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این روزها شاهد شکل گیری شایعات بســیاری در فضای مجازی بویژه در خصوص 
حوادث سیل اخیر هستیم؛ اما اینکه شایعه چرا شکل می گیرد، موضوعی است که در 
همه دنیا در مورد آن بحث می کنند و می توان گفت در هر جامعه ای دالیل متفاوتی 
دارد. نخستین دلیل شایعه پراکنی را می توان به جذابیت خود شایعه نسبت داد؛ چراکه 

امکان دارد خبرهای رسمی آن قدر جاذبه نداشته باشند...

غافلگیر شدن مسئوالن و صداوسیما

نمایندگان مجلس  از روحانی نسبت به عدم عزل رئیس سازمان خصوصی سازی انتقادکردند

راز بقای پوری حسینی چیست؟
 ............ صفحه 4

معاون وزارت ورزش و جوانان 
در گفت وگو با قدس انتقاد کرد 

کم کاری 23 نهاد، 
وزارتخانه و ارگان 

درگیر در امور 
جوانان

 وزیر خارجه کشورمان در سفر به سوریه، با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 5 ............ صفحه 7

 

هزینه افطاری ها را به سیل زدگان اختصاص می دهیم
 آستان  تولیت آستان قدس رضوی به منظور بازدید از مناطق حجت االسالم والمسلمین مروی در سفر به مناطق سیل زده شمال: 

سیل زده شمال کشور و بررسی روند خدمت رسانی خادمیاران رضوی 
 به استان گلستان سفر کرد. دیدار با آیت اهلل سیدکاظم نورمفیدی،

 ............ صفحه 3نماینده ولی فقیه در استان گلستان و...

ماهیگیران بندر جاسک از علت افزایش قیمت می گویند

صیادان جنوب 
در تور کمبود صید

صفحات سرداران سپاه از دسترس خارج شد

همراهی اینستاگرام با 
سیاست های خصمانه آمریکا

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

 ............ صفحه 2

اختصاص عواید فروش بلیت 
به سیل زدگان

باید راه را برای حضور جوانان 
در حوزه های اجرایی باز کرد

حشدالشعبی 
بهانه است

15 11 7
میرکریمی در نشست جشنواره جهانی فیلم فجر عنوان کرد گفت وگو با حجت االسالم نظافت درباره »نسل جوان و گام دوم انقالب« یادداشتی از مسعود بصیری
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آگهی فراخوان مناقصه)نوبت دوم(
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

مناقصه عمومی دو مرحله ای 97/07 )توام با ارزیابی کیفی(
این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کاال از محل اعتبارات تملک دارایی های استان در سال 1397، با مشخصات زیر اقدام نماید، لذا از 

تمامی تامین کنندگان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه به شرح زیر اقدام فرمایند
*شرح مناقصات:مناقصه 97/07: خرید انواع تیر سیمانی چهارگوش

*مهلت فروش اس��ناد و تحویل اس��ناد: از تاریخ 98/01/26 تا تاریخ 98/01/31 بوده و تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 12/00 روز 
ش��نبه 98/02/14 میباش��د و تاریخ گشایش پاکات الف و ب ساعت 13/00 بعد از ظهر روز شنبه 1398/02/14 می باشد )الزم به ذکراست 
مهلت تحویل پاکات ارزیابی کیفی تا تاریخ 98/02/10 می باشد مناقصه گران محترم اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
http://setadiran.ir در قبال واریز مبلغ 500/000 ریال به حس��اب س��پرده سپهر صادرات به ش��ماره 0101806120009 به نام تمرکز سایر 

درآمدهای این شرکت، اسناد را دریافت نمایند.
*مبل��غ و نوع تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: برابر آئی��ن نامه تضمینات دولتی 1/400/000/000 ری��ال به صورت ضمانتنامه بانکی                       
) فرایند ارجاع کار( به نفع کارفرما و یا به صورت وجه نقد ، واریز به حس��اب ) بانک مرکزی( ش��ماره 4001131707146258 به نام تمرکز 

وجوه سپرده این شرکت ارائه گردد.
آدرس: خراسان شمالی- بجنورد- خیابان طالقانی غربی- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی- امور تدارکات)تلفن058-31777413 (

به پیش��نهادهای فاقد س��پرده و امضا ، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعداز انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می گردد ، مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه های عمومی یک مرحله ای ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

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

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن ، تنها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.

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

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

کیفی)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 
کیفی)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 کیفی)فشرده(
خوشاب

9/359/196/4112098003374000007

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

34/356/755/3482098003374000008

احداث وآسفالت راه روستایی کالته تیرکمان-چنار-دهنو 97/59 همزمان با ارزیابی کیفی)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

»سعید تشکری« چهره سال هنر انقالب اسالمی خراسان رضوی 
از سوی تولیت آستان قدس رضوی به افتخار خادمی نائل آمد

شب بزرگمرد ادبیات انقالب 
 ............ صفحه 14

میالد با سعادت  حضرت علی اکبر علیه السالم و روز جوان را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم
:: j امام صادق

جوانان را دريابید، 
زيرا كه آنان 

سريع تر به 
كارهاى خیر روى 

مى آورند
كافى، جلد8
 ص93
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

دعوت سیدحسن نصراهلل از جوانان لبنانی برای امدادرسانی به سیل زدگان   تسنیم: شیخ معین دقیق، نماینده حزب اهلل لبنان در قم از تأکید سیدحسن نصراهلل برای حضور جوانان لبنانی در 
مناطق سیل زده ایران خبر داد و گفت: آقای سیدحسن نصراهلل از ما خواستند که از جوانان لبنانی برای حضور در مناطق سیل زده ایران دعوت کنیم. آقای سیدحسن نصراهلل به صورت مکرر پیگیر وضعیت سیل زدگان 

است و از همه جوانان و حزب اهلل لبنان خواسته است که برای امدادرسانی به سیل زدگان با تمام توان در کنار نیروهای جهادی، هالل احمر و نیروهای مسلح ایران باشند. 

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

 گروه سیاســی/ آرش خلیل خانه  
ســفر دو روزه ظریف به سوریه و ترکیه 
اگرچه کوتاه و فشــرده انجام شد، اما در 
ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی، دیداری 
مهم و دســتورکار مذاکرات او در دمشق 

راهبردی به شمار می رود.
ســفر دیروز ظریف به دعوت شــخص 
بشار اســد از وی صورت گرفت. رئیس 
جمهور ســوریه پس از سفر چند ساعته 
و اعالم نشده خود به تهران در بازگشت 
به دمشــق از ظریف برای سفر به سوریه 

دعوت کرد. 
ظریف در بدو ورود به دمشــق در جمع 
خبرنــگاران تأکید کرد که ســفرش به 
ســوریه برای هماهنگی درباره مســائل 
منطقه ای و بین المللی و همچنین اجرای 
توافقــات صورت گرفتــه میان رؤســای 
جمهور دو کشور است و با همین اهداف 

نیز سفری به ترکیه خواهد داشت.
رئیس دســتگاه دیپلماســی کشورمان 
افــزود: با توجــه به تحــوالت اخیر در 
منطقه بخصوص سیاســت های خصمانه 
آمریکا پس از شکســت های پی در پی 
سیاســی و میدانی این دولــت و رژیم 
صهیونیســتی، از جمله اقدام غیرقانونی 
ترامــپ در اعــالم پذیرش 
بلندی های جوالن به عنوان 
بخشــی از رژیم اسرائیل و 
به  اعــالم قدس  همچنین 
عنوان پایتخــت این رژیم 
و اقــدام ابلهانه، غیرقانونی 
اعالم کردن  و بی سابقه در 
عنوان  به  پاســداران  سپاه 
یــک گــروه تروریســتی، 
نیاز بود کــه تمام تالش ها 
پیگیری   بــرای  منطقه  در 
و  میدانــی  پیروزی هــای 
هماهنگــی سیاســت های 
کشــورهای منطقه صورت 
بگیــرد و طراحی نیز برای 
پیشبرد برنامه ها و گفت وگوها در رابطه با 
موضوع سوریه برای حل بحران سیاسی 
این کشور پس از پیروزی میدانی ایجاد 
شده، پیگیری شود. در این چارچوب به 
سوریه ســفر کرده ام و به ترکیه خواهم 

رفت.
در واقــع اشــاره و تأکید ظریــف بر دو 
اتفاق مهــم در ارتباط با سیاســت های 
دولت ترامــپ علیه محور مقاومت یعنی 
به رســمیت شــناختن حاکمیت رژیم 
صهیونیستی بر بلندی های جوالن سوریه 
و اقــدام تحریک آمیــز و خصمانه علیه 
نامیدن سپاه  تروریســتی  کشورمان در 
در سفرش به ســوریه یک پیام سیاسی 
و دیپلماتیک روشــن دارد. زیرا ســوریه 

و بحران هشت ســاله این کشور یکی از 
نقاط کانونی و در واقع اصلی ترین میدان 
رویارویی سیاست های منطقه ای ایران و 

آمریکا بوده است.
واکنشــی  تروریســتی خواندن ســپاه 
بود از ســوی دولت آمریکا به شکســت 
تروریســت های مورد حمایت این کشور 
و طرح پرهزینه اما بــدون نتیجه تغییر 
حکومت در ســوریه و شکســتن محور 
مقاومت که عامل اصلی آن مداخله ایران 
و بازوی اصلی در این راه سپاه پاسداران 

بود.
حــاال در واکنش به ایــن رویکرد جدید 
خصمانه ظریف در دمشق و آنکارا عالوه 
بر مســائل دوجانبه که بعد اقتصادی آن 
نیز در شــرایط تحریمــی اهمیت دارد، 
اسالمی  جمهوری  راهبردهای  بناســت 
ایــران را در تکمیل روند سیاســی حل 
بحران سوریه در چارچوب محور آستانه 
بــه پیش ببــرد. موضوعی کــه به نظر 
می رسد ترکیه نیز رویکرد مثبتی به آن 
دارد و توفیق در این مسیر بهترین پاسخ 
عملی و میدانی به اقدامات دولت آمریکا 

خواهد بود.

  استقبال آنکارا از سفر ظریف
وزارت خارجه ترکیه دیــروز در صفحه 
توییتر رســمی خود با صدور اطالعیه ای 
ضمن استقبال از سفر ظریف اعالم کرد 
که در این دیدار تمام جنبه های روابط دو 
جانبه ما مــورد بحث قرار خواهد گرفت 
و درباره مســائل منطقه ای و بین المللی 

تبادل نظر خواهیم کرد.
کشــورمان  ســفیر  فرازمند«  »محمــد 
در ترکیــه هــم در توییتــی اعالم کرد 
که در ســفر دکتر ظریف بــه آنکارا وی 
در خصــوص روابط دوجانبــه و راه های 
تحکیم آن، شرایط حســاس منطقه ای 
و بین المللی با مقام های کشــور دوست، 
ترکیــه مذاکره و رایزنی خواهد داشــت 
و دو کشور مهم اســالمی برای تحکیم 

پیوندهای دوستی اراده جدی دارند.

  دیدار ویژه با اسد
ظریــف دیــروز رایزنی های خــود را در 
باالترین سطح با شخص بشار اسد رئیس 
جمهور، ولید معلم همتای ســوری خود 
انجام داد و در اتفاقی کم ســابقه و فراتر 
از عــرف دیپلماتیک پــس از مالقات تا 
ورودی کاخ ریاســت جمهوری از سوی 
اسد بدرقه شد. حسن هانی زاده تحلیلگر 
ارشد مسائل غرب آســیا درباره اهمیت 
این سفر و دستور کار مذاکرات ظریف با 
مقامات سوریه و ترکیه به خبرنگار قدس 
گفت: این سفر در شرایطی صورت گرفته 
که منطقه شــاهد یک سلسله تحوالت 
سیاســی و میدانی مؤثر و مهم بوده و با 
توجــه به اینکه تنهــا 4 درصد از اراضی 
ســوریه همچنان در اختیار تروریست ها 
قــرار دارد و دولت ســوریه یک مهلت 
زمانــی معین برای خــروج این گروه ها 
قرار داده، هماهنگی میان محور مقاومت 
و محور آســتانه برای پایان دادن به کار 
تروریست ها در این مقطع بسیار حساس 

و مهم است.
وی بــا بیــان اینکــه بشــار اســد در 
سیاست های کالن دولت این کشور امور 
بازگشــت آوارگان، اخراج  مهمی چون 
نیروهای آمریکایی از شرق فرات، خروج 
نیروهــای ترکیه از ادلــب و همچنین 
آغــاز بازســازی کشــور و تدوین یک 
راهبرد پایدار را در پســا بحران سوریه 
تعریف کرده اســت، گفت: ســفر آقای 
ظریــف در واقع به منظــور هماهنگی 
بین راهبردهای ایران، ســوریه، ترکیه و 

روسیه است.
این کارشناس مسائل منطقه تأکید کرد: 
سفر ظریف به سوریه می تواند به خروج 
نهایی نیروهای ترکیه از ادلب و تشکیل 
کمیته های مشــترک ایرانــی، ترکی و 
ســوری برای نظارت بــر امنیت منطقه 

مرزی سوریه و ترکیه منجر شود. 

هانــی زاده افــزود: موضوع مهــم دیگر 
ضرورت خــروج نیروهــای آمریکایی از 
منطقه نفت خیز شــرق فــرات و به طور 
مشخص دیرالزور است؛ زیرا آمریکایی ها 
اکنون بر چاه های نفت این منطقه تسلط 
دارند، در حالی که سوریه با بحران انرژی 
روبه رو اســت و مصر هم مانع از ارســال 
محموله های نفتی از کانال ســوئز برای 

سوریه می شود.
وی بازســازی ســوریه را دیگــر محور 
مذاکرات دیروز ظریف در دمشق خواند و 
تصریح کرد: سوریه تمایل دارد از تجربه 
و ظرفیت ایران در بازسازی استفاده کند 
و از آنجــا که برآورد خســارت و هزینه 
بازسازی 500 میلیارد دالر برآورد شده، 
کشــورهای زیادی خواهان مشارکت در 
این بازسازی هستند، در حالی که آمریکا 
و عربســتان تالش دارند مانع از فعالیت 

ایران در این عرصه شوند.
هانــی زاده اضافه کــرد: وضعیت اراضی 
اشــغالی با توجه به پیروزی مجدد حزب 
لیکود و تشکیل دولت ائتالفی نتانیاهو و 
وضعیت معامله قرن و آینده فلسطین و 
روابط آینده ایران و لبنان و سوریه و عراق 
بخشی از رایزنی ها بین مقامات دمشق و 
آنکارا با ظریف اســت که این سفر را به 

یک سفر راهبردی بدل کرده است.

  تعهد گروه آستانه به خلع سالح 
تروریست ها

وزیر امور خارجه کشــورمان دیروز در 
همیــن راســتا پس از دیــدار با رئیس 
جمهــور و همتــای ســوریه خــود در 
گفت وگو با خبرنگاران ایرانی و ســوری 
اظهــار داشــت: دربــاره وضعیت ادلب 
نگرانی جدی داریــم و حتماً ما، ترکیه 
و روســیه موظفیم تعهداتی که درباره 
ادلب شــده و یکــی از مهم ترین آن ها 
خلع سالح گروه های تروریستی و خارج 
کردن این گروه ها از ادلب اســت را اجرا 

کنیم.
وی جبهه النصره را تهدیدی جدی برای 
مردم ادلب و بویژه حلب خواند و گفت: 
همه ما در گروه  آستانه موظفیم در این 
زمینــه این کار را با جدیت دنبال کنیم 
و در ســفر به ترکیه حتماً در این زمینه 

صحبت خواهم کرد.
وزیــر امــور خارجــه ایــران دربــاره 
گفت وگوهایش با بشــار اسد نیز گفت: 
دربــاره موضوعات منطقه ای، روند صلح 
آســتانه و روابط دوجانبه ایران و سوریه 
هم گفت وگو کردیم و تصمیمات خوبی 
برای همکاری بین دو کشــور و بخش 
خصوصی و دولتی دو کشــور در حوزه 

اقتصادی اتخاذ شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به سوریه، با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد

مأموریت مهم ظریف در دمشق و آنکارا

 از ریاســت محترم جدید قوه قضائیه جناب آقای رئیسی بابت جدیت وتالش 
درکارشان کمال تشکررا داریم باشدکه باوجود ایشان دست متجاوزان به بیت المال 

کوتاه شود. 09150007864
 بعــداز انتقاد مهران مدیری از مدیریت بحران دولت، وزارت ارشــاد فیلم مدیری 
)رحمان۱400(راتوقیف کرد! آن هم به دلیل مبتذل بودن و جالب اینجاست این فیلم 
دوماه دروزارت ارشاد منتظرمجوز بوده و ارشاد بهش مجوز اکران داده!0930000158

 چرا آموزش و پرورش نمی تواند حق و حقوقات فرهنگیان را از سازمان برنامه و 
بودجه و شخص نوبخت بگیرد؟09150003191 

 ضمن ابراز همدردی با هموطنان عزیز سیل زده، تردیدی نیست که فریضه حج 
یکی از واجبات حتمی الهی باشرایطش می باشد و مسئله گذرای سیل ربطی به 
حکم ثابت الهی ندارد، باید جلوی اختالس ها و خیانت ها و ... را گرفت. این گونه 
تفکرات و نتیجه گیری ها حتی اگر از روی دلســوزی هم باشد-که ان شاءاهلل باید 
همین گونه هم باشد- سایر احکام دین مبین راهم زیر سؤال می برد و امری بسیار 

مخاطره آمیز است. با سپاس.09150008000 
 زندگی  مردم  یا در وقت  آبگیری  یا در وقت  سرریزشــدن  سدها غرق آبست  و 
چوب  بی غیرتی  مسئوالن  در عدم  ساخت  آبخوان ها و آبخیزهای  مورد نیاز  را مردم  
می خورند این  سد چه  موجودیست  که  با دریاچه  ارومیه؛ آن  کرد و با زندگی  ملت؛ 
این  اونوقت  دولت زن  رئیس جمهور  میگه   نباید سیل سواری  کرد مثل  خودشان  و 

زلزله  کرمانشاه.09190008895
 من یک جانباز بســیجی و تروریســتم!! و افتخار می کنم که ترامپ کودن به 
ما تروریست بگوید به ترامپ میگم ما مثل شیشه ایم اگر بشکنیم تیزتر میشیم 
حواست به سربازات تو خلیج فارس باشه کج راه برند سرشون رو با سر تن ماهی 

گردتاگرد می بریم! 09150009636

تنبیه مدیران ناالیق
را سیستماتیک کنیم 

یکی از مشــکالت مهم مدیریتی نظــام، از آغاز 
انقالب بویژه پس از دو سه سال نخست که عمده 
امور تثبیت شــد، بی اعتنایی به سیاست توأمان 
تشــویق و تنبیه در رتبه هــا و بخش های مهم 
مدیریت کالن مملکت بود. اغلب این طور بود که 
اگر کسی وظیفه اش را در پستی که داشت بخوبی 
انجام می داد، تشــویق می شــد و مدیر ماندگار 
و سکه و تشــویقنامه و بزرگداشت و غیره به او 
تعلق می گرفت و برعکس اگر کسی در سمتش 
کج دستی می کرد، یا ناالیق بود و خویشاوند ساالر 
و رانتخوار و غیره، تعقیب و تنبیه نمی شد. این ها 
تنبیه نمی شدند که هیچ، بلکه پیش نمی آمد که 
گند مدیری در پستی سبب شود دیگر به او پست 
ندهند. بلکه این ناالیقان شبکه ای از ارتباطات را 
خلق کرده بودند که اگر هم جایی را با مدیریتشان 
به فســاد و نابودی می کشــاندند و از آنجا کنار 
گذاشته می شدند، بالفاصله پست های مختلف 
دیگر بود که قادر بودند هر کدام را که می خواهند 
انتخاب کنند و مشغول شوند و البته این ها هم 
در روز مبــادا، برای دوســتان تالفی می کردند. 
نتیجه این می شــد که قشــر نخبه و توانمند و 
جوان همیشــه در حاشــیه می ماند و از آن سو 
عامل اشتباهات بزرگ و پرهزینه هیچ گاه معلوم 
نمی شد و کسی سردرنمی آورد خالصه کدام وزیر 
مثالً در فالن وزارتخانه مســئولیت فالن فاجعه 
بوده و از همین رو ما با وجود اشــتباهات فراوان 
و سنگین مدیریتی، پرونده تنبیهی مدیران ارشد 
بسیار کم داشــته ایم و اغلب عامالن آن فجایع 
اکنون خــود در رأس مراکزی دیگرند و بنابراین 
ضرب المثل بامزه ای ملت ساخته اند که مدیران 
در جمهوری اســالمی نظیر انرژی می مانند. از 
بین نمی روند. تنها از شکلی به شکلی دیگر تغییر 
شکل پیدا می کنند. البته این ماجرا استثنائاتی هم 
دارد و این روزها با آمدن آقای رئیسی و اظهارات 
سراسر امید ایشــان، مردم بسیار دل بسته اند تا 
رویه ناسالم پیشین تصحیح شده و بخش تنبیهی 
مدیران ویرانگر و ناالیق و خویشــاوند ســاالر و 
رانتخوار و...، هر چقدر هم ارشد باشند، فعال شود.
باری این مقدمه طوالنی را نوشــتم تا باز نظیر 
اغلب مطالب رسانه ها در این ایام، برگردم به بحث 
تأســفبار سیل! رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
صراحتاً اعالم کرده، دو ماه پیشتر به وزارت نیرو 
اعالم خطر شده و حتی نامه ای مبنی بر وقوع سیل 
و اتفاقات ناگوار خطاب به رئیس جمهور نوشته 
شده که ایشان آن را به وزیر نیرو ارجاع داده اند و 
او هم بدون هیچ اقدامی ذیل آن نوشته مالحظه 
شــد و احتماالً حاال دارد مالحظه می کند! یا در 
همین ستون نوشتم که یکی از علل عدم اعتماد 
مردم به هشدارهای دولت برای تخلیه منازل با 
وجود تأکید دولت حتی بر پرداخت خســارات 
آن ها این بود که به ملت هنوز خســارات سیل 
سال ۱395 پرداخت نشده بود. حاال رسانه ای از 
قول معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر زده که 
جناب روحانی به خاطر اجرایی نشدن مطالبات 
سیل سال 95 خوزستان برافروخته شده و دستور 
پرداخت فوری این مطالبات را داده است. عرض 
صاحب این قلم آن اســت که آیا فردا این وزیر 
»مالحظه شــد« حداکثر می رود در یک سازمان 
و وزارتخانه دیگر وزیر می شود، نظیر آن وزیری 
که بنا بود استیضاح شود و به وزارتی دیگر رفت و 
انگار قصه حل شد؟ یا نه به خاطر این بی لیاقتی 
بزرگ محاکمه خواهد شد؟ و در موارد مشابه و با 
مدیران مشابه چه رفتاری خواهد شد؟ چرا رئیس 
جمهور از عدم اجرای فرمانی که خودش داده، سه 
سال بعد مطلع شده و آیا مدیرانی در این سطح 
فقــط فرمان می دهند و پی نمی گیرند که آنچه 

خواسته اند انجام شده یا نه؟

سیل و توفان در پاکستان
 25 قربانی گرفت

اخبار: بارش باران های ســیل آســا در ایاالت 
بلوچســتان و خیبرپختونخوای پاکســتان و 
همچنین توفان شــدید در شهر »کراچی« در 
جنوب این کشور 25 قربانی گرفت و ده ها نفر 
نیز مصدوم شدند. به گزارش ایرنا، رسانه های 
پاکستانی روز سه شــنبه گزارش دادند: ورود 
سامانه جدید ابری به مناطق ایالت بلوچستان 
و متعاقب آن بارش شــدید بــاران منجر به 
آبگرفتگی در مناطق مختلف این ایالت شــد. 
براســاس این گزارش، طغیان رودخانه ها در 
بخش های روســتایی ایالت بلوچستان سبب 
مسدود شدن راه های ارتباطی شد. در حوادث 
مختلف مربوط به بارندگی شــدید و طغیان 
رودخانه در مناطق مختلف ایاالت بلوچستان 
و خیبرپختونخوای پاکســتان 9 نفر کشــته 
شــدند. عالوه بر این توفان سنگین همراه با 
گرد و خاک، رانش زمین و رعد و برق در شهر 
»کراچی« مرکز ایالت سند و شهرهای مختلف 
ایالت پنجاب نیز دست کم ۱6 کشته برجای 
گذاشت. توفان اخیر سبب تخریب چند منزل 
مسکونی و جاری شدن سیل و همچنین رانش 
زمین خسارت شدیدی به اماکن عمومی وارد 
کرد. منابع خبری گفتند: توفان در کراچی با 
ســرعت 65 تا 85 کیلومتر در ساعت سبب 
خسارات شدید شده و 80 نفر از ساکنان این 

شهر نیز مصدوم شدند.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

غافلگیر شدن مسئوالن و صداوسیما
این روزها شــاهد شکل گیری شــایعات بســیاری در فضای مجازی بویژه در 
خصوص حوادث ســیل اخیر هســتیم؛ اما اینکه شــایعه چرا شکل می گیرد، 
موضوعی اســت که در همه دنیا در مورد آن بحــث می کنند و می توان گفت 
در هر جامعه ای دالیل متفاوتی دارد. نخســتین دلیل شایعه پراکنی را می توان 
به جذابیت خود شایعه نســبت داد؛ چراکه امکان دارد خبرهای رسمی آن قدر 
جاذبه نداشته باشند که خبرهای شایعه آمیز جذابیت دارند، علت این جذابیت 
هم غیرمعمول بودن حوزه شــایعه اســت؛ بنابراین وقتی همه چیز غیرمعمول 

می شود دارای جذابیت شده و این اتفاق شکل می گیرد.
دلیل دوم جذاب بودن شایعه، بی اعتبار بودن یا کم اعتبار شدن رسانه های مرجع یا 
همان رسانه های رسمی و مجوز دار است. وقتی که رسانه های شناسنامه دار محل رجوع 
نمی شوند و مردم خواسته های خود را از این رسانه ها پیدا نمی کنند، این احتمال وجود 
دارد که دنبال منابع شایعه ای بگردند و از این طریق شایعات گسترش پیدا می کند. 
دلیل سوم شایعه این است که شایعات عمدتاً در بسترهای دارای منافع شکل می گیرد 
و بسیاری از شایعه ها عمدتاً منافعی را پشت سرخود دارند که می تواند منافع سیاسی، 
مالی، اجتماعی و غیره باشــد و به همین جهت ارزش این را دارد که پخش شــود و 
شکل بگیرد. با وجود همه این اتفاقات، موضوع شایعه به دالیل مختلف می تواند در هر 

جامعه ای رشد و نمو پیدا کند.
اما این نکته قابل تأمل اســت که شایعه جایی شکل می گیرد که خبر نباشد یا خبر 
ناقص انتقال پیدا کند یا یکی از عناصر خبری به شکل ابهام آمیز یا ناقص منتشر شود؛ 
بنابراین وقتی که خبری کامل نباشد، زمینه پخش شایعه در آن بسیار مساعد است. 
پس وظیفه مســئوالن این است که اخبار را به صورت کامل و با سرعت الزم و پیش 
از اینکه شایعه شکل بگیرد، بازتاب دهند تا هیچ زمان زمینه و شائبه  به وجود آمدن 
شایعه در جامعه اتفاق نیفتد. بر این اساس اگر زمانی را به پخش شایعه بدهیم و شایعه 
جایگزین خبر رسمی شود، قاعدتاً مسیر حرکت، کامالً دارای اشکاالتی خواهد بود و 
فضاهای متعددی را برای خود خواهد داشــت؛ بنابراین باید یاد بگیریم که در اسرع 
وقت، خبر را به شکل کامل در اختیار مردم قرار دهیم که حق طبیعی آن هاست و باید 
مرجعیت رسانه ما اعم از صداوسیما و روزنامه های کثیراالنتشار آنچنان اثبات شود که 
مردم نیازی نداشته باشند که به شایعات و منابع جعلی رجوع کنند و دوم اینکه فضا 
را به گونه ای دنبال کنیم که آرام آرام بی اعتقادی شکل گرفته به رسانه های عمومی ما 

دوباره به وضعیت اعتماد برگردد.
در همین حوادث اخیر ســیل در کشور شاهد شایعاتی بودیم که هرچند جذاب، اما 
واقعی نبودند؛ چنانچه شایعه کرده بودند که دولت هورالعظیم را به زیر آب نمی برد 
و به عبارتی شایعه کرده بودند که دولت آب را از مناطق اهواز و مناطق خوزستان به 
منطقه هورالعظیم منتقل نمی کند، به این دلیل که در این منطقه منابع نفتی وجود 
دارد؛ این قدر این شایعه زیاد شد و پروبال گرفت که حتی با نشان دادن فیلم های سیل 
و فیلم های جعلی متناسب با آن به انتشار بیشتر آن دامن زدند! در این شرایط دولت 
مجبور شد با عکس های هوایی و زمینی و ماهواره ای و حتی با عکس هایی از محیط و 
از پادگان هایی که نزدیک مرز قرار داشتند و عمدتاً در آب فرورفته بودند به مردم اثبات 

کند که این شایعه کامالً غلط است و نمی تواند درست باشد.
شایعه دیگری که شکل گرفت سرریز شدن سدها و شکستن سدهای بزرگ بود؛ ما 
می دانیم که مسئوالن گفتند سدهای ما آن قدر مقاوم است که امکان دارد آب سرریز 
کند، اما امکان شکستن سدها به هیچ عنوان وجود ندارد، اما شایعات در فضای مجازی 
آنچنان شــکل گرفت که فضا را دگرگون کرد و هرروز مردم نگرانی شکســته شدن 

دیوارهای سد را داشتند. آنچه مسلم است از این نوع شایعات بسیار زیاد است.
اما مسئله اینجاســت که در چنین شرایطی به اتحاد عمومی نیاز داریم، اینکه بار و 
مســئولیت چنین اتفاقاتی را به گردن صداوســیما و یا مسئول دیگری بیندازیم ما 
را تخلیه نمی کند و بخصوص در چنین شــرایطی که به وحــدت ملی نیاز داریم و 
صداوســیما هم در حد مقدورات خودکارهایی را انجام دادند و در بحران هایی مانند 
سیل و زلزله تالش های بسیاری کردند؛ بنابراین اینکه بخواهیم افرادی را متهم کنیم، 
نوعی بی انصافی است. با این  حال این امر که در سیل اخیر همه و از جمله صداوسیما 
غافلگیر شدند، نکته حائز اهمیتی است؛ چراکه خود این اصل غافلگیری نشان می دهد 
که مسئوالن و رسانه های ما هنوز آمادگی این نوع بحران ها را ندارند و الزم و ضروری 
است که به هم کمک کنیم، به همدیگر آموزش دهیم و منافع ملی را به قربانگاه منافع 

جناحی نبریم، بلکه سعی کنیم که مشکالتمان را مرتفع سازیم.

پمپئو: 
می خواهیم ماهیت ایران  را تغییر دهیم

اخبار: »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا 
بامــداد دیروز در یک ســخنرانی بار دیگر 
ادعاهایــی را علیه ایران مطرح کرد و گفت 
واشــنگتن با اعمال فشــار به دنبال تغییر 
ماهیت جمهوری اسالمی است. پمپئو که در 
دانشگاه »ای اند ام« تگزاس صحبت می کرد، 
در بخشی از سخنرانی اش، درباره ایران گفت: 
»در حال اعمال فشار حداکثری هستیم تا اصل ماهیت جمهوری اسالمی ایران را تغییر 
دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که این رژیم صرفاً مانند یک کشور عادی رفتار می کند 
و در سرتاسر جهان تروریسم را گسترش نمی دهد«. وی سپس مدعی شد: »در حالی 
که اینجا ایستاده ایم، ایران درگیر یک کارزار ترور در سرتاسر اروپاست و دیپلمات های 
ما در تالش برای مقابله با آن ها هستند تا این کار را متوقف کنند.« وزیر خارجه آمریکا 
پیش از این هم با طرح ادعاهایی مشابه تالش کرده بود کشورهای اروپایی را با سیاست 
واشنگتن علیه جمهوری اسالمی ایران همراه کند. »مایک پنس« معاون رئیس جمهور 
آمریکا نیز چندی پیش با تکرار همین ادعا، به اروپایی ها گفت باید از توافق هسته ای 
با ایران خارج شوند. پمپئو در بخش دیگری از صحبت هایش بار دیگر سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را »تروریست« خطاب کرد و گفت واشنگتن بزودی تحریم های تازه ای 
علیه ایران اعالم می کند. وی همچنین شرکت های خارجی همکار با ایران را نیز به 
تحریم تهدید کرد. او به وضعیت یمن هم اشاره کرد و در حالی که به اذعان رسانه های 
غربی عربستان سعودی از اجرای توافقنامه آتش بس در یمن خودداری کرده، پمپئو 
مدعی شــد که ایران، انقالبیون یمن را از اجرای این توافق بازداشته است. سخنرانی 
پمپئو ساعتی پس از آن انجام می گیرد که او در تگزاس با »گروهی از ایرانی های مقیم 
آمریکا« دیدار کرده است. اسامی این افراد اعالم نشده، اما به گفته پمپئو، برخی از این 
افراد بتازگی به ایران ســفر کرده اند و وزیر خارجه آمریکا در گفت وگو با این افراد به 

دنبال اطالع از وضعیت داخلی ایران بوده است.

شماره پیامک: 30004567

صفحات سرداران سپاه از دسترس خارج شد

همراهی اینستاگرام با سیاست های خصمانه آمریکا

رونمایی از تقریظ رهبر انقالب بر کتاب »در کمین گل سرخ«

خبر

خبر

 اخبار  صفحه اینستاگرام منسوب به سرلشکر قاسم سلیمانی 
دیروز برای چندمین بار از دسترس خارج شد. از آنجا که برخی 
صفحات  منســوب به او پیشتر نیز به طور موقت مسدود شده 
بودند، تصور نمی شد اتفاق دیروز، موضوع جدیدی باشد، اما تنها 
ســاعاتی بعد،  صفحات اینستاگرامی شمار دیگری از مقام های 
نظامی کشور مسدود شد.  صفحه اینستاگرامی سرلشکر عزیز 
جعفری، فرمانده کل ســپاه پاسداران و سرتیپ محمد پاکپور، 
فرمانده  نیروی زمینی ســپاه نیز از دســترس خارج شده اند. 
همچنین صفحه اینستاگرامی سرلشکر محمدحسین باقری، 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز مسدود شده است. به این 
صفحات، باید  صفحه اینستاگرامی سردار موسی کمالی، رئیس 
اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح را هم اضافه کنیم؛ 
سردار کمالی  بیشتر به خاطر اعالم خبرهای مربوط به خدمت 
سربازی در میان مردم شناخته شده است.  همچنین صفحات 
اینستاگرامی محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران و عزت اهلل 
ضرغامی، رئیس  پیشین سازمان صداوسیما نیز از دسترس خارج 
شده اند.  هنوز هیچ دلیلی برای مسدود شدن این صفحات اعالم 

نشده است. 

 واکنش سردار کمالی
سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل 
نیروهای مســلح در گفت وگو با خبرگزاری فارس با تأیید خبر 
انسداد صفحه اینســتاگرام با تأکید بر این مطلب که »ما یک 

پاســداریم« اظهار داشت: معلوم شد که اینستاگرام و تلگرام در 
خدمت صهیونیسم است؛ این یک نوع مبارزه است و ان شاءاهلل 
این مبارزه را تا سرنگونی استکبار جهانی و صهیونیسم و برگزاری 
نماز جماعت در مسجداالقصی ادامه خواهیم داد. وی درخصوص 
جزئیات مطالبی که در صفحه اینستاگرامی منتسب به ایشان 
منتشر می شــد، گفت: ترویج ارزش های اسالمی، پرداختن به 
موضوعات تخصصی و ارتباط با سربازان و خانواده های آن ها از 
جمله مطالبی بود که در این صفحه اینستا منتشر می شد. در 

این صفحه هیچ مطلبی در ارتباط با خشونت مطرح نشده بود.

 رفتار سیاسی شبکه های اجتماعی و غفلت مسئوالن
عالوه بر اینستاگرام که همه صفحات فرماندهان سپاه را بست، 
فیس بوک وتوییتر هم بارها اکانت های وابســته به جمهوری 
اســالمی را بســته اند، اما تلگرام تا به امروز هیچ گونه کانالی 
مرتبط با ایران را مسدود نکرده و عجیب اینکه تلگرام به عنوان 
محبوب ترین شبکه اجتماعی در ایران بیش از یک سال است 
که فیلتر است! بر اساس قوانینی که اینستاگرام درباره فعالیت 
کاربران در این شــبکه اجتماعی منتشــر کرده است »مطالب 
ارســالی نباید دارای محتوای خشونت آمیز، برهنگی و یا حتی 
نیمه برهنگی، تبعیض آمیز، غیر قانونی، دشمنی و کینه توزی 
و بخصوص جنســی و پورنوگرافی باشند« که در این صورت یا 
پست ارسال شــده حذف و یا اکانت کاربری غیرفعال می شود. 
طبق همین بند اینســتاگرام بسیاری از کاربری ها و پست های 

ارسال شده می بایست در معرض حذف یا حداقل سانسور قرار 
بگیرند که امــا این اتفاق معموالً رخ نمی دهد. بنابراین از اقدام 
اخیر این شبکه اجتماعی می توان چنین تعبیر داشت که حذف 
کاربری مقامات نظامی به نوعی می تواند یک رفتار سیاسی تلقی 
شود و بر اساس همین تصمیم سیاسی اقدام به حذف کاربری و 
پست هایی می کنند که عمالً نه مروج خشونت بوده و نه متعلق 

به افراد خشن، خطرناک یا تروریست.
با این حال در ســال های اخیر از ســوی مسئوالن دولتی ادعا 

می شد که این شبکه های اجتماعی خارجی بی طرف هستند.

 ایستاده در توفان
همزمان با این موضوع ســایت رهبر معظم انقالب پوســتر 
جدیدی با استفاده از سخنان ایشان منتشر کرد، جمله مورد 
اســتفاده این پوستر باعث شــد برخی آن را واکنش سایت 
رهبر معظم انقالب به اقدام اینســتاگرام بدانند. »دشــمنان 
نمی توانند به ما ســیلی بزنند، ما به آن ها سیلی خواهیم زد 
و ایــن به خاطر عزم و اراده  ثابت و قدرت تربیت جوان هایی 
است که در این توفان عجیب فساد، قرص و محکم در صراط 
مســتقیم ایســتاده اند. ۱396/03/28« جمله مورد نظر این 

پوستر است.

فارس: همزمان با ســالگرد شهادت سپهبد صیاد شیرازی، 
تقریــظ حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای بــر کتاب »در 
کمین گل ســرخ« در بهشــت زهــرای تهــران رونمایی 
شد.رهبر انقالب در این متن نوشته اند: »این نمونه  جالب و 
بی سابقه  ای است از گزارش جنگ در ضمن داستان شیرین 
زندگی یکی از شخصیت های آن. آن را یکسره مطالعه کردم 
)تا 84/6/7( زیبا و هنرمندانه نوشته شده است. با بسیاری 

از حوادث آن کاماًل آشــنایم. البته بسیاری دیگر از حوادث 
آن دوران و نیز مطالب بسیاری از آنچه مربوط به این شهید 

عزیز است ناگفته مانده است. و این طبیعی است.
البته برجستگی های شــخصیت شهید صیاد شیرازی را در 
نوشته و کتاب بدرستی نمی توان نشان داد او حقاً نمونه ای 
از یک ارتشــی مؤمن و شــجاع و فداکار بود. رحمت خدا 

بر او.«

سفرظریف یک پیام 
سیاسی و دیپلماتیک 
روشن دارد. زیرا 
سوریه و بحران هشت 
ساله این کشور یکی 
از نقاط کانونی و 
در واقع اصلی ترین 
میدان رویارویی 
سیاست های 
منطقه ای ایران و 
آمریکا بوده است
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 توزیع روزانه 1000 پرس غذای متبرک در میان ســیل زدگان شهرســتان کالت  آستان نیوز: معاون اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قدس رضوی از توزیع روزانه 1000 پرس غذای متبرک در میان 
سیل زدگان شهرستان کالت خبر داد. سیدخلیل منبتی با اشاره به برپایی ایستگاه توزیع غذای متبرک رضوی در شهرستان کالت استان خراسان رضوی اظهار کرد: در پی جاری شدن سیل در این منطقه و در راستای تأکید تولیت 
آستان قدس رضوی مبنی بر خدمات رسانی به سیل زدگان با همکاری دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان خراسان رضوی، ایستگاه صلواتی توزیع غذای متبرک رضوی به مدت سه روز در این شهرستان دایر شده است.

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

در چهارمین سه شنبه فرهنگی آستان قدس رضوی انجام شد 
رونمایی از سکه های تاریخی اهدایی به موزه حرم

قدس/حسین مروج: چهارمین برنامه از سلسله برنامه های سه شنبه های فرهنگی 
مربوط به مراسم رونمایی از ســکه های اهدایی به موزه آستان قدس رضوی )از 
سلوکیان تا صفاریان( روز گذشته در گنجینه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری 

برگزار شد.

  اهدای ماحصل یک تالش 15 ساله
واقف و اهداکننده شیرازی سکه های اهدایی به آستان قدس رضوی در این مراسم 
گفت: این مجموعه ســکه از دوره ســلوکیان تا صفاریان مشتمل بر 104 سکه 
تاریخی و ارزشمند است که در مدت حدود 15 سال آن ها را جمع آوری کرده ام.

علی اطاعت ادامه داد: از کودکی به مطالعه کتاب های تاریخ ایران عالقه مند بودم 
و دربــاره تاریخ ایران روحیه حقیقت جویی، مرا به جســت وجو در جهت یافتن 

مستندترین و مستدل ترین اسناد تاریخی یا همان سکه ها سوق داد.
وی اضافه کرد: مجموعه داری در کشور ایران کار بسیار سخت و پر زحمتی است 
و وقتی من تصمیم گرفتم این مجموعه سکه را جمع آوری کنم هدفم خدمت به 

مقوله فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و اسالمی کشورم بود.
اطاعت بیان داشــت: بهترین راه حفظ این مجموعه را وقف آن دانستم و با سفر 
به مشهد و چندین مرتبه بازدید از موزه های آستان قدس رضوی و ظرفیت ها و 
امکانات این موزه ها و مشاهده گنجینه سکه، تمبر و مدال آستان قدس رضوی 
و ماندگاری حرم مطهر امام رضا)ع( و موزه های آن، تصمیم گرفتم این مجموعه 

104 سکه ای را تقدیم بارگاه مطهر حضرت امام هشتم)ع( کنم.
در مجموعه سکه های اهدایی آقای علی اطاعت به موزه آستان قدس رضوی 104 
سکه تاریخی و ارزشمند از سلسله های سلوکی، اشکانی، الیمایی، شاهان پارس، 
ساسانی، عرب ساســانی، عرب طبری، بنی امیه، بنی عباس، سلجوقی، آل بویه و 

صفاریان وجود دارد.

  نگاهی به سکه های شاخص این مجموعه
مهم ترین، درشت ترین و بزرگ ترین ســکه این مجموعه، سکه نقره تترادراخم 
اتوفرادات دوم از شــاهان سلسله پارس است که قدمت آن به نیمه نخست سده 

دوم پیش از میالد برمی گردد و ضرب پارس دارد.
از نظر هنری نیز سکه درهم نقره مربوط به لیث بن علی صفار از سلسله صفاریان 
شاخص ترین سکه این مجموعه است که در سال 297 تا 298 هجری قمری در 

استان فارس با خط خوش و زیبای کوفی ضرب شده است.
ریزترین ســکه این مجموعه مربوط به سکه نقره ابول شــاهپور اول از سلسله 
ساسانی مربوط به سال 241 تا 272 میالدی است که کمتر از یک گرم وزن دارد.
سکه بغدات مربوط به سرسلسله شاهان پارس )نیمه نخست سده سوم پیش از 

میالد( نیز از قدیمی ترین سکه های این مجموعه است.
سکه دراخم نقره مهرداد دوم از شاهان سلسله اشکانی به سال )91 تا 121 پیش 
از میالد(، سکه درهم خسرو دوم )خسرو پرویز( از شاهان سلسله ساسانی به سال 
)591 تا 628 میالدی(، ســکه درهم نقره غرب ساســانی با نام خسرو ساسانی 
با سال ضرب ســال 41 هجری قمری برابر با خالفت امام علی)ع(، سکه درهم 
نقره ولید بن عبدالملک اموی )ضرب سال 90 هجری قمری( از دیگر سکه های 

ارزشمند این مجموعه است.
در پایان این مراسم نیز به رسم یادبود هدیه ای ارزشمند به واقف و اهداکننده این 

مجموعه آقای علی اطاعت از شیراز تقدیم شد.

خـــبر

 آستان  تولیــت آستان قدس رضوی به منظور 
بازدید از مناطق سیل زده شمال کشور و بررسی روند 
خدمت رسانی خادمیاران رضوی به استان گلستان 
 سفر کرد. دیدار با آیت اهلل سیدکاظم نورمفیدی،

نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه 
شــهر گرگان، بازدید از مناطق سیل زده آق قال و 
گمیشان، دیدار با خادمیاران رضوی و گروه های 
جهادی و حضور در آشــپزخانه مرکزی آســتان 
قدس رضوی در مناطق سیل زده شمال کشور از 
جمله برنامه های حجت االسالم والمسلمین مروی 
در این سفر بود. حجت االسالم والمسلمین مروی 
در جمــع خادمیاران رضوی مســتقر در مناطق 
ســیل زده آق قال گفت: خدمت بــدون منت و با 
روی باز شــما به مردم آسیب دیده از سیل در زیر 
پرچم امام رئوف و مهربان حضرت رضا)ع( بسیار 
ارزشمند است. حادثه سیل خرابی هایی در کشور 
به وجود آورد اما زیبایی هایی هم داشت که یکی 
از آن ها تبلور این روحیه فداکاری، نوع دوســتی، 
خدمت به دیگران و درد آن ها را درد خود دانستن 

 بــود کــه از آموزه های بــا ارزش دینی و مکتب 
اهل بیت)ع( برخاسته است.

تولیت آستان قدس رضوی خطاب به خادمیاران 
رضوی بیان کرد: اگر امــروز حضرت رضا)ع( در 

میان ما حاضر بودند، ایشان هم همین کاری که 
شما مشغول آن هســتید به ما دستور می دادند. 
رســیدگی به درد و مشکالت دیگران جزو سیره 
ائمه اطهار)ع( و پیامبر اکرم)ص( اســت و آن ها 

هــم در بین نیازمندان حضور می یافتند و کمک 
می کردند که این موضوع نشان دهنده ثواب بسیار 
زیاد کمک به دیگران است. شما در ایام تعطیالت 
نوروز که همه به دنبال مســافرت، بازدید عید و 
تفریح بودند، خانــه خود را رها کردید و به اینجا 
آمدید تا به سیل زدگان کمک کنید؛ این روحیه 
بسیار ارزشمندی است که در جاهای دیگر وجود 

ندارد.
وی ادامــه داد: همراهی، هماهنگی و احســاس 
مســئولیت مردم ایران که بر اساس مکتب قرآن 
و اهل بیت)ع( تربیت شــده اند، از برکات ســیل 
است و انســان حال و هوای جبهه را در مناطق 
سیل زده مشاهده می کند. در سفر هفته گذشته ام 
به پلدختر دیدم مردم، جوانان، طالب، گروه های 
جهادی و زن و مرد مشــغول کار و تالش بودند، 
خرابی هایی از سیل وجود داشت اما شور و نشاط، 
همدلی و نوع دوســتی جلوه بیشــتری داشت و 

خرابی ها را تحت تأثیر قرار داده بود.
حجت االسالم والمســلمین مروی ادامه داد: این 

روحیه بسیار ارزشمند اســت و باید آن را حفظ 
کنیم زیرا در پیشگاه پروردگار متعال این تالش ها، 
خدمات و برداشــتن غصه و ناراحتی از دل یک 

انسان، ثواب و اجر بسیار زیادی دارد.
تولیت آســتان قدس رضــوی در ادامه با بیان 
اینکه آســتان قدس هم به اندازه توان در کنار 
مدیریت هــای دولتی در بخش هــای گوناگون 
فعالیت هایی را در اســتان های سیل زده انجام 
می دهد، تأکید کرد: البته برنامه های درازمدت 
هم با توجه بــه ظرفیت های موجود پیش بینی 
کرده  ایــم. بــه بخش هــای مختلف آســتان 
قدس رضوی اعالم کردم که کارهای غیرفوری و 
مستحبی را متوقف کنند و مبالغی که می توانیم 
از این راه پس انداز کنیم را به مناطق سیل زده 
اختصاص دهند. بنابراین رســیدگی به مناطق 
سیل زده را در اولویت قرار می دهیم و بخشی از 
هزینه میهمانی ها و افطاری های حرم مطهر را 
کاهش داده و به حداقل می رسانیم تا پول آن را 

در اینجا هزینه کنیم.

حجت االسالم والمسلمین مروی در سفر به مناطق سیل زده شمال: 

هزینه افطاری ها را به سیل زدگان اختصاص می دهیم

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  رئیس 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه، 
رویکردها و سیاست های جدید این سازمان در ارائه 
خدمات به مخاطبان در سال 1398 را تشریح کرد.

حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی با 
اشــاره به وجود 14 مجموعه فرهنگی، آموزشی، 
پژوهشــی، علمی و... و با توجه به قدمت 1000 
ساله کتابخانه آستان قدس رضوی گفت: نگاه بلند 
تولیت جدید آســتان قدس رضوی به مجموعه 
کتابخانه هــا و موزه های این آســتان مقدس و 
تجربه ذی قیمت موجود در این سازمان از سالیان 
گذشــته دو سرمایه ارزشــمند در این مجموعه 
در کنــار نیروهای توانمند، دلســوز و خدوم این 
ســازمان به شــمار می آیند.وی با اشاره به اینکه 
حدود 30 میلیون منبع اطالعاتی از جمله نسخ 
خطی، سنگی، چاپی، دیجیتال، اسناد و... در این 
ســازمان وجود دارد، اضافه کرد: ما معتقدیم که 
این مجموعه می تواند پیشران و پیشرو برای تحقق 
مرجعیت علمی در آستان قدس رضوی و حرکت 

تحولی در این سازمان باشد.

 کتابخانه آستان قدس رضوی؛
 سازمانی دانش محور

رئیــس ایــن ســازمان ادامــه داد: رویکرد ما 
در ایــن دوره این اســت که کتابخانه آســتان 
قــدس رضوی باید در جایــگاه خودش با همه 
امکانــات و ظرفیت هایی کــه دارد قرار گیرد و 
باید این ســازمان به یک ســازمان دانش محور 
با به کارگیری آخریــن فناوری های موجود در 
حوزه های پژوهشــی، فرهنگی، آموزشی، علمی 
و... برای خدمات رســانی به همه دانشــجویان، 

طالب، محققان، پژوهشگران و... تبدیل شود.
شبکه ســازی و ســازماندهی نیروهای انســانی 
در قســمت های مختلف نیز از مــواردی بود که 
مورد تأکید حجت االســالم والمسلمین حسینی 
قرار گرفــت و در این باره افزود: با ســازماندهی 
نسخه شناســان، مرمت کاران آثار تاریخی و... به 
سمتی می رویم که گویی باشگاه اندیشه ورزان در 

این سازمان تشکیل شود.

 دسترسی به منابع آسان می شود 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به تسهیل 
دسترســی محققان، پژوهشــگران و... به منابع 
کتابخانه ای این سازمان اشــاره و اظهار کرد: این 
سازمان نباید انباردار و تنها نگهدار این منابع باشد 
بلکه با امکان دسترســی آســان )طبق ضوابط و 
دستورعمل ها( باید معرف و مروج فرهنگ اسالمی 
و ایرانــی و بخصوص فرهنگ شــیعی در جهان 
باشــد.این مقام مسئول با اشاره به اینکه توجه به 
جذب حداکثری آثــار از طریق وقف و نذر و اهدا 
از رویکردهای این ســازمان اســت، بیان داشت: 
یکی از مهم تریــن رویکردهای جدیــد، رویکرد 
تحول محور اســت که باید در همه ســطوح این 
سازمان صورت گیرد و به دنبال افزایش بهره وری 
و بهره برداری مناسب تر از امکانات و ظرفیت های 
آســتان قدس رضوی در حــوزه فعالیت های این 
سازمان هستیم.وی گفت: سرمایه گذاری در فضای 
مجــازی و کتابخانه دیجیتال و همکاری با مراکز 
کتابخانه ای، اســنادی و موزه ای در ســطح ملی، 
منطقه ای و بین المللــی از دیگر رویکردهای این 
سازمان به شمار می آید.حجت االسالم والمسلمین 
حسینی به بسیج ظرفیت های ملی، مردم نهاد و... 
در حوزه کتابخانه ها و موزه ها اشاره کرد و افزود: در 
این زمینه به دنبال افزایش هم افزایی، هماهنگی 
و تعامل بیشتر با بسیج ظرفیت های دولتی، ملی، 
مردم نهاد، محققان و پژوهشــگران و... در جهت 

شبکه سازی مناسب هستیم.

 برنامه های سال 98
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های 
این سازمان در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: 
درهای مخازن و گنجینه های آستان قدس رضوی 
بر روی محققان بیش از 100 کشور جهان گشوده 
خواهد شد و تا 150 کشور نیز این برنامه را مورد 

توجه داریم.
یکپارچه ســازی و ارتبــاط رایانه ای و شــبکه ای 
کتابخانه های وابسته به آســتان قدس رضوی از 
دیگر برنامه هایی بود که رئیس این ســازمان به 
آن اشــاره کرد.وی در این ارتباط گفت: در سال 
98 تصمیم بر آن است تا 54 کتابخانه وابسته به 

آستان قدس رضوی در سطح کشور و شهر مشهد 
خدمات کتابخانه ای را به صورت یکپارچه سازی به 

مخاطبان ارائه دهند.
حجت االســالم والمسلمین حسینی همچنین به 
ارائه خدمات کتابخانه دیجیتال در بســتر تلفن 
همراه در سال جدید برای نخستین مرتبه در این 
سازمان اشاره کرد و افزود: تمامی منابع کتابخانه ای 
آســتان قدس رضوی در ســال 98 مراحل ارائه 

دیجیتال آن ها به پایان خواهد رسید.

 راه اندازی موزه مجازی
این مقام مســئول با اشــاره به وجود 8400 اثر و 
شیء موزه ای در موزه های این نهاد مقدس گفت: 
یکی از اقدامات تحولی و شاخص در این سازمان 
راه اندازی موزه مجازی است تا همه عالقه مندان از 
هر نقطه از جهان بتوانند از طریق فضای مجازی 
به بازدید از موزه های آستان قدس رضوی بپردازند.

وی یادآور شد: این اقدام در راستای دسترسی به 
اشیای موزه ای )جهت رؤیت( بوده و بخش عمده ای 
از اشــیای موزه ای که به علت محدودیت فضا در 
مخازن آســتان قدس رضوی امکان دسترسی به 
آن ها نیست از این طریق قابل دسترسی خواهند 
بود.حجت االسالم والمسلمین حسینی با اشاره به 
وجود 102 هزار نســخه خطــی و 60 هزار چاپ 
ســنگی و 14 میلیون برگ سند در مجموعه این 
ســازمان و کتابخانه های وابســته گفت: تاکنون 
7000 نسخه خطی در این سازمان فهرست نویسی 

نشــده اســت و به محققان وعــده می دهیم که 
فهرست نویسی نســخ خطی در سال 98 به اتمام 
رســد.وی همچنین بــه محققان وعــده داد که 
 10 جلد از 15 هزار جلد فهرســت نســخ خطی 

آستان قدس رضوی در سال 98 منتشر شود.

 راه اندازی کتابخانه های جدید در سال 98
حجت االسالم والمسلمین حسینی به راه اندازی 
ســه کتابخانه جدید در ســال جاری در شــهر 
اهواز، خیابان رسالت مشهد و کتابخانه تخصصی 
کودک در منطقه خواجه ربیع مشهد اشاره کرد و 
افزود: عالوه بر این موارد، قصد داریم با توجه به 
مجوز تولیت آستان قدس رضوی پنج کتابخانه 
در برخی شهرستان ها و مراکز استان های کشور 
نیز راه اندازی کنیم.وی در مورد راه اندازی پایگاه 
اطالع رســانی وقف و اهــدای منابع کتابخانه در 
زمینه های نســخ خطی، چاپی، اسنادی و... نیز 
گفت: با راه اندازی این پایگاه اطالع رسانی بسیاری 
از مراکز، محققان، دارندگان کتابخانه های شخصی 
و... می توانند کتاب های اهدایی خود را به مناطق 
و اماکنی که نیازمند دریافت کتاب هســتند با 
اولویت رسیدگی به مناطق محروم تقدیم کنند 
و این پایگاه اطالع رســانی نقش پل ارتباطی در 
این زمینه را بر عهده دارد.راه اندازی ایستگاه های 
مطالعه دیجیتال و سیار و ثابت در مناطق محروم 
در مشــهد و شهرستان ها و راه اندازی پایگاه های 
منابع گویــای رضوی برای روشــندالن و دیگر 

افراد توان یاب در بستر کتابخانه های دیجیتال در 
سال 98 از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی 
رئیس این ســازمان بود.وی در بخش دیگری از 
ســخنان خود گفــت: ایجاد آرشــیو دیجیتال 
مطبوعات موجود در آســتان قــدس رضوی به 
عنوان غنی ترین مرجع مطبوعات کشور در سال 
98 و ادامه رویدادنگاری در زمینه تاریخ شفاهی 
و تاریخ اجتماعی انقالب اســالمی در موضوعات 
و مباحث مختلف از دیگر برنامه های سال جاری 

این سازمان است.

 بهره برداری از مخازن جدید
وی با اشاره به دسترسی محدود به مخازن فعلی 
آســتان قدس رضوی اظهار داشت: امیدواریم در 
نیمه اول سال 98 بتوانیم مخازن مجهز و جدید 
آســتان قدس رضــوی را با همــکاری مدیران و 
مسئوالن مربوط به بهره برداری رسانیم تا تمامی 
نسخ خطی اســناد، مطبوعات، اشیای موزه ای و... 
به این مخازن منتقل شــوند.رئیس این سازمان 
همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس مبنی 
بر سرنوشت ساخت موزه جامع رضوی گفت: یکی 
از مهم ترین موضوعات مورد پیگیری این سازمان 
در ســال 98 همین موزه جامع رضوی است که 
در زمینه بخش های اجرایی، محتوا، نقشــه و... به 
جمع بندی رســیده ایم و این ســازمان با جدیت 
این مطلب را در ســال جدید دنبال خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به پیش رو بودن ماه مبارک 
رمضــان خطاب بــه دانشــجویان، دانش آموزان 
و داوطلبان آزمون سراســری دانشــگاه ها اظهار 
داشــت: تالش می کنیم تا ســاعات اســتفاده از 
تاالرهای کتابخانه های آســتان قدس رضوی در 
ماه مبارک رمضان برای این افراد تا یک ساعت به 
سحر افزایش یابد و با راه اندازی یک قرائت خانه در 
این زمینه کمک بسزایی به این عزیزان در زمینه 
مطالعه و آماده سازی برای امتحانات و آزمون های 
مربوط شود. برگزاری »سه شنبه های فرهنگی« در 
راستای معرفی و شناسایی آثار فرهنگی و نفایس 
موجود در آستان قدس رضوی نیز از دیگر موارد 
مطرح شــده توسط رئیس این ســازمان در این 

نشست خبری بود.

دسترسی به منابع برای متخصصان آسان می شود
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بادصبحی به هوایت ز گلستان برخاست                                    که تو خوش تر ز گل و تازه تر از نسرینی

در نشست خبری رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی برنامه های جدید این نهاد تشریح شد 

ا︮﹏ ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ (︋︣گ ︨ــ︊︤) ︨ــ﹢اری ︎︥و  
︑﹫ــ︌ ٢٠۶ ︋ــ﹥ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ - رو︾﹠﹩ ﹝ــ︡ل ١٣٩٠ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١۴١٩٠٠٠۵٩٩٣ و  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  
NAAP03ED2BJ500891 و ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ۴٣۶ 
ب٨٨ اــ︣ان ٩٨ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۰
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۶
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︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی 206TU5 ﹝︡ل ١٣٩٣ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ 
رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣٧٣ص٨٣ ا︣ان ٧۴ 
163B0092223 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
 ﹤︐︪﹎ ﹜﹎ ﹟︧﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤  ︋NAAP12FE5J496777

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣اه ︋︀ ارز﹝﹨ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ︫﹞︀ره ٢٠٣/د/٩٨︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩(﹡﹢︋️ اول)

﹢د ﹡︧ــ︊️  ︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋ــ﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝ــ﹏ ا︻︐︊︀رات دا︠﹙﹩︠  ︣ق︠  ︫ــ︣﹋️ ︑﹢زــ︹ ﹡﹫︣وی︋ 
︋ــ﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫︣وی ا﹡︧ــ︀﹡﹩ ︋︣ای اراــ﹥ ︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ، ﹁﹠ــ﹩ و اداری  ︋︣ای ︫︨︣ــ︐︀﹡︀ی ︑︀︋︺﹥ 
︣ق ︠︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ــ﹉  ﹝︣﹙﹥ ای ا﹇︡ام  ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ــ︐︀دی︫  و ــ﹢زه︨ 
﹡﹞︀ــ︡. داو︵﹙︊ــ︀ن ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠ــ︡ ︋ــ︣ای در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀رــ ٩٨/٠١/٢٨︋﹥ ︨ــ︐︀︀ی
 http://www.skedc.ir وhttp://www.tavanir.org.ir و http://iets.mporg.ir ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی 
 ️﹋︣ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫   ︋٩٨/٠٢/٠٧ ﹤︊﹠ ︀︻️ ١۴ روز︫  ــ︣ح ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨  ︠﹢د را ﹝︴︀︋﹅︫ 
︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ وا﹇︹ در ︫︨︣ــ︐︀ن ︋﹫︣︗﹠︡- ︋﹙﹢ار ︎﹫︀﹝︊︣ ا︻︷﹛ -︨ــ︀️ اداری - ︫︣﹋️ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ م ︫︡ه﹢﹞ و ︣﹞ ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩  ︋︭﹢رت ︹ز﹢︑
ــ︀︻️ ١۴ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٠٣    ️︧︀︡ا﹋︓︣ ︑︀︨   ︋﹩﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ــ︡ه ارز ﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ا︨ــ﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏︫  *** ﹐زم︋ 

︋︭﹢رت ﹁﹫︤﹊﹩ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ︫︣﹋️ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
 ﹏︮︀ در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟: ٣٢۴٠٠۵٧٠-٠۵۶اداره ﹇︣ارداد﹨︀ ︑﹞︀س

       .︡﹫︀﹞︣﹁

شرحشماره مناقصهرديف
مبلغ تضمين    (ضمانتنامه 

بانكى يا واريز نقدى)

روز،تاريخ و ساعت 
افتتاح پاكات  الف 

و ب وج
محل افتتاح پاكات

203/د/198

تامين نيروى انسانى جهت 
ارائه خدمات عمومى ، فنى و 

ادارى  براى شهرستانهاى تابعه 
و حوزه ستادى شركت توزيع 

نيروى برق خراسان جنوبى

3/000/000/000 ريال
يكشنبه مورخ
98/02/8
 ساعت 15

خراسان جنوبى  بيرجند 
سايت ادارى

شركت توزيع نيروى برق خراسان 
جنوبى سالن جلسات

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى
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آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝︪︀وران(﹡﹢︋️ دوم)
︡﹝︀ت ︑﹫﹥ ︵︣ح ︑﹢︨ــ︺﹥ و︥ه  ︨︣ــ︀زی ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡ــ︡ران در ﹡︷ــ︣ دارد ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀ــ﹩ ﹝︪ــ︀وران ︗️ ا﹡︖ــ︀م︠         اداره ﹋﹏ راه و ︫ 
 ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ــ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ از ﹏ــ︣ح ذ  ︫﹤ ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران︋ 
ا︨ــ﹠︀د ︑ــ︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹁﹠ــ﹩ و ﹝︀﹜﹩ و ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د ) ︋﹥ آدرس

 ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀︨ ︀م در﹡ ️︊︔ ﹏︣ا﹞ ، ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝︪︀وران در ︮﹢رت ︻︡م   www.setadiran.ir 
﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡ . 

شماره فراخوان ستاد ايرانپروژهرديف
2098003377000001تجديد پروژه تهيه طرح توسعه ويژه استان مازندران1

دارا ︋﹢دن ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٢ در ﹎︣وه ﹝︴︀﹜︺︀ت ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹁︱︀﹩  ︋︀ ر︻︀️ ︨﹆︿ ار︗︀ع ﹋︀ر ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.
٩٨/٠١/٢۵ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ 

﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د از ︀︨️ : ︨︀︻١۴/٠٠️  ﹝﹢ر︠﹥   ٩٨/٠٢/٠۵
﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹥ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ :︨︀︻١۴/٠٠️  ﹝﹢ر︠﹥   ٩٨/٠٢/١۵

ز﹝︀ن ︋︣ر︨﹩ ا︨﹠︀د:   از ︨︀︻️ ٠٨/٠٠  ﹝﹢ر︠﹥   ٩٨/٠٢/١۶
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︭︠﹢ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

آدرس: ︨︀ری ︠﹫︀︋︀ن ︗︀م ︗﹛ -اداره ︎﹫﹞︀ن و ر︨﹫︡﹎﹩       ︑﹙﹀﹟ :٣٣٣۶٣٩٠۴  -٠١١
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : 

﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س :۴١٩٣۴-٠٢١    د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م :٨٨٩۶٩٧٣٧ و٨۵١٩٣٧۶٨-٠٢١ 
ا﹟ آ﹎﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن در iets.mporg.ir️︀︨ ﹡﹫︤ درج ﹎︣د︡ه ا︨️
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

اصالح قانون بانک مرکزی بعد از 50 سال کلید خورد    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات راه اندازی بازار متشکل پولی در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: اصالح قانون بانک مرکزی 
نیمه نخست امسال در صحن علنی به تصویب می رسد. وی تصریح کرد: استقالل بانک مرکزی هدف اصلی اصالح قانون این نهاد پولی و ارزی کشور است که پس از آن اصالح ساختار خود بانک مرکزی در دستورکار 

قرار داشته و به عنوان یک هدف اصلی دنبال می شود.

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

چک های برگشتی ۱۵ درصد کم شدند
آمار بانک مرکزی از کاهش۱۵درصدی تعداد و 7 درصدی چکهای برگشتی در 

بهمن ماه سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن حکایت دارد.
براساس آمار ارائهشده از سوی بانک مرکزی از چکهای بهمن ماه سال گذشته، 
بالغ بر 6 میلیون و۶۰۰هزار فقره چک به ارزش بالغ بر7٤۱هزار میلیارد ریال 
در این ماه در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۸.۵درصد 

و از نظر مبلغ ۰.۶ درصد کاهش را نشان میدهد.

آغاز بررسی حذف 4 صفر از پول ملی در دولت
حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت بررسی میشود. 
با پیشنهاد بانک مرکزی، طرح اصالح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر 
از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اســکناس و 
مســکوک در دستور کار دولت قرار گرفته اســت. براساس این طرح واحد پولی 
ملی جدید تحت عنوان »تومان« تعریف میشود که هر »تومان« معادل 10 هزار 

)10000( ریال فعلی و یکصد )100( »ریال جدید« خواهد بود.

قیمت گوشت تا پایان هفته کاهش می یابد     
علیاصغرملکیرئیساتحادیهگوشت
گوســفندیگفت:هماکنونهرکیلو
شقهگوســفندیبانرخ۹۰تا۹۳هزار
بهمغازهداروبااحتساب۱۰درصدسود،
۱۰۰هزارتومانبهمصرفکنندهعرضه
میشود.بااستمرارجلوگیریازخروج
دامازمرزهایکشورپیشبینیمیشود
کهقیمتگوشتگوسفندیمجددتاپایانهفتهواوایلهفتهبعددربازارکاهش

یابد.

 کمتر از ۱۰ درصد خسارت سیل
 تحت پوشش بیمه است 

غالمعلیثباتعضوشورایعالیبیمهگفت:برآوردمیشودکه۱۰درصداز
خسارتهایمربوطبهسیلدرتعهدشرکتهایبیمهقرارداردوبقیهخسارت
دیدگانبیمهنشــدهاند.بخشعمدهتعهدبیمههادرســیلمربوطبهمنازل
مسکونیاستکهشهرداریهاوبرخیدستگاههااقدامبهبیمهگروهیواحدهای

مسکونیکردهبودند.

راه اندازی ۲ سامانه یکپارچه »بازرسی و شکایت« در 
وزارت صمت 

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از راهاندازی 
دو سامانه یکپارچه در حوزههای بازرسی و شکایت در وزارت صمت تا پایان سال 
جاری خبر داد. بهنام امیری اظهار کرد: در حال حاضر بازرسی از واحدهای صنفی 
توسط دستگاههای مختلف از جمله بازرسان اتحادیهها، سازمان حمایت از حقوق 
مصرفکننده، تعزیرات، ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، پلیس اماکن و... انجام 

میشود، ولی هیچ یک به اطالعات دستگاههای دیگر، دسترسی ندارند.

بسته رونق تولید در حال مطالعه و تهیه است 
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی باید بهنفع مصرفکننده 
باشــد، اما نباید ســدی در راه صادرات ایجاد کند، گفت: بخشها و دستگاههای 

مختلف در حال مطالعه و تهیه بستهای با هدف تحقق رونق تولید هستند. 

قیمت پیاز بزودی کاهش می یابد
حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان 
گفت: قیمت هرکیلوگرم پیاز در میدان 
مرکزی میوه و تره بار بدون تغییر نسبت 
به هفته گذشــته بین 6000 تا 7000 

تومان است. 
در اردیبهشت ماه پیاز نو به بازار میآید 
و قیمت این محصــول کاهش مییابد؛ 
بنابرایــن در دو هفته آینده باید منتظر 

کاهش نرخ این محصول در بازار باشیم.

 کاهش حجم مبادالت و ضعف کسب وکارها
 در سال جاری

قدرتاله اماموردی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد گفت: در سال 
جدید احتماالً تحریمها ادامه پیدا میکند و عالوه بر آن برخی معافیتهای نفتی 
هم برداشته میشود. از سوی دیگر به دلیل کوچک شدن سفره مردم تقاضا برای 
مصرف هم پایین میآید و این شــرایط ســبب کاهش حجم مبادالت و ضعف 

کسبوکارها خواهد شد.

دولت برای رفع نیاز سیل زدگان واردات برخی کاالها 
را آزاد کند

سیامک پیربابایی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون واردات گفت: برای جبران خسارت 
ناشی از سیل دولت باید در برابر واردات برخی کاالها انعطاف بیشتری به خرج داده 
و اجازه دهد تجار با واردات، بدون انتقال ارز بتوانند به ســیل زده هاکمک کنند. 
طبیعتاً اولویت باید با تولید داخل باشد، اما ابتدا باید نیازها و ظرفیت تولید مشخص 
شده و سپس با توجه به کمبود احتمالی، اجازه حرکت به بخش واردات داده شود.

دماسنج خراب اقتصاد ایران! 
دکتر اصغر بالســینی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی برای 

»نود اقتصادی« نوشت:
پرده اول:شــاخصبورساوراقبهادارتهرانبارشدیخیرهکنندهبهبیشاز
۲۰۰هزارواحدافزایشیافتهوپسازمدتهاتوانســتســدروانی۲۰۰هزار

واحدراردکند.
پرده دوم:مرکزآمارایراندریکگزارشیکصفحهایوبدوناعالمجزئیات
نرخرشد۹ماههسال۹7رامنفی۸/۳درصدونرخرشدبخشصنعترانزدیک

منفی۸درصداعالمکرد.
همزمانیرکوردشکنیمثبتبورستهرانورکوردشکنیمنفیرشداقتصادی
کشوراینسؤالراباردیگربهاذهانمتبادرمیسازدکهاگرنماگربورسدماسنج
اقتصاداستاینچهدماسنجیاستکهبیماردرگیرتب٤۰درجهایرافردی
سالموقبراقنشانمیدهدکهنهتنهادربستربیمارینیست،بلکهمانندیک

ورزشکارحرفهایبهقلهمرتفعینیزصعودکردهاست؟
بااینکهنگارنــدهمدافعتعمیقبازاربورسونقشآفرینــیاینبازاربخصوص
دربازاراولیهاســتکهمیتواندبهجمعآوریسرمایههایخردبرایطرحهای
اقتصادیکمککند،امانمیتواندازاینمســئلهنیزغفلتکندکهبازاربورس
نهتنهادماسنجخوبیبرایاقتصادنیستبلکهطبیباقتصادرانیزبهگمراهی
میکشاند.علتنیزمشخصاست.وزنغالببازارسرمایهکشورمتعلقبهجمعی
ازشرکتهایبزرگعمدتاًدولتیوشبهدولتیاستکهتحرکاتآنهابازاررابه
سمتخودمیکشد.ضمناینکهعمدهشرکتهانیزبابهرهگیریازمنافعانرژی
ارزانمابــهالتفاوتارزدولتیوبازارآزادوتاحدودیرشــدقیمتهایجهانی

توانستهاندعملکردترازنامهایخوبیثبتکردهوبازارسرمایهراباالببرند.
درمقابلشاهدثبتآمارخوفآوررشدمنفی۸درصدیمجموعصنایعکشور
هستیمکهقطعاًباتعمیقرکودناشیازافزایشهزینههایتولیدوکاهشتقاضا

درسال۹۸اینآمارکاهشبیشتریهمخواهدداشت.
درچنینشــرایطیالزماســتبازاربورسرادرجایگاهخودتحلیلکنیمواز

خطایتعمیمبهدورباشیم.بورسبورساستهمین،نهکلاقتصاد.

مجازی نوشت 

خبر

اقتصاد/ زهرا طوســی۱۰۰نماینده
مجلس)تالحظهنگارشگزارش(باتذکری
خطاببهرئیسجمهورنسبتبهحمایت
روحانــیوجهانگیریازرئیسســازمان
خصوصیســازیانتقادکردهوخواســتار
عزلویشــدند.نمایندگاندرتذکریاز
رئیسجمهورپرســیدندکه
بــاوجودپرونــدهکیفریو
رئیس الخروجشدن ممنوع
خصوصیســازی ســازمان
علتممانعتشــماوآقای
وی عــزل از جهانگیــری
چیســت؟آنهمدرزمانی
کهاجازهعــزلویمیتواند
درآشکارشــدنبسیاریاز
تخلفاتدرایــنحوزهمؤثر

واقعشود.
پــوریحســینی،یکــیاز
رؤســای پرحاشــیهترین
خصوصیســازیاســتکهواگذارییک
شــرکتدولتی)مجتمعگوشــتاردبیل
متعلقبهبانکملی(باعنوانخصوصیسازی
توسطخوداوبهخودشرادرکارنامهدارد.

همچنینطبقگفتهنمایندگانچندهزار
میلیاردتوماناموالملتدرشــرکتهای
هپکو،هفتتپــه،ماشینســازیتبریز،
آلومینیومالمهدی،کشــتوصنعتمغان
وبرخیشــرکتهایبزرگکهکرمانشاه
وخراســانرضــویوغیــرهدرفراینــد
خصوصیسازیبهغارترفتهوانسانهای
متخلفوفاقداهلیتدربســیاریازموارد
باحمایتســازمانخصوصیسازیمالک
اینشــرکتهاواموالشدهاند.درحالیکه

اوبدوناســتیفای
خریــداران اهلیت
چوبحــراجرابر
اموالبیتالمالزده
ورانتوتخلفاتدر
پشتاینقراردادها
محرزشده،درخواستهایمکررنمایندگان

مجلسبرایعزلویفاقداثربودهاست.

  ابقای پوری حسینی به معنای تأیید و 
تکرار تخلفات است

حاجــیدلیگانیعضوکمیســیونبرنامه
وبودجــهمجلــسبااشــارهبــهاینکه
پوریحســینیصالحیتیبرایماندندر
ســمتریاستســازمانخصوصیسازی
نداردوبایدبــرایاعمالمجرمانهخوددر
قبالاموالملیپاسخگوباشدبهخبرنگار
ماگفــت:باوجوداعمــالمجرمانه،ابقای
ویدرجایگاهــشبهمعنایتأییدودادن
فرصتبهویبــرایادامهوتکرارتخلفات
اســت.ویتأکیدکرد:درحالیکهرئیس
سازمانخصوصیســازیبایدبرایاعمال
مجرمانهخودمجازاتشودنگهداشتنوی
درمنصبیکهداردبسیارنکوهیدهاستو
اینکهمســئوالنمربوطهباحمایتازوی،
اجازهجابهجاییوعزلاورانمیدهندازاین

هممذمومتراست.
ویدربارهلزوماصالحقوانینخصوصیسازی
تصریحکرد:باوجوداینکــهقانوننیازبه
اصالحاتــیداردتاازبــروزبرخیتخلفات
پیشگیریشودوهماکنوننیزدرمجلس
درحالانجاماســت،ولیبایدگفتکهدر
اینجامشکلقانوننیست،بلکهمشکلدر

اجراست.دلیگانیتأکیدکرد:هرچندقانون
قاطعوشفافباشداگرمدیریعزمداشته
باشدکهازقانونعدولکنداینامرشدنی
اســتواومیتواندبهعنوانمجری؛قانون
رابــهنحویکهبتواندازآنمنتفعشــود،
دوربزند،بههمیندلیلصالحیتداشتن

مجریبایدهموارهمدنظرباشد.

  چه کسانی مانع عزل هستند؟
ویدرپاسخبهاینکهچهکسانیمانععزل
هستند، سازمانخصوصیســازی رئیس
گفت:برخیافراددردســتگاههاهســتند
کــهبهخاطررانتیکهاســتفادهکردندیا
میخواهنداستفادهکنندمانعازبرکناری
مدیراینچنینیهستند،همچنینافرادی
کهمیترســندباعزلوبررســیتخلفات
پوریحســینی،پروندهآنهاهمرویمیز
قراربگیرد،ازهمهابزارهاوراهکارهااستفاده
میکنندتاایناتفاقنیفتد.ویتأکیدکرد:از
قوهقضائیهانتظارمیرودکهبهعنوانمدعی
العموموارداینپروندهشــدهوبرایاحقاق

حقدراینزمینهتالشکند.

   تعاونی های مردمی و سندیکاهای 
کارگری را در اولویت بگذارید

میثممهدیارپژوهشگراجتماعینیزبابیان
اینکهاگراصل٤٤قانوناساســیبهعنوان
سندباالدستیبههمانشکلیکهتصویب
شدهاجرامیشد،شاهداینهمهفساددر
خصوصیسازینبودیمبهخبرنگارماگفت:
یکسومسیاســتهادراصل٤٤ناظربه
مسئلهتعاونیهاســتودرآنتأکیدشده
اســتکهدرواگذاری،تعاونیهایمردمی

ســندیکاهای و
در را کارگــری
بگذارید، اولویــت
هستیم شاهد ولی
کــهبهجــایآن،
مجتمعهایصنعتی
وشرکتهابهثمنبخسوبهصورترانتی
وبااقســاطبلندمدتبهنزدیکانمقامات
دولتیواگذارمیشود.ویتأکیدکرد:مشکل
اینجاستکهاینواگذاریهابههیچعنوان
بهمردمیشــدناقتصادوبهبودوضعیت
شرکتها،منجرنشدهوبلکهبهصورتغیر
شفاف،بهافرادخاصواگذارشدهتاآنهارا
بهسرعتبهتعطیلیبکشانند،تانیتاصلی
شانیعنیکسبســودچندبرابریازراه
تملکزمینها،ماشینآالتوتجهیزاتو
سرمایهعمرانیوفنیکارخانهمحققشود.

ویبــاتأکیدبراینکهمــرقانونکهبحث
مردمیکردناقتصادرادنبالمیکنددارای
اشکاالتکمیاســت،تصریحکرد:اشکال
عمدهدراینبخــشمربوطبهمجریآن
اســتکهدرجهتمنویاتآقایانحرکت
میکنــدوآنهااجــازهنمیدهندکهوی
تعویضشــود.ویگفت:بهنظرمیرســد
مجلسبایدبهجایتذکروبیانیه،درمقام
نظارتیخویش،تحقیــقوتفحصدرباره
نحوهواگذاریراشــروعکندونتیجهاین

تحقیقرابهصورتقضاییپیگیریکند.
وییــادآورشــد:بــانگاهیبهپیشــینه
شــرکتهایخصوصیسازیشدهدرایران
پسازواگذاریمیبینیمکه۱۰۰شرکت
اولیکهبهطورکاملیاتدریجیدردهههفتاد
واگذارشدهاند،درحالحاضروجودندارند.

نمایندگان مجلس  از روحانی نسبت به عدم عزل رئیس سازمان خصوصی سازی انتقادکردند

راز بقای پوری حسینی چیست؟
در باب یک مقایسه اشتباه

 داستان سرایی نروژی 
برای ایران

میــز نفت در یادداشــتی از وحید حاجی پور 
نوشــت: هرازچندگاهی اطالعات خام و کلی 
درباره نحوه هزینــه کرد درآمدهای نفتی در 
کشــورهای جهان در فضای مجازی و البته 
برخی رســانههای رســمی منتشر میشود 
که بر اســاس آن، تحلیلهای خامی صورت 
میگیرد که از اساس اشــتباه و باطل است. 
به عنوان نمونه صندوق درآمدهای نفتی نروژ 
و عدم بهره گیری از ســهم ایــن صندوق در 
اقتصاد این کشور مورد اشاره قرار گرفته و این 
گونه استنباط میشود که نروژیها به قدری 
دقیق روی درآمدهای نفتی خود برنامه ریزی 
میکنند که امروز یک کشــور توسعه یافته 

هستند.
با این نگاه کلی، نتیجه گیری میشود که اگر 
چنین پدیدهای در ایران وجود داشــت، امروز 
کشورمان یک کشور توسعه یافته و پیشرفته 
بود. گرچــه نقدهای جدی بــه هزینه کرد 
درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور وارد است، 
اما این گونه نگاههای سطحی موجب میشود 
تا اصــل ماجرا محو شــود. پایه تحلیلهای 
عجیبی که در باب مقایســه دو کشور انجام 
میشــود هم بدون توجه بــه عوامل مهمی 
همچون میزان تولید نفت و جمعیت دو کشور 
راهی رسانههامیشــود و هم درباره جزئیات 
برنامههای صندوق ملی نروژ از عدم اطالعات 

کافی رنج میبرد.
در ابتدا به وضعیت صنعت نفت در دو کشور 
میپردازیم؛ جمهوری اسالمی ایران در چهار 
دهه اخیر و با وجود هشت سال جنگ تحمیلی 
و تحریمهای شدید در حوزه سرمایه گذاری و 
تجارت نفت، ظرفیت تولیدش 3.8 میلیون 
بشــکه در روز اســت که از این میزان، 1.8 
میلیون بشکه آن متعلق به مصرف داخلی و 
تأمین ســوخت است؛ خوش بینانهترین رقم 
صادرات نفت و میعانــات گازی در اوج خود 
2.5 میلیون بشکه است. در واقع بین 40 تا 
45 درصد تولید نفت و میعانات گازی ایران 
در داخل و به قیمت یارانهای مصرف میشود.

با توجه به نقش نفت در بودجه ساالنه کشور و 
کسر 30 درصد از درآمدهای نفتی جهت واریز 
به صندوق توسعه ملی و سهم 14.5 درصد 
شرکت ملی نفت از فروش، تنها حدود نیمی از 
درآمدهای نفتی کشور در اقتصاد ایران هزینه 
میشود. به بیان سادهتر، اگر میزان صادرات 
نفت در حالت عادی 2.5 میلیون بشکه باشد، 
چیزی حدود 1.3 میلیون بشکه آن به بودجه 
دولت و تأمین نیازهای آن اختصاص مییابد. 
این رقم قطعاً کفاف کشور پهناوری مانند ایران 
با وسعت یک میلیون و 650 کیلومتر مربع و 
جمعیت 80 میلیون نفری را نمیدهد هرچند 
که بخشی از درآمدهای صنایع پتروشیمی و 

خوراک هم به آن اضافه میشود.
اما نروژیها به طور متوسط 2 میلیون بشکه 
نفت در روز تولید میکنند که روزگاری بیش 
از 3 میلیون بشکه بوده است؛ مصرف نفت نروژ 
کمتر از 250 هزار بشکه در روز است که این 
بدان معناست که بیش از 1.7 میلیون بشکه از 
نفت تولید شده، صادر شده و درآمدهای نفتی 
این کشور را تأمین میکند. این میزان تولید 
برای کشــوری که 385 کیلومتر مربع یعنی 
یک چهارم وسعت ایران و جمعیت 5 میلیون 
نفری دارد، قطعاً درآمد سرشــاری است که 

اقتصاد نروژ ظرفیت جذب همه آن را ندارد.
این یکی از مهمترین مسائلی است که کمتر 
کسی به آن واقف است درست بر عکس ایران 
که به دلیل پراکندگی جمعیت در سراســر 
کشور و عدم تکمیل زیرساختهای عمرانی و 

رفاهی نیازمند درآمدهای بیشتری است.
فرض کنیم میزان صــادرات نفت و میعانات 
گازی همیــن امروز 2.5 میلیون بشــکه در 
روز باشــد؛ در این صورت سهم هر یک از 80 
میلیون ایرانی از صادرات نفت و با فرض نفت 
50 دالری، 1.56 دالر در روز میشود که در 
سال حدود 570 دالر خواهد شد. سهم 570 
دالری هر ایرانی را در کنار سهم هر نروژی – 
با صادرات 1.7 میلیون بشکهای نفت – قرار 
بدهیم متوجه خواهیم شد سهم هر نروژی از 
درآمد ســاالنه نفت 6200 دالر خواهد بود؛ 

یعنی بیش از 11 برابر هر ایرانی!
این اعداد و ارقام بخوبی نشان میدهد مقایسه 
سطحی و نتیجه گیری خام از یک تصویر کلی، 
چه خطایی را در نتیجه گیری در پی خواهد 
داشــت. از ســوی دیگر، نباید فراموش کرد 
با وجود همه داســتان پردازیها درباره عدم 
تزریق پول صنــدوق ملی نروژ به اقتصاد این 
کشــور جهت تأمین کسری بودجه، در چند 
سال اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت و به تبع 
آن ایجاد کسری بودجه در نروژ، میلیاردها دالر 
از این صندوق به منظور تأمین این کسری به 
کار گرفته شد.این در حالی است که نروژیها 
به دلیل کسری بودجه، سه سال از پرداخت 
سهم صندوق ملی خود صرف نظر کردند که 
نشان میدهد وقتی قیمت نفت سقوط کند، 
به صندوق ملی هم دســت درازی میشود. 
افرادی که معتقدنــد دارایی این صندوق در 
اقتصاد نروژ هزینه نمیشــود بهتر است به 
اتفاقات سال 2016 نگاهی داشته باشند که 
دولت این کشور، پس از کاهش شدید قیمت 
نفت در مرحله نخست 17 میلیارد از منابع 

صندوق برداشت کرد.

آیا خودرو کارکرده خوش بخرتر شده است؟

رونق بازار خودرو دست دوم؛ از شایعه تا واقعیت

گزارش روز 

اقتصاد/ فرزانه غالمیتورمنفسگیریکسالاخیر،دامن
بازارخودروراهمگرفت؛بــهگونهایکه»صفرکیلومترها«
دیگرتناســبیباجیببسیاریازشــهروندانندارندوبازار

دستدومهارونقگرفتهاست.
براســاساظهاراتسهنمایشــگاهدارخودرودرگفتوگوبا
خبرنگارما،درحالحاضرمعامالتخودروهایدســتدوم
هممتأثرازشــرایطاقتصادی،چندانگرمنیســتواغلب
بهپرســشدرخصوصقیمتهاومقایســهقیمتیازسوی
مراجعــان،روزگارمیگذرانــد،امــاتاقبلازســالجدید،

متقاضیانواقعیبیشتریبرایخریدوجودداشتند.
براینــداظهاراتاینفعاالنبازارنشــانمیدهــدعالوهبر
گرانــیناشــیازافزایشقیمــتارز،طوالنیشــدندوره
انتظاربــرایتحویلخودرووکاهشعرضهخودرو،ســبب
شــدهمصرفکنندگانواقعی،خریدخودرویدســتدومرا
اقتصادیتــربدانندکهایناقبال،قیمــتهمینخودروهارا
همافزایشداده،چراکهقیمتاینخودروهاتابعیازقیمت

خودروهایصفرکیلومتراست.

  خودرو دست دوم؛ گزینه ای جذاب برای پوشش ریسک  
یکیازنمایشــگاهدارانمیگوید:برخیخریداراندرشرایط
اقتصادیفعلیترجیحمیدهندخودرویکارکردهبخرندتا
ریسکافتقیمتکمتریرامتحملشوند.برخیهمبرای
حفظارزشپولوتبدیلچندمیلیونپساندازخود،بهترین

گزینهراخودرویدستدوممیدانند.
نمایشگاهداردیگریهممعتقداستتعدادزیادیازخریداران
خودرویدســتدوم،بهقصدفروشبالفاصلهوســودولو
اندک،ســراغاینخودروهارامیگیرنــدودرواقعتقاضای
مصرفیبرایخودندارند.بهگفتهویخریدارانخودروهای
دستدومخارجیهمترجیحمیدهندبهجایخودروهای
صفرکیلومتریکهقیمتشــانبشدترشدکرده،خودرویی

کارکردهکهازنظرفنیامتحانشراپسدادهبخرند.
ســومیننمایشگاهدارهممیگوید:شــایدکممشکلبودن
خودروهــایکارکردهدرمقابلبرخیتولیداتصفرکیلومتر
هــمانگیزهزیادیبــرایخریدارانایجــادمیکندواینکه
دریکســالاخیروشــایدازاینپسشــاهدافتکیفیت
قطعاتخودروهایتولیدیومونتاژیباشیم،آنانرابهخرید

خودرویکارکردهسالم،ترغیبمیکند. 

   سایت ها جوسازی می کنند
رئیساتحادیهفروشندگانخودروهمبهخبرنگارمامی گوید:
خودروامروزدرزندگیشــهری،نقشکاالیاساسیرابازی
میکند،امااینکهبرخیمیگوینددرپیگرانیها،مردمبرای

خریدخودرویدستدوم،صفکشیدهاند،صحتندارد.
ســعیدمؤتمنیهمباتأکیدبراینکهگرانیخودروهایصفر
کیلومتر،بازاردســتدومراهمبارشدقابلتوجهیمواجه
کرده،آمارجالبتوجهــیازافزایشقیمتخودرودرنیمه

دومفروردینامسالارائهمیکند.
ویمیگوید:ازروز۱7فروردینتاکنونشــاهدموججدید
افزایشقیمتخودروبودیم،چراکهتا۲۵فروردین،ورودی
خودروبهبازاربســتهبودوخودروســازانمانندهرسالتا
اینتاریخ،خودروییفاکتورنکردند؛بنابراینشــاهدتعیین

ســلیقهایقیمتهابودیموتااینلحظهبرخیخودروهای
داخلیتا۱۵میلیونومونتاژیهاتا۲۵میلیونتومانگران

شدهاندکهاینافزایشقیمتکلبازاررامتأثرمیسازد.
مؤتمنــیادامهمیدهد:درحالحاضرتنهاآنهاییکهنیاز
مبرمبهخودروداشتهباشندویاقصدتبدیلبهاحسنکردن
خودرویخودرادارند،متقاضیواقعیهســتندوماهمبه
عنوانفروشندهحتیخجالتمیکشیمقیمتخودروهارابه
مردماعالمکنیم.۱۰۰میلیونیشــدنخودرو۲۰۶ویا۵۰
میلونیشــدنپرایدومتعاقبآنخودروهایدستدوم،با

توانمالیمردماصاًلهمخواننیست.
بهگفتهویقیمتهاییکهســایتهاوبرخیکانالهابرای
خودرواعالممیکنند،کاذباست،امامتأسفانهدرایجادجو
روانینامطلوب،موفقعملکردهاند!مؤتمنیابرازامیدواری
میکندباتوجهبهوعدههایمسئوالنمبنیبرافزایشتولید

وعرضه،بازاربهثباتنسبیبرسدوقیمتهاکاهشیابد.

 چرامجتمع های 
صنعتی و شرکت ها 
به ثمن بخس و به 
صورت رانتی و با 
اقساط بلند مدت 
به نزدیکان مقامات 
دولتی واگذار 
می شود
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 جامعه/ اعظم طیرانی  وجود جوانان در 
هر جامعه بیانگر پویایی، نشاط و سالمت در 
ارکان مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی است به شرط آنکه جوانان آن جامعه 
نیز از بالندگی و پویایی الزم برخوردار باشند. 
در کشور ما نیز بارها بر ضرورت بهره مندی 
از جوانــان در عرصه هــای مختلف جامعه 
تأکید شده است، اما پرسش آن است که آیا 
نهادهای متولی امور جوانان تاکنون توانسته اند 

زمینه مناسبی را برای این مهم فراهم آورند.
به بهانه روز جوان؛ به سراغ معاون امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان رفتیــم تا او به این 
پرسش و پرسش های دیگرمان در خصوص 

مسائل مبتالبه جوانان پاسخ دهد.

 نهادهای متولی
مهندس محمدمهدی تندگویان؛ در پاسخ به 
این پرسش که متولی امور جوانان در کشور 
کدام نهاد است، می گوید: به لحاظ ساختاری 
موضوع جوانان یک قشر جمعیتی را شامل 
می شود و به لحاظ ستادی و پیگیری مطالبات 
حوزه جوانان؛ مســئولیت با معاونت جوانان 
وزارت ورزش و جوانان است؛ اما در این حوزه 
23 نهاد، وزارتخانه و ارگان پای کار هستند و 
در واقع وظیفه معاونت جوانان وزارت ورزش 
و جوانان پیگیری مطالبات، دریافت گزارش از 
این نهادها، ابالغ دستورعمل در حوزه جوانان 
برای فعالیت ها، برنامه ها و موضوع های مرتبط 
با جوانان است، اما نمی تواند در حوزه عملیاتی 
سایر وزارتخانه ها و اعتباراتی که برای حوزه 
جوانان دریافت می کنند نظارت داشته باشد 

و یا ورود پیدا کند. 
مهندس تندگویان ادامه می دهد: با توجه 
به درخواســت دولت کــه الیحه تفکیک 
معاونــت جوانــان از وزارت ورزش را بــه 
مجلس شورای اسالمی داده و درخواست 
منطقی و درستی است انتظار می رود این 
مهم انجام و معاونــت جوانان به معاونت 
ریاســت جمهوری تبدیل شود تا بتواند با 
قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود اقدامات 

تأثیرگذاری در این حوزه داشته باشد. 
وی می افزاید: به طور حتم احیای ســازمان 
ملــی جوانــان می توانــد بخشــی از مدل 
وزارتخانه ها را ارتقا دهد، اما به گونه ای نیست 
که اگر این معاونت به ســازمان تبدیل شود 
همه مشکالت مرتبط با حوزه جوانان برطرف 
شــود، چرا که 23 نهاد درگیــر امور جوانان 
بودجــه دریافت می کنند و اگر تاکنون همه 
این نهادها و ســازمان ها به طور هماهنگ و 
درست وظایفشان را انجام می دادند بسیاری از 
مشکالت فعلی حل شده بود. به عنوان نمونه 

موضوع انتصاب جوانان و قانون 
منع به کارگیری بازنشســتگان 
نیز به منظور رفع مشکل اشتغال 
جوانان مطرح شد؛ بنابراین اگر 
این مهم تا امروز اجرایی شــده 
بود اکنــون وضعیــت بیکاری 

جوانان این گونه نبــود. مهندس تندگویان 
ادامه می دهد: ممکن است درصورت تفکیک 
هم برخی از مشکالت باقی بماند، اما بی تردید 
ارتقای ســطح پیــدا خواهد کــرد و امکان 
پیگیری مطالبات جوانان از سایر وزارتخانه ها 
و در صورت نیاز برخورد با نهاد، سازمان و یا 
وزارتخانه ای که در حوزه جوانان کوتاهی کرده 
را خواهد داشت، اما اکنون به دلیل جایگاهی 
که معاونت جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
دارد امکان ورود، نظارت و دخالت در عملکرد 
سایر وزارتخانه ها نیست؛ بنابراین اگر بخواهیم 
به طور کلی تفکیک معاونت جوانان از وزارت 
ورزش را بررسی کنیم به طور حتم از هر نظر 

به نفع حوزه جوانان است. 

 وزارت کار باید پاسخگو باشد !
به گفته مهندس تندگویان، تاکنون معاونت 
جوانــان وزارت ورزش و جوانان با توجه به 
قابل  اعتبارات خود، سیاســت گذاری های 
قبول در این حوزه، خروجی های ارزنده ای 
نظیر ایجاد تشــکل های مــردم نهاد حوزه 
جوانان، خانه های جــوان، دفترهای مرکز 
مشــاوره ازدواج و برنامه ریزی برای اوقات 
فراغت جوانان داشــته است، به طوری که 
هم اکنون 2500 سازمان مردم نهاد و 90 
خانــه جوان در اقصی نقاط کشــور داریم، 
ضمن آنکــه 400 مرکز مشــاوره ازدواج 
برای ارائه خدمات مشاوره به جوانان ایجاد 
کرده ایــم. همچنین در حوزه اوقات فراغت 
نیز برای همه اســتان های کشــور سامانه 
اوقات فراغت ایجاد کرده و با ارائه برنامه های 
مناســب رضایت جوانان را جلب کرده ایم 

به طــوری که هــم اکنون در 
هفتــه جوان بیــش از 9000 
برنامه با رویکردهای آموزشی، 
اردو  و  جشــنواره ای، همایش 
در سطح کشور برگزار خواهد 
شد که البته با توجه به حادثه 
سیل اخیر در کشور این برنامه ها با رویکرد 
جمع آوری کمک به ســیل زدگان و ارسال 
کمک ها به مناطق سیل زده برگزار خواهد 

شد. 
وی ادامه می دهــد: معاونت جوانان وزارت 
ورزش و جوانان با توجه به حدود اختیارات، 
امکانــات و اعتباراتی کــه دارد برای همه 
استان ها سیاست گذاری و برنامه ریزی کرده 
است. چرا که ممکن است دولت برای حوزه 
جوانان در کل کشور50 هزار میلیارد اعتبار 
گذاشته باشــد اما آنچه به معاونت جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان اختصاص داده 50 
میلیارد تومان بوده و به طور میانگین برای 
هر استان با توجه به جمعیتی که دارد برای 
همه برنامه های حوزه جوانان آن استان یک 
میلیارد تومان اعتبار گذاشته است و به نظر 
می رسد با رقم کم دستاوردهای بزرگی در 

دو سال گذشته داشته ایم. 
این مسئول می گوید: برخی از مشکالت از 
جمله مشکل اشتغال جوانان جزو سیاست ها 
و برنامه های اجرایی این معاونت نیســت و 
دولت به این معاونت ابالغ نکرده است و در 

این زمینه وزارت کار باید پاسخگو باشد. 
مهندس تندگویــان در خصوص همکاری 
سایر نهادها و سازمان ها با این معاونت اظهار 
می دارد: ســازمان بهزیستی، هالل احمر و 
کمیته امداد در همه جلسه ها حضور دارند، 
اما ما انتظار داریم وزارت کشور، وزارت کار 
و وزارت مســکن نیز در جلســه ها به طور 
مستمر شــرکت داشته و پای کار باشند تا 
بتوانیم مشکل اشتغال و مسکن جوانان را 

تا حد امکان کاهش دهیم. 

به اعتقاد مهندس تندگویان اشتغال، مسکن 
و فرهنگ به عنــوان چالش های مرتبط با 
اختالف بین نســل ها، سه دغدغه اساسی 
جوانان اســت که در حوزه اشتغال، وزارت 
کار و وزارت صمــت باید ورود پیدا کنند تا 
این مشکل رفع شــود. بر اساس قانون ما 
پنجره واحد خدمت در کشــور را تصویب 
کرده ایم که ضرورت دارد اجرایی شــود تا 
جوانانــی که می خواهنــد در هر عرصه ای 
مشغول کار شــوند به یک پایگاه مشخص 
مراجعه و مجوزهای الزم را اخذ کنند یعنی 
فقط با یک نهاد ســرو کار داشته باشند در 

حالی که اینچنین نیست و 
جوانی که می خواهد شغلی 
را ایجاد کند برای دریافت 
استعالم های الزم،  و  مجوز 
بایــد به 10 نهــاد مراجعه 
کند که عالوه بــر زمان بر 
بودن ممکن است بسیاری 

از آن ها پاسخگو نباشند. 
وی ادامه می دهد: در زمینه 
ضرورت  جوانان  اشــتغال 
دارد با ایجاد مراکز مشاوره 
شــغلی و پایش اشتغال در 
اســتان های مختلف کشور 
استان  مشخص شــود هر 
نیازمند ایجاد چه شغل هایی 

اســت و حتی جوانان آن منطقه با انتخاب 
کدام رشته های تحصیلی در زمینه اشتغال 

موفق تر خواهند بود. 

 چالش های فرهنگی حوزه جوانان 
وی در خصوص مشــکل مســکن جوانان 
نیز می گوید: سال هاســت موضوع مسکن 
ارزان بــرای جوانان مطرح شــده، اما هنوز 
دستاورد قابل قبولی در این حوزه نداشته، 
طوری که حتی مســکن مهر هم خروجی 

رضایت بخشی نداشته است. 
چالش فرهنگی حــوزه جوانان نیز از دیگر 
دغدغه های این حوزه اســت که مهندس 
تندگویان معتقد است بخشی از آن از سوی 
تشکل های مردم نهاد معاونت جوانان وزارت 
ورزش و جوانان در حال ســاماندهی است، 
اما بخشی دیگر متوجه آموزش و پرورش و 
آموزش عالی کشور می شود که الزم است 
طی دوره های آموزشــی از پیش دبستانی 
تا پایــان تحصیــالت تکمیلــی آموزش 
مهارت های زندگی را به منظور توانایی اداره 
زندگی و انجام کار اجتماعی آموزش دهند 
تا جوانان ما در کنار علم آموزی مهارت های 

زندگی و اجتماعی الزم را کسب کنند. 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه
براساس داده های یک پایگاه علمی

ایران، پانزدهمین کشور جهان در تولید علم شد
فارس: براساس داده های پایگاه علمی 
ســال  در   »Web Of Science«
گذشته کشــور ایران با 22/3 درصد، 
رتبه 15 تولیــد علم در جهان و رتبه 
نخست را در میان کشور های اسالمی 

از آن خود کرده است.
 ،»WOS« به گزارش پایگاه علمــی
ایران توانسته است با ثبت بیش از 25 

هزار و 500 مدرک در 6 ماهه نخســت سال 201۸ جزو 15 کشور برتر جهان از نظر 
میزان تولید علم قرار گیرد. پس از ایران کشــور های روسیه، سوئیس، سوئد، ترکیه و 
لهستان جایگاه های شانزدهم تا بیستم را کسب کرده  اند.ایاالت متحده آمریکا، چین، 
انگلستان، آلمان و هند نیز در WOS توانسته  اند جایگاه های نخست تا پنجم جهان را 

به خود اختصاص دهند. 
ایران با اختالف قابل مالحظه  ای نسبت به ترکیه و عربستان سعودی جایگاه نخست را 
در میان 5۷ کشور اسالمی از نظر تولید علم در 6 ماهه نخست سال 201۸ میالدی به 
خود اختصاص داده است و ترکیه، عربستان سعودی، مالزی و مصر به ترتیب با 16/2 
درصد، ۸/4 درصد، ۷/۸ درصد و ۷/5 درصد جایگاه های دوم تا پنجم را کسب کرده  اند. 
براساس اطالعات موجود، ایران از جایگاه 53 در سال 1996 به رتبه 32 در سال 2005 

تغییر پیدا کرده بود و در حال حاضر در سال 201۸ هم به رتبه 15 جهان رسید. 

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی:
بارش های سیل آسا در اردیبهشت دروغ است

ایسنا: در پی انتشار اخباری مبنی بر 
وقوع سیل در اردیبهشت ماه در بیشتر 
مناطق کشور، مدیر کل پیش بینی و 
هشدارسریع سازمان هواشناسی، این 
خبر را مردود دانســت و گفت: تا دو 
هفته بعد انتظار بارش ســنگینی در 

ایران نداریم.
در فضای مجازی خبری در مورد اینکه 

در اردیبهشت ماه بارش های سنگین و سیل آسا بیشتر مناطق کشور را در برمی گیرد و 
شرایط خطرناکی را برای کشور رقم می زند، دست به دست می شود، در این باره احد 
وظیفه اظهارکرد: این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و متأسفانه در چنین شرایطی 

برخی افراد قصد دارند با پخش این اخبار دروغین با روان مردم بازی کنند.
وی ادامه داد: تا دو هفته بعد »بارش سنگینی« در ایران نداریم و هیچ خطری متوجه 
مردم نیست. احد وظیفه در پاسخ به این پرسش که دوره فعالیت سامانه بعدی بارشی 
چه زمانی خواهد بود، گفت: هفته بعد یک سامانه فعال خواهد بود که انتظار بارش های 

سنگینی از آن نداریم البته اطالعات دقیق تر در روزهای آینده منتشر می شود.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت وزارت بهداشت: 
 30 درصد مرگ و میر جوانان به دلیل

 حوادث ترافیکی است
ســالمت  دفتر  مدیرکل  ایرنا: 
جمعیــت، خانــواده و مدارس 
وزارت بهداشت گفت: مرگ و میر 
جوانان در کشور چند دلیل عمده 
 دارد که حــوادث حمل و نقل و 
ترافیکی در رأس این دالیل است 

و 30 درصد را شامل می شود. 
سید حامد برکاتی افزود: امید به 

زندگی نزدیک به ۸0 سال در کشور رسیده و این به دلیل مداخله هایی است که در 
گذشته در مورد مادران  باردار و کودکان در وزارت بهداشت انجام شده است. وی بیان 
کرد: در حال حاضر حدود 20 درصد از جمعیت کشــور جوانان بین 1۸ تا 29 ساله 
هستند. وی گفت: جوانان نسبت به دهه های قبل، دیرتر ازدواج می کنند و سن  ازدواج 
دختران به حدود 24 ســال و سن ازدواج پسران به باالی 2۷ سال رسیده است. در 
پژوهشی که انجام دادیم و از جوانان  پرسیدیم چند فرزند می خواهند، متوسط کشوری 

2.6 بود. این یعنی جوانان تصمیم دارند دو فرزند یا بیشتر داشته باشند.
برکاتی ادامه داد: فاصله ازدواج با فرزندآوری به طور متوسط نزدیک به پنج سال است. 
این تصمیم بدون توجه به پیام هایی اســت که وزارت بهداشت داده است، زیرا  اعالم 
کردیم بهترین سن بارداری بین 20 تا 35 سال است. البته اگر بارداری زیر 20 یا باالی 

35 سال اتفاق بیفتد، بسته های مراقبت  ویژه وجود دارد. 

دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار بیان کرد
انتقاد به حذف احتمالی بودجه گرد و غبار

ایسنا: دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و 
غبار از احتمال ایجاد کانون های جدید 
گرد و غبار در نتیجه سیل های اخیر 
خبر داد و مخالفــت خود را با حذف 
اعتبارات مقابله با گرد و غبار در بودجه 

سال 9۸ اعالم کرد.
علی محمد طهماسبی بیرگانی با اشاره 
به اینکه یکی از تبعات آشکار سیل و 

خشکســالی، پدیده گرد و غبار اســت، گفت: باید بر مدیریت به هم پیوسته این دو 
بحران که دو روی یک ســکه هســتند، توجه و تمرکز کافی صورت گیرد؛ بنابراین 
عدم تخصیص اعتبار به اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار در سال 139۸ می تواند 
زمینه ساز وقوع گرد و غبار در آینده نزدیک و با شدت و گستردگی بیشتر در اقصی 

نقاط کشور از جمله خوزستان شود.

وزیر علوم بیان کرد
جزئیات طرح ادغام واحدهای آموزشی 

فارس: منصور غالمــی؛ وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری با اشــاره به عدم 
انحالل مراکز و واحدهای آموزشــی؛ 
از ادغــام آن ها خبر داد و گفت: ادغام 
به معنای این نیســت که واحدهای 
آموزشی را با یکدیگر تجمیع کنیم و 
دو واحد را در قالب یک واحد درآوریم؛ 
چرا که این کار همان انحالل واحدهای 

ضعیف تر خواهد بود که به هیچ عنوان مد نظر وزارت علوم نیست.
وی افزود: تمامی واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور باقی می مانند و بودجه خود را 
به طور مجزا کسب می کنند، اما از نظر آموزشی و پژوهشی و برای پذیرش دانشجو و 
انجام تحقیق با مرکز دیگر متمرکز می شوند. غالمی تأکید کرد: این واحدها با انتخاب 
یکــی از مراکز به عنوان مرکز بزرگ تر، به صورت متمرکز فعالیت می کنند و در این 
فرایند در یک کار مشترک، مدیریت واحدها باهم رایزنی کرده و با هماهنگی یکدیگر 

اهداف پژوهشی و آموزشی را جلو می برند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
مجلس نیازمند تجربه است نه مدرک

ایلنا: میرحمایت میرزاده در خصوص مصوبه اخیر مجلس مبنی بر حذف تبصره 
مربوط به در نظر گرفتن معادل یک مقطع تحصیلی برای نمایندگان مجلس، اظهار 
داشــت: به نظر من ما به اندازه کافی مملکت را مدرک گرا کرده ایم؛ بنابراین امروز 

نوبت مهارت و تجربه و کار است و این موضوع مهم تر است.
وی تأکید کرد: خیلی از کشورهای دنیا ممکن است وزرایشان اصاًل ارشد هم نداشته 
باشند. حتی خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا وزرایشان لیسانس هم ندارند و با این 
وضعیت وزیر و نماینده دارند. ســخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
یادآور شــد: ما مملکت را فوق العاده افراطی مدرک گرا کرده ایم، اما به نظر می رسد 
که کار و مهارت برای ما مهم تر است و سرمایه ارزشمندتری که می تواند این کشتی 

توفان زده را به ساحل برساند، تجربه است که برای ما مهم تر از مدرک است.

خـــبر

خبر معاون وزارت ورزش و جوانان در گفت وگو با قدس انتقاد کرد 

کم کاری 23 نهاد، وزارتخانه و ارگان درگیر در امور جوانان

23 نهاد درگیر 
امور جوانان بودجه 

دریافت می کنند 
و اگر همه این 
نهادها به طور 

هماهنگ و درست 
وظایفشان را انجام 

می دادند بسیاری 
از مشکالت فعلی 

حل شده بود

بــــــرش

 ادوات نظامی غیرمجاز در تور اطالعاتی پلیس خراسان رضوی

 سازمان اطالعات سپاه اعالم کرد

خط قرمــز:  فرمانــده انتظامی اســتان 
خراسان رضوی از کشــف 195 عدد شوکر 
و افشــانه غیرمجــاز قاچاق در نیشــابور و 
دســتگیری دو متهم در این زمینه خبر داد.

 ســردار محمد کاظــم تقوی در تشــریح 
ماجرا گفت: در پی کســب اطالعاتی مبنی 
بر قاچــاق محموله شــوکر و افشــانه های 
غیرمجاز از مبدأ اســتان های غربی کشــور 
به ســمت استان خراســان رضوی، با توجه 
بــه حساســیت موضــوع دســتورات الزم 

بــرای پیگیری ســریع پرونده صادر شــد. 
انتظامی خراســان رضــوی افزود:  فرمانده 
با ردزنــی اطالعاتی گســترده مشــخص 
شــد محمولــه مذکــور در یک دســتگاه 
اتوبــوس بارگیــری و در ادامه محــور تردد 
خــودروی مذکــور در حوزه اســتحفاظی 
فرماندهی انتظامی نیشــابور شناسایی شد.

ســردار تقوی ادامه داد: به همین واســطه 
کارآگاهان مبــارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی نیشابور پس از تکمیل تحقیقات میدانی 

و انجام اقدامات اطالعاتی، اتوبوس مسافربری 
مذکــور را توقیف کردند. وی خاطرنشــان 
کرد: مأموران فرماندهی انتظامی نیشابور در 
بازرســی از این اتوبوس مسافربری 95 عدد 
شوکر و 100 عدد افشــانه غیرمجاز قاچاق 
کشــف و دو متهم را در این رابطه دستگیر 
کردند. سردار تقوی با اشاره به معرفی متهمان 
به مراجع قضایی و انجام تحقیقات پلیسی در 
این رابطه از سرعت عمل فرماندهی انتظامی 
نیشــابور در پیگیری این پرونده تشکر کرد.

عوامل  از  یکــی  باشــگاه خبرنگاران: 
شهادت بســیجی ســرافراز شهید محمد 
حسین حدادیان، از شهدای غائله زمستان 
96 خیابان پاســداران تهران دستگیر شد. 
ســازمان اطالعات ســپاه اعالم کرد: فرد 
دستگیر شــده که از عناصر اصلی و مؤثر 

فرقه ای ضاله اســت، در مناطق حاشیه ای 
کرج شناسایی و دســتگیر شد. وی از اول 
اســفند ســال 1396 و پس از به شهادت 
بســیجی شــهید محمدحسین  رساندن 
حدادیان و مصــدوم کردن تعدادی از افراد 
حاضر در منطقه، متواری بود. شهید محمد 

حسین حدادیان دوشنبه 30 بهمن 1396 
به همراه سه نفر از مأموران نیروی انتظامی 
و یک عضو دیگر بسیج، در پی ناآرامی های 
خیابان پاســداران تهران به شهادت رسید.

حدادیان دانشــجوی علوم سیاســی و از 
اعضای فعال پایگاه بسیج مردمی بود.

195 عدد شوکر و افشانه غیرمجاز کشف شد

دستگیری یکی از عوامل شهادت شهید حدادیان

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی عنوان کرد

پولشویی و قمار آنالین، نتیجه رعایت نکردن قانون
عقیل رحمانی: معاون دادســتان کل کشــور در هشداری 
خطاب به ارائه دهنــدگان خدمات پرداخت عنوان کرد که 
در صورت رعایت نکردن قوانین و دستورعمل های موجود، 

سرویس آن ها فیلتر خواهد شد.
جــواد جاویدنیا گفت: ســرویس های پرداختی که از طریق 
شبکه های اجتماعی خارجی اقدام به انجام عملیات پرداخت 
کنند، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی با لغو مجوز و 

فیلتر سرویس خود مواجه خواهند شد. 
معــاون دادســتان کل کشــور در امور فضــای مجازی در 
تشــریح این موضوع گفت: با وجــود تذکرات جدی در این 
زمینه، تاکنون دادســتانی کل کشور نسبت به فعالیت این 
ســرویس ها همکاری داشــته و آن ها را فیلتر نکرده است؛ 
امــا در صورت ادامه این روند، مجوز این ســرویس ها طبق 

دســتورعمل مربوطــه، از ناحیه بانک مرکــزی باطل و در 
مرحله بعد نیز سرویس آن ها فیلتر خواهد شد.

دکتر جواد جاویدنیا تصریح کرد: دادســتانی کل کشور در 
این مورد هیچ اســتثنایی قائل نخواهد شد؛ چرا که رعایت 
نکــردن مقررات از ناحیه پیام رســان ها جرایم پولشــویی، 
قماربازی، شــرطبندی و نیز خریــد و فروش غیرقانونی ارز 
رمزها )ارز های دیجیتال( را تشــدید خواهد کرد که به هیچ 

وجه این موضوع برای ما قابل پذیرش نخواهد بود.
معــاون دادســتان کل کشــور در امور فضــای مجازی در 
خصــوص نحوه نظارت ارائه دهنــدگان خدمات پرداخت به 
افــراد متقاضی هم گفت: ارائه دهنــدگان خدمات پرداخت 
باید در قرارداد خود با اشــخاصی که خدمات به آن ها ارائه 
می دهنــد، ضمن احراز هویت کامل آن ها، تصریح کنند که 

هرگونه اســتفاده از خدمات پرداخت آن ها به هر شکلی در 
پیام رســان های خارجی بدون مجوز حتــی اگر به صورت 
انتشار لینک باشد ممنوع است و این ارائه کنندگان خدمات 
مکلفند همان گونه که از این بســتر کســب درآمد دارند، 
هزینه الزم بــرای رصد فعالیت ها به صــورت نرم افزاری یا 
فیزیکــی را نیــز انجام دهند و به محض اطــالع از فعالیت 
غیرقانونی و یــا دریافت گزارش در ایــن خصوص، به قید 
فوریت نسبت به قطع خدمات واعالم آن به مراجع ذیصالح 

اقدام کنند.

رئیس مرکز درمان بیماری های خاص 
وزارت بهداشت:

پزشکان حوزه سرطان زودتر 
از بقیه امضای الکترونیک 

می گیرند

ایرنا: رئیــس مرکز مدیریت پیونــد و درمان 
بیماری هــای وزارت بهداشــت گفــت: تقریباً 
همه مراکز فعال در زمینه ســرطان در سامانه 
»ســیمای ســرطان« ثبت نام کردند و در حال 
حاضر پزشکان حوزه سرطان امضای الکترونیک 
می گیرند تا نســخه ها را به صورت الکترونیک 

صادر کنند.
مهــدی شــادنوش افــزود: ســرطان یکی از 
پرهزینه تریــن بیماری ها در جهان اســت که 
روش های مختلفی نیــز برای درمان دارد و نوع 
شــیوع و بــروز آن در جوامع مختلف، متفاوت 
است. در ایران تالش کردیم که مدیریت جامعی 

در زمینه سرطان انجام دهیم.
وی ادامه داد: درباره مدیریت سرطان، حلقه های 
مفقوده ای در کشــور وجود داشت. یکی از این 
موارد شامل مراکزی بود که بتوانیم به کمک این 
مراکــز به مردم آموزش و آگاهی الزم در زمینه 
ســرطان را ارائه دهیم که این موضوع به عنوان 
برنامه آموزشی در همه شــبکه های بهداشت 
کشــور نهادینه شــد و در حال حاضر به افراد 
آموزش داده می شود که با یک آزمایش و معاینه 
می توانند عالیم خطر سرطان را بررسی کرده و 
سپس به مراکز تشخیص سرطان هدایت شوند 
تا تشخیص داده شود که آیا سلول سرطانی در 

بدن شخص وجود دارد یا خیر.

رئیس انجمن شنوایی شناسی ایران 
خبر داد

تولد ساالنه 4000 تا 5000 
کودک کم شنوا در ایران

مهر: رئیس انجمن علمی شــنوایی شناســی 
ایران، گفت: ساالنه بین 4000 تا 5000 کودک 
کم شنوا در کشور به تعداد افراد کم شنوا افزوده 

می شود.
علی قهرمانی افزود: کم شــنوایی فقط مشکل 
نشنیدن نیست، بلکه ارتباط افراد را نیز مختل 

می کند.
وی ادامــه داد: اگــر افراد کم شــنوا نتوانند از 
خدمات الزم برخوردار شــوند، در طول دوران 
رشد، تحصیل و زندگی و اشتغال دچار مشکل 

خواهند شد.
قهرمانی با اشــاره به سرباری اقتصادی عوارض 
کم شنوایی، گفت: بررسی های جهانی نشان داده 
است که درآمد افراد کم شنوا 33 درصد زیر افراد 

همسطح خود است.
وی با اشــاره به میزان شــیوع افت شنوایی در 
جهان که نشان داده است تا سال 2020، از هر 
20 نفر یک نفر درگیر افت شنوایی خواهد بود، 
ادامه داد: در ســال بین 4000 تا 5000 نفر به 

تعداد افراد کم شنوا در کشور اضافه می شود.
قهرمانی گفت: بار افت شنوایی بر روی سالمت 
و اقتصاد باالست و می بایست، خدمات خاص به 

این قبیل افراد ارائه شود.

دبیرکل جمعیت هالل احمر بیان کرد
هشدار هالل احمر و 

دادستانی کل به فروشندگان 
اقالم امدادی

تسنیم: دبیرکل جمعیت هالل احمر از برخورد 
جــدی با افراد و گروه هایی که اقدام به خرید و 
فروش اقالم امدادی بخصوص چادرهای امدادی 

این جمعیت می کنند، خبر داد.
محمودرضا پیروی اظهار داشــت: همه اقالم 
امدادی بویژه چادر با آرم جمعیت هالل احمر 
به طور رایگان بین آســیب دیدگان از حوادث 
و طبق پروتکل های مشــخص توزیع می شود 
و اقــالم زیســتی ـ امدادی بــا آرم جمعیت 
هالل احمر قابل خرید و فروش نیست؛ بنابراین 
هرگونه اقدام در این موضوع طبق اعالم مقامات 
مربوطه تحصیل مال از طریق نامشروع و تصرف 
غیرمجــاز در اموال عمومی بوده و قابل پیگرد 

قضایی است.
وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده 
هرگونــه اقدامی در این خصــوص موارد را به 
شعب جمعیت هالل احمر و یا مقامات قضایی-

انتظامی شهر مورد نظر اطالع دهند.

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

نیروی کار ماهر ایرانی به کشورهای خارجی اعزام می شود    خانه ملت: محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید مذاکراتی با کشورهای خارجی برای اعزام نیروی کار ماهر ایرانی به 
کشورهای متقاضی صورت گرفته است. وی خاطرنشان کرد: مذاکراتی با کشورهای خارجی برای اعزام نیروی کار ماهر و با تأیید مشترک مراکز فنی و حرفه ای کشور با مراکز فنی و حرفه ای کشورهای خارجی صورت 

گرفته؛ این مسیر در طول سال 98 تقویت خواهد شد تا از نیروهای کار ماهر کشور در کشورهای متقاضی نیروی کار، استفاده الزم به عمل آید.

خط قرمز
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روزنامـه صبـح ایـران

10 هزار  ارتشی در مناطق سیل  زده  خدمت  رسانی می  کنند     اردبیل-قدس: فرمانده تیپ ۴0 ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: در وضعیت کنونی 10 هزار نیروی ارتشی در خرم  آباد و سایر مناطق 
سیل زده خدمت  رسانی می  کنند. محمود سلیمانیان در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به شکل  گیری تیپ ۴0 در سال 1360 تصریح کرد: تیپ ۴0 در 12 عملیات جنگی حضورداشته و نتیجه آن تقدیم 1603 شهید 

است که بیانگر ایفای نقش و توجه به رسالت این ارتش در عملیات مختلف است.

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

در  جاسک  بندر  قدس   بندرعباس/   
واقع  شده  بندرعباس  کیلومتری   300
است و رتبه دوم صید ماهیان صنعتی را 

پس از چابهار در کشور دارد.
شهرستان جاســک به علت نزدیکی به 
دریــای عمان و اقیانــوس هند یکی از 
قطب های مهم تولید و استحصال ماهی 
در جنوب کشور اســت؛ بنابراین اگر بر 
این باور هستید که در این نقطه کشور 
ماهی بــه قیمتی نازل یافت می  شــود 

کمی دور از واقعیت است.
بنــدری که خود تولید کننــده ماهی در 
کشور است حال قیمت ماهی به  گونه ای 
افزایش  یافتــه که بومیان چــاره ای جز 
کوچک تر کردن سفره غذایی خود ندارند.

ماهــی شــیر کیلویی 65 
هزارتومان، ماهی شــوریده 
70 هزارتومان، ماهی هامور 
130 هــزار تومــان، ماهی 
سرخو 55 هزارتومان، ماهی 
حلوا سفید 250 هزار تومان، 
قیمتی نیست که بتوان در 
غذایی  وعده های  بیشترین 

به پخت آن دست زد.
این روزها کمبود ماهی برای 
انبوه صیادان این منطقه که 
سفره معیشتی آن ها با دریا و 
صید گره  خورده است خود 

به دغدغه ای دیگر تبدیل  شده است.
تا سال گذشته حضور کشتی های چینی 
تــرال یکی از موضوعــات داغ به  عنوان 
عامل اصلــی کاهش ذخایــر و بیکاری 
صیادان بود و موجب شده بود تا بسیاری 
از مسئوالن بنا بر اقتضای شرایط بر اصرار 

و انکار آن سخنرانی کنند.
تــا اینکه در بهمن  ماه ســال گذشــته 
علیرضــا  تنگســیری، فرمانــده نیروی 
دریایی ســپاه پاســداران با اشــاره به 
کمبود ماهی در جاســک، بندرعباس و 

قشم آب پاکی را روی دست سودجویان 
ریخت و اظهار کرد: نمی  توان چشــم ها 
را در برابر واقعیات بســت؛بنابراین باور 
داریم مافیایی پشت ماجرای صید ترال 

و کشتی های چینی وجود دارد.

 گرانی ماهی 
یکی از صیــادان جاســک در این رابطه 
می  گویــد: ماهی گران شــده برای اینکه 
تمامی وســایل موردنیاز صیادان ســر به 

فلک کشیده است.
ابو زاهد به خبرنــگار ما می  گوید: همین 
قایق های ماهیگیری را پیش  ازاین می  شد 
با قیمت 10 تا 20 میلیون تومان خریداری 
کرد امــا در حال حاضر موتورش را هم با 

100 میلیون نمی  توانید خریداری کنید!
وی اظهار می  کنــد: پیش از افزایش دالر 
نــرخ یک تور صیــد بــه 2 میلیون هم 
نمی  رسید اما در حال حاضر قیمتش به 4 
برابر و به قیمت 8 میلیون تومان افزایش 

پیدا کرده است.
وی در پاسخ به پرسش ما مبنی بر اینکه 
آیــا قاچاق ماهی از کشــور ما به ســایر 
کشــورهای عربی واقعیت دارد، می  گوید: 
وقتی  کــه با این گرانــی ادوات صیادی؛ 
ماهی را در اینجا بیش ازکیلویی 20 هزار 
تومان اجازه نداری بفروشی ولی کویتی ها 
کیلویی 100 هزار تومــان حاضرند پول 
بدهند شما محصولت را کجا می  فروشی؟ 

اینجا یا آن  طرف آب؟
ابو زاهد می  گوید: اگــر دولت می خواهد 
ما ماهــی را به کیلویــی 15 هزار تومان 
بفروشــیم باید برای تعمیرات لنچ، ادوات 
صیادی و تور به ما کمک کند زیرا با این 
قیمت ها صید ماهی صرفه اقتصادی ندارد.

 افزایش صیادان
مــراد رحیمی یکی از صیادان منطقه نیز 
اظهار می  کند: پیش  از اینکه خشکسالی 

هنوز سایه مشــکالت را بر سر کشاورزان 
و دامــداران پهن نکرده بود بســیاری از 
مردم به مشاغل دیگر اشتغال داشتند اما 
در حال حاضر شغل قریب به  اتفاق مردم 

جاسک ماهیگیری شده است.
وی ابراز می کند: قباًل در این منطقه 100 
الی 200 قایق هم پیدا نمی  کردی ولی در 
حال حاضر افزون بــر 4000 قایق برای 
صید راهی دریا می شــوند که بسیاری از 
آن ها به دلیل عدم رعایت استانداردهای 

صید به ذخایر آسیب می  زنند.
وی می گوید: کشتی های چینی و صید 
تــرال به ذخایر این منطقه آســیب  زده 
است اما واقعیت این است که این تمام 

ماجرا نیست.
وی ابراز می  کند: لنج های میناب، سیریک 
و صیادان مهاجر سیستان و بلوچستان نیز 
در این منطقه تردد دارند؛ بنابراین باید با 
جدیدت بیشتری برای جلوگیری از صید 

آن ها اقدام کرد.
وی ابــراز می  کند: تعداد لنج های دارای 
مجوز در آب های شهرســتان جاســک 
230 فروند اســت و قایق هــای دارای 
مجوز حدود 600 فروند است اما نزدیک 
بــه 2000 فروند قایق بــدون مجوز در 

جاسک وجود دارد.
رحیمی با اشاره به اینکه بسیاری از اهالی 
جاسک قایق خریده اند اما به آن ها حتی 
مجوز صید داده نشده است و نمی  توانند 
امرار معاش کنند، تأکید کرد: خواهش ما 
این است که اگر واقعاً شهرستان جاسک 
ذخایری برای صیــد دارد به  جای مجوز 
دادن به صیادان مهاجر برای صیادان بومی 

مجوز صید صادر کنند.

 افزایش تولید 
مدیرکل شــیالت هرمزگان در خصوص 
ظرفیت های پنهان این استان برای تولید 
و افزایش آبزیان اظهار کرد: صنعت شیالت 

بسیار پردرآمد است تا آنجا که این استان 
با تولید بیش از 15 هزار و 300 تن میگوی 
پرورشی و بیش از 4500 تن ماهی در دریا 
توانسته رتبه اول تولید آبزیان را در کشور 

به خود اختصاص دهد. 
محسن یکتاپور با بیان اینکه این سازمان 
تالش کرده تا با طرح های جدید تولید 
را افزایش و به تقویت این صنعت کمک 
کند، افزود: طرح پرورش ماهی در قفس 
یکی از اقدامات و راهکارهایی است که 
این اســتان با وجــود 53 واحد قفس 
پیشــرو در تولید پرورش ماهی به این 

شیوه در کشور است.
وی ادامــه داد: براســاس یــک طــرح 
مطالعاتی انجام  شــده در پنج شهرستان 
جاســک، ســیریک، قشــم، ابوموسی و 
بندرلنگــه ظرفیت تولیــد 123هزار تن 

پرورش ماهی در قفس وجود دارد. 
یکتاپور یکی از نیازهای توســعه پرورش 
ماهــی در دریا را تولید بچــه ماهیان از 
ماهیان با ارزش خوراکی برشمرد و اظهار 
داشت: در این راستا از تجربه کارشناسان 
نیز  ماننــد مالزی  کشــورهای خارجی 

استفاده شده است.
وی در اهمیت پــرورش ماهی در قفس 
و ضرورت ایجاد اشتغال برای جوانان در 
شهرستان ها، به بهره برداری از بزرگ ترین 
مجتمع پرورش ماهی دریایی خاورمیانه 
بندرلنگه اشاره کرد و افزود: این مرکزبه 
تولیدکننده  بزرگ ترین شــرکت  عنوان 
ماهی درقفــس در منطقــه خاورمیانه 
محسوب می شــود که با ظرفیت تولید 
ســاالنه 10میلیــون قطعه بچــه ماهی 
20 گرمــی به صــورت تمــام مکانیزه 
کار می کنــد. وی گفــت: ایــن ظرفیت 
شــامل برخــورداری از 2500 کیلومتر 
 نــوار ســاحلی، ظرفیت هــای صیادی، 
آبزی پروری و بویژه پرورش میگو و ماهی 

به عنوان محور توسعه است. 

ماهیگیران بندر جاسک از علت افزایش قیمت می گویند

صیادان جنوب در تور کمبود صید

راه اندازی گمرک تخصصی فرش در اردبیل
اردبیل - قدس: سرپرست سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اردبیــل گفت: در 
گمرک اســتان اردبیــل امکان صــادرات 
تخصصــی بــرای بافندگان فــرش فراهم 
می  آید تا این صادرات به نام اســتان اردبیل 
به ثبت برســد. رامین صادقی اظهار کرد: با 
توجه به محدودیت صادرات فرش از گمرک 
استان اردبیل و صادرات این محصوالت از استان های آذربایجان شرقی، قم و تهران با 
رایزنی های انجام  شــده با گمرک کشور قرار شد در سال جاری امکان صادرات فرش 
دســتباف از گمرک اســتان اردبیل فراهم آید. وی یکی از حوزه های اشتغال  زا و در 
مسیر رونق تولید را حوزه فرش بافی با تنوع و تکثر بافندگان و تولیدکنندگان اعالم و 
خاطرنشان کرد: تسهیالت خوبی در این زمینه به بافندگان فرش پرداخت می  شود که 
در این زمینه در سال جاری از چندین مجتمع بزرگ فرش بافی در استان و کارآفرینان 
در این حوزه حمایت جدی می  کنیم. وی گفت: بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی 
و حتی آمریکا مشتری و طالب فرش ایران بویژه فرش دستباف استان اردبیل هستند که 
ما به  راحتی می  توانیم بازارهای جهانی را با تولید انبوه فرش دستباف در دست بگیریم.

سیل 18 هزار لرستانی را بیکار کرد
خرم آباد- مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی لرستان گفت: حدود 18 هزار نفر 
بر اثر آســیب های ناشی از سیل در مناطق 
سیل زده استان، شغل خود را ازدست  داده اند.

علی آشــتاب اظهار کرد: بخش عمده ای از 
اشتغال اســتان براثر آســیب های ناشی از 
سیل از بین رفته به طوری که تنها در بخش 
مشاغل خانگی و صنایع  دستی بیش از 6000 نفر شغل خود را از دست داده اند و در 

مجموع 18 هزار نفر در بخش های مختلف شغل خود را از دست  داده اند.
به گفته وی در بخش کشاورزی تعداد 7500 واحد کشاورزی، در بخش صنوف 4335 

واحد و در بخش صنعتی نیز تعداد 85 واحد صنعتی آسیب دیدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین گفت: تاکنون 76 هزار قلم کمک 
از سراسر کشور و بخصوص استان همدان برای کمک به سیل  زده های استان رسیده که 
بخشی از این کمک ها تحویل داده  شده و بخشی نیز در حال بسته  بندی و ارسال است.

آشــتاب تصریح کــرد: اکنون نیازهای اولیه مردم مناطق ســیل  زده تأمین  شــده و 
مردم نیازهای جدیدی دارند که شــامل وسایل منزل، وسایل آشپزخانه و پخت  وپز، 
 سیستم های خنک  کننده شامل پنکه و کولر، البسه، فرش، موکت، زیرانداز… است.

وی گفت: بیش از 1200 روستا در مناطق سیل زده دچار آسیب های جدی شده اند.

کمک های هالل  احمر کویت به خوزستان رسید 
جمعیت  رئیــس  نایب  قــدس:  اهواز- 
هالل  احمــر کویــت در بازدیــد از مناطق 
ســیل  زده خوزســتان، گفت: اقالم امدادی 
کویت بــه جمعیت هالل احمر ایران تحویل 
داده  شــده و تالش می  شود تا این کمک ها 
سریع تر به مناطق سیل  زده خوزستان برسد. 
انور عبداهلل الحساوی، نایب رئیس جمعیت 
هالل  احمر کویت در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده خوزستان، اظهار کرد: بهترین 
راه برای کسب اطالعات از مشکالت یک منطقه حادثه  دیده بازدید میدانی از منطقه 
برای بررســی و لمس مشکالت و معضالت موجود است که در بازدید امروز توانستیم 
مشکالت را از نزدیک رصد کرده و به  صورت عملیاتی ارزیابی کنیم. نایب رئیس جمعیت 
هالل  احمر کویت عنوان کرد: پس از بازگشت به تهران تالش ما این است که احتیاجات 
و نیازهایی که مردم خوزســتان دارند، از بازار داخلی تهیه  کرده و توســط جمعیت 
هالل  احمر ایران به دست مردم آسیب  دیده برسانیم. الحساوی با رد شایعات منتشرشده 
در فضــای مجازی در خصوص محموله اهدایی کویت به ایران، اظهار کرد: کمک های 
هالل  احمر کویت به جمعیت هالل  احمر ایران تحویل داده شد و در تهران موجود است 

و توزیع آن پروتکل خاص خود را دارد.

کام قنادان همدان شیرین شد
و  بازرســی  اداره  رئیس  همدان-قدس: 
نظارت ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان همدان گفت: در حال حاضر مشکل 
و یا کمبودی در تأمین آرد، روغن و شــکر 

قنادان همدان وجود ندارد. 
علیرضا شــجاعی افزود: در سامانه برخی از 
واحدهای صنفی قنادی با تغییر ســهمیه 
مواجه شــدند که میزان پخت آن ها کاهش  یافته است، ما این موضوع را پذیرفته ایم 
و مشکل اصالح خواهد شد. وی با اشاره به اینکه پس از افزایش قیمت شکر بالفاصله 
شکر دولتی تأمین و بین قنادان توزیع شد، افزود: توزیع شکر همچنان ادامه دارد و با 
قیمت  گذاری که پیش از سال جدید برای شیرینی انجام شد، واحدهای صنفی ایام نوروز 
را بخوبی پشــت سر گذاشتند. رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت همدان با بیان اینکه تقریباً حدود دو هفته کمبود روغن به وجود آمد که دلیل 
آن کمبود ماده اولیه بوده است، تصریح کرد: البته این مشکل نیز برطرف شده و در حال 

حاضر شرایط معمولی حاکم است.

مسیل های پایتخت ناآرام می  شود 
تهران- قدس: اداره کل هواشناسی استان 
تهران در اطالعیــه ای با پیش بینی رگبار و 
رعد وبرق از روز چهارشــنبه در این استان 
به شــهروندان توصیه کرد: به دلیل احتمال 
سیالبی شدن رودخانه ها و مسیل ها از اطراق 

در حاشیه رودخانه ها خودداری کنند.
بنا بر گزارش این اداره کل بر اساس بررسی و 
تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیشیابی هواشناسی، آسمان استان در دو روز آینده 
نیمه  ابری گاهی بخصوص در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش  بینی 
می  شود. روز چهارشنبه در سطح استان  بویژه مناطق شمالی و غربی در برخی ساعات 
 بخصوص بعدازظهر و اوایل شــب رگبار و رعد وبرق، تندباد موقتی و احتمال تگرگ 
پیش بینی می  شود.همچنین از روز پنجشنبه دمای هوای استان تهران کاهش می  یابد.

اعطای کمک بالعوض به سیل زدگان لرستان
خرم آباد – قدس: مدیرکل بازسازی بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی گفت: 50 میلیارد 
ریال کمک بالعوض معیشتی و تعمیری برای 
پرداخت به سیل  زدگان به حساب بنیاد مسکن 

استان لرستان واریز شد.
مجید جودی در جلســه شــورای مسکن 
ســیل  زدگان افزود: افرادی که تشــکیل 
پرونده داده اند در اولویت پرداخت کمک بالعوض هســتند و هیچ  گونه مشــکلی 
برای تأمین مابقی این کمک ها وجود ندارد. وی گفت: هر پرونده ای که برای کمک 
بالعوض معیشــتی یا تعمیری تشکیل شود تا پایان همان روز نسبت به پرداخت 
مبلغ اقدام می کنیم که مبلغ 50 میلیارد ریال مبلغ واریزی به اســتان حداکثر تا 

پایان هفته به بیش از 2000 واحد اعطا خواهد شد.
وی اظهار داشــت: 90 درصد واحدهای سیل زده استان ارزیابی و 30 درصد آن 
در ســامانه ویژه ای ثبت  شده اســت. وی ادامه داد: برای ایجاد مناطق مسکونی 
جدید و یا بازســازی واحدهای تخریبی در محل، باید وزارت نیرو حریم و بستر 

رودخانه ها را مشخص کند تا کار ساخت  وساز آغاز شود.
جودی در خصوص مجوزهای ساخت  وساز نیز گفت: برای حذف بروکراسی های اداری 
و تسریع در روند کار، اجازه صدور پروانه روستاهای سیل  زده را به بنیاد مسکن واگذار 
کنند. وی ادامه داد: صدور پروانه، نظارت و نقشه کشی توسط بنیاد مسکن در روستاها 
رایگان است و در شهرها نیز تا متراژ 100 مترمربع هزینه ای از مردم دریافت نمی  شود و 
بنیاد مسکن این مبالغ را به  نظام مهندسی پرداخت می  کند. براساس ارزیابی اولیه بیش 

از 35 هزار واحد مسکونی لرستان بر اثر سیل خسارت  دیده است.

سیل محصول گندم 
در خوزستان را کاهش داد 

تولیدات  بهبــود  معــاون  اهواز-قدس: 
کشاورزی خوزستان  جهاد  سازمان  گیاهی 
گفت: طبق بــرآوردی که صــورت گرفته 
تولید 2 میلیون تن گندم در ســال زراعی 
98-97 برای اســتان پیش  بینی شــد ولی 
با وجود ســیالب اخیر 170 هزار هکتار از 
مــزارع زیرآب رفت و پیش بینی ها حاکی از 
تولید یک  میلیــون و 200 هزار تن گندم 

است.
محمد قاسمی نژاد با اشاره به کاهش تولید 
گندم براثر تخریب ســیل، از آغاز پرداخت 
بهای گندم خریداری  شــده از کشــاورزان 
اســتان خبر داد و افزود: تاکنون 20 هزار 
تن گندم از کشاورزان شهرستان های باوی، 
هندیجان، رامشیر و امیدیه خریداری شده 

است.
وی بــا بیان اینکه در کمتر از 48 ســاعت 
وجــه گندم و کلــزای خریداری  شــده از 
کشاورزان پرداخت می  شود، یادآور شد: به 
مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها اعالم 
کرده ایم اســامی کشــاورزانی را که گندم 
از آن ها خریداری می  شــود در اسرع وقت 
تحویل دهند تا وجــه گندم و کلزای آن ها 

کمتر از 48 ساعت پرداخت شود.

گرمسار قطب تولید نمک
گرمسار- قدس : فرماندار گرمسار گفت: 80 
درصد نمک کشــور در این شهرستان تولید 

می  شود. 
داریوش طاهری در کارگروه تســهیل و رفع 
موانع تولید استان سمنان اظهار کرد: نیمی از 
واحدهای صنعتی استان سمنان در شهرستان 

گرمسار واقع  شده است.
وی با بیان اینکه در شهرســتان گرمسار 6 
ناحیه و منطقه صنعتــی وجود دارد، ادامه 
داد: 80 درصد نمک کشــور در شهرستان 

گرمسار تولید می  شود.
فرمانــدار گرمســار با اشــاره بــه فعالیت 
گســترده واحدهای صنعتی و تولیدی در 
ایــن شهرســتان اضافه کــرد: 663 گروه 
تولیدی مختلف در این شهرستان مشغول 

به فعالیت هستند.
طاهری بیان کرد: در حــال حاضر 3420 
واحد تولیدی در شهرستان گرمسار فعالیت 

دارند.

ارتباط نیک شهر قطع شد

و  برنامه  ریزی  معــاون  چابهــار:  ایرنا- 
هماهنگــی فرمانــداری نیک شــهر گفت: 
قطعــی تلفــن براثر ســیالب موجب قطع 
تمامی خدمات ارتباطی از قبیل ســرویس  
اینترنت در شــهر بنت شــده کــه این امر 
تجاری،  واحدهای  ادارات،  خدمات رســانی 
اقتصادی، بانک ها و جایگاه های ســوخت را 

مختل کرده است.
بشیر احمد رئیسی زاده اظهار داشت: ارتباط 
مخابراتــی 4500 نفر در دهســتان توتان، 
محمدان و جمعیــت 29 هزار نفری بخش 
بنت شهرســتان نیک شــهر از آغاز فعالیت 
ســامانه بارشــی شنبه شــب هفته جاری 
تاکنون مختل شده و این مشکل همچنان 

ادامه دارد.
وی افزود: هم  اینک قطعی تلفن و اینترنت 
در 96 روستای بخش بنت و شهر بنت وارد 
چهارمین روز شــده و همچنان اطالعی از 
خسارت های ســیل و بارندگی ها در برخی 

نقاط صعب العبور روستایی نداریم.
بیان  نیک شهر  بنت  سرپرست بخشــداری 
کرد: قطــع ارتباط کل بخــش و نبود راه 
دسترســی به دلیل تخریب راه های خاکی 
نگرانی بــرای خســارت ها را افزایش داده 

است.
وی تصریح کرد: متأســفانه تاکنون تالش 
نیک شــهر  شهرســتان  مخابرات  مأموران 

نتیجه  بخش نبوده است.
رئیسی زاده اظهار داشت: خسارت سیالب ها، 
قطعی کامل تلفن و اینترنت موجب شده تا 
ادارات دولتی امکان ارائه خدمت به مردم را 

نداشته باشند.
وی با بیان اینکه مأمــوران مخابرات نیک 
شــهر در حال بررســی و برطــرف کردن 
افزود: طغیان  اینترنت هســتند،  مشــکل 
رودخانه ملــوران و رودخانه هــای فصلی، 
محورهای مواصالتی منتهی به مرکز بخش 

بنت را قطع کرده است.

بر اساس یک طرح 
مطالعاتی انجام  شده 
در پنج شهرستان 
جاسک، سیریک، 
قشم، ابوموسی و 
بندرلنگه ظرفیت 
تولید 123هزار تن 
پرورش ماهی در 
قفس وجود دارد

بــــــــرش

 برای سومین بار متوالی

»هپکو« به حراج گذاشته شد

گزارش خبری

 اراک/ قدس  سیاست خصوصی سازی در ایران با این هدف اتخاذ 
شد که بنگاه های دولتی زیانده، سودده شوند و عالوه بر کمک به 
اقتصاد کشور، به اشتغال  زایی بیشتر نیز منجر شوند اما در سنوات 
گذشته خصوصی  سازی شرکت های دولتی به  گونه ای انجام  شده 
که شرکت های موفق و سود ده به زمین زده  شده اند و با تبدیل  
شدن به بنگاه های زیانده نه  فقط اشتغال زایی آن ها افزایش نیافته 
بلکه با تعدیل و اخراج نیرو هم  دست و پنجه نرم کرده اند. برخی از 
نمایندگان مجلس در مصاحبه های خود با رسانه ها عنوان کرده اند 
که شرکت ها در فرایند خصوصی  سازی به عمد ورشکسته می شوند 

تا ارزان به مزایده گذاشته شوند.
در چند ســال گذشته بر همین اساس بنگاه های اقتصادی زیادی 
به دلیل عدم بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی و واگذاری به افراد 
فاقد اهلیت و صالحیت، دچار مشکالت حاد شده و این مشکالت در 

نهایت با اعتراض و تجمع کارگران بروز و نمود یافته است. 
مجتمع نیشــکر هفت  تپــه از جمله این بنگاه هاســت که 
اعتراضات شــدید کارگری چند ماه قبل آن  بشدت خبرساز 
شد؛ کارگران خواهان بازگشت مالکیت این شرکت از بخش 

خصوصی به دولت بودند.
واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان نیز سال گذشته 
حواشــی زیادی را ایجاد کرد. منتقدان این واگذاری معتقد بودند 
سازمان خصوصی  ســازی این بنگاه را با قیمتی بسیار پایین تر از 
قیمت حقیقی واگذار کرده اســت؛ ماجرایی که در زمان واگذاری 
آلومینیوم المهدی نیز ســر زبان ها افتاد و گفته می  شد آلومینیوم 

المهدی 830 میلیارد تومان زیر قیمت فروخته  شده است.

 زیر تیغ واگذاری
در 11 ســال گذشته شرکت 44 ساله هپکو که ساالنه میلیاردها 
تومان ســودآوری داشت و امروز حدود 600 میلیارد تومان بدهی 
دارد، دو بار واگذارشده و قرار است برای بار سوم تغییر مالکیت دهد.

شــرکت هپکو اراک که نخســتین و بزرگ تریــن کارخانه تولید 
ماشین آالت راهسازی، کشــاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه 
محسوب می شــود در سال 86 توسط سازمان خصوصی سازی به 

 صورت مزایده به شــرکتی تحت عنوان واگن  ســازی کوثر 
واگذار شد تا خصوصی  ســازی در ایران شکل جدی تری به 
خود بگیرد. واگذاری هپکو به این شــرکت، سرآغازی برای 
مشکالت و حاشیه های فراوان ازجمله عقب افتادن اقساط و 
دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال 95 شرکت 
هپکو از مالکیت واگن ســازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو 

اطلس واگذار شد.
با این  حال مشــکالت هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و 
در دی  ماه ســال 96 اسداهلل احمدپور از مدیریت هپکو استعفا 
داد که رئیس  کل ســازمان خصوصی  سازی در واکنش به این 
استعفا گفته بود: ســازمان خصوصی  سازی درجایی که خریدار 
به تعهدات خود عمل نمی  کند، بــا همان قاطعیت که از آن ها 
در فراینــد واگذاری ها حمایت می کرده بــا همان قاطعیت نیز 
سهام واگذارشده را پس می گیرد. شرکت بزرگی مانند هپکو با 
قراردادهای 50 دستگاه یا کمتر و بیشتر نمی تواند کار کند بلکه 

باید قراردادهای بزرگ در اختیار داشته باشد.
در بحبوحه اســتعفای مدیرعامل و نبود تجهیزات برای تولید، 
کارگران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بالتکلیفی شــرکت، 
اقــدام به تجمع طی چند روز و حتی بســتن مســیر راه آهن 
شــمال-جنوب در تقاطع پل شــهید بختیاری کردند تا از این 

طریــق صدای خــود را به گوش متولیان امر  بویژه مســئوالن 
خصوصی  سازی برسانند.

ســرانجام اواخر خرداد ســال 97، در مراسمی با حضور رئیس 
 کل سازمان خصوصی  سازی و استاندار استان مرکزی، غالمرضا 

صادقیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد.
اما تغییر مدیریت شــرکت نیز نتوانســت گره مشکالت هپکو 
را باز کند و این شــرکت کماکان با مشــکالت و حاشیه های 
زیادی مواجه اســت؛ در همین راستا چندی پیش صادقیان، 
مدیرعامل هپکو گفته بود: در ســال 97 مشــکالت در حوزه 
تأمین مواداولیه و قراردادها بروز کرد که این امر موجب شــد 

بخشی از اهداف شرکت محقق نشود.

 ضرورت شفاف  سازی
در حال حاضر سازمان خصوصی ســازی با توجه به اختیار 
مالکانه 60.7 درصدی بر هپکو بتازگی اقدام به انتشار آگهی 
فراخوان عمومی برای شناســایی متقاضیــان بالقوه خرید 

سهام هپکو کرده است.
در همین راستا محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون اصل 90 
مجلس شورای اسالمی گفته است: واگذاری شرکت های بزرگی 
مانند هپکو باید از طریق رســانه ها و با شفافیت به جامعه اعالم 
شــود. وی اعتقاد دارد: شرکت هپکو همانند طرحی که ما برای 
راه اندازی شرکت )بن رو( داشتیم باید به سرمایه گذاران خارجی 
که تخصص در ماشین  ســازی دارند، واگذار شود، زیرا شایسته 

نیست به دولت واگذار شود.
وی یادآور شده است: به سبب اینکه ماشین  سازی جزو تحریم ها 
نبوده این بهترین فرصت است که شرکت هپکو به سرمایه  گذار 
خارجی واگذار شود، زیرا هم خودروی خوب و با کیفیت تولید 
می  شود و هم اینکه نیاز کشور است و از طرفی کارگر ما هم این 
دغدغه را نخواهد داشــت که آیا سرمایه گذار جدید که با رانت 
این مجموعه را خریداری کرده، توان مالی در پرداخت را دارد یا 
خیر.وی می  گوید: واگذاری ها باید از طریق رسانه های ملی اعالم 

شود زیرا شفاف سازی در این راستا الزم است.

میهن

خبر

خبر
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

فرمانده سپاه از مردم و مسئوالن قدردانی کرد     سپاه نیوز: فرمانده کل سپاه در نامه های جداگانه  به مسئوالن کشوری و لشکری و شخصیت های حوزوی، دانشگاهی و سیاسی، از مواضع و حمایت های 
انقالبی آنان از سپاه در برابر اقدام احمقانه آمریکایی ها و قرار دادن نام این نهاد انقالبی و ضد تروریسم در فهرست سازمان های تروریستی قدردانی کرد و گفت: سپاه در پیگیری رسالت و مأموریت های خطیر خود 

و پاسخ متقابل به دشمنان از جمله دولت شرور و تروریست پرور آمریکا از آن مطمئن است و آن را با جدیت و قاطعیت عملیاتی خواهد ساخت.

حشدالشعبی بهانه است
کافی است کمی وقت گذاشته و تاریخ معاصر منطقه را مرور ساده ای بکنیم. آیا می توان 
جایی را پیدا کرد که غرب از به هم پیوستگی مردم منطقه خوشحال شده باشد یا در 
راستای آن گام برداشته باشد؟ آن ها حتی در اوج دوران معاشقه خود با پهلوی دوم نیز 
از شیطنت دست برنداشته و بحرین را از ایران جدا کرده و قوای نظامی ایران را برای 
جنگ با مردم عمان به این کشــور گسیل داشتند. روابط ایران و عراق بی هیچ دلیل 
جدی، توسط تحریک دو ابرقدرت شرق و غرب تیره شد و حتی کمی که به عقب تر و 
به دوران عثمانی بازگردیم تأثیر جدی شیطنت های غربی در فروپاشی این دولت کاماًل 
مشخص است. آن ها وقتی دولت عثمانی قدرت بزرگی بود با رسانه ها و وابستگان خود 
به بهانه ملی گرایی شعارهای ترکی داده و علیه کشورهای عرب زبان سخن می گفتند 
و با اختالف افکنی که سرگذشت آن مفصل در تاریخ ذکر شده، ملت های متحد را از 
هم جدا کرده و تبدیل به چندین کشور وابسته به غرب کردند. در عصر جدید هم در 
درست بر همان پاشنه می چرخد و عده ای با سروصدا و فریاد دین و قومیت و مذهب و 
قبیله گرایی تالش می کنند ملت های مسلمان منطقه را از هم جدا کنند. آن ها داعش 
را ایجاد می کنند، از آن به عنوان دولت اســالمی یاد می کنند و کسانی را که مقابل 
آن ها می ایستند، تروریست می نامند. ملت ایران را تحریک می کنند که چرا با اعراب 
در ارتباط هســتید و عرب ها را تحریک می کنند که چرا با غیر عرب ارتباط دارید. 
در بی بی ســی عربی، خلیج فارس را با یک عنوان جعلی یاد می کنند و در بی بی سی 
فارسی خلیج فارس را به گونه دیگری نام می برند. به ملت ایران می گویند چرا پول 
خود را خرج سوریه و عراق می کنید و به ملت عراق می گویند چرا پول خود را خرج 
ایرانی ها می کنید. وقتی جوانان ما در عراق برای مبارزه با داعش شهید می شوند، فریاد 
سر می دهند که چرا باید آریایی برای عرب کشته شود و وقتی عراقی ها برای کمک 
به سیل زدگان ایرانی وارد کشورمان می شوند، فریاد می زنند که چرا یک نیروی شبه 
نظامی عربی وارد کشور شده است و فیلم منتشر می کنند که یک ایرانی نباید از یک 
عراقی کمک دریافت کند. بگذارید راحت تر سخن بگویم؛ ماجرا به هیچ وجه ربطی به 
ایرانی و عراقی ندارد. مسئله اتحاد مسلمانان است. غرب دقیقاً همین را نمی خواهد و 
هربار بهانه تازه ای را به وسیله مزدوران خود و البته برخی ناآگاهان روی دست می گیرد. 
آن ها تا آنجا پیش رفته اند که در عراق و در آستانه اربعین، خبر رفتار غیراخالقی ایران 
علیه زنان عراقی را منتشر کرده و همزمان در ایران خبر رفتار غیر اخالقی عراقی ها را 
انتشار می دهند و نکته مهم آنکه منبع هر دو خبر از یک جا نشأت گرفته و شبکه های 
منتشر کننده آن در عراق و ایران هم از نظر وابستگی یکی هستند. البته بارها این افراد 
و این گونه شــبکه های خبری رسوا شده و ادعاهای کذبشان روی دایره ریخته است 
که آخرین نمونه آن کانال آمدنیوز و روح اهلل زم بود. اما تأســف آنجاست که رسانه ها 
در کشور ما دچار یک بلبشوی نظارت هستند و هر کس می تواند از هر جای دنیا هر 
دروغی را به زبان فارسی منتشر کرده و به هیچ کس هم پاسخگو نباشد و این دقیقاً 
در همان زمانی اتفاق می افتد که شبکه هایی مانند توییتر و اینستاگرام با بهانه هایی 
خنده دار مانند انتشار عکس یک پاسدار، اکانت های مشهور ایرانی را حذف می کنند. 
مســئله این است که برای غربی ها هر اتفاقی که دو ملت را به هم نزدیک کند مایه 
نگرانی است و به همین دلیل دست وپا می زنند که دوستی دو کشور را کاهش داده 
و جای پای خود را محکم کنند. دراین راه اتفاقاً رسانه های سعودی بیشترین همت 
را گذاشــته و پول های گاو شیرده ترامپ را که باید خرج اتحاد مسلمین شود، خرج 
تفرقه انداختن می کنند. چطور است که کمک چند میلیارد دالری آمریکا به اسرائیل، 
پرداخت پول به کمپین های انتخاباتی آمریکا توسط سعودی ها، توهین ترامپ به مردم 
عربستان یا دخالت البی صهیونیست در انتخابات آمریکا اشکال ندارد، اما اتحاد دو ملت 
ایران و عراق دارای اشکال است؟ واقعیت این است که امروز حشدالشعبی بهانه است؛ 
همان طور که عرب و عجم نیز بهانه است. دشمن به دنبال راهی می گردد تا مردم را 
تحریک کند، وگرنه همین اعضای حشدالشــعبی همان هایی هستند که هر سال از 
میلیون ها ایرانی در کشور خودشان در مراسم اربعین پذیرایی کرده و اجازه نمی دهند 
هیچ زائری گرسنه و خسته کشورشان را ترک کند. یک روز ما به آن ها کمک کردیم 
و یــک روز هم آن هــا به کمک مردم ما آمده اند؛ پس از این هم مردم هر دو ملت به 
کمک یکدیگر خواهند شتافت؛ همان گونه که ما از مردم فلسطین حمایت می کنیم و 
این راهی است که مسلمانان منطقه مدتی است آغاز کرده اند و به کوری چشم دشمن 

ادامه خواهد یافت.

 سیاست   شبکه کانون های تفکر ایران در نامه  ای به رئیس مجلس 
و خدمات  تجارت  »وزارت  تشکیل  درباره طرح  اسالمی  شورای 
بازرگانی« ضمن برشمردن شماری از مهم ترین مشکالت تشکیل 
وزارت بازرگانی، پیشنهاد هایی نیز برای ساماندهی بازار مواد غذایی 
و همچنین حمایت از تولید مطرح کرد. ایتان در این نامه ضمن 
بررسی تبعات تشکیل وزارت بازرگانی و نابسامانی های به وجود آمده 
در بازار به واسطه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، پیشنهادهایی برای 
ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف کننده 
ارائه کرده است. متن کامل این نامه شبکه کانون های تفکر ایران 
به رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه آمده است: »جناب آقای 
دکتر الریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسالمی. با سالم و 
احترام؛همان طور که استحضار دارید طرح تشکیل »وزارت تجارت 
و خدمات بازرگانی« با امضای ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای 
مجلس  محترم  هیئت رئیسه  توسط   ۹۷ اسفندماه  در  اسالمی 
اعالم وصول شد. شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( با بررسی 
کارشناسی و مطالعات تطبیقی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون 
این موضوع کرده است. طی این نامه ضمن برشمردن مهم ترین 
مشکالت تشکیل وزارت بازرگانی، پیشنهاد هایی نیز برای ساماندهی 

بازار مواد غذایی و همچنین حمایت از تولید مطرح می شود.

 تبعات تشکیل وزارت بازرگانی
تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد 
وزارت بازرگانی: انحالل وزارت بازرگانی در ســال 
۹۱ و پس ازآن انتقال اختیارات بازرگانی به وزارت 
جهاد کشاورزی در چارچوب قانون »تمرکز وظایف 
و اختیارات مربوط به بخش کشــاورزی در وزارت 
جهاد کشــاورزی« دارای دستاورد های ویژه ای در 
تقویت تولید کشــاورزی بوده است. از مهم ترین 
دســتاورد های قانون تمرکز می توان به نرخ رشد 
اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، بهبود تراز تجاری 
کشاورزی به میزان حدود ۵ میلیارد دالر، خودکفایی 
در تولید گندم و کاهش واردات برنج، نزدیک شدن 
به مرز خودکفایی در تولید شکر، مدیریت واردات 
روغن و دانه هــای روغنی به نفع صنایع داخلی و 

افزایش صادرات محصوالت کشاورزی با اجرای سیاست »بازار در 
ازای بازار« اشــاره کرد. افزایش نرخ ارز در صورت تشــکیل وزارت 
بازرگانی: بنا بر تجربیات گذشــته اصلی ترین ابزار وزارت بازرگانی 
برای تنظیم بازار، تسهیل و افزایش واردات است. ازاین رو پیش بینی 
می شود با تشکیل وزارت بازرگانی تقاضای واردات بشدت افزایش 
 یافتــه و به تبع آن تقاضای ارز نیــز افزایش پیدا کند و قیمت ارز 
مجدد در سال ۹۸ افزایش یابد. الزم به ذکر است در صورت ادامه 

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کنونی اثرات نامطلوب این 
مسئله دوچندان خواهد شد. ایجاد اختالفات ناشی از تفکیک دو 
وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل 6 ماه:  به صورت عمومی 
فرایند تفکیک دو دستگاه اجرایی به مراتب پیچیده تر و وقت گیرتر از 
ادغام آن هاست. در فرایند تفکیک تعیین تکلیف اموال و دارایی های 
دو وزارتخانه با پیچیدگی های قابل توجهی همراه است و الزم است 
در مورد اموال مختلف در کمیته های کارشناســی تصمیم گیری 
شود و بعضاً موارد در سطوح عالی حل وفصل شود. ازاین رو تفکیک 
بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی حداقل نیازمند یک دوره 
زمانی 6 ماهه تا یک ساله به منظور حل اختالفات فی مابین است. 
بروز اختالفات در شرایط حساس جنگ اقتصادی موجب تشدید 

نابسامانی ها در بازار مواد غذایی می شود.

 ریشه یابی نابسامانی های بازار و نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی
به صورت کلی رانت ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات 
کاالهای اساســی از مهم ترین عوامل نابسامانی های بازار است. ارز 
۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب ایجاد فساد در کشور می شود، بلکه 
به دلیل افزایش صرفه تخلف در فرایند واردات از طریق روش هایی 
مانند بیش اظهاری در اسناد تجاری، دیگر اظهاری یا عدم واردات، 
ورود کاال به کشــور و صادرات مجدد آن، فروش کاالی وارداتی به 
قیمــت آزاد و همچنین افزایش امکان احتکار موجب »اختالل در 
عرضه« و افزایش قیمت خواهد شد. در ادامه به 
عنوان نمونه چند مورد از پدیده های محقق شده 
در  بازار گوشت در سال گذشته تحلیل و عوامل 

شکل دهنده آن ها  ریشه یابی شده است:
قیمت گوشت گرم گوسفندی به صورت سنتی 
در بــازار داخلی ایران حدود ۱۰ تا ۱۱ دالر، در 
مرز های شمالی و شرقی کشور حدود پنج دالر 
و در مرز های جنوبی و غربی بین ۱۲ تا ۱۵ دالر 
بوده است. تحلیل قیمت های بازار گوشت منطقه 
نشان می دهد قیمت گوشــت در بازار ایران با 
قیمت آن در بازار عراق)۱( تنظیم می شود. علت 
این موضوع ممنوعیت ها و ســخت گیری های 
ایران در مجوز ها و استاندارد های واردات گوشت 
گرم و دام زنده از مرز های شمالی و شرقی و آسان گیری کشور عراق 
در موضوع واردات گوشت از ایران بوده است. از این لحاظ می توان 
ادعا کرد در صورت تسهیل واردات گوشت گرم و دام زنده معادل 
دالری قیمت گوشت گرم در ایران کاهش یابد اما باوجود تسهیل 
واردات گوشــت گرم در سال ۹۷، قیمت آن در بازار ایران کاهش 
نیافت و در قیمت قبلی خود یعنی حدود ۱۰ دالر باقی ماند؛ علت 
این موضوع کامالً مرتبط با سیاســت ارزی اتخاذ شده در موضوع 

کاالهای اساسی است.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب بروز دو پدیده »احتکار« و »انتقال 
تقاضای بازار عراق به ایران« از طریق صادرات مجدد گوشت وارداتی 

با ارز ۴۲۰۰ تومان شد. در ادامه این دو پدیده تشریح شده است:
افزایش امکان احتکار با وجــود ارز ۴۲۰۰ تومانی:  اختصاص ارز 
۴۲۰۰ تومانی موجب می شــود تاجرانی که موفق به دریافت ارز 
با قیمت ترجیحی شده اند حدود ۲۰۰ درصد حاشیه سود داشته 
باشند. این حاشیه سود امکان پدیده احتکار را بشدت باال خواهد 
برد، چرا که تاجر در شرایط عادی مجبور است به منظور پرداخت 
دیون و تأمین سرمایه در گردش بخش عمده ای از مال التجاره خود 
را در بازار بفروشد تا بتواند ضمن پرداخت دیون خود، مال التجاره 
جدید نیز خریداری کند. ولی در صورتی که حاشیه سود تجارت 
بــه بیش از ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کنــد تاجر نیازی به فروش 
تمامی مال التجاره خود نداشته و می تواند با فروش بخش کوچکی 
از آن، سیکل تجاری را تکرار کند؛ از این رو ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان 
احتکار را به تاجــر می دهد. افزایش امکان احتکار موجب کاهش 

عرضه در بازار و افزایش مصنوعی قیمت می شود.
انتقــال تقاضای بازار عراق بــه ایران: عالوه بــر موضوع احتکار، 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب انتقال بخشی از تقاضای بازار 
عراق به بازار ایران خواهد شد، به نحوی که صرفه قیمت ناشی از 
رانت ارزی موجود سبب می شود بخشی از تجار مرتبط با عراق وارد 
بازار ایران شده و در بخش های مختلف زنجیره، کاال های وارد شده 

بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی را خریداری کنند و به نحوی موجب انحراف 
یارانه اختصاص داده شــده توسط دولت شوند و اجناس را از بازار 
ایران خارج کنند. پس باید گفت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات گوشت موجب افزایش »احتکار« و »افزایش تقاضا از محل 
بازار عراق« شــده و این دو موضوع سبب ایجاد کمبود مصنوعی 
در بازار ایران و باال ماندن قیمت شــده است. از این رو پیش بینی 
می شود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها شاهد افزایش 
قیمت نخواهیم بود، بلکه قیمت به میزان اندکی نیز کاهش خواهد 
یافت. این موضوع سال گذشته در بورس کاال پس از برداشته شدن 

سقف رقابت ۴۲۰۰ تومانی نیز مشاهده شد.

 پیشنهادها برای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق 
تولیدکننده و مصرف کننده

با توجه به بررسی های صورت گرفته، به منظور ساماندهی وضعیت 
بازار محصوالت غذایی پیشنهاد می شود اقدامات زیر اتخاذ شود:

حــذف تخصیص یارانه از مبدأ از طریق حــذف ارز ۴۲۰۰ تومان 
در بودجه سال ۹۸، تخصیص یارانه به صورت مستقیم به مردم به 
میزان منابع آزاد شده حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق 
کاالبرگ الکترونیک یا افزایش یارانه نقدی، رد طرح تشکیل »وزارت 
تجارت و خدمات بازرگانی« در مجلس شــورای اسالمی و اجرای 
کامل قانون »تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت 

جهاد کشاورزی«

اختصاص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی موجب 
بروز دو پدیده 

»احتکار« و »انتقال 
تقاضای بازار عراق 
به ایران« از طریق 

صادرات مجدد 
گوشت وارداتی با 

ارز ۴۲۰۰ تومان شد

بــــــــرش

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

یادداشت روز
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 مسعود بصیری

آگهیتحدیدحدودعمومیثبتامالکیکقسمتازبخشسیزدهمشهدشهرستانتربتجام
بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود: 

1- ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 91/65 مترمربع بشماره پالک 22- فرعی از 715- اصلی واقع در بخش 13 مشهد شهرستان 
تربت جام مورد تقاضای آقای حمید واحدی پور

2- شش��دانگ یکباب منزل بمس��احت 167/67 مترمربع بش��ماره پالک 30- فرعی از 826- اصلی واقع در بخش س��یزده مش��هد شهرستان                    
تربت جام مورد تقاضای خانم رضوان طاهری گوربندی

در روز یکشنبه مورخ 1398/02/29 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در محل حاضر نباش��ند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد ش��د و اعتراضات مجاورین نسبت به 
ح��دود و حق��وق ارتفاق��ی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده ان��د مطابق ماده 20 قانون ثبت اعتراض فقط تا 
30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی، معترضین 
می بایس��ت از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 

مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. آ- 9800633
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1398/01/28

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام- سیدمجتبی جوادزاده

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم گل خندان رضایتی دارای شناس��نامه ش��ماره 5819816013  به ش��رح دادخواست به کالس��ه 34/98/4 از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی نقی دارابی به شناس��نامه ش��ماره 6257 در 

تاریخ12/ 97/12  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-کبری دارابی فرزند علی نقی ت ت  1360/6/30 محل تولد ملکشاهی ش ش 6 کد ملی 5819927545

2- حمیرا دارابی فرزند علی نقی ت ت  1355/6/1 محل تولد ملکشاهی ش ش 10 کد ملی 5819925173
3-نور محل دارابی فرزند علی نقی ت ت  1350/1/1 محل تولد ملکشاهی ش ش 1075 کد ملی 5819920924

4-نصرت دارابی فرزند علی نقی ت ت  1363/7/1 محل تولد مهران ش ش 50 کد ملی 5819910028
5-علی دارابی فرزند علی نقی ت ت  1353/1/1 محل تولد مهران ش ش 1961 کد ملی 4529704505

6-گل خندان رضایتی فرزند جوهر ت ت  1330/1/1 محل تولد ملکشاهی ش ش 458 کد ملی 5819816013
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی م��ی نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا                  
وصیتنامه  ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهي 

صادر خواهد شد.9800579
دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ایالم –عزیزصیفی

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای ولی کرمی دارای شناس��نامه ش��ماره 665  به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 36/98/4 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان خانعلی کرمی به شناس��نامه ش��ماره 50 در تاریخ28/ 1397/12  در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-ولی کرمی فرزند خانعلی ت ت  1355/1/20 محل تولد ایالم ش ش 665 کد ملی 4500303650
2-علی کرمی فرزند خانعلی ت ت  1343/12/3 محل تولد ایالم ش ش 397 کد ملی 4500300988

3-دلبر کرمی فرزند خانعلی ت ت  1340/12/29 محل تولد ایالم ش ش 368 کد ملی 4500300694
4-زیبا کرمی فرزند خانعلی ت ت  1351/4/2 محل تولد ایالم ش ش 593 کد ملی 4500302931
5-تمامه کرمی فرزند خانعلی ت ت  1337/2/3 محل تولد ایالم ش ش 2 کد ملی 4500970231

6-گل اندام کرمی فرزند خانعلی ت ت  1339/12/7 محل تولد ایالم ش ش 347 کد ملی 4500300481
7-محمد علی کرمی فرزند خانعلی ت ت  1348/9/1 محل تولد ایالم ش ش 476 کد ملی 4500301763

8-عزت کرمی فرزند خانعلی ت ت  1346/3/9 محل تولد ایالم ش ش 434 کد ملی 4500301356
9-طوبی خانم اسماعیلی فرزند منصور ت ت  1316/11/8 محل تولد ایالم ش ش 4 کد ملی 4500954120

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  ای از متوفی نزد 
وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.9800581

دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان ایالم –عزیزصیفی

 آگهی تغییرات  شرکت یکتا برق کویر گناباد 
شرکت  سهامی خاص به شماره ثبت 1033و 

شناسه ملی 10861994913 
به استناد  صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده م��ورخ 1397/12/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای رحمت  اله محمدی نسب به کد 

ملی 0919548784  
آقای رضا سلیمانی به کدملی 5629981870 

خانم زهرا دوزنده به کد ملی 0910041741 
به سمت اعضای اصلی   هیئت مدیره  برای مدت 
2سال انتخاب گردیدند.اقای حسین رنج کشان 
کد ملی 0919623077 به س��مت بازرس اصلی و 
خان��م خدیجه رضایی  کد ملی 5629870572 به 
س��مت بازرس عل��ی البدل  برای مدت یکس��ال 

انتخاب گردیدند.
با ثبت این مس��تند تصمیم��ات  انتخاب بازرس  
انتخاب مدیران  انتخاب ش��ده  توس��ط متقاضی 
در سوابق الکترونیک  شخصیت حقوقی ومرقوم 
ثبت ودر پایگاه  آگهی های س��ازمان ثبت  قابل 

دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری گناباد

/ع
98
00
58
5

 آگهی تغییرات  شرکت یکتا برق کویر گناباد 
شرکت  سهامی خاص به شماره ثبت 1033و 

شناسه ملی 10861994913 
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد   ب��ه 
1397/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: آقای رحمت  
اله محمدی نس��ب به کد ملی 0919548784 به سمت 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
خان��م زهرا دوزنده به کد ملی 0910041741 به س��مت 

رئیس هیئت مدیره 
آقای رضا سلیمانی به کدملی 5629981870 به سمت 
نائب رئیس  هیئت مدیره  برای مدت 2س��ال انتخاب 

شدند.
 کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور رسمی  وبانکی 
واوراق ع��ادی  واداری  با امض��ا مدیر عامل  به همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ب��ا ثبت ای��ن مس��تند تصمیم��ات  تعیی��ن دارندگان 
حق امضا تعیین س��مت مدیران  انتخاب ش��ده توس��ط 
متقاض��ی در س��وابق الکترونی��ک  ش��خصیت حقوقی 
ومرق��وم ثب��ت ودر پای��گاه  آگهی های س��ازمان ثبت  

قابل دسترس می باشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری گناباد
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98
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58
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آگهی دعوت از بستانکاران
بدی��ن وس��یله از کلیه اش��خاص حقیقی و 
ی��ا حقوقی ک��ه هر  گونه ادعایی نس��بت به 
ش��رکت تعاون��ی مس��کن کارگ��ران ف��رش 
آس��تان قدس رضوی ش��ماره دو بش��ماره 
ثبت 23420 در حال تصفیه می باش��ند در 
اجرای ماده 225 الیحه اصالحی قس��متی از 
قانون تجارت دعوت میش��ود  با در دس��ت 
داش��تن اصول اس��ناد و م��دارک در ظرف 
مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتش��ار اولین 
آگهی به نش��انی مش��هد، بل��وار امت، امت 
15، پ��الک 110 مراجعه نمایند بدیهی اس��ت 
ش��رکت در مقابل هر گون��ه ادعای احتمالی 
که خارج از مهلت فوق به ش��رکت منعکس 

گردد مسئولیتی نخواهد داشت
باتشکر - هیئت تصفیه شرکت

/ع
98
00
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آگهی مزایده 
در اجرای بند 2 تصویب نامه شماره 116689/ت/45059 مورخ 90/6/8 هیئت محترم وزیران 
در خصوص فروش س��وخت به س��اکنین روس��تاهای مرزی در ش��عاع 20 کیلومتری، کارگروه 
سوخت استان خراسان رضوی در نظر دارد سهمیه سوخت مرزنشینان خود را از طریق مزایده 

به متقاضیان با شرایط ذیل واگذار نماید: 
1- سابقه اجرایی مرتبط با موضوع مزایده

2- توان اجرایی و مالی مناسب )گردش مالی ماهیانه 70.000.000.000 ریال در 6 ماه گذشته(
3-عدم بدهکاری مالی و مالیاتی

4-مجوزهای الزم تجاری و بازرگانی جهت انجام موضوع مزایده
متقاضی��ان می بایس��ت از تاریخ 28 فروردین الی 3 اردیبهش��ت ماه ب��ا ارائه مدارک مثبته 
نسبت به دریافت پاکات از مدیریت حراست سازمان همیاری شهرداری های استان واقع در 
مشهد، بلوار پیروزی، میدان شهید علی مهدوی، نبش دالوران 7، طبقه سوم اقدام نمایند.

 سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی
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))آگهیفراخوان((
ش��رکت خدم��ات بازرگان��ی حم��ل و نقل و توس��عه 
اقتصادی همیاران شمال شرق در نظر دارد اجرای 
پ��روژه ذی��ل را از طری��ق مناقصه عموم��ی واگذار 
نماید: احداث س��اختمان خوابگاه واقع در ش��هرک 
حمل و نقل خواف در کیلومتر21 جاده تایباد – خواف 

می باشد.
بدینوس��یله از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی که 
حداقل دارای گرید 5 پیمانکاری ابنیه می باش��ند 
دعوت می شود نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل 
فرم به همراه مش��خصات فنی از تاریخ 98/01/31 
لغای��ت 98/02/05 ب��ا مراجعه حضوری در س��اعات 
اداری به نشانی : مشهد- بلوار فردوسی- چهارراه 
فرامرز عباسی- خیابان مولوی- ابن سینای غربی- 
بعد از س��ه راه گلش��ن- پ��الک 269- طبقه همکف 

اقدام نمایند. 

برگ سبز وسند کمپانی خودرو پژو سواری به شماره 
 0043572Aانتظام��ی 79 – 112 ق 61 وش��ماره موتور
 715123JJ5EE03NAAP شاس��ی  وش��ماره   182
مفق��ود گردیده واز درجه اعتبار س��اقط می باش��د.

)قزوین(

/ع
98
00
58
3

دی
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مف
ی 
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برگ سبزبرلیانس مدل 1396شماره پال ک83ایران 
531م86  ش��ماره موتور BM15L*G005935 شماره 
شاس��ی NAPH330ABH1021895  ن��ام مالک حمید 
رضاپرن��د مفقود گردی��ده واز درجه اعتبار س��اقط 

می باشد .
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ادارهکلراهوشهرسازی
استانیزد

آگهیاعالمنظرکمیسیون
تشخیصماده12قانون
زمینشهری)نوبتدوم(

 12 م��اده  تش��خیص  کمیس��یون      
اس��تان یزد با توجه به نظریه شماره 
122  م��ورخ 97/11/13  پ��الک 17656 
اصلی بخ��ش 20 ی��زد را طبق کروکی 
ذی��ل ای��ن آگه��ی، قطع��ات  دو را به 
مس��احت 82462 مت��ر مربع بصورت 
زمی��ن موات اعالم نموده لذا با توجه 
به عدم دسترسی به مالك یا مالکین 
پالك فوق و با استناد به مصوبه مورخ 
71/11/03 مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام مراتب را در دو نوبت به فاصله 
10 روز ب��ه اط��الع مالك ی��ا مالکین و 
صاحب��ان س��ایر حق��وق قانونی پالك 
فوق میرس��اند در ص��ورت اعتراض 
احتمال��ی ب��ه نظری��ه ص��ادره مراتب 
اعتراض خ��ود را حداکثر ظرف مهلت 
س��ه ماه از انتش��ار آخرین آگهی به 
مراجع صالحه قضای��ی تقدیم دارند 
در صورت ع��دم اعت��راض در فرجه 
زمانی یاد ش��ده نظریه صادره قطعی 

است .
 اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره 

کل راه و شهرسازی استان یزد
شناسه آگهی: 422891
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آگهیمناقصه)نوبتدوم(
سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سبزوار 
در نظ��ر دارد انج��ام امورخدمات��ی خ��ود از قبیل 
س��اخت قبور،کف��ن ودفن متوف��ی، نظافت فضای 
س��بز، اموردفتری و کرایه ماش��ین آالت باتأمین 
نیروی انس��انی را به مدت یکس��ال ب��ه پیمانکار 
دارای  واگذارنماید..لذاش��رکتهای  واجدش��رایط 
صالحیت میتوانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر 
ودریاف��ت اس��نادمناقصه ب��ه امورقرارداده��ای 
تلف��ن ش��ماره  ب��ا  ی��ا  و  مراجع��ه  س��ازمان 
44216862-051 تماس حاص��ل فرمایند.آخرین 
مهلت ش��رکت درمناقصه پایان وق��ت اداری روز 
یکش��نبه  روز  98/2/7واس��نادمناقصه  ش��نبه 
98/2/8درمحل سازمان بازگشایی میگردد.ضمنًا 
کارفرم��ا در رد ی��ا قب��ول هریك از پیش��نهادات 

مختار میباشد.
روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای 

شهرداری سبزوار 

در نامه ایتان به الریجانی مطرح شد

تشدید مشکالت با تشکیل وزارت بازرگانی



مهر: نماینده ویژه ســازمان ملــل در امور 
یمن از توافق گروه   های یمنی برای اســتقرار 
مجدد نیروها و جابه جایی نیروهای محلی در 
الحدیده خبــر داد. »مارتین گریفیتس«، در 
جلسه ویژه شورای امنیت که درباره تحوالت 
یمن برگزار شــد، ادامه جنگ را مانعی برای 
دستیابی به راه حل سیاســی عنوان کرد و 
در عین حال تأکید کرد که بزودی شــاهد 
پیشــرفت توافق الحدیده و آغاز رایزنی های 
سیاسی در ادامه این پیشرفت ها خواهیم بود. 
گریفیتس با بیان اینکه درد و رنج ملت یمن 
در سایه ادامه جنگ ائتالف سعودی افزایش 
پیدا کرد، افزود: ادامه جنگ مانع رسیدن به 

حل سیاسی بحران یمن می شود. 
اگرچه گروه های یمنی 15 آذرماه سال گذشته 
در جریان نشســت استکهلم سوئد به توافقی 
برای اجرای آتش بس دســت یافته بودند، اما 
همچنان این توافق به صورت کامل اجرا نشده 
است. نزدیک به چهار ماه از توافق صلح سوئد 
برای توقف جنگ در یمن می گذرد، اما ائتالف 
ســعودی-اماراتی با عدم پایبندی به بندهای 
این توافــق از جمله توافق الحدیده، همچنان 
بر طبل جنــگ و درگیری در یمن می کوبند 
و جنگنده های آن روزانه مناطق مختلف این 
کشــور راحتی مناطقی که بر آن توافق شده 

است، بمباران می کنند.

همزمان سخنگوی انصاراهلل در صفحه توییتر 
خود اعالم کرد فرستاده سازمان ملل در امور 
یمــن بی طرفی را رعایــت نمی کند. مارتین 
گریفیتس هفته جــاری در پیامی به عبد ربه 
منصور هادی، رئیس  دولت مســتعفی یمن، 
برگزاری جلســه »پارلمان ساختگی« در شهر 
»سیئون« )واقع در مرز عربستان و یمن( را به 
وی و اعضای پارلمان مذکور تبریک گفته بود. 
در واکنــش به این اقدام، محمد عبدالســالم 
در توییتر خود نوشت: این عجیب نیست که 
بریتانیا و آمریکا مواضعی اتخاذ کنند که حمله 
به یمن را طوالنی کند، با این طمع که با جنگ، 
محاصره و بحران ها، یمن دچار فرسایش شود تا 
)این وضعیت( در راستای خدمت به طرح های 

آن ها باشد. 
وی در ادامه اعالم کرد: چه چیزی از بی طرفی 
فرستاده سازمان ملل به عنوان یک میانجی، 
باقی می ماند، زمانی که وی از تریبون سازمان 
ملل مانند مجری دستورات کشورش ]انگلیس[ 

ظاهر می شود.

جهــان: برخــالف وعده هــای پیشــین 
رئیس جمهور آمریکا، معاون وزیر خارجه این 
کشور در جلسه ای در بروکسل تصریح کرد که 
واشنگتن قصد دارد همچنان حضور نظامی خود 
را در شمال شرقی سوریه حفظ کند. »دیوید ام 
ساترفیلد« ادامه داد: رئیس جمهور گفته است 
که نیروهای آمریکایی در شمال شرقی سوریه 
باقــی می مانند و تمامــی نیروهای آمریکایی 
عقب نشــینی نمی کنند. وی ادامه داد: جیم 
جفری، نماینده ویژه ما، که مذاکرات مداومی 
با نیروهای دموکراتیک سوریه و مقامات ترکیه 
دارند، بســیار امیدوارند که تمهیداتی صورت 
گیرد که به منافع امنیتی قانونی ترکیه در امتداد 
مرز احترام گذاشته و تضمین شود. ساترفیلد در 
توجیه ادامه حضور نظامیان آمریکایی در سوریه 
مدعی شد که حضور ایاالت متحده در سوریه 
»احتمال تالش مــداوم و قاطعانه برای ایجاد 
ثبات و مبارزه پایدار علیه باقیمانده های داعش 
را حفظ می کند. چنین اهدافی نیازمند تداوم 
حضور آمریکاست، البته این نیروها در سطحی 
هستند که رئیس جمهور )دونالد ترامپ( درباره 

آن صحبت کرده بود«.
بر اســاس گزارش رســانه های آمریکا، تعداد 
نظامیــان غربی در ســوریه از 800 نظامی به 
1500 نظامــی افزایش یافته اســت. در 19 
دســامبر 2018، رئیس جمهــور آمریکا، در 

اقدامی ناگهانی تصمیم خود برای خارج کردن 
تمام نظامیان آمریکایی از سوریه را اعالم کرد. 
مقامات واشنگتن در آن زمان اعالم کردند که 
آمریــکا قصد دارد در مدت 60 تــا 100 روز، 
تمامی نیروهای خود را از ســوریه خارج کند. 
با این حال ترامپ پــس از مدتی تحت تأثیر 
جنگ ســاالران حاکم بر کاخ ســفید نه تنها 
متقاعد به حفظ بخش هایی از نیروی نظامی 
آمریکا در سوریه شــده، بلکه اقدام به افزایش 
ایجاد پایگاه نظامی در شــمال شرق سوریه و 
همچنین بخش های شــمالی عــراق کرد که 
این اقدام با مخالفت گسترده دولت و مردم دو 
کشور روبه رو شده است. گفتنی است پیشتر 
نیز »واسیلی نبنزیا« نماینده روسیه در سازمان 
ملل تأکید کرد کشورهایی که حضور مشروع 
در ســوریه ندارند، باید نیروهای خود را از این 
کشور خارج کنند. وی در گفت وگو با روزنامه 
الشرق االوسط گفت ایران و روسیه به خواست 
دولت ســوریه و با هدف مبارزه با تروریسم در 

خاک این کشور هستند. 

 تشدید وضعیت فوق العاده در پایتخت لیبی؛ طرابلس به اروپا هشدار داد

خطر هجوم 800 هزار آواره بیخ گوش اتحادیه

خبر

جهان: لیبی همچنان شاهد افزایش درگیری میان دو جناح داخلی 
قدرت اســت؛ نیروهای موســوم به »ارتش ملی لیبی« وابسته به 
پارلمان طبرق )شرق( به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر و نیروهای 
متحد »دولت وفاق ملی« در طرابلس )غرب(. در راســتای همین 
افزایش تنش ها، رئیس دولت وفاق ملی لیبی درباره سرازیر شدن 
موج مهاجران به سمت اروپا هشدار داد؛ امری که اروپا از آن نگران 
اســت. اتحادیه پیش از این و به واسطه ادامه بحران در خاورمیانه 
)سوریه، افغانستان، عراق و...( با موج گسترده ای از مهاجران مواجه 
شده و با مشــکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند. فائز السراج 
گفته اســت که جنگ در لیبی ممکن است به سرازیر شدن بیش 
از 800 هزار مهاجر به سمت سواحل اروپا منجر شود؛ بویژه اینکه 

داعش فعالیت خود در جنوب لیبی را ازسر گرفته است.
سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل هم اعالم کرد، 
درگیری های اخیر میان گروه های رقیب در لیبی بر ســر کنترل 
شــهر طرابلس سبب آواره شــدن بیش از 18هزار تن شده است. 
سازمان جهانی بهداشــت نیز از افزایش آمار تلفات و زخمی های 
این درگیری ها خبــر داد. این نهاد همچنین آمــاری از قربانیان 
این درگیری ها و افزایش تعداد آن ها منتشــر کرد. سازمان جهانی 
بهداشت در توییتی نوشت: تعداد کشته ها در لیبی به 1۷۴ و تعداد 
زخمی ها به ۷56 تن رســیده است. این در حالی است که استفان 

دوجاریک، ســخنگوی دبیر کل ســازمان ملل نیز اعالم کرد این 
درگیری ها سایه تهدید جنگ داخلی مشابه با درگیری های سال 

2011 را بر لیبی انداخته است. 
همزمان وزارت کشــور دولت وفاق ملی لیبی وضعیت فوق العاده 
در پایتخت این کشــور را تشــدید کرده و به دستگاه های امنیتی 
برای مقابله با هر گونه تهدیدی علیه امنیت طرابلس، دستور داد. 
»فتحی باشاغا« نیروهای حفتر را به ارتکاب جرایم ضدبشری متهم 
و تأکید کرد که نیروهای ارتش ملی مناطق مسکونی در طرابلس 
و غیرنظامیان را هدف قرار داده اند.  این در حالی است که نیروهای 
حفتر همچنان به پیشروی خود به سمت طرابلس ادامه می دهند 
و در همیــن ارتباط جبهه جدیدی در منطقه الخله با هدف ورود 
به مناطق جنوب طرابلس، گشودند، اما نیروهای »برکان الغضب« 
)آتشفشان خشم( با آن ها مقابله کردند. »برکان الغضب« نام عملیات 
نیروهای وابســته به طرابلس برای مقابله با حمله نیروهای حفتر 
است. نیروهای تحت امر حفتر از یازده روز پیش، عملیات نظامی 
به سمت طرابلس را آغاز کرده اند، اما با مقاومت نیروهای دولت وفاق 
ملی مواجه و هنوز نتوانســته اند این شهر را تصرف کنند. حفتر از 
حمایت های مالی و تسلیحاتی عربستان، مصر، امارات عربی متحده، 
روسیه و فرانسه برخوردار است و حتی گفته می شود خلبانان مصری 
در برخی از حمالت هوایی نیروهای حفتر مشــارکت دارند. مردم 

لیبی اما با برگزاری تظاهراتی در مقابل وزارت خارجه در طرابلس، 
خواســتار احضار سفرای مصر، امارات، عربستان و فرانسه به دلیل 
دخالت کشورشان در امور داخلی لیبی و حمایت از عملیات حفتر 
شدند. تظاهرات کنندگان همچنین از نمایندگان لیبی در سازمان 
ملل، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا خواســتند تا اقدامات قانونی و 
دیپلماتیک در خصوص حملــه نیروهای حفتر به طرابلس اتخاذ 
کنند. در همین حال، غسان سالمه، فرستاده سازمان ملل به لیبی 
در گفت وگو با شبکه »بی.بی.ســی« خاطرنشان کرد که نیروهای 
خلیفه حفتر به دنبال مقابله با تروریسم نیستند، بلکه تالش دارند 
در لیبی کودتای نظامی به راه بیندازند. سالمه افزود: حفتر دستور 
بازداشت فائز السراج، رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی 
و مســئوالن دیگر را صادر کرده که این امر دال بر تمایل وی برای 
اجرای کودتای نظامی است. فرستاده سازمان ملل به لیبی تأکید 
کرد که شماری از کشورها از حدود سه سال پیش به بهانه رویارویی 
با تروریسم از حفتر حمایت می کنند و هدف آن ها چیز دیگری است 

که همان سیطره بر طرابلس است.

 نماینده ویژه سازمان ملل خبر داد
توافق گروه   های یمنی برای استقرار دوباره نیروها در الحدیده

 برنامه ریزی ایاالت متحده برای تداوم حضور نظامی در سوریه
لقمه ای که گلوگیر آمریکا می شود

یادداشت

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
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
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 برنی سندرز، نامزد یهودی انتخابات 2020 آمریکا در حمایت 
از ایلهان عمر نماینده مســلمان کنگره آمریکا که این روزها با 
مخالفت هایی از سوی ترامپ مواجه شده، اعالم کرد که مخالفت 
با کابینه راستگرای اسرائیل به معنای ضد یهودی بودن نیست.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا احتمال برگزاری سومین دیدار 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و کیم جونگ اون، رهبر 

کره شمالی در سال میالدی جاری را رد نکرد.

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در گفت وگویی ضمن هشــدار 
به دولت انگلیس خواســتار تعیین تکلیف برگزیت تا ماه اکتبر 

)مهرماه( شد.

یحیی سریع، ســخنگوی نیروهای مسلح یمن در کنفرانسی 
خبری از موشــکی جدید به نام »بدر.اف« رونمایی و بُرد آن را 

160 کیلومتر اعالم کرد.

جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان، طرح آمریکا برای فلسطین 
موســوم به معامله قرن را به زنجیر تشبیه کرد و گفت،  نگرانی 
از افزایش نفوذ کشــوری در منطقه، همکاری با »شــیطان« را 

توجیه نمی کند.

آمریکا با فروش 500 میلیون دالر تجهیزات نظامی به تایوان موافقت کرد 

بازی با دم اژدها
  جهان  در اقدامی که می توانــد با واکنش منفی جدی از 
سوی چین مواجه شــود، آمریکا با فروش 500 میلیون دالر 
تجهیزات نظامی به تایوان موافقت کرد. بر این اساس وزارت 
دفاع آمریکا اعالم کــرد، وزارت امور خارجه فروش احتمالی 
برنامه آموزش خلبان، حفظ و نگهداری و حمایت لجستیکی 
از جنگنده هــای اف 16 را به تایوان تأیید کرده که هزینه آن 
افزون بر 500 میلیون دالر می شــود. پنتاگون در عین حال 
اعالم کــرد که این فروش پیشــنهادی مربوط به تجهیزات 
و حمایت های بعد از آن ســبب بر هم خوردن توازن نظامی 
پایه در منطقه نمی شود. پیش از این چین در مورد انعقاد این 
قرارداد به واشنگتن هشدار داده بود. فروش نظامی آمریکا به 
تایوان که چین مدعی مالکیت آن است، سبب شده است تا 
روابط بین پکن و واشنگتن در بدترین شکل خود باشد. به نظر 
می رسد ترامپ که با ادعای حمایت از عربستان موفق شده بود 
قرارداد های هنگفت نظامی با سعودی منعقد و به قول خودش 
ریاض را بدوشــد، حال در نظــر دارد این تاکتیک را در مورد 
تایوان اجرا کرده و با ادعای حمایت از این کشــور در مقابل 
چین، قراردادهای سنگین نظامی با هانوی منعقد کرده و با این 
اقدام البی گسترده سالح کشور خود را راضی نگه دارد؛ اقدامی 
که مسلماٌ به مذاق پکن خوش نخواهد آمد. شی جین پینگ 

رئیس جمهور چین پیشتر در هشداری آشکار حق استفاده از 
قدرت نظامی برای تحت کنترل درآوردن تایوان را برای پکن 
محفوظ دانســته بود. تایوان و چین از سال 19۴9 و پس از 
پیروزی »مائو« در جریان جنگ داخلی چین، توسط دو دولت 

جداگانه اداره می شوند. 
ترامــپ که همانند بســیاری از مقامات آمریــکا به بیماری 
چین هراسی مبتالست پس از رسیدن به قدرت جنگ تجاری 
گسترده ای علیه پکن به راه انداخته است. بنابـــر پیش بینی 
مؤسسـات برجسـته مالی جهـان چین در سـال 2030 بر بام 
اقتصاد جهـان می ایسـتد. زمـان بـرای آمریـکا مثـل ابـر در 
حال گـذار اسـت و انگار فرصـت چندانـی بـرای آمریـکا باقـی 
نمانـده تـا بتوانـد جایـگاه اولـی خـود را در جهـان حفظ کنـد. 
ترامپ رئیس جمهور ایـن کشـور و تیمـش می خواهـد بـه 
هـر شـکل که شـده اژدهای زرد را متوقـف کنـند. در راستای 
همین نوع نگرش اســت که روز دوشــنبه »جیمی کارتر« از 
نگرانی ترامپ به واســطه رشد سریع چین پرده برداشت. به 
گفته رئیس جمهور اسبق آمریکا ترامپ در این تماس تلفنی 
با او درباره نگرانی هایش در خصوص چین صحبت کرد. کارتر 
9۴ ساله، چندی پیش نامه ای به رئیس جمهور نوشت و در آن 
درباره مدیریت روابط واشنگتن با پکن توصیه هایی کرده بود. 

بدون تیتر

تحلیل

القــدس العربی: در پی آتش ســوزی در 
نزدیکی مصالی »المروانی« در مسجداالقصی 
که گفته می شود اقدامی عمدی از سوی رژیم 
صهیونیستی بوده است، محمود عباس رئیس 
تشــکیالت خودگردان فلســطین نسبت به 

هدف قرار گرفتن اماکن مقدس هشدار داد.

تایمز اسرائیل: پس از اینکه حزب »لیکود« 
به ریاســت »بنیامین نتانیاهو« توانســت با 
اختالف یک ُکرســی، بیشترین کرسی های 
پارلمــان رژیــم صهیونیســتی را در اختیار 
بگیرد، دیروز 65 نماینده »کنست« )از 120 
نماینده( از نخست وزیری دوباره وی حمایت 

کردند.

روسیا الیوم: عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
عراق امــروز به منظــور دیدار بــا مقامات 

عربستان به ریاض سفر می کند.

رویترز: در مذاکرات صلــح قطر که در ماه 
جاری برگزار می شــود، برای نخســتین بار 

طالبان با نمایندگان زن حاضر خواهد شد.

اعضای  از  یکــی  ســرانجام  بی بی ســی: 
جمهوریخواه تابو را شکست و برای به چالش 
کشــیدن دونالد ترامپ در انتخابات 2020، 
پیش قدم شــد. »ویلیام ولد« فرماندار سابق 
ایالت ماساچوســت که ۷3 سال سن دارد؛ با 
انتشار ویدئویی، خود را رقیب ترامپ معرفی 
کرده، حال آنکه قطعاً برای شکست وی، راه 

پر پیچ و خمی در پیش دارد.

یک  از  چین  مقام هــای  تایمز:  نیویورک 
سیستم مخفی و گســترده هوش مصنوعی 
برای رهگیری اویغورهای مسلمان در سراسر 

کشور استفاده می کند.

کردند  اعالم  ســودانی  منابع  تودی:  راشا 
که عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهور مصر 
بزودی به خارطوم ســفر می کند تا با اعضای 

شورای نظامی سودان رایزنی کند.

هندوستان تایمز: هند یک موشک بلندبُرد 
به نــام »نیربهــای« )Nirbhay( را از یک 
تأسیسات دفاعی در نزدیکی استان »اودیشا« 

)Odisha( آزمایش کرد.

تســنیم: احمد ابوالغیظ، دبیرکل اتحادیه 
عرب اعــالم کــرد، تصمیم آمریــکا در به 
رســمیت شــناختن »حاکمیت« اسرائیل بر 
جوالن اشغالی سوریه تهدیدی برای صلح در 
خاورمیانه بوده و واشنگتن را منزوی می کند.

 آینده ناتو عربی 
در نبود ترامپ مبهم است

مهر: خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع 
مطلع چهارشــنبه 21 فروردین گزارش داد 
که مصر از طرحی به رهبــری آمریکا برای 
تشــکیل »ناتو عربی« با حضور کشــورهای 
عربی همپیمــان منطقه برای مقابله با ایران 
کناره گیری کرده اســت. در همین حال یک 
منبع مطلع عرب هم به رویترز گفته اســت، 
ابهام در خصــوص موفقیت دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تصمیم 
مصر برای کناره گیــری از این ائتالف کمک 
کرد. یک منبع عربســتان ســعودی نیز به 
رویترز گفته اســت که فرایند تشــکیل این 

ائتالف پیشرفت خوبی نداشته است.
دو منبع مطلع دیگر نیز به رویترز گفته اند، 
امنیتی خاورمیانه«  »ائتالف  اعضای  ســایر 
به تالش های خود بــرای ایجاد این پیمان 
سیاســی امنیتی ادامه می دهند و خواهند 
کوشید از طریق دیپلماتیک مصر را از این 
تصمیم منصرف کنند. این منبع گفته است: 
تصمیم مصر هنوز نهایی نشــده است و ما 
همه خواهان بازگشت آن ها هستیم. با این 
حال، رویترز تأکید کرد، مصر تصمیم خود 

را تغییر نخواهد داد.
وزارت خارجه ایاالت متحده نیز روز پنجشنبه 
22 فروردین در واکنش به خبر تصمیم مصر 
به خروج از ائتــالف راهبردی خاورمیانه، که 
به »ناتو عربی« معروف شــده است، از قاهره 
خواست که فرصت ایفای نقش رهبری در این 

اتحاد نظامی منطقه ای را از دست ندهد.
اما ریچارد مورفی، دیپلمات پیشین و کهنه کار 
آمریکایــی در باره تصمیــم مصر گفت: ناتو 
عربی با توجه به عنوان آن، به نظر می رســد 
تالشــی برای یک اتحاد دفاعی مشترک در 
جهان عرب باشــد. ایــن مأموریتی بود که 
اتحادیه کشورهای عربی که قدرت آن به مرور 
زمان کم شده است، به عهده داشت. مصر به 
عنوان رهبر این اتحادیه، ممکن است تالش 
برای تشــکیل »ناتو عربی« را چالشــی برای 
قدرت خود بداند. وی یادآور شــد: تنش ها و 
رقابت های زیادی در جهان عرب وجود دارد 
که تالش برای رسیدن به هدفی تحت عنوان 
»ناتو عربی« را پیچیده می کند. وی همچنین 
تأکید کرد که آینده ناتو عربی با رفتن ترامپ 

نامشخص خواهد بود.
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 اصرار بر اشتباه
تأکید شورای نظامی بر حضور 

سودان در ائتالف سعودی
باشگاه خبرنگاران: شورای نظامی انتقالی 
ســودان تأکید کرد که نظامیان این کشور 
همچنان در ائتالف سعودی علیه یمن باقی 
خواهند ماند. شــورای نظامی که با مصادره 
انقالب مردم سودان ســعی دارد سرنگونی 
نظام عمرالبشیر را با کودتا و سپس استقرار 
حکومتی مورد نظر غرب جایگزین کند، در 
حالی از این تصمیم خود پرده برداشت که 
معترضان سودانی همچنان با ادامه تحصن 
بر انتقال قدرت به دولت مدنی تأکید دارند. 
شــورای نظامی پنجشــنبه گذشــته )22 
فروردین( به دنبال بیانیه ارتش این کشور که 

از سوی وزیر دفاع قرائت شد، تشکیل شد. 

معمای ویکی لیکس؛ روزنامه نگار آزاد یا جاسوس روسی؟
الوقت: پرونده دســتگیری جولیان آســانژ، مؤســس ســایت ویکی لیکس و 
جنجالی ترین شخصیت رسانه ای جهان در یک دهه گذشته، روز پنجشنبه 11 
آوریل با بازداشت وی توسط پلیس انگلیس به محض خروج از سفارت اکوادور 
در لندن بســته شد. وی که از ســوی دولت آمریکا متهم به جاسوسی و تحت 
پیگرد قضایی اســت، در ژوئن 2012 به دلیل ترس از دستگیری و استرداد به 
ایاالت متحده به ســفارت اکوادور در لندن پناهنده شــد. آسانژ در 1999 نام 
دامنه اینترنتی ویکی لیکس را ثبت کرد، اما تقریباً یک دهه بعد افشــاگری های 
این سایت سبب شــهرت جهانی آن شد. در ســال 2010 ویکی لیکس اسناد 
محرمانــه جنگ عراق از جمله ویدئوی کشــتار غیر نظامیان در عراق توســط 
بالگردهای ارتش آمریکا، و افشاگری جنگ افغانستان را درباره درگیری آمریکا 
در این جنگ ها منتشــر کرد. 90 هزار پرونده نظامی در افغانستان، ۴00 هزار 
پرونده در عراق و 250 هزار ســند دیپلماتیک. همچنین در 28 نوامبر 2010 
ویکی لیکس و پنج همکار مطبوعاتی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین 

و ال پایس شروع به انتشار شنودهای غیرقانونی دیپلماتیک آمریکا کردند.
پس از افشای این اســناد محرمانه مقامات آمریکایی شروع به تحقیق با هدف 
محاکمه ویکی لیکس و جولیان آســانژ بنا بر قانون ضد جاسوسی ایاالت متحده 
نمودنــد و همچنین به دولت های همپیمان خود اصرار  کردند تا روند تحقیقات 
جنایی خود را علیه آســانژ به اجرا بگذارند. در همین زمان بود که )ســپتامبر 
2010( پلیس ســوئد تحقیق درباره دو مورد آزار جنسی از سوی آسانژ را آغاز 
کرد. آســانژ در فوریه 2011 در دادگاه بریتانیا برای بازپس فرســتاده شدن به 
ســوئد به منظور پاســخگویی به پرس وجو درباره اتهام جنسی حضور یافت. او 
در پاســخ به بازجویان اظهار داشــت که نسبت هایی که به او داده شده بی پایه 
هســتند و با قرار وثیقه آزادشد، اما از ترس بازداشت مجدد به سفارت اکوادور 
پناه برد. اســناد لو رفته از ســوی ادوارد اسنودن کارمند پیشین آژانس امنیت 
ملی ایاالت متحده آمریکا )اِن اِس اِی( نشــان داد که نگرانی آسانژ درست بوده 
است. مدارک دادگاهی منتشــر شده و اسناد افشا شده توسط اسنودن در می 
 201۴ نشــان می دهند که نام جولیان آسانژ در فهرست افرادی بوده است که 
باید »شــکار شوند«. در همان گزارش آمده اســت که آژانس امنیت ملی ایاالت 
متحــده آمریکا، ویکی لیکس را به عنوان »عنصــر خارجی مخرب« طبقه بندی 

کرده که باید تحت مراقبت جدی باشد.
پس از این بانک ســوئیس اعالم کرد ســرمایه های آســانژ را که افزون بر 31 
هزار یورو بوده بلوکه کرده اســت. این ممنوعیت ها سبب می شدند که دریافت 
کمک های مالی هواداران که تنها راه کسب درآمد و بقای مالی برای ویکی لیکس 
است، غیرممکن شود. محاصره بانکی، ویکی لیکس را در شرایط بسیار مشکلی 
قرار می داد. با این حال در مه 201۷، دادســتان سوئد با دستور توقف تحقیق 
درباره ادعای آزار جنســی آسانژ، حکم بازداشــت او را باطل کرد و در پی این 
رویداد مقامات اکوادور از فراهم شدن شرایط برای خروج آسانژ از سفارت سخن 
گفتند. در این زمینه می توان نقش فشــارهای آمریکا بر این کشور برای اخراج 
آسانژ را بســیار مهم دانست؛ چنان که در ســال 2016 پس از انتشار یکی از 
سخنرانی های خصوصی هیالری کلینتون در گولدن ساکس، اکوادور زیر فشار 

دولت های آمریکا و بریتانیا اینترنت آسانژ را قطع کرد.
در حال حاضر، آســانژ بــه اتهام »توطئه برای هک کــردن رایانه های پنتاگون 
مرتبــط با شــبکه )SIPRNet( « تحت تعقیب قضایی ایاالت متحده اســت. 
این ادعا می گوید که آســانژ به بردلی منینگ )ســرباز آمریکایی که اطالعات 
طبقه بندی شــده را به ویکی لیکس داد( کمک کرده که رمز عبور این سیستم 
اطالعاتی را بشکند. او همچنین متهم به تشویق منینگ برای هک و جمع آوری 

اطالعات بیشتر است.

 استاندارد دوگانه غرب درباره آزادی بیان
دولت های غربی که ید طوالیی در محکوم کردن و اعمال فشــارهای سیاســی 
و اقتصادی بر ســایر دولت ها به دلیل آنچه نبود آزادی بیان و ضرورت حمایت 
از روزنامه نگاران دارنــد، در عمل نه تنها در مورد دولت های عمدتاً دیکتاتوری 
متحد در اقصی نقاط جهان، بلکه حتی نسبت به مردم خود نیز همواره سیاست 

سانسور و نقض آزادی بیان را انجام می دهند.
با این حال آسانژ آمریکایی نیست و شهروند استرالیاست. ویکی لیکس نیز یک 
سازمان رسانه ای مربوط به ایاالت متحده نیست. منتقدان می گویند اگر دولت 
آمریکا برای خود مجوز محاکمه و زندان آسانژ را قائل شود، این امر آغاز رویه ای 
خطرناک برای تحت تعقیب گذاردن هر روزنامه نگاری در هر کجا می باشــد. از 
سوی دیگر اتهام تشویق منینگ به هک کردن اطالعات نمی تواند درست باشد؛ 
چرا که وی پیش از آسانژ اطالعات خود را به نیویورک تایمز و واشنگتن پست 
داده بود که انتشــار نیافت، سپس در اختیار ویکی لیکس قرار گرفت. موضوعی 
که بر مال شــدن آن اعتبار این رســانه ها را خدشه دار کرد و آن ها برای جبران 
موضوع به ســناریوی وابســته کردن آسانژ به روســیه دامن زدند که از سوی 

مقامات اعالم می شد. 
در واقع مقامات آمریکایی برای در امان ماندن از انتقادات بین المللی، به دنبال 
دستگیری آسانژ با عناوین دیگری به غیر از انجام فعالیت روزنامه نگاری هستند. 
آن ها به وی اتهام جاسوسی و ارتباط با روسیه را می زنند. این در حالی است که 
آسانژ جوایز مختلف رسانه ای را به خاطر فعالیت هایش از آن خود کرده است. بر 
همین اســاس جنیفر رابینسون، وکیل آسانژ تأکید کرد که دستگیری او »یک 
مســئله آزادی بیان« اســت؛ زیرا همه چیز در مورد راه هایی است که روزنامه 

نگاران می توانند با منابع خود ارتباط برقرار کنند.«
توپ در حال حاضر در دادگاه انگلستان است. مطمئناً آسانژ چندین ماه برای فرار از 
وثیقه به زندان خواهد افتاد، در حالی که استرداد به پرونده ایاالت متحده ادامه دارد. 
ولی واقعیت تلخ آن است که به جای محاکمه آسانژ در مورد روش کسب اطالعات، 
آنچه باید در اولویت بررســی قرار گیرد، قتل عام، شــکنجه و جنایاتی است که در 

افغانستان و عراق روی داده و ویکی لیکس از آن ها پرده برداشت.
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 انعکاس

عکس نوشت

»قلب پاریس« در آتش سوخت
بخشی از کلیسای تاریخی نوتردام که در مرکز پاریس، پایتخت فرانسه قرار دارد در 
آتش سوخت. به گفته مقام های فرانسوی، آتش گنبد، سقف و دست کم یکی از 
پنجره های بزرگ کلیسا را به کلی نابود کرده، اما آثار تاریخی و هنری موجود در این 
ساختمان پیش از سرایت آتش به محل نگهداری آن ها، از کلیسا خارج شده است. 
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه کلیسای نوتردام را »قلب پاریس« و این اتفاق 
را »یک تراژدی وحشتناک« توصیف کرده و تأکید کرد که آتش نشان ها توانسته اند 
بنای اصلی ساختمان را از نابودی کامل نجات دهند. نتایج اولیه تحقیقات نشان 
می دهد که آتش سوزی عمدی نبوده و احتماالً هنگام تعمیرات در این ساختمان 
رخ داده است. این کلیسا که آغاز ساخت آن به سال 1163 میالدی بازمی گردد، 
از نمادهای اصلی پایتخت فرانسه به شمار می آید. کلیسای نوتردام هر ساله میزبان 

میلیون ها گردشگر است. در این حادثه به بازدیدکنندگان آسیبی نرسیده است.

 ادامه تقابل شرق و غرب افتضاح انتخاباتی در ترکیه مقاومت نتیجه داد
پیروزی اسرای فلسطینی 
پس از 8 روز اعتصاب غذا

ایلدریم خواستار برگزاری 
انتخابات مجدد در استانبول

مسکو از قطع تمامی 
همکاری ها با ناتو خبر داد

فارس: اســرای فلسطینی پس از هشت 
روز اعتصاب غذا، سرانجام دیروز سازمان 
زندان های صهیونیستی را تسلیم شروط 
و خواســته های خود کردند. اصلی ترین 
خواسته های اسرای فلسطینی عبارت است 
از: برداشتن دستگاه پارازیت از بخش های 
زنــدان، نصــب تلفن هــای همگانی در 
محوطه های زندان و لغو ممنوع المالقاتی 
صدها اسیر فلسطینی. اسرای فلسطینی 
پــس از بی نتیجه مانــدن گفت وگوها با 
مدیریت زندان های اســرائیل، از دوشنبه 
گذشــته اعتصاب غذایی را در قالب نبرد 

»کرامت 2« آغاز کردند.

مشرق: اگرچه بیش از دو هفته از برگزاری 
انتخابات محلی شهرداری های ترکیه در 31 
ماه مارس می گــذرد، اما همچنان نتایج در 
استانبول، مهم ترین کالنشهر ترکیه درهاله ای 
از ابهــام باقی مانده، مســئله ای که مردم را 
کالفه کرده اســت. در همین راستا بنعلی 
ایلدریم، از نزدیــکان اردوغان و نامزد حزب 
حاکم عدالت و توسعه در استانبول به علت 
بروز تخلفات گســترده در جریان انتخابات 
خواستار ابطال انتخابات گذشته و برگزاری 
انتخابات مجدد در ترکیه شــد. پیش از این 
حزب عدالت و توسعه، خواستار بازشماری آرا 

و تجدید انتخابات شده بود.

ایسنا: معاون وزیر خارجه روسیه اعالم کرد 
مسکو تمام همکاری هایش را با ناتو قطع کرده 
است. الکساندر گروشکو، اعالم کرد: ناتو دیگر 
رویکرد مثبتی نسبت به روابط با روسیه ندارد؛ 
وضعیت کنونی بازتاب وضعیت دوران جنگ 
سرد است. پیشتر برخی مقامات آمریکا با ابراز 
نگرانی هشدار داده اند در صورت نبود ارتباط 
»اشتباهات و سوءبرداشت ها«می تواند منجر 
به جنگ هســته ای شود.ناتو همکاری اش با 
روســیه را در بهار 201۴ در پاسخ به الحاق 
کریمه به مسکو به حالت تعلیق درآورد. از آن 
زمان تا کنون تنش ها میان دو طرف گسترش 

یافته است.
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