
 

ترامپ می خواهد آنچه از راه نظامی نیافته 
از راه تحریم بیابد

 اخبار  سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، در جمع اعضای سید حسن نصراهلل با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه ایران:
جمعیت پیشاهنگی امام مهدی)عج( که در منطقه »بئر حسن« در 
مجتمع فرهنگی »رساالت« برگزار شد، به سخنرانی پرداخت. او در 

 ............ صفحه 2ابتدای سخنان خود بشدت حمالت...

امیدواری به آغاز دوران جدید 
در راستای گام دوم انقالب ایدئولوژی ها در علوم انسانی نقش دارند

صدوربدون مانع المثنی 
برای اسناد از بین رفته سیل زدگان

3 11 2
در پیام تبریک تولیت آستان قدس رضوی به فرمانده جدید سپاه عنوان شد حجت االسالم دکتر واعظی معتقد است، هر کالن پارادایمی 

در علوم اجتماعی و مطالعات انسانی از یک فلسفه خاص تبعیت می کند
خبر خوب رئیس قوه قضائیه برای مردم مناطق سیل زده

: aپیامبر
ایمان چهار ركن 

است : 
توكل بر خدا  

رضا به قضای خدا  
تسلیم به امر خدا  

واگذاشتن كار 
به خدا 

تحف العقول 
ص 469

w w w . q u d s o n l i n e . i r سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 17 شعبان 1440 23 آوریل 2019   سال سی و دوم   شماره 8947  8 صفحه    8 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان   700 تومان   

س
فار

 / 
لی

بد
ی ع

 عل
س:

عک

 عمران خان: در پاکستان جدید 
به دنبال الگوی انقالب ایران هستیم

 ............   صفحه7

 رهبر معظم انقالب در دیدار نخست وزیر پاکستان: 

روابط ایران و پاکستان برخالف میل دشمنان باید تقویت شود

تهدیدهای تکراری آمریکا برای 
تمدید نشدن معافیت نفتی ایران

یانکی ها 
درآرزوی 

صفر شدن 
فروش نفت

 اخبار  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی عصر دیروز در دیدار آقای 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان و هیئت همراه، ارتباط ملت های ایران و پاکستان را ارتباطی 
قلبی و عمیق برشمردند و تأکید کردند: روابط دو کشور به رغم دشمنی ها باید هرچه بیشتر 
مستحکم و تقویت شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشاره به ریشه های تاریخی 

ارتباطات دو ملت خاطرنشان کردند: اوج عزت و شکوه...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مسعود بصیری

این جمله اغراق آمیزی نیست اگر بگوییم کسی که مسائل ایران را دنبال می کند، 
حتماً سخنان سردار سالمی یا حاشیه های آن را شنیده و با نطق های آتشین وی 
آشنا بوده است. این جمله معروف او نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای 
منطقه و بخصوص عرب زبان ترجمه و کلیپ های بسیاری از آن ساخته شده  است، 

آنجا که خطاب به نتانیاهو که دوست دارد گاهی...

تغییرات تاکتیکی برای مقابله با دشمن

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

 سیاست   ایاالت متحده که 6 ماه پیش نتوانست 
صادرات نفت ایران را صفر کند و در بیانیه ای برای 

چند کشور معافیت های ...

کارشناسان وضع قوانین خاص 
ویژه سال 98 را برای سازمان 

تأمین اجتماعی توصیه می کنند

کارگران و 
کارفرمایان؛  

ذی نفعان سرگردان

الیحه اعطای تابعیت به فرزندان 
 زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی 

در انتظار رأی نمایندگان 

 امید به تعیین 
تکلیف کودکان 

بی هویت
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 5

تداوم دومینوی 
انفجارهای تروریستی

سریالنکا 
آرام نمی گیرد
 ............ صفحه 8
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آگهی مناقصه عمومی
مؤسس��ه فرهنگ��ی ق��دس در نظر دارد مق��دار  1500 تن کاغ��ذ رول  کندوبکا ی��ا ولگا و یا 

سولیکام را از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مناقصه و ارائه پیش��نهاد قیمت تا 
پایان وقت اداری روز پنجش��نبه 98/2/5 ب��ه واحد امور قراردادهای روزنامه قدس واقع 
در مش��هد- بلوار س��جاد – نبش سجاد 1 و 3 – ساختمان روزنامه قدس مراجعه یا جهت کسب 

اطالعات بیشتر با تلفن 37685011-051 تماس حاصل فرمائید.
  موسسه فرهنگی قدس

» سیستان« با سیل جان گرفت
 ............ صفحه 6

به دلیل جاری شدن آب در رگ های هیرمند



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 3 اردیبهشت  1398 17 شعبان 1440 23 آوریل 2019  سال سی و دوم  شماره 8947 

اخبار روزنامـه صبـح ایـران

اعطای درجه سرلشکری به فرمانده کل جدید سپاه پاسداران      اخبار: فرمانده کل جدید سپاه پاسداران انقالب اسالمی عصر دیروز به دریافت درجه  سرلشکری از دست فرمانده معظم کل قوا مفتخر شد. 
به گزارش khamenei.ir در این مراسم که فرماندهان عالی رتبه  نظامی و انتظامی حضور داشتند، حضرت آیت اهلل خامنه ای پس از اعطای درجه  سرلشکری به فرمانده کل سپاه، ابراز امیدواری کردند سردار سرلشکر 

سالمی، در مسئولیت جدید با ابتکار، روحیه و نفس تازه، حرکت کند و به پیش برود. روز یکشنبه با حکم رهبر معظم انقالب سردار حسین سالمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی منصوب شده بود.

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

 khamenei.ir  حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
رهبر معظــم انقاب اســامی عصر دیروز 
در دیــدار آقای عمران خان، نخســت وزیر 
پاکســتان و هیئت همراه، ارتباط ملت های 
ایران و پاکســتان را ارتباطی قلبی و عمیق 
برشــمردند و تأکید کردند: روابط دو کشور 
به رغم دشمنی ها باید هرچه بیشتر مستحکم 

و تقویت شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشاره 
به ریشه های تاریخی ارتباطات 
دو ملت خاطرنشان کردند: اوج 
عزت و شکوه شبه قاره  هند در 
بر  مسلمانان  دوران حکومت 
آن بوده اســت و بزرگ ترین 
انگلیسی  استعمارگران  ضربه  
به این منطقه  مهم، نابود کردن 
تمدن برجسته  اسامی در آن 

بود.

 تجلیل از شخصیت های 
بزرگ پاکستانی

رهبــر انقــاب اســامی با 
از شــخصیت های  تجلیــل 
بــزرگ پاکســتانی همچون 
اقبال الهــوری و محمدعلی جناح، گفتند: 

روابط خوب، به نفع هر دو کشــور اســت، 
اما این روابط، دشمنان جدی دارد که باید 
برخاف میل آن ها، همکاری ها و ارتباطات 
در بخش های مختلف تقویت شود. ایشان، 
مسائل امنیتی در مرزهای دو کشور را مهم 
خواندنــد و افزودند: گروه های تروریســتی 
که عامل ناامنی در مرزها هســتند، با پول 
و ساح دشمنان تغذیه می شوند و یکی از 
اهداف حرکت های ضدامنیتی در مرزهای 
ایران و پاکســتان، آلوده کــردن روابط دو 

کشور است.

 تشکر از کمک های دولت پاکستان
 در قضیه  سیل

رهبر انقاب اســامی همچنین با تشکر از 
کمک های دولت پاکســتان در قضیه  سیل 
اخیر، آغاز سفر آقای عمران خان به کشورمان 
از مشــهد و زیــارت حرم مطهــر حضرت 
علی بن موســی الرضا )ع( را نشــانه ای خوب 
برشمردند و ابراز امیدواری کردند با عنایات 
آن حضرت، این سفر برای هر دو کشور مفید 
و سازنده باشد.  در این دیدار که آقای روحانی 
رئیــس جمهوری نیز حضور داشــت، آقای 

عمران خان نخست وزیر پاکستان، مذاکرات 
خود در تهران را خوب خواند و گفت: در این 
مذاکرات بسیاری از مسائل حل شد و وزرای 
پاکســتانی نیز مذاکرات خوبی با همتایان 
ایرانی خود داشتند. نخست وزیر پاکستان با 
اشــاره به روابط تاریخی ایران و هند، گفت: 
مسلمانان ۶۰۰ سال بر هند حکومت کردند و 
تأثیر ایران بر آن ها چنان بود که زبان رسمِی 
حکومت هند، فارسی شد. آقای عمران خان 
بزرگ ترین غارت ثروت هند را مربوط به دوره  
حضور انگلیس در این کشور خواند و افزود: 
انگلیسی ها همه  ثروت هند را غارت کردند، 
نظام آموزشــی آن را نابود و هند را به عنوان 

مستعمره  جواهرنشان نام گذاری کردند.

 عمران خان: برخی نمی خواهند 
روابط تهران و اسالم آباد به یکدیگر 

نزدیک شود
نخست وزیر پاکســتان با بیان اینکه برخی 
نمی خواهنــد روابط تهران و اســام آباد به 
یکدیگــر نزدیک شــود، امــا می توانیم بر 
مشکات فائق آییم، خاطرنشان کرد: تاش 
می کنیم روابط دو کشور مستحکم تر از پیش 
شــود و با دولت جمهوری اسامی ایران در 

تماس مستمر خواهیم بود.

رهبر معظم انقالب در دیدار نخست وزیر پاکستان:

روابط ایران و پاکستان برخالف میل دشمنان باید تقویت شود

 اگر به بایگانی روزنامه مراجعه شود، پایان مسکن مهر همیشه به ۶ ماهه نخست 
سال بعد موکول شده، ولی نه به این زودی. وزیر جان حداقل بگذار چند ماهی از 

سال بگذرد بعد وعده سرخرمن؟ 09390003589
 با سام با توجه به کمک همه هموطنان به سیل زدگان کشور آیا بهتر نیست 
آقایان نماینده مجالس و وزرا و مدیران و... دست کم جهت دلخوشی ملت فقط 

حقوق یک روز خود رابه این امر خطیر اختصاص دهند. 09150007830
 با سام این چند هزار تومان سهام عدالت دردی از کسی دوا نمی کند ولی از 
یک خانواده هفت نفره به یک نفر داده، ولی به بقیه ندادند، جالب اینکه 5۰ بار 

اعام کردند سهام دادیم. 09150002001
 حتمــاً یکی از این مســئوالن از گرانی پیاز نفع می برد که مســئول مربوط 
بــرای تنظیم قیمت آن ســه هفته زمان تعییــن می کند!، آفریــن به دولت. 

 09150007752
 فروختن منزل شــخصی برای کمک به ســیل زدگان و هموطنانمان حتی 
اگرازســوی یک غیرمسلمان هم انجام می شــد، جای قدردانی داشت. اما با این 
اختاس های کان سالیان اخیر وسکوت مسئوالن کشور، این کارهای شخصی 

وکوچک چه مشکلی از ما حل می کند؟! 09150008863
 آقای روحانی مشــاهده کردید مردم در کمک رسانی به سیل زدگان چگونه 
ایثارگرانه و مجاهدانه شب وروز دولت را یاری رساندند و نگذاشتند هموطنانشان 
حتی یک شــب بی آب وغذا و بی لوازم بمانند. اگر شــما در طول هفت ســال 
گذشــته این گونه به معیشت مردم می رســیدید، حتی یک نیازمند درجامعه 
ایران باقی نمی ماند! ولی شــما درســت برعکس عمل کردید و با بی تدبیری و 
عدم توانایی در برنامه ریزی اقتصادی صحیح 8۰ درصد جامعه را بردید زیر خط 

فقر.09350007054
 فروشگاه های زنجیره  ای شــکر تنظیم بازار را کیلویی35۰۰ تا 4۰۰۰ تومان 
می فروشــند امــا مغازه های محلی نبــات و آبنبات را کیلویــی ۱۲هزار تومان 
می فروشــند! چرا اتحادیه و صنفش جلو گران فروشــی در آستانه ماه رمضان را 

نمی گیرد، این دزدیه. 09360006158
 از معتاده پرسیدن چی موجب فاکتت شد؟ گفت رفیق ناباب. از کارگر بیکار 
و بازنشسته مفلوک پرسیدند شــما ها دیگه چرا به این بدبختی افتادید گفتند 

مسئوالن. 09150002831
 خــوش به حــال دکل دزدها و محکومانی با آن همه جرم ســنگین! با یک 
ببخشــید پنج سال زندانش مالید و ۱5۰ ضربه شاقش هم مورد رأفت اسامی 
قرار گرفت و ســربلندتر از همیشه به تعهدات انسانی اش عمل می کند تا جایی 
که وســط محاکمه اش به راهپیمایی اربعین هم توفیق تشرف نصیبش شد! ای 
کاش ما کارگران بیکار و بازنشستگانی که فریاد وا مصیبتمان گوش فلک را کر 
کرده، مشمول یک ذره لطف... قرار می گرفتیم و از شر این کابوس روز و بختک 
شــبهایمان که ما او را به نام نوبخت می شناسیم برای همیشه راحت می شدیم. 

 09150002831
 من که به علت فقر نتوانســتم به سیل زده ها کمک کنم، در عوض حاضرم به 
جای دزدان محترم بیت المال به زندان بروم تا آن ها دســت کم فرصت بیشتری 
برای اســتفاده از دسترنج حالشــان ببرند من و خانواده ام که امید وآرزویی در 
زندگی نداریم الاقل آن عزیزان بتوانند به آرزوهای رؤیایی شان برسند. به هر حال 

آن ها هم هموطن گرفتار ما هستند. 09150002001

تغییرات تاکتیکی
برای مقابله با دشمن

این جمله اغراق آمیزی نیست اگر بگوییم کسی 
که مسائل ایران را دنبال می کند، حتماً سخنان 
سردار ســامی یا حاشیه های آن را شنیده و با 
نطق های آتشین وی آشنا بوده است. این جمله 
معــروف او نه تنها در ایران که در بســیاری از 
کشورهای منطقه و بخصوص عرب زبان ترجمه و 
کلیپ های بسیاری از آن ساخته شده  است، آنجا 
که خطاب به نتانیاهو که دوست دارد گاهی برای 
افکار عمومی خــودش علیه ایران موضع گیری 
کند، گفت: نخست وزیر رژیم صهیونیستی این را 
بداند که راهی جز فرار کردن از منطقه را نخواهد 
داشــت و باید برای فرار شــنا کردن در دریای 

مدیترانه را بیاموزد.
سامی امروز فرماندهی سپاه پاسداران را پس 
از محسن رضایی، صفوی و محمدعلی جعفری 
برعهده گرفته اســت. او که ســال ها سمت 
جانشینی جعفری را برعهده داشت، حاال باید 
سخنان خود را در مقام فرمانده طرح کرده و 
آنچه در ذهن و ســخنرانی داشت، در محیط 
عملیاتی پیاده کند. البتــه این به معنای آن 
نیســت که جعفری یا دیگر فرماندهان سپاه، 
مواضع قاطع او را نداشــته اند، بلکه او راهی را 
که گذشتگان برایش هموار کرده اند، امروز ادامه 
خواهد داد؛ بنابراین انتخاب سردار سامی در 
حقیقت دمیدن خون تازه در رگ های ســپاه 
پاسداران اســت که قرار است راهبردها را در 
همان مســیر قبلی البته با قــدرت و صابت 
بیشــتر به پیش ببرد. او مدیری استراتژیست 
است که مؤسس دانشگاه عالی جنگ هم بوده، 
از شهید طهرانی مقدم نقل شده است که او را 
فردی استثنایی نامیده است.  باید گفت سامی 
در روزهایی فرماندهی سپاه را برعهده گرفته 
است که امیدها برای آینده قدرتمند جمهوری 
اسامی ایران و پایان هژمونی آمریکا در منطقه 
بیشتر شــده و نیاز است که ترامپ درس های 
تازه ای را از واکنش قاطعانه جمهوری اسامی 
ایــران دریافت کند که برای آیندگانش نیز به 
یادگار بماند. جمهوری اسامی ایران حاال راه 
تــازه ای را در گام دوم خود آغاز کرده اســت، 
انتصاب آیت اهلل رئیســی در رأس قوه قضائیه، 
جوانگرایی در میان ائمه جمعه و مســئوالن 
مختلف، گردش محسوس به سمت کشورهای 
منطقه و بخصوص دوستان شرقی در سیاست 
خارجی و همچنین انتخاب یک نماد صابت و 
قدرت برای فرماندهی سپاه پاسداران نشان از 
آن دارد که نظام تصمیمات تازه ای در برخورد 

با زورگویی های دشمنان دارد.
در این خصوص دولت هم توانســته گام های 
خوبی بــردارد. رفت وآمدها به کشــورهای 
همســایه و همچنین سفر رئیس مجلس به 
چین نشــان می دهد دولت رویکرد جدیدی 
در چیدن گزاره های مختلف در برابر هجمه 
غرب و بخصوص ترامپ و شیطنت سعودی ها 
دارد. به این ترتیب باید گفت امیدهای تازه ای 
در نگاه جدید ایران در برابر دشمنانش ایجاد 
شده که قرار است تغییرات تاکتیکی در گارد 
آفندی و پدافندی جمهوری اســامی ایران 

ایجاد کند.
این راهبرد احتماالً در حوزه اقتصادی هم منجر 
به تحوالتی خواهد شد تا آمادگی کشور در برابر 
تهدیدات را افزایش دهد؛ بنابراین باید نگاه رهبر 
معظم انقاب به شعار امسال و همچنین تغییرات 
در سطوح مختلف توسط ایشان را ناشی از یک 
تیزبینی و آینده نگری زیرکانه دانست که بدون 
تردیــد منجر به اتفاقات خوبــی در میان مدت 

خواهد شد.

صادرکنندگان پاکستانی به 
دنبال استفاده از بانک های 

چینی برای تعامل با ایران
اخبار: رســانه پاکســتان تودی گفته است که 
صادرکنندگان پاکســتانی امیدوار هســتند تا 
بتوانند از بانک های چینی به عنوان کانال مالی 
و طرف ثالث در تجارت با ایران اســتفاده کنند. 
به دلیل تحریم های آمریکا، صادرات پاکستانی ها 
به ایران به 35 میلیون دالر کاهش یافته است. 
با توجه به اینکه در شــرایط کنونی طرف های 
پاکستانی از روش مبادله کاال به کاال و یا دریافت 
پول نقد برای تعامل با ایران استفاده می کنند، 
صادرکنندگان پاکستانی از بانک ملی این کشور 
خواسته اند تا با امضای توافقنامه با شعب بانک های 
چینی در کراچی، از آنها برای تسهیل تجارت با 
ایران اســتفاده کند. حاجی جمال الدین، معاون 
اتاق بازرگانی مشترک پاکســتان- افغانستان، 
طی مصاحبه ای گفته اســت: همانند هر کشور 
دیگری، در صورتی که بانک های چینی در ایالت 
بلوچستان شعبه تأسیس کنند، ما می توانیم با 
ایران تجارت کنیم. هم اکنون بسیاری از کشورها 
با اســتفاده از کانال بانکی طرف ثالث، در حال 
تجارت با ایران هستند. دولت پاکستان در حال 
غفلت از موضوع تجارت با همسایگانی نظیر ایران 
و افغانستان اســت و دیگر کشورها نیز در حال 
تصاحب بازار این کشــورها هستند. بانک های 
چینــی نظیر بانک صنعت و تجــارت چین در 
کراچی می توانند در صــورت امضای توافقنامه 
به صادرکنندگان پاکســتانی برای حل مشکل 
تراکنش های مالی کمک کنند، چرا که چینی ها 

تجارت خوبی با ایران دارند.
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خبرخوبرئیسقوهقضائیهبرایمردممناطقسیلزده
صدوربدون مانع المثنی 

برای اسناد از بین رفته سیل زدگان
اخبار: آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی، در 
جلسه مســئوالن عالی قضایی با تبریک 
نیمه شــعبان، ســالروز میاد با سعادت 
حضــرت بقیــه اهلل االعظم)عــج( و روز 
جهانی مستضعفان، بر ضرورت ادامه روند 
امدادرسانی به ســیل زدگان تأکید کرد 
و گفت: امروز یکــی از مهم ترین وظایف 
دســتگاه های اجرایی، نهادهای گوناگون و همه مردم عزیز، تاش برای کاستن 
از آالم هموطنان ســیل زده اســت و ضمن قدردانی از همه خدمات ارائه شده و 
امدادرسانی ها از سوی دستگاه های خدمت رسان، نباید فراموش کنیم که نیازهای 
مردم مناطق آســیب دیده، بیش از خدماتی است که ارائه شده و همچنان باید 
این امدادرسانی ها ادامه یابد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به وظایف دستگاه قضایی 
برای کمک به ســیل زدگان، تصریح کرد: یکــی از نگرانی هایی که مردم عزیز 
مناطق سیل زده دارند، مربوط به اسناد مالکیتشان است. در این زمینه، دستگاه 
قضایی اطمینان می دهد که هیچ نگرانــی در این خصوص وجود ندارد و مردم 
مطمئن باشند که در صورت از بین رفتن اسنادشان، صدور اسناد المثنی با مانعی 
روبه رو نیســت. آیت اهلل رئیســی، یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه برای کاهش 
درد و رنج مردم ســیل زده را تاش در جهت تأمین امنیت مناطق آسیب دیده 
عنوان کرد و گفت: دادســتان های محترم این مناطق و رؤسای کل دادگستری 
استان ها، تمهیدات الزم را برای تأمین امنیت هر چه بیشتر شهرهای درگیر سیل 
اندیشیده اند و مردم بدانند که دستگاه های انتظامی و امنیتی نیز از هیچ تاشی 
در این زمینه فروگذار نمی کنند. رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود، یکی 
از مهم ترین معضات امروز دستگاه قضایی را کثرت ورودی پرونده ها برشمرد و 
خاطرنشان کرد: این روند نگران کننده، زیبنده نظام و جامعه اسامی ما نیست. بر 

همین مبنا الزم است با یک نگاه تحولی با این معضل مواجه شویم.

 دعوت از کارشناسان
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: از همه کارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهیان دعوت 
می کنم که با یک کار کارشناسی و آکادمیک، دالیل شکل گیری نزاع ها و دعاوی 
در جامعه را که در نهایت منتهی به تشــکیل پرونده های کثیر قضایی می شود، 
مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند؛ از سوی دیگر، انتظار می رود که دستگاه های 
فرهنگی در اجرای وظایف قانونی خود، فرهنگ سازی در راستای کاهش جرایم 
و آسیب های اجتماعی، کنترل خشونت و سایر نقاطی را که منجر به شکل گیری 

پرونده های قضایی می شود، در دستور کار قرار دهند.

تخریب ویالی دختر وزیر سابق از سر گرفته شد
اخبار: عزت اهلل چراغی، ســخنگو و معاون فنی و شهرسازی شهرداری لواسان 
درباره روند عملیات تخریب ویای خانم شبنم نعمت زاده اظهار داشت: مالک 
پس از پایان مهلت قانونی از رأی صادره تمکین و عملیات تخریب را شــروع 
کرده اســت. مالک، پروانه ساختمانی برای چهار طبقه ۱5۰ متری و ۱۲ متر 
خرپشته از شــهرداری دریافت کرده و در هنگام ســاخت حدود ۱۰۱۲ متر 
تخلف ساختمانی انجام داده است، این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع 
شــده و در حکم بدوی دستور تخریب صادر می شــود. به علت عدم تمکین 
مالک در اواخر سال گذشته شهرداری به صورت جدی وارد عمل شده، پس از 
دریافت حکم قضایی در حضور رسانه ها عملیات تخریب را انجام داد. با توجه 
به قرارگیری ملک مجاز درون ساخت و ساز غیرمجاز و جداسازی آن ها از هم، 
نیاز به طراحی و اجرای فنی و تثبیت ســاختمان مجاز توســط سازمان نظام 
مهندسی می باشد که بتوان عملیات تخریب را بدون آسیب به ساختمان مجاز 
انجام داد. به همین جهت مالک همزمان توســط مهندسان مربوط نسبت به 
طراحی و تخریب اقدام کرده و عملیات تخریب بدون وقفه انجام خواهد گرفت. 
عملیات تخریب بخش غیر مجاز ویای خانم شبنم نعمت زاده دیروز با حضور 

مسئوالن مربوط مجدد آغاز شد.

کردستانی ها چهارشنبه میزبان روحانی هستند
اخبار: بهمن مرادنیا، اســتاندار کردســتان اظهار کرد: نخســتین سفر استانی 
رئیس جمهور در ســال ۱3۹8 به همراه تعدادی از وزرا روز چهارشــنبه هفته 
جاری به استان کردستان است. وی هدف از سفر رئیس جمهور به کردستان را 
شتاب بخشی بر روند همه جانبه توسعه  استان نام برد و اذعان داشت: در این سفر، 
پروژه های متعددی در زمینه اقتصادی و زیربنایی افتتاح می شود و یا بعضاً عملیات 
اجرایی آن ها شروع خواهد شد. روحانی به محض ورود به سنندج پس از تجدید 
میثاق با آرمان های شهدا، در استادیوم استقال با مردم میهمان نواز دیدار خواهد 
کرد و پس از آن در نشســت با نخبگان، روحانیون، و فعاالن اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگی و اقتصادی حضور می یابد.

شماره پیامک: 30004567

 بازتاب انتصاب »مرد موضع گیری های سخت علیه دشمن« به سمت فرماندهی سپاه پاسداران

سید حسن نصراهلل با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه ایران:

سالمدستهجمعیمقاماتبهسردارسالمی

ترامپمیخواهدآنچهازراهنظامینیافتهازراهتحریمبیابد

گزارش

خبر

 اخبار حضرت آیت اهلل خامنه ای روز یکشــنبه در حکمی سردار 
حسین سامی را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه 

پاسداران انقاب اسامی منصوب کردند.
انتصاب ســردار ســامی که به نقل از العربیه می توان او را »مرد 
موضع گیری های سخت علیه دشمن« نامید در رسانه های داخلی 
و خارجی بازتاب هایی داشته است و عده ای از تحلیلگران انتصاب 
وی به سمت فرماندهی سپاه پاسداران انقاب اسامی تنها دو هفته 
پس از تروریســت خواندن این نهاد توسط رئیس جمهور ایاالت 

متحده را ضرب شست رهبر ایران به دولت ترامپ دانسته اند. 

 روحانی: شاهد همبستگی و همدلی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران خواهیم بود

عده ای از مقامات لشکری و کشوری در پیام هایی جداگانه استقبال 
خــود را از این انتصــاب عنوان کردنــد. رئیس قوه مجریه ضمن 
صدور پیام تبریک خطاب به سرلشــکر سامی نوشت: »انتصاب 
جنابعالی از سوی رهبر معظم انقاب به سمت فرماندهی کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی را که نشان از تعهد، توانمندی و خدمات 
ارزشمندتان در عرصه های مختلف از دوران دفاع مقدس تا کنون 

دارد، تبریک می گویم.
امیدوارم در ســایه عنایــات الهی، باحضور مؤثر شــما در این 
جایــگاه مهم و بهره گیری هوشــمندانه از ظرفیت های آرمانی 
و مأموریت هــای قانونی و نیز توانمندی های پرســنل انقابی، 
خدوم و مردمی سپاه، بیش از پیش شاهد همبستگی و همدلی 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران، اقتدار و عزت روزافزون 
نظام اسامی در برابر هرنوع تهدید و توطئه دشمنان، و پاسداری 
از ارزش ها و دســتاوردهای انقاب اسامی، در چارچوب قانون 
اساسی باشیم. دوام توفیق شــما را در این مسئولیت و مقطع 

حساس، از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.«
آیــت اهلل صــادق آملی الریجانی ریاســت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام هم ضمن صدور پیامی نوشت: »سردار سرلشکر 
پاسدارحســین ســامی اعطای درجه سرلشــکری و انتصاب 
جنابعالی از ســوی مقام معظــم رهبری )مدظلــه العالی( به 
فرماندهی سپاه پاســداران سرافراز انقاب اسامی را که نشان 
از توانمندی و تاش های موفق گذشــته دارد، تبریک و تهنیت 
گفته و موفقیــت روزافزونتان را در ارتقــای این نهاد انقابی، 

جهادی و مردمی، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.«

 تبریک مرد دیپلماسی 
محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه هم در ساعت اولیه خطاب به 
فرمانده جدید سپاه پاسداران نوشت: »برادر گرامی سردار سرلشکر 

پاسدار حسین سامی

انتصاب جنابعالی را به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در روز فرخنده نیمه شعبان تبریک و تهنیت عرض می کنم و برای 

شما در این مسئولیت بزرگ آرزوی توفیق و سربلندی دارم.«
دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در پیامی 
انتصاب سردار سامی به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 

اسامی را به وی تبریک گفت.
متن پیام دبیر شورای عالی امنیت ملی به شرح ذیل است: »برادر 

گرامی سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی
انتصاب جنابعالی را به عنوان فرماندهی کل سپاه پاسداران انقاب 
اسامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم. بی شک حسن 
اعتمــاد فرماندهی معظــم کل قوا به جنابعالــی و واگذاری این 
مسئولیت خطیر و راهبردی، نشأت گرفته از تقوا، مشی جهادی 
و انقابــی، دانش و تجربیات موفق شــما در عرصه های مختلف 
مدیریتی در ســپاه پاسداران انقاب اسامی بوده است و می تواند 
به عنوان سرمایه ای ارزنده مسیر تعالی مستمر نهاد مقدس سپاه 
را پرشتاب تر کند. امید است به برکت روز میاد موالیمان حضرت 
ولی عصر)عج( این انتصاب شایسته منشأ برکت و خیر کثیر برای 
سپاه پاسداران انقاب اسامی، نیروهای مسلح و کشور عزیزمان، 
ایران پرافتخار باشد.« سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح هم در پیام تبریک خود به سردار سامی 
نوشت: »ســردار سرلشکر پاســدار برادر حسین سامی انتصاب 
جنابعالی به ســمت فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی با 
حکم مبارک فرماندهی معظم کل قوا که بیانگر حسن اعتماد معظم 
له و قابلیت های سرشار آن برادر مؤمن انقابی و والیتمدار است را 

صمیمانه تبریک عرض می نمایم.
بی شک تعهد، توانمندی ها و شایستگی های ناشی از سال ها نقش 
آفرینی های سترگ و مؤثر در مدیریت های کان و مسئولیت های 
گوناگون در سپاه پاسداران انقاب اسامی بویژه یک دهه تصدی 
موفق جانشــینی فرمانده کل، همراه با تجارب ارزنده دوران دفاع 
مقدس و برخورداری از زیور خاقیت و ابتکار؛ پشــتوانه مطمئن 
و تعیین کننده ای در فراهم ســازی بســترهای تحقق انتظارات 
مقــام معظم رهبری و فرماندهی کل قــوا از جنابعالی در ارتقای 
توانمندی های همه جانبه و آمادگی در همه بخش ها و نیز تقویت 
گوهر درونی ســپاه یعنی تقوا و بصیرت و همچنین گســترش 
مدیریت های برخوردار از بنیه معنوی در توانایی های کارشناسی و 
اعتای فرهنگی و... برداشتن گام های بلند به سوی تکامل و تعمیق 
هم افزایی با ســایر نیروهای مسلح در پیشبرد راهبردهای دفاعی 

نظام مقدس جمهوری اسامی ایران به شمار می رود.«

 تبریک فرمانده ارتش
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری 

اســامی ایران در پیامی به تصمیم جدید رهبر واکنش نشان 
داد و نوشت: »همسنگر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار حسین 
ســامی ارتقای درجه و انتصاب شایســته حضرتعالی با حکم 
مدبرانه فرماندهی معظم کل قوا در جایگاه فرماندهی کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی که همزمان با مولود یگانه منجی عالم 
بشــریت، مهدی موعود و ایام تأسیس آن نهاد انقابی صورت 
گرفت را صمیمانه به آن همسنگر گرامی تبریک گفته و امیدوارم 
در پناه حضرت حق و در ســایه رهنمودهای دوراندیشانه رهبر 
معظم انقاب اســامی و فرماندهی معظم کل قوا و با توجه به 
شایستگی ها و تجارب ارزنده در مسئولیت های گوناگون، در این 
مســئولیت خطیر نیز موفق و مؤید باشید و ان شاءاهلل همدل و 
همدوش با یکدیگر و در سایه رهبری امام خامنه ای عزیز پرچم 
پرافتخار انقاب اســامی را به دست صاحب اصلی آن حضرت 

بقیه اهلل االعظم )عج( برسانیم.«

 تبریک امام جمعه مشهد
امام جمعه مشــهد نیز ضمن آرزوی موفقیت برای فرمانده جدید 
ســپاه پاسداران در پیام تبریک خود عنوان کرد: »سردار سرلشکر 
غیور اسام جناب آقای حسین سامی انتصاب شایسته جنابعالی 
به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقاب اسامی از سوی مقام معظم 
رهبری و فرماندهی کل قوا در روز فرخنده نیمه شعبان که نشان از 
توجهات خاصه حضرت بقیه اهلل فی األرضین ارواحنا فداه می باشد، 

به جنابعالی تبریک عرض می کنم.
امید است با شایستگی و خبرویت حضرتعالی در عرصه های مختلف 
پاسداری از انقاب مقدس اسامی، با تکیه بر توانمندی ها، بصیرت 
و درایت خود و بهره گیری از ظرفیت های عظیم ســپاه پاسداران، 
بیش از پیش شاهد اقتدار و عزت نظام و انقاب مقدس اسامی در 

منطقه و سرتاسر جهان باشیم.
توفیقات روز افزون شما و مجموعه تحت امرتان را در عتبه مقدسه 
ثامن الحجج علیه آالف التحیه و الثناء از خداوند متعال مســئلت 

می نمایم.«

 پیام فرماندهان ارشد سپاه
فرماندهان ارشــد سپاه نیز روز گذشــته در پیامی این انتصاب را 
تبریک گفتند. سرلشکر پاســدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه،ســرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی 
سپاه، سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه، دریادار پاسدار علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی دریایی 
سپاه، سرتیپ پاسدار غامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین،دریادار پاســدار علی فدوی معاون هماهنگ کننده 

سپاه، ۱۲ نفری بودند که این پیام تبریک را صادر کردند. 

 اخبار  ســید حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان، در جمع 
اعضای جمعیت پیشــاهنگی امام مهدی)عج( که در منطقه »بئر 
حسن« در مجتمع فرهنگی »رســاالت« برگزار شد، به سخنرانی 
پرداخت. او در ابتدای ســخنان خود بشــدت حمات تروریستی 
روز گذشته ســریانکا را محکوم کرد و آن را یک اقدام وحشیانه 
خواند و خواستار مقابله با پدیده تروریسم و ریشه ها و حامیان آن 
شــد. نصراهلل در این راستا با تبریک اعیاد مسلمانان و مسیحیان 
گفت که تروریســم مانع از نشســتن لبخند بر لبان پیروان این 
ادیان شد، تروریسمی که در یمن و فلسطین و سریانکا جنایت 
می کند و تفاوتی باهم ندارند. وی سخن گفتن در این خصوص را 
به سخنرانی آتی خویش موکول کرد و گفت که هنوز هویت کامل 
عامان حوادث تروریستی سریانکا مشخص نشده اند. او در ادامه 
به مسئله مهدویت و امید به ظهور پرداخت و گفت که عصر حاضر 
عصر جنگ و نبرد میان امید و توکل با یأس و نا امیدی و تسلیم 
اســت و در سخت ترین شرایط انسان باید امید داشته باشد و این 
چیزی است که امت اسامی در حال حاضر بدان نیاز دارد. دبیرکل 
حزب اهلل لبنان در این خصوص افزود: در تمامی مسائلی که با آن 
مواجهیم، مسئله امید و اعتماد به خداوند مطرح است؛ هنگامی که 
مردم فلسطین ناامید شوند، ممکن است که »معامله قرن« نیز بر 

آن ها تحمیل شــود، اما تا زمانی که امید دارند هیچ کس نخواهد 
توانست چیزی را بر آن ها تحمیل کند.

سید حسن نصراهلل در خصوص تجربه لبنان نیز گفت که در سال 
۱۹8۲ کســانی امیدی به مقابله با دشمن اسرائیلی نداشتند، اما 
نقطه قوت کسانی که پا در راه مقاومت گذاشتند، امید بود و امروز 
نیز اگر مردم لبنان تســلیم یأس و ناامیدی شوند، چه بسا در آن 
صورت ترامپ بخواهد لبنان را نیز به اسرائیل تقدیم کند. دبیرکل 
حزب اهلل لبنان در ادامه به وضعیت اقتصادی لبنان پرداخت و گفت 
که همگان بر دشوار بودن شرایط اقتصادی در کشور واقف هستند 
و به دنبال راه حل می گردند، اما راه حل ساده نیست؛ نیاز به تحمل 
یکدیگر و صبر و تصمیمات شجاعانه دارد. راه حل وضعیت اقتصادی 
فعلی نیاز به همکاری همگان دارد. او گفت که رقابت های ناسالم 
و فرقه ای و سیاســی و مذهبی اصلی ترین مانع در مقابل رسیدن 
به یک راه حل در این زمینه اســت و افراد و رهبران سیاسی نباید 
هنگامی که با یک پیشنهاد و گزینه ای مواجه می شوند به سرعت 
آن را رد یا تأیید کنند و بســیاری از پیشنهادات از مدت ها پیش 
مطرح شده و تازه نیستند.سید حسن نصراهلل در ادامه، خبر روزنامه 
الرأی کویت که از قول وی نوشته بود لبنان و اسرائیل در تابستان 
وارد جنگ خواهند شد را قویاً تکذیب کرد و گفت: آن چه در این 

روزنامه چاپ شــده بود کاماً نادرســت بود و در زمان اشتباهی 
نیز چاپ شــده بود؛ من در هیچ جلسه ای و نه حتی پیش خودم 
هم نگفته ام که اسرائیل در تابستان به لبنان حمله خواهد کرد و 
همچنین در هیچ جلسه ای نگفته ام که اگر جنگی رخ دهد من بین 
شــما نخواهم بود؛ چرا که علم غیب ندارم. او البته تأکید کرد که 
رژیم صهیونیستی دشمنی طمع کار و طبیعتش مکر و حیله است 
و حزب اهلل لبنان تمامی احتماالت را همواره لحاظ می کند. نصراهلل 
همچنین شایعه شبکه العربیه از درگیری میان نیروهای روسیه و 
ایران در سوریه و ورود حزب اهلل در حمایت از ایران را کاماً تکذیب 
کرد و آن را بی اساس خواند و گفت که همکاری ها مثل گذشته با 
وجود برخی اختافات سیاسی ادامه دارد. دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در بخش دیگری از سخنان خود به عدم تمدید معافیت نفتی برخی 
کشورها برای خرید نفت ایران از سوی آمریکا پرداخت و گفت که 
ترامپ می خواهد ایران، ونزوئا و سوریه را تنبیه کند و به چیزی 
که از راه نظامی بدان نرسیده را از راه تحریم دست یابد. او گفت که 
امروزه در مقابل مظاهر جدیدی از استکبار و بی قانونی و دشمنی 

آمریکا علیه دولت های بزرگ هستیم.

اوج عزت و شکوه 
شبه قاره  هند در 
دوران حکومت 
مسلمانان بر آن بوده 
است و بزرگ ترین 
ضربه  استعمارگران 
انگلیسی به این 
منطقه  مهم، نابود 
کردن تمدن برجسته  
اسالمی در آن بود
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

نگهداری 150 نسخه خطی از آثار شیخ بهایی در کتابخانه وزیری یزد  آستان نیوز: کارشناس مسئول کتب چاپ سنگی و مطبوعات کتابخانه وزیری یزد با اعالم این خبر گفت: این آثار متعلق به شیخ 
بهایی است و بسیاری از این نسخه ها در زمان حیات مؤلف کتابت شده است. منوچهر آراسته ادامه داد: قدیمی ترین اثر موجود از این عالم بزرگ در کتابخانه وزیری نسخه »وجیزه« است که در سال 1004ق به خط 

نسخ 10 سطری کتابت شده و دارای جلد با تیماج ضربی و کاغذ حنایی است که توسط محمود فرساد وقف کتابخانه شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در پیام تبریک تولیت آستان قدس رضوی به فرمانده جدید سپاه عنوان شد

امیدواری به آغاز دوران جدید در راستای گام دوم انقالب

آستان: حجت االســام والمسلمین مروی، تولیت آســتان قدس رضوی در 
پیامی، انتصاب سرلشــکر سامی به فرماندهی کل سپاه از سوی رهبر معظم 

انقاب را تبریک گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:
برادر ارجمند؛ سردار سرلشکر پاسدار جناب آقای حسین سامی

انتصاب جناب عالی به عنوان »فرمانده کل ســپاه پاسداران انقاب اسامی« با 
حکم مبارک فرماندهی معظم کل قوا )مدظله  العالی( که بیانگر حسن اعتماد 
معظم له و کارنامه درخشان آن برادر مؤمن و انقابی در پاسداری از آرمان های 

انقاب اسامی می باشد را صمیمانه تبریک عرض می نمایم.
امید اســت با حضــور جناب عالی در جایگاه فرماندهــی این نهاد مقدس، 
دوران جدیدی در آســتانه گام دوم انقاب، با قدرت و جدیت بیشتری آغاز 
گردد. در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج)علیه آالف التحیه والثناء(، 

توفیقات روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
احمد مروی/ دوم اردیبهشت

 معاون امور موزه های سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد این نهاد مقدس خبر داد

موزه های آستان قدس رضوی؛ رتبه برتر کشور در سال 97 
سازمان  معاون  کاشانی:  قدس/ 
اسناد  کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
آســتان قــدس رضــوی در امور 
موزه هــا گفت: موزه های آســتان 
قدس رضوی در ســال 97 برای 
نخســتین مرتبه در سه شاخص 
از  بازدید،  و  گــردآوری  پژوهش، 
طرف آیکوم )ICOM(، به عنوان 

موزه برتر کشور انتخاب و معرفی شد.
مهدی قیصــری نیک در گفت وگو با خبرنگار قــدس ضمن اعام این خبر 
اظهار داشت: آیکوم )ICOM(، مخفف عنوان شورای بین المللی موزه هاست 
و این شورا ســازمان غیردولتي مربوط به امور موزه ها و کارگزاران حرفه اي 
موزه ها بوده و تنها ســازمانی اســت که اطاعات مورد نیــاز موزه ها را ارائه 

می دهد.

 بازدید بیش از یک میلیون نفر از موزه های حرم
وی درباره موزه های آستان قدس رضوی افزود: موزه های این آستان ملکوتی 
از غنی ترین، قدیمی ترین و متنوع ترین موزه های منطقه و جهان اسام است 
که پذیرای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی بوده و سال گذشته بیش از یک 

میلیون نفر از 16 موزه این آستان مقدس بازدیدکردند.
این مقام مســئول در زمینه فعالیت موزه های آستان قدس رضوی در سال 
گذشــته گفت: در حوزه جذب آثار، بیش از 2800 عدد ســکه )طا 197، 
نقــره979 و مــس نیکل 1634 عــدد( تحویل گنجینه ســکه حرم مطهر 
امام رضا)ع( شد. همچنین 762 برگ اسکناس، 1526 قطعه تمبر، 9 آلبوم، 
37 قطعه پاک طا، تعدادی حلقه های قدرت، پیراهن ســکه دوزی، نشان 
نقــره و تمبرهای طا و نقره و بیش از 40 جلد کتاب مرجع از کشــورهای 
مختلف به صورت اهدایی در ســال 97 جذب موزه های آستان قدس رضوی 
شــد که تحویل خزانه داری کل آستان قدس رضوی گردید. در بین این آثار 
اهدایی، قدیمی ترین اثر نیز یک ســکه لیدیه با قدمت بیش از 2500 سال 

است که به این آستان نورانی تقدیم شده است.
قیصری نیــک در ارتباط با انجام اقدام هــای مربوط به مرمت و حفاظت آثار 
فرهنگــی هم عنوان کرد: با توجه به امکانات و نیروهای متخصص حاضر در 
اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی، در ســال گذشته حدود 30 هزار اقدام 
مرمتی )آفت زدایی، اســیدزدایی، گردگیری، جداسازی اوراق، جلدسازی و 
مرمت( بر روی آثار تاریخی و فرهنگی )شــامل کتب خطی، اســناد، اشیای 
موزه ای، بنای حمام مهدی قلی بیک، مقبره امیر ملکشــاه و...( انجام شــده 

است.
وی اضافه کرد: از کارهای شایســته دیگر حوزه مرمت در ســال 97، انتشار 
فراخوان اعام آمادگی اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی این معاونت برای 
انجام مرمت آثار تاریخی و فرهنگی کتابخانه ها، مراکز علمی و آموزشــی و 
مجموعه داران بر اســاس عقد قرارداد و تفاهمنامه توسط استادان مرمت کار 

آستان قدس رضوی بوده است که می توان به آن اشاره کرد.
معاون امور موزه ها در ادامه از یک طرح فرهنگی با عنوان »سه شــنبه های 
فرهنگــی« یاد کرد و گفت: از دیگر اقدامــات این معاونت، راه اندازی طرح 
سه شــنبه های فرهنگی موزه آستان قدس رضوی بود که از اسفند گذشته 
آغاز شــد و در این طرح، سه شــنبه هر هفته یکی از آثــار نفیس تاریخی 
و فرهنگی آســتان قدس رضوی )نســخه خطی، اســناد تاریخی و اشیای 
موزه ای( در ســالن نمایشــگاه تک اثر موزه قرآن و هدایــای مقام معظم 
رهبــری رونمایی می شــود. وی افزود: رونمایی از یک نســخه خطی قرن 
11 و اســناد تاریخی مربوط به نقاره خانــه حضرت رضا)ع( از دوره صفویه 
تا معاصر برای عموم بازدیدکنندگان از جمله اقدامات اجرای این طرح در 

اسفند 97 بوده است.
قیصری نیک در زمینه اقدامات انجام شده در موزه دین و زندگی هم تصریح 
کرد: از اقدامات دیگر سال گذشته، تهیه طرح مطالعاتی موزه دین و زندگی 
در محل موزه مردم شناســی بود که با اضافه کردن مفاهیم، آیات و روایات و 
با حفظ آثار موجود در موزه مردم شناســی این طرح تدوین شد و امیدواریم 

در سال 98 طرح مزبور عملیاتی و پیاده سازی شود.

خـــبر

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی   مدیرعامل 
شرکت به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( در 
نشست خبری با اصحاب رسانه از ارائه جدیدترین 
محصوالت و آثار این نهاد در سی  و دومین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران خبر داد.
حسین ســعیدی با بیان این مطلب افزود: با توجه 
به اینکه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مهم ترین 
 رویداد فرهنگی کشــور اســت، بــه همین جهت 
آســتان قدس رضوی با هفت هدف اصلی در این 

نمایشگاه شرکت می کند.
مدیرعامل به نشر در بیان این اهداف اظهار داشت: 
عرضه، توزیع و فروش کتاب و محصوالت آســتان 
قدس رضوی، تأمیــن و خرید کتاب و محصوالت 
مورد نیاز سازمان کتابخانه ها و کتابخانه های وابسته 
آستان قدس رضوی، انجام فعالیت های فرهنگی و 
تخصصی مرتبط با کتاب، ارتباط با نویســندگان، 
هنرمنــدان، پدیدآورندگان مؤثر در حوزه نشــر و 
تولید کتاب، ارتباط و همفکری با نخبگان و فعاالن 
فرهنگــی، ارتباط تجاری و فرهنگی با ناشــران و 
مراکز پخش کتاب و محصوالت فرهنگی و تبلیغ و 
 برندسازی فعالیت های فرهنگی آستان قدس رضوی،

هفت هدف اصلی از حضور در نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران را تشکیل می دهند.

سیاست های محوری برای 7 هدف اصلی 
ســعیدی با اشاره به سیاســت ها و خط مشی های 
مربــوط به این هفت هدف گفت: بر این مبنا چهار 
سیاســت و خط مشی پیش بینی شده است که در 
حوزه اجرایــی می توان به تفکیــک فعالیت های 
ســازمانی، تجاری و فرهنگی، تفکیک حوزه های 
مخاطبان کودک، عمومی و دانشــگاهی و دوری از 
رویکردهای رسمی و اداری در بخش های تجاری و 

فرهنگی اشاره کرد.
وی ســپس به توضیحاتی دربــاره حوزه فرهنگی 
پرداخت و گفت: مهم ترین رویکرد و سیاست ما در 
این حوزه، معرفی آستان قدس رضوی به عنوان یک 
ناشر مذهبی و مرجع است، زیرا تاکنون این آستان 
مبارک به عنوان یک ناشــر مرجع در زمینه کتاب 
شناخته نشده است و ما به دنبال این هدف هستیم.
این مقام مسئول سیاست های خود در حوزه تجاری 
را هم این گونه تشــریح کرد: در این حوزه هم دو 

سیاست اصلی یکی تمرکز و تجمیع خرید و تأمین 
کتاب و سیاست دیگر یکپارچگی و تمرکز در عرضه 

و فروش کتاب دنبال می شود.
ســعیدی در مورد سیاست های حوزه اطاع رسانی 
و تبلیغات گفت: عمده فعالیت این حوزه بر عهده 
روابط عمومی آستان قدس رضوی است و مباحث 
یکپارچگی بصری تبلیغات و شیوه های اطاع رسانی 
در غرفه ها و تناسب تبلیغات با مخاطبان و فضای 

نمایشگاه و... در این حوزه پیگیری می شود.

حضور در 4 غرفه عمومی، کودک
 دانشگاهی و بین الملل

مدیرعامل به نشــر درباره غرفه های آستان قدس 
رضوی گفت: آســتان قدس رضوی در نمایشــگاه 
کتاب تهران در چهار غرفه عمومی )100 مترمربع(، 
کودک )150 مترمربع(، دانشگاهی )12 مترمربع( 
و بین الملل و عربــی )47 مترمربع( حضور خواهد 

داشت.
وی در زمینه مؤسســات آستان قدس رضوی که 
در این نمایشــگاه همکاری دارند، اظهار داشــت: 
بنیاد پژوهش های اســامی، دانشــگاه های علوم 
اسامی رضوی، دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع(، 
معاونت تبلیغات اسامی، مؤسسه جوانان، مؤسسه 
آفرینش های هنری و سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی در این نمایشگاه با 

شرکت به نشر، مشارکت دارند.

آثار و انتشارات به روایت آمار و ارقام
سعیدی سپس در بیان تعداد آثار و انتشارات آستان 
قدس رضوی حاضر در این نمایشگاه به آمار و ارقام 

ذیل اشاره کرد:
عرضــه و فــروش بیــش از 2400 اثــر از تمامی 
مؤسسات و بخش های مختلف آستان قدس رضوی.

 تعداد عنوان کتاب های غرفه های مختلف: غرفه 
عمومی )1300 عنوان(، غرفه کودک )600 عنوان(، 
غرفه دانشگاهی )200 عنوان( و غرفه بین الملل و 

عربی )300 عنوان(.
 عرضه 800 عنوان کتاب توسط شرکت به نشر 
در غرفه عمومی که 200 عنوان چاپ نخســت و 

جدید است.
 بنیاد پژوهش های اســامی هــم 300 عنوان 

کتاب در غرفه عمومی عرضه می کند که 70 عنوان 
برای نخستین مرتبه چاپ و عرضه می شود.

 در غرفــه کودک نیز100 عنــوان و اثر، چاپ 
نخست است.

 در غرفه های دانشگاهی و بین الملل هم به ترتیب 
200 و 300 عنوان کتاب توسط دانشگاه های علوم 
اسامی رضوی و امام رضا)ع( و بنیاد پژوهش های 

اسامی عرضه می شود.
مدیرعامل به نشــر در زمینه تأمین و خرید منابع 
کتابخانه ای اظهار داشت: حسب تأکید سال گذشته 
قائــم مقام محترم تولیت آســتان قدس رضوی و 
سازمان فرهنگی این نهاد مقدس امسال هم خرید 
متمرکز کتاب برای ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آســتان قدس رضوی و کتابخانه های 
وابسته و سایر مؤسسات مربوط نیز توسط شرکت 
به نشر انجام می شود. اما کارشناسی های مربوط در 
حوزه خرید کتاب توسط کارشناسان هر حوزه در 

آستان قدس رضوی انجام می شود.

برگزاری نشست تصویرگری آثار
 برای کودکان و نوجوانان

ســعیدی در زمینه برگزاری نشست های فرهنگی 
مرتبط با کتاب نیز گفت: امســال برای نخستین 
مرتبه نشســت تخصصی تصویرگــری آثار حوزه 
معارف اسامی برای کودکان و نوجوانان با حضور 
کارشــناس این حوزه  آقای کاظــم طایی برگزار 

می شود.وی درباره ورود شرکت به نشر به تولید رمان 
و داســتان مرتبط با زندگی حضرات ائمه اطهار و 
معصومین)ع( نیز سخن گفت و افزود: عاوه بر این 
در زمینه تولید رمان های مرتبط با موضوع انقاب 
اسامی، وضعیت رمان انقاب اسامی در گام دوم 
انقاب را به عنوان یک سرفصل اصلی در این زمینه 

پیش بینی کرده ایم.
این مقام مســئول ادامــه داد: همچنین جلد دوم 
دائره لمعارف آســتان قدس رضوی توســط بنیاد 
پژوهش های اســامی برای نخســتین مرتبه در 
نمایشــگاه رونمایی می شــود، همچنین احادیث 
کاشی های زرفام در آستان قدس رضوی که توسط 
آقای عبداهلل قوچانی آماده شده و نسخه نامه دکتر 
عظیمی که جزو انتشــارات بنیــاد پژوهش های 
اسامی است نیز در این نمایشگاه رونمایی می شود.

مدیرعامل به نشر اضافه کرد: رونمایی از کتاب »صعود 
 40 ساله« در موضوع دستاوردهای انقاب اسامی

و آمار و ارقام بین المللی آن برای نخســتین مرتبه 
و رونمایــی از کتاب »پــاکان و الماس« هم در این 

نمایشگاه صورت می گیرد.

ارائه نخستین ها
وی در زمینه مجموعه آثاری که برای نخســتین 
مرتبه در این نمایشگاه عرضه می شود هم به موارد 

دیگری به شرح ذیل و به اختصار اشاره کرد:
 15رمــان در حوزه های مربوط به بزرگســاالن 

و آثار افرادی از جمله ســعید تشکری، جمشیدی، 
احمدی، حســینی نســب، ظریف کریمی و خانم 

عرفانیان.
 مجموعــه 15 جلــدی با عنــوان »یک روایت 
معتبر« با موضوع وقایع، اتفاقات و اشخاص مرتبط 
با انقاب اســامی که اصل مجموعه یک طرح 40 
جلدی اســت ولی 15 جلد آن در نمایشــگاه ارائه 

می شود.
 6 عنوان کتاب در زمینه شعر بزرگساالن.

 20 عنوان کتاب مربوط به متون دینی.
 در حــوزه کودک و نوجوان 27 عنوان کتاب در 
50 مجلد، )البته نه برای نخســتین مرتبه( و 13 

عنوان در 20 مجلد برای مخاطب نوجوان.
 مجموعــه 12 جلــدی با عنوان »شــاه فراری 
شده« نوشته آقای مجیدی مامحمدی که یک اثر 
فانتزی با موضوع انقاب اسامی است و مجموعه 4 
جلدی با عنوان قصه های امام خمینی)ره( از همین 

نویسنده.
 مجموعه 6 جلدی شکر خدا که نگاهی به روایات 

و احادیث دارد.
 مجموعه 6 جلدی قصه های احکام.

 داستان های مربوط به حوزه کودک و نوجوان با 
عنوان روزهای جنگ و قصه های جنگ.

 مجموعه 12 جلدی در هوای انقاب.
 مجموعه 4 جلدی رمان رضوی.

 ارائه کتابی با عنوان تحوالت در فضای مجازی.
رویکرد مربوط با توجه به گام دوم انقاب

سعیدی همچنین در پاســخ به پرسش خبرنگار 
قــدس مبنی بــر اقدامات این شــرکت در زمینه 
ارتباط با نویســندگان در راســتای بیانیه گام دوم 
انقــاب گفت: با توجه به تغییــر رویکرد مخاطب 
در این شــرکت، مخاطبان را از گروه بزرگســاالن 
و پژوهشگران به ســوی مخاطب کودک، نوجوان 
و جــوان تغییر داده ایم و بر این مبنا ســراغ آثاری 
رفته ایم که با این مخاطبان بیشتر ارتباط برقرار کند.

وی ادامــه داد: بیش از 70 درصــد آثار ما در این 
سه ســال اخیر در قالب داســتان یا رمان بوده و 
این خود یک رویکرد جدی در این زمینه اســت و 
در زمینه تغییر نویســندگان هم سعی کرده ایم به 
سراغ نویسندگان جوان برویم که بیشتر بتوانند با 
مخاطبان ســنین کودک، نوجوان و جوان ارتباط 

برقرار کنند.

در نشست خبری مدیرعامل به نشر عنوان شد 

حضور آستان قدس در نمایشگاه کتاب با 2400 عنوان اثر

آستان نیوز: شرکت کسب و کار رضوی متولی 
اصلی رونق کسب وکار در این نهاد است و به عنوان 
یکی از شرکت های تابع سازمان اقتصادی آستان 
قدس رضوی با وجود تأســیس در سال گذشته، 
توانسته با بررسی وضعیت موجود نقشی کلیدی 
در اقتصــاد بازی کند؛ نقــش هماهنگ کنندگی 
 میان نهادهای حامی و عوامل مؤثر در شکل گیری 
کســب و کار در قالبی منسجم، شفاف و کارآمد. 
بدیهی است ایفای صحیح و مؤثر این نقش کمک 
می کند تا منابــع موجود و برنامه های حمایتی به 
سمت متقاضیان و صاحبان حقیقی کسب و کار 
هدایــت و در نتیجه عاوه بر ارتقــای بهره وری و 
اثربخشــی برنامه ها و منابع، فضای کسب و کار و 
تولید ارزش افزوده تقویت یافته، مسئله اشتغال و 
معیشت جامعه حل شده و این مهم در نهایت به 

رشد و توسعه خواهد انجامید. 

 توانمند سازی کشاورزان
توانمند سازی کشاورزان با حداقل سه هکتار زمین 
در روستای جنت آباد شهر ایرانشهر واقع در استان 
سیستان و بلوچستان یکی از اقدامات مهم شرکت 
کسب و کار رضوی در سال 1397 است. فعالیتی که 
با همکاری معاونت امداد مستضعفان آستان قدس 
رضوی انجام شده است. با توجه به خشکسالی های 
اخیر در منطقه سیستان، علوفه موجود در منطقه 
به هیچ عنوان جوابگوی ســاماندهی خوراک دام 
نیست و این در حالی است که در مناطق وسیعی 
از بلوچستان منابع فراوانی برای تأمین بخش بیشتر 
علوفه مورد نیاز موجود می باشــد. متأســفانه به 

دلیل عدم ارائه آموزش های الزم و کشــت سنتی، 
حجــم عظیمی از این منابع با اســتفاده مانده و 
در مواردی کــه مورد بهره برداری واقع شــده اند، 
شــاهد حداقل بهره وری ممکن هستیم، بنابراین 
با توجه به نیاز مبرم کشــور به علوفه و جلوگیری 
 از هدررفــت منابــع طبیعی، بویژه آب، شــرکت 
کسب و کار رضوی طرح توانمندسازی کشاورزان با 
حداقل 3 هکتار زمین زراعی را اجرا کرده است. در 
این طرح نهاده های تولید از قبیل بذر، کود و سم و 
همچنین تجهیزات مکانیزه کشاورزی به کشاورزان 
اعطا شــده و آموزش ها و مشــاوره های فنی مورد 
نیاز به منظور افزایش بهره وری به کشاورزان ارائه 
می شــود؛ در نهایت محصوالت تولیدی به صورت 
تضمینی از کشــاورزان خریداری شده تا دغدغه 
بازار کشــاورزان کاهش پیدا کند. از دستاوردهای 
دیگر این طرح، اتصال بین دو منطقه سیســتان و 
بلوچستان با دو قومیت و مذهب متفاوت است که 
این امر موجب ایجاد و تقویت تعامات اجتماعی و 
گره زدن منافع اقتصادی بین دو منطقه و در نهایت 

تعمیق وحدت پایدار می شود.

 ایجاد کارگاه خوراک دام
شرکت کســب و کار رضوی در ســال گذشته و 
با همکاری معاونت امداد مســتضعفان آســتان 
قــدس رضــوی، کارگاه خــوراک دامــی را در 
 بخــش بمپور شــهر ایرانشــهر واقع در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان احداث کرد. در مواردی 
که برداشــت مناســبی از زمین های زراعی انجام 
می شــود، نبود کارگاه های فرآوری و بسته بندی 

خــوراک دام، منجر به کاهش زمــان ماندگاری و 
ارزش غذایی علوفه شده و در نهایت کاهش درآمد 
کشاورز و مواجه شدن دامدار با کمبود علوفه مغذی 
و با قیمت مناســب را در پی دارد. در این طرح با 
استفاده از دستگاه های مکانیزه و ارائه آموزش ها و 
مشاوره های فنی، علوفه های مختلف دام با یکدیگر 
ترکیب شده تا علوفه ای یکدست، مغذی، با قیمت 
مناسب و ماندگاری بسیار باال در حدود یک سال و 
نیم و همچنین برای دوره های مختلف پرواربندی 
حاصل شــود. ضمن اینکه محصــوالت تولیدی 
به صورت تضمینــی از تولیدکنندگان خریداری 
می شــود. ســاالنه حجم عظیمی از محصوالت 
کشاورزی منطقه از بیم آتش سوزی نخلستان ها و 
تکثیر انواع آفات و امراض از بین می روند و واقعیات 
میدانی و نظر کارشناســان حاکی بر آن است که 
ضایعات نخیــات اصلی ترین دلیل این معضات 
می باشند. بنابراین طرح ایجاد کارگاه خوراک دام 
که منطقه عملیاتی آن بلوچســتان در نظر گرفته 
شده، مکمل طرح توانمندسازی دامداران سیستان 
و طرح توانمندسازی کشاورزان با حداقل سه هکتار 

زمین زراعی بلوچستان است.

 طرح فراوری ضایعات خرما
شــرکت کســب و کار رضوی در اقدامی دیگر در 
سالی که گذشت، کارگاه خوراک دام از نخیات را 
در بخش بمپور شهر ایرانشهر در استان سیستان و 
بلوچستان ایجاد کرد. با توجه به اینکه تولید خرما 
در منطقه مذکور محور اصلی اشــتغال به شــمار 
می رود، در کنار ایــن فعالیت خوب اقتصادی که 

منافع زیادی برای منطقه دارد، چرخه های تکمیلی 
را می توان قرار داد تا از ضایعات و تولیدات ناقص این 
بخش بهره جست. از جمله این موارد، ضایعات نخل 
خرما در فصل هرس است که با فرایندی تدریجی 
و با استفاده از ماس چغندر قند و همچنین شیره 
ضایعاتی و ضایعات خرمای تولید شده، می توان آن 
را فراوری و تبدیل به علوفه خوراک دام کرد. شرکت 
کسب و کار رضوی با اجرای این طرح، به نتایج بسیار 
خوبی دست پیدا کرده که می توان به فراهم شدن 
امکان آموزش افــراد درگیر در امر باغداری، تولید 
خوراک و بخش فروش یا بازرگانی فراهم شــده به 
صورت کاماً تخصصی و حرفه ای در زمینه فعالیت 
خود اشاره کرد. ایجاد اشتغال پایدار با تقسیم کار 
مناسب در بدنه تعاونی تشکیل شده در امور تهیه 
خوراک، دامداری، فــراوری محصوالت و بازرگانی 
محصوالت تولید شده، یکی دیگر از مزایای احداث 
کارگاه خــوراک دام از نخیات به شــمار می رود.

 توانمندسازی دامداران
توانمندسازی دامداران با تحویل دام سبک در سال 
1397 در دهســتان های زهک، خمک و جزینک 
زابل و همچنین روستاهای اطراف آن، طرح دیگر 

این شرکت می باشد که با همکاری معاونت امداد 
مستضعفان آســتان قدس رضوی عملیاتی شده 
است. در رســته دام ســبک در سیستان حدود 
1600 نفر دامدار وجود دارد که از این میزان حدود 
1400 نفــر دامدار زیر 50 رأس هســتند و از این 
تعداد هم 400 نفر دامدار خرد هستند. با توجه به 
خشکسالی شدید سال گذشته، این تعداد به فکر 
فــروش دام خود بوده تا بیــش از این ضرر و زیان 
نبینند، از طرفی خانواری که تنها درآمد آن یارانه 
و دام اســت، وقتی دام خود را از دست دهد دیگر 
سرمایه ای برای ادامه امرار معاش خود نداشته و به 
اجبار به سمت مهاجرت سوق پیدا می کند. اگر به 
این جمعیت تعدادی دیگر که در زمینه دام سنگین 
و طیور نیز فعالیت دارند اضافه شود مشخص خواهد 
شــد چه فاجعه ای در راه است. در همین راستا در 
فاز نخست طرح شرکت کسب و کار رضوی، 200 
نفر از این تعداد دامدار سامان یافته و به مرور زمان 
تا چهار سال این رقم به 1400 نفر خواهد رسید؛ 
در واقع در فاز نخست افرادی که بیشترین آسیب را 
دیده اند و در فازهای بعدی افرادی که به مرور زمان 
ممکن است وضعیتشان رو به وخامت برود مدنظر 

قرار می گیرند.

رونق کسب  و کار در کشور به نفع مناطق محروم
نگاهی به فعالیت های شرکت کسب وکار رضوی در سالی که گذشت
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» آگهی تجدید مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی«
ش��رکت آب و فاض��اب مش��هد در نظ��ر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی مش��روح ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک��ی دولت برگزار نماید، 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعام ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد ش��د . الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضا 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار در سامانه 1398/2/2 می باشد. اطاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه 

از طریق سامانه به مناقصه گران ارسال خواهد شد. الزم به توضیح است هزینه دو نوبت درج تجدید آگهی تجدید فراخوان در روزنامه از برنده آتی مناقصه اخذ خواهد گردید . 

شماره فراخوانموضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه به ریال

رتبه و رشته مورد 
نیاز

 محل تأمین
نوع تضمین شرکت در مناقصهاعتبار

                   ، حفاری  عملیات  پروژه  اجرای  و  خرید 
چاه  حلقه   8 پمپاژ  آزمایش  و  گذاری  لوله 
به روش دورانی در آبرفت های درشت دانه 

سخت و ریزدانه منفصل دشت مشهد – فاز 4

24 ماه200975129000123
13/759/552/217

)بابت اجرا(
1/396/000/000

حداقل رتبه 5 رشته 
کاوشهای زمینی از 

سازمان مدیریت و                 
برنامه ریزی

طرحهای 
عمرانی

جاری  حساب  به  نقدی  1.واریز 
 2175201797007 شماره 

بانكی ملی شعبه مرکزی مشهد
2. ضمانتنامه بانكی
3.اوراق مشارکت  

مهلت ومحل دریافت اسناد ارزیابی کیفی ازتاریخ 1398/2/2 لغایت 1398/2/7 در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( :  مورخ 1398/2/21 .

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گذار : مشهد، خیابان فلسطین ، نبش فلسطین 26 ، شرکت آبفا مشهد ، تلفن : 37008124 .
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب مشهد
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برگ سبز خودروی س��واری پیکان مدل 1375 رنگ 
سفید روغنی شماره موتور 01127529244 و شماره 
شاس��ی 75525556 به ش��ماره انتظامی 595 ق 53  
ایران 12 به مالکیت حلیمه رجب زاده استاج مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش��مند رانندگ��ی پای��ه 1 ب��ا ش��ماره 
رانندگی 2884519 اینجانب حمید مجیدی زاده 
با ش��ماره مل��ی 0045247579 مفقود گردیده 

است و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

/ع
98
00
89
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم
     دهیاری روستای دهرود از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه 
ش��ورای اسامی روس��تا در نظر دارد  اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ، 
الیروبی کانال ها و یخ زدایی معابر روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
و ش��رکت های واجد ش��رایط و دارای صاحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به 
مدت یکسال واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و خرید 
اسناد تا تاریخ 1398/02/09 به آدرس مشهد ، خیابان رسالت ، رسالت 113، مدیری7 
، پاک 54 دهیاری دهرود مراجعه نمایند . جهت خرید اسناد می بایست فیش واریز 
وج��ه به مبلغ 1,000,000 ریال به حس��اب جاری ش��ماره 0107689101009 نزد بانک ملی 
بنام دهیاری دهرود ارائه گردد .دهیاری در رد یا قبول پیش��نهادها مختار اس��ت. 

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 
دهیاری دهرود
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

پیش بینی ها از وضع اقتصادی سال ۹۸ خوب نیست     فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد گفت: واقعیت این است که پیش بینی ها از وضعیت اقتصاد در سال ۱۳۹۸ خوب نیست، اما این دلیل نمی شود که 
این پیش بینی ها ایجاد نگرانی کند یا سبب انفعال ما شود. اتفاقاً اگر از این پیش بینی ها الهام بگیریم، می توانیم براحتی بر شرایط غلبه کنیم. اگر برآوردها اوضاع اقتصادی را خوب نشان نمی دهد ما باید دور هم جمع 

شویم و تدبیری بیندیشیم تا از طریق آنچه که از تئوری های اقتصادی و تجارب سایر کشورها آموخته ایم شرایط را به سمت اوضاع مطلوب سوق دهیم.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rمانعی به نام حق بیمه قرارداد
برای رفع مشکالت اقتصادی که گریبانگیر مردم شده است، باید تولید و حمایت 
از کاالی ایرانی بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد. حذف موانع کسب و کار از 
وظایف مسئوالن و یکی از موانعی که بر سر راه تولید قرار گرفته »حق بیمه قرارداد« 
اســت. یکی از موانعی که بر سر راه فضای کسب و کار حاکم است: »حق بیمه« 
قراردادهای پیمانکاری است. حق بیمه قرارداد طی سالیان گذشته موجب به وجود 

آمدن مشکالت زیادی برای پیمانکاران و تولیدکنندگان شده است.
بر اســاس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی در قبال ارائه 
خدمات به بیمه شدگان، مبلغی را به عنوان حق بیمه دریافت می کند. قانون تأمین 
اجتماعی حق بیمه دریافتی را ۳۰ درصد از حقوق یا مزد بیمه شده در نظر گرفته 
است. با توجه به این، کارفرما موظف است که ماهیانه فهرست دستمزد کارکنان 
خود را به ســازمان تأمین اجتماعی تحویل دهد. بر اساس این فهرست، سازمان 
تأمین اجتماعی حق بیمه را از کارفرما مطالبه می کند. عالوه بر حق بیمه ای که با 
توجه به فهرست ارسالی دریافت می شود، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده 
۴۱ قانون تأمین اجتماعی، ضریبی از مبلغ قراردادهای پیمانکاری را نیز به عنوان حق 
بیمه قرارداد در نظر می گیرد. حق بیمه قرارداد در واقع ضریبی از کل مبلغ قرارداد 
پیمان است که از نظر سازمان تأمین اجتماعی باید برای بیمه کارکنان مشغول در 
فرایند اجرای آن پیمان پرداخت شــود. در مورد قراردادهای پیمان، این ضریب با 
فهرست ارسالی کارفرما مقایسه می شود و در نهایت هر یک از این مبالغ که بیشتر 
بود به  عنوان مالک برای دریافت حق بیمه منظور می شود. در بیشتر قراردادهای 
پیمانکاری با توجه به کارشناسی نبودن ضرایب تعیین شده، مبلغ حق بیمه قرارداد 
از مبلغ حق بیمه فهرست ارسالی بیشتر می شود و به همین خاطر در اکثر موارد 

سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قرارداد را مطالبه می کند.

  فرمول تعیین ضریب چیست؟
از آنجایی که تعیین ضرایب بر قراردادها به عهده کارشناسان تأمین اجتماعی است، 
این موضوع موجب به وجود آمدِن تعارِض منافع نیز شده و نارضایتِی پیمانکاران و 
تولیدکنندگان را در پی داشته است. درآمدهای حاصل از تعیین ضریِب بر قراردادها، 
همه به جیب ســازمان تأمین اجتماعی رفته و در این ســازمان مصرف می شود. از 
آنجایی که کارشناســان این ســازمان ضرایب را تعیین می کنند، طبیعتاً ســود و 
درآمدزایی بیشتر خود را در این مورد لحاظ کرده، که این موضوع به معنای تعارض 
منافع است. همچنین متأسفانه چگونگی ثبت و اعمال ضرایب تعیین شده مشخص 
نیست، یعنی شفاف و ثابت نیست که آیا کارشناسان تعیین ضریب بر قراردادها را بر 

اساس سلیقه انجام می دهند یا با بررسی تمامی جوانب آن را اعمال می کنند؟ 
این قانون قطعاً فشار بیشتری را بر تولیدکنندگان و پیمانکاران کوچک جامعه وارد 
می کند، زیرا این افراد درآمد و توانایی مالی باالیی ندارند و اگر دچار ورشکستگی نشوند، 
مجبور به انجام دو فعل می شوند، یا اینکه قیمت ها را افزایش دهند و یا اینکه تعدیل 
نیرو کنند.این قانون یکی از موانعی است که بر سر راه تولید و فضای کسب و کار وجود 
دارد و سبب کاهش سوددهی بازارهای مولد شده است، آن هم در چنین شرایطی 
که کشور نیاز مبرم به فعالیت های تولیدی برای خنثی کردن اثر تحریم ها دارد. حذف 

این قانون، کار صحیحی است که باید هر چه سریع تر انجام شود.
خبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمی  عملکرد سازمان تأمین 
اجتماعــی در قبال کارفرمایان و کارگران، از دیرباز 
مورد انتقاد بوده اســت و هر دو گروه معتقدند این 
سازمان، ضد تولید عمل می کند و متناسب با حق 

بیمه پرداختی، خدمات ارائه نمی کند.
در بخشی از این انتقادات گفته می شود، سازمان 
تأمیــن اجتماعی در ســال های اخیــر به دلیل 
ضعف مدیریتی، با مشکل نقدینگی مواجه شده 
و به همین دلیل، خدمات ارائه شده از سوی این 
سازمان روز به روز ضعیف تر و بی کیفیت تر می شود 
حال آن که کارگران، روز به روز حق بیمه بیشتری 

به این سازمان می پردازند.
همچنین مدیریت دولتی این ســازمان، کاهش 
شــدید بهــره وری منابــع و هدررفــت آن در 
قالب صندوق های بازنشســتگی و شــرکت های 
سرمایه گذاری، انحصار سازمان تأمین اجتماعی 
در بیمه کارگران و مواردی از این دست، موجبات 
دلخــوری کارگران و کارفرمایــان را به عنوان دو 

ذینفع، فراهم آورده است.

 حق بیمه قراردادهای پیمانکاری؛ سدی 
در برابر رونق تولید

ماده 28 قانون تأمیــن اجتماعی، حق  بیمه را ۳۰ 
درصد مزد یا حقوق در نظر گرفته که ۷ درصد آن 
بر عهده بیمه  شده، 2۰ درصد بر عهده کارفرما و ۳ 
درصد هم از سوی دولت تأمین می شود. در همین 
حال و عالوه بر حق بیمه ای که از کارفرما دریافت 
می شود، با استناد به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، 
ضریبی از مبلغ قراردادهای پیمانکاری را نیز به عنوان 
حق بیمه قــرارداد در نظر می گیرد که این ضریب 
را کارشناسان تأمین اجتماعی، تعیین می کنند و 
همین امــر که درآمد باالیی برای تأمین اجتماعی 
به همراه دارد، موجبات نارضایتی تولیدکنندگان و 

صنعتگران را فراهم آورده است. 
امســال هم که ســال رونق تولید نام گرفته، این 
انتقــادات دوباره جان گرفته اســت. صاحبنظران 
معتقدند در سال جاری به عنوان سالی حساس و 
سرنوشت ساز برای اقتصاد و تولید کشور، حق بیمه 
قراردادهای پیمانکاری، همچنان سدی قوی در برابر 

رونق تولید اســت؛ بنابراین در شرایطی که کشور 
دچار دور تازه ای از تحریم های ناجوانمردانه شــده، 
لزوم اصالح قواعد و ساختارهای نهادی اقتصادی از 

سوی کارشناسان مطرح می شود. 
بــه گفته یک فعــال اقتصادی، ســازمان تأمین 
اجتماعی هم کارگران و هم کارفرمایان را گیج کرده 
است و در شرایطی که هر دو ضلع انتظار همراهی 
این سازمان را دارند، کیفیت خدمات ارائه شده در 

حال تنزل بیش از پیش است.
محمدحسین برخوردار به خبرنگار ما می گوید: در 
شــرایط فعلی تولیدکنندگان  و به ویژه بنگاه های 
کوچک توان به جا آوردن توقعات تأمین اجتماعی و 
برخی سختگیری ها را ندارند و به همین دلیل خطر 
تعدیل نیرو و ورشکستگی آن ها باالست. وی با اشاره 
به لزوم تقویت تولید در شرایط تحریم ادامه می دهد: 
هر بیمه شــده ای که چندین سال کار کرده امروز 
توقع دارد دغدغه تأمین معاش نداشته باشد، چرا 
که تحت حمایت تأمین اجتماعی اســت. از دیگر 
سو تولیدکننده هم انتظار دارد قوانین مصوب برای 
حمایــت از تولید از جمله قانون رفع موانع تولید و 
صنعت که حدود ۱۱ ســال پیش تصویب شــده 
رعایت شود و تأمین اجتماعی از حوزه صنعت، حق 
بیمه قرارداد نگیرد، اما این توقعات تاکنون برآورده 

نشده و یا ناقص اجرا شده است.
به گفته وی تأمین اجتماعی نتوانسته منابع مالی 
سرشــاری را که از حق بیمه ها دریافت می کند در 
مسیر درست هدایت کند. این فعال اقتصادی اضافه 
می کند: دولت تعداد زیادی از شرکت های زیانده را 
به جای بدهی خود به تأمین اجتماعی واگذار کرده 
که این شــرکت ها فاقد بهره وری حداقلی و انگیزه 
برای رشد هستند، اما هزینه این ناکارآمدی از جیب 

کارگر و کارفرما تأمین می شود.
وی می گوید: کشــور امــروز در وضعیت »اضطرار 
اقتصادی« است و سختگیری های تأمین اجتماعی 
و دریافت دیرکرد از کارفرمایان به ضرر تمام اقتصاد 
کشــور است؛بنابراین به وضع قوانین خاص در این 
زمینه نیاز داریم. امروز اگر کارفرما پولش را در بانک 
سپرده گذاری کند، ســود 2۰ درصدی می گیرد و 
دلیلی نمی بیند خود را با انواع بخشنامه ها و ضوابط 

سختگیرانه درگیر کند و یا ماشین آالت و تکنولوژی 
وارد کند و کارگر استخدام کند.

این فعال اقتصادی پیشکسوت با بیان اینکه جامعه 
به سمت پیری در حرکت است، ادامه می دهد: امروز 
بایــد یک کارگر کار کند تا تأمین اجتماعی بتواند 
حقوق سه بازنشسته را بدهد در حالی که در دیگر 

کشورها معکوس است.
تأمین اجتماعی برای تأمین حقوق بازنشستگان 
مجبور اســت مصوبات قانونــی مبنی بر عدم 
دریافت حق بیمه قرارداد از بخش تولید را زیر 
پا بگذارد و این بخشنامه ها و مصوبات، معموالً 

غیرعملیاتی هستند.

 حضور ذی نفعان در ساختار 
تأمین اجتماعی، ضروری است

یک فعال کارگری هم به خبرنگار 
وجودی  فلســفه  می گویــد:  ما 
سازمان تأمین اجتماعی کمک به 
کارگر و کارفرما در شرایط بحرانی 
و زمان بروز مشــکل اســت. در 
حالی که باید برای واحد تولیدی، 
وام های کم بهــره را تأمین کند؛ 
اما متأسفانه این فلسفه فراموش 
شده و بسیاری از واحدها به خاطر 
نبود ســرمایه در گردش، ناگزیر 
از تعدیل نیرو شــده اند.  ولی اهلل 
صالحی خاطرنشــان می ســازد: 
سال هاست که تأکید می کنیم این 
سازمان باید توسط ذینفعان یعنی 

نماینده دولت، نماینده کارگران و نمایند کارفرمایان 
اداره شــود و ساختار سازمان تأمین اجتماعی باید 
تغییر کند که تاکنون این خواسته محقق نشده اما 
امسال هم پیگیر آن هستیم. مشاور مدیرعامل اسبق 
سازمان تأمین اجتماعی معتقد است این سازمان، 
غیردولتی محسوب می شــود و نهادهای نظارتی 
مانند دیوان محاسبات امکان نظارت بر آن را ندارند. 
صالحی می گوید: هیئت امنایی که در سازمان تأمین 
اجتماعی شــکل گرفته، نمایندگانی از کارگران را 
هم در خود جای داده، اما الزم اســت کل ساختار 

حتی هیئت مدیره و مدیر عامل از 
طریق تمام ذی نفعان شکل بگیرد 
تا امکان بهره مندی از خدمات در 

موقع لزوم مقدور باشد.

  تکالیف سنگین دولت 
و مجلس بر ُگرده تأمین 

اجتماعی
عضو هیئت امنای سازمان تأمین 
اجتماعی اما ضمن پذیرش برخی 
انتقــادات وارده به این ســازمان، 
به خبرنگار مــا می گوید: تأمین 
بلکه  نیســت،  دولتی  اجتماعی، 
عمومی و غیردولتی اســت و 8۰ 
درصد منابعــش را از طریق حق 
بیمه تأمین می کند، اما مدیــران دولتی دارد. اولیا 
علی بیگی ادامــه می دهد: بیش از نیمی از جامعه 
تحت پوشــش ســازمان تأمین اجتماعی است و 
اگر این سازمان درآمد بیشتری داشته باشد قطعاً 
خدمــات بهتری ارائه می دهد. این ســازمان امروز 
به ســالخوردگی رســیده و۳ میلیون و ۴۰۰ هزار 
بازنشسته و مستمری بگیر دارد که نمی تواند به همه 
مشموالن خدمات بیش از این ارائه کند. ضمن اینکه 
بخشنامه های متعدد و متناقضی پیش روی سازمان 
و کارکنــان آن قرار دارد که بیمه شــده و کارفرما 

را هــم می آزارد. وی به بدهــی ۱8۰ هزار میلیارد 
تومانــی دولت به تأمین اجتماعی اشــاره و اضافه 
می کنــد: دولت باید بخشــی از ایــن بدهی ها را 
بپــردازد تا امکان ارائه خدمــات بهتر به ذینفعان 
فراهم شــود. دولت و مجلــس تکالیف متعددی 
بر دوش ســازمان تأمین اجتماعــی می گذارند تا 
به نظر خــود از کارگر و کارفرما حمایت کنند؛ اما 
طلب های ســازمان به موقع پرداخت نمی شــود!

علی بیگی معتقد است سازمان تأمین اجتماعی با 
هر نهاد و وزارتخانه ای متفاوت اســت و به بودجه 
دولتی وابسته نیســت، بلکه متناسب با درآمدها 
هزینــه می کنــد. وی می گویــد: از آن جایی که 
عمده درآمد ســازمان از حق بیمه هاست، باید در 
آن ســه جانبه گرایی شود و نمایندگان کارگران و 
کارفرمایان هم در آن حضور داشته باشند، اما این 
مســئله در قانون نظام جامع رفاه مصوب مجلس 
پیش بینی نشده است؛ بنابراین ضعف قانونی در این 

میان واضح است.
وی همچنیــن تأکید کرد اگر قرار باشــد انحصار 
تأمین اجتماعی در بیمه کارگران شکســته شود، 
ممکن اســت تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز 
این بــار برای ذینفعان رخ دهــد مگر اینکه اصل 
ســه جانبه گرایی و حضور نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی در ساختار تأمین اجتماعی محقق شده 
باشد تا در صورت لزوم از منابع دولتی استفاده شود.

کارشناسان وضع قوانین خاص ویژه سال 98 را برای سازمان تأمین اجتماعی توصیه می کنند

کارگران و کارفرمایان؛  ذی نفعان سرگردان

 کشور امروز در 
وضعیت »اضطرار 
اقتصادی« است 
و سختگیری های 
تأمین اجتماعی و 
دریافت دیرکرد از 
کارفرمایان به ضرر 
تمام اقتصاد کشور 
است؛بنابراین به 
وضع قوانین خاص 
در این زمینه 
نیاز داریم
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یادداشت

بهنام احمدی/کارشناس اقتصادی 

٣٠ میلیون واحد مسکونی تا سقف ٣٠ میلیون تومان 
بیمه می شوند

رئیس کل بیمه مرکزی از ارسال دستورعملی به دولت خبر داد که براساس آن، ۳۰ 
میلیون واحد مسکونی تا سقف ۳۰ میلیون تومان بیمه خواهند شد.

غالمرضا ســلیمانی قرار است برای ۳۰ میلیون واحد مسکونی تا سقف ۳۰ میلیون 
تومان بیمه نامه صادر شود که حق بیمه هر واحد ۱2۰ هزار تومان است که از این 
رقم ٦۰ هزار تومان به صورت ماهانه 5۰۰۰ تومان از ســوی خانوارها در یک ســال 
پرداخت می شود. وی اظهار داشت: این رقم ناچیز است، ولی تحولی بزرگ در حوزه 

بیمه حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی ایجاد می شود.
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آگهی تغییرات موسسه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی شهرکرد 
غیر تجاری به شماره ثبت 831 و شناسه ملی 14006796843

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی مورخ 1398,01,24 منضم به نامه ش��ماره 98,4,د,چ م��ورخ 1398,01,25 اتاق بازرگان��ی ، صنایع ، معادن و 
کشاورزی شهرکرد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای آیت اله احمدی به کدملی 4620472522 به سمت رئیس و آقای مسعود ناصری بروجنی به کدملی 
4650318785 به سمت نایب رئیس اول اتاق و آقای شهرام زارع فارسانی به کدملی 4679395885 به سمت نایب رئیس دوم و آقای حسین ایزدی 
بروجنی به کدملی 1284492605 به سمت خزانه دار و آقای بهرام اله بخشی هفشجانی به کدملی 4621377981 به سمت منشی و اعضای هیئت رئیسه 
برای مدت چهار س��ال انتخاب گردیدند. کلیه چک ها، اس��ناد تعهدآور ، اوراق بهادار بانکی ، تعهدات مالی و حقوقی با امضای رئیس اتاق و خزانه دار 

اتاق و در غیاب خزانه دار با امضای یکی از اعضای هیئت رئیسه بهمراه مهر اتاق معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )438929(
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آگهی تغییرات شرکت سارینا سرام گناباد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1263 و شناسه ملی 14003636708

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای محمود خاوری به ش��ماره ملی0935674373 بسمت عضو 
اصل��ی هیئت مدیره آقای محس��ن هاش��می باقر آباد به ش��ماره مل��ی 0942316002 بس��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره آقای علی بهادری به ش��ماره 
ملی0870863444 بس��مت رئیس هیئت مدیره آقای س��ید مجید درنگانی به شماره ملی 0939669501بسمت مدیر عامل )خارج از شرکا ( برای مدت 
دوس��ال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور ورس��می و بانکی چک و سفته با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره ونایب رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری باامضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )439146(
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آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی پاستوریزه نوش آفرین قوچان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1479 و شناسه ملی 14005364866

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : � آقای فرشاد اسکندری میرزا رجب کد ملی 0860232565 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره -آقای امید اسکندری کالته میرزا رجب کد ملی 0872993892 به سمت رئیس هیئت مدیره -آقای مهرداد اسکندری کالته 
میرزا رجب کد ملی 0860232573به سمت عضواصلی هیئت مدیره -آقای میالد اسکندری با کد ملی 0872954201 )خارج از هیئت مدیره ( به سمت 
مدیر عامل شرکت برای دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور رسمی وبانکی با امضا مدیر عامل )میالد اسکندری ( یا رئیس 

هیئت مدیره )امید اسکندری کالته میرزا رجب ( همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )439129(
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آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی توس مهد خراسان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16371 و شناسه ملی 10380319785

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1396,01,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رجبعلی رجبی به کدملی 0778555585آقای امیرلعل 
مظلومی��ان ب��ه کدمل��ی 0941267725آقای کیان رجبی ب��ه کدملی 0945949790ب��ه عنوان اعضای اصل��ی هیئت مدیره برای باقیمان��ده مدت تصدی 
هیئت مدیره تا تاریخ 10, 4, 96انتخاب گردیدند . خانم س��یده زهرا حس��ن زاده میدانی به کد ملی 0921616041 آقای قاس��م جهانی نوروزی به کد ملی 
0871454521 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه قدس جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )439123(
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آگهی تغییرات شرکت الکترود گرافیتی ایرانیان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52110 و شناسه ملی 14004297894

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای بهروز کریمی به شماره ملی0924390549 به 
سمت مدیر عامل و آقای پرویز کریمی شماره ملی0849408148به سمت رئیس هیئت مدیره و نرگس اسمعیل شماره ملی0056103573به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضا منفرد آقای 

پرویز کریمی و آقای بهروز کریمی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )439102(
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آگهی تغییرات شرکت شایان فرهیختگان پارسیان طب
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62890 و شناسه ملی 14007158538

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,12,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ97,12,23 
به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از مبلغ 10000000ریال به مبلغ 10000000000ریال از 
محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران مورد تصویب قرار گرفت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه 
مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 9990000000 ریال از حساب 
بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه 

شرکت مبلغ 10000000000ریال منقسم به10000 سهم 1000000 ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )439071(
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آگهی تغییرات شرکت بینالود پرواز شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19943 و شناسه ملی 10380354546
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,10,24 به اس��تناد نامه ش��ماره 97,19,14841 مورخ 1397,11,03 مدیریت حج و زیارت خراس��ان رضوی و نامه ش��ماره 
67983مورخ 1397,11,30 س��ازمان هواپیمایی کش��وری و نامه ش��ماره 972,128,18599 مورخ 1397,11,02اداره کل میراث فرهنگی صنایع، دستی و گردشگری خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید گلبان به کد ملی 0933106734 به سمت رییس هیئت مدیره آقای سجاد گلبان به کد ملی 0923421076 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره آقای س��عید رجب پور به کد ملی 0943325560 به س��مت عضو هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم دهس��نگی به کد ملی 1063336554 به سمت 
مدیر عامل ش��رکت )خارج از ترکیب هیئت مدیره( برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. و کلیه قراردادها و اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضا 
مشترک آقای سعید رجب پور )عضو هیئت مدیره( و آقای مجید گلبان )رئیس هیئت مدیره( و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و یا با امضا مشترک آقای سعید 

رجب پور )عضو هیئت مدیره( و آقای سجاد گلبان )نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )439070(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی پرهام سیر شرق
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 44431 و شناسه ملی 10380605260

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,24 و نامه شماره972,128,19192 مورخ 97,11,11اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری خراس��ان رضوی و نامه شماره 63857 مورخ97,11,8 سازمان هواپیمایی کشوری و نامه ش��ماره 97,19,15486مورخ 97,11,13مدیریت حج 
و زیارت خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل تغییر الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:                      
) فعالیت در زمینه فروش بلیت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشورى پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )439063(
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آگهی تغییرات شرکت بینالود پرواز شرق
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19943 و شناسه ملی 10380354546

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,24 و به استناد نامه شماره 97,19,14841 مورخ 1397,11,03 مدیریت حج و 
زیارت خراس��ان رضوی و نامه شماره 67983مورخ 1397,11,30 سازمان هواپیمایی کشوری و نامه ش��ماره 972,128,18599 مورخ 1397,11,02اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید گلبان با کد ملی 0933106734 آقای سعید رجب پور 
با کد ملی 0943325560 آقای سجاد گلبان با کد ملی 0923421076 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای عباس 
رافعی با کد ملی 1062597451 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد بدیعی یزدی با کد ملی 0940463563 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )439053(
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آگهی تغییرات شرکت گاوداران گناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 89 و شناسه ملی 10380017594
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,10,22 و نامه ش��ماره 516,9,2,8,2054م��ورخ 97,10,30 اداره تعاون روس��تایی گناباد تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : -1 آقای علی س��االری 0919302564بس��مت رئیس هیئت مدیره وآقای ابراهیم دانش پژوه 0919728979بس��مت نایب رئیس وآقای علی 
معمارزاده0918756693 بسمت منشی هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. 2- آقای علیرضا جلودار 0919317170بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد 
3- کلیه چکها ، قرارداد ها واس��ناد واوراقی که ایجاد تعهد برای ش��رکت نماید ویاتمام ویاقسمتی از حق شرکت را منتفی سازد ، باستتثنای مواردیکه 
هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری ش��رکت ترتیب خاصی داده باش��د ،پس از تصویب هیئت مدیره با امضا رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ومهر 
ش��رکت معتبرخواهد بود ولی اوراق عادی ش��رکت فقط با امضا مدیرعامل صادر خواهد ش��د مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضِا رئیس هیئت مدیره 

صورت خواهد گرفت.ضمنًا بر اساس تبصره ذیل ماده 43 اساسنامه شرکت درغیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده نایب رئیس خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )439015(



عقیل رحمانی: با ورود دستگاه قضایی به 
پرونده تخلفات گسترده سه نفر از مدیران آب 
و فاضالب روستایی استان خراسان رضوی 
که در عناوین اتهامی آن ها اختالس هم به 
چشم می خورد، ســرانجام مدیران مذکور 
پس از جمع آوری مستندات قضایی غیرقابل 

انکار، دستگیر شدند.
مدتی پیش اطالعاتی به دســت مقام قضایی 
درناحیه 2 دادسرای مشهد رسید که گویای 
صورت گرفتن تخلفــات متعددی در یکی از 
نهاد های دولتی بود. باتوجه به اهمیت ماجرا و 
این که در مســتندات ارائه شده نام سه مدیر 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی 
در میان بود، دستور تحقیق نامحسوس و فوری 

ماجرا به ضابطان قضایی داده شد.
هرچه تحقیقات مأموران جلوتر می رفت ابعاد 
تخلفات گسترده سه مدیر که دونفر آن ها در 
مشهد و یک نفرشان در سرخس مشغول به 

کار بود، بیشتر نمایان می شد.

اقدامات قضایی اولیه که منجر به جمع آوری 
مســتندات کافی از تخلفــات صورت گرفته 
توسط سه مدیر شــد، چند روزی زمان برد و 

پس از جمع آوری ادله قضایی که گویای سوء 
استفاده ســه مدیر مذکور از منصب و قدرت 
سازمانی بود، مشــخص شد تمامی اطالعات 

واصله به دستگاه قضایی صحیح بوده و مدیران 
متخلف دست به جرایمی نظیر اختالس )به 
برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که 
توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به 
دولت انجام می گیرد، گفته می شود. اختالس 
گونه ای از کالهبرداری محسوب می شود که 
بیشــتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و 
پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام 
می پذیرد.(، ارتشاء )چیزی را گویند که برای 
کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطالح، 
به مال یا وجهی گفته می شــود که از طرف 
کارکنــان و مأموران دولتی به ســبب انجام 
وظیفه گرفته می شــود.( و تصرف غیرقانونی 

اموال دولتی زده اند.
برهمین اســاس هر ســه متهم در عملیاتی 
هماهنگ دســتگیر و بازداشت شدند. پس از 
بازداشت مدیران متخلف پرونده جرایم آن ها 
به یکی از شعب بازپرسی در داسرای ناحیه 2 

مشهد ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.

در پی لو رفتن تخلفات گسترده

3 مدیر آبفار خراسان رضوی دستگیر شدند

خط قرمز

w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 3 اردیبهشت  1398 17 شعبان 1440 23 آوریل 2019  سال سی و دوم  شماره 8947 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 بار مالی ۲۰۰۰ میلیاردی رشد تعرفه های پزشکی برای بیمه سالمت   تسنیم: مهندس طاهر موهبتی؛ مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: به ازای هر پنج درصد افزایش تعرفه، ۹۰۰ میلیارد 
تومان بار مالی برای ما ایجاد می شود. حال وقتی گفته می شود که به طور گلوبال در تعرفه های بخش دولتی افزایش ۱۰ درصدی داشته باشیم، این میزان افزایش برای سازمان بیمه سالمت، حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ 

میلیارد تومان بار مالی دارد؛ بنابراین امیدواریم مشکلی در زمینه تأمین آن پیش نیاید. ما تمام تالشمان این است که کار را بدون مشکل پیش بریم.

یک مدیر وزارت ورزش و جوانان خبر داد
راه اندازی ۴۰۰۰ سمن جوانان تا سال ۱۴۰۰

ایسنا: مدیــرکل مشــارکت های 
جوانان  و  ورزش  وزارت  اجتماعی 
وزارت  افــق ۱۴۰۰  تــا  گفــت: 
ورزش و جوانان با همکاری سایر 
وزارتخانه ها نســبت به راه اندازی 
۴۰۰۰ تشــکل مردم نهــاد اقدام 
گفت:  سالک  کرد.ســجاد  خواهد 
یکی از رموز توســعه غرب جدی 

گرفتن تشکل ها، مجموعه های غیردولتی، سندیکاها و رغبت به فعالیت های 
داوطلبانه اســت، اما متأسفانه در کشور ما این شــرایط چندان مطلوب به 
نظر نمی رســد. وی از ســمن ها به عنوان دیده بانان جامعه یاد و اظهارکرد: 
امیدواریم با مشــارکت همین ســمن ها کارهای داوطلبانه و عام المنفعه در 
جامعه ما شکل گسترده ای به خود بگیرد و وضعیت به مراتب مناسب تری را 

در حوزه تحوالت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی شاهد باشیم.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی:
 وزارت ارتباطات برنامه برخورد با »اینستاگرام« را 

به مجلس بدهد
مهر: سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
گفت: آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات باید به کمیسیون 
دعوت شــود و برنامه ها و تدابیر این 
وزارتخانه برای برخورد با اینستاگرام 

را تشریح کند.
احــد آزادیخواه گفت: بــا توجه به 
سیاسی کاری این شبکه اجتماعی و 

محدودیتی که در دسترسی آزاد کاربران اینستاگرام به اطالعات ایجاد شده است، 
باید وزارت ارتباطات وارد عمل شود.

وی تأکید کرد: اینستاگرام با مسدود کردن صفحات فرماندهان سپاه پاسداران در 
واقع تالش دارد مانع جریان آزاد اطالعات در میان کاربران شود.

واکنش به تعداد دانش آموزان سیل زده بازمانده از تحصیل
بطحایی آمار یونیسف را تکذیب کرد 

تسنیم: ســید محمــد بطحایی؛ 
وزیر آموزش و  پرورش در صفحه 
شــخصی خــود در اینســتاگرام 
یونیســف  دفتر  »ظاهراً  نوشــت: 
در ایران آمــاری از بازماندگان از 
تحصیل به خاطر ســیل منتشــر 
کرده که از اساس ناصحیح است.

بــه  غیــر از معدود مــواردی در 
خوزســتان که به دلیل اسکان هموطنان ســیل زده در مدرسه هنوز امکان 
تشکیل کالس فراهم نشده است در سایر مناطق و استان ها با همت معلمان 
عزیز دانش آموزان با روش هایی مثل سرویس ایاب و ذهاب رایگان، کانکس، 

کالس های ویژه و... مشغول تحصیل شده اند«.
بتازگی دفتر نمایندگی یونیســف در ایران با اشاره به آماری از دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل بر اثر ســیل، اعالم کرده اســت: ســیل های ویرانگر در 
سه چهارم اســتان های ایران بیش از ۱۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده 
اســت که از این تعداد 2 میلیون نفر در معرض آســیب شدید قرار گرفته و 

5۰۰ هزار نفر نیز از خانه هایشان آواره شده اند.
نیمی از این افراد را کودکان تشــکیل می دهند عالوه بر این، بیش از ۱۰۰۰ 
مجموعه بهداشــتی و ۱۰۰۰ مدرسه تخریب شده یا بشدت آسیب دیده اند؛ 
در نتیجــه ۱۰۰ هزار کودک از مدرســه محروم مانده و هــزاران نفر نیز به 

مراقبت های بهداشتی اولیه دسترسی ندارند.

معاون پلیس راهور فاتب:
عصای سفید نابینایان حکم چراغ قرمز را دارد

برنا: ســرهنگ بشــیری؛ معاون 
اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهــور فاتب گفت: عبــور و مرور 
نابینایانی که با عصای ســفید در 
عرض معابر شهری تردد می کنند 
به منزله چراغ قرمز برای رانندگان 

عبوری است.
نمایندگان  داشــت:  اظهــار  وی 

مجلس شورای اسالمی در سال ۱393 با الحاق یک تبصره به ماده 26 قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب کردند که عبور و مرور نابینایانی که با 
عصای سفید در عرض معابر شهری تردد می کنند به منزله چراغ قرمز برای 
رانندگان عبوری است و چنانچه نابینایی عصای سفید خود را باال می برد در 

حکم ایست کامل برای وسایل نقلیه است.

قائم مقام وزیر بهداشت:
 ساالنه ۴۳۰ نفر به  دلیل هزینه های درمان 

زیر خط فقر می روند
ایســنا: قائم مقام وزیر بهداشت 
گفت: در ایران ساالنه ۴3۰ نفر به 
خاطر هزینه های درمانی زیر خط 
فقر می روند. دکتر ایرج حریرچی 
با تأکید بر اینکه بدترین نوع فقر، 
فقر ناشی از بیماری است، گفت: 
وقتی بیماری، علت فقر است، فرد 
نمی توانــد کار کنــد، هزینه های 

باالیی را متحمل می شــود و در حلقه معیوب می افتد. طبق اعالم ســازمان 
جهانی بهداشت، در دنیا ساالنه حدود ۱۰۰ میلیون نفر به خاطر هزینه های 
بهداشــتی و درمانی زیر خــط فقر می روند، در حالی کــه نصف مردم دنیا 

خدمات بهداشتی درمانی ناقص دریافت می کنند.
حریرچی با اشــاره به اینکه این آمار در کشور ما قبل از اجرای طرح تحول 
سالمت ۰/83درصد بود، تصریح کرد: یعنی ساالنه ۰/83 درصد مردم ما زیر 
خط فقر می رفتند. این آمار شــامل 68۰ نفر می شــود. بعد از اجرای طرح 
تحول ســالمت اتفاقات مهمی افتاد. این آمار در حال حاضر به ۰/5۱ درصد 

رسیده که شامل حدود ۴3۰ نفر می شود.
وی در مــورد راه حل برای این هزینه های کمرشــکن و پرداختی از جیب 
مردم عنوان کرد: معموالً در کشــورهای مشابه ما نمی توانند تمام هزینه ها 
را تأمیــن کنند حتــی در اروپا و آمریکا هم این گونه اســت؛در آمریکا ۷۰ 
درصد بیمارستان هایشان خیریه است، اما در کشور ما 3 درصد بیمارستان ها 

خیریه است. 
قائم مقام وزارت بهداشت افزود: خواهش ما این است اگر خیرین می خواهند 
درمانگاه بســازند که روزی ۱۰۰۰ مریض در آنجا درمان شوند، ۱۰۰مریض 

در نظر بگیرند و این درمانگاه را ۱۰ سال حمایت کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:
یک چهارم زنان، تحصیالت دانشگاهی دارند

ایلنا: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: انتظار داریم شاهد 
حضور بیشــتری از زنان اندیشــمند و مدیر در آمــوزش عالی و حوزه علوم 

باشیم.
معصومه ابتکار گفت: امسال برخی از دختران توانستند تا 6۰ درصد ورودی 
کنکــور را از آن خــود کنند. عــالوه بر این یک چهارم زنــان در جامعه ما 
تحصیالت دانشگاهی دارند و نیمی از دانشجویان جوان ما دختران و حدود 

2۷ درصد هیئت علمی ما زنان هستند.

خـــبر

خبر

 جامعه/ محمود مصــدق  صبح روز 
اول  گذشته »اسحاق جهانگیری«؛ معاون 
رئیس جمهــور در آیین اختتامیه دومین 
جشــنواره ملــی زن و علم کــه در تاالر 
عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد، از 
الیحه ای به مجلس خبر داد که بر اساس 
آن فرزنــدان بتوانند از مــادر ایرانی نیز 
تابعیت دریافت کنند.خبری که چهارماه 

از اعالم آن می گذشت.
چهــارده آبان 9۷ کمیســیون حقوقی و 
قضایــی مجلس وعده داده بــود تا الیحه 
اعطای تابعیت به فرزنــدان زنان ایرانی و 
مردان خارجــی را در این کمیســیون با 

اولویت بررسی کند.
3۰ دی ماه سال گذشته این وعده محقق 
شد و این کمیسیون به بررسی الیحه دولت 

پرداخت و آن را تصویب کرد. 
بر اساس این ماده واحده، فرزندان حاصل از 
چنین ازدواج هایی که قبل یا پس از تصویب 
این قانون متولد شده یا می شوند اگر قبل از 
۱8 سال تمام شمسی باشند به درخواست 
مادر ایرانی به تابعیــت ایران درمی آیند و 
فرزندان مذکور در صورت عدم تقاضای مادر 
می توانند پس از رسیدن به سن ۱8 سال 
شمسی تقاضای تابعیت ایران را ارائه دهند 
که در صورت فقدان مشــکل امنیتی )به 
تشخیص وزارت اطالعات( به تابعیت ایران 
پذیرفته می شوند. حاال با تصویب این الیحه 
در کمیســیون قضایی مجلــس، یک گام 
بزرگ برای بهبود شرایط فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برداشته 
شده اســت و باید منتظر گام بعدی یعنی 
رأی گیری در صحن علنــی مجلس و در 

صورت تأیید، موافقت شورای نگهبان بود.

 شائبه افزایش ازدواج دختران 
ایرانی با اتباع خارجی 

نصراهلل پژمانفر؛ عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس شــورای اســالمی در این باره به 
قــدس می گوید: هنوز الیحــه مربوطه را 
ندیدم تــا به صورت دقیق درباره آن اظهار 
نظر کنم، اما آن چیزی که امروز وجود دارد 
این است که ما امروز با خیل گسترده ای از 
بچه هایی مواجه هستیم که مادر ایرانی و 
پدر غیرایرانی دارند، اما فاقد شناسنامه و یا 

هویت هستند که این موضوع گاهی موجب 
مشکالتی شده است. بر این اساس به نظرم 
کلیات الیحه یاد شده بسیار ارزشمند است 
و می تواند برای کشــور ما راهگشا باشد و 
هویت کودکان متولد شده از مادران ایرانی 

و پدران غیرایرانی را تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه بعضی ها شاید بگویند 
الیحه مذکور ممکن است موجب افزایش 
ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی و در 
نتیجه افزایش مهاجرت شود، می افزاید: به 
هرحال دســتگاه های امنیتی نگرانی هایی 
در این ارتباط دارند که قابل برطرف شدن 
اســت. بنده معتقدم اگر دولت و مجلس 
تالش کنند می توانند با ایجاد شــرایطی 
جلوی سوء استفاده احتمالی را بگیرند.در 
واقع ما نباید صورت مســئله را پاک کنیم 
بلکه باید راهی برای حل موضوع پیدا کنیم. 
در این صورت هم مشکل برطرف می شود 
و هــم آن نگرانی که در ذهــن بعضی از 

دوستانمان است برطرف می شود.
وی در پاســخ به این پرســش که الیحه 
اعطای تابعیت از مادر ایرانی چقدر شانس 
تصویب در مجلس شــورای اسالمی دارد، 
می گوید: بــا توجه به اینکه اکنون موضوع 
به صورت یک الیحه آمده شانس تصویبش 
بسیار زیاد تر است چون دولت مجری قانون 

اســت و این گونه بخش قابــل توجهی از 
نگرانی ها کاهش می یابد. 

  موضوع مهم امنیتی برای کشور 
ســمیه محمــودی؛ عضــو کمیســیون 
اجتماعی مجلس شــورای اســالمی هم 
با اشــاره به زیــاد بودن آمــار افراد فاقد 
شناسنامه در کشــور به قدس می گوید: 
یعنــی برای کودکانی که مــادران ایرانی 
و پــدران غیــر ایرانی دارند شناســنامه 
صادر نمی شــود به همین دلیل این افراد 
بی هویت دســتخوش مسائل و مشکالت 
مختلفــی می شــوند؛ بنابرایــن از لحاظ 
امنیتی برای کشور مهم است که وضعیت 

آن ها تعیین تکلیف شود.
وی با اشــاره به اینکه نمی توان به خاطر 
یــک موضوع کوچک و ایــن احتمال که 
با اعطــای تابعیت از طریــق مادر ایرانی 
مهاجــرت به ایران افزایــش می یابد یک 
مســئله مهم امنیتی را نادیــده بگیریم، 
تصریــح می کند: باید ایــن موضوع را به 
صورت کارشناسی شده نه احساسی پیش 
ببریم. یعنی باید مصالح کلی کشــور در 
نظر گرفته شــود. یعنی احساس می کنم 
ایــن مجلــس می تواند به حل مشــکل 
کودکان فاقد هویت در ایران کمک کند.

  تکلیف 400 هزار بی هویت در کشور 
چیست؟

چندی پیش عبــداهلل حاتمیان نماینده 
مجلس شــورای اســالمی نیز گفته بود: 
در تعجبم چــرا تاکنون هیچ دولتی برای 
تعیین تکلیــف 400 - 300 هزار فرزند 

بی شناســنامه که بین 
تا 25 ســال سن   2۰
به  الیحــه ای  دارنــد 
مجلــس ارائــه نکرده 
اســت. این افــراد اگر 
افغانستانی  پدرشــان 
باشــد نه در افغانستان 
جایــی دارنــد و نه در 
این  بحــران  اما  ایران، 
مســئله فقط دامنگیر 

بخواهیم  اگر  است.  ایران 
ایــن موضوع را حل نشــده نگــه داریم 
برای کشــور هزینــه دارد. در این صورت 
۴۰۰ هــزار نفر افراد بالقوه ناراضی در این 
کشــور وجود دارند که با زبان شما حرف 
می زنند، هم دین شــما هســتند، مادر و 
بستگان ایرانی دارند، ولی هیچ گونه حقوق 
اجتماعی ندارند و از نظر امنیتی هم قابل 
رصد نیستند؛ بنابراین باید مشکل چنین 

کودکانی هرچه زودتر حل و فصل شود. 

الیحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی در انتظار رأی نمایندگان

 امید به تعیین تکلیف کودکان بی هویت 

احساس می کنم 
این مجلس 

می تواند به حل 
مشکل کودکان 
فاقد هویت در 

ایران کمک کند

بــــــرش

مهلت وزیر علوم
تا پایان امسال پرونده تجمیع 

غیرانتفاعی ها را ببندید

ایرنا: وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری، گفت: 
دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی 
غیرانتفاعی تنها تا پایان سال 98 مهلت تجمیع 
دارنــد. منصور غالمــی افزود: چند مؤسســه 
غیرانتفاعی برای تجمیع اقدام کرده اند، اما این 
تعداد، کافی نیســت و تا پایان سال جاری این 

شرایط برای تجمیع مهیاست.
وی در پاســخ به این پرســش کــه چرا برخی 
غیرانتفاعی ها هنوز راضی به ادغام نشده اند، تأکید 
کرد: مشکل این است که در کشور ما افراد هنوز 
نمی خواهند به صورت تعاون، همکاری مشترک 
داشــته باشند و از ســوی دیگر همه به دنبال 

داشتن مجموعه اختصاصی هستند.
وزیــر علوم با بیــان اینکه اگــر غیرانتفاعی ها 
شــاخص های این وزارتخانــه را تأمین نکنند، 
توقف فعالیت هــای آن ها در دســتور کار قرار 
می گیرد، گفت: به منظــور جلوگیری از توقف 
فعالیت دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی 
غیرانتفاعی، دســتورعمل ادغام داوطلبانه برای 

آن ها ابالغ شده است.
غالمی گفت: چه لزومی دارد در یک شهر چهار 
دانشگاه غیردولتی داشته باشیم؟ این دانشگاه ها 
می توانند امکاناتشان را تجمیع کنند و در قالب 

یک دانشگاه بزرگ تر فعالیتشان را ادامه دهند.
به گفته این مسئول وزارت علوم، تا پایان سال98 

باید پرونده غیرانتفاعی ها بسته شود.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و 
زیارت خبر داد

کاهش ۲۰ درصدی هزینه 
سفرعتبات

مهر: مدیرکل عتبات عالیات ســازمان حج و 
زیارت گفت: رایگان شــدن صدور ویزای زائران 
عتبات؛ کاهش 2۰ درصدی هزینه سفر زمینی 
و ۱5 درصدی هزینه ســفر هوایی و همچنین 

افزایش تعداد زائران را به دنبال داشته است.
مرتضی آقایی گفت: ۴86 هزار تومان مبلغی بود 
که برای صدور ویزا از زائران دریافت می شد که 
با رایگان شدن آن، این مبلغ از هزینه سفر زائران 

کم شده است.
وی افزود: به همین دلیــل 2۰ درصد از هزینه 
اعزام زمینی عتبات و ۱5 درصد از هزینه اعزام 

هوایی کاهش پیدا کرده است.
وی با اشــاره به اینکه روزانه بیــش از ۱۰ هزار 
ویزای رایگان توسط سفارت عراق صادر می شود، 
گفــت: از ۱۷ فروردین ماه هزینه صدور ویزا لغو 
شده است و تقریباً تاکنون 2۰۰ هزار ویزا برای 

زائران صادر شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
 ملخ ها تا خرداد می روند

 اما نگرانیم

ایلنا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
ملخ ها در نهایت تا اوایل خرداد از کشــور خارج 
می شــوند، اما بیش از حضورشــان در مناطق 
مختلف کشــور، تخم ریزی شــان مهم است به 
نحوی که ایــن نگرانی وجــود دارد که اگر در 
ایران تخم ریزی کنند قطعاً سال آینده به جای 
اینکه عربستان کانون حضور ملخ ها باشد، ایران 

خواهد بود.
احمد محمدی انارکی گفت: در این دوره حرکت 
ملخ ها از بهمن ماه به سمت کشور ما شروع شد. 
امسال عربستان سعودی در برابر هجوم ملخ ها 
مبارزه ای انجام نداد و این مسئله سبب شد که از 

سال گذشته ملخ ها به ایران بیایند.
وی خاطرنشان کرد: حضور ملخ ها در کشور در 
دست کنترل اســت، اما حجم خسارات این ها 
می تواند بسیار باال باشد و اگر آن را کنترل نکنیم 
خسارت حضور ملخ ها به حدی است که زراعت 
و باغات را از بین می برند. حتی اگر در منطقه ای 
زراعت وجود نداشته باشد، چوب تیرهای برق یا 

خانه های چوبی را می خورند.
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خط قرمزخط قرمز

صاحب عکس را شناسایی کنیدواکنش سریع پلیس، سارقان را کیش و مات کرد

پلیس در تعقیب قاتل فراریدرگیری پلیس با سارقان مسلح
خط قرمز: جانشین فرماندهی انتظامی خراسان 
رضوی از درگیری مسلحانه در تعقیب و گریز 
پلیســی برای دســتگیری دو گرداننــده باند 
حرفه ای ســرقت در مشهد خبر داد.  سرهنگ 
ابراهیم قربانزاده در تشریح این عملیات ضربتی 
گفت: با توجه به گزارش سرقت های خیابانی در 
منطقه آبکوه مشهد و دستبرد به وسایل داخل 
خودروهای سواری، طرح ویژه ای برای پیگیری 
سریع موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت. 
جانشــین فرماندهی انتظامی استان خراسان 
رضوی افزود: در حالی که تحقیقات پلیسی در 
این رابطه آغاز شــده بود، تیم گشت کالنتری 
آبکوه اوایل بامداد شــنبه گذشــته دو جوان را 
مشــاهده کردند که مشــغول جابه جا کردن 
وسایلی از داخل یک خودروی سواری پژو2۰6 
بودند. ســرهنگ قربان زاده ادامه داد: مأموران 
کالنتری آبکوه برای بررسی موضوع وارد عمل 
شــدند، اما دو مرد جوان با مشاهده خودروی 
پلیس، بالفاصله سوار خودروی مذکور شدند که 
یک زن و مرد دیگر هم داخل آن حضور داشتند. 
پس از این اقدام راننده پا روی پدال گاز فشرد و 
به شیوه بسیار خطرناکی از محل دور شد. این 
مقام انتظامی افزود: عملیات تعقیب و گریز آغاز 
شد و یکی از سرنشینان صندلی عقب خودروی 
پژو2۰6 با استفاده از اسلحه کلت ساچمه ای به 

سمت خودروی گشتی پلیس شلیک کرد. در 
ادامه مأمــوران انتظامی در این تعقیب و گریز 
خیابانی با استفاده از قانون به کارگیری سالح، 
خودروی پژو2۰6 متهمان که بررسی مشخصات 
پالک آن نشان می داد سرقتی است را از ناحیه 
الستیک مورد اصابت گلوله قرار داده و متوقف 
کردند. جانشــین فرماندهی انتظامی اســتان 
اظهار داشــت: متهمان وقتی واکنش پلیسی 
را مشــاهده کردند، خودرو را در خیابان میالد 
شمالی ۱2 رها کرده و به صورت پیاده متواری 
شــدند که مأموران کالنتری آبکوه یکی از آنان 
را دســتگیر کردند. وی خاطرنشان کرد: یکی 
دیگر از متهمان پرونده نیز خود را داخل منزلي 
مسکونی مخفی کرده بود که پلیس رد او را پیدا 
کرد و این مرد 36 ســاله نیز دستگیر شد. وی 
تصریح کرد: بررسی های گسترده پلیسی برای 
دستگیری دیگر سرنشینان خودرو که یک زن 

ویک مرد بودند همچنان ادامه دارد.

فارس: معاون مبــارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ از ادامــه تحقیقات برای 
دستگیری عامل جنایت خیابان شهید مصطفی 
خمینی خبر داد که در درگیری با سالح سرد، 

اقدام به ارتکاب جنایت کرده بود.
۱2 دی ماه ۱396 وقوع یک نزاع و درگیری در 
خیابان شهید مصطفی خمینی، ابتدای کوچه 
سید اسماعیل به کالنتری ۱۱3 بازار اعالم شد.

با حضور مأموران کالنتری و اورژانس در محل 
فرد مصدوم به بیمارســتان منتقل، اما پس از 
چند ســاعت و با وجود انجام اقدامات درمانی 

فوت می کند. 
با تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع 
قتل عمد،کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی 
تصاویر به دست آمده از دوربین مداربسته داخل 
مغازه اطالع پیدا کردند که مقتول 3۰ ساله 
بالفاصله پس از ورود به داخل مغازه با کارگر 
 مغازه درگیر و در آن مورد اصابت جسم تیز 
قرار می گیرد و پس از انتقال به بیمارســتان 

فوت می کند. 
صاحــب مغــازه در اظهاراتش بــه کارآگاهان 
گفت: روز درگیری متوفــی حدود ۱5 تماس 
تلفنی با مغازه من داشــت و در آن با شــاگرد 
مغازه به نام حمیــد درگیری لفظی پیدا کرده 
بود؛ زمانی که متوفی داخل مغازه شــد، بدون 

هرگونه صحبتی به سمت حمید رفت و بشدت 
بــا هم درگیر شــدند.در آن میــان یک ضربه 
چاقو توسط شــاگردم به سینه متوفی خورد و 
او روی زمیــن افتاد. کارآگاهــان اداره دهم در 
ادامه با شناســایی محل سکونت متهم به قتل 
در خیابان ۱۷شهریور به تحقیقات از همسایگان 
محل سکونت وی پرداخته و مشخص شد که 
حمیــد به صورت مجــردی زندگی می کند و 
هیچ کس خبری از او ندارد. سرهنگ علی ولیپور 
گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تهــران بزرگ عنوان داشــت: در ادامه 
رسیدگی به پرونده و به منظور دستگیری متهم، 
هماهنگی های الزم با شــعبه ششم بازپرسی 
دادســرای ناحیه 2۷ تهران برای انتشار بدون 
پوشش تصویر متهم انجام شده است؛بنابراین از 
شهروندانی که اطالعاتی در خصوص مخفیگاه و 
یا محل های تردد متهم دارند درخواست می شود 

با شماره تلفن5۱۰55۴3۷ تماس بگیرند.
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روزنامـه صبـح ایـران

نفربرهای سپاه برای انتقال سیل زدگان در سیستان مستقر شدند     زاهدان- قدس: فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: نفربرهای زرهی سپاه برای انتقال سیل زدگان شهرستان های شمالی 
سیستان و بلوچستان به محل های امن در منطقه استقرار یافتند. بنا بر گزارش روابط عمومی قرارگاه قدس در جنوب شرق کشور سردار محمد پاک پور افزود: تالش بی وقفه نیروهای سپاه برای ایجاد سیل بند در 

مسیر ورودی آب از کشور افغانستان به سیستان در حال انجام است. وی گفت: قبل از وقوع سیالب در سیستان بازدید هوایی از نقاط بحرانی انجام و تجهیزات سپاه در منطقه مستقر شدند.
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مردمان  چشمان  عودی   طاهره  زابل/   
خشکسالی  از  مصیبت زده  و  خورده  خاک 
و  سیستان  استان  در  شن  توفان های  و 
آسمان  به  همواره  دیروز  تا  که  بلوچستان 
دوخته  شده بود و دست به دعا نماز باران 
می خواندند حاال از شوق خوشحالی و بارش 
رحمت الهی و همچنین جاری شدن سیالب 

نمناک شده است.
ایــن  روزهــا در کنــاره رود هیرمند و یا 
دریاچه هامون که پا می گذاری از شــوق 
جمعیت انبوهی که برای استقبال از سیل 

آمده اند متحیر می شوی.
از طلوع آفتاب تا غــروب آفتاب همواره در 
شهرســتان »زهک« و در کنــار دریچه های 
سد بســیاری از مردم ساعت ها به آب خیره 
می نشــینند تا رقــص آب را بــر پهنه این 

سرزمین تفتیده نظاره کنند.
با وجود اینکه سیل بسیاری از خانه و کاشانه 
مردم را در کشور ویران و آن ها را داغدار کرده 
است، اما همین سیل در سیستان نشاطی برپا 

کرده که توصیف شدنی نیست.
 

 آن روی سکه
علــی بــزی یکــی از ســاکنان زهک که 
چین وچروک هــای دســتش حکایــت از 
تجربه ای نهفته در کار زراعت و 
کشاورزی دارد در حاشیه سد 
زهک درحالی  که به سیالب 
می نگــرد با مــا هم  صحبت 
می شود. وی می گوید: تا قبل 
از اینکه جریان این رود قطع 
شــود، کشــت و زرع رونــق 
زیادی داشــت و تمام چهار 
فرزندم بــر روی این زمین ها 
کار می کردند، اما با خشکسالی 
تمامی پسرها و دیگر جوانان 
روســتا این منطقــه را ترک 
کردند و برای کار به زاهدان و 
سایر شهرها رفتند. وی ابراز 
می کند: آن قدر مردم از این 
منطقه به خراسان جنوبی و رضوی برای 
کار مهاجــرت کردند کــه حتی نانوایی 
روســتا را هم به دلیل اینکه مشــتری 

نداشت تعطیل کردیم.
وی بابیان اینکه هر قطره این آب حکم طال 
را برای ما دارد، یادآور می شود: تمامی مزارع 

و همچنین نهرهای آبرســانی متأسفانه در 
سیســتان به دلیل توفان های شن و بادهای 
120 روزه از ماســه بادی پر شــده است و 
بنابراین باید برای تخلیه مزارع و همچنین 

این نهرها فکری برداشت.
وی بیــان کرد: زمان های قدیم ســیالب 
با ســرعت بیشــتری از طرف افغانستان 
به سیستان می رســید، اما به دلیل اینکه 
نهرهای بزرگ مملو از ماســه هستند آب 
تا زمانــی که راه باز کند از مســیر خود 
منحرف می شود و خیلی دیرتر به مناطق 

مختلف سیستان می رسد.

 اتحاد سنتی 
این معتمد سیستانی در ادامه می افزاید: البته 
مردم سیستان هیچ وقت دست روی دست 
نگذاشــتند و به امید دولتمردان ننشستند، 

بلکه همیشه در کنار آن ها بودند.
وی ابراز می کند: مردان سختکوش سیستانی 
با ذکر مقدس »یا علی« بر زبان و تیشه های 
معــروف »پنج میخه زابلی« بر دوش به امید 
لطف خدا قرن ها است که با خشکسالی های 
و  ویرانگــر  و ســیالب های  خانمان ســوز 
توفان هــای 120 روزه مبارزه کرده اند تا نان 
از عمل خویش خورند و سربلند زندگی کنند.

وی ابراز می کند: همه  ساله در رسمی دیرینه 
مردان و جوانان پس از برداشــت گندم در 
خرداد تا ابتدای ســال زراعی بعد در مهرماه 

اقــدام به الیروبی دســتی انهــار می کنند 
به طوری  که این امر از انهار کوچک شخصی 
شروع و از به هم پیوستن گروه ها و دسته ها به 

نهرهای اصلی و رودخانه ختم می شود.
وی بابیان اینکه این رســم »اشر کشی« 
نــام دارد، بیــان می کند: کشــاورزی و 
آبیاری در سیســتان از قرن ها پیش به 
روش سنتی و غرق آبی انجام می شود و 
کشاورزان برای انتقال آب از طریق انهار 
ســنتی هرســاله به صورت دسته جمعی 

اقدام به الیروبی آن ها می کنند .
وی ابــراز می کند: این ســنت گرچه امروزه 
کمرنگ شــده، اما هنوز اجرای آن به عنوان 
یکی از رســوم همیاری و همراهی مردم در 
حل مشکالتشــان بویــژه در زمینه مصرف 
بهینه آب در برخی نقاط سیستان ادامه دارد 
و الگویی برای اتحاد و همبستگی عمومی در 
مقابله با بحران های طبیعی محسوب می شود.

وی در همیــن رابطه می گویــد: با وجود 
اینکه این همدلی در میان مردم سیستان 
برای الیروبی انهار و کمک به دولت وجود 
دارد؛ بنابراین دولتمردان نیز باید در این 
راســتا بیش از گذشته مردم کشاورز این 

منطقه را یاری کنند .

 الیروبی انهار
در همین راســتا معــاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار سیســتان و بلوچستان 

در پاســخ بــه این پرســش کــه برای 
الیروبی انهار در سیستان چه اقدام هایی 
انجام  شده است، پاســخ می دهد: سال 
گذشــته قراردادی بــرای الیروبی انهار 
با  و ســاماندهی رودخانه های سیستان 
اعتبــار 5 میلیارد تومــان به حجم 16 
میلیون مترمکعب برای پنج سال متوالی 
توسط شرکت آب منطقه ای سیستان و 
بلوچســتان با پیمانکاران منعقد شد که 
در سال نخست این قرارداد، حدود 3.3 

میلیون مترمکعب آن انجام شد.
باقــر کرد بــا بیــان اینکه بیشــترین 
الیروبی انجام  شده سال گذشته با 2.5 
میلیون مترمکعــب در زهک و بقیه در 
بود،  و هامون  شهرســتان های هیرمند 
یادآور می شود: ســال گذشته الیروبی 
انهار در سیستان برای آمادگی سیالب 
و هدایت آب به چاه نیمه ها، شــبکه ها، 
دریاچه هامون و زمین های کشــاورزی 

منطقه انجام شد.
وی با اشــاره به اقدام های انجام  شــده 
در زمینه مهار ســیالب غیرقابل  کنترل 
کشــور افغانستان به سیســتان، گفت: 
تجهیز ماشــین آالت سرویس تأسیسات 
آبی و انسداد تمام خروجی های غیرمجاز 
در طول رودخانه سیســتان و ســاخت 
خاکریز حفاظتی از مهم ترین اقدام ها در 

این راستا بوده است.

به دلیل جاری شدن آب در رگ های هیرمند

» سیستان« با سیل جان گرفت

تولید میگو در کشور به 45 هزار تن رسید
شــهرکرد- ایرنا: معاون آبزی پروری 
سازمان شیالت ایران با اشاره به توسعه 
صنعت آبزی پــروری گفت: میزان تولید 
میگو در مزارع پرورشی کشور اینک به 

45هزار تن در سال رسیده است.
میــزان  افــزود:  عبدالحــی  حســین 
کشــور  مــزارع  در  میگــو  پــرورش 
افزایــش چشــمگیر داشــته، به گونــه ای که بیشــترین میگــوی تولیدی 
در مــزارع ایــران بــه کشــورهای مختلــف صــادر می شــود. بــه گفته 
 عبدالحــی، میــزان تولید میگــو در ایران براســاس برنامه پنجــم باید به 
32 هزار تن در ســال می رســید که اکنون تولید میگو در ایران از برنامه نیز 

جلوتر است.

برف در جاده های زنجان کوالک کرد
زنجان – قدس: رئیس مرکز راهداری 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
اســتان زنجان گفــت: بــارش برف و 
بــاران همراه بــا کــوالک آزادراه ها و 
دیگر جاده های کوهســتانی این استان 
را درنوردیــد. محمد محمــدی افزود: 
آزادراه هــای زنجان – قزویــن، زنجان 
– تبریــز، جاده های ترانزیت زنجــان – میانه، زنجان – خرمــدره – ابهر و 

مسیرهای کوهستانی زنجان با بارش برف همراه هستند.
وی گفــت: رانندگان عبوری از همه مســیرهای اســتان احتیاط و صبوری 

بیشتری نسبت به  روزهای عادی داشته باشند.

سیالب راه آهن اهواز - خرمشهر را مسدود کرد
آبادان - ایرنا: آبشویی خط آهن اهواز 
- خرمشهر ناشــی از سیالب کارون در 
ایســتگاه حمیدیه اســتان خوزســتان 
موجــب توقف حرکت قطارهــا در این 
مسیر شد. گفتنی است خط آهن اهواز 
- خرمشــهر روز یکشــنبه در کیلومتر 
871 پل ایستگاه حمیدیه بر اثر سیالب 
ناشی از طغیان رودخانه کارون دچار آبگرفتگی شده و تردد قطار از این مسیر 

را با مشکل مواجه کرده است. 
بــه گفته عبدالکریم درویــش زاده، مدیرکل راه آهن جنوب ســیالب موجب 
آبشــویی خط آهن خرمشهر - اهواز شــده و این محور ریلی تا اطالع ثانوی 

مسدود است. 

شایعه جابه جایی اقالم امدادی کویتی با ایرانی
با تکذیب شــایعات  اهواز-قدس: نایب رئیس جمعیــت هالل احمر کویت 
مرتبــط با جابه جایی اقالم امدادی و مواد غذایــی کویتی با ایرانی، گفت: به 
دلیل سرعت و فوریت و کیفیت باالی اجناس ایرانی و قیمت کمتر، همه اقالم 
امدادی از تهران خریداری و با هواپیما به طور مســتقیم به خوزستان و سایر 

مناطق سیل زده ایران ارسال شد.
انور عبداهلل الحســاوی درباره برخی شــایعات و ابهامات مرتبط با کمک های 
انسان دوستانه هالل احمر کویت و ادعاها در خصوص عدم توزیع آن ها، اظهار 
کــرد: تهیه و خریــد اقالم امدادی و موادغذایی از بــازار ایران برای جمعیت 

هالل احمر کویت ساده تر و ارزان تر بود.
وی افــزود: با توجه به اینکه اگر می خواســتیم همین اجنــاس را از کویت 
خریداری و با هواپیما به ایران ارســال کنیم باید هزینه بیشــتری پرداخت 
می کردیم. این اجناس از تهران خریداری و به وسیله هواپیما به طور مستقیم 

از تهران به خوزستان و سایر مناطق سیل زده ارسال شد.

دمای هوای لرستان به زیر صفر می رسد
هواشناسی  مدیرکل  خرم آباد- قدس: 
استان لرستان گفت: در مناطق شمالی 
و شرقی لرستان دمای شبانه به زیر صفر 
خواهد رسید که ســبب بروز یخبندان 
می شــود. محمدناصر هاشمی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: بــا توجه به 
هوای ســرد تا صبح روز چهارشــنبه، 
کاهش محسوس دمای کمینه 5 تا 8 درجه پیش بینی می شود. وی افزود: در 
مناطق شمالی و شرقی استان لرستان دمای شبانه به زیر صفر خواهد رسید 

که سبب بروز یخبندان خواهد شد.

لرستان نیازمند تسریع وام بالعوض
خرم آباد- قدس: اســتاندار لرســتان گفت: 60 هکتار زمین زراعی در این 
استان از بین رفت و 1000 هکتار زمین به طور کامل وجود ندارد و تبدیل به 

مسیل رودخانه شده است.
سید موسی خادمی اظهار کرد: همچنین 21 هزار مترمکعب از مزارع پرورش 
ماهی و 500 ایســتگاه پمپاژ از بین رفته و در حوزه کشاورزی نزدیک 1200 
میلیارد تومان خســارت  دیده ایم. استاندار لرستان یادآور شد: امدادرسانی به 
همه سیل زدگان انجام  شده و در حال حاضر باید کارهای اساسی انجام دهیم.

خادمی گفت: بازســازی منازل و اســکان بین اضطــراری و موقت باید تعیین 
تکلیف شود، همچنین نیاز داریم که تسریع در پرداخت وام های معیشتی و وام 

بالعوض و تهیه لوازم منزلی که در این سیل از بین رفته انجام شود.
وی گفت: زمین جدید باید تأمین کنیم و نیاز داریم که تســهیالت مربوط به 

کشاورزان سریع تر انجام شود.

نگران باشیم یا نباشیم
هنوز ســه روز بیشتر از ســخنان امیدوار 
کننده مسئوالن اســتان از جمله استاندار 
سیستان و بلوچستان مبنی بر اینکه نگرانی 
از ورود ســیالب به سیســتان وجود ندارد 
نگذشــته اســت که طبیعت بر محاسبات 

مسئوالن خط بطالن کشید .
در حالی که استاندار سیستان و بلوچستان چند 
روز پیش در گفت و گو با رسانه  ها اطمینان خاطر 
داد که ســیالب افغانستان با حداکثر ممکن و 
بدون خســارت در حال وارد شدن به رودخانه 
هیرمند اســت و نگرانی برای آن وجود ندارد، 
اما حال به دلیل شکستگی کانال »نیاتک« سیل 
وارد دو روســتای هیرمند شده و پنج روستای 
دیگر را نیز در محاصره آب قرار داده اســت و 
هنوز هم مسئوالن بر این نکته اصرار دارند که 
باز هم جای نگرانی نیست و با اقدام های انجام 
شده این روستاها تخلیه و مردم به مکان    های 

امن منتقل شدند.
شــاید هنوز من به عنوان یک نویسنده با ابعاد 
واژه نگرانی آشــنا نیســتم که چه زمانی باید 

نگران بود و یا نگران شد.
هر چند که در زمان حادثه مســئوالن به جد 
پای کارند و چادر و کنسرو و موکت به اندازه 
کافــی برای حادثه دیدگان مهیاســت، اما به 
نظرم اگر به جای انباشــت کاالهای اساســی 
در انبار هــای ســتاد بحران، کمــی به عمق 
رودخانه ها و الیروبی انهار سیستان و طرح  های 
آبخیزداری می افزودیم شاید امروز نیازی نبود 
با دستور قضایی مردم را از خانه هایشان بیرون 
کنیم و نامش را بگذاریم اقدام ها و تمهیدهای 
اندیشــیده شده ســتاد بحران و در حالی که 
خانه و کاشانه آن ها در زیر آب است، بگوییم 

جای نگرانی نیست!
ســعی بر نقد مســئوالن ندارم زیــرا آن ها هم 
از جنس ما هســتند و شــاید پدر و یا یکی از 
خویشــاوندان ما در پشت یکی از همین میز ها 
مســئولیتی را عهده دار است، بلکه می خواهم از 
سیل درس عبرت بگیرم زیرا سال هاست که این 
ســیالب ها به محلی برای آزمون و خطا تبدیل 
شده است، امسال آب می آید و سال بعد خشک 
می شــود، امسال چاه نیمه پر است و سال دیگر 
خالی و ما در این استان حادثه خیز و در حالی که 
می دانیم هر سال سیل می آید باز هم با آن درگیر 
هستیم و هر سال خشکسالی را به گردن مدیران 

قبلی یا دولت   های پیشین می اندازیم!
سال هاســت که از 800 میلیون مترمکعب 
آب ذخیره شــده در چــاه نیمه ها افزون بر 
355 میلیون مترمکعب و بیش از یک سوم 
آب های ذخیره شده تبخیر می شود، اما هنوز 
برای ایــن ثروتی که بخار می شــود فکری 
برنداشتیم و این در حالی است که یک قطره 

آب در سیستان حکم طال را دارد!
سال هاســت که آب را بر روی محیط زیست با 
ساخت سد »زیردان« و »پیشین« در بلوچستان 
بسته ایم و به دلیل ناتوانی در ساخت تأسیسات 
آبرسانی به روســتاهای پایین دست، آب های 
ذخیره شده را تبخیر می کنیم و حتی طبیعت 

را نیز از آن محروم کردیم!
با وجود اینکه نیم قرن است که هر سال سیل از 
افغانستان به سمت ما سرازیر است، اما هنوز چاه 
نیمه پنجمی برای ذخیره سازی آب در سیستان 

نتوانستیم ایجاد و یا جانمایی کنیم!
بنابراین من نگرانم وقتی می بینم با افتادن یک 
تیر برق در مسیر خط انتقال آب زابل-زاهدان، 
کالنشهر زاهدان دچار تنش آبی شده و به حالت 
وضعیــت اضطرار در می آید بر همین اســاس 
معتقدم باید تمهیدهای دیگری اندیشــید واال 
تخلیه روستا ها و تصمیم بیرون کردن مردم از 
خانه و کاشــانه برای مقابله با سیل هنر نیست 
چه برســد که بتوان آن را در کارنامه عملکرد 

مسئوالن ثبت کرد! 

همه  ساله مردان و 
جوانان سیستانی 
اقدام به الیروبی 
دستی انهار می کنند 
به طوری  که از انهار 
کوچک شخصی 
شروع و از به هم 
پیوستن گروه ها 
به نهرهای اصلی 
و رودخانه ها ختم 
می شود

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir
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 در اقدامی غیراخالقی

تبلیغات آرایشگاه بانوان در بابل خبرساز شد

گزارش خبری

 ساری/ قدس  پس از انتشار عکس تبلیغاتی یک آرایشگاه زنانه 
در بابل در فضای مجازی، مسئوالن این شهرستان اعالم کردند که 

فرد متخلف دستگیر و آرایشگاه وی پلمب شده است.
این جنجال از آنجا شروع شد که یک آرایشگاه زنانه در بابل 
با نصب بنری در یکی از خیابان   های شــهر و نشاندن خانم 
جوانی جلوی این بنر، از وی عکس گرفته و به عنوان تبلیغ 

در فضای مجازی انتشار داد.
این عکس با ســرعت برق و باد در فضــای مجازی چرخید و 

موجب انتقاد مسئوالن شهرستان شد.
دفتر امام جمعه بابل در پی انتشار این عکس و اظهارنظرهایی که 
در فضای مجازی پیرامون آن شــده بود با انتشار بیانیه ای واکنش 
نشان داد و آن را »خودنمایی یک زن و تبلیغ با هدف جا انداختن 

در تبلیغات با استفاده ابزاری از یک زن« برشمرد.
در این بیانیه با اشــاره به »جریحه دار شــدن احساســات مردم و 
مشوش نمودن افکار عمومی در شهر انقالبی دارالمؤمنین بابل که 
بیشترین شهدا را با تعداد 1747 شهید نثار انقالب کرده و ملقب 
به پایتخت شــهیدان شمالی است دردناک بوده است«، همچنین 

تأکید شد: خواست عمومی خانواده شهیدان، ایثارگران و عموم مردم 
از نهادهای قانونی ناظر بر این امر از جمله شــهرداری، اداره ارشاد، 
نیروی انتظامی و دســتگاه قضایی این است که با برخورد قاطع با 
عوامل این حادثه بی شــرمانه و غیراخالقی، زمینه را جهت اعمال 
قانون مرتکبان فراهم ساخته تا در آینده کسی جرئت نکند با انجام 

حرکتی مشابه با آبرو و اسم شهرستان بابل بازی کند.
همچنین روابط عمومی شــهرداری بابل با انتشــار مطلبی در 
فضــای مجازی، نصب بنر روی بیلبورد شــهر را »غیرقانونی و 
بدون کســب مجوز« توصیف کــرد و آن را »یک حرکت ضد 

اخالقی و ضد ارزشی« نامید.
روابط عمومی شــهرداری بابل نوشت: فردی از فضای عمومی با 
یک اقــدام وهن آمیز و دور از اخــالق و ارزش و بدون مجوز در 
یکی از فضاهای تبلیغاتی متعلق به یکی از پیمانکاران سازمان   های 
وابسته به شهرداری سوءاستفاده کرده است. اگر چه نظارت اجرا 
و محتوای تبلیغات بر عهده وزارت ارشاد اسالمی است، اما پس از 
اطالع از اقدام غیراخالقی و غیرقانونی و توهین آمیز، به پیمانکار 
تبلیغاتی مربوط تذکر الزم داده شــد، تا فوری بیلبورد تبلیغاتی 

جمع آوری شود که بالفاصله بنر فرد متخلف جمع آوری شد.
روابط عمومی شهرداری همچنین ساعاتی بعد با انتشار مطلب 
دیگری، اعالم کرد: به دنبال اقدام خودســرانه و ایجاد حاشیه 
درخصوص یک بیلبورد تبلیغاتی، با پیگیری شــهرداری بابل 
و نیروی انتظامی و دادســتان دادســرای عمومــی و انقالب 
شهرســتان بابل خوشبختانه عوامل این اقدام توسط دادستان 
دادســرای عمومی و انقالب شناسایی و جهت برخورد الزم با 

آن ها دستور قضایی صادر شد.

رنا
 ای

س :
عک

ــ﹥ ر﹡ــ﹌  ــ﹢درو را﹡ــ︀ ﹝ــ︡ل ١٣٩۵︋  ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩︠ 
︠︀﹋︧ــ︐︣ی - ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ٣۵۵ط٣٧ 
ــ﹞︀ره  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر163BO289858 و︫  ا︣ان ٣۶و︫ 
 ︉﹡︀︖﹠︋ــ﹥ ﹡︀م ا NAAUO1FE8GT145573 ﹩︫︀︨ــ
ــ︀﹇︳  ︩ ﹝﹀﹆ــ﹢د و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨  ︫ــ﹊﹢ه ﹁ــ︣ح︋ 

︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۰
۸۷
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 206TUS ︌︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︎ــ︥و ﹨ــ︀چ ︋﹉ ︑﹫ــ
﹝︡ل ١٣٩٣ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
 163B0056893 ︣ان ۵۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر٩٣٨ط٣۵ ا
︀︨ــ﹩ NAAP13FEXEJ483958  ﹝﹀﹆﹢د  ــ﹞︀ره︫  و︫ 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۰
۸۹
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۰
۸۹
۱

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ر﹡﹢ ︑﹫︌ 
۵ ﹝︡ل ١٣٧٢ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   ٢۵۶۵١١ ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   ٠۵٧۴۵۴
 ︡﹝﹞ ️ــ︣ان ١٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٨۶ س ١۵ ا
ــ︀﹇︳  ︗﹢اد د︋﹫︣ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

.︫︡︀︊﹫﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ دوم )

️ ، ا︨﹠︀د  ︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ (ر︀﹜﹩ ، اوراق ﹝︪︀ر﹋ ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷ ︣ا︨︀ن︫  ️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠  ﹋︫︣
 ﹩︋︀ارز ︀ ︣وژه ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای︋  ︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︎  ︣ ا︨︀س  ﹇︀﹡﹢ن︋  ︠︤ا﹡﹥ )︋ 

٪︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︣  ︫﹤ ️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و︋  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ ﹋﹫﹀﹩ در︨ 
برآورد اوليه(ريال)مدتنام و مشخصات خدمات مورد نيازرديف

1250،044،000،000ماهاحداث مخزن 10000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر شيروان1

1232،000،000،000ماهاحداث مخزن 5000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر آشخانه2

1229،504،000،000ماهاحداث مخزن 5000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر جاجرم3

1222،000،000،000ماهاحداث مخزن 3000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر قاضى4

1219،000،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر درق5

1216،388،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر صفى آباد6

1217،049،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر سنخواست7

1218،000،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر راز8

1217،500،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر حصارگرمخان9

1217،500،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر چناران شهر10

1218،000،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر قوشخانه11

12175،000،000،000ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر زيارت12
 ﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ︦ ︣ ︸︣ف ۵ روز︎  ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︡ا﹋︓ ️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨ ︡ه ا︨ ︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ا︻﹑م︫  ︣ ︑﹢︲﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫  ︀︨

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋️ ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋ ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ و ا﹇︡ام ︢ ︣ ا︠ ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋  ︨﹅︣︵ از
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

ع ۹
۸۰
۰۸
۲۱

﹡﹢︋️ دوم ﹡︖︀ت آب ﹡︖︀ت ز﹡︡﹎﹩ ا︨️

/ع
۹۸
۰۰
۸۳
۳

آ﹎︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹙﹥ ای ﹡﹢︋️ دوم      
︫ــ︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹞︀︐﹩ ﹋︪ــ︀ورزی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا︋︧︐﹥ ︋﹥ وزارت ︗︀د ﹋︪ــ︀ورزی در ﹡︷︣ دارد ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀ت و 

︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ︠﹢د را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ارک ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
(︨ــ︐︀د) وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ((در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د)) از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
 ﹏︣ا﹞،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ︡و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadIran.ir  ا﹡︖︀م︠  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (ا︨﹠︀د)︋ 

︔︊️ ﹡︀م در︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩(︑﹢﹋﹟)را︗️ ︫︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.
١-︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان و ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ :٢٠٩٨٠٠١۵۶۶٠٠٠٠٠١ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٠٢ 

٢-﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار: ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ﹞︀︐﹩ ﹋︪︀ورزی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ آدرس ﹝︪︡ ﹝﹫︡ان ﹁︣دو︨﹩ ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار︨︀ز﹝︀ن آب ( ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ︮︀د﹇﹩)
٣-﹨︣︠ ﹤﹠︤︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︊﹙︼ ۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹫︊︀︫︡ ﹋﹥ ازدر﹎︀ه ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹢︗﹢د در︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎﹫︣د.
﹞-۴﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨︀﹝︀﹡﹥ : از روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٠٢ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١٨روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٠٧ (۵روز﹋︀ری)

۵-آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ارا﹥ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی ︋︀ر﹎︤اری در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ︑︀︨︀︻️ ١٨ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/١٧
-﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ︎﹫︪﹠︀دات ار︨︀﹜﹩  ︡︀︋︡ا﹇﹏ ٣٠ روزاز ︑︀ر آ︣︠﹟ روز ︑︧﹙﹫﹛ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ ا︻︐︊︀ر دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.

۶-︑︀ر﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ ︀د﹨︀: روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/١٨ ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ در ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ا︨︐︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.
ــ︊︀ی  ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب︫   ︫﹤ ︀﹡﹊ــ﹩ و ــ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی︋  ــ﹢رت ︲﹞︀﹡ــ️ ﹡︀﹝ــ﹥︋  ــ﹥ دو︮  ٧-﹝︊﹙ــ︼ و ﹡ــ﹢ع ︑︱﹞﹫ــ﹟ ﹁︣ا﹠ــ︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر : ﹝︊﹙ــ︼ ٢٨١/۵٣٩/٨۵٠ رــ︀ل ا︨ــ️ ﹋ــ﹥︋ 
﹠︀︨ــ﹥ وار︤ی ٣٠ ﹋︀را﹋︐︣ی   ︫︀  ︋︀︀  ︎︀ ︀﹠︑︀ــ ︣دا︠️︨  ︤ا﹡﹥ داری ﹋﹏ از ︵︣﹅ د︨ــ︐﹢ر︎  ﹠︀م︠  ︀﹡ــ﹉ ﹝︣﹋ــ︤ی ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان︋  ٢۵٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠٣٩٧٠۴٠٠۵٧٩١ ir   ﹡ــ︤د︋ 

 . ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤٣٩٧٠٣٩٧۶٠٢۶٣۵٠٠۶۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۶ ﹇︀︋﹏ ارا
٨-آدرس و ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر: ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع (︎︀﹋️ ا﹜︿) ︻﹑وه ︋︣ ︋︀ر﹎︤اری در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ، ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋︭﹢رت 
﹁﹫︤﹊﹩ و در ︎︀﹋️ ︋︧ــ︐﹥ و ﹝﹞﹢ر ، ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری (︨ــ︀︻️ ١۴) روز︨ــ﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/١٧ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار در آدرس ﹁﹢ق 
  www.assc.ir  ️﹋︣  ︫﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا ﹤ ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٧٢۴۴٧٨٠ و︋   ︫︀ ﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︲﹞﹟ ︑﹞︀س︋  ــ﹢د .  ︲﹞﹠︀ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋   ︫️﹁︀و ر︨ــ﹫︡ در ﹏﹢︑ ︣﹋︢﹛ا

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ ︤﹫﹡ http://iets.mporg.ir ︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ آدرس
︫﹞︀ره ︑﹞︀س  ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︨︀﹝︀﹡﹥ : ۴١٩٣۴-٠٢١ و ﹝︧﹢ل ︨︀﹝︀﹡﹥ ا︨︐︀ن آ﹇︀ی ﹝﹢︨﹩ زاده ﹝︧︐﹆︣ در ︨︀ز﹝︀ن ︗︀د ﹋︪︀ورزی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

︫﹞︀ره: ۵٢۴/٩٨/٣۴/۵۵
١٣٩٨/٠١/٣١ :︀ر︑

وزارت ︗︀د ﹋︪︀ورزی
︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت 

︀﹝︐﹩ ﹋︪︀ورزی
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

دریادار تنگسیری: استفاده از تنگه هرمز برای ایران محدود شود، آن را خواهیم بست    
العالم: دریادار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، گفت: تنگه هرمز طبق قوانین بین المللی یک گذرگاه دریایی است و اگر از استفاده از آن منع شویم، آن را خواهیم بست و درصورت 

وجود هرگونه تهدید در حمایت و دفاع از آب های ایران کوچک ترین تردیدی نخواهیم کرد.

تهدیدهای تکراری آمریکا برای تمدید نشدن معافیت نفتی ایران
یانکی ها در آرزوی صفر شدن فروش نفت

سیاســت: اياالت متحده كه 6 ماه پيش نتوانست صادرات نفت ايران را صفر كند و 
در بيانيه ای برای چند كشــور معافيت های 180 روزه تعيين كرده بود، روز گذشته در 
آســتانه پايان اين مهلت در بيانيه اي رسمي اعالم كرد كه معافيت نفتي ايران را پس 
از 1٢ ارديبهشــت تمديد نخواهد كرد تا صادرات نفت ايران را به صفر برســاند. كاخ 
سفيد دقايقی پيش از نشســت خبری وزير خارجه آمريکا در بيانيه ای اعالم كرد كه 
رئيس جمهور تصميم گرفته است معافيت های نفتی ايران را ديگر تمديد نکند. در اين 
بيانيه آمده است كه آمريکا، عربستان سعودی، امارات عربی متحده و ديگر متحدان و 
دوستانمان تالش خواهند كرد كه بازار نفت از تأمين نفت كافی برخوردار باشد. مايک 
پمپئو، وزير امور خارجه آمريکا در كنفرانس خبری گفت: »منظور از فشار حداكثری، 
فشــار حداكثری است، به همين دليل آمريکا استثنائی برای واردكنندگان نفت ايران 
در نظر نخواهد گرفت«. وزير خارجه آمريکا مدعی شد، عرضه نفت در بازار جهانی در 
وضعيت مناسبی قرار دارد. وی همچنين ادعا كرد كه تحريم های آمريکا، ايران را از 10 
ميليارد دالر درآمد محروم كرده اند. تالش آمريکا برای تحريم هراسی و مؤثر نشان دادن 
تحريم های نفتی در حالی است كه  تجربه سال های 90 و 91 پيش روی ما وجود دارد. 
در آن زمان هم آمريکا تالش كرد كه ايران فروش نفت نداشته باشد و يا دست كم در 
دسترسی به منابع مالی ناشی از فروش نفت دچار مشکل شود، با اين حال كشورمان به 
فروش نفت خود ادامه داد. با اين حال تفاوت اين بار در همراهی دو همسايه منطقه ای 
ايران يعنی عربستان و امارات است كه در يک بيانيه رسمي مشترک با آمريکا عليه ايران 
همراه شده اند و تعهد داده اند كه كمبود نفت ايران را در بازارهاي جهاني جبران مي كنند.

 آرزوی خام آمریکا و عربستان برای متالطم نشدن بازار
شرايط بازار بويژه تحوالت ونزوئال، ليبی و برخی ديگر كشورهای توليدكننده نفت نشان 
می دهد تعهدی كه اين كشورها داده اند، آرزويی بيش نيست و نگرانی آمريکا از افزايش 
قيمت جهانی نفت و به تبع آن افزايش قيمت بنزين در داخل آمريکا هيچ گاه قابل رفع 
نيست و بازار بی درنگ به اين موضوع واكنش نشان داد. به گفته رويترز رسانه آمريکايی 
»اين خبر قيمت نفت را ۳ درصد افزايش داد و به بيشترين ميزان در سال جاری رساند«.

اين رســانه آمريکايی همچنين به نقل از يک منبع آگاه درباره مذاكرات آمريکا و هند 
اعالم كرد: »هند اميدوار است كه آمريکا به همپيمانان خود به جای قطع كامل خريد 
نفت، امکان خريد بخشی از نفت ايران را بدهد. مقامات آمريکا برای حفظ همپيمانان 
و شــركای اصلی شان تحت فشار هستند. از همان ابتدای تحريم عليه ايران، مذاكرات 
كاهش تدريجی خريد نفت از ايران مطرح بود، نه اينکه به يکباره خريد نفت به صفر 
برسد«. با انتشار خبر تمديد نشدن معافيت نفتی ايران، ارزش روپيه هند از 60.۳7 روپيه 
در برابر دالر به 69.8٢ روپيه كاهش يافت و قيمت نفت برنت نيز ٢.5۳ درصد رشد كرد 
و به مرز 74 دالر رسيد. با توجه به شرايط منطقه به نظر می رسد آمريکا و كشورهای 
متحجر منطقه همانند عربســتان و امارات بازی  را شروع كرده اند، اما شروع كنندگان 
بازي الزاماً پايان آن را رقم نمي زنند. »گنگ شوانگ« سخنگوی وزارت خارجه چين كه 
كشورش يکی از خريداران اصلی نفت ايران است، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال 
پايــان صدور معافيت آمريکا برای خريد نفت ايران گفــت كه »چين همواره مخالف 
تحريم های يکجانبه آمريکا عليه ايران است«. طبق گزارش  ABC news، چين كه 
بدون شک يکی از بزرگ ترين مشتريان نفت ايران در بازارهای جهانی به شمار می رود، 
از تصميم واشنگتن در اين باره بشدت انتقاد كرده است؛ به گونه ای كه گنگ شوانگ - 
سخنگوی وزارت امور خارجه چين - از لغو معافيت و تشديد تحريم های يکجانبه نفتی 

عليه ايران بشدت انتقاد كرده و آن را يک اقدام غيرمنصفانه خوانده است.

 واکنش ایران به بيانيه اخير کاخ سفيد 
موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در اين زمينه گفت: با توجه به غيرقانونی بودن اصل 
تحريم های مورد نظر، جمهوری اسالمی ايران اصوالً ارزش و اعتباری برای معافيت های 
اعطايی بر تحريم ها قائل نبوده و نيست. با اين حال، با توجه به تأثيرهای منفی عملی اين 
تحريم ها و احتمال افزايش اين اثرات منفی با عدم تمديد معافيت ها، وزارت امور خارجه 
امروز به صورت مستمر با تمامی نهادهای مربوط داخلی در تماس بوده و نيز رايزنی های 
فشرده ای با بسياری از شركای خارجی اعم از اروپايی، بين المللی و همسايگان صورت داده 
است. نتيجه اين تماس ها و رايزنی های داخلی و خارجی به مراجع عالی تصميم گيری 

منعکس شده و بزودی تصميم مقتضی در اين خصوص اتخاذ و اعالم خواهد شد.

سفر  خلیل خانه   آرش  سیاست/   
نخست وزير پاكستان به تهران و توافق ها و 
تفاهمنامه های امضا شده بين دو كشور در 
حوزه های مختلف بويژه امنيتی، اقتصادی و 
انرژی از اهميت فوق العاده و برجسته ای برای 

دو كشور برخوردار است.

 تغيير در سياست خارجی پاکستان
مالزهی كارشــناس مسائل شــبه قاره در 
گفت وگو با قدس اظهارداشــت: اهميت اين 
ديدار در ســه نکته قابل دسته بندی اســت؛ 
نخســت، شــرايط بين المللی كه ترامپ به 
دنيا تحميل كرده بويژه تحريم ها عليه ايران 
و از ســوی ديگر فشار آمريکا بر پاكستان در 
مناقشه با هند تا سياست خارجی و منطقه ای 
خــود را تغيير دهد. از اين رو پاكســتان يا 
بايد تسليم آمريکا شــده و در مقابل هند و 
افغانســتان عقب نشينی كند و يا از حمايت 
آمريــکا قطع اميد كرده و به دنبال ائتالف ها 
و دوستان جديد برود. اكنون بخش سياسی و 
ارتش نسبت به دوران حکومت حزب مسلم 
ليگ و نواز به هم نزديک تر شــده اند و ارتش 
فرصتی به عمران خان داده كه تا جای ممکن 
با كشورهايی كه با آمريکا درگير و در تضاد 
هستند رابطه برقرار كند تا شايد يک محور 
نو بــرای مقاومت در برابــر زياده طلبی های 
واشــنگتن بيابند. وی اضافه كرد: تحوالت 
منطقه ديگر محور نزديک كننده دو كشور به 
هم ارزيابی می شود، بويژه تنش ها ميان ايران 
و عربســتان كه از حالت رقابت سياسی به 
جنگ های نيابتی از طرف عربستان در سوريه 
و يمن كشيده شد، برای پاكستان بسيار مهم 
اســت و اين تنش را به زيان خود می بيند، 
زيرا از يک ســو از روابط خوبی با عربستان 
برخوردار است و به كمک های اقتصادی اين 
كشور بويژه سرمايه گذاری چند ده ميليارد 
دالری كه بن ســلمان در سفر اخير به آن ها 
وعــده داد، نياز زيادی دارد و در همين حال 
بايد روابط خوب با همسايه بزرگ خود يعنی 
ايران را حفظ و توسعه دهد. روابط اقتصادی 
نيز در دســتور كار اين سفر برجسته  است، 
زيرا پيش از ايــن هدف گذاری برای تجارت 

5ميليارد دالری بين دو كشور عملياتی نشد 
و با توجه به تحريم های ايران فضا و فرصت 
برای پاكستان باز است تا تأمين كننده بخشی 

از نيازهای ايران به صورت واسطه باشد.

 عمران خان به دنبال جلب اعتماد 
تهران

اين كارشــناِس روابط ايران و شبه قاره هند 
با اشاره به مســائل مرزی و تنش ها بين دو 
كشور پس از گروگان گيری مرزبانان ايرانی، 
اظهار داشت: دولت های پيشين پاكستان اين 
چالش امنيتی را مشکل ايران تلقی می كردند 
و عمالً همکاری زيادی نداشتند، اما عمران 
خان ديروز گروه های تروريســتی را مشکل 
مشــترک ايران و پاكستان ناميد كه به نظر 
می رســد حمله اخير چريک هــای بلوچ به 
نيروهای امنيتی پاكستان در اين تغيير نگاه 
تأثير داشته و البته شواهدی وجود دارد كه 
اين حمله با تحريک و دخالت برخی عناصر 
خارجی و عناصر نزديک به عربســتان انجام 
شد تا بر سفر عمران خان به تهران اثر بگذارد.

مالزهی تشــکيل نيروی مشترک واكنش 
سريع برای مقابله با تروريست ها و همکاری 
نظامی ســطح بــاال و تأكيد نخســت وزير 
پاكســتان بــر بازگرداندن اعتمــاد ايران را 
يک اتفاق مهم خواند و با اشــاره به فعاليت 
تجزيه طلبانه برخی گروه های بلوچ در قالب 
يک تشــکيالت جديد موسوم به »براس« در 

بلوچستان پاكستان افزود: حمله تروريستی 
اخير عليه نيروهای امنيتی پاكستان توسط 
همين گــروه صورت گرفت كــه يک زنگ 
خطر و بيدارباش برای ارتش پاكستان بود و 
اسالم آباد بر اين باور است كه اين گروه ها مورد 
حمايت هند هستند و از نگاه دهلی اقدامی 
تالفی جويانه در برابر حمايت پاكســتان از 
لشکر طيبه، جيش محمد و حزب المجاهدين 

است كه در كشمير فعال هستند.
وی با اشــاره به تهديدهــای هند در مورد 
احتمال شــروع جنگ هسته ای با پاكستان 
گفت: به نظر می رسد آمريکا و هند به تفاهم 
رســيده اند كه حداكثر فشار را به پاكستان 
بــرای مهار اين گروه های تروريســتی وارد 
آورند، بنابراين در شرايط موجود كه پاكستان 
در مرز با هند و افغانستان دچار بحران است، 
عمران خان نياز دارد تا امنيت و آرامش را به 
مرزهای 960 كيلومتری با ايران بازگرداند. 
بديهی است وقتی بحث تجزيه بلوچستان 
پاكستان مطرح اســت، موضوع برای ايران 
هم اهميت دارد و تهران نيز مايل است در 
اين زمينه يک همکاری مشــترک امنيتی 
شــکل گيرد. عمران خان وقتی می گويد 
برای اعتمادسازی آمده برايند اين است كه 
تمام بخش ها و كانون های قدرت در ارتش 
و دولت به اين نتيجه رسيده اند كه بايد با 
ايران به توافق برســند و تنش ها را كاهش 

دهند و تهران را راضی نگه دارند.

 مرحله جدید در روابط دوجانبه
حسينعلی شهرياری، نماينده مردم زاهدان 
نيز با اشــاره به مواضع مثبت و كم سابقه 
نخست وزير جديد پاكستان در مورد روابط 
دو كشور و تأكيد او بر اينکه پاكستان نياز به 
الگوگيری از انقالب ايران برای حل مشکالت 
خود دارد، به خبرنگار ما گفت: آغاز ســفر 
عمران خان بــا زيارت حرم امــام رضا)ع( 
بيانگــر درک وی از برادری و اشــتراكات 
اهل سنت و شــيعيان و ضرورت كنار زدن 
فرقه گرايی ها و تفکرات افراطی است كه از 
كانون هايی در منطقه تزريق می شوند، كه 
اين يک گام مثبت و اميدواركننده اســت. 
نمی توانيم پاكســتان را كشور برادر بناميم 
وقتی فرزندان ما به دست تروريست هايی كه 
در خاک پاكستان پناه دارند كشته می شوند، 
اما ديدار ديروز نويدبخش يک مرحله جديد 
و تحول در روابط دو كشــور و تشکيل يک 
نيروی عمليات مشترک مرزی اقدام و اتفاقی 
مهم اســت. وی با تأكيد بر اينکه گذشــت 
زمان روشن خواهد كرد كه دولت پاكستان 

چقــدر در عزم خــود برای 
اجرای ايــن تعهدات جدی 
افزود: شــواهد  بود،  خواهد 
مثبت و ما اميدواريم؛ اگرچه 
می دانيم پول ها و فشارهای 
عربســتان و ســرويس های 
جاسوسی آمريکا در اين راه 

سنگ اندازی خواهند كرد.
زاهــدان  نماينــده مــردم 
همچنين توافقات اقتصادی و 
تجارت تهاتری بين دو كشور 
را مهم خواند و گفت: روابط 
مردم دو ســوی مرز بسيار 
قــوی و مهم اســت، مرزها 
می تواند منشأ توسعه روابط 
دو كشور باشــد. در شرايط 
تحريمــی ظرفيــت خوبی 

برای توســعه روابط اقتصــادی وجود دارد. 
مردم بلوچستان پاكســتان هم انسان های 
مستضعفی هســتند و اگر روابط اقتصادی 

توسعه يابد منافع مشتركی دارد.

گفت وگوی قدس با کارشناسان درباره سفر نخست وزیر پاکستان به ایران 

ادعای متهم پرونده پتروشیمی: جهش در روابط تهران- اسالم آباد
ما با اقداماتمان آبروی نظام 

را حفظ کردیم
سیاست: متهم پرونده پتروشيمی در پنجمين 
جلسه رسيدگی به اين پرونده گفت، اتهامات وارده 
را قبول ندارد و با اقداماتی كه انجام داده اند آبروی 
نظام را حفظ كرده اند. به گزارش ايســنا، قاضی 
در ابتدای پنجمين جلســه رسيدگی به اتهامات 
مديرعامل سابق شــركت بازرگانی پتروشيمی 
و 1۳ متهــم ديگر آن كه صبح ديروز در شــعبه 
ســوم دادگاه انقالب اسالمی برگزار شد، از متهم 
»عباس صميمی« خواســت كه در جايگاه حاضر 
شده و دفاعيات خود را بيان كند. قاضی خطاب 
به متهم گفت: عباس صميمی فرزند حسين بر 
اساس گزارش سازمان بازرسی، شکايت شركت 
پتروشــيمی متهم بــه اخالل عمــده در نظام 
اقتصادی كشور به ميزان 6 ميليارد و 656 ميليون 
يورو ارز حاصل از فروش محصوالت پتروشيمی 
و تحصيــل مال به ميــزان ۳18 ميليارد و 6۳5 
ميليون و ٢75 ريال هســتيد، آيا اتهامات خود 
را قبول داريد؟ عباس صميمی پاســخ داد: خير. 
اتهامات را قبول ندارم. متهم در بخشی از دفاعيات 
خود گفت: زمانی به ما برادر صميمی می گفتند و 

حال ما اخاللگر شده ايم.

سلیمی :
نقدینگی در دولت 

روحانی ۴ برابر شده است
سیاست: عليرضا سليمی، نماينده مردم محالت 
در مجلس شورای اسالمی در تذكر شفاهی خود 
در صحن علنی گفت: آقای رئيس جمهور فراموش 
نکنيــد كه قول داديد آنچنان رونقی ايجاد كنيد 
كه مردم نيازی به يارانه نداشته باشند؛ قول داديد 
عزت را به پاسپورت ايرانی بازگردانيد؛ قول داديد 
از جوانان استفاده كنيد. ببينيد كابينه شما پيرتر 
شده يا جوان تر؟ قول داديد تورم را كنترل كنيد؛ 
ميزان را جيب مردم اعالم كرديد؛ ببينيد جيب 
مردم چه می گويد؟ قول داديد نقدينگی را كنترل 
كنيد و فرموديد منشأ تورم، نقدينگی حاصل از 
مسکن مهر است. گفتيد نقدينگی به خاطر مسکن 
مهر است اما آيا می دانيد نقدينگی در دولت شما 
4 برابر شــده اســت و 400 هزار ميليارد به يک 

تريليون و 700 ميليارد ريال تبديل شده است؟

مالزهی تشکیل 
نیروی مشترک 

واکنش سریع 
برای مقابله با 

تروریست ها و 
همکاری نظامی 

سطح باال و 
تأکید نخست 

وزیر پاکستان بر 
بازگرداندن اعتماد 
ایران را یک اتفاق 

مهم خواند

بــــــــرش

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

بازتاب

خبر

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى شهرستان فردوس

ــاختمان  ــاده 3 قانون  و 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــراى م دراج
ــمى امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد  ــند رس هاى فاقد س
ــرح ذيل جهت اطالع عموم  ــت به ش ــيدگى و راى آن صادر گرديده اس و امالك فردوس مورد رس

آگهى مى شود:
1- آقاى عليرضا محب جوان فرزند  مهدى    ,  نسبت  به  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
باغمنزل  ,   به مساحت 3805/72  متر مربع ,خريدارى مع الواسطه از آقايان حسين حاجى رضا 
و حسين محب جوان و محمد على محب جوان  , پالك 2175  فرعى از 1-  اصلى    بخش يك  

فردوس  محل وقوع ملك شهرستان  فردوس-باغشهر اسالميه-خيابان ابوذر 
 2- آقاى امير حسين محب جوان فرزند  جعفر    ,  نسبت  به  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
قطعه باغمنزل  ,   به مساحت 3805/72  متر مربع ,خريدارى مع الواسطه از آقايان حسين حاجى 
رضا و حسين محب جوان و محمد على محب جوان  , پالك 2175  فرعى از 1-  اصلى    بخش 

يك  فردوس  محل وقوع ملك شهرستان  فردوس-باغشهر اسالميه-خيابان ابوذر
3- خانم آسيه فراز  فرزند غالمرضا ,  نسبت به  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى   ,   به مساحت 
252   متر مربع ,خريدارى مع الواسطه از آقاى اسماعيل استوار  و همچنين خريدارى  بالواسطه 
ــيجيان فردوس,از  پالك 4111 و از پالك 8225 فرعى و از پالك   ــكن بس ــركت تعاونى مس از ش
15864 فرعى  و از 16132 پالك    فرعى از 1-  اصلى    بخش يك  فردوس  محل وقوع ملك 

شهرستان  فردوس-شهرك بسيجيان 
ــبت  به  ششدانگ يكباب ساختمان,   به  ــبنم زاده   فرزند  محمد على    ,  نس 4- آقاى مهدى ش
مساحت 168/25  متر مربع , خريدارى مع الواسطه از آقايان اسماعيل قرايى  و محمد رضا بادپروا   
, از پالك 335    فرعى و همچنين از پالك 326 فرعى  از 2- اصلى    بخش يك  فردوس  محل 

وقوع ملك شهرستان  فردوس-حاشيه خيابان فاطميه – جنب نانوايى 
ــدانگ يكباب ساختمان,   به  ــبت  به  شش ــبنم زاده   فرزند  محمد على ,  نس 5- آقاى هادى  ش
مساحت 951/64  متر مربع , انتقال قهرى از  مالك رسمى آقاى محمد على شبنم زاده  , از پالك 
ــيه  ــتان  فردوس-حاش 336    فرعى از 2- اصلى    بخش يك  فردوس  محل وقوع ملك شهرس

خيابان فاطميه 10-پالك 33
ــدانگ  ــاع از شش ــه دانگ مش ــبت  به  س ــد  محمد على    نس ــارى    فرزن ــد غف ــاى احم 6- آق
ــاحت 1684/81  متر مربع ,خريدارى مع الواسطه از خانم  ــاختمان (كارگاه و مغازه)  ,   به مس س
ــى از 1-  اصلى    بخش يك  فردوس  محل وقوع  ــدى زاده  , از پالك 1501  فرع ــه  ميب خديج
ــتان  فردوس- باغشهر اسالميه -خيابان امام خمينى (ره) –پايين تر از كالنترى 15  ملك شهرس

اسالميه
ــدانگ  ــاع از شش ــه دانگ مش ــبت  به  س ــين    نس 7-آقاى عبدالرحيم فراوانى    فرزند  غالمحس
ــاحت 1684/81  متر مربع ,خريدارى مع الواسطه از خانم  ــاختمان (كارگاه و مغازه)  ,   به مس س
ــى از 1-  اصلى    بخش يك  فردوس  محل وقوع  ــدى زاده  , از پالك 1501  فرع ــه  ميب خديج
ــتان  فردوس- باغشهر اسالميه -خيابان امام خمينى (ره) –پايين تر از كالنترى 15  ملك شهرس

اسالميه
ــبت  به ششدانگ  ــالمى ايران به نمايندگى وزارت آموزش و پرورش  ,  نس 8- دولت جمهورى اس
ــاعى خود  وزارت  ــاحت  2232/90  متر  مربع ,از محل مالكيت مش ــاختمان ,     به مس يكباب س
ــك   فردوس محل وقوع ملك  ــالك  2142  فرعى از 1 - اصلى بخش ي ــرورش ,از پ ــوزش و پ آم

شهرستان فردوس – باغشهر اسالميه – خيابان شهيد زين العابدين زاده 
9- آقاى رضا پيش آهنگ   فرزند  محمد على  ,  نسبت  به  دو  سهم مشاع  از كل هشت سهم 
ششدانگ يكباب ساختمان  ,  به مساحت 211 متر مربع , انتقال قهرى از آقاى محمد على پيش 
ــتان   ــى    بخش يك  فردوس  محل وقوع ملك شهرس ــالك 4946   فرعى از 1- اصل ــگ, پ آهن

فردوس-حاشيه تقاطع خيابان شهيد مدرس و بلوار شهيد بهشتى 
 10- آقاى مصطفى  پيش آهنگ   فرزند  محمد على  ,  نسبت  به  دو  سهم مشاع  از كل هشت 
سهم ششدانگ يكباب ساختمان  ,  به مساحت 211 متر مربع , انتقال قهرى از آقاى محمد على 
پيش آهنگ, پالك 4946   فرعى از 1- اصلى    بخش يك  فردوس  محل وقوع ملك شهرستان  

فردوس-حاشيه تقاطع خيابان شهيد مدرس و بلوار شهيد بهشتى
11- آقاى مجتبى  پيش آهنگ   فرزند  محمد على  ,  نسبت  به  دو  سهم مشاع  از كل هشت 
سهم ششدانگ يكباب ساختمان  ,  به مساحت 211 متر مربع , انتقال قهرى از آقاى محمد على 
پيش آهنگ, پالك 4946   فرعى از 1- اصلى    بخش يك  فردوس  محل وقوع ملك شهرستان  

فردوس-حاشيه تقاطع خيابان شهيد مدرس و بلوار شهيد بهشتى
12- خانم  اكرم  پيش آهنگ   فرزند  محمد على  ,  نسبت  به  يك   سهم مشاع  از كل هشت 
سهم ششدانگ يكباب ساختمان  ,  به مساحت 211 متر مربع , انتقال قهرى از آقاى محمد على 
پيش آهنگ, پالك 4946    فرعى از 1- اصلى    بخش يك  فردوس  محل وقوع ملك شهرستان  

فردوس-حاشيه تقاطع خيابان شهيد مدرس و بلوار شهيد بهشتى
13- خانم  فخرى  پيش آهنگ   فرزند  محمد على  ,  نسبت  به  يك   سهم مشاع  از كل هشت 
سهم ششدانگ يكباب ساختمان  ,  به مساحت 211 متر مربع , انتقال قهرى از آقاى محمد على 
پيش آهنگ, پالك 4946    فرعى از 1- اصلى    بخش يك  فردوس  محل وقوع ملك شهرستان  

فردوس-حاشيه تقاطع خيابان شهيد مدرس و بلوار شهيد بهشتى
ــين , نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى,  به  ــته بند  فرزند  حس 14- آقاى  رضا شكس
مساحت 186/90  متر مربع خريدارى  از آقاى موسى عمادى و خانم ها سوسن و مرواريد عمادى 
ــى  و از پالك 4692 از   1  - اصلى بخش يك   فردوس  محل وقوع ملك  ــالك 8742  فرع ,از پ

شهرستان  فردوس- خيابان ابن يمين  
ــاختمان  ــمتى  از  يكباب س ــدانگ  قس ــبت به شش ــن , نس 15- آقاى  محمد آكاك  فرزند  حس
مسكونى,  به مساحت 36/51  متر مربع خريدارى مع الواسطه   از آقاى على عزتى و خانم فاطمه 
ــتان   عاملى  ,از پالك 4242  فرعى  از  2  - اصلى بخش يك   فردوس  محل وقوع ملك شهرس

فردوس- خيابان ابن سينا
16-  خانم مريم آزاد  فرزند محمد ، نسبت به  ششدانگ  قسمتى  از  يكباب ساختمان مسكونى,  
ــطه  از مالكين رسمى (مورد تقاضا برابر اعالم  ــاحت 90/22    متر مربع خريدارى مع الواس به مس
ــد)   ,از پالك 4111   ــاعى پالك مى باش ــان منتخب از محل مالكيت كليه مالكين مش كارشناس
فرعى از   1  - اصلى  فردوس بخش يك   فردوس  محل وقوع ملك شهرستان  فردوس-خيابان 

بسيج 11 
17- آقاى  محمد رضا ديانتى  فرزند  محمد على   ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى ,  به مساحت 
ــر حجى عبدالرحيم  و  ــن پس ــطه از آقاى كربالئى حس 2961/70    متر مربع خريدارى  مع الواس
خانم حوا عشقى (معمارزاده  مقدم ), پالك 795 فرعى از يك   - اصلى  بخش يك فردوس  محل 

وقوع ملك شهرستان  فردوس-اسالميه – جنب آسياى داروغه 
ــاختمان  ــمتى  از  يكباب س ــدانگ  قس ــبت به شش ــن , نس 18- آقاى  محمد آكاك  فرزند  حس
مسكونى,  به مساحت 241/99  متر مربع خريدارى مع الواسطه   از آقاى  اكبر يزدانى  ,از پالك 
3768  فرعى  از  2  - اصلى بخش يك   فردوس  محل وقوع ملك شهرستان  فردوس- خيابان 

ابن سينا
19- آقاى  سيد محمد لوائى  فرزند  حسين , نسبت به ششدانگ  يكباب باغمنزل ,  به مساحت 
1183/79  متر مربع ، از محل مالكيت مشاعى خودشان   ,از پالك 5302  فرعى  از  1  - اصلى 

بخش يك   فردوس  محل وقوع ملك شهرستان  فردوس- باغشهر اسالميه –خيابان 22 بهمن
20- آقاى على بخشى  فرزند حسين  ، نسبت به ششدانگ يكباب مغازه  ,  به مساحت 40  متر 
ــان  ,از پالك  3738    فرعى   از  2  - اصلى  بخش يك    ــاعى خودش مربع از محل مالكيت مش

فردوس  محل وقوع ملك شهرستان  فردوس-خيابان 17 شهريور 
ــاع از  ششدانگ يكباب  ــه دانگ مش ــبت به س ــان ، نس 21- آقاى حميد جوادى     فرزند  اله رس
ــان  ,  ــاعى خودش ــاحت 196/42  متر مربع از محل مالكيت مش ــاختمان (تجارى)  ,  به مس س
ــتان   ــش يك   فردوس  محل وقوع ملك شهرس ــى  بخ ــى   از  2  - اصل ــالك  3738    فرع از پ

فردوس-خيابان 17 شهريور 
ــاع از  ششدانگ  ــه دانگ مش ــبت به س ــان جوادى خانكوك    فرزند  على  ، نس 22- آقاى اله رس
ــاحت 196/42  متر مربع از محل مالكيت مشاعى خودشان   ــاختمان (تجارى)  ,  به مس يكباب س
ــتان   ــى  بخش يك   فردوس  محل وقوع ملك شهرس ــى   از  2  - اصل ــالك  3738    فرع , از پ

فردوس-خيابان 17 شهريور
23- خانم معصومه مختار زاده   فرزند  محمد , نسبت به ششدانگ  يكباب باغمنزل ,  به مساحت 
ــيد محسن لوائى  ,از پالك 5302  فرعى   ــطه از آقاى س 1236/5  متر مربع ، خريدارى  مع الواس
ــالميه  ــهر اس ــتان  فردوس- باغش ــش يك   فردوس  محل وقوع ملك شهرس ــى بخ از  1  - اصل

–خيابان 22 بهمن
24- خانم الهام نجارى سه قلعه  فرزند حجة اله   ، نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى ,  
به مساحت 210    متر مربع خريدارى مع الواسطه از   آقاى محمد باقر دانش پژوه    ,   از پالك  
ــتان  فردوس – بولوار  4111  فرعى از  1  - اصلى  بخش يك   فردوس  محل وقوع ملك شهرس

كشاورز –خيابان  زعفرانيه  1

25- آقاى سيد مرتضى پارساى محبى  فرزند سيد احمد   ، نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان 
ــماعيل استوار و  ــطه از   آقاى  اس ــاحت 250    متر مربع خريدارى مع الواس ــكونى ,  به مس مس
شركت تعاونى مسكن بسيجيان فردوس    ,   از پالك  4111  فرعى و از پالك 15864  فرعى  از  
1  - اصلى  بخش يك   فردوس  محل وقوع ملك شهرستان  فردوس – بولوار كشاورز - خيابان  

آيت اله عليزاده
ــاختمان مسكونى ,  به  ــدانگ يكباب س ــبت به شش ــير نويدى  فرزند حبيب   ، نس 26- آقاى بش
مساحت 232/55    متر مربع خريدارى مع الواسطه از  شركت تعاونى مسكن  كاركنان دادگسترى 
ــردوس  محل وقوع ملك  ــى  بخش يك   ف ــى  از  1  - اصل ــالك  3441  فرع ــردوس    ,   از پ ف

شهرستان  فردوس – شهرك انصار –خيابان بهار 
ــرف سادات پارساى محبى  فرزند سيد احمد، نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان  27- خانم اش
ــطه از آقاى رحمت اله يزدان  ــاحت 134/07  متر مربع .  خريدارى مع الواس ــكونى ,  به مس مس
ــتان   ــالك  4111  فرعى از  1  - اصلى  بخش يك   فردوس  محل وقوع ملك شهرس ــاه , از پ پن

فردوس – حاشيه  بولوار كشاورز .
ــود لذا   ــر مى ش ــوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش ــبت  به امالك ف ــى ,  نس ــن آگه اي
ــند بايد از تاريخ  ــته باش ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش ــخاص ذى نفع ,  نس درصورتى كه اش
ــيد اخذ  ــار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس انتش
نمايند،معترضين بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم 
ــت را به اداره ثبت فردوس  ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس دادخواس
ــى دادگاه خواهد بود  ،در  ــورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطع ــل دهند،در اين ص تحوي
ــت به  ــى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواس صورت
ــند مالكيت  دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س

خواهد نمود.9800870                                   متصدى اقدام : ابوالفضل كريمى
تاريخ انتشار نوبت اول:   03/ 1398/02
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/02/18

حسن رضا ندائى
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

آگهى تاسيس
ــه غير تجارى انجمن صنفى كارفرمايى مجريان ذيصالح ساختمان استان ايالم درتاريخ  ــيس موسس تاس
ــا ذيل دفاترتكميل  ــه ملى 14008281921 ثبت و امض ــماره ثبت 607 به شناس 1398/01/31 به ش

گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 
موضوع: 

ــش در جهت استيفاى حقوق و خواستهاى مشروع و قانونى اعضا از طريق ايجاد زمينه هاى مساعد  كوش
به منظور نيل به اهداف انجمن.

جمع آورى اطالعات ، بررسى و تحقيق درباره مشكالت، شناخت نيازها و اولويتها
برنامه ريزى براى تامين نيازهاى صنفى ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها

كوشش در ارتقاى بهره ورى منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآورى تكنولوژيك
سعى در بهبود كيفيت توليد يا بررسى، شناخت و استقرار روشهاى نوين كنترل كيفيت

ــانى مورد نياز، همكارى با  ــش براى هماهنگى در امور آموزش ، ارتقاى مهارت و تامين نيروى انس كوش
ــاير دستگاهها و نهادهاى ذيربط براى انجام آموزش هاى مربوط  وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى و س

به حفاظت فنى و بهداشت كار
انجام تحقيقات الزم و ارائه نظر مشورتى و حقوقى در خصوص تهيه لوايح و طرحهاى مربوط به قوانين 

كار و تامين اجتماعى و مسائل رفاهى و حقوق قانونى كارفرمايان به مراجع ذيربط
دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاى مالى داوطلبانه مطابق اساسنامه 

همكارى در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاى تعاونى وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف 
انجمن صنفى به منظور برخوردارى اعضا از تسهيالت بيشتر

حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفى و حرفه اى اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيبانى مراجع 
و سازمان هاى دولتى و ملى نسبت به هدف هاى انجمن 

خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفى به نام و به حساب انجمن صنفى مشروط 
بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشدو با رعايت مقررات جارى كشور 

عضويت در كانون انجمن هاى صنفى مربوط با رعايت مقررات قانونى
ــاير وظايف و اختياراتى كه به موجب مقررات قانونى بر  ــكل هاى صنفى و انجام س ــاير تش همكارى با س

عهدة انجمن هاى صنفى قرار داده شده يا خواهد شد. 

قبول مسووليت و همكارى با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاى رسمى در انجام وظايف و تكاليفى كه اين 
دستگاه ها به انجمن هاى صنفى محول مى كنند و آمادگى براى ارائه مشورتهاى الزم به آنها 

ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاى مرتبط با وظايف انجمن هاى صنفى يا كانون هاى مربوط در داخل 
كشور در چارچوب فعاليتهاى صنفى و قوانين و مقررات كشور

ــمول قانون و انعقاد پيمانهاى  ــاير سازمانهاى كارفرمايى ذيربط مش ــركت در مذاكرات حرفه اى با س ش
دسته جمعى با سازمان هاى كارگرى 

– ايجاد واحد بازرسى جهت بررسى حسن اجراى تعهدات قراردادى و صنفى اعضا
– تشكيل هيأت داورى و سازش جهت رفع مشكالت اعضا يا مالكان ساختمان

ــتاى رعايت حقوق اعضا و ارتقا كيفيت  ــتگاههاى دولتى و غير دولتى در راس – انعقاد تفاهم نامه با دس
ساخت و ساز 

– تالش براى جلو گيرى از ورود سازندگان فاقد صالحيت به فعاليت هاى حرفه اى اعضا
– تالش براى ايجاد شمول كليه ساختمان ها به استفاده از مجرى ذيصالح

ــكالت حرفه اى  ــنهادات و انتقال مش ــوق اجتماعى و حرفه اى اعضا از طريق ارائه و پيش ــاع از حق – دف
اعضا به مراجع قانونى

– اقدام براى اخذ مجوز خبرنامه و نشريه از مراجع قانونى
ــخاص حقيقى يا حقوقى  ــاير اش ــى و مهارتى و ارتقا پايه براى اعضا يا س ــاى آموزش ــزارى دوره ه – برگ

خارج از انجمن 
– تشكيل يا همكارى با مؤسسات خيريه و مردم نهاد 

باستناد مجوزشماره 371 مورخ 1398/01/20 اداره كار تعاون و رفاه اجتماعى ايالم 
و در صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوز الزم 

مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مركز اصلى : استان ايالم ، شهرستان ايالم ، بخش مركزى ، شهر ايالم، صداو سيما ، بلوار ازادى ، كوچه 

ازادى 13 ، پالك 0 ، طبقه سوم كدپستى 6931413198
اولين مديران: 

.آقاى رضا منصورپور به سمت ريئس هيئت مديره 
.آقاى محمدهادى اسدى به سمت نائب ريئس هيئت مديره

. آقاى محسن حيدرى به سمت عضواصلى هيئت مديره
آقاى مصطفى كريمى به سمت عضواصلى هيئت مديره

.آقاى سعيد احمدى نژاد به سمت عضواصلى هيئت مديره
آقاى ظاهر باقريان پور به سمت خزانه دار

.آقاى محمود يوسفى نژاد به سمت دبيرهيات مديره
آقاى حبيب اله مهدى زاده به سمت عضوعلى البدل هيئت مديره

. آقاى قدرت جمشيديان به سمت عضوعلى البدل هيئت مديره
كه بعنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت2 سال انتخاب شدند

دارندگان حق امضا: 
ــات ادارى و اوراق عادى انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور  ــن امضاء كليه مكاتب همچني
به مهر انجمن و كليه اسناد مالى، اوراق رسمى بهادار و قراردادهاى تعهدآور كه به تصويب هيات مديره 
رسيده باشند با امضاء مشترك مسئول مالى و يكى ديگر از اعضاء هيئت مديره و ممهور به مهر انجمن 

معتبر خواهد بود.
بازرسين : آقاى منوچهر مسعودى به شماره ملى 4519862116 بعنوان بازرس اصلى و آقاى كاوه اماده 

به شماره ملى4539902164 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه كثيراالنتشار قدس جهت آگهى هاى انجمن انتخاب گرديد

اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه
 (ثبت موضوع فعاليت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد)  آ-9800892

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و نسخه ثانى دادخواست
ــته انتقال سند بطرفيت آقاى رمضان خسرجى  ــتى به خواس نظر به اين كه آقاى طالب ربيعى دادخواس
منش تقديم نموده و در اين شعبه به كالسه 19/98/9 ثبت و براى تاريخ 98/3/11 ساعت 15:00 تعيين 
ــت خواهان و به تجويز  ماده 73 قانون  ــت گرديده، به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده و درخواس وق
آيين دادرسى مدنى، يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار نشر تا خوانده مذكور قبل از وقت 
ــعبه حاضر و نسخه ثانى و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر  ــيدگى در دفتر ش رس

شود در غير اينصورت شورا بصورت غيابى رسيدگى  و اتخاذ تصميم خواهد نمود.9800893
شعبه نهم شوراى حل اختالف ايالم

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ︋︀رز ︋︣ق ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۶٣٧٢٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٢٠۶٣٢٨٨
 ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٠٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج 
︀﹋︡﹝﹙﹩ ١٧۵٠۶٠٧١٠٧︋︺﹠﹢ان  ︀﹇︣ی︋   ︋﹩︗︀ ︡﹝﹞ ر︨﹫︡. آ﹇︀ی ︉﹢︭︑ ﹤ ︀ل ﹝︀﹜﹩ ٩۶︋  ﹢د و ز︀ن︨  ︡. ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧︀ب︨   ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹋︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی︫ 
︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︠︀﹡﹛ ︎︣د︢︎ ︦︣ا ︋︀﹋︡﹝﹙﹩ ١٧۵۵٠۶۶۵٧٠︋︺﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀ 
 ︉︀﹡ و ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝︨ ﹤︋ ۵٩٢٩۴٨٠٧٠٢ ﹩﹚﹞︡﹋︀︋ ︣ا︢︎ ﹟﹫︧ــ ﹩﹚︻ ︣ه آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︨ــ﹩ ︎﹠︀ه ︋︀﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣٩٢۴٩۵۴۵ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر﹢︵
ر﹫ــ︦ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه و ︠︀﹡﹛ ︎︣د︢︎ ︦ــ︣ا ︋︀﹋︡﹝﹙﹩ ١٧۵۵٠۶۶۵٧٠ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه و آ﹇︀ی  ︡﹝﹞︀︗ــ﹩ ︋︀﹇︣ی ︋︀﹋︡ ﹝﹙﹩ 

︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا︡﹞ ️﹫﹨ ١٧۵٠۶٠٧١٠٧ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل
︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۴۴٠۶١۶)

/ع
۹۸
۰۰
۸۸
۴

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡﹝︑
 ︣ ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ر︲ــ﹢ی ﹝︊﹠﹩︋  ــ﹞︀ره ٩٨٠٠١٨٩/ع ﹝﹢رخ ٩٨/١/١٩︋   ︫﹤ ︎﹫ــ︣وی آ﹎ــ﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︤︋﹢ر   ︋، ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ د را از﹢  ︠﹤﹡︀ ﹫︀ط︠   ︠︡︀ت وا﹞︡ وا﹎︢اری︠ 
︑﹞︡︡ ﹝﹫﹍︣دد؛ ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ در ︮﹢رت ︑﹞︀﹏ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡، ︗️ ا︠︢ ا︵﹑︻︀ت 
و ︫︣ا︳ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ از  ︑︀ر درج آ﹎ ﹩︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ٩٨/٢/١٠ در ︨︀︻️ اداری  ︋﹥ 
︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ر︲﹢ی، وا︡ اداری آ﹇︀ی د﹨﹆︀ن ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر 

.︡﹠︀﹝﹡ رخ ٩٨/٢/١٧ ا﹇︡ام﹢﹞ ︀ن ︨︀︻️ اداری︀︎ ︀︑ ︣︓﹋︡ا آن ﹤ارا ﹤︋ ️︊︧﹡

/ع
۹۸
۰۰
۹۳
۳



استیضاحرئیسجمهوریآمریکارویمیزدموکراتها

ترامپ: تحقیقات دموکرات ها وقت تلف کردن است

خبر

جهان چند روز پس از انتشار گزارش بازرس ویژه رسیدگی 
به پرونده مداخله روسیه در انتخابات، دموکرات های ارشد به 
صراحت اعالم کردند، آماده اند تا روند استیضاح علیه رئیس 
موفقیت آمیز  تالش  این  اگر  کنند، حتی  آغاز  را  جمهوری 
نباشد؛ مسئله ای که واکنش شدید رئیس جمهوری آمریکا 
پایگاه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به  داشت.  همراه  به  را 
روز  دموکرات  کمیته های  رؤسای  از  تن  سه  هیل،  خبری 
یکشنبه درباره احتمال روند استیضاح علیه دونالد ترامپ، 
داشتند  تأکید  اما  کردند،  آمریکا صحبت  رئیس جمهوری 
که این تصمیم شبانه اتخاذ نخواهد شد؛ چرا که حزبشان 
باید محتوای گزارش رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به 
پرونده مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ میالدی آمریکا و 

اسناد و مدارک پیوست شده آن را بررسی کند.
آدام شف، رئیس کمیته اطالعات مجلس نمایندگان گفت: 

هنگامی که مسئله به استیضاح مربوط باشد، ما باید خیلی 
سریع درباره آنچه به نفع کشور است تصمیم گیری کنیم. 
در همین حال االیجا کامینگز، رئیس کمیته نظارت مجلس 
آمیز  موفقیت  استیضاح  تالش  اگر  حتی  گفت:  نمایندگان 
نباشد، در زندگی لحظاتی وجود دارند که ما باید بر اساس 
حقیقت تصمیماتی اتخاذ کنیم و این تصمیم و نظر ماست. 
کامینگز گفت: اگر روند استیضاح آغاز شود تاریخ به روی 
مجلس نمایندگان به خاطر ایستادن به پای قانون اساسی 

لبخند خواهد زد. 
گفت:  سی  بی  شبکه ای  با  مصاحبه  جریان  در  شف  آدام 
احتماالً استیضاح بدون اجماع نظر دو حزب موفقیت آمیز 
نخواهد بود، اما این احتمال نیز وجود دارد که این تالش 
موفقیت آمیز باشد و به همین خاطر ما با این وجود روند 
به  واکنش  در  اظهارات  این  می کنیم.  آغاز  را  استیضاح 
هشدارهای رهبران دموکرات از جمله نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان که گفته بود استیضاح سبب ایجاد تفرقه 

در کشور می شود، مطرح شد.
درباره  مدارکی  و  اسناد  هیچ  مولر  ماهه   ۲۲ تحقیقات 
 ۲۰۱۶ سال  در  ترامپ  انتخاباتی  کمپین  میان  همکاری 
دیگر  پرونده  چندین  به  اما  نکرد،  ارائه  روسیه  و  میالدی 
درباره احتمال مانع تراشی در راه اجرای عدالت به صورت 
مفصل پرداخت. در پی انتشار این گزارش برخی دموکرات ها 
از جمله آدام شف از پیشنهاد اینکه روند استیضاح احتماالً 
سر  بر  تراشی  مانع  در خصوص  تصمیمی  تا  می شود  آغاز 

راه اجرای عدالت اتخاذ شود، دست نکشیدند. جرولد نادلر، 
کردن  رد  از  نیز  نمایندگان  مجلس  قضایی  کمیته  رئیس 
بی سی  ان  به شبکه  امتناع کرد. وی  استیضاح  روند  آغاز 
را  مولر  گزارش  اصلی  و  کامل  کپی  باید  کنگره  که  گفت 
دریافت کند و پیش از تصمیم گیری در خصوص استیضاح 
بخوبی  کشور  کل  دادستان  بار  ویلیام  و  مولر  اظهارات  به 
گوش دهد. نادلر با اشاره به اقدامات ترامپ که در گزارش 
مولر مطرح شده، گفت: برخی از این اقدامات قابل استیضاح 
هستند. اگر مانع تراشی برای اجرای عدالت ثابت شود، این 
اتهام قابلیت استیضاح رئیس جمهوری به وجود می آورد. با 
این حال دموکرات های دیگر با صراحت بیشتری خواستار 

استیضاح ترامپ شدند. 
سناتور الیزابت وارن، نخستین نامزد اصلی انتخابات رئیس 
جمهوری سال ۲۰۲۰ میالدی بشدت به این مسئله پرداخته 
و خواستار آغاز روند استیضاح شد. وارن در توییتی نوشت: 
جدیت این سوء رفتار مقامات منتخب در هر دو حزب را 
ملزم می سازد تا مالحظات سیاسی را کنار گذاشته و وظیفه 

قانونی خود را انجام دهند. 
این بدان معناست که مجلس نمایندگان باید روند استیضاح 
از  تعدادی  اما  کند،  آغاز  را  آمریکا  جمهوری  رئیس  علیه 
استیضاح  درباره  صحبت ها  جدیت  برجسته  دموکرات های 
اکثریت  رهبر  هویر،  استینی  و  پلوسی  دادند.  کاهش  را 
دموکرات ها از تمامی اعضای حزبشان خواستند تا صحبت ها 

درباره روند استیضاح رئیس جمهوری را متوقف کنند.

یکمقامجنبشفتحخبرداد

فشار عربستان به فلسطینی ها برای پذیرش »خیانت بزرگ قرن«

خبر

رئیس  یکجانبه  مواضع  و  اقدامات  که  حالی  در  جهان  
تالش  و  صهیونیستی  رژیم  از  حمایت  در  آمریکا  جمهور 
حتی  فلسطینی ها  به  قرن«  »معامله  تحمیل  برای  آن ها 
صدای بسیاری از همپیمانان واشنگتن را درآورده، یک مقام 
جنبش فتح تأکید کرد که کشورهای عربی به سرکردگی 
فشار  قرارداد  این  پذیرش  برای  فلسطینی ها  به  عربستان 
می آورند و خواهان ایجاد توافق صلح بین کشورهای عربی 
فلسطین  فتح  سازمان  ارشد  مقام  این  هستند.  اسرائیل  با 
خبری  پایگاه  با  گفت وگو  در  نشده  اشاره  وی  نام  به  که 
الخلیج آنالین اعالم کرد: برخی کشورهای عربی بخصوص 
عربستان، مصر و امارات عالقه مند به توافق قرن هستند و 
مالی  و  سیاسی  ارعاب  از جمله  ابزار  تمام  از  کشورها  این 
عین  در  وی  می کنند.  استفاده  فلسطینی ها  بر  فشار  برای 
اعراب،  فشار  تسلیم  فلسطین  مردم  که  کرد  تأکید  حال 
توافق  این  پذیرش  برای  اسرائیلی ها  حتی  یا  آمریکایی ها 

ننگین نمی شوند.
در همین حال ســخنگوی انصاراهلل یمن نیز در ســخنانی 
تأکید کرد که بســیاری از رژیم های عربی بیش تر از دشمن 

صهیونیســتی برای حذف مســئله فلســطین عجله دارند. 
»محمد عبدالســالم« تأکید کرد: ما معتقدیم که فلســطین 
تبدیل به باری بر دوش بســیاری از رژیم های عربی شــده 
اســت و آن ها بیشتر از دشمن برای حذف مسئله فلسطین 
عجله دارند. وی افزود: راه حل در دســتان مردم فلسطین 
اســت که مستحق یک رهبر شجاع هستند تا آشتی داخلی 
را بــه جریان انــدازد و بــار دیگر تفنگ به دســت گیرد. 
عبدالســالم تأکید کرد که وجدان های بیدار مردم فلسطین 
را رها نخواهند کرد و زمام امور چه در گذشته، حال و آینده 

در اختیار مردم فلسطین است.
گفتنی اســت پیش از این سفیر فرانســه در واشنگتن نیز 
تأکیــد کرده بود که طرح معامله قــرن آمریکا برای تحقق 
صلح میان فلسطین و اسرائیل ۹۹ درصد شکست می خورد. 
ژرار آرو، که در آســتانه بازنشستگی اســت در مصاحبه با 
مجلــه آتالنتیک گفت: من فرد نزدیکی به جارد کوشــنر، 
داماد و مشاور ارشــد رئیس جمهور آمریکا هستم. هر زمان 
که مذاکراتی میان دو طرف انجام شده طرف قوی تر شروط 
خــود را بر طرف ضعیف تر تحمیل کرده اســت. وی درباره 

احتمال شکست معامله قرن گفت: بله ۹۹ درصد این معامله 
شکســت می خورد. فرانسه یکی از متحدان اصلی واشنگتن 

محسوب می شود.
معامله قرن اصطالحی سیاســی اســت و به طرحی گفته 
می شود که از ســوی دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
راستای روند صلح بین فلسطین و اسرائیل ارائه شده است. 
این طرح قرار اســت برای پایان دادن به بیش از ۷۰ ســال 
منازعه فلسطین-اسرائیل پیشنهاد شود. بر اساس این طرح 
بخش هایی دیگر از فلســطین شامل نیمی از کرانه باختری 
و بخشــی از بیت المقدس شــرقی که از نظر جامعه جهانی 
به دولت فلســطین تعلق دارد، به اســرائیل واگذار می شود 
و در عوض اســرائیل با تشکیل کشور مستقل فلسطینی در 
نیمــه دیگر کرانه باختری و تمام نوار غزه و تنها چند محله 
از بیت المقدس شرقی موافقت می کند. همچنین طبق این 
طرح فلســطینیان باید از حق بازگشت به سرزمین خود که 
طبق قطعنامه ۱۹۴ شــورای امنیت به رســمیت شناخته 
شده، صرف نظر کنند. اجرای این طرح هنوز رسماً از سوی 

آمریکا اعالم نشده است.
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 احمد داوود اغلو، نخست وزیر پیشین ترکیه در پیامی توییتری 
از سیاست های حزب عدالت و توسعه پس از انتخابات محلی ماه 
گذشته میالدی انتقاد کرد و گفت: ائتالف حزب عدالت و توسعه با 

ملی گرایان به حزب حاکم آسیب رساند.

ژرار آرو، ســفیر فرانسه در واشــنگتن گفت: طرح ترامپ برای 
خاورمیانه بسیار به خواسته های اسرائیل نزدیک است.باید بگویم 
۹۹درصد این طرح شکســت می خورد، اما هیچگاه یک درصد 

باقیمانده را فراموش نکنید.

عبدالباری عطوان، تحلیلگر سرشــناس جهــان عرب در پیامی 
توییتری نوشت، عامل حمله به کلیسا های سریالنکا، متعلق به 
همان اردوگاه و ایدئولوژی تروریســتی است که جنایت مساجد 

نیوزیلند و جنایت حرم ابراهیمی را در الخلیل مرتکب شد.

ســرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه می گوید: واشنگتن درحال 
بررسی امکان تهاجم نظامی علیه ونزوئال است، حال آنکه هیچ یک 
از کشورهای آمریکای التین از این امر حمایت نمی کنند و شاید 

فقط روی کمک یکی دو نفر حساب باز کرده باشند.

ایگور مورگولوف، معاون وزیر خارجه روسیه اعالم کرد: روسیه و ژاپن 
می توانند هر مشکلی در روابطشان را مرتفع سازند اگر اعتمادسازی 

شود و از سیاسی کردن مشکالت موجود خودداری کنند.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق با انتشار توییتی درباره هدف 
قرار گرفتن نمازگزاران در کلیســاها و مساجد در برخی کشورها 
خواستار دور کردن اماکن عبادی از فساد اذهان متحجر و تروریسم 

شرم آور شد.

دیمیتری مدودف، نخســت وزیر روسیه با اســتقبال از انتخاب 
زلنســکی به ریاست جمهوری اوکراین تأکید کرد احتمال بهبود 

روابط بین دو کشور وجود دارد.

رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ تالش کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ 
ترامپ برای دریافت کمک های سیاسی از جانب نمایندگان دولت 

روسیه را بی احتیاطی خواند اما آن را غیرقانونی ندانست.

نبیل ابوردینه، معاون نخســت وزیر و وزیر اطالع رســانی 
فلســطین اعالم کرد: ما هرگز اجازه نمی دهیم که توطئه 

معامله قرن اجرایی شود.

دونالد تاســک، رئیس شــورای اروپا در صفحــه توییتر خود در 
خصوص انتخابات ریاســت جمهوری اوکراین نوشت که اتحادیه 

اروپا از دولت جدید این کشور حمایت می کند.

آدام شیف، رئیس کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا اعالم 
کرد آنچه در گزارش رابرت مولر علیه ترامپ بدست آمد، حتی از 

رسوایی واترگیت هم بدتر است.

باب منندز، سناتور دموکرات آمریکایی با تهدید ترکیه به محرومیت 
از تسلیحات آمریکایی گفت، ترکیه ناچار است میان داشتن سامانه 

پدافندی اس-۴۰۰ روسیه و تحریم، دست به انتخاب بزند.

عبداهلل عبــداهلل، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانســتان 
می گوید: متأسفانه به دلیل سوء مدیریت نشست قطر لغو شد و 

زمینه ای که برای بحث و گفت وگو ایجاد شده بود، به هم خورد.

تداومدومینویانفجارهایتروریستی

سریالنکاآرامنمیگیرد
 جهان دومینوی انفجارهای تروریســتی در سریالنکا در 
ظاهر قصد متوقف شدن ندارد. روز گذشته منابع محلی در 
این کشور از وقوع انفجار نزدیک کلیسایی در کلمبو، پایتخت 
سریالنکا و کشف ۸۷ چاشنی بمب در ایستگاه اتوبوسی در 
این شــهر خبر دادند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، 
انفجار دیروز در زمان تالش برای خنثی سازی بمب کشف 
شده نزدیک این کلیسا رخ داد. روز گذشته همچنین پلیس 
ســریالنکا اعالم کرد ۸۷ چاشــنی  بمب را در یک ایستگاه 
اتوبوس در کلمبو کشف کرده است. نیرو های پلیس سریالنکا 
در ابتدا ۱۲ چاشنی بمب را کشف کرده بودند و به دنبال آن 
۷۵ چاشنی دیگر نیز در محل کشف شد. از روز یکشنبه و به 
دنبال انفجار های مرگبار در سریالنکا بیش از ۱۰۰۰ نیروی 
نظامی به منظور تأمین امنیت در کلمبو، پایتخت تجاری و 
بزرگ ترین شهر این کشور مستقر شده اند. پلیس سریالنکا 
تحقیقات گسترده ای را به منظور کشف علت این انفجار ها 
آغاز کرده است. هنوز ارتباطی میان چاشنی های کشف شده 
و انفجار های متعدد روز یکشــنبه در این کشور یافت نشده 
است. هشت انفجار مهیب روز یکشنبه در چند هتل و کلیسا، 
پایتخت ســریالنکا را در کانون خبر های اصلی رسانه های 
جهان قرار داد. در بمب گذاری های روز یکشنبه سریالنکا که 
مرگبارترین حادثه از زمان جنگ داخلی این کشــور بود که 
یک دهه پیش پایان یافت، ۲۹۰ نفر جان خود را از دســت 

دادند و بیش از ۵۰۰ نفر زخمی شدند. مقام های دولتی اعالم 
کرده اند که بیشتر قربانیان این بمب گذاری ها را شهروندان 
سریالنکایی تشکیل داده اند و 3۲ تبعه خارجی نیز در جریان 
این حمالت کشته شده اند. در بین کشته شدگان اتباعی از 
آمریکا، انگلیس، ترکیه، هند، چین، دانمارک، هلند و پرتغال 

به چشم می خورند.
دولت سریالنکا »جماعت ملی توحید «را که یک گروه محلی 
است، مســئول حمالت روز یکشنبه در کشور معرفی کرد. 
دولت این کشــور تأکید کرد: ما بر این باور نیستیم که این 
حمالت فقط توسط مجموعه ای از افراد در داخل کشور انجام 
شده باشد، بلکه یک شبکه بین المللی وجود دارد که اگر این 

شبکه وجود نداشت این حمالت انجام نمی شد.
جماعت ملی توحید هنوز مسئولیت این حمالت را نپذیرفته 
اســت اما دولت ســریالنکا این گروه را مقصر این حمالت 
می داند. این گروه متهم به گســترش آنچه که »ایدئولوژی 
تروریسم اسالمی« در سریالنکا خوانده شده، است. عبدالرزاق، 
رئیس این حزب به ظن تحریک نژادپرستی در سال ۲۰۱۶ 
دستگیر شد. کارشناسان امنیتی می گویند این گروه شاخه ای 
از داعش در سریالنکا است و برخی اعضایش برای پیوستن به 

داعش به عراق و سوریه سفر کرده اند.
تاکنون ۲۴ نفر در ارتباط با این حمالت دســتگیر شده اند. 

گفته می شود چند زن نیز عضو این گروه بوده اند. 

بدون تیتر

اتاق فکر

اسپوتنیک:نیروهــای وابسته به دولت وفاق 
ملی موفق شــدند نیروهای تحت امر »خلیفه 
حفتر« فرمانده ارتش ملی این کشور را از جبهه 

جنوبی طرابلس به عقب برانند.
دیلیمیل:رهبر کره شــمالی این هفته به 
منظور دیدار با رئیس جمهور روسیه و احیای 
روابط دوستانه گذشــته میان دو طرف راهی 

مسکو می شود.
گاردین: انتخابات ۲۰۲۰ در آمریکا نشــان 
خواهد داد، آنچه ســبب کناره گیری ترامپ از 
مسند ریاست جمهوری می شود، نکبت اخالقی 

وی است و نه استیضاح نمایندگان کنگره.
الوقت:گروه تروریســتی داعش با انتشــار 
بیانیه ای مســئولیت حمله تروریستی به یک 
مرکز پلیس واقع در استان الزلفی عربستان را 
به عهده گرفت. در این حمله تمام چهار مهاجم 

کشته شدند.
اسکاینیوز: برخی خبرها حاکی از این است 
که رئیس جمهور سابق سودان پس از ابتال به 
سکته خفیف در زندان، در وضعیت نامناسب 

جسمی و روحی به سر می برد.
القدسالعربی:فرانســه پیام اعتراض آمیزی 
به رژیم صهیونیستی در خصوص بلوکه کردن 
بخشــی از اموال فلسطینیان توسط این رژیم 

ارسال کرد.
که  پاولســن«  هولــش  »انــدرس  رویترز:
ثروتمندترین مرد دانمارک محسوب می شود، 
سه فرزند خود را در انفجار های روز یکشنبه در 

سریالنکا از دست داد.

اندیشکده بروکینگز بررسی کرد
ابرهایتوفانزایترامپ

برفرازطرابلس
اندیشــکده  فلتمن، تحلیلگر  جفری  خالدی:
بروکینگز در یادداشــتی تحت عنوان »ابرهای 
توفــان زای ترامپ بر فراز طرابلس« به تشــدید 
تنش هــا در لیبــی و موضع دوگانــه مقامات 
آمریکایــی در قبــال این تحــوالت پرداخته و 
نوشت: وزیرخارجه آمریکا اواخر شب ۷ آوریل با 
صدور بیانیــه ای در مورد افزایش درگیری ها در 
طرابلس هشدار داده و تأکید کرد که واشنگتن 
مخالف اقدامات جنگ طلبانه خلیفه حفتر بوده و 
خواستار توقف سریع عملیات نظامی در پایتخت 
شــد. مایک پمپئو رهبران لیبی را به بازگشت 
به مذاکرات سیاســی با میانجی گری ســازمان 
ملل فراخوانده و خاطرنشــان کرد که برای حل 

مشکالت راه حل نظامی وجود ندارد. 
اما تنها یک هفته بعد، ترامپ با اتخاذ تصمیمی 
یکطرفه این موضوع را به چالش کشید. روز ۱۹ 
آوریل ۲۰۱۹، کاخ ســفید تأیید کرد که ترامپ 
دوشــنبه )۱۵ آوریل( در تماس تلفنی با ژنرال 
خلیفه حفتر ضمن حمایت از وی نقش او را در 
مبارزه با تروریسم و امنیت منابع نفت لیبی به 

رسمیت شناخته است. 
در حالی که کاخ سفید به طور روشن از فرمانده 
ارتش ملی حمایــت می کند، نبــرد طوالنی، 
پیچیده و ویرانگر در طرابلس اجتناب ناپذیر به 
نظر می رسد. ظاهر شدن حفتر به عنوان فردی 
اقتدارگرای وابســته به آمریکا نیز او را به عنوان 
نجات دهنده لیبی مطرح نخواهد کرد. ثباتی که 
ژنرال حفتر وعده می دهد بر نیروی بی رحمانه 
استوار است که سبب افزایش اختالف می شود. 
او به عنوان یک ضد اســالم گرا به غرب اعتقاد 
دارد، اما ارتش به اصطالح ملی او شــامل شبه 
نظامیان و کسانی است که مرتکب نقض حقوق 

بشر شده اند. 
از ســوی دیگر در حالی که حفتر برای سال ها 
حمایت های پنهانی از فرانســه و حمایت های 
آشــکارتری از امــارات و مصــر دریافت کرده، 
بی شک چراغ سبز عربســتان نقش مهمی در 
تصمیم حفتر برای حرکت به ســمت طرابلس 
داشته است. دیدار ژنرال حفتر با پادشاه سعودی 
و شاهزاده محمد بن ســلمان )۲۸ فوریه( او را 
برای تسخیر طرابلس، ترغیب کرد. انگار جنگ 
فاجعه آمیز با هزینه های غیر قابل توصیف انسانی 
در یمــن برای ریاض درس عبرت نبوده و کافی 
نیســت. حفتر به دنبال آن است که یک فرایند 
سیاسی را از طریق نظامی به دست آورده و ادعا 
می کند که می تواند ثبــات را برای لیبی فراهم 
کند. جدا از هزینه های نظامی حتی اگر طرابلس 
تسخیر شود با توجه به عدم محبوبیت حفتر در 
غرب لیبی درگیری ها به پایان نرسیده و کشتار 
ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر پیروزی حفتر به 
احتمال زیاد نیروهای میانه رو را به حاشیه رانده و 
انگیزه افراط گرایان را برای مبارزه تقویت خواهد 
کرد. ما واقعاً نمی دانیم محتوای تماس ترامپ با 
حفتر چه بوده و این چرخش در سیاســت کاخ 
سفید تا چه حد واقعی و عملی است، اما مطمئناً 
افزایش حمالت موشــکی و هوایــی به برخی 
محالت طرابلس کــه پس از این تماس تلفنی 
شکل گرفت، بی دلیل نیست. کاخ سفید با اتخاذ 
ایــن رویکرد به جای خاتمه دادن به تنش ها بر 
آتش جنــگ لیبی خواهد دمید و این در حالی 
است که در شرایط حاضر فقط آغاز گفت وگو و 
برگزیدن یک روند سیاسی می تواند به درگیری ها 
پایان داده و از تبدیل شــدن لیبی به سوریه ای 

دیگر جلوگیری نماید. 
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آتشخشم»بدر«برسرمتجاوزان
هالکت۵۴سعودیدرحمله

موشکیارتشیمن
پرستیوی:یحیی ســریع ســخنگوی 
نیروهــای مســلح یمن اعالم کــرد در پی 
شــلیک یک فروند موشک بالستیک »بدر-
اف« به مواضع مزدوران ســعودی در پایگاه 
»االســتقبال« واقــع در جیــزان، ۵۴ تن از 
نیروهای ائتالف متجاوز کــه ۹ نفر آن ها از 
افسران عربســتانی بودند کشته و ده ها تن 
دیگر زخمی شده اند. ارتش یمن در نخستین 
سالگرد شهادت »صالح الصماد« رئیس شورای 
عالی سیاسی یمن )۲۷ فروردین( از موشک 
بدر-اف رونمایــی کرد. بُرد بــدر-اف ۱۶۰ 
کیلومتر، شعاع انفجار 3۵۰ متر و دقت اصابت 

آن تنها سه متر است. 

دلقکهایترسناکعرصهسیاست
آخرین گزارش ها از انتخابات اوکراین حاکی از آن است که ولودیمیر زلنسکی 
در این انتخابات اعالم پیروزی کرده و در عین حال پترو پوروشنکو شکست 
در انتخابات را پذیرفته است. زلنسکی تا پیش از این در کشورش به عنوان 
یک کمدین شناخته می شد. او در مجموعه تلویزیونی »خادم مردم«، نقش 
معلمی را بازی کرد که پس از اعتراض به فساد در حکومت، محبوبیت یافت 
و  شده  ریاست جمهوری  نامزد  واقعاً  او  حاال  شد.  ریاست جمهوری  نامزد  و 

ناباورانه با بیش از ۷۰ درصد از آرا در صدر قرار گرفته است. 
سیاسی  مقام  مهم ترین  به  دلقک  یک  که  نیست  باری  نخستین  این  البته 
یک کشور دست می یابد. جیمی مورالس رئیس جمهور گواتماال که در سال 
۲۰۱۶ توانست عنان قدرت را از آن خود کند نیز یک کمدین بود. پیشتر 
در اروپا هم »بِِپه گریلو«، دلقک ایتالیایی توانسته بود یک جنبش اعتراضی 
توفق  برای  کاملی  نماد  سیاست  در  دلقک ها  حضور  کند.  هدایت  را  موفق 
را  آن  پای  رد  که  دنیاست. جریانی  عرصه سیاسی  در  نوظهور  یک جریان 
برزیل،  ترکیه،  متحده،  ایاالت  همچون  جهان  نقاط  از  بسیاری  در  می توان 
چه  سیاسی  جریان  این  کرد.  مشاهده  ایتالیا،  و  هند  مجارستان،  لهستان، 
گونه قدیمی و چه نمونه جدید آن، پوپولیسم است که به صورت »رویکردی 
از  نگرانی های آن ها که  به مردم عادی و  برای رسیدگی  سیاسی در تالش 
سوی گروه نخبگان حاکم نادیده گرفته شده«، تعریف می شود. این رویکرد 
گرایی  ملی  نوعی  با  پوپولیسم  رویکرد جدید  در  اما  است،  قدیمی  سیاسی 
ترکیب می شود که با هویت سازی بر مبنای ملیت فرد همراه است و از منافع 
فردی در نادیده گرفتن یا اعمال رنج بر دیگر ملت ها حمایت می کند. این نوع 
جدید از رویکرد سیاسی پوپولیسم ملی گرایانه نامیده شده است. این رویکرد 
سیاسی هیچ ایدئولوژی ای ندارد؛ به این دلیل که شاخصه های چپ و راست 
توأمان در آن دیده می شود که گاهی با یکدیگر در تناقض هستند. تعریف 
کردن این نوع از پوپولیسم دشوار است، به این دلیل که عمده رهبرانی که 
چنین سیاستی را در پیش گرفته اند، حاضر نیستند از این واژه برای تعریف 

رویکرد سیاسی خود استفاده کنند. 
با این حال، پوپولیست معمولی معموالً از »مردم« به عنوان یک نیروی خوب 
یاد می کند و خیلی ساده سعی دارد که نماینده این نیرو که آن را »اکثریت 
خاموش« می نامد، باشد. آن ها مفهوم دیگری هم تحت عنوان »دشمن ملت« 
می روند.  شمار  به  خودخواه  و  فاسد  و  هستند  »نخبگان«  همان  که  دارند 
»نخبه« در این رویکرد سیاسی همان نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و رسانه ای است که به طور عمده به مثابه گروهی همگرا به تصویر کشیده 
گفته  می داند.  مهم تر  و  باالتر  »مردم«  منافع  از  را  خود  منافع  که  می شود 
می شود که ظهور ملی گرایی در حقیقت شورش علیه جهانی سازی است و 
گفته می شود که افزایش نابرابری درآمد، عامل شورش علیه نخبگان است. اما 
وجه دیگر پوپولیسمی که هر روز دامنه نفوذش گسترده تر می شود، فرهنگی 
است و ناشی از روند نابسامانی هویتی است که محصول جهانی سازی فرهنگ 
و یا آمریکایی سازی جهان می باشد. امری که خطرات امواج جهانی پوپولیسم 
با وجود عمر کوتاهشان می توانند تأثیر های  را بیشتر می سازد. امواجی که 

زیانبار طوالنی مدتی داشته باشند.
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عکس نوشت

ضربوشتممخالفبرجستهاردوغان
چند مرد خشمگین در آنکارا به کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه 
خلق ترکیه یورش بردند. این اتفاق در مراســم خاکســپاری یکی از چهار سرباز 
ارتش ترکیه که توسط شبه نظامیان گروه پ .ک.ک کشته شدند، روی داد. نیروهای 
امنیتی بالفاصله وارد عمل شــده و او را از مردان مهاجــم، دور و وارد یک خانه 
می کنند. هر چند قلیچدار اوغلو دو بار از ناحیه سر هدف ضربات مردان مهاجم قرار 
گرفت، اما آسیب جدی ندید. به دنبال انتخابات شهرداری ها که منجر به شکست 
نامزدهای حزب عدالت و توســعه در هر سه شهر بزرگ ترکیه؛ آنکارا، استانبول 
و ازمیر شــد، طرفداران اردوغان خواهان ابطال انتخابات در این شــهرها و بویژه 
استانبول شده اند. این در حالی است که پیروزی نامزدهای حزب جمهوری  خواه 

خلق یک دستاورد بزرگ برای کمال قلیچدار اوغلو محسوب می شود.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
دکترعلیرضارضاخواه

القدسالعربیافشاکردجزئیاتمذاکراتدوحهمشخصشدمخالفانسودانی:
دیگرشوراینظامیانتقالی
رابهرسمیتنمیشناسیم

طالبانبهدنبالخروج
نظامیانخارجی

محدودیتجدیدبنسلمان
برایشاهزادگانرقیب

مهر:سخنگوی ســندیکای معارض سودان 
از تعلیق مذاکرات با شــورای نظامی انتقالی 
خبر داد. محمد عبدالعزیز با بیان اینکه دیگر 
شــورای نظامی را به رسمیت نمی شناسیم، 
گفت: ما بر ســر درخواســت ملت سودان 
مبنی بر تحویل دادن قدرت به مردم معامله 
نخواهیم کرد. رئیس شورای نظامی سودان اما 
با تأکید بر ضرورت توافق سیاسی گفت: »اگر 
احزاب بر سر دولت انتقالی به توافق برسند، 
قدرت را فوری تحویل می دهیم«. بسیاری از 
معترضان پس از سقوط دولت »عمر البشیر« 
هنوز به خانه هایشــان باز نگشته و خواستار 

برچیده شدن شورای نظامی هستند. 

تسنیم:سخنگوی سیاسی طالبان تأکید کرد 
که دور آتی مذاکرات با آمریکا بر جدول زمانی 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان متمرکز 
خواهد بود. به گفته »ســهیل شهین« در دور 
قبلی، طرفین درخصوص خروج همه نیروهای 
خارجی توافق کردنــد و اکنون بحث درباره 
جزئیات اســت. این سخنگوی طالبان افزود 
که بــه ازای خروج نیروهای خارجی، طالبان 
نیز متعهد خواهد شد که مانع از سوءاستفاده 
گروه های تروریســتی از خاک افغانســتان 
بــرای حمله به دیگر کشــورها شــود. دور 
بعدی مذاکرات طالبان-آمریکا قرار است در 

هفته های پیش رو در دوحه قطر برگزار شود.

ایسنا:القدس العربی فاش کرد که ولیعهد 
عربستان تصمیم گرفته به شاهزاده هایی که 
در وفاداری آن ها شــک دارد تا زمان بسته 
شدن پرونده جمال خاشقچی اجازه خروج از 
کشور را ندهد. ازجمله شاهزاده های مذکور، 
افرادی هستند که سال ۲۰۱۷ به اتهام فساد 
در هتل ریتز کارلتون بازداشت شدند که در 
رأس آن ها ولید بن طــالل، تاجر میلیاردر 
قرار دارد. محمد بن سلمان قصد دارد با این 
کار شــاهزاده ها را از یکدیگر دور کند. وی 
همچنیــن بیــم آن را دارد که غرب از قتل 
خاشقچی استفاده کرده و با کمک برخی از 

شاهزاده ها وی را از قدرت کنار بگذارد.
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