.

200 نفر در شیراز، فریب یک پیام مجازی را خوردند
شیراز- قدس: پیامی در فضای مجازی مبنی بر انجام آزمایش های رایگان میکروبی 
در درمانگاه شهید مطهری شیراز پخش شد که 200 نفر مراجعه کردند، اما مدیر این 

درمانگاه اظهار داشت: چنین موردی نداریم و مردم فریب فضای مجازی را خورده اند.
مدیر درمانگاه شــهید مطهری شــیراز در جمع خبرنگاران گفت: این درمانگاه برای 

میکروب شناسی معده و دیگر اعضای بدن هیچ آزمایش رایگانی انجام نمی دهد. 
دکتر علی جنگجو اظهار داشت: شهروندان برای آزمایش میکروبی معده به این درمانگاه 

مراجعه نداشته باشند و در دام شایعات فضای مجازی قرار نگیرند. 
وی با تکذیب خبر رایگان بودن آزمایش در درمانگاه شــهید مطهری اظهار داشــت: 
ضروری است شهروندان برای اطالع از انجام آزمایش ها و ارائه خدماتی که در هر مرکز 
رایگان باشد به منابع رسمی مانند وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و رسانه های 
استان مراجعه کنند. جنگجو افزود: شهروندان باید اطالع داشته باشند ارسال هرگونه 
خبر در فضای مجازی نمی تواند صحت داشته باشد و یا در صورت مشاهده خبرهای 

مشابه، از منابع رسمی صحت موضوع را جویا شوند. 

مسافران عتبات از مرز شلمچه 
تردد کنند

اهواز- ایسنا: مدیرکل حج و زیارت خوزستان 
با اشاره به مسدود شدن مسیر چذابه در پی وقوع 
سیل، گفت: افرادی که می خواهند به عتبات عازم 

شوند از مسیر شلمچه تردد کنند.
ناصر حویزاوی اظهار کرد: در پی وقوع سیل در 
خوزســتان و منطقه مرزی دشت آزادگان، مرز 
چذابــه از دو هفته پیش جهت تــردد زائران به 

عتبات عالیات مسدود شده است.
وی افزود: کسانی که قصد تشرف به عتبات 
عالیات را دارند می توانند از مســیر شلمچه 

تردد کنند.
مدیــرکل حج و زیارت خوزســتان بیان کرد: 
تا زمانی که ســتاد بحران خوزســتان اجازه 
بازگشــایی مســیر چذابه را ندهد این مسیر 

همچنان مسدود است.

45 رودخانه سیستان و 
بلوچستان طغیان کرد

زاهدان- قدس: مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
استانداری سیســتان و بلوچستان گفت: بر اثر 
بارندگی های دو روز گذشته 4۵ رودخانه در این 

استان طغیان کرد.
عبدالرحمن شــهنوازی افزود: از این تعداد، 44 
رودخانه در مناطق جنوبــی و یک رودخانه در 

شمال سیستان و بلوچستان قرار دارد. 
وی ادامــه داد: در بــرآورد اولیه هفت باب خانه 
خشــت و گلی در قصرقند به طور کامل تخریب 
 شــده اســت. وی افزود: به دلیل تخریب دیوار 
حفاظتی شهر بنت نیکشــهر نیز 40 خانوار از 
منطقه خارج و در مکانی امن اسکان داده  شده اند. 
وی گفت: 12 محور ارتباطی بر اثر سیالب و 
طغیان رودخانه ها در سیستان و بلوچستان 

بسته  شده است.

پروازهای زنجان- مشهد 
تعطیل شد 

زنجان- قــدس: پروازهای فــرودگاه زنجان 
به مشــهد و همچنین مشــهد- زنجــان که با 
پیگیری های مسئوالن استان و همچنین وجود 
درخواســت های مردمی برای دایر شــدن این 
پروازها از زمســتان سال گذشته بعد از مدت ها 

تعطیلی برقرار شده بود باز هم تعطیل شد.
پروازهــای این فرودگاه به مشــهد بعد از پایان 
تعطیالت نوروزی تعطیل  شــده و قرار نیست تا 

سه ماه آینده هم برقرار شود.
مسئول روابط عمومی فرودگاه زنجان با تأیید این 
موضوع، افزود: تعطیلی پروازهای فرودگاه زنجان 

به مشهد موقت است.
مسعود رحمتی با تأکید بر اینکه سایر فعالیت های 
فرودگاه زنجان طبق برنامه در حال انجام است، 
ادامه داد: این فرودگاه زیر نظر مجموعه شرکت 
فرودگاه های ناوبــری هوایی ایران اســت و به 
پروازهای مختلف و واحدهــای تهران خدمات 

ناوبری و ارتباطی و راداری ارائه می کند.

قیمت گوجه  سبز در البرز 
به 90 هزار تومان رسید

کرج- ایســنا: رئیس اتحادیه میوه فروشــان 
البرز در خصــوص قیمت نوبرانه ای فصل گفت: 
گوجه سبز در حال حاضر کیلویی۹0 هزار تومان 
اســت که همین قیمت تا هفته آینده دو برابر 

کاهش پیدا خواهد کرد.
محمدرضا فالح در خصوص افزایش قیمت پیاز 
در هفته های اخیر گفت: پیــاز تا 1۵ فروردین 
صادر می شد؛ به جز صادرات، بارش های اخیر هم 
موجب افزایش قیمت پیاز شــده و جلوگیری از 

صادرات هم تأثیری در قیمت آن نداشته است.
وی در ادامــه افــزود: بارش ها در خوزســتان 
بخصوص منطقه دزفول سبب شده کشاورزان در 
برداشت محصوالت دچار مشکل شوند و نتوانند 
محصوالت را به حالت قبل برداشت کنند. البته 
فصل برداشت پیاز مناطقی مانند جیرفت و جهرم 
به پایان رسیده و در حال حاضر باید کمی صبر 
و تحمل داشــته باشیم تا پیاز دزفول برداشت و 

به بازار برسد.
فــالح در ادامه اعالم کــرد: قیمت هر کیلو پیاز 
درجه یک در حال حاضر 12 هزار تومان است که 
امیدواریم در چند روز آینده شاهد کاهش قیمت 

پیاز هم باشیم.

ساالنه 714 میلیون 
مترمکعب آب 
از رودخانه های 
»کهیر«، »باهو 
کالت« و »زرآباد« 
در جنوب سیستان 
و بلوچستان به 
دلیل نبود سازه های 
ذخیره سازی خارج 
می شود

بــــــــرش

 به دلیل تسهیل در زیارت

چشم زائران عتبات عالیات به مرز خسروی دوخته  شده است

گزارش خبری

 کرمانشاه/ قدس  مرز خسروی نزدیک ترین 
نقطه از کشورمان به بغداد، کربال، کاظمین 
بغداد  تا  رسمی  مرز  این  که  است  سامرا  و 
پایتخت کشور عراق 1۹0، نجف 3۸0، کربال 
300، کاظمین 203 و تا سامرا 326 کیلومتر 

فاصله دارد. 
در سال های گذشته امکان برقراری مجدد سفر 
ایرانیان به عتبات عالیات بعد از جنگ تحمیلی 
همچنان این مرز خسروی بود که معبر اصلی 
تــردد زوار به عراق بود، اما در اواخر دهه ۸0 با 
گسترش فعالیت گروه های تروریستی تکفیری 
در عراق بخصوص در استان دیالی که هم مرز با 
استان کرمانشاه است، این مرز به دلیل شرایط 
امنیتی بسته شــد و تاکنون باوجود برقراری 
امنیت در عراق و این اســتان امکان گشایش 

مجدد آن فراهم نشده است.
هرچند که از سال گذشته نمایندگان مردم در 
مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سایر 
مقامات امنیتی ســفرهای متعددی را به این 
منطقه داشــته و در بازدیدهای خود از تأمین 
امنیت صحبت به میان آوردند، اما متأســفانه 
مسئوالن عراقی تاکنون تن به بازگشایی این 

مرز نداده اند.
هرســال با نزدیک شدن به موسم راهپیمایی 
بازگشــایی  زمزمه های  حســینی  اربعیــن 
مرز خســروی شنیده می شــود که به دلیل 
زیرســاخت های مناســب اســتان کرمانشاه 
همچــون بزرگراه هــای متصل بــه این مرز، 
هتل های پرشمار شهر قصر شیرین و ظرفیت 
گمرک و پارکینگ خسروی، بازگشایی این مرز 
برای میزبانی از زائران اهمیت دارد، ولی همه 
تالش ها برای بازگشایی این مرز ناکام می ماند.

ایجادامکانات
ازآنجا که استقبال بســیاری از این مرز به 

دلیل وجود امکانــات و همچنین کوتاهی 
مســیر برای زیارت عتبــات عالیات وجود 
دارد، بنابراین پایانه مرزی خسروی به عنوان 
از بزرگ ترین و مجهزترین پایانه های  یکی 
مرزی کشــور از ســال 77 در نقطه صفر 
مرزی آغاز شد و این مجموعه در سال ۸1 
با 7۵ میلیارد ریال اعتبــار به بهره برداری 

رسید. 
امــا این مرز با تمــام قابلیت هایی که دارد 
همچنان به فراموشــی ســپرده  شــده و 
متأســفانه سال هاســت مردم این دیار از 
منافــع و مزایای آن محروم گشــته اند. تا 
جایی که شــاید به جرئت بتوان گفت یکی 
از بزرگ ترین مطالبات مردم استان همین 

بازگشایی مرز خسروی باشد. 

تسهیلراهزائران
مدیر حج و زیارت اســتان کرمانشــاه در 
همین رابطه می گوید: اگر مرز خسروی باز 

شــود، تردد زائران 10 استان از این مرز به 
عتبات عالیات تسهیل می شود.

حامد دارابی با اشاره به موافقت شورای امنیت 
ملی با بازگشــایی مرز خسروی جهت تردد 
زائران عتبات عالیات، گفت: هرچند موافقت 
شــورای امنیت ملی به سازمان حج و زیارت 
ابالغ  شــده، اما برای بازگشایی این مرز باید 

طرف عراقی هم اعالم آمادگی کند.
وی گفت: درصورتی  کــه طرف عراقی نیز 
با بازگشایی مرز خسروی موافقت کند، در 
مرحله اول تردد زائران حداقل 10 استان را 

از این مرز خواهیم داشت.
مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه تصریح 
کرد: با توجه به اینکه از دیرباز تردد زائران 
عتبات عالیات را از مرز خسروی داشته ایم، 
بنابراین زیرســاخت های خوبی در این مرز 
ایجاد شده و هر زمان که طرف عراقی اعالم 
موافقت کنــد، آمادگی کامل داریم تا تردد 

زائران را از سر بگیریم.

وی در ادامه با اشــاره به کاهش هزینه های 
سفر زائران کرمانشــاهی به عتبات عالیات 
با بازگشــایی این مرز، اعالم کرد: با توجه 
به کوتاه تر شــدن مسیر زائران کرمانشاهی 
در صورت تردد از مرز خسروی، هزینه های 
این ســفر نیز برای زائران ما کاهش خواهد 

داشت.
دارابــی همچنین ارتقای وضعیت اقتصادی 
استان را از دیگر مزیت های بازگشایی مرز 

خسروی برای کرمانشاه اعالم کرد.

 کمکبهاقتصادکرمانشاه
بازگشــایی مرز خســروی بنا بــر ادعای 
کارشناسان برای بهبود وضعیت اقتصاد این 

استان نیز می تواند مرهم مناسبی باشد.
نماینده مردم کرمانشــاه که در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس نیز 
عضویــت دارد در این رابطه معتقد اســت: 
به طور حتم اگر مرز خســروی بازگشــایی 
شــود با توجه به اینکه روادیــد بین ایران 
و عراق لغو شــده، عواید مناسبی به استان 

کرمانشاه می رسد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای 
اسالمی بیان می کند: بازارچه های مرزی نیز 
در صورت توسعه می توانند به مردم کمک 
کنند، فعالیــت بازارچه های مرزی می تواند 
تأثیر مثبتی بر معیشت مردم داشته باشد.

وی یــادآور می شــود: اکنون  کــه اروپا و 
آمریکا از برجام پا پس کشــیده اند و ایران 
تحریم شــده، می توانیم با توسعه روابط با 
کشورهای همسایه، این تهدید را تبدیل به 
فرصت کنیم و از بین کشــورهای همسایه 
نیز عراق یکی از کشورهای مثبت و دارای 
سابقه مناســبی با جمهوری اسالمی ایران 

است که باید از این فرصت استفاده کرد.

میهن

سنا
 ای
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خبر



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   سه شنبه 27 فروردین 1398 10 شعبان 1440 16 آوریل 2019   سال سی و دوم   شماره 8942 

روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

آیت اهلل کعبی: عراقی ها می گویند در آتش فراموشمان نکردید؛ در آب فراموشتان نمی کنیم    فارس: نماینده مردم خوزستان با بیان اینکه عراقی ها می گویند در آتش فراموشمان نکردید؛ در 
آب فراموشتان نمی کنیم، گفت: چون مردم به شکل ملموس حرکت سپاه، بسیج و مقاومت نجباء و حشدالشعبی و حضور خودجوش جوانان غیرتمند خوزستانی و غیرخوزستانی را می بینند، به شایعه پراکنی ضدانقالب 

وقعی نمی نهند.

روزهای خوب ایران
بیایید با هم صادق باشیم. واقعاً از روزهای پس از جنگ تاکنون صحنه هایی را که امروز 
در لرستان و خوزستان به تصویر کشیده می شود دیده بودیم؟ نمی خواهم بگویم هیچ 
وقت در کنار هم نبوده یا دســت یکدیگر را در مصیبت ها و سختی ها نگرفته ایم، چرا 
که اساساً انقاب اســامی بیش از 40 سال است که به خاطر همین با هم بودن ها و 
سرمایه های اجتماعی استوار مانده و در قلوب آزادیخواهان جهان رسوخ کرده است؛ اما 
قبول کنیم که در این سال ها خیلی چیزهای خودمان را فدای سیاست و اقتصاد کرده 
بودیم. احزاب، ما را مشغول خودشان کرده بودند و هر روز شاهد حمله یک جناح و یک 
فــرد به دیگری بوده ایم. خدمت در میان برخی ها جایش را به هوچی گری و دعوا داده 
بود و در این میان عده زیادی هم بودند که فقط تماشا می کردند و خون دل می خوردند. 
اما سیل خوزستان و لرستان خیلی از این دعواها را با خود برد و نشان داد که تصمیم 
اصلی را مردم می گیرند و فقط آن ها هســتند که می توانند در بحران ها و موضوعات 
خاص، کشور را پیش برده و از مشکات نجات دهند. به همین دلیل هم هست که رهبر 
معظم انقاب دیروز حرکت مردم در کمک به سیل زدگان را یک پدیده عجیب دانسته و 
ضمن یادگار خواندن آن از شهدا، تصریح کردند: در دهه 60 و در دوران دفاع مقدس هم 

جوان ها همین جور با شوق و ذوق حرکت می کردند و فداکارانه می رفتند.
ایشان این حرکت زیبای مردمی در مقابله با سیل را با حرکت جوانان در دهه 60 مقایسه 
کرده اند و این خود به تنهایی نشان دهنده میزان توجه و رضایت ایشان از این شور و 
همدلی ایجاد شده در کشور است. در واقع باید سیل 98 را فصلی تازه در روابط اجتماعی 
و سیاسی ایران دانست . همان طور که جنگ با همه سختی های خود برکات زیادی هم 
برای کشــور داشت، امروز باید گفت سیل خوزستان و لرستان برکات مادی و معنوی 
زیادی به همراه داشته که طلیعه آن همدلی ها و نشان دادن راهی تازه در سپهر مدیریتی 
و سیاسی ایران است. باید گفت این روزها اگرچه مشکاتی برای کشور و بویژه هموطنان 
سیل زده فراهم شده است، اما در ادامه با بازسازی تأسیسات و خانه های خسارت دیده، 
افق تازه ای در برابر مردم ما قرار خواهد گرفت که رزمایش بزرگ آن مدتی است شروع 
شده و می تواند نویدبخش حرکت های بزرگ تری قرار گیرد. حرکت هایی که روزهای 
خوبی را برای کشورمان نوید می دهند، بخصوص آنکه غرب به سرکردگی آمریکا هم 
آخرین نفس های ایجاد مزاحمت برای کشورمان را می کشد و هر آنچه در توان داشته به 
میدان آورده ولی موفق به انجام خواسته خود نشده است. آن هایی که قرار بود کریسمس 
را در ایران جشــن بگیرند اکنون فقط می توانند مانورهای رسانه ای انجام داده و دست 
به کارهای احمقانه ای مانند تروریســت نامیدن سپاه بزنند؛ در حالی که می دانند این 
کار عماً هیچ فایده ای نداشته و سپاه هیچ گاه مورد محبت آن ها نبوده که امروز مورد 
غضبشان قرار گرفته و دچار مشکل شود. آن قدر مشکات غرب زیاد شده است که حتی 
پول های گاو شیرده آن ها در منطقه هم نتوانسته گرهی از مشکاتشان باز کند و روز 
به روز حتی در اتحادیه عربی هم اختافات بیش از پیش رخ می نماید. سوریه از آن ها 
کاماً جدا شده، عراق را از دست داده اند، فروش نفت ایران نه تنها به صفر نرسیده بلکه 
میزان آن به پیش از مارس سال 2018 برگشته، همبستگی های محلی و منطقه ای 
رشد چشمگیری داشته و حتی مصر هم دیگر مثل گذشته در اردوگاه آن ها قرار ندارد.

از سوی دیگر اروپا هم بشدت گرفتار مشکات مالی خود به دلیل افت فروش کاال در 
جهان است؛ چین و روسیه ذخایر دالری خود را کاهش داده و سازو کار مالی جدید برای 
خود ایجاد کرده اند؛ انگلستان در حال خروج از اتحادیه اروپاست و آمریکا با بحران جدی 
بدهی سنگین خود روبه رو است.در این سوی آب ها اما با وجود همه تحریم ها، شرایط 
از استواری خوبی برخوردار است و حتی پیش بینی مضحک نتانیاهو برای خشکسالی 
در ایران هم درست از آب درنیامد و حاال مردم کشورمان جلوه زیبایی از فداکاری های 
دوران دفاع مقدس را به نمایش گذاشته اند که اگر بتواند مورد استفاده سیاستمداران قرار 
گیرد قطعاً گره های بزرگی را باز خواهد کرد که عمده آن اتفاقاً در بحث های اقتصادی 
خواهد بود. مسئوالن باید قدر این نعمت را بدانند و اجازه ندهند این سرمایه عظیم پس 
از پایان یافتن مشکات سیل به سمت سیاست بازی انتخاباتی سوق پیدا کند، بلکه باید 

از این ظرفیت برای حل مشکات مختلف استفاده کرد.

 سیاست/ آرش خلیل خانه  نمایندگان 
ملت، قانون انتخابات مجلس را به نحوی 
نامزدهای  مالی  منابع  که  کردند  اصاح 
تبلیغات  هزینه  و سقف  شفاف  انتخابات 

آن ها محدود شود.
بــر این اســاس در انتخابــات مجلس، 
مردم دیگر شــاهد تبلیغات میلیاردی و 
هزینه هــای نجومی با منابــع نامعلوم و 

مبهم نخواهند بود.

 منابع تبلیغات نامزدها محدود 
و شفاف شد

به گــزارش قدس،  نماینــدگان ملت در 
اصاح ماده 45 قانــون انتخابات مجلس 
محل تأمین منابع مالی نامزدها را در چهار 

بخش مشخص و محدود کردند. 
بنا بر این مصوبه که درخصوص نظارت بر 
منابع مالی و نحوه تأمین مالی فعالیت های 
انتخاباتی و هزینه کرد آن ها بود، مقرر شد 
امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات 
و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، 
اعم از نقدی و غیرنقدی محدود به دارایی 
شخصی نامزد، کمک های مستقیم احزاب 
و جبهه ها و کمک های اشــخاص حقیقی 
ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق 
این قانون و سایر قوانین مرتبط، استفاده 
از آن بــرای انجام فعالیت هــا و تبلیغات 
انتخاباتی مجاز اســت، از قبیل سالن های 
اجتماعــات، جایگاه های نصب تبلیغات و 

صدا و سیما شود.
بر اســاس ایــن مصوبه، مؤسســات و 
نهادهای خیریه و اوقاف، اشخاص دارای 
تابعیــت غیر ایرانی و افرادی که به یکی 
از جرایــم اقتصادی محکوم شــده اند از 
انتخاباتی  فعالیت های  به  هرگونه کمک 
با هــر عنوانی بــه صورت مســتقیم و 

غیرمستقیم ممنوع می باشند.
در این ماده همچنین تصریح شــده است 
کــه دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی 
یــا غیرنقدی بــرای تأمیــن منابع مالی 
فعالیت های انتخاباتی باید شفاف و از طریق 
اســناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از 

طریق شماره حساب انجام شود.

 تعیین سقف برای هزینه کرد نامزدها
بر اساس مصوبه دیروز نمایندگان، همچنین 
برای میزان هزینه کرد مجاز نامزدها در هر 
اســتان و حوزه انتخابیه از این پس سقف 

تعیین خواهد شد.
حداکثــر هزینه هر نامــزد انتخاباتی در 
هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون 
بررسی تبلیغات استان به تصویب هیئت 
اجرایی اســتان و تأییــد هیئت مرکزی 

نظارت می رسد.
هزینه هایی که با موافقت نامزدها توســط 
اشــخاص حقیقی و یا احــزاب و جبهه ها 

صورت می گیرد، در سقف هزینه نامزدها 
محاســبه می شــود، اما مخارج احزاب و 
جبهه ها در خارج از زمان شــروع فرایند 

انتخابات مشمول این محدودیت نیست.
ســایر هزینه ها و تعهدات بــه جز موارد 
موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک های 
نقدی و خدمات غیرنقدی به افراد، توسط 
نامزد یا از طرف وی ممنوع اســت و جرم 

محسوب می شود. 

 منابع مالی احزاب هم شفاف 
می شود

عاوه بر نامزدها و فعالیت های مالی آن ها 
در انتخابــات مجلس، احــزاب و جبهه ها 
و داوطلبــان شــرکت در انتخابــات نیز 
موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با 
فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی 
خود و منابع تأمیــن مالی این هزینه ها و 
میزان کمک های مالی نقدی و غیرنقدی 
دریافتی را به نحو شفاف از حیث میزان و 
ارزش، در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند، 
به گونه ای که از طریق کمیســیون ماده 
10 احــزاب و هیئت های اجرایی و نظارت 
حسب مورد، قابل دسترس، حسابرسی و 

رسیدگی باشد.

 تعیین ترکیب کمیسیون بررسی 
تبلیغات انتخابات

نمایندگان مــردم همچنیــن در اصاح 
مــاده 40 قانون انتخابات مجلس، ترکیب 
کمیسیون مرکزی و کمیسیون های استانی 
بررسی تبلیغات انتخابات مجلس را تعیین 
کردند. بر این اساس، به منظور ساماندهی 
و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای 
رقابتی مناســب انتخابــات و بهره مندی 
یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، 
کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی همزمان 
با دستور شــروع انتخابات زیر نظر هیئت 
اجرایی مرکزی انتخابــات با حضور وزیر 
کشــور یا نماینده تام االختیار او به عنوان 
رئیس، وزیر ارشــاد، دادستان کل کشور، 
رئیس سازمان صدا و ســیما، دبیر ستاد 

انتخابات کشــور و یکی از اعضای شورای 
نظارت بر صدا و سیما تشکیل می شود.

کمیسیون بررسی تبلیغات استان نیز شامل 
اســتاندار یا نماینده او، دادستان شهرستان 
مرکز اســتان یا نماینده او، مدیرکل صدا و 
سیما، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات و 

مدیر کل ارشاد استان تشکیل می شود. 

 ترکیب هیئت اجرایی مرکزی 
انتخابات تعیین شد

ترکیب  دیــروز  در جلســه  نمایندگان 
تشکیل هیئت اجرایی انتخابات مجلس 
را نیز مشــخص کردند. بر اساس مصوبه 
دیروز آن ها در ماده 15 قانون انتخابات 
مجلس، وزیر کشور موظف است حداقل 
6 مــاه پیــش از پایــان دوره مجلس و 
پیش از صدور دســتور شروع انتخابات، 
اجرایی مرکزی  ترتیبات تشکیل هیئت 
را با حضور وزیر کشــور )رئیس هیئت(، 
دادســتان کل کشــور، وزیر اطاعات، 
رئیس سازمان ثبت احوال کشور و هفت 
نفر از شــخصیت های دینی، سیاســی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی 
در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی 

تشکیل دهد.

 شرایط ناظران شورای نگهبان 
نماینــدگان مجلس در نشســت علني 
دیروز خانــه ملت، در اصــاح ماده 19 
قانون انتخابات مجلس، شرایط معتمدان 
هیئت های اجرایــی، اعضای هیئت های 
نظارت و ناظران شورای نگهبان را تعیین 
کردند که عبارتند از: ایمان و التزام عملی 
به اسام و قانون اساسی، حسن شهرت، 
سواد خواندن و نوشــتن، عدم وابستگی 
بــه گروه هــای غیرقانونی، عدم ســابقه 
محکومیت کیفــری مؤثر و محرومیت از 
حقوق اجتماعی و عدم سابقه محکومیت 

به تخلفات و جرایم انتخاباتی.

 شرایط نامزدهای انتخابات مجلس
در جلسه دیروز مجلس، شرایط عمومی و 

اختصاصی نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 
با تغییراتــی در ماده 28 این قانون اصاح 

و تصویب شد.
بر این مبنا شــرایط عمومی نامزدها شامل: 
اعتقاد به اسام، التزام عملی به اسام، ابراز 
وفاداری به قانون اساسی و اصل والیت مطلقه 
فقیه، تابعیت کشور ایران، سامت جسمی در 
حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی، 
داشتن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت 
دائمی، عدم محجوریــت، عدم محکومیت 
قطعی بــه جرایم اقتصــادی و جرایم علیه 
امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایم علیه 
عفت عمومی و ارتــداد و خیانت در امانت، 
عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از 
حقوق اجتماعی، عدم وابستگی به گروه های 
غیر قانونی، عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم 
گذشته و وابسته نبودن به آن و عدم اعتیاد 

و اســتعمال موادمخــدر و 
روانگردان است.

در تبصره یک این ماده آمده 
اســت که منظــور از التزام 
عملی  به اسام در این بند، 
عمل به احکام اسام در حد 
عمل به انجام واجبات و عدم 
اصرار بر محرمات اســت. با 
پیشنهاد علی مطهری عبارت 
»عدم احــراز التزام عملی به 
اسام به وســیله تجاهر به 
فســق ثابت می شود« به این 

تبصره اضافه شد.

 سابقه نمایندگی دیگر معادل مقطع 
تحصیلی نیست

بــه گــزارش قــدس، داشــتن مدرک 
تحصیلی کارشناســی ارشــد یا دارای 
ارزش اســتخدامی معادل کارشناســی 
ارشــد یا معادل آن و داشــتن حداقل 
پنج سال ســابقه کار دولتی، خصوصی 
و عمومی، حداقل ســن 30 سال تمام و 
حداکثر 75 سال تمام و عدم محرومیت 
داوطلب از شــرکت در انتخابات حسب 
مورد به جهت تصدی مقام یا شــغل نیز 
شرایط اختصاصی داوطلبان تعیین شد. 
گفتنی است در جلسه دیروز مجلس به 
پیشنهاد محمدقســیم عثمانی نماینده 
مردم بوکان، تبصره مرتبط با احتســاب 
هر دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع 
با موافقــت نمایندگان حذف  تحصیلی 
شد. مجلس همچنین در مصوبه ای درج 
آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی 
یا اعام خاف واقع انصراف آنان توسط 

رسانه ها را ممنوع کرد. 
تخلف از این مصوبه جزای نقدی بیش از 
20 میلیون تا 80 میلیون ریال و شاق 
از 31 تــا 74 ضربه و تا 99 ضربه را در 

پی خواهد داشت.

با مصوبه اصالحی نمایندگان درباره قانون انتخابات مجلس

آیت اهلل مصباح یزدی:منابع مالی نامزدها و احزاب  شفاف می شود
آیا همه مسئوالن به واجب 

بودن اطاعت از ولی فقیه باور 
دارند؟

سیاست:  به گزارش پایگاه اطاع رسانی آثار 
حضرت آیت اهلل مصباح یزدی، رئیس مؤسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( در دیدار 
با  جمعی از کارکنان ناجا با اشــاره به انگیزه 
امام)ره( و انگیزه کسانی که امام)ره( را یاری و 
همراهی کردند، اظهار داشت: قطعاً هم انگیزه 
امام)ره( و هم انگیزه کسانی که در این مسیر 
سختی ها و شکنجه ها را تحمل کردند، انگیزه 
دینی بود. وی امــام)ره( را احیا کننده نظریه 
والیت فقیه دانســت و افزود: پیش از امام)ره( 
دین تنها در نماز و روزه خاصه شده بود و هر 
چند مسئله والیت فقیه در دین وجود داشت، 
امــا مطرح نمی شــد. نتیجه قیــام امام)ره( 
و تبعیــت از والیت فقیه این شــد که امروز 
بزرگ ترین قدرت های عالــم، ایران را رقیب 
خود می دانند و در منطقه از ایران شکســت 
می خورند. وی با اشــاره به ضرورت اطاعت از 
ولی فقیه اظهار داشت: همان گونه که پس از 
پیامبر)ص( اطاعت از ائمه )ع( واجب اســت، 
زمانی کــه امام معصوم )ع( غایب اســت نیز 
ولی فقیه واجب االطاعه اســت. اما آیا همه ما 
و همه مسئوالن، این امر را باور دارند و طبق 
آن عمل می کنند؟ آیت اهلل مصباح با اشاره به 
معنــای والیت فقیه گفت: اطاعت از ولی فقیه  
ماننــد اطاعت از ائمــه معصومین )ع( واجب 
اســت؛ هر چند که ولی فقیه معصوم نیست 
و ممکن است بین هزاران تصمیم، اشتباهی 
نیز بکند. همان گونه که به حکم عقل، اطاعت 
از فرمانده واجب اســت، اطاعت از ولی فقیه 
نیز واجب اســت؛ ســربازان باید از فرمانده 
اطاعت کنند؛ بله، ممکن اســت فرمانده نیز 
تصمیمی اشتباه بگیرد، اما این مسئله دلیل 
بر ترک اطاعت از فرمانده نیست؛ وگرنه تفرقه 
ایجاد می شــود و قدرتی باقی نمی ماند. البته 
فرق فرمانده و ولی فقیه این اســت که هدف 
ولی فقیه، جلب رضای الهی اســت و طبیعتاً 
خداوند نیز او را به حــال خود وانمی گذارد، 
ولــی حتی اگر این ویژگــی نیز نبود، باز هم 
اطاعــت از او به اندازه یــک فرمانده ضروری 
بود. این بیان بسیار ســاده ای از والیت فقیه 
اســت؛ البته خود امــام)ره( و برخی بزرگان 
ســال ها برای تبیین این مسئله کار کرده اند. 
بزرگانی چون آیت اهلل مؤمن)ره( که هر کسی 
او را می شناســد، بخوبی می داند که اصًا به 
دنبال هوای نفس نبود و یک زندگی ســاده 
طلبگی داشت، سال ها بحث علمی والیت فقیه 

را مطرح می کردند.

در جلسه 
دیروز مجلس، 
شرایط عمومی 

و اختصاصی 
نامزدهای انتخابات 

پارلمان نیز با 
تغییراتی در ماده 

28 این قانون 
اصالح و تصویب 

شد
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آقاى مظفر فرياديان فرزند على عسكر و عطيه داراى شناسنامه شماره 1439 به شرح دادخواست به كالسه 
32/98/5 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عطيه فرياديان  
ــماره 387در تاريخ 1397/7/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود  ــنامه ش فرزند عبدالمحمد  و كتان به شناس

زندگى گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-مظفر فرياديان فرزند على عسكر و عطيه  بشناسنامه 1439 متولد 1352 فرزند  متوفى

2-زينب فرياديان فرزند على عسكر و عطيه  بشناسنامه 4500890491 متولد 1359 فرزند  متوفى
3-فاطمه فرياديان فرزند على عسكر و عطيه  بشناسنامه 25 متولد 1357 فرزند  متوفى

4-هاجر فرياديان فرزند على عسكر و عطيه  بشناسنامه 1101 متولد 1353 فرزند  متوفى
ــى اعتراضى  ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
دارد و يا وصيتنامه  اى از متوفى نزد وى باشد از تاريخ نخستين نشر اين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا 

تقديم دارد و اال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.9800594
    شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم

آگهى ابالغ 
ــالم، احترامأ پيرو اخطاريه هاى مورخ 1397/12/26 و كه از جنابعالى دعوت شده  آقاى بهروز صفريان باس
بود متاسفانه جهت ثبت طالق حاضر نشده ايد لذا طالق شماره 220 در مورخه 1398/1/25 طبق دادنامه 

مزبوره در اين دفتر ثبت و صيغه طالق جارى شد لذا علقه زوجيت فى مابين ساقط گرديد.9800595
سردفترطالق  شماره 8  ايالم ـــــ جمال چراغى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ــده محمد نجارى  ــد على احمد بطرفيت  خوان ــى فرزن ــواى خواهان  آقاى ميثم رضا ويس ــوص دع در خص
ــفته،  جهت رسيدگى تقديم شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ايوان  ــته مطالبه س فريزندى بخواس
ــيدگى آن شنبه 98/3/11 ساعت 16 عصر تعيين  ــه 368/3/97 ثبت گرديده كه وقت رس نموده و به كالس
ــت به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شورا به تجويز ماده 73  ــده اس ش
ــود.  تا خوانده  ــار آگهى مى ش ــى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتش قانون آيين دادرس
ــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم  ــر آگهى ظرف مدت يك ماه به دفتر ش از تاريخ نش

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردند.9800597
رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف ايوان غرب- ارسالن زمانى 

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه)
ــور مقدم عليه : ورثه مرحوم نصراله  ــه 9700316 له : خانم راحيه رحيم پ ــه موجب پرونده اجرايى كالس ب
ــى و ابوالفضل حبيبى   ــه باقرى، ادريس حبيب ــه حبيبى، الياس حبيبى، مرضي ــه عبارتند از : ال ــى ك حبيب
ــماره پالك ثبتى 1919 فرعى (يك هزار و نهصدو نوزده فرعى )  ــكونى به ش ــدانگ يك باب منزل مس شش
مجزى شده  از پالك 257 فرعى( دويست و پنجاه وهفت فرعى) از 11 اصلى (يازده اصلى) واقع در ناحيه 
ــماره 139620307114001187 به  ــند آن ذيل دفتر الكترونيك به ش ــيروان بخش 5 قوچان كه س 3 ش
ــده است و آدرس ملك واقع در شيروان خيابان جمهورى خيابان چمران خيابان  نام نصراله حبيبى ثبت ش
ــمى به مبلغ:  ــناس رس ــتى 9461934631 كه طبق نظر كارش فرهنگيان فرهنگيان 2 پالك 9 و كد پس
ــده و پالك فوق داراى  ــصت ميليون ريال) ارزيابى ش ــال( يك ميلياردو پانصدو و ش 1/560/000/000 ري
ــكلت فلزى  ــماره 7298 مورخه 1372/05/23 با اس 235/20 متر مربع عرصه كه در آن اعيانى با پروانه ش
ــاحت 45 متر مربع و انبارى 2/5 متر مربع و در همكف 144/5 متر مربع كه جمعاً به  و زير زمينى به مس
ــده است و در زير زمين هم اكنون با كاربرى مسكونى در تصرف همسر  ــاحت 198 متر مربع احداث ش مس
مرحوم حبيبى مى باشد و طبقه اول (همكف) داراى هال و پذيرايى و دو اتاق خواب و آشپزخانه و سرويس 
ــد و در تصرف ورثه مرحوم حبيبى مى باشد و محدود به حدود اربعه  شماالً پى  ــتى و حمام مى باش بهداش
ــماره  ــرقاً پى به پى به طول 28 متر به ش ــماره 1910 فرعى از 11 اصلى ش به پى  به طول 8/40 متر به ش
1918 فرعى از 11 اصلى جنوباً  پى است به طول 8/40 متر به خيابان به عرض 10 متر غرباً به طول 28 
متر و به شماره 1920 فرعى 11 اصلى با قدمت حدوداً 20 سال ملك مذبور در تصرف ورثه مرحوم نصراله 
ــاعت 9 الى 12 روز يك شنبه مورخ 98/02/15 در اداره ثبت اسناد و  ــد و پالك فوق از س حبيبى مى باش
امالك شيروان شعبه اجراء واقع در شيروان خيابان امام رضا (ع) جنب بيمارستان امام خمينى(ره) از طريق 
ــد. مزايده از مبلغ 1/560/000/000 ريال ( يك ميلياردو پانصدو و شصت ميليون  مزايده به فروش مى رس
ريال)  شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى  كه مورد مزايده داراى 
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش آنها باش
ــت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت  ــد به عهده برنده مزايده اس ــده يا نشده باش معلوم ش
ــد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى  ــترد خواهد ش هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــاعت و  ــمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس

مكان مقرر برگزار خواهد شد.9800629
تاريخ انتشار :دوشنبه 1398/01/26

صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى ابالغ دعوتنامه افراز
ــبت به 3650 سهم مشاع از صدوچهار  ــيايى فريمانى فرزند مرادعلى نس نظر به اينكه اقاى محمد صادق اس
ــهم ششدانگ پالك 3571 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مشهد درخواست  هزار س
ــاعت 10 صبح روز  ــه بردار اين اداره در س ــت.لذا نماينده و نقش ــاعى خويش را نموده اس افراز مالكيت مش
ــيله به  ــراى عمليات افراز به محل وقوع ملك عزيمت مى نمايد. بدينوس ــنبه مورخ 98/2/9 جهت اج دوش
ساير مالكين مشاعى كه برابر اعالم متقاضى مجهول المكان مى باشند در اجراى ماده 18 ايين نامه اجراى 
ــمى ابالغ مى گردد كه در تاريخ فوق الذكر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند. بديهى  ــناد رس مفاد اس
است عدم حضور مالكين مشاعى مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد. ضمنا نقشه و صورتمجلس افرازى 

متعاقبا اگهى خواهد شد.9800631
محمدرضا رجايى مقدم-رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان

آگهى ابالغ دعوتنامه افراز
ــاع از ده هزار سهم ششدانگ پالك  ــبت 110 سهم مش ــيرزاد فرزند عزيزاله نس نظر به اينكه اقاى قربان ش
ــاعى  ــت افراز مالكيت مش ــهد درخواس ــى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مش ــى از 276 اصل 2329 فرع
ــنبه مورخ 98/2/9  ــاعت 9 صبح روز دوش ــه بردار اين اداره در س ــت.لذا نماينده و نقش خويش را نموده اس
ــاير مالكين مشاعى كه  ــيله به س جهت اجراى عمليات افراز به محل وقوع ملك عزيمت مى نمايد. بدينوس
ــمى  ــناد رس ــند در اجراى ماده 18 ايين نامه اجراى مفاد اس برابر اعالم متقاضى مجهول المكان مى باش
ــت عدم حضور  ــانند. بديهى اس ابالغ مى گردد كه در تاريخ فوق الذكر در محل وقوع ملك حضور بهم رس
ــه و صورتمجلس افرازى متعاقبا اگهى  ــد. ضمنا نقش ــاعى مانع از انجام عمليات افراز نخواهد ش مالكين مش

خواهد شد.9800632
محمدرضا رجايى مقدم-رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره139760308001004486-1397/09/28 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــين بشماره  حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا وحيديان فرزند حس
ــدانگ يكباب منزل به  ــماره ملى 0651881668 نسبت به  شش ــنامه 1321 صادره از بيرجند و ش شناس
مساحت 242/45 متر مربع قسمتى از پالك 175-اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت مشاعى مالكين 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  مزرعه مذكور محرز گرديد اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش ش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9800563
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/27

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/12                          
على فضلى 

رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره139760308001002338-1397/06/31 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــين   ــارض متقاضى خانم فاطمه نعمانى  فرزند عبدالحس ــد تصرفات مالكانه بالمع ــوزه ثبت ملك بيرجن ح
ــماره شناسنامه 1 صادره از بيرجند و شماره ملى 0652308287 نسبت به600 سهم مشاع از   7326  بش
سهم  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به مساحت كل 7326 متر مربع قسمتى  ازپالك 1402- اصلى 
ــت .لذا به منظور  ــاى  محمد على منصف تائيد و محرز گرديده اس ــد   از محل مالكيت آق ــش 2 بيرجن بخ
ــخاص نسبت به صدور  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق  را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9800588
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/12

على فضلى / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــات اول/ ــماره139760308001002335-1397/06/31 هي ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س فاق
ــمى مستقر در واحد  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــكروئى   فرزند محمد  ــات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مريم ش ــوزه ثبت ملك بيرجند تصرف ــى ح ثبت
ــبت به655 سهم مشاع  ــماره ملى 0652381782 نس ــنامه 4 صادره از بيرجند و ش ــماره شناس على   بش
ــاحت كل 7326 متر مربع قسمتى  ازپالك  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به مس ــهم  شش ازا   7326 س
ــش 2 بيرجند   از محل مالكيت آقاى  محمد على منصف و غيره  تائيد و محرز گرديده  ــى بخ 1402- اصل
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9800589
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/12

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــات اول/ ــماره139760308001002336-1397/06/31 هي ــر راى ش ــمى            براب ــند رس ــد س فاق
ــمى مستقر در واحد  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــكروئى فرزند محمد  ــن ش ــك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس ــى حوزه ثبت مل ثبت
ــماره ملى 0652353711 نسبت به2240 سهم مشاع  ــنامه 1 صادره از بيرجند و ش ــماره شناس على   بش
ــاحت كل 7326 متر مربع قسمتى  ازپالك  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به مس ــهم  شش از   7326 س
ــش 2 بيرجند   از محل مالكيت آقاى  محمد على منصف و غيره  تائيد و محرز گرديده  ــى بخ 1402- اصل
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9800590
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/12

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره139760308001002332-1397/06/31 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــكروئى   فرزند محمد على    ــارض متقاضى خانم زهرا  ش ــك بيرجند تصرفات مالكانه بالمع ــوزه ثبت مل ح
ــبت به537 سهم مشاع  ــماره ملى 0650142934 نس ــنامه 14215 صادره از بيرجند و ش ــماره شناس بش
ــمتى  ازپالك  ــاحت كل 7326 متر مربع قس ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به مس ــهم  شش از 7326 س
ــى منصف و غيره  تائيد و محرز گرديده  ــش 2 بيرجند از محل مالكيت آقاى  محمد عل ــى بخ 1402- اصل
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9800591
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/12

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره139760308001002333-1397/06/31 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــكروئى فرزند محمد على   ــارض متقاضى خانم فاطمه ش ــد تصرفات مالكانه بالمع ــوزه ثبت ملك بيرجن ح
بشماره شناسنامه 2 صادره از بيرجند و شماره ملى 0652340938 نسبت به537 سهم مشاع از   7326 
ــاحت كل 7326 متر مربع از محل مالكيت آقاى محمد   ــهم  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به مس س
ــب در دو نوبت به فاصله  ــت .لذا به منظور اطالع عموم مرات ــف و غيره تائيد و محرز گرديده اس ــى منص عل
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  اخذ رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.9800592
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/12

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره139760308001002337-1397/06/31 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــكروئى فرزند محمد  ــه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم  مهدى ش ــوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكان ح
ــنامه 164 صادره از بيرجند و شماره ملى 0650540344 نسبت به1071 سهم مشاع  ــماره شناس على بش
ــاحت كل 7326 متر مربع از محل مالكيت  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به مس ــهم  شش از   7326 س
ــت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  آقاى  محمد على منصف و غيره تائيد و محرز گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  پس از اخذ رس
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.9800615
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/12

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره139760308001002334-1397/06/31 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــكروئى فرزند محمد  ــين ش حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد  حس
على   بشماره شناسنامه 339 صادره از بيرجند و شماره ملى 0651700930 نسبت به1071 سهم مشاع 
ــاحت كل 7326 متر مربع قسمتى  ازپالك  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به مس ــهم  شش از   7326 س
ــش 2 بيرجند   از محل مالكيت آقاى  محمد على منصف و غيره  تائيد و محرز گرديده  ــى بخ 1402- اصل
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9800617
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/01/27
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/12

على فضلى 
 رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

ماجرای دعوت نشدن رحیم پور ازغدی و ضرغامی 
به شورای عالی انقالب فرهنگی چیست؟

اخبار: حجت االســام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با فارس، در خصوص دعوت نشدن حسن رحیم پور ازغدی 
و عزت اهلل ضرغامی از اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی به جلسه این شورا با بیان 
اینکه شــنیده ام دولت عامل دعوت نشدن ضرغامی و رحیم پورازغدی به شورای عالی 
انقاب فرهنگی است،  گفت: »از شنیدن این خبر بسیار تعجب کردم، چرا که آقایانی که 
می گفتند دهان منتقدان را نبندید، گویا با فشار وارده به شورای عالی انقاب فرهنگی، 
باالتر از این کار را انجام داده و افراد منتقدشان را از حضور در این نشست حذف کردند. 
امیدوارم که دولت تصمیمات خــود را اصاح کرده و توضیح قانع کننده ای برای عدم 
دعوت از آقایان ازغدی و ضرغامی به جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی داشته باشد«.

سال گذشته این دو چهره انتقادهای تندی را درباره برگزار نشدن جلسات شورای عالی 
انقاب فرهنگی و نحوه مدیریت آن توسط روحانی مطرح کرده بودند و حتی در موردی 
مطرح شــد که روحانی با ضرغامی در این زمینه بگومگو داشته و از انتقادهای رئیس 

پیشین صداوسیما بشدت عصبانی شده است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 سه شنبه 27 فروردین  1398  10 شعبان 1440 16 آوریل 2019  سال سی و دوم  شماره 8942    

 مون جائه این، رئیس جمهور کره جنوبی گفت، خود را برای 
چهارمین دور مذاکراتش با رهبر کره شمالی آماده  می کند.

الهان عمر، نماینده مسلمان کنگره آمریکا می گوید از وقتی که 
ترامپ با سوءاستفاده از اظهارات وی درباره واقعه ۱۱ سپتامبر، 

توییتی منتشر کرده، به دفعات تهدید به مرگ شده است.  

یحیی رسول، سخنگوی اطالع رسانی امنیتی عراق اعالم کرد 
که داعش به دنبال بازگشــت رســانه ای به عراق است، اما از 

حیث نظامی در عرصه میدانی تمام شده است.

افشاگری واشنگتن پست از ابعاد جدید بازی ترامپ درباره فلسطین

»خیانت قرن« با معامله قرن
  جهان  در حالی که هم اکنــون با توجه به اقدامات یکجانبه و 
قلدرمآبانه آمریکا در صحنه جهانی هیچ اعتمادی به رئیس جمهور 
دمدمی مزاج ایاالت متحده وجود ندارد، واشنگتن پست در گزارشی 
ابعــاد جدیدی از بازی ترامــپ در خاورمیانه و خیانت وی در حق 
فلسطینی ها را افشــا کرد. اگر چه طرح ترامپ برای حل و فصل 
اختالفات میان اسرائیل و فلسطینی ها که به »معامله قرن« موسوم 
شــده با توجه به عدم اعتماد جهانی به سردمداران آمریکا و رژیم 
صهیونیستی از هم اکنون محکوم به شکست است اما این روزنامه 
فاش کرد که ایده مذکور با تشــکیل کشور مستقل فلسطین که 

فرضیه مقدم تالش های صلح بوده است، فاصله خواهد داشت.
منابع مطلع به واشنگتن پست گفته اند که پیشنهاد رئیس جمهوری 
آمریکا وعده بهبود عملی در زندگی فلسطینیان را می دهد و از سوی 
دیگر کنترل اسرائیل بر اراضی مورد مناقشه را تضمین می کند، اما 
در سرحد تضمین یک کشور جداگانه و کامالً مستقل فلسطینی 
متوقف می شود. انتظار می رود کاخ سفید پس از گذشت بیش از دو 
سال تالش جرد کوشنر، مشاور و داماد ترامپ، بسته صلح خود را که 
مدت هاست در شرف آماده شدن است، اواخر بهار یا اوایل تابستان 
رونمایی کند. افرادی که با تیم کوشنر صحبت کرده اند، می گویند 
مقامات ایاالت متحده ایجاد صلح و توسعه اقتصادی را با به رسمیت 
شناخته شدن اسرائیل از سوی کشورهای عربی و پذیرش نسخه ای 

از وضعیت کنونی در مورد »خودمختاری« فلسطین و مخالفت با 
»حق حاکمیت« آن ها مرتبط کرده اند. این طرح همچنین بشدت 

روی نگرانی های امنیتی اسرائیل متمرکز است.
بســیاری از تحلیلگران شانس موفقیت کوشــنر را اندک ارزیابی 
می کنند؛ چرا که چندین دهــه تالش های تحت حمایت آمریکا 
برای حل این منازعه ناکام مانده است. ترامپ نیز از زمان روی کار 
آمدن اقداماتی به نفع رژیم صهیونیستی انجام داده است و همین 
رویکردها او را در میان اروپایی ها و برخی از رهبران عربی نامحبوب 

کرده است.
در همین حال اما ۳۷ تن از مقامات پیشــین کشورهای اروپایی با 
ارسال نامه ای به ســران فعلی اتحادیه خواستار مخالفت آن ها با 
طرح دولت آمریکا به دلیل نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان شدند. 
محمد البرادعی، رئیس پیشــین آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
معاون رئیس جمهوری اســبق مصر نیز در اظهاراتی با بیان اینکه 
معامله قرن به دنبال نابودی حقوق فلســطینیان است، خواستار 
اتحاد در برابر این توطئه شد. گفتنی است معامله قرن اصطالحی 
سیاسی است و به طرحی گفته می شود که از سوی دولت ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در راســتای روند صلح بین فلسطین و رژیم 
صهیونیستی ارائه شده است. این طرح قرار است برای پایان دادن به 

بیش از ۷۰ سال منازعه فلسطین-اسرائیل پیشنهاد شود.

بدون تیتر

اتاق فکر

العالم: کمیته امنیت و دفاع در پارلمان عراق 
ضمن انتقــاد از تحرکات مشــکوک کاردار 
سفارت آمریکا در بغداد تأکید کرد که وزارت 
خارجه باید در این خصوص موضع بازدارنده 

داشته باشد.
الحیات: سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد 
که تلفات درگیری های چند روز اخیر در لیبی 

به ۱۴۷ کشته و ۶۱۴ زخمی رسید.

اندیشکده بروکینگز بررسی کرد
چالش تغییر قانون اساسی ژاپن 
خالدی: اندیشکده بروکینگز در یادداشتی تحت 
عنوان »تغییرات قانون اساسی در ژاپن« به روند 
رشد نظامی گری دولت ژاپن در چند سال اخیر 
پرداخته و نوشت: برای بیش از ۷۰ سال، قانون 
اساسی ژاپن بدون تغییر باقی مانده است که در 
آن ژاپــن را نماد یک ملت اصالح شــده و یک 

جامعه دموکراتیک معرفی می کند.
در ادامه آمده اســت: قانون اساسی سال ۱9۴۷ 
زندگی شهروندان و امپراتور را تغییر داد، نیروی 
نظامــی را کاهش داد و حقــوق جدید را برای 
زنان ایجاد کرد. از همه مهم تر وعده ای منحصر 
به فرد ارائه کرد مبنی بر اینکه مردم ژاپن هرگز 
برای مبارزه با اختالفات بین المللی دوباره جنگ 
نخواهند کــرد. اما امــروز و در محیط پرتنش 
بین المللی انگار ژاپن به دنبال تغییر کارکردش 
اســت. چالش های متعدد موجب درخواســت 
اصالحات در قانون اساســی می شوند. جمعیت 
ســالخوردگان ژاپن رشــد اقتصادي کشور را 
تهدید مي کند. بالیای طبیعی تکرار شده و نیاز 
به مدیریت اضطراری بهتر احساس می شود و از 
همه مهم تر قدرت نظامی رو به رشد همسایگان 
ژاپن ســؤاالتی را درباره دفاع از کشــور مطرح 
می کند.  بحث در مورد قانون اساسی ژاپن جدید 
نیست. در حالی که بسیاری از شهروندان تحت 
عنوان »قانون اساسی صلح« ژاپن از آن استقبال 
کردند، دیگران آن را »قانون اساسی مک آرتور« 
دانســته اند . ژنرال مک آرتور کسی است که از 
طرف آمریکا، پس از اشغال ژاپن بر روند تدوین 

قانون اساسی این کشور نظارت داشت. 
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 منابع غربی افشا کردند
نشست محرمانه در واشنگتن 

برای حمله نظامی به ونزوئال
مهر: برخی منابــع غربی گــزارش دادند 
همزمان با افزایش فشــار ایاالت متحده بر 
ونزوئال، اندیشکده آمریکایی »مرکز مطالعات 
راهبــردی و بین المللی« میزبان نشســتی 
محرمانه با موضوع »اقدام نظامی در ونزوئال« 
بوده اســت. در این نشست۴۰ شخصیت از 
مقامات پیشین سرویس های امنیتی آمریکا، 
مقاماتی از ســفارتخانه های کلمبیا و برزیل 
و نماینده ای از جانب خــوآن گوآیدو رهبر 
مخالفان ونزوئال، حضور داشــتند. آمریکا از 
سال ها پیش اقدامات خود برای تغییر نظام 
در ونزوئال را آغاز کرده، اما از چند ماه گذشته 
این اقدامات وارد مرحله جدیدی شده است. 

رؤیای بر باد رفته قرن
معامله قرن را باید رؤیای ترامپ برای فائق آمدن بر بی کفایتی اش در حوزه سیاســت 
خارجی تفسیر کرد. رؤیایی که تحقق آن بسیار بعید است. روز گذشته روزنامه واشنگتن 
پست با ذکر جزئیاتی از این طرح تخیلی کاخ سفید نوشت، » انتظار می رود معامله قرن 
کاخ سفید برای خاورمیانه اواخر بهار یا اوایل تابستان رونمایی شود اما با طرح تشکیل 
کشور مستقل فلســطین که فرضیه مقدم تالش های صلح بوده است، فاصله خواهد 
داشت.« اما چرا نویسنده بر این باور است که طرح ترامپ برای خاورمیانه و ایجاد سازش 

در منطقه از همین حاال رؤیایی بر باد رفته است؟
 واقعیت این است که تاریخ تحوالت سیاسی و بین المللی نشان می دهد، هرگونه توافقی 
در ســطح کالن بین الملل، بر دو پیش نیاز اساسی متکی است. نخستین پیش نیاز و 
شــرط اساسی این است که طرح ارائه شده برای حل یک مسئله عالوه بر جامع بودن 
بتواند تمامی بازیگران را درگیر کرده و یا حداقل یک رضایت نسبی برای ایشان ایجاد 
کند. مهم تر از شرط اول، داشتن مشروعیت بین المللی به عنوان پیش نیاز دوم است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنجالی و غیر قابل اعتماد در فضای بین الملل یک بازیگر 
غیر منطقی و غیر خردمند شــناخته می شود. چنین بازیگری به هیچ وجه از قابلیت 
ایجاد توافقات بین المللی برخوردار نیست. عالوه بر این پیروزی نتانیاهو در انتخابات اخیر 
رژیم صهیونیستی و حضور یک چهره افراطی همپیمان با ترامپ تحقق سناریو موسوم 
به معامله قرن را بســیار دور از ذهن می سازد. ضلع سوم معامله قرن در کنار ترامپ و 
نتانیاهو، بن سلمان ولیعهد بدنام سعودی است که آشکار شدن نقشش در قتل فجیع 
جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعود، وی را به یک چهره سوخته بین المللی تبدیل 
کرده است. با چنین ترکیبی اطالق رؤیای بر باد رفته قرن به طرح های خاورمیانه ای 
ترامپ دور از واقعیت نخواهد بود.  ایجاد توافق و حل معضالت بین المللی با ژست های 
پوپولیستی متفاوت است. واقعیتی که ناکامی سیاسی کاخ سفید در معامله با کره شمالی 
در هانوی بخوبی آن را تأیید می کند. ترامپ نه می تواند با کره شمالی به یک توافق جامع 
برسد و نه توانایی ایجاد یک سازش در منطقه غرب آسیا را دارد. او حداکثر می تواند با 
اتکا به همپیمانان مزدورش چون سعودی ها یک شوی سیاسی را اجرا کند، ولی یک 
دستاورد بین المللی هرگز. بی منطقی ترامپ در کنار بی اعتمادی جوامع بین الملل به 
کاخ سفید و بی اعتباری بازیگرانی که قرار است در نمایشنامه معامله قرن بازی کنند را 

می توان سه دلیل عمده شکست طرح های ترامپ در منطقه غرب آسیا دانست.
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مناظره  نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
با تریبون خالی!

پترو پوروشــنکو، رئیس جمهور اوکراین، بدون حضور رقیبش در 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی شرکت 
کرد و در کنار تریبونی خالی ایستاد. والدیمیر زلنسکی، که در دور 
اول انتخابات تقریباً دو برابر پوروشنکو رأی آورده و در دور دوم با او 
رقابت می کند، در این مناظره حاضر نشد. با وجود این پوروشنکو 
از وقت خود استفاده کرد و در کنار تریبون خالی بشدت به رقیب 
غایبش حمله کرد. دو رقیب انتخاباتی ظاهراً بر سر تاریخ مناظره به 
توافق نرسیده بودند. والدیمیر زلنسکی تاکنون شیوه های مرسوم در 
مبارزات انتخاباتی را به کار نگرفته است. او در هیچ تجمعی شرکت 
نکرده و تنها چند مصاحبه با رســانه ها داشته است. ابزار اصلی او 

در جریان مبارزات انتخاباتی استفاده از شبکه های اجتماعی است.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

 وعده شورای نظامی سودان  کارتر و اذعان به حماقت برای کاهش خشم جلیقه زردها
مکرون سلسله تدابیر 

اصالحاتی خود را اعالم کرد
از ۲4۲ سال تاریخ آمریکا، 
۲۲6 سال در جنگ گذشته

عناصر وابسته به حکومت 
البشیر محاکمه خواهند شد

ایسنا: رئیس جمهوری فرانسه با حضور در 
برنامه ای تلویزیونی برخی سیاست ها و تدابیر 
ملموس پیش رو در پاسخ به  جلیقه زردها 
را بیان کرد. یکی از مشاوران مکرون گفت: او 
به دنبال یک قانون جدید است که براساس 
آن تغییرات بنیادی انجام شود تا بدین شکل 
اعتراضات را فرونشاند. اپوزیسیون اما معتقدند 
مکرون نمی تواند شــانس دوم داشته باشد. 
در ماه ژانویه مکرون مذاکراتی با معترضان 
انجام داد، اما به نتیجه ای نرسید. اعتراضات 
جلیقه زردها وارد بیست و دومین هفته شده 
و در آخرین مورد آن ها خواســتار برگزاری 

همه پرسی شده بودند.

فارس: رئیس جمهور پیشــین آمریکا اعالم 
کرد که ترامپ با او تمــاس گرفته و درباره 
نگرانی هایش درباره پیشــی گرفتن چین از 
آمریکا صحبت کرده اســت. کارتر در پاسخ 
بــه ترامپ گفته اســت: »می دانید چرا این 
طور است؛ زیرا چین اخیراً جنگی نداشته و 
به جای آن به اقتصاد پرداخته، اما ما در طول 
2۴2 سال تاریخ خود به جز ۱۶ سال، در بقیه 
زمان ها در جنگ به سر برده ایم. ما ۳ تریلیون 
دالر هدر داده ایم، اما چین حتی یک پِنی هم 
در جنگ هدر نداد«. رایزنی ترامپ با کارتر در 
حالی است که واشنگتن اخیراً جنگ تجاری 

علیه پکن به راه انداخته است.

تسنیم: شــورای نظامی سودان که با کنار 
زدن عمرالبشــیر قدرت را به دست گرفته 
از محاکمه عناصر وابســته به رئیس  جمهور 
مخلوع که در فساد دســت داشته اند، خبر 
داد. الکباشی، سخنگوی این شورا همچنین 
به موضوع بازنگری در هیئت های دیپلماتیک 
و برکناری محمد عطا ســفیر ســودان در 
واشــنگتن و مصطفی اســماعیل، نماینده 
ســودان در شورای حقوق بشــر اشاره کرد. 
معارضان سودانی از تالش  ارتش برای متفرق 
کردن تحصن  مردم خبر می دهند. معترضان 
با ادامه تحصن در مقابل مقر ارتش خواستار 

واگذاری قدرت به دولتی مدنی می باشند.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد

صفحه 8    1398/1/27

آگهی مناقصه حمل شیر 
مناقصه گذار :سازمان موقوفات ملک 

موضوع مناقصه :کرایه تانکر جهت حمل حدود 60 تن شیر تولید روزانه واحد گاوداری 
فریمان و چناران )کیلومتر 30 جاده فریمان به تربت جام – جاده برات آباد( و ) کیلومتر 

35 جاده مشهد – چناران جاده چشمه گیالس ( به کارخانجات شیر در مشهد و حومه 
آخرین مهلت ارائه و تحویل پیشنهادات :

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
فرم ش��رکت در مناقصه به آدرس مش��هد – خیابان احمدآباد – بل��وار بعثت بین رضا 
و طالقان��ی پ��الک 50تلفن 38421523 مراجعه و پیش��نهادات خ��ود را پس از تکمیل 
مدارک تا س��اعت 10 صبح روز پنجشنبه 98/2/5 تحویل نمایند .به پیشنهادات مبهم 

و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 50.000.000 ریال میباشد که می بایست بصورت 
چ��ک رمزدار بانکی و یا واریز به حس��اب در وجه حس��اب س��ازمان موقوف��ات ملک که 
در اس��ناد مناقصه ذکر ش��ده اس��ت و یا اخذ ضمانت نامه بانکی به ضمیمه پیش��نهاد             

تحویل گردد .
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

سازمان موقوفات ملک
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آگهی مزایده نوبت دوم
سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های 
کشاورزی شهرداری سبزوار درنظر دارد نسبت 
به واگ��ذاری غرف��ه ه��ای 2،3،5،6،8،9بازارچه 
وباقیم��ت  کتب��ی  مزای��ده  ازطری��ق  نقابش��ک 
نمای��د. اق��دام  اج��اره  بص��ورت  کارشناس��ی 

متقاضی��ان واجدش��رایط می توانند برای کس��ب 
اطالع بیش��تر ب��ه س��اختمان اداری س��ازمان به 
نشانی خراسان رضوی-سبزوار-میدان کارگر-

ضلع ش��رقی پارک جانبازان مراجعه ویاباشماره 
44291311-44291141-051تم��اس  تلفن ه��ای 
حاص��ل نمایند.آخرین مهلت تحویل پیش��نهادها 
به دبیرخانه س��ازمان تا پایان وق��ت اداری روز 
واصله  1398/2/7می باشد.پیش��نهادات   شنبه 
بازگش��ایی  یکشنبه98/2/7س��اعت8صبح  روز 

می گردد.
 احسان امامی-رئیس سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
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مناقصه عمومي دو مرحله ای – نوبت اول
     دهیاری روستای دهرود از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه 
ش��ورای اسالمی روس��تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ، 
الیروبی کانال ها و یخ زدایی معابر روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
و ش��رکت های واجد ش��رایط و دارای صالحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به 
مدت یکسال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید 
اسناد تا تاریخ 1398/02/09 به آدرس مشهد ، خیابان رسالت ، رسالت 113 ، مدیری 
7 ، پ��الک 54 دهیاری دهرود مراجعه نمایند . جهت خرید اس��ناد می بایس��ت فیش 
واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس��اب جاری ش��ماره 0107689101009 نزد بانک 
ملی بنام دهیاری دهرود ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. 

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 
دهیاری دهرود
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