سید حسن خمینی در دیدار با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور:

برخیشجاعتایستادنمقابلتخلفدوستانشانراندارند

یادگار گرامی امام تأکید کرد :دانش آموز ،دانشجو و طلبه باید از استاد خود در مرحله اول آزاد
اندیشی را فرا گیرد؛ زیرا درسی که در آن آزاد اندیشی ،توانمندی طرح سؤال و پرسشگری وجود
نداشته باشد ،درس نیست ،بلکه صرفا حفظ کردن مطالب است.
حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور در
حرم امام خمینی با اشاره به اهمیت پرسشگری در محیط علمی از نگاه امام راحل ،اظهار کرد :یکی از اموری که در
درس فقه و اصول امام همه شاگردان ایشان بر آن متفق القول هستند این است که وقتی صحبتهای امام طوالنی
می شد و کسی سخن نمی گفت ،ایشان می گفتند مگر اینجا مجلس وعظ است؟ اینجا درس است؛ چرا کسی
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اشکال نمی کند و حرف نمی زند؟ وی افزود :احتماال امام این خصلت را از استاد بزرگوارشان آیت ا ...العظمی شیخ
عبدالکریم حائری یزدی گرفته اند ،زیرا مشهور است که می گویند یکی از شاگردان مرحوم حائری درس ایشان
را تقریر کرده و خدمتشان برده بود؛ آیت ا ...حائری به او گفته خیلی خوب نوشته ای ،اما آیا هیچ نکته ای به ذهن
خودت نرسید که در جایی اشکال ،ان قلت یا حاشیه ای را مطرح کنی؟
سید حسن خمینی با تأکید بر آموزش شجاعت در کالس درس ،گفت :دانش آموز ،دانشجو و طلبه باید از استاد
خود در مرحله اول آزاد اندیشی را فرا گیرد؛ زیرا درسی که در آن آزاد اندیشی ،توانمندی طرح سؤال و پرسشگری
وجود نداشته باشد ،درس نیست ،بلکه صرفا حفظ کردن مطالب است...
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آیا برای بدهکارتر نشدن شهرداری باید دستبهعصا راه رفت؟!

سایهسنگینبدهیها
بر سر شهرداری قم

آیتا...هاشمیرفسنجانی:

درانتخاباتخبرگان
شرکتمیکنم

بدهی هزار و 500میلیارد تومانی شهرداری قم که البته توسط برخی از اعضای شورای شهر حتی رقمی باالتر از این هم اعالم
گردیده ،به نظرمی رسد که باعث شده مدیریت شهری برای بدهکارتر نشدن ،کمی دستبهعصا حرکت کند .امروز پروژههای
سنگین و نیمهتمامی در شهر قم وجود دارد که اتمام همین پروژهها نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد .اعالم عمومی میزان
بدهیهایشهرداریبامحاسنومعایبیهمراهبود،البتهقصدنداریمدراینجابهتبییناینموضوعبپردازیم.شفافسازیامور
مالی شهرداری و اینکه مردم بتوانند توقعات خود را بر اساس توان مالی این نهاد تنظیم کنند...
2

استاندار قم:

حل مسئله ريزگردها در قم نيازمند نگاه ملی است
2

فرماندهیاستانخبرداد:

دستگیریسارقانکتابهاینفیس
یکی از کتابخانه های مهم قم

فرماندهی انتظامی استان قم از دستگیری سارقان کتاب
هاینفیسوقیمتییکیازکتابخانههایمهماستانخبرداد.
به گزارش خبرنگار ما ،سردار کاظم مجتبایی صبح روز گذشته
در حاشیه نشست با مدیران رسانه های استان اظهار داشت :سارقان
که هشت نفر بوده اند موفق شده بودند  45کتاب نفیس و قیمتی که

برخی از انها متعلق به قرن  5،6قمری بوده را از این کتابخانه خارج
کنند .وی ادامه داد :این کتاب ها قابل قیمت گذاری نیست ولی
برخی از این کتاب ها را سارقان تا مبلغ  100میلیون تومان فروخته
بودند .مجتبایی اضافه کرد :با تالش همکاران ما تاکنون  30کتاب
نفیس به سرقت رفته کشف و تحویل این کتابخانه شده است...
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علیمطهری:

8

صداوسیما از احمدی نژاد حساب می بُرد

مدیرعاملآبفایقم:

مصرفآبدرقمکاهشچشمگیرینکردهاست

« 9دی» توقیف شد
کیهانورجانیوزتذکرگرفتند

2
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عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ،تفاوت رفتار صدا و سیما با دولت
امروز و دولت گذشته را در این دانست که برنامههای چالشی برای
بررسی عملکرد دولت قبل وجود نداشت .به اعتقاد وی صدا و سیما از
یبُرد.
آقایاحمدینژادحسابم 
علی مطهری درباره عملکرد صدا و سیما در پوشش خبری مذاکرات هستهای
و ساخت برنامههای تحلیلی درباره تفاهمنامه وین گفت :برنامههای مرتبط با
مذاکرات هستهای در مجموع بد نبود و برخی از این برنامهها در جایگاه آگاهی

آگهی مزایده (نوبت اول)

دانشگاهعلومپزشکیوخدمات
بهداشتیدرمانیقم

در نظر دارد اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی
بفروشبرساند.
مشخصات

تعداد  /مقدار

تضمین شرکت در مزایده به ریال

محل بازدید

لوازم اسقاطی اداری و خانگی
و تجهیزات پزشکی اسقاطی

مقداری

33/000/000

قم خیابان  45متری خیام
انبار داروئی چمران

 174عدد

10/000/000

قم ،خیابان امام ،بلوار آیت ا...
بهشتی (ره) بیمارستان شهید بهشتی

باطری ups

سرمقاله :حجت االسالم مسعود ادیب

شرکت کنندگاه در مزایده می بایست مبلغ ذکر شده در جدول فوق
الذکر را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد به حساب
جاری  11100072بانک رفاه شعبه (میدان مطهری) بنام دانشگاه علوم
پزشکی قم واریز نموده و فیش آنرا همراه با کلیه مدارک به شرح اسناد
مزایده ارسال دارند.
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :واریز مبلغ  100/000ریال ،به حساب
سیبا( 2177753535001:قابل واریز در کلیه شعب ملی) .
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :اصل فیش واریزی
مهلتتحویلاسنادوعودتبهدبیرخانهدانشگاه 10:روزپسازانتشار
آگهی نوبت دوم در قبال پرداخت وجه
هزینهآگهیروزنامه،کارشناسی،بارگیریوحملونقلبهعهدهبرنده
مزایده می باشد.
محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات  :قم – خیابان شهید
لواسانی(ساحلی) ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قم – طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی
زمان گشایش پیشنهادها :درج در شرایط مزایده
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

اعتدال در قرآن
و کاربرد آن در جامعه

بخشی و روشنگری قرار داشتند زیرا تولید برنام ه با در نظر گرفتن منافع یک
جناح قابل توجیه نخواهد بود و به نظر میآید که از نظرات هر دو جناح نسبت به
تفاهمنامههستهایاستفادهمیشود.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسالم شهر در مجلس با بیان اینکه نباید
از فضای آزاد ترسید ،ادامه داد :تالش برنامهسازها در جهت رعایت انصاف و عدالت
است؛ زیرا نقد باید به معنی واقعی صورت گیرد یعنی نقاط قوت و ضعف به صورت
توامان نشان داده شود...
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اعتدال در لغت به ریشه
عدل برمیگردد ،به معنی تعادل
ازیکطرف و برقراری موازنه در
شخصیت و منش از سوی دیگر.
البته رفتار و معنایی انتزاعی از
اعتدال هم مطرح است که قرار
دادن هر چیز در جای خودش
میباشد .در قرآن واژه قصد ...

2

2

اخبار

سه شنبه  -سیزدهم مردادماه  - 1394سال هجدهم  -شماره 3783

سرمقاله
اعتدال در قرآن
و کاربرد آن در جامعه

اعتدال در لغت به ریشه عدل برمیگردد ،به معنی تعادل
ازیکطرف و برقراری موازنه در شخصیت و منش از سوی
مسعودادیب*
دیگر .البته رفتار و معنایی انتزاعی از اعتدال هم مطرح است
که قرار دادن هر چیز در جای خودش میباشد .در قرآن واژه قصد و اقتصاد به معنی اعتدال
مطرحشده و از یکسو افراط و از سوی دیگر تفریط دو طرف آن را گرفته است.
در قرآن ،اقتصاد در برخی مفاهیم اخالقی و دینی اساساً افراط ندارد ازجمله نیل به
تقرب خدا یا کسب تقوا ،هرچه بیشتر بهتر .این وجه تمایز مفهوم اعتدال در اندیشه اسالم
میباشد که نکته ظریف آن در اندیشه قرآنی آمده است.
پس محدودیتهای این جهان ما را وادار میکند که در فضایل و مفاهیم اخالقی به حد
اعتدال قانع باشیم درصورتیکه در ظرفیت بینهایت هستی اعتدال در این باب وجود ندارد.
در قرآن تقسیمبندی سهگانه از انسانها هست؛ اول اصحاب میمنه (سعادتمندان) ،دوم
اصحاب مشئمه (شقاوتمندان) و سوم والسابقون السابقون اولئک مقربون که این افراد نه جز
دسته اول و نه جز دسته دوم محسوب میشوند.
سابقون و مقربون یکی هستند ،افرادیاند که به اصل ذات هستی متصلاند و دیگر
اینکه ابرار باشند و در جام ظرفیتش تسلیم مطلق باشد و نهایتاً اینکه آنان میجوشند و
میجوشانند؛ اما ارتباط این سه گروه با اقتصاد که مفهوم قرآنی اعتدال است که چیزی بین
امت سابقون و امت مقتصده است و سفارش شده به «فستبقوا الخیرات» سبقت بگیرید از
امت مقتصده به امت سابقون ،پس اصل سبقت در خیرات و حرکت به سابقون است اما
قرآن واقعگراست و اعالم میکند که همه نمیتوانند چنین باشند .قرآن میفرماید سابقون
کمالند (قلیل من اآلخرین).
زندگی این جهان را نمیتوان نادیده گرفت و آن چیزی که قرآن به او حمله میکند
کسی است که فقط به این دنیا توجه دارد یعنی گروه شقاوتمند و این اعتدال در قرآن است
و قرآن سفارش کرده که هرچه میتوانید از دنیا بکاهید و به سبقت در خیرات بپردازید و
این در عین توجه به زندگی و اقتصاد جامعه است؛ یعنی باید طوری زندگی را ساخت که
عالوه بر امت مقتصده مردم را به سبقت به سمت الوهیت جذب کند.
* عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم

اخبار

آیت ا ...علوی گرگانی؛

جلوی سنگ اندازی ها
مقابلجوانانگرفتهشود

آیت ا ...علوی گرگانی گفت :حمایت از جوانان ،وظیفه دولت و مسئولین است؛
نه اینکه در مقابل توانایی آنان که با از خودگذشتگی در حال فعالیت هستند،
سنگ اندازی کرده و راه های ترقی و پیشرفت آنان را ببندند.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم  ،پیش از ظهر دیروز در دیدار اعضاء جهاد دانشگاهی
قم به شعار «ما می توانیم» اشاره کرد و اظهار داشت :این شعار بیانگر این حقیقت هست که
جوانان متدین ایران اسالمی از هر لحاظ بر جوانان اروپایی برتری دارند.
آیت ا ...علوی گرگانی افزود :امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب با بیان این شعار ،به
جوانان کشور فرمودند که شما به خوبی می توانید بر نادرستی ها و مشکالت غلبه کنید؛ اما
آنچه که بیش از همه به آن نیازمند هستید ،اراده ،قدرت ،اعتماد به نفس و تکیه به توانایی
خود است و حقیقتا جوانان با تکیه به این شعار توانستند قله های علمی دنیا را فتح کنند.
وی ابراز داشت :نمونه بارز این توانایی و اعتماد به نفس ،شکافتن اتم و رسیدن به دانش
هسته ای است .این استاد برجسته حوزه ادامه دادند :جوانان ثابت کرده اند که می توان با
تکیه بر ایمان ،اراده قوی و اعتماد به توانایی داخل کشور ،شعار «ما می توانیم» را در بدترین
شرائط نیز محقق ساخت .وی خاطرنشان ساخت :امروز به برکت نظام و انقالب اسالمی،
جوانان این سرزمین توانستند پیشرفت قابل مالحظه ای در تمام مراحل علمی دنیا داشته
باشند و این امر تنها با اعتماد ،باور و یقین به توانایی داخلی به دست آمده و اگر نبود این
اعتماد به نفس ،هرگز نمی توانستیم به این مراحل و درجات برسیم.
آیت ا ...علوی گرگانی تصریح کرد :حمایت از جوانان ،وظیفه دولت و مسئولین است؛
نه اینکه در مقابل توانایی آنان که با از خودگذشتگی در حال فعالیت هستند ،سنگ اندازی
کرده و راه های ترقی و پیشرفت آنان را ببندند.
آیت ا ...فاضل لنکرانی:

دستاوردهای علمی حوزه در جهان
شناختهشدهنیست

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،تأکید کرد :ارتباط حوزه علمیه
قم با مراکز علمی در خارج از کشور باید به صورت ویژه مورد توجه باشد.
آیت ا ...شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی ،ظهر روز یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،اظهار داشت :سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی چشم
فرهنگی جمهوری اسالمی در خارج از کشور است.
وی با بیان این که این سازمان وظایف مهمی بر عهده دارد ،که یکی از مهترین آن ها
معرفی دستاوردهای حوزه علمیه قم در سراسر جهان است ،گفت :متاسفانه امروز حوزه
علمیه قم با این همه دستاورد شگرف علمی در بین حوزه های علمیه و دانشگاهی در
سراسر جهان شناخته شده نیست .عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،با تأکید بر
این که قدر حوزه علمیه قم در دانشگاه های جهان اسالم و حتی در حوزه تشیع مجهول
مانده است ،گفت :امروزه متاسفانه حتی در حوزه علمیه نجف کتاب ها و پژوهش های
حوزه علمیه قم کمتر به چشم می خورد و اکثر کتب و پژوهش های حوزه از دیوار های
حوزه های علمیه خارج نمی شود .وی با بیان این که مراکز تخصصی حوزه از برکات انقالب
اسالمی به شمار می روند ،گفت :در مراکز تخصصی حوزه ،کتب بسیاری از مکاتب دیگر
ترجمه شده ،اما این اتفاق هنوز به صورت برعکس شکل نگرفته است.
آیت ا ...فاضل لنکرانی با بیان این که مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) 1200کتاب را سال
گذشته خریده و در اختیار پژوهشگران قرار داده است ،خاطرنشان کرد :این یعنی ما از به
روز ترین عقاید مذاهب دیگر آگاهیم ولی آنها چنین آگاهی و برداشتی نسبت به ما ندارند.
وی با تأکید بر این که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی باید برنامه بسیار دقیقی در
این زمینه داشته و از توان و ظرفیت مبلغان در حارج از کشور ،مراکز فرهنگی و پژوهشگاه ها
برای شناساندن حوزه علمیه قم به سرزمین های دیگر استفاده کند ،گفت :امروزه پژوهش
های استثنایی و نوآورانه ای در قم انجام می شود که از جمله این پژوهش ها می توان
به بحث تسلیحات هسته ای ،حقوق کودک ،فواید راهگشای اصولی و  ...اشاره کرد ولی
متاسفانه هیچکدام از این پژوهش ها به دنیا عرضه نشده است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان این که فعالیت های علمی بنیادی در حوزه
علمیه شیعه نسبت به دیگر مراکز علمی قابل مقایسه نیست و ما سال ها از آنها جلوتر
هستیم ،تأکید کرد :ارتباط حوزه علمیه قم با مراکز علمی در خارج از کشور باید به صورت
ویژه مورد توجه باشد .وی افزود :باید تمام نهادهای علمی ،اجرایی و بین المللی دست در
دست هم داده و با همکاری هماهنگ و علمی نظارت علمی حوزه را به سرعت به دنیا منقل
کنندو بازخورد آن را نیز دریافت کنند .آیت ا ...فاضل لنکرانی در پایان یادآور شد :اخیرا
کارگاه آموزشی حقوق بشر ،تولید هشت جلد کتاب فاخر در زمینه حقوق کودک ،برگزاری
48نشست تخصصی و  ...توسط مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) انجام شده است.
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه استان قم خبر داد:

افتتاح 60پایگاهمقاومتبسیجخواهران
تا پایان سال

مسئولسازمانبسیججامعهزنانسپاهاستانقمبابیاناینکه140پایگاهمقاومت
خواهراندرنقاطمختلفاستاننقشآفرینیمیکنند،گفت 60:پایگاهتاپایانسال
جاریافتتاحمیشودوآماراینرد همقاومتبه 200پایگاهافزایشمییابد.
لیال حیدری ظهردیروز در نشست خبری روز قشر بسیج جامعه زنان که در ساختمان
سازمان بسیج جامعه زنان استان قم برگزار شد ،با بیان اینکه بزرگداشت شهدا برای کشور
اسالمی امری ضروری است ،اظهار کرد :ترویج فرهنگ شهادت سرمایههای بسیاری برای
جامعه به دنبال خواهد داشت .وی با تاکید بر اینکه معرفی شهدای شاخص زن کشور از
سال  90آغاز شده است ،تصریح کرد :معرفی این افراد به جامعه اسالمی میتواند الگوسازی
مناسبی برای زنان به دنبال داشته باشد .مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه امام علی
بن ابیطالب (ع) با اشاره به اینکه روز  13مردادماه به عنوان روز قشر بسیج جامعه زنان
انتخاب شده است تاکید کرد :زنان جامعه اسالمی باید با الگوگیری از فرهنگ فاطمی برای
تعالی خانواده خود کوشا باشند .وی خاطرنشان کرد :شهید فهیمه واعظی یکی از شهدای
شاخص کشور است که به منظور گرامیداشت این شهید یادوارهای در استان قم برگزار شده
و این یادواره دستاوردهای بسیاری در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به دنبال داشته
است زیرا با اجرای این یادواره بسیاری از شهروندان قمی نسبت به رشادتهای این شهید
بزرگوار آگاه شدند .وی رونمایی از شناسنامه شهید فهیمه واعظی با همکاری سازمان حفظ
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم را یکی دیگر از برنامههای همایش مذکور
دانست و ابراز کرد :در حاشیه این برنامه میزگردی با حضور برجستگان بسیج جامعه زنان
برگزار میشود تا برنامهریزیهای الزم جهت گسترش بسیج جامعه زنان انجام شود.
مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) با بیان اینکه
جمعآوری آثار مرتبط با نقش زنان در هشت سال دفاع مقدس در دستور این سازمان قرار
گرفته است تاکید کرد :اگر افراد این آثار را در اختیار میتوانند آنها را به پایگاههای مقاومت
بسیج خواهران تحویل داده تا در موزه برای بازدید همگان استفاده شود.
وی اجرای طرح حجاب و عفاف چهره به چهره در قالب حلقههای صالحین را یکی دیگر
از برنامههای سازمان بسیج جامعه زنان استان قم برشمرد و عنوان کرد :سرگروهان تربیتی با
افراد بد پوشش ارتباطهای الزم را برقرار کرده و در جهت تقویت حجاب آنها اقدامات الزم
را انجام میدهند که سال گذشته این طرح برای دو هزار نفر اجرا شده است.

استاندار قم:

حل مسئله ريزگردها نيازمند نگاه ملی است

استاندار قم با بيان اينكه همگرايي
و همسويي مسئوالن الزمه ي مديريت
مصرف انرژي است ،گفت :در صورتيكه
اين همگرايي در بين مسئوالن ارشد
استان شكل بگيرد شاهد هماهنگي
مردم نيز خواهيم بود.
سيد مهدي صادقي در ديدار مديران
استاني وزارت نيرو طي سخناني تالش
براي تغيير فرهنگ و اصالح الگوي مصرف
انرژي را ضروري خواند.
استاندار قم با اشاره به سياست وزارت
نيرو مبني بر تمركز بخشي بر انرژي
سبز،ترغيب بخش خصوصي براي سرمايه
گذاران در زمينه ي انرژي هاي پاك را الزم
تلقي و خاطرنشان كرد :قم با وجود شرايط
آب و هوايي گرم و خشك زمينه ي بهره
برداري از انرژي خورشيدي را دارد .صادقي
با بيان اينكه مسئله ي بحران آب در كشور
جدي است ،افت سطح ذخاير زيرزميني
آب را از مشكالت مهم كشور و استان
قم عنوان و اضافه كرد :تداوم بهره برداري
غيرمجاز از اين منابع موجب تشديد كم
آبي و معضالت زيست محيطي خواهد شد.
وي با اشاره به مرز مشترك قم با چند

استان كشور ،مسئله ي ريزگردهاي ناشي
از قطع حقآبه هاي قم را فرااستاني و
نيازمند نگاه ملي دانست و افزود :در صورت
ادامه ي اين روند استانهاي مجاور نيز با
مشكل ريزگردها مواجه خواهند شد.
نماينده عالي دولت در استان همگرايي
همه ي مسئوالن در زمينه ي مديريت
مصرف را بسيار مهم و ضروري برشمرد
و تصريح كرد :در صورتيكه اين همگرايي
در بين مسئوالن ارشد استان شكل بگيرد
شاهد هماهنگي مردم نيز خواهيم بود.

استاندار قم آموزش را از ديگر روش
هاي كارآمد در زمينه ي كاهش مصرف
عنوان و خاطرنشان كرد :در صورت
مشاركت همه ي مردم و مسئوالن شاهد
كاهش اثرات سوء در بخش انرژي از جمله
كاهش منابع آبي ،قطع برق و تغيير اقليم
خواهيم بود.
فرهنگ پرداخت ماليات بايد در
سطح جامعه نهادينه شود
استاندار همچنین در ديدار حسني
مدير كل امور مالياتي استان قم طي

سخناني با اشاره به به نقش ماليات در
پيشبرد امور و توسعه و آباداني كشورهاي
پيشرفته ي دنيا گفت :فرهنگ پرداخت
ماليات بايد در سطح جامعه نهادينه شود.
سيد مهدي صادقي با اشاره وظيفه
ي خطير اين اداره كل در تامين بخش
قابل توجهي از بودجه ي استان را مورد
توجه قرار داد .استاندار قم با اشاره به نقش
ماليات در پيشبرد امور و توسعه و آباداني
كشورهاي پيشرفته ي دنيا اضافه كرد:
پرداخت ماليات بايد به عنوان يك فرهنگ
در سطح جامعه نهادينه شود .صادقي در
ادامه شرايط اقتصادي مردم و سرمايه
گذاران به عنوان پايه هاي فعال اقتصادي
كشور را مورد توجه قرار داد و با اشاره به
قوانين مصوب مالياتي كشور ،افزود :بايد
با استفاده از معافيت ها و تشويق هاي
مالياتي و تقسيط معوقات مردم ،شرايط
را براي ايشان در اين زمينه تسهيل نمود.
وي برقراري عدالت مالياتي را از جمله
مباحث ضروري در اين اداره كل عنوان
و تصريح كرد :فرار و تبعيض مالياتي كه
موجب ناراحتي مردم نيز مي شود بايد
كاهش يابد.

آیا برای بدهکارتر نشدن شهرداری باید دستبهعصا راه رفت؟!

ایمان  -جواد قاسمی ورجانی:

سایه سنگین بدهیها بر سر شهرداری قم

بدهی هزار و  500میلیارد تومانی شهرداری قم که البته
توسط برخی از اعضای شورای شهر حتی رقمی باالتر از این
هم اعالم گردیده ،به نظرمی رسد که باعث شده مدیریت
شهری برای بدهکارتر نشدن ،کمی دستبهعصا حرکت کند.
امروز پروژههای سنگین و نیمهتمامی در شهر قم وجود دارد
که اتمام همین پروژهها نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد.
اعالمعمومیمیزانبدهیهایشهرداریبامحاسنومعایبی
همراه بود ،البته قصد نداریم در اینجا به تبیین این موضوع
بپردازیم .شفافسازی امور مالی شهرداری و اینکه مردم
بتوانند توقعات خود را بر اساس توان مالی این نهاد تنظیم
کنند ،شاید یکی از محاسن اعالم عمومی میزان بدهیهای
شهرداری بود؛ اما این اعالم عمومی معایبی را هم به همراه
داشت که امروز خواسته یا ناخواسته گریبان مدیریت شهری
را گرفته است .باالخره مدیریت شهری به دنبال پرداخت این
میزان بدهی است و از سوی دیگر نیمنگاهی هم به بدهکارتر
نشدن شهرداری قم دارد و شاید همین امر هم باعث شود که
آنان در تعریف پروژههای عمرانی جدید کمی بامالحظه رفتار
کنند .طرف دیگر ماجرا هم مردم هستند ،آنان نیز با شنیدن
بدهی یک هزار و  500میلیاردی شهرداری قم و دیدن تعداد
زیادیپروژهعمرانینیمهتمامدرسطحشهر،کمیسرخورده
و ناامید میشوند .یک هزار و  500میلیارد تومان بدهی با
سودهای روزانه چندین میلیون تومان و چندین و چند پروژه
نیمهتمام ،مقدمات معلومی است که باید اذهان عمومی بر
روی آن حرکت نمایند و به یک نتیجه مشخص برسند.
صدالبته این معادله جواب چندان مناسب و امیدوارکنندهای
به همراه نخواه داشت .انتخاب مرتضی سقائیان نژاد شهردار
سابق اصفهان که پس از  12سال توسط اعضای شورای شهر
اصفهان استیضاح و برکنار شد ،شاید نقطه امیدوارکننده در

این معادله پیچیده باشد .حداقل حسنی که برای وی میتوان
متصور بود ،این است که «سقائیان نژاد»  12سال شهردار
یک کالنشهر بوده و برای شروع کار نیاز به مقدمهچینی
و آشنایی با شغل جدید ندارد .او البته کادر مدیران کلیدی
خود را از اصفهان آورده است .بدهیهای شهرداری اولین و
مهمترین دغدغه «سقائیان نژاد» است بهطوریکه در اکثر
دیدارهای خود با مراجع و علما و دیگر مسئوالن از آن سخن
به میان میآورد .او معتقد است ضمن اینکه باید برنامهای
برای پرداخت بدهیهای شهرداری داشته باشیم ،اما نباید
ترس از این میزان بدهی باعث به تعویق افتادن عمران و
آبادانی شهر شود.
شهردار قم در جلسه شورای مدیران شهرداری که با
حضور معاونين ،شهرداران مناطق هشتگانه ،مديران عامل
سازمانهاي تابعه و مديران ستادي شهرداري قم برگزار
شد ،برخي از برنامهها ،ديدگاهها و نظرات كلي خود در
خصوص راهبردهاي مديريت شهري و اركان شهرداري قم
را مطرح نمود.
سقائياننژاد ضمن بيان ارزش واقعي و معنوي خدمت
براي مردم و به ويژه خدمت در شهر مقدس قم ،ضمن
معرفي اجمالي از معاونين جديد خود ،انگيزه خدمت در راه
رضاي خداوند را اصليترين عامل براي موفقيت دانست و
افزود :حضور بنده و معاونين جديد در شهرداري قم با هدف
به دست آوردن پست و مقام و انگيزههاي مادي و دنيوي
نبوده و صرفاً هدف خدمت به شهر ،شهروندان و زائرين شهر
مقدس قم و كريمه اهل بيت (س) بوده كه باعث اين حضور
شده است.
وي با اشاره به لزوم وحدت و ه مدلي بين مديران
شهرداري قم ،تيم جديد را همراه مديران فعلي شهرداري
قم دانست و گفت :ارتباط و تعامل معاونين جديد با مديران
شهرداري قم باعث ميشود تا با استفاده از تجارب علمي و

عملي معاونين جديد ،توانمندي مديران شهرداري قم نيز با
مديريت بهينه و برنامهريزي صحيح و اصولي ،افزايش يابد
و سطح خدمترساني به مردم در تمام زمينههاي مديريت
شهري ارتقاء يابد .شهردار قم در ادامه با بيان ديدگاهها و
نظرات كلي خود در خصوص راهبردهاي مديريت شهري و
اركانشهرداريقمگفت:تشكيالتسازمانيفعليشهرداري
قم نيازمند بازنگري و اصالح است تا بتوانيم راهبردهاي عملي
و اجرايي مناسبي براي خدمترساني مطلوب را در شهر
داشتهباشيم.
وي لزوم برنامهريزي و نگاه كالن و بلند مدت در اجراي
پروژهها و اقدامات مديريت شهري را يادآور شد و گفت :صرف
انجام امور عادي و روزمره نميتواند باعث پيشرفت و توسعه
همه جانبه در شهر شود و الزمه آن نيز بنابر تعبير مقام معظم
رهبري مديريت جهادي است كه بايد سرلوحه كار مديران
شهرداري قم قرار گيرد.
سقائياننژاد در ادامه با اشاره به بدهيهاي شهرداري قم
اضافه كرد :ضمن آنكه بايد براي پرداخت بدهيها برنامهريزي
داشته باشيم و تالش كنيم تا در كوتاهترين زمان اين بدهيها
را به پايان برسانيم ،نبايد با ترس از اين ميزان بدهي ،عمران
و آباداني شهر را به تعويق بياندازيم.
وي با اشاره به لزوم توجه به عمران و آباداني شهر و اجراي
پروژههاي عمراني در جهت خدترساني به مردم گفت :در
تالش هستيم تا با برنامهريزيهايي بتوانيم به زودي شاهد
موج جديدي از اجراي پرژههاي عمراني در شهر قم باشيم.
شهردار قم همچنين با اشاره به لزوم اعتماد شهروندان به
شهرداري گفت :اعتماد مردم به عنوان عيال اهلل به شهرداري
يك اصل ضروري و بسيار حائز اهميت بوده و بايد تالش
كنيم تا با خدمت صادقانه و تالش در جهت ساختن و آباد
كردن شهر قم كه باعث رضايت خداوند و شهروندان خواهد
شد اين اعتماد را ايجاد نماييم و آن را حفظ كنيم.

سخنگوی شورای شهر قم اعالم کرد:

پرداختدیهمحکومیتپرسنلشهرداریباتائیدفرمانداری

سخنگوی شورای اسالمی شهر
قم بیان اینکه این امر در اختیار شورا
وجود دارد که پرداخت دیه محکومیت
کارکنانشهرداریرامصوبکندگفت:
چنانچهفرمانداریهمچنینمصوباتی
را مغایر با قانون تشخیص ندهد،
پرداخت دیه از سوی شهرداری صورت
میگیرد.
عباس ذاکریان با اشاره به برخی مصوبات
شورای اسالمی شهر قم درباره پرداخت دیه

در حق کسانی که علیه مدیران و پرسنل
شهرداری شکایت کردهاند ،اظهار کرد:
محکومیتهای پرسنل و مدیران شهرداری
دارای دو جنبه است ،نخست ناشی از
عملکرد شخصی و دیگری ناشی از سمت
و پستی که در آن قرار دارند که جنبه
حقوقی خواهد داشت .وی افزود :در همه
موارد نظر اعضای شورا در تایید پرداخت دیه
اهمیت دارد به عبارتی نظرات آنهاست که
تعیینکننده پرداخت دیه خواهد بود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر قم
با بیان اینکه به عنوان مثال میتوان به
درگیری میان مأموران سد معبر شهرداری با
برخی افراد اشاره کرد گفت :در اینگونه موارد
شهرداری برای حمایت از پرسنل خود،
الیحهای را تقدیم شورا میکند و مالک
عمل ،نظر اکثریت اعضای شوراست.
وی ادامه داد :در بعضی موارد به طور
کامل ،افراد مقابل پرسنل شهرداری مقصر
هستند ولی به گونهای صحنهسازی میشود

که کارکنان مدیریت شهری محکوم
میشوند و به همین دلیل در فرآیندی
قانونی ،شهرداری اقدام به ارائه چنین
لوایحی میکند .ذاکریان با بیان اینکه این
امر در اختیار شورا وجود دارد که پرداخت
دیه محکومیت کارکنان شهرداری را مصوب
کند گفت :چنانچه فرمانداری هم چنین
مصوباتی را مغایر با قانون تشخیص ندهد،
پرداخت دیه از سوی شهرداری صورت
میگیرد.

مدیرعاملآبفایقم:

مصرف آب در قم کاهش چشمگیری نکرده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب قم،
گفت :مصرف آب از سوی مشترکان قمی
به رغم تبلیغات و اطالع رسانی های
صورت گرفته هنوز کاهش چشمگیری
پیدا نکرده است.
عبدالحمید توکلی بینا اظهار داشت :هنوز
آنچنانکه باید و شاید آثار صرفه جویی به صورت
صد درصد مشهود در کاربری های مختلف
خانگی ،صنعتی ،تجاری ،فضای سبز شهری،
اداری ،آموزشی و فرهنگی دیده نمی شود.
وی با تاکید بر توجه بیش از پیش
کاربریهای موجود نسبت به کاهش مصرف آب،
تصریح کرد :بدون شک اگر این امر تحقق پیدا
نکند و شهروندان همین روند مصرف را ادامه
دهند ،آب موجود که قرار بوده تا افق  1420نیاز آبی قم را
تامین کند ،کافی نخواهد بود و قطعا بین سال  1400تا
 1405با توجه به افزایش جمعیت و تغییر اقلیم دچار کمبود
آب خواهیم شد.
وی با بیان اینکه در صورت بوجود آمدن معضل کم آبی
امکان جایگزین کردن منابعی غیر از منابع آبی موجود در
اطراف استان وجود ندارد ،افزود :تنها راهکار برون رفت از این
معضل مدیریت مصرف است و همه مصرف کنندگان نیز به
صورت جدی باید واقعیت انکار ناپذیر کم آبی را بپذیرند و در
شیوه مصرف خود تجدید نظر کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ترویج فرهنگ
صرفه جویی در جامعه ،خاطر نشان کرد :شرکت آبفا در
این خصوص از تمام ظرفیت های موجود بویژه رسانه های
مختلف دیداری ،شنیداری و فضای مجازی نهایت استفاده
را نموده است.

وی با اشاره به تقسیم کار انجام شده بین شرکت های
آب و فاضالب کشور ،تصریح کرد :در همه استان های کشور
از جمله قم رسانه های مختلف بویژه صدا و سیمای استانی
به منظور ارتقا سطح آگاهی و ارتقا فرهنگ عمومی در اختیار
این شرکت ها قرار داده شده اند و اعتبار قابل توجهی نیز
برای این کار در نظر گرفته شده است .توکلی بینا با بیان
اینکه آبفای قم امسال نیز مانند سال گذشته قرار دادی را
با رادیو معارف منعقد کرده است ،افزود :درحال حاضر برنامه
های مختلفی در  10آیتم کوتاه چند دقیقه ای تهیه و آماده
پخش از این رادیو شده است.
این مسوول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
انتقال آب از سرشاخه های دز با بیان اینکه سد کوچری به
صورت کامل آبگیری نشده است ،اظهار داشت :حجم آب
موجود در این سد مخزنی برای اواخر تابستان و اوایل فصل
پاییز که با کمبود شدیدی مواجه می شویم ،پشتوانه خوبی
به شمار می رود .وی با بیان اینکه هم اکنون  19میلیون

مترمکعب از مجموع  205میلیون متر مکعب
ظرفیت این سد ذخیره سازی شده است،
تصریحکرد:بهعلتانجامعملیاتتکمیلیاین
پروژه که تا پایان سال انجام می شود ،بیشتر از
این مقدار آبگیری نخواهد شد و آبگیری کامل
آن حداکثر تا بهار  95صورت می گیرد.
وی با اشاره به پروژه انتقال آب از سرشاخه
های دز به قم و بخش های تابعه از جمله
جعفریه ،کهک ،قنوات ،سلفچگان و دستجرد،
اظهار داشت :پس از اجرای پروژه انتقال آب از
سر شاخه های دز به استان مشکل کمی و
کیفی آب در همه شهرهای استان حل شده
است .توکلی بینا همچنین با بیان اینکه عالوه
بر شهرهای استان در برخی از روستاها نیز این
مشکل حل شده است ،تصریح کرد :در حال حاضر روزانه
حدود  300لیتر در ثانیه آب از سر شاخه های دز تحویل
گرفته شده و سپس تا نقطه ای از استان انتقال و در آنجا به
آب و فاضالب روستایی تحویل داده می شود.
وی خاطر نشان کرد :در برخی از نقاط خط انتقال آب
به روستاهای استان نیز  60لیتر از آب تحویل داده شده به
شرکت آب و فاضالب روستایی برای تامین آب مورد نیاز
شهرهای قنوات و کهک پس گرفته می شود و حدود 240
لیتر باقی مانده آن به مشترکین روستایی داده می شود.
به گزارش ایرنا ،این مسوول با بیان اینکه مطابق سیاست
های وزارت نیرو ای سی پیش بینی شده برای قم همانند
سایر کالن شهرها بین  900تا هزار و  100است ،تصریح
کرد :این امر برای قم کامال معقول ،منطقی و در محدوده
استانداردها قرار دارد به نحوی که با ای سی آب برخی از
پایتخت های بزرگ جهان برابری می کند.

حوادث

رئیس پلیس راهور استان قم:

سرعت باال دو خودرو را روانه پارکينگ کرد

رئيس پليس راهور فرماندهي انتظامي استان قم از توقيف دو خودرو به دليل
سرعت باال در اين استان خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ سيد کرم اهلل حسيني در تشريح اين خبر
گفت :در راستاي تشديد مبارزه با رانندگان متخلف ،ماموران اين پليس ،دو خودرو پرايد و
پژو  206را به دليل سرعت باال و غير مجاز و حرکات مارپيچ توقيف و روانه پارکينگ کردند.
اين مقام انتظامي با اشاره به اينکه سرعت باال در حوادث رانندگي حجم تصادفات را
افزايش مي دهد ،توصيه کرد :رانندگي با سرعت مجاز موجب آسايش و آرامش خود و ديگر
شهروندان مي شود و پليس با رانندگان متخلف برخورد قانوني خواهد داشت.
توقيف کاميون با 18ميليون ريال خالفي
رئيسپليسراهورفرماندهيانتظامياستانقم دربخشدیگریازسخنانخودازتوقيف
يک دستگاه کاميون به دليل خالفي باالي  10ميليون ريال در اين استان خبر داد.سرهنگ
حسيني در تشريح اين خبر گفت :در راستاي تشديد مبارزه با رانندگان متخلف ،ماموران اين
پليس،يکدستگاهکاميونرابهدليلتخطيازقانونتوقيفکردهکهبعدازاستعالممشخص
شد داراي خالفي به مبلغ 18ميليون ريال نيز است که بالفاصله روانه پارکينگ شد.اين مقام
انتظاميافزود:براساسماده 10قانونرسيدگيبهتخلفاترانندگي،رانندهخودروجهتشركت
دركالسآموزشيوسيرمراحلقانونيبهپليسراهاستانمعرفيشد.
رئيس پليس فتا استان قم اعالم کرد:

دستگيري سارق فايل هاي طبقه بندي شده
شرکتخصوصي

رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي استان قم از دستگيري فردي که اقدام
به سرقت فايل هاي طبقه بندي شده يک شرکت خصوصي کرده بود ،خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ علي موالي در تشريح اين خبر افزود :با شکايت
عضوي از يک شرکت خصوصي مبني بر سرقت فايل هاي طبقه بندي شده شرکت،
موضوع در دستور کار ماموران پليس فتا استان قرار گرفت.
اين مقام انتظامي افزود :با انجام اقدامات فني و تخصصي پليس ،متهم شناسايي و
دستگير شد و در ادامه با توجه به اسناد و مدارک موجود ،به بزه انتسابي اعتراف کرد و بيان
داشت زماني که در آن شرکت کار مي کردم به تمامي اين فايل ها دسترسي داشتم و به
راحتي تعدادي از آنها را کپي کرده و جهت بهره برداري از شرکت خارج کردم.
رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي استان قم با بيان معرفي متهم به همراه پرونده
تشکيل شده به دادسرا براي طي مراحل قضائي ،به صاحبان شرکت ها و مديران مجموعه
هاي خصوصي توصيه کرد :براي جلوگيري از وقوع چنين مواردي ،بر روي سيستم هاي
رايانه اي و فايل هاي طبقه بندي شرکت ،سطح دسترسي قرار دهند.
با اجراي طرح خيبر در حوزه استحفاظي کالنتري 17قم

 17دستگاهوسيلهنقليهمتخلفتوقيفشد

طرح خيبر در سطح حوزه استحفاظي کالنتري 17قم به مرحله اجرا گذاشته
شد و در پي آن  3نفر تخطي کننده از قانون دستگير و  17دستگاه وسيله نقليه
متخلفتوقيفشد.
فرماندهانتظاميشهرستانقمدرتشريحاينخبرافزود:طرحخيبرباهدفارتقاءوافزايش
انضباط و امنيت اجتماعي و کسب رضايت مندي شهروندان و زائران در حوزه استحفاظي
کالنتري 17در قالب چندين تيم و با همکاري اکيپي از مأموران يگان امداد به مرحله اجرا در
آمد.سرهنگ "هادي ديده ور " گفت :پس از اخذ دستور از مقام قضائي استان مأموران وارد
عمل شده و 3نفر متخطي از قانون را دستگير  17،دستگاه وسيله نقليه متخلف را توقيف و2
دستگاهموتورسيکلتسرقتيراکشفکردند.فرماندهانتظاميشهرستانقمافزود:درادامهبا
دستگيري خرده فروش موادمخدر مقداري مواد مخدر از نوع حشيش از مخفيگاه وي کشف
و متهم پس از تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايي استان شد.
رئيس پليس آگاهي استان قم خبرداد:

دستگيري سارق دستگاه هاي خود پرداز

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم از دستگيري سارق حرفه
اي به اتهام کالهبرداري از مراجعين خودپردازها خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ مهدي قدمي در تشريح اين خبر گفت:
با شکايت چند تن از شهروندان مبني بر کالهبرداري فردي از مراجعين دستگاه هاي
خودپرداز ،موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارآگاهان پليس قرار گرفت .اين مقام
انتظامي افزود :متهم با اين شگرد که به دليل تکميل ظرفيت برداشت وجه نقد از کارت
خود ،نياز فوري به پول دارد و پس از برداشت از حساب شاکيان ،آن را به صورت کارت
به کارت بازمي گرداند،افراد را اغفال کرده و پس از دريافت وجه و در حين مراحل انتقال،
به سرعت کارت را از دستگاه خارج و با موتورسيکلت اقدام به فرار مي کرده است .وي
اظهار داشت :با تالش ماموران کالنتري  11و با انجام اقدامات فني ،متهم شناسايي ودر
يک عمليات پليسي دستگير شد 7 ،فقره سابقه کيفري وي به همراه شواهد و مدارک
موجود دليلي بر اعتراف متهم به بزه انتسابي بود که در نهايت با قرار قانوني مناسب روانه
زندان شد .رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم عنوان داشت :تا کنون 10
نفر از مالباختگان شناسايي شده و تالش پليس براي شناسايي ساير آن ها نيز ادامه دارد.
سرهنگ قدمي در پايان به شهروندان توصيه کرد :از پرداخت هر گونه وجهي و با هر گونه
عذري به افراد ناشناس خودداري نموده و در صورت برخورد با موارد مشکوک مراتب را به
پليس  110اطالع دهيد.
روابط عمومی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی قم اعالم کرد:

ممنوعیتبهرهبرداریازتجهیزات
شهر بازی های رنگین کمان و شادی

روابط عمومی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی قم اعالم کرد 15:تجهیز
بازی مجموعه تفریحی رنگین کمان و یک تجهیز بازی در مجموعه شادی (72
تن) این استان ممنوع شد.
به گزارش ایرنا ،تجهیزات بازی مستقر در مجموعه رنگین کمان به نام های ماشین برقی
کودک ،آکروجت ،هلی کوپتر چرخشی ،ماشین برقی ،تکان دهنده ماشینRain bow ،
 ،jumpتکان دهنده زیر دریایی ،مری گرانت ،تکان دهنده اسب ،قطار کودک،Toy box،
سینما  4بعدی ،کارتینگ 47 ،دستگاه گیم و  4دستگاه گیم ،با توجه به بازرسی های به
عمل آمده و نتیجه گزارشات شرکت بازرسی ،منطبق با استانداردهای مربوطه نیستند .این
گزارش حاکی است :تجهیزی به نام رودخانه وحشی در شهر بازی شادی ( 72تن) نیز
مغایر استانداردهای مربوطه شناخته شده است.بر اساس این گزارش ،بهره برداری از کلیه
تجهیزات مذکور تا زمان رفع کلیه موارد عدم انطباق ،صدور مجوز بهره برداری ساالنه توسط
شرکت بازرسی و تایید این اداره کل ،مطلقا ممنوع می باشد.
این گزارش حاکی است :در صورت مشاهده هرگونه بهره برداری ،نسبت به پلمپ
دستگاه و برخورد قانونی با متخلفان اقدام خواهد شد.
روز جمعه :

پیکر شهید احراز هویت شده در قم
تشییعمیشود

پیکر شهید تازه احراز هویت شده حجت االسالم محمد شیخ شعاعی از
شهدای غواص عملیات کربالی چهار ،روز چهارشنیه وارد قم شده و روز جمعه
هفته جاری تشییع می شود.

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانقم:

نباید اجازه داد فرصت های سرمایه گذاری در قم از دست برود

مدیرعامل شرکت شهرک های
صنعتی قم تاكيد كرد؛ دلسوزان مردم
و جوانان قم نبايد اجازه دهند فرصت
سرمايه گذاري قم از دست برود تا
فرزندان آينده اين شهر ما را سرزنش
كنند.
به گزارش روابط عمومي شركت
شهركهاي صنعتي استان قم ،مهندس
امیر طیبی نژاد در حاشيه بازديد از پروژه
هاي عمراني و در حال اجرا و واحدهاي
توليدي شهرك صنعتي شكوهيه با اشاره
به فضاي ايجاد شده در دوران پسا تحريم
كشور اظهارداشت :سرمايه گذاران خارجي
و داخلي از مدت ها قبل شرايط مناطق

كشور را براي سرمايه گذاري بررسي و حتي
متقاضياني از كشور چين و ساير كشورها به
قم آمده اند.
وي با بيان اينكه همين امروز سرمايه
گذاراني قم را انتخاب مي كنند ولي بدليل
محدوديت زمين و ساير مشكالت به استان
هاي مجاور مي روند افزود :سرمايه گذاراني
از ساير كشورهاي خارجي بدنبال ورود به
بازار توليد و صنعت كشور هستند ،و در
جايي حضور پيدا مي كنند كه مشكلي در
زمينه زير ساخت ها نداشته باشد.
مهندس طيبي نژاد با بيان اينكه سرمايه
گذار منتظر و معطل فعاليت هاي فرداي ما
نمي ماند بيان داشت :او مي آيد تا ببيند

ديروز و امروز ،ما براي صنعت و تامين
زير ساخت ها چه كرده ايم .و بدنبال بستر
مناسب ايجاد واحد صنعتي است.
وي اضافه كرد :استان قم در طول سال
هاي زيادي در بخش صنعت و توليد و
سرمايه گذاري محروم و مظلوم واقع شده
و امروز زمان احقاق اين حق است.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي
قم ادامه داد :در شرايط پسا تحريم ،شرايط
ويژه استان قم همچون نزديكي به تهران
و حضور گسترده سرمايه گذار به قم افق
روشني در پيش روي صنعت استان قرار
داده است كه با حمايت مسووالن استان و
دولت تدبير و اميد بايد فازهاي توسعه اي،

آب ،برق و گاز مورد نياز متقاضيان تامين
گردد ،در غير اين صورت استان هاي
همجوار ما همچون گذشته اين فرصت ها
را از ما مي گيرند.
وي با اشاره به  21مرداد روز حمايت از
صنايع كوچك آن را فرصتي مناسب براي
جلب نظر مسووالن به ظرفيت هاي قم
عنوان و يادآور شد :يك زماني دوره طاليي
سرمايه گذاري در كشور وجود داشت كه
قم از اين موهبت بي بهره ماند ،وبا توجه به
شرايط پيش رويمان امروز دلسوزان مردم و
جوانان قم نبايد اجازه دهند اين فرصت از
دست برود تا فرزندان آينده قم مارا سرزنش
كنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قم،
روحانی بسیجی شهید حجت االسالم محمد شیخ شعاعی ،در تاریخ پنجم دیماه سال 65
در قالب گردان  415ویژه تبلیغات از سوی سپاه کربالی کرمان به مناطق عملیاتی جنوب
اعزام شد و در مرحله اول عملیات کربالی چهار در ام الرصاص نامش در زمره روحانیون و
غواصان شهید دوران دفاع مقدس ثبت گردید .با ورود پیکرهای مطهر 275شهید به کشور
در خردادماه گذشته ،مراحل انجام آزمایش دی ان ای و تطبیق با پیکر مطهر شهدا ،طبق
رویه جاری با هماهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قم به
خانواده معظم شهید اطالع رسانی و پس از تایید نتیجه آزمایش و تطبیق با مشخصات و
مدارک بدست آمده از سوی کمیته جستجوی مفقودین ،پیکر مطهر شهید حجت االسالم
شیخ شعاعی پس از29سال گمنامی احراز هویت گردید .این شهید بزرگوار متولد 16دیماه
 1334در کرمان است .وی برای تحصیالت حوزوی به قم مهاجرت کرد و همسر بزرگوار و
سه فرزند برومندش سالهاست که در قم سکونت دارند.

اقتصادی 3
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طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

3,861,000

یکگرمطالی18

891,310

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

8,700,000

سکهامامی

8,710,000

نیمسکه

4,750,000

عسکه
رب 

2,650,000

سکه یک گرمی

1,690,000

نام خودرو

قیمتبازار

 206تیپ 5

36,700,000

206SDوی 8

37,110,000

پژو GLX 405

30,750,000

پژو SLX 405

31,000,000

پژو پارس ELX

40,900,000

پژو پارس سال

38,200,000

تندر E2 90

44,000,000

رانا LX

32,200,000

رانا TU5

33,300,000

سمندLX

30,400,000

سمند LX EF7

31,400,000

سورن ELX

36,000,000

نام خودرو

قیمتبازار

زوتی 300 S

75,000,000

سايپا کارا151

17,000,000

سایپا111

21,000,000

سایپا131

20,500,000

سایپا132

20,500,000

سایپاتیباSX

24,500,000

نام خودرو

قیمتبازار

315 MVM

41,500,000

530 MVM

42,000,000

MVM X33

68,000,000

 MVM X33جدید اتومات

75,000,000

 MVM110چهارسیلندر

20,500,000

رییس اتحادیه بارفروشان ؛

قیمت میوه در میدان مرکزی دیجیتالی میشود

رییس اتحادیه بارفروشان از راهاندازی سامانه اطالعرسانی دیجیتالی قیمت
د ه نزدیک خبر داد.
میوه در میدان مرکزی میوه و ترهبار در آین 
سیدمحسن محمودی اظهارکرد :به زودی تابلوهای ال.سی.دی در نقاط مختلف میدان
مرکزی میوه و تره بار نصب میشو د که در ساعات مختلف تغییر قیمت میوه روی آنها
درج خواه د شد.
وی با تاکی د بر اینکه با این کار از بسیاری تخلفات جلوگیری میشو د و به شفافسازی
بیشتر کمک میکند ،گفت :از آنجاکه قیمت میوه در میدان مرکزی به واسطه عرضه و
تقاضا تعیین میشود ،نصب این تابلوها منجر به اطالع رسانی خواه د ش د و در زمان خرید
و فروش با وجو د این تابلوها مشکلی به وجو د نمیآی د و قیمتها در معرض دی د عموم
قرارمیگیرد.
محمودی با بیان اینکه میدان مرکزی عامل گرانی میوه نیست ،افزود :قیمت میوه توسط
شخص خاصی تعیین نمیشو د و اگر تقاضا باال رو د قیمت افزایش مییابد.
ریی��س اتحادیه بارفروش��ان درباره اینکه میوهفروش��ان یکی از عوام��ل گرانی میوه را
یدانن د که در میادین بای د به بارفروشان پرداخت کنند ،اظهار کرد:
هزینههای اضافی م 
افزایش هزینههای سوخت و هزینههای جانبی دیگر از جمله مواردی است که منجر به
افزایش قیمت میوه میشود ،ولی روال قیمتگذاری در میادین همیشه براساس عرضه
و تقاضا بوده است.
وی ادامه داد :هزینه تخلیه و بارگیری از مواردی اس��ت که در قیمت میوه موثر اس��ت
و طبق قانون این هزینه به پای خریدار اس��ت که در هر کیلوگرم میوه حدو د  25تا 30
تومانمیشود.
محمودی در عین حال بیان کرد :ماههاست که اجباری بودن صدور فاکتور در میادین
اجرایی می شو د و در مقابل هر فروشی ،فاکتور صادر میشود.

مثنوی شهرک چاپ و نشر قم به چاپ نرسید

گزارش/سیدهمرضیهمیرقادری
شهرک چاپ و نشر استان قم با وجو د فراخوان پنج ساله برای فعاالن این صنعت
برای حضور در این شهرک هنوز با پاسخ مثبت هیچ یک از فعاالن استان مواجه
نشدهاست.
کلنگ شهرک  ۲۰۰هکتاری چاپ و نشر استان قم در  ۲۳آبان ماه سال  ۸۷توسط رئیس
مجلس شورای اسالمی و با پیام آیتاهلل العظمی مکارم شیرازی در کیلومتر ۵اتوبان قم – تهران
به زمین زده شد .هدف آن روزهای ساخت این شهرک ،گردآوری چاپخانههای قم در یک محل
بو د تا چشم انداز ترسیم شده برای آینده آن نوی د شهرکی بینالمللی را دهد.
هدف این بو د تا با سوق دادن فعاالن و صنعتگران بخش چاپ و نشر و ترغیب آنان به
نوسازی و خری د دستگاههای مدرن شای د انقالبی در صنعت چاپ و نشر در قم و حتی در کشور
صورت گیر د که بتوان د زیربنای فعالیتهای این صنعت در کشور و در سطح بینالملل باش د و قم
فرهنگی و مه د کتابهای دینی و مذهبی و پایگاه به عبارتی جهان تشیع دارای شهرکی مدرن
در زمینه صنعت چاپ و نشر شو د هدف و چشم اندازی که هرگز محقق نشد.
تاکنون و بع د از  ۵سال از زمان اعالم واگذاری زمین برای ورو د فعاالن صنعت چاپ هیچ
یک از فعاالن این صنعت در قم حاضر به کوچ کردن به این شهرک نش دهان د و این شهرک که
میرفت تا سر و صدای ماشین آالت چاپ و نشر ارمغانی فرهنگی را برای قم داشته باشد ،در
سکوت سنگینی فرو رفته است.
مشکل قیمت زمین در شهرک چاپ و نشر
چاپخانههای استان قم که نزدیک به  ۸۰درص د آنها در ساختمانهای اجارهای فعالیت
میکنن د حاضر به رفتن به خانه و کاشانه خو د نیستن د و چاپخان هداران و شرکت شهرکهای
یدانند .مطلبی که
صنعتی قم هر کدام طرف مقابل را در عدم استقبال از این شهرک مقصر م 
امیر هوشنگ طیبی نژا د مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم آن را در دیدار اخیر خو د با
رئیس مجلس شورای اسالمی در میان گذاشت.
دیدار مدیرعامل شرکت شهرکهای قم با رئیس مجلس
وی در این دیدار ضمن خبر دادن از تمایل نداشتن چاپخان هداران برای حضور در شهرک
چاپ و نشر اتحادیه چاپخان هداران را کارشکن در این زمینه معرفی و اعالم کرد :قراردادهایی که
برای حضور برخی از چاپخانهها در شهر چاپ و نشر امضا شده بو د به دلیل این کارشکنیها به
سرانجامنرسیدهاست.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم عمده مشکل به وجو د آمده در این زمینه
را قیمت زمین عنوان کرد.

گفتههای طیبینژا د در این دیدار موجب واکنش اتحادیه چاپخان هداران قم شد .جهانگیر
رضایی ،رئیس این اتحادیه گفتههای طیبینژا د را کذب محض دانست و وی را مدیر تازه از راه
رسی دهای خوان د که اطالعات دقیقی از جلساتی که در گذشته برای متقاع د کردن چاپخان هداران
برای خری د زمین در شهرک چاپ و نشر برگزار شده ندار د و از وی خواست تا قبل از هر اظهار
نظری با مدیران گذشته مشورت کند.
بروکراسیهاییکهمنجربهبیانگیزگیچاپخان هدارانشد
رئیس اتحادیه چاپخان هداران با بازگشت به گذشته از برگزاری جلسات متع ددی از سال ۹۰
با مسئوالن شرکت شهرکهای صنعتی وقت خبر دا د که در آن جلسات عمده مشکالت به
خصوص درباره وجو د بروکراسیهایی که منجر به بی انگیزگی چاپخان هداران برای حضور نیافتن
وی ادامه داد :اتحادیه چاپخان هداران از ابتدا مصر به انتقال تمامی واحدهای کوچک و بزرگ به
طور همزمان به شهرک بو د اما با اصرار مسئوالن شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر انتقال
واحدهای بزرگ به رایزنی با چندین واح د قابل توجه خو د پرداخت اما مشکالتی همچون
رکو د بیسابقه ،نبو د امکانات انتقال ،نداشتن راه ورو د و خروج ماشین آالت سنگین ،عدم وجود
امکانات رفاهی از جمله مسج د و فروشگاه و سرویس بهداشتی موجب ش د تا برخی از اعضا که
به ثبت قرار دا د اقدام کرده بودن د بع د از دو سال اقدام به فسخ قراردادهای خو د کنند.
رضایی در ادامه در تعبیری جالب با این عنوان که شرکت شهرکهای صنعتی قص د دارد
خرج آفتابه و لگن خو د را نیز از چاپخان هداران دریافت کن د به قبض  ۲۰میلیونی صادر شده
از سوی این شرکت برای یکی از اعضا اشاره کر د و گفت :یکی از اعضا که برای خری د زمین
با شرکت شهرکهای صنعتی قراردا د امضا کرده بو د با قبض  ۲۰میلیونی این شرکت برای
نگهداری و حفاظت از زمینهای خالی شهرک مواجه شد.
شهرک با قیمت تمام شده واقعی واگذار شود
رئیس اتحادیه چاپخان هداران استان قم در ادامه عنوان کر د که چنانچه شرکت شهرکهای
صنعتی به شهرک چاپ و نشر به صورت ابزار کاسبی نظر نداشته و نیت آن ساماندهی صنوف
صنعت چاپ است این شهرک را با قیمت تمام شده واقعی به اتحادیه واگذار کن د تا با نظارت
مراجع ذیربط و بر اساس طرحهای اجرایی واقعی به متقاضیان واگذار شود.
گفتههای رضایی در حالی است که استان قم در حال حاضر دارای  ۱۱۰چاپخانه است که از
این تعدا د  ۷۰واح د فعال هستن د و مابقی نیز به دلیل مشکالت به وجو د آمده و رکو د ناگهانی
و افزایش قیمتی که از سال  ۹۰بر این صنعت حاکم ش د دست از فعالیت کشیدن د و همانگونه
گه گفته ش د با وجو د اینکه نزدیک به  ۸۰درص د واحدهای فعال نیز در ساختمانهای اجارهای
فعالیت میکنن د باز هم تاکنون هیچ یک از این واحدها حاضر به انتقال چاپخانه خو د به شهرک
چاپ و نشر نش دهاند.

د داشت
زمینهای شهرک چاپ و نشر ارزش افزوده نخواه 
در این رابطه شهاب الدین عربستانی رئیس چاپخانه گلها عدم وجو د ارزش افزوده بر
یدان د و میگوید :هزینهای
زمینهای شهرک را یکی از دالیل استقبال نکردن چاپخان هداران م 
که بابت زمین پرداخت میکنم بهعنوان مثال طی ده سال آینده با ارزش افزوده همراه نخواهد
بو د و از سویی دیگر اگر من در زمانی بخواهم شغل خو د را تغییر دهم زمین خریداری شده
من قابل واگذاری به شغلی غیر مرتبط با چاپ و نشر نیست در حالی که اگر من زمینی خارج
از شهرک خریداری کنم قطعاً با گذشت زمان دارای ارزش افزوده شده و به عنوان سرمایهای
خوب برای من باقی میماند.
وی همچنین به پرداخت تسهیالت به چاپخان هداران برای حضور در این شهرک اشاره و
خواستار پرداخت تسهیالتی است تا رفتن به شهرک را برای چاپخان هداران در شرایط کنونی
رکو د چاپ و نشر به صرفه کند.
مشکالتجادهمنتهیبهشهرک
مجتبی محمودیان نیز از چاپخان هدارانی است که در حال حاضر واح د خو د را غیر فعال کرده
است .وی که در گذشته نه چندان دور رئیس اتحادیه چاپخان هداران استان قم بوده است،
در گفتگو با خبرنگار مهر ،از تشویق چاپخان هداران برای حضور در شهرک در زمان ریاست
خو د سخن گفت و ادامه داد :به دلیل دور بودن دوربرگردان اتوبان از شهرک چاپ و نشر
چاپخان هداران بای د روزانه نزدیک به ۴۰کیلومتر را صرف رفت و آم د به شهرک کنن د که این خود
یکی از دالیل عدم استقبال بود.
وی نبو د راه برای رفت و آم د کامیون ،ماشینهای سنگین و تریلر برای ساخت و ساز را از
دیگر مشکالت عنوان کر د که در کنار پرداخت نشدن تسهیالت برای ساخت ساز موجب شده
که تاکنون هیچ یک از چاپخان هداران به شهرک نقل مکان نکنند.
محمودیان با بیان اینکه چنانچه چاپخان هداران بخواهن د به شهرک نقل مکان کنن د بای د خرید
زمین ،ساخت و ساز و به روز رسانی ماشین آالت را به طور همزمان انجام دهند ،وجو د رکود
کنونی در بازار نشر و عدم توانایی چاپخان هداران بر انجام چنین کاری را از دیگر دالیل عدم اقبال
این صنعتگران به شهرک چاپ و نشر عنوان کرد
محمودیان در ادامه به طرح این مسئله پرداخت که استنباط این است که برخی میخواهند
با ایجا د موانع مختلف برای عدم حضور چاپخان هداران در این شهرک اقدام به تغییر کاربری برای
این شهرک داشته باشند.
همه زیرساختهای الزم برای حضور در شهرک چاپ و نشر فراهم شده است
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم نیز در این رابطه ،با بیان اینکه احداث و
طراحی شهرک چاپ و نشر با برگزاری جلسات و رایزنیهای مختلف با صنعتگران این بخش
صورت گرفته است ،گفت :بهرهبرداری از این شهرک با اعمال تحریمها و گرانی کاغذ و رکود
این صنعت مواجه ش د و چاپخان هداران خواستار کاهش قیمت زمینهای واگذاری شدن د و این
در حالی است که قیمت زمین بر اساس فرمول و دستورالعمل خاص صورت میگیر د و حتی
شرکت پذیرفته تا زمین را به صورت تقسیط به متقاضیان واگذار کند.
امیرهوشنگ طیبینژا د به برخی از دالیل عدم اقبال چاپخان هداران اشاره کر د و گفت :بهترین
و به صرفهترین راه دسترسی به شهرکهای صنعتی متعلق به شهرک چاپ و نشر است زیرا
این شهرک در کنار اتوبان قم  -تهران و در شاهراه کشور قرار گرفته است و در حال حاضر
همه زیرساختهای الزم برای حضور صنعتگران این بخش در این شهرک فراهم شده است.
وی در ادامه هدف از ساخت شهرکهای صنعتی را کنترل قیمت زمین برای کاهش قیمت
تمام شده تولی د عنوان و بیان کرد :قطعاً این امر باعث میشو د تا قیمت تمام شده کاال کاهش
یابد .طیبی نژا د در عین حال با بیان اینکه پرداخت تسهیالت به چاپخان هداران بای د از سوی
مراکز دیگر مرتبط با این صنعت همچون وزارت ارشا د صورت گیرد ،تأکی د کر د که شرکت
شهرکهای صنعتی قم برای کمک به حضور چاپخان هداران در این شهرک از هیچ اقدامی
فروگذار نخواه د کر د و حاضر است عالوه بر تقسیط زمین برای واگذاری به این صنف در هر
جلسهای که برای این صنعتگران برگزار میشو د حضور یافته و برای پرداخت تسهیالت به
چاپخان هداران تالش کند .رئیس مجلس شورای اسالمی نیز از جمله افرادی است که بر راه
اندازی شهرک چاپ و نشر قم تأکی د فراوانی دارد.
علی الریجانی در دیداری که هفته گذشته با رئیس شرکت شهرکهای صنعتی قم داشت
تأکی د کر د که با توجه به اینکه بازار صنعت چاپ و نشر این روزها حال و هوای خوبی ندار د باید
برای شرایط برای حضور چاپخان هداران قم در این شهرک تسهیل شو د زیرا جمع کردن فعاالن
این صنعت در یک مکان اقدامی عقالیی است.
در هر حال به نظر میرس د پرداخت تسهیالت تشویقی به چاپخان هداران میتوان د مشوقی
برای حضور این صنعتگران در شهرک چاپ و نشر باش د زیرا در شرایط کنونی و با توجه به
شرایط حاکم بر بازار چاپ و نشر و پایین بودن تیراژ کتابها این گروه از فعاالن فرهنگی کشور
با مشکالت اقتصادی مواجه هستن د که شای د مجالی برای انتقال واحدهای خو د بدون پشتوانه
مالی را در چشم اندازها فعالیتهای خو د ترسیم نمیکنند.

آرامش در بازار کار روزمزدها ؛

دوران خوش مشاغل فصلی رسید

تابستان که میشود ،برخی کارگران و نیروی کار
د تا رونق به بازار کار برگر دد .آنها
ساده کشور منتظرن 
د بیشتری نسبت به
د درآم 
در این فصل معموال میتوانن 
سایر فصول داشته و پول بهتری در بیاورند .به صورت
د کشاورزی،
کلی ،تابستان فصل رونق مشاغلی مانن 
دامپروری و ساختمان سازیها است.
بازار کار ایران بازاری چندوجهی است؛ به این معنا که
سیاستگذاران و دولتها با چن د نگاه به بیکاری مواجهاند.
گروهی فارغالتحصیالن دانشگاهی هستن د که میگوین د باید
مشاغل تخصصی و کلیدی به آنها سپرده شو د و هر شغلی در
شان و در خور تحصیالتشان نیست( .البته این دیدگاه شامل
همه فارغالتحصیالن نمیشو د ولی عمومیت دارد).
گروهی نیز فکر میکنن د اگر بتوانن د یک شغل در ر دههای
میانی و به اصطالح کارمندی و پُشت میزنشینی برای خود
دست و پا کنن د دیگر مشکلی نخواه د بود.
اما در کنار این گروهها که بیشتر به مشاغل نیازمن د مهارت،
تحصیالت و دانش روز توجه دارد ،گروه میلیونی هم هستند
که شغل را سا دهتر میبینند .آنها از راه تجربه اندوزی و آزمایش
و خطا به تجارب ارزن دهای رسی دهان د و حاال در قامت یک
استادکار در بازار ایران فعالیت دارند .در واقع برای فعاالن در این
بخش ،خیلی عنوان و نام شغل اهمیت ندار د و افرا د برای کسب
درآم د و روزی در مشاغل گوناگون وار د میشوند.
این گروه شاغل در بازار کار ایران و یا جویای کار ،در نقطه
مقابلدیدگاهفکریگروهفارغالتحصیلدانشگاهیکهاحتماال
جویای نام و شغل با پرستیژ اجتماعیاند ،هستند .البته افرادی
که مشاغل سا دهتر و به اصطالح خدماتی جامعه را انجام
یدهند ،در بسیاری از موار د درآمدهای خوب و حتی چند
م
برابری کسانی دارن د که فکر میکنن د صاحب یک شغل با شان
اجتماعی باال و دارای نام و نشان هستند.
دهای دنبال نان شغل
برخی دنبال نام شغل؛ ع 
گروهی نیروی کار کامال ساده هستن د که میتوانن د مشاغل

پیشنهادی گوناگونی را بررسی و تقریبا بدون نیاز به تجربه و
یادگیری در آنها وار د شوند .این بخش از شاغالن کشور ،نیروی
کار ساده هستن د که اتفاقا از کلیدی ترین نیازهای هر اقتصادی
در دنیا محسوب میشو د به نحوی که بدون حضور آنها قطعا
بسیاری از مشاغل و کارها لنگ خواه د ماند.
تابستان که میشود ،برخی کارگران و نیروی کار ساده
کشور منتظرن د تا رونق به بازار کار برگر دد .آنها در این فصل
معموال میتوانن د درآم د بیشتری نسبت به سایر فصول داشته
و پول بهتری در بیاورند .به صورت کلی ،تابستان فصل رونق
مشاغلی مانن د کشاورزی ،دامپروری و ساختمان سازیها است.
هرچن د فعالیت در زیرمجموعههای رشتههای شغلی
یادشده در سایر فصول نیز تعطیل نمیشو د اما در تابستان رونق
در این حوزهها به اوج میرسد .معموال ساختمان سازیها در
فصول سر د سال به دلیل شرایط جوی از رونق کمتری نسبت
به تابستان برخوردارن د و در روزهای گرم سال ،پیمانکاران
ساختمانی تالش میکنن د تا باالترین راندمان کاری خو د را
به دست آورن د که این موضوع به معنای افزایش فرصتهای
اشتغال برای کارگران ،البته به صورت موقت خواه د بود.
با این وجود ،در فصل تابستان برخی کارگران متخصصتر،
شناخته شده و دارای روابطی با پیمانکاران میتوانن د به صورت
تمام وقت و در طول  ۳ماه گرم سال مشغول به فعالیت باشند
و درآم د خوبی عای د آنها شود .در عین حال ،رونق در مشاغل
تابستانی به معنای اشتغال تمامی کارگران روزمز د و فصلی
نیست و بسیاری از آنها ممکن است حتی در روزهای شلوغ
کاری تابستان نیز فرصتی برای اشتغال نداشته باشند.
دوره رونق مشاغل روزمزدی و تابستانی
عالوهبربخشمسکنکهمیتوان دبهصورتبالقوهزمینههای
خوبی برای اشتغال ،هرچن د به صورت موقت برای بخشی از
کارگران به وجو د بیاورد ،پتانسیلها و زمینههای مناسبی در
حوزه کشاورزی وجو د دار د که برای بخشی از نیروی کار کشور
فرصت کاری به وجو د میآورد.

رونق برداشت محصوالت کشاورزی در تابستان باعث
میشو د تا هزاران نفر از کارگران روزمز د و فصلی برای
کسب درآم د به فعالیت در این بخش بپردازند .آنها هر روزه
با هماهنگی کارفرمایان به مزارع و باغات کشاورزی میرون د و
حقوق خو د را معموال به صورت روزمز د و یا در پایان هر پروژه
کاریدریافتمیکنند.
حمی د حاج اسماعیلی درباره رونق برخی رشتههای شغلی
در فصل تابستان گفت :واقعیت این است که استعدا د ما بیشتر
در انجام مشاغل بخش خدماتی است و در برخی فصول سال
کارهای خدماتی رونق میگیرند .این کارشناس بازار کار
اظهارداشت :در برخی حوزهها مانن د گردشگردی استعداد
خوبی برای اشتغالزایی وجو د دار د ولی دولت نمیتوان د در این
بخش رونق اشتغالی ایجا د کند .بخشی از مشکالت امروز بازار
کار از بین رفتن حقوق واقعی نیروی کار است.
فرصتهایی برای اشتغال که از دست میروند
حاج اسماعیلی ادامه داد :دولت بای د با ایجا د تناسب در بازار
کار و اشتغال ،از کارآفرینی حمایتهای مستقیم تسهیالتی و
قانونی انجام دهد .وی افزود :وقتی در قیمت نفت به مشکل
برخور د کردیم ،گردشگردی میتوانست به عنوان یک حوزه
موثر در توسعه مشاغل نقش ایفا کند .حاج اسماعیلی تاکید
کرد :مشاغل خدماتی که در حال حاضر بیشترین نقش را در
بازار کار ایران ایفا میکند ،به نحوی است که فورا حرکت رو
یدهد .متاسفانه در سالهای
به رش د خو د را در اقتصا د نشان م 
گذشته به دلیل سیاست گذاریهای نامناسب ،بسیاری از
مشاغل خدماتی از بین رفته و برخی نیز کاذب است .این
کارشناس بازار کار با تاکی د بر اینکه کارگران ساده در بخش
خدمات معموال برای هر روز کار بین  ۴۰تا  ۵۰هزار تومان
دریافتی دارند ،تصریح کرد :البته بای د این مسئله را در نظر
گرفت که این دسته از شاغالن ،نیمی از سال را در بیکاری
میگذرانن د و بای د با درآم د  ۶ماه سال ،مخارج کل سال را تامین
کنند.

سرپرستسازمانهواپیماییکشور:

ایران ساالنه  90هواپیما از ایرباس و بوئینگ میخرد

د دار د که ساالنه 80تا90
د ایران قص 
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری میگوی 
هواپیمای مسافربری از دو شرکت ایرباس و بوئینگ خریداری کند.
محم د خداکرمی سرپرست سازمان هواپیمایی کشور گفت :ایران ساالنه 80الی 90هواپیما
از دو شرکت ایرباس و بوئینگ خریداری خواه د کر د تا در نهایت  300هواپیمای موجو د در
ناوگان پیر و فرسوده خو د را نوسازی کند.
خداکرمی افزود :توافق هستهای اخیر باعث لغو ممنوعیت خری د هواپیماهای جدی د و قطعات
یدکی توسط ایران خواه د شد.
وی گفت :ما بای د ساالنه  80تا  90هواپیما به ناوگان خو د اضافه کنیم تا در نهایت 300
هواپیمای نو در اختیار داشته باشیم.
خداکرمی خاطرنشان کرد :سازمان هواپیمایی کشوری ناوگان خو د را با خری د تعدا د مساوی
هواپیما از ایرباس و بوئینگ و با هزینه ای در حدو د  20میلیار د دالر نوسازی خواه د کرد.
خداکرمی افزود :ایران این خری د را از طریق مکانیزمهایی همچون اجاره ،وام خارجی و
بودجههای دولتی انجام خواه د داد.
تحریم مربوط به سال  1995شرکتهای هواپیماسازی غربی را از فروش تجهیزات و قطعات
یدکی هواپیما به شرکتهای ایرانی منع میکند .این محدودیت در ژانویه 2014در توافق هسته
ای موقت تا حدودی برداشته ش د و منجر به فروش قطعات یدکی به ایران اما فروش مستقیم
هواپیماهمچنانممنوعاست.
خداکرمی گفت :در توافق تاریخی هسته ای که در ماه ژوئیه امضا ش د صراحتا اعالم شده که
منع فروش و اجاره هواپیما و انتقال موتور یا قطعات لغو شده است.
پیشتر سازمان هواپیمایی کشوری گفتگوی خداکرمی با رسانههای روسی درباره تمایل ایران
به خری د هواپیماهای روسی در دوران پس از تحریم را تکذیب و اعالم کرد :ایرالینهای ایرانی
برای خری د ناوگان هواپیمایی جدی د تمام گزینههای پیشرو را به دقت بررسی میکنن د و به
طور حتم تمام امکانات و انتخابهای خو د را در قالب یک کشور یا شرکت هواپیماساز محدود
نخواهن دکرد.
این سازمان همچنین اعالم کرده که تمام پیشنهادهای مطرح شده در زمینه تامین ناوگان
جدی د را با دقت بررسی کرده و با رعایت تمامی جوانب فنی و ایمنی نسبت به وار د کردن
هواپیماهای جدی د عمل خواه د کرد.

با توجه به نیازهای حمل و نقل داخلی ،منطقهای و بینالمللی تمام گزینههای موجو د بر سر
راه ناوگان هوایی ایران بررسی میشو د و در صورت رسیدن به معیارهای الزم نسبت به خرید
هواپیماهای جدی د اقدام خواه د شد.
این سازمان تصریح کرده با توجه به لغو تحریمها بازار بسیار گستر دهای در مقابل ایرالینهای
ایرانی برای خری د هواپیما وجو د دار د بر همین اساس سازمان هواپیمایی کشور با انجام مذاکراتی
با شرکتهای بزرگ هواپیماسازی دنیا سعی در فراهم کردن مقدمات الزم برای وار د کردن
هواپیماهای مور د نیاز به عرصه هوایی ایران دارد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در ماه می اعالم کر د که شرکتهای هواپیمایی
ایران از ماه فوریه و برای نوسازی ناوگان فرسوده کشور  15هواپیمای دست دوم در اختیار
گرفتهاست.
یک مقام سازمان هواپیمایی ایران پیشتر گفته بو د که ایران در یک دهه آینده به  400الی
 500هواپیمای مسافری جدی د احتیاج دارد.
ایران حدو د  140هواپیمای مسافری در اختیار دار د که عمدتا  20سال عمر دارند.

حذف شدگان از یارانه چن د نفرند؛

 50هزار یا یک میلیون نفر؟

د ماه از آغاز حذف یارانه پردرآمدها ،هنوز ارقام متفاوتی در رابطه
با گذشت چن 
با تعدا د حذف شدگان مطرح میشود؛ به طوری که گاهی اختالف آمار اعالم شده
از سوی مسئوالن حتی در یک فاصله کوتاه از  50هزار تا یک میلیون نفر متفاوت
است!
در حالی دولت بنا بر تاکی د قانون بودجه در سال گذشته و امسال حذف یارانه بگیران
پردرآم د را در دستور کار خو د قرار دا د که در چن د ماه اخیر شروع غربالگری که به نظر میرسد
از اسفن د ماه سال قبل کلی د خورده باش د تاکنون جریان حاشیه داری را طی کرده است.
این در حالی است که در ابتدای سال جاری برخی رسانه ها از حذف پنج گروه درآمدی
شامل پزشکان ،مالکان خودروهای گران قیمت لوکس ،صاحبان صرافیها ،اعضای هیات
مدیره بانکها و هیات مدیره شرکتهای خصوصی و همچنین افرا د مقیم خارج از کشور خبر
دادن د که البته از سوی نوبخت  -رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی -تکذیب ولی آغاز
تدریجی حذف یارانه بگیران از سویطیب نیا -وزیر اقتصاد -تایی د ش د و در ادامه ربیعی-وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی -به عنوان مسئول شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها از خارج
شدن حدو د  200هزار نفر از لیست سازمان هدفمندی یارانه ها برای دریافت یارانه نقدی
خبر داد .اما به هرحال حذف یارانه پردرآمدها که در بین آنها افرادی با سطح درآم د متوسط
و حتی رو به پایین نیز مشاهده میش د بدون واکنش باقی نمان د و ع دهای نسبت به قطع یارانه
خو د معترض شدند .از این رو وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از پنجم خردا د ماه امسال
باراهاندازی سامانه ir.yaraneh10اعالم کر د که سرپرستان خانوارهای حذف شده میتوانند
در فرصت دو ماهه از قطع واریز یارانه نقدی خو د به این سامانه مراجعه و اعتراض خو د را اعالم
کنند؛ با این توضیح که قرار ش د در صورت بروز اشتباه در حذف یارانه ،این خانوارها مج دد
به لیست یارانه بگیران بازگردند .بر این اساس معترضان شکایات خو د را ثبت کردن د و طبق
اعالم مسووالن وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،کسانی که به دلیل خطا حذف شده بودند
مج ددا به فهرست یارانهبگیران بازگشتند .گذشته از اینکه ساز و کار پرداخت یارانه این 17
هزار نفر برای مدتی که قطع شده بو د هنوز مشخص نیست ،آمار حذف شدگان از دریافت
یارانه نیز همچنان مبهم به نظر میرسد.
تعدا د یارانهبگیران حذف شده 50هزار نفر است یا یک میلیون؟!
بع د از اینکه در فروردین ماه امسال حذف یارانه پنج گروه درآمدی از سوی دولت تکذیب
و وزیر کار آمار واقعی حذف شدگان از دریافت یارانه را حدو د 200هزار نفر اعالم کرد ،آمار
عجیب دیگری از سوی صالح  -معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی -مبنی بر حذف یارانه
 50هزار میلیاردر تهرانی مطرح ش د که البته وی حاضر به توضیح بیشتر در این رابطه نشد.
این در حالی است که در هفته گذشته قائم مقام وزیر کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با
برخی رسانه ها از حذف یارانه یک میلیون نفر خبر دا د و حتی اعالم کر د که به دنبال ثبت
اعتراض حذف شدگان و بررسیهای انجام شده ،یارانه حدو د  17هزار نفر که به دلیل خطا
خارج شده بودن د دوباره برقرار شده است .اظهارات فیروآبادی در حالی مطرح ش د که چندی
پیش یکی دیگر از مقامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز اعالم کرده بو د کهحدو د یک
میلیون نفر از یارانه بگیران پردرآم د حذف شده ان د و قرار بر حذف حدو د شش میلیون نفر تا
پایان است .با این وجو د به فاصله چن د روزه از انتشار خبر حذف یک میلیون نفر یارانه بگیر در
خبرگزاریها که از سوی قائم مقام وزیر عنوان شده بود ،در یکی از بخش های خبر رسانه ملی
به نقل از وی عنوان ش د که" تاکنون یارانه نقدی  50هزار نفر حذف شده است که البته از این
میان یارانه  17هزار نفر مج د د برقرار شده است ".تعدادی که کامال با یک میلیون نفر اعالمی
متفاوت بود .با این اظهار نظر جدی د قائم مقام وزارت تعاون بای د این گونه نتیجهگیری کر د که
در حال حاضر فقط یارانه  33هزار نفر حذف شده است و دولت توانسته در فاصله حدو د چهار
ماه از سال جاری فقط حدو د  4.5میلیار د تومان از کسری حدو د  16هزار میلیاردی مجموع
منابع هدفمندی را جبران کند! اما به فاصله یک روز از اظهارات فیروزآبادی ،ربیعی  -وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  -از آمار جدیدی رونمایی کر د و گفت که "تا پایان مردا د ماه یارانه
حدو د دو میلیون پردرآم د حذف خواه د شد ".اعالم این خبر در حالی بو د که به طور دقیق
مشخص نیست که آیا طبق اظهارات قائم مقام وزیر تاکنون فقط  33هزار نفر از لیست یارانه
بگیران حذف ش دهان د و قرار است تا پایان ماه جاری (مرداد) حدو د دو میلیون نفر که از قبل
در مور د آنها بررسی های الزم انجام و شناسایی شده ان د از فهرست یارانهبگیران حذف شون د یا
اینکه حدو د یک میلیون یارانهبگیر حذف شده ان د و تا پایان مردادماه این تعدا د به دو میلیون
نفر افزایش خواه د یافت .این در حالی است که به نظر می رس د با توجه به حذف تدریجی
مور د تاکی د ربیعی ،حالت دوم محتمل تر بوده و در چن د ماه گذشته تاکنون یارانه حدو د یک
میلیون نفر قطع شده و با حذف بخشی دیگر در روزهای آینده این تعدا د تا انتهای ماه جاری
به دو میلیون نفر خواه د رسید .که در این حالت با توجه به اینکه طبق آخرین آمار اعالمی از
سوی نوبخت تعدا د  76میلیون و  60هزار نفر در هر ماه یارانه دریافت می کنن د تعدا د یارانه
بگیران از شهریورماه به حدو د  74میلیون نفر کاهش خواه د یافت .به هر حال حذف یارانه
بگیران پردرآم د یک تکلیف قانونی و یک الزام برای دولت است تا بتوان د ضمن ممانعت از
کسری بیشتر در پرداخت یارانه های نقدی منابع بدست آمده را به سمت بخش های هدف
قانون یعنی تولید ،بهداشت و درمان و حتی پروژههای عمرانی پیش ببر د ولی مناسبتر آنکه
در این جریان قانونی اطالع رسانی مناسب تری وجو د داشته باش د تا ضمن حذف ابهام،
تحلیلهای انجام شده در رابطه با اجرای هدفمندی یارانه ها از سوی کارشناسان و حتی
رسانه ها رنگی واقعی تر به خو د گیرد.
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در هفته دوم لیگ برتر صورت میگیرد؛

دایی از نفت  3امتیاز میخواهد

تیم فوتبال صبای قم در دومین هفته رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای
کشور با هدف انتقام شکستهای فصل گذشته مقابل نفت تهران صفآرایی
میکند.
تیم فوتبال صبای قم در هفته دوم از دور رفت پانزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر
فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس روز پنجشنبه هفته جاری به مصاف نفت تهران
خواهد رسید.

میرود ،دیداری که به میزبانی نفت در تهران به انجام
بر اساس برنام ه سازمان لیگ برتر فوتبال دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و نفت تهران
از هفته دوم نیمفصل نخست لیگ پانزدهم از ساعت  19و  30دقیقه عصر روز پنجشنبه
پانزدهم مردادماه در ورزشگاه تختی تهران و به میزبانی شاگردان علیرضا منصوریان انجام
خواهد شد.

ارد زیرا صباییها فصل گذشته در هر دو بازی
این بازی برای صبای قم جنبه انتقامی د 
اند و
رفت و برگشت در ورزشگاه یادگار امام قم و ورزشگاه تختی تهران به نفت تهران باخته 
خود برابر حریف قرار میگیرند.
حاال با انگیزه تالفی آن باختها و کسب نخستین پیروزی 
بعد از اینکه علی دایی رسما هدایت تیم فوتبال صبای قم را برای حضور در پانزدهمین

دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به خدمت گرفت ،این مربی بازیکنان
کرد و اکنون همگان به صبا به چشم یک مدعی
نامداری را برای لیگ پانزدهم استخدام 
نگاهمیکنند.
کادر فنی صبا در فاصلهای کمتر از دو هفته مسئولیت سرمربیگری صبای قم را پذیرفت
کند تصمیم گرفت بازیکنانی که تجربه حضور
و برای اینکه در این تیم نتایج خوبی کسب 
ارند به تیم صبای
در باالترین سطح رقابتهای باشگاهی فوتبال ایران یعنی لیگ برتر را د 
قم آورده و از تجارب آنها به خوبی استفاده کند.
اند و به نظر میرسد
شده 
بر همین اساس بازیکنان مطرحی به جمع صباییها ملحق 
با توجه به موجودیتی که صبای قم اکنون دارد ،این تیم در پانزدهمین دوره رقابتهای
لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور یکی از تیمهای پرقدرت و مدعی کسب سهمیه لیگ
قهرمانانآسیاباشد.
بازیکنان مطرحی که برای فصل پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در صبای
اندنفراتمطرحیهمچونقاسمدهنوی،رضاحقیقی،امیرحسینصادقی،
شده 
قمجذب 
محمد قاضی هستند ،نفراتی که به جز صادقی همگیشان در

حامد لک و
هاشم بیکزاده ،
هفته نخست در ترکیب اصلی صبا حضور داشتند.
امیرحسین صادقی که در هفته نخست بازیها به دلیل سه اخطاره شدن محروم بود
تواند به ترکیب اصلی صبای قم در جدال حساس و سرنوشت ساز هفته دوم لیگ
می 
برتر فوتبال باشگاههای کشور برابر تیم فوتبال نفت تهران و شاگردان علیرضا منصوریان
باز گردد.
تیم فوتبال صبای قم در هفته نخس��ت بازیهای پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال
خود استقالل
باشگاههای کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه یادگار امام قم برابر میهمان 
خورد تا از این بازی یک تساوی بدون گل و تنها یک امتیاز
زد به در بسته 
اهواز هر چه 
خود برابر تیم نفت
کند و پنجشنبه این هفته با انگیزه کسب نخستین پیروزی 
کسب 
تهران قرار بگیرد.

مدیر تیمهای پایه باشگاه صبا :

مهدی رضایی سرمربی نوجوانان صبای قمشد

مدیر تیمهای پایه باشگاه صبای قم گفت :مهدی رضایی مربی فصل گذشته تیم
بزرگساالن صبای قم هدایت تیم فوتبال نوجوانان صبا را در دست گرفت.
احمد غالمی اظهار داشت :با توجه به نزدیک شدن فصل برگزاری مسابقات لیگهای پایه

فوتبال کشور ،برنامهریزی برای سازماندهی تیمهای پایه باشگاه صبا در حال انجام است و
تغییراتی در تیمهای پایه صبا نسبت به فصل گذشته صورت میگیرد.
گیرد و در ش��رایطی که
وی افزود :یکی از این تغییرات در تیم نوجوانان صبا صورت می 
مهدی کاکایی فصل گذشته هدایت این تیم را بر عهده داشت ،صبا با کادر فنی جدیدی در
این رده سنی در لیگ برتر کشور شرکت میکند.
مدیر تیمهای پایه باشگاه صبای قم گفت :بر این اساس ،مهدی رضایی مربی فصل گذشته
ید هدایت تیم نوجوانان صبای قم را در اختیار گرفته
تیم بزرگساالن صبای قم در فصل جد 
است و با توجه به سوابق مثبت وی امیدوار به کسب نتایج خوب و بازیکن سازی در این
تیمپایههستیم.
غالمی بیان داشت :رضا کردی مدرس فدراسیون فوتبال و مربی نامدار فوتبال و فوتسال
کند ضمن این که تیم نوجوانان صبا از حضور حسین
قم نیز در این تیم به رضایی کمک می 
مند است.
پاشایی مربی فصل گذشته تیم بزرگساالن صبا نیز بهره 
وی عنوان کرد :مهدی علیخانی به عنوان مربی بدنساز ،محسن یزدی به عنوان مربی ،رضا
ملکی به عنوان مربی دروازهبانان و فریدون قربانی به عنوان تدارکات در کادر تیم نوجوانان
صبای قم حضور دارند.
مدیر تیمهای پایه باشگاه صبای قم تصریح کرد :تیم صبای قم فصل گذشته در گروه سوم
مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور با تیمهای پور البرز کرج ،شهرداری همدان ،مقاومت
تهران ،پتوی الله اصفهان و صنعت نفت آبادان همگروه بود.
غالمی افزود :صبا فصل گذشته عنوان سوم مرحله گروهی لیگ برتر نوجوانان کشور را
صعود به مرحله دوم نشد.
کرد و موفق به 
کسب 
در وزن  70کیلوگرم

نماینده قم در مسابقات کشتی با کمربند
قهرمانی آسیا شرکت میکند

دبیر هیئت کش�تی اس�تان قم گفت :حمیدرضا زارعی برای نخستینبار به
ی آلیش قهرمانی آسیا با حریفان
عنوان نماینده کشتی قم در مسابقات کشت 
به رقابت میپردازد.
احم د رضایی اظهار کرد :رقابتهای کشتی آلیش قهرمانی آسیا با حضور تیمهایی از
کشورهای مختلف قاره کهن از روز پنجشنبه هفته جاری یعنی پانزدهم مردا د ماه آغاز
میشو د و نماینده کشتی استان قم نیز در وزن  70کیلوگرم این رقابتها به روی تشک
میرود.
وی با اشاره به آمادگی کامل کشتیگیر قم برای درخشش در رقابتهای آلیش قهرمانی
آسیا ،بیان کرد :برای نخستینبار در تاریخ کشتی قم یک کشتیگیر قمی در مسابقات
کشتی آلیش قهرمانی آسیا حضور مییاب د و امیدواریم که نخستین مدال آسیایی این
رشته نیز در کارنامه موفقیتهای کشتی قم به ثبت برسد.
رضایی اضافه کرد :با توجه به برنامهریزی فدراسیون کشتی برای برگزاری رقابتهای
انتخابی کشتی آلیش مردان کش��ور در خردا د ماه سال جاری ،این مسابقات با حضور
ورزشکارانی از سراسر کشور به میزبانی تهران برگزار ش د و کشتیگیران در شش وزن
برای راهیابی به تیم ملی با یکدیگر رقابت کردند .دبیر هیئت کشتی استان قم بیان کرد :با
توجه به شرایط و برنامه این رقابتها ،جدال مدعیان کسب عناوین برتر در کالس کشتی
آزا د و در اوزان  100 ،90 ،80 ،70 ،60و به اضافه  100کیلوگرم برگزار ش د و خوشبختانه
در پایان این رقابتها یکی از کشتیگیران قم به تیم ملی آلیش مردان ایران راه یافت.
وی با بیان اینکه دو داور نیز به نمایندگی از استان قم در مسابقات کشتی آلیش انتخابی
تیم ملی حضور داشتند ،افزود :در رقابتهای کشتی آلیش قهرمانی کشور که با حضور
چهرههای مدعی از استانهای مختلف کشور به انجام رسید ،یک مقام ششم سهم تیم
هیئت کشتی قم بو د و این عنوان را حمیدرضا زارعی از قم به دست آورد.
رضایی یادآور شد :در این رقابتها  71کشتیگیر در شش وزن از  18استان با یکدیگر
رقابت کردن د در حالی که سعی د عباسی و محمدعلی کریمی از قم در این مسابقات به
قضاوت پرداختن د و حمیدرضا زارعی در وزن  70کیلوگرم عنوان ششم این مسابقات را
کسب کرد.وی خاطرنشان کرد :حمیدرضا زارعی در وزن  70کیلوگرم به نمایندگی از
کش��تی اس��تان قم به اردوی تیم ملی راه پیدا کر د در حالی که ملیپوشان دعوتشده
نزدیک به دو ماه اس��ت که در خانه کش��تی ش��ماره دو مجموعه ورزشی آزادی تهران
تمرین میکنن د و از بین نفرات حاضر در این اردو ،اکنون ترکیب نهایی تیم ملی اعزامی
به رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص شده است.دبیر هیئت کشتی استان قم عنوان کرد:
رقابتهای کشتی آلیش یا کمربن د مردان قهرمانی آسیا با حضور  12تیم از کشورهای
مختلف قاره کهن و دو تیم از کشورمان ،روز پنجشنبه هفته جاری یعنی پانزدهم مردادماه
به میزبانی ایران در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار میشود.وی در پایان با اشاره به
مشخص شدن اسامی ملیپوشان کشورمان برای شرکت در رقابتهای کشتی کمربند
قهرمانی آسیا ،بیان کرد :در حالی که تیم کشورمان با دو تیم (الف) و (ب) در این پیکارها
حضور مییاب د در ترکیب تیم (ب) ایران حمیدرضا زارعی از قم در وزن  70کیلوگرم به
مصاف حریفان میرود.

واکنش تاج به شایعه تبانی
در هفته اول لیگ برتر و مرخصیهای کیروش

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران گفت :اطالع دقیقی از
نوع قراردا د کیروش ندارم ،به همین خاطر نمیتوانم در
مور دمرخصیهایاواظهارنظرکنم.
مهدی تاج در حاشیه سمینار مدیران باشگاههای لیگ برتری
و مدرسان ایتالیایی اظهار داشت :سیمنار بسیار خوبی بو د که
در حضور بعضی از مدیران عامل باشگاهها و مدیران بازرگانی
باشگاهها برگزار شد .در واقع این سمینار یک کارگاه آموزشی
برای مدیرانمان بود.
وی افزود :در این سمینار مدرسان ایتالیایی نکات بسیار خوبی
را در خصوص قراردادها متذکر شدن د که برای مدیران ما خیلی
خوب است .متأسفانه قراردادهایی که در فوتبال ایران برای
مربیان و بازیکنان بسته میشود ،آنطور که بای د محکم نیست
و بارها دیده شده است که وقتی بازیکنان و مربیان خارجی از
باشگاههای ما به فیفا شکایت میکنن د این باشگاهها هستن د که
محکوم میشوند .نمونه آن را بارها در باشگاه پرسپولیس و دیگر
باشگاههادی دهایم.
رئیس سازمان لیگ خاطرنشان کرد :یکی از مدرسان ایتالیایی
از معاونان فیفا هم هست و در سمینار امروز نکات خیلی خوبی
را در مور د قراردادها مطرح کرد .او  12 ،10مور د مهم ذکر کرد
که بای د در قراردادها لحاظ شو د و به نظر من باشگاهها بای د این
موار د را جدی گرفته و در قراردادهای خو د با مربیان و بازیکنان
دیکته کنند .در واقع سمینار امروز یک کالس  100درصد
آموزشی بو د و اگر به نکاتی که اشاره ش د توجه شو د از این
پس قراردادهای باشگاهها با بازیکنان و مربیان خارجی کاملتر
خواهن د بو د و از این به بع د شاه د این نخواهیم بو د که فیفا رأی
هر پرونده شکایتی علیه باشگاههای ایرانی را به سو د بازیکنان و
مربیان خارجی اعالم کن د و باشگاههای ما محروم نخواهن د شد.
تاج با بیان اینکه برگزاری چنین سمینارهایی حتماً تأثیر
خودش را بر باشگاههای ایرانی خواه د گذاشت ،گفت :برگزاری
چنین جلساتی باعث میشو د باشگاههای ما به استانداردهای
دنیا نزدیک شوند .همه باشگاههای بزرگ دنیا قراردادهای خود
با بازیکنان و مربیان را به شکلی تنظیم میکنن د که خیلی کم
پیش میآی د با بازیکنان و مربیان خو د به مشکل خورده و کار
به شکایت بکشد .در آن صورت هم مطمئن باشی د باشگاهی
محکوم نمیشود ،اما متأسفانه کافی است یک بازیکن از یک
باشگاه ایرانی شکایت کند ،آن وقت نه تنها باشگاه ایرانی محکوم
میشو د بلکه خیلی سریع بای د پول بازیکن مذکور با جریمه
پرداخت شو د تا فیفا محرومیت سنگین برای باشگاه ما لحاظ
نکند.
وی در واکنش عدم حضور مدیران باشگاهها در سمینار
خاطرنشان کرد :ما برای تمام مدیران عامل باشگاهها دعوتنامه

فرستادیم ،اما پنج شش مدیر در جلسه حضور داشتند .البته
اکثر باشگاهها مدیران بازرگانی خو د را به سمینار فرستاده بودند.
رئیس سازمان لیگ در پاسخ به این پرسش که چرا قرارداد
کیروش نیز طوری تنظیم شده است که او میتوان د مدت
زیادی مرخصی برود ،یادآور شد :من اطالع دقیقی از نوع
قراردا د کیروش ندارم ،چون در جلسات او با کفاشیان شرکت
نداشتم ،به همین خاطر نمیتوانم اظهارنظر درستی در این
باره داشته باشم.
تاج در واکنش به این موضوع که گفته میشو د در هفته اول
لیگ در یکی از بازیها تبانی رخ داده و داور مسابقهای با اعالم
پنالتی به سو د یک تیم در نتیجه تاثیر بسزایی داشته است،
گفت :در یک بازی یک مربی به قضاوت داور اعتراض داشت که
کمیته داوران قرار است فیلم این بازی را دیده و موضع خو د را
اعالم کند .به این اتفاق نمیشو د گفت تبانی .اتفاق خاصی هم
در بازیهای دیگر رخ نداده است.
وی درباره قطع برق ورزشگاههای الغدیر و دستگردی در
هفته اول لیگ گفت :ورزشگاه دستگردی مشکل برق ندارد
و اتفاقی را که رخ داد ،نمیشو د خیلی بزرگ کرد .در ورزشگاه
دستگردی یک مشکل کوچک به وجو د آمده بو د که دیگر
تکرار نخواه د شد ،اما ورزشگاه الغدیر به خاطر گرما و آفتاب
شدی د خوزستان دچار مشکالتی میشو د که طبیعی است.
وقتی هوای اهواز بسیار گرم است ،کاری از دست ما بر نمیآید.

البته با توجه به اینکه اهواز سه نماینده در لیگ دارد ،ما طوری
برنامهریزی کر دهایم که تیمهای فوال د و استقالل خوزستان
یک هفته در میان در ورزشگاه الغدیر بازی کنند ،اما باشگاه
استقالل اهواز بای د هرچه زودتر یک ورزشگاه به ما معرفی کند
تا بازیهای خانگی این تیم در آنجا برگزار شود.
رئیس سازمان لیگ درباره میزبانی تیم سایپا نیز گفت :در
حال حاضر فع ً
ال بازیهای سایپا در ورزشگاه دستگردی برگزار
میشو د و به محض اینکه ورزشگاه اسالمشهر افتتاح شد ،این
تیم در آن ورزشگاه میزبان حریفان خو د خواه د بود.
تاج در پاسخ به این پرسش که آیا همزمانی دیدار فینال
مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا با دربی اصفهان باعث خواهد
ش د زمان دیدار ذوبآهن  -سپاهان تغییر کند ،گفت :تاریخ
دربی اصفهان تغییر نخواه د کرد ،بلکه ما ساعت برگزاری این
یدهیم تا متفاوت با زمان فینال فوتسال آسیا
بازی را تغییر م 
باشد.
وی در خصوص اینکه آیا تیمهای باشگاهی لیگ برتری
میتوانن د در طول فصل مثل پرسپولیس چن د اسپانسر داشته
باشند ،یادآور شد :باشگاههای لیگ برتری بای د یک اسپانسر
در کل فصل داشته باشن د و پرسپولیس هم به همین شکل
است .البته فصل پیش بو د که این باشگاه دو سه اسپانسر در
یدانم
طول فصل داشت که این مسئله برای فصل جاری بعی د م 
تکرار شود.

غمخوار :صبا در اختیار استانداری است

در حالی که سرمربی صبا در نشست خبری قبل از بازی با استقالل اهواز گفته بود،
د انجام نمیگرفت این باشگاه
اگر اقدامی برای ورو د به باشگاه صبا توسط مالک جدی 
د ما چنین اطالعاتی
هبه میشد ،غمخوار ،رییس هیات مدیره این باشگاه میگوی 
نداریم.
اکبر غمخوار درباره رون د واگذاری این باشگاه اظهار کرد :رسانه بای د دقت کن د که هر کاری به
زمان احتیاج دارد .ما نمیتوانیم شب بخوابیم و صبح بیدار شویم و بگویم فروختیم و خریدیم.
هر کاری به زمان نیاز دار د و بای د روندش طی شود.
وی در پاسخ به این سوال که در مور د واگذاری قبلی تقریبا چنین اتفاقی افتا د و در مدت کمی
موضوع خری د و فروش باشگاه رسانهای شد ،گفت :در قراردادی که ما با مالک قبلی بسته بودیم
قرار بو د که تمام روال قانونی انجام شو د و این طور نبوده که شب بخوابیم و صبح بیدار شویم و
بگویم او باشگاه را خریده است .اکنون نیز روال قانونی بای د طی شو د و حداقل دو ماه و نیم دیگر
قضیه واگذاری مشخص میشود .وی افزود :احتماال این هفت ه یا اوایل هفت ه آینده جلسهای با
حضور استاندار قم خواهیم داشت تا صحبتها را در این مور د نهایی کنیم.
غمخوار در پاسخ به این پرسش که به تازگی پوری حسینی ،رییس سازمان خصوصیسازی
درباره باشگاه صبا گفته بو د که در صورتی که این باشگاه جزو اموال استانداری نباشد،

واگذاریاش غیرقانونی است ،اظهار کرد :ما تمام ساز و کارهای قانونی را رعایت میکنیم ،یعنی
به روالی که در قانون مشخص شده ،عمل کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه صبای قم جزو اموال استانداری است و تنها تولیت باشگاه
با استانداری قم است ،گفت :باشگاه در اختیار استانداری است.
رییس هیات مدیره باشگاه صبای قم درباره این که احتمال دار د تمرینات صبای قم به تهران
بیای د یا خیر ،گفت :تمرینات هم در تهران و هم در قم برگزار میشو د به سرمربی تیم بستگی
دار د که تمرینات در کجا برگزار شود .مثال هفتهای که بازی با شهرستانهای دیگر داریم امکان
دار د تمرینات در تهران باش د و اگر بازی در قم داشته باشیم تمرینات در قم خواه د بود .هم در
قم و هم در تهران امکان تمرینی برای تیم وجو د دارد .ما از سرمربی نتیج ه میخواهیم و تدبیر
ایشان است که تشخیص ده د تمرینات را کجا برگزار کند.
وی در مور د حق پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی باشگاهها نیز گفت :باشگاهها سال گذشته
از حق پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی محروم بودن د و اگر این مبالغ به همه باشگاهها
پرداخت شو د میتوان د خیلی از معضالت را حل کند .متولی این کارسازمان لیگ است و ما از
این سازمان توقع داریم که این حق را به باشگاه پرداخت کند؛ چرا که اگر فوتبال حرفهای بازی
میکنیم بای د حرفهای هم عمل کنیم.

سیامند رحمان:

در ریو تاریخساز میشوم

قویترین مر د دارای معلولیت جهان ،یک گام بیشتر
تا ثبت باالترین رکور د تاریخ وزنه برداری فاصله ندار د
و برای این حرکت تاریخی ،چشم انتظار بازی های
پارالمپیک ۲۰۱۶ریو است.
سیامن د رحمان به تازگی در رقابتهای قهرمانی آزا د آسیا و
اقیانوسیه که در کشور قزاقستان برگزار شد ،موفق ش د دو بار
رکور د پیشین خو د را که در بازی های پاراآسیایی اینچئون به
ثبت رسانده بود ،ارتقا ده د و اکنون با رکور د  ۲۹۵کیلوگرم،
همچنان عنوان قویترین مر د دارای معلولیت جهان را برای
خو د حفظ کرده است.
مر د طالیی رقابتهای قزاقستان در گفتگو با روابط عمومی
فدراسیون جانبازان و معلوالن پیرامون سطح این مسابقات
گفت :رقابتهای قزاقستان در سطحی باالتر از انتظار برگزار شد
و همه کشورها با قدرت تمام در آن حضور یافته بودند .به
جرات می توانم بگویم که رقابتهای قزاقستان از نظر برگزاری،
سالن و صحنه ،چیزی از بازیهای پارالمپیک لندن کم نداشت.
رحمان افزود :در گروه فوق سنگین  ۱۲وزنه بردار حضور
داشتن د که رقابت من در گروه  Aبا شش وزنه بردار انجام شد.
در حرکت اول  ۲۷۰کیلوگرم را انتخاب کردم و در دو حرکت
باقیمانده ،با انتخاب وزنههای  ۲۹۳و  ،۲۹۵رکور د پیشین

جهان را که خودم در بازی های پاراآسیایی اینچئون به ثبت
رسانده بودم ،دو بار ارتقا دادم.
وی با اشاره به مسیری که در ورزش قهرمانی طی کرده است،
گفت :از هفده سالگی تاکنون که بیست و هفت سال دارم،
مشغول وزنه زدن هستم .اوایل رکوردم  ۱۲۰کیلوگرم بو د و به
تدریج توانستم رکوردهایم را افزایش بدهم .این افزایش گاهی
آنقدر سریع بو د که مرتب از من تست دوپینگ می گرفتند!
رحمان در همین زمینه افزود :در کمتر از یک سال از ورود
حرفه ای به وزنه برداری در مسابقات جهانی جوانان آمریکا
موفق شدم رکوردم را به  ۲۳۰کیلوگرم برسانم و بع د از آن با
گروه بزرگساالن رقابت داشتم.
قوی ترین مر د دارای معلولیت جهان تصریح کرد :برای ثبت
رکور د  ۳۰۰کیلوگرم از پارالمپیک لندن صبر کرده ام و با نظر
کادر فنی می خواهم آن را در بازی های پارالمپیک ریو ۲۰۱۶
به ثبت برسانم.
سیامن د رحمان و ا حم د امین زاده ،دو نماینده ایران در
رقابتهای فوق سنگین قزاقستان بودن د که به ترتیب با کسب
نشان های طال و نقره موفق شدن د دو سکوی مهم این دسته
را از آن جمهوری اسالمی ایران کنن د و به دنبال آن ،سهمیه
رقابتهای پارالمپیک را نیز به دست آوردند.

"بیتو" چشم انتظار حمایت مسووالن و دعای خیر مردم؛

آخرین وضعیت «بیتاهلل عباسپور» در بستر بیماری

قهرمان پرورش اندام ایران و جهان این روزها حال و روز خوبی ندار د و چشمانتظار
حمایت مسئوالن و دعای خیر مردم است.
بیتاهلل عباسپور قهرمان پرورش اندام ایران که در میان طرفدارانش به بیتو ( )Baitoشهره
است ،این روزها در بستر بیمار به سر میبر د و در بخش آی سی یو تحت مراقبت ویژه پزشکان
قرار دارد .عباسپور که از چن د سال پیش عنوان کوه عضله ایران را یدک میکش د همواره به
خوشخلقی و مهربانی شهره بوده و در پشت آن همه عضله ،قلبی پرمهر دارد .اما او که از چن د ماه
پیش در بستر بیماری افتاده ،این روزها دچار مشکالت جدی شده و از انجام برخی از امور ساده
نظیر غذا خوردن و راه رفتن نیز ناتوان شده است .عباسپور عالوه بر بیماری از برخی بیمهریها
نیز رنج میبرد .شایعاتی که در روزهای اخیر مبنی بر اینکه وی به دلیل استفاده از مکملها
یدهد.
غذایی دچار این بیماری شده ،یکی از مواردی است که قهرمان پرورش اندام ایران را رنج م 
پزشک معالج عباسپور در پاسخ به این مطالب اظهار کرده که عارضه قلبی بیمارش هیچ ربطی
به رشته ورزشی و مکملهای غذاییاش ندارد .قهرمان پرورش اندام ایران که یک عمل جراحی
سنگین را انجام داده ،در بخش آی سی یوی بیمارستان آتیه تحت مراقبت ویژه قرار دارد.
از موار د قابل توجهی که پس از بستری شدن عباسپور پیش آم د کمپین "دنیس جیمز" از
قهرمانان پرورش اندام جهان و مربی عباسپور برای جمعآوری کمک به این قهرمان پرورش
اندام ایران در یکی از شبکههای اجتماعی بود .او که خو د در ابتدا برای آغاز کمپینش هزار دالر
به قهرمان پرورش اندام ایران کمک کرده بود ،از دیگر ورزشکاران و دوستداران رشته پرورش
اندام خواسته تا به عباسپور کمک کنند .یک روز بع د از درخواست جیمز ،مبلغی در حدو د 6
هزار دالر برای کمک به قهرمان پرورش اندام ایران جمعآوری ش د و کمکها به وی همچنان
ادامه دارد .قهرمان خوش خنده پرور اندام ایران این روزها همچنان لبخن د بر صورت دار د ولی
دیگر خبری از آن همه عضله بر بدنش دیده نمیشو د و با چشمانی مغموم در انتظار بهبو د به سر
میبرد .البته معاون فرهنگی وزیر ورزش در مالقات با این قهرمان ورزش ایران ضمن همدردی با
او و خانوا دهاش قولهایی را در مور د پیگیری وضعیت این ورزشکار دا د و گفت که از هیچ تالشی
برای بهبو دیاش دریغ نمیکن د و به سرعت مشکالت عباسپور را حل خواه د کرد .امی د است با
حمایت مسئوالن و دستاندرکاران ورزش قهرمان پرورش اندام ایران روزهایی سبب افتخار ما در
جهان بوده بتوان د سالمتی خو د را بازیابد .عباسپور این روزهای به دلیل پرداخت مخارج درمان در
شرایط مناسبی نیست و عالوه بر رنج بیماری با مشکالت اقتصادی ناشی از هزینههای سنگین
درمان روبروست .در پایان نگاهی داریم به برخی از عناوین ورزش بیتاهلل عباسپور که یادآوری
آن در این برهه زمانی که وی در بستر بیماری به سر میبر د خالی از لطف نیست:
مقام دوم مسابقات کشوری (اصفهان) در وزن  ۷۰کیلو  ۱۳۷۹ -مقام اول مسابقات قهرمانی
کشوری و انتخابی تیم ملی در وزن  ۷۰کیلو  ۱۳۸۲مقام اول مسابقات جهانی هندوستان
 IFBBدر وزن  ۷۰کیلو  ۲۰۰۳ -مقام سوم مسابقات جهانی چین  IFBBدر  ۷۵کیلو ۲۰۰۵ -
مقام اول مسابقات آسیایی چین در ۸ ۰کیلو ۲۰۰۷ -
مقام چهارم مسابقات جهانی کره در  ۸۰کیلو ۲۰۰۷ -

رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی قم:

مسابقات کونگفو قهرمانی قم برگزار میشود

رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی استان قم از برنامهریزی این هیئت ورزشی
برای برگزاری رقابتهای کونگفو قهرمانی قم خبر داد.
ید هیئت کونگفو و هنرهای رزمی استان
رشید که به تازگی به عنوان رئیس جد 
محمد 

ایجاد تحول و حرکت در
قم انتخاب شده اظهار کرد :یکی از مهمترین اولویتهای ما برای 
مسیر پیشرفت ورزش قهرمانی ،توجه به مسابقات استانی کونگفو و هنرهای رزمی است.
اد ورزش��کار
رکود مواجه ش��ده و تعد 
وی ادامه داد :کونگفو و هنرهای رزمی قم کمی با 
سازمان یافته آن نیز کاهش پیدا کرده ،حضور در مسابقات قهرمانی کشور کمتر شده و عدم
تواند موجب گرایش ورزشکاران شاخص این رشته به
برگزاری منظم رقابتهای استانی می 
دیگر ورزشهای رزمی شود.
رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی استان قم اضافه کرد :از اینکه اعضای مجمع هیئت
کونگفو و هنرهای رزمی استان قم و همچنین رئیس فدراسیون و مدیرکل ورزش و جوانان
اند بسیار خوشحالم و
کرده 
اعتماد 

ید این هیئت ورزشی
برای انتخاب به عنوان رئیس جد 
امیدوارم که بتوانم خواستههای اعضای مجمع را در طول چهار سال آینده که این مسئولیت
را بر عهده دارم جامه عمل بپوشانم.
وی در ادامه از برنامهریزی این هیئت ورزشی برای برگزاری رقابتهای استانی کونگفو خبر
آزاد قهرمانی استان قم با هدف انتخاب نفرات
اد و بیان کرد :مسابقات کونگفوی سبک نیمه 
د 
برتر به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی کشور در چهار رده سنی برنامهریزی شده و این
رشید خاطرنشان کرد :با تالش همکارانم در هیئت کونگفو و هنرهای
هفته برگزار میشود .
ردههای سنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن و
رزمی قم ،این دوره از مسابقات در 
در اوزان مختلف برنامهریزی شده است و با حضور تمامی کونگفوکاران فعال قم به انجام
اد و
خواهد رسید .وی از مشخص شدن زمان و مکان برگزاری وزنکشی و مسابقات خبر د 

یادآور شد :مراسم وزن کشی این دوره از رقابتها روز پنجشنبه هفته جاری یعنی پانزدهم
اد ماه از ساعت  18تا  20به میزبانی خانه کاراته استان قم مجموعه ورزشی راحله منطقه
مرد 
خواهد رسید .رئیس هیئت کونگفو و هنرهای رزمی استان قم بیان

نیروگاه قم به انجام
اد رسمی استانی
کرد :بر همین اساس مسابقات کونگفوی قهرمانی قم که نخستین روید 
اد ماه از ساعت هشت صبح
شود روز جمعه شانزدهم مرد 
هیئت در سال جاری محسوب می 
خواهد شد.

به میزبانی خانه کاراته برگزار
در مسابقات قهرمانیکشور:

دال طال توسط
کسب  7م 
کاراتهکاهای ناشنوای قمی

دبیر هیئت ورزشهای ناشنوایان استان قم از موفقیت کاراتهکاهای این هیئت
در کسب هفت مدال رنگارنگ از مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.
وحید غیاثی اظهار کرد :کاراته از جمله رشتههای مدالآور و افتخارآفرین برای
س��ید 
توانمند این

مستعد و

هیئت ورزشهای ناشنوایان استان قم است و خوشبختانه چهرههای
رشته بار دیگر در رقابتهای قهرمانی کشور افتخارآفرینی کردند .وی ادامه داد :ورزشکاران
کنند و از جمله رشتههای
توانمندی در هیئت ورزشهای ناشنوایان استان قم فعالیت می 
پرافتخار این هیئت ،کاراته است که دو سال قبل در مسابقات کاراته بازیهای المپیک
ناشنوایان جهان در کشور بلغارستان نیز موجب سربلندی ورزش قم و کشور شد .دبیر
بعد از
هیئت ورزشهای ناش��نوایان استان قم اضافه کرد :کاراتهکاهای عضو این هیئت 
آمادهسازی در مسابقات کاراته
مدتها تمرین و پش��ت سر گذاشتن برنامههای متنوع 

قهرمانی سبک شیتوریو شوکوکای یونیون قهرمانی کشور موفق ظاهر شده و هفت مدال
رنگارنگ کسب کردند .وی ابراز کرد :موفقیت کاراتهکاهای این هیئت مسابقات کاراته
خورد که این دوره از پیکارها هجدهمین
قهرمانی کشور سبک شیتوریو در حالی رقم 
کرد و از قضا استان قم میزبانی شرکتکنندگان در آن از استانهای
خود را تجربه 
دوره 
مختلف را بر عهده داشت .غیاثی عنوان کرد :سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید
جعفر حیدریان قم به مدت دو روز میزبانی مس��ابقات کاراته قهرمانی س��بک شیتوریو
شوکوکای یونیون قهرمانی کشور را بر عهده داشت و در این مسابقات بیش از هزار کاراتهکا
از سراسر کشور به رقابت پرداختند .دبیر هیئت ورزشهای ناشنوایان استان قم با اشاره به
کاراتهکاهای موفق و مدالآور قم در این دوره از مسابقات ،تصریح کرد :سیدمرتضی جدایی
مرد طالیی مسابقات المپیک  2013ناشنوایان جهان در بلغارستان در این دوره بار دیگر

برای کاراته و ورزش ناشنوایان قم افتخارآفرین ظاهر شد.
ارد و اکنون
وی خاطرنشان کرد :جدایی که تجربه بسیار باالیی در این رشته ورزشی د 
کار مربیگری نیز انجام میدهد ،برای کس��ب مدال طالی مسابقات قهرمانی کشور کار
خود غلبه کرده و به مدال طال و عنوان
سختی نداشت و توانست با اقتدار بر تمام حریفان 
یاد آور شد :مهدی سوری دیگر نماینده موفق تیم
نخست این مسابقات دست یابد .غیاثی 
بود که با شایستگی به دیدار پایانی و فینال
کاراته هیئت ورزشهای ناشنوایان استان قم 
خود برتری داشته
کرد اما در جدال برای قهرمانی نتوانست بر حریف 
این مسابقات راه پیدا 
باشد و به مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی قناعت کرد .وی در ادامه به کسب پنج مدال

کرد و افزود :سیدمتین جدایی ،سیدمجتبی
برنز توس��ط کاراتهکاهای این هیئت اشاره 
محمد میرقیصری ،مهدی شریفی و مرتضی خاوری دیگر نفرات ترکیب
شریفزاده ،سید 
ند که موفق به کسب عنوان سوم و
تیم هیئت ناشنوایان استان قم در این مسابقات بود 
مدال برنز مسابقات شدند ،ضمن اینکه سیدرضا بقایی به عنوان بدنساز تیم کاراته هیئت
عهدهدار بود.
ناشنوایان استان قم مسئولیت سرپرستی این تیم را نیز 
رئیس هیئت فوتبال قم خبر داد:

شرکت  ۲۰تیم در مسابقات فوتبال
نوجوانان و جوانان قم

رئیسهیئتفوتبالقمباابرازنگرانیازبرگزاریمسابقاتلیگهایاستانیدر
ورزشگاههایحاشیهشهرگفت ۲۰:تیمباشگاهیدرمسابقاتفوتبالنوجوانان
و جوانان قم شرکت میکنند.
کریم بهرامی اظهار داشت :مسابقات فوتبال لیگهای جوانان و نوجوانان استان قم به
عنوان نخستین رویدادهای مسابقاتی رسمی فوتبال قم در سال  94از هفته آینده آغاز
میشود .وی افزود 20 :تیم باشگاهی در مسابقات فوتبال نوجوانان و جوانان قم شرکت
خود را
کنند که  11تیم در رده سنی جوانان و  9تیم در رده سنی نوجوانان مسابقات 
می 
به صورت دورهای و تک بازی برگزار میکنند .رئیس هیئت فوتبال قم گفت :قهرمان این
مسابقات به عنوان نماینده استان قم راهی مسابقات لیگ نوجوانان و جوانان کشور میشود
ضمن این که مسابقات لیگهای نونهاالن و فستیوالهای مدارس فوتبال استان قم نیز در
کمبود زمین مناسب برای برگزاری

حال برنامهریزی است .بهرامی بیان کرد :با توجه به
مسابقات ،رقابتهای لیگ در دو ورزشگاه تختی و شهدای هفتم تیر پیش بینی شده اما
مورد برگزاری مسابقات در ورزشگاه شهدای هفتم تیر به دلیل قرار داشتن در حاشیه
در 
شهر نگران هستیم .وی عنوان کرد :قرار گرفتن این ورزشگاه در حاشیه شهر و برگزاری
باشد و در
مسابقات لیگهای پایه ممکن است برای بازیکنان نوجوان و جوان خطرآفرین 
خود به اداره کل ورزش و جوانان قم منعکس میکنیم .رئیس هیئت
این زمینه نگرانیهای 
فوتبال قم تصریح کرد :مبلغ ورودی تیمهای حاضر در مسابقات لیگ برای هر رده سنی
 3میلیون ریال است که این مبلغ در مقایسه با سایر استانها ناچیز است ضمن این که
ارد و باید
حق عضویت جامعه فوتبال ویژه بازیکنان و مربیان به هیئت فوتبال ارتباطی ند 
به حساب فدراسیون فوتبال واریز شود .بهرامی خاطرنشان کرد :افشین ،صبا ،خورشید،
عقاب پردیسان ،اتحاد ،آریا ،هنگ ،سیاهجامگان و سفیر گفتمان در لیگ نوجوانان و هما،
اتحاد و
سهیل  ،افشین ،ایرانجوان ،پیام ،سفیر گفتمان ،آبادگران ،سیاهجامگان ،هنگ ،
عقاب پردیسان در لیگ جوانان قم در سال  94حضور دارند.
رئیس هیئت دوچرخهسواری قم:

کسب مدال نقره توسط
بانوی دوچرخه سوار قمی

مقام اول مسابقات آسیایی هنگ کنگ در  ۸۵کیلو ۲۰۰۸ -
مقام اول مسابقات جهانی بحرین در  ۸۰کیلو ۲۰۰۸ -
مقام دوم مسابقات آسیایی تایلن د در  ۸۵کیلو ۲۰۰۹ -
مقام اول مسابقات آسیایی تهران در ۹۰کیلو ۲۰۱۰ -
ورو د به دنیای حرفهای  ۲۰۱۲ -مقام چهارم مسابقات فیبو پاور آلمان  ۲۰۱۲ -مقام سوم
مسابقات مستر اروپا (اسپانیا)  ۲۰۱۲ -مقام اول مسابقات نوردیک پرو (فنالند) ۲۰۱۳ -
مقام شانزدهم مسابقات مستر المپیا (الس وگاس) ۲۰۱۳ -
مقام نهم مسابقات آرنول د کالسیک (برزیل) ۲۰۱۴ -
پیوستن به رده  ۲۱۲پوندی  ۲۰۱۴ -مقام چهارم مسابقات حرفهای سوپر نمایش اروپا
(داالس)  ۲۰۱۴ -مقام سوم مسابقات حرفهای نیویورک  ۲۰۱۴مقام پنجم مسابقات حرفهای
تامپا  ۲۰۱۴مقام پنجم مسابقات مسترالمپیا رده بدنسازان  ۲۱۲پوندی  ۲۰۱۴مقام سوم
مسابقات حرفهای گرن د پری (سئول) ۲۰۱۴

رئیسهیئتدوچرخهسواریقمگفت:دوچرخهسوارقمیمدالنقرهمسابقات
لیگ دوچرخهسواری بانوان کشور را کسب کر دتا جایگاه دومی خو ددر مجموع
مراحل لیگ کراس کانتری را تثبیت کند.
محمدکاظم حججی اظهار داشت :مسابقات دوچرخهسواری کوهستان قهرمانی کشور
در ماده کراس کانتری بخش بانوان برای استان قم با یک مدال نقره ارزشمن د همراه بود.
وی افزود :محبوبه اوحدی دوچرخهسوار ارزشمن د و خوش آتیه قم که در مرحله پیشین
لیگ کراس کانتری جوانان کشور نایبقهرمان شده بو د در مرحله سوم این مسابقات نیز
عنوان نایبقهرمانی خو د را تکرار کرد .رئیس هیئت دوچرخهسواری قم گفت :اوحدی
در این مسابقات که در گیالن برگزار ش د با زمان یک ساعت و  34دقیقه و با فاصله 30
دقیقه ای نسبت به شیوا توکلی دوچرخهسوار تیم فستوس کی تی ام به مقام دوم دست
پیدا کند .حججی بیان کرد :اوحدی با کسب  85امتیاز از این مرحله جایگاه خو د در رده
دوم مجموع مراحل مسابقات لیگ کراس کانتری بانوان در رده سنی جوانان تثبیت کرد
و باالتر از دوچرخهسواران اصفهانی قرار گرفت .وی درباره حضور تیم بانوان بزرگسال در
این مس��ابقات عنوان کرد :در بخش بزرگساالن ،تیم دوچرخهسواری کراس کانتری قم
به مسابقات لیگ اعزام ش د که در این مرحله بهترین عنوان تیم دوچرخهسواری قم در
مجموع مراحل پیشین به دست آمد .رئیس هیئت دوچرخهسواری قم تصریح کرد :در
شرایطی که هر  3عنوان برتر مسابقات رده سنی بزرگساالن به تیم فستوس کی تی ام که
از تیمهای قدرتمن د و پرهزینه دوچرخه سواری کشور است اختصاص یافت و نماینده قم
پنجم شد .حججی خاطرنشان کرد :بهاره اسداللهی از تیم دوچرخهسواری قم با زمان یک
ساعت و  55دقیقه به خط پایان رسی د و با کسب عنوان پنجم 61 ،امتیاز به خو د و تیمش
در جدول امتیازات اضافه کرد.

علمیو سالمت 5
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همه چیز درباره "گال"

یک متخصص پوست و مو با بیان اینکه وجو د اگزمای ثانویه عاملی برای
ل با عوارض جانبی در سیستم عصبی
د کرد :گا 
تشخیص بروز گالها است ،تاکی 
مرکزی ،دارای شیوع جهانی است و دو تا چهار هفته پس از درمان نیز احتمال
باقی ماندن ضایعات پوستی و خارش مشاهده میشود.
دکتر داریوش دائر با اشاره به اینکه 300میلیون نفر در سراسر جهان به گال مبتال هستند
شدار
و این بیماری دارای شیوع و گسترش جهانی است ،گفت :گال از جمله بثورات خار 
است که توسط نوعی مایت ایجا د میشو د و باعث بروز مشکالت و عوارضی از قبیل عفونت
ثانویهمیشود.
وی اضافه کرد :طی چن د ساعت یا چن د روز بع د از ابتال به گالها ،افرا د با خارش مواجه
میشون د که این رون د در شب شدیدتر است و در اکثر موار د تنه و اندامها را به جز سر درگیر
میکند .همچنین از دیگر عالیم تشخیص گالها ،نقبها است که به شکل شکافهایی
نامنظم و خاکستری رنگ ،بین انگشتان ،بر روی مچها ،چین بازو ،باسن ،نواحی تناسلی و
رو و پشت پا دیده میشود.
این متخصص پوست و مو با بیان اینکه گاهی به رغم ریشه کن شدن مایت (عامل
شدار
بیماری گال) ،ندولها تا چندین هفته پایدار میمانند ،تصریح کرد :پاپولهای خار 
و سرخ رنگ بر روی تنه و اندامها که قابل اشتباه با کهیر یا درماتیت هستند ،تاولها و
پوستولهایی (دانههای ریزی که پوسته پوسته میشوند) بر کف دستها و پاها که در
شیرخواران مشاهده میشود ،بروز سلولیت به شکل تورم و سرخی دردناک همراه با تب از
دیگر عالیم بروز گال است.
وی یادآور شد :یافتن نقبها بر لبههای انگشتان و کنارههای دستها و پاها و مشاهده بروز
مکرر ندولها یا اگزمای ثانویه از روشهای تشخیصی بروز گال است .بنابراین درمان خانواده
و کسانی که در تماس فیزیکی با بیمار هستند ،الزامی است .به صورتی که بای د دارو در سر
تا پا شیرخواران و نوپایان و از گردن به پایین بالغین استفاده شو د و در طول شب باقی بماند.
این متخصص پوست و مو در پایان با اشاره به اینکه بای د دارو به کمک مسواک به زیر
ناخنها رسانده شو د و نواحی بین انگشتان ،بین باسن و ناف فراموش نشود ،گفت :احتمال
باقی ماندن ضایعات پوستی و خارش دو تا چهار هفته پس از درمان وجو د دار د و احتمال
جذب سیتمیک و عوارض جانبی سیستم عصبی مرکزی نیز مشاهده شده است .همچنین
تجویز آنتی بیوتیک در شرایط وجو د عفونت ثانویه انجام میشود.

والدین با چینش مناسب آپارتمان از
شکستگیهایکودکانپیشگیرینمایند

د کودکان در آپارتمان
یک متخصص ارتوپدی با بیان اینکه بیش از  80درص 
دگفت:باتوجهبهچینشمناسبمیتوانازشکستگیهای
فوتبالبازیمیکنن 
کودکان در اثر برخور د با بخش های مختلف خانه پیشگیری نمو د .
دکتر فیروز م ددی متخصص ارتوپدی با بیان اینکه نتایج تحقیقات همکاران نشان داده
که بیش از  80درص د کودکان در آپارتمان فوتبال بازی میکنن د که در موار د بسیاری
مشکالتی از جمله شکستگی های استخوانی و حوادث متع د د بروز می کند ،گفت  :فعالیت
در فضاهای آپارتمانی معضالتی دار د که میتوان د برای کودکان خطرآفرین باشد.
وی با اشاره به کمبو د فضاهای شهری و عمومی برای همه به ویژه کودکان اظهار کر د :
والدین بای د توجه داشته باشن د که در طراحی داخل آپارتمان فقط به سلیقه خو د اهمیت
نداده و بلورجات و قسمت های زاویه دار  ،داخل خانه را برای تحرکت کودکان مور د توجه
قرار دهن د  .این متخصص ارتوپ د ادامه دا د  :عالوه بر توجه بر فضای تحرک کودکان  ،لباس
مناسب از دیگر مواردی است که میتوان د از آسیب بیشتر به کودکان جلوگیری نمای د که
پوشاندن پیراهن آستین بلن د و شلوار میتوان د در صورت زمین خوردن کودکان از آسیب
بیشترپیشگیرینماید.
وی با بیان اینکه توجه به بیمه از جمله ضروریات هر خانواده است یادآور ش د  :بر اساس
مشاهدهمهمتریندلیلمراجعاتبهشکستهبندیهایسنتی،هزینهکمتراستکهتوجه
به بیمه میتوان د بخشی از این موار د را کاهش ده د و درنهایت راه کنار گذاشتن شکسته
بندی ها این است که پزشک به اندازه کافی و قوی داشته باشیم.
دکتر م ددی با بیان اینکه خانوارهای شهرنشین بای د  15درص د کل درآم د خو د را برای
سکونت  15 ،درص د را جهت خوراک و  70درص د را صرف تکامل نماین د اظهار کر د  :بیمه
های تکمیلی از جمله موار د هزینه های تکامل است که امیدواریم در آینده به جای بیمه
های شرکتی  ،اداره کل بیمه داشته باشیم.

تولید نخ از زبالههای کشتارگاه

د نخ شدند.
محققان سوئیسی با استفاده از زباله های کشتارگاه موفق به تولی 
محققان موسسه تحقیقاتی  ETHدر زوریخ سوئیس از زباله های حیوانی کشتارگاه ها که
شامل موادی مانن د پوست ،استخوان یا گوشت می شو د برای تولی د نخ استفاده کرده اند.
محققان در چندین مرحله ،کالژن این موا د را خارج کرده و ماده حاصل شده ژلی مایع خواهد
بود .سپس ژل گرما دیده و حاللی با نام  isopropylبه آن اضافه می شود .پروتئین هایی که در
کالژن وجو د دارند ،در انتهای حالل افزوده شده ته نشین می شوند .در مرحله بعدی ،پروتئین
های ته نشین شده با استفاده از سرنگ به الیاف تبدیل می شوند .در نهایت این رشته ها وارد
ظرفی از اتانول می شون د تا شبیه به نخ شوند .محققان سوئیسی این رشته های نخی را در درون
ماده ای با نام «فرمالدئید» فرو می برن د تا الیاف نه تنها از استحکام باالیی برخوردار شون د بلکه در
زمان تولی د پارچه نیز تار و پو د آن به خوبی در کنار یکدیگر قرار بگیرند .محصول نهایی این فرآیند
مرغوب بوده و از قابلیت شست و شو نیز برخوردار است .در قرن ۱۹میالدی ،محققان با استفاده از
موا د ژالتینی موفق به ساخت الیاف مصنوعی شده بودن د که به نسبت نخ های پشمی نه تنها ارزان
تر بودن د بلکه حساسیت زا نیز نبودن د و اکنون محققان سوئیسی با استفاده از زباله های کشتارگاه
ها موفق به ساخت نخی شده ان د که می توان د جایگزین سایر الیاف شود.

پوکی استخوان در خاموشی میشکند

پوکی استخوان یا استئوپروز طبق تعریف انجمن ملی بهداشت ،یک اختالل
د و فر د را در معرض خطر
اسکلتی است که بیشتر در دوران کهنسالی بروز میکن 
شکستگی قرار میدهد .از اولین نشانههای پوکی استخوان مراجعه بیمار با اظهار
در د در اکثر نقاط بدن ،ضعف در اندام و در د کلی بدن است.
در واقع اهمیت پیشگیری از پوکی استخوان به اندازهای زیا د است که سازمان بهداشت
جهانی ( )WHOروز  29مهر ( 20اکتبر) را به عنوان روز جهانی بیماری پوکی استخوان
نامگذاری کرده است.
اندامهاییکهباپوکیاستخوانمیشکنند
یک متخصص ارتوپ د با تشریح رون د تاثیرگذاری پوکی استخوان بر سالمت فر د گفت:
بیشترین خطر شکستگی در بیماری پوکی استخوان ،متوجه رانها ،لگن ،مهرهها و ساعد
است.
محم د فکور اظهار کرد :استئوپروز شایعترین بیماری متابولیک استخوانی و یک بیماری
همهگیر در جمعیت است .این بیماری یک عامل خطرساز مهم است و موجب تحمیل
هزینههای اضافی به جامعه میشود.
این متخصص ارتوپ د افزود :پوکی استخوان با کاهش توده استخوانی و به هم خودرن
تشکیالتساختمانیبافتاستخوانمشخصمیشود.
وی ادامه داد :بیشترین خطر شکستگی در پوکی استخوان متوجه رانها ،لگن ،مهرهها و
ساع د است .شکستگیهای ران و نیز فقرات میتوان د با ایجا د درد ،محدودیت فیزیکی و اجبار
به تغییراتی در شیوه زندگی ،مشکالت روانی عم دهای برای فر د در پی داشته باشد.
فکور عنوان کرد :فراین د تخریب استخوانی و تشکیل استخوان جدی د به جای آنکه سالمت
سیستماسکلتیراحفظکند،نوعیمکانیسمحفاظتیوپیشگیریکنندهمداوماستکهدر
جریان آن استخوان قدیمی ،تخریب و به جای آن استخوان جدی د ساخته میشود.
پوکی استخوان ،بیماری بی سرو صدا
تغذیه نقش مهمی در بروز یا پیشگیری از پوکی استخوان دارد .در واقع افرادی که کلسیم
کافی در رژیم غذایی آنها وجو د ندار د و یا ویتامین دی کافی دریافت نمیکنند ،در معرض
ابتال به این بیماری هستند.
یک متخصص تغذیه در این زمینه به خبرنگار ایسنای خوزستان گفت :کلسیم و ویتامین
دی مهمترین منابع مور د نیاز در پیشگیری از بیماری پوکی استخوان هستند.
مجی د کاراندیش اظهار کرد :بیماری پوکی استخوان یکی از قاتالن خاموش محسوب
میشو د زیرا عالمت مشخصی ندار د و معموال تا زمانی که عارضه جدی مانن د شکستگی
استخوان رخ ندهد ،ممکن است فر د بیمار اصال اطالعی از بیماری خو د نداشته باشد.
این متخصص تغذیه با اشاره به علل پوکی استخوان عنوان کرد :مهمترین علل پوکی
استخوان ،کمبو د جذب کلسیم و ویتامین دی است .اگر در سالهای کودکی و نوجوانی که
مهمترین زمان استخوانسازی است؛ به دلیل رژیم غذایی نامناسب ،کلسیم و ویتامین دی
کافی به بدن نرسد ،ابتال به پوکی استخوان را در پی خواه د داشت.
کاراندیش افزود :مصرف زیا د منابع غذایی حیوانی مانن د گوشت یا مصرف زیا د قهوه و
نوشیدنیهای الکلی موجب افزایش دفع کلسیم از طریق ادرار و در نهایت پوکی استخوان
میشود.
این متخصص تغذیه با اشاره به تقسیمبندی موا د غدایی گفت :موا د غذایی به گروههای
مختلف نان و غالت ،سبزیها ،میوهها ،شیر و لبنیات ،گوشت و تخممرغ و گروه روغنها و
چربیها تقسیم میشود .بنا بر این تقسیمبندی بای د انرژی و موا د غذایی مور د نیاز را به میزان
کافی ،متعادل و متنوع از گروههای مختلف به بدن رساند.
وی بیان کرد :با مصرف سبزیها میتوان مقدار مور د نیاز ویتامینها ،امالح معدنی و
فیبرهای گیاهی را دریافت کرد .یکی از گروههای مهم در جلوگیری از پوکی استخوان،
گروه غذایی شیر و لبنیات است که به دلیل دارا بودن غنیترین منبع غذایی کلسیم نقش
عم دهای در پیشگیری از پوکی استخوان دار د ولی متاسفانه به دالیل مختلف ،مصرف این
گروه غذایی در کشور ما کافی نیست ،به ویژه در سالهایی که فراین د استخوانسازی در حال
انجام و استخوانها در حال شکلگیری است.
کاراندیش افزود :یک فر د بزرگسال با وضعیت و وزن متعادل ،روزانه به یک هزار میلیگرم
کلسیم نیاز دارد .قابل تذکر است که در صورت کم شدن مصرف کلسیم ،نمیتوان میزان
کافی آن را از طریق سایر گروههای غذایی دریافت کر د که در این صورت ممکن است فرد
مجبور شو د برای دریافت میزان کافی کلسیم مقدار زیادی غذا بخور د و چاق شو د که چاقی،
خو د یک بیماری محسوب میشود.
وی با اشاره به متنوع بودن گروه گوشتها اضافه کرد :گروه گوشتها شامل گوشت قرمز و
گوشت سفی د مانن د مرغ و ماهی ،تخممرغ ،پنیر و حبوبات است؛ بدین ترتیب الزم نیست
برای دریافت کافی پروتئین صرفا مقدار زیادی گوشت قرمز مصرف شود.
این متخصص تغذیه با اشاره به اهمیت ویتامین دی در پیشگیری از پوکی استخوان بیان

توسط مخترع ایرانی؛ جایگزین عصا و واکر ساخته شد

یک مخترع ایرانی موفق به ساخت دستگاهی به
د که ناتوانان حرکتی می توانند
جای عصا و واکر ش 
بدون نیاز به فر د دیگری ،به وسیله آن حتی به استخر
بروند.
مصطفی اعلمی دوست ،مخترع دستگاه «پایار یا دستگاه
کمک به کم توانان و ناتوانان حرکتی» گفت :مشکالت
فیزیکی ناشی از شکستگی پا و سکته های ناقص مغزی
باعث کم شدن توان حرکتی پا شده که در دراز مدت تحلیل
ماهیچه های کمر ،ران و ساق را در پی دارد .این شرایط
زمینه زمینگیر شدن افرا د آسیب دیده یا مسن را فراهم
می کند.
وی با بیان اینکه این مشکل باعث ایجا د مزاحمت برای
فر د و اطرافیانش می شود ،اظهار داشت :افرا د مبتال به
مشکالت حرکتی که قادر به راه رفتن و ایستادن نیستند
همواره نیاز به کمک دارند .این افرا د از وسایل موجو د مانند
عصا و واکر استفاده می کنن د ولی فر د با استفاده از اینها،
فقط می توان د راه برو د و انجام فعالیت های دیگر برای وی
محیا نمی شود.
اعلمی دوست ادامه داد :در عین حال افرادی که ضعف
حرکتی در ناحیه دست نیز دارن د نمی توانن د این وسایل را با
دست گرفته و روی پا بایستند.
وی با اشاره به ویژگی های دستگاه کمک کننده به افراد
ناتوان حرکتی(پایار) ،افزود :با استفاده از این دستگاه ،فرد
آسیب دیده می توان د به تنهایی روی پا برخاسته یا حتی
مسیری را بدون نیاز به کمک طی کند.
وی عنوان کرد :عالوه بر اینها ،بیمار می توان د بسیاری از

حرکاتی که در حالت ایستاده قادر به انجام نیست (استحمام
کردن) را به تنهایی انجام دهد ،چراکه این وسیله ،نگه دارنده
فر د ناتوان حرکتی بوده و برای وی امکان قرارگرفتن در
حالت کامال ایستاده یا نشسته را به راحتی و بدون نیاز به
کمک یک فر د دیگر فراهم می کند.
به گفته اعلمی دوست ،با کمک این وسیله نیاز م ددجو
به افرا د و نزدیکانش جهت بهبو د و همچنین رفت و آم د در
داخل منزل مانن د استفاده از سرویس بهداشتی و حمام به
حداقل رسیده و فر د توانایی خو د را با استفاده از این دستگاه
می بین د و حضور خو د را باور می کند.
وی خاطرنشان کرد :برای بهبو د افرادی که با مشکالت
حرکتی در حالت ایستاده مواجه هستن د نیاز به استفاده
از فضای استخرهای آب گرم یا فضاهای عمومی با کمک
چندین نفر است که استفاده از این اختراع نیازمندی به
نیروی انسانی را کمتر می کن د و بیمار می توان د زودتر بهبود
یابد .وی تاکی د داشت :همچنین برای افرادی که برای مدت
طوالنی به علت مشکالت حرکتی قادر به ایستادن به تنهایی
نیستند ،استفاده از این دستگاه و انجام حرکاتی ساده ،مانع
از ابتال به بیماری زخم بستر و ضعف عضالنی می شود.
اعلمی دوست یادآورشد :با استفاده از این دستگاه افراد
کهنسال یا افرادی که دچار سکته مغزی ناقص شده ان د و
یا به هر علت دچار عوارض نخاعی شده ان د می توانن د کلیه
امور شخصی و غیره که نیاز به حرکتی مانن د ایستادن و راه
رفتن و حفظ تعادل دار د را بدون نیاز به کمک دیگران در
محل زندگی خو د انجام دهند.
وی با بیان اینکه دستگاه پایار ضمن باال و پایین بردن

طراحی نخستین ریبوزوم مصنوعی دنیا

دانشمندان دانشگاه ایلینویز در شیکاگو و دانشگاه نورثوسترن نوعی ریبوزوم
د و تمامی
د اجزای سلولی واقعی کار میکن 
د که تقریبا مانن 
را مهندسی کر دهان 
د میکند.
پروتئینها و آنزیمهای درون سلول را تولی 
این ریبوزوم مهندسیشده ،تولی د داروها و نسل جدیدی از موا د زیستی را ممکن ساخته و
یدهد.
درک بهتری از چگونگی عملکر د ریبوزوم ارائه م 
ریبوزمها از اندامکهای بدون غشای سیتوپالسمی در همه یاختههای پروکاریوتی هستند
که در سال  1983بوسیله پاال د کشف ش دهاند .این اندامکها را دانههای پاال د نیز مینامند .از
آنجا که سنتز پروتئینها بوسیله ریبوزومها صورت میگیرد ،اهمیت زیادی دارند .ریبوزومها
ذراتی کم و بیش کروی و متراکم نسبت به الکترونها هستن د که قطرشان از  40تا حدو د 300
آنگستروممیرسد.

ریبوزوم مصنوعی موسوم به  Ribo-Tرا میتوان در آزمایشگاه برای انجام فعالیتهایی
دستکاری کر د که ریبوزوم طبیعی قادر به انجام آنها نیست .زمانی که یک سلول ،پروتئینی
را تولی د میکن د پیامرسان آرانای از دیانای نسخهبرداری میشود.
دو زیرواح د ریبوزوم بر روی  mRNAجمع میشون د تا واح د عملیاتی را تشکیل دهن د و
این واح د پروتئین را در فرآیندی موسوم به تبدیل ( )translationمونتاژ میکنند.
زمانی که مولکول پروتئینی تکمیل شد ،زیرواحدهای ریبوزوم که هر دوی آنها از پروتئین
و آرانای تشکیل ش دهاند ،از یکدیگر جدا میشوند.
کارخانه پروتئینساز جدی د نویدی برای بسط ک د ژنتیکی در شیوههای انقالبی و
منحصربهفر د است و فرصتهای مهیجی در زیستشناسی مصنوعی و مهندسی مولکولی
یدهد.
زیستی ارائه م 

رباتی که روی آب راه میرود

دانشمندان موفق به ساخت نوعی ربات مینیاتوری
د برخی حشرات
د که قادر است به آسانی مانن 
شدن 
روی آب راه رفته و حتی از روی آب بپرد.
بر اساس مطالعات انجام شده توسط گروهی از دانشمندان
روی دستهای از حشرات موسوم به آبپیمایان ،اطالعات فنی
الزم برای ساخت ربات سبک وزن بدست آمده است.
دانشمندان معتقدن د که با توسعه علوم رباتیک و مطالعات

کرد :مهمترین راه جذب ویتامین دی ،قرار گرفتن پوست در برابر نور خورشی د است .قرار
داشتن پیشسازهای ویتامین دی در پوست موجب میشو د این ویتامین به طور فعال درآمده
و فراین د جذب کلسیم را افزایش ده د اما متاسفانه در استان خوزستان به دلیل گرمای زیاد،
معموال افرا د از مقابل نور خورشی د قرار گرفتن پرهیز میکنند.
وی افزود :ویتامین دی در زرده تخممرغ و موا د غذایی حیوانی مانن د گوشتها وجو د دارد
ولی بیشتر از این در موا د غذایی در نور خورشی د وجو د دارد.
کاراندیش با اشاره به مکملهای غذایی عنوان کرد :مکملهای غذایی معموال به صورت تک،
وجو د دارند .الزم است مصرف مکملها حتما با تجویز پزشک متخصص تغذیه باش د و در غیر
این صورت میتوان د عوارضی را برای فر د به دنبال داشته باشد.
نقش ورزش در پیشگیری از پوکی استخوان
تحرک بدنی و ورزش موجب استحکام استخوانها در هر سنی میشو د و عدم تحرک و
استراحت زیا د نیز تحلیل استخوانها و پوکی آن را در پی خواه د داشت.
در واقع استخوان ،یک بافت زنده است .در بافت استخوانی سلولهایی وجو د دارن د که
مداوم استخوان نو میسازن د و در کنار آن سلولهایی هم هستن د که استخوان را جذب
میکنند .فعالیت همزمان این دو دسته سلول موجب میشو د که بافت استخوان به طور
مرتب نو شود .انجام ورزشهای بدنی مستمر موجب میشو د که استخوانها همیشه در
معرض نیروهای وار د از جاذبه زمین و عضالت متصل به آنها قرار گیرد .این نیروها سلولهای
استخوان را به نحوی تحریک میکنن د تا در مجموع استخوان بیشتری ساخته شده و تراکم
بافتاستخوانیبیشترشود.
عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی شهی د چمران اهواز در این زمینه گفت :در صورت
تمایل به داشتن استخوانهایی قوی ،بای د از آنها استفاده کرد.
دکتر مسعو د اظهار کرد :فشارهای وار د شده به استخوان ناشی از ورزشهای ایزومتریک و
پویا موجب افزایش میزان جذب کلسیم در استخوانها و سختتر و مستحکمتر شدن آنها
میشود.
این مدرس دانشگاه افزود :بهترین نوع ورزش برای تحریک رش د استخوان ،فعالیتی است
که بر تمام استخوانهای بدن اثرگذار باشد .تمامی استخوانها به هر فشاری که به آن وارد
یدهند .در واقع هنگامی که استخوان احساس فشار کن د یا از یک
میشو د واکنش نشان م 
فعالیت برانگیخته شود ،تمایل بیشتری به محکمتر شدن پیدا میکن د و بدن را مجبور به
ساختناستخوانهایبیشتریمیکند.
وی با اشاره به ورزشهایی که در پیشگیری از پوکی استخوان موثرند ،گفت :ورزشهایی
که در آنها عضالت بزرگ بدن درگیر میشون د مانن د پیا دهروی ،دویدن ،ژیمناستیک و نیز
ورزشهای تیمی و راکتی تاثیر زیادی در پیشگیری از پوکی استخوان دارن د در حالی که
ورزشهایی مانن د شنا ،دوچرخهسواری و قایقرانی که در آنها نیروی وزنی زیادی به استخوانها
وار د نمیشود ،تاثیر زیادی در افزایش تراکم استخوانها نخواه د داشت.
نیکبخت ادامه داد :ورزشهای ایستاده موجب میشون د تا نیروی وزن بدن ،استخوانهای
ستون مهره ،لگن و اندامهای تحتانی تحت تاثیر قرار گیرند .استخوان در قسمتهایی که به
آن نیروی بیشتری وار د میشو د قویتر خواه د ش د و اگر نیرو یا کششی به آن وار د نشو د به
یدهد ،به همین علت کسانی که به علت بیماری مزمن ،مدت
تدریج تراکم خو د را از دست م 
زیادی در بستر استراحت میکنن د و یا کسانی که در فضا مدت زیادی در حالت بیوزنی قرار
میگیرند،دچاربیماریپوکیاستخوانمیشوند.
وی با اشاره به افرادی که بیشتر در معرض پوکی استخوان قرار دارند ،عنوان کرد :توقف
ترشح هورمونهای زنانه یا استروژن که نقش مهمی در استحکام استخوانها ایفا میکند،
موجب میشو د عارضه پوکی استخوان شیوع زیادی در خانمها پس از یائسگی داشته باشد.
با داشتن یک برنامه غذایی درست شامل رژیم غذایی مناسب و ورزش کافی در سنین
کودکی و نوجوانی میتوان از ابتال به پوکی استخوان جلوگیری کرد .همانطور که برای موارد
مختلف در زندگی خو د برنامهریزی میکنیم ،بای د برای سالم بودن در بزرگسالی و به ویژه در
امان بودن از بیماری پوکی استخوان از سالهای کودکی و نوجوانی که استخوانها در حال
شکلگیریهستند،برنامهریزیشود.
بهترین زمان برای تقویت استخوانهای بدن  10تا  20سالگی است .استخوانها در این
سالها قویتر میشون د ولی در سالهای بع د از سی سالگی تراکم استخوانهای بدن شروع
به کاهش میکند .حفظ تراکم استخوان برای زنان اهمیت بیشتری نسبت به مردان دارد
زیرا تراکم استخوانهای آنها نسبت به مردان در سن پایینتری آغاز به کاهش میکند.
بر اساس آمار اعالم شده مرکز پژوهشهای پوکی استخوان در کشور ،در سال  80باالی
 15.5درص د افرا د به پوکی استخوان دچار بو دهان د که این رقم در سال  90با رش د  2.2برابری
از  15.5به  34درص د افزایش یافته است .در سال  91میزان شکستگیهای استخوان لگن
خاصره در ایران  51هزار مور د بوده و حدو د  50درص د جمعیت مور د آسیب ،تا آخر عمر
زمین گیر شدند.

بیشتر درباره گونههای طبیعی میتوان ربات گونههای
نادرتری از جانداران مثل ستارهدریایی و یا حتی اختاپوس
را نیز ساخت.
بسیاری از کارشناسان صنایع رباتیک در مور د قابلیتهای
این ربات افزودند :به طور کلی ساخت رباتهایی که قادر به
راه رفتن و پریدن باشن د به فناوری باالیی نیاز ندارد ،اما این
ربات قادر است تا عالوه بر راه رفتن بر سطح آب بدون فرو

رفتنبپرد.
در واقع هنگام عمل پرش نیروی خالف جهت به سطح
زیرین منتقل میشو د که در این دستاور د بدون هیچگونه
تداخل و پارگی در سطح آب عمل پریدن به آرامی انجام
میشود.
دانشمندان در مور د مراحل مطالعه بر روی قابلیت راهرفتن
روی آب برخی حشرات افزودند :برای مطالعه بر روی حرکات
شگفتانگیز این حشرات در محیط آزمایشگاه یک سطح
پوشیده از آب را آماده کردیم ،سپس با تهیه نور کافی از
دوربینهایپرسرعتبرایفیلمبرداریاستفادهکردیم.
محققان پس از مشاهده رفتار حشرات آبزی دریافتن د که
این جانداران با حرکات منحصر به فر د پا و قرار دادن پاها
به صورت مورب روی سطح آب مانع از فرو رفتن در آب
میشوند.
به عبارتی آنها قادرن د تا وزن بدن خو د را طوری روی پاها
تقسیم کنن د که از غرق شدن در آب جلوگیری شود.
پژوهشگران پس از اندازهگیری میزان فشار وارده به سطح
آب توسط حشرات اقدام به شبیهسازی شرایط موجو د بر
روی یک ربات مینیاتوری کردن د که قادر است حرکات
حشرات را تقلی د کرده و مانن د آنها از روی آب عمل پریدن
را انجام دهد.

نشانههای کم خونی را بشناسید

کمبو د خون روی کار شما یا انجام تکالیف درسیتان تأثیرگذار است .بنابر این
بهتر است که به این بیماری توجه کنید.
طبق تالش محققان در دانشک دهی پزشکی بیمارستان سنت جورج ،کاهش تعداد
گلبولهای قرمز در خون باعث کمخونی میشو د این بیماری دالیل مختلفی دار د که
مهمترین آنها کمبو د آهن در بدن است در این حالت ممکن است رنگ پوستتان طبیعی
باش د ولی لبهای شما کمرنگتر و پوست شما بیحال و خسته باش د از مهمترین نشانههای
کمخونی میتوان به این نشانهها اشاره کرد :به پوست خو د دقت کنی د آیا پوسستان رنگ
پریده است؟ در حالت کمخونی ،حتی اگر رنگ پوستتان معمولی باشد ،ولی لبهای شما،
کمرنگتر از ح د طبیعی است و پوست شما بیحال و خسته میباشد.آیا همیشه احساس
خستگی و بیحالی میکنید؟اینها از عالئم شایع کمخونی است.
آیا مبتال به یبوست ش دهاید؟ این هم یکی از عالئم اولیه کمخونی است و بدون هیچ
تغییری در عادت غذایی به وجو د میآی د یعنی مث ً
ال بدون کاهش مصرف میوه و سبزی،
دچار یبوست میشوید .آیا تمرکز فکری برای شما سخت شده است؟ این مسئله روی کار
شما یا انجام تکالیف درسی شما تأثیرگذار است .آیا دوست داری د که موا د عجیب و قریبی
که خوراکی نیستند ،بخورید؟ مثل خاک یا کاغذ ،چنین حالتی "پیکا" نام دار د به حاالت
روحی و روانی خو د دقت کنی د کمخونی میتوان د باعث ایجا د احساس افسردگی در شما
شود .آیا احساس تنگی نفس دارید؟ گلبولهای قرمز خون بخش حیاتی فرآین د تنفس
یدهن د و این عالمت در کمخونی متوسط تا شدی د بروز میکند .آیا احساس
را تشکیل م 
میکنی د که انگشتان دست و پای شما همیشه سر د هستند؟
این حالت ،دلیل کاهش جریان خون در انگشتان دست و پا،در اثر کمخونی اتفاق میافتد.
آیا احساس ضعف یا سرگیجه دارید؟ در کمخونی شدید ،هنگام برخاستن از رختخواب
احساس ضعف زیادی داری د و یا هنگام بلن د شدن از جایتان ،احساس سرگیجه میکنید.
د هشدار مهم :اگر به طور ناگهانی ،زخمهایی روی زبان یا دهانتان پیدا شد ،اگر
چن 
یده د که دچار کمخونی
خان م هستی د و یک مرتبه دچار قطع قاعدگی شدید ،نشان م 
هستید .اگر بیشتر اوقات غذای فرآورده شده و آماده بخوری د ،یا بعضی وع دههای غذایی
را از برنامه غذاییتان حذف کنی د یا ریزهخواری داشته باشی د یا از همه گروههای غذایی
استفاده نکنی د ممکن است که آهن و سایر موا د مغذی را به مقدار کافی دریافت نکنید
در این صورت اگر عالئم ذکر شده در باال را داشتی د احتماالً دچار کمخونی هستی د تنها
راه تشخیص کمخونی ،دادن آزمایش خون است اگر فکر میکنی د که دچار کمخونی
هستی د حتما به پزشک مراجعه کنید .اگر به کمخونی خو د شک دارید ،هرگز مقادیر باالی
مکملهای آهن را مصرف نکنی د زیرا دریافت مقادیر زیا د آهن مسمومیتزا است.

ضرورت استفاده از سمعک با کاهش 40
درصدی شنوایی

استفاده نکردن افرا د کم شنوا از سمعک باعث جدایی آنها از خانواده و جامعه
میگر دد.
دکتر محمدرضا عمرانی متخصص گوش و حلق و بینی گفت :سمعک یک وسیلهی
کمک شنوایی است که در هنگامیکه شنوایی افراد ،به ویژه بزرگساالن40درصدکاهش پیدا
میکند ،بکار میرو د البته گاهی کمتر از میزان نیز به ویژه در کودکان که نیازمن د آموزش
و زبانآموزی هستن د و مهارتهای شناختی مغزشان وابسته به شنیدن است ،مدنظر قرار
میگیرد .وی ادامه داد :سمعکها به خودی خو د همانن د یک عینک میباشن د و امکان
اینکه با بکاربردن منظم شنوایی را کم کن د وجو د ندار د زیرا این بدن خو د فر د است که به
دلیل خاصی دچار کم شنوایی گردیده است و امکان آن وجو د دار د که این کم شنوایی در
فر د ادامه پیدا کند ،بنابراین گذاشتن سمعک همانن د وابستگی به مفهوم ناخوشاین د به فرد
یدهد .عمرانی گفت :خواهشمندم که اگر فردی دچار کم شنوایی است ،برای اینکه آن
نم 
فر د از خانواده و از جامعه جدا نشود ،به هنگام نیاز از سمعک استفاده کن د زیرا این فر د در
صورت استفاده نکردن از سمعک یا صحبتهای فر د مقابل را بطور کامل نمیشنو د و یا
اینکه میزان کمی از صحبتها را میشون د و این فرجام خوبی نخواه د داشت و سب جدایی
فر د از خانواده و جامعه و درنهایت سبب افسردگی وی میگر دد .وی به انواع مدل سمعک
اشاره کر د و گفت :م دلهای سا دهای که انرژی را منتقل میکنند ،م دلهای دیجیتال که
تحریکهای رایانهای دارن د و م دلهای هوشمن د که سعی میکنن د صداهای ناخوشایند
را جدا کنند .متخصص گوش و حلق و بینی خاطرنشان کرد :اندازهی سمعک مدنظر
بسیاری از افرا د میباش د که طبق اندازه به چن د مدل تقسیم میشوند )1:سمعکی که به
مرکز دا دهپردازی و انرژیزایی آن در جیب قرار میگیر د و سمعک جیبی نامیده میشود
و در گذشته ساخته گردیده )2 .سمعکهای پشت گوشی که انرژی صوتی را میگیرند
و به درون کانال گوش منتقل میکنن د  )3سمعکهای درون گوشی که در داخل گوش
قرار میگیرن د  )4سمعکهای داخل مجرا که بسیار کوچک میباشند .وی در پایان گفت:
هر چقدر اندازهی سمعک کوچکتر باشد ،دی د کمتری دار د ولی امکان اینکه بتوانن د انرژی
صوتی را منتقل کنند ،پیچی دهتر میشود ،به همین علت خواهشمندم که افرا د نیازمند
سمعکدراستفادهازکوچکترینسمعکپافشارینکنن دوبههمکارانشنواییسنجاعتماد
کنن د تا متناسب با کم شنوایی سمعک را انتخاب کنند.

استرس تبخال را خطرناک میکند

بیمار و قرار دادن وی در حالت کم وزنی می توان د با سرعت
متناسب برای پیاده روی یک فر د سالم ،به جلو و عقب
حرکت کند ،گفت :این سرعت تقریبا معادل پنج کیلومتر
بر ساعت است که برای اجرای این امر از دو موتور الکتریکی
کوچک و قدرتمن د استفاده شده است.
به گفته مخترع دستگاه پایار ،این دستگاه قابلیت تا شدن
و حمل آسان بخاطر وزن کم و ابعا د کوچک (در زمان
تاشدن) را دار د و به راحتی در صندوق عقب خودرو شخصی
و خودروهای مسافرتی قرار می گیر د و بدون هزینهای اضافی
برای کهنساالن و معلوالن قابل حمل است.

تشخیص چهره در تاریکی مطلق
با فناوری جدید

دانشمندان علوم رایانه در موسسه فناوری کارلسروهه آلمان شیو ه جدیدی ارائه
د که هزاران تصویر مادونقرمز از صورت یک شخص را تحلیل کرده و سپس
دا دهان 
آنها را با هزاران تصویرگرفتهشده در نور روز مقایسه میکند.
مقایسهها توسط یک برنامه رایانهای انجام میشو د که با استفاده از یک سیستم شبکه عصبی
عمیق کار میکن د و این شبکه کارکر د ذهن انسان را تقلی د میکند.
در آزمایشات انجامشده ،این شبکه  4585تصویر گرفته شده را در هر دو نور مادونقرمز و نور
مرئی تحلیل کر د و ظرف فقط  35میلیثانیه بین آنها تناظر برقرار کرد.
با این حال ،روش ارائهشده خالی از نقطهضعف نیست زیرا مانن د تصاویر نور روزانه از صورت
یک شخص ،تصاویر مادونقرمز میتوانن د در محیط تغییر کنند.
در مطالعه انجام شده 4585 ،تصویر نمایانگر  82فر د بودن د و گرچه سرعت رایانه باال بود،
فعالیت آن فقط 80درص د دقیق بو د و فقط زمانی بهترین عملکر د را داشت که تصاویر نور مرئی
زیادی برای مقایسه با تصاویر گرفتهشده در نور مادونقرمز وجو د داشتند.
حتی در مواردی که فقط یک تصویر گرفتهشده در نور مرئی وجو د داشت ،دقت سیستم
تا  55درص د افت کرد.
با این حال دانشمندان معتقدن د با داشتن پایگاه داده بزرگتر و شبکههای قدرتمندتر ،دقت
این مطالعات باالتر میرود.
آژانسهای نظامی و پزشکی قانونی از مشتریان عالقهمن د به این فناوری خواهن د بود.

د و استرس زیا د موجب عودکردن و در مواردی موجب خطرناک
آفتاب شدی 
شدنتبخالمیشود.
دکتر احسانی متخصص پوست و مو گفت :عامل تبخال یک نوع ویروس میباش د که از
فردی به فر د دیگر منتقل میشو د و باعث ایجا د لکههای آبدار در پوست میشود.
وی ادامه داد :این ویروس زیرپوست باقی مانده و به اصطالح پنهان میشو د و هر چند
وقت یکبار ظاهر میشود .وی در مور د تفاوت تبخال با آفت گفت :آفت بهصورت یک زخم
در دهان ایجا د میشو د ولی معموال تبخال کمتر در دهان ایجا د میشود .همچنین آفت
ضایعات بزرگتری دار د و معموال نه همیشه بهصورت زخمهای دهانی آشکار میشو د اما
مواد غذایی
تبخال بهصورت توده آبدار بروز میکند .وی ادامه داد :بطورکلی خوراکی یا 
خاصی برای جلوگیری از بروز تبخال نداریم و تنها راه آن ،افزایش ایمنی بدن است که
یدهد .وی در مور د داروهای موثر در این زمینه گفت :داروهای
احتمال بروز آن را کاهش م 
ض د تبخال مانن د آسیکووی د و واالسیکلوی د استفاده میشو د که ض د تبخال است و مورد
استفاده قرار میگیر د اما درمان قطعی گاهی اوقات وجو د ندار د چون عامل آن نوعی ویروس
است .وی در پایان گفت :معموال اولین بار بروز تبخال خطرناک است و بخصوص در نواحی
گوش و چشم ممکن است موجب عوارض ناگواری شود.

در تابستان چگونه از ریزش مو جلوگیری کنیم؟

د قارچها و میکروبهای بیمایزا در فصل تابستان افزایش
تعریق ،رش 
مییابدکه منجر به ریزش مو میشود.
صداقتپیشه متخصص پوست و مو اظهار داشت :گرمای زیا د در تابستان منجر به تعریق و
رطوبت روی پوست میشود ،که این عوامل زمینهساز رش د قارچها و میکروبهای بیماریزا
است .وی ادامه داد :یک تفاوت اصلی بین فصل زمستان و تابستان وجو د گرمای بیشتر در
تابستان است که رش د بیماریهای قارچی در محیطهای مرطوب افزایش مییابد ،بنابراین
در فصل تابستان شرایط انتقال از فردی به فر د دیگر و مبتال شدن به بمیاریهای قارچی
و انگلها فراهم است .صداقت پیشه اظهار کرد :درست در نقطهی مقابل فصل تابستان،
قصل زمستان برای انگلها ،حشرات و بیماریهای قارچی شرایط نامساعدتر است و محیط
زندگی برای رش د و انتقال آنها فراهم نیست .صداقتپیشه در پایان افزود :بیماریهای
قارچی فقط مختص موی فر نیست و در جاهای دیگر بین بدن انسان نظیر :روی پوست
بدن ،کشالهی ران و زیربغل در اثر گرما و تعریق مستع د ابتال هستن د  .در مرحلهی اول
بایستی پیشگیری کرد ،و اگر این مشکل پیش آم د در اولین فرصت بای د شستشو شون د و
لباس خیس را تعویض کرد.

سرطان بدخیم پوست سوغات حمام آفتاب

یک متخصص پوست و زیبایی گفت :بروز خالها پس از سن  30سالگی و
استفاده از حمام آفتاب و قرارگیری در معرض نور خورشید خطر ابتال به سرطان
پوست را تا دو برابر افزایش میدهد.
دکتر سید مسعود داوودی متخصص پوست -مو و زیبایی با بیان اینکه سرطان پوست
یکی از شایعترین نوع سرطانها به شمار میرود ،گفت :این نوع سرطان غالبا در سلولهایی
ظاهر میشوند که عامل اصلی جهت تشکیل بافتها هستند .وی ادامه داد :هنگامی که
بدن به سلولهای جدید احتیاج دارد شروع به تقسیم شدن میکند و سلولهای جدید
تولید میشود اما در صورتی که در این روند اختالل ایجاد شود با افزایش سلولهای جدید
تودهای پدید میآید که به تومور معروف است و به دو نوع تومور خوش خیم و بدخیم
دسته بندی میشوند .این متخصص پوست با اذعان به اینکه مطلب که مالنوما بدخیمترین
نوع سرطان از سرطانهای پوست به شمار میرود در رابطه با عالئم هشدار دهنده بروز
این بیماری اظهار داشت :تغییر در وضعیت ظاهری خالها که شامل تغییر رنگ شکل
کروی آنها است و همچنین افزایش اندازه خالها و بزرگتر شدن آن بیشتر از مقدار معین
(بیش از  6سانتیمتر) را میتوان مورد توجه بیشتری قرار داد .وی ظهور خال جدید پس
از عبور از دهه سوم زندگی را نشانهای خطرناک عنوان کرد و خاطر نشان کرد :قرار گرفتن
در معرض نور آفتاب و استفاده از حمام آفتاب خطر ابتال به این نوع بیماری را تا دو برابر
افزایش خواهد داد.
وی در پایان پیرامون افرادی که بیشتر در معرض ابتال به مالنوما بدخیم ( سرطان بدخیم
پوست) هستند ،افزود :افرادی که دارای عوامل خطرزای مشخصی هستند بیش از دیگران
ممکن است به این بیماری مبتال گردند.
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استاندار قم :

خدمت متناسب با شأن مردم قم
  همت واالی می طلبد

د عزم جدی است ،شهدا و
استاندار گفت  :ادامۀ راه شهدا و ایثارگران نیازمن 
د و وظیفۀ ماست که نگهبان میراث آنها ،نظام
ایثارگران ارزش بسیار واالیی دارن 
جمهوریاسالمیباشیم.
به گزارش ایثار واح د استان قم ،سی د مهدی صادقی در دیدار با سردار هاشمی مدیرکل
بنیا د و معاونان بنیا د شهی د و امور ایثارگران استان قم طی سخنانی وظیفۀ سنگین ادامۀ
راه شهدا و ایثارگران را مور د توجه قرار دا د و افزود :بای د با استفاده از تجربیات گذشته و به
کار گماردن مدیران کاردان و نیروهای پاک و دلسوز ،به انجام وظایف محوله بپردازیم؛ چرا
که خدمت در این نظام خیر دنیا و آخرت را در پی دارد.
استاندار قم با اشاره به افتخار حضور در جمع متولیان کار خانواه های معظم شهدا و
ایثارگران افزود :خدمت در شهر قم که اولین شهدای انقالب را تقدیم نظام جمهوری
اسالمی ایران نموده است ،نعمتی بزرگ می باشد.
وی توفیق خدمت در کنار رزمندگان و مردم انقالبی را در سالهای شکل گیری نظام و در
طول دفاع مقدس برای خو د افتخاری بزرگ دانست و بیان داشت:
به امی د خداون د و با م د د از شهدا می توانیم خدمتگزار نظام و انقالب و ادامه دهندۀ راه
پاک شهدا و ایثارگران باشیم.
وی کار و خدمت متناسب با شأن مردم عزیز قم را نیازمن د همتی واال دانست و اضافه
کرد :هدف جلب رضایت مردم شریف و ملت شهی د پرور است که در سایه آموزه های
بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می توان
به این مهم نائل گشت.
سردارهاشمی:

دیدار با جامعه ایثارگر تجلیل از
مقام ایثار و شهادت است

د و امور ایثارگران استان در دیدار با استاندار قم گفت :دیدار
مدیرکل بنیا د شهی 
با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران موجب دلگرمی این خانواده های عزیز و
فداکار و تجلیل از مقام شامخ ایثار و شهادت است.
به گزارش ایثار واح د استان قم ،سردار هاشمی با اشاره به تدابیر دولت یازدهم در تکریم
خانواده های شهدا و ایثارگران افزود :حضور مسئولین استان و دولتمردان و نیز علمای
عظام در برنامه های دیدار از خانواده های شهدا که از اولویت های مدنظر مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) و نیز ریاست محترم جمهوری و ریاست عالی بنیادشهی د است،
موجب دلگرمی این خانواده های عزیز و فداکار ،احترام به مقام شامخ ایثار و شهادت
است.
وی ضمن تبریک انتصاب استاندار قم افزود :آنچه ما را در این برهه به همدلی و همزبانی
نزیک می سازد ،ارزشگذاری به منویات رهبر معظم انقالب امام خامنه ای و عمل به
رهنمودهایایشاناست.
سردار هاشمی اضافه کرد :بنیا د شهی د قم جامعه ایثارگری پویا و هوشمن د با حضور
شخصیت های فرهیخته و با بصیرت را در خو د دارد ،انسانهایی ایثارگر که همواره در
عرصه های مختلف هوشمندانه حضوری فعال داشته و مدافع انقالب و والیت و ارزشهای
انقالباسالمیهستند.
وی تاکی د کرد :قم با حضور مردمی ایثارگر همواره پیشرو و مدافع انقالب اسالمی بوده
است و در این مسیر جانفشانی ها نموده و شش هزار شهی د و بیش از 11هزار جانباز را
تقدیم داشته است.
وی مدیریت جدی د در دولت تدبیر و امی د را موجب بازخور د مثبت در میان جامعه در
استان قم ذکرکر د و افزود :با تجربیاتی که حضرتعالی در سمت های مختلف اجرایی کسب
نمودی د و با شناختی که از این شهر داری د موفقیت شما را در راستای خدمت به شهر
کریمه اهل بیت (س) و خاندان ایثار و شهادت آرزومندیم.
همچنین در این جلسه معاونان بنیا د شهی د و امور ایثارگران استان با اشاره به برنامه ها و
اهداف حوزه های تحت مدیریت خو د به ارائه نظرات و پیشنهادات خو د در زمینه بهبود
خدمت رسانی به خانواده های شهدا و ایثارگران پرداختند

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم:

هویت مردمی بودن موسسات قرآنی نباید
خدشه دار شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم بر لزوم مردمی شدن فعالیت های قرآنی
د خدشه دار
د کر د و افزود :هویت مردمی بودن موسسات قرآنی را نبای 
تاکی 
کرد.
حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری در جلسه ای با تعدادی از مدیران
موسسات شاخص قرآنی اظهار کرد :دولت ها تغییر می کنن د و هر دولت دارای سیاست
خاص خودش است که اگر فعالیت ها و موسسات قرآنی ،دولتی شون د از اهداف خود
باز میمانند.
وی به ذکر نکاتی پیرامون شیوه های آموزش قرآن پرداخت و تاکی د کرد :در آموزش
قرآن و تعلیم جامعه بای د به سوی مردمی شدن برویم و از تصدی گری پرهیز کنیم،
چون جامعه تشنه معارف الهی و آموزه های قرآنی است و امکانات دستگاه های فرهنگی
تکافوی این نیاز نیست.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم در عین حال تاکی د کرد :البته این حرف بدان معنا
نیست که دولت ها به امور قرآنی کمک نکنند.
وی با اشاره به ظرفیت باالی موسسات قرآنی قم ،خواستار ارائه طرح های مدون قرآنی
از سوی این موسسات برای تصویب و اجرا در سطح کالن کشور ش د و افزود :طرح های
قرآنی بای د قابلیت ملی تدوین شوند ،در عین حال با روش های آسان و به صورت فراگیر
قابلیتعملیاتیشدنداشتهباشد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قم بر لزوم برنامه ریزی برای گسترش فعالیت های قرآنی
در سطح خانواده ها تاکی د کر د و یادآور شد :خانواده ها بنیان تربیتی جامعه اسالمی را
تشکیل می دهن د و برنامه ریزی آینده قرآنی کشور بای د به سوی تربیت و جذب هیئت
علمی و برگزاری المپیادهای قرآنی سوق داده شود.
در ماه رمضان صورت گرفت :

جمع آوری  18میلیار د ریال کمک های
مردمی توسط بهزیستی قم

معاون مشارکتهای بهزیستی در ادامه افزود :طرح ضیافت مهر رمضان همزمان
باشروعماهمبارکرمضانتوسطبهزیستیقموباحضوردستگاههایدولتیو
د که نهایتا 18میلیار د ریال
خیرین نیکوکار و همکاران خدوم بهزیستی اجرا ش 
کمک های نقدی و غیر نقدی جمع آوری شد.
وی در ادامه در خصوص جمع آوری فطریه در سالجاری عنوان کر د که :تعدا د پاکت
های توزیع شده در روز عی د فطر 30هزار پاکت بوده ،که تعدا د  100صندوق نیز در محل
برگزاری نماز عی د فطر مستقر گردی د که با همکاری 130نفر از همکارانمان در بخش های
مختلفبهزیستیمبلغ810میلیونریالفطریهجمعآوریگردید.
وی افزود :در طول ماه مبارک رمضان با همکاری تولیت حرم حضرت معصومه س و
مسج د مقدس جمکران و دفاتر مراجع عظام و خیرین گرامی  45برنامه افطاری به تعداد
 9هزار پرس غذا بین م ددجویان نیازمن د توزیع گردید.

عواملتحکیمخانواده

خانواده خميرمايه و سنگ بناي جامعه بزرگ انساني است.
حكمت الهي بنابر فطرت و آفرينش انسانها طوري نظاممند
د و شكوفايي و رسيدن به آرامش
آفريده شده است كه رش 
و امنيت رواني منوط به تشكيل خانواده است .در رابطه با
زندگي امير المومنين و برترين بانوي عالم حضرت فاطمه
كه برترين اسوه و الگوی مردمان در همه اعصار هستند
خانواده اهميت و جايگاه ممتازي را به خو د اختصاص داده
است .از اين رو ما در اين فراز به شمارش و تبيين عوامل
تحكيمخانوادهميپردازيم.
تعاون و همكاري و تقسيم كار
در يك خانواده منسجم ،پويا و اعتدال گرا هر يك از اعضاء در
كارها و رفع سختيها و مشكالت با همديگر مشاركت و همكاري
دارند .ضروريترين عامل در استواري هر كانون انساني تقسيم كار
است و در تعيين چگونگي تقسيم كار ،بيش از هر چيز ميبايد
به استعدادهاي تكويني مر د و زن نظر داشت و چنين دقت
نظري بدون بهرهگيري از افق برتر وحي امكان پذير نخواه د بود.
از سويي امام در خانه با همسرش همكاري ميكرد .كار خانه را
حضرت زهرا به اختيار خودش انتخاب كرده بود .در عين حال
امام ميخواه د فشاري بر همسر عزيزش وار د نياي د (و در كارها به
او كمك ميكند).
پراكندن مح ّبت
از خانهاي كه ج ّو حاكم بر آن سرشار از محبت ،عاطفه ،تفاهم،
آرامش و احترام باشد ،افرا د متعادل و با شخصيت رش د يافتهاي،
سر بر ميآورند .اما خانهاي كه روح فرزندان خو د را از كينهتوزي،
تغذيه ميكن د كه اساس آنها ترس و خشم است .كاروانهايي از
افر د منحرف و جنايتكار به سوي جامعه سرازير ميكند .اگر نيك
بنگريم خواهيم دي د كه آن خانهای كه علي و فاطمه (صلوات ا...
عليهم) در آن زيستهان د و فرزنداني چون جوانان اهل بهشت ،امام
حسن و امام حسين (ع) را تربيت نمو دهاند ،در سايه محبت الهي
و عطر الفت و پاكدامني بوده كه بوي آن هنوز هم انسانها را شيفته
خو د ميسازد .پس محبت مانن د آبي است كه به گياه ميرسد ،اگر
نباش د گياه ميخشك د و اگر بيش از ح د ّ شو د ريشه گياه ميگن دد
محبت نسبت به
و خراب ميشو د و گياه ميخشكد .قرآن كريم ّ
يكديگر را اينگونه سفارش مينمايد :آنان كه ايمان آور دهان د و
شايستهها انجام دا دهان د خداون د بخشايشگر برايشان دوستي قرار
يدهد .يا در آيهاي ديگر به محبت و عالقه بين همسران تاكيد
م
شده است]1[ .؛ «در ميان شما با همسرانتان دوستي قرار دا د و
مهر افكند» [.]2
ابراز و اظهار عالقه در خانواده
صفاي زندگي به حاكميت عشق و عالقه بر محيط زندگي و
معاشرت است و اگر دوستي وعالقه نباشد ،زندگي جهنمي سوزان
ومحبت در محيط
و فضايي سر د و بيروح خواه د شد .ابراز عشق
ّ
خانواده ميان زن و مر د و نيز نسبت به فرزندانشان خانه را به بهشت
تبديل ميكند .چه دوزخهاي سوزاني كه كمبو د محبت و عاطفه
فرزندان از جانب والدين است و حسرت شنيدن عزيزم ،دلبندم،

تو را دوست دارم و ...سالها بر دل كودكان ميمان د و آنها گرفتار
محبت ميشوند .اگر اظهار عالقه در خانواده بنا به هر
عقده كمبو د ّ
دليل و توجيهي ترك شود ،بايستي خو د را آماده رویيدن علفهاي
هرز در كنار گل زندگي نمود .پس سخنان زشت و نيشدار ،عيب
جوييها و ظن و گمانهاي ناروا درباره يكديگر بازارش گرم خواهد
شد .ما در سيره و رفتار خانواده امام علي(ع) طبق آنچه از تاريخ و
روايات در دست داريم حتي يك مور د هم سراغ نداريم كه رفتارها
و برخوردها از مدار محبت و عالقه و آن چيزي كه مور د رضایت
خداون د است ،خارج شده باشد .وجو د حضرت زهرا به قدري براي
حضرت علي مايه آرامش و خشنودي بو د كه امام علي در اين باره
ميفرمايند« :هر وقت به چهره زهرا نگاه ميكردم ،همين نگاه هر
گونه غم و اندوه رااز من بر طرف ميکرد.]3[ ».
پايبندي به تعهدات اخالقي و اعتقادي
براي يك زندگي سالم و با آرامش رعايت تناسب از نظر ارزشهاي
اخالقي و اعتقادي امري مسلّم است .چنانكه تقريبا اكثر افرا د با
ِباس ُ
ِباس
لك ْم و أنْت ُْم ل ٌ
انتخاب لباس خاص با توجه به آيه ُه ّن ل ٌ
ل ُهن[ ]4در واقع نوع بينش و طرز تفكر خو د را بروز و آشكار

چرا در دعا برای دیگران کوتاهی می کنیم؟

دقایقی پس از تحویل سال ،پس از تبریک و حال
و احوال پرسی های صمیمی ایرانی ها با هم همانطور
که در بین الحرمین نشسته بودیم و به دیوار تکیه
داده بودم و به سمت مزار ائمه مظلوم و غریب مدفون
در بقیع ،آرام و زیر لب مشغول زیارت جامعه بودم،
که صدای مر د جوانی که کنارم نشسته بو د نظرم را
جلب کرد؛ او نیز به آرامی و با مهربانی به ترتیب اقوام،
دوستان و آشنایانش را یک یک نام می برد؛ شیوه
جالبی بود :از دفترتلفن گوشی موبایلش  ،یک به یک
د و با همسرش آنها را دعا
اسامی افرا د را می خوان 
میکردند .احساسمی کردم دعای آنها هر لحظهقرین
د به آنها التماس دعا نگویم ....
اجابت است و دلم نیام 
دعا در حق دیگران و مقدم داشتن خواست و نیاز دیگران
بر خو د کار ،روشی است خیلی مور د پسن د و رضایت خداوند
قرار می گیری د و دعا به اجابت بسیار نزدیک تر می شود.
این روش دعا کردن چقدر به نفع دعاکننده است .چون
با این شیوه عالوه بر به اجابت رسیدن دعای خودش در
حق خودش  ،به خاطر همین مقدم داشتن دیگران در دعا،
خداون د بال را از او دور می کن د و رزق و روزی اش را زیا د و
دو برار درخواستش برای دیگران را به خو د او هم مرحمت
میفرماید.
این سبک دعا کردن در ذهنم به نام حضرت زهرای مرضیه
سالم اهلل علیها است آن بزرگوار با آن مهربانی وصف ناپذیر به
قدری دیگران را دعا می کر د که گویی برای خودش اصال دعا
نمی کر د و وقتی از او سوال می شد :چرا فقط دیگران را دعا
می کنید؟ چرا خودتان را دعا نمی کنید؟
می فرمو د  :الجار ثم الدار!
بدون شک یکی از مهمترین بخش های نماز شب همان
دعای برای غیر و طلب مغفرت برای  ۴۰مومن است .که
مومن با این نوع عبادت نه تنها کم تر در چاله ی حسادت و
کینه و سوءظن و ...اسیر می شو د بلکه مهربانی و کرامت با
روح او قرین می شود .بیایی د برای هم دعا کنیم  .این را سبک
و روش دعا کردنمان قرار دهیم.
در باب اهمیت این موضوع به دو روایت توجه کنید:
امام باقر (علیه السالم)  :سریعترین دعا برای اجابت ،دعا
برای برادر دینی است که هم دعا در غیاب او باش د و هم اول
برای او دعا کند .در این صورت فرشته ای که بر او گمارده
شده ،به این دعا آمین گوی د و به دعا کننده گوی د برای تو باد

دو برابرش.
امام صادق (علیه السالم) :دعای مومن در حق مومن بال را
از او دور می کن د و روزی اش را زیا د می گرداند( .به نقل از
حجت االسالم شهاب مرادی)
از پیامبراکرم (صلوات اهلل علیه و آله) نقل است که حضرت
فرمودند :اگر کسی برای مومنین و مومنات طلب مغفرت
کند ،خداون د به ع د د هر مومنی که از هنگام خلقت آدم تا
قیامت خلق میکند ،برای او سه چیز در نظر میگیرد؛
برایش حسنه مینویس د و از گناهانش میکاه د و بر مقامش
میافزاید(.کلینی،محم دبنیعقوب،الکافی،محققومصحح:
غفاری ،علی اکبر ،آخوندی ،محمد ،ج  ،4ص )18
دعا برای غیر ،نشانه کمال و فضیلت ایمان
در باب ایمان و مومن مطلبی داریم که جزء معارف اساسی
ن گاه به کمال ایمان میرسد
ی گوییم مومن آ 
ما است .آنجا م 
که آنچه را که برای خو د میخواهد ،برای برادرهای ایمانی
اش هم بخواهد.
پیامبر اکرم صلی اهلل و علیه وآله فرمودند« :بنده به کمال
ن
ایمانی نمیرس د و به آن دست پیدا نمیکند ،مگر ای 
که به چنین حالت روحی برس د که آنچه را که برای خود
یخواهد ،برای برادر مومنش هم دوست بدارد( ».المیزان
م
ج 15ص)381
ی فرماید« :با فضیلتترین
در روایت دیگری حضرت م 
حب و بغضش بر محور خدا باش د و
ایمان این است که انسان ّ
همیشه بر زبانش ذکر الهی را جاری کن د و آنچه را که برای
خو د میخواهد ،برای برادر مومنش هم بخواه د و آنچه را
یدارد ،برای دیگران هم مکروه بدارد».
که برای خو د مکروه م 
(همان)
بینش ما دّی ،عامل کوتاهی در دعا برای غیر
در دعا و خواستن و تقاضا است که معلوم میشو د انسان در
چه پایهای از درجه ایمانی قرار گرفته است .آیا در آن اموری
ی خواهد ،بین خو د و دیگری فرق
که از خدا برای خودش م 
ی گذارد؟
ی گذار د یا فرق نم 
م
اص ً
ال چه میشو د که انسان در دعا کردن بین خودش و
دیگری تفاوت قائل میشود؟
سِ ّر این تفاوت قائل شدن ،بینش غلطی است که داعی ـ
یعنی درخواست کنن ده ـ نسبت به مدع ّو ـ یعنی آن موجودی
می کن د ـ دارد.
که دار د از او درخواست 
ما موجودات ما دّی هستیم که ما دیّت ،روی روح ما اثر

گذاشته و سبک بینشها و تف ّکرات ما را ما دّی کرده است،
تا جایی که حتی بینش ما نسبت به خدا هم به سبک ما دّی
شده است .برای روشن تر شدن مطلب ،مثالی می زنم :مث ً
ال
من به پول احتیاج دارم ،رفیقی دارم که او هم به پول احتیاج
ی خواهم بروم سراغ کسی و از او تقاضا کنم که
دارد ،حاال م 
بیا گره کار ما را باز کن؛ وقتی سراغ او رفتم ،ا ّول حاجت
ی گویم ،چون میترسم اگر ا ّول حاجت دوستم را
خودم را م 
بگویم و حاجت او را بدهد ،کم بیاور د و بع د گره من باز نشود!
چون دیدگاهم ما دّی است؛ چون میدانم که پول او الیتناهی
نیست و سقف دارد .لذا نگرانم که نکن د اگر حاجت دوستم را
داد ،به من بگوی د دیگر حاجت تو را نمیتوانم بدهم.
این سیستم تفکر ما دّی در باب دعا و خواست ه هایمان از
خدا هم مطرح است .اگر این سیستم فکری و بینشی که
رنگ ما دیّت گرفته است ،در بحث دعا و درخواست از خدا هم
ی شو د که انسان ا ّول حاجت
مطرح شود ،نتیجهاش این م 
ی کن د و بع د حاجت دوستش را میگوید.
خودش را مطرح م 
چون سبک تفکرش ما دّی است.
یعنی هنوز خدا را آنطور که بای د بشناسد ،نشناخته است.
نمیدان د که اعطای خدا از خزائن نعمت و کرم و رحمتش
نمیکاهد .به همین جهت است که در دعا خودم را بر دیگران
مق دّم میدارم.
دّم کن
در همه حاجات غیر از غفران ،دیگران را مق 
ی برای غیر
در روایات داشتیم آنچه که برای خو د میخواه 
هم بخواه و کم و کسر نگذار.
باور داشته باشیم که خزائن الهی انتها ندارد .ما بندگان
هستیم که در این عالم هر چه میبینیم ،همه را محدود
گ نظری
یبینیم .او بینهایت و نا محدو د است .لذا این تن 
م
در دعا در ارتباط با بینش غلط و ما دّی ما انسان ها است.
ا ّما مسأله تقدیم و مق دّم داشتن غیر در دعا؛ در باب استغفار
قرآن به ما آموخته است که ا ّول برای خودت و بع د برای
دیگران آمرزش بخواه .ا ّما نسبت به غیر غفران و آمرزش چ ه
طور؟
دّم بدار!
در آنجا غیر را بر خودت مق 
اگر راجع به حاجات دنیوی دعا می کنیم ،هم تو گرفتاری و
هم دیگری گرفتار است ،هم تو مریضی و هم او مریض است؛
اینجا او را مق دّم بدار.
یادمان باش د در همه حاجات ،به جز بحث طلب غفران،
غیر را مق دّم کنیم.

راهکاری برای تقویت رفتارهای خوب  

د بیش از  30هزار نفر
بازدی 
از نمایشگاه بزرگ هجوم خاموش

معاون فرهنگی اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج امام رضا(ع) سپاه استان قم
طی سخنانی با بیان اینکه مراسم اختتامیه نمایشگاه بزرگ هجوم شنبه شب
گذشته ،دهم مردا د ماه برگزار شد ،اظهار کرد :در این مراسم که رضا حافظی
جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) و جمعی از مسئولین استانی
د از عوامل برپایی نمایشگاه تجلیل و تقدیر شد.
حضور داشتن 
علی اکبر الوندی با بیان اینکه نمایشگاه هجوم خاموش به مدت یک هفته و از تاریخ
چهارم الی دهم مردا د ماه سال جاری در بوستان شهی د بنیادی برپا بود ،ابراز کرد :در این
مدت یک هفته بیش از  30هزار نفر از این نمایشگاه بازدی د کردن د که عالوه بر همشهریان
قمی ،از استانهای اراک ،تهران ،کرمان ،کرمانشاه ،شیراز و دیگر استانها از این نمایشگاه
بازدی دداشتند.
الوندی افزود :این نمایشگا ه هر شب و از ساعت  21الی  1بامدا د با برنامه های گوناگونی
همچون برگزاری جنگ شادی ،تئاتر عروسکی ،تئاتر صحنه ،سرود ،شعبده بازی،
سخنرانی و برپایی غرفه های چون حجاب وعفاف ،دجالواره ،شبکه های اجتماعی،
سیره شهداء ،عکس یادگاری ،اقتصا د مقاومتی ،بیداری اسالمی ،ایستگاه نقاشی ،هسته
ای ،بازی و سرگرمی ،مشاوره و برگزاری مسابقه و اهدای جوایز از مردم پذیرایی بعمل
آورد.
وی ادامه داد :یکی از اقدامات مناسبی که در این نمایشگاه انجام شد ،تعویض ماهواره
با دستگاه دیجیتال بو د که در مدت برپایی نمایشگاه ،تعدا د  25دستگاه ماهواره تحویل
گرفته ش د و دستگاه دیجیتال تحویل همشهریان گردید.

ميسازن د و در صورت عدم تناسب باعث احساس نامطلوب و
مشكالت فراواني میشوند .موال علي در همين زمينه ميفرمايند:
«برشما با د پوشيدن لباسهاي ضخيم ،زيرا كسي كه جامه اش
نازك باشد ،دينش نازك شود ]5[ ».از اين رو عدم تناسب بين
فر د و همسر او كه همچون لباس دائمي است مشكالت رواني و نيز
زمينه انحراف فكري و اعتقادي را به دنبال خواه د داشت .بنابراين
پيشوايان ديني بحث كفويت زن و مر د را مطرح كر دهاند.
عدالت در خانواده
دين اسالم بر رعايت مساوات و عدالت در خانواده ،تاكي د فراواني
کرده و والدین را از هرگونه تبعيض و امتياز بيجا به برخي يا يكي
از فرزندان بهشدت منع کرده است .همچنين از تبعيض بين دو
جنس دختر و پسر و محبت بيش از اندازه به پسران كه ريشه
يدهد .امام علي
در عصر جاهليت داشت ،پدر و مادر را تنبه م 
فقبل احدهما و
ميفرمايند « :ان النبي«ص» ابصر رجال له ولدان ّ
ترك االخر .فقال رسولاهلل (ص) :فهلاّ و اسيت بينهما[ ،]6پيامبر
كسي را دي د كه دو فرزن د داشت .يكي را بوسي د و ديگري را رها
كر د [در اين هنگام] پيامبر خدا [به وي] فرمود « :چرا ميان آنان

د کر د
اینکه چطور می توان فرزندان را به انجام و تکرار رفتارهای خوب عالقمن 
و رفتارهای شایسته را در آنها به صورت عادت در آور د سوالی است که ذهن اغلب
دو
د باش 
والدین را به خو د مشغول می کند .حال این تقویت کننده ها چه می توان 
د اجرا شو د و...
چگونه بای 
تقویت کننده ها عمدتاً به اموری اطالق می شو د که نرخ یک رفتار را افزایش می دهند
که در شیوه های تربیتی کودکان بسیار مور د استفاده قرار می گیرد .وقتی تقویت کنن د به
درستی و در مواقع مناسب به کودک ارائه شود ،کودک به انجام دادن بیشتر آن کار درست،
تمایل نشان داده و به احتمال زیا د آن شیوه تربیتی با برنامه آموزشی به موفقیت خواه د رسید.
حال ببینیم این تقویت کننده ها چه هستند؟
تقویت کننده های محبوب کودکان
سه نوع تقویت:
تقویتکنندههایخوردنی
تقویت کننده های خوردنی -چیزهایی که کودکان دوست دارن د و قابل خوردن وآشامیدن
هستن د را تقویت کننده های خوردنی می نامند .بیشتر کودکان ترجیح می دهن د به جای
بازی و یا مور د توجه مربیان و والدین قرار گرفتن یا سایر فعالیت ها ،چیزی بخورن د یا بیاشامند.
آنها شیرینی ،بیسکوییت ،ژله ،برخی میوه ها ،اسمارتیز آب نبات ،ذرت و  ...را بسیار دوست
یدهند
دارند .اغلب کودکان این تقویت کننده ها را به بازی های فکری و انجام دادنی ترجیح م 

اما فراموش نکنی د که این شما هستی د که می توانی د در کودکتان ذائقه سازی کنی د لذا توجه
جدی داشته باشی د که تقویت کننده های خوردنی همیشه اولویت آخر والدین بای د باشد.
اگر قرار باش د تقویت کننده های خوردنی با انجام دادنی به عنوان تقویت کننده مور د استفاده
قرار گیرند ،پیش از آموزش دادن ،کودک بای د از آنها محروم باشد .در صورتی که آموزش
دهنده بخواه د چندین بار از چنین تقویت کننده هایی استفاده کنن د بای د به کودک اجازه داد
که تنها در فاصله های کوتاه  30ثانیه تا 1دقیقه با آنها بازی کنند
اسباببازیها
تقویت کننده های انجام دادنی -اسباب بازی ها و یا بازی هایی که مستلزم شرکت افراد
دیگر نیستند ،تقویت کننده های انجام دادنی به شمار می روند .مث ً
ال برخی کودکان دوست
دارن د اسباب بازی های متحرک برقی را که این طرف و آن طرف می رون د تماشا کنن د و یا با
توپ و عروسک بازی کنند .برخی دیگر درست دارن د کاغذ یا پارچه را پاره کنند .برخی تاب
خوردن را دوست دارند ،آب بازی کنند ،سه چرخه سواری کنن د و....
نکته :اگر قرار باش د تقویت کننده های خوردنی با انجام دادنی به عنوان تقویت کننده مورد
استفاده قرار گیرند ،پیش از آموزش دادن ،کودک بای د از آنها محروم باشد .در صورتی که
آموزش دهنده بخواه د چندین بار از چنین تقویت کننده هایی استفاده کنن د بای د به کودک
اجازه دا د که تنها در فاصله های کوتاه  30ثانیه تا 1دقیقه با آنها بازی کنند.
کودک را در آغوش بگیرید
تقویت کننده های اجتماعی -تقویت کننده های اجتماعی آنها هستن د که با افرا د دیگر سر
و کار دارند .پدر و مادر ،معلمان یا مربیان می توانن د کودکان را تشویق کنند ،در آغوش بگیرند،
با دست به پشت شان بزنن د و یا با آنها بازی کنند .برای اینکه رفتاری در کودک تقویت شو د یا
دوام یاب د بای د ترتیبی بدهی د که پس از اینکه کودک هر بار رفتار مور د نظر را انجام دا د پاداشی
به او داده شود .به بیان دیگر هر رفتار مطلوب کودک نتیجه خوشایندی به دنبال داشته باشد.
الزم است پدران ،مادران برنامه هایی ترتیب دهن د تا یادگیری مطالب تازه نتیجه ای
خوشاین د یا فایده ای مستقیم برای کودک داشته باشد .بای د توجه داشت که استفاده از تقویت
کننده به عنوان پاداش برای کودک جالب است و تقویت کننده رفتار وی می شود.
در انسان ها یک خصیصه ذاتی وجو د دار د که طبق آن افرا د با کسانی که رفتار محبت آمیز
دار د با محبت و نسبت به کسانی که رفتار خصمانه دارن د با پرخاشگری رفتار می کنند .فردی
که مرتب تقویت می شو د به همه افرا د رفتار محبت آمیز نشان می خواه د دا د و فردی که زیاد
تنبیه می شو د نسبت به همه رفتارهای پرخاشگرانه خواه د داشت.
در تربیت فرزندان از تشویق نیز استفاده کنید ،چون کودکانی که به خاطر کارهای خوب و
رفتارهای مناسب مور د تشویق قرار می گیرن د در بزرگسانی افرادی مطمئن ،با کفایت ،شاداب
و موفق خواهن د بود.

يكسان عمل نكردي؟» با توجه به اين حديث نوراني ،عدالت ورزي
حتي در محبت و بوسيدن فرزندان بايستي رعايت شو د تا مانع از
حسادت و كينه ورزي آنان نسبت به هم شود.
گفتوگوي صميمي
درخانوا دهها ي صميمي و موفق ،همواره بستر الزم براي
گفتوگوهاي شا د و جذاب فراهم است .نگرش مثبت به مسائل،
دادن فرصت اظهار بيان براي تك تك اعضاي خانواده و رعايت
اصل مهارت گوش دادن بدون قضاوت و پيشداوري و ارزيابي سريع،
سبب رش د آنها میشود .متاسفانه با همه گير شدن تكنولوژي و
فناوري ،از جمله اينترنت و ماهواره و ...ارتباط كالمي خانوا دهها
به كمترين ح د ّ خو د نزديك ميشو د و به عبارتي بهتر خانواده از
يك فضاي صميمي ،ارتباط نزديك ،تبادل افكار و حل مشكالت به
سپري كردن اوقات در زير يك سقف مبدل گشته است .بنابراين
صحبت كردن با چهره بشاش موجب ميشو د تا رايحه دلانگيز
دوستي ،فضا و محيط خانه و خانواده را معطر گرداند .و امام متقيان
علي ميفرمايند « :زيبا خطاب كنيد ،تا جواب زيبا بشنويد»]7[ .
* منابع در دفتر روزنامه موجو د است

دردسر های یک وروجک بیش فعال !

بیش فعالی اختاللی است که از دوران کودکی قابل تشخیص است .ممکن است
در سنین نوجوانی درمان شو د یا اینکه تا بزرگسالی ادامه پیدا کند .با استفاده از
روشهای مختلف درمانی قابل کنترل و درمان است.
احساس عذاب وجدان و ناامیدی در میان بسیاری از والدین کودکان بیش فعال حس
مشترک است و با کنترل ناراحتی خو د و دورکردن سرزش از خودم و استفاده از راهکارهای
مناسب فرزندپروری بهتر می توانم هم رفتار خودم و هم رفتار فرزندم را مدیریت کنم.
من مادر یک کودک بیش فعال هستم .از هنگام تول د فرزندم متوجه مشکلی در او شده
بودم اما نمی دانستم این مشکل چیست؟ او خیلی وقتها در زمان نوزادیش شب ها بیدار
می ش د و بع د از مدتی با گریه و فریا د زیا د به خواب می رفت .مدتی به این منوال گذشت و
یدهد.
پسرم بزرگتر شد .البته همانطوری که بزرگتر می ش د شیطنتهای بسیاری را انجام م 
آرام و قرار نداشت .کارهای خطرناک انجام می داد.
بسیار پرجنبش و پرتحرک بود .مداوم در حال دویدن  ،فعالیت و باال رفتن از در و دیوار
بود .به محض اینکه از او غافل می شدم دردسری درست می کرد.
تحریک پذیر و دمدمی مزاج بود .قبل از اینکه سئوالم تمام شود ،جواب آنرا می داد،
میان حرف دیگران می پرید .مداوم از کاری به کار دیگر می رفت و کار اولی را نیمه تمام
میگذاشت ،حواس پرت و بی توجه بود .معلمش از او شکایت داشت و می گفت :او سر
کالس درس آن قدر ناآرام است که همکالسی هایش نمی توانن د تمرکز داشته باشند .هیچ
وقت روی صندلی نمی نشیند .داخل کالس راه می رو د و با سایر دانش آموزان که مشغول
انجام تکالیفشان هستند ،صحبت می می کند .و یا در جایش ول می خور د و با دستانش
اشیاء روی میز را به زمین می اندازد .گاهی دستورالعمل های من ( معلم) را نمی فهمد،
انگار به آنها گوش نمی دهد .عالوه براین بیشتر وقتها در ارتباط با دیگران او را به عنوان
کودک بد ،دردسرساز و ناآرام می شناسن د و همین موضوع باعث شده بو د تا رفتار او بدتر
شو د و پرخاشگرانه تر رفتار کن د و در نتیجه از طرف دوستانش ،او را طر د کنند .عزت نفس
کودکم خدشه دار شده بو د و نظر منفی نسبت به خو د پیدا کرده بود.
از طرف دیگر نیز من مادر ،گاهی با خودم فکر می کردم ،من در این دنیا چه گناهی
کر دهام که چنین مشکلی برایم پیش آمده است و گاهی چنان خودم را سرزنش می کردم
که احساس غم و اندوه فراوان وجودم را در بر می گرفت و موجب می ش د نتوانم صبر
و شکیبابی الزم را داشته باشم و با فرزندم به نحو درست رفتار کنم و در برابر رفتارهای
نادرست او تحملم تمام می ش د و او را تنبیه می گردم و البته همیشه بع د از تنبیه او ،شدیدا
پشیمان می شدم .اما می دانستم تمام این مشکالت من بخاطر عجز و ناآگاهی از کنترل
فرزندم و کنترل خودم اتفاق می افت د و گاهی با خو د می گفتم نکن د فرزن د من بیش فعال
است ،اما باور این مسئله برایم بسیار سخت بود .باالخره با توجه به روحیه خودم و بدتر
شدن مشکالت فرزندم تصمیم گرفتم سراغ مشاور بروم و مشکالتم را با او درمیان بگذارم.
بع د از صحبت با مشاور متوجه شدم ،احساس عذاب وجدان و ناامیدی در میان بسیاری
از والدین کودکان بیش فعال حس مشترک است و با کنترل ناراحتی خو د و دورکردن
سرزش از خودم و استفاده از راهکارهای مناسب فرزندپروری بهتر می توانم هم رفتار
خودم و هم رفتار فرزندم را مدیریت کنم یعنی متوجه شدم روشها و تکنیکهای بسیار
زیادی وجو د دار د که می توانم با استفاده از آنها رفتار مناسب را در او شکل دهم.
متوجه شدم در کودکان بیش فعال سه ویژگی اصلی وجو د دارد:
فعالیت بیش اندازه ،تکانشگری ( عمل کردن بدون فکر ) و بی توجهی است .البته ممکن
است در یک کودک بیش فعال هر سه ویژگی یا یک یا دو مور د از آنها وجو د داشته باشد.
شروع این اختالل زیر هفت سالگی است با این وجود ،این اختالل در بیشتر مواقع بع د از
سن هفت سالگی تشخیص داده می شود .اوج فعالیت ،جست و خیز این بچه ها در اوایل
کودکی و حدو د  5یا  6سالگی است و در نوجوانی به کمترین ح د خو د می رسد.
اولین عالیمی که کاهش می یاب د پرتحرکی در سنین  10تا  11سالگی است .ولی عالیم
کم توجهی و تکانش وری دیرتر کاهش می یاب د و عالیمی که در بزرگسالی باقی می ماند
نشانههای مربوط به بی توجهی و تکانش وری است .البته بزرگساالن یا د می گیرن د که
چطور با آن کنار بیاین د و نیازهای خو د را با نیازهای جامعه انطباق دهند.
همچنین بهترین درمان بیش فعالی برای این کودکان بیش فعال شامل چن د سطح
میشو د که در مور د کودک من نیز استفاده شو د و نتیجه خوبی از آن گرفتم .این روشها
عبارت است از :شناخت و آموزش اختالل از جانب والدین  :شناخت این مشکل و
آموزش خانواده یعنی آموزشهای الزم برای آمادگی بیشتر و رفتار صحیح با کودک بیش
فعال را فرا می گیرن د تا عالوه بر کنترل صحیح و بهتر مشکالت آنان در اثر مسائل رفتاری،
آسیب نبیننده و به کودک خو د نیز آسیب نرسانند .رفتار درمانی  :روشهای مبتنی بر
دریافت تقویت مثبت ،افزایش رفتار مطلوب و کاهش رفتار نامطلوب است.
درمان دارویی :درمان دارویی به عنوان یک درمان کوتاه مدت مور د استفاده قرار میگیرد.
مشاوره :آموزش مهارتهای اجتماعی ،مقابله ای تا کودک بتوان د در روابط اجتماعی خود
موفق عمل کند .رژیم درمانی و ریلکس درمانی نیز برای این کودکان قابل استفاده است.
من بعنوان یک مادر از خداون د سپاسگذارم ،توانستم درمان مناسبی برای فرزن د بیابم و با
صبر و شکیبایی با او رفتار کنم.

سیاسی
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توصیهظریفبهاعراب

آیتاهلل هاشمی:

درانتخاباتخبرگانشرکتمیکنم

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگویی اعالم کرد قصد دارد در
انتخاباتمجلسخبرگانکاندیداشود.

توگو میکرد ،در پاسخ به
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که با هفتهنامه طلوع صبح گف 
سوالی در مورد اهمیت دو انتخاباتی آتی (مجلس و خبرگان) گفت :این دو انتخابات بسیار
مهم و جزء مهمترین انتخابات ما هستند .هرکس تعهد اسالمی و ملی دارد ،باید خودش را
آماده کند و در انتخابات حضور داشته باشد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد :کسانی که خود را صالح میدانند،
نامزد شوند و اگر در آن سطح نیستند ،برای رأی دادن بیایند .اینجا بسیار مهم است و
نتیجهاش هم به هم ه ایرانیها بر میگردد .اینگونه نیست که یک عده ببرند و یک عده
ببازند .نتیج ه مثبت و منفیاش به همه برمیگردد .لذا خوب است که همه کسانی که
احساس ملیگرایی دارند یا اسالمی یا انقالبی هستند و هر چه که هستند و یا هر سه
هستند ،بیایند و در انتخابات شرکت کنند و بیتفاوت نباشند.
وی در پاسخ به این سئوال که «آیا حضرتعالی قرار است تحرکی داشته باشید؟» ،گفت:
من در مجلس نمیتوانم شرکت کنم ،ولی بنا دارم در خبرگان شرکت کنم.
علیمطهری:

صداوسیما از احمدی نژاد حساب می بُرد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ،تفاوت رفتار صدا و سیما با دولت امروز و
دولت گذشته را در این دانست که برنامههای چالشی برای بررسی عملکرد دولت
یبُرد.
قبل وجود نداشت .به اعتقاد وی صدا و سیما از آقای احمدینژاد حساب م 
علی مطهری درباره عملکرد صدا و سیما در پوشش خبری مذاکرات هستهای و ساخت
برنامههای تحلیلی درباره تفاهمنامه وین گفت :برنامههای مرتبط با مذاکرات هستهای در
مجموع بد نبود و برخی از این برنامهها در جایگاه آگاهی بخشی و روشنگری قرار داشتند
زیرا تولید برنام ه با در نظر گرفتن منافع یک جناح قابل توجیه نخواهد بود و به نظر میآید
که از نظرات هر دو جناح نسبت به تفاهمنامه هستهای استفاده میشود.
نباید از فضای آزاد ترسید
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسالم شهر در مجلس با بیان اینکه نباید از
فضای آزاد ترسید ،ادامه داد :تالش برنامهسازها در جهت رعایت انصاف و عدالت است؛
زیرا نقد باید به معنی واقعی صورت گیرد یعنی نقاط قوت و ضعف به صورت توامان
نشان داده شود.
وی در ادامه به تفاوت رفتار صدا و سیما با دولت امروز و دولت گذشته اشاره کرد و گفت:
برنامههای چالشی برای بررسی عملکرد دولت قبل در صداوسیما ساخته نمیشد زیرا صدا و
یبُرد.
سیما از آقای احمدینژاد حساب م 
وی تصریح کرد :صدا و سیما در دولت قبل  ،از این دست برنامههای چالشی تولید
نمیکرد و کاری به ریز و جزئیات امور نداشت اما در دولت جدید فضا به طرز قابل
مالحظهای باز شده و این فضای باز نسبت به دولت یازدهم از دوره آقای ضرغامی آغاز شد.
نقد و بررسی عملکرد دولت از سوی رسانه ملی اقدام نامربوطی نیست
مطهری با بیان اینکه ساخت برنامههای تحلیلی ،چالشی ،نقد و بررسی عملکرد دولت از
سوی رسانه ملی اقدام نامربوطی نیست ،تاکید کرد :اما اینجا سوالی مطرح میشود و اینکه
چرا در دولت قبل ،چنین برنامههای چالشی ساخته نمیشد؟
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :ای کاش در دولت آقای احمدینژاد هم این
دست از برنامههای انتقادی تولید و روی آنتن میرفت؛ البته معتقدم صدا و سیما به دلیل
ترس از آقای احمدینژاد جرات این کار را نداشت.
سبحانیفر:

اصالح طلبان معتدل در دایره
جریانفکریاعتدالقرارمیگیرند

یک نماینده اصالح طلب مجلس با پیشبینی حضور جریان اعتدال در
انتخابات مجلس آینده گفت که جریانات اصالح طلب معتدل نیز بر دایره جریان
فکری اعتدال قرار میگیرند .
رمضانعلی سبحانیفر اظهار کرد :جریان اعتدال فارغ از اینکه تشکیالتی داشته باشد یا
ن ه حضورش در انتخابات آتی یک بحث مهم و اساسی است .اما اینکه جریانات سیاسی یا
احزاب و گروههای سیاسی چقدر بتوانند خودشان را به جریان اعتدال نزدیک کنند هم
بحث مهمی است.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :باید دید آیا تا زمان انتخابات سازو کار و ساختار و تشکیالت
این جریان شکل میگیرد یا نه .چرا که به هر حال جریان فکری اعتدال جریانی اساسی
است که در زمان انتخابات مقابل افراط و تفریط قرار میگیرد .طبیعتا مردم هم به
جریانهای فکری بیشتر توجه میکنند تا جریانهای ساختارمند حزبی و سیاسی.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد :جریانات اصالح طلب معتدل در دایره جریان
فکری اعتدال قرار میگیرند از طرفی گروههای دیگری هم در جریان چپ هستند به عنوان
مثال شورای هماهنگی جبهه اصالحات  17تا  18حزب را در خود دار د و اگر در یک حوزه
انتخابیه همین جریان معتدل وارد عرصه شود ،امکان موفقیتش بیشتر است و در دایره
اعتدال قرار میگیرد.
سبحانی فر با بیان اینکه پیشبینی نوع رقابتها در انتخابات آینده فعال زود هنگام
است ،افزود :طیفهای مختلفی اعتقادشان بر این است که شرایط به گونهای مدیریت شود
که در یک دایره بزرگ به نام دایره اعتدال و عقالنیت قرار گیرند .این نظر در طیفهای
مختلف وجود دارد اما اینکه چقدر بتوانند در گفتمان بین این گروهها از سهم خواهیشان
پایین بیایند ،موضوعی است که نیاز به زمان دارد زیرا سازوکارهای مختلفی در این ساختار
نقش آفرینی میکند و اکنون موقع ظهور وبروز آنها نیست وقضاوت کردن در اینباره
قدری سخت است.
عضوانجمناسالمیمدرسیندانشگاهها:

جریانهایمعتدلخطربازگشت
افراطیگری را درک کنند

یک عضو انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها با اشاره به هشدار ناطق نوری
مبنی بر احتمال رویکار آمدن مجدد افراطیون در کشور ،گفت :اگر از فرصت
موجود به خوبی استفاده نشود ممکن است افراطیون باز هم به قدرت برسند.
غالمرضا ظریفیان با بیان اینکه اصالحات جریانی است که معتقد است در رویه ها و
روش ها باید رویکرد منطقی ،معتدل و متکی به مبانی جامعه را داشت ،خاطر نشان کرد:
جریان اصالحات از دوران مشروطه همواره محل رجوع و پذیرش جامعه بوده است.
وی در ادامه افزود :با این وجود یکی از آسیبهای جریان اصالحات این است که این
جریان از فرصت های تاریخی خود به خوبی استفاده نکرده است .با وجود اینکه بستر
اجتماعی ،افکار عمومی و فرهنگ ایران اسالمی جامعه ،اصالحات را پذیرفته است اما این
جریان قدر فرصت های پیش آمده را به خوبی ندانسته است.
این فعال سیاسی اصالح طلب همچنین با بیان اینکه با درک جامعه از افراطیگری و
هوشمندی جریان اصالحات و اعتدال ،دولت یازدهم سرکارآمد اظهار کرد :روی کار آمدن
دولت تدبیر و امید یک فرصت خوب برای جریان اصالحات برای بازسازی تشکیالتی و
تقویت نهادهای این جریان است .امروز دیگر دوره قهرمانها سپری شده است و باید از
طریق شبکههای عمومی کمک کرد تا جامعه توانمند شده و تغذیه فکری خوبی به جامعه
ب های جامعه ،فراموشی تبار تاریخی خود است.
برسد .ظریفیان در ادامه گفت :یکی از آسی 
با اینکه اقبال کلی جامعه به سمت اصالح طلبی است اما در مقاطعی جریان افراطی به موج
شعارهای عامیانه سوار شده و از شکاف های موجود در جامعه به ویژه شکاف فاصله طبقاتی
استفاده کرده اما وقتی این جریان سرکار آمده به دلیل نداشتن ظرفیت الزم ،کارنامه های
تلخ و تراژیکی از خود به جای گذاشته است و جامعه را سالیان سال به عقب رانده است.
این آسیب می تواند در آینده باز هم رخ دهد و افراط با سوءاستفاده از شکاف هایی همچون
شکاف روشنفکران و عامه جامعه یا شکاف طبقاتی بر سر کار آمده و جامعه را باز هم به عقب
براند .وی همچنین اظهار کرد :آقای ناطق نوری که از نیروهای برخاسته از عمق انقالب
اسالمی است به این درک رسیده که ممکن است مجددا افراطیون بر سرکار آیند و بنابراین
به جریان های معتدل کشور هشدار داده است.
ظریفیان با اشاره به اینکه ما اکنون تجربه پیروزیها و شکست های خود را داریم خاطر
نشان کرد :اکنون فرصت خوبی است که گذشته آسیب شناسی شود و علل بروز و ظهور
افراطی گری مورد بررسی قرار گیرد .یکی از عوامل موفقیت اعتدال در انتخابات یازدهم
ریاست جمهوری این بود که جریان اصالحات و معتدل در یک بزنگاه به ائتالف رسیدند و
مانع موفقیت جریان افراطی شدند .اکنون نیاز است که جریان اصالحات و اعتدال در درون
خود به جمع بندی برسند و در یک فضای کالنتری گفتوگوهای جدی در پیش بگیرند
تا به یک نقاط مشترک برسند.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان صبح دیروز
بطور همزمان در دو روزنامه الشروق مصر و السفیر لبنان
یادداشتیمنتشرکرد.
متن یادداشت وزیر امور خارجه کشورمان که با عنوان "الجار ثم
الدار" یک توصیه اخالقی یا یک ضرورت راهبردی منتشر شده است
به شرح ذیل است:
ِ
حنیف اسال ِم همه ما (که همه
دین
در سنت دیرین منطقه ما و در ِ
ما را به هم پیوند می دهند) ،توصیه حکیمانه ای وجود دارد:الجار ثم
الدار .در جهان امروزما این توصیه اخالقی ژرف نگرانه که  14قرن
قبل به ما ابالغ شد ،یک ضرورت غیرقابل انکار است :رفاه و امنیت
تنها در محیطی برخوردار از این دو نعمت بزرگ دست یافتنی است.
اولویت اول ایران از ابتدا داشتن روابطی خوب و مستحکم با
همسایگانش بوده است و این موضوع به ویژه از ابتدای روی کار آمدن
دولت جدید ایران به صراحت اعالم و پیگیری شده است .سفر منطقه
ای من به سه کشور همسایه شامل کویت ،قطر و عراق بالفاصله بعد
از توافق تاریخی هسته ای ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت و
آلمان در وین ،بر همین راهبرد و اهتمام در سیاست خارجی ایران
تاکید دارد.
در حال حاضر ،منطقه ما در ناآرامی به سر می برد و خطرات
جدی بنیان های جامعه ،و فرهنگ بسیاری از کشورهای مسلمان
این منطقه را به شدت تهدید می کند .هر چند ایران ،با تکیه بر یک
جمعیت منعطف و در عین حال مقاوم در برابر سلطه گری و با ارائه
افق های جدیدی از تعامل سازنده ،به لطف خدا در ثبات و امنیت به
سر می برد ،ولی نمی تواند نسبت به ویرانی های عمیق اطراف خود
بی تفاوت باشد .تجربه به ما می گوید که بی ثباتی و ناآرامی مرزی
نمی شناسد .امروز امنیت هیچ کشوری در این دنیای جهانی شده،
نمی تواند در محیطی ناآرام تضمین شود.
توافق وین یک شروع ضروری برای منطقه بود و نه تنها به ضرر
هیچ یک از همسایگان ما ما نیست ،بلکه دستاوردی برای تمامی
منطقه است ،چرا که به یک تنش غیرضروری و دوازده ساله که بیش
از همه منطقه ما را تهدید می کرد ،خاتمه داد .اینک زمان پرداختن به
کارهای مهمتری است که در راس آنها جستجویراهکارهایی است که
به ایران و دیگر کشورهای منطقه برای ریشه کنی عوامل بی اعتمادی
و تنش در منطقه کمک کند .تأسیس یک مجمع گفتگوی منطقه
ای در منطقه ما و در مرحله بعدی بین کشورهای مسلمان خاورمیانه
به منظور تسهیل تعامالت ،نیازی اساسی است که می بایست از

مدت ها قبل به آن پرداخته می شد .این گفتگوی منطقه ای باید
بر اساس اهداف مشترک و برخی اصول عمومی پذیرفته شده بین
کشورهای منطقه صورت گیرد که مهمترین آنها عبارتند از :احترام به
حاکمیت،تمامیتارضیواستقاللسیاسیتمامیکشورها؛مرزهای
غیرقابل نقض؛ عدم دخالت در أمور داخلی سایر کشورها؛ حل و فصل
مسالمت آمیز اختالفات؛ ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور؛ و اشاعه
صلح ،ثبات ،پیشرفت و سعادت در منطقه.
همه ما باید این واقعیت را بپذیریم که زمان بازی های با حاصل
جمع صفر تمام شده و ما همه با هم یا برنده و یا بازنده ایم .امنیت
پایدار از طریق نا امن کردن دیگران به دست نمی آید .هیچ ملتی
نمی تواند به منافع خود دست یابد ،بدون این که منافع دیگران را
نیز در نظر گیرد .چه بخواهیم و چه نخواهیم این سرنوشت محتوم
اصب ِروا ْ إ ِ َّن هَّ
یح ُ
اللَ َم َع
همه ماستَ .و لاَ تَ َنا َز ُعوا ْ َف َت ْفشَ ُلوا ْ َو ت َْذ َه َب ِر ُ
کم َو ْ
ین(انفال)46:
الصاب ِر َ
َّ
البته این همکاری اجتناب ناپذیر ،یک ضرورت تلخ تعامل با
دشمنان نیست ،بلکه یک روند شیرین اصالح و دوستی میان برادران

آیتاهلل هاشمزاده هریسی:

صالحیتنامزدهایمجلسخبرگانقابلاندازهگیرینیست

یک عضو مجلس خبرگان گفت :شورای نگهبان سه
بحثحقالناسبودنرایمردم،عدمامکاناحرازصالحیت
نامزدها و رعایت قانون را برای برگزاری یک انتخابات خوب
مرتفعکند.
آیتاهلل هاشم هاشمزاده هریسی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا،
با حمایت از سیاست تجمیع انتخاباتها ،اظهار داشت :برگزاری
انتخابات هزینههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و اخالقی فراوانی
ت در کشور منجر به رویآوردن مسئوالن
بههمراه دارد ،تعدد انتخابا 
به موضوع تجمیع گردید.
وی افزود :برخالف تصور عمومی ،برگزاری انتخاباتهای متعدد
و اینکه مردم همیشه سر صندوق و خیابان باشند ،چندان خوب
نیست و باتوجه به هزینههای فراوان آن تبدیل به فاجعه میشود.
انتخابات باید کم و با فاصلههای زیاد برگزار شود ،بهبیان دیگر کمیت
انتخابات اهمیت ندارد و این کیفیت انتخابات است که ارزشمند
است و باید تالش کنیم انتخاباتی آزاد و باشکوه برگزار کنیم و
سیاستتجمیعانتخابات،علیرغممخالفتبرخی،سیاستیمنطقی
و عاقالنه است.
این نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بحث
غیرسیاسیبودنانتخاباتمجلسخبرگان،خاطرنشانکرد:باتوجه
بهاینکهعموماًمجالستوسطاحزابتشکیلمیشود،سیاسیبودن
مجالس بهطور کلی امری طبیعی است و اتفاقاً حضور افراد با سالیق
مختلف سیاسی از جناحهای سیاسی گوناگون نمک مجلس است
و عالوه بر آن منجر به پختگی بیشتر قوانین میگردد ،اما باتوجه
بهویژگیهایمنحصربهفردمجلسخبرگان،شرایطبهگونهدیگری
است.
هاشمزاده هریسی ادامه داد :باوجود آنکه سیاسی و حتی
جناحی بودن مجالس در حد اعتدال و عقل و در صورتی که منافع
ملی را تحتالشعاع قرار ندهد ،اشکالی ندارد اما باتوجه به اینکه
مجلس خبرگان ماهیتاً و هویتاً متفاوت است ،این شرایط برای
مجلس خبرگان مصداق ندارد.
وی با اشاره به تفاوتهای ماهوی مجلس خبرگان با دیگر
مجالس قانونگذاری در ایران و جهان ،یادآور شد :وجه افتراق
نخست درخصوص مجلس خبرگان این است که این مجلس
متشکل از علماست و بنابراین میان اعضای خبرگان اختالفات
زیربنایی و اساسی وجود نداشته و تنها در روشها و روبنا با یکدیگر
اختالفنظر دارند و در ثانی مجلس خبرگان ،مجلس عدالت و
روحانیت است و نکته دیگر اینکه همه اعضای مجلس خبرگان
رهبری ،به معتقد به والیتفقیه هستند و اساساً موضوع بحث

مجلس خبرگان رهبری ،والیت است.
وی افزود :والیت به معنای پدر است و از آن هر دو جناح بوده و
باید با رویکرد فراجناحی و غیرسیاسی در این خصوص ورود کنیم،
چراکه اگر بخواهیم مباحث مجلس خبرگان را سیاسی و جناحی
کنیم ،ماهیت و هویت وجودی والیت و مجلس خبرگان خدشهدار
میشود و جناحی کردن مجلس خبرگان ،ظلمی بزرگ به آن است
و در صورتیکه مجلس خبرگان سیاسی بشود ،اساساً نبودنش بهتر
از بودنش خواهدبود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :همانگونه
که مجلس خبرگان عرصه سیاست و سیاستبازی نیست ،عرصه
ن بدان معنا نیست که جوانان
جوانگرایی صِ رف نیز نیست .البته ای 
را حذف کنیم و در واقع اینکه برخی از جوانان عالم و آگاه هم در
مجلس خبرگان حضور یابند ،بسیار خوب است اما اینکه اکثریت
مجلس خبرگان را جوانان تشکیل بدهند ،مغایر با ماهیت این
مجلساست.
آیتاهلل هاشمزاده هریسی با اشاره به نقش مهم شورای نگهبان
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای جلوگیری از تنشها،
اعالم کرد :اگر مجلس شورای اسالمی ضامن جمهوریت نظام است،
مجلس خبرگان رهبری نیز اسالمیت نظام را تضمین میکند و
برگزاری انتخاباتی که منجر به دلگرمی مردم باشد و مشارکت مردم
را ارتقا ببخشد ،اهمیتی بهسزایی دارد.
وی افزود :شورای نگهبان متشکل از علمای بزرگ منتخب
رهبری است که بهخوبی به ظرائف کار اشراف داشته و بهواقع دلسوز
نظام و ملتاند اما نکتهای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که
انتخابات باید یکمرحلهای باشد ،نهاینکه ابتدا افرادی خاص توسط
شورای نگهبان انتخاب شوند و بعد این افراد منتخب در معرض رای
و انتخاب دوباره مردم قرار بگیرند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر عدم امکان احراز
صالحیت ،تصریح کرد :همانگونه که نمیشود دین کسی را اندازه
گرفت ،صالحیت نامزدها نیز قابل احراز نیست و سوالی که همواره
در این خصوص مطرح میشود این است که ما چگونه صالحیت
کسانی که تایید شده را احراز کردهایم .بنابراین تایید صالحیت
نامزدها میبایست بنابر قانون انجام بگیرد ،چراکه بحث احراز تنها در
مسائلملموسقابلتحققاستودرمسائلغیرملموسامکانپذیر
نیست.
وی افزود :در احادیث ما ذکر شده اگر کسی در حقوقالناس
خطا کند و کسی که قابل عفو نبود را عفو کند ،بهتر از آن است
که کسی را به اشتباه عقوبت کنیم .بنابراین رعایت قانون و احتیاط
در حقوقالناس و عدم نگرانی از انتقادها و تخریبها ازسوی شورای
نگهبان راهگشای برونرفت از بسیاری از مشکالت در بحث
برگزاری انتخابات عادالنه ،آزاد و باشکوه است.
آیتاهلل هاشمزاده در پایان ضمن تاکید بر صالحیت و دلسوزی
انکارناپذیر تمامی اعضای شورای نگهبان ،تصریح کرد :باتوجه به
نظام منسجم و مستحکم مجلس خبرگان رهبری ،هرکسی که
وارد این مجلس شود ،رویکرد والیتمدارانه خبرگان تغییر نخواهد
کرد .البته درجات والیتمداری افراد متفاوت است اما کسی قادر به
اندازهگیری آن نیست و اینکه کسی در مجلس خبرگان مومن و
دیگری بیایمان ،یکی انقالبی و دیگری غیرانقالبی و یکی والیتمدار
و دیگری ضد والیتفقیه باشد ،امکانپذیر نیست.

و اعضای یک خانواده است که چند صباحی از هم فاصله گرفته اند
کم (حجرات)10:
ین أَخَ َویْ ُ
ون إِخْ َو ٌة َف َأ ْصل ُِحوا ْب َ ْ
که إِن َّ َما ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
در هیچ نقطه ای از دنیا اهمیت این ساز و کارها مشهودتر از
منطقه خلیج فارس و بعد از آن خاورمیانه اسالمی نیست و نیاز به
یک ارزیابی هوشمندانه از پیچیدگی های منطقه و اتخاذ سیاست
هایی پایدار به منظور مواجهه با آن غیرقابل انکار است .مبارزه با ترور
یک نمونه از این موارد است .هیچ کس نمی تواند با گروههایی خشن
و افراطی نظیر به اصطالح دولت اسالمی -که نه دولت است و نه
اسالمی -در عراق مبارزه کند ،در حالی که همزمان در حال گسترش
موثر آنها را در یمن و سوریه است.
اگر قرار باشد که یک موضوع را از میان فجایع جاری منطقه برای
شروعمباحثاتجدیانتخابکنیم،یمنیکنمونهخوبخواهدبود.
ایران یک رهیافت معقول و اجرایی برای حل این بحران دردناک و
غیرضروری ارائه داده است .طرح چهار ماده ای ارائه شده ایرانخواستار
آتشربس فوری ،کمک های انساندوستانه برای غیرنظامیان یمنی،
تسهیل گفتگوهای گروه های یمنی داخل کشور و سرانجام هدایت

آنها به سمت تشکیل یک دولت فراگیر گسترده وحدت ملی است.
طرح مشابهی هم دو سال قبل و پس از مشورت با برخی همسایگان و
دیگر کنشگران برای بازگرداندن صلح و ثبات به سوریه پیشنهاد شده
است که به موازات تالش برای حل و فصل بحران یمن  ،می تواند
با همکاری دیگر کشورهای اسالمی و تحت نظارت ساز و کارهای
سازمان ملل متحد در دستور کار قرار گیرد .همزمان می توان این
گفتگوهای راهبردی را برای اتخاذ گام های مشخص و ایجاد درک
بهتر برای حل و فصل و بررسی مسائلی همچون تروریسم و افراط
گرایی  ،جلوگیری از بروز جنگ فرقه ای و طایفه ای و همچنین تنوع
بخشیدن به همکاری های علمی و صنعتی و توسعه و ارتقای روابط
بین کشورهای اسالمی منطقه به کار گرفت.
همکاری های هسته ای صلح آمیز می تواند یک نمونه بارز از این
گونه همکاری ها باشد .دستیابی به فوائد فناوری صلح آمیزهسته ای
بر اساس مقررات بین المللی حق ایران و همه کشورهای مسلمان
خاورمیانه است  .همکاری تمامی کشورهای منطقه برای دستیابی به
چنین اهدافی ضروری است .از موارد قابل پیگیری در این همکاری
ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :استفاده از امکانات غنی سازی به
عنوان مرکز منطقهایبرای تولیدسوختاتمیباهمکاریکشورهای
اسالمی منطقه در بعد فنی و همچنین تشدید تالش های بین المللی
برای ایجاد منطقه عاری از سالح هسته ای در خاورمیانه در بعد
سیاسی.
سخن پایانی این که ،ما کشورهای مسلمان منطقه ما و
خاورمیانه ،با داشتن مشترکات فراوان و متنوع دینی ،فرهنگی،
سیاسی ،جغرافیایی تمامی لوازم ضروری برای یک همکاری سازنده
و مفید برای همه مردم منطقه و جهان را در اختیار داریم .چالش
های فراوان موجود در منطقه ما آن چنان مهم و جدی است که
نباید با بحث های فرقه ای و اختالفات شخصی ،بیش از این از
شروع شجاعانه و آینده نگرانه این همکاری حیاتی برای برخورد با
ریشه های ناآرامی در منطقه خاورمیانه اسالمی و به ویژه منطقه
خلیج فارس طفره برویم و به امید حل مشکالتمان توسط دیگران
باشیم که خود نقشی اساسی در ایجاد این مشکالت داشته اند.این
فرصتی یگانه برای تعامل است و مردم ما به حق از ما انتظار دارند
یرى هَّ ُ
کم َو َر ُسول ُ ُه َو
الل َع َملَ ْ
که آنرا به هدر ندهیمَ .و ُق ِل ا ْع َم ُلوا ْ َف َس َ
ون (توبه )105
ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
* محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران

مشاوررییسمجمعتشخیصمصلحتنظام:

خبرگانبهمفهومعام،سیاسیترینانتخاباتاست

مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت گفت :برخی
این باور را ترویج میکنند که رقابت انتخاباتی در
مجلس خبرگان شایسته نیست اما صداوسیما باید فضا
را طوری آمادهکند که نامزدها امکان ارانه نظرات خود
را داشت ه باشند.
غالمعلی رجایی با اشاره به ابعاد مثبت و منفی برگزاری
همزمان دو انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس
خبرگان رهبری ،خاطرنشان کرد :باتوجه به اینکه مردم
انگیزه باالیی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی
بهویژه در تهران و شهرهای بزرگ دارند ،باید دقت کنیم
انتخابات خبرگان تحتالشاع انتخابات مجلس شورای اسالمی
قرار نگیرد.
وی افزود :مسئله مهمی که در خصوص مجلس خبرگان
و انتخابات مربوط به آن باید مورد توجه قرار بگیرد این است
که متاسفانه مجلس خبرگان نتوانسته بدان میزان که اهمیت
دارد و تاثیرگذار است ،جایگاه خود را بهویژه در میان مردم
روشن نماید .متاسفانه مردم آنچنان که شایسته است از
محتوا و کارکرد آنچه در مجلس خبرگان میگذرد باخبر
نمیشوند .مجلس خبرگان معموالً جلساتی را بهصورت
غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار میکند و الزم است
ط عمومی مجلس خبرگان حتماً در عملکرد
دبیرخانه و رواب 
خود تجدیدنظر کرده و عموم مردم را بیش از این در جریان
تصمیمهای این مجلس قرار دهد .البته متوجه هستم که
برخی از مسائلی که در خبرگان مطرح میشود ،محرمانهاند
اما میتوان الاقل چکیده تصمیمها و صورتجلسات را در
اختیار افکار عمومی قرار داد.
رجایی ادامه داد :نکته دیگر نیز به عملکرد صداوسیما در
پوشش تصمیمات و جلسات خبرگان بازمیگردد .متاسفانه
عدهای این باور را ترویج میکنند که رقابت انتخاباتی در
مجلس خبرگان شایسته نیست اما رسانه ملی باید فضا را
طوری آماد ه کند که نامزدها امکان ارانه نظرات خود را داشته
باشند .متاسفانه امروز مردم بدون اینکه از افکار نامزدها باخبر
باشند ،به عکس آنها و شعاری که زیر آن عکس نوشت ه شده
رای میدهند.
مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبیین مرز
باریک سیاسی یا غیرسیاسی بودن انتخابات خبرگان ،تصریح
کرد :اگر سیاسی بودن را به معنای تحزب در نظر داشته
باشیم ،آنچنان که رهبری نباید سیاسی و جناحی عمل کند،
مجلس خبرگان رهبری نیز نباید سیاسی و جناحی عمل
کند.
رجایی با بیان اینکه میان انتخاب سیاسی و انتخاب
حزبی تفاوت وجود دارد ،افزود :البته اینکه احزاب نمایندهها
و نامزدهای خود را انتخاب کنند ،ایرادی ندارد اما نکته حائز
اهمیت اینجاست که مجلس خبرگان اساساً جای تحزب و
حاکمیت جریانهای سیاسی و سلیقهای نیست .اما اگر مراد
از سیاسی بودن معنای عام آن باشد ،خبرگان و دلیل تشکیل
آن ،سیاسیترین مسئله است.
ی با اشاره به کمتوجهی اصالحطلبان
هلل هاشم 
مشاور آیتا 
به انتخابات خبرگان افزود :اینگونه که پیداست اصالحطلبان

در اینخصوص دست به انتخاب میان اهم و مهم زدهاند و
باتوجه به اینکه تعداد نامزدهایی که امکان رقابت در خبرگان
را داشتهباشند ،چندان زیاد نیست و از آنجا که شانس بزرگی
را در مجلس شورای اسالمی پیشرو دارند ،به نظر میرسد
توان خود را بر روی انتخابات مجلس گذاشتهاند .البته این
مسئله به این معنا نیست که اصالحطلبان بر روی نیروهای
که دارند ،کار نکنند.
رجائی همچنین با اشاره به امکان حضور اطرافیان محمود
احمدینژاد در انتخاباتهای مجلس شورای اسالمی و
مجلس خبرگان ،یادآور شد :احمدینژاد بهعنوان کسی که
 8سال بهعنوان رئیس دولت در سطح اول سیاسی کشور
حضور داشته و نگاهی معطوف به قدرت دارد ،طبیعتاً برای
حضور در انتخابات مجلس شورای اسالمی تالشهایی خواهد
کرد که باتوجه به عملکرد ضعیف دولت نهم و دهم ،توفیقی
برای این جریان متصور نیستم و درصد نمایندگان هوادار به
احمدینژاد را در دور بعد بسیار اندک میبینم.
وی با تاکید بر جوسازیهای رسانهای که ازسوی جریان
نزدیک به احمدینژاد در انتخابات مجلس انجام میگیرد،
افزود :تیر خالصی که پس از توفیق مذاکرات هستهای
به شخصیت سیاسی احمدینژاد خورد و همچنین عدم
وجاهت اطرافیان احمدینژاد و خود او نزد روحانیت،
مانع از ادامه حضور قدرتمند این جریان در عرصه سیاسی
کشور خواهد بود .باتوجه به اینکه احمدینژاد بارها با بیان
غیرصادقانه و غیرکارشناسانه تاکید داشت که تحریمها
بیتاثیر است ،بسیاری از بزرگان نظام و همچین رهبری
در جریان مذاکرات هستهای اخیر بارها تاکید داشتند که
تحریمها باید بهصورت یکجا برداشتهشود که این مسئله
به روشنی نشان از اهمیت و عمق تاثیرگذاری تحریمهای
اقتصادی علیه کشورمان دارد.
رجایی در پایان با بیاناینکه بیشک مجلس شورای
اسالمی آتی ،بهطور کامل در اختیار اصالحطلبان و اعتدالیون
خواهدبود ،یادآورشد :تا آنجا که من باخبرم ،اساساً مجلس
خبرگان حداقل درحال حاضر ،عرصه رقابت برای اصالحطلبان
نیست و تعداد نامزدهای نزدیک به اصالحطلبان در مجلس
خبرگان به آن میزانی که قابل رقابت با جریان حاکم باشد،
نیست اماقاعدتاً همین تعداد اندک هم او الً درکنار نمایندگان
و نامزدهای مجلس شورای اسالمی مطرح خواهند شد و در
ثانی میتوانند در برخی مسائل تاثیرگذار باشند.

سید حسن خمینی در دیدار با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور:

برخی شجاعت ایستادن مقابل تخلف دوستان شان را ندارند

یادگار گرامی امام تأکید کرد :دانش آموز ،دانشجو و طلبه
باید از استاد خود در مرحله اول آزاد اندیشی را فرا گیرد؛
زیرا درسی که در آن آزاد اندیشی ،توانمندی طرح سؤال و
پرسشگری وجود نداشته باشد ،درس نیست ،بلکه صرفا
حفظ کردن مطالب است.
حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار با
مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور در حرم امام
خمینی با اشاره به اهمیت پرسشگری در محیط علمی از نگاه
امام راحل ،اظهار کرد :یکی از اموری که در درس فقه و اصول امام
همه شاگردان ایشان بر آن متفق القول هستند این است که وقتی
صحبتهای امام طوالنی می شد و کسی سخن نمی گفت ،ایشان
می گفتند مگر اینجا مجلس وعظ است؟ اینجا درس است؛ چرا
کسی اشکال نمی کند و حرف نمی زند؟
وی افزود :احتماال امام این خصلت را از استاد بزرگوارشان آیت
ا ...العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی گرفته اند ،زیرا مشهور
است که می گویند یکی از شاگردان مرحوم حائری درس ایشان را
تقریر کرده و خدمتشان برده بود؛ آیت ا ...حائری به او گفته خیلی
خوب نوشته ای ،اما آیا هیچ نکته ای به ذهن خودت نرسید که در
جایی اشکال ،ان قلت یا حاشیه ای را مطرح کنی؟
سید حسن خمینی با تأکید بر آموزش شجاعت در کالس
درس ،گفت :دانش آموز ،دانشجو و طلبه باید از استاد خود در
مرحله اول آزاد اندیشی را فرا گیرد؛ زیرا درسی که در آن آزاد
اندیشی ،توانمندی طرح سؤال و پرسشگری وجود نداشته باشد،
درس نیست ،بلکه صرفا حفظ کردن مطالب است.
وی تأکید کرد :در حوزه علوم امر مقدس وجود ندارد و ما باید
با سؤال و پیگیری مجدانه هم طلبه ،هم دانشجو و خصوصا دانش
آموز -که اصول اساسی را در آن دوران فرا می گیرد -را به گونه

ای تربیت کنیم که بتواند در مسیر خود پرسشگری کند ،لذا فضای
آموزش و پرورش و خصوصا فضای کالس های درس باید آمیخته
به شجاعت باشد.
یادگار امام یادآور شد :یکی از بزرگترین درس هایی که در دوره
دبیرستان فرا گرفتم بُعد شجاعت و اجازه شجاعتی بود که بعضی
معلم ها به دانش آموز می دادند؛ دانش آموز حتی اگر در موضوعی
فکر می کند به درستی و بر خالف نظم مقرر شده می اندیشد

باید بتواند کار خود را در چارچوب ضوابط پیش ببرد ،این امر البته
مقدماتی الزم دارد و اولین مقدمه آن است که شجاعت در میان
معلمان بیش از همه وجود داشته باشد.
سید حسن خمینی تصریح کرد :از نقاط مثبت آموزش
و پرورش ما در طول تاریخ شجاعت معلمان در مقابل دستگاه
مدیریتی بوده است ،زیرا شاید در قیاس با سایر نهادهای دولتی
معلم ها از استغناء و شجاعت بیشتری در بیان عقاید و بیان مطالبی

که صحیح می پندازند ،برخوردار بوده اند.
وی با ارزشمند خواندن روحیه شجاعت در معلمان گفت:
اگر فضای مدیریتی آموزش و پرورش این روحیه را بارور کند تا
معلمان بتوانند شجاعانه آنچه در حوزه اداری ،سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی می اندیشند را بیان کنند ،آنگاه یک معلم شجاع توان
تربیت نسل شجاع را دارد؛ نسلی که وقتی شجاع باشد در مقابل
استکبار ،استعمار و استحمار می ایستد و اتکاء امام بزرگوار ما نیز
به همین عامل بود.
یادگار امام افزود :امام عزیز و بزرگوار ما یک معلم شجاع بود که
توانست نسلی را شجاع پرورش دهد و با اتکاء به شجاعت آن نسل
تصمیم بگیرد .امام شجاعت ایستادگی مقابل شاه ،استبداد ،استعمار
و آمریکا ،صدام و شجاعت ایستادگی مقابل حرف متحجرین را
داشت؛ بعضی از ما شجاعت ایستادن مقابل خارجی را داریم اما
ممکن است در مقابل تخلف دوستانمان آن شجاعت را نداشته
باشیم.
وی اظهار داشت :امام یک معلم شجاع بود که نسلی را شجاع
پرورش داد ،بارور کرد و با اتکاء به شجاعت آنان توانست مقابل
سلطه داخلی و خارجی بایستد .لذا در فضای آموزش و پرورش،
مدیریت این مجموعه از حیث اخالقی و دینی موظف است این
شجاعت را میان معلمان نهادینه کند؛ این ویژگی پیش از این هم
میان معلمان بوده است و باید آن را پاس داشت و خود معلمان هم
نسبت به این مسأله مسئولیت دارند.
سید حسن خمینی در پایان تأکید کرد :یکی از اموری که دولت
حتما باید کمک کند و واقعا در این حوزه نباید هیچ اجحافی صورت
گیرد موضوع معیشت معلمان است ،زیرا واقعا معلمی که از حیث
معیشتی دچار مشکل باشد توان تعلیم و تربیت یک فضای سالم
را ندارد.

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری
021 - 65607917

eimannews@yahoo.com

غرر الحكم :ح۵۱۵۰؛ فرهنگنامه بصيرت ص64

www.emandaily.com

اذان صبح 4/36:طلوع آفتاب 6/12:اذان ظهر 13/13:اذان مغرب20/32 :

خبر

سرپرست شهرداری منطقه هفت قم اعالم کرد :

تشدید طرح جمع آوری دست فروشان
هسته مرکزی شهر قم

سرپرست شهرداری منطقه هفت قم از مردم و سایر دستگاه های
مرتبط خواست تا در رفع معضل دست فروشی در اطراف حرم مطهر
حضرت معصومه (س) یاری رسان مدیریت شهری باشند.
علیرضا اقبالیان اظهار داشت  :دست فروشی یکی از معضالت روند
مهاجرت به شهرها و راهکاری سریع جهت کسب درآمد می باشد  .درآمدی
که سبب نازیبایی شهر و شکل گیری مشاغلی کاذبی است که در خدمت
تولید کنندگان محصوالت بی کیفیت و یا محصوالت وارداتی است .
وی ادامه داد:این مشاغل بدون پرداخت حق و حقوق شهروندی تنها به
دنبال کسب درآمد بیشتر به هر روش هستند .عدم پرداخت عوارض و مالیات
که در ساخت شهرها به عنوان یک منبع پایدار برای مدیریت شهری به حساب
می آید نیز از ویژگی های این مشاغل کاذب هستند .هزینه های که ناخواسته
بر دوش سایر شهروندان می افتد.
وی افزود :انسداد پیاده رو ها که محل و حق قانونی عابران پیاده است ،
اشغال یک تا چند الین خیابان که می تواند به سهولت تردد خودرو ها کمک
کند توسط ماشین های میوه فروش و بساط کردن در بازار و در مقابل کسب
و کار کسبه ای که سالها اعتبار کسب کرده و برای رونق کسب و کار خود
زحمت ها کشیده است .
ارزانی تنها علت اقبال شهروندان به خرید از دست فروشان
اقبالیان تصریح کرد :توجه به جایگاه خاص شهر قم و محوریت حرم مطهر
حضرت معصومه (س) در هسته مرکزی شهر و تجمع دست فروشان در این
محدوده  ،چهره حرم مطهر و پر تردد ترین معابر اصلی شهر را با نازیبایی
همراه کرده است .سرپرست شهرداری منطقه هفت قم خاطر نشان کرد :
تجمع هایی که گاه برای خرید اقالم بی کیفیت و غیر ضروری و همچنین
غیر استاندارد شکل گرفته اند و تنها ارزانی و در دسترس بودن ،علت استقبال
مردم از این کاال ها می باشد.
اقبالیان افزود  :منطقه هفت با اجرای طرح انضباط اجتماعی به دنبال
رفع نازیبایی های است که عامل انسانی مهمترین رکن شکل گیری آنهاست.
وی همچنین از تشدید طرح جمع آوری دست فروشان در هسته مرکزی
شهر با همکاری معاونت خدمات شهری و نیروی انتظامی خبر داد و عنوان
کرد :این طرح در سه شیفت کاری و به صورت  24ساعته در نقاط تعیین
شده در اطراف حرم مطهر  ،میدان آستانه  ،میدان بزرگ امام خمینی (ره) ،
پارکینگ شرقی  ،پل آهنچی  ،سه راه و چهار راه بازار به اجرا در آمده است .
اقبالیان نصب بنر های اطالع رسانی و فرهنگی را نیز از اقدمات صورت
گرفته در این خصوص ذکر کرد و بیان داشت  :در محل های اجرای طرح
بنرهای اطالع رسانی و فرهنگی نصب گردیده تا ضمن هشدار به دست
فروشان  ،اجرای طرح را به اطالع عموم مردم عزیز برساند.
سرپرست شهرداری منطقه هفت افزود :شهروندان عزیز می توانند در
صورت مشاهده موارد دستفروشی در معابر اصلی و اطراف حرم مطهر موضوع
را به سامانه  137شهرداری قم اطالع دهند.
وی همچنین از مردم و سایر ارگانهای مرتبط خواست تا ضمن همکاری با
عوامل اجرایی طرح  ،رفع معضل دست فروشان در اطراف حرم مطهر و معابر
اصلی هسته مرکزی شهر را یک وظیفه همگانی تلقی و در ساخت شهری آرام
و ایمن به صورت فعال حضور داشته باشند.
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فرماندهانتظامیاستانخبرداد:

دستگیریسارقانکتابهاینفیسیکیازکتابخانههایمهمقم

ایمان :فرماندهی انتظامی استان از دستگیری
سارقان کتاب های نفیس و قیمتی یکی از کتابخانه
های مهم قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما ،سردار کاظم مجتبایی صبح روز
گذشته در حاشیه نشست با مدیران رسانه های استان اظهار
داشت :سارقان که هشت نفر بوده اند موفق شده بودند 45
کتاب نفیس و قیمتی که برخی از انها متعلق به قرن 5،6
قمری بوده را از این کتابخانه خارج کنند.
وی ادامه داد :این کتاب ها قابل قیمت گذاری نیست ولی
برخی از این کتاب ها را سارقان تا مبلغ  100میلیون تومان
فروختهبودند.
مجتبایی اضافه کرد :با تالش همکاران ما تاکنون 30
کتاب نفیس به سرقت رفته کشف و تحویل این کتابخانه
شده است.
رییس پلیس قم خاطررنشان کرد :سارقان قصد خروج
این کتاب های نفیس از کشور داشتند که ناکام ماندند.
انهدام باند سارقان رمز عابر بانک
وی در بخش دیگری ازسخنان خود از انهدام باندی خبر
داد که با شگرد خاصی پس از اطالع از شماره حساب و رمز
کارت عابر بانک شهروندان حساب آنها راخالی می نمودند.
سردار مجتبایی اضافه کرد :این سارقان با نصب اسکینر بر
روی باجه های عابر بانک و کارت خوان ها شماره حساب و
رمز عابر بانک شهروندان را کپی می کردند ،با اطالع از آنها
اقدام به برداشت از حساب شهروندان می نمودند.
وی با بیان این که این باند در  10استان کشور فعالیت
داشته اند و سه نفر از اعضای آن در قم دستگیرشده اند اظهار
داشت :این افراد با شگرد خاص پس از دسترسی به شماره
کارت و رمز عابر بانک شهروندان مستقیما اقدام به برداشت
وجه ازآن کارت نمی کردند و پس از انتقال به حساب یک
مال باخته دیگر اقدام به برداشت وجه می کردند و به نوعی
افراد مال باخته را در مقابل یکدیگر قرار میدادند.
مجتبایی خاطرنشان کرد :تا کنون  30نفر که بیش از 60

« 9دی»توقیفشد،کیهانورجانیوزتذکرگرفتند
گفتهمیشود:هیأت نظارت بر مطبوعات ،برای 61رسانه مجوز فعالیت صادر کرد و به توقیف هفتهنامه
« 9دی» برای چهارمین بار در دوران فعالیت این نشریه و تذکر به سه رسانه نرای داد که از آن میان ،علت
تذکر به کیهان و رجانیوز ،تقریباً همسو با توقیف « 9دی» بود .دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات ،در جلسه
امروز این هیأت ،با تقاضای انتشار  ٦١نشریه اعم از سراسری ،منطقه ای ،استانی و محلی و پایگاه خبری و
 ١٨تقاضای تغییر وضعیت موافقت شد .در این جلسه همچنین در ادامه مذاکرات و بررسی های جلسه قبل،
عملکردرسانههایمکتوبوالکترونیکدرخصوصمذاکراتهستهایبررسیشدوباتوجهبهتبصره ٢ماده
 ٥قانون مطبوعات و بند  8ماده  ،6هفته نامه « ٩دی» توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شد.
نظرموحديکرمانيدربارهائتالفمياناصولگرايان
گفتهمی شود :دبيرکل حزب موتلفه اسالمي با بيان اينکه آيتاهلل موحديکرماني معتقد است ائتالف
ميان اصولگرايان يک ضرورت انقالبي و دائمي است ،گفت :به اعتقاد وي ،اصولگرايان بايد براي تقويت ائتالف
ضمنپافشاريبرروياصولدرسليقههانيزبهتفاهمبرسندوباهمارتباطداشتهباشند.دبيرکلحزبموتلفه
اسالمي با بيان اينکه در اين ديدار بنده نيز در چارچوب اظهارات آيتاهلل موحدي کرماني نظراتي ارائه دادم،
خاطر نشان کرد :در آينده هم بدون اينکه فرد و يا تشکلي را مشخص کرده باشيم ،براي تقويت اصولگرايان با
شخصيتهاييکهموثرهستند،مالقاتهاييخواهيمداشت.
اولینجلسهدادگاهحملهکنندگانبهمطهری
گفته می شود:وکیلمدافع علی مطهری از برگزاری اولین جلسه دادگاه موکلش در صبح روز سهشنبه
 13مردادماه  -در شعبه 101دادگاه کیفری دو شیراز خبر داد .مصطفی ترکهمدانی اظهار کرد :این پرونده 11متهم دارد که در حال حاضر آنها با قرارهای متناسب آزاد هستند.

میلیون تومان از حساب آنها برداشته شده است از این سارقان
اعالم شکایت کرده اند .وی ادامه داد ،این باند با تالش سه
ماهه همکاران ما در پلیس فتا شناسایی و متالشی شدند.
رییس پلیس قم در ادامه به شهروندان توصیه کرد برای
جلوگیری از وقوع این گونه اتفاقات ازدر اختیار دیگران قرار
دادن اطالعات حساب و شماره و رمز ان خود داری نمایند.
کشف  2تن انواع مواد مخدر
وی در ادامه از کشف  2تن انواع مواد مخدر در  4ماه
نخست امسال خبر داد و گفت :در همین راستا  330وهزارو
 870معتاد و  50قاچاقچی حرفه ای دستگیر و تحوبیل
دستگاه قضایی شدند .سردار مجتبایی اضافه کرد 90:درصد
کشفیات مواد مخدر در استان قم ترانزیتی است که توسط
قاچاقچیان حرفه ای از استان های جنوبی و جنوب شرق
مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم خبرداد:

کشور به قصد انتقال به مرکز کشور حمل میشود.
افتتاحسیستممنیتورینگاستانقمدرهفتهناجا
فرمانده انتظامی استان در ادامه سخنان خود ایجاد امنیت
هوشمند ،کنترل اجتماعی فضای جرم ،مشارکت دادن سایر
دستگاه ها در تامین امنیت را با سه اولویت مهم پلیس قم
در سال  94اعالم کرد واظهار داشت :از ابتدای امسال باهدف
ایجاد هدف هوشمند هر ماه یک کالنتری قم به دوربین های
کنترلهوشمندمجهزمیشود.
وی ادامه داد :همزمان با هفته ناجا مرکزسیستم
منیتورینگ استان قم افتتاح می شود.
سردار مجتبایی خاطر نشان کرد بزودی  30دوربین
کنترل هوشمند باهدف کنترل ترافیک و ایجاد نظم امنیت
نصبمیشود.

تخصیص بودجه 220میلیارد تومانی برای درمان بیمه شدگان قم

مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم گفت
:برای درمان بیمه شدگان در بخش درمان مستقیم
وغیر مستقیم در استان قم بیش از  220میلیارد
تومان اختصاص یافت.
دکتر داود علیمحمدی اظهارداشت  :در سال جاری
برای درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استان قم بیش
از  220میلیارد تومان اختصاص یافته است که نسبت به
سال گذشته  47درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به عقد قرار داد با بیش از  800مرکز طرف
قردارد در بخش درمان غیر مستقیم گفت :اگر بیمه شده
ای در بخش بستری بیمارستان دولتی خدمت دریافت
نماید از یک میلیون تومان هزینه او  900هزار تومان آن
توسط بیمه تامین اجتماعی حساب می شود.
دکتر علیمحمدی در ادامه اظهار داشت :مدیریت درمان
استان قم عالوه بر در بخش درمان غیر مستقیم از طریق
بخش درمان مستقیم شامل سه مرکز درمانی سرپایی
ویک بیمارستان ملکی به بیمه شدگان نیز خدمات ارائه
می نماید که بیمه شدگان در بهار امسال بیش از  400هزار

نامحرمانه

بار به این مراکز مراجعه نموده اند.
وی در ادامه افزود  :به دلیل ارتقاء جایگاه وکیفیت
خدمات بیمارستان تامین اجتماعی قم ومراجعه بیماران از
تفرش ،دلیجان،ساوه و ...شاهد رشد  8درصدی مراجعات
به این مرکز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.
مدیر درمان قم تجهیزات نصب شده در بیمارستان
تامین اجتماعی قم را در سطح مطلوبی اعالم کرد وگفت:
عالوه بر نصب دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان
امام رضا(ع) ،هفته گذشته نیز دستگاه  CRMنصب
گردید وامیدوارم در سه ماه آینده دستگاه فلورسکوپ
نیز برای ارائه خدمات تخصصی بیشتر به بیمه شدگان
فعال گردد.
وی هر گونه تصمیم گیری درست را برای ارائه خدمت
به بیمه شدگان را منوط به رعایت صرفه وصالح سازمان ،
تامین منافع بیمه شدگان ورعایت اقتصاد درمان بیان نمود
وگفت :با توجه به سطح بندی خدمات در بیمارستان تامین
اجتماعی قم انجام برخی خدمات از جمله اعمال جراحی
مغز واعصاب ،تعویض مفصل باالتر از تعهدات ما بود اما

با توجه به اهمیت تکریم بیمه شدگان به ویژه قشر مولد
جامعه ،سازمان تامین اجتماعی ما را برای انجام خدمات
تخصصی بیشتر پشتیبانی وحمایت نموده است که جای
قدرادانی دارد.
رشد  59درصدی تولد نوزاد
در بیمارستان تامین اجتماعی قم
دکتر علیمحمدی با اشاره به رشد  59درصدی تولد
نوزاد در بیمارستان تامین اجتماعی قم در بهار امسال
نسبت به سال گذشته اظهار داشت :پیش بینی می شود
به دلیل کیفیت خدمت رسانی مطلوب در این بیمارستان ،
زایمان ها تا پان سال به  3هزار نفر برسد.
مدیر درمان قم همکاری بیش از  110پزشک عمومی
ومتخصص در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی را
نشان از همکاری مناسب جامعه پزشکی استان دانست
وخاطر نشان کرد :بیش از  10درصد تخت های بیمارستان
ویژه هستند که با توجه به جمعیت بیمه شده و تعداد
 120تخت بستری برای ارائه خدمت به آنان در شرایط
استانداردی قرارداریم.

ایرانازپژوغرامتمیگیرد
گفته می شود :دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به مذاکرات ایران خودرو با شرکت پژوی فرانسه
درباره نقض تعهداتش گفت :ایران خودرو در صدد گرفتن غرامت از این پژو است .احمد نعمت بخش در
گفتوگو با آنا افزود :مدیرعامل ایران خودرو اعالم کرده در صورتی که به گرفتن غرامت از پژو موفق نشویم،
قرارداد آتی به گونهای تنظیم خواهد شد که این خسارتها جبران شود .وی با اشاره به اینکه در هر قراردادی
بند شرایط اضطراری (فورس ماژور) وجود دارد و در صورت نیاز میتوان به آن استناد کرد ،گفت :شرکت پژو
نیز در قرارداد با ایران خودرو از بند مذکور استفاده کرد و در پی بروز تحریمها و انجام نشدن برخی تعهدات
ایران خودرو مانند حواله کردن یورو و دالر از طرف ایران ،شرکت پژو قراردادش را ناتمام رها کرد .او ادامه داد:
طبیعی است که پژو بر خالف سیاستهای دولت فرانسه ،قادر به همکاری با ایران نبود.
احتمالشکایتتتلوازصداوسیما!
گفتهمیشود:امیرحسینمقصودلو،ازجملهخوانندههاییاستکهسالهادرداخلکشوربدونمجوز
فعالیت کرده و اکنون در تالش است تا برای ادامه فعالیت هنری خود مجوزهای الزم را اخذ کند.وی چندی
پیش آهنگی را در خصوص انرژی هستهای خواند که با کمک ارتش جمهوری اسالمی ایران و شبکه نصر
تی وی به یک کلیپ ویدئویی تبدیل شد.مقصودلو که هوادارن وی ،او را با نام «تتلو» میشناسند ،در واکنش
به گزارش «خارج از گود» اخبار  20:30که یکشنبه شب گذشته مطالبی را درباره وی بیان کرد در صفحه
شخصیفیسبوکشنوشت":آقاچراشطرنجىمیکنینمارو؟!مگهماقاتلیامتجاوزیم!؟میخواىنشونندى
نشون نده این صد بار! چرا بى احترامى میکنید به آدم؟ اص ً
اشتن کارام چه ربطى به فوتبال یا صدا و
ال مجوز ند ِ
سیما داره! یه دفعه دیگه اگه صدا و سیما منو شطرنجى نشون بده از دستشون شکایت می کنم".
متلکمایلیکهنبهکیروش
گفتهمیشود:محمد ایلی کهن در خصوص طوالنی شدن زمان مرخصی کارلوس کیروش یادآور شد:
شما نگاه کنید کیروش چند روز است که از ایران رفته و به بهانه فوت همسر سابقش مدام مرخصی خود را
تمدیدمیکند.حتماًکیروشدرسوگهمسرسابقخودنشستهوقصدنداردتازمانسالگردفوتاوبهایران
بیاید! با توجه به اینکه در جام جهانی و جام ملتها خیلی خوب نتیجه گرفتیم و اخیرا ًهم در ترکمنستان با
تعدادگلباالتیمملیاینکشورراشکستدادیم،کیروشباپیشنهادخوبیازسویتیمملیمکزیکمواجه
شده است! مطمئن باشید فدراسیون فوتبال مکزیک با رقم  ۳۰۰هزار دالر هم کیروش را جذب نمیکند.
حتی اگر یک تیم پرتغالی هم این مبلغ را به کیروش بدهد من ریشهایم را از ته میتراشم .آن وقت آقایان
میآیند و خیلی راحت به ما اهانت میکنند و مدعی میشوند که در ایران گروگان هستند .یک عده هم به
گونهای برای این آقا تبلیغات میکنند که نتایج به شکل دیگری رقم خورده است.
دادگاهبابکزنجانی 11مهرماهبرگزارمیشود
گفتهمیشود:سخنگویقوهقضاییهازبرگزارینخستینجلسهدادگاهرسیدگیبهپروندهبابکزنجانی
در  11مهر ماه خبر داد  .محسنی اژه ای افزود :وکالی وی و شاکی در حال مطالعه پرونده هستند و قاضی
پرونده توصیه کرده وقت بیشتری را برای مطالعه صرف کنند .وی در مورد اینکه آیا این جسله دادگاه علنی
برگزار می شود یا نه گفت :علنی بودن یا نبودن آن را نپرسیدم.
تکذیبحضورفرزندظریفدرعروسیفرزندکری
گفتهمیشود:یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه ادعای یک سایت آمریکایی در مورد حضور فرزند
وزیرامور خارجه کشورمان در مراسم ازدواج فرزند وزیر امور خارجه آمریکا را خبرسازی محض دانست و ضمن
تکذیب مطلب و بی پایه توصیف کردن آن گفت :برخی محافل خبری غیر معتبر با سوءاستفاده از روندهای
خبری با اغراض خاص و از آن جمله برای جلب مخاطب به تولید اخبار از این دست روی آوردهاند و مناسب
است رسانههای داخلی در بازنشر خبرها اعتبار منابع خود را مورد توجه قراردهند.

