دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

کدام کشورها
چقدر
به سیل زدگان
کمک کردند؟
هندوستان

مصوبهجدیدمجلس
برای کاندیداها؛ خوب یا بد؟

ادامه از صفحه اول:
حال آنکــه علیرغم نظارت برخی از نهادها عمال
کمتر کسی در جامعه برای تحصیالت کاندیدای
انتخاباتی آنهم انتخابــات مجلس اهمیتی قائل
اســت .زیرا یکی از روندی کــه انتخاب مردم را
نادیده میگیرد ،نظارت این نهاد است .درغیراین
صورت و به طور قطع همه کشورهای توسعهیافته،
در ایران هم شاهد ورود چهرههای مطرح و واجد
شــرایط به مجلس خواهیم بود .زیرا مردم خود
یکــی از ویژگیها و معیارهایی که برای نماینده
مورد نظرشان قائل خواهند بود ،دانش و تخصص

وتوی ترامپ
و ضعف دموکرات ها

ادامه از صفحه اول:
اما از سوی دیگر دونالد ترامپ با وتوی قطعنامه
توقف همکاری آمریکا با عربستان در جنگ یمن
تالش کرد اعضای کنگره را در یک وضعیت
برخورد با پتک آهنین قرار دهد .اعضایکنگره
نباید به اعتقاد ترامپ در امور ریاست جمهوری
دخالت کند و یا بــا تصویب مصوباتی مانع
مشارکت ایاالت متحده با عربستان در جنگ
یمن شود .به بیان دیگر در چارچوب قدرت
رئیس جمهور ذیل بخش  2قانون اساســی
آمریکا ،اعمــال محدودیت و افزایش قدرت
رئیس جمهور که از ســوی کنگره دنبال می
شود تا حدود زیادی باب میل ترامپ نیست.
عالوه بر این ،تضعیف رئیس جمهور در ایاالت
متحده تضعیف دموکراسی آمریکایی محسوب
میشود .این مصوبه در حالی در کنگره تصویب
شد که عربستان در خاورمیانه به عنوان هارتلند

محموله اول ۴۰ :تن اقالم امدادی،
غذایی ،دارویی و تجهیزات پزشکی
 ۴دستگاه پمپ آب
محموله دوم ۴۰ :تن اقالم امدادی
 ۱۰۰۰بسته غذایی خانوار به وزن
هر بسته  ۲۳کیلوگرم
 ۶۰۰بسته غذایی خانوار
هربسته  ۱۰کیلوگرم
 ۱۲۰۰کیسه برنج برای خانوار به وزن
هر کیسه  ۵کیلوگرم
= اعزام دو نماینده از هالل احمر
کویت برای جهت خرید اقالم
غذایی و غیر غذایی در ایران

و کارآمدی اســت .در واقــع  90درصد مردم به
کاندیدایــی که صالحیت علمــی ،فنی و دانش
بیشتری دارند ،رای خواهند داد .به عبارتی مردم
در حوزههای انتخابیه نامزدهای انتخاباتی دارای
تحصیالت عالی را رها نخواهند کرد که در مقابل
به نامزدهایی با تحصیالت پایین رای دهند .اما با
این همه ،در کشــوری از تحصیالت عالی سخن
به میان میآید که تنها کشــوری است که همه
ضوابط متعــارف جهان در ایــن زمینه را برهم
ریخته اســت .زیرا در مواردی پیش آمده است
که برخی بــرای ورود به مجلس به ارائه مدارک
جعلی و ارائه مدارک در ظاهر علمی و ناشــی از
ارتباطات فردی اقدام کردند .بنابراین در کشوری
که مــدارک تحصیلی افراد چنین وضعیتی دارد

نو مطرح است و به نحوی همکاریهای ریاض
با تلآویو در ارتباط با سیاســت های ایاالت
متحده در خاورمیانه به شمار می رود .بنابراین
ترامپ برای اینکه مقامات عربستان تا حدود
بسیاری احساس حمایت کاخ سفید را داشته
باشند با وجود موافقت اعضای کنگره در رابطه
با توقف همکاری آمریکا با عربستان در جنگ
یمن این مصوبه را وتــو کرد .اگرچه کنکره
آمریکا با هدف محدودکردن اختیارات رئیس
جمهور دســت به چنین اقدامی زد اما وتوی
ترامپ از ضعف دموکرات ها در کنگره نشات
میگیرد .این در حالی است که دموکرات ها در
مجلس نمایندگان آمریکا بیشترین کرسی را در
اختیار دارند اما با این همه این حزب نتوانست
آن گونه که باید و شاید زمینه های ایجاد یک
فضای مناسب را برای محدود سازی ترامپ
فراهم کند .از سوی دیگر از منظر بین المللی،
با اقدام ترامپ حمایــت آمریکا از اقدامات
عربستان در جنگ یمن ضمانت اجرایی بیشتری
پیدا کرد.

 55کانتینر
 320دستگاه چادر
 500تخت خواب
 100کیت بهداشتی
 1625تخته پتو
 360وسیله آشپزخانه
 60اجاق گاز(والور)
 1000عدد ملحفه

گرجستان
 ۱۳۰عدد برانکارد
 ۵۰عدد تشک برانکارد
 ۱۳۰عدد پتو
 ۵۰عدد کیسه خواب
 ۳۰۰عدد کانتینر آب
 ۲۰۰عدد سیستم تصفیه آب

آژانس همکاریهای ژاپن
امدادی به وزن تقریبی 6تن
140چادر گنبدی
50دستگاه چادر سبک
1150پک خواب
100قطعه نایلون

لبنان

عمان
 7فروند هواپیما به وزن تقریبی
 ۱۰۰تن شامل:
برنج -آرد -خرما -عدس -شکر
روغن -چای -شیر خشک
چادر  ۴در  ۶متر
پتو -بالشت -ملحفه
 ۱۰دستگاه قایق

 ۲۵هزار دالر کمکهای مردمی و
کمک کارکنان درمانی
شاغل در بیمارستان جمعیت
هاللاحمر لبنان
گسیل یگانهای نظامی و
لجستیک حزب اهلل لبنان

محموله  ۳۲تنی
کمکهای بشردوستانه شامل
 ۵۰۰چادر
 ۲۵۰۰پتو
بستههای کمکهای اولیه

سوئیس

جمهوری چک
چادر
پتو
کیسه خواب
ژنراتور برق
لوازم تثبیت کننده برای
ژنراتور برق
پمپ لجن الکتریکی
پالت چوبی

پتو ،ملحفه ،روبالشتی ،رو تختی،
لوازم آشپزخانه ،جلیقه نجات،
چادر 5نفره ،پمپ تخلیه آب
قایق ،لباس کار ،لباس نجات،
دو عدد بیل مکانیکی

ارمنستان

امارات متحده عربی

 ۲۵۰تخته زیرانداز
 ۴۰۰۰تخته پتو
 ۲۰دستگاه چادر  ۱۰متری
 ۲۰دستگاه چادر  ۳۰متری

پاکستان

جمهوری آذربایجان

محموله ای به وزن  ۸۰تن
 ۲۵۰۰بسته مواد غذایی
همچنین  ۲۹۲دستگاه چادر

دو دستگاه تصفیه آب
هر یک به وزن یک تن،
هرکدام با ظرفیت تهیه
آب آشامیدنی برای پنج هزار نفر

آلمان
 ۴۰دستگاه قایق امدادی
 ۸۰تجهیزات نجات در سیل

اتحادیه اروپا

کمک  1.2میلیون یورویی
سازمان غیر دولتی فرانسه
 4960تخته پتو
 300بسته تجهیزات پزشکی
 114پمپ تخلیه آب
274ست ظروف آشپزخانه

و به نحــوی منزلت علمی از بین رفته اســت،
تقسیم بندی برای مدرک تحصیلی هیچ اعتباری
ندارد .چراکه افرادی در جامعه هســتند که فاقد
تحصیــات عالی هســتند امــا از دانش باالیی
حتی نسبت به متخصصان ،مهندسان و دکترها
برخوردارنــد .بنابراین ملزم ســاختن کاندیدای
انتخاباتی به ارائه مدرک تحصیلی در حالی است
که در ایران این مهم هیچ جایگاهی ندارد و طی
 20ســال اخیر به دلیل تاسیس و توسعه مراکز
آموزشی ضعف و آسیب شدیدی به جایگاه علمی
کشور وارد شده است .از این رو ،در شرایطی که
پارلمان ملی ایران نیاز به حضور افرادی شجاع و
پاکدست دارد ،مصوبه اخیر مجلس هیچ نیازی را
در قوه مقننه مرتفع نمیسازد.

امورشهرستانها
از استانهای
فاقدنماینده
نمایندهفعال
میپذیرد.
 9و 66567767

عراق

صد خودروی سبک و سنگین
 ۴۰۰تن از اقالم غذایی و مایحتاج
اولیه مانند چادر و پتو به همراه
تجهیزات پزشکی و قایق و
تجهیزات مهندسی
 ۳۷خودرو و  ۱۵آمبوالنس
گسیل شدن الحشدالشعبی با
دهها دستگاه لودر و بیل مکانیکی

ایتالیا

 ۴۰تن اقالم کمکرسانی
شامل کیت کمکهای اولیه،
کیت بهداشتی ،قایق بادی،
چادر و ژنراتور به ارزش
 ۳۲۱هزار دالر

صلیب سرخ جهانی

500هزار فرانک سوئیس

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد
آگهي اعالم نظر كميسيون تشخيص ماده 12
قانون زمين شهري

نوبت دوم

كميسيون تشخيص ماده  12استان يزد با توجه به نظريه شماره  6مورخ 98/01/10قسمتی
از پالک  5938/4/153اصلی بخش  4یزد را طبق كروكي ذيل اين آگهي ،به مساحت
 5710/45متر مربع بصورت زمین موات اعالم نموده لذا با توجه به عدم دسترســي
به مالك يا مالكين پالك فوق و با اســتناد به مصوبه مورخ  71/11/03مجمع تشخيص
مصلحت نظام مراتب را در دو نوبت به فاصله  10روز به اطالع مالك يا مالكين و صاحبان
ساير حقوق قانوني پالك فوق ميرساند در صورت اعتراض احتمالي به نظريه صادره
مراتب اعتراض خود را حداكثر ظرف مهلت سه ماه از انتشار آخرين آگهي به مراجع
صالحه قضايي تقديم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زماني ياد شــده نظريه
صادره قطعي است.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

منبع :سایت سازمان هالل احمر ایران

 1750تخته پتو یکنفره ( ۱۷۵بسته)
 1750تخته پتو دو نفره ( ۱۷۵بسته)
 2000نایلون پالستیکی ( ۶۵رول)
 1080کنسرو غذایی( ۵۰جعبه)
 1000کیلوگرم کنسرو نخود فرنگی
( ۲۰کیسه)
 ۵۰۰کیلوگرم کنسرو سیب زمینی
خشک ( ۲۵کیسه)
 1020کیلوگرم پیاز سرخ شده
 ۹۹۹دستگاه چادر خانوادگی
(با پل و پایه و طناب) شامل
 ۱۱۱بسته چادر
 ۱۱۱جعبه پل و پایه ( ۱۲فوت)
 ۱۱۱جعبه پل و پایه ( ۹فوت)
 ۲۰بسته طناب و  ۲۰بسته قالب

کویت

ترکیه

اینفوگرافی

5

پنجشنبه  29فروردین 1398شماره5435

