
 
رونمایی از2 اثر شیخ بهایی 

و تعدادی از اسناد کهن آستان قدس رضوی

در پنجمین برنامه از سه شنبه های فرهنگی حرم صورت گرفت
 آستان  پنجمین برنامه از سلسله برنامه های 
سه شنبه های فرهنگی مربوط به مراسم رونمایی 
از دو نسخه تألیفی و وقفی شیخ بهایی و تعدادی 
از اسناد کهن آستان قدس رضوی روز گذشته در 

گنجینه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری حرم 
مطهر رضوی برگزار شد. در این مراسم از دو اثر 
نفیس »مشرق الشمسین و اکسیرالسعادتین« و 

 ............ صفحه 3»شرح اعمال الهندسیه« ...

پدر، عشق، پسر مهدویت و جریان های انحرافی
والیت، اساسی ترین

مسئله تمدنی معاصر ماست
15 11 11

گفت وگو با امیر داسارگر، کارگردان »منطقه پرواز ممنوع« 
نخستین اثر سینمایی نوجوان در حوزه مدافعان حرم

مواجهه با سوءاستفاده از اعتقاد به منجی
در گفت وگو با حجت االسالم حجامی

گفتاری از آیت اهلل اراکی درباره حکومت ولی عصر)عج( 

 : a  پیامبر
پرهیزگارترين 

مردم كسي است 
كه حق را بگويد، 

چه به نفع وي باشد 
و چه به ضرر وي 

شیخ صدوق
 االمالي، ج 27، ص4
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 سخنگوی جدید دستگاه قضا در نخستین نشست خبری: 

قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن بزودی اجرا می شود

امکان به صفر رسیدن 
صادرات نفت ایران وجود ندارد

ایستاده 
درگرای 

صفر نفتی

 اخبار  سخنگوی جدید قوه قضائیه از انتصاب حجت االسالم مرتضوی مقدم به ریاست 
دیوان عالی کشــور با حکم آیت اهلل رئیسی خبر داد.غالمحسین اسماعیلی در نخستین 
نشست خبری و مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه، با بیان اینکه رئیس پیشین دیوان عالی 
کشــور به افتخار بازنشستگی نائل شده است، گفت: نکته مهم این انتخاب این است که 
رئیس جدید دیوان عالی کشور از درون دستگاه و از مجموعه قضات دیوان عالی کشور 
انتخاب شده اســت. اسماعیلی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در رأس دستگاه قضا 
خاطرنشان کرد: آیت اهلل آملی الریجانی پس از 10 سال خدمت در دستگاه قضا حسب 

االمر مقام معظم رهبری بنا شد در تشخیص مصلحت نظام...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر میثم ظهوریان 

شفافیت، تعارض منافع و گزارشگری فساد سه ضلع مثلث مردمی سازی سالمت 
اداری و مبارزه با فساد در سازمان های بخش عمومی را شکل می دهند. شفافیت 
زیرساخت های اطالعاتی مشارکت مردم را ایجاد می کند. مدیریت تعارض منافع 
بستر قانونی این امر را فراهم می کند و گزارشگری فساد نیز جنبه های انگیزشی و 

حمایتی این امر را تقویت می کند...

گام های مردمی سازی سالمت اداری 
در آستان قدس رضوی 
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 اقتصاد  بر اســاس آخرین گــزارش آژانس 
بین المللی انرژی در مورد وضعیت بازار انرژی 

جهان، آمار مربوط به...

کارشناسان از نیازهای روانی و 
اجتماعی آسیب دیدگان سیل 

اخیر می گویند 

فوران موج 
سیالب ها بر روح و 

روان آدم ها

محمود عباس 
شناسایی »اسرائیل« را 

لغو می کند

چرخش 
دیپلماتیک 

فتح
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 8

به دلیل تخریب پل » کاکا رضا « 
در لرستان و خأل نظارت رقم خورد

مرگ سازه های 
غیر اصولی 

زیردست و پای 
سیل
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آگهی خرید و راه اندازی یک دستگاه 
دیگ آب گرم فوالدی بیمارستان چناران

سازمان موقوفات ملک
 شرح در صفحه 3
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آگهی مزایده 
این موسس��ه در نظر دارد یک حلقه چاه عمیق آب )ش��ماره 4( با دبی مجاز 
25لیت��ر بر ثانیه ب��ه انضمام 80 هکتار اراضی زراع��ی در پالک 34 اصلی 
بخش 5 سمنان موسوم به روستای السجرد به صورت اجاره 5 ساله با مبلغ 
اجاره س��ال اول 2/000/000/000  ریال و اجارات سال های بعد با افزایش   
10 % نس��بت به مبلغ س��ال قبل جهت انجام کش��ت زراعی ب��ه متقاضیان 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند پس از بازدید پیش��نهادات خود را به 
انضم��ام یک فقره چ��ک تضمینی معادل 20 % قیمت پیش��نهادی در پاکت 
سربسته تا پایان وقت اداری مورخ     98/2/9      به دفتر موسسه واقع در 
میدان س��عدی دامغان تحویل و رسید دریافت نمایند. در صورت انصراف 
برنده مزایده ودیعه به نفع موسس��ه ضبط خواهد شد و موسسه در قبول 

یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
تلفن تماس : 35225311-16 – 023

 موسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان - مرکز دامغان 
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قسمت دهم از سفرنامه نویسنده قدس  به  همسایه شرقی

زندگی به سبک پاکستان
یادداشتی از محمد حسین جعفریان/ نگذاریم این فرصت طالیی را از ما بدزدند!
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

  امیر حاتمی: ترامپ امنیت جهان را با مخاطرات جدی مواجه کرده
اخبار: وزیر دفاع در حاشیه هشتمین کنفرانس ساالنه امنیت بین المللی که در روسیه در حال برگزاری است، با بیان اینکه  امروز مهم ترین موضوع ترامپیسم در جهان است که  یک ویژگی شبیه نازیسم دارد، گفت: 

ترامپ با ویژگی هایی مثل خودخواهی، ظلم و زیر پا گذاشتن اصول انسانی و قواعد بین المللی امنیت جهان را با مخاطرات جدی مواجه کرده است .

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

 سیاست/  آرش خلیل خانه  سخنگوی 
جدید قوه قضائیه از انتصاب حجت االسالم 
مرتضــوی مقدم به ریاســت دیوان عالی 

کشور با حکم آیت اهلل رئیسی خبر داد.
غالمحسین اسماعیلی در نخستین نشست 
خبری و مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه، 
با بیان اینکه رئیس پیشــین دیوان عالی 
کشور به افتخار بازنشستگی نائل شده است، 
گفت: نکته مهم این انتخاب این است که 
رئیس جدید دیوان عالی کشــور از درون 
دســتگاه و از مجموعه قضات دیوان عالی 

کشور انتخاب شده است.

 آغاز اجرای سند تحول 
در دستگاه قضایی 

اســماعیلی با اشــاره به تغییرات صورت 
گرفته در رأس دســتگاه قضا خاطرنشان 
کرد: آیت اهلل آملــی الریجانی پس از 10 
سال خدمت در دستگاه قضا حسب االمر 
مقام معظم رهبری بنا شــد در تشخیص 
مصلحت نظــام، خدمت به نظام و انقالب 
را ادامــه بدهند و آیت اهلل رئیســی که از 
فرزندان دستگاه قضا و یک تجربه ممتد در 
دستگاه قضایی کشور و برخوردار از تجربه 
و تحصیالت عمیق حوزوی و دانشگاهی و 
آشــنا به زوایای کار در قوه 
قضائیه بودند، از سوی مقام 
معظم رهبری به این سمت 

منصوب شدند.
وی افزود: تفاوت این انتصاب 
با چند انتصاب پیشین این 
بود که رئیس دســتگاه قضا 
برای نخســتین بــار از دل 
که  شــد  انتخاب  مجموعه 
هم برای همکاران ما نشاط 
ایجاد کرد، هم ایشان نیازمند 
دوره شــناخت نبودند و از 
آغازین روز مأموریت کار را 

در دستگاه قضا آغاز کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: 
برنامه ای که آیت اهلل رئیسی به مقام معظم  
رهبری تقدیم کردند، از آن به نام ســند 
تحول می تــوان نام بــرد و محوری ترین 
بخش های این برنامه عبارتند از بیانیه گام 
دوم انقالب، اعتمادســازی در بخش های 
مختلف جامعه، کاهش حجم پرونده های 
قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش 
ورودی پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، 
ســالمت، عزت و کرامت قاضی و دادگاه، 
برخورد قاطعانه با مفاسد درون سازمانی و 
برون سازمانی، احیای حقوق عامه و تکریم 

مراجعان و... . 

 قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن 
بزودی اجرا می شود

ســخنگوی جدید دستگاه قضا در پاسخ 
به پرسشی درباره اجرای قانون رسیدگی 
به اموال مسئوالن گفت: ریاست پیشین 
قوه  قضائیه معتقد بود قانون ابهام دارد و 
باید ابهامات آن برطرف شود، اما رئیس 

جدید قوه قضائیه معتقد است که با وجود 
ابهامات، قانون باید اجرا شــود؛ بنابراین 
مقدمات اجرای قانون فراهم شــد و در 
همین مدت که بیش از یک ماه اســت، 
ایــن موضوع در دســتور کار قرار گرفته 
و آییــن نامه اجرایی آن تدوین شــده و 
ان شاء اهلل بزودی با ابالغ آیین نامه اجرایی 
این قانون، اجرای آن آغاز شود؛ البته به 
موازات آن موضوع رفع ابهام قانون دنبال 

خواهد شد.
اسماعیلی در پاســخ به پرسش خبرنگار 
قــدس در مورد آخریــن وضعیت پرونده 
دکل نفتی و انتقادهایی که در مورد نبود 
تناســب میان احکام متهمان آن با ارزش 
باالی پرونده مطرح شــده، اظهار داشت: 
این پرونده در روزهای پایانی سال گذشته 
در دادگاه اقتصــادی و نه دادگاه ویژه و در 
دادگاه کیفری ۲ منتهی به صدور رأی شد 

که این رأی بدوی است.
وی با بیان اینکه برخی متهمان سه سال 
و برخی یک ســال و 6 مــاه محکومیت 
گرفته اند، افزود: در مورد نبود تناســب 
میــان حکم و ارزش پرونده، بر اســاس 
مواد 673 و 674 قانون مجازات اسالمی 
در مــورد جرم خیانت در امانت، میزان و 
ارزش مال تأثیری در مجازات ندارد و در 
قانون برای این عنوان اتهامی مجازات از 
6 ماه تا سه ســال حبس در نظر گرفته 
شده اســت و قاضی بر این مبنا حداکثر 
مجازات اعمالی در قانــون را حکم داده 

است.
ســخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اما در 
مورد اینکه این پول یا دکل نفتی چه شد 
و ضــرر و زیان آن، باز برای اینکه دادگاه 
بتوانــد به جنبه مالی پرونده رســیدگی 
کنــد، نیاز اســت که ذی نفــع عالوه بر 
شکایت کیفری دادخواست مطالبه ضرر 
و زیان را هم تا پیش از نخستین جلسه 
دادگاه ارائه دهد که در این مورد شرکت 
تأسیســات دریایی چنین دادخواستی را 

به دادگاه نداده است.
وی افزود: البته چون این قرارداد بین المللی 
بوده، شرکت مذکور بر اساس مفاد قرارداد، 
شــکایتی را در این مورد به محکمه ای در 
انگلســتان ارائه داده و از این طریق اقدام 

کرده است.

 متولی اصلی نظارت بر درآمد 
پزشکان نهادهای غیرقضایی هستند

وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
اقدامات قوه قضائیه در رابطه با شفاف سازی 
درآمد پزشکان و استفاده آن ها از دستگاه 
کارتخوان که در الیحه بودجه 98 به قانون 
تبدیل شده، چیست؟ اظهار کرد: اینکه در 
قانون بودجه 98 چنین حکمی آمده یا نه 
باید دید متولی آن کیست و ضمانت اجرای 

آن چیست.
اســماعیلی افزود: از منظر اینکه درآمدها 
باید شفاف باشــد تا دولت بتواند مالیاتی 
را از فعــاالن عرصه مختلف دریافت کند، 
نیازمند هستیم که تمام داد و ستدها در 
شبکه بانکی کشور انجام شود و دولت هم 
بتواند ســهم مالیات را منطبق با عملکرد 

واقعی دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از موارد را باید 
عالوه بر سازمان مالیاتی، خود نظام پزشکی 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
ما تعقیب کنند و بعضی دیگر حسب مورد 
در صالحیت ســازمان تعزیرات حکومتی 
اســت که زیرمجموعه وزارت دادگستری 
است. توصیه ما به دادستان های کل کشور 
این است که حقوق عمومی مورد تضییع 
قــرار نگیرد و از آن دفــاع کنند تا حقوق 

شهروندان ضایع نشود.

 100 هزار زندانی
 مشمول عفو رهبری شدند

غالمحسین اسماعیلی اظهار کرد: نزدیک 
به 100 هــزار نفر از زندانیان مشــمول 
عفو مقام معظــم رهبری قرار گرفتند که 
حدود 60 هزار نفر از زندان آزاد شــدند و 
حدود 40 هزار نفر نیز تخفیف و تقلیل در 

محکومیتشان صورت گرفت.

 نقش مرجان شیخ االسالمی 
در پرونده پتروشیمی

اســماعیلی در مــورد ادعــای مرجــان 
شیخ االســالمی مبنی بــر بی گناهی در 
اتهاماتــش در پرونده شــرکت بازرگانی 
پتروشیمی، با اشــاره به اینکه حکم این 
دادگاه هنوز صادر نشده و مرجع اظهار نظر 
در این باره دادگاه است، گفت: ایشان جزو 
متهمان پرونده است و کیفرخواست پرونده 

او صادر شــده و ایشــان پیش از تشکیل 
پرونده از کشــور خارج شده است. اکنون 
دادگاه به اتهام ایشان رسیدگی می کند و 
پس از صدور رأی نتیجه اعالم خواهد شد.

 محکومیت بیش از ۸0 نفر 
در دادگاه های ویژه اقتصادی

وی ادامه داد: مجموعه قوه قضائیه بویژه 
شعب ویژه رسیدگی به پرونده اخاللگران 
اقتصــادی با صالبت و بــدون هیچ گونه 
اغماضی رســیدگی به ایــن پرونده ها را 
ادامــه می دهد و در حــد فاصل آخرین 
نشســت خبری حجت االسالم محسنی 
اژه ای تاکنون که بنده در خدمت شــما 
هســتم، شــعب ویژه بیش از 80 نفر از 
اقتصــادی، پولی،  اخاللگــران در نظام 
بانکــی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم 
کردند و احکام قطعی آن ها صادر شده و 

در مرحله اجراست.

 احضار سعید قاسمی
 با شکایت هالل احمر و سپاه

اســماعیلی در پاســخ به این پرسش که 
شکایتی علیه ســعید قاسمی از نظامیان 
سابق که مدعی ارائه آموزش های نظامی 
در بوسنی در پوشش هالل احمر شده بود، 
در دستگاه قضایی ثبت شده است؟ اظهار 
داشت: شــکایت هالل احمر و سپاه از این 
فرد صورت گرفته و به بازپرسی ارجاع شده 
اســت و در مرحله رسیدگی است. ایشان 
احضار شده و تحقیقات بدون اغماض و با 

قاطعیت انجام می شود. 

 نسرین ستوده مغلطه می کند
سخنگوی دستگاه قضا درباره مانور تبلیغاتی 
رسانه های بیگانه در روزهای اخیر در مورد 
نسرین ستوده و اتهامات وی نیز با بیان اینکه 
این ماجرا یک بازی است که به راه انداخته 
شده، گفت: برابر ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی، کسانی که اتهامات متعددی داشته 
باشند، دادگاه برای هر اتهام، مجازات تعیین 
می کند. با این حال باالترین حکم مبنا قرار 

گرفته و اجرا می شود.
وی افزود: این متهم اجماالً دانش حقوقی 
دارد، اما به جای شفافیت مغلطه می کند. 
رأی صــادره برای این فــرد هنوز قطعی 
نیست و اگر اظهار نظری صورت می گیرد، 
باید بر اســاس رأی قطعی باشد. اگر خود 
ایشان و یا وکیلشان درخواست تجدید نظر 

داشته باشند، شاید تقلیل پیدا کند.

 هدایتی بدهی اش را نداده
غالمحســین اســماعیلی در خصــوص 
اظهارات حسین هدایتی در مورد پرداخت 
بدهی هایش اظهار کرد: تا این ساعت بدهی 
ایشان پرداخت نشده و دادگاه ایشان ختم 
رســیدگی را اعالم کرده است. وی افزود: 
دادنامه دادگاه در حال صدور اســت و به 
محض صدور نســبت به اعالم نظر دادگاه 

و اطالع رسانی عمومی اقدام خواهد شد.

سخنگوی جدید دستگاه قضا در نخستین نشست خبری:

قانون رسیدگی به دارایی مسئوالن بزودی اجرا می شود

 تورم این قدر زیاد بوده اســت که تأمین اجتماعی افزایش نرخ بیمه را از ۲0 
درصد به 40 درصد افزایش داده اســت، آیا اگر این ســازمان به ۲0 سال پیش 
برگردد با مشتریان خود همین کار را خواهد کرد، آیا این کار ضربه به کارگاه های 

تولیدی و بیکاری نیست؟ 09350003571 
 چند روز دیگر ماه مبارک رمضان شــروع می شود ولی کشور همچنان دچار 
سوءمدیریت دولت است و معلوم نیست بحران گرانی ارزاق عمومی که ازهم اکنون 
شروع شده چطور مدیریت می شود و قطعاً دولت مثل بحران مرغ و پیاز و میوه 

بازار را رها می کند.09360006158 
 یکی به همین وزیر جوان بگه که فاتحه اینترنت روخونده، همش قطع و وصل 
میشه، فقط این وزیر جوان بلد گران کنه وگرنه قیافه حق به جانبش همه سیاست 

است. 09390001288  
 پرسیدم چکار میکنی؟ آهی کشید گفت برای یک لقمه نون حالل از صبح تا 
شب میدوم، مستغالت کلبه محقر ۲50 متری 3 تومنی میگیرم، مغازه رو شاگرد 
گذاشتم 4 تومنی دشت میکنم، توی شرکتی قراردادی ماهی ۲ تومن میگیرم، 
چندر غاز توی بانک گذاشتم هفت هشت تومنی سود میگیرم، با پول توجیبی 
ماشین، دالر، سکه و زمین خرید و فروش میکنم، آخرشم گفت: خودت که میدونی 
آب باریک حقوق بازنشستگی ۲/5 میلیون افاقه نمیکنه و کفاف زندگی نمیده، 
چکار کنیم؟ با این شرایط سخت ساختیم! با خودم گفتم: خدایا! این آب باریک 

رو سیالب نکنی یه وقت بنده خدا ممکن غرق بشه!09150007819 
 حاال که دولت قیمت مرغ را طی ماجراهایی به مرز 11 هزار تومان افزایش داد 
چرا نظارتی بر قیمت قطعات مختلف مرغ نمی کند؟ بال مرغ 14 هزار، پاچینش 
15 هزار و جگــرش 4000 تومان و پای مرغ 8000 تومان! یعنی همان قیمت 

زمان گرانی؟ و کاهشی نداشته؟ 09350006235 
 آزمون زبان انگلیسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای دارندگان 
مدرک کارشناســی ارشد، باید در اردیبهشت 98 برای داوطلبان آزمون دکتری 
برگزار می شد ناگهان به بعد ماه رمضان موکول شد! یعنی به بعد مصاحبه دکتری! 
در مصاحبه هر کس گواهی قبولی زبان انگلیســی ارائه کند هشت امتیاز دارد. 
گنــاه دختر من که آزمون زبان ناگهان به بعــد ماه رمضان یعنی بعد مصاحبه 
افتاده چیست؟ که حقش ضایع می شود. باید این هشت امتیاز به این داوطلبان 
هم داده شود. کســانی که قبالً آزمون انگلیسی داده اند، چرا با هشت امتیاز در 
مصاحبه جلو می افتند؟! دخترم چقدر برای آزمون انگلیســی زحمت کشید، و 
من بازنشسته هم برای کالس های انگلیســی او هزینه کردم! همه به باد رفت! 

 09150000934
 روس ها در ســوریه از جان و مــال هزینه کردند، اجاره بنــدر خیلی دور از 
ذهن نیســت، ولی شــبیه آن برای هندوستان و افغانســتان جای فکر دارد؟ 

09150009278
 با این حجم آب شیرین به جای نفت آب با نفتکش با کشورهای حاشیه خلیج 

فارس تهاتر شود.09390003058

نگذاریم این فرصت طالیی را 
از ما بدزدند!

عمران خان ســفرش را از مشهد شروع کرد 
و این می توانســت برای این سرزمین و این 
شــهر مزایایی به یادماندنی داشته باشد. از 
تولیت تا شورای شهر تا استانداری تا مراکز 
مربوط به اتباع و نهادهای امنیتی و حوزه های 
دور و دراز فرهنگی همگی می توانســتند در 
همان مدت کوتاهی که ایشان اینجا بود، بار 
هماهنگی و همکاری چند ساله ای را ببندند. 
شاهراه این ارتباط که به مذاق هر دو سو نیز 
خوش بیاید، می توانســت بزرگراه فرهنگ 
و تجارت باشــد. نقاط اصلی ضعف دو ملت 

بزرگ ایران و پاکستان.
برخــی بر آن بودند کــه در این مدت کوتاه 
حضور و اقامت، طرح همــه این مقوالت از 
زیارت تا امنیــت مرزها و تبادالت اقتصادی 
متأثر از تحریم ها تا نقش اقتصادی مشهد و 
کالنشهری تا این اندازه از اهمیت در مسیر 
میلیون ها زائر پاکستانی از کویته به شمال و 
سپس به سمت قم و در ادامه کربال و نجف 
طرح هایــی را روی میز بیاورند که یک بازی 
شیرین برد- برد را رقم بزنند و نقطه عطفی 
در تحــول پایتخت فرهنگی ایــران و بلکه 
منطقه در عصر تحریم باشــد و البته شدنی 

بود. هر دو طرف هم سود می بردند.
گروهــی از ابتدا آیه یــأس می خواندند. این 
سفر به مشهد ایشان تشریفاتی است. برای 
احترام به قهرمان ملی پاکستانی مدفون در 
آرامستان رضوی است و بیشتر مصرف داخلی 
دارد و این هــا از ما به عنوان کارت های بازی 
خودشــان در داخل و برکشــیدن حزبشان 
بهره می برند. آن ها پافشاری می کردند چون 
عمران خان ســفرش را از مشهد آغاز کرده، 
هدفش آن بوده که از فردا عده ای سنگ او را 
به سینه بزنند که وامدار شیعیان است و بچه 
حزب اللهی ها اینجا سنگش را به سینه بزنند 

و عمران خان، عمران خان کنند.
قصد ندارم این بحث بیهــوده را ادامه دهم، 
ما مراودات و مجاورات عمیقی با اســالم آباد 
داریم. سال هاست که داریم. از عهد طاغوت و 
پدرش و حتی قاجار تا امروز در تاریخ مدرن 
این برادران و تقســیم عملی قدرت میان دو 
حزب همواره اگر ایــن احزاب تا دریدن هم 
پیش رفته اند، در دو نقطه اشتراک نظر داشته 
و مابقی سیاست خارجی آن ها بر این محور 
چرخیده اســت. رویارویی بــا هند و حفظ 
کشــمیر و دیگری آمادگــی معامله با دیگر 
دول برای ناامن کردن مرزهای جنوب شرق 
ما در ازای امتیازات سنگین از طرف مقابل، 
این معامله را آن ها با افغانســتان هم کرده و 
می کنند. اما در آنجا کفگیر به ته دیگ خورده 
و برعکس اینجا در بانک های ثروتمند یکی 
یکی دارد به روی اسالم آباد گشوده می شود.

همه جهان می دانند بخشی از بودجه و درآمد 
پاکستان از این راه است. چرا ما در موقعیت 
تاریخی و برهه ای حساس قرار گرفته ایم که 
هم در مشهد و هم در سطح ملی قادریم این 
شطرنج رنج آور چند ده ساله را که هر بار به 
شهادت عزیزترین جوانان ما در جنوب شرق 
و با شارژ ریاض صورت می گیرد، پایان دهیم 
و مشهد را نیز قطب اقتصادی این ها کنیم، 
همــان گونه که چابهــار را قطب اقتصادی 
افغانســتان و هندی ها کردیم، آن است که 
عمران خــان یک سیاســتمدار تاجر نظیر 
اغلب سیاستمداران سنتی این کشور نیست 
که آمده باشد تا از قبل حزبی چند میلیارد 
دالری در معاملــه با عرب هــا و غربی ها به 
جیب بزند و نظیر اسالفش برود پی عشق و 
حالش. او دست کم تا حاال نشان داده آبادانی 
پاکستان برایش مهم است. دیگران خط لوله 
صلح را تا مرز بــا وعده هایی که به ما دادند، 
تحریکمان کردند تا بکشیم. میلیاردها دالر 
خرج کردیم، اما با یک اشاره سعودی ها همه 

چیز هوا شد!
تــا ریــاض و ابوظبی و کویت و از آن ســو 
غــرب این مرد را که ورزشــکاری از میدان 
کریکت به سیاســت آمده را نبلعیده اند باید 
او را دریابیم. او نســبت به پیشینیان خود 
سالم تر است. ما یک بازار باالی ۲00 میلیون 
نفری در آنجا داریم که عراق و افغانســتان 
و آذربایجان و تمام دیگر همســایگان ایران 
را در خــود هضــم می کند. وقتــی اقتصاد 
ما تا این حد بــه روابط تجاری 1۲ میلیارد 
دالری اش با عراق دلخوش است و نصف این 
با افغانستان، پس اگر روابط با پاکستان بهینه 
شــود، ببینید در چه بهشتی در این جهنم 
تحریم به روی ما باز می شود. دیپلمات های 
ما منتظر چه هستند؟ تولیت آستان قدس 
رضوی تأکید کردند بیشتر زائران خارجی ما 
از پاکستان اســت. کشوری با ۲۲0 میلیون 
نفر جمعیت که قریب به اتفاق آن از شیعه و 
سنی شیفته اهل بیت)ع( هستند، اگر ساالنه 
30 میلیون زائر به ایران بفرستند، می توانید 
حدس بزنید این یعنی چه؟ این یعنی ترک 
برداشــتن دیوارهای تحریم، و این اصاًل کار 
دور و سختی نیست. عمران خان مثل یک 
کاغذ پاک است؛ چون سوابق حزبی دوگانه 
را ندارد. بسیار به ایران عالقه دارد. شما را به 
خدا تا او را به ما بدبین نکرده اند، دریابیدش. 
نگذارید دشــمنان فراوان مــا این موقعیت 

طالیی را از ملت ایران بربایند.

صدای مردم   

خبــــــر

واکنش وزیر راه به تخریب پُل ها در سیل اخیر
قصور از طرف پیمانکاران نیست

اخبار: محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
در گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری 
فارس در مورد اینکه آیا در مناطق سیل زده 
با پیمانکارانی که پل های ساخته شده توسط 
آن ها ریخته شده و قصوری در کارشان است، 
برخورد صورت می گیرد یــا خیر؟ گفت: تا 
آنجایی که ما بررســی کردیم، هیچ پلی به 
خاطر ضعف ســاخت)در مناطق سیل زده( سقوط نکرده است. پل یک آبراه است، آب 
یک راه دارد؛ آب از راه خودش بیاید از زیر پل رد می شود، مگر اینکه از میزان پیش بینی 
یعنی دهانه ای که برای آن در نظر گرفته شــده فزونی پیدا کرده باشد. آب )در برخی 
مناطق ســیل زده( سه برابر استطاعت پل بوده است؛ طبیعی است که آب پل را برده 
است. دوم اینکه بستر رودخانه، بستری نبوده که بتواند آب را نگه دارد؛ بنابراین آب از 
پشت پل هم رفته است. وقتی آب از پشت پل حرکت کند، تکیه گاه و کوله را با خودش 
می برد که موجب سقوط پل می شود. همه این ها در بررسی های فنی انجام شده است. 
در اســتان لرستان یا ایالم که سیل سنگین داشته ایم، حدود 5 متر شمع پل شسته 
و کنده شــده است، اگر این پل شمع نداشت، طبیعی است پل سقوط می کرد، البته 
پل های قدیمی هم داشتیم که شمع کوبی نداشته است و پلی که شمع کوبی نشده و 

ریشه بلند ندارد مقاومتش کمتر است همه این ها حساب و کتاب دارد.

تجمع دانشجویان و طالب علیه روند خصوصی سازی
»پوری حسینی« عزل و محاکمه شود

اخبار: روز گذشته جمعی از دانشجویان و طالب در اعتراض به عملکرد سازمان خصوصی 
ســازی تجمع کردند. بنا براین گزارش این تجمع با عنوان » نه به خصوصی ســازی 
افسارگســیخته« در مقابل وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد. تجمع کنندگان با 
پوشــیدن لباس کار حمایت خود را از کارگرانــی که به دلیل برخی واگذاری ها دچار 
مشــکل شده اند اعالم کرده و همچنین با در دست داشتن پالکاردهایی اعتراض خود 
را به خصوصی  سازی های صورت گرفته نشان دادند. دانشجویان و طالب پالکاردهایی 
در دست داشتند که روی آن شعارهایی همچون »واگذاری غیرشفاف، اقدام علیه تولید 
ملی«، »بصیرت یعنی شنیدن صدای استخوان کارگر« و »آنان که در خانه شاهانه اند، از 

درد ملت همه بیگانه اند« نوشته شده است.
تجمع کنندگان در پایان با قرائت بیانیه ای مطالبات خود را اعالم کردند: عزل و محاکمه 
رئیس متخلف و نااهل سازمان خصوصی سازی، شفافیت قراردادهای واگذاری شرکت ها، 
بازپسگیری شرکت هایی که به صورت رانتی به افراد نا اهل واگذار گردیده، ورود جدی 
قوه قضائیه به مقوله واگذاری ها و اجرا شدن اشد مجازات برای متخلفان، اصالح قانون 
واگذاری شرکت ها توسط مجلس و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد 

ناظر به پرونده خصوصی سازی.

حدادعادل مطرح کرد
حمایت ایران از اقدام چین در احیای جاده ابریشم

اخبار: غالمعلی حداد عادل عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام که در رأس 
هیئتــی بلندپایه از این نهاد برای شــرکت در دومین اجالس جهانی طرح »یک 
کمربند، یک جاده« به پکن ســفر کرده اســت، با »سونگ تائو« وزیر بین الملل و 
نماینده ارشــد حزب حاکم چین دیدار کرد. در این مالقات که در محل وزارت 
امور بین الملل حزب حاکم چین برگزار شــد، حداد عادل ضمن تبریک برگزاری 
دومین اجالس طرح » یک کمربند، یک جاده« )احیای جاده ابریشم( و تشکر از 
همدردی چین با ایران در وقایع ســیل اخیر، گفت: » اراده ایران، داشــتن روابط 
جامع، با ثبات، درازمدت و راهبردی دو کشــور اســت؛ چرا که ایران و چین، دو 
تمدن کهن و آســیایی اند که چندین هزار ســال است به همین نام در این قاره 
حضور داشته و امروز هم رابطه تاریخی با یکدیگر را ادامه می دهند«. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی ایران در طول 
تاریخ، کشورمان را حلقه ای مهم و مؤثر از جاده ابریشم خواند و افزود: »اقدام رئیس 
جمهور چین در احیای جاده ابریشــم برای ملت ایران معنادار و مورد استقبال و 

حمایت جمهوری اسالمی است«.

وزارت کشور عربستان سعودی از اعدام ۳۷ نفر را با ادعای تروریسم خبر داد
32 تن از شیعیان در میان اعدام شدگان

فارس: وزارت کشور عربستان سعودی با صدور بیانیه ای گفت که حکم اعدام 37 
متهم به تالش برای انجام اقدامات تروریستی را اجرایی کرده که برخی منابع خبری 

از شیعه بودن 3۲ نفر از اعدام شدگان خبر می دهند.  
به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان »واس«، در این بیانیه آمده است: »37 شهروند 
ســعودی به اتهام تشکیل هسته های تروریستی، اخالل در امنیت عمومی و ایجاد 
فتنه های طایفه ای و ناامنی در کشور و آسیب زدن به صلح و امنیت اجتماعی اعدام 
شــدند«. وزارت کشور عربستان تاکید کرد که »این اعدام ها در مناطق ریاض، مکه 
مکرمه، مدینه منوره، القصیم، عسیر و منطقه الشرقیه صورت گرفته است«. فعاالن 
شبکه های اجتماعی و کاربران اینترنتی عربستان سعودی می گویند که 3۲ نفر از 
اعدام شــدگان، از شیعیان منطقه قطیف و رجال دین و طالب علوم دینی منطقه 
شرقیه هستند. »ثوار الشیخ الشهید النمر« هم شیعه بودن 3۲ نفر از افراد اعدام شده 

را تائید کرده است.

شماره پیامک: 30004567

با موافقت نمایندگان مصوب شد

تجمیع آرای نامزدهای مجلس به صورت استانی و تناسبی

خبر

 گروه سیاسی/ مســعود بصیری  نمایندگان مجلس دیروز 
دو مصوبه مهم در صحن علنی داشــتند. یکی برگزاری انتخابات 
مجلس به صورت »استانی« و »تناســبی« و دیگری بررسی طرح 
اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان 
سازمان تروریستی توسط ایاالت متحده آمریکا. مصوبه نخست که 
مدت ها بود با حاشیه های جدی مواجه شده بود و در ظاهر مخالفان 
جدی داشت، رأی الزم را کسب کرد و سرانجام نمایندگان مجلس 
در جریان بررســی طرح اصالح قانون انتخابات مجلس به ماده ای 
رأی دادند که در آن شــمارش و تجمیع آرای نامزدهای انتخابات 
مجلس شورای اسالمی به صورت استانی و تناسبی خواهد بود. بر 
این اساس از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفاً نامزد یا نامزدهایی که 
حداقل 15 درصد از آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده اند، 
مجاز به کسب حوزه استانی و تناسبی می باشند و همچنین درصد 
کســب آرای فهرست های احزاب، جبهه ها و نامزدهای مستقل از 
کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، مالک تخصیص 

کرسی در مجلس شورای اسالمی می باشد.

 تناسبی در کار نیست
مخالفان این طرح معتقدند اصالً این مصوبه سبب تناسبی شدن 
انتخابات نخواهد شد. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان 
اینکه برداشــت های مختلفی از تناسبی شــدن انتخابات توسط 
نمایندگان را شــاهد هستیم، گفت: این طرح فردا کشور را با یک 
انتخابات به هم می ریزد؛ چراکه در این مصوبه تناسبی بین لیست ها 
برقرار نیست و تناسب بین سهم هر لیست با افراد مستقل فراهم 

نیست که این ها همه مشکالت عدیده ای را به وجود می آورد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: تنها نام این مصوبه، تناسبی شدن 
است و در محتوا تناسبی نیست و اجزای مختلف این مصوبه با هم 
همخوانی ندارد و در تضاد با یکدیگر است. در یک جا تناسبی است، 

در یک جا استانی و همه در تضاد با یکدیگرند.
وی در پایــان گفت: تا پیش از این در حوزه هایی که یک نماینده 
دارد، فرد نامزد اگر 51 درصد آرا را به دســت می آورد، می توانست 
به مجلس راه پیدا کند، اما در مصوبه اخیر کمیســیون شوراها در 
حوزه هایی که یک نماینــده دارند، فرد باید 15 درصد رأی حوزه 

انتخابیه خود را به دست بیاورد تا به لیست راه پیدا کند. دیروز البته 
رؤســای سه فراکسیون سیاسی مجلس شامل حمیدرضا حاجی 
بابایی؛ رئیس فراکسیون نمایندگان والیی، محمدرضا عارف؛ رئیس 
فراکسیون امید و کاظم جاللی؛ رئیس فراکسیون مستقالن والیی 
نامه ای درباره طرح اصالح قانون انتخابات به علی الریجانی، رئیس 

مجلس نوشتند.
ســه رئیس فراکســیون در این نامه خواستار توقف بررسی طرح 
اصــالح قانون انتخابات در صحن خانه ملت شــدند و بر ضرورت 
بررسی الیحه جامع انتخابات تأکید کردند. منتقدان طرح مذکور 
معتقدند با استانی شدن انتخابات نقش قومیت ها و طوایف کمرنگ 
شــده و نقش احزاب پررنگ می شــود؛ زیرا نمایندگان در سطح 
استانی به دلیل گســتردگی و هزینه های باالی انتخاباتی مجبور 
هســتند به احزاب روی آورند و از این طریق تبلیغات کنند و در 
صورت گرایش افراد به احزاب برای مدیریت هزینه ها، بدهی  آن ها 
به احزاب زیاد شده و در حقیقت آن ها نماینده احزاب خواهند بود، 

نه نماینده مردم. 

 »سنتکام« یک سازمان تروریستی شناخته شد
دیروز همچنین در بررسی طرح اقدام متقابل در برابر اعالم سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایاالت 
متحده آمریکا، نمایندگان فرماندهی مرکزی آمریکا )ســنتکام(، 
نیروها و ســازمان ها و یا نهادهای تحــت اختیار این فرماندهی را 

سازمان تروریستی اعالم کردند.
مطابــق با این مصوبه به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا 
اقدام ایاالت متحــده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه ای 
و بین المللی و از آنجا که این رژیم برخالف اصول مســلم حقوق 
بین الملل، سپاه پاسداران انقالب اسالمی را که مطابق اصل 150 
قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته 
می شود، سازمان تروریستی خارجی اعالم نموده است؛ به موجب 
این قانون فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( نیروها و سازمان ها و 
یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعالم می شوند 
و هر گونه کمک اعم از نظامی، اطالعاتی، مالی، فنی، آموزشــی، 
خدماتی و تدارکاتی به این نیروها جهت تقابل با ســپاه پاسداران 

انقالب اســالمی و جمهوری اســالمی ایران همــکاری در اقدام 
تروریستی محسوب می شود.

 وزارت خارجه برای تعطیلی پایگاه های آمریکایی
 در منطقه تالش کند

همچنین بر اســاس ماده ۲ طرح، دولت جمهوری اسالمی ایران 
موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر 
اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسالمی 
ایران را به مخاطره می اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اســاس 
این قانون به عمل آورد. وزارت امور خارجه و ســایر دستگاه ها نیز 
موظفند با استفاده از ظرفیت های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی 
دفاعی، برای تعطیلی پایگاه های آمریکایی در منطقه تالش نموده و 
بهره مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و 

سایر کمک های احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهند.
عالوه بر این ستاد کل نیروهای مسلح مکلف شد با همکاری وزارت 
اطالعات و بهره گیری از امکانات و توانایی سازمان اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و سایر واحدهای اطالعاتی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران، فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی 
آمریکا )ســنتکام( و ســازمان ها و نهادهایی که تحت اختیار این 
فرماندهی می باشند و از تروریست ها حمایت و پشتیبانی می نمایند 
را برای تعقیب قضایی اعالم نموده و قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
ایران حداکثر در مدت ســه ماه از تصویب این قانون سازوکاری را 
ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعالم شده را به عنوان سازمان 
و افراد تروریســتی تحت تعقیب و مجازات قضایی و سایر قوانین 

مرتبط بر اساس قانون مجازات اسالمی قرار دهد.
همچنین اشــخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و 
اقدام ایاالت متحده تبعیت نموده و به استناد تحریم های یک جانبه 
یا بین المللی از ارائه خدمات به ســپاه، اشخاص حقوقی و حقیقی 
شاغل، وابسته یا مرتبط به آن خودداری نمایند، مجرم و مستوجب 

مجازات تعزیری درجه 5 تا 8 قانون مجازات اسالمی می شوند.

نسرین ستوده 
اجماالً دانش 
حقوقی دارد، اما 
به جای شفافیت 
مغلطه می کند. رأی 
صادره برای این فرد 
هنوز قطعی نیست 
و اگر اظهار نظری 
صورت می گیرد، 
باید بر اساس رأی 
قطعی باشد

بــــــــرش

annotation@qudsonline.ir
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

نمایش »باغ خونی« به نفع هموطنان سیل زده کشور در مشهد آستان نیوز: کارگردان نمایش »باغ خونی« از دومین دور اجرای این نمایش به نفع هموطنان سیل زده کشور در مشهد خبر داد. امیر 
بشیری در نشست خبری دومین اجرای عمومی نمایش باغ خونی که روز گذشته در مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی برگزار شد، گفت: نمایش باغ خونی با یک تیم مشهدی از ابتدای ماه مبارک رمضان 

سال جاری به مدت 25 شب در سالن جدید تئاتر موزه زنده زیارت مشهد به روی صحنه خواهد رفت که امیدوارم بتوانیم این نمایش را در مدت زمان بیشتری اجرا کنیم.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  گام های مردمی سازی سالمت اداری 
در آستان قدس رضوی 

شفافیت، تعارض منافع و گزارشگری فساد سه ضلع مثلث مردمیسازی سالمت 
اداری و مبارزه با فساد در سازمانهای بخش عمومی را شکل میدهند. شفافیت 
زیرساختهای اطالعاتی مشارکت مردم را ایجاد میکند. مدیریت تعارض منافع 
بستر قانونی این امر را فراهم میکند و گزارشگری فساد نیز جنبههای انگیزشی و 

حمایتی این امر را تقویت میکند.
خداوند در قرآن میفرماید »َولَْوَل َدْفُع الَلّ الَنّاَس بَْعَضُهم بَِبْعٍض لََّفَسَدِت الْْرُض« 
یعنی اساس مبارزه با فساد را مبتنی بر نوعی دیالکتیک اجتماعی و مشارکت مردم 
در تضاد با آن قرار میدهد و در جای دیگر میفرماید »لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبّیناِت 
َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْکتاَب َو الْمیزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْســِط« که نشان میدهد فلسفه 
رهبری اجتماعی در قرآن نه تحقق دستوری و از بال به پایین امر عدالت که وارد 

کردن مردم به فرایند اجتماعی تحقق آن است.
تهیه ضوابط و چارچوبهای مرتبط با این ســه حوزه در آستان قدس رضوی را 
از شهریور ماه سال پیش در دستور کار معاونت برنامهریزی آستان قدس رضوی 
قرار دادیم. ابتدا با مشــارکت واحدهای مختلف منافذ و زمینههای بروز تعارض 
منافع و بســترهایی که امکان شــفافیت اطالعات در آن وجود دارد شناسایی و 
سپس چارچوبی برای پیادهسازی آن تدوین و بر اساس نظرات ذینفعان تکمیل 

و نهایی شد.
محورهای جذب نیروی انسانی، تصدی مشاغل، هدایا، تصمیمگیری، معامالت و 
قراردادها و اطالعات 6 محور مشخص شده در آییننامه مدیریت تعارض منافع 
است که در هر محور ضوابطی بهمنظور منع زمینه بروز موقعیتهای بروز تعارض 
منافع و فساد پیشبینی شده است. در آییننامه شفافیت نیز محورهایی شامل 
بودجه، قراردادها و معامالت، اطالعات مدیران، تشــکیالت و ساختارها، خدمات 
اجتماعی، حقوق و دســتمزد، مناقصهها و مزایدهها، اطالعات مالی شرکتها و 
اطالعات موقوفات که اطالعاتآن ها باید انتشار عمومی پیدا کند تعیین شده است.

در روزهای ابتدایی سال جاری تولیت سابق آستان قدس رضوی ضوابط مربوط به 
هر دو آییننامه را برای اجرایی شدن ابالغ کردند و امروز متن هر دو آییننامه نیز 
در سایت آستان قدس رضوی )https://dev.aqr.ir( در اختیار مردم قرار دارد. 
اگر چه پیش از این برخی نهادهای دیگر گامهایی در زمینه شــفافیت و تعارض 
منافع برداشته بودند اما ضوابطی که در آستان قدس رضوی در این زمینه اجرایی 
شده اســت را میتوان کاملترین قانون در این حوزه در کشور دانست. هر چند 
ماهیت مردمی و مبتنی بودن اقتصاد آســتان قدس رضوی بر مشارکت مردم در 
قالب وقف و نذر نشاندهنده این است که همچنان گامهای بیشتری برای حرکت 

در این جهت لزم است.

یادداشت

 قدس/محمدحسین مروج کاشانی  پنجمین
برنامهازسلسلهبرنامههایسهشنبههایفرهنگی
مربوطبهمراســمرونماییازدونســخهتألیفیو
وقفیشــیخبهاییوتعدادیازاسنادکهنآستان
قدسرضویروزگذشتهدرگنجینهقرآنوهدایای
مقاممعظمرهبریحرممطهررضویبرگزارشد.
دراینمراســمازدواثرنفیس»مشرقالشمسین
واکسیرالســعادتین«و»شــرحاعمالالهندسیه«
مرحومشــیخبهاییوتعدادیازکهنتریناسناد

آستانقدسرضویرونماییشد.

  فهرست 104 اثر قطعی شیخ بهایی
سیدمحســنناجــینصرآبادی،کتابشــناسو
پژوهشــگربنیادپژوهشهایاســالمیآســتان
قدسرضــوی،دراینمراســمدرزمینهمعرفی
کتابشناســیشیخبهاییســخنگفتوافزود:
نسخههایمتعددیازآثارورسالههایشیخبهایی
بانامهایمختلفدرکتابخانههایگوناگونوجود
داردکهدراینکتابشناســیسعیشدهمهآثار
مربوطبهیکموضوع)بااســامیمختلف(،شروح
دانشمندانوبزرگانبرآثارایناندیشمنداسالمی،
بیانآغازوانجامنســخهها،ذکرمراجعاتعلماو
بزرگانبهآثارشیخبهایی،جمعآوریناماصلییک
اثرونامهایفرعیدیگردرذیلآنو...جمعآوری

وتدوینشود.

مطابقگفتههایوی،دربحثکتابشناسیشیخ
بهاییتعداد104اثربهطورقطعیوحتمیازاین
دانشمندوحدود70تا80اثرهمبهصورتمنسوب
بهایندانشــمندشیعیواسالمیذکرشدهاست.

  قدیمی ترین اسناد ایران 
در آستان قدس رضوی است

عمادالدیــنشــیخالحکمایی،نسخهشــناسو
پژوهشگرمؤسسهباستانشناسیدانشگاهتهران

نیزدراینمراسمگفت:کهنتریناسنادآرشیوی
کشــوردرحالحاضرباتاریخصریحومشخص
مربوطبهاسنادکهنوقدیمیموجوددرآستان
قدسرضویاستکهکهنترینآنهامتعلقبه
ســالهای509،507و...هجــریقمری)دوره

سلجوقیان(است.
شیخالحکماییمتذکرشــد:شیوههاینگارش
اســنادازجملهخط،تاریخ،مهروامضا،طغری،
کاغذ،طومارو...همگیبهشناختهویتوتاریخ

وفرهنگایرانیواســالمیاینکشــوردرادوار
گوناگونوموضوعاتمطرحشده،کمکشایانی

میکنند.

  چه آثاری رونمایی شد؟
کتابمشــرقالشمسینواکسیرالسعادتین:
تألیفاینکتابدرچهاردهمذیالقعدهســال
1015هجریقمریبهپایانرســید.آغازکتاب
بهعبارتبســمله،الحمداللالــذیهدانابانوار
کتابهالمبینو...مزیناســت.کاغذایننسخه،
نخودیوحناییآهارمهره،224برگ)هربرگ
دراندازه24×17ســانتیمتر(ودرهرصفحهآن
11سطرنگاشتهشــدهوتوسطشیخبهاییدر
ســال1021هجریقمریوقفآستانمبارک

رضویگردید.
شــرحالعمالالهندســیه:اصــلکتاباز
ابوالوفاءمحمدبنمحمدبنیحییبناسماعیل
بنعباسمهندسبوزجانی)مربوطبهسالهای
388-328هجریقمری(ودرعلمحســابو
هندسهبهزبانعربیاست.کاتبایناثرحسین
بنعمربناحمدماردینیبودهودرروزبیســت
ویکمماهصفرسال680هجریقمریدرشهر

مراغهایناثرکتابتشدهاست.
نوعخط،نسخغیرمنقوطوکاغذآنازنوعحنایی
آهارمهرهبودهوجلدآننیزتیماجمشکیاست

وشــیخبهاییواقفایننســخهبودهودرظهر
برگاولخطوامضاومهرایناندیشمندوواقف

بزرگدرسهموضعمشهوداست.

  برخی از اسناد رونمایی شده
دراینمراسمهشــتبرگسندقدیمیوکهن
مربوطبهشــهرمشهدوخراسانازقرون7تا9

هجریقمریرونماییشد.
درمیــانایناســناد،نمونهاســنادمالیو
حسابداریشاملدریافتخراجدیوانیازمنطقه
اســفراینونیشابور)تاریخسند،سالهای507،
دوره در قمــری هجــری و565 514،509
ســلجوقیان(بهعنوانقدیمیترینوکهنترین

اسنادآرشیویکشوروجوددارد.
بلندترینطوماردرمیانایناســنادبهطول
بیــشازیکمتــرمربوطبهســندمبایعهنامه
فروشباغتوسطپســرانتاجالدینحسنزکی
استرآبادیاستکهتاریخسندسال722هـ.قو

مربوطبهدورهایلخانیاست.
اقرارنامهترکانخاتوندخترعلیسیدمشهدی
درموردتحویلیکمنوپانزدهمثقالابریشــم
)تاریخســندســال784هجریقمری-دوره

تیموری(.
درپایاناینمراسم،شرکتکنندگانمزارمرحوم
شیخبهاییدرحرممطهررضویرازیارتکردند.

در پنجمین برنامه از سه شنبه های فرهنگی حرم صورت گرفت

رونمایی از 2  اثر شیخ بهایی و تعدادی از اسناد کهن آستان قدس رضوی

آستان نیوز: مدیرعامــلمؤسسهآفرینشهای
هنریآستانقدسرضویازراهاندازیسالنتئاتر

در»موزهزندهزیارت«درمشهدخبرداد.
محمدعلــیچمیگودرنشســتخبریدومین
اجرایعمومینمایش»باغخونی«کهروزگذشته
باحضورجمعیازهنرمندانایننمایشواعضای
جمعیتهاللاحمرخراســانرضویدرمؤسسه
آفرینشهایهنریآســتانقدسرضویبرگزار
شــد،بیانکرد:باتالشهاوپیگیریهایصورت
گرفتهاینمؤسسه،یکسالننمایشباظرفیت

150نفردراینموزهراهاندازیخواهدشد.
ویازمــوزهزندهزیارتبهعنــوانیکیازنقاط
گردشگریمذهبیمشهدنامبردوافزود:اینموزه
بههمتمجموعهآستانقدسرضویدرچهارراه
نخریسیاینشــهرمقدسراهاندازیشدهاست
وباافتتاحاینســالننمایش،یکسالندیگربه

ظرفیتسالنهایتئاترمشهدافزودهمیشود.
مدیرعاملمؤسســهآفرینشهایهنریآستان
قدسرضــویادامهداد:اینســالنتئاترباآغاز
دومیندوراجراینمایشباغخونیبهنفعمردم

مناطقسیلزدهکشوردراوایلماهمبارکرمضان
سالجاریدرموزهزندهزیارتافتتاحمیشود.

چمیگــوبیانکــرد:تئاترباغخونــیباحضور
هنرمندانبومیباهمکاریمؤسسهآفرینشهای
هنریآســتانقدسرضوی،انجمــنهنرهای
نمایشیکشــوروجمعیتهاللاحمراستان،به
مدتحداقل25شبدراینسالنتازهتأسیسبه

رویصحنهخواهدرفت.
ویبهفعالیتهایمختلفآســتانقدسرضوی
درحوزهامدادرسانیبههموطنانسیلزدهکشور

اشارهوتصریحکرد:پیروتأکیدرهبرمعظمانقالب
درحکمتولیتآســتانقدسرضویدرراستای
تعاملبیشــتراینمجموعهبــزرگموقوفاتیبا
نهادهایدولتیومردمیکشــور،دوردوماجرای
ایننمایشبهنفعسیلزدگانباهمکاریجمعیت

هاللاحمراستانانجاممیشود.

راه اندازی پردیس نمایش کودک
مدیرعاملمؤسســهآفرینشهایهنریآستان
قــدسرضویگفــت:اینمؤسســهازدیربازدر
راســتایبهرهگیریازظرفیتهنرهایمختلف
وترویــجفرهنگومعــارفاســالمیوایرانی
فعالیتهایمتنوعیانجامدادهاســتودرحال
حاضرنیزتوجهویژهایبهبرخیحوزههایهنری

مانندموسیقیونمایشدارد.
ویبهفعالیتهــایمجتمعفرهنگیهنریامام
خمینی)ره(منطقهخواجهربیعمشــهددرحوزه
تئاترکــودکونوجواناشــارهواضافهکرد:این
مجتمــعدرحالحاضرداراییکســالناصلی
نمایشاســت،امادرآینــدهاینمجتمعبهیک
پردیسنمایشکودکدرمشهدتبدیلمیشود

کهپنجسالنبرایآنپیشبینیشدهاست.
چمیگوابرازکرد:نمایش»غــولبابا«ازآثاراین
مؤسســهنوشتهمهدیســیمریزوباکارگردانی
مشــترکمحبوبهپاداشومهدیسیمریزنیزاز
15اردیبهشــتســالجاریدرتالرهنرتهران
اجرامیشودکهآنرامیتوانفرصتخوبیبرای

معرفیهنرمندانمشهدیدانست.
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قاب رضوی

تولیت آستان قدس رضوی با مدیران دفاتر استانی این نهاد مقدس 
دیدار و گفت وگو کرد.

/ع
۹۸
۰۰
۹۷
۱

«  فراخوان پيمانكار جهت مناقصه »
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ر︲﹢ی وا︋︧︐﹥ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م 
  ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫ا ﹤﹫﹚﹋ ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ︪︡﹞ را در ︎︣وژه ﹨︐﹏ ر︲﹢ی ﹏︀ر﹨︀ی ذ﹋
︀ز﹝︀ن   ︨️︀ ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹁︣م ﹨︀ی ﹁︣ا︠﹢ان را از︨  وا︗︫︡ 
 ﹏ری ︋﹥ ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀ن ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ آدرس ذ﹢︱ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹅︣︵ از ︀ و WWW.OAQR.IR : آدرس ﹤︋
 ︀ و ﹏﹢︑ ٩٨/٠٢/١٢ ــ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤︵﹢︋︣﹞ ــ︣اه ﹝︡ارك﹝﹨ ﹤ ︦ از ︑﹊﹞﹫﹏︋  در︀﹁ــ️ ﹡﹞ــ﹢ده و︎ 
﹫︡ د︨︐︽﹫︉، ا﹝﹢ر  ﹙﹢ار︫  ﹫︀م- ﹡︊︩︋  ︖︀د︠  ﹙﹢ار︨   ︋︹︵︀﹆︑ ،︡آدرس: ﹝︪ــ.︡﹠︀﹞︣﹁ ︀ز︐︪﹫ ︎︧ــ️︎ 

︎﹫﹞︀ن ( ︑﹙﹀﹊︦ :   ٣٧۶٨٢١٩٩-٠۵١)
شماره 
تعدادعنوان كارمناقصه 

برآورد اوليه 
پيمانكاران ميليون ريال

282

خريد و نصب دو دستگاه پله برقى(طراحى ، 
تهيه ، ساخت ، بارگيرى ، حمل ،تخليه ، نصب و 
راه اندازى دو دستگاه پله برقى رفت و برگشت 

بصورت EPC برابر ضوابط استاندارد  و اخذ 
تأييديه استاندارد پس از نصب در طبقه همكف با 
زواياى استاندارد ، مطابق نقشه موجود در سايت)

214,000

كليه اشخاص حقوقى  كه 
داراى تجربه و سابقه مرتبط 

مى باشند .

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی 

آ︨︐︀ن ﹇︡س 
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
                  ﹅ ــ﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد︣﹀︑ ــ﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ورز︫ــ﹩ و︻﹢﹝︖﹞
︋︣ه ︋︣داری از ︨︀﹜﹟  ورز︫﹩ ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︫﹞︀ره ︪﹞ ﹉︡ را ︋︭﹢رت  
﹫︪﹠︀دی   ︎️﹝﹫﹇ ﹟︣︑ ︉︀︨ــ﹠﹞ و ﹟︣︑﹐︀  ︋﹤  ︋︳ــ︣ا ﹥ ا﹁︣اد وا︗︫︡  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥︋  ا︗︀ره︨ 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و ا︠︢ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
﹥ ︀پ و   ︋﹤︊﹠ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٢/١۴ روز︫ 
︑﹊︓﹫︣ اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨ــ︐︀ن وا﹇︹ در ﹝︪ــ︡ ﹝﹫︡ان ﹁︣دو︨﹩ 
 http://iets.mporg.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋   ︎︀ ︀د﹇﹩ و  ︮︡﹫ ﹙﹢ار︫  ا︋︐︡ای︋ 
﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞ .︡﹠︀︡ا﹋︓︣ ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︀︎︀ن و﹇️ 
 ︀︐﹋︀︎ ﹩︀︪﹎اداری روز ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠٢/٢۴ ︨︀︻️ ١۴/١۵ ﹝﹫︊︀︫︡ و ز﹝︀ن ︋︀ز

︊ ا︑︀ق ﹝︺︀و﹡️ ا﹝﹢را︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹫︊︀︫︡.  ︮١٠ ️︻︀ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠٢/٢۵︨ 
︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ١۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی    ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ورز︫﹩ و ︑﹀︣﹩ ﹋︀ر﹎︣ان︠ 

/ع
۹۸
۰۰
۹۷
۲

 آگهى خريد و راه اندازى يك دستگاه ديگ آب گرم فوالدى 
بيمارستان چناران 

︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉  ١- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︨ 
︣︡ و راه ا﹡︡ازی ﹉ د︨ــ︐﹍︀ه د﹌ آب ﹎︣م  ٢- ﹝﹢︲ــ﹢ع و ﹝ــ﹏ ا︗︣ای ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ :︠ 
﹁﹢﹐دی ︋︀ ︸︣﹁﹫️ 500.000kcal ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︔︀﹝﹟ ا﹐﹞﹥ ﹠︀ران ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹝︪ــ︭︀ت و 

﹝﹠︡ر︗︀ت ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
٣- ︑︀ر﹞ ، ﹙️ و ﹡︪ــ︀﹡﹩ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ :﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
-︪︡﹞: ︣م ︫︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس﹁ ️﹁︀در ️︗ ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪ــ︀ر ا از ︑︀ر
﹑ک ۵٠ ︑﹙﹀ــ﹟ ٣٨۴٢١۵٢٣- ﹫﹟ ر︲ــ︀ و ︵︀﹜﹆︀﹡﹩︎   ︋️︓︺ ︠﹫︀︋ــ︀ن ا﹞ــ︡ آ︋︀د -︋﹙ــ﹢ار︋ 

٣٨۴٠٣۵۴۵ ﹝︣ا︗︺﹥  و ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︠﹢د را ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ︨︍︣ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ 
﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︑﹢﹏ و   ︋﹤︐︧︋︣  ︨️﹋︀ ︨︀︻️ ︊︮١٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/١۵ در︎ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ر︨﹫︡ در
︨︍︣ده ﹝﹠︀﹇︭﹥ :︨︍︣ده ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︊﹙︼ ۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ 
︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ ﹋﹥ در ا︨﹠︀د  ︀︧ــ️ ︵﹩ ﹉ ر﹝︤دار︋︀﹡﹊﹩ در و︗﹥ ︧︀ب︨   ︋﹩﹞
  ︀ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︧︀ب ا︻﹑﹝﹩ در ا︨﹠︀د ﹤ ــ︡ه ا︨️ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ ﹡﹆︡ی︋  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ذ﹋︫︣ 
 ﹏﹢︑ ︀د﹠︪﹫  ︎﹤﹝﹫﹝︲ ﹤ ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉︋  ﹥ ︧︀ب︨   ︋︣︊︐︺﹞ ﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞ ︀﹠︐﹡︀﹝︲

﹎︣دد . 
در ︮﹢ر︑﹫﹊ــ﹥ ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ا﹝︱︀ی ﹇︣ارداد ا︨ــ︐﹠﹊︀ف ورزد ︨ــ︍︣ده وی ︋﹥ ﹡﹀︹ 
︨ــ︀ز﹝︀ن ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ .︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︊﹛ – ﹝︪ــ︣وط و ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ 
داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ . ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ در رد ︀ ﹇︊﹢ل  ﹉︀ ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دات 

﹝︐︀ر ا︨️ .
︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉  ︨

/ع
۹۸
۰۰
۹۴
۶

 ︹︴﹆﹞ ﹩﹢︗ر︾︡ ︠﹢ا ︉﹡︀︖﹠ا ﹩﹢︖︪﹡︀رت دا﹋
 ﹩︐︺﹠ ︫︤﹊﹩ دا﹡︪﹍︀ه︮  ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ر︫︐﹥ ﹎﹫︀ه︎ 
 ٩۵٢٢۴٠٣﹩﹢︖︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره دا﹡︪ــ ︫ــ︀﹨︣ود 

﹝﹀﹆﹢د و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۸
۰۰
۹۴
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

(︀﹫﹝﹫﹋) ﹤︖︡︠ ︉﹡︀︖﹠ا ﹩﹚﹫︭︐﹛︡رك ﹁︀رغ ا﹞
ر﹍ــ﹩ ﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝﹞ــ︡ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 
٤٩٨در ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ار︫ــ︡ ر︫ــ︐﹥ روان 
︫﹠︀︨ــ﹩ ︋︀﹜﹫﹠ــ﹩ ︮ــ︀دره از وا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ 
آزاد ︑︣︋ــ️ ︗ــ︀م ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ 
ا︻︐︊ــ︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ .از ︀︋﹠ــ︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
ا︮ــ﹏ ﹝ــ︡ارك را ︋ــ﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ 
واــ︡ ︑︣︋ــ️ ︗ــ︀م ︋ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد 
.︡︀﹝﹡ ︨︣ــ︐︀ن ︑︣︋️ ︗︀م ار︨ــ︀ل︫ ﹩﹞﹑ا︨ــ

/ع
۹۸
۰۰
۹۴
۱

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

︎︣وا﹡ــ﹥ و﹋︀﹜ــ️ ︀︎ــ﹥ دو داد﹎︧ــ︐︣ی ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
١٨٧/٣۴٧٠٧/م/پ ﹝︐︺﹙﹅ ︋ــ﹥ ︠︀﹡﹛ ﹝︣﹛ ﹡︖︀ر︀ن 
﹨﹠︤ا﹩ ﹁︣ز﹡︡  ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ 
١١٠٣٩ ︮ــ︀دره از ــ︤د ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۰
۹۴
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹤︖︡︠ ︉ــ﹡︀︖﹠ــ﹩ ا﹚﹫︭︐﹛ــ︡رك ﹁ــ︀رغ ا﹞
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره  ﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝﹞ــ︡  (﹋﹫﹞﹫︀)ر﹍ــ﹩ 
﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩  ﹝﹆︴ــ︹  ٤٩٨در  ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 
 ︡ر︫︐﹥ روا﹡︪﹠︀︨ــ﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︮︀دره از وا
دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ آزاد ︑︣︋️ ︗︀م ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 
︀︫︡ .از ︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀  ا︨️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩︋ 
﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد  ــ﹢د ا︮﹏ ﹝︡ارك را︋   ︫﹩﹞
ا︨ــ﹑﹝﹩ وا︡ ︑︣︋️ ︗︀م ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ دا﹡︪﹍︀ه 
آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ ︑︣︋ــ️ ︗ــ︀م ار︨ــ︀ل ﹡﹞︀ــ︡.

/ع
۹۸
۰۰
۹۴
۰

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

 ︌﹫︑ ︡ا︮﹏ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩(︋︣گ ﹁︣وش) ︨﹢اری ︎︣ا
﹥ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای - ﹝︐︀﹜﹫﹉  ︨ــ︀︍︀ ١٣١آی  ﹝︡ل ١٣٨۵︋ 
و ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ S1482285165923 و ︋﹥ ︫﹞︀ره 
ــ﹑ک ٧٩۴ج٣٨ ا︣ان  ــ﹞︀ره︎   ︫﹤ ﹝﹢︑﹢ر ١۵٩۵٣۶٠ و︋ 
٢٩  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۰
۹۶
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۰
۹۶
۲

︋︣گ ︨ــ︊︤  ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎﹫ــ﹊︀ن ︑﹫︌ دو﹜﹢﹋︦ 
﹝︡ل ١٣۵٩ ر﹡﹌ ﹋︣م  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 9060223739 و 
︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 13412804 ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢٨۴ ق 
٣۴  ا︣ان ٣٢ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻︊︡ا﹜﹊︣﹛ ﹡︭﹫︣ی ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۰
۹۶
۰

ــ﹠︡ ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ ︑﹫︤︎︣ ︑﹢س ﹝︡ل  ــ︊︤ و︨  ︋︣گ︨ 
 125N3N001296 ١٣٩١ ر﹡ــ﹌ ﹇︣﹝︤  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ N3N***125T9140166 ︋﹥ ︫﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶۴۴٣۴  ا︣ان ٧٧٣ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︗﹞︪ــ﹫︡ 
﹡︀دری ﹡︥اد ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹨﹀️ ﹇﹙﹛ ﹋︀︨︍﹫﹟ (︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٣۵٩٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۴٩۶٣٩٧٠
 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,١٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ︨︺﹫︡ ﹋﹢﹨︧︐︀﹡﹫︀ن ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٨٧٣٠٨١٧٩١ 
 ︼﹚︊﹞ ️﹁︀در ︀ ︀﹡﹛ ﹜﹫﹑ ا﹁︪︀ر و﹡﹍﹫﹠﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۴٣٢۴٢١٠٢٠٩︋  ︣﹋️ و︠  ﹠︡وق︫  ﹢د) از︮  ــ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥︠  ﹠︖︀ه ﹨︤ار ر︀ل (︑﹞︀﹝﹩︨   ︎︼﹚︊﹞ ️﹁︀در ︀︋
 ﹤︀﹞︨︣ .︡﹡︡ار﹡ ﹩︐﹝︨ و ﹅ ﹤﹡﹢﹎ ︘﹫﹨ ︣﹍و د ︡﹡︡﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ︠﹢د) از ︮﹠︡وق ︫︣﹋️، از ︫︣﹋️ ︠︀رج ﹎︣د︨ ﹩﹞︀﹝︑) ︀لو ︎﹠︖︀ه ﹨︤ار ر ︭︡﹡
︫︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ دو ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ﹋︀﹨︩ ︀﹁️ و ﹝︀ده ۴ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫︣ح ﹝︢﹋﹢ر ا︮﹑ح ﹎︣د︨ .︡﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ︫︣﹋︀ ︋﹥ 
 ﹉︣﹨ ﹩﹝﹫ر︲︀ ر ︡﹫﹝ ︡﹫︨ ︣ی و﹨︀︵ ﹩﹚︺﹞︀﹞﹛ ا﹜︪︣﹋﹥، ا︀ل ︨ــو ﹨︪︐︀د ﹨︤ار ر ︭︡﹡ ︼﹚︊﹞ ︡ی دارای︀ن ﹝﹫﹑د ا︀﹇︋︀︫ــ︡: آ ﹩﹞ ﹏︫ــ︣ح ذ

دارای ﹝︊﹙︼ ده ﹨︤ار ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥. 
(۴۴٢۵٠١) ﹟اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇︤و ﹟اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و

/ع
۹۸
۰۰
۹۷
۵

س
,۹
۸۰
۰۹
۳۹

︀رت ︑﹢س ︀زان︎  ︣﹋️ آ︋︣اه︨  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٩۶٢٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۵۴٢٢٨

︣ای ﹝︡ت دو  ــ︡ : - ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ﹩︙﹡︀﹫︐︠︀ ︀﹝︀ن︨  ــ︡﹡︡: ︾﹑﹝︣︲︀ ︾︱﹠﹀︣ی ﹋︡﹝﹙﹩ : ۵٩١٩٧٣٠۶۶٨ ﹁︫︣︀د ︾︱﹠﹀︣ی ﹋︡﹝﹙﹩ : ٠٩٢٢٩۴١١٢٢ و︨   ︫﹟﹫﹫︺︑ ﹏︣ح ذ  ︫﹤ ︨ــ︀ل︋ 
 ️﹝︧  ︋︉﹫︑︣︑ ﹤ ﹋︡﹝﹙﹩ : ٠٩۴٢٧۴٨۶٧٠ - آ﹇︀︀ن ﹝﹞﹢د و﹜﹩ ﹡︥اد ﹁︀رو︗﹩ ﹋︡﹝﹙﹩:٠۶٨٠٣٢٣١٨١ و ︻︊︀س ︻︊︀︨﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ : ٠٨٨٩٣٢٣٧٧١︋ 

︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡ . - ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩۵ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار﹎︣﹁️.
(۴۴٢١٣٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢س ﹎︧︐︣ان ︻︀رف ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
٣٨٠١٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵٣۶۴۴۴

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,١٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ 
: آ﹇ــ︀ی ︾﹑﹝︺﹙﹩ ﹝﹆︡م ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٧٩٣٩١٨٠٠۶︋﹥ ︨ــ﹞️ ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه آ﹇︀ی 
﹝︖︐︊﹩ ︗﹑﹜﹩ ﹡﹫︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٢٠۶٣٢٣۶٧٣٩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه آ﹇︀ی 
 ️﹫﹨ ﹢︱︻ ــ﹏ و﹞︀︻ ︣︡﹞ ️﹝ــ  ︨﹤ ︻︊︡ا﹜﹞ــ︡ی ︗ــ﹢ادی ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ۶١٧٨٧۵۵١٧١︋ 
﹝︡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . ﹋﹙﹫﹥ اوراق وا︨﹠︀د ︋︀دار و︑︺︡آور 
و ر︨ــ﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ︫ــ︣﹋️ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︪ــ︐︣ک ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︋﹥ 
﹨﹞︣اه ﹝︣ ︫ــ︣﹋️ و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و اوراق ︻ــ︀دی و ﹝﹊︀︑︊︀ت ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی اداری ︋︀ 

 .︫︡︀︊﹫﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︣اه﹝﹨ ﹤︋ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ از ا︻︱︀ء ﹩﹊ ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت 

(۴۴٢۴١۵) ︪︡﹞ ︀ری︖︑︣﹫︾
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مدیرعامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی خبر داد

سالنتئاتردر»موزهزندهزیارت«مشهدافتتاحمیشود

دکتر میثم ظهوریان 



احمد مهدوی ابهر 
 دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی

از گذشــته مقام هــای آمریکایــی به دنبــال تحریم 
پتروشــیمی بودند، زیرا می دانند که بعد از نفت، ارزآورترین صادرات غیرنفتی 
مربوط به پتروشیمی هاست، ولی پتروشیمی، نفت نیست و شرایط صادرات آن 
متفاوت از نفت است.  در تحریم های سال ۲۰۱۱ رئیس جمهور وقت آمریکا نیز 
به دنبال تحریم پتروشیمی بود، اما دیدیم که صنعت پتروشیمی ایران تحریم پذیر 
نیست و صادرات محصوالت پتروشیمی ایران کاهش پیدا نکرد. پتروشیمی ایران 
از راه هــای مختلف امکان صــادرات دارد، هر چند که هدف آمریکایی ها تحریم 
صنعت پتروشیمی ایران باشد.صادرات پتروشیمی ایران از نظر ارزش نسبت به 
سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه شاهد رشد آن هستیم.اکنون، 
ما براحتی می توانیم به کشورهای همسایه خود نیز محصوالت پتروشیمی صادر 
کنیم و من اطمینان می دهم که در سخت ترین شرایط نیز می توانیم محصوالت 

خود را صادر کنیم و ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنیم. 

محمدعلی خطیبی
 نماینده سابق ایران در اوپک

دربــاره اینکه آیا به لحاظ فنی آمریــکا قادر به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران خواهد بود یا نه باید گفت که این اتفاق در کوتاه مدت 
شاید امکان پذیر باشد، اما در میان و بلند مدت شدنی نیست و از نظر فنی بشکه ای 
که برای صادرات خارج می شود و بشکه ای که جایگزین آن می شود باید کیفیت 
یکسانی داشته باشند این در شرایطی است که بازار نفت در اوضاع فعلی با کمبود 
نفت خام های سنگین و ترش مواجه است و اگر قرار باشد نفت خام ایران و ونزوئال 
هم از این گردونه خارج شود این کمبود تشدید خواهد شد. نفت شیل تولیدی در 
آمریکا نمی تواند جایگزین نفت ایران شود چون کیفیت نفت جایگزینی مهم است، 
اگر چنانچه نفت خام سنگین را بخواهند از بازار خارج کنند نمی توان جایگزین آن 
نفت خام سبک کرد، چون برای پاالیشگاه ها سخت است که نفت خام سنگین را 
با نفت خام سبک یا میعانات جایگزین کنند و این جایگزینی به لحاظ فنی برای 

سیستم ها مشکالت بسزایی ایجاد می کند.

آلبرت بغوزیان
 اقتصاددان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

برداشت معافیت ها و به صفر رساندن صادرات نفت از 
ایران نه تنها به نفع خریداران نفت ایران نیست، بلکه به ضرر و زیان دهی خریداران 
نفت ایران در جای جای دنیا به شــمار می رود. هر چند اروپا در ظاهر با آمریکا 

همراهی می کند، اما این به معنای تحمل و تحمیل ضرر و زیان به اروپا نیست.
آنچــه می تواند مانع از تحقق صفر شــدن صادرات نفت ایران بــه خریداران و 
مصرف کنندگان شود، فشارهای شــرکای تجاری ایران یا خریداران نفت ایران 
است، چرا که پاالیشگاه های کشورهایی که تاکنون نفت خود را از ایران خریداری 
کرده اند با نفت ایران همخوانی دارد، از این رو صفر شــدن صادرات نفت ایران و 
خرید نفت از دیگر بازارها مســلماً جایگزینی سخت و پر هزینه است، در نتیجه 
می توان گفت فشارهای سیاســی مانع از تحقق آرمان آمریکا در عدم صادرات 
ایران به سایر کشورهاست بخصوص کشورهایی که تاکنون در فهرست معاف از 

تحریم قرار داشتند. 

پتروشیمی ایران تحریم  پذیر 
نیست

 نفت آمریکا از نظر فنی نمی تواند 
جایگزین نفت ایران شود

  فشارهای سیاسی مانع 
از تحقق آرمان آمریکا است

w w w . q u d s o n l i n e . i r
  چهارشنبه 4 اردیبهشت  1398  18 شعبان 1440 24 آوریل 2019  سال سی و دوم  شماره 8948 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق به حساب کارکنان تا پایان هفته      رئیس سازمان برنامه و بودجه در پی تعلل برخی از دستگاه ها در واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق کارمندان دولت، در 
بخشنامه ای تکلیف کرد که این مبلغ تا پایان هفته جاری به حساب کارمندان واریز شود. به گفته محمد باقر نوبخت، با وجود همه محدودیت های مالی در ماه نخست سال، تمهیدات الزم برای پرداخت ۴۰۰ هزار تومان 
مورد اشاره در قانون بودجه به صورت علی الحساب بابت افزایش حقوق فروردین ماه به خزانه داری اعالم شده است، ولی حسب اطالع برخی از دستگاه های مشمول نسبت به پرداخت افزایش تاکنون اقدام نکردند. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rمشکل معیشتی به قوت خود باقی است
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر گفت: مشکل معیشتی به قوت خود باقی 
اســت پیش بینی ما این بود که خط فقــر روی ۳ میلیون تومان در نظر گرفته 
شود، اما در شورای عالی مجموع دریافتی ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان شد.گرچه 
این عدد نسبت به سال قبل باال رفت، اما همچنان بر مبنای قدرت خرید منفی 
است. افزایش دستمزد باید حداقل دو برابر این رخ می داد تا کاهش قدرت خرید 

جبران شود.

۵ /۱ میلیون مرد ایرانی خانه دار هستند
براساس گزارش مرکز آمار ایران از مجموع بیش از 8۲ میلیون نفر جمعیت کشور 
در سال 97، تعداد 8/66 میلیون نفر در سن کار )باالی ۱۰ سال( قرار دارند که از 
این تعداد،8/۲۳ میلیون نفر شاغل، ۲/۳ میلیون نفر بیکار و 8/۳9 میلیون نفر نیز 
غیرفعال اقتصادی محسوب می شوند. بر اساس این گزارش۱/۵ میلیون مرد ایرانی 
خانه دار هستند، ۲/4 میلیون ایرانی نه شاغلند، نه بازنشسته، نه درحال تحصیل. 

 فائو احتمال عمدی بودن حمله ملخ ها به ایران
 را بررسی می کند 

رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه فائو با اعزام نماینده خود به ایران احتمال 
عمدی بودن حمله ملخ ها به ایران را بررسی می کند، گفت: کشورهای همسایه 
در سال های گذشته همکاری بیشتری برای مبارزه با ملخ های مهاجم داشته اند. 
محمدرضا درگاهی افزود: این ملخ ها به طور معمول ۵9 کشور دنیا را مورد تهاجم 

قرار می دهند که کانون اصلی آن ها شمال و شرق آفریقاست.

رشد 4۵0 درصدی پیاز و کاهش 30 درصدی لیمو ترش !
رئیس مرکز آمار معتقد است، آمار تورم نشان دهنده تغییرات قیمت مجموعه ای از 
کاال ها به طور میانگین است و میزان گرانی کاال را نشان نمی دهد. امیدعلی پارسا 
با اشــاره به اینکه ما ابایی از اینکه افزایش قیمت مثالً 4۵۰ درصدی یک کاال را 
اعالم کنیم نداریم، گفت: ما در کنار افزایش 4۵۰ درصد برای پیاز و افزایش ۲۲۰ 
درصد برای رب کاهش ۳۰ درصدی برای لیمو ترش داشتیم و مجموع میانگین 

این اعداد و ارقام مشابه آن ها باید در آمار ما محاسبه شود.
خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی جلوی سوء استفاده آمریکا را می گیرد 
محمدرضا اسکندری وزیر اسبق کشاورزی با بیان اینکه ساالنه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد 
دالر صرف واردات محصوالت کشــاورزی به کشــور می شود، گفت: برای اینکه 
آمریکا نتواند از ابزار ارز برای فشار آوردن به ایران استفاده کند، باید این محصوالت 

در کشور تولید شود. 

 برنامه وزارت راه برای ساخت مسکن مشارکتی
 با ترک ها 

معاون وزیر راه و شهرســازی از برنامه ریزی برای ســاخت مسکن مشارکتی با 
همکاری بخش خصوصی ترکیه ای خبر داد. علی نبیان با اعالم اینکه زمین های 
محدوده شــهرها توسط سازمان شناسایی شده و سازمان به دنبال ارزش افزوده 
برای آن هاست، اظهار کرد: به دنبال همکاری های مشارکتی -در این زمین ها- 
هستیم. در مرحله نخست، پروژه های مسکونی در قالب 6۵ پروژه با حدود 8۰۰۰ 
واحد مسکونی برای مشارکت در ساخت شناسایی شده است. همچنین، از دیگر 
پروژه هایی که در دستورکار است احداث مراکز تجاری-اداری و خدماتی است و 

در این خصوص تعدادی پروژه شناسایی شده اند.
بانک ها مکلف به پرداخت وجه چک برگشتی از سایر حساب های اشخاص هستند 
یک کارشــناس حقوق بانکی با اشــاره به قانون جدید چک گفت: بانک ها باید 
رویه جدیدی را در خصوص چک های برگشتی در پیش بگیرند و نمی توانند به 
بهانه عدم اصالح دستورعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون 
ســرپیچی کنند. یاسر مرادی گفت: بر اساس مفاد قانون جدید چک، در صورت 
کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک ها مکلف به پرداخت وجه 
چک از محل موجودی سایر حساب های صاحب حساب و همچنین مسدود کردن 
کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ 

چک هستند.

روابط بانک ُکنلن و ایران محدود به کاالهای 
بشردوستانه شده است 

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران می گوید روابط بانکی ُکنُلن با ایران به کاالهای 
بشردوســتانه محدود شده و این رابطه هنوز متوقف نشده است. فریال مستوفی 
خاطرنشان کرد: این بانک با پول نفت کار می کند و تنها برای همین روابط شکل 
گرفت. در واقع آن ها می گویند اگر نفتی خرید و فروش نشود، پولی در این بانک 

باقی نمی ماند که روابطی شکل بگیرد. 

تولید خودروهای سواری 3۸ درصد کاهش یافت
طبق آمار اعالم شده از سوی انجمن خودروسازان ایران در اسفند ماه سال 97، 
تولید انواع خودروی سواری از ۱۲4 هزار و 499 دستگاه در اسفند ماه سال 96 به 
77 هزار و ۱64 دستگاه در اسفند ماه سال 97 رسیده که نسبت به مدت مشابه 

سال 96، معادل ۳8 درصد کاهش تولید را نشان می دهد.

قیمت گوشت کاهش می یابد
منصور پوریان، رئیس شــورای تأمین دام کشــور گفت: قیمت گوشت قرمز با 
افزایش عرضه دام های استان های شمالی و مرکزی از نیمه اول اردیبهشت کاهش 
بیشتری خواهد داشت. در حال حاضر هر کیلوگرم الشه دام سبک داخلی 7۲ تا 
7۵ هزار تومان عرضه می شود که با آغاز ورود دام های استان های مذکور به بازار 
قیمت در ماه رمضان به 7۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت. قیمت الشه وارداتی 

نیمایی برای ماه رمضان 6۵ تا 7۰ هزار تومان است.

افزایش 4/7 درصدی مصرف بنزین در فروردین ماه
براساس آمارهای شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، میانگین روزانه 
مصرف بنزین کشور در فروردین ماه سال 98 با افزایشی 4.7 درصدی در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل 9۱.۲ میلیون لیتر بوده است.

معامالت مصنوعات طال بشدت کاهش یافته است
آیت محمدولی رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: معامالت مصنوعات طال 
بشدت کاهش یافته است به طوری که بر اساس برآوردها حدود 6۰ درصد حجم 
مبادالت بازار به طالی آب شــده و بقیه به ســکه طال اختصاص دارد. سه شنبه، 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 4 میلیون و 8۵۵ هزارتومان، نیم سکه ۲ 
میلیون و 66۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و 7۱۰ هزارتومان و سکه گرمی 

96۰ هزار تومان وهر گرم طالی ۱8 عیار 4۳4 هزار و ۲۲9 تومان است.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت عکس یکدیگر 
عمل می کنند

وحید شقاقی شهری اقتصاددان گفت: صحبت های وزیر اقتصاد در شرایطی بیان 
می شــود که سیاست بانک مرکزی دقیقاً مسیری دیگر را طی می کند و به نظر 
می رسد میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ناهماهنگی وجود دارد. وزیر 
اقتصاد پیشــتر با اشاره به معایب باال بودن رقم نقدینگی از ضرورت سوق آن به 
سوی تولید سخن و پیشــنهاد کاهش 4 درصدی نرخ سپرده ها را مطرح کرده 

است در حالی که بانک مرکزی خواهان تغییر ترکیب نقدینگی در کشور است.

افزایش دوره انتظار مسکن به ۵۶ سال 
متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در اسفند 97 به حدود ۱۱ 
میلیون تومان رســیده است . بر همین اساس یک واحد مسکونی 7۵ متری در 
شهر تهران به طور متوسط 8۲۵ میلیون تومان معامله می شود؛ بنابراین شاخص 
دسترســی مسکن در شهر تهران به عدد ۱8 رســیده است . از سوی دیگر دوره 

انتظار مسکن نیز به ۵6 سال افزایش یافته است.

خبر

امکان به صفر رسیدن صادرات نفت ایران وجود ندارد

ایستاده در  گرای صفر نفتی 

 نرسی قربان
کارشناس انرژی

آن ها با لغو معافیت های تحریم های 
نفتی علیه ایران به ســمت انتخاب 

سخت ترین روش رفته اند یعنی قصد دارند بیشترین فشار 
را به کشور ما وارد کنند، اما صفر کردن صادرات نفت ایران 
به این آسانی ها نیست. ایران راهکارهایی دارد که این اتفاق 
نیفتد. کشور ها و شرکت هایی وجود دارند که از ایران نفت 

خریداری کنند. 
شرکتی که نترســد آمریکا آن را تحریم کند، می تواند از 
ایران نفت بخرد. یا کشــوری مثل ترکیه می تواند این کار 
را انجام دهد. مسئله اصلی استفاده از منافع صادرات نفت 
است. باید ساختار های مالی وجود داشته باشد که بشود از 
طریق آن ها از منافع صادرات بهره برد. ایران راهکارهایی در 
اختیار دارد که لزومی ندارد آن راهکار ها را رسماً رسانه ای 

کند. 

علی کاظمی باباحیدری
 رئیس فراکسیون نفت و نیرو مجلس

تولیدکنندگان نفت توانایی جایگزین 
کــردن محصــول ایــران را ندارند و 

ترامپ هــم درصــدد جلوگیــری از ورود درآمدهای نفتی 
بــه داخل ایران اســت. آمریکایی ها در چند ماه گذشــته با 
اقدامات مختلفی ســعی کردند نظر کشــورهای همپیمان 
خود را برای تقویت کمپین فشــار علیــه ایران جلب کنند 
که موضوع تحریم فروش نفت در این راســتا معنا می شود.

بــه عبارتــی رئیس جمهور آمریــکا و سیاســتمداران این 
کشــور معتقد هســتند بــا جلوگیــری از فــروش نفت 
کشــورمان در بازارهــای جهانی و همچنیــن جلوگیری از 
ورود درآمدهــای نفتــی به داخــل ایران می توانند فشــار 
اقتصــادی را بر دولتمــردان و ملت بیــش از پیش کنند. 
رئیــس گروه اقدام ایــران در وزارت خارجــه آمریکا پس از 
تحریم بانک ها رایزنی های مســتمری را بــا خریداران نفت 
ایران داشــت، که موفق نبود و بر این اساس چندین کشور 
را برای خرید نفت ایران اســتثناء قرار داد. لغو معافیت های 
فعلی نیز به نتیجه نخواهد رسید زیرا هند، کره جنوبی و سایر 
خریداران نفتی درصدد ایجاد شرایط برای خرید نفت هستند.

یاسر جبرائیلی
تحلیلگر اقتصادی

 آمریکا بــا اعالم اینکه معافیت پنج 
مشــتری اصلی نفت ایــران )چین، 

ترکیه، هند، کره و ژاپن( را از تحریم ها تمدید نخواهد کرد، 
وارد دوره بی اثرسازی تحریم های خود شده است.دست کم 
ترکیه و چیــن تلویحاً اعالم کرده اند کــه از این تحریم ها 
تبعیت نخواهند کرد. یک قاعده بر تحریم های آمریکا حاکم 
بوده و آن اینکه هرگاه نهاد در معرض تحریم، بسیار بزرگ تر 
از آن بوده که بتوان تحریمش کرد، بی ســر و صدا از تحریم 
عقب نشینی کرده است. اینک وقت استفاده از این قاعده در 
فروش نفت است. اگر دولت چین یک ساز و کار تحت نظر 
مستقیم دولت برای خرید نفت ایران و تسویه پول آن ایجاد 
کند، آمریکا از اعمال تحریم علیه دولت چین ناتوان خواهد 
بــود. دولت باید دنبال احیای روابط با چینی ها و ایجاد یک 

کانال واقعی مالی »اینستکس« باشد.

سیدحسن حسینی شاهرودی 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی

 آمریکا اراده ای نداشــته تا به ایران 
برای فروش نفت امتیاز دهد و اگر 

اعالم کرده که ابتدا تا آبان ماه و سپس تا اردیبهشت ماه 
برای فروش نفت ایران مهلت می دهد، به دلیل نگرانی از 
افزایش قیمت نفت در بازار جهانی بوده است. عدم تمدید 
معافیت های نفتی ایران اثری در کاهش یا افزایش فروش 

طالی سیاه نخواهد داشت. 
از گذشــته دور آمریکا ایران را تحریم کرده و اکنون نیز 
وضعیت تغییری نکرده است، همان گونه که پس از آبان 
ماه و اعمال دور جدید تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران 
اتفاقــی نیفتاد، با عدم تمدید معافیت های نفتی ایران نیز 

اتفاقی در بازار ارز و اقتصاد کشور رخ نمی دهد.
ایران مسیر گذشــته خود را در فروش نفت پیش گرفته 
و عــدم تمدید معافیت های نفتی ایــران اثری در کاهش 
یا افزایش فروش نفت و درآمدهــای ارزی ایران نخواهد 

داشت.
 امیدواریم زمانی فرا رســد که دیگــر نفت نفروخته و به 

سمت درون زا کردن اقتصاد حرکت کنیم.

نوروزی/ ســخنگوی  حســن 
کمیسیون قضایی مجلس

کاخ ســفید اعالم کرده کشورهای 
عربســتان و امــارات وعده جبران 

خأل نفــت ایران را در بازار جهانی داده اند و اینکه تحریم 
محصوالت پتروشــیمی ایران هدف بعدی ترامپ است.

این تحریم ها برای ایران به عنوان کشــوری قدرتمند و با 
منابع بسیار نمی تواند کمرشکن باشد، اصالحات اقتصادی 
اصلی ترین کاری اســت که باید در این شرایط انجام داد 
به همین دلیل ابتدا باید جلوی اســراف ها و فســادهای 
دســتگاه ها و وزارتخانه هــا را گرفت و به درک شــرایط 
خــاص اقتصادی کنونی رســید. کاهش مصرف بنزین و 
دیگــر انرژی ها اقدام عمومی دیگری اســت که می تواند 
موجب ذخیره ثروت شــود، همچنین با تمرکز بر تقویت 
کشــاورزی، دامداری، درآمدهای مالیاتی و رونق صنایع 

مختلف می توان از این شرایط نیز عبور کرد.

سید مهدی حسینی 
کارشناس نفت و انرژی 

دنیا  در  نفــت  تقاضــای خریــد 
رو بــه رشــد اســت؛ بنابرایــن 

آنچه آمریکا به عنوان صفر شــدن خریــد نفت ازایران 
تبلیــغ می کند به هیچ وجه به عملی نمی شــود و تنها 
بــرای آمریکا جنبه تبلیغاتی دارد؛ براســاس شــواهد 
و آمارهــای صادراتــی نفت با قاطعیــت می توان گفت 
تولید و تأمیــن دو و نیم میلیون بشــکه نفت در ازای 
جبران صادرات نفت ایران به هیچ وجه آســان نیست و 
کشورهای یاد شده از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند.

پیش بینی ها و برآوردها نشــان می دهد آمریکا در صورت 
افزایش فشار بر ایران برای نشاندن حرف خود به کرسی, 
باید از ذخایر راهبردی نفتی اســتفاده شــود، اســتفاده 
از ذخایر راهبــردی نفتی هم نمی توانــد به عنوان یک 
سیاست دراز مدت دنبال شــود، از سوی دیگر ایران در 
دوره تحریم های نفتی ســازمان ملل در مقایس کمتری 
همچنان به صادرات نفت خود ادامه داد، این مســئله در 
حال حاضر نیز محقق خواهد شد و ایران با کاهش صادرات 
هیچ گاه تجربه صفر شدن صادرات نفتی را نخواهد داشت.

محمدرضا مودودی/ سرپرســت 
تجــارت توســعه  ســازمان 

اگر این تصمیم آمریکا موجب افزایش 
قیمت نفت شــود، بازنده اصلی این 

تصمیم، همه کشورهای دنیا خواهند بود. ما باید با فاصله 
گرفتن از صــادرات نفت، بر اقتصــاد مردمی که می تواند 
صادرات غیرنفتی را رونق ببخشد و این صادرات را جایگزین 
صادرات نفتی کند، متمرکز شویم و حداکثر بهره را ببریم. 
مهم ترین خواسته ما در صادرات، رونق اقتصاد، رونق تولید، 
ارتقای درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال است که همگی 
این اهداف، با صادرات غیرنفتی قابل تحقق اســت. مسئله  
این است که بخش نظامی کشورمان سال هاست در تحریم 
قرار دارد ولی همگی اذعان دارند که ایران از لحاظ نظامی 
به هیچ وجه تضعیف نشده اســت؛ بنابراین اگر قرار باشد 
ملت ایران کاری را انجام دهند، بخوبی می دانند که با همه 

سختی ها چطور مسیر توسعه را طی کنند.

قاسم نوروزی/ اقتصاددان و عضو 
هیئت علمی دانشگاه آزاد

با خــارج شــدن خریــداران فعلی 
نفتی یا ایران باید به دنبال شــرکای 

جدید باشــد و یا اینکه سهم دیگر شــرکایی که با آن ها 
ارتبــاط دارد را افزایش دهد که مورد دوم در آن شــرایط 
بعیــد به نظر می رســد. تأثیــر مســتقیم و منفی پایین 
آمدن درآمد نفتی کشــور متوجه بودجه کشــور اســت. 
چالش دار شــدن بودجه کشــور بــه این معناســت که 
تمــام برنامه هــای عمرانی، توســعه ای، زیرســاختی و 
تولیــدی دچار چالش شــده و کاهش پیــدا خواهد کرد. 
برای جبران کاهش فروش نفت، اغلب راهکارهای جایگزین 
موجود نظیر ســرمایه گــذاری در بخش هــای صنعت، 
کشاورزی و خدمات طرح های بلندمدت است، با این حال 
بهترین گزینه برای پاسخگویی در کوتاه مدت سرمایه گذاری 
در بخش گردشگری است.با توجه به ظرفیت های ایران در 
گردشــگری و قرارگیری در ردیف ۱۵ کشــور اول دارای 
ظرفیــت این حــوزه در دنیا و همچنین شــرایط کنونی 
اقتصادی کشور، بهترین راهکار برای خروج از شرایط تشدید 

تحریم ها، سرمایه گذاری در این بخش خواهد بود.

راه سخت برای صفر 
کردن صادرات  نفت

آمریکا و جلوگیری از 
ورود درآمدهای نفتی

 اینستکس واقعی 
را پیگیــری کنیــد

لغومعافیت ها اثری در 
درآمد ارزی ایران ندارد

تحریم های نفتی 
شکست می خورد

 صادرات نفت هیچ گاه 
صفر نمی شود

ارتقای درآمدهای ارزی 
با صادرات غیرنفتی 

باید به دنبال شرکای 
جدید باشیم

 اقتصاد/سید ســجاد پادام  بر اساس آخرین 
گزارش آژانس بین المللی انــرژی در مورد وضعیت 
بازار انرژی جهان، آمار مربوط به صادرات نفت ایران 
در ماه گذشته بالغ بر ۱.8 میلیون بشکه بوده است. 
این در حالی است که از اردیبهشت ماه سال گذشته 
آمریــکا همزمان با خروجش از برجام می خواســت 
صادرات نفت ایــران را در یک بازه زمانی 6 ماهه به 
صفر برســاند، اما رو به رشد گذاشتن قیمت نفت تا 
8۰ دالر از یک ســو و نیاز مشــتریان نفت ایران از 
سوی دیگر منجر به اعطای معافیت به مشتریان نفت 
ایران شــد و ایران توانست تا 8 . ۱ میلیون بشکه در 
روز نفت خود را به فروش برساند. حال که یک سال 
از خروج آمریکا از برجام می گذرد بار دیگر واشنگتن 
تصمیم گرفته است که صادرات نفت ایران را به صفر 
برســاند و در تصمیم جدید خود معافیت های خرید 
نفت ایــران را تمدید نکرد و تأکید بر صفر شــدن 

صادرات نفت ایران دارد. 

  هزینه تحریم نفت ایران را رانندگان 
آمریکایی پرداخت می کنند

شرایط بازار جهانی نفت نشان می دهد که به دلیل 
بحران در لیبی و ونزوئال امســال نســبت به سال 
گذشته شرایط برای صفر شدن نفت ایران سخت تر 
اســت. قیمت در بازار نفت مانند بــازار هر کاالی 
دیگری از مواجهه عرضه و تقاضا کشــف می شود و 
حذف نفت ایران و همزمان مشکالت داخلی لیبی و 
ونزوئال به معنای کاهش عرضه و در نتیجه افزایش 
قیمت نفــت و در نتیجه افزایــش نرخ حامل های 
انرژی در کشــورهای مصرف کننده انرژی از جمله 
آمریــکا خواهد بود. در همین راســتا بلومبرگ که 

رسانه مشــهوری در حوزه انرژی است، بتازگی در 
گزارشــی عنوان کرد که هزینه تحریم نفت ایران 
را راننــدگان آمریکایی پرداخت می کنند. این بدان 
معناست که صفر شــدن صادرات نفت ایران برای 

خود آمریکا هم کم هزینه نیست. 
 

  مردم یادشان نرود که تحریم هستند...
حال سؤال این است که آمریکایی که سال گذشته و 
در شرایط مناسب تر نتوانست صادرات نفت ایران را 
به صفر برساند، چگونه این ریسک را پذیرفته و بار 
دیگر برای صفر شدن صادرات نفت ایران اقدام کرده 
اســت؟ به نظر می رسد آمریکایی ها به این موضوع 
که توانایی صفر کردن صادرات نفت ایران را ندارند، 
آگاهند. همچنین اتفاقات یک ســال گذشته نشان 
داد که صفر شدن صادرات نفت ایران به هیچ عنوان 
هدف سیاستمداران آمریکا نیست، بلکه این موضوع 

ابزاری است برای نیل به اهداف دیگر. 
البتــه آمریکایی ها از کاهش درآمدهای نفتی ایران 
تا آنجا که منجر به افزایش بیش از حد قیمت نفت 
نشود، اســتقبال می کنند؛ اما تأکید پیاپی بر صفر 
شدن صادرات نفت ایران هدف مهم تر دیگری دارد.  
به نظر می رســد آمریکایی ها به شناخت خوبی از 
اقتصاد و جامعه ایران دســت یافته اند. آن ها در پی 
این اتفاق هستند که مردم یادشان نرود که تحریم 
هستند. در واقع اجتماعی کردن آثار ناشی از تحریم 
یکی از اهدافی اســت که تحریم کننده برای ایجاد 
درد بــه جامعه هدف اعمال می کند تا فشــارهای 
اجتماعی از درون، حاکمیت را مجبور به تغییر رفتار 
کند. وقتی مردم یادشان نرود که تحریم هستند نا 
اطمینانی آن ها نسبت به آینده زیاد می شود و همین 

اتفاق منجر به داغ شدن و در 
نتیجه بی ارزش شــدن پول 
ملی خواهد شد و مدام تقاضا 
برای کاالها افزایش می یابد و 
افزایش تقاضا منجر به گرانی 
و تورم می شــود. این چرخه 
آن قــدر بازتولید می شــود 
بی ثباتی های  بــه  منجــر  تا 
آزار دهنده  شــود و در نهایت 
اعتراضات اجتماعی را در پی 
داشته باشــد. به نظر می رسد 
هدف آمریــکا از تکرار مکررات 
ایجاد شوک های روانی پیاپی به 

مردم ایران است تا یادشان نرود 
که تحریم هستند، تا یادشان نرود 

که آینده نــا مطمئن تر از وضعیت فعلی 
اســت و یادشان نرود هر چه زودتر باید پول 

ملی را تبدیل به یک دارایی مطمئن کنند و باز 
تولید زود به زود این چرخه آمریکا را به هدف خود 

نزدیک و نزدیک تر می کند. 

  چه باید کرد؟
اما آنچه به عنوان اقدام الزم اســت انجام دهیم تا در 
این شــرایط از این مخمصه خالص شــویم، چیزی 
نیســت جز اینکه همبســتگی ملت با حاکمیت را 
افزایــش دهیــم. دولت و حاکمیت باید با سلســله 
اقداماتی که بحث در مورد آن ها یادداشت مستقلی را 
طلب می کند، بتوانند اعتماد عمومی ملت را افزایش 
دهند و ملت، آن هایی که می دانند مورد هجمه همه 
جانبه دشــمن قرار گرفته ایم، باید با اقداماتی خود 

جــوش و فداکارانه پیام ایثار خود را به ســایر افراد 
جامعه منعکس کنند. هر چه پیام همبستگی ملت با 
حاکمیت قوی تر و بلندتر باشد دشمن از ادامه فشارها 
ناامید تر خواهد شد. البته در کنار توجه به این موضوع 
مهم باید تالش شــود بودجه کشــور از درآمدهای 
نفتی مستقل شود همچنین توسعه پتروپاالیشگاه ها 
در کشــور می تواند تولید فراورده هــای نفتی را که 

تحریم پذیری آن ها بسیار دشوار است افزایش دهد. 

اجتماعی کردن آثار 
ناشی از تحریم یکی 
از اهدافی است 
که تحریم کننده 
برای ایجاد درد به 
جامعه هدف اعمال 
می کند تا فشارهای 
اجتماعی از درون، 
حاکمیت را مجبور 
به تغییر رفتار کند

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی امسال جدی تر دنبال می شود   خانه ملت: وزیر آموزش و پرورش گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی برای امسال جدی تر از سال ۹۷ 
اتفاق می افتد. سید محمد بطحایی؛ با بیان اینکه همسان سازی حقوق ها از اختیار دستگاه های اجرایی خارج است، گفت: این اقدام باید توسط دولت و صندوق های بازنشستگی انجام شود البته ما این موضوع را برای 

بازنشستگان فرهنگی پیگیری و دنبال می کنیم. وی افزود: مجلس و دولت گام های خوبی را برای این منظور برداشته اند.

معاون حقوقی آموزش و پرورش خبر داد
امالک آموزش و پرورش ظرف ۶ ماه به وزارتخانه برگردد

ایسنا: معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت آمــوزش و پرورش گفت: طبق 
مصوبه مجلس مجموع ساختمان ها و 
امالک آموزش و پرورش که در تصرف 
دستگاه ها و افراد دیگر است باید ظرف 

6ماه به آموزش و پرورش برگردد.
حجت االســالم تیمور علی عسگری 
مازاد  امــالک  ســاماندهی  دربــاره 

در آمــوزش و پرورش اظهــار کرد: درصد قابل توجهی از امــالک آموزش و پرورش 
مستندسازی نشده که ساماندهی آن را در اولویت اول قرار داده ایم.

وی افزود: تاکنون مستند سازی ۲۹۴۰ امالک و اراضی انجام شده و مجلس نیز تصویب 
کرد که مجموع ساختمان ها و امالک آموزش و پرورش که در تصرف دستگاه ها و افراد 

دیگر است باید ظرف 6 ماه به آموزش و پرورش برگردد.
علی عسگری با بیان اینکه قطعاً سال جاری از بعد حقوقی و احقاق حقوق، سال پرکاری 
خواهد بود، گفت: مجلس تصویب کرد کاربری امالکی که مورد نیاز نیست به عنوان 
مثال مخروبه است یا زمینی بال استفاده است به تجاری و مسکونی تغییر و تبدیل به 

احسن شود که می تواند محل درآمد پایداری برای آموزش و پرورش باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
شهرداری ها قادر به جمع آوری درست پسماند نیستند

فارس: عیســی کالنتری پسماند را 
از مشــکالت ازدیاد جمعیت خواند و 
گفت: شــهرداری ها باوجود مدیریت، 
قادر به جمع آوری درســت پسماند 
نیســتند و یا در برخی شهر ها توان 

مدیریت وجود ندارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: از مردم ایران می خواهم تالش 

کرده تا حد امکان پسماند کمتری تولید کنیم که شاید شهرداری ها فرصت مدیریت 
صحیح بیشتری داشته باشند. کالنتری شمال کشور را بشدت آلوده خواند و تصریح 
کرد: پاکی مناطق شمالی که تا 1۰ سال گذشته در یادها مانده است، امروز با باقیمانده 
پسماند و شیرابه های آلوده تهدید می شود و بوی تعفن جنگل و سواحل دریا را پوشانده 
است. وی با تأکید بر اینکه تولید انرژی از پسماند مقرون به صرفه نیست، به مقوله تولید 
انرژی از پســماند اشاره کرد و افزود: انرژی از پسماند در ایران روی دست وزارت نیرو 
می ماند؛ چون هر کیلو وات ساعت 8۰۰ تومان تمام شده که با احتساب یارانه فقط 6۰ 

تومان فروخته می شود.

وزیر علوم:
قرار نیست دانشگاه پیام نور تعطیل شود

ایسنا: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
تصریح کرد: قرار نیست دانشگاه پیام 
نور تعطیل شــود، بلکــه یک تکلیف 
جدی برای آن تعریف شده است و این 
دانشگاه باید کل فضای آموزش مجازی 

را به عهده بگیرد. 
دکتر منصــور غالمی در بخشــی از 
ســخنانش با اشاره به فعالیت بیش از 

18۰۰ مرکز آموزش عالی در کشــور بدون مراکز دانشــگاه آزاد، گفت: هیچ فشاری 
پشت سر مراکز آموزش عالی به جز مراکز علمی کاربردی های وابسته به مراکز دولتی 
وجود ندارد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین خواستار ورود و بررسی میدانی 
بحران های طبیعی توســط دانشگاه ها شــد و تأکید کرد که استادان از قالب سنتی 
کالس های درس خارج شوند. غالمی با بیان اینکه معتقدم که گروه ها بخش های اصلی 
و اصیل دانشگاه هستند، گفت: دوره حضور ثابت استادان در کالس ها تمام شده است.

رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران عنوان کرد
فروش اینترنتی سمعک های دست دوم!

مهر: رئیس انجمن علمی شنوایی 
شناســی ایران، نســبت به خرید 
اینترنتی سمعک هشدار داد و گفت: 
بیشتر این سمعک ها، دست دوم و 

گاهی خراب هستند.
علی قهرمانی با انتقاد از بیمه ها که در 
زمینه پوشش خدمات سمعک ورود 
نمی کنند، گفت: سمعک نیازمند بسته 

خدماتی است، زیرا هزینه های خدمات سمعک دو برابر قیمت سمعک است.
وی در ادامه از فروش اینترنتی سمعک انتقاد کرد و افزود: متأسفانه در برخی کانال های 
اینترنتی شاهد فروش سمعک های دست دوم با چند برابر قیمت هستیم. در حالی که 

بعضی از این سمعک ها، خراب بوده و قابل استفاده نیستند.
قهرمانی در ارتباط با فروش ســمعک در خیابان جمهــوری تهران که محل عرضه 
تجهیزات پزشکی است، تأکید کرد: متأسفانه هنوز مشکل خرید سمعک در خیابان 
جمهوری حل نشده است. قهرمانی با اشاره به خرید سمعک با ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: 
مشکل اصلی، هزینه های خدمات و قطعات سمعک است که شامل ارز دولتی نمی شود 

و سبب می شود هزینه سمعک باال برود.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فاتب خبر داد
سهم ۷۰ درصدی موتورسیکلت سواران و عابران پیاده 

در تصادفات 
مهر: معــاون عملیات ترافیک پلیس 
راهــور فاتــب از ســهم ۷۰ درصدی 
موتورسیکلت سواران و عابران پیاده در 

تصادفات رانندگی خبر داد.
ســرهنگ عدنــان جالل ادامــه داد: 
استفاده از کاله ایمنی توسط رانندگان 
و سرنشینان موتورسیکلت نقش مهمی 
در پیشگیری از مرگ ناشی از تصادفات 

این گروه از کاربران ترافیک خواهد داشــت. وی ضمن تأکید بر استفاده از تجهیزات 
ایمنی برای موتورسواران، به عابران پیاده نیز توصیه کرد به منظور حفظ جان خود به 

هنگام عبور از خیابان از گذر گاه های عابر پیاده و پل های هوایی استفاده کنند.

حادثه ای تلخ در ارتفاعات
مرد میانسال حین کوهنوردی جان خود را از دست داد

جام جم آنالین: رئیس جمعیت 
هالل احمر کاشــمر از فوت مردی 
۵۰ ســاله در کوه هــای اطــراف 

کاشمر خبر داد.
احمدرضــا پور؛ رئیــس جمعیت 
کاشــمر  شهرســتان  هالل احمر 
گفــت: این مــرد ۵۰ ســاله که 
سابقه بیماری قلبی داشت به همراه 

تعدادی از بستگان خود برای کوهنوردی به محلی به نام »چشمه سبز« می رود 
که متأسفانه به دلیل طی مسافت زیاد و نامناسب بودن مسیر برای این فرد که 

سابقه بیماری قلبی داشته، دچار مشکل شده جان خود را از دست می دهد.
رئیس جمعیت هالل احمر کاشمر بیان کرد: نیروهای اورژانس 11۵ پس از اطالع 
از موضوع در محل حضور یافته، اما به دلیل اینکه فرد حادثه دیده نیاز به حمل 

تخصصی داشت، موضوع به جمعیت هالل احمر کاشمر اطالع داده شد.
وی عنــوان کرد: بالفاصله پــس از اعالم واقعه به نیروهــای امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر شهرستان، تیم های امدادی به محل حادثه اعزام شدند 
که پس از ۴ ســاعت عملیات این فرد که جان خود را از دســت داده بود به 

پایین ارتفاعات منتقل شد.

خـــبر

خبر

 جامعه/اعظــم طیرانی  ایــران یکی از 
1۰ کشور پرحادثه دنیاســت که هر از گاه 
با وقــوع حادثه غیر مترقبه ای؛ زندگی ده ها 
نفر از شهروندان آن دستخوش آسیب های 
جدی مالی، جسمی و روحی و روانی بسیار 
می شود. در این میان جبران صدمات روحی 
آســیب دیدگان به مراتب دشوارتر از جبران 
خسارات مالی و اقتصادی است؛چنانکه برخی 
معتقدند آسیب بهداشتي به افراد مانند یک 
کوه عظیم یخ است که بخش عمده آن زیر 
آب قرار دارد که نمی توان آن را مشاهده کرد، 
اما مرگ و مجروحیت جســماني در بخش 
بیروني آب قــرار دارد. آثار رواني حوادث که 
گاه تا پایان عمر باقــي مي ماند بدنه اصلي 
این کوه یخ را تشکیل مي دهد که غالباً مورد 

غفلت قرار مي گیرد.
سیل اخیر در برخی از نقاط کشور هشداری 
است به مســئوالن و همه دلسوزان جامعه 
که اهمیــت نیاز هــای روانــی و اجتماعی 
آسیب دیدگان کمتر از تأمین تغذیه و بهداشت 

آن ها نیست.

 رفع احساس تنهایی
امیــر محمودحریرچی؛جامعه شــناس و 
عضو هیئت علمی دانشگاه با تأیید اهمیت 
نیاز های روانی و اجتماعی آسیب دیدگان، 
در ایــن خصوص می گوید: همان طور که 
درمان، پیشگیری و توانبخشی سه اقدام 
حیاتــی و اثربخش در حوزه بهداشــت 
و درمان محســوب می شــوند در زمینه 
اقدامات روانی و اجتماعی پس از ســیل 
و هــر حادثه غیرمترقبه دیگر نیز نیازمند 

درمان، پیشگیری و توانبخشی است. 
دکترحریرچی با بیان اینکه آسیب دیدگان 
عــالوه بر حمایت های مالــی و اقتصادی 
نیازمند حمایت روانی و اجتماعی هستند، 
بحران هایی نظیر ســیل،  ادامه می دهد: 
سخت ترین اتفاقی است که ممکن است 
در زندگی هر شــخص رخ دهد و در یک 
لحظه او را داغــدار و یا در چند روز همه 
دارایی، امکانات زندگــی، رفاهی و حتی 
خاطرات و یادگاری های وی را ویران کند. 
در این شرایط او بیش از هر زمان دیگری 
در زندگی احســاس تنهایــی کند و این 
وظیفه مردم و مسئوالن است که با حضور 

در کنار آن ها به یاری شان بشتابند.
وی ادامــه می دهد: در چنین شــرایطی 
اعتماد به مسئوالن حکم آرام بخش روانی 
برای مردم آســیب دیــده را دارد؛ چرا که 
وقتی آسیب دیدگان اطمینان داشته باشند 
مسئوالن با برنامه ریزی و احساس مسئولیت 
می توانند خســارت های مالی و اقتصادی 
را جبران کننــد، نگرانی و دغدغه کمتری 

نسبت به آینده خواهند داشت.

  تعطیلی مدارس اشتباه محض بود 
وی به اقدامات شتابزده مسئوالن در سیل 
اخیر اشــاره می کند و برای مثال با اظهار 
تأسف از تعطیلی مدارس در برخی از مناطق 
سیل زده کشور می گوید: الزم است در چنین 
شرایطی مدارس حتی در صورت امکان در 
چادر و یا داخل کانکس دایر شــود، آن هم 
نه برای درس خواندن، بلکه برای رسیدگی 
به شرایط روحی و روانی دانش آموزان، زیرا 
آمــوزش و پرورش می تواند بــا دایر کردن 
کالس ها به کمک روان شناسان و مددکاران 
اجتماعی به درمان آالم و دغدغه های روانی 
دانش آموزان بپردازد و با توضیح دادن این 
مهم که حوادث غیرمترقبه، اتفاقی است که 
هر لحظه در هر گوشــه این کره خاکی رخ 
خواهد داد. باید مهارت و مدیریت مقابله با 
بحران و ترس ها و نگرانی های ناشی از آن را 
به منظور پیشگیری از اختالالت روانی نظیر 
فوبی ها و حتی مهارت های امداد و نجات به 
آن ها آموزش داد تا عالوه بر توانمندسازی 
دانش آموزان در برابر این حوادث در صورت 

ابتال به اختالالت روانی آن ها را شناسایی و 
به موقع درمان کنند، اما متأسفانه آموزش 
و پرورش در کمال بی مسئولیتی با تعطیلی 
مدارس از زیر همه این مســئولیت ها شانه 

خالی کرده است. 
دکترحریرچــی با بیان اینکه بخشــی از 
اســترس های پس از سیل و سایر حوادث 
غیرمترقبه در صورت درمان نشدن تا پایان 
عمر همراه فرد خواهد بود، می افزاید: ترس ها 
و استرس ها اختالالتی است که در صورت 
بی توجهی به درمان آن ها بــا وجود دیده 
نشدن بهداشــت روانی افراد را به مخاطره 
انداخته و کیفیــت زندگی آن ها را کاهش 
می دهد؛ بنابراین نیازهای افراد آسیب دیده 
تنها آب، غذا و اســکان موقت نیست، بلکه 
ایــن افراد عالوه بر نیازهــای فیزیولوژیک 
و حمایت هــای مالی و اقتصــادی نیازمند 
حمایت های اجتماعــی و در برخی موارد 
درمان های روحــی و روانی )با اولویت قرار 
دادن کــودکان( هســتند و این مهم جزو 
وظایف دولت، مسئوالن و همه مردم است. 

 وحدت ملی 
محمدحسین توانایی؛ استاد حوزه و دانشگاه 
نیــز می گوید: در همه بحران ها چهار مرحله 
پیشگیری، آمادگی، مقابله با بحران و بازتوانی 
مدنظر است. در سیل اخیر که شمار زیادی 
از هموطنان ما دچار آســیب شدند، با وجود 
به تصویر کشیدن وحدت ملی هموطنانمان 
که وجهه مثبت این حادثه بود تبعات فراوانی 
آن ها را متأثر ســاخت؛ چرا که بســیاری از 

هموطنان ما دچار بحران و آسیب شدند که 
الزم است با همت مسئوالن و همکاری مردم 
هرچه سریع تر این بحران ها کاهش یابد تا از 

میزان آالم افراد آسیب دیده کاسته شود. 
حجت االسالم والمســلمین دکتر توانایی 
می افزاید: در این قبیل حوادث تنها دولت 
مسئول نیست؛ بلکه سازمان های مردم نهاد 
و تک تــک هموطنان ما باید احســاس 

مسئولیت داشته باشند.

 مقابله با بحران و بازتوانی 
وی ادامه می دهــد: در حوادث غیرمترقبه 
مخاطبان و گروه های هدف به دو دســته 
کودکان و نوجوانان و بزرگســاالن تقسیم 
می شــود که الزم اســت برای کودکان و 
نوجوانان سازمان ها و دستگاه های فرهنگی 

اعــم از دولتی و غیردولتی 
از طریق آموزش و پرورش 
و  بســیج  کانون هــای  و 
مساجد اقداماتی برای ایجاد 
فضاهایی شــاد و مفرح به 
منظور کاهــش آالم و درد 
و رنج آسیب دیدگان ترتیب 
دهند و پس از این مرحله 
و  روان شناســان  با کمک 
مددکاران به بازتوانی روحی 

و روانی آن ها بپردازند. 

 نیازهای روانی 
دکتر توانایی همچنین در 
خصوص تأمیــن نیازهای 
روانــی بزرگســاالن نیــز 
می گویــد: الزم اســت با 

مقابله  مهارت هــای  آموزش 
بــا بحــران، خودآگاهی، تقویــت روحیه 
خودباوری و تفکر مثبت آن ها را نسبت به 

آینده امیدوار کرد. 
وی می افزاید: در برخی مواقع شمار بسیار 
اندکی از حادثه دیــدگان نیازمند بازتوانی 
روحی و روانی نیز خواهند شــد که در این 
صورت باید مســئوالن با برنامه به موقع با 
کمک روان شناسان و متخصصان این حوزه 
به درمان استرس ها و اختالالت روانی ناشی 
از بحران نظیر فوبی ها و استرس های پس از 

سانحه بپردازند.  

کارشناسان از نیازهای روانی و اجتماعی آسیب دیدگان سیل اخیر می گویند 

فوران موج سیالب ها بر روح و روان آدم ها

وقتی 
آسیب دیدگان 

اطمینان داشته 
باشند مسئوالن با 

احساس مسئولیت 
می توانند 

خسارت های 
مالی و اقتصادی 
را جبران کنند، 

نگرانی و دغدغه 
کمتری نسبت به 

آینده خواهند 
داشت

بــــــرش

پلیس خبرداد

ایســنا: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان مازندران از شناسایی و دستگیری عامالن 
آتش سوزی های عمدی در شهرستان های آمل و 

گلوگاه خبر داد.
سرهنگ مسعود تقدیسی الریجانی گفت: در پی 
آتش سوزی منزلی مسکونی در شهرستان گلوگاه، 
بالفاصله مأموران انتظامی آن شهرستان به محل 
حادثه اعزام شــدند. وی تصریــح کرد: مأموران 
پس از بررســی های همــه جانبه پی به عمدی 

بودن این آتش ســوزی برده و اقدامات اطالعاتی 
را برای شناســایی و دستگیری عامالن آن آغاز 
کردند. معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی 
استان مازندران خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات 
اطالعاتی مأموران موفق به شناسایی متهم که 
از متهمان ســابقه دار این منطقه بوده، شدند و 
در عملیاتی غافلگیرانه وی را دســتگیر کردند. 
تقدیسی از شناسایی یکی از عامالن آتش سوزی 
عمدی یک دســتگاه خودروی وانت نیسان در 

شهرستان آمل نیز خبر داد و افزود: در این حادثه 
که در یکی از خیابان های آن شهرستان به وقوع 
پیوست، پلیس با انجام اقدامات اطالعاتی موفق به 

شناسایی متهم شد.
وی همچنین اظهار کرد: متهم که دچار جراحت 
سطحی شده بود در حین اقدامات درمانی توسط 
مأموران دســتگیر و به مرجــع قضایی معرفی 
شد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
مازندران، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی را مستلزم 

همکاری آحاد جامعه با نیروی انتظامی برشمرد و 
گفت: نیروی انتظامی در برابر مجرمان و مخالن 
نظــم و امنیت اجتماعی از هیچ گونه تالشــی 
فروگذار نخواهد کرد و امنیــت و آرامش مردم 

همواره خط قرمز پلیس است.

دستگیری عامالن آتش سوزی عمدی در آمل و گلوگاه

یک مسئول در وزارت علوم:
برخی رشته ها متقاضی جذب 

هیئت علمی ندارد

ایرنا: رئیس مرکز نظــارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، گفت: سهمیه 
جذب هیئت علمــی در فراخوان بهمن ماه ۹۷ 
حدود 1۰۰۰نفر در نظر گرفته شــده است؛ اما 

برخی رشته ها مانند هنر متقاضی جذب ندارد.
ســعدان ذکایی افزود: حدود ۹۰۰ تا 1۰۰۰ نفر 
برای جذب هیئت علمی در دانشگاه های دولتی 

سهمیه در نظر گرفته شده است.
وی به مســئله کاهش داوطلب جذب در برخی 
رشته ها اشــاره کرد و گفت: نکته اینجاست که 
آیا این رشــته ها داوطلب دارد یــا نه؛ چون در 
برخی از این رشــته ها مثل هنر متقاضی جذب 
وجود نداشت. این مسئول وزارت علوم در مورد 
سهمیه جذب هیئت علمی در سال جاری، اظهار 
کرد: برای ســهمیه جذب هیئت علمی امسال 
باید ردیف های اســتخدامی را از ســازمان امور 
استخدامی دریافت کنیم. یادآور می شود حدود 
8۰ هزار عضو هیئت علمی در تمام زیرنظام های 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعال هستند.

معاون پژوهشی وزارت علوم:
اشتغال زنان دانش آموخته 

بیشتر است

مهر: معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: براساس 
طرح رصد اشتغال وزارت علوم بیشترین اشتغال 

دانش آموختگان مربوط به زنان است.
مســعود برومند گفــت: طرح رصد اشــتغال 
دانش آموختگان سال گذشته در وزارت علوم اجرا 
شد که در سال جاری نیز این طرح ادامه می یابد.

وی افزود: در ســال جاری طرح رصد اشــتغال 
برای ســال های  دانشــگاهی  دانش آموختگان 
۹۴-۹3 اجرایی خواهد شد. برومند تأکید کرد: 
براساس این طرح اشــتغال زنان دانش آموخته 
بیشتر از مردان است.همچنین حوزه های علوم 
انسانی بیشترین درصد اشتغال دانش آموختگان را 
به خود اختصاص داده و حوزه های هنر و الهیات 

کمترین اشتغال را داشته اند.

رئیس یک تشکل صنفی کار:
مدیریت بحران در ایران فاقد 

ساختار است 
ایلنا: ابوالفضل اشــرف منصوری؛ رئیس کانون 
انجمن های صنفی مسئوالن ایمنی و بهداشت کار 
کشور تأکید می کند که مدیریت بحران در ایران 

فاقد ساختار است.
وی افزود: مردم، هالل احمر، ارتش، سپاه، کارگر، 
کشاورز و صنعتگر در هنگام وقوع بحران به میدان 
می آیند تا اوضاع را مدیریت کنند. مدیریت بحران 
باید تعریف شده باشد. در بحث های عملیاتی نباید 
تمام دست اندرکاران حضور داشته باشند. در ایران 

همه دست اندرکاران با هم به میدان می آیند.
وی گفت: مدیرانی که ســال ها در منطقه حاضر 
نشــده اند به یکباره با یک عکاس و خبرنگار در 
منطقه حاضر می شوند و پاچه های شلوار خود را 
باال می زنند و بیل به دست می گیرند! این ها نشان 
از بی تدبیری است، نه مدیریت. در هیچ کجای دنیا 
مسئوالن با یک تیم خبری شتابان به محل سانحه 
نمی آینــد؛ بلکه نقش هماهنگ کننــده را بازی 
می کنند. وزارت کشور باید تنها متولی هماهنگی 
دستگاه ها باشد. در هنگام بحران؛ هر گروهی ساز 
خود را می زند. دولت هم می گوید با من هماهنگ 

نکرده اند و سِر خود وارد عمل شده اند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس: 

بازنگری در کارانه پرستاری 
الزامی است

خانه ملت: ســخنگوی کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلــس گفت: بازنگــری در کارانه 
پرســتاران بــرای بهبود وضعیــت اقتصادی 

پرستاران الزامی است.
حیدرعلی عابدی تصریح کرد: پرســتاران در 
بیمارستان های دولتی به مانند پزشکان حقوق و 
مزایا دریافت می کنند؛ بنابراین تمام افرادی که 
دربخش دولتی حقوق دریافت می کنند دارای 
نوعی تعادل در پرداخت حقوق هستند، اما در 
حیطه پرداخت کارانه میان پزشــک و پرستار 
تفاوت وجود دارد. درآمد پزشــکان و پرستاران 
در زمان محاسبه کارانه متفاوت تعیین می شود.

وی یادآورشد: می بایســت کارانه پرداختی به 
پرستاران در کشور مورد بازنگری قرار بگیرد این 
امر نیازمند تغییر نگرش است، زیرا قانون گذاران 
باید بدانند که جراحی یک کار گروهی است و 

عمل فردی نیست.
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خط قرمز

ورود دستگاه قضایی به ماجرای قطعی یکشبه تلفن همراه

نفوذ و یا اختالل سامانه پیگیری می شود
عقیل رحمانی: پــس از آنکه خطوط تلفن همــراه تعدادی از 
مشــترکان همراه اول در خراسان رضوی یکشبه به دلیل دریافت 
پیامک بدهی قطع شد و از سوی یکی از مسئوالن ارتباطات سیار 
مخابرات اســتان اعالم شــد این اختالل برطرف شده، سرپرست 
دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز استان اعالم کرد دادستانی به 

موضوع ورود پیدا کرده و ماجرا را بررسی خواهد کرد.

 اعالم مردمی و پیگیری رسانه ای
صبح روز گذشته اطالعاتی به تحریریه روزنامه قدس منعکس شد 
که در پی آن برخی شــهروندان مدعی بودند خطوط تلفن همراه 
آن ها صبح روز گذشته پس از دریافت پیامک بدهکاری چند صد 
هزار تومانی یکطرفه شده است، این موضوع درحالی بود که یکی از 
مشترکان مدعی بود که به هیچ عنوان میزان مکالمه ماهیانه اش به 

حد بدهکاری اعالم شده نمی رسد.
از همین رو و برای بررسی ماجرا ابتدا با یکی از دفاتر امور مشترکان 
تماس گرفته شد که در ادامه مدیر دفتر ضمن تأیید مشکل ایجاد 
شده در توضیح ماجرا گفت: صبح سه شنبه با مراجعه تعدادی از 
مشــترکان اپراتور همراه اول که ارقام قبوض آن ها بین ۲۵۰ هزار 
تومان تا 1۴ میلیون تومان بود، به ماجرا مشکوک شدم و موضوع 
را از مسئوالن مربوط در مشهد پیگیری کردیم که پاسخ شنیدیم 
مشکل از سوی شرکت ارتباطات سیار در تهران ایجاد شده و سبب 
اختالل شبکه و... شده است. در ادامه هم برای برخی از مشترکان 

پیامک عذرخواهی ارسال شد.
وی ادامه داد: در این رابطه تلفن همراه برخی یکطرفه شده و آن ها 
هم برای حل شدن مشکل هزینه قبض را پرداخت کرده اند. صبح 
روز گذشــته حدود ۵۰ نفر با مراجعه به دفتر ما دچار این مشکل 
شده بودند، حتی در یک مورد پس از پرداخت قبض، مجدد ۴۰۰ 

هزارتومان ارزش افزوده برایش اعمال شده بود.

 اصالح قبوض صورت گرفت
در ادامه رئیس اداره امور مشتریان ارتباطات سیار مخابرات خراسان 
رضوی در تشــریح ماجرا به قدس گفت: مبالغ قبوض آن قدر که 

مطرح شــده باال نبوده، ولی از دوشنبه شــب گذشته تعدادی از 
تلفن های همراه در استان قطع شده که در حال حاضر تمامی آن 

خطوط مجدد وصل شده است.
شــریفی فر در مورد دلیل بروز این مشکل هم گفت: موضوع 
هنوز به صورت دقیق مشــخص نیست، چرا که نظارت بر این 
موضوع به صورت متمرکز و در تهــران صورت می پذیرد، در 
حال حاضر هم نباید مشترکی در استان وجود داشته باشد که 
با مشکل قطعی تلفن همراهش رو به رو باشد، در صورت وجود 
قطعی احتمالی، مشترک باید گوشی تلفن همراهش را یک بار 

خاموش و مجدد روشن کند تا ایراد برطرف شود. 
وی تصریح کرد: این موضوع مربوط به آن دسته از مشترکانی است 
که از دوشنبه شب گذشته خطوط آن ها قطع شده است. در حال 
حاضر مشکل حل شده و اصالح قبوض هم صورت گرفته است و 
پس از آن هم برای تعدادی که دچار مشکل شده بودند همراه اول 

پیامک عذرخواهی ارسال کرده است.

 ورود دستگاه قضایی به موضوع اختالل سامانه های 
یکی از اپراتورهای تلفن همراه

قاضی مهدی حقدادی؛ سرپرســت دادسرای ویژه فضای مجازی 
خراسان رضوی در این زمینه به قدس گفت: پس از اعالم گزارشی 
مبنی بر قطع شــدن تعدادی از خطوط تلفن همراه در مشــهد 
همزمان با ارسال پیامک بدهی های چند صد هزار تومانی و در 
برخی موارد چند میلیون تومانی به این دادسرا، به ماجرا ورود 

پیدا کردیم و موضوع را مورد بررسی قرار دادیم.
وی ادامه داد: تحقیقات اولیه نشــان مــی داد این اتفاق که در 
سطح استان و حتی فراتر در سطح کشور رخ داده، برای برخی 
مشترکان اپراتور مربوط از اواخر دوشنبه شب گذشته مشکالتی 

را ایجاد کرده است.

 نفوذ و یا اختالل در دست پیگیری
رئیس مرکز واکنش ســریع جرایم رایانه ای استان تصریح کرد: 
از سویی دســتگاه قضایی برای روشن شدن علت دقیق ماجرا 

و اینکه آیا این اقدام ناشــی از نفــوذ و اخالل عمدی بوده یا به 
واسطه اختالل در سیستم های اپراتور مربوط رخ داده، وارد عمل 
شده است و صبح روزگذشته مکاتبه ای در این زمینه با قاضی 
جاویدنیا؛ معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی انجام 
گرفته و موارد درحال بررســی و پیگیری قضایی می باشد. این 
مقام قضایی بیان داشــت: درادامه فرایند پیگیری ماجرا برخی 
اطالعات به دســت ما رسید که اشــاره به آن داشت برخی از 
مشــترکان اپراتور مربوط با اینکه صورتحســاب قبوض آن ها 
غیرواقعی بوده، اما اقدام به پرداخت و تســویه حساب کرده اند 
که بر همین اســاس بر مبنای حفظ و حمایت از حقوق عامه 
و بیت المال بایستی اپراتور مربوط نسبت به عودت وجوهی که 
براساس قبوض غیرواقعی دریافت نموده است به صورت نقدی 
اقدام کند و بستانکار کردن آنان تخلف خواهد بود، چراکه این 
موضوع ناشی از اختالل سامانه بوده و هیچ مسئولیتی متوجه 

مشترکان نخواهد بود .
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روزنامـه صبـح ایـران

اهدای77 هزار جهیزیه به نوعروســان محروم توســط سپاه   ایالم – قدس: دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: سپاه در 2 سال گذشته 77 هزار سری جهیزیه بین 
نوعروسان توزیع کرده است. سردار سید ضیاء الدین حزنی روز سه شنبه در آیین اهدای جهیزیه به نوعروسان استان ایالم اظهار داشت: میزان اعتبار هزینه شده برای این تعداد جهیزیه افزون بر 385 میلیارد 

و 125 میلیون تومان بوده است. وی افزود: این مقدار جهیزیه با همکاری و همراهی دولت، نهادهای خیریه، آستان قدس رضوی، دفتر مقام معظم رهبری و سپاه تهیه و اهدا شده است.
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نظر  به  سلطان پور   فرزانه  خرم آباد/   
از این  می رسد سوژه سیل و رسوباتی که 
حادثه در سرتا سر میهن اسالمی برجای  
مانده تمام شدنی نیست و اجازه نمی دهد که 

بر روی سوژه دیگری متمرکز شویم.
بارش های بی ســابقه در سراســر کشــور 
و بویژه در اســتان لرســتان بنــا بر گفته 
مسئوالن در طول 50 ســال اخیر تقریباً 
بی ســابقه بود و شــاید از همین رو هنوز 
حاشــیه های آن تمامی نــدارد و افزون بر 
50روز است که تمامی مسئوالن را با خود 

درگیرکرده است.
هیچ شــخصی در بی سابقه 
اســتان  بارش های  بــودن 
لرستان شکی ندارد و بسیار 
پرواضح اســت که رودخانه 
»کشــکان« درصورتــی  که 
لبالــب شــود دبــی آن به 
ثانیه  بر  3500 مترمکعــب 
می رســد، درحالــی  که در 
مدت ایــن بارش ها دبی آن 
به 6000 مترمکعب بر ثانیه 
رســید و اگر به الیروبی هم 
از قبل دست  زده بودیم باز 
هم ایــن حجم آب غیرقابل 
 کنترل بود. اما آن چیزی که 
امروز سوژه گزارش من شده 
اســت اتفاقی قابل  توجه در این سیل بود 

که باید از آن درس عبرت گرفت.
همان طور که شنیده اید استان لرستان به 
استان پل های تاریخی نیز شهرت دارد و 
در سیل اخیر نیز اتفاقی به وقوع پیوست 

که این موضوع را برجسته تر ساخت.

 دود از کنده بلند می شود 
به منظور ارتباط شــمال و جنوب لرستان 
تعدادی پل تاریخی و ارزشــمند بر روی 
رودخانه کشکان ساخته  شده که قدمتی 

بیش از 15 قرن دارند.
پل کاکا رضا در روزگار پیش از اســالم و 
توسط پادشاهان سلسله ساسانی ساخته  
شــده و هنوز پس از گذشــت قرن های 
متمادی، پایه های آن سالم و استوار برجا 
باقی  مانده اســت و در دوران پهلوی نیز 
در مسیر راه شــاهی و قدیمی شمال به 
جنوب و در شهرستان سلسله پل دیگری 
با استفاده از سنگ ساخته شد که به عنوان 
یکــی از جاذبه های گردشــگری در این 
شهرستان با همین نام خودنمایی می کند.

جالب اینجاســت که در سیل اخیر این 
پل ها حتی خم به ابرو نیاوردند، اما نکته 
قابل  تأمل اینجاســت که در جوار این پل 
حدود دو ســال پیش پل مهندسی سازی 
بــرای تردد خودروهــا در محور ارتباطی 
الشتر به خرم آباد ساخته شد که در برابر 

فشار آب تاب نیاورد و فرو ریخت.
 متأسفانه پل تازه ساخت رودخانه کاکا رضا 
با ســقوط یک دستگاه خودرو تیبا همراه 
شــد و در این حادثه یک زن کشته و دو 

نفر نیز مجروح شدند.
ریزش این پل مهندســی ســاز در قرن 
بیســت و یکم در مقابل پل همجوارش با 
دانش قرن پنجم ســؤاالت بسیاری را در 
پیش روی مسئوالن و مردم قرار داده است.

 موج سواری رسانه های معاند
تخریب پل کاکا رضــا مانند باقی حوادث با 
موج سواری رسانه های معاند همراه بود، زیرا 
رســانه های ضدانقالب، قرارگاه خاتم االنبیاء 
را به عنوان سازنده پل تخریبی کاکا رضا در 
جریان ســیل اخیر لرستان معرفی کردند و 
این در حالی بود که پیمانکار این پل، بخش 
خصوصی بوده و قــرارگاه خاتم االنبیاء هیچ 

نقشی در ساخت آن نداشته است.

 تضییع بیت المال 
در همین رابطه دادستان الشتر می گوید: 
پیگیری چنین حوادثی جزو وظایف ذاتی 
ماســت، بنابراین بی توجهی مســئوالن و 
تضییع بیت المال منجــر به ایجاد چنین 

حادثه تلخی شده است.
محسن همتی می افزاید: این حادثه نیازمند 
برخورد جدی اســت تا هم این افراد متنبه 
شوند و هم جنبه پیشگیرانه داشته باشد تا 
همه بدانند که اگر اهمال کاری صورت گیرد 
در آینده شــاهد برخورد جدی دستگاه قضا 
خواهند بــود و از همین رو پس از وقوع این 
حادثه نسبت به دستگیری دو نفر از عوامل 

حادثه اقدام شد.
وی با اشاره به تشکیل پرونده شکایت از سوی 
خانواده فرد کشته  شده در حادثه تخریب پل 
کاکا رضا، خاطرنشــان می کند: با توجه به 
تشکیل پرونده و پیگیری که بنا به اهمیت 
و ضرورت از ســوی دســتگاه قضا داده شد، 
خانواده این فرد نیز تشکیل پرونده داده و از 
تمامی عوامل دخیل در این حادثه شکایت 
کرده اند که رســیدگی های الزم از ســوی 

دستگاه قضا در حال انجام است.

 ادعای غیرقابل  پذیرش
درحالی  کــه پیمانکار پــل کاکا رضا برای 
شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، تردد 
غیرمجاز ماشــین آالت سنگین راهسازی بر 
روی این پل را عامــل تأثیرگذار در کاهش 
مقاومــت این ســازه عنوان می کنــد، اما 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل ونقل این ادعا را نمی پذیرد.
خیراهلل خادمی ابراز می کند: ادعای مشاور این 
است که طراحی پل صحیح بوده و در چند 
روز قبل از سیل ماشین آالت سنگین از روی 
پل عبور داده  شده و می تواند عامل نشست 

پل باشد که این ادعا پذیرفتنی نیست.
وی توضیح می دهد: البته این پل حین سیل 
تخریب نشده است و دو روز بعد از سیل پایه 
میانی پل نشست کرده و منجر به ریزش و 

تخریب پل  شده است.
خادمــی مدعــی اســت: گویــا ســطح 
آب شســتگی در رودخانــه به  درســتی 
تشــخیص داده نشده و پایه پل کاکا رضا 

روی آبرفت قرار گرفته است. 
خادمی یادآور می شود: در این راستا دستگاه 
قضایی به این پرونده ورود کرده و اگر تخلف 
پیمانکار و مشاور ثابت شود آن ها موظف به 

پرداخت هزینه اجرای دوباره پل هستند.
وی تأکید می کند: در تمام قراردادها قید شده 
اگر در هر مرحله ای از بهره برداری ثابت شود 
که طراحی اشتباه بوده و همین عامل موجب 
تخریب یا آسیب شده مشاوران و پیمانکاران 

مورد مواخذه قرار می گیرند.

به دلیل تخریب پل » کاکا رضا « در لرستان و خأل نظارت رقم خورد

مرگ سازه های غیر اصولی زیر دست و پای سیل

 8 روستای سیستان تخلیه شدند 
مدیرعامل جمعیت  زاهدان - قــدس: 
هالل احمر سیســتان و بلوچســتان گفت: 
هشت روستای علی نمرودی، داشک، آبیل، 
اسماعیل علی، غالمرســول، لورگ خاری، 
یوسف زهی و میرخان در شمال سیستان و 
بلوچستان به دلیل جاری شدن سیالب در 
روزهای اخیر تخلیه و اهالی آن در مکان   های 
امن اسکان داده شدند.  رسول راشکی علت آبگرفتگی هشت روستای مذکور را شکستگی کانال 

»نیاتک« عنوان کرد و افزود: ساکنان این روستاها در مکان های امن اسکان داده شده اند.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضــر 12 تیم امدادی، 10 خودرو، دو فروند 
بالگرد و چهار فروند قایق در منطقه سیستان مشغول به ارائه خدمات هستند، 
تصریح کرد : تاکنون 135 تخته موکت، 524 تخته پتو و 135 دستگاه چادر 

بین سیل زدگان توزیع شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: تاکنون 157 خانوار در قالــب 831 نفر در نقاط امن 
اســکان و انتقال داده شده  اند و برخی از شهروندان نیز بنا به درخواست خود 

در منازل اقوام به سر می برند.

باغ های آذربایجان غربی دچار سرمازدگی شدند
ارومیه- قدس: رئیس ســازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجان غربــی گفت: با 
توجه به بارش ســنگین برف و افت دما 
پیش بینی می شود ۹0 درصد از باغ های 

استان دچار سرمازدگی شوند.
رســول جلیلی با بیان اینکه بارش سنگین 
برف در روز های گذشته موجب افت شدید 
دما شد، افزود: بارش برف شدید که از روز دوشنبه، استان را فرا گرفته، موجب حیرت 

و غافلگیری کشاورزان و خسارت های باال در این بخش شده است.
وی با بیان اینکه هنوز میزان دقیق خسارت های بخش کشاورزی در استان برآورد نشده 
است، گفت: با توجه به این بارندگی ها و افت دما پیش بینی می شود میوه های هسته دار 

۹0 درصد و میوه های دانه دار 60 درصد خسارت ببینند.
وی کنترل دما و رطوبت و بستن دریچه های گلخانه ها، سوزاندن کاه و کلش، استفاده 
از ماشین مولد مه و سامانه هوشمند ســرمازدگی، ایجاد پوشش پالستیکی بر روی 
نهال های جوان، درختان آســیب پذیر و نشاهای سبزیجات و صیفی  جات، خودداری 
از هــرس درختان مو، آبیاری و غرقابی کردن به موقع مزارع و باغ ها قبل از ورود موج 
سرما به منظور تعدیل دمای محیط، را از توصیه های ضروری به کشاورزان عنوان کرد.

فرایند انتخاب شهردار رشت متوقف شد
رشت-ایسنا: رئیس شورای شهر رشت گفت: با توصیه وزارت کشور فرایند 

انتخاب شهردار متوقف شد. 
امیرحسین علوی در هشتاد و نهمین جلسه شورا اظهار کرد: دستور انتخاب شهردار به 

صورت غیر رسمی هفته گذشته بررسی شد. 
علوی با اشاره به تماس مدیرکل حوزه شهری و روستایی وزارت کشور اعالم 
کرد: در این تماس معاون وزارت کشــور بیان داشت، برای اینکه رشت بعد از 
این مدت که دچار مشکل شــده و گزینه های قبلی هم تأیید نشده اند، شورا 
چند روز فرایند انتخاب مجدد را متوقف کند تا در زمینه بررسی مجدد گزینه 

معرفی شده قبلی یعنی آقای علیقلی زاده با شورا صحبت شود.
وی تأکید کرد: شــورا در انتخاب شهردار تعلل نداشته و در وقت قانونی وظایف 
خود را انجام داده است. علوی گفت: با این تماس دو روز فرصت هست تا پس 
از اعالم نظر قطعی از سوی وزارت کشور، در صورت عدم تأیید، مجدد نسبت 
بــه انتخاب جدید اقــدام نماییم. بنابراین روز پنجشــنبه صبح برای انتخاب 

شهردار رأی گیری خواهیم داشت. 

همدان اردیبهشت گردشگری دارد
همدان- قدس: معاون گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی همــدان اظهار کرد: 
اســتان همدان با دارا بــودن آثار متعدد 
تاریخی و گردشــگری طبیعی از اهداف 

مهم گردشگری در کشور است. 
علی خاکســار افزود: اردیبهشــت همدان 
بهتریــن زمان مــورد عالقه و مــورد توجه 
گردشگران است و اکثر گردشگران در این بازه زمانی وارد همدان می شوند و به سیاحت 

و گردش در آثار تاریخی و طبیعی و گردشگری همدان می پردازند.
وی با اشــاره به گردشگری بودن همدان به دلیل تعدد آثار تاریخی و طبیعی، افزود: 
برنامه گردشگری تور های گردشگری براساس خواسته و تقاضای حداکثری گردشگران 

و سیاحان تدوین می شود، پس برنامه ریزی قبلی برای این تورها وجود دارد.
وی گفت: برنامه گردش و تفریح و سیاحت را هم واحد های فعال در حوزه گردشگری 

تدوین و اجرا می کنند.

نباید به شرایط دریاچه ارومیه مغرور شد
ارومیه- قدس: مدیــر دفتر برنامه ریزی و 
تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: با در 
نظر گرفتن میزان تبخیر 85 سانتیمتری در 
سال، سطح دریاچه در آغاز سال جدید دوباره 
به ســطح ســال های قبلی می رسد که این 
نشان می دهد نباید به شرایط فعلی دریاچه 
مغرور شــویم. مسعود تجریشی در همایش 
هم اندیشی سمن های غیردولتی در احیای دریاچه ارومیه، با بیان اینکه احیای دریاچه 
ارومیه نیازمند بستر حقوقی و تشکیالتی است که بر طبق آن برنامه ها اجرایی شود، 
اظهار کرد: در حال حاضر در قسمت فنی برنامه  احیای دریاچه هیچ ایرادی وجود ندارد 
و معتقدم تنها مباحث و الزام های فرهنگی و اجتماعی ضعف همه  بوده که ما هنوز آن را 
تعریف نکرده ایم در حالی که همگی باید آستین ها را باال زده و در راستای احیای دریاچه 

ارومیه کارهای فرهنگی و اجتماعی را انجام دهیم. 
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ســتاد احیای دریاچــه ارومیه با تأکید بر اینکه 
دریاچه از لحاظ فنی قابلیت احیا را دارد، خاطرنشــان کرد: بســیاری از افراد در 
کشور بر این باور بودند که احیای دریاچه ارومیه کاری غیر ممکن است و پیکره  
دریاچه ارومیه را جســد تلقی می کردند، ولی بــه لطف الهی اندازه کف دریاچه 
در ســال ۹7، به همان اندازه  و حالت قبلی در سال ۹4 رسیده است و این نشان 

می دهد که دریاچه توانسته خودش را احیا کند. 
وی با بیان اینکه اکنون برنامه تثبیت را پشت سر گذاشته و وارد فاز دوم احیای دریاچه 
ارومیه شدیم، افزود: با تأمین بودجه تا 1404 می توان عملیات احیا را محقق کرد. در 

حال حاضر 60 درصد ارتفاع و سطح دریاچه  ارومیه کمتر از 60 سانتیمتر است.
تجریشی با بیان اینکه می توان با کمک دولت، کشاورزان و مردم ظرف سه سال آینده، 
یک متر تراز آبی دریاچه ارومیه را افزایش داد، گفت: اگر این امر محقق شود ۹5 درصد 

کانون های گرد و خاک زیر آب فرو خواهند رفت.

سیل به 700 هزار هکتار از مزارع مازندران آسیب زد
ساری – مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سیل به 700 هزار هکتار 

از اراضی زراعی و 30 هزار هکتار شالیزار خسارت زده است.
عزیز اهلل شهیدی فر با اینکه 700 هزار هکتار اراضی زراعی و 17 هزار هکتار اراضی باغی 
در سیل خسارت دید، گفت: 30 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان در سیل دچار 
خسارت شد. وی با اشاره به خسارت سیل به شالیزارها و خزانه های برنج گفت: بالفاصله 
پس از آســیب خزانه های برنج، کشــاورزان اقدام به ساخت خزانه های جدید کردند، 
همچنین نسبت به تأمین بذر از استان های دیگر و توزیع بین کشاورزان خسارت دیده 
اقدام شــده است. وی با اظهار اینکه گل والی ناشی از سیالب، باغ های مرکبات را فرا 
گرفته و آسیب زده و چاه ها را پرکرده است، گفت: یک درصد باغ ها نیز با آسیب جدی 
مواجه شدند و اثری از باغ نیست. شهیدی فر ادامه داد: خوشبختانه تاکنون سرمایی 
که بخواهد به محصوالت باغی و زراعی آســیب بزند در استان نداشتیم، ولی سیل به 
برخی باغ های سیاه ریشه آسیب  زده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با 
بیان اینکه باغ های سیاه ریشه در مناطق دشت دچار آسیب جدی شده است، گفت: در 

بخش کوهستانی این آسیب ها و خسارت ها کمتر بوده است.

انتقاد امام جمعه سی سخت به 
توزیع شکر تاریخ مصرف گذشته

یاســوج- فارس: امام جمعه سی ســخت به 
توزیع 60 تن شــکر تاریخ مصرف گذشــته در 
این شهر انتقاد کرد. حجت االسالم ناصر مصباح 
اظهار کرد: خوشــبختانه روند توزیع شکر تاریخ 
مصرف گذشته توسط علوم پزشکی و دامپزشکی 
این شهرســتان متوقف شــد. امام جمعه شهر 
سی سخت گفت: پس از اینکه آزمایش ها توسط 
کارشناسان بهداشت شهرستان روی این شکرها 
صورت گرفت، مشــخص شد که تاریخ مصرف 
گذشــته بوده و در حالی کــه تاریخ مصرف آن 
ســال ۹2 بوده تاریخ مصرف آن را به ســال ۹6 
تغییر داده اند. وی از آزمایش دامپزشکی روی این 
شکرها خبر داد و گفت: از مسئوالن قضایی استان 
تقاضا دارم که به جد این موضوع را در دستورکار 
قرار دهند و با مسببان برخورد قاطع داشته باشند 
چرا که این گونه اقدام ها سالمت مردم را به خطر 
می اندازد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این 
شکر تاریخ مصرف گذشــته در بازار هم توزیع 
شد؟، با قدردانی از علوم پزشکی و دامپزشکی این 
شهرستان، عنوان کرد: بله تا حدودی توزیع شده 
که خوشبختانه روند توزیع توسط علوم پزشکی و 

دامپزشکی این شهرستان متوقف شد.

مسیر ریلی اهواز- خرمشهر 
بازگشایی شد

از  راه آهــن جنوب  مدیــرکل  اهواز- قدس: 
بازگشایی محور ریلی اهواز – خرمشهر خبر داد و 
گفت: قطارهای باری و مسافربری محلی در این 
محور ریلی به حرکت درآمدند و مشکلی در این 
زمینه وجود ندارد. عبدالکریم درویش زاده اعالم 
کرد: قسمتی از خط ریلی اهواز- خرمشهر از دو 
روز گذشته تخریب شده بود که با اقدام های انجام 

گرفته توانستیم این محور را بازگشایی کنیم.
وی افزود: این محور بازگشــایی شد و قطارهای 
باری و مسافربری به حرکت درآمدند و مسئله ای 

برای تردد قطارها وجود ندارد. 
مدیرکل راه آهن جنوب تصریح کرد: مسیر ریلی 
اهواز – اندیمشک نیز که بر اثر سیالب های اخیر 
دچار آبشکستگی شده بود نیز ترمیم شده است 
و با توجه به اقدام های انجام گرفته اجازه داده ایم 
تا قطارهای باری از امروز به صورت آزمایشی در 

این مسیر تردد کنند.

خلیج فارس توفانی است

کل  اداره  کارشــناس  قدس:  بوشــهر- 
هواشناســی استان بوشــهر در پیش بینی 
وضعیت جوی و دریایی این اســتان گفت: 
نشان دهنده  نقشه های هواشناسی  بررسی 
ناپایداری های جوی تــا پایان هفته  تداوم 
اســت. پیام مســاعدی اظهار کرد: با نفوذ 
یک توده هوای پرفشــار، وزش جریان های 
شدید شمال غربی بر روی دریا و در سطح 
استان آغاز می شود که انتظار می رود تا روز 
پنجشنبه ادامه یابد. مساعدی ادامه داد: بر 
این اساس تا اواســط روز پنجشنبه، خلیج 
فــارس مواج و توفانی پیش بینی می شــود 
و در همین مدت بویژه در روز چهارشــنبه 
دمای هوا به طور محسوسی کاهش می یابد.

جمع آوری پساب های نفتی 
در سیل اخیر

بندرعباس- قدس: مدیرکل حفاظت محیط  
زیست هرمزگان گفت: در بارندگی های اخیر 
پسابی از انبار نفت شرکت پخش فراورده های 
نفتی استان وارد غرب استان شد و بخشی از 
محتویات حوضچه ای که دچار سیل گرفتگی 
شده بود به رودخانه فصلی به طول 8 کیلومتر 
منتقل شد. حبیب مسیحی تازیان با بیان اینکه 
خوشبختانه از انتشار و انتقال این پساب ها به 
دریا جلوگیری شده اســت، افزود: اقدام های 
الزم برای پاکســازی خاک منطقه و رودخانه 

فصلی انجام شده و در حال انجام است.

در سیل اخیر پل  
تاریخی »کاکارضا« 
با قدمت چند صد 
ساله حتی خم به 
ابرو نیاورد در حالی 
که پل مهندسی 
تازه ساخت محور 
ارتباطی الشتر به 
خرم آباد در برابر 
فشار آب تاب نیاورد 
و فرو ریخت

بــــــــرش

میهن

خبر

خبر

 با وجود بارش های بهاری فراوان

تنها10درصدآبهایسطحیمازندرانذخیرهمیشود

گزارش خبری

 ساری/ حسین احمدی  بارش های بهاری 
رجایی  شهید  سد  و  کرد  را  خودش  کار 

ساری سیراب شد. 
سد شــهید رجایی ســاری دوم اردیبهشت، 
میزبان خبرنگاران مازنی بود و سرریزشدنش 

را با رسانه ها جشن گرفت.
نمناکی اردیبهشت حال و هوای خاصی به 
حضورمان در تاج ســد داده بود و شوقمان 
همگام با ســرازیر شدن آب، فوران می کرد 

و منتشر می شد.
در سال های نخســتین خبرنگاری بودم که 
این سد آبگیری خودش را با حضور مقام های 
کشــوری و اســتانی آغاز و داســتانش برای 
مردمان شــمال شــکل گرفت. آن روزها این 
اندازه آب را قدر نمی دانســتم و نمی دانستم 

سرریز شدن سد یعنی چه.
و حاال دو دهــه از آن روزها می گذرد و برای 
پنجمین بار شاهد ســرریز شدن سد شهید 
رجایی ســاری بودم و برای کشاورزان شمالی 

آرزوی سال پُربرکتی کردم.

 شالیزارها تا ۳ سال آینده سیراب 
هستند

در این ســفر، معاون بهره برداری شرکت آب 
منطقه   ای مازنــدران همراهی مان می کرد و 
حرف هایش را با خبری خوش برای کشاورزان 
ساروی آغاز کرد و گفت: شالیکاران تا سه سال 

آینده دغدغه آب نداشته باشند.
ســید جمال موســوی با اعالم اینکه پس از 
6ســال شاهد سرریز شدن سد شهید رجایی 
هســتیم، توضیح داد: ظرفیت اسمی این سد 
162 میلیون مترمکعب بوده و تا 220 میلیون 

مترمکعب را می تواند تنظیم کند.
وی با اشــاره به اینکه ســد شهید رجایی دو 
ســیالب اخیر را کنترل کرد، افزود: شــبکه 
این ســد، 52 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
در 225 روســتا و 165 هــزار نفر را در ســه 

شهرستان ســاری، میاندورود و جویبار تحت 
پوشش قرار داده است.

 ساخت ۳ نیروگاه 
معاون بهره برداری آب منطقه   ای مازندران با 
بیان اینکه با سرریز شدن سد شهید رجایی، 
آب مــازاد بــرای فعال کردن ســه نیروگاه 
با حجم 13/5 مگاوات اســتفاده می شــود، 
خاطرنشــان کرد: همزمان بــا اجرای پروژه 
آبرسانی به شهر ســاری از این سد، ساخت 

سه نیروگاه دیگر را در دستورکار داریم.
موســوی در مورد پایداری سد شهید رجایی 
با اشــاره به اینکه این ســد یکی از بهترین 
ســدهای کشور بوده و هم اکنون شاهد وقوع 
سرریزشــدن آن هســتیم، گفت: این یعنی 
بارگذاری کامل انجام شده و سد در صحت و 

پایداری کامل قرار دارد.
وی با اعالم اینکه مردم نگران پایداری سد 
نباشــند، از آنان خواست که به شایعات نیز 

توجهی نکنند.

 زاللیت سد شهید رجایی
معاون بهره برداری آب منطقــه   ای مازندران 

با اشــاره به اینکه حوزه ســد شهید رجایی 
1244 کیلومترمربع اســت، یادآور شد: به 
دلیل وجود پوشــش گیاهی در باالدســت 
سد، حجم ناشــی از رسوبات معلق - حجم 
مرده ســد - زیاد نبــوده و حدود 4 میلیون 

مترمکعب است.
موسوی در پاســخ به پرسش قدس که چرا 
از ظرفیت های گردشــگری این سد به طور 
کامل اســتفاده نمی شود؟ توضیح داد: چون 
بخشی از آب شرب ساری از این سد تأمین 
می شــود، نمی توانیم دریاچه سد را واگذار 
کنیم ولی می شــود برای پایین دست سد 

برنامه ریزی کرد.
وی اضافه کرد: بــا بارش   های برفی و وجود 
چشمه ساران فراوان در باالدست، شاهد آب 
زالل با کدورت کم هســتیم که این مسئله 
موجب می شود آب ســد برای استفاده آب 

شرب مناسب باشد.
موســوی با اشاره به اینکه با وقوع دو سیل در 
یک ماه گذشــته، کدورت آب ســد باال رفته 
بود، یادآور شــد: در کمتر از 48 ســاعت و با 
تالش همکاران، کدورت آب تقلیل و مشکالت 

کمبود آب شهروندان ساروی مرتفع شد.

 ذخیره سازی آب  های سطحی
معاون بهره برداری آب منطقه  ای مازندران با اعالم 
اینکه روند ساخت سدهای کسیلیان و زارم رود 
خیلی به درازا کشیده شده است، میزان آب   های 
سطحی مازندران را 4/5 میلیارد مترمکعب عنوان 
کرد و گفت: متأسفانه تنها 10 درصد از آب های 

سطحی استان ذخیره می شود.
موســوی تأکید کرد: برای داشتن منابع پایدار 
باید برای مهار 40 درصد آب های سطحی استان 

برنامه ریزی صورت گیرد.
وی از تدویــن طرح جامع اســتفاده از آب  های 
سطحی برای آب شرب خبر داد و افزود: در این 

رابطه ۹ طرح آبرسانی پیش بینی شده است.
مازندران  منطقه  ای  آب  بهره برداری  معاون 
در پاســخ به پرســش دیگر خبرنگاران در 
رابطه با خســارت سیالب های اخیر، یادآور 
شــد: در این حوادث، 760 سردهنه سنتی 
آسیب دید که با آورد رودخانه  ها سردهنه ها 

را بازسازی خواهیم کرد.

 مرگ رودخانه    ها همین حوالی...
موســوی در پاسخ به پرســش قدس که آیا 
مرگ رودخانه های مازندران فرا رسیده است، 
خاطرنشان کرد: باید ساماندهی رودخانه ها را 
جدی گرفت و در این ارتباط نیاز به همکاری 
همه جانبه و مدیریت ترکیبی دســتگاه   های 
اجرایی برای احصای وضعیت رودخانه  ها داریم 

تا بتوانیم این شریان های حیاتی را برگردانیم.
وی در پرده مرگ رودخانه های استان را تأیید 
کرد و افزود: همه باید ملزم باشــیم مهندسی 

رودخانه ها را رعایت کنیم.
همان طور که از ســد فاصله می گیریم و دور 
می شویم، شــالیکاران شمالی را می بینیم که 

نشا پُرزحمت برنج را آغاز کردند.
کشاورزان خمیده، سخت مشغولند و عبورمان را 
نمی بینند. این بار نگرانی سال های گذشته را در 

چشمانشان نمی بینم... چرا که آب هست!
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

ظریف:تروریسم اقتصادی آمریکا نشان  دهنده استیصال و دستپاچگی آن هاست    سیاست: محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در واکنش به تصمیم دولت ترامپ مبنی بر لغو معافیت های 
نفتی ایران برای هشت کشور، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »تشدید تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران نشانگر استیصال و دستپاچگی رژیم آمریکا و شکست های مزمن اذناب و شرکای جرم منطقه ای 

آن است«. وی تأکید کرد: »میراثداران تمدن کهن ایرانی راهبرد خود را بر اساس راهنمایی خارجی ها، چه رسد به آمریکایی ها، تعیین نمی کنند«.

سیل، آمریکا را به طمع انداخته است
سیاست: عبداهلل گنجی، روزنامه نگار نوشت: »سیل اخیر بر انگیزه آمریکایی ها مبنی 
بر صفر کردن فروش نفت ایران تأثیر زیادی گذاشت. حفره مالی بزرگی که سیل 
ایجاد کرد آنان را به این باور رساند که محدودیت منابع، ایران را به تسلیم یا مذاکره 
ترغیب خواهد کرد. اگر این واقعیت برای مردم تبیین شــود همانند اداره جنگ، 

خرابی سیل را هم می سازند«.

کمک مردمی برای بازسازی کلیسای نوتردام
سیاست: علیرضا بازارگان، استاد دانشگاه با اشاره به جمع آوری یک میلیارد دالر 
کمک برای بازســازی کلیسای سوخته شده در فرانسه نوشت: »گرچه درخواست 
کمک از مردم برای بازســازی نوتردام کار عجیبی نبود و رفتاری نســبتاً متداول 
در هنگام بحران است، ولی این ماجرا ما را یاد سیل کشور خودمان نیز می اندازد. 
دشمنان خارجی و طوطی های داخلی آن ها مدام نظام ایران را مسخره می کردند 
که برای مقابله با ســیل دست نیازش را به مردم دراز کرده است! حاال باید از این 
شیاطین پرسید چطور وقتی فرانســه با تولید ناخالص ملی پنج برابر ایران برای 
بازسازی یک کلیسا دست نیازش را به همگان دراز می کند اشکالی ندارد، ولی وقتی 
ما برای مقابله با بارندگی بی سابقه که رکورد 50 سال گذشته را زده است به یاری 
هم می شتابیم دادشان به هوا می رود؟ چرا اتحاد ملی ما آن قدر آن ها را می ترساند؟«

 سیاست  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان اینکه معنی »تعلیق تصمیم گیری« دســت 
روی دســت گذاشتن نیســت بلکه بدست آوردن 
زمــان برای مواجهه فعاالنه دولــت در عرصه های 
اصالحات اقتصادی داخلی و فعالیت های دیپلماتیک 
بین المللی اســت گفت: پذیرفتن FATF قبل از 

برداشته شدن تحریم ها خودکشی است. 
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمد 
باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 FATF عصر دیروز در نشســت علمی تخصصی
و مســائل و چالش های ژئوپلیتیک ایــران که در 
دانشکده ادبیات دانشــگاه فردوسی مشهد برگزار 
شــد، گفت:  FATF یک کل اســت متشکل از 
مجموعه ای از اجزا )سی اف تی، پالرمو، وین، مریدا 
و ...(، بازیگران )دولتها، بانکها، سمن ها، اقشار و ...( و 
جنبه های مختلف )مالی، بانکی، اقتصادی، سیاسی، 
امنیتی، حقوقی و ...( است که یک روح کلی بر آن 
حاکم است. ضمن اینکه شناسایی یک یا چند جزء 
یا جنبه از آن، کفایت نمی کند. همچنین رویکرد 
تقلیل گرایانه به موضوع FATF، منجر به شناخت 

نادرست و در نتیجه تصمیم نادرست می شود.
نشــانه ای   FATF افــزود:  وی 
از ظهور یــک پدیده بــزرگ و 
تاثیرگذار در زندگی افراد، دولتها، 
ملتها، سازمانها، سمنها، بانکها و 
روابط بین الدولی اســت که البته 
ســه دوره تاریخــی از ۱۹۸۹ تا 
۲00۱، از ۲00۱ تــا ۲00۸ و از 

۲00۸ تاکنون دارد. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصریح کرد:FATF در دوره 
نخســت برای مبارزه با پولشویی 

در حوزه مواد مخدر راه اندازی شد. ابعاد محدودی 
داشــت و مورد اقبــال واقع نشــد. در دوره دوم و 
پس از حادثه یازده ســپتامبر، FATF وارد مرحله 
جدیدی شد و با قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت و 
 FATF ،توصیه کشورها به پیوستن به سی اف تی
وارد مبارزه با پولشویی به عنوان منبع مالی تروریسم 
و اشــاعه هسته ای هم شد. در پی بحران اقتصادی 
 FATF ۲00۸، ســومین مرحله حیات و رشــد
شکل گرفت و استانداردهای بانکداری برای مقابله 
با ریسکهای اقتصادی توسط این نهاد تهیه و به اعضا 

توصیه شــد. در این مقطع، FATF دیگر خودش 
را نهاد حامی و ناظر و پشتیبانی کننده نظام مالی 

یکپارچه جهانی می داند.
وی افزود: نظــارت FATF بر تراکنش های مالی، 
عام اســت و شامل همه اعضا و غیر اعضا می شود. 
به بیان دیگر FATF برای صیانت از نظام یکپارچه 
مالی جهانی، بر هر آنچه که بتواند نظارت می کند و 
نظرش را بر همه اعمال می کند. در یک کالم یعنی 

امنیتی و سیاسی کردن نظام مالی جهان.
قالیباف گفت: عملکرد FATF در سالیان گذشته 
نشــان از یک ســازماندهی سیاســی فضا و نظم 
بین الملــل به رهبری آمریکاســت. یــک مدل از 
حکمرانی جهانی در حال ظهور است. مدلی که در 
کنار ابزارهای قدیمی تر، مانند سازمان ملل و شورای 
امنیت هویت جدید و ویژه خود را دارد. از یک سو 
داوطلبانه به نظر می رســد، از سوی دیگر کشورها 

چاره ای جز پذیرش آن ندارند.
وی با بیــان اینکه این نظم جدید خــود را در 5 
سطح بسط می دهد اظهار داشت: در سطح اندیشه، 
می گوید بین پولشویی، تروریســم، مواد مخدر و 
اشاعه هسته ای رابطه مستقیم وجود دارد، بنابراین 
امنیتی کردن نظام مالی جهان یک ضرورت است. 
ضمن اینکه در سطح حاکمیتی، 
همزمان از دولتهــا و بانکها برای 

تحقق اهدافش استفاده می کند. 
این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام افزود: در ســطح بازیگران، از 
نهادهــای بین المللی مانند بانک 
جهانی و IMF تا دولتها، اصناف، 
اتحادیه ها، و افراد را مخاطب قرار 
می دهد و از آنها پاسخ می خواهد. 
ضمن اینکه در ســطح کارکردی، 
اوالً با استانداردسازی نظام بانکی، خود را پشتیبان 
بانکها در مقابل ریســک هــای اقتصادی معرفی 
 می کند، ثانیاً برای جامعه جهانی کارکرد مبارزه با 
تروریســم دارد و ثالثاً این مطلب را ترویج می کند 
که اگر اســتانداردهای مورد نظر این نهاد اجرایی 
شود، به دلیل کاهش فساد در سیستم مالی، توسعه 
اقتصادی بیشتری اتفاق خواهد افتاد. در نهایت در 
سطح ضمانت اجرایی، با ابزار گزارش دهی، اقدامات 
تقابلی و تبدیل شــدن به مرجع سنجش سالمت 
بانکی، امکان تخطــی را به حداقل ممکن کاهش 

می دهد. وی با بیان اینکه این سازماندهی جدید 
برای کسانی که نظم موجود را ناعادالنه می دانند، 
محدودیت های جدی ایجاد می کند. ضمن اینکه 
استانداردهای دوگانه اعمال می کند )کافی است 
نگاه کنید به میزان پولشویی امارات متحده عربی و 
پاناما و ندیده  گرفتن آن توسط FATF(. همچنین 
یک نظم سیاسی-امنیتی جدید و یکجانبه گرایانه 
و متفاوت از دوران جنگ ســرد و حتی  واقعه ۱۱ 
سپتامبر شکل گرفته اســت. قدرت را به صورت 
هوشمند )ترکیب قدرت نرم و سخت، بسته به نیاز( 

اعمال می کند.
قالیبــاف با طرح ایــن که چه باید بکنیــم افزود: 
اول اینکه باید بپذیریم محیط اســتراتژیک تغییر 
کرده اســت. دشمنان و رقبا از انواع قدرت استفاده 
می کنند، اگر الزم بود، حمله سخت انجام می دهند، 
مانند آنچه در عراق و لیبی و افغانســتان و سوریه 
شاهد بودیم؛ و اگر شرایط اقتضا کند، از طریق قدرت 
نرم، مانند تحریم و فشــار و ... وارد می شوند. آنها از 
اقناع، هنجارسازی، مشروعیت سازی، قانون گذاری، 
هویت سازی و غیریت سازی و استانداردسازی برای 

پیش برد اهداف خود بهره می برند.
وی درباره گزینه های پیش روی جمهوری اسالمی 
ایران اظهار داشــت: عده ای می گویند توصیه های 
FATF را بپذیریــم و بهانــه را از آمریکا بگیریم. 
فرض کنید این کار را انجام دادیم. روشــن اســت 
که از تحریم خارج نمی شویم. اطالعات اقتصاد غیر 

رســمی مان را هم مطابق توصیه ها باید در اختیار 
این نهاد بگذاریم و این نهاد به طرفة العینی همه را 
می بندد! به دست خودمان رگ حیات خودمان را 
قطع کرده ایم. این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با تاکید بــر اینکه معنی ندارد تمام اطالعات 
خودمان را در معرض خطــر قرار دهیم وقتی که 
تحریم هســتیم گفت: پیوستن به FATF قبل از 
برداشته شدن تحریم ها خودکشی است همچنین 
در صورتی کــه راه هــای دورزدن تحریم ها برای 
دشمن معلوم شــد، چه باید بکنیم؟ ضمن اینکه 
اجرایی کردن توصیه های FATF پاسخ قانع کننده 

ای به این پرسش نمی دهند.
وی افزود: در طرف مقابل موافقان عده ای به درستی 
می گویند نپذیریم و بگوییم نه. بســیار خوب االن 
می گوییم نه. با واقعیت اعمال فشــار روزافزون چه 
می کنیم؟ نقشه راه فردای »نه« گفتن چیست؟ به 
نظر می رسد هر دو راه پیشنهادی، منتج به هدف 

دلخواه ما نمی شود. پس باید راهی »بسازیم«.
قالیباف گفت: واقعیت این است که عنصر کلیدی 
 ، FATF برای »ساختن راه«، برای مواجهه فعاالنه با
»زمان« است. ما نیازمند زمان هستیم تا اوال شناخت 
دقیقی برای پاســخ دادن و نقشه راه فردای پاسخ 
داشته باشــیم. ثانیا نیازمند زمان هستیم تا بنیه 
اقتصادی کافی برای تصمیم بله یا نه خودمان را بر 
مبنای اقتصاد مردمی و ظرفیتهای داخلی بسازیم؛ 
به سازو کار بانکی و نقدینگی مان سروسامان بدهیم. 

ثالثا نیازمند زمان هســتیم تا ذینفعان واقعی این 
تصمیم، یعنی مردم، در قالب تشکل های صنفی و 
نهادهای دولتی و خصوصی، تجار، وکال، صنعتگران 
و... در گفتگویی ملی برای این تصمیم شرکت کنند 
لذا »تعلیق تصمیم گیری« برای تحقق این شرط های 

الزم تصمیم گیری درست است. 
وی خاطرنشان کرد: تصمیم گیری رد یا قبول بدون 
نقشــه راه و فراهم نمودن الزامات ره به جایی نمی 
رود به من ایراد می گیرند که چرا محکم نمی گویی 
پذیرش یا عدم پذیرش ! حتما منفعت سیاسی در 
این اســت که یکی از این دو گزینه را انتخاب کنم 
اما منفعت باالتر مصالح ملی است. تنها راه موفقیت 
 FATF و عبور مــا از این گردنه مواجهه فعاالنه با
اســت ابتدا باید اشراف و شناخت تخصصی و فنی 
کاملی از مناسبات اجرای این سازوکارها ایجاد شود 
و همه راههای نفوذ و ضربه به امنیت کشور بسته 
شود و برای آن تدبیر شود همزمان باید از ظرفیت 
های دیپلماتیک و رایزنی های بین المللی به منظور 
تاثیر در ساختار fatf و دیگر مجموعه های تاثیرگذار 

مشابه استفاده کنیم
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید 
موضع گیری در فرآیند پذیرش توصیه های fatf را 
به نسبت تحریم های ظالمانه و موضع گیری های 
خصمانه آمریــکا و متحدانش و همچنین مواضع 

دوگانه و بی حاصل اروپاییان تنظیم کنیم. 
وی تصریح کرد: باید از دیپلماسی اقتصادی نهایت 
اســتفاده را ببریم و در عرصــه یارگیری اقتصادی 
تالش کنیم بویژه در منطقه نقش تاثیرگذارتری ایفا 
کنیم و ضمنا الزامات داخلی تقویت اقتصاد ملی را 
مجاهدانه بدون مالحظات سیاسی و گروهی اجرا 
کنیم مردم به مسئوالن چشم امید بسته اند هیچ 
فوت وقتی قابل اغماض نیست نظام پولی و بانکی 
و بودجه ریزی کشــور اصالحات اساسی نیاز دارد 
حمایت از تولید به اصالحات اساســی نیاز دارد تا 
زمانی که این اصالحات اساسی صورت نگیرد هزار 
امضا پای هزار معاهده هم مشکل ما را حل نمی کند. 
لذا تعلیق تصمیم گیری به معنی دست روی دست 
گذاشتن و رای ممتنع دادن و به قضا و قدر متوسل 
شدن نیست بلکه به معنای چنین مواجهه فعاالنه 
ای هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی 
اســت که با همدلی و عزم همه مســئوالن قوای 

سه گانه امکانپذیر است.

قالیباف: 

پذیرفتن FATF قبل از برداشته شدن تحریم ها خودکشی است

یک نظم سیاسی-
امنیتی جدید و 

یکجانبه گرایانه و 
متفاوت از دوران 

جنگ سرد و حتی  
واقعه ۱۱ سپتامبر 
شکل گرفته است

بــــــــرش

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

شبکه های اجتماعی

خبر

خادمی:
زنگنه زمینه ساز تحریم های فعلی نفتی ایران است

سیاست: هدایت اهلل خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مسبب و زمینه ساز 
تحریم های فعلی نفتی ایران، زنگنه وزیر نفت است که خام فروشی را ادامه داده است. 
متأسفانه زنگنه معتقد بود تا زمانی که مذاکرات با آمریکا نهایی نشده است خیلی 
نبایــد کار خاصی کرد و به همین دلیل اقدامات مقتضی را در میادین نفتی و گاز 
انجام نداد. ضمن اینکه بازارهای نفتی منطقه را با اقدامات سوء زنگنه از دست دادیم. 
متأسفانه هیئت رئیسه مجلس طرح سؤال از زنگنه وزیر نفت را ۶ ماه عقب انداخته 
و امروز پس از گذشــت این زمان طرح سؤال بنده در دستورکار قرار گرفته است. 
تحریم نفتی آمریکا علیه ایران را باید از دو بخش تحلیل کنیم که بخش نخســت 
آن مربوط به افرادی است که در کشورمان زمینه ساز این تحریم ها شده اند، این در 
حالی است که مقام معظم رهبری بارها به آن ها تأکید کرده بود خام فروشی نداشته 
باشید، ولی این افراد با توجه به اینکه در رأس برخی از وزارتخانه ها در طول سالیان 
مختلف بودند، این مسیر را ادامه دادند. متأسفانه زنگنه برخی فعالیت ها و اقدامات 
مشترک با شرکت های شرقی را پیش از آنکه موضوعات مذاکرات با کشورهای غربی 
به نتیجه خاصی برسد، قطع کرد. این درحالی است که همین شرکت های شرقی در 
برابر تحریم ها و فشار دولت های غربی در کنار جمهوری اسالمی ایران بوده و به ما 
کمک کرده و نفت و گازمان را خریداری می کردند و تجهیزات به ما می دانند. برخی 
از شرکت های شرقی هم اکنون در اروپا و آمریکا کار می کنند و همین شرکت ها با 

فشارها و بی محلی زنگنه و وزارت نفت از کشورمان خارج شدند. 

رحمانی فضلی: 
دستور رهبر انقالب برای کمک  به سیل زدگان را در 

سریع ترین زمان ممکن محقق می کنیم
فارس: وزیر کشور در نشست بررسی روند بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل اظهار 
کرد: روز گذشــته در جلسه ای که در دفتر رهبر انقالب برگزار شد، ایشان بر سرعت 
بخشی اقدامات برای مناطق سیل زده تاکید داشتند. عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: ما 
دستور مقام معظم رهبری را جامه عمل می پوشانیم و سعی می کنیم کارها را با سرعت 
بیشتری انجام دهیم. وی اظهار کرد: هم اکنون در مرحله مقاوم هستیم که با همکاری 
مناســب استانداران این امر در حال انجام است و خدا را شکر می کنم که استان های 
معین با سرعت عمل بیشتر به صورت جدی و با انگیزه مضاعف کار را دنبال می کنند. 

صفحه7    1398/1/17

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیال ثامن 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18971 و 

شناسه ملی 10380345158
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
ذی��ل  تصمیم��ات   1397,10,26 م��ورخ  س��الیانه 
ب��رای س��ال  بازرس��ان ش��رکت   : اتخ��اذ ش��د 
مال��ی 1397 به ش��رح ذی��ل انتخ��اب گردیدند: 
-موسسه حسابرس��ی ارکان سیستم به شناسه 
مل��ی 10100530054 ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی 
آق��ای رضا علی��زاده فرزند تاج محم��د و کدملی 
0828426090 ب��ه عن��وان بازرس عل��ی البدل . 

-صورتهای مالی 1396 به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)442358(
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 آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1027 و شناسه ملی 10380329021
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,12,14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - بنا بر تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397,12,13مبنی بر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت لذا با توجه به اظهار 
نامه تنظیمی وگزارش رس��می دادگس��تری ، هیئت مدیره افزایش سرمایه راعملی دانس��ته ،در نتیجه مبلغ 27500000000ریال به 
حساب سرمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیراصالح گردید : ماده 5: سرمایه شرکت مبلغ45000000000 ریال 

منقسم به 900000 سهم 50000ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )442361(
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 آگهی تغییرات شرکت بینالود پرواز شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19943 و شناسه ملی 10380354546
 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,20 به استناد نامه شماره 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 شماره 972,128,18599 
مورخ 1397,11,02اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت 
به ش��رح ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید: "ارائه کلیه خدمات مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی، 
ص��دور بلی��ط الکترونیکی و توس��عه نرم افزارهای الزم جه��ت بهره برداری الزم ب��ا رعایت قوانین و مقررات س��ازمان هواپیمایی 

کشوری و ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )442369(
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 آگهی تغییرات شرکت رضوان راه کویر شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 31809 و شناسه 

ملی 10380470231
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی                  
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,11,10 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : م��وارد ذیل ب��ه موضوع 
ش��رکت الحاق گردی��د و م��اده مربوطه در 
اساس��نامه اص��الح گردی��د: فعالی��ت بهره 
برداری و نگهداری از تاسیس��ات آب پس 
از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت 
مذک��ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و ص��دور پروانه 

فعالیت نمی باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)442388(
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آگهی تغییرات شرکت شیرین بهار تاراز با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 4221 و 

شناسه ملی 10680039150
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1397,10,20 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : آقای 
محمد متقی دستنائی به کدملی 6339728162 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و خانم 
فاطمه کریمی فرد ب��ه کدملی 6339760971 به 
س��مت رئیس هیئت مدیره انتخ��اب گردیدند. 
کلیه اوراق و اس��ناد مال��ی و تعهد آور بانکی از 
قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضای 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان                        

چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرکرد )442458(
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آگهی تغییرات شرکت شیرین بهار تاراز با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 4221 و 

شناسه ملی 10680039150
به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
م��ورخ 1397,10,20 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ 
شد: آقای محمد متقی دستنائی به کدملی 
6339728162 و خانم فاطمه کریمی فرد به 
کدملی 6339760971 بسمت اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای م��دت نامحدود انتخاب 

گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان                       

چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری شهرکرد )442460(
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 آگهی تغییرات شرکت هفت قلم کاسپین )با 
مسئولیت محدود( به شماره ثبت 13593 و 

شناسه ملی 14004963970
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 
1397,10,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقایان 
س��ید حمید رضا رحیمی کد ملی 4510162855 
به سمت رئیس هیئت مدیره و امامعلی طاهری 
کد مل��ی 4010366192 به س��مت مدی��ر عامل و 
عض��و هیئت مدی��ره تعیین گردیدن��د. 2. کلیه 
اس��ناد و مدارک و اوراق به��ادار و اوراق عادی 
و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین                   

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین 
)442502(
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آگهی تغییرات شرکت مرزنشینان بخش مرکزی الله افشان قوچان
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 830 و شناسه ملی 10380097489

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 1397,09,10 ونامه ش��ماره 7336 م��ورخ 97,10,22 اداره تعاون کار و 
رفاه اجتماعی شهرس��تان قوچان تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: واردات 
محص��والت دام��ی ) خ��وراک دام - فراورده های دامی نظیر گوش��ت و غیره ( جهت رفاه حال اعضای ش��رکت و تامین نیازهای 

اساسی آنها پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )442137(
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آگهی تغییرات شرکت جاویدان راه سازه ایرانیان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1258 و شناسه ملی 10320282041

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,02,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره و سمت 
آنها برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین یگانی بر آبادی به کد ملی 0749380128 بسمت مدیر عامل و آقای 
حمدا     هلل عرب یوس��ف آبادی به کد ملی 0749388900 بس��مت رئیس هیئت مدیره و آقای مس��عود زنگنه راد به کد ملی 5870001641 
بسمت عضو هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت همچنین قراردادها و عقود اسالمی با امضای رئیس هیئت 

مدیره و آقای محمود رضا احدیان پور پروین هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )442136(
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آگهی تغییرات موسسه کانون گسترش فن و هنر عکاسی
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3250 و شناسه ملی 10380581229

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,08,13 و نامه ش��ماره 38,22,35416 مورخ 1397,11,21 استانداری خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - - خانم نوشین وفادار باپرداخت مبلغ 8500000ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را ازمبلغ 
500000 ریال به مبلغ 9000000 ریال افزایش داد آقای مس��عود توجهی با پرداخت مبلغ 8500000ریال به صندوق موسس��ه سهم الشرکه 
خودرا ازمبلغ 500000ریال به مبلغ 9000000ریال افزایش داد درنتیجه س��رمایه موسس��ه ازمبل��غ 1000000ریال به مبلغ 18000000ریال 
افزایش داد در نتیجه لیس��ت جدید ش��رکا به شرح ذیل می باشد: مسعود توجهی مبلغ 9000000 ریال سهم الشرکه نوشین وفادار مبلغ 
9000000 ریال س��هم الش��رکه - مواردی به ش��رح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده دو اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید.    
عام المنفعه و داوطلبانه پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد -تبصره 
ذیل به ماده هفت اضافه گردید: موسس��ان و وابس��تگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیئت امنا و مدیران موسس��ه حق معامله با 
موسسه را ندارند. -تبصره ذیل به ماده 38 اضافه گردید : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضا از سه امضای مدیر عامل و 
رییس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر کانون معتبر خواهد بود. - اساسنامه موسسه مشتمل بر 43 ماده و 37تبصره به تصویب رسید . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )442135(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی 
لوله زردکوه شهرکرد سهامی خاص 
به شماره ثبت 4463 و شناسه ملی 

10680041542
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1397,12,27 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 12600000000 ریال به 
مبلغ 30000000000 ریال منقسم به تعداد 125000 
س��هم 240000 ریالی بانام) از مح��ل مطالبات حال 
شده سهامداران( افزایش یافت و بدین نحو ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد 
)441495(
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آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی 
لوله زردکوه شهرکرد سهامی خاص 
به شماره ثبت 4463 و شناسه ملی 

10680041542
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,12,27 تصمیم��ات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : آقای عل��ی اعتم��اد راد ب��ه کد ملی 
0054574412 ، آقای بیژن صف آرائی به کدملی 
5419591421 و آق��ای رس��ول ص��ف آرائی به کد 
ملی 5410136993 به س��مت اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای 
علی مهبد به کد ملی 0602782309 به عنوان قائم 

مقام مدیرعامل انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )441493(
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آگهی تغییرات ش�رکت آبراه سازان پارت 
توس ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت 
39629 و شناسه ملی 10380554228

عموم��ی                         مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1398,01,20 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ ش��د : - محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد 
ب��ه آدرس اس��تان خراس��ان رضوی ، شهرس��تان 
مش��هد ، بخش مرکزی ، ش��هر مش��هد، قاسم آباد 
، خیاب��ان شریعتی16]ش��هیدعرفایی12[ ، خیاب��ان 
شهیدمحمدحس��ن عرفایی]شریعتی10,1[ ، پالک 0 ، 
طبقه اول کدپستی : 9189919398 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)442138(
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بدین وس��یله مراتب فقدان وع��دم اعتبار یک جلد 
دفترچ��ه قرارداد به��ره برداری به ش��ماره 19383 
م��ورخ 93/12/23 به مت��راژ 700 متر مربع منعقده 
فیما بین ش��رکت شهرکهای صنعتی اس��تان قزوین 
وش��رکت کوش��ا اندیش ش��اهکار ب��ا امض��ای آقای 
عباس ش��یرزاده به سمت مدیرعامل وآقای و حدت 
بهتوئی به س��مت رئی��س هیئت مدیره در ش��هرک 
صنعت��ی کاس��پین، بلح��اظ مفقودی اع��الم میگردد. 
دفترچه المثنی صادره پس ازاین جایگزین دفترچه 
قرار داد سابق ودارای اعتبار وارزش قانونی میباشد.
شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 چهارشنبه 4 اردیبهشت  1398 18 شعبان 1440 24 آوریل 2019  سال سی و دوم  شماره 8948 

 »برنی ســندرز« سناتور ارشــد یهودی و نامزد انتخابات ۲۰۲۰ 
ریاست جمهوری آمریکا تصریح کرد که از نظر او »دولت اسرائیل 

یک دولت نژادپرست« است.

پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اذعان کرد: زمانی که من مدیر سازمان 
سیا بودم، ما دروغ می گفتیم، فریبکاری و دزدی می کردیم. ما برای 

این ها دوره های آموزشی داشتیم. 

عبدالملک الحوثی، رهبر انصارهلل یمن، تأکید کرد با وجود همه 
مشکالت، فناوری ساخت سالح را داریم و موشک های ما می توانند 

به ریاض و ابوظبی و دیگر مناطق حساس برسند.

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به افزایش درخواست ها در 
کنگره برای استیضاح وی به دنبال انتشار گزارش مولر گفت: هیچ 

کس نمی تواند من را استیضاح کند.

محمود عباس شناسایی »اسرائیل« را لغو می کند

چرخش دیپلماتیک فتح
  جهان  »محمــود العالول« نایب رئیس جنبش فتــح اعالم کرد: 
»محمود عباس« رئیس تشــکیالت خودگردان به اطالع کشورهای 
عربی و اسالمی رسانده که قصد دارد »به رسمیت شناختن اسرائیل« 
را پس بگیرد و به هماهنگی امنیتی با این رژیم پایان دهد. العالول در 
اظهاراتی به روزنامه »القدس العربی« گفت: دولت آمریکا پس از انتقال 
سفارت آمریکا به قدس و تشویق به ادامه شهرک سازی صهیونیستی، 
تصمیم به متشنج کردن منطقه گرفته و اکنون برای انضمام مناطق 
کرانه باختری )به فلسطین اشــغالی( آماده می شود، اما اجازه ادامه 
وضعیت کنونی داده نخواهد شد. نایب رئیس فتح ادامه داد: تحرکات 
محمود عباس با نشست وی با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه 
عرب آغاز شــد و در دیدارش با وزرای خارجه کشورهای اروپایی در 
بروکســل در ماه ژوئن قصد دارد این کشــورها را در جریان اتفاقات 
جاری و آنچه تشکیالت خودگردان قصد دارد در نشست آینده شورای 

مرکزی مطرح کند، قرار دهد. 
العالــول گفت: به آن ها خواهیم گفت کــه ادامه وضعیت کنونی را 
نخواهیم پذیرفت و اجرایی کردن تصمیم های شورای مرکزی ویژه 
»لغو به رسمیت شناختن اسرائیل« و توقف هماهنگی امنیتی را اعالم 
خواهیم کرد. وی تأکید کرد، تحرکات محمود عباس در آینده شامل 
دیدارهایی با سران کشورهای اســالمی از طریق سازمان همکاری 
اســالمی به عالوه سران کشورهای آفریقایی و نیز اعزام هیئت هایی 
به چین، روســیه و هند خواهد بود. تشکیالت خودگردان در سال 

1993 و بر اســاس توافق »اسلو«، رژیم صهیونیستی را به رسمیت 
شناخت، اما این رژیم به هیچ یک از مفاد متقابل توافق مذکور عمل 
نکرد. آمریکا در سال ۲۰18 سفارت خود را از تل آویو به قدس اشغالی 
منتقل کرد و در سال جاری میالدی )۲۰19( جوالن سوریه را بخشی 
از فلسطین اشغالی اعالم کرد. این کشور قصد دارد پس از پایان ماه 
رمضان طرحی موسوم به »معامله قرن« را برای مسئله فلسطین ارائه 
دهد؛ طرحی که با توجه به برخی مفاد افشا شده آن کامالً به نفع رژیم 
صهیونیستی است. همزمان روزنامه رأی الیوم، به نقل از منابع سیاسی 
عالی رتبه در تل آویو نوشــته: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به 
درخواست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با انتقال مأموریت 
تبلیغ طرح معامله قرن از محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان به 

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر موافقت کرده است. 
ترامــپ موافقت کرده که السیســی »پدرخوانــده« معامله قرن در 
کشــورهای عربی باشــد. این منابع تأکید کردند: دلیــل این اقدام 
غیرمنتظره دست داشــتن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در 
پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد عربستانی است که 
در کنســولگری این کشور در استانبول به قتل رسید. از سوی دیگر 
صالح البردویل، عضو دفتر سیاســی جنبش حماس تأکید کرد که 
برای تشــکیل هیئت عالی جهت رویارویی با طرح »معامله قرن« از 
نمایندگان غزه، کرانه باختری، مناطق دیگر و کشورهای عربی دعوت 

به عمل خواهد آمد.

بدون تیتر

اتاق فکر

شینهوا: نخستین ناو هواپیمابر چین که به طور 
کامل توسط متخصصان بومی این کشور ساخته 
شــده، یک ســال زودتر از زمان اعالم شده به 

مرحله بهره برداری رسید.
رویترز: فیسبوک اعالم کرد »جنیفر نیوزتید« 
مشاور حقوقی وزارت خارجه آمریکا را به عنوان 

مشاور ارشد حقوقی خود تعیین کرده است.
سودان تریبون: حزب االمه به رهبری صادق 
المهدی و حزب اتحاد دموکراتیک سودان اعالم 
کردند که در دولت انتقالی این کشــور شرکت 

نخواهند کرد.

اندیشکده مرکز امنیتی جدید آمریکا 
بررسی کرد

 خطر هسته های خفته پساداعش
خالدی: اندیشکده مرکز امنیتی جدید آمریکا در 
گزارشی تحت عنوان »چالش های فراوان یک ماه 
پس از شکست داعش« نوشت: اکنون خطر رشد 
هسته های خفته داعش و همچنین زندان هایی 
که پر از جهادگرایان افراطی هســتند، عراق و 
سوریه را تهدید می کند. نیروهای دموکراتیک 
کرد سوری که تحت حمایت آمریکا هستند در 
۲3 مارس، پیروزی ادعایی خود علیه داعش را 
اعالم کردند. این تنها شکست »خالفت فیزیکی« 
داعش بود و این در حالی است که تروریست ها 
همچنان بخشی از مخفیگاه های خود در عراق و 
صحرای وسیع سوریه را حفظ کرده اند.  از سوی 
دیگر مقامات کرد در شمال شرق سوریه با یک 
چالش بزرگ مواجه هستند و آن هم زندان های 
پر از هزاران جنگجویان جهادی و از جمله صدها 
عنصر خارجی است، در حالی که بستگان آن ها 
در اردوگاه های پرجمعیت آواره شــده اند. زنان 
و کودکان آواره در اردوگاه می توانند به نیروی 
بالقوه برای بازپروری رادیکالیسم افراطی تبدیل 
شوند. وضعیت نامناسب معیشتی و بهداشتی و 
بحران انســانی حاکم بر اردوگاه ها نیز می تواند 
زمینه جذب و اســتخدام افــراد در گروه های 

تروریستی را فراهم کند.

12/3013/03

 23/4300/17 4/144/49

19/1319/45

5/466/20

19/3220/04

 گربه رقصانی شیخ نشین های عرب برای غرب و تداوم آشوب در خاورمیانه
فتنه در شمال آفریقا ادامه دارد
جهان: در حالی که منطقه پر التهاب خاورمیانه 
پس از آغاز جنبش های اعتراضی مردم در برخی 
کشورهای عربی )سال ۲۰11( رنگ آرامش به 
خود ندیده، مداخالت کشورهای توطئه گر غربی 
با پول های بادآورده شیخ نشین های مرتجع حوزه 
جنوبی خلیج فارس بر آتش اختالفات دمیده و 
موجب طوالنی شــدن بحران های منطقه شده 
است. در راستای همین سیاست است که با آغاز 
موج دوم اعتراضات علیه دولت های وابســته در 
چند کشور آفریقایی )الجزایر، لیبی و سودان(، 
محور غربی ـ عربی بار دیگر وارد صحنه شــده 
تا بتواننــد با تغییر جهــت دادن به اعتراضات 
مردمی اهداف پنهانی خــود را دنبال کنند. بر 
همین اساس روزنامه انگلیسی گاردین از تغییر 
فاز حمایت امارات از نیروهای فرمانده ارتش ملی 

لیبی تحت فرماندهی ژنــرال حفتر از مالی به 
نظامی خبر داد. در سودان نیز دست های پنهان 
غربیـ  عربی حضــور پررنگی دارد و در اقدامی 
که کامالً خالف خواست مردم این کشورهاست، 
عربســتان، امارات و بحرین حمایت خود را از 
کودتاچیان اعــالم و از کمک 3 میلیارد دالری 
خود به شــورای نظامی انتقالی خبر داده اند. در 
الجزایر هم  مردم از مداخالت خارجی به ستوه 
آمده و در اعتراضات خود عربســتان و امارات را 
محور شــر خوانده  اند. انگار جنگ فاجعه آمیز 
یمــن برای عربستان و امارات درس عبرت نبوده 
است. غرب نیز با سوء استفاده از شرایط همچنان 
در خفا اهداف خود را دنبال می کند و این تنها 
مردم منطقه هستند که باید چوب ندانم کاری 

سیاستمداران وابسته خود را بخورند.

دالرهای نفتی سعودی در راه سودان
تحوالت در کشــورهای لیبی، الجزایر و سودان از چنان سرعت باالیی برخوردار 
است که هرگونه تحلیلی را در رابطه با چرایی و عوامل پشت پرده اعتراضات اخیر 
با دشواری رو به رو می سازد. با این حال رصد بازیگران ذی نفع در منطقه بیانگر این 
واقعیت است که مداخالت واشنگتن و کشورهای عربی به صورت ویژه عربستان 
در تحوالت ســودان هر روز بیشتر می شود و این امر امکان مهندسی تحوالت به 
سمت و سویی که ساختار نظام سیاسی سودان همچنان با رهبری نظامیان حفظ 
شود را افزایش خواهد داد. سودان یکی از کشورهای ائتالف نظامی ریاض در تجاوز 
به یمن محسوب شده و نظامیان و سران ارتش این کشور روابط بسیار نزدیکی با 
سعودی ها دارند. بر اساس اعالم رسانه ها چیزی در حدود 3۰ هزار نیروی نظامی 
سودانی در جنگ یمن مشارکت دارند که تداوم حضور این نیروها برای پیشبرد 
برنامه های ریاض در یمن بســیار حیاتی است. در همین حال و در شرایطی که 
دگرگونی سیاسی در سودان موجب نگرانی ائتالف سعودی اماراتی نسبت به آینده 
مشارکت نیروهای سودانی در جنگ یمن شده بود »محمد حمدان دقلو« معاون 
رئیس شــورای انتقالی نظامی این کشور چند روز پیش از ادامه مشارکت نظامی 
در جنگ علیه یمن خبر داد. این در حالی است که جریان اصلی اپوزیسیون نگاه 
مثبتــی به مداخله خارطوم در بحران یمن ندارد. امری که می تواند در نهایت به 
کابوس بزرگ سعودی ها تبدیل شود. سعودی ها بر مهندسی بحران در سودان به 
نفع خود تالش دارند تا با تزریق دالرهای نفتی خود به ســودان عالوه بر تقویت 
پایگاه ارتش و کمک به شورای انتقالی نظامی، چهره ریاض در نزد مخالفان و افکار 
عمومی را نیز ترمیم کنند. به نظر می رسد عربستان سعودی قصد دارد با اقدامی 
مشابه کمک 15 میلیارد دالری که به عبدالفتاح السیسی پس از کودتا انجام داد، 

زمینه های استحکام ژنرال های نزدیک به خود را در سودان محکم کند.
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عکس نوشت

کنفرانس امنیتی مسکو
 آغاز به کار کرد

هشــتمین کنفرانس امنیتی روســیه با حضور شــمار زیادی از 
وزرای دفاع کشورهای مختلف و همچنین نمایندگانی از نهادها و 
ارگان های دفاعی بین المللی از امروز در مسکو آغاز به کار می کند.

به گزارش اسپوتنیک، محور اصلی کنفرانس امنیتی روسیه بهبود 
سیستم های کنترل تسلیحات است. بر اساس گزارش های منتشر 
شده، بررسی وضعیت امنیتی خاورمیانه بخصوص تحوالت سوریه 
از مهم ترین عناوینی است که در هشتمین کنفرانس امنیتی روسیه 

به آن ها پرداخته می شود.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

 ابهام در رابطه با عامل حمالت خونین در عید پاک
داعش مسئولیت حمالت سریالنکا را برعهده گرفت

جهان: در حالی که دولت سریالنکا یک گروه 
محلی را به عنوان عامل حمالت روز یکشنبه 
معرفی کرده بود، روز گذشته گروه تروریستی 
داعش پس از دو روز در ســایت خود »اعماق« 
مسئولیت این حمالت را برعهده گرفته است 
که بیش از 8۰۰ کشــته یــا زخمی برجای 
گذاشــت. گروه »جماعت ملی توحید« که از 
سوی دولت ســریالنکا عامل حمالت معرفی 
شــد، تاکنون خبری مبنی بر پذیرش این امر 
منتشــر نکرده است. دولت سریالنکا در اعالم 
این گروه اما آن ها را وابســته به یک شــبکه 
جهانی معرفی کرده بود. از ســوی دیگر وزیر 
دفاع سریالنکا، دیروز، خطاب به پارلمان این 
کشور گفت: حمالت روز یکشنبه علیه کلیساها 
انتقام جویانه  و هتل های کلمبــو، پاســخی 

به حمالتی اســت که روز ۲4 اســفند علیه 
نمازگزاران مســلمان در شهر کرایست چرچ 
نیوزیلند صورت گرفت. وی همچنین ضعف 
امنیتی را در پیشــبرد ایــن جنایت دخیل 
دانســت و در ادامه اظهاراتش در مورد عوامل 
پشــت پرده این بمب گذاری ها نام یک گروه 
جدید را ذکر کرده و گفت: این حمله از جانب 
دو گروه »جماعت ملــی توحید« و »جمعیت 
ملت ابراهیم« صورت گرفته است. روز یکشنبه 
گذشته، همزمان با مناســبت مذهبی »عید 
پاک« مســیحیان، در جریان انفجارهایی که 
چند کلیسا و هتل لوکس را در کلمبو، پایتخت 
سریالنکا و دیگر نقاط این کشور هدف قرار داد، 
31۰ تن جان خود را از دست دادند و نزدیک 

به 5۰۰ تن هم زخمی شدند.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی
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 LX ︡﹠﹝دروی ︨ــ﹢︠ ﹉﹛︀﹞ ــ︉ ︵︀﹨︣ه ﹇﹞︣ی﹡︀︖﹠ا
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 17628636 و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
12485075348 ︋ــ﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁︣وش 
︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ ﹜ــ︢ا ﹠︀﹡︙ــ﹥ ﹨ــ︣ ﹋ــ︦ اد︻︀ــ﹩ در ﹝﹢رد 
﹥ د﹁︐︣  ︠ــ﹢دروی ﹝︢﹋﹢ر دارد ︸︣ف ﹝︡ت ١٠ روز︋ 
﹆﹢﹇ــ﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫ــ︣﹋️ اــ︣ان ︠﹢درو 
وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن ︫ــ︣ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ﹞﹠︡ ﹝︣ا︗︺﹥ 
﹡﹞︡︋ ︡︀﹩ ا︨ــ️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر 

︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
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آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى با ارزيابى كيفى
 شماره 814/01/3851  (نوبت  دوم) شماره مجوز 1398,351

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︩ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ﹝﹠︴﹆﹥︠   ︎﹩﹚﹞ ️﹋︣ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︫ 
﹞︀ره ٢ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : وا﹎︢اری  ︖﹞﹩ اداره ا﹝﹢ر︻﹞﹙﹫︀ت ︑︀︨﹫︧︀ت ا﹡︊︀ر ﹡﹀️︫ 

 ︀ ︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹠︡ی ﹝︺︐︊︣ و ﹝︣︑︊︳︋  ﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣  و︮﹑﹫️  ر︑︊﹥︋  ︑︀ر﹞،﹙️ و﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹏ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ : دار﹡︡﹎︀ن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮ 
︀دره  ︊︤، ۴- ا﹝﹢ر ︑︀︌ و ︑﹊︓﹫︣ ، ۵- ا﹝﹢ر ︑︀︨﹫︧︀︑﹩ ) ،︮  ︡﹝︀ت ﹁︱︀ی︨  ︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ، ٣- ﹡﹍︡اری و︠  ︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ( ١- ︑︺﹞﹫︣ و ﹡﹍︡اری ، ٢-︠   ︫︡﹫︀︑ ︀ی﹨︡﹋
ازاداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ، ﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ﹁︣م ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ و ﹁︣م ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ︋︡ا︫︐﹩ ، ا﹞﹠﹩ و ز﹞ ️︧﹫︴﹩ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ردو﹝﹫﹟ 
 ︀﹡︀﹝﹫ ﹢م ا︑︀ق ٣٠٩  وا︡ ا﹝﹢ر︎  ︩ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ︵︊﹆﹥︨   ︎﹩﹚﹞ ️﹋︣ ﹙﹢ار︗︀﹡︊︀ز ︗﹠﹢︋﹩︫  ︖︀د-︋  ﹙﹢ار︨   ︋- ︪︡﹞ : آدرس ﹤  ︋ ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︡ت﹞ ﹤  ︋﹩﹎آ ️︋﹢﹡

. ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ٩-٣٧۶٣٠٧٠٠ ﹟﹀﹚︑ ︀︋ ︀︣ا︗︺﹥ و﹞ ︀﹨و ﹇︣ارداد
﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹈﹙﹥ ای     ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ١٠٧/٠٢۴/٧١٢/۴٣٠ر︀ل   

﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ٣/۶۴٠/۴٩۴/٢۴٩ ر︀ل  
﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ︫︀﹝﹏ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀︨︣ ﹝﹢ارد ﹝︴︀︋﹅ ﹝﹀︀د ﹝︀ده ۴آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝︭﹢ب ٠٩/٢٢/١٣٩۴ ﹋﹥ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︡ت  ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه﹞ ︣︋︋︣ا ️︋﹢﹡ ﹈ ︡ا﹋︓︣ ︋︣ای ︡ت﹞ ﹟︡ت ا︻︐︊︀ر آن ﹡﹢د روز (٩٠) و ا﹞
﹝︡ت ا︗︣ای ﹋︀ر: دو ︨︀ل ︫﹞︧﹩

﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︑︀ر ︀پ دو﹝﹫﹟ ﹡﹢︋️ آ﹎﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ﹨﹀︐﹥ (﹨﹀️ روز) ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/١١
︑︀ر ︑︧﹙﹫﹛ ﹁︣م ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ : ازآ︣︠﹟ روز ︑﹢ز︹ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹝︡ت دو ﹨﹀︐﹥ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/٢۴

﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢١(︨︀︻١۶️).  ︫﹤ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭︀ت : روز︨  ﹫︪﹠︀د ﹨︀︋   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ، ︵︊﹆﹥ ︀رم  ︩ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ﹝﹠︴﹆﹥︠   ︎﹩﹚﹞ ️﹋︣  ︫، ︊ ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٣/٢٢/ ١٣٩٨︨︀︻️ ١٠︮  ︀﹋︀ت : روز ︀ر︫   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن︋ 

(.﹤﹆︴﹠﹞ ︣︡﹞ د﹁︐︣﹋︀ر )
﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀ : ︋﹥ ﹝︡ت ٩٠ روز از ︑︀ر ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات ا︨️.
﹝﹏ ا︗︣ای ﹋︀ر : ︫︨︣︐︀ن ﹨︀ی ﹝︪︡ ﹝﹆︡س و ﹢زه ﹨︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹝﹠︴﹆﹥

                                                                                                                          www.iets.mporg.ir        www.monaghese.niopdc.ir    :️︀︨ آدرس
︪️ و رو) ︫︣ا︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︐﹆︀︲﹩ :١- ارا﹢︭︑ ﹤︣ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩.( ﹋︍﹩︎ 

︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ،  ︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ( ١- ︑︺﹞﹫︣ و ﹡﹍︡اری ، ٢-︠   ︫︡﹫︀︑ ︀ی﹨︡﹋ ︀ ︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹠︡ی ﹝︺︐︊︣ و ﹝︣︑︊︳︋  ﹑﹫️ ر︑︊﹥︋  ٢- ارا﹢︭︑ ﹤︣ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮ 
٣- ﹡﹍︡اری و ︠︡﹝︀ت ﹁︱︀ی ︨︊︤، ۴- ا﹝﹢ر ︑︀︌ و ︑﹊︓﹫︣ ، ۵- ا﹝﹢ر ︑︀︨﹫︧︀︑﹩ ) از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ، ﹋︀ر ور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ( ﹋︍﹩ ︎︪️ و رو)

︣﹋️ ﹝﹠︡رج در روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩   ︫﹩︐︊︔ ﹩﹎آ ︣﹢︭︑ و(️﹋︣  ︫︦﹫︨︃︑) ﹩︐︊︔ ﹩﹎آ ︣﹢︭︑ ﹤٣- ارا
︣﹋️ ﹝﹠︡رج در روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩  ) ︣﹋️ و ︑︭﹢︣ آ﹎﹩ آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات ︔︊︐﹩︫  ۴- ارا﹢︭︑ ﹤︣ آ﹎﹩ ︔︊︐﹩ آ︣︠﹟ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 

۵- ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︧︐﹠︡ات ا︻﹑م ︫︡ه در ︋﹠︡﹨︀ی ( ا ا﹜﹩ ۴) ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ︮﹢رت ︋︣ا︋︣ ︋︀ ا︮﹏ ( ﹝︱︣ی ) ︋︀︫︡.   ۶- ارا﹢︭︑ ﹤︣ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︫︣﹋️.
︡ه در ﹁︣م ﹨︀ی ︑﹢﹙﹩  و ﹝︡ارك  ︣ ا︨︀س ﹁︣م ﹨︀ی در︀﹁︐﹩ (︡ا﹇﹏ ۵٠ ا﹝︐﹫︀ز ﹋﹫﹀﹩ ) ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ذ﹋︫︣  ﹥ ا︣از ا﹝︐﹫︀ز ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار︋ 
︣ا︳ ( ا︠︢ ︡ا﹇﹏ ۵٠ ا﹝︐﹫︀ز ﹋﹫﹀﹩ )︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت   ︫﹟︡︗︣ان ا﹇︡ام و ︵﹩ د︻﹢ت ﹡︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩، از وا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︋︀ارز ﹤ ︡ه ﹡︧︊️︋   ︫️﹁︀در

︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آورد.
  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

/ع 
۹۸
۰۰
۹۸
۷

آگهى فراخوان مناقصه  ( نوبت اول )
︣﹎︤اری  ــ︣ح ذــ﹏ را ︵︊﹅ ﹇︀﹡﹢ن︋   ︫﹤ آب ﹝﹠︴﹆ــ﹥ ای ﹝︀ز﹡︡ران در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋ 

﹍︢ارد:  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤ ︭﹢رت ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︋   ︋︭︣︀ت ز︪﹞ ︀ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋ 
  مبلغ تضمين (ريال)مبلغ برآورد(ريال)عنوانرديف

خريد الستيك و تجهيزات از نوع كالس  A و نصب و راه اندازى 1
و آموزش پرسنل بهره بردار سد الستيكى فرح آباد 

27,791,579,5171,389,578,976

خريد الستيك و تجهيزات از نوع كالس  A و نصب و راه اندازى 2
و آموزش پرسنل بهره بردار سد الستيكى سرخرود

23,985,146,6111,199,257,331

خريد الستيك و تجهيزات از نوع كالس  A و نصب و راه اندازى و 3
آموزش پرسنل بهره بردار سد الستيكى پازوار

17,281,720,000864,086,000

︣ا︨︀س آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟:︋ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︡﹝︑ ﹏︋︀﹇ ︀ه﹞ ︡ت٣﹝︋ ︊︀ر و﹊ ︡ت﹞ ﹟︀د : دو ( ٢ )  ﹝︀ه ا﹠︪﹫︎ ︡ت ا︻︐︊︀ر﹞

︣﹝︀﹥ ای ︣وژه: از ﹝﹏ ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹞﹙﹉ دارا︀ی︨  ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر︎ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹏ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د:︨ 

 ١۴:٠٠ ️︻︀ ــ︀︻️   ٠٨:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/٠۴ ا﹜﹩︨  ز﹝︀ن و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: (از︨ 
روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٢/١١)

﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د: (︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٠٠ روز ︫﹠︊﹥ ٩٨/٠٢/٢١)
۴٨١۵٨٩٨۶۴٣ ﹩︐︧  ︎︡﹋ ،︪︣﹝︀﹇ -︀ری ︀ری، ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣ ︗︀ده︨  آدرس ﹋︀ر﹁︣﹝︀: ﹝︀ز﹡︡ران،︨ 

︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ﹎︣دد.  ︨﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹝︀ز﹡︡ران 

« ﹐︀﹋ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ »
 ﹤﹚︣﹞ دو ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز

 ﹤ ﹥ ﹨﹞ــ︣اه ﹝︐︺﹙﹆︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥︋  ︀ ﹁︪ــ︀ر ١٠ ا︑﹞︧ــ﹀︣︋   ︋︣︐﹞ ﹩﹚﹫﹞ ٢٠٠ ︣︴﹇ ﹤ ــ﹩︋  ﹩ وی︨   ︎﹢ ﹤﹛﹢﹛ ︡ــ︣︠)) ﹐︀﹋ ︡ــ︣ ای︠ 
﹞︀ره  ︣ دو﹜️ آ︋︀د (زاوه))︋﹥︫  ︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ آب︫  ︣وژه آ︋︨︣︀﹡﹩ وا︮﹑ح و︑﹢︨︺﹥︫  ﹝﹆︡ار ٢۵٠٠ ﹝︐︣ ︗️ ا︨︐﹀︀ده در︎ 
 ﹩︋︀︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ــ ﹅︣︵ ︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠١۵را از﹁
﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان (﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت ︀ ﹁︣و︫ــ﹠︡﹎︀ن ) در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  (︨ــ︐︀د)︋ 
 ︀ز﹡︡.︑︀ر  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر ودر﹢﹋︢﹞ ️︀ ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ١٣٩٨/٠٢/٠٣ ﹝﹩ ︋︀︫︡.ا︵﹑︻︀ت وا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ وار︨︀ل 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠٢/١٢ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠٢/٢۶ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
︡ف  ﹫︀︋︀ن︮  ﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای︠   ︋-︪︡﹞ -︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︠ 

٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵  :﹟﹀﹚︑
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩-︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

ع ۹
۸۰
۰۹
۴۸

️ اول
︋﹢﹡

/ع
۹۸
۰۰
۹۴
۷

آگهى مناقصه شماره 98/2 ( دو مرحله اى )
شركت مخابرات ايران- منطقه فارس در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ 
 ︣ ︀ ﹝︐︺﹙﹆︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥︋  ︣︡ ٣٠ ﹜﹫﹠﹉ رادIP BASE  ﹢ ﹨﹞︣اه︋   ︠﹤︋
︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ا︣ان و ﹝︪︭︀ت ﹝﹢︗﹢د در ا︨﹠︀د از  ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد︫ 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام  ﹩﹛︀در︮︡ ر ︡ ︭﹢رت︮   ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵
︣﹋️ در   ︫️︗ ؛︳ــ︣ا  ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ﹁︣و︫ــ﹠︡﹎︀ن ﹆﹢﹇﹩ دا︠﹙﹩  وا︗︫︡ 

 .︡︁﹫﹞ ﹏﹝︺ ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت︋ 
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ︎︣︑︀ل ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ︋﹥ آدرس

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞    fars.tci.ir
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︀︋︣ات ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس
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