
جوان انقالبی 
ما  می توانیم 
رامحقق کند

 تولیت آستان قدس رضوی در جمع جوانان:  

 

طلوع خورشید عدل و مهربانی 
بُوِر یادداشت اختصاصی آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی به مناسبت عید بزرگ نیمه شعبان  اندیشه  بسم اهلل الرحمن الرحیم قال اهلل تعالي: »َو لََقْد َكَتْبَنا فِي الزَّ

الُِحوَن إِنَّ فِي هَذا لََباَلغاً  ْكِر أَنَّ الْْرَض يَِرثَُها ِعَبــاِدَي الصَّ ِمــْن بَْعِد الذِّ
 لَِقْوٍم َعابِِديَن«. با عرض تبريک میالد پر خیر و بركت و مسعود حضرت 

 ............ صفحه 11بقیة اهلل االعظم ارواح العالمین له الفداء به...

سیمای عارفانه یک  فقیه سیاستمدار خدمت به وحدت
سیل مهربانی وخدمت 
باید ادامه داشته باشد

15 10 2
گفت وگو با احمد شریف زاده کارگردان مستند »آن زمستان« 

پرتره ای از آیت اهلل مصباح 
روایت محسن احمدیان، طلبه مشهدی 

که کلیپ    فعالیت جهادی اش در سیل آق قال را همه دیده اند
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به بالیای طبیعی اخیر گریبان گیر کشور: 
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یادداشت  روز
 دکتر حامد حاجی حیدری

كسانی در يک خط و ربط سیاســی، برنامه »دورهمی« و مهران مديری را از باب 
نقدهايی كه بیش از حد تند و تیز توصیف می كردند، تخطئه می كنند و از مديران 
صدا و سیما كه مرغ عروسی و عزای آنان شده اند، می خواهند تا مهران مديری را 
توبیخ، و بیش از توبیخ، حذف كنند. همین خط و ربط سیاســی حامی دولت و 

معارض با صدا و سیما، رامبد جوان را »پوست كلفت«...

درنگی درباره گفتمان انتظار و مهدویت در گام دوم انقالب اسالمی، ماجرای»دورهمی«، »نود« و»خندوانه«
به مناسبت »روز جهانی مستضعفین«

انتظار؛امیدوارانه،انقالبی،آیندهنگر
 ............ صفحه 2

 آستان  جمعی از جوانان و فعاالن فرهنگی، علمی، قرآنی، هنری و سیاسی همزمان با روز 
 ............ صفحه 3جوان، با تولیت آستان قدس رضوی ديدار و گفت وگو كردند...

چرا مخالفان تشکیل 
وزارت بازرگانی به یکباره 

همسو با دولت و موافق 
این طرح شدند؟

تشکیک 
در عدم تفکیک

واکنش ها به سوءاستفاده های 
واشنگتن از وابستگی 

کشورها به دالر 
جدی می شود

افزایش تمایالت 
به »دالرزدایی«

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 7

: aپیامبر
در این شب )نیمه شعبان( 

روزی ها تقسیم و 
اجل ها نگاشته و 

حاجیان سال تعیین 
می شوند 

مصباح المتهجد
 842

والدت با سعادت قطب عالم امکان حضرت بقیه اهلل االعظم f بر عموم آزادگان عالم مبارک باد

 ............ صفحه 11
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

نيروهاى مسلح در راه كمك به مردم هر كارى كه بتوانند انجام مى دهند    اخبار: فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران گفت: نيروهاى مسلح در راه خدمات رسانى به مردم هر كارى كه از دستشان 
برمى آيد انجام مى دهند. سردار قاسم سليمانى در جريان بازديد از مناطق سيل زده شادگان در جمع خبرنگاران اظهار كرد: گاهى نيروهاى مسلح نياز به كمك پيدا مى كنند و مردم براى كمك و مساعدت مى آيند و جانفشانى 

مى كنند. وى افزود: امروز هم مردم نياز به مساعدت دارند و نيروهاى مسلح به آنان كمك مى كنند. وى به منظور بررسى وضعيت سيالب احتمالى وارد آبادان شد و از جاده در خطر سيل آبادان -ماهشهر بازديد كرد.

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

امام جمعه مشهد در خطبه هاى نماز 
جمعه اين شــهر كه در جوار بارگاه 
منور رضوى برگزار شــد، بــا بيان اينكه در 
جريان سيل اخير براى برخى خانواده ها فقط 
لباس تنشان باقى مانده و تمام سرمايه آن ها 
نابود شده است، گفت: دولت و مردم همچنان 

پاى كار باشند.
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى در خطبه اول 
با اشــاره به سالروز سعادت بار والدت منجى 
عالم بشريت، وجود مقدس امام زمان(عج) و 
با اشاره به برگزارى اجتماع عظيم منتظران 
ظهور كــه فردا همزمان بــا ميالد حضرت 
مهدى (عج) از ساعت 9 صبح از ميدان شهدا 
به ســمت حرم مطهر برگزار خواهد شد، از 
مردم خواســت در اين مراسم حاضر شوند. 
عضو مجلس خبرگان رهبرى تصريح كرد: 
برخــى از برادران و خواهران ما وقتى به اين 
اجتماع دعوت مى شوند، به عنوان يك جشن 
در آن حاضر مى شوند و با اين رويكرد به آن 
نگاه مى كننــد، در حالى كه 
آنجا، مراسم استغاثه و التماس 
به درگاه ذات مقدس پروردگار 
و درخواســت از وجــود امام 
هشتم براى نزديك كردن فرج 
ميوه دلشان است. وى با اشاره 
به اين مسئله كه در ميان ائمه 
ما، امام رضا(ع) توجه زيادى به 
حضرت مهدى(عج) داشتند، 
تأكيــد كــرد: نــام حضرت 
برده مى شد،  مهدى(عج) كه 
و  مى ريختند  اشــك  ايشان 
دست بر ســر قرار مى دادند و 
اين قنوت مــا در نماز جمعه 
نيز دســتور حضرت رضا(ع) 
اســت كه دعايى در آن بخوانيد كه مربوط 
به وجود مقدس امام زمان(عج) اســت. اگر 

ناله ما در درگاه خدا ارزش ندارد، دعاى امام 
هشتم در درگاه خداوند متعال ارزشمند است 
و اميدواريم هرچه زودتر چشم ما به جمال 
حضرت روشن شــود. آيت اهللا علم الهدى با 
بيان اين مسئله كه هر سالى كه مى گذرد و 
به نيمه شعبان نزديك مى شويم، فراز ديگرى 
از مســئله ظهور و فرج براى ما باز مى شود، 
تصريح كرد: مقام معظم رهبرى در بيانيه گام 
دوم انقالب فضاى ديگرى در مسئله ظهور و 
فرج براى ما گشودند؛ ظهور امام براى ما يك 
حادثه نيست و دشمنان تصور مى كنند مردم 
منتظر حادثه هستند تا دنيا پر از عدل و داد 
شــود؛ اگر ظهور حادثه بود، تاكنون رخ داده 
بود؛ ظهور امام زمان(عج) يك فرايند است كه 
از جايى شروع و به ظهور تمام مى شود و اين 
واقعيتى است كه مقام معظم رهبرى در بيانيه 

گام دوم انقالب براى ما مشخص فرمودند.

 رسالت ما در 40 سال دوم انقالب 
تشكيل دولت و جامعه اسالمى است

عضو مجلس خبرگان رهبرى خاطرنشــان 
كرد: پنج مرحله مقــام معظم رهبرى براى 
اين فرايند در اين بيانيه مشخص فرمودند كه 

مرحله نخست انقالب اسالمى است؛ مرحله 
دوم نظام اســالمى اســت كه تشكيل شد؛ 
مرحله سوم دولت اسالمى و مرحله چهارم، 
جامعه اسالمى اســت كه اين دو رسالت ما 
در 40 ســال دوم انقالب است؛ در 40 ساله 
اول انقالب پيروز و پاسدارى و نگهبانى شد و 
نظام اسالمى شكل گرفت و پايش ايستاديم 
و 40 ســال دوم، دولت اسالمى است كه ما 
بايد تشــكيل دهيم. نماينــده ولى فقيه در 
استان خراسان رضوى با اشاره به اينكه جامعه 
اسالمى را نيز ما بايد تشكيل دهيم و نمونه 
آن در ميان جوامع اروپايى شده و آمريكايى 
آن وجود نــدارد، گفت: اين ها نمونه جامعه 
دزدى و درندگى و پاره پاره كردن آدم است 
و جامعه اسالمى نيست؛ اين جامعه اسالمى 
را ما بايد شكل دهيم؛ يك حادثه سيل شكل 
گرفت؛ مقام معظــم رهبرى چندماه پيش 
فرمودند در گام دوم، جوانان جلودار هستند و 
در اين سيل، نمودار تشكيل جامعه اسالمى را 

ديديم و جلودارش هم جوانان بودند.
وى افزود: برنامه هايى كه در قضيه سيل رخ 
داد و اگــر عكس ها و فيلم هايش را ببينيد و 
به رخ مردم دنيا بكشيد؛ در روى كره زمين 

هيچ ملت و مردمى اين نقشه ها و منظره ها 
را در تاريخ و اجــداد و نياكان و تاريخ ملت 
خود ســراغ ندارند؛ طلبه يعنى ســرباز امام 
زمان(عج)؛ 6000 طلبه جوان در اين سيل به 
مردم كمك مى كردند؛ قدم هاى تميز كردن 
خانه ها را جوانانى برداشــتند كه در خانه و 
خانواده خودشان اين كار را نمى كردند و اين 

نماد جامعه اسالمى است.
آيت اهللا علم الهدى تصريح كرد: قضيه سيل 
اما عميق تر است و تمام نشده؛ اين طور نباشد 
كه يك سيل مهربانى و خدمت بيايد و با اتمام 
سيل، خدمت و مهربانى هم تمام شود؛ روز 
گذشــته در مناطق سيل زده كالت حضور 
يافتم و خانواده اى فقــط لباس تنش باقى 
مانده و هيچى ندارند؛ اين ها خانه و زندگى 
و لباس و اسباب و فرش مى خواهند؛ سرمايه 
برخى از اين ها صفر شده؛ آقايى مى گفت يك 
عمر زندگى كردم و حاصل آن يك كاميون 
بود كه در اين سيل نابود شد و خانه هم ندارم 
و هيچى ندارم. بايد همين طور بماند؟ عمر 
را كه نمى شــود از سر گرفت. چگونه و كجا 

سرمايه و زندگى درست كند؟ 

 اين سيل مهربانى بايد ادامه يابد
نماينده ولى فقيه در اســتان خراسان رضوى 
خاطرنشان كرد: سيل مهربانى و خدمت بايد 
ادامه داشته باشد، عزيزان مسئول ما با عمق 
بيشترى بايد برسند؛ خيلى راه ها و امكانات 
بود كه مردم به اين بال مبتال نشــوند و اگر 
برنامه ها اجرا مى شد اين مشكالت به سر ما 
نمى آمد، اما اكنون بايد پيگيرى كنيم. در اين 
مسئله همه بايد كمك كار باشند و فقط بحث 
دولت نيســت؛ جوانانى كه اصالً مسئوليت 
نداشتند حضورشان بيشتر از حضور كسانى 
بود كه مكلف بودند و البته اين بايد ادامه يابد 

و اين نماد تشكيل جامعه اسالمى است.

امام جمعه مشهد با اشاره به بالياى طبيعى اخير گريبان گير كشور: 

سيل مهربانى و خدمت بايد ادامه داشته باشد

 ما ايرانى ها بايد به رحمت بى كران الهى شــكرگزار باشــيم و از طرفى نسبت 
به تدابير بعضى از مســئوالن و مديران هم تشكر كرد. الحق كه تفكر و مديريت 
مديران نتيجه بخش بود و تحقق پيداكرد؛ چون بى خيالى و عدم مديريت سبب 
بروز تخريب ها و سيل ويرانگر شد. خسارت آن كمتر از جنگ نيست، به مسئوالن 
و مديران خسته نباشيد بايد گفت؛ چون مردم براى كمك به سيل زدگان مثل 
دوران دفاع مقدس داوطلبانه به ميدان آمدند و مسئوالن را به ميدان آوردند. اين 

هنر مسئوالن و مديران هرگزفراموش شدنى نخواهد بود. 09150008919
 خداوند اراده كرده است از طريق انقالب ايران كه بر اساس اسالميت پايه گذارى 
شده اســت، اســالم را بر اين كره خاكى حاكم كند، همچنان كه اراده كرد در 
عربستان تأسيس شود، حاال هزاران ترامپ ديوانه هم باشد، نمى توانند خدشه اى 

بر اين نظام وارد كنند. 09150001136 
 آقاى روحانى ما از عملكرد هفت ساله شما و دولتتان اصالً راضى نيستيم؛ چون 
در اين مدت نه فقط بارى از دوش مردم شــهيدپرور ايران بر نداشتيد كه تمام 
بدهى هاى دولتتان را انداختيد روى دوش مردم و با مرفهين بى درد و ثروتمند كه 
با احتكار ارزاق عمومى مردم و انبار كردن آن و آوردن قحطى كاذب دربازار دست 
به يكى شديد و دست آقازاده ها را در خالى كردن بانك ها بازگذاشتيد و مردم را 
تحت فشار گذاشتيد و مجبوركرديد قبض هاى آب، برق، گاز و تلفن را 500 درصد 

گران تر بدهند.09360002804
 بــا ايــن وضعيت آب وهــوا، نيروى دريايى و ســازمان كشــتيرانى در كل 
كشــور بايد شــعبه ايجاد كنند، در مواقع ســيل به موقع به آســيب ديدگان 
امدادرســانى كنند يا جمعيت هالل احمر در كل كشــور واحد قايقرانى داشته 

باشد.09190004590 
 از رياست محترم قوه قضائيه تقاضامندم مديران حاضر و سابق شهردارى مشهد 
را كه با بى فكرى به ســاخت كمربندى جنوبــى و تخريب منابع طبيعى، براى 
منفعــت يك عده خاص ضرر و زيان زيادى به بيت المال زدند، محاكمه نمايند. 

باتشكر.09150007864
 به نظراين حقيرگران شــدن دالرويورو نبايد تأثير آنچنانى و يا هيچ تأثيرى 
درقيمت مسكن و ساختمان داشته باشد؛ چون 1) همه مصالح اصلى آن مانند آجر، 
شن، گچ، سيمان، آهن در داخل كشور عزيزمان وجود داشته و هست كه حدود 0 
تا 20 درصد در قيمت مسكن اضافه شود، در صورتى كه حدود200 درصد طورى 
كه غيرموثق شنيده ام تورم مسكن شده است. 2) شبكه اى نامحسوس وجود دارند 
كه به صورت هماهنگ در سطح كشور عزيزمان با آوردن داليلى بى اساس مانند 
گران شدن دالر و يورو و... سبب ايجاد تورم كاذب خيلى زيادى در نرخ مسكن و... 
و بى ثباتى اقتصادى گرديده و مى گردند. 3) كارشناسان محترم با توجه به قيمت 
خريدو فروش در سال هاى گذشته، قيمت واقعى مستغالت و... را با اسكن قولنامه 
خريد و فروش و اجاره در ســال هاى پيش را درسيستمى وارد نمايند ودر مواقع 
خريد و فروش از نرخ واقعى خريد و فروش در سال هاى پيش و يا نرخ كارشناسى 
شده منازل جديد در سال اخير استفاده فرمايند. 4) كارشناسان محترم و عزيز 
بررسى فرمايند در صورت امكان قيمت هاى مستغالت و اجاره منازل و غيره را به 
طريق فوق مى توانند كاهش محسوسى تا قيمت واقعى و صحيح و نزديك قبلى 

آن نمايند. 09150004760

از بانك مركزى
تا وزارت مخابرات

يكى از مهم ترين امورى كــه بر روى منابر به 
ما آموخته اند؛ «حق الناس» بوده است. روشن 
اســت اين مقوله وقتى رعايــت آن از جانب 
حكومت اســالمى باشــد، اهميتى دو چندان 
مى يابد. در البه الى اخبار تأســفبار اين روزها 
از ســيل و تحريم و هجوم ملخ و امثالهم، يك 
ترجيع بند ثابت به همراه خبرهاست و آن هراس 
از كمبود بودجه براى ترميم اين زخم ها. در اين 
واويالى نياز به قناعت و اهميت هر يك ريال و 
دالر براى خزانه ملت، گاه اخبارى به رســانه ها 
درز مى كند كه پاك اسباب يأس ملت مى شود. 
در حالى كه مرتب ما روزنامه نگاران به خويش 
نهيب مى زنيم كه در چنين برهه اى حتى دست 
از انتقادهاى مستند و منطقى نسبت به دولت 
بشــوييم، ولى با تأسف نكاتى پيش مى آيد كه 
صاحب هر قلم احساس مى كند اگرچه انتقادى 
تلخ و گزنده شايد محســوب شود، اما پنهان 
كردن آن جفا به ملت و مملكت اســت. از آن 
جمله است اظهارات اخير جناب آقاى توكلى كه 
اگر دقيق است واى بر ما و اگر نيست واى بر او!
بتازگــى نماينده ســابق تهــران در مجلس، 
جناب آقاى توكلى كه ســوابق او بر پاكدستى 
و صراحتش داللت دارد، پس از پرداخت هزاران 
هــزار ميليارد تومان از جيــب بانك مركزى و 
چه بهتر اســت بگوييم دقيقاً از جيب مردم به 
سپرده گذاران تعاونى قرض الحسنه ثامن الحجج، 
بنا بود اموال منقول و غيرمنقول اين مؤسسه 
مالى فروخته شــده و بدهــى بانك مركزى يا 
همان بدهى مــردم تأديه شــود. دارايى اين 
مؤسسه بيشــتر به صورت اموال غيرمنقول و 
ملك و زمين و... اســت. حاال اعالم كرده اند بنا 
شده اين اموال به قيمت دوم ارديبهشت 97 به 
يك بانك خصوصى واگذار شده و آن بانك در 
عوض پرداخت طلب باقيمانده طلبكاران خرد و 
كالن مؤسسه مذكور را متقبل شود! آقاى رئيس 
جمهور! وزير محترم اقتصاد! دلسوزان مملكت 
و امــوال مردم! در اين ميــان بانك مركزى از 
جيب ملت 23 هزار ميليارد تومان بدهى اين 
مؤسسه را در سال هاى اخير پرداخت كرده. اگر 
تمام دارايى آن را براى تســويه تََتمه بدهى به 
يك بانك خصوصى بدهند، پس تكليف آن پول 
بى زبان مردم چه مى شــود؟ آيا زد و بندى در 
كار است يا به قول آقاى توكلى بوى خيانت از 
اين تصميم حيرت آور مى آيد. نگذاريد اين رفتار 

خطرناك اجرايى شود.
بارى بى اعتنايى به حق الناس در اين ملك تنها 
به تبادل خاموش اين ارقام خالصه نمى شــود. 
اگر مثال بزنم مثنوى هفتاد من مى شــود. من 
مــادرم در كرج تنها زندگــى مى كند، بيمار و 
كهنســال. صبحى از خواب برخاستم و ديدم 
بارها شماره اى از كرج به گوشى ام زنگ زده. دلم 
ريخت. گفتم، تمام شد. حتماً همسايه ها يا از 
بيمارستان زنگ زده اند و اتفاقى افتاده. تماس 
گرفتم. خانمى جواب داد. هراسان گفتم شما 
چند بار از صبح به شماره من زنگ زده ايد. فالنى 
هستم. گفت: بله! ما پكيج هاى تصفيه آب داريم 
با بهترين قيمت و... گفتم خدا لعنتشان كند. 
در همان روز براى اقالم تبليغاتى ديگر پنج بار 
اين رفتار تكرار شد. دوستى مى گفت بر اثر يكى 
از همين تماس هاى بى موقع در زمان رانندگى 
و شماره مشــابهى كه منتظر تماس مهمش 
بوده، تصادف كرده و يكى از اعضاى خانواده اش 
را از دســت داده است. آقاى جهرمى! اين ها با 
اجازه چه كســى وقت و بى وقت به شماره هاى 
خصوصى مردم زنگ مى زنند؟ شما چكاره اى؟ 
باز مى گويند از دولت در اين برهه انتقاد نكنيم!

فتاح :
مديريت غلط سدها عامل 

سيل خوزستان بود
ايسنا: رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) در 
سخنان پيش از خطبه نماز جمعه تهران درباره 
آمار كمك رسانى به سيل زدگان و تدابير كميته 
امداد گزارش داد. پرويز فتاح گفت: 10 هزار واحد 
مسكونى بايد ساخته شود و 20 هزار واحد هم 
تعميرات اساسى نياز دارد. وى ادامه داد: با آنچه 
تاكنون در قالب خبر و اطالعيه در رســانه ها و 
شبكه هاى مجازى پخش شده، مردم در مجموع 
120 ميليارد تومان از طريق كميته امداد به ما 
كمك كردند كه 41 ميليارد تومان به صورت 
نقــدى و 79 ميليارد تومان به صورت كاال بود. 
رئيس كميته امداد ضمن تشكر از كمك هاى 
بى دريغ رهبرى افــزود: تمام خريدهاى ما كه 
خودمان انجام داديم و آن ها كه متقاضى بودند 
در قالــب خريد كاالى ايرانى بوده كه به توليد 
ملى كشور كمك شود. ستاد اجراى فرمان امام 
هم بزرگوارى كردند و 3000 بسته شامل فرش، 
يخچال و لوازم خانگى به ما تحويل دادند. فتاح 
تصريح كرد: كار اصلى ما از اين به بعد احداث 
و تعمير خانه هاست كه براى جبران خسارات 
دســت كم به 1000 ميليارد تومان نياز داريم. 
فتاح افزود: من به عنوان كســى كه متخصص 
آب است و مدتى هم وزير نيرو بوده، مى دانم كه 
مى شد اين حادثه در خوزستان رخ ندهد. حتماً 
پيش بينى ها در مديريت مخازن سدها اشكال 
داشته است. در خوزستان نيازها متفاوت است. 

خبر

صداى مردم   

ماجراى «دورهمى»، «نود» و «خندوانه»
كســانى در يك خط و ربط سياسى، برنامه «دورهمى» و مهران مديرى را از باب 
نقدهايى كه بيش از حد تند و تيز توصيف مى كردند، تخطئه مى كنند و از مديران 
صدا و ســيما كه مرغ عروسى و عزاى آنان شده اند، مى خواهند تا مهران مديرى 
را توبيخ، و بيش از توبيخ، حذف كنند. همين خط و ربط سياســى حامى دولت 
و معارض با صدا و سيما، رامبد جوان را «پوست كلفت» خطاب مى كنند، از بس 
در مقابل توبيخ ها و سانسورها تاب آور بوده است و همان افراد با همان خط و ربط 
سياسى، حول برنامه «نود» كه سبك انتقادى اش خطاب به بزرگان فوتبال كشور، 
به مراتب از مهران مديرى در «دورهمى» تندتر و گزنده تر بوده اســت، خواهان 
مداراى مطلق مديران صدا و ســيما در قبال مديريت ناپذيرى اين برنامه هستند. 
صرف نظر از تناقض آشــكارى كه در اين واكنش هــاى به طور عمده توييترى و 
اينستاگرامى نهفته است، يك چيز، جاى پرسش دارد: چرا سطح خشونت گفتارها 
در اطراف اين موضوع و ســاير موضوعات تا اين اندازه باالســت؟ اين جماعت به 
خودشــان هم رحم نمى كنند و هر از گاهى همديگر را هم نوازش مى دهند. اين 
وضع و حال، براى ما مايه افسوس است؛ براى ما كه ايام يكدلى و هم افزايى جنگ 
را تجربه كرده ايم، يا اين روزها در اربعين و اردوهاى جهادى همچنان همان الگوى 
همدلى و هم افزايى را مكرر مى يابيم. براى ما مايه افسوس است؛ چرا كه استعدادها 
و نبوغ هايى كه مى توانند با هم افزايى كارهاى بزرگى را به سرانجام برسانند، مشغول 

ساييدن يكديگر شده اند و به يكديگر مجال رشد نمى دهند.
شواهد متعددى نشان مى دهند كه توش و توان انسانى در كشور ما كه باالترين 
تراكم مهندس جهان را در پايتخت خود تجربه مى كند، غير عادى، بلكه فراعادى 
اســت. اين موضوع، داليــل متعددى دارد، از جمله اينكــه يك جامعه انقالبى، 
بخصوص در پس سياستى كه بر نظام آموزش و پرورش خود تمركز بسيار داشته 
است و باالترين بودجه عملياتى خود را در تمام بودجه هاى سنواتى، به اين نظام 
آموزشى تخصيص داده است، بلندنظرى ها و جاه طلبى هاى بسيارى را بر مى انگيزد؛ 
گواه اين تمركز موفق بر آموزش را مى توان در شمار باالى المپيادى هاى برتر ايرانى 
در سال هاى متمادى و متوالى دانست. به هر حال، انكارناپذير است كه در مقياس 
مقايسه جهانى، استعدادهاى انسانى اين موطن، فراعادى هستند و اين، عالوه بر 
استعدادها و آموزش برتر در اين كشور، به جوهر انقالب هم مربوط است. انقالب، 
ذاتاً نسل هايى را پس از نسل ها، انگيزه مند مى كند تا سقف آسمان را بشكافند و 

طرح هاى نو براى بن بست گشايى از ساز و كار جهان براندازند. ولى،...
اما، وفور توان انسانى، در عين آنكه مى تواند براى رشد و توسعه يك كشور مفيد 
باشد، مى تواند منجر به پديده شناخته شده اى با عنوان «نبوغ بيش از حد» شود. 
مشكل اين است كه افراد پر توان در كنار هم، به قدر كافى «قابل مديريت شدن» 
نيستند. آن ها نمى توانند در قالب هاى اجتماعى با يكديگر همساز شوند و اگر در 
مجاورت ساير افراد پر استعداد قرار گيرند، به اصطكاك مى پردازند. بدين ترتيب 
است كه در چنين مجموعه هايى، سطح تنش باالست. اين ديدگاه تا اندازه اى نشان 
مى دهد كه چرا سطح خشونت كالمى ميان نخبگان و بخصوص جوانان جامعه ما، 
بويژه در متن شبكه هاى اجتماعى، تا اين حد باالست. آن ها بدون آنكه اذعان كنند، 
در عمل ساير استعدادها را مزاحم رشد خود مى پندارند. در چنين شرايطى، افراد يا 
به انزوا رو مى آورند و ارتباطاتى كه براى گسترش توانشان ضرورت دارد نمى گيرند، 
يا در يك بيش فعالى پرخاشگر، در صحنه شبكه هاى اجتماعى ظاهر مى شوند و 

مدام ديگران را مى گزند و براى رسيدن به اهداف خود پس مى زنند.
در تيم هاى پرســتاره، هر كدام از پرچمــداران، نيازمند حفظ موقعيت و محكم 
كردن جاى پاى خود هســتند. اين خواسته هاى موازى عموماً سبب ايجاد تنش 
و اصطكاك در ميان نقش هاى كارى شده و پويايى گروه را تهديد مى كند. مدام، 
نســبت به تعريف و ساختار گروهى و نقش هر فرد در آن و نيز، اختصاص قلمرو 
عملكردى به هر يك از اعضاى جامعه اختالف به وجود مى آيد. تعيين راهبرد هاى 
تصميم گيرى، مدام به محل تعارض و تخاصم تبديل مى شود. شايد به اين دليل 
باشــد كه يك تيم پر ستاره، بيش از تيمى متشــكل از افراد عادى تر، در معرض 

مناقشه بر سر قدرت قرار دارد.
از اين قرار، هر چه شــمار افراد توانمند و مســتعد در يك گروه و واحد اجتماعى 
افزون تر باشــد، اصوالً بايد سطح حكمت منتهى به سعه صدر در ميان نفوس آن 
موطن گســترش يابد. از اين گذشته، يك راهبرى سياسى پر نبوغ و متين براى 
اداره چنين موطنى ضرورى است؛ طورى كه مقبوليت عام يابد و بتواند در مواقع 
ضرورى به رقابت ها فرمان ايســت بدهد. اين، مهم ترين راه حل اســت و هم نياز 
به مردمى حكيم و متين دارد و هم نياز به سياســتمداران حكيم و متين. غير از 
اين، جامعه بر لبه تيغ خواهد بود، همان طور در مناقشــات كوبنده اين روزهاى 
«دورهمى»، «نود» و «خندوانه» معلوم است، مردم رها شده در متن شبكه هاى 
اجتماعى، هيچ مالحظه اى را براى منكوب ساختن يكديگر مراعات نمى كنند. تك 
تك ما در اين زمينه وظيفه داريم؛ نبايد شرايط را طورى رقم بزنيم كه نسل جديد 
اين كشور براى در دست گرفتن سمت هاى «دورهمى»، «نودى» و «خندوانه اى» 
و طرح استعدادها تا اين اندازه لكنت بيابند و از هراس حمالت بى رحمانه مقدر، 
به لكنت زبان دچار شوند. بايد كسانى پيدا شوند تا در مسير مهران مديرى، عادل 
فردوسى پور و رامبد جوان، جايگزين شوند و مسيرهاى آينده را با خالقيت بيشترى 
بگشايند. با اين بساط و اين سطح از خشونت، اين توالى نسلى با خسارت بااليى 

همراه خواهد بود و مطلقاً برازنده ما نيست.

شماره پيامك: 30004567

حجت االسالم والمسلمين صديقى در خطبه هاى نماز جمعه تهران:رئيس قوه قضائيه در سفر به خوزستان:
اروپايى ها دست كمى از آمريكا ندارندپيگير پرداخت سريع خسارات سيل زدگان هستيم

ميزان: آيت اهللا رئيســى كه به منظور بررسى 
شرايط ســيل زدگان به خوزستان سفر كرده 
است، در جلسه شــوراى هماهنگى مديريت 
بحران اين استان در سخنانى پيام حضور فراگير 
مردم در امدادرسانى به سيل زدگان را همدلى 
ملت ايران در شــرايط دشــوار دانست. رئيس 
دســتگاه قضا اظهار داشــت: در حوزه امداد و 
نجات اقدامات خوبى در استان خوزستان انجام 
شده كه بايد از همه مسئوالن و مردم قدردانى 
و تشكر كرد. وى با اشاره به بخش دوم كار شامل 
بازســازى زندگى مردم و پرداخت خسارت ها، 
ادامه داد: پيگير خواهيم بود كه خسارات مردم 
تا جايى كه امكان دارد و امكانات موجود است، 
با سرعت جبران شود. رئيس قوه قضائيه تصريح 
كرد: مسئله بازسازى و برگشت زندگى مردم به 
حالت عادى را مسئوالن دنبال خواهند كرد و 
فكر مى كنم در برخى نقاط وضعيت به گونه اى 
است كه بزودى شرايط به حالت عادى برگردد.

آيت اهللا رئيســى خاطرنشــان كرد: نكته مهم 
اين اســت كه پس از عادى شــدن وضعيت، 
در جلســه اى با حضور مديران يك بازنگرى به 
شرايطى كه ايجاد شد و اقداماتى كه بايد مى شد 
و اقداماتى كه بعداً صورت گرفت، بشــود. وى 
خاطرنشــان كرد: اين نگاه به اين شرايط ما را 

براى مسائل آينده آماده مى كند، در بحث پدافند 
غيرعامل در موضوع مديريت برخورد با بحران ها 
اين موضوع كامالً براى مســئوالن ذيربط قابل 

بررسى است.
آيت اهللا رئيسى افزود: الزم است دولت و مديران 
محترم در وزارت نيرو و بخش هاى مختلف و 
دانشگاه ها از بعد علمى، آسيب شناسى را انجام 
دهند. وى سرعت عمل براى انجام اقدامات را 
مورد توجه قرار داد و گفت: آسيب شناسى در 
اين زمينه مهم است و بايد همه را دغدغه مند 
كند. رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: بناى 
ما در دستگاه قضايى همكارى با دستگاه هاى 
اجرايى در ضمن حفظ استقالل قضايى است، 
در اين قضيه سيل اخير كه در برخى استان ها 
رخ داد، به رئيس ســازمان بازرسى مأموريت 
داديم كه آسيب شناســى را با جديت دنبال 
كند و ايــن كارشناســى دور از نظر مديران 

نخواهد بود.

تهران  جمعــه  نماز  موقــت  خطيب  مهر: 
با اشــاره به اقدام رژيم تروريســتى آمريكا 
عليه ســپاه، گفت: اين حماقت و شــرارت 
مســتكبران آمريكايــى كار را بــه اينجــا 
رســانده و اروپايى هــا هم دســت كمى از 
آمريكايى ها ندارند؛ اين ها در روز سختى ما 
را تنها مى گذارند. حجت االسالم و المسلمين 
صديقــى تصريح كرد: جبهه دفاع از حرم به 
دنيا نشــان داد كه انقالب اســالمى پويا و 
بالنده است و مردم ما انقالب را جزو هويت 
خود مى دانند؛ بنابراين اگر جبهه حق عليه 
باطل در خارج از مرزها هم باشــد، مردم ما 
مقاومت مى كنند و دو كشــور را از ســلطه 
اذناب آمريكا مى رهانند. وى با اشاره به وقوع 
بارش ها و سيل در كشور گفت: امدادرسانى 
به سيل زدگان براى مردم ما تداعى جبهه ها 
را كرد و خار چشــم دشــمنان شد. حدود 
6000 طلبه مــا در امداد به ســيل زدگان 
حضور داشــتند. نيروهاى مسلح و نهادهاى 
انقالبى در كمك به مردم ســيل زده خوش 
درخشــيدند و زودتر و بيشتر از دولت اقدام 
كردند؛ چون كار اين ها كار ادارى نبود، بلكه 
كار جهادى بود. وى خاطرنشان كرد: دولت 
بايد عبرت بگيــرد؛ دولت وقتــى مى تواند 

مشــكالت اقتصاد كشور را حل كند كه كار 
را به جوان ها بســپارد و شركت هاى دانش 
بنيــان را حمايت كند. خوش باوران به غرب 
در قضيه برجام رسوا شدند. اين خوش باورى 
و دلباختگى به غرب، هم دولت و هم مردم 
را دچار مشكل مى كند. خطيب موقت نماز 
جمعــه تهران، تصريح كرد: اكنون شــرايِط 
جنگ است. امروز جوانان ما پهپاد مى سازند 
و موشــك هاى ما در كل جهــان بازدارنده 
است؛ اين پيشرفت ها حاصل جبهه اى است 
كــه پرچمدار امام زمان(عج) را نماينده خدا 

مى داند. 
حجت االســالم و المســلمين صديقى، گفت: 
نتيجه هــاى مثبــت تبعيت از ولى امــر را در 
قضاياى مختلف از جمله در قضيه امدادرسانى به 
سيل زدگان، دفاع از حرم و ساير موارد ديده ايم. 
در اقتصاد نيز اگر اين راه را طى كنيم، مســير 

برون رفت از مشكالت هموار مى شود.

همزمان با روز ارتش، براى نخستين بار جنگنده تمام ايرانى كوثر بر فراز جايگاه رژه به پرواز در آمد

نمايش اقتدار

خبر

 اخبار  همزمان با 29 فروردين، روز ارتش جمهورى اسالمى ايران، 
مراسم رژه يگان هاى تخصصى نيرو هاى چهارگانه ارتش در تهران 
و سراســر كشور به طور همزمان برگزار شد. مراسم رژه يگان هاى 
تخصصى ارتش جمهورى اسالمى در تهران با حضور رئيس جمهور، 
جمعى از فرماندهان عالى رتبه نيروهاى مسلح و خانواده هاى شهدا و 
وابستگان نظامى كشورهاى خارجى برگزار و از آخرين تجهيزات و 
دستاوردهاى نظامى كشورمان رونمايى شد. در جريان رژه نيروهاى 
ارتش در شــهرهاى مختلف، ســه دســتاورد مهم دفاعى كه در 
ماه هاى اخير رونمايى شدند، براى نخستين بار حضور داشتند. اين 
دستاوردها شامل جنگنده تمام ايرانى كوثر در تهران و زيردريايى 

ايرانى فاتح و ناوشكن ايرانى سهند در هرمزگان بود. 

 نمايش اقتدار جنگنده تمام ايرانى «كوثر»
در همين راســتا براى نخســتين بار جنگنده تمام ايرانى كوثر بر 
فــراز جايگاه رژه به پرواز در آمد. در اين اقدام، جنگنده بمب افكن 
تمــام ايرانى كوثر بر فراز مرقد مطهر امام خمينى(ره) و در مقابل 
 Low Pass جايگاه به اجراى نمايش هاى مختلف پروازى از جمله
(عبور با ارتفاع پايين) و Roll 360 پرداخت. جنگنده بمب افكن 
كوثر مرداد ســال گذشته با حضور رئيس جمهور و در آستانه روز 
صنعت دفاعى در سازمان صنايع هوايى نيروهاى مسلح رونمايى 
شد. بهره گيرى از معمارى يكپارچه پيشرفته و اويونيك و كنترل 
آتش با استفاده از شبكه داده ديجيتال نظامى منطبق با نسل 4، 
بهره گيرى از كامپيوتر محاسبات بالستيك سالح و سامانه پيشرفته 
نشانه روى مقابل خلبان (HUD) به منظور افزايش دقت اصابت 
سالح و مهمات، بهره گيرى از رادار پيشرفته و چندمنظوره كنترل 
آتش جهت باال بردن دقت كشف اهداف و تهديدات و بهره گيرى 
از ناوبرى دقيق به صورت راديويى و مســتقل و استفاده از سامانه 
نقشه متحرك هوشمند از مهم ترين ويژگى هاى اين جنگنده است.

 فاتح و سهند جديدترين ميهمانان رژه روز ارتش
از ســوى ديگر نيروى دريايى راهبردى ارتش جمهورى اسالمى 
ايران نيز همزمــان در آب هاى نيلگون خليج فارس رژه رفتند. در 
رژه دريايى از هر يگان نيروى دريايى راهبردى ارتش ده ها فروند از 
شناورهاى سطحى، زير سطحى، قايق هاى تندرو و يگان هاى پروازى 
حضور داشتند. ناوشكن سهند دومين دستاورد بزرگ دفاعى است 
كه در رژه روز ارتش امسال براى نخستين بار شركت كرد. ناوشكن 
سهند آذر سال گذشته و به مناسبت روز نيروى دريايى با حضور 
امير سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوى، فرمانده كل ارتش جمهورى 
اسالمى ايران در منطقه يكم امامت نيروى دريايى در بندرعباس 
به طور رســمى به ناوگان جنوب نداجا ملحق شد. سهند پس از 
جماران و دماوند سومين ناوشكن از خانواده كالس موج است كه 
بدنه و كاسه اصلى آن در شهريور 1391 و با حضور فرمانده معظم 
كل قوا به آب انداخته شد و پس از نصب تجهيزات امروز به صورت 
رسمى به ناوگان جنوب نيروى دريايى ارتش ملحق شد. زيردريايى 
فاتح نيز سومين دستاورد دفاعى بزرگ و در نوع خود منحصر به 
فردى بود كه بهمن ماه سال گذشته و با حضور رئيس جمهور به 
ناوگان جنوب نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران ملحق 
شد. مهم ترين ويژگى فاتح تجهيز آن به سامانه شليك و هدايت 
موشك هاى كروز زير سطحى به سطح است كه از آن مى توان عليه 

شناورهاى سطحى دشمن استفاده كرد. 

 رئيس جمهور: توهين به سپاه
 توهين به نيروهاى مسلح و مردم بود

در مراسم رژه تهران كه با حضور رئيس جمهور كشورمان برگزار 
شد، حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى با تبريك سالروز 
ارتش جمهورى اســالمى ايران به همه ملت ايران در ســخنانى 
بــا تأكيد بر اينكه ارتش جمهورى اســالمى ايران نقش بســيار 

ارزشــمندى در پيروزى انقالب داشته است، اظهار داشت: ارتش 
در طول 40 سال گذشــته همواره در كنار واليت و مردم و براى 
پاسدارى از تماميت ارضى، استقالل كشور و نظام جمهورى اسالمى 

ايران فداكارى كرده است.
رئيس جمهور با اشــاره به اينكه از آغاز پيروزى انقالب و نهضت 
اســالمى همواره ارتش مورد توجه ويژه امام بزرگوار قرار داشت، 
گفت: ارتش جمهورى اســالمى ايران امروز هم در حادثه سيل 
در بســيارى از استان هاى كشــورمان و جايى كه مردم نياز به 
كمــك دارند، در كنار مردم و با مردم اســت و مثل افراد عادى 
جامعه بدون اينكه شــأنيت و مقام خاصى بــراى خود در نظر 
بگيرند، براى امداد، نجات، اســكان و كمك به مردم و بازگشايى 
راه ها و مديريت امور ســيالب از همه امكان و توان خود استفاده 
كرده است. حجت االسالم والمسلمين روحانى در ادامه به اقدام 
زشت دولت فريبكار آمريكا عليه نيروهاى فداكار سپاه پاسداران 
انقالب اســالمى اشاره و تصريح كرد: در اين اقدام زشت همگان 
ديدند كه همه مردم يكپارچه كنار ســپاه بودند، همان طور كه 
ســپاه نيز همواره كنار مردم بوده و هميشــه كنار مردم خواهد 
بود. وى توهين به سپاه پاسداران را توهين به نيروهاى مسلح و 
ملت بزرگ ايران دانســت و ادامه داد: آمريكايى ها و اذنابشان در 
منطقه و رژيم صهيونيستى فكر نمى كردند كه ملت هاى منطقه با 
كمك ملت ايران و نيروهاى مسلح و سپاه پاسداران بتوانند همه 
تروريست ها را به عنوان نيروهاى نيابتى آن ها در منطقه، از ميان 
برده و مضمحل كنند و همه آن ها را از سرزمين هاى اشغال شده 
بيرون برانند. آمريكا امروز عصبانى است كه نمى تواند نقشه اى را 

كه براى منطقه طراحى كرده بود، پيش ببرد.

ظهور امام 
زمان(عج) يك 
فرايند است كه از 
جايى شروع و به 
ظهور تمام مى شود 
و اين واقعيتى است 
كه مقام معظم 
رهبرى در بيانيه 
گام دوم انقالب 
براى ما مشخص 
فرمودند

بــــــــرش

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir

 دكتر حامد حاجى حيدرى 
عضو هيئت علمى گروه جامعه شناسى دانشگاه تهران

aq
r.i

r :
س 

عك



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  شنبه 31 فروردین  1398  14 شعبان 1440 20 آوریل 2019  سال سی و دوم  شماره 8945    

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 جانبازان و ایثارگران آستان قدس رضوی تجلیل شدند  آستان نیوز: همزمان با میالد حضرت علی اکبر )ع( مراسم  تجلیل از جانبازان و ایثارگران آستان قدس رضوی برگزار شد. در این مراسم 
محمد علی اربابی، مشاور امور ایثارگران آستان قدس رضوی با اشاره به رشادت ها، فداکاری ها و بزرگ مردی های ایثارگران و جانبازان در طول 8 سال دفاع مقدس، تصریح کرد: ایمان قوی، دلدادگی و عشق نسبت 
به اهل بیت و ائمه معصومین)ع( و تبعیت از والیت فقیه را از ویژگی های مهم رزمندگان و ایثارگران برشمرد. در پایان مراسم با اهدا هدایایی از کارکنان جانباز و ایثارگر آستان قدس رضوی تقدیر به عمل آمد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار شهردار و اعضای شورای شهر مشهد مقدس:

باید در جهت تسهیل زیارت زائران گام برداریم 
قدس: تولیت آستان قدس رضوی 
در دیدارهایی با اعضای شورای شهر 
و شــهردار مشهد مقدس گفت وگو 
والمســلمین  کرد.حجت االســام 
احمد مــروی در این دیدار گفت: ما 
آمــاده هر نوع همکاری با شــورای 
شهر و شهرداری مشهد مقدس در 
راســتای حکم رهبر معظم انقاب 

برای افزایش همکاری با دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی هستیم تا بتوانیم 
در جهت تسهیل زیارت زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( گام برداریم.

وی ادامه داد: شهر و جامعه نیازمند جاذبه، نشاط، شادمانی، تحرک و پویایی است 
اما برنامه ها و اقدامات فرهنگی نباید دور از جایگاه و منزلت شهر امام رضا)ع( باشد 
چرا که باید متناسب با پایتخت معنوی ایران و مشهد الرضا و همراه با توجه به 

تربیت فرهنگی و افزایش معرفت دینی برنامه ریزی شود.
تولیت آســتان قدس رضوی اظهار 
داشت: باید با تمام توان از موقوفات 
حفاظت و نگهداری کنیم زیرا در روز 
قیامت مقابل هر ســهل انگاری که 
باید پاسخگو باشیم،  صورت بگیرد 
البته هرکاری هم بتوانیم برای آبادی 
شهر و تســهیل زیارت زائران انجام 
می دهیم.حجت االسام والمسلمین 

احمد مروی با اشــاره به اینکه گفته می شود آستان قدس رضوی فقط مسئول 
زائران در صحن ها و حرم مطهر است و به بقیه مسائل آن ها کاری ندارد، تصریح 
کرد: این گفته مورد قبول نیســت. چرا که ما وظیفه داریم با تمام امکانات و با 

همکاری ارگان های مختلف برای تسهیل زیارت تاش کنیم.
وی تأکید کرد: باید درباره وضعیت پارکینگ ها بخصوص در ایام شلوغ چاره اندیشی 

شود؛ بستن خیابان آسان ترین کار است اما راه حل مشکل نیست.
تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: ما موافق ساخت پارکینگ های متعدد 
در نزدیکی حرم مطهر هستیم و در این موضوع هر کمکی بتوانیم انجام می دهیم.

محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد هم در این دیدار خواستار گسترش 
همکاری ها درباره رسیدگی به بافت پیرامون حرم مطهر، محیط زیست و دیگر 
مسائل مشهد مقدس شد و برای افزایش بهره وری باغات آستان قدس رضوی به 

عنوان تنفسگاه های مشهد مقدس اعام آمادگی کرد. 
محمدرضا کایی، شهردار مشهد مقدس هم با اشاره به مشکات ترافیکی اطراف 
حرم مطهر، رسیدگی به حاشیه شهر و طرح های تفصیلی مشهد مقدس، برای 

ساخت پارکینگ های متعدد در اطراف حرم مطهر اعام آمادگی کرد.

حجت االسالم حجت گنابادی نژاد:
پیشرفت کمی جریان خادمیاری رضوی برابر با 300 

سال گذشته خدمت در آستان قدس رضوی است
 آســتان: رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی گفت: جریان خدمت در 
آستان قدس رضوی قدمت طوالنی دارد، با راه اندازی طرح خادمیاری رضوی هم اکنون 
می شــود گفت پیشرفت کمی خدمت خادمیاران رضوی در این آستان مقدس برابر با 
300 سال گذشته آستان قدس رضوی است. حجت االسام حجت گنابادی نژاد صبح 
روز پنجشنبه در نشســت با مسئوالن دبیرخانه کانون های خادمیاری حوزه فرهنگی 
کشور در محل سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی، اظهار کرد: جریان خادمیاری با 
وجود نوپایی موفق بوده است.وی افزود: ارزش خدمت زیر پرچم حضرت رضا)ع( نباید 
فراموش شود و باید در فرایندهای کاری ارزش تاش در این جایگاه را به یاد سپرد. همه 
ما باید دغدغه داشته باشیم که موضوعات معرفتی در مجموعه امام رضا)ع( تعالی یابد.

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی ادامه داد: جریان خدمت در آستان قدس 
رضوی سابقه چندین قرن دارد، که البته به جز 300 سال گذشته تعریف مشخصی در 
گذشته نداشت؛ اما با اقدامات انجام  شده اکنون فقط در حوزه فرهنگ 40 هزار خادمیار 
رضوی فعالیت دارند.وی افزود: جریان خادمیاری رضوی در وضعیت موجود برابر با 300 
سال جریان حوزه خدمت در آستان قدس رضوی است. هیچ مجموعه ای نمی تواند این 
جمعیت داوطلبانه را در ابعاد کمی و کیفی جذب کند. حجت االسام گنابادی نژاد گفت: 
آیت اهلل مکارم شیرازی و آیت اهلل مصباح یزدی زمانی که از فعالیت خادمیاران نوجوان 
برای خدمت به زائران مطلع شدند در ابتدا شگفت زده شده و سپس اظهار کردند این 
 نوجوانان تا انتهــای عمر خود با امام رضا)ع( مأنوس هســتند.وی ادامه داد: در طرح 
»زائر اولی«ها تاکنون یک میلیون زائر را به مشــهد مقدس آورده ایم و در برشی از این 

طرح در قالب »طرح همسایه« زوج های جوان کم بضاعت هم مشمول این طرح شدند.

حضور پر رنگ خادمیاران افتخاری در مناطق سیل زده 
آســتان: مدیریت امور روشــنایي حرم مطهر رضوی به منظور خدمت رسانی به 
هموطنان سیل زده استان گلســتان گروه های امدادی فنی و تأسیساتی خود را به 
این اســتان اعزام کرده است. مدیر امور روشــنایی و خدمات آستان قدس رضوی 
گفت: خادمیاران افتخاری این مدیریت با برگزاري جلســاتی با فرماندار و مسئوالن 
شهرســتان آق آقا، هال احمر و گروه هاي خدمت رســاني فعال در منطقه، در سه 
روســتاي »بقرگرگي«، »جنسبلي« و »میرزا علي یلقي« که جمعیتی افزون بر 2450 
خانوار دارند حضور یافتند و به هموطنان سیل زده این مناطق خدمت رسانی کردند.

محمد صدقي با اشــاره به اقدامات انجام شــده در این سه روستا اظهار کرد: توزیع 
15 هزار پرس غذای گرم، ارائه خدمات فني از قبیل تعمیرات وســایل گرمایشي، 
تأسیســاتي و سیم کشــي در قالب 6 تیم پنج نفره، راه اندازي و ایجاد سرویس هاي 
بهداشتي )ایجاد سپتیک( و حمام در مراکز عمومي از قبیل مدارس، مساجد و غیره، 
انجــام امور فرهنگي از قبیل بازتواني روحي دانش آموزان و نیازهاي روان شناســي 
خانواده ها توســط روان شناسان و اعزام و ســازماندهي گروه هاي داوطلب خادمیار 
مدیریت روشنایي جهت یاری رساني به مردم سیل زده از جمله این اقدامات است.وی 
افزود: همچنین گروه فني و کارآمد این مدیریت با انجام تعمیرات تأسیساتي و فني 
تاکنون به 87 واحد مسکوني، یک مدرسه و دو خانه بهداشت ارائه خدمت کردند و 

تمام دستگاه هاي گازي و تأسیساتي آن ها را راه اندازي و قابل استفاده کردند.

خـــبر

 آستان  جمعی از جوانان و فعاالن فرهنگی، علمی، 
قرآنی، هنری و سیاســی همزمان با روز جوان، با 
تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت وگو کردند. 
به گزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین 
گنابادی نــژاد، رئیس ســازمان فرهنگی آســتان 
قــدس رضوی در ابتدای این دیــدار با بیان اینکه 
انقاب اسامی عیاری ممتاز به جوان ایرانی بخشید، 
اظهار کرد: اگر در گذشته مستکبران تاش داشتند 
جوان ایرانی را با یک هویت و نشان دیگری معرفی 
کنند، امروز جوان ایرانی در انقاب اسامی با ایمان، 
تفکر، شجاعت، ابتکار، خاقیت و فرهنگ جهاد و 

شهادت معرفی شده است.
وی افزود: مقام معظم رهبری به عنوان ســکاندار 
هدایت کشتی انقاب اســامی امروز بزرگ ترین 

حامی جوانان در عرصه های مختلف هستند.
رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قــدس رضوی 
خاطرنشــان کرد: مهم ترین و اصلی ترین مخاطب 
بیانیه گام دوم انقاب اســامی جوانان هســتند 
که ســه اولویت اصلی خودسازی، جامعه پردازی و 
تمدن سازی از سوی مقام معظم رهبری متوجه این 

سرمایه اصلی میهن اسامی است.
وی با بیان اینکه در آســتان قــدس رضوی پس 
از انقاب اســامی رویکردهــا و اقدامات خوبی با 
محوریت جوانان پایه گذاری شــده اســت، گفت: 
امروز آســتان قدس رضوی مؤسســه جوانان دارد 
که مأموریتش حمایت از جوانان و ارتقای ظرفیت 
تشــکل های فرهنگی انقابی همسو با ارزش های 
امامت و والیت در سراســر کشور است و مؤسسه 
تربیت بدنی در امر ورزشی، مؤسسه آفرینش های 
هنری در موضوع هنر، مرکز قرآن کریم در عرصه 
قرآن، بنیاد فرهنگی در عرصه تعلیم و تربیت، مرکز 
زنان و امور خانــواده در حوزه زنان و امر خانواده از 
جمله ظرفیت هایی هستند که در خدمت جوانان 
قرار گرفتند و هر کدامشان منشأ برکات و خدمات 

ارزشمندی بوده اند.
حجت االســام والمســلمین گنابادی نژاد تصریح 
کرد: بیش از 40 هــزار نفر از خادمیاران مجموعه 
آســتان قدس رضوی داوطلــب خدمت در عرصه 

فرهنگی هستند.

 میزبانی آستان قدس رضوی
 از 100 هزار جوان

در ادامه این جلســه مجتبی مختاری، مدیرعامل 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی گفت: آستان 
قــدس رضــوی گرایش های مختلف سیاســی و 
اعتقادی را گرد هم جمع می کند و حضرت رضا)ع( 

ساحت وجودی تربیت نفوس هستند.
وی ادامه داد: در دو سال اخیر از حیث توجه ویژه ای 
که به موضوع جوانان شــد، بســیاری از موقوفات 
بااستفاده آســتان قدس رضوی در اختیار جوانان 
قرار گرفت.مختاری خاطرنشان کرد: برای نخستین 
بار توانســتیم دور کامل معارف کاربردی شیعی را 
برای جوان امروز مبتنی بر علوم عقلی و فلســفی 
کــه دغدغه رهبر معظم انقاب بــوده با جمعی از 
نخبــگان حوزوی تدوین کنیــم.وی با بیان اینکه 
فضاهایی که متروکه بوده یا استفاده دیگری از آن 
می شد برای استفاده جوانان به خدمت گرفته شده 
است، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته میزبان 
بیش از 100 هزار جوان از سراســر کشور بودیم و 
امروز ظرفیت میزبانی از حداقل 1250 نفر به شکل 

اقامتی و اردویی درون مشهد مقدس را داریم.
در بخش بعدی جلســه تعــدادی از جوانان فعال 
حوزه های گوناگون به بیــان نظرات و دیدگاه های 

خود پرداختند.

 مشهد فرصت صدور انقالب اسالمی را دارد
محمد حسین زاده، فعال فرهنگی و رسانه ای اظهار 
کرد: حضرت امام)ره( شهر مشهد را پایتخت معنوی 
ایران می دانستند، نقش این پایتختی را در صورتی 
که در کنار پایتخت سیاســی و اقتصادی بگذاریم، 

می توانیم تعریف کنیم.
وی با اشــاره بــه بیانیه گام دوم انقاب اســامی 
تأکید کرد: رهبر معظم انقاب در بیانیه گام دوم، 
معنویت و اخــاق را جهت دهنده همه حرکت ها 
و فعالیت هــای فــردی و اجتماعــی و نیاز اصلی 
جامعه دانســتند، به این معنا پایتخت معنوی باید 
تصمیم ساز و جهت دهنده تمامی فعالیت هایی باشد 
که بناست در پایتخت سیاسی و اقتصادی کشورمان 

شکل بگیرد.
حســین زاده دلیل اصلی انتخاب مشهد به عنوان 
 پایتخت معنوی ایران را وجود بارگاه حضرت رضا)ع(
دانســت و گفت: با این مقدمه باید هشــداری را 
متذکر شویم که رشد قارچ گونه مجتمع های تجاری 
و تفریحی که در دیگر شــهرها یکی از آن ها وجود 
ندارد، فقط و فقط به خاطر حضور زائران نیســت، 
دســت هایی در کار اســت که مشــهد از شهری 
زائرمحور تبدیل به شــهری توریســتی شود؛ در 
این شرایط نخســتین نهادی که باید این خطر را 
حس کند و نسبت به آن حساسیت به خرج دهد، 

مجموعه آستان قدس رضوی است.
وی خطــاب بــه تولیت آســتان قــدس رضوی 
خاطرنشان کرد: امیدوارم شما محصور در مباحث 
اداری نشــوید، البته حضور در مناطق سیل زده در 
روزهای نخست برای ما جای امیدواری دارد که این 

مدیر با مدیران پشت میزنشین متفاوت است.
این فعال فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه مشهد 
فرصت صدور انقاب اسامی را دارد، تصریح کرد: 
دغدغه ما این اســت، زائری که با پای خودش به 
مشــهد می آید باید از حضورش به بهترین نحو در 
جهت این هدف استفاده کرد، اگر جایی قرار باشد 
به کشــور بصیرت دهد، آستان قدس رضوی باید 

پیشرو آن باشد.
حسین زاده در پایان گفت: مهم ترین وظیفه آستان 
قدس رضوی این است که محبت نوجوانان و جوانان 
این نسل را نسبت به حضرت رضا)ع( افزایش دهد.

 هر مدیری از سرمایه عظیم جوانان 
برخوردار باشد به سرمایه دیگری نیاز ندارد

ابوالفضل عباسی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه 
فردوســی مشهد در ادامه این دیدار اظهار کرد: هر 
مدیری که از سرمایه عظیم جوانانی که در مناطق 
سیل زده در حال خدمت هستند، برخوردار باشد به 

سرمایه دیگری نیاز ندارد.
وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی به عنوان یک 
نهاد انقابی حتماً به موفقیت خواهد رسید، تصریح 
کرد: تاش هر مدیر در این است که نقاط مثبت را 
بیشتر و نقاط منفی را به کمترین حد ممکن برساند 
تا پیشــرفت حاصل شود که از جمله نقاط مثبتی 
که باید همچنان از دوره های مدیریتی پیشین این 
مجموعه با قوت حفظ شــود و ادامه یابد، توجه به 

محرومان و مستضعفان است.
مسئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه فردوسی 
مشهد، تزریق نیروهای مدیریتی جوان، متخصص 
و متعهد به کادر مدیریتی آســتان قدس رضوی، 
فســادزدایی و جدیت در مبارزه با فساد، توجه به 
کادرســازی تشــکیاتی و همکاری با تشکل های 
جوان و نخبگانی، اصاح برخی ســاختارها و توجه 
به ایجاد درآمدهای پایدار، ارتباط با اقشار مختلف 
مردم بخصوص نخبگان و دانشجویان، هماهنگی با 
نماینده ولی فقیه در استان و سایر نهادهای انقابی 
برای پیشــبرد اهداف انقاب اســامی و توجه به 
معمــاری حرم رضوی و مجموعه های زیرمجموعه 
آن، ایجــاد مؤلفه های تمدنی بــه عنوان معماری 
دوره اســامی را مورد تأکید قرار داد و گفت: البته 
برای اجرای همه این نــکات برنامه ریزی و اصاح 

ساختارهای مدیریتی مورد نیاز است.

 مشهد می تواند تبدیل به قطب سینمای 
انقالب اسالمی شود

هــادی حاجتمنــد، کارگــردان ســینما هم به 

بیــان دیدگاه های خود پرداخــت و گفت: به این 
حرکت های بدون تشریفات از جمله رفتن به نماز 
جمعه و حضور در فرودگاه در کنار مردم که برخی 
جریان ها از آن به عنوان تحرکات پوپولیستی و ما 
از آن به عنــوان حرکت های انقابی یاد می کنیم، 
با قوت ادامه بدهید که کارهای بدون تشــریفات و 

محافظه کاری  حال خوبی به مردم می دهد.
وی ادامــه داد: امروز باید ببینیم به چه تصویری از 
فضای عمومی جامعه رســیده ایم آیا جوانان ما به 

افتخارات ما افتخار می کنند یا خیر؟
این کارگردان سینما با بیان اینکه در هیچ شهری 
مانند مشــهد این میزان دفتر سینمایی انقابی و 
جوانان عاقه مند به ساخت فیلم نیست، خاطرنشان 
کرد: ســاخت فیلم سینمایی اشنوگل و حضور آن 
در جشنواره فجر بسیار سخت بود. با این حال کار 

خودش را کرد و هزینه تولید خود را برگرداند.
وی افزود: فیلم ســینمایی مدیترانــه را با همین 
معیارهای انقابی و کمــک برخی از نهادها تولید 
کردیــم ولی مــا را خط زدند و رســماً فیلم را در 

جشنواره فجر بایکوت کردند.
حاجتمنــد ادامه داد: از شــما خواهش می کنم از 
این جریان فکری و جوانان حمایت کنید تا مشهد 
تبدیل به قطب سینمای انقاب اسامی شود، چون 
بچه های مشهدی توان آن را دارند و می توانند آثاری 

بسازند که سرمایه تولید خودش را بازگرداند.

وی در پایان گفت: باید از ایرانی ترین و شیعه ترین 
جوانان این شــهر یاد کنیم کــه جوانان فاطمیون 
هستند، از استاد علیرضا توسلی گرفته تا ابوحامد 
و فاتح و همه بچه های فاطمیون که جایشان در این 

محفل خالی است.

 باید الگوهایی از مادری و همسری مطابق با 
تعابیر اسالمی ارائه شود

قربان زاده، نویســنده و فعال فرهنگــی به عنوان 
چهارمین نفر پشــت تریبون رفت و اظهار داشت: 
در عمر 40 ســاله انقاب اســامی شــاهد رشد 
همه جانبه بخصــوص علمی بانوان بوده ایم که این 
رشــد، ظرفیت هایی را به وجود آورده که کمتر به 

آن توجه می شود.
وی افزود: امیدوارم در مجموعه آستان قدس رضوی 
استفاده از این ظرفیت ها همچنان ادامه پیدا کند که 
مصادیق آن مرکز امور بانوان، باغ اردوگاه خاتون و 
برگزاری جایزه جهانی گوهرشاد و در حوزه خانواده 
هم شهربازی معارفی بود، با این حال بشدت نیازمند 

پررنگ تر شدن این حرکت ها هستیم.
قربان زاده با بیان اینکه باید الگوهایی را از مادری و 
همسری مطابق با تعابیر اسامی و امروزی به صورت 
توأمان نهادهای انقاب چون آستان قدس رضوی 
ارائه دهند، گفت: مدارس امام رضا)ع( به این فضای 
تربیتی کمک کرده ولی باید به دانشگاه ها و دیگر 

مؤسسات آموزشــی و اجتماعی با مثاً قرار دادن 
جایزه علمی حضرت معصومه)س( تسری پیدا کند.

 مسئله تولید علم گمشده امروز کشور ماست
مصطفی باقرزاده، فعال فرهنگی و استاد دانشگاه در 
این دیدار اظهار کرد: بی شک امروز خواست حضرت 
رضا)ع( توجه به زیرساخت های فرهنگی و معرفتی 
است؛ قرائتی که بتواند در ظرفیت حکومت حضرت 

حجت)عج( به کار بیاید.
وی با بیان اینکه مســئله تولید علم گمشده امروز 
کشور ماست و حضرت رضا)ع( هم در ابعاد مختلف 
به آن عنایت داشــتند اما شاید ما نتوانستیم آن را 
بــه صورت کامل محقق کنیم، تصریح کرد: اگر در 
این مسیر آستان قدس رضوی بتواند فعالیت هایی 
را به ســرانجام برســاند که اصول محکم فقه در 
عمل فرد محقق شود، جامعه تراز انقاب اسامی 
را شــاهد خواهیم بود که معدل آن در عرصه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای جهان 

نمونه باشد.
باقرزاده ادامه داد: باید از ظرفیت نیروهای جوان در 
عرصه هــای مختلف بهره ببریم که در این راه تنها 
مســئولیت دادن موضوعیت ندارد بنابراین آستان 
قدس رضوی می تواند فرصــت تمرین جوانان در 

جایگاه های مدیریتی باشد.
وی تأکید کرد: پرداختن به حوزه حســاس و مهم 
فضای مجازی هم باید از دیگر موضوعات مورد توجه 

این مجموعه در آینده باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: جوانانی که در 
این منطقه قرار دارند از اســتادان حوزه و دانشگاه، 
مستعد و انقابی هستند که باید از توان و تخصص 
آن ها بدرستی در جهت اهداف فرهنگی و معرفتی 

بهره برد.

 ارتباط مستقیم با مردم راهکار برگرداندن 
اعتماد عمومی به مسئوالن است

در ادامه این نشســت حجت االسام خزاعی، فعال 
فرهنگی به ایراد سخن پرداخت و گفت: از اقدامات 
مؤثر حجت االسام والمسلمین رئیسی کم کردن 
فاصله خادمان با مردم و ریل گذاری تحقق اهداف 
انقاب اسامی در این مجموعه بود که از تاش های 

ایشان تشکر می کنیم.
وی تأکیــد کرد: پس زدن حلقه های امنیتی و کم 
کردن حصارهای اداری و ارتباط مستقیم با اقشار 
مختلف جامعه یکی از راهکارهای برگرداندن اعتماد 

و اعتقاد عمومی به سمت مسئوالن است.
ایــن فعال فرهنگــی جلب اعتماد مــردم و تکیه 
بــه بدنــه اجتماعــی را مقدمه انجام و پیشــبرد 
امور دانســت و تصریح کرد: در این مســیر ایجاد 
 شفافیت جزئی و روشن از جمله شفافیت اقتصادی
آســتان قدس رضوی و موازیــن و چارچوب های 
فرهنگی جهت استفاده نخبگان از این خط  مشی ها 

بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامــه داد: بهره گیری و تقویــت ویژه طاب 
جوان از خود گذشــته به عنوان جلودار خدمات و 
حرکت های مردمی و انقابی مثل حضور آن ها در 

مناطق سیل زده از دیگر نکات مهم است.

 نظارت بر طرح های جدید
 در آستان قدس رضوی

امید حسین نژاد، قاری و مؤذن حرم مطهر رضوی 
با بیــان دیدگاه های خود درباره جوان گرایی گفت: 
جوان گرایی در ســاختارهای مدیریتی بسیار حائز 

اهمیت است.
وی تأکید کــرد: در هر طرح جدیدی در مجموعه 
آستان قدس رضوی، باید بر کیفیت اجرای آن هم 

نظارت شود.
همچنین شاهین ایزدیار، عضو تیم ملی جانبازان و 
معلوالن و قهرمان پارالمپیک در این دیدار به بیان 
دیدگاه های خود درباره وضعیت ورزش در مشــهد 

پرداخت.

تولیت آستان قدس رضوی در جمع جوانان:

جوان انقالبی ما می توانیم را محقق کند

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی در دیدار 
با جمعی از جوانــان و فعاالن فرهنگی، علمی، 
 قرآنــی، هنری و سیاســی گفت: بــه فرموده 
مقام معظم رهبری، جوان انقابی حداقل باید 
تاریخ معاصر کشــور بویژه دوران مشروطیت را 
مطالعه کند تا توان تحلیل سیاسی داشته باشد؛ 
دشــمن امروز به دنبال تکرار همان سناریوی 

مشروطیت است.
 حجت االسام  والمسلمین احمد مروی بیان 
کــرد: یک جوان انقابی باید ضمن شــناخت 
نقاط ضعف دشــمن و نقاط قوت خود، به اصل 
»ما می توانیم« اعتقاد راســخ داشــته باشــد و 
مرعوب غرب نباشــد. چنین جوانانی در دوران 
دفاع مقدس با ایمان و پشتکار، جنگ را پیش 
بردند.وی افزود: امروز جمهوری اســامی ایران 

در عرصه  های مختلف مانند موشکی، هسته ای 
و فناوری نانو پیشرفت های خوبی داشته است، 
برخی در دنیا این موفقیت ها را نمی خواهند، اما 
به اجبار ایــران را به عنوان قدرت بزرگ منطقه 
احمد  والمسلمین  پذیرفته اند.حجت االســام 
مروی خاطرنشان کرد: ما باید به مسائل فرهنگی 
و اجتماعی مشهد رسیدگی کنیم تا این شهر به 
الگو و نمونه  در ســطح کشور تبدیل شود. باید 
با برنامه ریزی و سرمایه گذاری، مشهد را به یک 
دانشگاه تربیتی تبدیل کنیم.وی اظهار کرد: شعار 
بنده کار فرهنگی است و همه این شبستان ها، 
رواق هــا، صحن ها و فضاها برای آن اســت که 
مردم تربیت شــوند. ساخت اماکن این چنینی 
هدف نیست بلکه باید از این ظرفیت برای انجام 

فعالیت های فرهنگی استفاده کنیم.

حجت االسالم  والمسلمین احمد مروی: 

 یک جوان انقالبی باید به اصل »ما می توانیم« 
اعتقاد راسخ داشته باشد
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آگهی مزایده فروش مراتع سازمان موقوفات ملک
سازمان موقوفات ملک وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به فروش حدود 1246 هکتار علف بهاره خود 

در اراضی چناران به شرح ذیل میباشد

از طریق مزایده اقدام نماید.متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار این آگهی ضمن بازدید از محل، پیشنهاد خود را حداکثر 
تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه 10 / 2 / 98  به انضمام مبلغ سپرده به دبیرخانه سازمان احمد آباد ، بلوار بعثت - بین 

رضا و طالقانی پالک 50  تلفن : 38421523  -  38403545  تحویل و رسید دریافت دارند.
ســپرده مزایده جهت هر مرتع مبلغ 10000000 ریال که میبایســت بصورت چک بانکی رمزدار در وجه حســاب ســازمان 
ســپرده موقوفات ملک که در اســناد مزایده ذکر شده است و یا فیش واریزی نقدی به حساب سازمان موقوفات ملک به 

ضمیمه پیشنهاد تحویل گردد
به پیشــنهادات مشروط و مبهم و فاقد ســپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار است
آدرس بازدید: چناران ، بلوار شهید مطهری، جنب بیمارستان ثامن االئمه)ع( ، دفتر موقوفات ملک

 سازمان موقوفات ملک
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مشخصات مرتع و پالک مورد نظر ردیف
ارزش براورد شده مساحت تقریبی مراتع نام مرتع

متوسط 600 هکتار پالک 235/600 اصلی جمعاب 1
خیلی خوب 159 هکتار پالک236/2 اصلی خیج 2

خوب 142 هکتار پالک 234/1 اصلی آبقد 3
خوب 345 هکتار پالک234/4 اصلی آبقد 4

1246 هکتار                جمع

آگهی مناقصه خرید 1.500.000 متر نوار آبیاری )تیپ(
سازمان موقوفات ملک  

مناقصه گذار : سازمان موقوفات ملک 
موضــوع  مناقصه :  خریــد 1.500.000 متر)یک میلیون و پانصــد هزار متر( نوار 
آبیــاری )تیپ( 175 میکرون با فاصله روزنه 20 ســانتی متــر و آبدهی 1/8 لیتر 

در ساعت 
تاریخ ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه :

متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار این آگهی پیشنهاد قیمت خود را به انضمام  
نمونــه نــوار تیپ و ســپرده مناقصــه حداکثر تا ســاعت 10 صبح روز پنجشــنبه 
مورخ 98/02/05 در پاکت سربســته به دبیرخانه  ســازمان  به آدرس : مشــهد 
– خیابان احمد آباد ، بلوار بعثت ، بین رضا و طالقانی پالک 50 تلفن 38421523-

38403545  تحویل و رسید دریافت نمایند .
ســپرده مناقصه : مبلغ 100.000.000ریال می باشــد که می بایست بصورت چک 
بانکی  رمزدار در وجه حســاب ســازمان  موقوفات ملک  که در اسناد مناقصه ذکر 
شــده اســت و یا فیش واریزی نقدی به حساب سازمان موقوفات ملک به ضمیمه 

پیشنهاد تحویل گردد  .
در صورتیکه برنده مناقصه از امضاء قرارداد اســتنکاف ورزد سپرده وی به نفع 
ســازمان ضبط خواهد شد . به پیشــنهادات مشروط و مبهم و فاقد سپرده ترتیب 

اثر داده نخواهد شد .
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

 سازمان موقوفات ملک 
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برگ ســبز خودروی کامیون کمپرســی سیســتم بنز 
تیــپ  WHLK1924/42_4*2  رنــگ نارنجــی روغنی 
مــدل 1393 به شــماره موتــور 33592410125031 
انتظامی 425 ع 16 ایران42 به نام دهیاری کاریزنو وشماره شاسی  NAB374333EA 612360 به شماره 

باال مفقود شده واعتبار ندارد
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آگهی اجاره و فروش 
شرکت معادن قدس رضوی 

در نظر دارد :
)نسبت به اجاره یا فروش 
کارخانجات سنگبری مشهد 

و نهبندان و سنگهای پالک و 
قله موجود از طریق مزایده 
اقدام نماید ( تلفن تماس 

-37616031-37610242:
051-37683653
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

ارائه زمین رایگان به سازندگان برای کاهش قیمت مسکن      نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی با مجوز رئیس جمهور به دنبال اجرای طرحی است که بر اساس آن 
زمین رایگان به پیمانکاران و سازندگان داده شود تا مساکن جدید با قیمت معقول و پایین نسبت به قیمت کنونی بازار تولید و به افراد و متقاضیان اصلی فروخته شود. سید احسن علوی گفت: البته باید فرایند 

فروش مسکن های جدید به متقاضیان به صورت هدفمند صورت گیرد، یعنی آنکه خانوارهای متوسط و با درآمد کم بتوانند از این امتیاز برخوردار شوند و دالالن نتوانند نسبت به خرید این مسکن  ها اقدام کنند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rمستأجران نیمی از درآمد خود 
 را صرف هزینه  مسکن می کنند

مهدی غالمی، کارشناس مســکن با تأکید بر اینکه دولت برای ساماندهی بازار 
اجاره  بهای مسکن هر چه سریع تر ســامانه ملی امالک را راه  اندازی کند، گفت: 
در کالنشهرها خانواده هایی که صاحب مسکن ملکی نیستند بخش قابل توجهی 
از درآمدشــان را بابت اجاره  واحد استیجاری خود پرداخت می کنند، در تهران به 
صورت میانگین مستأجران نیمی از درآمد خود را صرف هزینه های مربوط به تأمین 

مسکن خود می کنند.

طلبکاران عمده دولت مشخص شدند 
دولت به  ترتیب بیشترین بدهی را به نظام بانکی، نهادهای عمومی غیردولتی مثل 
تأمین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار و اشخاص خصوصی و تعاونی دارد. بررسی 
گزارش تهیه  شــده توسط مرکز مدیریت بدهی و دارایی های مالی عمومی دولت 
نشان می دهد، نظام بانکی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، دارندگان اوراق 

بهادار و اشخاص خصوصی و تعاونی مهم ترین طلبکاران دولت هستند.

 پرداخت ۲۱۵۰ میلیارد تومان 
از تخصیص های لغو شده بودجه ۹۷

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
از پرداخــت ٢۱۵۰ میلیارد تومان دیگر 
از تخصیص های بازگشــت داده شــده 
بودجه خبــر داد. محمدباقر نوبخت در 
توییتی نوشت: این مبلغ برای ردیف های 
آموزش و پرورش )مطالبات فرهنگیان(، 
دانشــگاه ها، ورزش و جوانان، بهداشت و 
درمان و سایر دستگاه ها واریز شده است.

تأکید سوئیس به گشایش مجدد کانال بانکی با ایران 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود نوشت: سفیر 
سوئیس آمادگی کشورش را به گشایش مجدد کانال بانکی بین ایران و سوئیس اعالم 
کرد. وی نوشت: به ایشان گفتم راه اندازی کانال بانکی بین دو کشور برای توسعه 
تجارت پس از چند سال وقفه مورد حمایت ما است و باید بدون توجه به فشارهای 
آمریکا، براســاس منافع دو کشور همکاری های تجاری و پولی را گسترش دهیم. 

دهک دهم ۷ برابر اقشار محروم یارانه می گیرد 
بررسی ها نشان می دهد، مرفه ترین قشر جامعه با دریافت ٢۱ میلیون تومان یارانه 
پنهان، هفت برابر اقشار محروم از این یارانه ها بهره مند می شوند. در حالی که دهک 
اول ۱6۵۰ میلیارد تومان از یارانه بنزین استفاده می کند، دهک دهم به اندازه ٢8 
هزار میلیارد تومان یارانه می گیرد. به این ترتیب خانوار دهک دهم سالیانه حدود 
٢۱ میلیون تومان از یارانه پنهان منتفع می شود در حالی که خانوار دهک اول تنها 

3میلیون تومان یارانه پنهان دریافت کرده است.

 خسارت ۱۳ هزار میلیارد تومانی 
سیل به بخش کشاورزی 

ابراهیم حســن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشــاورزی بــا بیان اینکه مجموع 
خسارت های سیل در بخش کشاورزی حدود ۱3 هزار میلیارد تومان است، گفت: 

از این رقم فقط ۷۵۰ میلیارد تومان بیمه شده است. 
وی با بیان اینکه حدود ٢۰ درصد از زمین های زراعی کشور بیمه هستند، افزود: از 
مجموع یک میلیون و ۱٢۰ هزار هکتار زمین های زراعی آسیب دیده از سیل فقط 

۱8۰ هزار هکتار تحت پوشش بیمه هستند.

چرا خیلی از دانشگاه رفته ها شغل ندارند 
مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به اینکه ســال گذشته حدود ۵8 هزار نفر از طریق کاریابی ها مشغول کار شدند، 
گفت: مشکالت دانش آموختگان بیکار فاقد مهارت از سایر گروه های بیکار بیشتر 
اســت. اکبرنیا گفت: مشکالت بیکاری در بین دانش آموختگان بیشتر است، چرا 
که از نظر مهارت دچار مشــکل هستند و بخش زیادی از دانش آموختگان صرفاً 

دوره   های تئوریک را پشت سر گذاشته اند.

 نزول صنعت خودرو ایران به رتبه ۱۸ جهان
 با افت ۴۰ درصدی تولید

سازمان بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری اعالم کرد: تولید خودرو ایران در 
سال میالدی گذشته با افت ۴۰ درصدی به حدود یک میلیون دستگاه رسید و ایران 
هجدهمین خودروساز جهان در این سال شد. براساس این گزارش تولید خودرو 
ایران در این سال به یک میلیون و 9۵ هزار و ۵٢6 دستگاه رسیده است. در سال 
پیش از آن یک میلیون و ۵۱۵ هزار و 396 دستگاه خودرو در ایران تولید شده بود.

دام دالالن برای خریداران مسکن مهر
مدیر اجرایی مســکن مهر شهر جدید 
پردیــس از دام دالالن بــرای خریداران 
واحدهــای این طرح خبــر داد و گفت: 
ســوداگران بازار مســکن، واحد های در 
حال ساخت را در حاشیه بازار با اطالعات 
غلــط، به عنوان کلیــد تحویل به مردم 
می فروشند. علی اصغر جاودان فر افزود: 
متأســفانه به دلیل عدم توجه مردم به 
هشدارهای مکرر روزانه شاهد شکایات و کالهبرداری های متعددی در حوزه خرید 

و فروش غیر قانونی مسکن مهر خارج از سامانه نقل و انتقاالت ثانویه هستیم.

صادرات نفت ایران به چین ۳۳ درصد افزایش یافت 
چین در آستانه اتمام معافیت 6  ماهه تحریم نفتی ایران، واردات نفت از این کشور را 
افزایش داده و در آوریل ۷۵۴ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده که این رقم 
نسبت به ماه قبل 33درصد رشد داشته است. با وجود افزایش قیمت نفت به نظر 
می رسد چین همچنان به ذخیره نفت در تأسیسات استراتژیک و اقتصادی خود به 

 میزان باال در سه  ماهه اول سال ادامه می دهد.

۹۰ درصد خریداران خودرو مصرف کننده نیستند
علی عبداللهی، عضو اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل گفت: جذابیت 
بازار خودرو و رکود در اکثر صنف ها و بخش های اقتصادی سبب شده که هر کسی 
سرمایه ای دارد ولو اندک به بازار خودرو بیاورد و به امید گران تر شدن قیمت ها در 
ماه های آینده، اقدام به خرید خودرو کند. همین امر سبب شده که اکنون در بازار 
اکثریت خریدار هســتند خریدارانی که 9۰ درصد آن ها مصرف کننده نیستند و 

خودرو را در پارکینگ می گذارند.

تحقق رونق تولید به شرط اصالح بروکراسی
کمیســیون  نایب رئیس  آگاهی،  فرهاد 
کشــاورزی اتاق بازرگانــی ایران گفت: 
بروکراسی اداری با مانع تراشی در مقابل 
فعاالن اقتصــادی، همه برنامه ریزی ها و 
زمان بندی ها را، هم در بخش خصوصی 
و هم در بخش دولتی، به ناکجاآباد سوق 

می دهد. 
وی ادامه داد: فرایندهای اداری، به جای 
آنکه در مســیر حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان، و مشوق سرمایه گذاری 
باشند، حلقه های مبهم، ناهماهنگ، فرسایشــی و طاقت فرسا پیِش روی فعاالن 

اقتصادی شناسنامه دار قرار می دهند.

خبر

 گروه پژوهشی اقتصاد   در سال های 
اخیر ادغام و تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی 
و صنعت در جهت اصالح ســاختار دولت، 
در دستورکار مجلس و دولت بوده است. با 
اتمام دولت یازدهم و تعیین کابینه دولت 
جدیــد، احیــای وزارت بازرگانی مطرح و 
دولت با ارســال الیحــه ای دوفوریتی به 
مجلس در خردادماه 96، خواستار تشکیل 

این وزارتخانه شد.
این الیحه در مجلس با یک فوریت تصویب 
و برای بررسی های بیشتر به کمیسیون های 
و  معــادن«  و  »صنایــع   »اجتماعــی«، 
»کشــاورزی« ارجاع شد که البته هر سه 
کمیسیون آن را رد کردند. اواخر سال 96، 
مجدد اً این الیحه در دســتور کار مجلس 
قرار گرفت و کمیســیون مشترکی برای 
بررسی اصالح ساختار دولت تشکیل شد. 
اردیبهشت  سال 9۷، این کمیسیون نیز با 
کلیات الیحه مخالفت نمود. نهایتاً در جلسه 
علنی مجلس در تیر 9۷، نمایندگان مجلس 
بــا تصویب کلیــات الیحه 
اصالح بخشــی از ســاختار 

دولت مخالفت کردند. 
این پایان کار نبود و با اصرار 
رئیس جمهور،  اول  معــاون 
مــرداد 9۷، طرحی با عنوان 
وزارتخانه هــای  تشــکیل 
»صنعت و معدن« و »توسعه 
صادرات و بازرگانی« با هدف 
صنعــت،  وزارت  تفکیــک 
توســط  تجارت  و  معــدن 
از  ســبحانی فر،  رمضانعلی 
اعضای فراکسیون امید تهیه 
شــد و به امضای 9٢ نفر از 
نمایندگان مجلس رسید. این 
طرح دوفوریتی در ســکوت 
کامل خبری دنبال شــد و نهایتاً در تاریخ 
۷ مردادماه به هیئت رئیسه مجلس تحویل 
داده شد و فوراً در دستورکار قرار گرفت تا 
کارشناسان و رسانه ها تقریباً هیچ فرصتی 

برای نقد آن نداشته باشند.
 بــا وجود این، اکثریت نمایندگان مجلس 
همچنان بر دیدگاه کارشناسی خود پافشاری 
نمودند و تســلیم سیاســی کاری دولت و 
اعضای فراکسیون امید نشدند و در نتیجه، 
این طرح نیز در مجلس شکســت خورد.
با توجه به اصرار دولت بــر احیای وزارت 
بازرگانی و با وجــود مخالفت نمایندگان 
مجلس بــا این موضوع، تفکیــک وزارت 
صمت برای بار ســوم و در مهر سال 9۷ از 
سوی دولت مجدداً پیگیری شد. این بار نیز 
دولت به خواسته خود نرسید و با مخالفت 

نمایندگان خانه ملت مواجه گردید.

 ماشین پیگیری دولت برای احیای 
وزارت بازرگانی، همچنان روشن

با وجود مخالفت چندباره مجلس با موضوع 
تفکیک وزارت صمت، اواخر ســال 9۷ نیز 
تالش های گســترده ای از سوی مقامات 
دولتی و برخی نماینــدگان مجلس برای 
احیــای وزارت بازرگانی صورت گرفت. در 
همین راســتا، طرح انتزاع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در مجلس کلید خورد و در 
اسفند 9۷ در کمیسیون اجتماعی و صنایع 

و معادن به تصویب رسید. 
با وجود پیگیری های مصرانه مســئوالن 
دولتی برای تفکیک وزارت صمت و به تبع 
آن، احیای وزارت بازرگانی، اما بررسی های 
کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر 
کشــورها نشــان  می دهد ایجاد یک نهاد 
تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون 
توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر 

بخش های تولیدی نیست.
 از ایــن رهگــذر نیز مطالعه کشــورهای 
توسعه یافته نشــان می دهد در همه این 
کشورها سیاست گذاری ها به گونه ای است 
که بخــش بازرگانــی در خدمت تقویت 
بخش های صنعتی و کشاورزی قرار میگیرد، 
زیرا »بازار بزرگ داخلی یک کشور« به عنوان 
ابــزار اقتدار و فرصت بزرگ برای توســعه 
توانمندی تولید داخل از یک طرف و توسعه 
صادرات و تنظیــم واردات از طرف دیگر، 
به طور محسوســی بر وضعیت تولید یک 
کشور مؤثر است. در ایران نیز از سال 9٢ به 
بعد و با تصویب قانون »تمرکز وظایف بخش 
کشــاورزی در وزارت جهاد کشــاورزی«، 
کشور در زمینه تولید برخی از محصوالت 
راهبردی کشاورزی به خودکفایی رسیده 
است. این افزایش تولید و خودکفایی سبب 
کاهش حجم واردات غذاهای اساســی و 
به تبع آن، بهبود تراز تجاری کشــور شد. 
به  نحــوی  که طبق آمار گمرک جمهوری 
اســالمی ایــران، پــس از اجــرای قانون 
تمرکز، بین ســال های 9٢ الی 9۵ واردات 
مواد غذایی اساسی ۴.6 میلیارد دالر کاهش 
یافته است. طبق آمار بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایــران، پس از تشــدید تحریم های 
اقتصادی علیه ایران، نرخ رشــد اقتصادی 
تنها در بخش کشاورزی مثبت بوده است.

 
  تشکیل وزارت بازرگانی؛ آدرس 

غلط دولت برای مدیریت بازار
از جمله مهم ترین چالش های تاریخی رونق 
تولید محصوالت غذایی راهبردی در ایران، 
تشــتت مدیریتی حوزه تنظیم بازار بوده؛ 
به نحوی که عمــده ابزارهای مدیریت این 
بخش بین وزارتخانه های مختلف پراکنده 

بوده است.
 مهم ترین ابزار مدیریت تولید، دسترســی 
به بازار محســوب می شــود و در صورت 
عدم دسترســی مدیران بخش کشاورزی 
به این ابزار، عمده تالش هایی که در عرصه 
تولید صورت می گیرد با واردات بی منطق 

یا ســوداگری در بازار رسانی محصوالت از 
سوی نهادهای دیگر به هدر خواهد رفت. 
امــا ایجاد تمرکز در مدیریت تولید و بازار، 
مســئول هر حوزه پاســخگوی عملکرد 

خویش خواهد بود. 
همچنین بــه بهانه تنظیم بــازار، واردات 
بی رویه پیگیری نمیشود، بلکه تنظیم بازار 
به نحوی صــورت می پذیرد که تولید نیز 

آسیب نبیند.

 موافقان چه کسانی هستند؟
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی را می توان 
در دو طیف و گروه تقسیم بندی نمود. طیف 

فکری- تحلیلی و طیف سیاسی.
جریان اول : طیف فکــری موافقان که 
شــامل اعضایی همچون یونس سینکی، 
معاون ســابق امور اقتصــادی و بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت؛ بر 
تشکیل وزارت بازرگانی نوین تأکید دارند. 
به اعتقاد این طیف فکری، عالوه بر تمامی 
اختیارات تنظیم بازاری ذیل وزارت صمت و 
وزارت جهاد کشاورزی، خیلی از سازمان ها 
و مجموعه هایی مانند گمرک، ســازمان 
سرمایه گذاری، کشتیرانی، بانک های تجاری 
و... نیز باید ذیل وزارت بازرگانی نوین بیایند 
تا تجمیع تصمیم گیــری در فعالیت های 

تجاری صورت گیرد.
جریان دوم: که به لحاظ بروز رســانه ای 
و میدانــی، فعال تر از طیف فکری اســت؛ 
جریان سیاسی اســت که عمده تحلیل و 
استدالل شــان برای تشکیل مجدد وزارت 
بازرگانــی، شــرایط به هم ریخته بــازار و 
تالطمات شدید قیمتی اقالم مختلف است.

 به عقیده این طیف، ریشه نابسامانی های 
بــازار، فقــدان وزارت بازرگانــی اســت. 
رئیس جمهور، معــاون اول رئیس جمهور، 
رئیــس دفتــر رئیس جمهــور، رئیــس 
ســازمان برنامه و بودجه و معاون پارلمانی 
رئیس جمهور از جمله مهم ترین اعضای این 

طیف را تشکیل می دهند. 
در همیــن رابطه و به گفته رئیس جمهور، 
»بدون وزیر بازرگانی مســتقل، مسائل و 
مشکالت صادرات و واردات و تنظیم بازار 
در کشور حل نمی شود.« این در حالی است 
که از منظر بسیاری از کارشناسان، وزارت 
بازرگانی در طی سال های فعالیت، با واردات 
بی رویه و بی منطق گوشــت و شکر، ضربه 
جبران ناپذیری بــه تولید این دو محصول 
اساســی زده اســت. همچنین در صورت 

بررسی وضعیت بازار در سال 9۱، مشخص 
می شود که در این بازه زمانی با وجود حفظ 
ساختار وزارت بازرگانی در وزارت صمت و 
تولی گری بدنه ایــن وزارتخانه در تنظیم 
بازار؛ قیمت کاالهای اساســی با نوسان ها 
و التهابات شــدیدی روبه رو بوده اســت. 
به همین سبب، بســیاری از کارشناسان 
معتقدند که معطل کردن کشور و پیگیری 
روش های شکست خورده ای چون سپردن 
مدیریت بازار به وزارت بازرگانی، نتیجه ای 
جز از بین رفتن زمان، وابستگی به واردات 
در شرایط جنگ اقتصادی، جهش نرخ ارز 
و افزایش هزینه های دولت در پی نخواهد 

داشت. 
به اذعان بســیاری از کارشناســان، علت 
نوســانات شــدید قیمتی در ســال 9۱، 
تخصیص ارز دولتی برای واردات کاالهای 
اساسی و به تبع آن، ایجاد رانت و فساد برای 

واسطه ها و دالالن بازار است. 
بر اســاس گــزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس در رابطه با بررســی اثرات تورمی 
جهش نرخ ارز بــر افزایش قیمت تمامی 
محصوالت، تخصیص ارز ۴٢۰۰ تومانی به 
واردات محصوالت اساسی، تأثیر مثبتی بر 
مدیریت بازار این محصوالت نداشته است. 
به همین سبب، این مرکز پژوهشی برای 
مدیریت بازار محصوالت اساسی، خواستار 
حذف تخصیص ۱۴ میلیارد دالر ارز دولتی 
و تخصیص این میزان یارانه ارزی به صورت 
نقدی به سرپرستان خانوار در الیحه بودجه 

سال آینده شده است. 
این روش منجر به حذف تمامی رانت های 
موجود در این زمینه خواهد شد. همچنین 
منجر به کاهش تقاضای اضافی ایجاد شده 
برای کاالهای اساسی شده و بخشی از منابع 
ارزی دولت را آزاد کرده و توانایی دولت در 
کنترل نرخ ارز در ســامانه نیما و سنا نیز 

افزایش می یابد.
با آغاز سیاست تخصیص ارز ۴٢۰۰ تومانی 
به منظور مدیریت قیمت کاالهای اساسی، 
فسادها و مشکالت متعددی در بازار از قبیل 
بیش اظهاري ارزش کاالی وارداتی و اخذ 
مازاد ارز دولتــی و یا دیگر اظهاري کاالی 
وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کاالي نهایي، 
احتکار کاال توسط واردکننده یا فروشنده 
و گران فروشی کاالهای یارانه ای در شبکه 

توزیع ایجاد شد. 
بررسی ها نشان می دهد درصورتی که دولت 
به جــای توزیع چند ده میلیــارد دالر ارز 
۴٢۰۰ تومانی، این منابع را به نرخ سامانه 
نیما به فروش برساند و مابه التفاوت این نرخ 
را به صورت یارانه نقدی، کاالیی و یا ســایر 
بسته های حمایتی به مردم پرداخت کند، 
در دستیابی به هدف حمایتی خود موفق تر 
خواهد بود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه 
مابه التفاوت ارز نیمایی با ارز دولتی، ۴8۰۰ 
تومان اســت؛ از ضرب عدد ۴8۰۰ در ۱۴ 
میلیارد دالر، عدد 6۷ هزار میلیارد تومان 
به دســت می آید؛ در صورتــی که دولت 
این میزان یارانه را مســتقیماً به حســاب 
سرپرســتان خانوار واریز نماید، ماهانه به 
یارانه نقدی هر نفر، 68 هزار تومان افزوده 
خواهد شد. این یعنی، هر نفر ماهانه، ۱۱3 

هزار تومان یارانه دریافت خواهد نمود. 

چرا مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی به یکباره همسو با دولت و موافق این طرح شدند؟

تشکیک در عدم تفکیک تفکیک یعنی ایجاد هزینه 
اضافی و اتالف وقت در امور 

تجاری و بازرگانی
با توجــه به اینکه موضوع صنعت. معدن و 
تجارت به طور کلی یک فرایند تکمیلی به 
شــمار می رود به این مفهوم که قبل از هر 
گونه اقدامی که در این حوزه صورت بگیرد، 
الزم است تا دخل وخرج، قیمت تمام شده 
یا نحوه حضور در بازار یــا آینده نگری در 
بــازار همه و همه در یــک پکیج و در یک 
تلفیق با عنوان وزارتخانه صمت با تجارت 
و بازرگانی دیده شود، چرا که این موضوع 
منجر به بهره وری و سرعت عمل بیشتری 

در انجام امور محوله می شود.
بدیهی اســت تفکیــک دو وزارتخانه مهم 
بازرگانی با صمــت منجر به ایجاد انفکاک 
در بین فعالیت های مهم این ســازمان های 
تأثیرگذار در امور اقتصادی کشور می شود. 
ادغام وزارتخانه های یاد شده به دلیل دوری 
از مــوازی کاری و ســرعت عمل هر چه 
بیشــتر فعاالن اقتصادی بود تا با مشکالت 
بین ســازمان ها مواجه نشوند، قطعاً برآیند 
تصمیمات برنامه ریزی، توســعه و صنعت، 
اقدامات مالی اقتصادی و بازرگانی اســت 
که بر بسیاری از حوزه های اقتصادی کشور 
تأثیرگذار است از این رو مناسب آن است 
که همه این موضوعات در یک فرایند دیده 
شــود تا در وزارتخانه ها نسبت به برنامه ها 
و فعالیت های یکدیگــر بهانه گیری وجود 
نداشته باشــد، با توجه به اینکه مجموعه 
کارها در یک وزارتخانه، دیده شده اطالعات 
بــه طور طبیعی از مرجــع اولی در بخش 
صنعتــی تا مرجع نهایی در حوزه بازرگانی 

منتقل می شود. 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته همانند 
ادغام وزارتخانه های صنعت  با  انگلســتان 
و بازرگانی با ســابقه ای بیــش از دو قرن 
کارآیی این مهم را به تصویر کشــیده اند، 
ســایر کشــورهای اروپایی مثل فرانسه و 
هلند و حتی در کشــورهای اروپای شرقی 
چون رومانی و لهســتان این موضوع دیده 
تغییر دوباره ســاختار وزارتخانه  می شود. 
صمت و انفــکاک دو مجموعه بازرگانی و 
صنعت از یکدیگر منجر به ایجاد بار مالی و 
هزینه اضافی و اتالف وقت در امور تجاری 
و بازرگانی می شــود، بدیهی است تمامی 
مجوزهایی که در حوزه صنعت صادر شده دو 
مرتبه باید کپی شود تا در وزارتخانه دیگری 
فایل جدیدی برای خدمتگزاری ایجاد شود.

افزایش ۱۶ درصدی قیمت 
مواد شوینده در بازار

علیرضا رضایی قهرودی، رئیس اتحادیه عمده 
فروشان مواد شوینده گفت: در چند روز اخیر، 
مواد شوینده ۱6 درصد افزایش قیمت داشته 
و نوســان بازار ارز در این بازار تأثیرگذار بوده 
است. زمانی قیمت ها در بازار یکسان می شود 

که نرخ ارز ثابت شود.

بازار متشکل ارزی، نرخ 
جدیدی را وارد بازار نمی کند

مجید شاکری، تحلیلگر مســائل اقتصادی 
گفــت: بــازار متشــکل ارزی یــک بــازار 
عمده فروشی نقدی اسکناس در تهران است؛ 
بنابراین حواله نبوده و بازار فردایی هم نیست؛ 
بلکه ایــن بازار دقیقاً درباره عمده فروشــی 
اسکناس صحبت می کند؛ البته براساس آن 
قرار نیســت یک مکانیزم جدیــدی در بازار 
خلق شــده و نرخ جدیدی ساخته شود؛ این 
بازار هم اکنون هــم وجود دارد اما نظام مند 
نیســت و صرافان، به صورت روزمره، بدهی 
و بســتانکاری خــود را در آن تهاتر کرده و 
باقیمانده تهاتر را در بازار خرده فروشی وارد 
می کنند؛ پس بازار متشکل ارزی قرار نیست 

یک نرخ جدید به نرخ های بازار اضافه کند.

 آغاز ساخت کارخانه 
اتوبوس سازی ایران و آذربایجان 
عملیات ســاخت کارخانه مشترک اتوبوس 
سازی ایران و جمهوری آذربایجان آغاز شد. 
سهم شرکت ایرانی در این کارخانه ۷۵ درصد 
و سهم شرکت آذربایجانی ٢۵ درصد است که 
با سرمایه گذاری اولیه 6 میلیون یورو ساخته 
خواهد شد. مدت زمان ساخت این کارخانه 
پایان ســال میالدی آینده اعالم شده است. 
با تکمیل این کارخانه در مرحله اول ساالنه 
۵۰۰ دســتگاه اتوبوس تولید خواهد شد. با 
ساخت این کارخانه، همکاری   های دو کشور 
در حوزه صنعتی وارد مرحله جدیدی می شود.

 در صورت عدم 
دسترسی مدیران 
بخش کشاورزی به 
ابزار مدیریت تولید، 
عمده تالش هایی 
که در عرصه تولید 
صورت می گیرد با 
واردات بی منطق یا 
سوداگری در بازار 
رسانی محصوالت از 
سوی نهادهای دیگر 
به هدر خواهد رفت

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

رضا پدیدار فعال اقتصادی و کارشناس صنعت

مواضع قبلی و فعلی برخی کمیسیون های مجلس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

موضع پیشین: موارد زیر ازجمله مهم ترین نقدهای 
نمایندگان کمیســیون کشــاورزی مجلس پیرامون 
تشــکیل وزارت بازرگانی هستند: نادیده گرفته شدن 
قانون تمرکز، از ســرگرفته شــدن واردات محصوالت 
اســتراتژیک کشاورزی و عدم برنامه ریزی کارآمد برای 

تنظیم بازار.
موضع فعلی: مخالف تفکیک وزارت صمت و تشکیل 

وزارت بازرگانی

موضع پیشین: کمیسیون اجتماعی نیز همچون دو 
کمیسیون دیگر، این الیحه را رد نمود که اهم محورهای 
انتقادی اعضای این کمیســیون به صورت زیر اســت: 
افزایــش هزینه های دولت، گسســت و چندپارگی در 
فرایند تولید، محقق نشدن برنامه های ادغام چند سال 
گذشته، ضربه به تولیدکنندگان داخلی و افزایش واردات.

موضع فعلی: موافق تفکیک وزارت صمت و تشکیل 
وزارت بازرگانی

موضع پیشین: ازجمله مهم ترین انتقادهای مطرح شده 
از سوی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی می توان به موارد زیر 
اشاره داشت: ناهماهنگی در نظام تعرفه گذاری، حرکت 
به سمت بنگاه داری، بازگشت دوباره به گذشته و افزایش 

بروکراسی.
موضع فعلی: موافق تفکیک وزارت صمت و تشکیل 

وزارت بازرگانی

 کمیسیون  کشاورزی
 آب و منابع طبیعی

کمیسیو ن 
 اجتماعی مجلس

 کمیسیو ن
 صنایع و معادن مجلس

موضع پیشین: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، تاکنون 
۱۴ یا ۱۷ بار بخش بازرگانی با بخش صنعت ادغام و یا از آن تفکیک شده است. طبق 
این گزارش به نظر می رسد ادغام ها و تفکیک های مذکور، سیاسی بوده اند. بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش ها، با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، دوباره بســتری 
برای بروز تعارض در اقتصاد سیاسی ایجاد خواهد شد. بر اساس این گزارش در الیحه 
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف گذاری علمی مشــخصی وجود ندارد و 
موضوعات ناشــی از ادغام ها و تفکیک ها موجب غفلت در واگذاری ها و رشد بخش 

خصوصی در کشور می شود. 
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی، الزم است وزارتخانه های 
دارای مسئولیت تولید، مسئولیت سیاست گذاری و برنامه ریزی تجارت را نیز داشته 
باشند. بر این اساس، مسئولیت واحد تولید و تجارت، به نفع تولید ملی بوده و کمک 

می کند تولیدات کشور در بازارهای جهانی از شرایط بهتری برخوردار باشند.
موضع فعلی: در حال حاضر، با توجه به اختالف نظرهای موجود در مرکز پژوهش های 
مجلس در رابطه با تفکیک یا عدم تفکیک وزارت صمت، این مرکز پژوهشی مایل به 

ارائه گزارش در رابطه با طرح تشکیل »وزارت تجارت و خدمات بازرگانی« نیست.

روحانی، رئیس جمهور: بدون وزیر بازرگانی مستقل مسائل و مشکالت صادرات و 
واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی شود. این مشکل برای شخص من نیست، بلکه 
برای همه ملت است و از شما به عنوان نمایندگان مردم خواهش می کنم در این زمینه 

به ما کمک کنید تا یک وزیر بازرگانی مستقل این کار را انجام دهد.
جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهور: یک روز تأخیر در تشــکیل وزارت 
بازرگانی به عنوان وزارتخانه ای برای تعدیل و بررســی قیمت ها، مســاوی با فشار 

بر مردم است.
حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور: به نظر می رسد نمایندگان 
مجلس بویژه کمیســیون های مربوطه با توجه بــه وضعیت موجود بازار و همچنین 
کمک به بهبود معیشت و رفاه مردم به طرح تشکیل وزارت بازرگانی مصمم هستند. 
طرح تشــکیل وزارت بازرگانی تا حدود زیادی سبب کاهش گرانی ها و سامان یافتن 

بازار خواهد شد.
واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور: در حال حاضر بخشــی از وزارت بازرگانی در 
وزارت صمت و بخشــی در وزارت جهاد کشاورزی است و ایجاد هماهنگی بین آن ها 

سخت است.

مواضع برخی مسئوالن دولتیمرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

خبر



عقیل رحمانی: با دســتور قضایی 40 نفر 
از عامــان تبلیغ انواع آگهی های ماســاژ به 
صورت غیرقانونی در مشهد شناسایی و پس از 
دستگیری و همچنین احضار تعدادی مشخص 
شــد نه تنها بیشــتر آگهی دهندگان هیچ 
مجوزی بــرای این اقدام ندارند بلکه برخی از 
آن ها به دنبال ایجاد ارتباط غیراخاقی بودند!

مدتی پیش سرپرســت دادســرای ناحیه 7 
مشهد به واسطه رصدهای صورت گرفته در 
فضای مجــازی در جریان افزایش آگهی های 
نظیر ماساژریلکسی، ماساژ لذت، ماساژسوئدی، 
ماساژُکل بدن، نیازمند مدل های ماساژ و... در 
سایت هایی نظیر دیوار، شیپور و نرم افزارهایی 
مانند اینســتاگرام و برخی پیام رســان های 

خارجی قرار گرفت.

حساسیت قضایی سد راه شیطان صفتان
از ســویی وجود برخی پرونده های مشــابه 
که افراد ســودجو در پس پرده انتشــار این 
گونه آگهی هــا به دنبال انجام برخی اقدامات 
مجرمانه بودند، سبب شد تا ماجرا با حساسیت 
دوچندانی از ســوی قاضی مهدی حقدادی 

پیگیری شود.
به همین واسطه بود که مقام قضایی از مأموران 
مبارزه با جرایم رایانــه ای پلیس اطاعات و 
امنیت عمومی استان خراسان رضوی خواست 

تا هرچه سریع تر موضوع را بررسی کنند.
تحقیقات پلیســی روی بیــش از 78 آگهی 
منتشر شــده در ســایت دیوار، شــیپور و 
نرم افزارهایی مانند اینســتاگرام و... آغاز شد. 
در برخی آگهی ها که مشخص بود سایت های 
ارائه کننــده خدمات هیچ گونه نظارتی روی 
تأیید آن هــا ندارند، فرد یا افراد آگهی دهنده 
با درج مشخصات دقیق ظاهری، سن و... اعام 
می کردند که حاضرند خدمات ماســاژ را در 

منزل شخصی شان انجام دهند!

  تأیید آگهی های عجیب و غریب در 
سایت های واسطه گر!

در بررسی یکی دیگر از موارد ذکر شده با عنوان 
»ماساژ جنس مخالف!« مأموران به این نتیجه 
رسیدند که فرد آگهی دهنده با سوء استفاده از 
برخی خألهای موجــود هنگام درج این گونه 
آگهی هــای غیرقانونی به دنبــال ایجاد رابطه 
غیراخاقــی و در ادامه انجــام دیگر اقداماتی 
مانند اخاذی می باشد. در ادامه حدود 32 آگهی 
مشــابه در این زمینه مورد شناسایی و تمامی 
عامان این اقدام هم درپی رد زنی های دقیق 

پلیسی شناسایی شدند.
اما این تمام اقدامات خاف قانون و عرف آگهی 
دهندگان مذکــور در فضای مجازی نبود چرا 
که برخی از ســودجویان و لیدرهای این اقدام 
غیراخاقــی پا را فراتر از ایــن چیزها نهاده و 
پس از انتشار آگهی جذب کار آموز ماساژ؛ در 
مکان های زیرزمینی فعالیت های خود را کلید 
زده و به افــراد متقاضی فرا گرفتن روش های 

ماساژ اعام می کردند که اگر می خواهید درآمد 
باالیی از این راه داشته باشید باید ماساژ جنس 

مخالف را در دستورکار خود قرار دهید!
مأمــوران پلیس پس از جمــع آوری تمامی 
مســتندات پرونده و شناسایی تمامی عامان 
انتشار آگهی های مذکور، نتیجه را برای کسب 
دســتور به سرپرست دادســرای ویژه جرایم 
رایانه ای مرکز استان منعکس و بر همین اساس 
هم دســتور آغاز عملیات دستگیری متهمان 

صادر شد.
در ادامه مأموران مبارزه با جرایم رایانه ای پلیس 
اطاعات و امنیت عمومی اســتان خراســان 
رضوی وارد عمل شــدند و تعدادی از متهمان 
پرونده را طی چندین مرحله عملیات ضربتی 
در محل اختفایشان دستگیر و برخی دیگر را 

هم به پلیس آگاهی احضار کردند.
 

  تشکیل پرونده برای 40 مجرم
این اقدامات چندین روز به درازا کشــید و در 
پایان عملیات پلیسی، حدود 40 نفر دستگیر 
و برخی هم پس از احضار در مقر پلیس حاضر 

شــدند که 10 نفرشان زن می باشند. در میان 
افراد بازداشــت شده هفت عامل انتشار آگهی 

آموزش رقص هم دستگیر شده اند. 
این سلسله ازعملیات پلیسی در حالی صورت 
می گرفت که رد پای حدود 200 فرد متخلف 
دیگر هم به ماجرا باز شده که دستور دستگیری 

آن ها نیز صادر شد.
گزارش قدس حاکی اســت تا امروز حدود 40 
صفحه مجازی به این واســطه مسدود و 37 

گوشی تلفن همراه هم توقیف شده است.
زمانی که افراد مذکور به همراه پرونده انتظامی 
تنظیم شده به دادسرای جرایم رایانه ای مرکز 
استان خراسان رضوی منتقل شدند و سوابق 
برخی از آن ها اســتخراج شد مشخص گردید 
که یکی از عامان این اقدام مجرمانه که آگهی 
ماساژ جنس مخالف را منتشر کرده بود، به اتهام 
مشابهی سال 97 دستگیر و تحمل حبس هم 

کرده است!
از سوی دیگر بنا به اظهارات و اعترافات متهمان 
معلوم شــد که 27 نفر از افراد شناسایی شده 
هیچ تجربه و آموزشی در زمینه ماساژ ندارند 
که این اقدام آن ها طبق قانون ماساژ درمانی از 
مصادیق مداخله در درمان محسوب می شود و 
می تواند عواقب خطرناکی برای خدمات گیرنده 

در پی داشته باشد.
در حالی که اماکنی مانند برخی ســالن های 
ورزشــی و... در شــهر وجود دارند که پس از 
دریافت مجوز از نهادهای متولی مانند وزارت 
بهداشــت و... به صورت مجاز اقــدام به ارائه 
خدمات ماســاژ می کنند، شــاخه ای دیگر از 
بررسی های قضایی نشــان می داد که برخی 
آرایشگاه های زنانه در شهر مشهد که شناسایی 
هم شــده اند، بدون دریافت مجوز سالن های 
ماساژ دایر کرده که این کار هم غیرمجاز بوده و 

جرم محسوب می شود.

 جامعه/ محمود مصدق  کارشناســان 
می گویند یکی از دالیلی که خســارت های 
سیاب را افزایش می دهد ساخت و سازهای 
بی ضابطــه و غیراصولی در بســتر و حریم 
رودخانه ها و مسیل هاســت. عاملی که رد 
پایش را براحتی می توان در سیاب های دو 
ماه اخیر کشور دید. برای مثال سیل پنجم 
فروردین ماه در کنار دروازه قرآن و ورودی 
اصلی شــیراز، درست در مســیر رودخانه 
فصلی معروف به تنگه اهلل اکبر معروف رخ 
داد اما از چند ســال پیش این مســیل به 
خیابان و محل عبور و مرور وســایل نقلیه 
تبدیل شده است. یا در طغیان رودخانه های 
کشکان، کرخه، دز، زهره و گرگان رود در دو 
ماه گذشته نقش عامل یاد شده در افزایش 
خســارت های جانی و مالی به شــهروندان 
استان های گلستان، لرستان و خوزستان و... 
کامًا روشن اســت به طوری که نورمحمد 
تربتی  نژاد، نماینده مردم گرگان در مجلس 
شورای اسامی در جلســه ستاد مدیریت 
بحران این اســتان منظور نکردن آبراه های 
مناسب در محل تقاطع رودخانه ها، جاده ها 
و خطــوط راه آهن را یکی از دالیل حبس 
ســیل و آبگرفتگی در شهرستان آق قا و 

گمیشان می خواند.
شــاید این روزها  فرصت مناسبی باشد تا 
بر این نکته نیــز تأکید کنیم که وقت آن 
است نهادهای مسئول همچون دبیرخانه 
شــورای عالــی آب بــا همکاری ســایر 
دســتگاه های مرتبط، ضمن برنامه ریزی 
برای الیروبــی بســتر رودخانه ها، بدون 
مماشات موضوع ساخت و سازها و تجاوز 
به حریم رودخانه ها و مسیل ها را در دستور 
کار قرار دهد تا از حریم طبیعت بخصوص 

رودخانه ها صیانت شود.

 متولی کیست؟
دکتر منوچهرحمیدیان، عضو هیئت علمی 
دانشکده آب دانشگاه شــهید عباسپور در 
گفت و گو با قدس می گوید: طبیعی است که 
وزارت نیرو متولی کنترل رودخانه هاســت؛ 
اما در موضوع ســاخت و ســازها در حریم 
رودخانه ها عاوه بر وزارت نیرو، شهرداری ها، 

وزارت راه و شهرســازی، ســازمان محیط 
زیست و... نقش دارند و نباید انگشت اتهام 
را فقط به ســوی این دستگاه بگیریم. البته 
قطعاً حریم و بســتر بیشــتر رودخانه های 
کشور حفظ نشده و وزارت نیرو مقصر اصلی 
اســت و این وزارتخانه می بایســت از قبل 
سدها، بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها 
را کنترل می کرد و به هنگام ســاخت پل ها 
رفتــار و رژیم رودخانه را مــورد توجه قرار 
می داد اما به درستی این کارها را انجام نداده 
است چون گاهی دیده می شود محور پل در 
جایی انتخاب شده که نباید انتخاب می شد. 
وی می افزاید: طبق بررسی ها فقط 20 هزار 
کیلومتر از 140 هزار کیلومتر رودخانه های 
کشور از ســوی وزارت نیرو تعیین تکلیف 
شــده و در طرح کاداســتر به ثبت رسیده 

است.
این اســتاد دانشــگاه با بیــان اینکه همه 
دســتگاه ها باید پاســخگوی قصورشان در 
موضوع یاد شده، باشند، می گوید: اینکه چرا 
پاسخگو نیستند یک دلیلش برمی گردد به 
اینکه ما مشکل کار کردن به صورت تیمی 
و مشــارکتی را داریم. مثًا وزارت مسکن و 
شهرســازی در جایی پل احــداث می کند 
بدون اینکه دبی سیاب رودخانه را در نظر 
بگیرد. مثًا پلی کــه از دوره قاجار بر روی 
رودخانه شهرســتان ساخته شده ارتفاعش 
15 متر و عرضش بیش از 100 متر اســت 
اما در پایین دســت همین سازه، پل فلزی 

دیگری ســاخته شده که عرضش 40 متر و 
ارتفاعش 8 متر است؛ بنابراین طبیعی است 
وقتی سیابی رخ دهد این پل آسیب می بیند 

و اثراتش گریبان شهر و مردم را می گیرد.
حمیدیان با اشاره به اینکه نباید از نقش مردم 
در سیاب ها و ســاخت و سازها در حریم و 
بستر رودخانه غافل بود، می افزاید: افرادی که 
اقدام به ساخت و ساز در حریم هم می کنند، 
مقصر هســتند. ما باید فرهنــگ برخورد با 

سیاب را به مردم آموزش بدهیم. 
وی اگرچه معتقد است به دلیل باال بودن حجم 
معارض ها و ساخت و سازهای انجام شده در 
بســتر و حریم رودخانه ها برخورد با آن ها از 
لحاظ حقوقی و مالی بسیار سخت است، اما 
می گوید: با این وجود ازنظر فنی چاره ای جز 
حفظ بســتر و حریم رودخانه ها نداریم و این 
کار نیز شدنی است حتی اگر برای این منظور 
مجبور شویم تمام ساخت و سازهای مجاز و 
غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها را تخریب 
کنیم یا در کنار برخی از رودخانه ها و مسیل ها 
ـ رودخانه های فصلی -کانال ها و تونل هایی 
احداث کنیم تا هنگام وقوع سیاب ها بخشی 
از آب ها از این محل ها هدایت شوند تا جان و 

مال شهروندان از بین نرود.

  دولت ها چه کرده اند؟
اسماعیل کهرم، مشاور سابق رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست هم به قدس می گوید: 
یک مجموعه در ســاخت و سازهای صورت 

گرفته در بســتر و حریــم رودخانه ها مقصر 
هستند.

وی اضافه می کند: مجوزهاي ســاخت و ساز 
بر حریم رودخانه ها در شهر را شهرداري ها و 
فرمانداری ها می دهند اما کنترل و نگهداري از 
این حریم بر عهده سازمان حفاظت از محیط 
زیســت و وزارت نیرو است که متأسفانه این 
دستگاه ها به درســتی به وظایف خود عمل 
نمی کنند که نتیجه اش سیاب های گسترده 
و وارد شــدن خسارت های بسیار سنگین به 

مردم است.
این اســتاد دانشــگاه به بی توجهی دولت 
و دســتگاه های اجرایــی بــه توصیه های 
زیســت محیطی کارشناسان و متخصصان 
این حوزه هم اشاره می کند و می گوید: چه 
کسی مجوز داد تا یک رودخانه خشک در 

قم به پارکینگ تبدیل شود؟
وی می افزاید: کشورهای دنیا اجازه ساخت 
و ســاز در فاصله جزر و مد دریا را به هیچ 
عنوان نمی دهند، اما در ایران صدا و سیما 
در مجاورت ساحل خزر یک شهرک ساخته 
اســت. البته برخی دیگر از دستگاه ها مثل 
وزارت جهاد کشاورزی، نفت و... هم چنین 
کاری را در نقاط مختلف کرده اند که نتیجه 
این گونه اقدامات همین بلبشویی است که 

نتیجــه اش را حاال همه 
داریم می بینیم. 

کهرم در خصوص نحوه 
برخــورد دولت با پدیده 
می گوید:هر  شــده  یاد 
دولتــی کــه از پیش و 
پس از انقاب اســامی 
روی کار آمــده یکی از 
تخریب  را  برنامه هایش 
ســازهای  و  ســاخت 

غیرمجاز در حریم رودخانه ها و دریاها اعام 
کرده اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاد.

 وی بــا اشــاره بــه ضــرورت تخریــب 
ساخت و سازهای صورت گرفته در حریم 
رودخانه ها و دریاهای ایران می گوید: باید 
به طبیعت احترام بگذاریم تا دوســتمان 
باشد وگرنه هر از گاهی باید تاوان سنگین 

دشمنی با آن را بدهیم.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

120 میلیارد تومان کمک های مردمی به سیل زدگان جمع آوری شد      ایرنا: رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: تاکنون 120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد برای کمک به سیل زدگان 
شامل 41 میلیارد تومان کمک نقدی و 79 میلیارد تومان کاال توسط مردم خیر و نیکوکار جمع آوری شده است. پرویز فتاح گفت: 30 هزار خانواده تحت پوشش این نهاد در حادثه سیل آسیب دیدند. 10 هزار خانه 

باید ساخته شوند و 20 هزار خانه نیاز به تعمیرات اساسی و وسایل منزل دارند.

فرمانده نیروی انتظامی:
ناجا بیش از ۲۰۰ شهید دهه هفتادی دارد

ایسنا: فرمانده نیروی انتظامی با بیان 
اینکه دشمن همچنان درصدد است 
که از حوزه اقتصادی به ما ضربه بزند، 
گفت: اجازه نمی دهیم دشــمن از راه 

قلدری و زورگویی به ما صدمه بزند.
سردار حســین اشــتری در یادواره 
شهدای ناجا و مراسم رونمایی از کتاب 
»مهران می خندد« که در فرهنگسرای 

ارسباران برگزار شد، به فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل که فرمودند »زنده 
نگهداشــتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست«،اشــاره و اظهارکرد: نیروی 
انتظامی بیش از 200 شــهید دهه هفتادی دارد، با مروری بر زندگی این عزیزان به 

آینده این کشور بیشتر امیدوار می شویم.
وی با بیان اینکه تعدادی از شهدای نیروی انتظامی در راه مبارزه با مفاسد و مسائل 
اقتصادی )مبارزه با قاچاق( به شــهادت رسیدند، گفت: این موضوع نشان می دهد، 
دشمن همچنان درصدد است از حوزه اقتصادی به ما ضربه بزند. فرمانده ناجا ادامه داد: 
هنگامی که خالصانه پای کار باشیم و در راه خدمت به مردم تاش کنیم قطعاً شهدا 

دست ما را خواهند گرفت.

وزیر آموزش و پرورش:
سند تحول بنیادین بی نقص نیست اما کامل ترین است

ایســنا: ســید محمــد بطحائی؛ 
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: 
 ســند تحــول بنیادین یک ســند 
بی عیب  و نقص نیست اما هم اکنون 
این ســندکامل ترین سند و نقشه راه 

برای آموزش و پرورش است.
وی با اشــاره به انتقــاد نمایندگان 
تشــکل های صنفی از رسانه ای شدن 

پرداخت مطالبات فرهنگیان، گفت: نباید اطاعات درون سازمانی ما در اخبار عمومی 
پخش شود و سایر اقشار جامعه را درگیر این موضوع کنیم.

 وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم امکان اعمال بیش از یک مدرک تحصیلی 
برای فرهنگیــان، گفت: این قانون مختص به آموزش و پرورش نیســت و در همه 
دســتگاه ها و براساس مصوبه شورای عالی اداری، بیش از یک مدرک تحصیلی مورد 
قبول نیست و تاش شده تا این موضوع برای آموزش و پرورش استثنا شود، چرا که 

فرهنگیان نیازمند ارتقای دانش و معلومات خود هستند.
وی با اشاره به عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که 
بسیاری از بنگاه های اقتصادی زیانده بوده اند، صندوق ذخیره فرهنگیان عملکرد خوبی 
داشته و اتفاقات گذشته در مورد صندوق ذخیره هیچ ارتباطی به این صندوق، وزیر و 

هیئت امنای آن نداشته است.

معاون آموزشی وزیر علوم:
آمار دانش آموختگان بیکار بین ۱۷ تا ۴۰ درصد است

ایلنا: مجتبی شریعتی نیاسر، معاون 
آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری با اشــاره به حذف رشته هایی 
که بازار کار ندارند و اینکه چرا وزارت 
علوم پس از سال ها جذب دانشجویان 
در ایــن زمینه حاال بــه فکر حذف 
رشته های بدون اشتغال افتاده است، 
گفت: جمعیت دانش آموختگان بیکار 

ما به تناســب اینکه در چه مقطع و در چه رشته ای درس می   خوانند بین 17 تا 40 
درصد است. وی ادامه داد: چند سالی است که مسئله حذف رشته های بدون بازار کار 
مطرح شــده است و طبق استخراجی که از آمارهای سازمان سنجش انجام داده ایم، 
متوجه شدیم برخی از رشته ها اصاً اقبال ندارند و به همین دلیل این رشته ها را به 
تناسب محل و دانشگاهی که مجری آن است، شناسایی می کنیم و رشته  محل هایی 
که مورد اقبال واقع شدند را جایگزین و یا ظرفیت آن رشته ها را صفر خواهیم کرد، 
البتــه تا زمانی که احســاس کنیم جامعه به آن ها نیاز ندارد. به این ترتیب شــمار 

دانش آموختگان را مهار می  کنیم.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:
ابتال به افسردگی مردم مناطق سیل  زده را تهدید می کند

خانه ملت: رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس، با ارزیابــی مثبت از اقدامات 
وزارت بهداشــت برای تأمین داروی 
بیماران خاص در مناطق ســیل زده 
تأکید کرد: مســئوالن حوزه سامت 
و بهزیستی، بیماران مبتا به دیابت، 
فشارخون، سرطان و معلوالن را در این 
مناطق شناسایی و ساماندهی کرده اند. 

حسینعلی شــهریاری ادامه داد: وزارت بهداشــت تمام بیماران روانی که در مراکز 
نگهداری می  شدند را شناسایی و ساماندهی کرده است، همچنین سازمان بهزیستی 
معلوالن و حتی معتادان متجاهر را نیز قبل از اینکه آسیبی ببینند به جای امن منتقل 
کرده اســت. وی خاطرنشان کرد: بی  تردید تعداد زیادی از مردم در مناطق سیل  زده 
وسایل زندگی، خانه، زمین کشاورزی، شغل یا اعضای خانواده خود را از دست داده اند؛ 
بنابراین ابتا به افسردگی آن ها را تهدید می کند که می  طلبد مسئوالن حوزه بهداشت 

و درمان تمهیداتی را در راستای تأمین سامت روان این افراد بیندیشند.

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
خدمات رایگان ۷۴ مهد کودک سیار در ۳ استان سیل  زده 

تســنیم: معاون امــور اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشور از راه  اندازی 
74 مهد کودک موقت و سیار در سه 
استان سیل  زده لرستان، خوزستان و 
گلستان خبر داد و گفت: خدماتی که 
در این مهدها اعم از توزیع یک وعده 
غذای گرم و خدمات آموزشی ارائه 

می  شود، رایگان است.
حبیب اهلل مسعودی فرید تصریح کرد: خدماتی که در مهدهای کودک در این استان ها 
ارائه می شود به  صورت رایگان است حتی توزیع وعده غذای گرم همچنین اسباب  بازی 

که به کودکان داده می شود به  صورت رایگان در اختیار آن ها قرار می  گیرد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیســتی گفت: خدمات این سازمان در استان های 
سیل  زده تا عادی شدن شرایط ادامه پیدا خواهد کرد ضمن اینکه تمهیداتی نیز برای 

خانواده های آسیب  دیده پیش بینی شده است.

یک مدیر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری: 
سفره های آب زیرزمینی هنوز تشنه اند

ایسنا: مدیــرکل دفتر کنترل سیاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری ضمن اشــاره بــه آخرین وضعیت آبخوان های کشــور پس از 
بارندگی های اخیر گفت: عمده آبخوان های دشــت های مهم و اصلی کشور 
بیان منفی و تراز آبی بسیار پایینی دارند که به هیچ  وجه با یک دوره بارش 
خوب متعادل نمی شوند.ابوالقاســم حسین پور با بیان اینکه بارش های اخیر 
ســال خوبی را برای آبخوان های کشور رقم زد، اظهار کرد: بر اساس آخرین 
ارزیابی ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بیش از 2 میلیارد متر مکعب 
افزایش تغذیــه در آبخوان ها به دلیل اثربخشــی فعالیت های آبخیزداری و 

آبخوانداری اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه شاید در حال حاضر آب های منابع سطحی کشور در شرایط 
خوبی قرار داشته باشند اما این به معنی رفع خشکسالی نیست، تصریح کرد: باید 
این مورد را در نظر بگیریم به دلیل نوسانات اقلیمی ممکن است که در سال های 

بعد با کم بارشی و کمبود منابع آب های سطحی مواجه شویم.

خـــبر

خبر کارشناسان بر ضرورت صیانت از حریم طبیعت می گویند

سدی مقابل ساخت و ساز در حریم رودخانه ها بسازیم

فقط ۲۰ هزار 
کیلومتر از ۱۴۰ 

هزار کیلومتر 
رودخانه ها در طرح 

کاداستر به ثبت 
رسیده است

بــــــرش

 با اجرای طرح رعد ۲۴ در تهران مشخص شد

تسنیم: مأموران انتظامی تهران بزرگ موفق به 
کشف پنج دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق 

به ارزش بیش از یک میلیارد تومان شدند.
سرهنگ عباس مرادی درباره جزئیات این خبر 
اظهار کــرد: در روزهای پایانی هر هفته، برخی 
جوانان با موتورسیکلت های سنگین در اتوبان های 
شمال تهران و مناطقی مانند بلوار ارتش و گردنه 

قوچک لواسان تردد کرده و با حرکات غیرمتعارف 
اقدام به ایجاد آلودگی صوتی می  کنند.

سرکانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه 
داد: در همین رابطه، برخورد با این افراد با رعایت 
ضوابط و چارچوب مقررات در دستور کار مأموران 
کانتری 164 قائم و کانتری 165 لواسانات قرار 
گرفتــه که در چند روز اخیــر )در اجرای طرح 

رعد 24( مأموران انتظامی موفق به توقیف پنج 
دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق شدند.

به گفته وی ارزش موتورســیکلت های کشــف 
شده افزون بر یک میلیارد تومان است و یکی از 
موتورسیکلت های کشف شده با نصب تجهیزات 
پلیسی، به شکل و شــمایل موتورسیکلت های 

پلیس راهور درآمده بود.

مرادی تصریح کرد: موتورسیکلتی که شکل و 
شمایل پلیسی داشت در یکی از کافی  شاپ ها 
نگهداری می  شــد و متهم ایــن پرونده مدعی 
بود که به عنوان دکور از آن اســتفاده می کرده 
است؛ این فرد عاوه بر نگهداری کاالی قاچاق، 
از پوشش وســیله  نقلیه مأموران انتظامی نیز 

سوءاستفاده کرده بود.

کشف موتورسیکلت سنگین طرح پلیسی در کافی شاپ!

هشدار مدیرکل مبارزه با آفات عمومی
هجوم بیشتر ملخ ها در 

اردیبهشت  ماه

مهر: مدیرکل مبارزه بــا آفات عمومی ضمن 
اعام اینکه در اردیبهشت ماه جمعیت بیشتری 
از ملخ ها وارد کشور می  شوند، شیطنت عربستان 
و عدم مبارزه تعمدی با ملخ ها را محتمل دانست.

سعید معین درباره اینکه آیا ورود جمعیت های 
20 میلیونی و بیشتر از ملخ ها به کشور صحت 
دارد یا نه گفت: در فائو برای جمعیت های ملخ ها 
از اصطاح دســته و گروه اســتفاده می  شود. 
گــروه از چند هزار ملخ تا چند 10 هزار ملخ در 
کیلومترمربع را شامل می  شود. دسته در تعریف 
فائو عبارت از 20 میلیون تا 150 میلیون ملخ در 
هر کیلومترمربع است که می  توان گفت متوسط 
هر دسته 50 میلیون ملخ است. تاکنون دسته 
ملخ ها وارد ایران نشده ولی گروه هایی وارد شده 

و همچنان هم می  شود.
معین در پاســخ به این پرسش که آیا احتمال 
ورود جمعیت بیشتری از ملخ ها در ابعاد بزرگ  تر 
به کشور وجود دارد یا نه گفت: پیش بینی ها بر 
این است که دسته هایی که در مناطق مرکزی 
عربستان و دریای ســرخ عربستان هستند به 
سمت شمال حرکت می  کنند و آنجا هم چون 
باد به سمت ایران است و این ها هم موقع پرواز 
خودشان را به سمت باد تنظیم می  کنند و با باد 
حرکت می کنند به سمت سواحل ایران حرکت 
خواهند کرد. پس ما در اردیبهشــت ماه قطعاً 
بیشــتر از آنچه تاکنون وارد شده شاهد هجوم 

ملخ ها خواهیم بود.
معین در پاســخ به این پرسش که آیا می  توان 
تعمدی از جانب عربستان در این موضوع متصور 
بود یا نه، گفت: عربستان از این فصل به بعد دیگر 
پوشش گیاهی خاصی ندارد و این ما هستیم که 
در شــمال خلیج فارس و دریای عمان پوشش 
سبز داریم و باغ ها و مزارع فراوان داریم؛ بنابراین 
می  توان متصور بود که به نفعشــان اســت که 

شیطنت کنند و مبارزات الزم را انجام ندهند.

معاون فرهنگی دانشجویی وزیر 
بهداشت اعالم کرد

رشد ۷ درصدی بودجه 
دانشگاه های علوم پزشکی در 

سال ۹۸
ایسنا: معاون فرهنگی دانشجویی وزیر بهداشت 
گفت: براساس سرجمع کل بودجه دانشگاه ها، 
امسال فقط شــاهد افزایش 7 درصدی بودجه 
دانشــگاه های علوم پزشــکی بوده ایم که رقم 
محدودی است. البته بودجه خیلی از دانشگاه ها 
نسبت به سال گذشته کاهش یافته و برخی از 
دانشگاه ها، بودجه هایشان نسبت به سال قبل 
افزایش یافته است. اما در مجموع این افزایش 7 
درصدی بودجه دانشگاه های علوم پزشکی رقم 
قابل توجهی نیست.دکتر محمدرضا فراهانی با 
اشاره به افزایش چشمگیر قیمت اقام خوراکی 
و مــواد غذایی گفت: ایــن افزایش قیمت ها، 
مشــکاتی در حوزه تغذیه برای دانشگاه های 
علوم پزشــکی ایجاد می  کند که باید با اتخاذ 
تدابیر ویژه و تبادل نظر، این بحران را پشــت 

سر بگذاریم.
فراهانی با اشاره به اینکه دولت، دیگر نمی خواهد 
با ارز 4200 تومانــی پروتئین و موارد دیگر را 
خریداری کند بلکه با ارز نیمایی می  خواهد این 
اقام را در اختیار سازمان ها و نهادها قرار دهد، 
گفت: این مسئله، هزینه های دانشگاه ها را در 
تهیه اقام و مواد غذایی باال می  برد و برای آن ها 

مشکاتی ایجاد می کند.

معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد
تغییر زمان پایان ترم ها تنها 

برای دانشگاه های سیل زده
ایرنا: معاون آموزشــی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری تأکید کرد: فقط دانشــگاه های مناطق 
سیل زده، اختیار تعویق برگزاری امتحانات پایان 
ترم دارند و ســایر دانشگاه ها تغییراتی اعمال 

نکنند.
»مجتبی شــریعتی نیاســر« درمــورد اختیار 
دانشــگاه ها در تغییر زمان امتحانات پایان ترم 
به دلیل همزمانی با کنکور کارشناســی ارشد، 
اظهارداشــت: دانشــگاه هایی کــه در مناطق 
ســیل زده قرار ندارند نبایــد هیچ تغییری در 
برگزاری امتحانات پایان ترم اعمال کنند چرا که 

برنامه ها تغییر می کند.
وی این نکته را یادآور شد: بر اساس بخشنامه 
12 فروردین 98 معاونت آموزشی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری به دانشــگاه های مناطق 
ســیل زده این اختیار داده شده با تمهیداتی، 
کاس هــای بعد از تعطیات نــوروز را با یک 
هفته تأخیر یا بیشتر برگزار کنند و به تناسب 
حق تأخیر در برگزاری امتحانات پایان ترم را 
هم دارند. وی افزود: این بخشنامه همچنین 
شــامل دانشجویانی می شــود که از مناطق 
سیل زده باید به دانشگاه های دیگر استان ها 
سفر کنند یا از سایر استان ها به دانشگاه های 

مناطق سیل زده بروند.

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

با ورود قاطع دستگاه قضایی لو رفت

نقشه های شوم در پشت پرده آگهی های ماساژ درمانی!

خط قرمز

هر
: م

س 
عک
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روزنامـه صبـح ایـران

رکورد پرباران ترین سال آبی کشور در 50 سال گذشته ثبت شد   اهواز - ایرنا: مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران، سال آبی جاری را پرباران ترین سال آبی کشور در 50 سال گذشته 
عنوان کرد. بنا بر گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، فراز رابعی میانگین بارندگی در تمامی استان های کشور را در مدت مذکور باالتر از متوسط 50 سال اخیر دانست و گفت: استان ایالم با 135 

درصد بیشترین افزایش میزان بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت را به ثبت رسانده است. 

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

 قم- قدس   دریاچه نمک قم یکی از 
پناهگاه  نه تنها  که  است  مناطقی  معدود 
بسیاری از پرندگان مهاجر است، بلکه از 
جهات دیگر ازجمله قطب جذب توریست 
و همچنین فعالیت های صنعتی و معدنی 

ارزش اقتصادی بسیاری دارد.
وضعیت این دریاچه در ســال گذشته به 
حــدی بحرانی بود کــه در بین 30 حوزه 
گردوغبار کشــور رتبه نخســت را بدست 
آورد. درحالــی  که ماه های پایانی ســال 
گذشته تمامی نمایندگان مردم در مجلس 
و همچنین مسئوالن محیط  زیست تالش 
برای ستاندن حق این دریاچه برای نجات 
از مرگ حتمی داشــتند، رئیس سازمان 
حفاظــت از محیــط  زیســت آب پاکی 
را بــر روی دســت همه ریخــت و اعالم 
کرد:»بازگردانــدن ایــن دریاچه به حالت 

گذشته غیرممکن است«.
سال گذشــته دریاچه نمک قم در حالی 
آخریــن نفس های خود را می کشــید که 
بارش رحمت الهی دوباره حیات را در این 

دریاچه جاری ساخت.
دریاچه نمک در ناحیه شرقی 
استان قم و در حدفاصل سه 
استان قم، سمنان و اصفهان 
قــرار گرفتــه و بزرگ ترین 
دریاچــه فصلی و فرا شــور 

کشور است.
این دریاچه که در دهه های 
گذشته از طریق رودخانه های 
کرج، جاجرود، شور، قمرود و 
قره چای پرآب بوده اســت، 
در چند سال گذشته با قطع 
حقابه ها، خشکسالی مســتمر و برداشت 
بی رویــه از منابع آب زیرزمینی، بســتر 
پیشروی آب های فرا شــور در سفره های 
زیرزمینی به ســمت دشــت ها و نابودی 
پوشش گیاهی و اکوسیستم منطقه شد تا 
آن جا که سال گذشته به یکی از کانون های 
فعال القای ریز گردها در منطقه تبدیل  شد.

  دالیل خشکی دریاچه
برداشت آب و نپرداختن »حقابه« دریاچه ، به 

 وسیله کشاورزی یا با زدن سد و تونل هایی 
که به زعم تصمیم گیرندگان بهترین راه برای 
توسعه ایران بوده ، مهم ترین علت خشکی 

این دریاچه را رقم زد.
آزاد تیمــوری، اســتاد زیست شناســی 
دانشــگاه شــهید باهنر درباره مهم ترین 
علت خشــک شــدن دریاچه های نمک 
می گوید: علت های متعددی برای خشک 
شدن وجود دارد که این عوامل می توانند 
طبیعــی یا حاصــل فعالیت های مخرب 

انسانی در طول سالیان باشند.
و  برنامه ریزی هــای دقیــق  نبــود  وی 
بلندمدت در خصوص تأمین و همچنین 
مصرف بی رویه آب را عامل اصلی نابودی 
این دریاچه عنــوان می کند و می افزاید: 
اصرار بر روش های ســنتی کشاورزی در 
بلندمدت ســبب شده تا ســهمی برای 

دریاچه ها قائل نباشیم. 
وی عنــوان می کند: بــا شــروع و ادامه 
خشکسالی ها در سالیان اخیر، بازهم بدون 
برنامه ریزی شروع به برداشت بی رویه منابع 
آبی زیرسطحی کردیم و دریاچه های زیادی 
در کشور که از چشمه های موجود در بستر 
تأمین آب می شدند، با پایین رفتن سطح 
آب های زیرزمینی این حق را از دریاچه ها 
گرفتیم که درنهایت راهی به جز خشــک 
شدن دریاچه ها باقی نگذاشت و متأسفانه 
مســیر رودخانه های منتهی به دریاچه ها 

بعضاً منحرف  و مزید بر علت شد.

 نیازمند برنامه ریزی
به گفته وزیر نیرو، اســتان قم با توجه به 
دغدغه هایی که در خصوص تأمین منابع 
آبی آن وجود دارد، باید طرح آمایش آب 
محور استان را انجام دهد؛ برای مدیریت 
مصرف باید اطالعات درســتی از منابع، 
مصارف و هزینه ها و چالش ها در دسترس 
باشــد تا برنامه ها و تصمیمات درســت 
اتخاذ شود.  گرچه هنوز مشخص نیست 
که حقابه دریاچه نمک قم از چه طریقی 
به آن بازگردانده می شود، اما بنا بر گفته 
اداره  مهرداد کتال محســنی، کارشناس 
محیط  زیست استان تهران باید یک سوم 
از حدود ۴00 میلیون مترمکعب آب های 
تحت االرضی که از مناطق کوهستانی و 
شهری تهران در ســال سرازیر می شود، 
به عنوان حقابه محیط زیســتی به سمت 
تاالب »بندعلیخان« و ســایر دریاچه های 
جنوب تهران ازجملــه دریاچه نمک قم 

سرازیر شود و آن ها را سیراب کند. 

 آب را گل نکنیم
 در حالی که تا ســال گذشــته مسئوالن 
کشور در خصوص بیابانی شدن استان قم 
و عواقب مخرب آن به طور مکرر هشــدار 
می دادنــد، اما در یک ماه گذشــته دیگر 
خبری از این دغدغه شــنیده نمی شــود 
و بسیاری از دوســتداران محیط زیست 
بر این باورند حال که طبیعت توانســته 

روز های عادی خود را بــاز یابد؛ بنابراین 
حفظ این موقعیت الزامی است و این بار 
کوتاهی در بازگشت به شرایط سخت قابل 
قبول نیست.  معاون فنی اداره کل محیط 
 زیست اســتان قم در همین رابطه با ابراز 
خرســندی از بارش های امسال و عبور از 
وضعیت بحرانی، اظهار کرد: خوشبختانه 
دریاچــه نمک به وضعیــت دو دهه قبل 
خود بازگشته است و با بارندگی های اخیر، 
آبگیری خوبی داشــته است. سید احمد 
شــفیعی با تأکید بر اینکــه این حجم از 
آبگیری و وضعیت بهینه دریاچه نمک و 
تاالب های قم  باید حفظ شود، اظهار کرد: 
چنانچه مدیریــت الزم در مصرف آب و 
چاه های کشاورزی صورت نگیرد، بازگشت 
به شــرایط بحرانی سال های گذشته دور 
از ذهن نیست. وی تصریح کرد: بنابراین 
استفاده بی رویه از منابع آبی، با این تصور 
که امســال به اندازه کافی بــارش وجود 

داشته است به هیچ وجه صحیح نیست.
شــفیعی با اشاره به اینکه اســتان قم در 
انتهای حوزه آبخیز اســتان هایی همچون 
تهران، البرز و مرکزی قرار گرفته اســت، 
گفت: منابع آبی که در استان های باالدست 
برداشت می شود، بر تاالب ها و رودخانه های 
پایین دســت ازجمله تاالب های استان قم 
تأثیر می گذارد؛ بنابراین حق دریاچه را نباید 
در طول سال نادیده گرفت. وی ابراز کرد: به  
طور کلی تعداد هفت تاالب در قم به ثبت 
رسیده که هرکدام از این ها به لحاظ جذب 
پرندگان مهاجر و یا در زمینه گردشگری، 
از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار هستند. 
وی افزود: تاالب های حوض سلطان، تاالب 
بهشت معصومه و گنبد نمکی که دریاچه ای 
کوچک در ارتفاعات قم به شــمار می رود، 
آبگیری خوبی داشته اند و هم اکنون وضعیت 
بهینه ای دارند. وی عنوان کرد: بارش های 
اخیر که منجر به آبگیری تاالب های استان 
قم و وضعیت بهینه دریاچه نمک شده، به 
این معنا نیست که آب به صورت بی رویه و 
یا حتی بیشتر از سال های گذشته مصرف 
شود، چراکه یک تاالب هرسال باید آبگیری 

مناسبی داشته باشد.

زندگی به دریاچه نمک قم لبخند زد

»قم« در عطش طرح آمایش آب

اجرای طرح »مسجد، مدرسه و خانواده« در مساجد 
قم - قــدس: معــاون برنامه ریزی و 
توسعه ســتاد عالی کانون های فرهنگی 
و هنری مســاجد با بیــان اینکه طرح 
مســجد، مدرسه و خانواده را برای ۵00 
مســجد اجرایی می کنیــم، گفت: همه 
دســتگاه ها ازجمله بسیج، امور مساجد، 
ســازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان 
تبلیغات پای این طرح هستند.  سعید سعادتی اظهار داشت: ارتباط مدارس و 
مساجد باید تنظیم شود و مساجد جامعه اسالمی را مدیریت کنند. وی گفت: 
به این منظور همه دســتگاه ها ازجمله بســیج، امور مساجد، سازمان اوقاف و 
امور خیریه و ســازمان تبلیغات پای کار هستند که امیدواریم بتوانند به همه 

مساجد تسری پیدا کنند.
وی با اشــاره به نقش و اهمیت مساجد ادامه داد: مسجد باید جامعه اسالمی 

را اداره کند و ما در این راستا قدم برداریم.

مرکز فرهنگیان» اندیشه ورز« افتتاح شد
شــیراز- قدس: با حضور وزیر آموزش وپرورش نخســتین مرکز فرهنگیان 
اندیشــه ورز کشور در شــیراز افتتاح شــد. محمد بطحائی در حاشیه افتتاح 
نخســتین مرکز فرهنگیان اندیشه ورز کشور در شــیراز گفت: استان فارس 
نخستین استانی است که این تشکیالت را برای استفاده از ظرفیت تشّکل های 

فرهنگیان پیش بینی کرده است. 
وی تأکید کرد: با این اقدام تشــّکل های معلمان در یک محل جمع شــده و 
در مورد مســائل آموزش وپرورش و یافتن راهکارهای برون رفت از مسائل به 
گفت و گو می نشــینند و ما نیز می توانیم از این راهکارها بهره مند شویم. وی 
افزود: تشکل های رسمی صنفی فرهنگیان فارس از مرکز فرهنگیان اندیشه ورز 
فارس به  منظــور بحث و تبادل نظر در مورد مســائل حوزه آموزش وپرورش 

استفاده می کنند.

 نیروهای بسیج مردمی عراق برای مهار سیل 
وارد آبادان شدند

فرمانداری  سرپرســت  ایرنا:  آبادان - 
نیروهای  کاروانی شــامل  آبادان گفت: 
بســیج مردمی عراق به همراه تجهیزات 
مهندسی برای کمک به مهار سیالب و 
ایمن ســازی جاده آبادان - ماهشهر در 

کنار مهندسان ایرانی وارد عمل شدند.
سید زین العابدین موسوی اظهار داشت: 
جهادگران حشد الشعبی با انتقال ماشین آالت سنگین راه سازی در تالش اند 
مســیرهای گذر ســیالب از دریچه ها و پل های جاده آبادان - ماهشهر را باز 
کنند. وی افزود: با این اقدام روند انتقال و هدایت سیالب از زمین های شمال 
آبادان و تاالب شــادگان به سوی دریا ســریع تر انجام  شده و از وقوع خسارت 

بیشتر جلوگیری می شود.

سیل 34 هزار رأس دام را تلف کرد
کرج - قدس: رئیس ســازمان دامپزشکی کشــور گفت: 2۴ هزار رأس دام 
ســبک و ســنگین، 9 میلیون قطعه طیور و هزاران تن ماهی در سیل اخیر 

کشور تلف شدند.
علیرضا رفیعی پور در دیدار با اســتاندار البرز افزود: اگر نظارت و حضور جدی 
سازمان دامپزشکی در مناطق سیل زده نبود، اپیدمی بیماری های دامی کشور 
را فرا می گرفت. وی گفت: بارندگی ها سرشــار از مواهب الهی بود که برکات 
آن را در آینــده برای بخش های مختلف کشــور از جمله دامی خواهیم دید 

هرچند با خساراتی همراه بود.

 خودکفایی کشور 
در تولید قوطی  یکبارمصرف

اراک-قدس: اســتاندار مرکــزی از خودکفایی 
ایران در زمینه تولید قوطی های یکبارمصرف خبر 
داد.  ســید علی آقازاده در مراســم افتتاح شرکت 
قوطی سازی در شــهر صنعتی کاوه اظهار کرد: با 
راه اندازی خــط دوم تولید قوطی های آلومینیومی 
یکبارمصرف ویژه انواع نوشیدنی ها، ایران در تولید 
این قوطی ها خودکفا شد. وی تصریح کرد: تولیدات 
شــرکت قوطی سازی در شهر صنعتی کاوه صرفه 
اقتصادی و ارزی بســیاری برای کشــور به همراه 
دارد. استاندار مرکزی اظهار کرد: یک میلیارد و ۶0 
میلیون دالر برای راه اندازی فاز دوم این شــرکت با 
بهره مندی از بزرگ ترین سرمایه گذاری توسط بخش 

خصوصی و خارجی، سرمایه گذاری شده است.

مترو دشت ورامین منتفی است
تهران-قدس: فرماندار قرچک با بیان اینکه پروژه 
مترو در دشــت ورامین منتفی شده است، گفت: 

مترو قرار نیست به این شهرستان برسد.
بهمن خطیبی اظهار کرد: قرچک از شهرستان های 
تازه تأسیس استان تهران است و در ورودی دشت 
ورامین واقع  شــده و با توجه به نزدیکی به تهران 
پتانسیل خوبی در حوزه های مختلف دارد. فرماندار 
قرچک اظهار کرد: در سال ۸۵ مصوبه ای اخذ شد 
تا شرکت مترو تهران زمین های در امتداد راه آهن 
را برای اســتفاده مردم دشت ورامین به ایستگاه 
مترو تبدیل کند، اما بعدها این مصوبه با پیگیری 
راه و شهرســازی لغو شــد و اداره کل راه آهن، ۶ 
ریل باس در مسیر تهران به گرمسار تأمین کرده 
که از قرچک نیز عبور می کند و قرار است تعداد 

ریل باس ها افزایش یابد.

راه ارتباطی ۸۸ روستای لرستان 
قطع است 

خرم آباد- قدس: معاون استاندار لرستان با بیان 
اینکه راه دسترســی ۸۸ روستای لرستان قطع 
اســت، گفت: تالش ها همچنان برای بازگشایی 
راه های اصلی قطع  شــده روستاها ادامه دارد. بنا 
بر گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، احمد 
مرادپور اظهار داشــت:  بــا پیگیری و تالش های 
شــبانه روزی عوامل راهداری 1۸ استان از ۸1۶ 
روســتا که راه ارتباطی آن ها قطع شده، تاکنون 
راه ارتباطی بیش از 72۸ روستا وصل شده است.

استان قم با توجه 
به دغدغه هایی که 
در خصوص تأمین 
منابع آبی در آن 
وجود دارد، باید طرح 
آمایش آب محور 
استان را انجام دهد

بــــــــرش

میهن

خبر

خبر
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٩٣٠٠۶۶٧٩٢٣٣٨٩٨٣﹨﹠︡ا٨١۵٢٠٩۴۴٨٩٩١٣٠٧١٠٠﹨﹢﹡︡ا٠٠٣٠٠۵٩۴٠٠٣٠٠۵٨۶۵٢﹨﹢﹡︡ا۴١٢۵
۶۵۶٩٢٧٨۴٠٠٣١٢﹨﹠︡ا٠٨۶٣١۵٠٨۴٠١٠١︀﹝︀﹨٣٠٢١٨۴۴٨۴٠٩۵٠٠۵٣︀﹨﹢﹡︡ا۵
٩١٠٠۶٩٨٧٧٩٢٠٠٨٣۴︀﹝︀﹨٣٠۵٠٠٠٩٣٨٢٢٢١٠١٠٢︀﹨﹢﹡︡ا١٢١٠١٢۶٢٨٣٩٩۶۵۵۴﹨﹢﹡︡ا۶١٢۵
١٢۶۵٣۵٨۴٠٠٢٨۶﹨﹠︡ا١٠٠٧۴٣۴٨٠٣٣۵۵٨١٠٣﹨﹢﹡︡ا٣٠٨٣٢۶٨١۶٣١٧۵۵﹨﹢﹡︡ا٧
٩٨۶٢٨٨٢٢٩٨١٢﹨﹠︡ا١۶٧۶٩۵۵۶٨٢۶١۴٠١٠۴﹨﹢﹡︡ا٢٧٠٠٣۵۴٣٨٢١٣٢١١۵۶﹨﹢﹡︡ا٨
٣٨١٠١٩٧٩٨۵۴٣٩٨٨﹨﹠︡ا١٠۴٧٧٠٨٢٠۴٣٣٢٨١٠۵﹨﹢﹡︡ا٠۵١٢٠٩۵٠٨٩١٢٢٨٧۵٧﹨﹢﹡︡ا٩
٢٢٠٠٢١۶٠٠٧٩٠۶۴٩۶﹨﹠︡ا۵٧۶٧٩٠٣٠٧٢٣١٠۶︀﹝︀﹨٠٠٣٨٨۴٩٣۵٩٧٢۵۵٨︀︫﹫︣﹋﹢ه١٠
١٠٢۵۵٩٧٧۶٠١٣۶٣︀﹝︀﹨٩١۴۵۴٣٧٩١٧٨٣٨٣١٠٧︀﹨﹢﹡︡ا٠٠۵٧٣٩٨۵١٨٠٩٣۵٩﹨﹢﹡︡ا١١
١٨٣٢٣٣۶۶۴٣۵٧٠٣﹨﹠︡ا٣١١۵٣۴۵۴٨٣٧٧٧١٧۵١٠٨﹨﹢﹡︡ا١٠٢١٨٨٨۵١٠۶١٠۶٠﹨﹢﹡︡ا١٢
۵٢٠٠٠۴٨٨۵٢٠٠٠۴٨٨﹨﹠︡ا١٢۶۴٧٧٨۴٠٠٣٣۶١٠٩﹨﹢﹡︡ا٠٣٨٠٩٣٩۴۶٣١١٠۶١︫﹫︣﹋﹢ه١٣
١١٠٣۶٩٢٨٣٣١٨٠٠﹨﹠︡ا۶١۵٠۶٧١۶٨۶۵١٩۴٠١١٠﹨﹢﹡︡ا٩١۵٠٨٣٧٩٢۵۶٠٢۶۶٢﹨﹢﹡︡ا١۴
۶١۵٩٢٢۴٣٨۶٠١۵٣١﹨﹠︡ا١٠٠٠٠٨۵۴۶٩٠٠٠۵٩٣١١١﹨﹢﹡︡ا٨٩٣٩٠۴٧٨٩۴٧٨٨٣۶٣﹨﹢﹡︡ا١۵
٠۴٠٧۶۵٩١٠٠٠۶۶۵٨﹨﹠︡ا١٠٨١٣١٢٨٧٧٨۶١٢١١٢﹨﹢﹡︡ا٣۵٠٠١٢٩١٨۵٣٢٢١۴۶۴﹨﹢﹡︡ا١۶
٣٣٠٠٢٧٨١٨٠٠٠٢۴۶﹨﹠︡ا٢٣٩٠٢۴٧٣٨٩٧٨١٣٩٧١١٣﹨﹢﹡︡ا٠١٨٩٢۶۶٩٠١١۶٨۵۶۵ا︧︀ن١٧
٠۴١٩۵۵٨۴٠١۵١٧﹨﹠︡ا٨۵٠٧٣۶٩١١۴-︋﹩ ﹋﹑چ١٢٠۴٧٠١٨٨۴٨٧٧١١۶۶﹨﹢﹡︡ا١٨
١٢١٩۶١۵٨٣٣٧٩٣٢﹨﹠︡ا٢٣٠٢٧٢٧٨٣٠٨٩٨٨١١۵﹨﹢﹡︡ا٠٧٩٠٩٠٩۴٨۵٨۶۵۶٧﹨﹢﹡︡ا١٩
٣٢٠٢۴٩٨٣٨٩٩١٢٢٧﹨﹠︡ا٠٩۴٣٢۴٨٣٨٨٢۵٩٣٨١١۶﹨﹢﹡︡ا٣٠٠٨۴٧٩٠٧٨١٨۶۶٨﹨﹢﹡︡ا٢٠
٠١۴٨١٨۵٨٩٧٠٢۵٣﹨﹠︡ا٠٠٣٠٠٠٨۵٠٠٣٠٠۶۵٢١١٧﹨﹢﹡︡ا٢٩٠٠۵١٣٠٨٠٢٢٢۴۶۶٩﹨﹢﹡︡ا٢١
١٨٢٨٠٠٩۵٠٢٠٠٢٨۵١﹨﹠︡ا٠٨٠۵۵٧٨۶١٠٧۵٨٩١١٨﹨﹢﹡︡ا٠۵٠١۶٣۶٨٨۴١۴۵٠٢٧٠﹨﹢﹡︡ا٢٢
٢٣︀﹨︀﹞︀-٧٣٨٠٧۴٩۴٠٣٩۴٩۵١٣۵٨٨﹨﹠︡ا٠٢١٨١٠٩٨٢١٠٠١٧٠١١٩﹨﹢﹡︡ا١٧١
٢٠٠١٨٩٩٣٠٠٠١٣︎﹫︪︐︀ز٠۴٠٠٧٣٨۴٨٣٠۵۶٢٩١٢٠﹨﹢﹡︡ا٠١١۶٧۵٧٨٩۵٨٨٣١٧٢﹨﹢﹡︡ا٢۴
٢٠٠٠۶٨١٩٢۵٧۵٢۵﹨﹠︡ا٧١٠١٧۴١٧٨۴٠۴١٢٣١٢١﹨﹢﹡︡ا٧١۵۴٧٧۶۴٨٧٠٢۶٠٩٧٣﹨﹢﹡︡ا٢۵
٣D١۶٠۵٧٠٨٢٠۵۵٧٧٩﹜﹫﹠︀ی۵٣٧۶٧۴٣٨٢١٠١٩٠٩١٢٢﹨﹢﹡︡ا٠١۵٣۶٩٧٩٠١٠٢۶٢٧۴﹨﹢﹡︡ا٢۶
٢٩٢٨٠٩٢٨٢۴٩۴٢١﹋︊﹫︣ان٣١٠٧٧٩۵٢٨٢٧١۵۴٠۵١٢٣﹨﹢﹡︡ا٣٢٢۶٠٨٣٠٧٧۵٧۵﹨﹢﹡︡ا٢٧
٠٠٣٨١٨۴٠۵٧٣۶︫︐︀ب۵٢٠۴٩١٧۵٩١١٠٣٢٩١٢۴﹜﹫﹀︀ن٣١١۵٨۶١١٨٣٧٧٣٨۴٩٧۶﹨﹢﹡︡ا٢٨
١۴٨٢۵۶٢٣۶۴۶٣﹨﹢﹡︡ا٣٠۵٠٣٢٨۶٣٧١٢۵︋﹩ ﹋﹑چ١٠٢۵٠٢٨١٩١۶١٠٧٧﹨﹢﹡︡ا٢٩
٨۵٣۴۶۵۴٩٨٢١٠٠٠٩٠﹨﹞٠٠٨٨٢٨٨١٠١١٧١٢۶︀﹨﹢﹡︡ا٣٢١٠١١۵٩٨٧٢٧٠٣٢٧٨﹨﹢﹡︡ا٣٠
۵٠٠١١۶۶٧٨۴١١۵٧٧آر﹝︀ن٠۴٠۴۵٨٣٧٨٣١٢۵٢۶٨۶١٢٧﹨﹢﹡︡ا١٢٠٨٩٠٩٩٨۵٣۵۴٣١٧٩﹨﹢﹡︡ا٣١
٨٨٧٠٠۶٨-︑﹠﹥١۶۵٨١٨٣٠۵۶٨۵١٢٨﹨﹢﹡︡ا٢٠٠۵٣٧۶٩٣٠۵٨٨١٨٠﹨﹢﹡︡ا٣٢
٠٨٠١٧٩۵٠٨۴١٣۵٩۵︨︀و﹟۶٨٩٣٧۶٩٣٠١٢۵١١٢٩﹨﹢﹡︡ا١١۶۴٣٠٨٢۵٢٣٢٨١﹨﹢﹡︡ا٣٣
۵۴٠٠١٩۴٠٨٨٨٢١٣︎﹫︪︣و٣۵٠٠١٣۴١٨۵٣٢٢٢١٣٠﹨﹢﹡︡ا٨٧۴٣٠٢٠٨٧۴٣٧۴٣٨٢﹨﹢﹡︡ا٣۴
٣٢٠٣١٣٧٣٨۵٣٩١٨٨﹎︧︐٠٢٨٣۶٨٧٠١٣٧۶١٣١︣︋﹩ ﹋﹑چ٠۴٠۵۴۴٣٨٣١١۴۶۶٨٣﹨﹢﹡︡ا٣۵
٨٣٠٠١٢٨٩٨۵٢٨٠١٨﹋︀ر︤ان١١۴٠٢۵٨١۴٢٧١١٣٢﹨﹢﹡︡ا٣٢٣٨٣۶٠۴٩٣٢٨٠٣١٨۴﹨﹢﹡︡ا٣۶
︋٣۵٠٠٠٣۶٨٨۵٣١٩٩٩︣ان٨٣٠١٠٧٢۵١٩۶٣۴٨٣١٣٣﹨﹢﹡︡ا٢٢٩۴۶۴٢٧١٠۴٨٨٢٨۵﹨﹢﹡︡ا٣٧
٠۴٢۵٧٣٠٣٢۶٢٩﹋︀وازا﹋﹩٠٠٣۵٢۵۴٣٠٠٣۵٠٢۵٣١٣۴﹨﹢﹡︡ا٣٠٠٢٩٠۴٨٨٣٣٩١۶٨۶﹨﹢﹡︡ا٣٨
١٢٠٩۵٩٢٠٨۵٣٩۵٩٢﹋︀ر︤ان٩٩۵٣٢٨٩٠٩٠۶٣١٣۵﹨﹢﹡︡ا٠٧١١١۴١٨٣٢١٢٩۴٨٨٧﹨﹢﹡︡ا٣٩٧٠
١٨٩۵۴٩٨٧٧١٧۴٣﹎︧︐٠۵١٠٨٧٧۵٨٨۴٨۵۴٠١٣۶︣﹨﹢﹡︡ا٢٣١٠۶۵٨٨١١٣٧۴٣٨٨﹨﹢﹡︡ا۴٠
٣١٠٠٠۶۵۴٨٣٠٠٠٨٨٩﹡︀﹝﹩٠۵٩٣٨٨٣١٨٠۵٩١٣٧﹨﹢﹡︡ا٣٠٠١۴٠٠۴٠٨١٠۵۵٨٩﹨﹢﹡︡ا۴١
٧٢٠٠٠۵٩١٨٩١٣٠٠٣﹋﹫﹞﹊﹢٩١۴٩٧٣۶٩٢۵۵٠٢١٣٨﹨﹢﹡︡ا٢۵٠١٧٢۶٩٨١۶٠٧۵١۵٩٠﹨﹢﹡︡ا۴٢
٨۶٣۶۴٧٠٨٨٣٧٧٣٠︋︀︨︐︀ن٣٠۶٠٢٧١٠٠٩۴٨٧١٣٩﹨﹢﹡︡ا٣٨١٠٧٨٧٠٨٢٠۴٣١۵٣٩١﹨﹢﹡︡ا۴٣
٨٨۴٣٣۵٩٨٨۴۴۵٩١︫﹫︣﹋﹢ه١٠٨٧٣٠٨١٠١۶۶٨۴١۴٠﹨﹢﹡︡ا۵٢٣٢٨٣٣٨۴٣١۴٠٩٩٢﹨﹢﹡︡ا۴۴
٢٠٠٧٩٢٠٨٨٨٧١١١٨٩︎﹫︪︣و﹝﹢︑﹢ر٠٨۴٣٨۴٨٨۴۶٩۶١١۴١﹨﹢﹡︡ا٢٠٠۴١٢٨٧١٨٣٠٢۵٢٨٩٣﹨﹢﹡︡ا۴۵
١٢٠۵٠٣۶۵٨۵٢٧۶۵﹋︀ر︤ان۵١۵۵۶۴١٩٨۵١١۵٠١١۴٢﹨﹢﹡︡ا٢٧٠٠٢۴٣٠٨٢١۶٠۴۴٩۴﹨﹢﹡︡ا۴۶
٣١١۴١٠٩٣٨٣٧۶۶٢٨٧﹨﹢﹡︡ا٩١۵٠۵٢٠٩٢۵۶٠١٢٩۵﹨﹢﹡︡ا۴٧
٣٩٠٠١۶٧١٨٣١٢٣٩۶﹨﹢﹡︡ا٠٩٠۵۵۴٨٨٨٣٧۶۴٢٩۶﹨﹢﹡︡ا۴٨ 9800758

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝︪︀وران (﹡﹢︋️ اول)
︫︣داری ﹇﹛ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹢︲﹢ع  ︎︣وژه  ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹅ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝︪︀وران ︋﹥        

 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︀ی وا︗︡ ︫︣ا︐﹋︫︣
︫︣ح ﹝︐︭︣ ︎︣وژه : 

-ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝︪ــ︀وران ︋︣ای ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︎︣وژه ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ︠︡﹝︀ت ﹝︪ــ︀وره و ︋︀ز﹡﹍︣ی ︵︣ح ︗︀﹝︹ 
﹜﹇ ︫︣ ︴︨ ﹩︴︨ ︀ی︋آوری آ ︹﹝︗

︫︣ا︳: - دا︫︐﹟ ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٣  ﹝﹠︨︡﹩ آب از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ ﹋︪﹢ر ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
- ︡ا﹋︓︣ ﹝︣︠ ️﹚︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ده روز ︋︺︡ از ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ دوم  ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

- ︡ا﹋︓︣ ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ︎︀﹋︀ت ︋﹥ ︫︣داری ﹇﹛ ﹨﹀︡ه روز ︋︺︡ از ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ دوم  ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
 ﹤ ︣ط ، ا﹝︱︀ ﹋︣ده و︋  ︡ون ﹇﹫︡ و︫  ︀ ﹇﹫︡ ﹇︊﹢﹜﹩ و︋   ︡︀﹉ ﹡︧ــ﹥ از ا︨﹠︀د را در︀﹁️ و︋  ﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن︋   ︎-

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤﹝﹫﹝︲ ︀د ︠﹢د﹠︪﹫︎
- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت درا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

- ﹝﹏ ︑﹢ز︹  ا︨﹠︀د : 
﹙﹢ک B -︵︊﹆﹥ دوم- ﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩  ︣داری ﹝︣﹋︤- ︋  ︡ر-︨︀︠︐﹞︀ن ︫  ﹙﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨﹩︮  ︱﹢ری: ﹇﹛-︋ 

︫︣داری ﹇﹛-اداره ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹝﹢ر ︻﹞︣ا﹡﹩-︫﹞︀ره ︑﹞︀س :٣۶١٠۴۵٩٣-٠٢۵
︾﹫︣ ︱﹢ری: ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︫ــ︣داری ﹇﹛ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ Peyman.Qom.ir و ︣︠︡ ا︨ــ﹠︀د ︋﹥ 

︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩
 ﹤︧﹡ ﹉ ︡︀︋ ،﹤﹡︀﹞︀︨ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ از ︡︣︠ ︣م در ︮﹢رت︐﹞ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ :﹤︗﹢︑ -
از آن را ــ︀پ ﹡﹞﹢ده و ︋︀ ﹇﹫︡ ﹇︊﹢﹜﹩ ︫ــ︣ا︳ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ،︑﹞︀﹝﹩ ︮﹀︀ت آ﹡ــ︣ا ﹝︣ و ا﹝︱︀ ﹡﹞﹢ده و در دا︠﹏ ︎︀﹋︀ت 

﹝︣︋﹢︵﹥ ﹇︣ار د﹨﹠︡.
- ﹝﹢︑ ﹏﹏ ︎︀﹋︀ت : ﹇﹛- ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨ــ﹩ ︮︡ر-︨ــ︀︠︐﹞︀ن  ︫︣داری ﹝︣﹋︤-︋﹙﹢ک A -︵︊﹆﹥ ︫︪﹛ -اداره 

﹤﹡︀﹞︣﹞ ︣ا︨️ و ا﹝﹢ر
اداره ﹋﹏ ار︑︊︀︵︀ت و ا﹝﹢ر ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ︫︣داری ﹇﹛

/ع
۸۹
۰۰
۷۹
۹

       

/ع
۹۸
۰۰
۷۵
۳

آگهى مناقصه
﹫︡ ﹋︀وه  ︫︹︀﹠ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︮ 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٨٠٠٢- ︠︡﹝︀ت ﹝︀︫ــ﹫﹠﹊︀ری ︑︺︡اد ١٨٠/٠٠٠ ﹇︴︺﹥ ︋︀ ﹋︡ 
F6600 (︫︀﹝﹏: ︑︣ا︫﹊︀ری CNC و...)

 ︡﹋ ︀ ︡﹝︀ت ﹝︀︫ــ﹫﹠﹊︀ری ︑︺︡اد ١٧٠/٠٠٠ ﹇︴︺﹥︋  ــ﹞︀ره ٩٨٠٠٣-︠   ︫﹤︭﹇︀﹠﹞
F1312 (︫︀﹝﹏: ︑︣ا︫﹊︀ری CNC و...)

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٨٠٠۴- ︠︡﹝︀ت ﹝︀︫ــ﹫﹠﹊︀ری ︑︺︡اد ١۴٠/٠٠٠ ﹇︴︺﹥ ︋︀ ﹋︡ 
١-F١٣٢١ (︫︀﹝﹏: ︑︣ا︫﹊︀ری CNC و...)

︀ ﹋︡ C٢٣ (︫ــ︀﹝﹏:  ︣︡ ︑︺︡اد ١٣٠/٠٠٠ ﹇︴︺﹥︋  ــ﹞︀ره ٩٨٠٠۵-︠   ︫﹤︭﹇︀﹠﹞
﹠﹌ ز﹡﹩ و...)  ︨،CNC اداو﹜﹫﹥، ﹁︣ز﹋︀ری﹢﹞ ﹟﹫﹞︃︑

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٨٠٠۶- ︣︠︡ ︑︺︡اد ١٣٠/٠٠٠ ﹇︴︺﹥ ︋︀ ﹋︡ C ۴٣(︫ــ︀﹝﹏: 
﹢را︠﹊︀ری، وا︣﹋︀ت و...) ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹢اداو﹜﹫﹥، ﹁︣ز﹋︀ری،︨ 

︀ ﹋︡ ٨ C (︫ــ︀﹝﹏:  ︣ــ︡ ︑︺︡اد ١٣٠/٠٠٠ ﹇︴︺﹥︋  ــ﹞︀ره ٩٨٠٠٧-︠   ︫﹤︭﹇︀﹠﹞
︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹢اداو﹜﹫﹥، ﹁︣ز﹋︀ری، وا︣﹋︀ت و...)

︀ ﹋︡ ١٠ C (︫ــ︀﹝﹏:  ︣︡ ︑︺︡اد ١٣٠/٠٠٠ ﹇︴︺﹥︋  ــ﹞︀ره ٩٨٠٠٨-︠  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︫ 
︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹢اداو﹜﹫﹥، وا︣﹋︀ت و...)

 :﹏﹞︀︫) C ︡اد ١٣٠/٠٠٠ ﹇︴︺﹥ ︋︀ ﹋︡ ١٣٠︺︑ ︡︣︠ -﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٨٠٠٩
﹢︫︪﹊︀ری و...) ﹠﹌ ز﹡﹩، وا︣﹋︀ت،︎  ︑︣ا︫﹊︀ری،︨ 

 K -ــ︡اد ٢٠٠٠ ︻︡د ﹇︴︺﹥ ︋︀ ﹋ــ︡ ١- ١١٠١︺︑ ︡︣︠ -﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٨٠١٠
(︫︀﹝﹏: ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹢اداو﹜﹫﹥، ر︐﹥ ﹎︣ی د﹇﹫﹅، ﹝︀︫﹫﹠﹊︀ری و...)

ــ﹞︀ره  ﹥ ︧ــ︀ب︫   ︋︤︀ل وارــ︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ۵٠٠/٠٠٠ ر︣ ﹨︤﹠ــ﹥︠ 
﹥ ﹡︀م ︮﹠︫ ︹︀﹫︡ ﹋︀وه.  ︋﹤︍︨ ﹉﹡︀  ︋۴٨٠١۵١٠٠٠٠٠٠٢۴٠٠٠١۵٣٠١٢٨IR

ــ﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ و  ︣ای ﹨︫︣  (ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ در ﹇︊︀ل ر︨ــ﹫︡ وار︤ و︗ــ﹥︋ 
﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︑﹢﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد)

 ︹︀﹠  ︮-︕﹚ ﹫︡ی- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢ ︗︀ده︠   ︨-︪︡﹞ :﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹏﹢︑ ﹏﹞
.︡︣  ︠️︣︡﹞ -﹩﹡︀﹎︀زر ︣ا︨︀ن- ﹝︺︀و﹡️︋  ︫﹫︡ ﹋︀وه︠ 

.﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ﹤︐﹀﹨ ﹉ ﹩︵ :﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ﹏﹢︑ ️﹚﹞
 ︊  ︮٩ ️︻︀ ﹠︊﹥ ︑︀ ︀ر︫﹠︊﹥ از︨  او﹇︀ت ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: روز﹨︀ی︫ 

ا﹜﹩ ١٢ و ١٣ ا﹜﹩ ١۵
︭﹢رت  ﹫︪ــ﹠︀دی︋  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ﹝︺︀دل ۵ در︮︡ ﹇﹫﹞️︎   ︫﹟﹫﹝︱︑

︀﹡﹊﹩ و ︀ وار︤ ﹡﹆︡ی. ︡ه︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ﹉ ،﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞︀﹡ ️ ﹡︀﹝︲
 ︹︀﹠︮ -︕﹚︠ ︡ی- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢ ︗︀ده﹫︨ -︪︡﹞ :︀﹨︀د﹠︪ــ﹫︎ ️﹁︀در ﹏﹞

︀زر︨﹩.  ︋️︣︡﹞ -︡وق ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹠ ︫﹫︡ ﹋︀وه-︮ 
️ ﹨ــ︀:  ﹋︀︎ ﹩︀︀د﹨︀: ٩٨/٠٢/١٢ ︋︀ز﹎︪ــ﹠ــ️ ︎﹫︪ــ﹁︀در ــــ﹟ ︑︀ر︣︠آ

٩٨/٠٢/١۴
 آن ︵﹩ دو ﹝︀ه از ︑︀ر ﹤ارا ﹤︋ ︡︺︑ ︀ دا︫ــ︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︨﹞︐︀ ﹝︺︐︊︣ و

ا︋﹑غ ︋︣﹡︡ه ︫︡ن ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.
 ﹤﹠︤﹨ ︀ر و︐﹞ ︀﹨︀د﹠︪﹫ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︑﹞︀م و  ︣﹨ ︀﹉ از︎ 

︣﹡︡ه/︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎آ
 ﹏︮︀ ︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٣٣٨۵٢٠٠٢-٠۵١ ︑﹞︀س﹋ ️︗

۴٣٧٠۵۶ ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠  ︫.︡﹫︀﹞︣﹁



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  شنبه 31 فروردين  1398  14 شعبان 1440 20 آوريل 2019  سال سى و دوم  شماره 8945    

روزنامـه صبـح ايـرانسياست

محسن رضايى: آمريكا امروز از قلم نيروهاى انقالب هم مى ترسد  سياست: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و فرمانده كل سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس با انتشار توييتى در صفحه 
شخصى اش به اقدام ضد ايرانى شبكه اجتماعى اينستاگرام در مسدودسازى صفحات مرتبط با سپاه پاسداران واكنش نشان داد. محسن رضايى در توييتر خود نوشت:   «آمريكا تا ديروز از سالح نيروهاى انقالب 

مى ترسيد، امروز از قلم آنان. با قلم هايمان آمريكا را شكست خواهيم داد».

علوى خبر داد
تغيير راهبرد ضد جاسوسى وزارت اطالعات 

از پدافندى به آفندى
ميزان: حجت االسالم سيد محمود علوى 
گفت: در يك ســال گذشته با 114 تيم 
تكفيــرى و 116 تيم مرتبط با منافقين، 
چهار تيم ضــد انقالبى، 380 تيم قاچاق 
مواد مخدر و 188 تيم عملياتى مقابله و 
اقدامات آن ها خنثى شده است و آخرين 
آن ها دستگيرى چهار نفر در جنوب غرب 

كشور و كشف 15 هزار فشنگ كالشينكف از آن ها بوده است.
وزير اطالعات در ســخنان خود پيش از خطبه هــاى نماز جمعه تهران، با بيان اينكه 
دموكراسى حكومت مردم بر مردم را مطرح مى كند، اما اسالم حكومت بندگان صالح 
را براى مردم مطرح مى كند، گفت: در نظام مقدس جمهورى اسالمى همه چيز براى 
همه مردم است، از جمله وزارت اطالعات براى شما مردم و در خدمت شما مردم است. 
وى ادامه داد: بر همين اساس كار اطالعاتى در وزارت اطالعات بر اساس احكام شرعى، 
اخالق نبوى، قانون اساسى و مبتنى بر رهنمودهاى امام راحل و تدبيرهاى مقام معظم 
رهبرى اســت. علوى با اشاره به اقدامات انجام شــده، خاطر نشان كرد: صدها تالش 
ســرويس هاى بيگانه براى جلب همكارى افرادى در داخل كشور به عنوان جاسوس 
شناسايى و خنثى شده و از به دام افتادن صدها نفر از نيروهاى مؤثر و مفيد كشور صيانت 
شده است. ده ها جاسوس كه جذب دستگاه هاى اطالعاتى بيگانه شده بودند را در مراكز 
حساس كشور شناسايى و به دستگاه قضايى معرفى و در اختيار اين دستگاه قرار گرفتند.
وزير اطالعات تأكيد كرد: گزارش شناسايى اين جاسوس ها موجب بهت همه  كسانى شد 
كه در جريان عملكرد وزارت قرار گرفتند و سرويس هاى بيگانه اى كه اقدام به جذب اين 

افراد كرده بودند را دچار سرگيجگى كرد.
وى در مــورد اقدامات معاونت ضد جاسوســى وزارت اطالعــات گفت: در عرصه ضد 
جاسوسى وزارت اطالعات راهبرد را از ضد جاسوسى پدافندى به ضدجاسوسى آفندى و 
تهاجمى تغيير داده است و در مصاف با سرويس هاى اطالعاتى بيگانه، متخاصم و دشمن، 

ضربه هاى كارى را به آن ها وارد كرده است.
علوى با اشــاره به يكى از پرونده هاى وزارت اطالعات در مصاف با سرويس اطالعاتى 
آمريكا CIA، گفت: 290 جاســوس در كشــورهاى مختلف از جمله كشور خودمان 
شناسايى شدند. در تبادل اطالعاتى با سرويس اطالعاتى كشورهاى دوست، اطالعات 
در اختيار آن ها قرار گرفت و در كشورهاى مختلف منابع CIA دستگير شدند و ارتباط 
CIA  با منابع به هم ريخت؛ به گونه اى كه در آمريكا كميته شكست را تشكيل دادند 

و رئيس CIA اين ضربه را از سوى جمهورى اسالمى تأييد كرد.

مشاجره مقام هاى دولت ترامپ بر سر ايران
مهر: گزارش جديدى از دولت «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا در خصوص 
پايبندى كشــورها به معاهده هاى كنترل تســليحاتى به بروز مشــاجره ميان 
ســازمان هاى اطالعاتى آمريكا و برخى مقام هاى وزارت خارجه اين كشور منجر 
شــده است. خبرگزارى رويترز با گزارش اين خبر به نقل از پنج منبع مطلع ادعا 
كرد، اين ســند بروز نگرانى در ميان شــمارى از مقام هاى آمريكايى را به همراه 
داشته كه معتقدند سند مذكور به دنبال سياسى سازى و تحريف ارزيابى ها درباره 

ايران است.
طبق گزارش رويترز، مشاجره ميان مقام هاى آمريكا روز سه شنبه، هنگامى اتفاق 
افتاد كه وزارت خارجه آمريكا نسخه اى غيرمحرمانه از گزارش ساالنه دولت به كنگره 
در خصوص پايبندى كشورها به توافق هاى كنترل تسليحاتى را روى وب سايت خود 
قرار داد. اين اقدام برخى از مقام هاى دولت ترامپ را به فكر فرو برده كه دولت، ظاهراً 
در اقدامى كه يادآور اطالعات افراطى دولت جورج دبليو بوش درباره عراق پيش از 
حمله به اين كشور است، در تالش براى ارائه سياه  ترين تصوير ممكن از ايران است.
رويترز توضيحات واضحى درباره اينكه «مشــاجره» ادعايى ميان كدام مقام ها يا 
گروه ها در داخل دولت ترامپ اتفاق افتاده و هر كدام چه استداللى داشته اند ارائه 
نكرده و به توصيف كلياتى مبهم و غيرمنسجم در اين خصوص بسنده كرده است.

 سياست/ مســعود بصيرى  يكى از عبرت آموزترين 
مســائل تاريخ معاصرجهان كه نشــان دهنده رفتارهاى 
غيرقابل اعتماد اياالت متحده در برابر تعهدات بين المللى 
اســت، موضوع دالر و چگونگى تبديل آن به ارز جهانى و 

بعد سوءاستفاده شديد آمريكا از آن است.
پس از جنــگ جهانــى دوم، سياســتمداران آمريكا كه 
كشورشان ســه چهارم طالى ذخيره جهان را در اختيار 
داشت، در قالب توافق برتون وودز به بقيه جهان اطمينان 
داده بودند كه واحد پول اين كشــور با حفظ پيوند ميان 
دالر و طال، قابل اعتماد است. در دهه 1960، مازاد عرضه 
دالر آمريكا به دليل كمك  هاى خارجى، هزينه هاى نظامى 
و سرمايه  گذارى خارجى، سيســتم برتون وودز را تهديد 
مى كــرد. اياالت  متحده تعهد كرده بود كه هر 35 دالر را 
برابر يك اونس طال قــرار دهد، اما ميزان دالر در گردش 
جهان در دهــه 1960 بيش از ذخاير طــالى آمريكا در 
همين دهه شده بود. به منظور حفظ سيستم برتون وودز، 
جان اف. كندى و جانشين او، ليندون جانسون تدابيرى را 

براى حمايت از دالر اتخاذ كردند.

 آمريكا باز هم زير ميز زد
ازجمله اين اقدامات محدود كــردن اعطاى وام خارجى، 
ريشه كن كردن خروج رسمى دالر و برخى اصالحات مالى 
بين  المللى بود. با اين حال هيچ كدام نتوانست از مشكالت 
جــارى جلوگيرى كند و ســرانجام ريچارد نيكســون در 
آگوســت 1971 زير ميز توافق زد و ارز دالر را شناور كرد 
و بعدهــا براى اينكه معامالت دالرى به دليل بى اعتمادى 
كشورها به اين اتفاق از بين نرود، كشورهاى صادر كننده 
نفت و بخصوص ســعودى ها را كه بيــش از 1,5 تريليون 
دالر معامله را در اختيار داشتند، راضى كرد كه همچنان 
معامالت خود را با دالر انجام دهند و به ترتيب دالر را به 

عنوان ارز اصلى جهان حفظ كردند.
اما ارزش دالر در برابر يك اونس طال همچنان كاهش پيدا 
كرد و امروز از 35 دالر به حدود 1300 دالر در برابر يك 
اونس طال رســيده است. اما جداى از اين مسئله، استفاده 
تهديدآميــز آمريكا از دالر بوده اســت كه بخصوص طى 
سال هاى اخير بشــدت مورد توجه برخى كشورها مانند 
چين و روســيه و حتى كشــورهاى اروپايى قرار گرفته و 
آن ها مى كوشند مراقبت بيشــترى در برابر دالر به خرج 

داده و به دنبال ارز جايگزين باشند.
به طور مثال امروز چين، نفت را از آنگوال، گاز را از روســيه، 
زغال ســنگ را از مغولســتان و ســويا را از برزيل با يوان 

مى خــرد. تالش اعضاى بريكس متشــكل ترين اقدام براى 
حذف دالر از صحنه مبادالت تجارى است. چين همچنين 
سيستم مالى cips را به جاى سوئيفت با روسيه راه اندازى 
كرده و روســيه نيز سيســتم پرداخت جايگزين سوئيفت 
خود را كه «سيســتم انتقال پيام هاى مالى» يا SPFS نام 
دارد، توسعه داده است. اين سيستم با استقبال شركت هاى 

متعدد روسى و خارجى مواجه شده است.

 حمايت روسيه از طرح دالرزدايى
البتــه روســيه از اتخاذ مواضع آشــكار عليــه رفتارهاى 
ديوانه وار ترامپ در استفاده نادرست از دالر نيز خوددارى 
نكرده اســت. ســرگئى الوروف، وزير امور خارجه روسيه 
ديــروز گفت، ايــاالت متحده با سوءاســتفاده از دالر در 

كوتاه مدت، جايگاه بلندمدت آن را به خطر مى اندازد. 
به گزارش رسانه هاى روسيه، الوروف همچنين واشنگتن 
را به ســنگ اندازى در مسير همكارى هاى ميان دو كشور 
بنــا به داليل سياســى متهم كرد. او به عنــوان مثال به 
مانع تراشــى هاى آمريكا در پيشــبرد پروژه خط لوله گاز 

نورداستريم اشاره كرد.
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه اكتبر سال گذشته 
ميــالدى حمايت خودش را از طــرح «دالرزدايى» اعالم 
كرد. طبق اين طرح، شركت هاى روسيه به منظور كاستن 
از اثرات تحريم هاى آمريكا بايد از ارزهاى جايگزين نظير 

روبل و يورو استفاده كنند. 
ايران هم پــس از تحريم هاى شــديد آمريــكا برخى از 
معامــالت جدى خود بخصوص با هند، تركيه، روســيه و 
چين را با ارزهايى به غيــر از دالر انجام مى دهد واگرچه 

هنوز تا پايان سلطه دالر بر معامالت جهانى 
راه زيادى باقى مانده، اما بايد تأكيد كرد كه 
از دهه 1960 تاكنون هم هيچ گاه كشورها 

به اين شدت از دالر نامطمئن نبوده اند.
اين اتفاق بخصوص بيشتر براى كشورهاى 
رقيــب آمريــكا رخ داده اســت، چــرا كه 
اروپايى ها كامــًال در معامالت دالرى ذوب 
شــده اند و اقتصادشان بشــدت با اقتصاد 
آمريكا گره خورده اســت و رشد و كاهش 
ارزش دالر، مستقيماً اقتصاد آن ها را هدف 
خواهــد گرفت، اما حوزه انــرژى همچنان 
بزرگ ترين حوزه معامالت دالرى است كه 
با اتفاقات اخير در خصوص ايران و ونزوئال 

مى تواند تأثير خاصى روى دالر بگذارد.
به اين مســئله البته بايد معامالت ارزهاى 

ديجيتال را هم اضافه كــرد كه راه تازه اى براى معامالت 
كشــورها ايجاد خواهد كرد كه مى تواند ارتباط با دالر را 
كاهش دهد، البته به شــرط آنكه هميــن ارزها دوباره با 

پشتوانه دالر ثبت و ضبط نشوند.

واكنش ها به سوءاستفاده هاى واشنگتن از وابستگى كشورها به دالر جدى مى شود

رزمايش مشترك امداد و افزايش تمايالت به «دالرزدايى»
نجات دريايى ايران و عمان

تابناك: رزمايش مشترك امداد و نجات دريايى 
با مشــاركت يگان هايى از نيروهــاى دريايى 
جمهورى اســالمى ايران و سلطنت عمان در 
سواحل مسقط برگزار شد. بنابر گزارش مركز 
ارتباطات و تبليغات دفاعى ستاد كل نيروهاى 
مسلح، واحدهاى شركت كننده در اين رزمايش 
شامل يگان هايى از نيروهاى دريايى، هوايى و 
مرزبانى سلطنت عمان و همچنين يگان هايى 
از نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران 
و نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
بوده اســت. در اين رزمايش كه در چارچوب 
توافقات كميسيون مشترك دوستى نظامى دو 
كشــور صورت گرفته است، يگان هاى شركت 
كننده با اجراى سريال هاى رزمايش به تبادل 
تجربيــات پرداخته و با موفقيت رزمايش را به 

پايان رساندند.

اميرعبداللهيان:
آل خليفه بحرين را به 
آزمايشگاه كاخ سفيد 

و تل آويو بدل كرده است
فارس: دســتيار ويــژه رئيــس مجلس در 
امور بين الملل گفــت: آل خليفه بحرين را به 
آزمايشــگاه بخش كثيف سياســت هاى كاخ 
ســفيد، تل آويو نامشــروع و ريــاض مبدل 
كرده است! حسين اميرعبداللهيان در صفحه 
شخصى خود در توييتر نوشت: احكام صادره 
غيرعادالنه عليه 139 تبعه بحرين كمكى به 
حل بحران داخلى عميق اين كشور نمى كند. 
آل خليفه اين كشــور را به آزمايشــگاه بخش 
كثيف سياســت هاى كاخ ســفيد، تــل آويو 
نامشــروع و رياض مبدل كرده است. گفتنى 
اســت دادگاه بحرين روز سه شنبه 139 نفر را 
در ارتباط با گروه «حزب اهللا» بحرين به حبس 
و ســلب تابعيت محكوم كرد. دادگاه براى 69 
نفر از اين افراد حكم حبس ابد صادر و 39 نفر 
را به حبس 10 ساله، 23 نفر را به حبس هفت 
ساله، يك نفر را به حبس پنج ساله و هفت نفر 
را به حبس ســه ساله و سلب تابعيت محكوم 

كرده است.

الوروف گفت: اياالت 
متحده با سوءاستفاده 
از دالر در كوتاه مدت، 
جايگاه بلندمدت آن 
را به خطر مى اندازد. 

وى همچنين 
واشنگتن را به 

سنگ اندازى در 
مسير همكارى ها 

بنا به داليل سياسى 
متهم كرد

بــــــــرش
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آگهى ابالغ اجراييه ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى پرونده كالسه 9702535
 بدين وسيله به آقاى مهدى حاجيلو فرزند نصرت اله به كد ملى 3874651207 به نشانى همدان.شهرك مدنى فاز 2 بلوك 5، كوچه بوستان 10 ابالغ ميشود 
ــما  ــماره 360111034053662 مورخ 1392/10/7 عليه ش ــتناد قرارداد بانكى ش كه بانك اقتصاد نوين همدان جهت وصول مبلغ 80/374/106 ريال به اس
اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه 9702535 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/1/18  مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
ــتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار  ــناخته نشده است، لذا بنابر تقاضاى وكيل بس ــند ش س
محلى آگهى ميشود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ ميشود، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان 

خواهد يافت.(م الف 54) 9800795   تاريخ انتشار: 1398/1/31
معاون اداره اجرايى اسناد رسمى همدان – مصطفى عبدالملكى

شماره مزايده: 139804307141000005
تاريخ ثبت:1398/01/21     آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)

بستانكار:بانك اقتصاد نوين شعبه بجنورد     بدهكار: مرحوم هوشنگ تفضلى
ــماره 1398050071410000016 – 1397/01/06 نسبت به مزايده مقدار سه  ــتانكار فوق به شرح وارده به ش ــت بس مورد مزايده و محل آن: برابر درخواس
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان يكباب واحد تجارى به مساحت (85/8) هشتاد و پنج متر و هشتاد دسيمتر مربع داراى پالك ثبتى به شماره 5 فرعى 
ــماره 10367  ــماره چاپى 810391 كه در صفحه 148 دفتر امالك جلد 54 ذيل ش ــند مالكيت اصلى به ش از 1283- اصلى واقع در بخش يك بجنورد كه س

بخش مزبور به نام مرحوم عزيز اله تفضلى فرزند امان اله به ش ش 1530 صادر و تسليم شده است، محدود به حدود زير:
شماالً: به طول هشت متر و سى و پنج سانتى متر ديواريست اشتراكى با واحد تجارى با شماره چهار مجزى از يك هزار و دويست و هشتاد و سه.

شرقاً : اول به طول هشت متر و پانزده سانتى متر ديواريست به فضاى اشتراكى طبقات.دوم بطول دو متر و سى و پنج سانتى متر ديواريست مشترك با فضاى 
ــه اين قسمت شمال راه پله مزبور مى باشد. سوم به طول چهار متر و پنج سانتى متر  ــتاد و س ــت و هش راه پله اختصاصى آپارتمان باقى مانده يك هزار و دويس

ديواريست مشترك با فضاى راه پله مزبور.
جنوباً: اول به طول دو متر و شصت و پنج سانتى متر. دوم بطور پخى بطول چهارمتر و بيست و پنج سانتى متر درب و ديواريست به ممر عام كوچه مدرسه.

غرباً: بطول نه متر و بيست سانتى متر درب و ديواريست به ممر عام.
كه سهم االرث مرحوم هوشنگ تفضلى فرزند عزيزاله به ش ش 16429 و شماره ملى 0680158091 مديون پرونده اجرائى كالسه 139404007141000102 
ــدانگ پالك فوق مى باشد در قبال مبلغ  ــتثناء بهاء ثمن عرصه و اعيان سه دانگ مشاع از شش ــهم به اس ــهم از 5 س ــماره بايگانى 9400110 كه دو س و به ش
ــارت تاخير بانك اقتصاد نوين  ــه ريال( 521/475/993 ريال) اصل طلب و خس ــت و يك ميليون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار و نهصد و نود و س پانصد و بيس
ــر اضافه بابت هزينه هاى قانونى كه به آن افزوده  ــماره 518-5253 مورخ 1392/10/09 و به انضمام يك تا دو عش ــعبه بجنورد موضوع قرارداد بانكى به ش ش
ــاعت 9 تا 12 ظهر در  ــنبه مورخه 1398/02/22- از س ــت ملك درروز يكش ــت و مورد ارزيابى قرار گرفته و نظريه ارزيابى قطعى گرديده اس مى گردد بازداش
ــمى بجنورد به مزايده گذاشته مى  ــريعتى شمالى ساختمان قديم پست اداره اجراى اسناد رس ــمى بجنورد واقع در بجنورد خ ش ــناد رس محل اداره اجراى اس
ــه شركت نمايند، مزايده فقط در يك نوبت برگزار ميگردد و از مبلغ  ــده و در جلس ــود، خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل برگزارى مزايده حاضر ش ش
ــروع و  ــر اضافه ش ــارت تاخير و يك تا عش 1/151/500/000 ريال( يك ميليارد و يكصد و پنجاه و يك ميليون و پانصد هزار ريال) معادل اصل طلب و خس
ــداً دريافت مى گردد چنانچه زائد بر مبلغ  ــود و مطابق ماده 136- آئين نامه اجراء كل مبلغ نق ــنهادى از طرف خريدار فروخته مى ش ــه باالترين قيمت پيش ب
ــت. پرداخت بديهاى مربوط به آب و برق و گاز ، اعم از حق  ــبت به مزاد مبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده اس مندرج در آگهى خريدارى گردد حق مزايده نس
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است. مشخصات ملك مطابق نظريه  ــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض ش ــعاب و يا حق اش انش
ــده از يك فرعى از اصلى به  ــماره 5 فرعى از 1283- اصلى مفروز و مجزى ش ــاحت 85/80 متر مربع به ش ــدانگ يكباب واحد تجارى به مس ــناس : شش كارش
ــاحت حدود 17 متر بصورت سرقفلى و به آقاى على اصغر عطايى  ــت، در حال حاضر مغازه سرنبش به مس ــاعات اس ــه دربند مغازه و پاركينگ و مش بصورت س
ــه دانگ مشاع از ششدانگ كل ملك مى باشد بصورت  ــط آقاى امير محمد تفضلى كه مالك س ــوابق موجود، توس ــت و مغازه دوم نيز برابر س واگذار گرديده اس
رهن و اجاره واگذار شده است و مغازه سوم كه بنا به اظهار حاضرين در محل سهمى مرحوم عزير اله تفضلى مى باشد بصورت رهن و اجاره واگذار شده و در 
ــد. ششدانگ كل ملك مورد ارزيابى داراى اعيان در همكف بصورت سه واحد تجارى و داراى انشعابات آب و برق و گاز براى سه واحد  ــتاجر مى باش اختيار مس
ــاخت و پايانكار ملك ارائه نگرديد.نشانى ملك جهت  ــد و واحدهاى تجارى در اختيار مستاجر بوده و پروانه س ــال ميباش ــاخت حدود 10 س مجزى با قدمت س
ــمت چپ مى باشد.ضمناً طبق گزارش  ــن آبادى نبش تقاطع اول س ــهيد حس بازديد: بجنورد خيابان طالقانى غربى مابين چهار راه اميريه و مخابرات كوچه ش
ــاحت 17 متر بصورت سرقفلى به آقاى على اصغر عطايى و مغازه دوم نيز بنا به سوابق موجود كه آقاى  ــرنبش بمس مورخه 1397/09/18 مامور اجراء مغازه س
ــى ميليون رهن و پنجاه هزار تومان اجاره واگذار  ــد بصورت رهن و اجاره به مبلغ س ــدانگ پالك فوق را مالك مى باش ــه دانگ از شش امير محمد تفضلى كه س
گرديده و مغازه سومى نيز كه سهمى عزيز اله تفضلى مى باشد بصورت رهن 5 ميليون تومان و اجاره هفتصدهزار تومان مى باشد كه در اختيار شخص ديگرى 

مى باشد.  تاريخ انتشار 1398/01/31  9800505
حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد 

︋︣گ ︨︊︤  ︨﹢اری ︨ــ﹫︐︣وSX :︌﹫︑ ﹟ زا﹡︐﹫︀ ر﹡﹌: 
︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ﹝︡ل: ١٣٨۶  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک: ٣۶ - 
٧۶۵ ل ٩۶ و ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر: ۶٢٨٣٣٨ و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ :S١۵١٢٢٨۶١۵٣٧٠۵ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️: ﹝︧ــ﹟ 
﹇︡﹝﹍︀﹨﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

﹝﹫﹍︣دد.          /ع
۹۸
۰۰
۷۶
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

و︨ــ﹠︡  ،﹝︺︀﹠ــ﹥  ︠﹢درو،︋﹫﹞ــ﹥  ︨ــ︊︤،﹋︀رت  ︋ــ︣گ 
️ ﹨﹫﹢﹡ــ︡ا ﹋︣وز(ز︋︀﹜﹥ ﹋ــ︩) ﹝︡ل٨٩  ︋﹠︙ــ︀ق ﹋︀﹝﹫﹢﹡ــ
︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋︪ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩۴۴ اــ︣ان  ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫
۴۵۵ع٢۶ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر D4DBA420957  و︫ــ﹞︀ره 
️ ︡︎ــ︡ه  ︫︀︨ــ﹩٣٧٩١١٧٨٩٠١۴١۶٨﹝︐︺﹙﹅ ︋ــ﹥ ︫ــ︣﹋

︫︡︀ ︀﹁︐﹍︀ن ر︨︐︀ک ﹝﹀﹆﹢د وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩︋ 

/ع
۹۸
۰۰
۷۵
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤( ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ) و ا︮﹏ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ 
ــ﹀﹫︡  ︣اــ︡ ︗﹩ ︑﹩ ا﹊︦ آی︨  ــ﹢اری︎  ︠ــ﹢دروی︨ 
ر﹡﹌  ︋﹥ ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ S 1412286154903 و ︫﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر ٢٠۵۶۴۶۵و ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩  ٣٢ ا︣ان ۵٣۴ 
د ۵٧ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︠︀﹡﹛ ︎︣و﹞ ﹟︐︀ری  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . /ع
۹۸
۰۰
۷۵
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

١٣١SL ︀︍︀ ﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌  ﹢دروی︨  ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩︠ 
﹡﹢ک ﹝ــ︡ادی ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٢۴ب۴۴ 
ا︣ان ٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 3972384 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
ا﹝﹫ــ︣ی  ︻﹙﹫︣︲ــ︀  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   S1412290729407

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

/ع
۹۸
۰۰
۷۵
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨︊︨︤ــ﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ ︎ــ︥و ︑﹫٢٠۶︌︋ــ﹥ ر﹡﹌ 
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   ١٣٨٩ ﹝ــ︡ل  ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉   – ︠︀﹋︧ــ︐︣ی 
︨ــ﹩   ︀︫ ه  ر ︫ــ﹞︀ و   ١ ۴ ١ ٨ ٩ ٠ ٢ ١ ٠ ٢ ۴ ر ︑ــ﹢ ﹢﹞
-۵۴ ︎ــ﹑ک  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   NAAP03ED3AJ127181
۵٧٢ص۶٣ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ــ︀﹇︳ 

﹝﹩ ﹎︣دد. /ع
۹۸
۰۰
۸۰
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای (︫﹞︀ره ٣- ١- ١- ٩٨) ﹡﹢︋️ دوم

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١ 
                          ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩-٠٧١

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ا﹡﹢اع ﹐﹝︌ ︋︀ر ︨︡﹛ و LED از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︮﹑﹫️ از ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣
٣- ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: در ︨︀︻️ اداری (از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠) از ︑︀ر- ٩٨/١/٣١ ﹜︽︀️ ٩٨/٢/۵ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری

۴- ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧- ٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
۵- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︫︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir و ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن www.farsedc.ir ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ آدرس
۶- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ︎﹫︪ــ﹠︀د: ︫ــ﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل- ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را- ︨︀︠︐﹞︀ن ١۴٧- ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت- 

︑﹙﹀﹟ ٣٢٣١٨۶١٧         ٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د: ︨︀︻️ ٨ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٢/١۶
٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩

﹫︪﹠︀د﹨︀ی   ︎﹤ ︀ز و ﹇︣ا️ ﹝﹩ ﹎︣دد،︋  ︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︊ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٢/١۶︋  ــ︀︻️ ١٠︮  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥︨  ︀﹋︀ت:︎   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ٩- ز﹝︀ن︋ 
﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

١٠- ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️.
١١- ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٧٧۶/۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩،  ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ﹉﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ 
︀ً ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹞︐︣ از ﹝︊﹙︼ ︀د ︫︡ه  ︫︡ه ︑﹢︨︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ︫︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︀︋︧︐﹩ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︀︨︣ ︎︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠

︀︨ ︀︣ ﹝﹢ارد (︫ ﹉︭﹩ و︗﹥ ﹡﹆︡ و...) ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
١٢- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.   ١٣- ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ و ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۴٣۵۴٠۶﹩﹎م.ا﹜︿ ١٠٨۶/︫﹠︀︨﹥ آ
١۴- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.                                                                                                  

شركت توزيع نيروى برق استان فارس

/ع
۹۸
۰۰
۷۲
۴

﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣اه ︋︀ ارز﹝﹨ ای ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ︫﹞︀ره ٢٠٣/د/٩٨︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩(﹡﹢︋️ دوم)

﹢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 
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کره شمالی سالح تاکتیکی هدایت شونده آزمایش کرد

پایان رؤیای ترامپ
  جهان  پیونگ یانــگ در اقدامی که به منزله 
اعمال فشار بر آمریکا برای انعطاف پذیری بیشتر 
تلقی می شود؛ سالح تاکتیکی جدیدی را آزمایش 
کرد. این نخستین آزمایش پس از ناکامی مذاکرات 
هانوی در ماه میالدی فوریه است که بین دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون 
رهبر کره شمالی روی داد. آزمایش مشابهی نیز 
در نوامبر ۲۰۱۸ انجام شد که به تالش برای اعمال 
فشــار بر آمریکا تعبیر شد. آزمایش جدید تحت 
نظارت کیم جونگ اون و به شــیوه های متفاوت 
)از سکوهای پرتاب زمینی، هوایی و دریایی( انجام 
شده است. به گفته کیم، این آزمایش بار معنایی 
سنگینی از منظر افزایش توان رزمی کره شمالی 
دارد، حال آنکه برخی کارشناسان احتمال می دهند 
که سالح تازه آزمایش شده از نوع کوتاه بُرد باشد. 
این در حالی اســت که مرکز مطالعات بین الملل 
و استراتژیک واشــنگتن روز گذشته مدعی شد 
تصاویر ماهواره ای که در هفته گذشــته از رصد 
سایت هسته ای »یونگ بیون« به دست آمده است؛ 
احتمال از سرگیری روند تبدیل مواد رادیواکتیو 

به ســوخت هســته ای را قوت می بخشد. آن ها 
ایــن ادعا را بــا توجه به رؤیت پنــج واگن ریلی 
ویــژه که معموالً برای حمل مواد رادیواکتیو الزم 
برای بازفراوری استفاده می شود؛ مطرح کرده اند. 
گفتنی اســت چنانچه این فرضیه صحت داشته 
باشــد، ضربه محکمی به روند مذاکرات آمریکا- 
پیونگ یانگ خواهد بود. در حالی که مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا به برقراری دیدار ســوم میان 
سران دو کشور در سال میالدی جاری خوشبین 
است؛ کیم جونگ اون هفته گذشته هشدار داد که 
شکست مذاکرات هانوی خطر از سرگیری تنش ها 
را افزایــش داده و وی تنها زمانی حاضر به دیدار 
مجدد با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکاست 
که واشــنگتن رویکرد درستی را در پیش گرفته 
باشد. وی تأکید کرد که تنها تا پایان سال میالدی 
جاری به آمریکا فرصت می دهد تا انعطاف پذیری 

بیشتری از خود نشان دهد.

 کره شمالی »پمپئو« را پس زد
از سوی دیگر پیونگ  یانگ از عدم تمایل برای تداوم 

حضور وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات هسته ای دو 
کشور خبر داد و گفت: لطفاً فرد بالغ تری را برای 
گفت وگو انتخاب کنید. در همین راســتا رسانه 
رسمی کره شمالی اعالم کرد که این کشور دیگر 
تمایلی به مشــارکت مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا در روند مذاکرات هسته ای ندارد و خواستار 
حضور شخصی است که در برقراری رابطه، بالغ تر 
باشــد و محتاط تر رفتار کند. این رسانه به نقل از 
»کئون جونــگ گان« )Kwon Jong Gun( از 
مقامات بلندپایه وزارت خارجه کره شمالی افزود: 
چنانچه آمریکا دلیل اصلــی که پیونگ یانگ را 
به توسعه برنامه هســته ای واداشت، ترک نکند؛ 

هیچ کس قادر به پیش بینی وضعیت شبه جزیره 
کره نخواهد بود. پمپئو پیشتر گفته بود: ژوئن سال 
گذشــته، رئیس کیم در نخستین دیداری که در 
سنگاپور با ترامپ داشت، متعهد به خلع سالح شبه 
جزیره کره شد، حال آنکه چندباری هم شخصاً این 
موضوع را با من مطرح کرد. باید شاهد پیشرفت در 
حصول نتیجه )دلخواه( باشیم. وی همچنین گفت 
امیدوار است دیدار سوم ترامپ و کیم به پایان سال 
میالدی جاری نکشــد و هرچه زودتر انجام شود. 
دیدار دوم آن ها ماه فوریه در هانوی برگزار شد و 
به دلیل اختالف طرفین درباره نحوه رفع تحریم ها، 

بی نتیجه پایان یافت.

خبر

 نخستین سالروز شهادت »الصماد«
 72 ساعت جهنمی برای آل سعود

موشک »بدرF« یمن مواضع 
سعودی ها را در هم کوبید

جهان: همزمان با فرارسیدن نخستین سالروز 
شــهادت »صالح الصماد«؛ ارتش و کمیته های 
مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در استان 
 » Fالضالع« را با موشــک بالستیک جدید »بدر«
هدف قرار دادند. بر اســاس اعالم رســانه های 
یمنی، به دنبال این حمله موشــکی شماری از 
عناصر متجاوز ســعودی کشته و زخمی شدند. 
ارتش و کمیته های مردمی یمن از موشکی که 
بتازگی از آن رونمایی کردند، در هدف قرار دادن 
مواضع مزدوران سعودی استفاده کردند. طبق 
اعالم این رسانه ها، یمنی ها این عملیات موشکی 

را در استان الضالع انجام داده اند.
همزمان سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن 
بر تحقق پیروزی هــای میدانی ارتش همزمان 
با سالروز شــهادت رئیس شورای عالی سیاسی 
یمن تأکید و در ادامه، این عملیات ها را تشریح 
کرد. »یحیی سریع« گفت، »7۲ ساعت گذشته، 
جهنمی برای مزدوران ائتالف متجاوز بود و آن ها 
خسارت های جانی، مالی و تجهیزاتی بسیاری 
متحمل شدند«. یحیی سریع ادامه داد، ارتش و 
کمیته های مردمی عملیات موفقی علیه مواضع 
ائتالف در »ذی ناعم« در استان »بیضا« انجام دادند 
که از طریق آن توانســتند تسلط خود بر ارتفاع 
راهبردی »حلموص« را کامل و بیش از ۲۰ موضع 
را پاکسازی کنند. با این عملیات منحصر به فرد، 
دو جبهه ذی ناعم و الزاهر به هم متصل شدند. 
همچنین در عملیات ارتش و کمیته های مردمی 
یمن در شهرستان های »خب و الشعف« در استان  
»جــوف«، 6 خودرو نظامی ائتالف از بین رفت و 

تعداد زیادی از آن ها کشته و زخمی شدند.
این در حالی اســت که هزاران نفر از مردم یمن 
نیز به مناسبت نخستین سالروز شهادت »صالح 
الصماد«، در اســتان صعده واقع در شمال این 
کشور تجمع و ادامه تجاوزات ائتالف سعودی را 
محکوم کردند. جنگنده های ائتالف سعودی سوم 
اردیبهشت  سال گذشته به کاروان حامل صالح 
الصماد حمله کردند که بر اثر آن، او به همراه 6 

تن دیگر از مقامات یمنی شهید شدند.
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 تبرئه نسبی ترامپ از اتهام تبانی
وزارت دادگستری آمریکا 
گزارش مولر را منتشر کرد

مهر: وزارت دادگستری آمریکا نسخه تعدیل 
شــده گزارش مولر، بازرس ویژه تحقیقات 
درباره دخالت ادعایی روســیه در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا را منتشــر کرد. 
مولر در تحقیقات خود بــه مدرکی دال بر 
تبانی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه دست 
نیافته و به این جمع بندی نرســیده که وی 
مرتکب جرمی شده، اما او را تبرئه هم نکرده 
اســت. مولر اما از ۱۰ اقدام ترامپ نام برده 
که می توان آن ها را مصداق »مانع تراشی در 
اجرای عدالت« دانست. یک نماینده دموکرات 
اما بــا انتقاد از این گــزارش تأکید کرد که 

پرونده بسته نشده و این اول کار است.

همه پرسی مصر؛ السیسی در مسیر سادات 
الوقت: مصر در حالی که هشتمین سال سرنگونی دیکتاتوری مبارک را سپری می کند، 
اکنون در حال وارد شدن به مرحله جدیدی از حاکمیت یک نظامی دیگر در این کشور 
است. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور فعلی مصر که از سال ۲۰۱4 قدرت را در این 
کشور مهم عربی در دست دارد، بتازگی قرار است دورانی جدید از حاکمیت خود بر مصر 
را آغاز کند. روز چهارشنبه پارلمان مصر به صورت نهایی با تمام اصالحات پیشنهاد شده 
در قانون اساسی که فوریه گذشته ارائه شد، موافقت کرد. از جمله این اصالحات افزایش 
دوره ریاســت جمهور از چهار به 6 سال است که به منظور فراهم سازی زمینه بقای 
عبدالفتاح السیسی در قدرت تا سال ۲۰۳۰ است. این روند بار دیگر کشور را به دوران 
حاکمیت حسنی مبارک و انور سادات باز می گرداند؛ چرا که در عمل تنها پوسته ای از 
نظام دموکراتیک باقی خواهد ماند و این در تقابل با خواسته های انقالب فوریه مردم مصر 
در ســال ۲۰۱۱ قرار می گیرد. ژنرال السیسی نیز اگرچه هنوز موضع رسمی و روشنی 
اتخاذ نکرده، اما تمایل دارد بتواند موانع موجود در مسیر این طرح را از پیش رو بردارد 
تا ریاست جمهوری اش مانند مبارک به ریاست جمهوری مادام العمر تبدیل شود. در 
صورت انجام این اصالحات در قانون اساسی مصر، رئیس جمهور حتی اختیاراتی بیش از 
دوران حسنی مبارک نیز خواهد داشت، به همین علت است که بسیاری از سیاستمداران 
و تحلیلگران حتی از میان حامیان جریان السیسی در مؤسسات نظامی و خارج آن نیز 

مخالفت خود را با این طرح اعالم کرده اند.
قانون اساسی مصر که در سال ۱97۱ تدوین شد، به صراحت اعالم کرد که رئیس جمهور 
این کشور پس از دو دوره 6 ساله نمی تواند در این سمت باقی بماند، اما سادات در سال 
۱9۸۰ این ماده از قانون را اصالح کرد تا مقدمات ریاست جمهوری مادام العمر خود را 
فراهم کند. او به اعضای پارلمان دستور داد که چنین درخواستی را در اجرای اصالحات 
قانون اساسی داشته باشند. سادات در نهایت این اصالحات را وارد قانون اساسی کرد، اما 
خودش نتوانست از آن استفاده کند؛ چرا که ترور شد. اما حسنی مبارک جانشین وی 
پنج دوره ریاســت جمهوری را تجربه کرد تا در نهایت توسط انقالب مردمی در ژانویه 
سال ۲۰۱۱ کنار گذاشته شد. در نتیجه قانون اساسی که پس از انقالب مردمی مصر 
تدوین شد، رئیس جمهور تنها دو دوره می تواند در این سمت باقی بماند که مدت هر 
کدام از آن ها چهار سال است، که حال این بخش از قانون اساسی نیز با خواست ژنرال 
السیســی تغییر یافت و راه برای باقی ماندن وی در قدرت تا سال ۲۰۳۰ همواره شده 
اســت. نظام السیسی با انتقادهای مختلفی از سوی سازمان های بین المللی و حقوقی 
به دلیل سرکوب مخالفان سیاســی مواجه است. فعاالن مصری نیز پیشتر در فضای 
مجازی با به راه انداختن هشتگ »نه به اصالح قانون اساسی« بر مخالفت خود با اصالح 
قانون اساســی مصر و تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی تأکید کرده بودند. 
محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین معاون رئیس 
جمهوری ســابق مصر نیز بتازگی با انتقاد از اعالم موافقت اولیه پارلمان این کشور در 
خصوص برخی تغییرات در قانون اساسی مصر، تأکید کرد که تغییرات انجام شده در 
قانون اساسی باطل هستند.با تصویب پیشنهاد اصالح قانون اساسی مصر، حاال تنها یک 
مرحله دیگر برای اجرایی شدن این اصالحات باقی مانده است و این اصالحات در صورت 
رأی آوردن در همه پرسی مردمی به مرحله اجرا می رسد... رفراندومی که نتیجه آن با 
وجود مشارکت کم مردمی از هم اکنون قابل پیشبینی است. بدون شک ژنرال السیسی با 
تکرار اشتباه های رؤسای جمهور پیشین در موضوعات مهم منطقه ای همچون فلسطین، 
جنگ یمن و... اگرچه می تواند چراغ سبز آمریکا و حمایت سعودی ها را برای پیشبرد 
برنامه هــای داخلی خود جلب کند، اما بــه طور حتم این اقدامات به پایگاه مردمی نه 

چندان مستحکم وی در آینده ضربه خواهد زد.

  نمابر تحریریه:     ۳76۱۰۰۸7 -۳76۸4۰۰4  )۰5۱(
  امور مشترکین:                ۳76۱۸۰44-5    )۰5۱(
  روزنامه گویا:                       ۳765۱۸۸۸    )۰5۱(
  روابط عمومی:                    ۳766۲5۸7     )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳76۱۰۰۸6     )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰۸۸    )۰5۱(
)۰5۱(   ۳76۲۸۲۰5                                              
                                      فاکس: ۳76۱۰۰۸5  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱7۳5  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳76۸5۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳6 
 تلفن:                      6۱۸۲   و   669۳79۱9 )۰۲۱(
 نمابر:                                     669۳۸۰۱۳  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

تحلیل
annotation@qudsonline.ir

 پیش از همه پرسی صورت گرفت   سنگ اندازی طالبان در مسیر صلح تداوم بحران طرابلس
 ناکامی شورای امنیت 

درباره لیبی
نشست بین االفغانی دوحه 

به تعویق افتاد
استقرار گسترده نیروهای 

ارتش مصر در خیابان ها 
ایســنا: شــورای امنیت در جلسه ای که 
برای بررســی ابعاد بحران لیبی برگزار کرد، 
درخصوص دســتیابی به توافقی برای پایان 
بخشــیدن به درگیری ها ناکام ماند. »غسان 
سالمه« فرستاده ســازمان ملل متحد برای 
حل بحران لیبی در این نشســت از تشدید 
درگیری ها در روزهای آینده ابراز نگرانی کرده 
است. خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی 
چند روز پیش بــه نیروهای تحت امر خود 
دستور لشکر کشی به طرابلس را داد که این 
اقدام با مخالفت های گسترده جهانی روبه رو 
شد. تعداد قربانیان این درگیری ها به ۲۰5 

کشته و بیش از 9۰۰ زخمی رسیده است.

باشــگاه خبرنــگاران: دومیــن دور از 
نشســت های بین االفغانی که قــرار بود از 
جمعه بــه مدت ســه روز در دوحه قطر با 
حضور سیاســتمداران افغانستان، طالبان و 
نمایندگانی از جامعه مدنی این کشور برگزار 
شود؛ به تعویق افتاد. در ظاهر علت این امر 
اعتراض طالبان به اندازه هیئت اعزامی دولت 
افغانستان است. قرار بود نزدیک به ۲5۰ تن 
از نمایندگان احزاب کابل در این نشســت 
شــرکت کنند. به نظر می آید که کابل در 
راستای تحقق این نشست که نخستین دور 
آن حدود ۲ ماه پیش در مسکو برگزار شد؛ 

نیازمند رعایت خواسته طالبان است.

العالم: نیروهای ارتش مصر در اســتان های 
مختلف این کشــور به منظور آمادگی برای 
برگزاری همه پرســی قانون اساسی، مستقر 
شدند. ۱9 تا ۲۲ آوریل )۳۰ فروردین تا سوم 
اردیبهشت( زمان همه پرسی برای تغییرات 
قانون اساســی است. پارلمان مصر چند روز 
پیش با اکثریت آرای نمایندگان، تغییرات در 
قانون اساسی را به تصویب رساند. بر اساس 
تغییرات جدید مدت ریاست جمهوری از دو 
دوره چهار ســاله به دو دوره 6 ساله تغییر 
یافت. اجرای اصالحات در قانون اساســی با 
مخالفت معارضان در داخل و خارج از مصر 

مواجه شده است.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد
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