بررسی،تجزیهوتحلیلانتخاباتاسفندماه

راهبرد«تكمیلحلقهپیروزیمردم»

درآستانهبرگزاریدهمینانتخاباتمجلسشورایاسالمیوپنجمیندورهخبرگانرهبریدرهفتم
اسفند سال  1394قرار داریم .از همان ابتدای استقرار «دولت تدبیر و امید» در سال  ،1392حلوفصل
مساله هستهای در نظام بینالملل از طریق تعامل سازنده در صدر سیاستهای رئیسجمهور روحانی
قرارگرفت .خوشبختانه بهثمر رساندن مذاكرات اتمی توأم با حفظ عزت و حقوق هستهای مردم ایران،
زمینه توجه بیشتر دولت و وزارت كشور به عرصه سیاست داخلی و مهمترین آن ،انتخابات مجلس دهم
در پایان سال  1394فراهم آمده است .این سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «همدلی و
همزبانی دولت و ملت» نامگذاری شده است كه میتوان آن را به فال نیك گرفت.

روزنامه
یکشنبه  -پانزدهم آذرماه  - 1394بیست و چهارم صفر  - 1437سال هجدهم  -شماره  - 3883قیمت 500تومان

گروهی که مسئولیت اقداماتشان را هیچ کس بر عهده نمی گیرد

بازگشت
نیروهایخودسر!

تعیین بافت و ساخت مجلس دوره دهم و رقابت نفسگیری كه در پیش روی ماست ،اثرات و نتایج
خاص ملی و منطقهای برجای خواهد گذاشت .مواضع شفاف و امیدبخش رئیسجمهور در افتتاحیه
نمایشگاه مطبوعات در دفاع از حقوق شهروندی و آزادی بیان ،نشان از اراده و عزم نیرومند آقای دكتر
روحانی و مسئوالن عالی وزارت كشور در برگزاری انتخاباتی سالم ،قانونمند ،آرام و توأم با رقابت سازنده
و راهگشا دارد.
اینکبهارائهراهبردتكمیلحلقهپیروزیمردمونتیجهگیریازمباحثمطرحشدهمیپردازیم.امید
آنكه كشور و مردم ما مانند گذشته در سایه لطف و حمایت خداوند قرار داشته باشند...
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آیت الله موسوی بجنوردی پاسخ می دهد:

چهکسی
امام شناس است؟

برای خودسرها فرقی نمی کند که هدفشان رییس مجلس باشد ،یا نماینده ای همچون علی مطهری یا یک فعال سیاسی
اصالح طلب .کافی است تا نشانی برنامه مورد نظر را بدانند آن وقت برای بهم ریختنش به صف می شوند .نیروهایی که به قول
رییسجمهورشناسنامهدارنیستندومسئولیتاقداماتشانراهمهیچگروهیبرعهدهنمیگیرد.افرادیکهروزگاریسخنرانی
نوهبنیانگذارانقالب،روسایجمهورگذشتهورییسمجمعتشخیصمصلحتنظامورئیسمجلسرابههممیزدند،اینروزها
دستورکارانتخاباتیدارند...
7

رییسجمهوری:

ایران به دنبال ثبات منطقه است

2

محمد رضا عارف:

پایگاهاجتماعیاصالحطلبان
برخی را نگران کرده است

رئیس بنیاد امید ایرانیان بیاناینکه اصالحطلبان با
اتهامزنیرقیبمیدانرقابتراخالینخواهندکرد،تاکیدکرد:
پایگاهاجتماعیاصالحطلبانعدهایرانگرانکردهاست.
محمدرضا عارف در دیدار اعضای شاخه جوانان حزب اراده
ملت ایران با اشاره به راهپیمایی عظیم اربعین ،این حماسه را

نشان دهنده وحدت و همبستگی میان مسلمانان و پویایی
شیعهدانستوگفت:مشارکتبیشاز ۲۷میلیونزائرازبیش
از ۶۰کشور جهان در راهپیمایی اربعین و حضور این جمعیت
در کشور عراق که با چالشهای مختلف امنیتی رو به رو است
نشان از وفاق مثال زدنی مسلمان ...
2

حجت االسالم موسوی الری:

تفسیرهای سلیقهای از قانون را قبول نداریم

2

محکومیت یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری
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در گفت و گو با مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم تشریح شد:

شرایط واگذاری اراضی ملی به متقاضیان چیست؟
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم شرایط واگذاری
اراضی ملی به متقاضیان را تشریح کرد.
محمد ابراهیم نجابت فعالیت های این مدیریت را در دوشاخه بزرگ
تعریف کرد و افزود :شاخه واگذاری یکی از شاخه های فعالیت مدیریت
امور اراضی می باشد که بسیار گسترده و حائز اهمیت است.
وی افزود :واگذاری تمامی اراضی ملی در سرتاسر استان در قالب کلیه
طرح ها اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی از جمله وظایف امور اراضی

سازمان جهاد کشاورزی است .وی ادامه داد :واگذاری اراضی به طرح
های غیر کشاورزی بزرگ در سطح استان نیز در قالب یک کمیسیونی
است که ریاست آن با شخص استاندار است که در آن کمیسیون نیز
امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی جایگاه ویژه ای دارد ،طرح های
کشاورزی نیز در قالب کمیسیون دیگری بررسی می شود که ریاست آن
برعهدهرئیسسازمانجهادکشاورزیاستواینکمیسیونزمینمورد
نیاز برای کلیه طرح های کشاورزی را واگذار می کند...
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سرمقاله:علیرضامیریوسفی

نقشایران
در مبارزه با تروریسم

بعد از  11سپتامبر یکی از
اولین اقداماتی که صورت گرفت
این بود که کشورهای عضو شورای
امنیت تالش کردند تا ریشه های
جریان تروریسم و گروه های
تکفیری-جهادی نظیر القاعده را
بخشکانند و جلوی ارسال پول،
سالح و نفرات ...

2

2

اخبار

یکشنبه  -پانزدهم آذرماه  - 1394سال هجدهم  -شماره 3883

سرمقاله
نقشایران
در مبارزه با تروریسم

بعد از  11سپتامبر یکی از اولین اقداماتی که صورت
گرفت این بود که کشورهای عضو شورای امنیت تالش
کردند تا ریشه های جریان تروریسم و گروه های تکفیری -علیرضامیریوسفی
جهادی نظیر القاعده را بخشکانند و جلوی ارسال پول ،سالح
و نفرات را به این گروه ها را بگیرند .به خاطر همین قطعنامه  1373را در سال 2001
درشورای امنیت تصویب کردند و کمیته ای به نام کمیته مقابله با تروریسم یا  CTCرا زیر
نظر شورای امنیت تشکیلدادند.
مطابق این قطعنامه قرار بود سازوکارهای جهانشمولی ایجاد شود تا بر اساس آن همه
کشورها بر علیه اقدامات گروه های تروریستی عمل کنند .با این حال اقدامات جورج بوش
و برخی کشورهای منطقه باعث شد تا این اتفاق رخ ندهد .این کشورها برای این که این
موضوع را از حیز انتفاع بیندازند دست به ایجاد نهادهایی موازی و گزینشی نمودند که
عمال با استانداردهای دوگانه جلوی مبارزه واقعی با تروریسم را گرفت و کماکان آنرا به
عنوان یک ابزار سیاسی حفظ نمود .مثال عربستان با هزینه های گزاف مرکز ضد تروریسم
 UNCCTیا مرکز دیگری با عنوان بازپروری جهادیست های سابق  CRCرا ایجاد کرد.
ویا نهاد دیگری با عنوان مجمع جهانی ضد تروریسم  GCTFاز انتخاب گزینشی حدود
سی کشور ایجاد کردند.
این اقدامات باعث شد تا جهانشمولی که قرار بود این سازوکارها داشته باشد از بین
برود و مبارزه با تروریسم و مهمترین الزمه آن یعنی همکاری کشورهادر قطع منابع مالی،
تسلیحاتی و انسانی این گروهها در عمل انجام نشود .این موضوع و استاندارد دوگانه حتی
انتقاد خود این کشورها را نیز در بر داشته است .به عنوان نمونه سال گذشته ،جو بایدن،
معاون رییس جمهور آمریکا ،در سخنرانی خود در دانشگاه هاروارد به به صراحت از چهار
کشوری را کهدر اکثر این سازوکارهای موازی و نمایشی عضو هستند ،نام برد و از عربستان،
امارات متحده عربی  ،قطر و ترکیه به خاطر حمایت از تروریست های تکفیری -جهادی علنا
انتقاد کرد .بنابراین این نکته امروز واضح است که سازوکارهای بین المللی ضد تروریسم به
طور صحیح و کارا عمل نمی کنند.
پس از اعالم ائتالف جدید ضد تروریسم شامل سوریه ،عراق ،ایران و روسیه ،این کشورها
همزمان با تشدید عملیات نظامی در سوریه ،در دو زمینه دیگر هم فعالیت های خود را
تشدید کردند :سازوکارهای سیاسی و سازوکار های بین المللی ضد تروریسم .مذاکرات
وین  1و  2که ایران هم برای نخستین بار در آنها شرکت کرد ،نمونه این فعالیت های
جدید سیاسی است .بعالوه روسیه قطعنامه جدیدی به شماره  2199را هم در تعمیم
و تشدید مبارزه علیه تروریسم به شورای امنیت پیشنهاد داد که به تصویب رسید و گام
مهمی در احیای سازوکارهایی بود که در قطعنامه  1373سال  2001به تصویب رسیده
بود .این تالش ها عمدتا در این جهت هستند که مبارزه با تروریسم را از حالت انتخابی و
استانداردهایدوگانه خارج سازند.
اتفاق مثبت دیگری که بعد از حمالت خونبار تروریستی در پاریش افتاد ،قطعنامه
پیشنهادی فرانسه بعنوان یکی دیگر از اعضایس دائمی شورای امنیت به شماره 2249
بود که این قطعنامه هم مشابه قطعنامه قبلی روسیه می تواند گام مثبتی باشد تا مبارزه با
تروریسم را از استفاده ابزاری و گزینشی به سازوکاری جهانشمول با شرکت همه کشورها
تبدیل کند و مبارزه با تروریسم را از حالت شعاری خارج کنند.
اتفاقات اخیر ،شامل تحرکات جدید ائتالف چهارگانه در صحنه های نبرد سوریه،
مذاکرات وین و اقدامات حقوقی ضدتروریسم بعالوه برخی اقدامات بعد از حمالت
تروریستی پاریس ،می تواند ما را به اراده سیاسی جدی تر برای مبارزه واقعی و موثر با
تروریسمامیدوارکند.
درباره بحث اهمیت ایران در مبارزه با تروریسم و این که جمهوری اسالمی چه نقشی
می تواند در ائتالف ضد تروریستی داشته باشد باید گفت ایران خود بزرگترین قربانی
تروریسم بوده و به همین خاطر همواره با برخورد دوگانه و وجود استانداردهای دوگانه در
قبال تروریسم مخالف بوده است .پیشنهاد مهم رئیس جمهور محترم در جریان سخنرانی
خود در مجمع عمومی سازمان ملل در سال  2013تحت عنوان «جهان علیه خشونت و
تروریسم» که همان سال به قطعنامه مجمع عمومی تصویب شد ،گام مثبتیدر خروج ساز
و کارهای ضد تروریسم از حالت انتخابی و استفاده ابزاری است.
به عالوه همانگونه که گفته شد ایران یکی از کشورهای اصلی ائتالف چهارگانه ضد
تروریسم در سوریه است و گام های مهمی در این راستا در هر سه جنبه نظامی ،سیاسی
و بین المللی به همراه سایر اعضای این ائتالف برداشته است .این ائتالف چهارگانه یکی از
مهمترین و موثرترین اقدامات ضد تروریسمدردهه های اخیر است و باید به آن توجه کافی
شود .مرکز اصلی این ائتالف دو کشور سوریه و عر اق هستند که مهترین هدف فعالیت
های مخرب تروریست های هستند ودو کشور ایران و روسیه هم بعنوان همسایگان ایندو
کشور به آنهادر مبارزه با تروریسم کمک می کنند.
نکته مهمدیگر این است کهدر مبارزه با تروریسم کشورهای منطقه هستند که نقش
اصلی را بر عهده دارند ،چرا که هرچه نزدیکی جغرافیایی کشورها به مراکز اصلی فعالیت
تروریست ها بیشتر باشد ،تهدیدات علیه آن کشورها بیشتر ودر نتیجه نقش آن کشورهادر
مقابله با تروریسم نیز مهم تر خواهد بود .ممکن است آمریکایی ها یا اروپایی ها اقداماتی را
در مبارزه محدود و نمایشی با تروریسم انجامدهند ،اما بدون شک اولویت این موضوع برای
آنها با فاصله جغرافیایی شان نسبت عکسدارد.
ایران یکی از کشورهایی است که سالهاست بر این نکته تاکید می کند که جهان باید
به راهکارهای واقعی و موثر در مقابله با تروریسم روی آورد و استفاده ابزاری و گزینشی از
آن را کنار بگذارد .گفتگوی تلفنی رئیس جمهور فرانسه با جناب آقای روحانی نیز با وجه
به همین نقش سازنده و پیشرو ایران در مبارزه با تروریسم صورت گرفته است .با این حال
این که چقدر این حرکت های مثبت اعالمدر عمل به سیاست ها و تالش های واقعی ضد
تروریسم تبدیل می شود ،موضوعی است که باید منتظر ماند ودید.

خبر

نهاوندیان:

دولتزدگی در اقتصاد ایران باید عالج شود

رئیسدفتر رئیسجمهور با بیان اینکه عالج بیماری مزمن و کهنه شده دولتزدگی
در اقتصاد ایران باید مورد توجه قرار گیرد ،گفت :مدیریت صنعت بیمه باید از حالت
شبهانحصاری خارج شده و باید به رقابتی شدن تبدیل شود.
محمد نهاوندیان در همایش بیمه و توسعه با بیان اینکه اقتصاد ایران خود را برای فصل
جدید حضور در اقتصاد جهانی آماده میکند ،خبری که در روزهای اخیر در ارائه گزارش
آژانس اتمی در رابطه با برنامه هستهای ایران منتشر شد گام دیگری برای نزدیک شدن به
نقطهای است که حاصل آن برداشته شدن تحریمهای ظالمانه اقتصادی در عین حفظ و
تسبیت حقوق کشور بود .وی افزود :طبیعتا وظیفه هر فعال اقتصادی این است که با هر
گامی که به این مرحله نزدیک میشویم آمادگی خود را برای جبران آنچه که در گذشته بر
اقتصاد رفته است ،فراهم کند و با پیشبینی هوشمندانه شرایط جدید برنده شدن خود را
در این مسابقه به کرسی بنشاند.
نهاوندیان با طرح این سوال که تحریمهای اقتصادی چه هدفی را دنبال میکرد ،گفت:
هدف از اعمال تحریمهای اقتصادی این بود که ایران از نقشآفرینی و رقابت در اقتصاد
جهانی عقب بماند و در انزوا فرو رود این در حالی است که ملت ایران عزتمندانه تحریمها
را پشتسر گذاشت و با گزارش اخیر آژانس مشخص شد که همه تحریمها بر پایههای
مستند استوار نبود و جامعه جهانی به این نتیجه رسید که تحریمها را از سر راه ایران بردارد.
وی ادامه داد :بنابراین لغو تحریمها و قطعنامههای شورای عالی امنیت وظیفهای برای
فعاالن اقتصادی به وجود میآورد که در فضای پس از تحریم برای جبران گذشته بکوشند
و با فهم این هزینهها درصدد جبران آن برآیند ،زیرا تحریمها ریسک فعالیت اقتصادی
و هزینههای مبادلهای را افزایش داد .به طوری که برخی بنگاههای ایرانی ناچار بودند از
مسیرهای غیرتضمین شده مبادالت خود را انجامدهند ولی امکاندریافت وجوه نداشتند.
نهاوندیان اظهار کرد :در حال حاضر با لغو تحریمها صنعت بیمه بیش از هر صنعت
دیگری باید از فضای جدید استفاده کرده و آمادگی خود را افزایش دهد .این در حالی است
که از منظر کالن یکی از عمدهترین آثار برجام و رفع تحریم این است که در بخش تجارت
متاسفانه همیشه تراز خدمات منفی بوده و همواره آنچه که پرداخت میکردیم بیشتر از
درآمدی بود کهدر تجارت توانستیم ازدنیا بگیریم.
وی عنوان کرد :به روز بودن و استفاده از فناوری پیشرفته قواعد رقابت را در بازار شکل
میدهد لذا آماده شدن در دوران پساتحریم به معنی به روز کردن و کارآمد کردن نیروهای
انسانی است .به طوری که مدیریت به مدیریت رقابتی تبدیل شود یعنی تنها کافی نیست
که در بیمه شخص ثالث با همدیگر رقابت کنیم بلکه باید برای دریاهای بزرگ شناگران
ماهری را آماده کنیم.
نهاوندیان تصریح کرد :وقتی حرف از توانمندی میشود چشمها بهدولت خیره میشود
در حالی که این نگاه شاید در کوتاهمدت عالج باشد اما در بلندمدت اتکاء به منابع دولت
ضدتوانمندی است و توانمندی در اقتصاد از مسیر توانمندی مسیر خصوصی میگذرد و
زمانی میتوانیمدر یک مسابقه بینالمللی برنده شویم که بتوانیم سرمایهگذار و سپردهگذار
را قانع کنیم که شرکت بیمه خصوصی نیز میتواند برای آنها سودآور باشد.
وی با بیان اینکه باید فضای رقابت بیمهای را واقعی کنیم ،اضافه کرد :واقعیتر کردن
فضای رقابت بیمهای لزوما به معنای اجازه افزایش قیمت نیست بلکه ترکیبی از افزایش
کیفیت و توانمندی با قاعدههای رقابتی است .بنابراین قطعا نمیتوانیم در بازار داخلی
هزینههای غیرمتعارف بر صنعت بیمه تحمیل کنیم و توقع رقابت آنها با بیمههای خارجی
را داشته باشیم .وی تصریح کرد :بنابراین باید دست شرکتهای بیمه را در قانون ارزش
افزوده باز بگذاریم و توانایی شرکتهای بیمه را از رقابتیتر کردن فضا دنبال کنیم.
رئیسدفتر رئیسجمهوردر ادامه به رقابتدولت با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت:
در حال حاضر موضوع رقابتدولت با بخش خصوصی بسیار مصداقدارد ایندر حالی است
که مسالهای در بهبود فضای کسب و کار وجود دارد که براساس آن هرجا که رقابتی بین
بخش دولتی و بخش خصوصی باشد دولت وظیفه دارد فضا را در اختیار بخش خصوصی
قرار دهد که باید آرام آرام به این سمت حرکت کنیم البته این ماده به معنای متوقف کردن
فعالیت شرکتهای دولتی نبوده و در برخی موارد طبق قانون وجود شرکتهای دولتی
ضرورت دارد.

رییسجمهوری:

ایران به دنبال ثبات منطقه است

رییس جمهوری ،انتصاب مرضیه افخم به
عنوان نخستین سفیر زن بعد از انقالب اسالمی
برای تصدی سفارت در کشور مالزی را نمادی
از توانمندی بانواندانست.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی
روز گذشته در دیدار سفیران جدید جمهوری
اسالمی ایران در سنگال ،تایلند ،فیلیپین،
بلژیک ،پاکستان ،دانمارک ،یونان ،سریالنکا و
مالزی افزود :حضور زناندر عرصه های مختلف
اجتماعی ،ورزشی و مدیریتی همواره مثبت و
با موفقیت همراه بوده است و این انتخاب هم
نشان می دهد که در مسوولیت ها جنسیت
مالک نیست و توانمندی ها و شایستگی ها
بایستیمدنظرقراربگیرد.
وی تصریح کرد :ایران اسالمی به دنبال ایجاد ثبات و
توسعهدر منطقه و تقویت همدلی و وحدت،در جهان اسالم
است .روحانی با تأکید بر ضرورت بهره برداری مناسب از
فضای پسابرجام اظهارداشت :باید از فرصت کنونیدر جهت
توسعه روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی با سایر کشورها
و همچنین بهره برداری از استعدادها در مسیر همکاری و
حداکثری کردن منافع ملیدر مناسبات بین المللی استفاده
کرد.
رییس جمهوری با تاکید بر این که جمهوری اسالمی

ایران بهدنبال ایجاد ثبات ،امنیت و توسعهدر منطقه است ،به
تشریح نقش مهم سفرادر تبیین و ارتقاء جایگاه مهم کشور
در منطقه و جهان پرداخت و گفت :اکنون در مرحله ای قرار
داریم که می توانیم با توسعه روابط اقتصادی ،سیاسی ،علمی
و فناوری در زمان کمتری به پیشرفت و توسعه ای متوازن
و پایدار دست یابیم و سفرا و نمایندگان کشورمان در اقصی
نقاط جهان ،نقش عمده ایدر تحقق این امر ایفا می کنند.
رییس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد :بعد از برجام
و فرصتی که برای همکاری و تفاهم ایجاد شد ،ایران هم
اکنون به عنوان پرچمدار مبارزه عملی با تروریسم شناخته

فاطمههاشمی:

می شود و برای ملت های منطقه نیز پیام آور
ثبات و امنیت است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود،
حضور میلیون ها دوستدار خاندان اهل بیت
عصمت و طهارت (ع) در مراسم عظیم اربعین
حسینی (ع) را قدرت نمایی جهان اسالم و
عاشقان اهل بیت (ع) برشمرد و با قدردانی
از همه دست اندرکاران اجرای مراسم اربعین
گفت :عشق به امام حسین (ع) منحصر به
شیعه و اسالم نیست ،بلکه متعلق به همه ادیان
الهی و آزادگان جهان است.
روحانی با تاکید بر این که جمهوری اسالمی
ایران همواره در جهان اسالم به دنبال ایجاد و
تقویت همدلی و وحدت میان مسلمانان است،
گفت :امروز مهم ترین اولویت ،اخوت و همبستگیدر جهان
اسالم است و لذا برای توسعه و تعمیق روابط با کشورهای
اسالمی اولویت قائلهستیم.
روحانی در پایان برای سفرای کشورمان در انجام
مأموریت های محوله آرزوی موفقیت کرد.
در این دیدار سفیران جدید جمهوری اسالمی ایران در
سنگال ،تایلند ،فیلیپین ،بلژیک ،پاکستان،دانمارک ،یونان،
سریالنکا و مالزی ،بر تالش خوددر جهت ارتقاء سطح روابط
ایران با این کشورها تأکید کردند.

محمد رضا عارف:

پایگاه اجتماعی اصالحطلبان برخی را نگران کرده است

رئیس بنیاد امید ایرانیان بیاناینکه
اصالحطلبانبااتهامزنیرقیبمیدانرقابت
را خالی نخواهند کرد،تاکید کرد :پایگاه
اجتماعی اصالح طلبان عدهای را نگران
کرده است.
محمدرضا عارفدردیدار اعضای شاخه
جوانان حزب اراده ملت ایران با اشاره به
راهپیمایی عظیم اربعین ،این حماسه را
نشان دهنده وحدت و همبستگی میان
مسلمانان و پویایی شیعه دانست و گفت:
مشارکت بیش از  ۲۷میلیون زائر از بیش
از  ۶۰کشور جهان در راهپیمایی اربعین
و حضور این جمعیت در کشور عراق که
با چالشهای مختلف امنیتی رو به رو است
نشان از وفاق مثال زدنی مسلمان در
پاسداشت شعائر دینی و عظمت قیام امام
حسین (ع) است و این همبستگی میتواند
در سطوح مختلف تکرار شود.
وی با قدردانی از زحمات تمامی
نهادهای درگیر در حفظ امنیت زائران ،از
مقامات کشور عراق به جهت همکاری با
مسئوالن ایرانی در برقراری امنیت و حفظ
جان زائران تشکر کرد و گفت :ملتهای
اسالمیدریافتهاندکهباداشتنامیدوآرمان
و بدون تکیه بر بیگانگان در کنار یکدیگر
میتواننددستبهخلقحماسههایبزرگی

بزنندودنبالهروساالرشهیدانحضرتسید
الشهدا(ع)باشند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در
بخش دیگری از سخنان خود به در پیش
بودن روز دانشجو اشاره و با گرامی داشت
یاد و خاطره شهدایدانشجو بویژه شهدای
 ۱۶آذر  ،۱۳۳۲آرمانگرایی ،عدالتخواهی،
حرکت در مسیر انقالب اسالمی،
اخالقورزی و خردورزی را از مطالبات
دانشجویان دانست و گفت :در دهه سوم
انقالببارکودنسبیفعالیتهایدانشجویی
بهدلیل غلبه نگاه امنیتی بر فضایدانشگاه
رو به رو بودیم .فضایدانشگاهدر آن سالها

در اختیار گروه خاص قرار داشت و یک
نگاه تکبعدی بر فضایدانشگاه حاکم بود
که البته با ذات انقالب اسالمی ما سازگاری
نداشت.
وی با بیان اینکه باید با نقد عملکرد
جنبش دانشجویی به سمتی حرکت
کنیم که این جنبش راه تعالی را طی کند،
خاطرنشان کرد :امروز باید تالش کنیم با
کمک جنبش دانشجویی به سمت رشد
کشور و تبدیل شدن به قطب علمی در
منطق حرکت کنیم که این اهداف با نقادی٬
خردورزی و توجه به مسائل حساس کشور
عملیمیشود.

رئیس شورای عالی سیاستگذاری
انتخاباتیاصالحطلبانهمچنینبااشارهبه
انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت :اگر
انتخابات مجلسدر تراز باالتری از انتخابات
ریاست جمهوری سال  ۹۲برگزار شود
آسیبپذیری نظام را در برابر چالشهای
مختلف کاهش میدهد و باعث افزایش
نقشآفرینی جمهوری اسالمی ایران در
منطقهمیشود.
ویبابیاناینکهاصالحطلبانبااتهامزنی
رقیب میدان رقابت را خالی نخواهند کرد،
گفت :حادثه قرچک ورامین به ضرر کسانی
شد که یک همایش قانونی را میخواستند
با اخالل رو به رو کنند و اینگونه برخوردها
نشاندهنده پایگاه اجتماعی اصالحطلبان
است که عدهای را نگران کرده است.
عارف در پایان با تاکید بر اینکه در
رقابت انتخاباتی الگویی از اخالقمداری،
همدلی و همبستگی ملی را به نمایش
خواهیم گذاشت ،گفت :از تمامی نهادهای
مسئول در امر انتخابات میخواهم زمینه
حضور هرچه بیشتر همه سالیق و وفاداران
به نظام جمهوری اسالمی را در انتخابات
مجلس شورای اسالمی فراهم کنند تا
شاهد مشارکت و حضور پرشور مردمدر روز
انتخاباتباشیم.

موسوی الری:

تفسیرهای سلیقهای از قانون را قبول نداریم

وزیر کشور دولت اصالحات گفت :سال  ۷۶عالوه بر
استاندارانوفرماندارانماکهدرمناطقمختلففعالبودند،بنده
ومعاونسیاسیوقتیعنیآقایتا جزادهبهشکلفعالباشورای
نگهباندرتماسبودیمودرخواستداشتیمافرادیکهبهناحق
حقشانضایعشدهبود٬بتوانندبهفعالیتشانادامهدهند.
عبدالواحد موسویالری در گفتوگو با خبرنگار احزاب
ایلنا ،در پاسخ به این سوال که در انتخابات مجلس ششم چه
اتفاقیافتادکهصالحیتبسیاریازافرادموردتاییدقرارگرفت،
عنوان کرد :متاسفانه فضای امروز و فضای انتخابات مجلس
ششم تفاوت زیادی دارد ٬ولی با همه اینها متعقدمدولت باید
رسالت خود را جدی تلقی کند .مسئولیتدولت تنها برگزاری
انتخابات در هفتم اسفندماه نیست ،دولت باید ضمن فراهم
کردنمقدماتانتخابات،فضایبازسیاسیونشاطاجتماعیرا
ایجاد کند .این از کارکردهای دولت است.
وی یادآور شد:در سال ۷۶عالوه بر استانداران و فرمانداران
ماکهدرمناطقمختلففعالبودند،خودبندهومعاونسیاسی
وقت یعنی آقای تا جزاده به شکل فعال با شورای نگهبان در
تماس بودیم ودرخواستداشتیم افرادی که به ناحق حقشان
ضایع شده بود ٬بتوانند به فعالیتشان ادامه دهند لذا تقریبا
میتوانم بگویم در ماه رمضان من در هفته سه روز در شورای

نگهبان بودم ودر جلسات رسمی با افراد و شخصیتها شرکت
داشتم .وزیر کشوردولت اصالحات تاکید کرد:در این جلسات
ما از شورای نگهبان تقاضا کردیم نمایندهای تعیین کند که
آیتالله رضا استادی را معرفی کردند و ما مرتب با ایشان در
تماسبودیموانصافاآیتاللهاستادیبهشکلبیطرفانهمسائل
را میشنید و به پروندهها رسیدگی میکرد و همین عاملی
شد برای اینکه افرادی که در مراحل قبل حقشان ضایع شده
بود ،مجددا بتوانند وارد رقابت انتخاباتی شوند و انتخاباتی به
یادماندنیبرایمجلسششمبرگزارشد.
وی افزود :االن هم فکر میکنم آقای روحانی و همکارانش
در دولت باید همین روند را دنبال کنند و طی تماسهای
مداوم ،با شورای نگهبان ارتباط برقرار کنند و فکر نکنند که
همه واقعیتها به شورای نگهبان و تصمیمگیرندگان حوزه
نظارتمنتقلمیشود.
موسوی الری خاطرنشان کرد :فرمانداران ،استانداران و
بخشداران باید با متولیان امر نظارت در تماس باشند احیانا
گزارشهای دروغ و کینهتوزیها ممکن است برای برخی
پروندهسازی کند ٬اما این تماسها میتواند بسیاری از این
مسائلرابرطرفکند.
وی ادامهداد :توصیه من این است کهدولت از همان روش

انتخابات سال  ۷۸استفاده کند و امیدوارم بتوانیم انتخاباتی
کامالدر تراز جمهوری اسالمی و رقابتیداشته باشیم.
این فعال سیاسی اصالحطلبدر پاسخ به این سوال که آیا
شما برای انتخابات مجلس شورای اسالمی یا خبرگان رهبری
برنامهای دارید؛ عنوان کرد :شخصا برای انتخابات مجلس و
خبرگان رهبری برنامهای ندارم اما به دوستانم در این رابطه
کمک میکنم .هر کاری که ازدستم برآید برای برگزاری یک
انتخاباتقانونمندانجامخواهمداد.
وزیر کشور دولت اصالحات در ادامه با اشاره به موضوع
استعالمازمراجعچهارگانهتصریحکرد:استعالمیکمرجعیت
قانونیدارد و همان مراجع چهارگانه است .بالطبع هیاتهای
هستند همان نمایندگان عرف

اجرایی که منتخب معتمدان
محلهها هم هستند .تحقیقات محلی نیز باید از همین افراد
صورتبگیرد.
موسویالری ادامه داد :اگر ما قانون را مبنا قرار دهیم و
شورای نگهبان ،هیاتهای اجرایی و دولت روی قانون و
پایبندیبهآنتاکیدکنند،قطعامامشکلینخواهیمداشت.اما
گاهی اوقات تفسیرهای سلیقهای از قانون میشود و آن بحث
دیگری است و ما آنها را قبول نداریم و معتقدیم همه باید
واقعیتهای قانونی را مالک عمل قراردهند.

عمادافروغ:

استاد جامعهشناسی دانشگاه تربیت
مدرس با بیان اینکه نقد درون گفتمانی
بحثی تاریخی نیست ،افزود :بحث نقددرون
گفتمانی بحثی مستمر است که همواره باید
مطرح باشد .اگر می خواهیم انقالب حفظ
شود و قربانی برخی سیاست ها و رفتارهای
ناموجهروزمرهنشود،حتمابایدعلمنقددرون
گفتمانی بلند باشد .اگر این علم بلند نباشد،
نقدهای برون گفتمانی می آید .نقد برون
گفتمانی خطر دارد و همراه آن ممکن است
لیبرالیسم ،سوسیالیسم و انواع و اقسام ایسم
هایی بیاید که امتحانشان را پسداده اند.
عماد افروغ در پاسخ به سئوالی در مورد
نقد درون گفتمانی که چندین سال پیش
توسط وی مطرح شده بود ،یادآور شد :نقد
درونگفتمانیبرایپاسداریازمبانیانقالب
اسالمی مطرح شد .اینکه تفاوتی بین انقالب
اسالمی و جمهوری اسالمی قائل شویم تا
هر اتفاقی که در رفتار و سیاست جمهوری
اسالمیمیافتدبهپایانقالباسالمینوشته
نشود ،در حالیکه باید این  2را از هم جدا
کنیم و انقالب اسالمی را معیار نقد رفتارها
و سیاست های جمهوری اسالمی کنیم .اگر
سیاست ها و رفتارها منطبق بود که مطلوب

نقد هزینه دارد و باید هزینه آن را داد
ماست ودر غیر این صورت سیاست ها و رفتار
ها مورد نقد قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه نقد درون گفتمانی
بحثی تاریخی نیست ،گفت :بحث نقددرون
گفتمانی بحثی مستمر است که همواره باید
مطرح باشد .اگر می خواهیم انقالب حفظ
شود و قربانی برخی سیاست ها و رفتارهای
ناموجهروزمرهنشود،حتمابایدعلمنقددرون
گفتمانی بلند باشد .اگر این علم بلند نباشد،
نقدهای برون گفتمانی می آید .نقد برون
گفتمانی خطر دارد و همراه آن ممکن است
لیبرالیسم ،سوسیالیسم و انواع و اقسام ایسم
هایی بیاید که امتحانشان را پسداده اند.
افروغ افزود :گفتمان انقالب اسالمی
مستجمع شعارهای بزرگ بشری از جمله
آزادی ،عدالت ،اخالق و معنویت است که می
تواند سازنده باشد ،هم جلو ایسم هایدیگر را
بگیرد و هم خودش را آسیب شناسی کند و
جلو سیاست ها و رفتارهای ناموجه را بگیرد،
اما اگر این گفتمان از بین برود و همه چیز
توجیهشود،خطراستحالهازدرونوجوددارد.
خطر ورود ایسم ها و گفتمان هایی وجود دارد
که هیچ سنخیتی با تاریخ و هویت ما ندارند.
رئیسکمیسیونفرهنگیمجلسهفتم

با اشاره به سیال بودن ظرفیت های نقد شدن
درجوامعمختلف،تصریحکرد:ظرفیتهادر
مقابل نقد چنان نیستند که یک بار و برای
همیشه تعریف شود و یا اگر ظرفیت وجود
نداشت آن را تولید نکرد .باید ظرفیت ها برای
نقد را ایجاد کرد .یکی از موارد نقد من همین
عدم ظرفیت هاست که به عنوان مقابله با کم
ظرفیتی ها و بی ظرفیتی ها در مقابل نقد
مطرح شده است .وی با بیان اینکه نباید
منتظر باشیم که ظرفیت نقد ایجاد شود بعد
نقد کنیم ،افزود :یکی از موضوعاتی که نقد
باید به آن توجه داشته باشد ارتقای ظرفیت
هاست .نباید وقتی ظرفیتی برای نقد نیست
کسی نگران باشد .نباید سر سفره آماده ای
بنشینیموازسرتفننحرفیبزنیم.نقدهزینه
دارد و باید هزینه آن را داد.
افروغ با اشاره به کتاب مناقشه حق و
مصلحت و بن بست جنبش دانشجویی،
یادآور شد :در این کتاب  28مانع برای نقد
ذکر کرده ام .یکی از موانع نقد این است که
بایدتفکیکیبینماقالومنقالایجادکنیم.
ما به محتوای یک سیاست باید کار داشته
باشیم نه به ناقل آن .آنجایی که حیطه این
 2را خلط می کنیم ،هتاکی می کنیم و پا

را از گلیم اخالق فراتر می گذاریم .ما اگر
به محتوا کار داشته باشیم و به شخص کار
نداشته باشیم می توانیم آن را نقد کنیم .این
فرصتی ایجاد می کند کسانی نظر خودشان
رادربارهموضوعیبگویندبایدبهاوهمبگوییم
اخالقی عمل کند ،حتی اگر اخالقی سخن
نگفت فرصت این وجود دارد که پاسخی
اخالقیبدهیم.
وی افزود :در مقابل کسانی که نقد
روشمند نمی کنند و اخالقی برخورد نمی
کنند و جنجال به پا می کنند تا جایی که
قانوننشکسته و تهمت و افترا نزده است ،باید
تحملکنیموجوابمنصفانهوعاقالنهبدهیم
که این خود برای مردم هم آگاهی بخش
است که چه کسی چه سئوالی کرد و چه
کسی چگونه جوابداد.
افروغ در پاسخ به سوالی در مورد نقش
رسانه ها در بسط نقد در جامعه ،گفت:
خبرنگاری یعنی روشنفکری و روشنفکری
یعنی نقد که هر کدام برای خود مراتبی
دارند.ویهمچنیندرپاسخبهسئوالیدرباره
حضور یا عدم حضور در انتخابات مجلس
دهم ،اظهار کرد :تاکنون تصمیمی برای
نامزدیانتخاباتمجلسدهمنگرفتهام.

آیتاللهمحسنغرویان:

تحریف امام خیانت بزرگی در حق انقالب است

یک مدرس حوزه علمیه قم گفت :گاهی می بینیم
کسانی از فرمایشات امام سوء استفاده می کنند که دور و بر
امام نبوده اند و حتی با امام فاصله و زاویه داشته اند ،اما امروز
یک جمله از امام را می گیرند و به نفع خود استفاده می
کنند؛ این مصداق همان تحریف امام است که مقام معظم
رهبریفرمودند.
آیت الله محسن غرویان در پاسخ به سؤالیدر مورد "آثار
اظهار نظر در مورد امام بدون مطالعه آثار و اطالع عمیق از
مسیر فکری ایشان" ،اظهار کرد :صادق ترین و صائب ترین
تفسیرها از نظرات امام را باید از شاگردان امام مانند مقام
معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی کهدور و بر امام
بوده اند ،دریافت کنیم و بدانیم که تفاسیر غلط و سوء استفاده
های سیاسی ظلم بزرگی در حق امام است.
وی یادآور شد :فرمایشات امام به طور مستنددر کتاب ها
جمع آوری شده است ،اما اینکه گروه های سیاسی بخواهند
کالم امام را تقطیع کنند ،مقدمه و مؤخره آن را بر دارند،

یک جمله را بیاورند و تفسیر خود را ارائه کنند[ ،این خود
مصداقی از] تحریف امام است که مقام معظم در سخنرانی
خود بدان اشاره کردند.
غرویان تحریف امام را خیانت بزرگیدر حق امام و انقالب
خواند و اضافه کرد :این باعث می شود جوانانی که امام را
ندیده اند با این تفسیرهای نادرست ،از مسیر امام و انقالب
دور شوند.
وی گفت :راه حفظ جلوگیری از تحریف امام این است که
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) این آثار را حفظ
کرده و تفسیر آن هم توسط شخصیت های برجسته نظام و
بیت امام همچون آیت الله سید حسن خمینی صورت گیرد،
این شخصیت ها کسانی هستند که نزدیکترین افراد به امام
بوده و حتی در جلسات خصوصی ایشان هم حاضر بوده اند؛
لذا این افراد می توانند مورد اعتماد باشند.
این مدرس حوزه علمیه قم در پاسخ به سؤال دیگری
در مورد چگونگی تفسیر از رفتارها و عملکرد امام در طول

دوران رهبری سیاسی ایشان ،تصریح کرد :ما راهی جز تفسیر
کلمات امام نداریم و این تفسیر را مفسری باید انجامدهد که
مبانی فکر امام و ساختار اندیشه ایشاندردست او باشد.
وی افزود :گاهی می بینیم کسانی از فرمایشات امام سوء
استفاده می کنند که دور و بر امام نبوده اند و حتی با امام
فاصله و زاویه داشته اند ،اما امروز یک جمله از امام را می
گیرند و به نفع خود استفاده می کنند؛ این مصداق همان
تحریف امام است که مقام معظم رهبری فرمودند.
غرویان در پایان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص
اهمیت آثار اصولی و فقهی امام در شناخت ایشان ،تأکید
کرد :امام را کسی نمی تواند به درستی بشناسد ،مگر
اینکه مبانی و آثار فلسفی و فقهی ایشاندردستش باشد،
زیرا اساس اندیشه حضرت امام را مبانی فلسفی ،کالمی،
فقهی و اصولی ایشان تشکیل میدهد؛ بنابراین اساتیدی
که آشنا با این مبانی باشند می توانند امام را به درستی
بشناسند.

اخبار

حضور 3نفر از خانواده هاشمی در لیست های
انتخاباتی در حد گمانه زنی است

فاطمه هاشمی با انتقاد از تالش عده ای برای برهم زدن برخی جلسات و سخنرانی
های انتخاباتی ،هدف از اینگونه اقدامات را متشنج کردن فضای انتخابات و فشار بر برخی
جریاناتخواند.
عضو مؤسس حزب اعتدال و توسعه با اشاره به تالش عده ای برای متشنج کردن
فضای انتخاباتی کشوردر آستانه انتخابات اظهار کرد :این اقدامات با هدف افزایش فشار بر
افراد مستقل صورت می گیرد و با نزدیک شدن به انتخابات فشارها نیز بیشتر می شود.
وی همچنیندر خصوص مشارکت زناندر انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :زنان حتما باید فعال تر از گذشته در انتخابات مجلس هم کاندیدا شوند و هم
رأی بدهند ،زنانی که می خواهند رأی بدهند نیز اولویت اولشان زنان باشند و به نامزد های
زن رأی بدهند.
هاشمی در مورد لیست های انتخاباتی منتشر شده ای که در آن ها نام  3نفر از اعضای
خانواده آیت الله هاشمی به چشم می خورد نیز گفت :هیچ گونه اطالعی در مورد این لیست
ها نداریم و همه اینها در حد گمانه زنی های رسانه ای است.
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه همچنین در خصوص برخی خبرها که در
خصوص احتمال کاندیداتوری وی از حوزه انتخابیه کرج منتشر شده است ،خاطر نشان
کرد :از حوزه کرج قطعاً نامزد نمی شوم ،ولی در مورد کاندیداتوری از تهران هنوز تصمیم
قطعینگرفتهام.
ابراهیماصغرزاده:

اصالحطلباندستاوردهایدولترا
تضعیفنمیکنند

یک فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :اصالحطلبان از موفقیتهایدولت روحانی
خوشحال هستند و کاری نمیکنند کهدستاوردهایدولت تضعیف شود.

ابراهیم اصغرزاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،عنوان کرد :اصالحطلبان تالش میکنند
بهصورت جبههای عمل کنند و روی حداقلها به وحدت نظر برسند مثل احزاب نیستند
که شعار آنها حداکثری باشد و شعار حداکثری بدهند و انتظارات حداکثریداشته باشند.
وی افزود :اصالحطلبان االندر موقعیتی هستند که تالش میکنند جهبهای را تشکیل
دهند و روی حداقلهایی میان خودشان و معتدالن و اصولگرایان معتدل جبهه گستردهای
را به لحاظ گفتمانی ایجاد کنند که این دفاع از دولت موجود محسوب میشود.
این فعال سیاسی اصالحطلب یادآور شد :به نظر میرسد اصالحطلبان از موفقیتهای
دولت روحانیدر عرصه سیاست خارجی بسیار خوشحال هستند و نمیخواهند کاری کنند
که ایندستاورددولت تضعیف شود ٬به همیندلیل فکر میکنم این جبهه شعار حمایت از
دولت روحانی و فراهم کردن شرایط اجرایی برجام را خواهد داشت.
وی در مورد سوءاستفاده برخی جریانها از واژه نفوذ عنوان کرد :مسائل امنیت ملی
و تهدیدهایی که جامعه ما و انقالب ما را هدف قرار داده است ،در همه جای دنیا وجود
دارد و همه کشورهای نیزدارای استراتژیهای مشخص امنیت ملی هستند .اینکه مراقب
باشیم جامعهمان مورد نفوذ دشمن قرار نگیرد و در مقابل تهاجمهای اقتصادی و فرهنگی
و سیاسی مصونیتداشته باشد را همه نه تنها قبولدارند ،بلکه بر آنها نیز تاکید میکنند.
عضو شورای اول شهر تهران افزود :اینکه ما تنها ذهن خودمان را درگیر تهدیدهای
نظامی بکنیم ،بخش کوچکی از مسئله است .به نظر من مسائل فرهنگیدر جامعه بزرگی
مثل ایران خیلی بیشتر قابل توجه است .اینکه واقعا یک فرد روحانی یا نظامی بخواهد
تخلفی انجامدهد تاثیری بسیار مخربتر از نفوذ و جاسوسیدشمناندارد.
اصغرزاده در پایان خاطرنشان کرد :ما در کشورمان صداوسیما و رسانه ملی داریم که
بودجه زیادی را دریافت میکند ،اما به مراتب دارای ضریب نفوذ بسیار کمتری نسبت به
ماهوارهها است که بایددر مورد این مسائل آسیبشناسی کنیم.
معاونقوانینمجلسشورایاسالمی:

ادامهفعالیتکمیسیونویژهبرجام
غیرقانونیاست

معاون قوانین مجلس شورای اسالمی گفت :ادامه برگزاری جلسات کمیسیون ویژه
برجاممجلسغیرقانونیاست.
امیدوار رضایی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با تاکید بر این که
بر اساس مصوبه مجلس ،نظارت بر برجام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس واگذار شده است ،افزود :مجلس شورای اسالمی ادامه بررسی موضوع برجام را
به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی واگذار کرده است .وی افزود :ادامه برگزاری
جلسات کمیسیون ویژه برجام مجلس غیرقانونی است و اگر اعضای این کمیسیون می
خواهند جلساتشان قانونی شود ،باید مصوبه مجلس راداشته باشند.
به گزارش ایرنا ،علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام اخیرادر اظهار نظری
اعالم کرد که کار یک کمیسیون ویژه زمانی پایان می یابد که دوره مجلس تمام شده یا
موضوعی که کمیسیون براساس آن فعالیت می کند ،خاتمه یافته باشد؛ در حال حاضر،
نه مجلس نهم تمام شده و نه موضوع برجام به پایان رسیده است .بر اساس قانون اقدام
متناسب و متقابل ایراندر اجرای برجام کهدر مجلس مصوب شد ،وزیر امور خارجه موظف
است روند اجرای توافق را هر  6ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی گزارش دهد .بر این اساس ،آغاز نظارت عملی خانه ملت بر اجرای
برجام از تاریخ هفتم آذرماه سال جاری آغاز شد و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلسدر نخستین گام از تاسیسات نطنز بازدید کردند.
اعضای این کمیسیون بناست که در طی هفته های آینده از خنداب اراک و فردو نیز
بازدیدکنند.
تابشنمایندهمجلس:

تقلیلنفوذبهمسائلسطحی
ما را از اصل قضیه دور میکند

نماینده مجلس نهم تاکید کرد :تقلیل بحث نفوذ به مسائل سطحی باعث میشود که
ما از اصل قضیهدور بمانیم.
محمدرضا تابشدر گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،با اشاره به سوءاستفاده برخی جریانهای
سیاسی از واژه نفوذ خاطرنشان کرد :بحث نفوذ یک واقعیت است؛ بهویژه برای جمهوری
اسالمی ایران که بعد از انقالب که آرمانها و افکار جمهوری اسالمی در تضاد با اهداف
قدرتهای استکباری بود .این نماینده اصالحطلب مجلس نهم افزود :رهبری به درستی
این مطلب را مورد اشاره قرار دادند ٬ولی نباید این مسئله و این واژه به کارهای سطحی تقلیل
پیدا کند .نفوذدر بُعد تخصصی و فرهنگسازی عمومی نیازمند وظایف و مسئولیتهایی
است که باید متولیان امر به آن بپردازند ،بنابراین تقلیل آن به مسائل سطحی باعث میشود
که ما از اصل قضیه دور بمانیم.
تابش با اشاره به تعابیر نادرست برخی از واژه نفوذ تاکید کرد :این مساله واقعا باعث تاسف
است .مجلسی که باید در راس امور و عصاره فضائل ملت باشد ،باید مروج اخالق اسالمی
هم باشد و این مدل تعابیردر قبال خدمتگزاران به مردم که بارها از سوی رهبری نسبت به
خدمات آنها تقدیر شده است ،کار غیراخالقی است.
هشدارسخنگویستادمرکزیاربعین:

زائران اسباب بازیهای سوغاتی را
درمعابررهانکنند

سخنگوی ستاد مرکزی اربعی با یادآوری احتمال وجود مواد خطرناک در اسباب
بازیهای تهیه شدهدر حاشیه مراسم اربعین ،از زائران و خانوادههای آنها خواست که از رها
سازی این موارد در معابر عمومی خودداری کنند.
بابک دینپرست در حاشیه یازدهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی که صبح
دیروز در محل وزارت کشور تشکیل شد ،با اشاره به بررسی شرایط بازگشت زائرین در
مرزهای سهگانه زمینی در جلسه امروز ستاد ،از تأکید بر اتخاذ تمهیدات مناسب برای
تسهیل بازگشت زائران به مبادی خود با توجه به موج جدید سرما خبر داد.
وی با اشاره به هشدار شب گذشته ستاد مرکزی اربعین درخصوص احتمال وجود مواد
خطرناکدر اساب بازیهای تهیه شده از سوی زائراندر عراق ،از همه شرکتکنندگاندر
مراسم اربعین و خانوادههای آنها خواست از هرگونه آزمایش ودستکاری این اسباببازیها
با باتری یا برق و همچنین از رهاسازی این موارد در معابر عمومی خودداری کنند و ضمن
تماس با پلیس  ۱۱۰یا مراجعه به نزدیکترین پاسگاه انتظامی یا کالنتری ،نسبت به چک
و کنترل این اسباب بازیها اقدام کنند.

اقتصادی 3
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واکاوی سیاست های اقتصاد مقاومتی سازمان جهاد کشاورزی قم در گفت و گو با مدیر صنایع کشاورزی استان:



طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

3,998,000

یکگرمطالی18

923,000

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

9,050,000

سکهامامی

9,065,000

نیمسکه

4,560,000

عسکه
رب 

2,500,000

سکه یک گرمی

1,660,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

 206تیپ 5

35,000,000

206SDوی 8

36,000,000

پژو GLX 405

28,000,000

پژو SLX 405

28,000,000

پژو پارس ELXسال

33,000,000

پژو پارس سال

34,000,000

تندر E2 90

36,000,000

رانا LX

30,000,000

رانا TU5

33,300,000

سمند LXسال

29,000,000

سمند LX EF7

28,000,000

سورن ELX

32,000,000

نام خودرو

قیمتنمایندگی

زوتی 300 S

55,000,000

سايپا کارا151

15,600,000

سایپا111

20,000,000

سایپا131

19,000,000

سایپا132

19,500,000

تیباSX

23,950,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

315 MVM

34,000,000

550 MVM

44,000,000

MVM X33

66,460,000

 MVM X33جدید اتومات

 MVM110چهارسیلندر

65,000,000
18,000,000

فعال کارگری خبر داد

احتمال افزایش 13درصدی دستمزد  95و
ثبت حداقل حقوق 805هزار تومانی
دبیرکل شورای اسالمی کار کشور با اشاره به اینکه ماده  41قانون کار در تعیین دستمزد
کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد ،گفت :افزایش 11
تا 15درصدی حقوق و مزایا طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی
کارگران ندارد.
رحمتاهلل پورموسی با ابراز اینکه ماده  41قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان
تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره میکند ،گفت :دولت 6ماه مانده تا پایان سال
اشاره کردند که دستمزد کارمندان  10درصد افزایش مییابد .باتوجه به اینکه هرساله با
تمام گزارشهای مستند معیشتی از کارگران اعالم میشود که کارگران عقبماندگی مزدی
دارند اما شورای عالی کار هیچگاه در تعیین مزد به سبد معیشت خانوار توجه نمیکند.
پورموسی گفت :اگر بخواهیم مطابق افزایش مزد کارمندان پیشبینی کنیم در بهترین حالت
دستمزد کارگران امسال  15درصد افزایش خواهد یافت که در این صورت دستمزد کارگران
از  712425به 819هزار و  288تومان افزایش مییابد .بهاحتمال زیاد میزان افزایش مزد
برای سال  95به 13درصد میرسد ،یعنی با  92هزار تومان افزایش دستمزد از  712425به
805هزار و  40تومان خواهد رسید .وی با بیان اینکه هرساله دستمزد کارگران بهبهانه بیکار
نشدن کارگران افزایش نمییابد ،گفت :با وجود اینکه هیچگاه دستمزد کارگران واقعی نیست
مشاهده میکنیم که کارگران همواره بیکارتر میشوند و دستمزد افزایش نمییابد .این فعال
کارگری گفت :برای پر کردن فاصله بین حدقل حقوق کارگران و هزینههای زندگی دستمزد
کارگران باید 3برابر افزایش یابد و بر مبنای همین موضوع قصد داریم مذاکرات در شورای
عالی کار را دنبال کنیم .دبیرکل شورای اسالمی کار کشور با تأکید بر اینکه سالهاست که
تبصره  2قانون ماده  41در نظر گرفته نمیشود ،گفت :افزایش  11تا 15درصدی حقوق و
مزایا طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد و باید برای آن
چاره دیگری اندیشیده شود.

صنایع کوچک و خرد روستایی در حاشیه روستاها

مدیر صنایع کشاورزی استان قم مطالعه برای ایجاد صنایع کوچک
و خرد روستایی در حاشیه روستاها را از جمله سیاست های اقتصاد
مقاومتی سازمان جهاد کشاورزی استان قم برشمرد.
وحید وزیری راد اظهار داشت :تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه
روستایی با ایجاد صنایع کوچک و خرد روستایی در حاشیه روستاها
امکانپذیر است که به دنبال آن یک زنجیره گرم اشتغال را ایجاد نمائیم
کهبتواندپشتیبان مشاغلخانگی روستاییبشود.
وی افزود :هدف ما از ایجاد مشاغل خرد روستایی در حاشیه روستاها
این است که روستائیان مجبور نباشند برای اشتغال به شهرک های
صنعتی خارج بخش بروند و روزانه با رفت و آمد  80کیلومتری روبرو
باشند.
وی اضافه کرد :امروز در روستاهای ما افراد تحصیلکرده و ماهری
حضور دارند که باید از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کرد و با ایجاد
اشتغال مانع مهاجرت این افراد به شهر شد.
وزیری راد بیان داشت :اگر این صنایع کوچک خرد روستایی در
حاشیه روستاها ایجاد شود ،هم باعث رونق اقتصادی می شود و هم
مقیاس یادگیری روستائیان را در موضوعات مهارتی باال می برد ،یعنی
از یک کارگر ساده تبدیل می شوند به یک کارگر مهارتی و مولد فرصت
شغلی که یکی از بهترین راه های آن تکیه بر صنایع تبدیلی و تکمیلی
در مقیاس خرد است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان جهاد کشاورزی طرح هایی مثل پرورش
آبزیان زینتی ،پرورش پرندگان زینتی و  ...را داشته که با موفقیت روبرو
بوده است ،گفت :در صنایع تبدیلی و تکمیلی امکان ایجاد زنجیره ارزش
تولیدات روستائیان با برند حالل وجود دارد و استان قم نیز این ظرفیت
را دارد که مورد استقبال جامعه هدف واقع شده است.
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قم اضافه کرد:
از آنجایی که صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی با رویکرد تولید گرا و
مصرف گرا همراه است ،ابتدا با اولویت تولیدات قم و سپس محصول
سایر استانها امکان فرآوری و بسته بندی آن در استان قم فراهم است.
وزیری راد با تاکید بر اینکه این مزیت نسبی می تواند در اشتغال،
سرمایه گذاری و رفاه اجتماعی کمک شایانی به اقتصاد استان به ویژه
روستائیان بنماید ،ادامه داد :یکی از راه های کاهش ضایعات محصوالت
کشاورزی و افزایش بهره وری تولید؛ استفاده از ظرفیت های صنایع
تبدیلی و تکمیلی موجود در روستاهای استان قم است.

اولویت های سرمایه گذاری
در بخش صنایع کشاورزی استان قم
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در ادامه
سخنان خود اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان
قم را تشریح کرد و گفت :اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در
بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان قم بعد از کار کارشناسی و
تائید وزارتخانه ،مشخص شده است .وی افزود :این اولویت ها شامل
بسته بندی و فرآوی تخم مرغ ،گوشت سفید و قرمز ،انواع میوه جات
به ویژه انار ،انگور ،پسته ،سبزیجات و سیفی جات ،آجیل و خشکبار و
انواع گیاهان دارویی می باشد .وی اضافه کرد :احداث سردخانه کنترل
اتمسفریک  CAو زیر صفر ،کودهای بیولوژیک به استثنای ورمی
کمپوست به دلیل اینکه بازار این کود در قم اشباه شده و تکنولوژیهای
جدیدی هم آمده است و طرح های صنایع تبدیلی که بیش از 60
درصد پیشرفت فیزیکی دارند از دیگر اولویت های سرمایه گذاری در
بخش صنایع کشاورزی استان قم به شمار می رود .وزیری راد خاطر
نشانکرد:توسعهوتکمیلزنجیرههایتولیدصنعتطیورباهماهنگی
کارگروه زنجیره مذکور که در وزارتخانه تشکیل شده است ،از دیگر
اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنایع کشاورزی در استان قم
می باشد .مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با
تاکید بر اینکه هدف ما از اجرای این طرح جهت دهی سرمایه گذاری
در بخش صنایع کشاورزی استان قم می باشد ،گفت :این طرح در
قالب اختیارات و وظایفی که وزارت جهاد کشاورزی به سازمان جهاد
کشاورزی استان اعالم کرده ،شکل گرفته است و با مشخص کردن
اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان ،سرمایه گذار بر
مبنای نیازهای استان حرکت می کند .وی ادامه داد :اولویت هایی که ما
اعالم کرده ایم بر اساس کار کارشناسی و غربالگری ،مورد تائید وزارتخانه
قرار گرفته است ،یعنی با این کار از احداث صنایعی که در استان های
همجوار وجود دارد جلوگیری کرده ایم تا بتوانیم بیشترین بهره وری و
برگشت سرمایه را داشته باشیم.
وی اضافه کرد :استان قم به لحاظ موقعیت منطقه ای شرایط بسیار
مناسبی را دارد چرا که تا شعاع  200کیلومتری این استان حدود 20
میلیون نفر زندگی می کنند و همین امر موجب ایجاد بازار بسیار
مناسبی به خصوص برای محصوالت فرآوری شده کشاورزی شده است.
وزیری راد بیان داشت :برای مشخص نمودن اولویت های

سرمایهگذاری در بخش صنایع کشاورزی استان فاکتورهای مختلفی
از جمله برگشت سرمایه ،دوره سوددهی ،نیازهای استانی ،منطقه ای
و ملی را در نظر گرفته ایم ،حتی بعضی از محصوالتی که در استان
بسته بندی می شود ،قابلیت صادرات به کشورهای همجوار را نیز دارد.
وزیری راد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اگر کسی
می خواهد دراین بازار موفق باشد ،باید دانش ،مهارت و سرمایه را داشته
باشد ،گفت :در حال حاضر استقبال برای صدور پروانه تاسیس در بخش
صنایع کشاورزی باالست و اگر کسی دانش ،مهارت و سرمایه الزم را
داشته باشد می تواند در این بازار موفق باشد ،چرا که استان قم در کنار
بازارهای مصرف بزرگی همچون تهران قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه صنایع تبدیلی باعث ایجاد ارزش افزوده در

یاقوتهای «نوفل لوشاتو» در قم

ورودی شهر ،درختان انار جامهی پاییز به تن کرده ،قامت
بستهاند .باغدارها انارهای یاقوتیرنگ "مینوش" را برای
فروش کنار خیابان چیدهاند ،اینجا گذ ِر یاقوتیرنگ بخش
"نوفل لوشاتو" در استان قم است.
به گزارش ایسنا ،حدود  40کیلومتر دورتر از قم به سمت
جنوب ،شهری کوچک و آرام با ساختمانهایی کمارتفاع و
آبوهوایی کوهستانی قرار دارد که کوههای پوشیده از برف
در دوردست ،آن را احاطه کردهاند .کهک همان شهری است
که «مالصدرا» ،در میانسالی آن را پس از ترک شیراز برای
اقامتبرگزید.
گفته میشود بنیانگذار کبیر انقالب هم در بازگشت از
نوفل لوشاتوی فرانسه ،روزگاری را در آن سپری کردهاند.
"کهک" پس از حضور امامخمینی (ره) ،برای مدتی به
نوفل لوشاتو تغییر نام داد که هنوز رد پای آن را در نقشهها و
پالک خودروهای بخشداری و نیروی انتظامی آنجا میتوان
دید ،اما برای تابلوهای اصلی شهر ،همان نام تاریخی کهک
رابرگزیدهاند.
"کهک" هنوز گرفتار مرتفعسازی و تراکم ساختمانی
نشده ،بیشتر گذرگاهها عاری از زباله و هوای آن در پاییز
چند درجهای خنکتر از قم است .از جاده قدیم قم  -کاشان
به نشان ه گذر از نزدیکیهای جمکران میتوان به آن رسید
که البته مسیر قم پردیسان ورجان کمی کوتاهتر از راه قبلی
است.
در کهک چندان خبری از اقامتگاه نیست که حتما دلیل
اصلی آن گمنام ماندن نوفل لوشاتوی ایران است.
در میان شهر ،چنار قطوری سبز مانده که نوار سبز رنگی
هم به کمر آن بسته شده که احتماال نشان از اعتقاد مردم
به این چنار چند صد ساله دارد .چنارهای اغلب قطور ،بعد از
انارها ،پر تراکمترین درختان کهک هستند.
با گذر از کنار چنار تنومند به تنها چلنگری کهک میتوان
رسید ،هنری که دیگر در حال مرگ است .حاج داوودی
همان مرد چلنگری است که بیش از  50سال مدام بر آهن
کوبیده ،بیآن که کسی او را بشناسد .او به تنهایی و با توکل
به خدا ،کورهی چلنگری را در کهک روشن نگه داشته است.
پس از دیدار این هنرمند ارزشمند که غنیمت است،

پاسخ مدیر عامل همراه اول به یک سوال

سیمکارتهایجدید
با چه کدی واگذار میشوند؟

میتوان راهی بافت تاریخی کهک شد ،جایی که خانه
مالصدرا و عصاری صفوی در آن به خلوت نشستهاند.
عصاری و حلواپزی را کمتر کسی در کهک سراغ میگیرد،
اگر احیانا گردشگری پایش به این شهر باز شود ،حتما
انگیزهاش دیدن خانه مالصدرا است.
خانه مالصدرا را که نزدیک به  15سال پس از ترک شیراز
در آن اقامت داشت ،حدود دو دهه قبل برای نخستینبار
مرمت کردند ،آن هم در شرایطی که بخش زیادی از خانه
تخریب شده و از بین رفته بود.
کنار خانه مالصدرا ،عصاری شهر را با  400سال قدمت
میتوان یافت .ساختمانی برجای مانده از دوران صفویه با
سالنهای متعدد برای روغنکشی ،تهیه حلوا ،شیره و ارده،
به همراه ابزاری ساخته شده از تنه درختان چنار که با وجود
موریانهزدگی هنوز هم سر پا هستند .عصاری کهک تا همین

 50سال پیش کار میکرده و کارگران کهنسال آن درحالی
که پیشهی سنتیشان به تاریخ پیوسته ،هنوز هم روزگار
میگذرانند.
مردمانی که به کهک میآیند در جستوجوی غاری به
همین نام هم هستند ،غاری که گفته میشود چکیدههای
غولپیکر و مرمرین سرخ رنگ به طول  10متر ،آبشار
سنگها و پرتگاههای عمیقی دارد ،اما غافل از آن که غار
کهک دست کم 40کیلومتر دورتر و در حوزهی استحفاظی
استان مرکزی است که از جاده سلفچگان میتوان به آن
رسید.
بعد از کهک میتوان راهی ُفردو شد ،روستایی ییالقی
با باغهای به پاییز نشسته گیالس و قیسی که از آنجا راه
به «برف انبار» ،مرتفعترین کوه استان قم ( 3150متر)،
نزدیکترمیشود.

پیامدهای تسهیالت  25میلیونی خودرو

اولین رفتار خودروسازان در ماجرای
تسهیالت  25میلیونی را که میتوان در
بوته نقد گذاشت« ،ثبتنام بیش از ظرفیت»
است ،چه آنکه بیش از سقف تسهیالت،
خودرو پیش فروش شد و عمال چند هزار
نفر مشتری بالتکلیف ماندند.
قصه تسهیالت  25میلیونی خودرو
هنوز به پایان نرسیده است .پرداخت
این تسهیالت از اواسط آبان ماه امسال
آغاز شد و طی آن ،بخشی از مشتریانی
که نقدینگی الزم را برای خرید خودرو
نداشتند ،توانستند با استفاده از این طرح،
خودرو موردنظر خود را ثبتنام کنند .جدا
از اینکه طرح موردنظر از دید کارشناسان
دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود است،
اما مجموعه رفتارهایی که غولهای جاده
مخصوص از خود نشان دادند ،نشاندهنده
مشکالت متعددی در این زمینه است .از
«ثبتنام بیش از ظرفیت» گرفته تا «تحویل
ندادن خودرو» ،همه و همه نشان داد رفتار
خودروسازان ایرانی با مشتریان هنوز به روال
مطلوب نرسیده است.
بالتکلیفی 15هزار مشتری
اولین رفتار خودروسازان در ماجرای
تسهیالت  25میلیونی را که میتوان در
بوته نقد گذاشت« ،ثبتنام بیش از ظرفیت»
است ،چه آنکه بیش از سقف تسهیالت،
خودرو پیش فروش شد و عمال چند هزار

محصوالت کشاورزی می شوند ،اظهار داشت :به طور مثال در یک
فصلی در کشور ما ظرف  45روز  20برابر مصرف مردم انگور تولید می
شود ،اگر این محصوالت فرآوری نشود بعد از یک مدت کوتاهی خراب
خواهند شد ،چون زمان کمی برای نگهداری این محصوالت داریم ،لذا
باید به سمت فرآوری سالم و طبیعی گام برداریم تا بتوانیم ارزش افزوده
مناسبی در محصوالت کشاورزی ایجاد کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت فرآوری محصوالت کشاورزی بیان داشت:
گرایش مردم به داروهای گیاهی و طب سنتی باال رفته است و اساس
مصرف طب سنتی هم همین تولیدات کشاورزی است ،یعنی تولیدات
نباید شیمیایی باشد بلکه باید طبیعی باشد ،لذا در این زمینه نیز اهمیت
فرآوری محصوالت کشاورزی مورد توجه است

نفر مشتری بالتکلیف ماندند .به گفته
مسووالن بانک مرکزی ،در طرح فروش
تسهیالتی ،قرار بوده خودروسازان تنها از
 110هزار نفر ثبتنام به عمل بیاورند ،با
این حال ،طبق آخرین آمار ،حدود 125
هزار نفر در این طرح شرکت کردند تا
اولین مشکل جاده مخصوصیها اینجا رقم
بخورد .در حال حاضر حدود  15هزار نفر
بالتکلیف مانده و مشخص نیست باالخره
ثبتنام آنها پذیرفته میشود یا اینکه خودرو
قسطی قسمتشان نخواهد شد .به اعتقاد
کارشناسان ،انتظار این بود که وقتی مجوز
پیشفروش برای تنها  110هزار محصول
بود ،بیش از این رقم ،ثبتنام نمی شد.
تحویل ندادن خودروهای انباری
مشکل دیگری که در ماجرای تسهیالت
 25میلیون تومانی پیشآمد تحویل ندادن

محصوالت پیشفروش شده به دلیل
تامین نشدن اعتبار از سوی بانک مرکزی
بود .طبق وعده خودروسازان ،قرار بود
خودروهای ثبتنامی در طرح موردنظر،
بین یک هفته تا یک ماه تحویل شود ،اما
مقرر شد تا وقتی بانک مرکزی اعتبار مربوط
به تسهیالت  25میلیونی را به حسابشان
واریز نکرده ،از تحویل محصوالت پیش
فروش شده خودداری شود.
بهعبارت بهتر ،خودروسازان تامین اعتبار
را شرط تحویل محصوالت خود قرار
دادند ،آن هم در حالی که گفته میشد
پارکینگ هایشان مملو از خودرو است.
هرچند خودروسازان تاکید داشتند خلف
وعده بانک مرکزی (عدم تامین اعتبار در
موعد مقرر) دلیل تحویل ندادن محصوالت
ثبتنامی بوده ،اما مسووالن این بانک

نیز عنوان کردند که عدم ظهرنویسی
(پشتنویسی) چکهای مشتریان (از طرف
خودروسازان) ،دلیل تاخیر در تامین اعتبار
به حساب میآید .در واقع ناهماهنگی میان
خودروسازان و بانک مرکزی مشکل دیگری
بود که آسیب آن متوجه مشتری شد.
چک ضمانت ،بهانه جدید
اما مشکالت فروش تسهیالتی به اینجا
ختم نشد ،چه آنکه «دریافت چکهای
تضمینی اضافه بر سازمان» مشتریان را باز
هم سر در گم کرد .ماجرا از این قرار است
که به نمایندگیها اعالم شده که برای انجام
فرآیند تحویل خودرو به مشتریان ،باید از
آنها به اندازه  120درصد قیمت خودرو،
چک تضمینی بانکی یا سفته دریافت کنند.
این در شرایطی است که ظاهرا نه بانک
مرکزی و نه بانکهای عامل ،هیچ کدام
چنین تضمینی را درخواست نکرده بودند.
هرچند هدف از گرفتن چک تضمینی،
قویتر شدن احتمال تسویه حساب
تسهیالت  25میلیونی از سوی مشتریان
است ،اما این کار سرگردانی خیلی از
مشتریان را در پی داشته و آنها را به دردسر
انداخته است .این سرگردانی از آن جهت
است که بسیاری از مشتریان ممکن است
توانایی و امکان تهیه چک ضمانت نداشته
باشند و این موضوع به معنای تعویق در
تحویل خودرو ثبتنامی آنها خواهد بود.

علت ریزش اغذیهفروشیهای مجوزدار و قدیمی چیست؟

فعالیت واحدهای غیرمجاز و رشد قارچ گونه و بدون برنامه آنها ،معضل بزرگی برای همه
صنوف و به ویژه اغذیه فروشان است که به گفته رئیس اتحادیه اغذیهفروشان با توجه به
این موضوع به ویژه در 3سال اخیر شاهد تعطیلی بسیاری از اغذیه فروشان قدیمی دارای
مجوز هستیم که به دلیل عدم توانایی کافی نمیتوانند با دیگر واحدهای اغذیه فروشی که
به فاصله چندمتری از آن ها فعالیت خود را آغاز کردند رقابت کنند و مجبور به کنارهگیری
از این فعالیت شدهاند.
اسداهلل احمدی شهریور اظهار کرد :تقریبا دو سالی است که اتحادیه ما حدود صنفی
ندارد و همین موضوع موجب شده اغذیه فروشان به فاصله های بسیار کم از یکدیگر
تاسیس شوند و همه این عوامل موجب کسادی بازار اغذیه فروشان قدیمی شده است.
وی با بیان اینکه بارها به این مساله اعتراض کردیم ولی تا به امروز به نتیجه نرسیدهایم،
گفت :واحدهای صنفی قدیمی ما در حال از بین رفتن هستند و واحدهای جدیدالتاسیس
نیز موضوع بیکاری را از مهمترین عواملی عنوان میکنند که مجبور به تاسیس
اغذیهفروشی شدهاند و این در حالی است که ایجاد شغل جدید منجر به بیکاری عده
ای دیگر شده است.
رئیس اتحادیه اغذیهفروشان همچنین تاکید کرد:برخی واحدها نیز بدون مجوز فعالیت

میکنند که مراحل اداری پلمب کردن این واحدها در دست انجام است ولی متاسفانه این
موضوع بسیار زمانبر است.
ی دارد
هر محله کشش و ظرفیت معینی برای ایجاد اغذیهفروش 
احمدی شهریور با بیان اینکه یک خیابان یا یک محله کشش و ظرفیت معینی برای
ی دارد تاکید کرد :اعتراضات خود را به اتاق اصناف و وزارت بازرگانی
ایجاد اغذیهفروش 
اعالم کردیم که حریم صنفی در بعضی صنوف باید رعایت شود ،ولی متاسفانه در صنف
ما این موضوع رعایت نشده و همین موضوع موجب ریزش اغذیهفروشیهای مجوزدار و
قدیمی شده است.
رییس اتحادیه اغذیهفروشان ادامه داد:در سه سال گذشته دو هزار و  634اغذیهفروشی
مجوزدار در شهر تهران داشتیم که به دو هزار و  200واحد کاهش یافته است.
وی در عین حال بیان کرد :همچنین در نظر داریم سرفصل اتحادیه را به اتحادیه
تولیدکنندگان اغذیه تغییر بدهیم که در این زمینه رایزنی کردیم وامیدواریم به نتیجه
برسیم.احمدی همچنین موضوع مالیات را از دیگر معضالتی عنوان کرد که همه صنوف با
آن مواجه هستند و افزود:افزایش  10برابری مالیات با توجه به وضعیتی که تشریح کردم
کارشناسانه نیست و بیش از  90درصد اصناف از مالیاتها ناراضی هستند.

مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار تاکید کرد :با توجه به واگذاری ساالنه حدود  300هزار
سیمکارت ،ظرفیت برای واگذاری سیمکارتهای دائمی هنوز موجود است.
طی سالهای اخیر واگذاری سیم کارتهای همراه اول به گونهای بوده که با به پایان رسیدن
واگذاری کدهای قدیمی مانند کدهای  1و 2عالقمندان خرید این نوع سیم کارتها مجبور
بودند در بازار آزاد به تهیه سیمکارت مورد عالقه خود بپردازند .همین موضوع موجب شد
قیمت این سیم کارتها افزایش قابل توجهی پیدا کند و واگذاری سیم کارتهای جدید
از سوی اپراتور با پیش شمارههای  9 ،8و  0دنبال شود .حال مدتی است از سوی اپراتور
واگذاری کدهای  8و 9نیز متوقف شده و سیمکارتهای جدید تنها با کد  0وارد بازار
میشوند.
حال این سوال وجود دارد که پس از پایان این رنج اپراتور اول شمارههای جدید خود را
با چه کدی ارائه خواهد کرد؟
وحید صدوقی در پاسخ به این سوال که پس از به پایان رسیدن رنج کدهای صفر همراه
اول این اپراتور به واگذاری چه کدی اقدام خواهد کرد ،توضیح داد :تاکنون سیمکارتهای
دائمی را از شمارههای موجود واگذار کردهایم و همچنان این شمارهها با هماهنگی
رگوالتوری در حال واگذاری است.
وی ادامه داد :عالوه بر این اگر این کدها مانند کدهای اعتباری ما به پایان برسد ،قطعا از
شمارههای جدید واگذار خواهیم کرد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پس از پایان
رنج صفر بار دیگر کدهایی مثل یک و دو واگذار شود ،خاطر نشان کرد :در حال حاضر
ظرفیت برای واگذاری سیمکارتهای دائمی موجود است و پس از اتمام ظرفیت هم مانند
کدهای اعتباری که با کد  990شروع به خدماتدهی کردیم ممکن است کدهای جدیدی
را واگذار کنیم که به هرحال در آن زمان این کدها اعالم خواهد شد.

واردکنندگان باید به همه خودروها
خدماتبدهند

در حالی واردکنندگان خودرو از ارائه خدمات به خودروهای ه م برند وارد شده از سوی
دیگر واردکنندگان ،خودداری میکنند که در آینده نزدیک براساس یک قانون جدید
موظف به این کار خواهند بود.
در حال حاضر نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی از پذیرش و ارائه خدمات به
برخی خودروهایی وارداتی که اگرچه نمایندگی رسمی برند آنرا بر عهده دارند اما از سوی
آنها وارد نشده ،خودداری میکنند.
همین موضوع باعث شد طرح انحصاری شدن واردات خودرو از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت مطرح و اجرایی شود زیرا نمایندگیهای رسمی خودسازان خارجی از ارائه
خدمات به خودروهایی که از سوی واردکنندگان دیگر وارد شده بود ،خودداری میکردند.
این موضوع در تدوین اصالحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
خودرو مورد توجه قرار گرفته است بهگونهای که این شرکتها موظف شدهاند به تمام
ن را در اختیار دارند ،خدمات بدهند.
خودروهای وارداتی که که نمایندگی برند آ 
در این زمینه در این قانون قید شده است" :عرضهکننده ،واسطه خدمات پس از فروش
و یا نمایندگیهای مجاز آن موظف به پذیرش کلیه خودروهای وارداتی مشابه ،که دارای
نمایندگی رسمی آن در کشور هستند ،میباشند" .اصالحیه آییننامه اجرایی قانون
حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب
رسیده است .این قانون پس از ابالغ از سوی معاون اول رییسجمهوری ،اجرایی خواهد شد.

یکی از مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد؛

سیگارهایوارداتیدارایکدرهگیریمیشوند
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از
رهگیری همه سیگارهای وارداتی در آیندهای نزدیک خبر داد و تاکید کرد :سیگارهای
وارداتی دارای کد رهگیری خواهند شد که این موضوع در راستای جلوگیری از قاچاق
سیگارهای وارداتی و غیرقانونی است.
عباس نخعی اظهار کرد :برای جلوگیری از واردات قاچاق سیگار برنامه ای در دست اقدام
است که بر اساس آن کد رهگیری در کارخانه تولیدکننده سیگار بر روی بسته آن ها حک
میشود و سیگارهای وارداتی که کد رهگیری نداشته باشند غیرقانونی تلقی میشوند.
وی افزود :در حال حاضر  20برند سیگار قاچاق بوده که با توجه به مشخص نبودن
وضعیت سالمت محصوالت قاچاق ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت هشدار داده که مردم
از خرید این برندها خودداری کنند .با این اقدام کلیه سیگارهایی که به شکل قانونی وارد
کشور میشوند بر روی جلد مقوایی آنها شماره رهگیری ثبت می شود و در واقع بعد از ثبت
سفارش در همان کارخانه تولید ،شماره رهگیری بر روی آن ها درج میشود.
نخعی در عین حال بیان کرد :برای اجرا و پیاده سازی کد رهگیری مقدماتی الزم است که
در دستگاههای مجری از جمله مرکز برنامهریزی دخانیات کشور و مرکز توسعه الکترونیک
وزارت صنعت ،معدن و تجارت مقدمات آن فراهم شده و امیدواریم حداکثر تا پایان امسال
بتوانیم این کار را انجام دهیم .مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در بخشی از سخنان خود اظهار کرد :ممکن است مشابه برندهای
معروف سیگار در یکی از کشورهای همسایه تولید شود که مشخص نیست توتونی که در
آن به کار رفته چه نوع موادی است و با تبلیغ خالف واقع عنوان میکنند که توتون آن
اصل است ،در حالی که این گونه سیگارها اغلب در کشورهای همسایه با توتونهای دارای
اسانس بسیار خطرناک تولید میشوند که دارای مواد سمی و خطرناک است و اثرات
تخریبی زیادی به همراه دارد .وی همچنین تاکید کرد :مرکز برنامهریزی دخانیات کشور
ابالغ کرده کسانی که میخواهند عامل فروش سیگار باشند باید حتما پروانه داشته باشند و
عمدهفروشان و خردهفروشان نیز دارای مجوزهای جداگانهای هستند.
به گزارش ایسنا ،با توجه به حجم باالی سیگارهای قاچاق در بازار و کافی نبودن تولید
داخلی برای تقاضای بازار مصرف،وزارت صنعت ،معدن و تجارت در آخرین اقدام به منظور
کنترل بازار محصوالت دخانی ،اسامی  20برند سیگار قاچاق را اعالم و از مصرفکنندگان
درخواست کرد که با توجه به مشخص نبودن وضعیت سالمت محصوالت قاچاق ،از خرید
این برندها خودداری کنند.
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عزم ملی برای چلهشکنی امیدها

در فاصله یک ماه مانده تا آغاز دیدارهای انتخابی المپیک ریو،
امیدهای ایران چشم به راه یک حمایت همه جانبه و قاطعانه از خود در
راهطلسمشکنیهستند.
تا آغاز دیدارهای حساس تیم ملی فوتبال امید برای صعود به المپیک
 2016زمان زیادی باقی نمانده است؛ حدود یک ماه دیگر رقابت
امیدهای ایران با حریفان قدرتمندشان برای گرفتن بلیت برزیل آغاز
میشود و چشمها به قطر دوخته میشوند که ببینند آیا آرزوی 40
ساله ایرانیها با امید فوتبالیستهای جوانش به حقیقت میپیوندد یا
که خیر.
تیم ملی امید ایران در طول سالیان درازی که از رسیدن به المپیک
محروم مانده فراز و فرودهایی داشته است؛ دوره ای تیم ایران امید
زیادی برای صعود داشته اما اتفاقات فوتبالی و گاهی غیر فوتبالی مانع
شده ،دورهای هم تیم چندان قدرتمندی روانه میدان نشده و از پیش
همه باختش را متصور بودهاند.
این بار اما تیم جوان و یکدست و آیندهداری به میدان فرستاده شده
است .برخی از بازیکنان این تیم هماکنون در تیم ملی بزرگساالن بازی
میکنند و از قضا جزو امیدهای آن تیم هستند؛ بازیکنانی که گاهی سر
خواستنشان بین کیروش و خاکپور دعوا بوده و حضورشان در اردوی
هر کدام از دو تیم بدون جلب رضایت سرمربی تیم دیگر امکانپذیر
نبوده است.
امید ایران بیش از  40سال است که رنگ المپیک رابه خود ندیده
است .در عوض رقیبان آسیاییاش تا دلتان بخواهد پیشرفت کردهاند و
به غولهای فوتبال پایه در قاره پهنپیکر آسیا تبدیل شدهاند.
ژاپن و کره جنوبی که در دوره قبلی بازیهای المپیک به جمع
چهار تیم پایانی راه یافتند و حسابشان عمال از دیگر تیمهای آسیایی
جداست .عربستان و امارات به عنوان دو تیم عربی که سرمایهگذاری
عظیمی در فوتبال پایه کردهاند معروف شدهاند و اثر این کار را در
تقویت پایههای این دو تیم و نیز در تیم بزرگساالنشان می توان به
وضوح دید .تیمی مانند استرالیا هم در رقابت با ایران قرار دارد که از
هر گونه امکانات الزم برای صعود به المپیک برخوردار است .در کنار
اینها قطر میزبان هم تالش زیادی کرده تا در جمع سه تیم آسیایی

حاضر در ریو قرار گیرد.
از قاره آسیا تنها سه تیم جواز حضور در المپیک را کسب خواهند
کرد بنابراین با توجه به شناختی که از حریفان ایران داریم ،رسیدن به
ریو  2016کاری بسیار دشوار خواهد بود.
ایران برای رسیدن به المپیک و رقابت با تیمهای قدرتمند قاره آسیا
چه کار کرده است؟ در این دوره اقدامات بسیار خوبی برای آمادهسازی
تیم امید انجام شده و بیشترین امکانات نسبت به سایر دورهها در اختیار
این تیم قرار گرفته است .برگزاری اردوهای متعدد خارج از کشور و
انجام بازیهای تدارکاتی و نیز در اختیار داشتن بازیکنان مورد نیاز
سرمربی – حتی به قیمت تعطیلی لیگ برتر و اعتراض مربیان لیگی

– از جمله اقداماتی است که برای آمادهسازی تیم انجام شده است.
در فضایی که کادر فنی تیم امید – از سرمربی گرفته تا مدیر فنی
– علیه تیم بزرگساالن و سرمربی پرتغالیاش جبهه گرفتهاند و گاهی
انتقادهای تندی هم حوالهاش میکنند ،جامعه فوتبال ایران از تیم امید
انتظار دارد که بعد از 40سال به المپیک صعود کند تا حسرت المپیکی
فوتبال ایران  44ساله نشود.
اختالفنظرکادرفنیتیمهایامیدوبزرگساالناتفاقعجیبینیست
اما دامن زدن به این اختالف و به نوعی بیمارگونه آن را افزایش دادن،
اقدام پسندیدهای نیست؛ اقدامی که برخی از پیشکسوتان و سابقهداران
حاضر در کادر فنی تیم امید انجام میدهند و صدای اعتراض مردم و
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اهالی فوتبال و حتی کفاشیان خوشرو و خوش خنده را درآورده است.
تیم امید باید به المپیک  2016صعودکند؛ این نه یک آرزو و رویا که
آرمان فوتبال ایران است .اگر کسی با رفتار و گفتارش در این راه سنگی
بیندازد – ولو ناخواسته باشد – به این آرمان خیانت کرده است .فوتبال
ایران به دلیل ضعف ساختاری و کیفیت پایین بازی های لیگ برتر ،کم
کم تماشاگرانش را از دست داده و در کمتر دیداری تعداد تماشاگران
حاضر در ورزشگاهها به بیش از 5000نفر میرسد .کمی نتایج تیم ملی
بزرگساالن و راهیابی به جام جهانی فاصله مردم را از فوتبال کم کرد
اما باز هم این فاصله بیشتر شد و اکنون فقط صعود امید به المپیک
میتواند جنبشی تازه برای آشتی مردم با فوتبال ایجاد کند.
شاید دو ماه دیگر و زمانی که رقابتهای انتخابی المپیک تمام شد ،نه
از شور و هیجان امروز خبری باشد و نه دیگر کسی دل و دماغ صحبت
حرف زدن درباره فوتبال را داشته باشد .شاید دو ماه دیگر طلسم دوری
فوتبال ایران از المپیک 44ساله شده باشد ،آن وقت همینها که اکنون
در راه تیم ملی گرد و غبار میپراکنند و خواسته و ناخواسته سد راهش
میشوند ،انگشت حسرت به دندان خواهند گزید.
روی سخن این جستار با دشمنان فوتبال ایران نیست ،دوستان
نادان آن را نشانه رفته است؛ کسانی که به خیال خود برای تیم امید
دل میسوزانند و دلواپسش هستند اما در واقع کاری میکنند که به
ضررش
تمام میشود" .دوستی خاله خرسه" در تیم امید حاصلی جز به یاس
کشاندن امید فوتبال ایران ندارد.
در زمان کوتاه باقی مانده تا انتخابی المپیک ریو ،تمام دستاندرکاران
فوتبال ایران ،کارشناسان ،مربیان و بازیکنان و هر که در این خانواده
بزرگ نقشی دارد ،باید دلسوزانه برای موفقیت تیم تالش کنند و اگر
کاری از دستشان برنمیآید ،مشکلآفرینی هم نکنند .گاهی "کاری
نکردن" از انجام هر کاری مفیدتر است.
بهتر است کاری کنیم که دو ماه دیگر ،موجی از شادمانی و هیجان،
جامعه فوتبال ایران را در برگیرد که این امر برای فوتبال ایران هم
مفید است و آثار مثبتاش در سالهای پیش رو بهتر و بیشتر لمس
خواهد شد.

تیم ملی ایران با سه وزنهبردار اوتی و مقامهای نه چندان چشمگیر و کسب تنها یک
مدال نسبت به سال  1999تاکنون ضعیفترین عملکرد خود را در مسابقات جهانی به
نمایشگذاشتهاست.
تیم ملی وزنهبرداری ایران برای حضور در مسابقههای جهانی آمریکا  2015نفراتی
چون بهداد سلیمی ،سعید محمدپور و سهراب مرادی در اختیار نداشت .با این وجود
با ترکیب نه چندان کمتجربهای راهی این رقابتها شد اما نتیجهای ناامیدکننده گرفت.
وجود سه وزنهبردار اوتی باعث شد تیم ملی حتی در مقایسه با 13سال پیش ضعیفترین
نتیجه را در مسابقههای جهانی بگیرد .در مسابقههای جهانی  2002تیم ملی با ترکیب
هشت نفره و البته با حضور بهترین نفرات در آن زمان  4وزنهبردار اوتی داشت اما در مقابل
یک مدال طال و یک برنز دو مقام پنجمی و نهمی به دست آورد .در مسابقههای جهانی
آمریکا تیم هفت نفره ایران با سه وزنهبردار اوتی ،یک مدال نقره ،سه مقام بیست و هفتمی،
شانزدهمی و هشتمی به کار خود پایان داد.
در سال قبل المپیک کسب این نتایج تا حد زیادی برای رشته مدالآوری مانند
وزنهبرداری نگران کننده است .مگر اینکه در مدت زمان باقی مانده تا آغاز المپیک ریو تیم
ملی دچار تحول شده و وزنهبرداران شرایط متفاوتی نسبت به جهانی آمریکا داشته باشند.
در واقع تیم ملی ایران به یک معجزه نیاز دارد تا بهداد سلیمی به ایدهآلترین شرایط خود
برسد ،سعید محمدپور از بند مصدومیت رها شود و سهراب مرادی و کیانوش رستمی
همچنان در اوج قرار گیرند .در هر حال نتایجی که در مسابقههای جهانی آمریکا به
دست آمد در تاریخچه حضور ایران در این رقابتها به ثبت رسید و ایران در خاک آمریکا
ضعیفترین عملکرد خود را به نمایش گذاشت.
در ادامه به وضعیت حضور تیم ایران در مسابقههای جهانی از سال  1999تا 2015
میپردازیم:
* در مسابقههای جهانی  1999تیم ملی وزنهبرداری با ترکیب کامل شرکت کرد و
پس از  30سال صاحب مدال طال توسط شاهین نصیرینیا و برنز توسط حسین رضازاده
شد .در آن رقابتها تنها برخواه اوت شد و حسین توکلی پنجم ،کوروش باقری نهم ،جواد
خوشدل هجدهم و یوسف کردی بیست و سوم شدند.
*در مسابقههای جهانی پس از المپیک سیدنی یعنی سال  2001تیم  4نفره ایران باز
هم دو مدال طال و برنز به دست آورد که کوروش باقری و برخواه مدالآوران ایران بودند و
شاهین نصیرینیا و حسین توکلی هم اوت شدند * .در سال  2002از تیم کامل و البته
پرستاره وزنهبرداری ،چهار وزنهبردار (فالحتی نژاد ،کوروش باقری ،مهدی پانزوان و جواد
خوشدل) اوت شدند که این آمار در نوع خود جالب است .رضازاده و برخواه دو مدال طال
و برنز ایران را کسب کردند و دو مقام نهمی و پنجمی نیز به دست آمد .در واقع چهار
نفری که در جدول مسابقهها بودند عملکرد نسبتا خوبی به نمایش گذاشتند * .پس از
رکورد جالبی که ایران در تعداد وزنهبرداران اوتی در سال  2002به جا گذاشت ،سال بعد
آن یعنی جهانی  2003تیم ایران صاحب دو مدال طال توسط رضازاده و فالحتی نژاد شد.
ایران در آن رقابتها تنها یک وزنهبردار اوتی (برخواه) داشت و چهار مقام هشتم ،نهم ،دهم
و پانزدهم نیز برای ایران به دست آمد.
* بعد از المپیک آتن چهرههای جدیدی وارد تیم ملی وزنهبرداری ایران شدند که البته
نتوانستند مدالی به ارمغان آورند به طوری که در مسابقههای جهانی  2005و  2006تنها
حسین رضازاده مدالآور بود که ایران را طالیی کرد .در سال  2005ایران وزنهبردار اوتی
نداشت .در سال  2006نیز به دلیل اتفاقاتی که وزنه برداری ایران با آن درگیر بود از جمله
مثبت شدن تست دوپینگ  9وزنه بردار ،تیم تنها با یک وزنهبردار در مسابقهها شرکت
کرد * .مسابقههای جهانی  2007را میتوان بیمدالترین حضور ایران در مسابقههای
جهانی دانست که هیچ مدالی به اسم ایران ثبت نشد و البته از ترکیب کامل تیم نیز هیچ
کسی اوت نشد .هشتم ،نهم ،چهاردهم ،هفدهم ،بیست و یکم و بیست و یک و بیست و
دوم ،سی و سی و دوم تمام مقامهای وزنهبرداران ایران در مسابقههای جهانی  2007بود.
* سال  2009نیز یادآور خاطره خوشی برای وزنهبرداری ایران نیست .در آن سال
چهرهای که میتوانست حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد برای همیشه محو شد
و سعید علیحسینی پدیده وزنهبرداری ایران که هنوز کسی موفق به شکستن رکوردهای
جهانیاش در رده جوانان نشده است وداع تلخی با دنیای پوالد سرد داشت.
در مسابقههای جهانی 2009دو وزنهبردار برای ایران به میدان رفتند که حاصل کارشان
هشتم و نهم جهان بود* .از سال  2010نسل جدیدی به وزنهبرداری قدم گذاشتند و
فصل جدیدی در وزنهبرداری ایران باز شد .ما در مسابقههای جهانی  2010چهرههایی
چون بهداد سلیمی و کیانوش رستمی را در رده بزرگساالن معرفی کردیم و تیم هفت
نفره ایران با تک مدال طالی بهداد سلیمی به کار خود پایان داد .در آن رقابتها مرتضی
رضاییان تنها وزنهبردار اوتی ایران بود .چهارم ،پنجم ،سیزدهم و  2مقام چهاردهم نتیجه
عملکرد بقیه ملیپوشان بود * .اوج قدرت وزنهبرداری ایران در مسابقههای جهانی مربوط
به جهانی  2011است؛ جایی که ایران در خاک فرانسه سوم جهان و سلیمی موفق به
رکوردشکنی شد و نامش را به لیست رکوردداران جهان وارد کرد .تیم هشت نفره ایران
موفق به کسب  2مدال طال سلیمی و رستمی ،نقره انوشیروانی و برنز محمدپور شد.
هشتم ،نهم ،دهم و شانزدهم نیز دیگر مقامهای وزنهبرداران ایران در مسابقههای جهانی
بود * .در سال  2013با وجود اینکه وزنهبرداران المپیکی از تیم ملی کنارهگیری کردند
و ایران در مسابقههای جهانی تنها صاحب یک مدال نقره توسط بهادر موالیی شد اما باز
هم توانست قرار گرفتن بر روی سکوی سوم جهان را جشن بگیرد .علیرضا دهقان تنها
وزنهبردار اوتی ایران بود .در آن سال چهار مقام چهارمی جهان ،ششم ،هفتم و نهم نیز
برای ایران به دست آمد* .سال پس از آن وزنهبردار المپیکی به تیم ملی اضافه شدند اما
ایران دیگر نتوانست سومی جهان را تکرار کند .رستمی و سلیمی با مدالهای طال و نقره
خود تنها مدالآوران بود .ایران تنها یک وزنهبردار اوتی (رضاییان) داشت و بقیه ملیپوشان
با مقامهای دوازدهم ،سیزدهم ،بیست و دوم ،هشتم و پنجم عملکرد جالبی از خود به
نمایش نگذاشتند با این حال ایران نصف راه را برای کسب سهمیه المپیک را طی کند.
سال  2015نیز وضعیت وزنهبرداری بدتر شد و کامال میشد سقوط آزاد ایران را حس
کرد .سهمیهای هم که برای المپیک گرفته شد مدیون امتیازهای سال 2014و همچنین
عملکرد کیانوش رستمی است .بدترین اتفاق برای یک وزنهبردار و یک تیم در مسابقهها
میتواند اوت شدن باشد که ایران تاکنون دو مرتبه آن را به بدترین شکل تجربه کرده
است .در جهانی  2015شاید بتوان گفت شرایط حادتر بود زیرا قبل از المپیک ریو ناامید
کنندهترین عملکرد را از پوالدمردان شاهد بودیم.

ِ
پایان قراردادهایکوتاه مدت
آغا ِز

اتفاق ناخوشایندی که طی سالهای اخیر فوتبال ایران را به
بیراهه برده بود و بیثباتی را در تیمهای لیگ برتر ایجاد کرده
بود ،با پیشنهاد دو باشگاه ،چهره جدیدی به خود گرفته و
میتوان به آینده امیدوار شد.
پیشنهاد پنج ساله باشگاه راه آهن به مهدی تارتار برای
سرمربیگریاینتیموالبتهپیشنهادسهسالهباشگاهاستقالل

اتفاقات بازی دو تیم گیتی پسند اصفهان و شهید منصوری قرچک در هفته بیستم
لیگ برتر فوتسال چوب حراجی بود به اندک آبروی باقیمانده فوتسال .این اتفاقات تلخ
برای اولین بار نبود و قطعا آخرین بار نیز نخواهد بود.
هفته بیستم لیگ برتر فوتسال در حالی برگزار شد که به خاطر اتفاقات و حواشی دیدار
دو تیم گیتی پسند و شهیدمنصوری در اصفهان ،این مسابقه نیمه تمام ماند تا فوتسال بار
دیگر چهره حاشیهای و زشت خودش را نشان بدهد.
این مسابقه تا ۵۹ثانیه مانده تا پایان مسابقه با برتری تیم شهید منصوری در جریان بود
که تصمیم داور در یک صحنه نامشخص ،باعث اعتراض بازیکنان و کادر فنی تیم گیتی
پسند شد و در نهایت این حواشی به سکوها سرایت کرد.
اعتراض بازیکنان به داور در نهایت باعث شد تا ابتدا چند بطری آب داخل زمین پرتاب
شود و سپس چند تماشاگر وارد زمین شوند تا با شلوغکاری ،مانع برگزاری  ۵۹ثانیه بازی
شوند! حتی یکی از هواداران به سمت داور هم حمله میکند و او را مورد نوازش!(هل دادن
و تهدید) قرار میدهد که چند نفری مانع وی میشوند.
این دست اتفاقات و حواشی در فوتسال ایران کم نبوده و در همین فصل هم بارها
اعتراض بازیکنان و در پی آن فریاد ،فحاشی و هجوم تماشاگران از سکوها باعث جنجالی
شدن مسابقات شده است.
سالهاست که سرنوشت خیلی از مسابقات فوتسال را بطریهای آب تعیین میکند و
داوران ناچار به توقف مسابقات میشوند .این در حالی است که کمیته فوتسال هم نتوانسته
قانون بازدارندهای وضع کند تا جلوی این اتفاق تکراری و زشت فوتسال گرفته شود.
احکام کمیته انضباطی هم علیه تیمها و تماشاگران متخلف تاکنون کارساز نبوده
و نه تنها کمکی به حل این مشکالت نکرده بلکه گاهی آن را چندبرابر کرده است.
یکی از دالیلی که گفته میشود اسپانسرها عالقهای به حضور فعال در فوتسال ندارند،
همین اتفاقاتی است که گهگاه از یک بخش فوتسال بیرون میزند و این رشته را تحت
تاثیر چهره زشت خود قرار میدهد .به نظر میرسد کمیته فوتسال با همکاری کمیته
انضباطی باید قوانین سختتری را برای اینگونه حواشی پیش بینی کند چرا که هر
ساله با نزدیک شدن به هفتههای پایانی لیگ برتر حساسیتهای داخل زمین و سکوها
بیشتر میشود و رفتارهای غیرحرفهای باعث رقم خوردن اتفاقات فراموش نشدنی در
فوتسالمیشود!

در آستانه جام ملتهای آسیا؛

اتفاق مثبتی که با دایی شروع شد؛

مسابقههایآمریکا،ضعیفترینعملکرد
وزنهبرداری ایران در جهان

چوب حراج به اندک آبروی باقیمانده فوتسال

به مهدی رحمتی را شاید باید ورود فوتبال ایران به فضای
حرفهای دانست .اگر چه این اولین بار نیست که پیشنهادهایی
بلند مدتتر از یک سال برای مربیان و بازیکنان ارائه میشود
اما واقعیت این است که حتی ارائه پیشنهاد سه ساله به علی
دایی هم متعلق به دو سال قبل است و یک سال و نیمش
سپری شد .در واقع به نظر میرسد باشگاهها در حال تکامل

هستند و متوجه معایب قراردادهای یک ساله شدهاند ،در آنسو
مربیان و بازیکنان هم آرام آرام در حال رسیدن به همین زاویه
و آرامش و راحتی و امنیت هستند .اگر چه مشخص نیست
که رحمتی پیشنهاد استقالل را بپذیرد اما باید تاکید کرد که
هم باشگاه و هم بازیکن با چنین قراردادهایی سود میبرند .چرا
که برای بازیکن مصدومیت همیشه یک خطر جدی محسوب
میشود که در صورت بلند مدت بودن قراردادها امنیت خاطر
بازیکن باالتر میرود و برای باشگاه هم هر سال دنبال تغییرات
بودن و به ساز مربیان مختلف که تغییراتی بیش از اندازه خود
میخواهند دردسر ساز است .در واقع از منظر حرفهای هم
نگه داشتن بازیکن در یک باشگاه برای هواداران آن تیم هم
خوب است و نقش خاطره میزند با تغییرات پی در پی و هر
سال هواداران فوتبال ریزش عددی خواهند داشت چون با
بازیکن خو نمیگیرند .در هر صورت شاید باید این پیشنهادها
را ورود به عرصه جدید دانست چرا که در باشگاه های حرفه
ای قرارداد یک ساله به این شکل کنونی وجود ندارد .شاید
الزم باشد هیات رئیسه فدراسیون و سازمان لیگ در این زمینه
نیز مثل التزام به استفاده از جوان ترها در باشگاهها قانونی
مصوب کند که قراردادها قابل دور زدن نباشد و حداقل سه
ساله باشند .باید دید هیات رئیسه چه تصمیمی در این رابطه
خواهدگرفت.
به هر ترتیب شاید باید این دو ،سه قرارداد بلند مدت پیشنهاد
شده را آغاز پایان قراردادهای یک ساله دانست .اتفاقی که یکی
از معایب فوتبال ایران است و با پایان قرارداد یکساله یک
بازیکن دیگر نه باشگاه سودی می برد و نه هواداران به حضور
بازیکنان عادت می کنند.

وضعیت نامشخص لباسهای تیم ملی و
درخواست کمیته فوتسال از فدراسیون
در حالی که فدراسیون فوتبال در آستانه عقد قرارداد با اسپانسر جدیدی است ،کمیته
فوتسال از اسپانسر سابق لباسهایی را تهیه کرده است و همین مسئله وضعیت مبهمی را
در آستانه جام ملتهای فوتسال آسیا بوجود آورده.
پس از بازگشت تیم ملی فوتسال از مسابقات جایزه بزرگ برزیل بود که سیدرضا
افتخاری رئیس کمیته فوتسال طبق اعالم خودش به دوبی رفت تا البسه تیم ملی فوتسال
را برای مسابقات جام ملتهای آسیا را تهیه کند .این اتفاق در حالی افتاد که قرارداد
فدراسیون فوتبال با اسپانسر لباسهای تیم ملی مدتهاست که به اتمام رسیده و حاال این
فدراسیون در آستانه عقد قرارداد دیگری با یک شرکت جدید است.
از سوی دیگر مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا حدود دو ماه دیگر آغاز میشود و تیم
ملی برای پوشیدن لباسهای موردنظرش ابهاماتی دارد؛ بخصوص اینکه رئیس کمیته
فوتسال در دوبی  ۶دست لباس برای تیم ملی سفارش داد که فقط دو دست آن در
تورنمنت چین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
افتخاری درباره ابهامات البسه تیم ملی فوتسال و اینکه چرا کمیته فوتسال با وجود اتمام
قرارداد فدراسیون فوتبال با اسپانسر سابق اقدام به خرید لباسهای جدید کرده است ،اظهار
کرد :اول از همه باید بگویم که ما لباسی نخریدیم و سفارش لباسها به این خاطر بود که از
شرکت «آل اشپورت» طلب داشتیم .در واقع ما طلبمان را وصول کردیم نه اینکه بخواهیم
قرارداد جدیدی ببندیم و یا پولی بدهیم.
وی در پاسخ به این سئوال که «در صورتی که فدراسیون فوتبال با اسپانسر جدید قرارداد
امضا کند آیا تیم ملی باز هم لباس اسپانسر سابق را به تن خواهد کرد یا خیر؟» گفت :هنوز
چیزی مشخص نیست! باید ببینیم چه چیزی در قرارداد میآید .ما در دوبی ۶دست لباس
سفارش دادیم که دو دست آن در تورنمنت چین استفاده خواهد شد.
رئیس کمیته فوتسال همچنین خاطرنشان کرد :من از علی کفاشیان رئیس فدراسیون
فوتبال درخواست کردم تا اجازه بدهند قرارداد البسه تیمهای ملی فوتسال مستقل از
فوتبال بسته شود! در اینصورت میدانیم که دقیقا چه کاری باید انجام بدهیم و کی دنبال
لباسهابرویم.

خروج سفیر از قم و بیاعتنایی به بخش خصوصی؛

گزارش/حامداسماعیلی
تیم والیبال سفیر قم که سالها با بودجه شخصی به
عنوان نماینده قم در لیگهای مختلف والیبال کشور
شرکت میکرد سرانجام رخت سفر بر بست و از رشت
سر در آورد.
اتفاقی که بدون شک با توجه به تاکید مسئوالن و
وزارت ورزش و جوانان مبنی بر حفظ و تکریم بخش
خصوصی اتفاق مثبتی نبود و سبب شد امتیاز والیبال
قم برای حضور در لیگ دسته اول بزرگساالن کشور
نیز از دست برود.
باشگاه سفیر که در سه سال گذشته نماینده قم
در لیگ دسته اول کشور بود و نیز در لیگ دسته اول
جوانان کشور سه بار متوالی صاحب عنوان قهرمانی
شد حاال به نمایندگی از گیالن در این مسابقات حاضر
است.
به عنوان یک اصل کلی ،خروج یک باشگاه ورزشی
از یک استان به استان دیگر برای بدنه ورزش آن استان
یک شکست و ضعف محسوب میشود و با توجه به
خصوصی بودن این باشگاه و هزینهای که مالک آن
برای ورزش قم انجام میداد این شکست آشکارتر به
نظرمیرسد.
غالمرضا قربانی مالک و مدیرعامل باشگاه سفیر قم
بود که از سال  91تیمش را وارد لیگ دسته اول کرد
و در این سالها نمایش قابل قبولی در لیگ دسته
اول داشت اما بدیهی است که با توجه به مشکالت
عمیقساختاریومدیریتیدروالیبالقم،انتظاربرخی
منتقدان وی برای استفاده از بازیکنان بومی والیبال قم
و صعود به لیگ برتر بیشتر شبیه به یک طنز است.
وی بدون کمک گرفتن از بودجه دولتی در این
مدت صدها میلیون تومان در والیبال قم هزینه کرد اما
سرانجام پس از سه سال کار مداوم ،تنها نماینده قم در
لیگهای کشوری از قم خارج شد.
علل پایان دوره کاری سفیر در قم
دالیل پایان فعالیت سفیر در قم را میتوان به دو
بخش کلی تقسیمبندی کرد که بخش اول مربوط به
اختالفات شدید و اساسی با هیئت والیبال استان قم
و بخش دوم مربوط به عدم حمایت الزم مسئوالن
شهری و استانی از باشگاه سفیر است.
تقریبا تمام اهالی والیبال در قم به خوبی میدانند
که آب هیئت والیبال استان قم و باشگاه سفیر هرگز در
یک جوی نمیرفت زیرا هیئت والیبال همواره باشگاه
سفیر را به خودمختار بودن متهم میکرد و انتظار
داشت سفیر ،هیئت والیبال را در تصمیمگیریهای
خود دخیل کند و از سوی دیگر سفیر نیز هیئت
والیبال را در تقابل با این باشگاه و به عبارت دیگر یکی
از مشکالت پیش روی خود میدانست.
در چنین شرایطی نتیجه کار جدا افتادن سفیر
و هیئت والیبال و قهر هیئت والیبال از سفیر بود به
طوری که مسئوالن هیئت والیبال استان قم و در
راس آنها رئیس این هیئت در مسابقات خانگی سفیر
در لیگ دسته اول کشور هرگز در سالن حضور پیدا
نمیکرد.
در بخش دوم کار ،غالمرضا قربانی به عنوان تصمیم
گیرنده باشگاه سفیر اهداف بزرگی در سر داشت و
انتظار وی از مسئوالن این بود که وی را در رسیدن
به این اهداف که ثمره آن برای والیبال قم و جوانان

تاوانی که والیبال قم پس خواهد داد

قمی بود یاری کنند.
وی تشکیل یک آکادمی والیبال در قم با هدف
آموزش والیبالیستهای جوان و مهیا کردن
والیبالیستهای بومی برای حضور در سطوح باالی
کشور و تیم دسته اولی بزرگساالن سفیر را هدف اصلی
خود قرار داده بود و به دنبال جلب نظر مسئوالن برای
اختصاص دادن مکانی برای این منظور بود.
قربانی از همان سال نخست فعالیت خود در والیبال
قم به دنبال احداث یک سالن ورزشی اختصاصی
والیبال بود و برنامه وی این بود که زمین مورد نیاز
را دولت تامین کرده و وی احداث سالن را بر عهده
بگیرد و طی ساز و کار و قرارداد مشخصی ،درنهایت
این والیبال قم باشد که از احداث سالن تخصصی خود
سود ببرد.
پس از همکاری نکردن با قربانی ،وی به سراغ
گزینههای دیگر رفت چنان که مجموعه ورزشی
شهدای هفتم تیر ،در اختیارگیری کامل این مجموعه
و بازسازی آن یکی از گزینهها بود که به دالیل مختلفی
بهنتیجهنرسید.
قربانی در آخرین درخواست خود تصمیم گرفت
سالن شهید رضاییان قم را از اداره کل ورزش و جوانان
قم مطالبه کند و این سالن را به مدت پنج سال به
عنوان آکادمی والیبال در اختیار گرفته و آن را تجهیز
و نوسازی کند و طبق قرارداد مالی خاصی از اداره کل
ورزش و جوانان قم اجاره کند.
عدم توافق مالک باشگاه سفیر با اداره کل ورزش
و جوانان در مورد سالن شهید رضاییان از یک سو و
جلب نشدن نظر وی در مورد سالنهای پیشنهادی
دیگر اداره کل ورزش و جوانان که گفته میشود در
خارج از شهر قرار داشته و برای برنامه باشگاه سفیر
نامناسب بودند ،سبب شد قربانی که بار سه سال
خستگی را روی دوش خود احساس میکرد تصمیم
به خداحافظی از والیبال قم بگیرد.
انتقال به گیالن
حضور تیم والیبال سفیر قم در گیالن میتواند
دالیل مختلفی داشته باشد اما احتماال مهمترین
دلیل آن گیالنی بودن فرید آخوندزاده مربی سالهای
گذشته تیم سفیر قم و مسئولیت وی در هیئت والیبال
رشت بود.
تعدادی از بازیکنان تیم سفیر قم نیز از استانهای
شمالی کشور بودند که البته وجود چند بازیکن گیالنی
در این تیم با توجه به حضور یک مربی گیالنی در
سفیر چندان هم عجیب نبود زیرا هر مربی با حضور در
هر تیمی بازیکنانی که نسبت به آنها شناخت و اعتقاد
دارد با خود به تیم جدید میبرد.
تیم ملی گیالن عبارتی است که یکی از کاربران
شبکه اجتماعی اینستاگرام در مطلبی که در مورد
انتقال سفیر از قم در صفحه تخصصی ورزش قم
مورد استفاده قرار داده و انتقال این تیم به سفیر را غیر
منطقیندانستهدرحالیکهنگاهیمنطقیبهوضعیت
والیبالقموتعدادوالیبالیستهایتوانمندقمیکههم
از نظر فنی و هم از نظر فرهنگی و حرفهای توانایی
بازی در لیگ دسته اول را داشته باشند آن قدر نبود
که بتوانیم چوب ضدیت با قمیها را بر سر سفیر و
غالمرضا قربانی فرود آوریم.
قربانی :انتقال به رشت خواسته قلبی من نبود
مالک و مدیرعامل باشگاه سفیر قم معتقد است

انتقال به رشت خواسته قلبی وی نبوده و میخواسته
به جوانان شهر کریمه اهل بیت (ع) خدمت کند.
غالمرضا قربانی اظهار کرد :هدف مجموعه سفیر
تشکیل تیمی با حضور جوانان مستعد قمی بود و
طبیعی است که این امر در کوتاه مدت اتفاق نمیافتد
و برای بهرهبرداری باید ابتدا زیرساختهای الزم را مهیا
کنید .وی افزود :جلسات زیادی با اداره کل ورزش و
جوانان بر سر سالن رضائیان یا سالن معقول دیگری
برگزار کردیم اما متاسفانه به نتیجه خاصی نرسیدیم.
مدیرعامل باشگاه سفیر قم گفت :انتقال به رشت
خواسته قلبی من نبود و ما میخواستیم همانند سه
سال گذشته در قم فعالیت کرده و به جوانان شهر
کریمه اهل بیت (ع) خدمت کنیم اما عرصه را بر
ما تنگ کردند و در چنین شرایطی کار ما خروجی
ندارد.
قربانیبیانکرد:تازمانیکهنتوانیموالیبالیستهای
جوان قمی را در چارچوب خاصی تربیت و آموزش
دهیم نمیتوانیم به رشد والیبال قم امیدوار باشیم
و هدف من از پیگیری تشکیل آکادمی این بود که
بتوانیم در آینده از ظرفیت والیبال قم در تیمهای دسته
اولی و لیگ برتری قم استفاده کنم.
وی عنوان کرد :در قم هیچ حمایتی از ما نشد و
مسئوالن استان هم کوچکترین توجهی به این
تیم نداشتند چنان که برای موضوع مشارکت بر سر
ساخت یا در اختیارگیری سالن والیبال با شهرداری
نیز رایزنیهایی داشتیم اما همکاری خاصی ندیدیم.
مدیرعامل باشگاه سفیر قم تصریح کرد :این یک

واقعیت است که ورزش در قم در اولویت نیست و
سئوال من این است که اگر شهرداری نقشی در ورزش
قم ندارد و هزینه در آن را به طور کلی غیرقانونی
میداند پس چرا در شهرهای دیگر کشور این کار
غیرقانونی در حال انجام است و صدها تیم ورزشی
با نام شهرداری در نقاط مختلف کشور حضور دارند.
قربانیباانتقادازهیئتوالیبالاستانقمخاطرنشان
کرد :هیئت والیبال هیچ گونه همکاری با باشگاه سفیر
نداشت و عجیب است که در همه جای دنیا ،ارگان
ورزشی مربوطه تالش میکند نظر بخش خصوصی را
جلب کند اما در قم ،چیزی جز دافعه از هیئت والیبال
استان قم ندیدیم.
حسینینژاد :ورزش قم از فرصت حضور
سفیراستفادهنکرد
رئیس سابق هیئت والیبال استان قم و پیشکسوت
این رشته معتقد است ورزش قم از فرصت حضور
سفیر استفاده نکرده است و دود این بیتدبیری به
چشم والیبالیستهای جوان قم خواهد رفت.
سید جواد حسینینژاد اظهار کرد :عدهای در مورد
باشگاه سفیر موضوع بازیکنان بومی را پیش میکشند
در حالی که این عقیده ،نظری کامال غیرکارشناسی
است و بدیهی است که سفیر نمیتواند در ابتدای
فعالیت خود تمام تیم خود را بومی کند.
وی افزود :اگر برای باشگاه سفیر استفاده از بازیکنان
غیربومی در اولویت قرار داشت چه اصراری بود که
مالک این باشگاه سفیر را از قم خارج کند زیرا وی
در این صورت میتوانست با همین روش و شیوه در

قم به فعالیت خود ادامه دهد اما وی به دنبال ایجاد
زمینه برای رشد والیبالیستهای جوان قم و رسیدن به
سطح لیگ دسته اول و لیگ برتر بود و به دلیل عدم
همکاریها دلسرد شد و از قم رفت.
پیشکسوت والیبال قم گفت :از سالهای گذشته
والیبال قم تجربیات زیادی دارم و این تجربیات
میگوید که ورزش قم در آینده حسرت حضور قربانی
و باشگاه سفیر را خواهد خورد و افسوس استفاده
نکردن از ظرفیت سفیر در قم برای ورزش استان باقی
میماند .حسینینژاد بیان کرد :هیئت والیبال استان
قم با وجود اختالف با باشگاه سفیر میتوانست تالش
موثری برای بهبود رابطه با سفیر به عنوان یک بخش
خصوصی که به سرمایه گذاری در والیبال عالقمند
است انجام دهد اما هرگز تحرکی از خود نشان نداد و
به همین سادگی فرصت حضور سفیر در قم از دست
رفت.
وی عنوان کرد :مشخص نیست چند سال باید
منتظر بمانیم تا والیبال قم بتواند با جذب بخش
خصوصی یا حامی مالی دیگری به لیگ دسته اول
بازگردد در حالی که سفیر در صورت تداوم حضور در
قم میتوانست طی چند سال آینده بومی شود.
رئیس سابق هیئت والیبال استان قم تصریح کرد:
امیدواریم آینده والیبال قم به نحوی رقم بخورد که
والیبالیستهای جوان و مستعد ما چوب اشتباهات
مدیریتی و اعمال سالیق شخصی در این رشته را
نخورند و از مسئوالن ورزش استان میخواهم که
نسبت به والیبال قم حساسیت بیشتری اعمال کنند.
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بهترین ضدویروسها را
در این میوهها جستجو کنید

میوههایی که خاصیت ضدویروسی باالیی دارند در درمان آنفلوآنزا مفید هستند.
اسالم درخشان پور متخصص طب قرآنی و سنتی با اشاره به این که میوههایی که خاصیت
ضدویروسی باالیی دارند برای درمان آنفلوآنزا مفید هستند ،اظهار کرد :سییب و مرکبات
بهترین میوههای با خاصیت باالی ضدویروسی هستند و برای درمان آنفلوآنزا مفید هستند.
وی افزود :خوردن روزی یک بار دو عدد سیب ،مصرف روزانه  2یا  3عدد لیموترش تازه
به ویژه در کنار وعدههای غذایی ،انواع مرکبات ،پرتقال ،نارنگی ،نارنج ،گریپفروت ،انار،
انجیر ،آلبالو ،شربت عسل و لیموترش تازه ،کاهو ،کلم ،هویج ،لبو ،شلغم ،انواع تربها
شامل ترب قرمز ،سفید و سیاه به مقدار کم ،پیاز  ،سیر و ...برای درمان آنفلوآنزا مفید است.
درخشانپور تصریح کرد :استفاده از ساالد میوهها و سبزیجات ،میوههای پاییزی و زمستانی از
جمله مرکبات و سیب ،عصاره میوهها ،دمنوشها ،استراحت کافی ،تغذیه سالم در وعدههای
غذایی مختلف از بهترین روشهای درمان آنفلوآنزا است .این متخصص طب قرآنی و سنتی
تأکید کرد :باید به این نکته توجه کنیم خوردن انگور برای آنفلوآنزا مضر است باید از مصرف
انگور و خرمالو در این بیماران پرهیز کرد .وی در پایان گفت :مصرف دمنوشهایی شامل
پونه ،پونه کوهی ،بادرنج بویه ،اسطوخودوس ،آویشن ،گل گاوزبان هر روز تا یک هفته برای
درمان آنفلوآنزا مفید است .ویتامین  Cخاصیت باالی ضدویروسی دارد و بهترین ویتامین و
ماده غذایی برای درمان آنفلوآنزا است .میوهها ،سبزیها و مواد غذای که حای مقادیر بسیاری
از این ویتامین هستند برای درمان آنفوالنزا مفیدند.

تغییر سبک زندگی کلید مقابله با بیماریها

تغییر سبک زندگی در پیشگیری و درمان بیماریها به ویژه دیابت ضرورت دارد و بسیار
مؤثر است.
دکتر جاللی روانشناس گفت :امروزه در بحث پیشگیری و درمان بیماریها به ویژه دیابت،
از ضرورت تغییر سبک زندگی سخن گفته میشود ،نکته بسیار قابل توجه در این میان،
خودشناسی تغییر است ،یعنی این که خود را بشناسیم به گونهای که دریابیم در مقابل
تغییر چگونهایم؟ وی افزود :اولین نکته در تغییر رفتار ،ایجاد تمرکز قوی است .فرق نوابغ با
افراد عادی این است که نوابغ میتوانند یک فکر را هر مدت که بخواهند در ذهن خود نگه
دارند و هر زمان که بخواهند آن را طرح نمایند .اما افراد عادی قادر به این کار نیستند در
واقع یکی از مشکالتی که در جوانان ما زیاد دیده میشود ،کارهای ناتمام است .دکتر جاللی
بیان کرد :نکته دیگر این است که برای تغییر باید هزینه کرد و البته این هزینه الزاماً مادی
نیست .عدهای مایل به تغییر هستند اما بدون هیچ زحمتی! مث ً
ال یک دیابتی میخواهد بدون
هیچ زحمتی قند خونش کنترل شود که بدون شک چنین چیزی ممکن نیست .معموالً
افرادی که خویشتندار نیستند نمیتوانند برای تغییر تمرین کنند زیرا تمرکز ندارند .یکی
از آفتهای تغییر ،تفکر منفی یعنی ناامیدی نسبت به تغییر است از این رو این روانشناس
تصریح کرد :عبارتهایی چون «بارها سعی کردهام تغییر کنم اما نشد» و ...برپایه تفکرات
منفی شکل میگیرند .اغلب افراد به تغییرات خوب بیتوجهاند و فقط مواردی در ذهنشان
برجسته است که تغییری به وجود نیامده و هیچگاه هم عمیقاً به بررسی دالیل این عدم
تغییر نمیپردازند .جمالتی که به ذهن وارد و در آن ثبت میشوند سرنوشت ساز هستند.
این شما هستید که باید جمالت ذهنی خود را در جهت موفقیت ،سالمت و خداجویی ثبت
نمایید پس مهم است که جمالت ذهنیتان را تغییر دهید ،پس با کنار گذاشتن تفکرات
منفی ،با جمالت امیدوار کننده باید به سوی یک ذهن مثبت حرکت کنیم .وی در پایان
خاطرنشان کرد :ناآگاهی نسبت به پدیده تغییر باعث میشود حس کنیم نمیتوانیم در
خودمان تغییر الزم را پدید آوریم .تغییر یک علم است که برای برخورداری از روشهای
اجرایی آن باید دوره ببینیم و مهارت و آگاهی الزم را کسب نماییم.

چگونه ذائقه خود را تغییردهم؟

متأسفانه تبلیغات گسترده در خصوص غذاهای پرنمک که تأثیر نامناسبی بر روی کودکان
می گذارد امروزه ذائقه کودکان را به سمت غذاهای شور ،پرنمک و پرچرب سوق داده است.
افزایش مصرف نمک و روغن زمینه ساز بروز بیماری های مختلفی همچون افزایش
فشارخون ،پوکی استخوان و چاقی خواهد بود .خود چاقی به تنهایی باعث مشکالت اسکلتی،
قلبی و عروقی و گوارشی می شود .تمامی این مسائل باعث شده تا تمرکز این مطلب ،بیشتر بر
روی مصرف صحیح مواد غذایی و تغییر ذائقه باشد .به طوری که مصرف سرانه نمک در کشور
ما دو برابر سایر کشورهاست .در واقع می توان گفت ذائقه ایرانی تغییر کرده است.
خیلی از ما در بچگی همیشه از بو و مزه یک ماده غذایی فرار می کردیم و هنوز هم حتی
نمی توانیم ذره ای از آن را به دهان بگذاریم .البته در بچگی گاهی از خوردن یک ماده غذایی
متنفر بودیم ولی االن عاشق آن غذا هستیم .می گویند ذائقه آدم ها در طول زندگی تغییر
می کند .چرا؟ چطور نظرمان در مورد بو و مزه یک ماده غذایی تغییر می کند؟ پذیرفتن یک
بو یا مزه خاص اکتسابی است یا ذاتی؟ چرا برخی افراد در تمام مدت عمرشان از یک ماده
غذایی متنفر می مانند و هرچه می کنند ،نمی توانند آن را بپذیرند و بدنشان با آن سازگار
نمی شود؟ سؤال های بسیاری در این رابطه وجود دارد که در این مطلب به برخی از آن ها
پاسخ می دهیم.
چگونهتغییردرذائقهایجادکنیم؟
یکی از مسائلی که روی ذائقه تأثیر دارد عادات غذایی گروه همنشینان و در دسترس بودن
ماده غذایی است .به طور مثال در دسترس بودن و ارزان بودن فست فودها ،چیپس و پفک
باعث شده که عادات غذایی افراد تغییر و ذائقه آن ها به سمت غذاهای شور و پرچرب برود.
پس تالش کنیم تا در سفره و یا وعده های غذایی خود و فرزندانمان غذاهای کم کالری ،کم
نمک با سبزیجات فراوان قرار دهیم .ذائقه و حس چشایی اکتسابی است و به تماس های
محیطی ما با طعم ،بو ،مزه و شکل های مختلف مواد غذایی در طول زندگی بستگی دارد.
گاهی شرایط محیطی به گونه ای تغییر می کند که خوراکی هایی که فرد در گذشته دوست
نداشته بیشتر در اختیار فرد قرار می گیرد و در نتیجه به طعم و بوی آن ها انس می گیرد.
مث ً
ال یک جوان در دوره دانشجویی دور از خانه و حتی شهر خود در شرایطی قرار میگیرد که
مجبور می شود طعم و بوهای جدید را امتحان کند .در نتیجه عادت های غذاییاش تغییر
میکند .یا به طور مثال آشپزی که به واسطه نوع کارش مجبور است غذاهای مختلف را تست
کند بعد از مدتی عادات غذایی متفاوتی پیدا می کند .یعنی گاهی شرایط تغییر میکند و فرد
با بوها ،طعم ها و رنگ های مختلف آشنا می شود و ممکن است به این نتیجه
برسد که برخی مواد غذایی که تاکنون به دلیل داشتن انتخابهای دیگر
مصرف نمی کرده است ،بد نیستند و با تکرار مصرف ،با آن ها انس بگیرد.
برعکس این موضوع هم امکان دارد و این مورد بیشتر به مشکالت
فیزیولوژیک مربوط می شود .مث ً
ال گاهی نوزاد یا شیرخواری تا  2سالگی
شیر می خورده و حتی از یک سالگی نوشیدن شیر گاو را آغاز کرده ،ولی بعد
از این دوران ،میزان مصرف شیر در برنامه غذایی اش کاهش می یابد یا قطع
میشود و دوباره در بزرگسالی به دلیل فشارهای اطرافیان و ترس از بروز مشکالت
استخوانی و کمبود کلسیم و پوکی استخوان دوباره به مصرف شیر رو می آورد،
دچار بیماری های گوارشی مثل اسهال ،استفراغ ،نفخ ،دل درد ،دل پیچه و ...می
شود .دلیل این موضوع ،کاهش تولید آنزیم های گوارشی هیدرولیز کننده قند
شیر در بدن به دنبال وقفه طوالنی در مصرف شیر است .از نظر ژنتیکی ،تولید آنزیم
های گوارشی با مواد غذایی ای که مصرف می کنیم ،ارتباط دارند و مصرف نکردن
یک ماده غذایی باعث تولید نشدن آن آنزیم ها و ایجاد مشکالت گوارشی می شود.
مورد دیگر در ویارهای دوران بارداری است که ممکن است به دلیل کمبودهای مواد
مغذی ایجاد شود که گاهی در بعضی افراد این تمایالت ماندگار هستند.
برخی از ما به دالیل روانشناختی که معموالً
ریشه در نوع تربیت خانواده و یا الگوی رفتاری
خاص دارد نسبت به برخی غذاها واکنش
نشان می دهیم .دوست نداشتن
یک ماده غذایی ،موضوعی روان
شناختی است و به مشکالت
فیزیولوژیک مربوط نمی شود
و اگر مصرف ماده غذایی در
شرایطگوناگوناتفاقبیفتد،بدن
به تدریج این ماده غذایی را می پذیرد
و فردی که یک ماده غذایی را هیچ وقت
مصرف نکرده و بعد هم در دوره های خاص زندگی
مثل مهد کودک ،مدرسه ،دانشگاه ،سربازی و ...به خود این فرصت

را ندهد ،حالت مقاومت در برابر آن طعم را تا ابد خواهد داشت.
بهترین زمان اصالح ذائقه یک فرد چه دوره ای است؟
از نظر روان شناسی تغذیه ،مهم ترین زمان برای شکل گیری عادت های غذایی ،دوران
کودکی است .اگر مادری در زمان تغذیه کمکی به شیرخوارش گروه های مختلف غذایی با
طعم و بو و مزه های مختلف بدهد و او را به مزه و طعم های مختلف عادت دهد ،مقاومت
کودک در مقابل مصرف مواد غذایی مختلف در آینده کاهش می یابد ولی اگر انتخاب های
غذایی و مزه و بوها محدود باشد ،در سال های بعد احتمال نپذیرفتن مواد غذایی ای با طعمها
و بوهای جدید بیشتر می شود.
راهکارهایی برای عادت به مصرف مواد غذایی که آن ها را دوست نداریم
با توجه به اینکه دوست نداشتن بیش از آنکه عامل فیزیولوژیک داشته باشد یک مسئله
روانی است ،توصیه می شود خوراکی های ناخوشایندتان را با رنگ و مزه و شکلی که بیشتر
می پسندید ،تهیه کنید؛ مث ً
ال اگر مزه ترشی را می پسندید ،ماده غذایی را حین طبخ با طعم
دهنده های خاصی مثل آب لیمو مزه دار کنید تا تطابق پذیری و امکان مصرف آن ماده
غذایی برایتان افزایش پیدا کند .برای کودکان نیز می توان از ظروف زیبا یا طرح های زیبا
استفاده کرد .دوست داشتنی کردن شرایطی که در آن غذا صرف می شود نیز اهمیت قابل
توجهی دارد.
کودکی که در سنین پایین به مصرف میان وعده هایی مانند ساالد ،میوه و سبزی عادت
کند ،در سنین باالتر برای مصرف این خوراکی ها از خود مقاومت نشان نخواهد داد اما اگر
مادر از همان سنین پایین از غذاهای فرآوری شده و صنعتی و حتی آماده برای تغذیه فرزندش
استفاده کند ،کودک به این روند عادت می کند.
همچنین همیشه به یاد داشته باشید کودکان بسیار باهوش هستند بعد از مدتی عادات
غذایی شما را تکرار خواهند کرد .مادری که نوشابه و نمک را به دور از چشم کودک استفاده
می کند مسلماً عادات غذایی خانواده را
ناخواسته به سمت شیرینی و شوری
میبرد و قطعاً کودک وی بعد از مدتی
این موضوع را کشف خواهد کرد .پس
به واقع یک عادت غذایی سالم را در
خانواده خود پایه ریزی کنید تا نسلی
سالمداشتهباشید.

5

دیابت نوع یک و مراقبتهای الزم در مدرسه

تعداد زیادی از کودکان مبتال به دیابت نوع  1در مدرسه حضور دارند که جهت مراقبت
صحیح از آن ها ،همکاری کودک ،خانواده و پرسنل مدرسه ضروری است.
دکتر فاطمه سیاریفرد متخصص غدد و متابولیسم گفت :دیابت نوع 1یکی از شایعترین
بیماریهای مزمن دوران کودکی است که مراقبت صحیح و مناسب از این کودکان با
همکاری کودک ،خانواده و پرسنل مدرسه ضرورت دارد .کودک دیابتی میتواند تمام
فعالیتهای مدرسه را مثل سایر کودکان انجام دهد ،این کودکان نباید به دلیل بیماری از
تحصیل در مدارس بدتر محروم شوند و یا مورد ترحم قرار بگیرند .برای دستیابی به این
شرایط کودک باید در ساعات حضور در مدرسه از حمایت بزرگساالن آگاه از بیماری دیابت
که از پرسنل مدرسه هستند برخوردار شود.
وی ادامه داد :در هر مدرسه الزم است چند نفر از پرسنل در مورد مراقبتهای ضروری
از کودکان دیابتی آگاهی کافی داشته باشند ،این افراد باید آموزشهای الزم را دیده باشند.
سرپرستی این تیم به عهده مربی بهداشت یا پرستار مدرسه است که اطالعات بیشتری در
مورد مراقبت از کودکان دیابتی دارد .براساس استانداردهای انجمن دیابت آمریکا مراقبت
سطح اول شامل آشنایی با دیابت و نیازهای اساسی دانشآموزان دیابتی ،تشخیص کاهش
و افزایش قندخون و تشخیص موقعیتهای خطرناک است.
دکتر سیاری فرد اظهار داشت :مدارس باید برای چگونگی رسیدگی و مراقبت از
دانشآموزان دیابتی دستورالعمل نوشته شدهای را از طرف مقامات بهداشتی دریافت کنند.
اطالعات کودک در یک فرم درج و در مدرسه نگهداری شود .والدین کودکان باید تمام
اطالعات مربوط به بیماری کودکشان و نحوه درمان فعلی او را نوشته و در اختیار مسئوالن
مدرسه قرار دهند.
وی بیان کرد :مخفی کردن بیماری کودک نه تنها کمکی نمیکند بلکه الزم است اولیاء
طرح مراقبت از دانشآموزان دیابتی را در دسترس تمام پرسنل قرار دهند .این طرح باید
شامل بررسی و تعیین قند خون مناسب دانش آموز ،نحوه تزریق انسولین با سرنگ یا قلم،
دفعات اندازهگیری قند خون و ...باشد.
این متخصص غدد و متابولیسم در پایان خاطرنشان کرد :کنترل دیابت کودکان در
مدرسه نتایج مؤثر زیادی را به ارمغان میآورد از جمله ایجاد محیط آموزشی سالم و
مطمئن برای دانشآموزان مبتال به دیابت ،کاهش غیبت دانشآموزان مبتال به دیابت،
کاهش وقفه در کالس درس ،اطمینان از رسیدگیهای الزم در زمان اورژانس دیابت و
شرکت کامل دانشآموز مبتال در برنامههای آموزشی و تحصیلی و فوق برنامه.

آبگوشت غذایی سنتی و کامل

این غذای سنتی بسیار سالم و کامل است ،که با شیوهی صحیح طبخ و مصرف آن
نمیتوان کالری مورد نیاز بدن را تأمین کرد.
دکتر محمدحسین عزیزی متخصص تغذیه در خصوص ارزشهای غذایی آبگوشت
گفت :آبگوشت یک غذای سنتی ایرانی است و یکی از غذاهای کامل ،با ارزشهای غذایی
فراوان و بسیار سالمت میباشد ،چرا که به شیوهی سنتی و آبپز طبخ میشود که معموالً
غذاهای آبپز از سالمت بیشتری نسبت به غذاهای سرخ کردنی و کبابی برخوردارند.
همچنین به دلیل موادی که در این غذا وجود دارد از جمله حبوبات ،سیب زمینی و گوشت
قرمز حاوی مقدار زیادی پروتئین و کالری میباشند.
وی در خصوص نفاخ بودن این غذا عنوان کرد :در طبخ آبگوشت از حبوبات استفاده
میکنیم و باید بدانیم همهی انواع حبوبات علیرغم خواص و میزان قابل توجه پروتئین
که دارند نفاخ نیز هستند .به همین دلیل است که خوردن آبگوشت برای افرادی که
بیماریهای گوارشی دارند موجب ناراحتی و ایجاد درد در معدهی آنها میشود .در نتیجه
توصیه میشود ،افرادی که دارای مشکالت گوارشی هستند ،قبل از پختن آبگوشت حتماً
حبوبات آن به ویژه نخود را به مدت یک شبانهروز در آب گرم خیس کرده و نگهدارند تا
نفخ آن گرفته شود .همچنین ،میتوانند به جای نخود ،از انواع لوبیا استفاده نمایند چرا که
میزان نفخ لوبیا از نخود پایینتر است.
وی افزود :مصرف آبگوشت محدودیتی ندارد چرا که یک غذای کامل و سالم است،
میتواند هم به عنوان ناهار هم به عنوان شام از آن استفاده کرد ،اما باید توجه داشته باشیم
که به میزان مناسب آن را استفاده کرده و حتماً حبوبات موجود در این غذا را به مدت یک
شبانه روز قبل از طبخ آن در آب گرم نگه داریم ،حتی توصیه میشود چندین بار آب آن
را عوض کنیم و همچنین به کسانی که دارای مشکالت گوارشی هستند توصیه میشود از
آشامیدن دوغ و مصرف پیاز خام به همراه آبگوشت بپرهیزید.

مننژیت تهدیدی جدی برای بیماران بستری

دستگاه تقویت عضالت بیماران جسمی حرکتی ساخته شد

برای کشف یک داروی حیاتبخش؛

جایزه "آینده آلمان" به پروفسور ایرانی اهدا شد

پروفسور اردشیر غفرانی ،پزشک فوق
تخصص ریه ،جایزه "آینده آلمان" در
سال  2015را دریافت کرد.
یوآخیم گاوک ،رییس جمهور آلمان
پنجشنبه شب ( 12آذر) در مراسمی در
برلین جایزه "آینده آلمان" را به پروفسور
غفرانی برای کشف دارویی حیاتبخش
به منظور درمان یک بیماری بسیار
خطرناک ریوی اهداء کرد .وی همچنین
مبلغ  250هزار یورو هم به عنوان جایزه
نقدی دریافت کرد .بیماری فشار خون ریوی پیش از این مرگبار محسوب میشد ،اما داروی
جدید پروفسور غفرانی و گروهش باعث نجات جان بسیاری از افراد شده و همین امر ،جایزه
«آینده آلمان» را برای وی به ارمغان آورده است.
فشار خون باال یک بیماری رایج است .اما انواع نادر آن مانند فشار خون ریوی بر هر  50نفر
از یک میلیون انسان تاثیر میگذارد که بسیار خطرناک است .داروی جدید که غفرانی آن را
خانواده جدیدی از داروها خوانده ،در  50کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته و جان بسیاری
از مبتالیان به این بیماری خطرناک را نجات داده است .پروفسور غفرانی که ریاست تیم عروقی
دانشگاه یوستوس لیبگ را هم بر عهده دارد در این مراسم گفت :این جایزه ،انگیزهای باورنکردنی
برای فعالیت ما ایجاد میکند.
جایزه «آینده آلمان» یکی از مهمترین جایزههای این کشور است که بر اساس معیارهایی
همچون دستاوردهای بدیع و نوآورانه پژوهشی به برگزیدگان اهداء میشود .امسال عالوه بر گروه
پژوهشی پروفسور غفرانی ،دو گروه دیگر هم نامزد دریافت جایزه آلمان بودهاند .ساخت و ساز
هواپیما با استفاده از وسایل سبکتر توسط دانشمندان شرکت ایرباس و همچنین تکنیکی برای
جلوگیری از حوادث رانندگی ،دیگر پژوهشهایی بودند که رقابت را به گروه پروفسور غفرانی
واگذار کردند.

یک محقق ایرانی پهپادی طراحی کرده است که میتواند
ضربان قلب و تنفس افراد در زیر آوار را تشخیص دهد.
دکتر فرخ محمدی ،دانش آموخته دانشگاه استنفورد و
رئیس شرکت  ،INTELLINETسیستم A-Lynx6
را برای امدادگران و نیروهای پلیس طراحی کرده که پس
از زلزله به دنبال اجساد دفن شده در زیر ساختمانهای
تخریب شده میگردد و حتی میتواند مظنونانی که خود
را درجایی پنهان کردهاند ،بیابد .این سیستم ثبت شده
حامل یک دوربین کوچک فیلم  HDاست به طوری
که پهپاد میتواند از راه دور هدایت شود .همچنین پهپاد
مذکور دارای یک حسگر بوده که میتواند تغییرات در عالئم
الکترومغناطیسی حجم آزاد فضا را تشخیص دهد .بررسی

سیگنالهای الکترومغناطیسی که درون بدن انسان ایجاد
میشوند ،مشابه روشی است که توسط شرکت Disney
در توسعه یک مفهوم ساعت هوشمند استفاده شده که
میتواند تشخیص دهد کاربر چه چیزی را لمس میکند .به
گفته دکتر محمدی ،از این فناوری میتوان برای تشخیص
تنفس یا ضربان قلب از فواصل بسیار دور بهره برد .با فرود
آوردن حسگرها در نقاط مختلف اطراف محل برای ایجاد یک
شبکه،میتوانتغییراتدرنشانههایالکترومغناطیسیفضا
را که نشانگرهای حیات هستند ،تشخیص داد .این فناوری
سپس دادهها را به یک نمودار تبدیل میکند که نشاندهنده
فاصله یک انسان زنده از حسگر است.
پردازش بیشتر نرخهای تکرار شده میتواند به اپراتور

یافتههای دانشمندان :باکتریهای روده با چاقی مبارزه میکنند

یک پژوهش انجام شده در دانشگاه روان فرانسه نشان میدهد ،پروتئینهایی که باکتریهای ایکوالی پس از تغذیه شدن
تولید میکنند ،بر انتشار سیگنالها به مغز تاثیر گذاشته و همچنین نورونهایی که به تنظیمکننده اشتها معروف هستند را
فعالمیکنند.
چاقی در سراسر جهان در حال افزایش است و اگر کنترل نشود ،عواقب جدی برای سالمت عمومی ما در دهههای آینده
خواهد داشت .باکتریهای زنده که در روده وجود دارند میتوانند میزان غذای مصرفی را کنترل کنند که این مسأله میتواند بر
راههای کنترل اشتها در آینده تاثیر بگذارد .میکروبهای روده ،به تولید پروتئینی میپردازند که قادر به سرکوب اشتهای موشها
است و محققان بر این باورند که این اتفاق در بدن انسانها نیز رخ میدهد .نویسندگان این پژوهش مشاهده کردند که 20دقیقه
بعد از مصرف مواد مغذی ،باکتریهای ایکوالی موجود در روده ،شروع به تولید پروتئینهای مختلف میکنند .این اتفاق با شروع زمان احساس سیری کامل در افراد مصادف است .در یک آزمون
دزهای کمی از پروتئینهای باکتریایی به افرادی که تغذیه شدند تزریق و مشاهده شد که پس از آن مصرف مواد غذایی آنها کاهش مییابد .این پروتئینها آزادسازی پپتید - YYهورمونی که
ارتباط نزدیکی با احساس سیری دارد  -را تحریک میکنند .پروتئین  ،ClpBیکی از پروتئینهایی است که پس از سیر شدن باکتریهای روده تولید شده و انتشار نورونهایی که اشتها را کاهش
میدهند را افزایش میدهد .سرگئی فتیسوف،رهبر این پروژه اظهار کرد :ما در حال حاضر بر این باوریم که باکتریها از نظر فیزیولوژیکی با تکثیر و تحریک آزادسازی هورمون سیری روده بالفاصله
پس از ارائه مواد مغذی ،در تنظیم اشتها نقش دارند .عالوه بر این ،ما معتقدیم میکروبهای روده ،پروتئینهایی تولید میکنند که میتواند در دراز مدت در خون بماند و مسیرهای مغز را تنظیم کند.

بازده سیستمهای گرمایشی خورشیدی با سطوح نانوساختار افزایش یافت

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به ساخت
آزمایشگاهی سطوح جاذب نوری شدهاند که کابرد اصلی آنها
در سیستمهای گرمایش خورشیدی است و باعث افزایش
بازده این سیستم ها می شود.
انرژی خورشید به طور فراوان در دسترس است و میتواند
بهعنوانیکیازمنابعانرژیتجدیدپذیرجایگزینسوختهای
فسیلی شود .به عنوان مثال استفاده از انرژی خورشید در قالب
حرارت جذب شده میتواند در سیستمهای نوری -حرارتی به
کار گرفته شود .مهمترین قسمت این تجهیزات بخش جذب
کننده نور آن است که نیاز به یک سطح جاذب سیاه دارد.
برای تصور یک سطح جاذب به سادگی میتوان یک شی
رنگی تیره را در آفتاب تابستان در نظر گرفت که با گذشت
زمان میتواند از جذب نور خورشید بسیار داغ شود.
فاطمه ابراهیمی ،یکی از محققان این طرح گفت :هدف از
این کار پژوهشی ساخت یک سطح جاذب سیاه با خواص

بهینه به منظور کاربرد در کلکتورهای خورشیدی بوده که
این بخش توسط رسوب دهی یک فیلم نانوساختار روی
زیرالیههای فلزی ایجاد شده است.
وی افزود :درصورت دستیابی به تولید این سطوح در
مقیاس صنعتی میتوان از آنها در شرکتهای تولیدکننده
آبگرمکن و حمام خورشیدی و سیستمهای گرمایشی
ساختماناستفادهکرد.
ابراهیمی افزود :پوششهای «لکترولس نیکل -فسفر
سیاه» ،دارای خواص نوری مطلوب و در نتیجه کاربرد گسترده
در زمین ه کلکتورهای نوری هستند ،به همین دلیل در این
طرح سعی در بهینهسازی این پوششها شده است .در این
راستا سطوح نانوساختاری سنتز شد که با افزایش میزان
جذب و کاهش نشر ،راندمان کاری سیستمهای خورشیدی
را افزایش میدهد.
به گفت ه این محقق ،برای بیشینه ساختن کارایی کلکتورها،

صفحات جاذب باید منتخب طیفی باشند و به عبارتی جذب
باالیی در ناحی ه نور خورشیدی ( ۳/۰-۵/۲میکرومتر) و
نشر پایین در ناحی ه اشع ه مادون قرمز ( ۵/۲-۲۵میکرومتر)
داشته باشند .صفحات تولید شده در این کار به خوبی از این
ویژگی برخوردارند .در این کار تحقیقاتی برای دستیابی به این
خصوصیت ،پس از آماده سازی اولیه سطح آلومینیوم ،پوشش
«الکترولس نیکل -فسفر» سیاه و پوشش آندایز سیاه بر روی
آنها قرار گرفت .در ادامه جهت بهینه سازی پوشش دو الیه
نانوساختار آلومینا و نیکل -فسفر به وسیل ه فرایند آندایز،
الی ه نانومتخلخل آلومینایی با ضخامتهای مختلف روی
سطح اولیهی نمونهها تشکیل شد .سپس نمونهها در حمام
«الکترولس» قرار گرفتند تا پوشش دوم روی نمونهها تشکیل
شود .ساختار سطوح جاذب نهایی به کمک آزمونهای
میکروسکوپ الکترونی روبشی ،پراش پرتو  Xو آزمون EDS
مورد ارزیابی قرار گرفته است.

تولید آزمایشگاهی سلولهای ستیغ عصبی با دندان شیری توسط محققان پژوهشگاه رویان

محققان پژوهشگاه رویان به روشی ساده و کم هزینه برای تولید سلولهای ستیغ عصبی در
محیط آزمایشگاهی دست یافتند که با در اختیار داشتن آنها امکان بررسی ویژگیهای منحصر
به فردشان و بهرهگیری از این سلولها در درمان بیماریهای مختلف فراهم میشود.
تکوین انسان پیچیده ،شگفتانگیز و تا حدود زیادی ناشناخته است .یکی از شگفتانگیزترین
مراحل تکوین ،شکلگیری سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) است.
در مراحل ابتدایی جنینی ،الیهای از سلولها به سمت سرنوشت عصبی متعهد میشوند،
سپس این صفحه سلولی بر روی خود چین خورده به شکل لوله در میآید ،بخش جلویی این
لوله حجیم شده مغز را ایجاد میکند و بخشهای عقبی نخاع را خواهند ساخت .در حین ایجاد
لوله عصبی ،زمانی که دو لبه صفحه سلولی به هم میرسند تا بسته شده به شکل لوله دربیایند،
گروهی از سلولها از نقاط در حال اتصال مهاجرت کرده ،از صفحه عصبی خارج میشوند .از
آنجا که این سلولها دقیقاً از لبه صفحه سلولی در حال تبدیل به لوله مهاجرت میکنند به آنها
«سلولهایستیغعصبی»میگویند.گرچهاینسلولهاپیشترمتعهدبهسرنوشتعصبیشده
بودند ،اما پس از مهاجرت به نقاط مختلف بدن جنین ،بافتهای متعدد و متنوعی از رنگدانههای
پوست تا گرههای عصبی نخاعی ،را ایجاد میکنند.این سلولها دارای پتانسیل تمایزی
شگفتانگیزی هستند و دسترسی به آنها میتواند به درمان طیف وسیعی از بیماریها بخصوص
اختالالت سیستم عصبی محیطی کمک کند اما برداشت آنها از جنین انسان غیر اخالقی است

در تشخیص تنفس و ضربان قلب کمک کند .وی افزود:
با فرود حسگر از راه دور در چندین نقطه ،میتوان به
بهرهوری فوقالعاده در راهاندازی و زمان جستوجو برای
تشخیص افراد به دام افتاده دست یافت .استقرار سریع در
مناطق صعبالعبور به امدادگران و نیروهای امداد و نجات
اجازه میدهد تا زندگی افراد بیشتری را در یک محیط بسیار
استرسزا و پر سر و صدا نجات دهند که این یک عامل است
که در حسگرهای سنتی وجود ندارد .بنا بر اعالم شرکت
حسگرهای  ، INTELLINETماژول میتواند به تمام
پهپادهای کم هزینه و کوچک متصل شود .در حال حاضر
قیمت  A-Lynx6هنوز اعالم نشده است اما به زودی در
سطح جهانی در دسترس قرار میگیرد.

و باید راهی برای تمایز سلولهای پرتوان انسانی به این سلولها در شرایط آزمایشگاهی پیدا کرد.
بهمنظوردستیابیبهسلولهایستیغعصبیدرشرایطآزمایشگاهی،دکترنصراصفهانی،دکتر
بهاروند،خدیجهکربالیی،سمیهتنهاییوهمکارانشاندرپژوهشگاهرویانجهاددانشگاهیاقدام
به انجام آزمایشی کردند که طی آن سلولهای بنیادی انسان بر روی بستری از سلولها کشت
داده میشدند که از بستر پیرامون پالپ دندان شیری به دست آمده بود .از آنجایی که بخشی
از سلولهای حاضر در دندان حاصل تمایز سلولهای ستیغ عصبی هستند بهرهگیری از پیام
رسانی متقابل این سلولها و سلولهای بنیادی انسان میتوانست تمایز سلولهای بنیادی به
سلولهای ستیغ عصبی را تسهیل کند .نتایج این تحقیق که در مجله «یاخته» به چاپ رسیده،
نشان میدهد ،پس از گذشت یک هفته از کشت سلولهای بنیادی انسان بر روی سلولهای
حاصل از بستر دندان شیری ،شکل ظاهری سلولهای بنیادی تغییر کرده و به سلولهای عصبی
اولیه نزدیک میشود .بررسی پروتئینهای موجود در این سلولها نشان میداد حدود 70درصد
آنها نشانگرهای سلول ستیغ عصبی را بیان میکنند .بررسی بیشتر ،ماهیت ستیغ عصبی این
سلولها را تأیید میکرد.با توجه به در دسترس بودن دندانهای شیری ،با این روش ،به شکلی
ساده و کم هزینه میتوان در شرایط آزمایشگاهی سلولهای ستیغ عصبی را به دست آورد .حال
با در اختیار داشتن این سلولها امکان بررسی ویژگیهای منحصر به فرد آنها و بهرهگیری در
درمان بیماریهای مرتبط فراهم شده است.

تولید الماس در دمای اتاق

محققاندانشگاهایالتیکارولینایشمالیتوانستهاندفازجدیدیازکربنجامدراشناسایی
کنند که از الماس سختتر بوده و میتواند برای ساخت سازههای مرتبط با الماس در دمای
اتاق مورد استفاده قرار بگیرد.
گرافیت یکی از فازهای جامد کربن بوده و الماس فاز دیگر آن است .محققان اکنون فاز
سومی از کربن جامد را ایجاد کردهاند که البته آن را در جهان طبیعی تنها میتوان در هسته
برخی سیارات یافت.
این فاز جدید که  Q-carbonنام دارد ،سختتر از الماس بوده و در زمان قرار گرفتن در
برابر سطوح بسیار پایین انرژی نیز میدرخشد.
به گفته محققان ،قدرت و نیاز کم  Q-carbonبه انرژی ،آن را برای ساخت فناوریهای
نمایش الکترونیک جدید در آینده بسیار نویدبخش ساخته است.
از این فاز جدید همچنین میتوان برای ساخت انواع اجسام الماس تک بلوری استفاده کرد.
محققان ابتدا با یک زیرالیه مانند یاقوت کبود ،شیشه یا پلیمر پالستیکی شروع به کار کرده
و آن را با کربن آمورف پوشش دادند که از ساختار بلورین منظم و شفافی برخوردار نیست.
این کربن سپس با یک پالس لیزری به مدت حدود  200نانوثانیه هدف شلیک قرار گرفت
که در طول آن ،دمای کربن تا حدود  3727درجه سانتیگراد باال رفت و سپس به سرعت
سرد شد.
این عملیات در یک جو انجام شد و فشار آن با هوای اطراف مشابه بود.
نتیجه نهایی یک فیلم Q-carbonبوده و دانشمندان میتوانند این فرآیند را برای ساخت
فیلمهای با ضخامت بین  20تا 500نانومتر کنترل کنند.
دانشمندان با استفاده از زیرالیههای متفاوت و تغییر طول پالس لیزر میتوانند همچنین
سرعت سرد شدن کربن را نیز کنترل کنند .آنها با تغییر سرعت خنک شدن خواهند
توانست ساختار الماس را در داخل  Q-carbonایجاد کنند.

بیماری مننژیت ویروسی و قابل انتقال بوده و بیماران بستری در بیمارستانها را تهدید
میکند.
خسرونیا متخصص داخلی با اشاره به بیماری مننژیت و اثر منفی آن بر بیماران بستری،
اظهار داشت :مننژیت یک بیماری خطرناک با منشاء ویروسی است که در صورت عدم
رسیدگی به موقع فرد را خیلی سریع از پای در میآورد.
وی بیان کرد :بیماری مننژیت در همه سنین شایع است اما بیشتر در بیمارانی که
سیستم ایمنی بدنشان ضعیف شده و مدتها در بستر خوابیدهاند ،آنها را تهدید میکند.
این متخصص داخلی با بیان این که تب باال ،سردرد و تهوع از نشانههای این بیماری
است ،افزود :عالئم مننژیت کمی گمراه کننده است ،زیرا این نشانهها در همه یکسان نبوده
که این باعث بروز مشکالتی برای پزشکان میشود.
وی ابراز داشت :بیماران در بستر به علت این که افراد زیاید به مالقات آنها میآیند ممکن
است که از آنها مننژیت را به صورت مسری بگیرند و چون که سیستم ایمنی بدن این
افراد معموالً ضعیف است ،متأسفانه به آنها غالب گشته و فرد بیمار را دچار مشکل دیگری
میکند.
خسرونیا تصریح کرد :افرادی که بیماری مننژیت در آنها شایع است باید به هنگام مالقات
از بیماران از ماسک استفاده کنند تا ویروس مننژیت به دیگران و خصوصاً بیماران منتقل
نشود.
وی در پایان گفت :با رعایت اصول بهداشتی میتوان از انتشار ویروس مننژیت و دیگر
ویروس مانند سرخک ،آبلهمرغان و اوریون در محیط خانه بیمار و حتی بیمارستان
جلوگیریکرد.

ورزشمؤثرترینراهتوانبخشی
و درمان افسردگی

ورزش کردن عالوه بر درمان افسردگی ،در توانبخشی و هماهنگی عصبی عضالنی در
بعضی از انواع فلجها مؤثر است.
قاسم هندی کارشناس روانشناسی در خصوص راهکارهای مهار افسردگی بیان کرد:
بهترین راهکار برای مبارزه با افسردگی و تقویت احساس قدرت و اعتماد به نفس ورزش
کردن است.
وی افزود :ورزش کردن به همراه روان درمانی مؤثرترین روش درمان افسردگی به شمار
میآید.
هندی در خصوص تأثیر پیادهروی و دویدن آرام بر افسردگی عنوان کرد :این دو ورزش
بیش از سایر انواع حرکات ورزشی مورد مطالعه قرار گرفتهاند شامل بیهوازی و هوازی که
در کاهش افسردگی مؤثرند.
وی ادامه داد :هرچه مدت برنام ه ورزشی و تعداد جلسات آن بیشتر باشد ،تأثیر آن در
کاهش افسردگیبیشتر است.
این کارشناس روانشناسی اظهار کرد :برخی پزشکان در مواردی چون کم خوابی،
کمکردن وزن ،توان بخشی ،نداشتن اشتها ،داشتن اضطراب ،افسردگی و احساس پوچی
و ...بیمار خود را به ورزش کردن تشویق مینمایند.
وی تأکید کرد :ورزش هم در کوتاه مدت و هم در طوالنی مدت یک داروی ضدافسردگی
مفید است .ورزش برای هر دو جنس زن و مرد سودمند است و عالوه بر این هرچه سن
افراد افزوده شود ،کاهش افسردگی در اثر آن بیشتر است.

تیروئیدتان سالم است؟

تیروئید غدهای است که میزان سوخت و ساز بدن را تنظیم میکند .زمانی که در عملکرد
این غده اختالالتی ایجاد شود میتواند مشکالتی را در سیستم بدن فرد ایجاد کند.
دکتر موسوی متخصص غدد در خصوص غده تیروئید گفت :این غده وظیفه تنظیم
سوخت و ساز بدن را دارد که مشکالت آن در مراحل مقدماتی با دارو و در حادترین مراحل
با انجام اعمال جراحی قابل درمان است .وی یکی از نشانههای این اختالل را برجستگی
در ناحیه گردن عنوان کرد و افزود :پس از عالئم ظاهری باید بررسیهایی در خصوص
تشخیص این اختالل انجام داد .در ادامه نیز باید آزمایشهای هورمون تیروئید ،عکس از
قفسه سینه و اسکن صورت گیرد .این متخصص زنان تصریح کرد :این غده با همکاری
دیگر غدد سالمت پوست را حفظ میکند و همچنین تعادل هورمونی را نیز برقرار میکند
که در صورت اختالل در عملکرد این غده و برهم خوردن هورمونهای تیروئید میتوان
افزایش یا کاهش ناگهانی وزن را مشاهده کرد .وی در خصوص درمان این اختالل گفت:
در مراحل مقدماتی داروهای ضد تیروئید و در مراحل حادتر از روش جراحی و نمونهبرداری
استفاده میشود .موسوی به طور ویژه به خانمهای باردار توصیه کرد :به هیچ وجه داروهای
ضد تیروئید بدون نظر پزشک قطع نشود ،چرا که میتواند آسیبهایی جدی به جنین وارد
کند و همچنین به دیگر افراد نیز تأکید کرد که با انجام آزمایش میزان هورمون تیروئید را
کنترل کنند تا در مراحل اولیه با مصرف دارو درمان شود چرا که مراحل حادتر میتواند
مشکالتی جدی ایجاد نماید.
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حقنظارتبردفاترمسافرتی؛تعزیراتحکومتییامیراثفرهنگی؟

گزارش/معصومهفرمایشی
طی روزهای اخیر در رسانههای استان قم خبری
از مدیرکل تعزیرات حکومتی قم مبنی بر انجام تخلف
گرانفروشی توسط  30دفتر خدمات مسافرتی در
فروش بلیت هواپیما به زائران حسینی منتشر شد که
این خبر واکنشهای خاص خود را به دنبال داشت.
در گزارشی که هفته گذشته در سومین جلسه
هماهنگی ستاد تسهیالت زائران اربعین استان قم
در تاالر امام رضا (ع) فرمانداری توسط مهدی ریاضی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اعالم شد ،آمده
است :با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت از
حدود  40واحد فروش بلیت هواپیما در مسیر تهران-
نجف ،تهران -بغداد و بالعکس بازدیدهایی به عمل آمد
که در بازرسیهای انجام شده مشخص شد  30واحد
از این تعداد ،اقدام به فروش بلیت به قیمت گران به
مسافران و زائران عتبات عالیات کردند.
انتشار این خبر موجب شد در صدد پیگیری موضوع
برآید .سید مهدی سیدحسینی رئیس هیئت مدیره

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان قم ضمن
اشاره به انجام بازرسی مشترک توسط بازرسان سازمان
صنعت ،معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات حکومتی
استان از  40دفتر خدمات مسافرتی گفت :در این
بازرسیها گزارش تخلف برای 30دفتر مسافرتی صادر
شده است.
وی در تشریح جزئیات این گزارش افزود :در این
گزارش اعالم شده که از مجموع  40دفتر مسافرتی
مورد بازرسی قرار گرفته  30دفتر مسافرتی متخلف
اعالم شدند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرتی استان قم ادامه داد :ما تمام ادله خود را
در نامهای به صورت مکتوب برای مدیرکل تعزیرات
حکومتیبیانکردیم.
سیدحسنی در تشریح جزئیات این ادله اظهار کرد:
طبق مصوبه هیئت دولت و کمیته گردشگری قم
بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت نباید به این
دفاتر وارد شوند و کار بازرسی صرفا بر عهده سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری است،

بنابراین این بازرسی خالف قانون صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه کار دفاتر خدمات مسافرتی کاری
تخصصی و حرفه ای است ،تصریح کرد :این افراد برای
فروش بلیت پنج دوره تخصصی و در هر دوره 120
ساعت آموزش دریافت میکنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرتی استان قم با اشاره به تشکیل جلسه کمیته
اقتصادی انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران در مورخ
 11آبان ماه سال جاری افزود :در این جلسه که در
سازمان هواپیمایی کشور تشکیل شد بهای بلیت
تهران  -نجف  -تهران  950هزار تومان و تهران -
بغداد  -تهران نیز  850هزار تومان تعیین شده است.
سیدحسینی اضافه کرد :در بند سوم این مصوبه
نرخ بلیت یکطرفه را معادل  75درصد بلیط رفت و
برگشت یعنی 712هزار و 500تومان محاسبه و اعالم
کردهاند.
وی با بیان اینکه تمام شرکتهای هواپیمایی موظف
به رعایت قیمت مصوب هستند اذعان کرد :تمام
شرکتهای خدمات مسافرتی در این ایام با حداقل

یکی از اهداف مهم تربیتی والدین این است که فرزندانی متعهد و مسئولیت پذیر تربیت
کنند .حال این مسئولیت پذیری هم باید در قبال خود و هم در برابر سایر اعضای خانواده
باشد« .زنی 35ساله هستم ،کارمند و دارای یک فرزند پسر 9ساله .در زندگی خانوادگی خود
مشکلی ندارم جز اینکه از زمانی که فرزندم وارد مدرسه شده برای انجام تکالیف مدرسه بسیار
تنبلی می کند و برای انجام یک تکلیف ساده آن قدر از زیر کار در می رود ،خود را به خستگی
و حتی بیماری می زنند که واقعاً دیگر کم آورده ام .از آنجا که شاغل هم هستم ،بی مسئولیتی
و اهمالکاری فرزند فشار زیادی به من وارد می آورد و گاه آنقدر کالفه و مستأصل می شوم که
او را به شدت تنبیه می کنم و در نتیجه پای پدرش هم در میان آمده و در نهایت غوغایی در
خانه به پا می شود .از این وضعیت بسیار نگرانم .هراس دارم که با این روند دچار دلزدگی از
درس و مدرسه شود ». ...آنچه که مسلم است یکی از اهداف مهم تربیتی والدین این است که
فرزندانی متعهد و مسئولیت پذیر تربیت کنند .حال این مسئولیت پذیری هم باید در قبال
خود و هم در برابر سایر اعضای خانواده باشد .مث ً
ال کودک ما باید یاد بگیرد که در جمع کردن
سفره ،مرتب کردن خانه ،مرتب کردن اتاق خود و  ...به سایر اعضای خانواده کمک کند .در
ازای انجام مسئولیت هم طبیعتاً نباید پاداش مادی در کار باشد ،مث ً
ال اگر کودک خودش
وسایلش را جمع کرد پاداش مادی بگیرد چون این کار انگیزه های درونی را در کودک کور
می کند .در واقع او تصور می کند که برای انجام هر کار هر چند کوچکی باید پاداش بگیرد.
کودک شما باید یاد بگیرد که به خانواده بدون قید و شرط کمک کند.
تبادل وظایف با کودک :حال اگر کودک این همراهی را نکرد چه؟ در این دست مواقع باید
«تبادل وظایف» کرد .مث ً
ال وقتی کودک به مرتب کردن اتاق خود نمی پردازد مادر می تواند
بگوید :ایرادی ندارد ،من اتاق تو را مرتب می کنم اما چون مسئولیت های دیگری دارم ،نمی
توانم به آنها برسم پس امروز از نهار خبری نیست .دقیق برای فرزندتان شرح دهید که اگر
مسئولیت های او را شما انجام دهید ،به کدامیک از کارهایتان نمی رسید .اما در مورد تکالیف
مدرسه ،مسأله کام ً
ال فرق می کند .تکالیف مدرسه مسئولیتی است که صرفاً خود کودک باید
آن را انجام دهد و والدین فقط می توانند از فرزند خود پشتیبانی کنند.
فرزندانتان را مسئول کنید :کارهایی که شما می توانید برای پشتیبانی از فرزندتان انجام
دهید این است که -1:به تغذیه فرزندتان توجه داشته باشید .برنامه غذایی سالم و کامل ذهن
و جسم فرزندتان را آماده می کند -2 .برای ورزش کردن فرزندتان برنامه ریزی داشته باشید.
ورزش منظم خصوصاً وقتی به صورت خانوادگی باشد ،در کاهش فشارهای روانی بسیار موثر
است -3 .عزت نفس فرزندان را افزایش دهید .افزایش عزت نفس در کودکان منوط بر این
است که کودکتان احساس مثبتی نسبت به خود داشته باشد .برای ایجاد این احساس مثبت
همواره به کودکتان دلگرمی دهید .کودکانی که احساس مثبت بیشتری نسبت به خود دارند،
در یادگیری بسیار موفق تر هستند -4 .به فرزندتان مسئولیت دهید .کودکانی که در خانه
مسئولیت پذیر هستند و به آنها مسئولیت سپرده می شود ،در انجام تکالیف مدرسه موفق تر
هستند .برای انجام مسئولیت ها ،به فرزندتان حق انتخاب دهید تا احساس قدرت کند -5 .با
مسائل آموزشی کودکتان درگیر شوید .سعی کنید با معلم فرزندتان دائماً در تعامل باشید .هر
از چند گاهی وضعیت تربیتی و انضباطی فرزندتان را از معاون و مدیر مدرسه جویا شوید .در
انجمن اولیاء و مربیان حتماً سهیم بوده و نقش داشته باشید -6 .از تشویق و تنبیه خودداری
کنید .به ازای انجام تکالیف مدرسه ،فرزندتان را مورد تشویق مادی قرار ندهید چون او یاد می
گیرد به جای تأکید بر یادگیری بر پول و مادیات تکیه کند .در ازای کوتاهی های وی نیز ،از
تنبیه خصوصاً تنبیه بدنی و تخمیر خودداری کنید چون صرفاً جنگ قدرت به راه افتاده و
فرزندتان از همکاری دست بر می دارد.
لذا سعی کنید - :با فرزندتان صحبت کنید و حق انتخاب دهید مث ً
ال تکالیفت را قبل از شام
انجام می دهی یا بعد از شام؟  -برای انجام تکالیف مدرسه ،مکان مشخصی را برای فرزندتان
مهیا کنید .خانه را ساکت کنید ،هر ازگاهی به او سر بزنید و حمایتش کنید - .تا جایی که می
توانید به اشکاالت درسی او رسیدگی کنید و اگر خودتان ناتوان بودید حتماً از یک فرد مطلع
کمک بگیرید - .اجازه دهید فرزندتان پیامد بی نظمی را بچشد .مث ً
ال وقتی تکلیفش را انجام
نداد و کوتاهی کرد ،اجازه دهید به مدرسه برود و تبعات این قصور را ببیند.
 اگر همه تالش ها را کردید ولی باز هم فرزندتان بی توجهی کرد عصبانی نشوید بلکهبگویید« :نمی توانم تو را مجبور به درس خواندن کنم س��پس تصمیم گیری را به عهده
خودت می گذارم ».وارد جنگ قدرت نشوید در برابر این مساله خونسرد و آرام برخورد کنید.
برخی از بچه ها صرفاً می خواهند ناتوانی و ضعف خود را نشان دهند .این مساله به این دلیل
است که کودک احساس ضعف و یأس می کند.
بنابراین - :با کمک معلم فرزندتان سعی کنید ،ضعف های درسی اش را شناسایی و رفع
کنید - .بر نقاط قوت وی توجه خاص داشته و آنها را مورد تشویق قرار دهید - .رابطه عاطفی
خود با فرزندتان را اصالح کنید .پناه عاطفی و روانی وی بوده و همواره به او دلگرمی دهید.

از خسرو شکیبایی تا شهاب حسینی؛

خیمه سپید جمکران
احمدنامداری

گزارش/کتایونکیخسروی

امسال در مسیر پیاده روی اربعین  ،محل عمود  1078و فاصله تقریبی  15کیلومتری
کربالی معلی ،موکبی با خیمه ای سپید و نمایی متفاوت از سایر موکب ها برپا شده بود که
بر فراز آن پرچمی با عنوان " مع امام منصور" چشم نوازی میکرد.
مسجدمقدس جمکران در پیاده روی بزرگ اربعین امسال برای نخستین بار به صورت
مستقل با تدارک برنامه های متنوع فرهنگی ،حضوری پررنگ در بین موکب های ایرانی
داشت و ا ستقبال از برنامه های این خیمه سپید ،خصوصا توسط اتباع کشورهای خارجی،
حد تصور و پیش بینی بود.
خارج از ّ
اقامه سه نوبت نماز جماعت صبح ،ظهر و مغرب و همچنین تالوت زنده قرآن کریم بر
منبری در ورودی خیمه و کنار محل عبور زائران و اذان قبل از اقامه نماز از جمله برنامههای
این موکب بود که در زمان اوقات شرعی ،صحن خیمه بزرگ موکب مسجد جمکران از
نمازگزاران پر می شد و در بین نماز هم روحانیون مستقر در موکب برخی از مسائل شرعی
ویژه زائران را بیان میکردند.
پاسخ به سؤاالت شرعی و شبهات مهدوی از سوی روحانیون مستقر در موکب جمکران به
زبان های مختلف و همچنین ارائه بستههای فرهنگی به کودکانی که برای اولین بار در مسیر
مورد توجه ویژه قرار می گرفتند که موجب تجمع و حضور خانواده های زائرین کشورهای
مختلف برای شرکت در برنامه نقاشی و دریافت هدایای فرهنگی می شد و همچنین اجرای
طرح ختم صلوات برای فرج حضرت مهدی(عج) و ختم قرآن از دیگر برنامههای فرهنگی
موکب مسجد مقدس جمکران بود که با استقبال بینظیر زائران مواجه شده بود.
نکته جالب توجه ارادت ویژه زائران به مسجد جمکران بود که با خلق صحنه هایی متفاوت
مانند بوسیدن منبر کنار جاده و تبرک جستن از آن و گرفتن عکس یادگاری با تصویر زیبای
مسجد جمکران و اظهار ارادت و اخترام ویژه به خادمان مسجد از آن جمله بود.
به نظر میرسد با وجود خدمات مختلف فرهنگی و همچنین توزیع روزانه چندین هزار
غذا در وعده های مختلف ،پذیرایی با عرقیات گیاهی جهت بهبود سالمتی زائران که به
جهت رژیم غذایی نامنظم و مشکالت گوارشی با استقبال زیادی مواجه بود  ،خدمات
امدادی و درمانی و مشاوره ای سالمت ،لزوم تقویت خدمات این موکب در سالهای آینده
با توجه به نقطه نظرات چهره های مختلف فرهنگی و علمی شرکت کننده در پیاده روی
اربعین احساس می شود .به گفته یکی از دانشجویان مسوول ارزیابی خدمات فرهنگی
موکب های ایرانی ،موکب جمکران جایگاه ممتازی در بین دیگر موکب ها داشت که
به سبب توجه ویژه به فرهنگ و باورهای جامعه مخاطب غیر ایرانی و توجه به نیازهای
فرهنگی گرو ههای مختلف سنی بود .نگارنده به عنوان یکی از اعضای تیم رسانه ای حاضر
در اجتماع بزرگ اربعین ،امیدوار است در سال آینده با توجه به حمایت ها و درک صحیح
تولیت محترم مسجد مقدس جمکران و پشتیبانی عالی مسووالن این مجموعه مقدس،
حضور موکب خیمه سپید بسیار پررنگ تر و فعال تر طراحی و اجرا شود  .چرا که رفع
جدی و همچنین توجه و حمایت تمام
عطش نیازهای متنوع فرهنگی زائران نیاز به توسعه ّ
نهادهای فرهنگی و اجرایی استان قم دارد.

سود اقدام به فروش بلیت کردهاند و بعضا قیمتهای
پایینتر از قیمت مصوب را دریافت کردهاند اما بازرسان
متاسفانه به دلیل عدم آگاهی و تخصص کافی در
زمینه قیمت بلیت این دفاتر را به گرانفروشی متهم
کردهاند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرتی استان قم با ابراز مخالفت خود با گرانفروشی
عنوان کرد :دفاتر خدمات مسافرتی استان برای ارائه
خدمات بهتر و بیشتر به همشهریان بعضا تا 16ساعت
فعالیت کاری داشتند و این جای تقدیر دارد.
سیدحسینی با اشاره به تفاوت قیمت بلیت بر اساس
نوع هواپیما اظهار کرد :تمام قیمتهای اعالم شده بر
اساس قیمت اکونومی یعنی قیمتهای اقتصادی بوده
وقیمتبلیتدرهواپیماهایبیزینسکالسیاتجاری
و هواپیماهای درجه ممتاز قطعا بیش از این قیمتها
خواهد بود.
وی یادآور شد :در هواپیماهای تجاری  25درصد و
در هواپیماهایی با درجه ممتاز نیز  45درصد به قیمت
بلیت افزوده میشود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرتی استان قم با اعالم اینکه  56دفتر خدمات
مسافرتی در سطح استان قم فعالیت میکنند ادامه
داد :تمام این دفاتر برای ارائه خدمات به زائران حسینی
فعالبودهاند.
سیدحسینی با اشاره به آمار ویزای صادر شده از
طریق این دفاتر اعالم کرد :در این مدت  80هزار ویزا
در قم صادر شد که  80درصد آن توسط دفاتر خدمات
مسافرتی صادر شده است.
سیداحمد وحیدی معاون گردشگری اداره کل
میراث فرهنگی قم نیز از بررسی وضعیت دفاتر
مسافرتی قم خبر داد و گفت :گزارشی از وضعیت
تخلف دفاتر مسافرتی قم توسط ادارهکل تعزیرات
حکومتی قم اعالم شده که این گزارش مورد بررسی و
رسیدگیقرارمیگیرد.
وی سخنان مهدی ریاضی مدیرکل تعزیرات
حکومتی قم در خصوص شناسایی  30واحد متخلف
فروش بلیت هواپیما که در سومین جلسه هماهنگی
ستاد تسهیالت زائران اربعین مطرح شد ،را مورد اشاره
قرار داد و بیان کرد :چنانچه مدارک و مستندات از
سوی تعزیرات در اختیار این ادارهکل قرار بگیرد،
نظرات تخصصی و مشورتی برای رفع سوءبرداشتها
ارائه خواهد شد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی قم
اضافه کرد :در بازرسیها به گرانفروشی بلیت
هواپیمایی به مسافران و زائران عتبات عالیات اشاره
شده ،این در حالی است که نظارت بر دفاتر مسافرتی
تخصصی است و امکان دارد این نوع گزارش بر اساس
سوءبرداشتهای بازرسان صورت گرفته باشد.
وحیدی تصریح کرد :تا زمانی که حکمی از سوی
اداره کل تعزیرات حکومتی قم صادر نشده است انتشار
آن حجم خدمات ارائه شده در دفاتر مسافرتی برای
ثبت نام زائران عتبات عالیات را زیر سئوال میبرد.
وی با اشاره به اینکه در استان قم  56دفتر
مسافرتی فعال هستند گفت :این دفاتر از اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قم مجوز

بهرهبرداری دارند و نظارت بر عملکرد این دفاتر توسط
تیم کارشناسان اداره کل صورت میگیرد.
مهدی ریاضی نیز در این خصوص اظهار کرد :طی
بازدیدی که از  40دفتر خدمات مسافرتی صورت
گرفت برای  30دفتر خدمات مسافرتی گزارش تخلف
در گرانفروشی بلیت صادر شد.
وی با بیان اینکه گزارش تخلف گرانفروشی به شعبه
مربوطه در دادگستری استان برای رسیدگی ارسال
شده است اظهار کرد :این واحدها با سر باز زدن از
پذیرش مسئولیت این تخلف ،اعالم کردند که در
تعیین قیمت بلیت هیچ نقشی نداشته و بلیت پروازها
را با هماهنگی شرکتهای چارتر کننده ،که نرخ تمام
شده را در سامانه قرار میدهند ،به فروش رساندهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم همچنین
با بیان اینکه متخلفان باید در موعد مقرر در شعبه
مربوطه حاضر شوند ،تاکید کرد :پس از بررسی اگر
تخلف از سوی واحد فروشنده بلیت در داخل قم
صورت گرفته باشد ،در نخستین فرصت باید نسبت
به عودت مبلغ اضافی اخذ شده برای فروش بلیت
اقدام کرده و اگر تخلف به تهران مربوط بشود با اعالم
گزارش عدم صالحیت ،پرونده را به تهران ارجاع داده
و توسط تعزیرات حکومتی در تهران مورد بررسی قرار
میگیرد.
ریاضی اعالم کرد :پروندهها در شعب تخصصی در
حال بررسی است و تا کنون قرار محکومیت برای
هیچکدام صادر نشده است.
وی در خصوص ادعای سیدحسینی ،رئیس هیئت
مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان
قم مبنی بر عدم صالحیت تعزیرات در بازرسی از
دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به قانون تعزیرات
حکومتی و قانون نظام صنفی تصریح کرد :به موجب
قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال  1367مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،سازمان تعزیرات حکومتی
دارای حق برخورد با تخلفات گرانفروشی ،کم فروشی،
تقلب و احتکار که مربوط به شرکتهای دولتی و
خصوصی و واحدهای غیر صنفی است را دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم همچنین
قانون نظام صنفی مصوب سال  1382و اصالحیههای
بعد از آن در مجلس شورای اسالمی را مورد توجه قرار
داد و ابراز کرد :به موجب این قانون ،تعزیرات حکومتی
مجوز رسیدگی به تخلفات مذکور در واحدهای صنفی
را دارا بوده و بر این اساس ،ادعای رئیس هیئت مدیره
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان قم مبنی
بر غیر قانونی بودن بازرسیها مردود است.
برای هر مسئله در کشور قوانینی توسط مجلس
وضع شده که بعضا این قوانین به صورت درون گروهی
شکسته میشوند .در این موضوع نیز این مسئله به
خوبی مشهود است که قانون حق بازرسی از تمام
اماکن صنفی و غیر صنفی ،اعم از دولتی و خصوصی
را در اختیار تعزیرات حکومتی قرار داده است اما بعضا
این قانون نقض شده و حق هر گونه بازرسی را از این
اداره کل سلب شده میدانند .به نظر میرسد جای
هماهنگی در وضع قوانین و مصوبات درون گروهی و
مصوبات مجلس خالی است.

دررفتن از زیر کار به سبک کودکانه

مدیوم تلویزیون همیشه حتی برای سوپراستارها
جذابیت بسیاری داشته تا جایی که کوین اسپیسی بعد
از سالها درخشش روی پرده نقرهای سینمای هالیوود
و نقش آفرینی در تعداد زیادی رل خاطره انگیز با دیوید
فینچر و سریال «خانه پوشالی» به تلویزیون آمد تا این
مدیوم را هم تجربه کند.
تلویزیون همیشه برای اهالی تئاتر و سینما جایی
برای هنرنماییست و سخت میتوان بازیگرانی را پیدا
کرد که فرصت دیده شدن در برابر دیدگان مخاطب
میلیونیرانادیدهبگیرند.
در واقع به غیر از عده خاصی که به صورت کلی با
حضور در تلویزیون به دالیل مختلف مشکل دارند هیچ
بازیگری مدیوم تلویزیون را از دست نمیدهد و همواره
در البهالی کارهای سینمایی یا حتی حضور پررنگ
در عرصه تئاتر ،در قاب سریالهای تلویزیونی یا حتی
اجرای برنامههای مختلف روی آنتن میرود.
اما همیشه اینطور نیست که بازیگران شاخص تئاتر و
سینما به سریالهای تلویزیونی اعتبار ببخشند و سطح
کارهای سیما را با وزن و اعتبار هنریشان باال ببرند بلکه
این تلویزیون هم هست که در میانه راه حرفهای زمینه
دیده شدن بازیگران را فراهم کرده و سکوی پرتاب آنها
میشود.
در تمام سالهای گذشته بازیگران شناخته شده
بسیاری که تعداد قابل توجهی از آنها در سینما به
چهرهای مطرح تبدیل شدند،کار حرفهای خود را از
تلویزیون آغاز کردهاند .ستارههایی که هر بار با به کار
بردن جمالتی مثل اینکه «به تلویزیون مدیونم» یا «با
حضور در تلویزیون بود که برای اولین بار دیده و مطرح
شدم» میخواهند بگویند همچنان خود را وامدار سیما
و سریالهایش میدانند .در این میان عدهای با تداوم
حضور در مجموعههای تلویزیونی –از بازیگری گرفته
تا کارگردانی ،نویسندگی یا حتی مشاوره به کارگردان
و بازیگردانی – دنبال ادای دین هستند و عدهای دیگر
خاستگاهشان را بنا به دالیل مختلف فراموش کردهاند.
مهرانمدیری؛بازگشتناموفقآقایفرزند
«فرززند تلویزیون» این عنوانی بود که خود مدیری
بعد از پایان دلخوری هایش از مسووالن سیما برای
خودش به کار برد.البته که مدیری راست می گفت.
هر چند او در  24سال اخیر همه کار کرده و به غیر از
بازیگری و کارگردانی در عرصه نمایش و موسیقی هم
فعالیت داشته اما او از تلویزیون شروع کرد،در تلویزیون
معروف شد و اوج گرفت و حاال در همین تلویزیون به
کارش ادامه می دهد.
البته مدیری میزان فعالیتش را نسبت به دهه اول
کارهایش در سیما بسیار کم کرده و مدتی است بیشتر
روی عرصه شبکه نمایش خانگی متمرکز شده است.
مدیری قبل از ورود به تلویزیون به مدت  8سال در
تئاترحضوری فعال داشت و در  11اثر نمایشی شرکت
کرد اما سال  71با بازی در «مشتهای کوچک» به
تلویزیون آمد و سال بعد از آن با «پرواز  »57و بعد با
«ساعت خوش» به عنوان بازیگر  -کارگردان دیده شد.
مدیری از آن سال به بعد تقریبا هر سال یک کار
برای تلویزیون داشت و در همین جعبه جادویی به
محبوبیت رسید اما سال  88و بعد از پخش سریال
«مرد دو هزار چهره» از تلویزیون قهر کرد و با «قهوه
تلخ» وارد شبکه نمایش خانگی شد .او تا امروز 6
مجموعه را به صورت دی وی دی وارد شبکه نمایش
خانگی کرده و در یک کار نیمه تمام هم حضور داشته
است.
مدیری نوروز امسال با «در حاشیه» به تلویزیون
برگشت تا وفاداریاش را نشان دهد اما سریال تازه او

تلویزیون سکوی پرتاب چه بازیگرانی شد؟

با آثار قبلیاش تفاوت زیادی داشت .حاشیهها چنان
به پر و پای «در حاشیه» پیچیدند که خیلیها گمان
کردند دیگر او را در قاب تلویزیون نخواهند دید اما او
این روزها مشغول تصویربرداری فاز دوم سریالش است
تا همچنان رابطهاش را با تلویزیون حفظ کرده باشد.
خسروشکیبایی؛وفادارهمیشگی
مردی که در دنیای بازیگری به تمام افتخارات
ممکن رسید و از مردم هم نمره قبولی گرفت ،هیچ
وقت تلویزیون را رها نکرد و در تمام سالهای فعالیت
ی با شرکت در
هنریاش و حتی اوج مشغله کار 
فیلمهای سینمایی،نمایشها و شرکت در تهیه
آلبومهای موسیقی همچنان برای تلویزیون وقت
میگذاشت و در این عرصه هم موفق بود.
شکیبایی سال  42با تئاتر شرع کرد و  5سال بعد
از آن وارد عرصه دوبله شد اما قبل از اینکه به صورت
حرفه ای وارد سینما شود در تلویزیون چند کار مهم و
طوالنی انجام داد .مرحوم شکیبایی قبل از انقالب در
سه مجموعه «گذر خلیل ده مرده»« ،سمک عیار» و
«لحظه» حضور یافت اما بعد از انقالب هم حضوری
مداوم و فعال در سریالهای تلویزیون داشت و بعد از
بازی در سریال «مدرس» این خط کاری را پی گرفت
و با «روزی روزگاری» و «خانه سبز» به اوج محبوبیت
عامه بین مخاطبان تلویزیونی دست یافت.
شکیبایی سال 1360با «خط قرمز» مسعود کیمایی
رسما وارد سینما شد اما به صورت موازی در سینما و
سیما فعالیت میکرد و هیچ وقت به تلویزیون پشت
نکرد .آخرین سریالی که از این بازیگر پخش شد «شیخ
بهایی» بود که سال  87روی آنتن رفت.
شهابحسینی؛ازمجریگریتاسوپراستاری
سینما
بازیگرشناختهشدهایکهطیسالهایاخیرهمیشه
جایی در بین بهترینهای سینما داشته ،از تلویزیون
به پرده نقرهای آمد .او حدود بیست سال قبل با
مجریگری در برنامه «اکسیژن» در تلویزیون کارش را
شروع کرد و همین کار را در برنامههای «برپا برپا»« ،به
رنگ صبح» و «سایه روشن» ادامه داد.
سال  ۷۷بازی او در آیتم نمایشی یک برنامه

خانوادگی به نام «خانواده محبوب» احتماال به یاد هیچ
کس نمانده اما بعد از ارائه نقشهای کوتاه در «پس از
باران» و «همسفر» ،با «پلیس جوان» و نقش سروان
یونس هدایتی به سینما معرفی شد.
حسینی سال  ۸۰یعنی در روزهایی که با سریالش
تازه شناخته شده بود با «رخساره» وارد سینما شد و
طی  ۱۴سال اخیر با نقش آفرینی در حدود  ۵۰فیلم
و ربودن جوایز متعدد و ایفای نقشهای متعدد یکی از
استعدادهای برخاسته از تلویزیون بوده است .حسینی
با وجود تمام مشغلههایش هیچ وقت از تلویزیون قهر
نکرد و طی سالهای اخیر و در البه الی کارهای متعدد
سینماییاش در سریالهایی چون «تب سرد»« ،مدار
صفر درجه»« ،شوق پرواز» و «سرزمین کهن» حضور
داشته است.
رضا عطاران؛ از درخشیدن در تلویزیون تا
قهر با آن
یکی از پولسازترین ستاره امروز سینمای ایران
که حضورش در هر فیلمی میتواند تضمین کننده
فروش میلیاردیاش در اکران عمومی باشد از بازی در
برنامههای طنز آیتمی تلویزیون و بعدتر ایفای نقش در
سریالهای سیما به اوج رسید.
شاید اولین کار او به نام «بیداران» که سال  ۶۹روی
آنتن رفت در خاطر هیچ کس نمانده باشد اما «پرواز
 »۵۷و «ساعت خوش» فراموش نشدنی است« .سال
خوش» و «دنیای شیرین» هم با حضور عطاران روی
آنتن رفت تا او سال  ۷۶و با فیلم «کلید ازدواج» به
سینما ورود پیدا کند و البته ماندگار شود .عطاران
طی  ۱۸سال گذشته در بیش از  ۳۰فیلم سینمایی
ایفای نقش کرده و جوایز بسیاری هم برده است .البته
او به صورت موازی در تلویزیون هم فعالیت کرده و
بعد از حضور در مجموعههایی مثل «مجید دلبندم»
و «قطار ابدی» که مخصوص کودکان ساخته شد با
مجموعههای موفقی مثل «زیر آسمان شهر»« ،کوچه
اقاقیا»« ،خانه به دوش» ،و «متهم گریخت» که در
برخی از آنها نقش کارگردان را هم داشته به رونق
گرفتن تلویزیون کمک کرده است.
آخرین کار تلویزیونی او «بزنگاه» حدود  ۷سال قبل

پخش شد و از آن روز تا حاال عطاران فقط یکی دو بار
به دوستانش مثل مجید صالحی و سعید آقاخانی در
نقش مشاور کمک کرده است.
مهتاب کرامتی؛ فقط یک بار به خاطر ابراهیم
 ۱۷سال از زمان پخش سریال «مردان آنجلس»
میگذرد؛ سریالی که فرج اهلل سلحشور در آن مهتاب
کرامتی را به همه معرفی کرد .درست سال بعد از آن
کرامتی با «مردی از جنس بلور» سعید سهیلی به
سینما رسید و با تداوم حضورش روی پرده نقرهای
تبدیل به بازیگر شناختهشدهای شد که در کنار بازیگر،
فعالیتهایاجتماعیمتنوعیانجاممیدهد.
کرامتی اما تنها یک بار بعد از «مردان آنجلس»
به تلویزیون برگشت ،آن هم دو سال بعد از سریال
سلحشور و این بار احتماال به خاطر چهرهای به نام
ابراهیم حاتمی کیا که «خاک سرخ» را برای سیما و در
قالب سریال تعریف کرده بود.
ویشکا آسایش؛ از قطام تا قطام
داود میرباقری با سپردن نقش قطام به او باعث شد راه
ورودش به سینما عمال باز شود اما آسایش اهل میانبر
زدن نبود ۶ .سال بعد از پخش سریال امام علی (ع) و
در سال  ۱۳۷۶بود که نام او با «ساحره» روی پرده
سینماها رفت .از آن سال تا به امروز آسایش به ازای
هر سه فیلمی که در سینما بازی کرده یک مجموعه
تلویزیونی هم داشته است تا حضوری آهسته و پیوسته
در هر دو جبهه داشته باشد .به غیر از «معصومیت از
دست رفته» و «مختارنامه» که باز هم برای میرباقری
نقش آفرینی کرد« ،نردبام آسمان» و «پردهنشین»
دیگر مجموعههای تلویزیونی او به حساب میآیند.
مصطفی زمانی؛ دنیای رنگی بعد از یوزارسیف
یازده سال قبل و در شبهایی که سریال تاریخی
– مذهبی سلحشور حسابی گرفته بود ،همه از
هم میپرسیدند نام این جوان که همه او را به اسم
یوزارسیف میشناسند چیست؟ همین حاال هم
خیلیها نام واقعیاش را نمیدانند و با دیدن چهرهاش
در آنونس فیلمهای سینمایی یاد سریال یوسف پیامبر
میافتند.
مصطفی زمانی ،با این سریال شناخته و مطرح شد

تا کم کم زمینه حضورش در سینما فراهم شود .سال
 ۸۷در سریال جعفری جوزانی« ،در چشم باد» حضور
داشت و سال بعد از آن با «آل» وارد سینما شد ،اما
طی فقط  ۵سال در  ۱۷فیلم سینمایی حضور داشته
تا مشخص شود دیده شدن در تلویزیون برای زمانی
کمی دیر اما خیلی خوب جواب داده است.
لعیازنگنه؛ارتباطعاطفیمریمتامادرانه
دو دهه قبل مریم «در پناه تو» کاراکتر محبوب
تمام دختران جوان به حساب میآمد و طبیعی بود
که بازیگر این نقش هم دیده شود .زنگنه دو سال بعد
با «راز مینا» وارد سینما شد و با اینکه گزیده کار بوده
اما در سینما تداوم داشته است .او البته ارتباطش با
تلویزیون را قطع نکرد و بعد از «در قلب من» که
نتوانست موفقیت «در پناه تو» را تکرار کند هر چند
سال یک بار در مجموعههای تلویزیونی حاضر میشود
که آخرینش «مادرانه» دو سال قبل در شبهای ماه
رمضان پخش شد« .اغما» و «مدار صفر درجه» از دیگر
سریالهای مطرح زنگنه طی سالهای حضورش در
تلویزیون به حساب میآیند.
سعیدآقاخانی؛فرزندخلفهمهکارهسیما
سعید آقاخانی حتی اگر طی یکی دو سال گذشته به
بدنهسینماالصاقشدهباشدفرزندخلفتلویزیوناست
و این را نمیشود کتمان کرد .سال ۷۲آقاخانی همراه با
گروه هم دانشکدهایهایش در «پرواز  »۵۷دیده شد و
در «ساعت خوش» و «سال خوش» هم حضور داشت.
آقاخانی تا سال  ۸۸در  ۹سریال تلویزیونی بازی کرد
که در ۴تا از آنها خودش نویسنده بود .بعد از آن در
نقش کارگردان سریالهای طنز با تلویزیون همکاری
کرد و طی  ۶سال اخیر فقط دو بار در نقش بازیگر از
طریق آنتن وارد خانههای مردم شد .درست درهمین
شش سال بود که او در سینما برای خودش کسی شد
تا جایی که بعد از بازی در  ۷فیلم سینمایی به سیمرغ
بلورین بهترین بازیگر جشنواره فجر برای نقش آفرینی
در «خداحافظی طوالنی» هم رسید.
حمید گودرزی؛ از «دانی» تا «هفت»
سال  ۱۳۸۰بود که در مجموعه دانی و من در برنامه
کودک تلویزیون رویت شد اما سال بعد از آن «مسافری
از هند» کاری کرد تا گودرزی با «پسران مهتاب» به
سینما برسد .هر چند گودرزی خودش میگوید کار
کردن در سینما برایش سخت شده اما طی  ۱۳سال
اخیر در  ۱۹فیلم سینمایی کار کرده است تا در مدیوم
سینما حضوری پررنگتر از خاستگاهش تلویزیون
داشته باشد .او بعد از «مسافری از هند» با «تب سرد»
در همان سالهای ابتدایی دهه ۸۰
و «کمکم کن» 
در تلویزیون دیده شد اما طی ده سال اخیر تنها دو
بار و با مجموعههای «پنجمین خورشید» و «الله
وحشی» سر از جام جم در آورده و حاال با برنامه هفت
به تلویزیون برگشته است هر چند خبر انصراف او از این
برنامه چندی پیش منتشر شد.
صابر ابر؛ به اندازه یک پلک زدن
شاید هیچ کس خاطرش نباشد اما صابر ابر هم از
تلویزیون و با مجریگری شروع کرد .یازده سال قبل با
اجرای برنامه «رنگین کمان» در شبکه تهران به دنیای
رسانههای تصویری معرفی شد و همین نقش را در
برنامههای مشابهی با نامهای «از کنکور بیشتر بدانیم»،
«در صد ثانیه» و «پلک» ایفا کرد .سال  ۸۴با حضور در
«شاعر زبالهها» به سینما راه یافت و از آن روز تا حاال
با نقش آفرینی در فیلمهای متعدد و البته تداوم در
عرصهنمایشیکیازپرکارترینومطرحترینبازیگرانی
است که البته به سکوی پرتابشان کامال پشت کردهاند.
ابر از آن روز تا حاال هرگز در تلویزیون آفتابی نشده و
ظاهرا حضورش در سیما به اندازه پلک زدن کوتاه بوده
و فراموش شده است.

سیاسی
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یادداشت
اصالتاصالحطلبان

بدون تردید در میان بیشتر قشرهای مختلف مردم به
ویژه فعاالن اجتماعی و سیاسی ،اصل همیشه با اصالحات
است و چهره های منسوب به اصالح طلبی ،فرع بر موضوع
هستند .هر نامزد مدعی اصالح طلبی پیش از این که برنامه
سعید سروش
تحلیلی ،مشخص و کارآمد خود را به اهل فن ارایه کند باید
از شورای فعاالن اصالح طلب رأی اعتماد بگیرد .در جبهه اصالحات نیازی به فرزند خوانده
نیست .هر نامزدی که می خواهد از خروجی شورای فعاالن اصالح طلب عبور کند الزام دارد
که از اصالح طلبان شاخص و شناسنامه دار باشد .ایشان پیش از آنکه بخواهد در معرض
رأی مردم قرار گیرد باید به شکل شفاف از موضع و پیشینه سیاسی خود پرده بردارد و
اهلیت خود را برای معتمدان اصالحات اثبات کند .هویت اصالح طلبی او باید به همان اندازه
واضح ،روشن و مبرهن باشد که ماه دو هفته در آسمان زالل کویر یزد.
کسی که در سال های گذشته با قلم و بیان خود در مقام دفاع از تضییع حقوق اصالح
طلبان برنیامده باشد از اصالح طلبان نیست .تنها کسی که در بحران های سیاسی از آبرو
و شرف اجتماعی خود برای جامعه اصالحات خرج کرده باشد برادرِ تنی اصالح طلبان
محسوب می شود .بینش ،تجربه و تخصص مهم است ولی مهم تر از این ها هر نامزد
مدعی اصالح طلبی باید نسبت به آرمان های مکتب فکری اصالحات ،تعهد و تقوای
سیاسیداشته باشد .جامعه ی اصالحات بی اعتنا به شهرت یا موقعیت شغلی نامزدها ،برای
چهره های بی سواد بی تقوا کارنامه مردودی صادر می کند و آنان را محترمانه از گردونه
طلبان حقیقی با سهامداران بورس اصولگرایی به
رقابت ها کنار خواهد گذاشت .اصالح
ِ
ویژه تندروهای آن ها ،هیچ بده بستان سیاسی ندارند و قصد نکرده اند که با توسل به هر
وسیله ی ممکن به مجلسدهم وارد شوند .اصل برای اصالح طلبان ،اهداف جریان فکری و
سیاسی اصالحات است .فعاالن و توده های اصالح طلب هرگز چک سفید امضا برای هیچ
نامزدی صادر نمی کنند و خود را در عقد دایم یا موقت هیچ نامزد اصالح طلبی نمی دانند.
بر خالف تفکر اصولگرایی ،جریان اصالحات هیچ گاه قایم به شخص نبوده و نیست
و به جای این که مردم موجودیت سیاسی خودشان را در حضور شخص خاصی تعریف
کنند این نامزد انتخاباتی است که باید خودش را به طور مداوم با مردم و تحصیل کردگان
و روشنفکران جامعه ،هماهنگ کند .بر عکسِ اندیشه ی اصولگرایان که جمعیت هوادار
از تئوریسین هادستور می گیرنددر جبهه ی اصالح طلبی این نخبگان و فعاالن سیاسی
هستند که از توده ها ،تأثیر می پذیرند.
ملت ایران بدون کوچکترین اغماضی تا واپسین ساعت منتهی به هفتم اسفند ماه
 1394خورشیدی که روز رای گیری برای انتخابات مجلس شورای اسالمی است هر
نامزدی را که بدون پرداخت هزینه به قطار اصالحات سوار شده باشد قبل از رسیدن به
ایستگاه ،پیاده خواهد کرد.

دریچه
گروهی که مسئولیت اقداماتشان را هیچ کس بر عهده نمی گیرد

بازگشتنیروهایخودسر!

برای خودسرها فرقی نمی کند که هدفشان رییس مجلس باشد ،یا نماینده ای همچون
علی مطهری یا یک فعال سیاسی اصالح طلب .کافی است تا نشانی برنامه مورد نظر را بدانند
آن وقت برای بهم ریختنش به صف می شوند .نیروهایی که به قول رییس جمهور شناسنامه
دار نیستند و مسئولیت اقداماتشان را هم هیچ گروهی بر عهده نمی گیرد .افرادی که روزگاری
سخنرانینوهبنیانگذارانقالب،روسایجمهورگذشتهورییسمجمعتشخیصمصلحتنظام
و رئیس مجلس را به هم می زدند ،این روزهادستور کار انتخاباتیدارند.
امسال ماجرا از کجا آغاز شد؟
آذرماه امسال با فعالیت های آنها آغاز شد .تندروها تالش کردند تا گردهمایی قانونی
و مجوز دار اصالح طلبان در قرچک را بهم بریزند .جمعی که در میان آنها نقوی حسینی
نماینده ورامین هم حضور داشت با سر دادن شعارهایی و البته حمله به حجت االسالم
موسوی الری وزیر کشور دولت اصالحات مانع از سخنرانی او شوند .هرچند با ایستادگی
فرمانداری قرچک شرایط آنگونه که تندروها پیش بین کرده بودند ،پیش نرفت و در نهایت
این برنامه با سخنرانی موسوی الری برگزار شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بالفاصله در نامه ای به استاندار تهران دستور
رسیدگی به این ماجرا را داد .امیری سخنگوی وزارت کشور هم اعالم کرد که حتما با قانون
شکنان برخورد می شود .این در حالی بود که نقوی حسینی نماینده ورامین که حضورش
در این حرکت غیرقانونی حاشیه ساز شد در گفت و گویی مدعی شد که عمامه موسوی
الری را تندروها از سرش نینداخته اند بلکه او خودش عمامه اش را برداشته! نقوی حسینی
همچنین گفت کسانی که او در راس آنها قرار گرفته و به این مراسم حمله کرده بودند به
صورت خودجوش دور هم جمع شدند .هر چه بود پیگیری ها در این باره ادامه پیدا کرد .و
در نهایت هم هفته گذشته وزیر کشور گفت که مسسببان حادثه قرچک باید به قوه
قضاییه معرفی شوند .رحمانی فضلی گفت که برای ما قابل قبول نیست هر جمعی با هر
بهانهای اجازه داشته باشند که خالف قانون عمل کند و بعد صحت عمل خود را تایید
کرده و حتی تهدیدات جدیدی مطرح کنند .انتظار ما از مسئوالنی که این اقدامات را انجام
میدهند ،باالست .اشاره رحمانی فضلی به سخنان نقوی حسینی است که در ماجرای
قرچک با لحن تهدیدآمیزی گفته بود" :به مسئوالن شهرستان قرچک اخطار میدهمدر
صورت تکراردعوت از فتنه گران برای حضوردر شهرستان و صدور مجوز برای نشستهایی
که با حضور فتنهگران برگزار میشود ،مردم پاسخ شما را میدهند".
یاسوج بعد از قرچک
اما در این میان شاید هیچ یک از اظهار نظرها درباره اتفاقات قرچک به اندازه این جمله
سخنگویدولت تامل برانگیز نبود .نوبختدر بخشی از سخنان خوددرباره اتفاقات قرچک
گفت "این حادثه همانطور که اولین مورد نبود ،آخرین مورد هم نخواهد بود".
پیش بینی او البته خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت .این بار یاسوج و باز هم یک
اصالح طلب دیگر آماج حمله نیروهای خودسر بود .هشتم آذرماه مراسم سخنرانی آذر
منصوریدردانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج به واسطه برخورد فیزیکی با این عضو حزب
اتحاد ملت نیمه کاره ماند .این بار هم عده ای به بهانه حضور یک «فتنهگر»دردانشگاه ،به
مراسم هجوم آورده و کار را به جایی رساندند که مدیر روابط عمومیدانشگاه از این اتفاق به
عنوان «حادثه نگرانکننده» یاد کرد .به گفته او «خانم منصوری شانس آورد که به مشکل
حادی برخورد نکرد ».اشاره او به حمله با چاقو بود که در برخی از گزارش ها از شاهدان در
مراسم به آن اشاره شده بود.
نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی چه می گویند؟
شاید روزنامه جمهوری اسالمی در مطلب تحلیلی خود پربیراه نگفته بود که اگر
وزارت کشور در حمله به علی مطهری با سرعت عمل می کرد ،شاهد اتفاقات قرچک
(یا به دنبال آن رویدادهای یاسوج) نبودیم .گذشته از این ،برخی چهر های سیاسی و
نمایندگان هم اظهار نظرهای متفاوتیدرباره چرایی وقوع این تندروی ها و البته راه مواجهه
با آنها داشتند .از جمله غالمرضا تاجگردون نماینده گچساران که در کانال تلگرامی خود
دراینباره نوشت":جریان تندرویی در کشور با زدن برچسبهای خود ساخته اعم از فتنهگر
و ساکت فتنه و ضد والیت فقیه به سخنرانیها قانونی مسئوالن اعم از عالیرتبه تا فعاالن
سیاسی حمله میکند و آرامش روانی و سیاسی جامعه را بر هم میزند.این گروه که
مدعی والیتمداری هستند ٬چرا به سخنان مقام معظم رهبری که بارها تاکید کردهاند
که با این دست از تندرویها مخالف هستند ،توجهی نمیکنند و به رفتارهای خود ادامه
میدهند و اصولگرا و اصالحطلب نمیشناسند؛ سخنرانی وزیر کشوردولت اصالحات را بر
هم میزنند ودر مراسم سخنرانی رییس مجلسدر حرم حضرت معصومه(س) مهر پرتاب
میکنند .او همچنین خطاب به دولت گفت :از دولت روحانی انتظار برخورد جدیتری با
این گروههای خودسر را داشته و داریم و درخواست داریم نهادهای قضایی و امنیتی نیز در
این خصوص مماشات نکنند.داریوش قنبری ،فعال سیاسی اصالحطلب هم معتقد است
که برخی افراطیونی که به سخنرانیها و افراد حمله میکنند ،به هیچوجه خودسر نیستند
و از گروههای سیاسی مشخصیدستور میگیرند.
ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب اسالمی ایران زمین نیز در مورد نوع ورود تندورها به
ی اخیر نشانداده که تندروها برای رسیدن
انتخابات مجلسدهم گفت :تجربه های انتخابات 
به اهداف خود حد و مرزی قائل نشده و به هر وسیلهای متوسل میشوند و باید مراقب بود تا
تندروها از کشتندیگران برای خود پشتهای برای تکیه بر کرسیهای مجلس ایجاد نکنند.
ت نامزدهای انتخاباتی
او از شورای نگهبان نیز خواست تا یکی از معیارهای احراز صالحی 
را اخالقمداری قرار دهد تا از این طریق افرادی که با نیش زبان و استفاده از تربیونهای
عمومی به جای رویش موجب ریزش میشوند،در معرض انتخاب مردم قرار نگیرند.
مسعود پزشکیان نماینده اصالحطلب مجلس هم معتقد است عدهای شگرد دارند رقبا
را با ترفندهای مختلف همچون فتنه و نفوذ و  ...حذف کنند .پزشکیان این را هم گفت که
باید در چارچوب قانون افراد متخلف برخورد شود ٬اما به دلیل حضور کانونهای قدرت که
بعضی اوقات از این جریانها پشتیبانی میکنند ،برخورد با آنها سخت میشود و به سادگی
نمیتوان با آنها برخورد کرد.محسن مهرعلیزاده هم با اشاره به اتفاقات قرچک گفت که این
ت آوردهاند ٬با حضور رقیب خود
عده نگران هستند موقعیتی را کهدر مجلس فعلی بهدس 
از دست بدهند و این باعث از دست رفتن اقتدار آنها میشود؛ در حالی که باید بدانند آنها
نمیتوانند با تندرویهای خود واقعیتهای جامعه را عوض کنند .به گزارش خبرآنالین،
احمد شوهانی عضو فراکسیون رهروان هم با انتقاد از تندروی هایی که نزدیک به بازه
انتخابات در حال رخ دادن است اظهار امیدواری کرد شرایط به گونه ای پیش نرود که
تندروها بتوانند نقش تاثیر گذاری در انتخابات  94داشته باشند و نبض فضای تبلیغات
انتخابات رادردست بگیرند .موید حسینی صدر نماینده خوی هم با اشاره به ورود احتمالی
تندروها به انتخابات آتی امیدواریم که برخورد قانونی با تخریب کنندگان و اتهام زنندگان
انجام شود .محمد دامادی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت هم دراین باره گفت
متاسفانه با تندروها که گروهی اندک و قانونگریزدر کشور هستند ،تاکنون برخورد قاطعی
صورت نگرفته است .حسین سبحانی نیا نائب رییس کمیسیون امنیت ملی اما معتقد است
اگر ما دست کم در یکی دو جا با تندروی ها و افراد خودسر برخورد قانونی و منطقی انجام
می دادیم  ،شاید جلوی این مسائل هم گرفته می شد .به عقیده او اگر محافظه کاری و
مالحظه کاری در برخورد با این تندروی ها صورت نگیرد و برخوردها بر اساس وابستگی به
این گروه و آن گروه نباشد و هر کس که خطاکار بود با او محکم برخورد شود ،بساط این
قبیل رفتارهای خالف قانون برچیده خواهد شد.
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آیت الله موسوی بجنوردی پاسخ می دهد:

گفتوگو:زهرهعلیحسینی
استناد کردن به نقل ها و بیانات امام خمینی(س) درمیان
همه مردم به ویژه مسئولین کشور ،امری رایج است ،چرا که
حضرتامامعالوهبرجایگاهرفیعیکهدرمنظرعمومدارند،در
زمینه های مختلف هم از نظرات شیوا و کاربردی برخوردارند.
اما استفاده از بیانات و نقل های امام خمینی به معنای این
نیستکهافرادداعیهامامشناسیداشتهباشند.استنادکردن
به جمالت ،خاطرات و بیانات امام خمینی امری بسیار فراتر و
پیچیدهترازایناستکهبااستنادبهبرخیازبیاناتامامبتوان
فردی را امام شناس دانست.
عالوهبراین،برایاستفادهازسخنانونظراتامامدرزمینه
های مختلف باید امام شناس بود ،با نظرات ایشان در زمینه
های مختلف آشنا بود ،تا بتوان به درستی به سخنان ایشان
استنادکرد.بههمیندلیلاستکهحجتاالسالموالمسلمین
سید حسن خمینی میگوید :شناخت امام خمینی(س) تنها
به سخنرانیهای فارسی ایشان محدود نمیشود که احیانا
اگرکسی آنها را خوانده باشد ،مدعی شناخت امام باشد .امام
را اگر میخواهند بشناسند باید امام جامع را بشناسند .کسی
که بگوید میخواهم امام را تحلیل کنم ولی نداند در اصول ،در
فقه،در عرفان،در فلسفه،مبانی امام راحلچیست،نمیتواند
بهنتیجهمثبتیبرسد.تنهامطالعهزندگینامهسیاسیامامبرای
شناختامامکافینیست.ودراینصورتاستکهمعرفیابعاد
اندیشهامامدرباالبردندانشعمومیجامعهکمکمیکند.
یادگار امام برای کسانی که دغدغه دفاع از امام را دارند،
گفت:اینکارمبارکیاست.اگرهزاراننفردرجامعههمهازامام
دفاعکنند،خوباست،اماچهبهترکهاولامامرابشناسندبعد
دفاعکنند.اگرازامامومبانیفکریامامدفاعمیکنند،حداقل
یک دوره کتابهای امام را ورق زده باشند بعد دفاع کنند.
باتوجهبهاینمسئلهپایگاهاطالعرسانیوخبریجمارانبا
یکی از نزدیکان و همراهان امام ،آیت الله سید محمد موسوی
بجنوردیبهگفتوگونشست.ویدراینگفتگوضمنتاکید
بهنیازامامشناسیدرجامعه،گفت:صرفاینکهفردیاینادعا
را داشته باشد که من امام را دیدم و دومرتبه خدمت ایشان
رفتم نمی توان گفت که آن فرد امام شناس است .اگر کسی
پای صحبت ایشان نشسته ،کالس درسش را رفته ،مدتی با
امام زندگی کرده باشد از افعال و افکار ایشان در زمینه های
مختلف و یا در یک زمینه آن هم عمیق خبر داشته باشد می
تواندبگویدمندرفالنزمینهامامراشناختمولیصرفاینکه
فردی یک مرتبه ای به خدمت امام رسیده باشد و نظرشان را
راجعبهیکمسئلهپرسیدهباشد،نمیتواندادعاکندکهدرآن
زمینه امامشناساست.
مشروح این گفت و گو بدین شرح است:
برای شروع بفرمایید ،چه کسانی این صالحیت را دارند که
درجامعهراجعبهامامخمینی(س)صحبتکنند؟
امام شناسی به این است که انسان اندیشه ی فقهی و اجتماعی،
انقالبی،دینی،فلسفیوعرفانیامامرادرابعادمختلفکامالبداندتابتواند
امام را معرفی کند .آن هم به این دلیل که امام یک انسان عادی نبود.
بنا بر این وقتی که از امام شناسی حرف می زنیم باید قبل از هر چیز
اول بفهمیم امام که بودند،در هر زمینه ای چه نظریداشتند و نظرات
ایشان در چه زمینه ای برجسته بود؟ و بعد از آن است که می توانیم ادعا
کنیم که امام شناس هستیم و می توانیم راجع به ایشان حرف بزنیم.
منظورازامامشناسیچیست؟
وقتی که می گویم برای حرف زدن راجع به امام ،فرد باید امام
شناس باشد به این معنا است که اول باید بداند امام کیست راجع به
موضوع مورد بحث وی ،چه نظراتی دارد و چه تفکری در زمینه های
مختلفداشتهاست.مثالوقتیفردیبخواهدراجعبهتقوایامامحرف
بزندبایدبداندکهایشاندرتقواچگونهفردیبودندنهاینکهتنهاازایشان
تعریف کنند بدون اینکه از افعال و اعمال امام هیچ آگاهی نداشته باشد.
بنابراین وقتی کسی می خواهد از زهد و تقوای امام سخن بگوید
باید به قدری مطالعه کند تا به این برسد که ایشان در تقوا ،عبادت،
خودسازیواخالقفوقالعادهبودندوبرایاثباتسخنانشدلیلبیاورد،
نمونه ذکر کند ،از حرف ها و افعال امام سندداشته باشد و کد بدهد تا
افراد شنونده حرف های این فرد را قبول نمایند .اینها مسائلی است که
انسانبایدبداندتابتوانداندیشههایامامرادرابعادمختلفبیانکندآن
وقت می توانیم بگوییم ایشان امام شناس است.
کسانی که در ایام حیات امام با ایشان مراوده و دیدار
داشتند،میتوانندامامشناسباشند؟
صرفاینکهفردیاینادعاراداشتهباشدکهمنامامرادیدمودومرتبه
خدمتایشانرفتمنمیتوانگفتکهآنفردامامشناساست.اگرکسی
پایصحبتایشاننشستهباشد،کالسدرسشرارفتهباشد،مدتیباامام
زندگیکردهباشدازافعالوافکارایشاندرزمینههایمختلفویادریک
زمینه آن هم عمیق خبرداشته باشد می تواند بگوید مندر فالن زمینه
امامراشناختم؛ولیصرفاینکهیکنفر مرتبهایبهخدمتامامرسیده
باشدونظرشان را راجعبه یک مسئلهبپرسدنمی تواند االن ادعاکندکه
درآنزمینهامامشناساست.کسیمیتواندبگویدکهمنامامرادرابعاد

چه کسی امام شناس است؟

مختلفمیشناسمکهدرزمانیکهامامدرقیدحیاتبودند پایکالس
درسشانرفتهباشد،ازمکتبامامدرسگرفته،یااینکهدرخدمتشانزیاد
رفته باشند و با ایشاندر امورات زندگی و کاری همراهی کرده و محشور
بودهباشد.کسیکهجنبههایاخالقی،عرفانی،فلسفیاماموابعادفقهی،
اصولیومسائلاجتماعیراآموختهباشدوابعادعبادیاورابداندکهچقدر
این موجود در برابر خدا کرنش می کرد ،می تواند این ادعا را کند که من
امام شناسم .هر چند امام و عظمت رفتاری ایشان رادر همان نگاه اول و با
یکجلسهدیدارشانمیشددرککرد،امانمیتواننسبتامامشناس
بهچنینفردیداد.
شما از چه سالی در خدمت امام بودید؟
امام سال  1344بود که به نجف تشریف آوردند و از همان روزهای
اولی که در نجف ساکن شدند ،کالس های درسشان را برگزار کردند.
من از همان روز شروع کالس ها تا حدود  14سال بعد این توفیق را
داشتم که در کنار امام باشم و چه در کالس های درسشان و چه در
اموردیگر همراهیشان کنم .عالوه بر این ،شهید مصطفی خمینی به
تمام معنا آیینه ای از امام خمینی بودند و حشر و نشر و هم صحبتی با
ایشان بهدلیل نزدیکی خلق و خوی وی با امام باعث آشنایی با افکار امام
می شد .من با فرزند بزرگ ایشان شهید مصطفی خمینیدوست بودم
و بارها با ایشان سفر زیارتی رفتم ،پایدرس پدر من و امام نشستیم و
با هم وقت گذراندیم ،ایشان به تمام معنا آیینه نمای امام بود و می توان
گفت نزدیکی به ایشان باعث شناخت امام می شد.
از نمونه رفتار های امام که با بودن در کنار ایشان به آن پی
بردیدمیتوانیدمثالبزنید؟
یکی از رفتارهای امام که من در مدتی که با ایشان بودم به آن پی
بردم ،زمان شناسی و منظم بودن امام بود .ایشان مدتی که در نجف
بودند هرشبدر سر وقت معین به حرم حضرت امیرالمومنین(ع) می
رفت و در انجام این کار به حدی منظم بود که شما ساعتش را می
توانستید بگویید .سه ساعت بعد از غروب آفتاب امام پایش را در حرم
می گذاشت .من هم از افرادی بودم که هر شب مشرف می شدم لذا
زمان را با ایشان تطبیق می کردم .ایشان یک فرد بسیار منظمی بودند.
انسان اگر می خواهد موفق شود بایددر زندگی خود برنامهداشته باشد.
امام آدمی بود که برای خود برنامه داشت که در چه ساعتی مطالعه
کند یا کتاب بنویسد .این ابعاد مختلف امام را از حیث برخورد در حوزه
هایبینشاجتماعی،سیاسی،فروتنی،تواضعواخالقیکهداشتباید
شناخت .اساسا شخصیت های بزرگ به دلیل وسعت نظر ،اندیشه و
رفتاری کهدارند مشکل می توان به همه ابعاد زندگیشاندست یافت
و به سختی انسان می تواند بر تمام ابعاد زندگی آنها شناخت داشته
باشد ،مگر کسی که خیلی با آن شخصیت محشور باشد تا شمه ای از
شخصیت وخصوصیات آن فرد را بتواند بیان کند .امام یک شخصیت
ویژه بود .در تقوا و خودسازی نظیر نداشت و هیچکس جرات نداشت
در حضور او غیبت کند به قدری از محرمات اجتناب می کرد که حتی
اطرافیانش هم اینکار را نمی کردند .اگر هم شخصیت بزرگی اینکار
را می کرد فورا از جلسه بیرون می رفت یا اینکه به کسی پرخاش
یا بی اعتنایی نمی کرد .آدم مستبدی نبود که بگوید رای من فقط
همیناست.
نمونه رفتارهایی که از امام ذکر کردید برای کسانی قابل
درک است که توفیق حضور درکنار امام را داشتند ،اما جوان
ترها ،کسانی که نبودند یا کسانی که دوست دارند امام را
بشناسندوامامرابشناسانند،آنهابایدچهکنند؟

امثال ما باید ابعاد زندگی امام را بیان کنیم و امثال شما خبرنگاران
این ها را مکتوب و بیان کنید .این بهترین راه است .وقتی بزرگی در
میان ما نیست بسط و توصیف رفتارش توسط کسانی که آن بزرگ را
شناختند و با آن زندگی کردند ،قابل بازگویی است تا همه به وجود آن
فرد بزرگ پی ببرند .ببینید ما اگر بخواهیم شخصیت پیغمبر(ص) یا
امیرالمومنین(ع)رابشناسیمبایدابعادزندگیوسیرهیعملیواخالق
و برخوردشان با فقرا و دانشمندان و با مردمان ضعیف را بررسی کنیم و
بعدتاحدودیمیتوانیمآنهارابهدنیامعرفینماییم.جهانمسیحیتیا
الئیک یا یهودیت امام را نمی شناختند باید افرادی که همراه امام بودند
و واقعا امام شناس هستند ،ابعاد خصوصیات اخالقی و روش زندگی این
مرد بزرگ را بیان کنند و باید مکتوب شود تا دنیا او را بشناسد .من واقعا
متاسفم که این کارها برای امام نشده است.
بهترینراهکاربرایممانعتازاینکههرکسیباداعیهامام
شناسیجلوبیاید،چیست؟
بهترین راهکار این است که با افرادی کهدرحضور امام بودند چهدر
تمام مدتی کهدر نجف و پاریس بودند یا بعد از انقالبدر ایران یا قبل
از سال  42که انقالب را شروع کننددر قم ،با این افراد صحبت کنند و
آنها خصوصیات زندگانی امام رادر ابعاد مختلف بیان کنند و آنها را ثبت
و ضبط کنیم .این کار راحتی نیست و خیلی کار می خواهد چرا که
امام دارای شخصیت ویژه ای بود با ابعاد مختلف.
برای انجام این کار باید تمام جزئیات و ابعاد بینش سیاسی،
اجتماعی ،دینی ،علمی و اخالقی را بیان کنند تا نسل های آینده که
امام را درک نکرده اند ،امام را بشناسند .همین کاری که برای ذات
مقدس پیغمبر اکرم (ص) می توانیم انجامدهیم یا ائمه اطهار(ع) .چون
ما درک حضور این بزرگان را نداشته ایم پس باید سیره ها و روایات را
بخوانیم تا بتوانیم شمه ای از شخصیت این بزرگواران را بیان کنیم .اآلن
معرفی امام آسان تر است چون کسانی هستند که این مراحل رادرک
کرده اند ،مثال کسانی هستند کهدر قم قبل از قیام نهضتدر خدمت
ایشان بودند و همینطوردر تمامدوره های زندگی شان افرادی هنوزدر
قید حیات هستند که منش امام رادیده اند و با ایشان زندگی کرده اند
و اینگونه می توان تا حدود زیادی امام را به جامعه معرفی کنند تا مردم
واقعاامامرایشناسند.
شناخت صحیح امام و به تبع آن شناساندن درست امام در
جامعهچهتاثیریدارد؟
شناخت افراد بزرگ تاثیر زیادی در فرهنگ جامعه می گذارد .وقتی
ما سیره ی پیغمبر اکرم (ص) یا امیرالمومنین(ع) یا ائمه ی اطهار(ع) را
بیان می کنیم این یکدرس عملی برای جهان اسالم است که کارهای
خود را با سیره ی آنها تطبیقدهند که این کار اآلن تا حدودیدرحال
انجام شدن است .اآلن کسانی هستند که شخصیت امام خمینی رادر
تمام این ابعاد درک کرده اند ،لذا اینها می توانند تمام ابعاد و خصوصیات
زندگانی امام و سیره ی امام را بیان کنند و ما می توانیم بگوییم که اینها
امام شناس هستند .طبیعتا وقتی اینها مکتوب شد و نشانداده شد
مردم هم می بینند و می شنوند و تاحدودی امام شناس می شوند .این
وظیفه ی بسیار مهمی است و شما هم فقط به حرف زدن با من بسنده
نکنید و با افراد دیگری هم که با ایشان بودند به خصوص در قم قبل
از شروع نهضت ایشان را درک کرده اند مثل آیت الله صانعی یا آیت
الله رسولی محالتی هم صحبت کنید .حاج مصطفی خمینی یکی از
بهترین معرف های امام بود که متاسفانه فوت کردند چون درتمام ابعاد
همراه امام بود یا مرحوم حاج احمدخمینیدر 10سال بعد از پیروزی

انقالب حضور کاملداشت و می توانست کامال امام را معرفی کند ،اما
حیف که فوت کردند.در کل اشخاصی هستند کهدر نجف یادر پاریس
یا بعد از انقالب بودند و االن هم حضوردارند مثال آقایدعایی سرپرست
روزنامه ی اطالعات ،ایشان از افرادی است که چه در نجف چه در
پاریس و چه بعد از انقالب می تواند معرف خوبی نسبت به امام باشد.
چه ضرورتی دارد و چرا باید افرادی را داشته باشیم که در
حوزهاماممطالعهداشتهباشندوامامرابشناسندوآنهادرمورد
امامصحبتکنند؟
شخصیت های بزرگ اسوه هستند .ما مسلمانان باید از اسوه ی
پیغمبر پیروی و متابعت کنیم و سیره ی عملی و نظری خود رادنبال
ایشان برویم تا بتوانیم یک مسلمان تا حدودی واقعی بشویم .بنابراین
من وقتی بخواهم اسالم را بشناسم باید به سراغ کسانی بروم که اسالم
را کامال می شناسند و آن اسالم شناسان خوب می توانند اسالم را به
کسانی که اطالعاتشان ضعیف است بشناسانند .اسوه ی حقیقی مادر
اسالم شخص رسول الله(ص) یا امیرالمومنین(ع) یا ائمه ی اطهار (ع)
یا فاطمه ی زهرا(س) است .همچنین در انقالب اسالمی و در عصر
بیداری اسالمی اسوه ی ما امام خمینی است .ما باید به سیره ی امام
خمینیتأسیکنیمواینمستلزمایناستکهکسانیسیرهیاورابلد
باشند چه خودشان شخصادرک کرده باشند و چه کامال اطالعداشته
باشند،اینهابایدبرایجامعهبیانکنندتامردمبهسیرهیایشانتأسی
کنند چون سیره ی ایشان امروز برای ما الگو است .الگوی یک انسان
مسلمان انقالبی و بت شکن و ضد استعمار و ضد طغیان ،امام خمینی
است .پس من باید ایشان و اخالقیات و سیره ی ایشان را در تمامی
مراحل زندگیشان به نسلی که اصال او را ندیده اند ،بشناسانم .بنابراین
کسانی باید کامال از اخالقیات و سیره ی امام آگاهی داشته باشند تا
بتوانند این الگو را برای جامعه معرفی کنند .اینها خودش اخالق ساز
است .ما اگر به رسول الله تأسی کنیم این خودش سیر به کمال است
چون رسول الله خودش کامل است.
وعاظ و خطبا و یک سری افرادی هستند که تریبونی در
اختیار دارند و از پشت تریبون از امام نقل هایی می کنند یا
جمله هایی می گویند که صحت ندارد و با منفعتی حرفهایی
را می زنند وشناخت کاملی از امام ندارند ،بهترین راه مقابله با
اینافرادچیست؟
وقتی که سیره ی امام تدوین شود یا اینچنین مصاحبه هایی بیان
شود ،دیگر این افراد بی اطالع از سیره ی امام نمی توانند دروغ بگویند
چون مردم آگاهی پیدا می کنند اما اگر ما سیره امام را بیان و مکتوب
نکنیم و مصاحبه نکنیم طبیعتا یک عده فرصت طلب حرف هایی می
زنندومردمیهمکهحضورشرادرکنکردهاندتاحدودیباورمیکنند.
امام شناسان و کسانی که امام رادر ابعاد مختلفدرک کرده اند و آگاهی
کامل از ابعاد امامدارند وظیفهدارند که امام رادر جامعه معرفی کنند تا
امامشناسیتاحدودیبرایمردممشخصشود.چونامامالگویجامعه
ی اسالمی است .الگو باید مشخص شود که اخالق و خصوصیاتش چه
بوده و مبارزاتش با ظالم چطور بوده و شجاعت و عبادت و فانی بودن در
برابر خدا و علمش چطور بوده است .در این صورت مردم آگاه می شوند و
اگرفردیکهآگاهینداردحرفهایدروغیازامامبزند،مردممیفهمند
که دروغ می گوید و این وقتی محقق می شود که آنها که آگاهی دارند
بیان کنند نه اینکه ساکت بنشینند .پس واجب است که امروز سیره ی
امام و اندیشه های امام برای مردم گفته شود و مردم امام شناس باشند تا
افرادنااهلچیزهاییرابهامامنبندندوافرادسادههماینهاراقبولکنند.

بررسی،تجزیهوتحلیلانتخاباتاسفندماه

حمیدرضاموحدیزاده

راهبرد«تكمیلحلقهپیروزیمردم»

در آستانه برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره خبرگان
رهبریدر هفتم اسفند سال  1394قرارداریم .از همان ابتدای استقرار «دولت تدبیر و امید»
در سال ،1392حلوفصل مساله هستهایدر نظام بینالملل از طریق تعامل سازندهدر صدر
سیاستهای رئیسجمهور روحانی قرارگرفت .خوشبختانه بهثمر رساندن مذاكرات اتمی
توأم با حفظ عزت و حقوق هستهای مردم ایران ،زمینه توجه بیشتر دولت و وزارت كشور
به عرصه سیاستداخلی و مهمترین آن ،انتخابات مجلسدهمدر پایان سال  1394فراهم
آمده است .این سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «همدلی و همزبانیدولت و
ملت» نامگذاری شده است كه میتوان آن را به فال نیك گرفت.
تعیین بافت و ساخت مجلس دوره دهم و رقابت نفسگیری كه در پیش روی ماست،
اثرات و نتایج خاص ملی و منطقهای برجای خواهد گذاشت .مواضع شفاف و امیدبخش
رئیسجمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات در دفاع از حقوق شهروندی و آزادی بیان،
نشان از اراده و عزم نیرومند آقای دكتر روحانی و مسئوالن عالی وزارت كشور در برگزاری
انتخاباتی سالم ،قانونمند ،آرام و توأم با رقابت سازنده و راهگشا دارد .اینك به ارائه راهبرد
تكمیل حلقه پیروزی مردم و نتیجهگیری از مباحث مطرح شده میپردازیم .امید آنكه كشور
و مردم ما مانند گذشتهدر سایه لطف و حمایت خداوند قرارداشته باشند.
این راهبرد معطوف به كسب اكثریت كرسیهای مجلسدهم است ودستیابی به آن را
از طریق اجماع ،اتحاد و انعطاف نیروهای سیاسی و پیوند آنها با مردان ،زنان و جوانان توصیه
میكند .پایههای پیشبرنده استراتژی فوق عبارتند از:
پایه اول :مطالبه و مساله محوری
تجربه موفق انتخابات ریاستجمهوری  1392و پیروزی درخشان آقای دكتر حسن
روحانی نشانداد او و تیم همراهش هوشمندانه از طریق افكارسنجی و شناسایی خواستهها
و نیازهای مردم و قشر جوان و تحصیلكرده ،همچنین تودههای مردم و طبقات متوسط
شهری و روستایی ،به این موضوع پی بردند كه مساله اصلی و اساسی اكثریت مردم ایران
معطوف به آن است كه دولتی بر سر كاراید تا به جای رویكرد ماجراجویانه و تعارض به
سمت رویكرد تعامل و گفتوگوی سازنده با جهان ،آمریكا و كشورهای  5+1پیش رفته و
با حلوفصل مساله هستهای ایران ،سرمنشأ معضالت اقتصادی جامعه ناشی از تحریمهای
غیرعادالنه بینالمللی و سوءمدیریت حاكم و منتشرشده در سیستمهای اجرایی و ...را
شناسایی و اقتصاد و سیاست كشور را به مسیر عقالیی و اعتدال برگرداند .نتیجه انتخابات نیز
درستی و دقت این دیدگاه را اثبات كرد.
احزاب،نهادهایمدنی،رسانهها،كاندیداهایانتخاباتیوستادهایتبلیغاتیدركارزارهای
رقابت ،با الگوگیری از تجربه موفق در قم و شهرهای تابعه و حتی انتشار آن به سایر نقاط
كشور باید فرآیند مسالهشناسی و راهحلیابی را تنظیم و اجرا كنند:
پرسش اساسی :مسائل و دغدغه اصلی مردم اعم از مردان ،زنان و جوانان در قم و سایر
شهرهایتابعهچیست؟
 -1شورای شهر قم و شهرداران ،باید در طراز خواست اكثریت مردم ،شهروندان،
مسكنسازان ،مهندسان ،معلمان و سایر اقشار مختلف جامعه باشد.

 -2ارتقای جایگاه محیطزیست ،مبارزه با آلودگی هوا ناشی از ترافیكدرون و برون شهری
و كمبود پاركینگ و ...از طریق جلب حمایت بخش خصوصی و نهادهای زیست محیطی.
 -3ارتقای مدیریت آب شرب و كشاورزی قم و شهرستانها از طریق برنامهریزی مصرف
بهینه آب ،مبارزه با خشكسالی ،الگوی كشت ،قانونمندكردن نظام آبیاری و برداشت آب از
سفرههای زیرزمینی ،چاههای عمیق و...
 -4توجه ویژه به طبقات محروم جامعه ،مساله حاشیهنشینی و تبعات آندر قم و سایر
شهرستانها و اعالم نقش نمایندگان مجلسدر رفع موانع و حلوفصل نسبی آن.
 -5سرمایهگذاری و توسعه گردشگری توریستی و زیارتی به عنوان یكی از راهكارهای
مهمدرآمدزایی و اشتغالزایی برای جوانان و مشتاقان كار.
و سایر مسائل مهم شهروندان و عموم مردم قم و شهرستانها نظیر حقوق و سهم زنان و
جوانان از كرسیهای مجلس ،تفریح ،مسكن و ازدواج آسان اقشار جوان ،آزادیهای اجتماعی،
رفع موانعدر سر راه هنرمندان قمی برای ایجاد نشاط فرهنگی و اجرای موسیقیهای اصیل
ایرانی ،سنتی و ،...مبارزه جدی با فساد اقتصادی ،شناسنامهدار كردن شاخههای افراط و
تندروی ،فرهنگسازی اخالق شهروندی و انصاف حكمرانی ،حق برخورداری از نمایندگان
معتدل ،عاقل و كارآمد در طراز مردم قم و شهرستانها ،حسن اجرای برجام و ...میتواند در
كانون توجه و تبلیغات احزاب ،نهادهای مدنی و مذهبی و كاندیداها و ستادهایشان قرار گیرد
و از این طریق فرآیند انباشتگی و تمركز آرای شهروندان و روستاییان ،همراهی و مشاركت
مردم را خلق و اجرا كنند.

پایه دوم :وحدت رویه در عین تنوع و كثرت
پایه دوم راهبرد تكمیل حلقه پیروزی ،وحدت رویه شامل مراجعه به خرد جمعی برای
دستیابی به اجماع ،انسجام و اتحاد و رعایت قواعد بازیدموكراسی و تندادن به نظر اكثریت
در مباحثدرون جناحی نظیر مكانیزم شورای عالی اصالحطلبان ،شورای هماهنگی احزاب
اصالحطلب،كمیتههایانتخاباتاستانهاونظیرآنراتشكیلمیدهد.بهرسمیتشناختن
سلیقههای متفاوت درون جناحی و بهرهگیری از شخصیتهای مورد احترام و اعتماد مردم
كه تاثیر و نفوذ آنها را در پیروزی دكتر روحانی در انتخابات ریاستجمهوری سال 1392
مشاهده كردیم و محدودیتهای ایجاد شده برای آنان گواه درستی این گزاره است.
پذیرش نقش محوری دكتر محمدرضا عارف كه ازخودگذشتگی و اخالق سیاسی او را
همگان دیدند ،در انسجام بخشیدن به احزاب قدیم و جدید اصالحات ،گروهها و جریانات
متنوع سیاسی با گرایشات اصالحطلبانه و اعتدالخواهانه و حتی جذب برخی شخصیتهای
معتدل و مستقل اصولگرا ،میتواند این وحدت رویه در عین تكثر و تنوع را به ارمغان آورد
و پیروزی دیگری را برای مردم رقم بزند .پرواضح است حلقه واسط بین اصل وحدت رویه
و اصل تنوع و تكثر ،اصل انعطافپذیری است .به مفهوم اینكه ایجاد آمادگی الزم در برابر
تغییرات شرایط محیطی و تعامل با شورای محترم نگهبان و هیاتهای نظارتدر استانها
برای جلب اعتماد آنان و رقابت جوانمردانه با اصولگرایان مدنظر قرار گیرد.
پایه سوم :مشاركت آگاهانه و هدفمند
در جوامع توسعهیافته كه دهها سال سابقه مدنیت و تمرین دموكراسی داشتهاند مدل
توسعه ( )development modelرا فرمولیزه كردهاند:
مدرنیزاسیون(+)Modernizationمشاركت=()Participationتوسعه()Development

اگر جامعهای بخواهد به توسعهدست پیدا كند ،راهی جز تقویت سازوكارهای مشاركت
مدنی و سازمان یافته مردم و تركیب آن با تكنولوژیهای جدید اطالعات و زندگی ندارد.
همیشهانتخاباتراهكاریاستبرایافزایش كمیوكیفی مشاركتوهمبستگیاجتماعی.
بنابراین انتخابات مجلسدهم به عنوان فرصت مغتنمی برای رشد و تعالی جامعه و حكومت
تلقیمیشود.

پایه چهارم :تالش حداكثری و رضایت به كسب نتیجه منطقی
از آنجا كه اصالحطلبی به معنای متعارف ،تالش برای پیاده كردن قانون اساسی ،به
رسمیت شناخته شدن جایگاه قانونی همه نهادهای كشور توأم با حفظ كرامت و حقوق
مردم ،ایجاد رابطه منطقی بین اختیارات و پاسخگویی ،بهرهگیری از استعدادها ،ظرفیتها
و توانایی همه توانمندان و شایستگان ودر نهایت تعیین سرنوشت اجتماعی بهدست خود
مردم است با تجارب انباشته شدهدولت اصالحات ،انتخابات ریاستجمهوری1388،1384
و  ،1392همچنین مجالس هفتم تا نهم ،میتواندریافت كه نیروهای تاثیرگذار بر جریان
انتخابات در یك تالش آگاهانه و سازمان یافته و حداكثری باید واقعگرایانه و خیرخواهانه
بهدنبال كسب نتایج میانی و منطقی در انتخابات باشند و از باال بردن سطح انتظارات مردم
پرهیزكنند.
نتیجهگیری:
برآیند مباحث مطرح شده شامل وجوه انتخابات مجلسدهم ،مجلس خبرگان رهبری
و راهبرد تكمیل حلقه پیروزی مردم ،نتایج و دستاوردهای زیر را به همراه خواهد داشت.
-1دستیابی به توافق هستهای و به رسمیت شناخته شدن حق غنیسازی هستهایدر
نظام بینالملل كه حاصل تدبیر دولت آقای دكتر روحانی و تیم ورزیده دیپلماسی او است،
اثبات میكند كه رأی مردمدر انتخابات  24خرداد  1392كارساز و گرهگشا بوده و مشاركت
آگاهانه و هدفمند آنهادر انتخابات مجلسدهم و مجلس خبرگان رهبری پنجمدر 7اسفند
 1394نیز میتواند حلقه پیروزی مردم را تكمیل كند.
 -2تشكیل مجلسدهم كه كارآمدی ،اعتدال و عقالنیت را برای اصالح امور به همراهداشته
باشد ،میتواند مقدمات برونرفت كشور رادر كناردولت ،از مسائل و گرههای اقتصادی فراهم
كرده و رونق صنایع ،خدمات ،كشاورزی و صادرات را رقم زده و اشتغا لزایی را به ارمغان آورد.
-3دولت و بهویژه وزارت كشور ،استانداران ،فرمانداران و بخشداران ،نقش تعیینكنندهای
را در ایجاد وفاق ملی از طریق اجرای صحیح و عادالنه انتخابات میتوانند ایفا كنند.
 -4شورای نگهبان و هیاتهای نظارت بهخوبی آگاهند كه در كنار عمل منصفانه
به قانون ،افزایش پایگاه و مشروعیت سیاسی و اجتماعی نظام و اركان آن بسیار مهم و
سرنوشتسازاست.
 -5حقالناس شمردن رأی مردم ،دعوت از كسانی كه با نظام میانهای ندارند برای شركت
در انتخابات ،رعایت امانتداری و عدمخیانت به رأی مردمدر انتخابات ریاستجمهوری1392
ازسوی رهبری میتواند نصبالعین دولت ،رسانهها و نهادهای حاكمیتی قرار گیرد .در آن
صورت هیچكس ضرر نخواهد كرد و منافع آن نصیب مردم و نظام خواهد شد.
 -6حضور منتقدان با انصاف و با اخالقدر مجلسدهم میتواند نشاط و تحرك الزم رادر
مجلس ایجاد كند و با اقناعدلواپساندلسوز و واقعی ،میتوان آنها را هم همكار و همراه كرد.
 -7پیوند ،همدلی و همزبانی بین دولت و ملت ،میتواند بهترین راهكار برای مواجهه با
خطر رشد و نفوذ افراطگراییدر منطقه شامل عراق ،سوریه ،افغانستان و ...باشد .ان شاءا...

سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،علمی ،ورزشی و هنری

اذان صبح 5/31:طلوع آفتاب 6/59:اذان ظهر 11/57:اذان مغرب17/15 :

جانشینفرماندهیانتظامیاستان تشریحکرد:

جزییات انهدام باند حرفه ای
سارقان جیب بر درقم

جانشین فرماندهی انتظامی استان با اشاره به انهدام یک باند حرفه ای
سارقان جیب بر در قم ،از دستگیری5نفر در این رابطه خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا اسدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
اظهارداشت:در پی چندین فقره سرقت جیب بری از زائران در قم ،شناسایی و
دستگیری متهماندردستور کار مأموران فرماندهی انتظامی معصومیه(س)
استان قرار گرفت .به گفته وی با افزایش تیم های گشتیدر محل های سرقت
و کنترل نامحسوس سارق ،خانمی37ساله اهل یکی از استان های مرکزی،
شناسایی و بالفاصله دستگیر شد .جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با
اشاره به کشف25هزار دینار عراقی از نامبرده ،افزود:در ادامه متهمه ضمن
اعتراف ،از همدستی چندین تندیگردر این خصوص پرده برداشت.
وی گفت:نامبرده در ادامه ضمن همکاری با مأموران و تماس با متهمان
مشخص شد این افراددر حال خارج شدن از استان هستند که بالفاصله پس از
هماهنگیبا مقام قضائیاستان تیم هایعملیاتیراهیاتوبان قم-تهران شدند.
سرهنگ اسدی افزود:سپس در کیلومتر22در حالی که سارقان با یک
دستگاه پژو پارس منتظر متهمه بودند تا به آن ها بپیوندد با دیدن مأموران
متواری شده و پول هایی را به بیرون از خودرو می ریختند که نهایتاً پس از
شلیک چندین تیر هوایی خودرو متوقف و هر4متهم خانمدستگیر شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه افراد مذکور اهل استان
های شمالی و مرکزی هستند ،گفت:نهایتاً پس از تشکیل پرونده جهت سیر
مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.
معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم:

برخورد پژو با ون  8مجروح
برجایگذاشت

معاونمرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیاستانقمازمجروحشدن
هشت نفر بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پژو با یک خودرو ون خبر داد.
مهدی فراهانی با اشاره به حوادث اخیر در قم گفت :برخورد خودروی
پژو با ون از جمله حوادث این مدت بود .وی در تشریح جزئیات این حادثه
که عصر روز جمعه به وقوع پیوست ،افزود :این حادثه در اتوبان قم – تهران
رخ داد که در آن هشت نفر مجروح شدند .معاون مرکز مدیریت حوادث و
فوریتهای پزشکی استان قم اضافه کرد :سه تن از مجروحان این حادثه به
صورت سرپاییدر محل حادثه خدماتدرمانی رادریافت کردند .فراهانی ادامه
داد :پنج مجروح دیگر این حادثه نیز توسط سه دستگاه آمبوالنس اورژانس
به مرکز درمانی شهید بهشتی انتقال داده شدند .وی از برخورد پراید با پرشیا
خبر داد و اظهار کرد :این حادثه در جاده جعفریه رخ داد که با مجروح شدن
چهار نفر همراه بود .معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان
قم اعالم کرد :مجروحان این حادثه توسط سه دستگاه آمبوالنس اورژانس به
مراکز درمانی انتقال داده شدند .فراهانی از واژگونی پژوی  206به عنواندیگر
حادثه این مدت یاد کرد و گفت :این حادثه در محور سلفچگان  -قم رخ داد
که سه مجروح برجای گذاشت که مجروحان این حادثه توسط دو دستگاه
آمبوالنس اورژانس به مرکزدرمانی نکویی منتقل شدند .معاون مرکز مدیریت
حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم با اشاره به واژگونی پیکان در جاده
سلفچگان – نیزار ادامه داد :در این حادثه سه نفر مجروح شدند.
فراهانی بیان کرد :مجروحان این حادثه توسط دو دستگاه آمبوالنس
اورژانس به مرکز درمانی نکویی انتقال داده شدند .وی به واژگونی پراید در
جاده سلفچگان – راهجرد اشاره کرد و گفت :این حادثه چهار مجروح به همراه
داشت که توسط سهدستگاه آمبوالنس اورژانس به مرکزدرمانی نکویی منتقل
شدند .معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم یادآور شد:
حال یکی از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده بود که پس از عملیات
احیا به مرکزدرمانی انتقالداده شد.
طی ۴۸ساعت گذشته؛

 ۱۴حریق در قم خاموش شد

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از وقوع  ۱۴حریق طی ۴۸
ساعت گذشته در قم خبر داد.
عباس جعفری د اظهار داشت ۳۳ :عملیات آتش نشانی طی  ۴۸ساعت
گذشتهدر قم توسط نیروهای آتش نشانی انجام شد .وی ادامهداد :عملیاتهای
آتش نشانی انجام شده طی این مدتدر شهر قم شامل  ۱۳مورد ایمن سازی،
 ۶مورد نجات و  ۱۴مورد حریق میشود .مدیر عامل سازمان آتش نشانی
شهرداری قم گفت :ایمن سازیهای انجام شده شامل پنج مورد بازگشایی
درب خودرو و منزل ،سه مورد رهاسازی گربه ۲ ،مورد محبوس شدن کودک،
 ۲مورد قطع آژیر و قطع شیر آب است .وی افزود :نجاتهای انجام شده توسط
نیروهای آتش نشانی نیز شامل چهار مورد گیرکردن در آسانسور و  ۲مورد
انگشتربریمیشود.جعفریبیانکرد:حریقهایبوقوعپیوستهشامل ۲مورد
حریق پیک نیک ۲ ،مورد حریق مغازه ۲ ،مورد حریق خودرو ۲ ،حریق منزل،
چهار حریق ضایعات و حریق الوار چوب و حریق باغ میشود.
کارشناس هواشناسی استان قم خبر داد:

بارش برف و باران از روز دوشنبه در قم

کارشناس هواشناسی استان قم از بارش برف و باران و کاهش دما در قم
طی روز دوشنبه خبر داد.
محمدجواد ترابیان گفت :هوای امروز یکشنبه صاف به تدریج همراه با
افزایش ابر و از اوایل شب همراه با بارش باران و وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.
وی افزود :هوای روزدوشنبه قم نیمه ابری تا ابری همراه با بارش برفدر ارتفاعات
و اطراف استان قم نیز بارش باران و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی میشود.
کارشناسهواشناسیاستانقمبیانکرد:حداقلدمایهوایامروزمنهایچهار
درجه و حداکثر  ۷درجه و حداقل دمای هوا در دوشنبه صفر درجه و حداکثر
چهار درجه خواهد بود .وی گفت :سرعت وزش باد امروز بین ۳۵تا ۵۰کیلومتر
بر ساعت با جهت شرقی و سرعت وزش باد دوشنبه بین  ۳۵تا  ۵۰کیلومتر بر
ساعت با جهت غربی پیش بینی میشود .وی با اشاره به وزش باد شدید در
روز چهارشنبه افزود :روز چهارشنبه سرعت وزش باد در شهر دستجرد به ۱۱۰
کیلومتر بر ساعت ودر شهر قم به ۶۰کیلومتر بر ساعت رسید.
شهردار منطقه هفت قم خبر داد:

اجرای فاز دوم بهسازی گذر خان

شهردار منطقه هفت قم از بهسازی اجرای فازدوم پروژه بهسازی گذر خان
به طول  ۲۰۰متر با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال خبر داد.
علیرضا اقبالیان با اشاره به بهسازی و مرمت گذر خان گفت :در فاز اول حد
فاصل چهار مردان تا مدرسه خان حدود ۴۰۰میلیون هزینه كف سازی و جمع
آوری آبهای سطحی شد و در بدنه سازی هم میراث فرهنگی اقدامات الزم را
انجامداد و مشاركتهای مردمیدر بحث نصب كركرههای برقی و سایهبانها
انجام شد .شهردار منطقه هفت قم با بیان اقدامات در نظر گرفته شده برای
فازهای بعدی در راستای بهسازی ،عنوان كرد :فاز دوم از ابتدای خیابان ارم تا
مسجد امام رضا(ع) به سمت حرم است كه برنامههایی نیز برای این قسمتدر
نظر گرفته شده است .وی با بیان اینكه طول این فاز۲۰۰متر است ،تصریح كرد:
 ۳۰۰میلیونتوماندرابتدایكاربرایوضعیتظاهریدردستوركارقرارگرفته
است و مقرر شده عملیات اجرایی بعد از ایام صفر آغاز شود .اقبالیان با اشاره به
اقداماتالزمبرایفازهایبعدیتصریحكرد:جمعآوریكركرههایقدیمییكی
از برنامههای در نظر گرفته شده است و سعی داریم با توجه به تردد زیاد در این
نقطه در مدت یك ماه تا  ۴۰روز این طرح را اجرا كنیم.
مدیرعامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم خبر داد:

اجرای عملیات بتنریزی در پروژه میثم

مدیرعامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم از اجرای عملیات بتن
ریزی در پروژه پل میثم خبر داد.
محمد تقی نادعلی با اشاره به اجرای عملیات عمرانی و بتن ریزیدر پروژه
پل میثم كه قرار است خیابان سوم خرداد را به خیابان میثم منتقل كند بیان
كرد :در طول هفته گذشته در بخشهای مختلف این پروژه شاهد پیشرفت
بودیم .وی با اشاره به انجام  ۴۰متر مربع قالب بندی در قسمتی از این پل
بیان كرد :همچنین ۳۵متر مربع بتن ریزی در قسمت های مختلف این پل
انجام شده است.
مدیرعامل سازمان عمران و نوسازی شهرداری قم بیان كرد :همچنین در
مدت یاد شده  ۱۵۰متر مكعب خاكبرداری ۵۰۰ ،متر مربع تخریب آسفالت
پشت كوله و  ۳۰۰متر مكعب اسكافولد بندی صورت گرفت.

را از او برداشت و نیرویش را نگرفت ،جز آن كه
تكلیفش را از او برداشت.
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در گفت و گو با مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم تشریح شد:

شرایط واگذاری اراضی ملی به متقاضیان چیست؟

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم
شرایط واگذاری اراضی ملی به متقاضیان را تشریح کرد.
محمد ابراهیم نجابت فعالیت های این مدیریت را در
دوشاخه بزرگ تعریف کرد و افزود :شاخه واگذاری یکی از
شاخه های فعالیت مدیریت امور اراضی می باشد که بسیار
گسترده و حائز اهمیت است.
وی افزود :واگذاری تمامی اراضی ملی در سرتاسر استان
در قالب کلیه طرح ها اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی از
جمله وظایف امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی است.
وی ادامه داد :واگذاری اراضی به طرح های غیر کشاورزی
بزرگ در سطح استان نیز در قالب یک کمیسیونی است
که ریاست آن با شخص استاندار است که در آن کمیسیون
نیز امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی جایگاه ویژه ای
دارد ،طرح های کشاورزی نیز در قالب کمیسیون دیگری
بررسی می شود که ریاست آن بر عهده رئیس سازمان جهاد
کشاورزی است و این کمیسیون زمین مورد نیاز برای کلیه
طرح های کشاورزی را واگذار می کند.
نجابت تصریح کرد :مواردی که مطرح شد بخشی از
فعالیت های مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی
در شاخه واگذاری زمین است و از سوی دیگر نظارت بر
اجرای طرح هادر اراضی واگذاری ودر نهایت فروش و انتقال
قطعی و  ...نیز از دیگر وظایف این معاونت در شاخه واگذاری
زمین است.
این مقام مسئول در سازمان جهاد کشاوزی استان قم
در بخش دیگری از سخنان خود به یکی دیگر از شاخه های
فعالیت این مدیریت اشاره کرد و گفت :اجرای قانون حفظ
کاربری اراضی زراعی و باغات یکیدیگر ازشاخه های فعالیت
بسیار مهم و حساس این معاونت است.
نجابت افزود :موافقت یا عدم موافقت با تغییر کاربری
اراضی کشاورزیدر قالب این قانون بر عهده این سازمان می
باشد که برای این منظور هم کمیسیونی در سازمان جهاد
کشاورزی تشکیل شده که ریاست آن بر عهده رئیس سازمان
جهاد کشاورزی است و اعضای دیگری از جمله نماینده

استاندار ،محیط زیست ،مسکن و شهرسازی و  ...هم در این
کمیسیونحضوردارند.
وی اضافه کرد :یکی از زیربخش های اجرای قانون حفظ
کاربری اراضی کشاورزی ،در قالب تبصره  4ماده یک این
قانون است که در آن با طرح هایی که وابسته به بخش
کشاورزی است و می خواهددر اراضی کشاورزی انجام شود،
تصمیم گیری می شود و مجوز این گونه فعالیت ها را به
صورت مستقیم رئیس سازمان جهاد کشاورزی صادر می
کند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم بیان
داشت :ایندوشاخه از جمله فعالیت های اصلی مدیریت امور
اراضی است که طیف بسیار وسیعی از فعالیت ها را شامل
می شود.
نجابت اجرای امور باقیمانده اصالحات ارضی را از دیگر
فعالیت های مهم این معاونت برشمرد و گفت :یکسری
فعالیت های دیگر در کنار این فعالیت ها نیز در حال انجام
است که خود آن نیازمند یک فرآیند جدید است که در این
راستا نیز فعالیت هایی رادردستور کارداریم.
وی در ادامه سخنان خود از اجرای طرح کاداستر در
استان قم خبر داد و افزود :در این طرح مالکیت اراضی
مشخص می شود ،امالک ملی ،مستثنیات و امالک مردم از
هم تفکیک و منجر به صدور سند می شود ،سندی که ملک
مردم را از دولت جدا می کند و هم امالک مردم و هم امالک
متعلق به دولت دارای سند تک برگی می گردد.
نجابت بیان داشت :با اجرای کامل این طرح در هر نقطه
ای در استان که قرار می گیرید ،مشخص است که محدوده
آن چیست ،مالکیت برای کیست و حدود اربعه آن به کجا
ختم می شود.
وی شناسنامه دار کردن اراضی استان را از دیگر فعالیت
های این مدیریت برشمرد و گفت :در قالب این طرح اراضی
را که به کشاورزان واگذار کردیم و می خواهیم سند بدهیم را
تعیین تکلیف و رفع اختالف نموده و نهایتا آنها را برای صدور
سند به ثبت معرفی می کنیم.

وی اجرای قانون تشخیص اراضی بایر مصوبه مجتمع
تشخیص مصلحت نظام را یکی دیگر از سرفصل های
فعالیت این مدیریت برشمرد و افزود :اراضی که به عنوان
اراضی کشاورزی به اشخاص واگذار شده است در صورتی
که به مدت  5سال بدون عذر موجه رها و کشت نشود ،این
اراضی به دولت بر می گردد ،پیگیری شناسایی این اراضی و
تعیین تکلیف آن نیز یکیدیگر از وظایف مدیریت امور اراضی
سازمان جهاد کشاورزی استان قم است.
نجابت افزود :طبق این قانون حتی اگر فردی سند هم
برای اراضی زراعی واگذاری گرفته باشد ،اگر به مدت  5سال
کشت نشود ،سند به نام دولت بر می گردد و زمین از فرد
مذکور خلع ید خواهد شد.
وی بیان داشت :اگر فردی که زمین را دریافت کرده عذر
موجهی برای عدم کشت زمین داشته باشد یعنی مشکلی
پیش روی فعالیت او ایجاد شده باشد که رفع آن غیر ممکن
باشد ،زمین همچناندر اختیار فرد قراردارد تا تعیین تکلیف
شود ،ولی اگر در جایی آب وجود داشته باشد و مشکل
خاصی هم برای کشت نباشد ،اگر زمینی به مدت  5سال رها
شده باشد ،این اراضی به دولت بازگردانده می شود.
این مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان
قم در ادامه سخنان خود به شرایط واگذاری اراضی ملی
به متقاضیان اشاره کرد و گفت :امور اراضی سازمان جهاد
کشاورزی برای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی زمین
ملی واگذار می کند ولی با شرایطی که در قانون ذکر شده
است.
نجابت تصریح کرد:در هر جایی که ملک متعلق بهدولت
باشد امکان واگذاری اراضی ملی به متقاضیان وجود دارد اما
به شرطی که طرحی که ارائه می گردد ،قابل اجرا باشد ،این
طور نیست که هر کسی هر طرحی بیاورد ما قبول کنیم،
طرح باید مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار بگیرد ،اگر
واقعا قابل اجرا بود و توجیه اقتصادی هم داشت ،پس از کسب
نظر موافق دستگاه های مربوطه زمین واگذار می گردد.
وی با اشاره به مشکالت و چالش های زیادی که در
خصوص کمبود آب در قم ایجاد شده است ،افزود :بر همین
اساس امروز واگذاری زمین برای کشاورزی کمی محدود
شده است و علت آن هم این است که در استان قم بیشتر
مناطق به لحاظ سفره های زیرزمینی یادر منطقه ممنوعه
قراردارند یادر مناطق بحرانی ،به همیندلیل واگذاری زمین
برای کشاورزی محدود گردیده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه
داد :شرط واگذاری زمین های زراعتی در اطراف روستا این
است که فرد متقاضی ساکن همان روستا باشد.
وی افزود :برای طرح های غیر کشاورزی قید ساکن
روستا بودن هم مطرح نیست و فقط فردی که تقاضای
دریافت زمین دارد نباید کارمند دولت باشد و از طرف دیگر
تمام مراجع تائید کننده باید موافقت خود را با طرح مذکور
اعالم نمایند تا بتوانیم زمیندر اختیار قراردهیم.
نجابت بیانداشت :مجموعه اقدامات مدیریت امور اراضی
سازمان جهاد کشاورزی استان قم منجر به این شده است
که این استان در بحث جلوگیری از تغییر کاربری اراضی
کشاورزیدر بین استان هایدیگر کشور پیشتاز باشد.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم عنوان کرد:

تبدیل مشاغل سخت و زیانآور به چالش سیاسی

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم با بیان اینکه موضوع سخت و زیانآور بودن
مشاغل در گذشته در استان قم بهخوبی مدیریت نشده است ،گفت :بحث مشاغل سخت و
زیانآوردر استان قم به چالشی سیاسی تبدیل شده است.
نصرالله بازونددر هماندیشی و کارگاه آموزشی مشاغل سخت و زیانآوردر قم گفت :بحث
مشاغل سخت و زیانآوردر استان قم به چالشی سیاسی تبدیل شده است.
وی افزود :موضوع سخت و زیانآور بودن مشاغلدر گذشتهدر استان قم بهخوبی مدیریت
نشده است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان با تاکید بر اینکه نمیتوانیم قانون را مسکوت
بگذاریم ،تصریح کرد :مصوبه خالف قانون مشکالتی بر سر راه اجرای درست قوانین ایجاد
میکند و باید از این گونه اقدامات شتابزده پرهیز کرد.
وی با اشاره به ترکیب کمیته استانی مشاغل سخت و زیانآور خاطرنشان کرد :کمیتههای
استانی مشاغل سخت پنج عضو دارند و رای تمام اعضا با هم برابر بوده و هیچ عضوی «رای
طالیی» ندارد.
بازوند تحمیل هرگونه هزینههای نادرست را به سازمان تامین اجتماعی نوعی ظلم به این
سازمان بزرگ بیمهایدانست و گفت :صندوق تامین اجتماعی حقالناس است و همه موظف
هستیم شرعاً و قانوناً از تحمیل هزینههای ناحق به این صندوق جلوگیری کنیم.
وی تاکید کرد :نظر فنی کارشناسان و بازرسان در تشخیص مشاغل سخت و زیانآور
مالک عمل است و بازرسان نیز باید با بررسی دقیق مدارک و مستندات ،گزارش خود را با

رعایت جوانب حق و عدالت تنظیم کنند و به هیچ عنوان مورد تاثیر کارفرمایان یا کارگران
قرارنگیرند.
کارفرمایان عوامل سخت و زیانآور بودن محیط کاری را برطرف کنند
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم نیزدراین درهماندیشی و کارگاه آموزشی با تاکید بر
اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیانآور ،از کارفرمایان خواست عوامل سخت و زیانآور
بودن محیط کاری را برطرف کنند.
سید مجتبی موسوی گفت :در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی،صنایع و کارخانجات
از ابزار بهروز استفاده میکنند و الزم است با اتخاذ تدابیر مناسب عوامل سخت و زیان آور
احتمالی محیط کار را رفع کنند و عوامل زیانآور گروه بند «ب» که قابل رفع نیستند را
کاهش دهند .وی با تاکید بر اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیانآور افزود :اجرای
درست قانون ،خواست همگانی است و کارفرمایان و کارگران ،تامین اجتماعی را در اجرای
صحیح قانون یاری کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی قم نقش بازرسان اداره کار و بهداشت حرفهای رادر اجرایدرست
قانون ،مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد :نظر فنی و کارشناسی بازرسان همراه با مستندات معتبر
و دقیق ،بهترین مدرک برای بررسی سخت و زیان آور بودن یک شغل است.
موسوی تصریح کرد :هر رای که موجب شود کارگری به ناحق به دلیل سخت و زیانآور
بودن شغل بازنشسته شود هزینهای سنگین بر سازمان تامین اجتماعی وارد میکند و همه
ما بایددر مسیر صیانت از اموال سازمان تامین اجتماعی که از بیتالمال است تالش کنیم.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

مصالحه ۷۷درصد مراجعات به مراکز مشاوره نیروی انتظامی

معاوناجتماعیفرماندهانتظامیاستان
قم از مصالحه۷۷درصد مراجعات به مراکز
مشاوره نیروی انتظامی از ابتدای سال
تاکنون خبرداد.
سرهنگ احمد صادقی با اشاره به
اهمیت باالی مشاوره و مشورت در دین
اسالم ،گفت :اهمیت رویکرد جامعه
محوری پلیس به خوبی خود را در حوزه
مشاوره و مددکاری به عنوان یک اقتدار
نرم نشان میدهد که ارائه خدمات رایگان
به اقشار مختلف ،ایجاد رابطه نزدیک و
صمیمی و اعتماد آمیز بین پلیس با مردم،
شناسایی ریشهها و زمینههای رفتارهای
ناهنجار و بزهکاری ،تالشدر جهت از بین

بردن بسترهای بروز معضالت اجتماعی و
پیشگیری از آنها ،آگاه سازی جامعه به
منظورافزایشتواناییهایمقابلهایوایجاد
فرهنگ مشاوره در بحرانهای زندگی،
افزایش مهارتهای زندگی و مهارت حل
مشکالت و تقویت فعالیتهای جایگزینی
برای افراد در معرض خطر از جمله اهداف
تأمین مشاورهدر پلیس است.
وی عنوان کرد :در حوزه کار پلیس
یکی از راههای توسعه امنیت روانی و
پیشگیری از وقوع برخی انحرافات و
آسیبهای اجتماعی ،خدمات مشاوره
و مددکاری به صورت علمی است .وی
گفت :وجود تیم تخصصی در اداره مشاوره

شامل کارشناسی ،روانشناسی ،مددکار
اجتماعی ،روان سنج و مشاورین حقوقی و
انتظامی ،حضور و مراجعه زیاد به این مرکز
و کاهش محسوس پروندههای ارجاعی به
مراجع قضایی و پیگیری مددکاری ،رفع
مشکل مراجعین از نتایج مثبت فعالیت
این مراکز است .صادقی گفت :از ابتدای
سال تاکنون بیش از  ۱۰هزار و ۴۴۰
مراجعه در اداره مشاوره و دوایر اجتماعی
کالنتریهای استان قم بررسی شده است
که چنانچه در هر مراجعه حداقل  ۲نفر
حضور داشته باشند و برای هر نفر نیز
حداقل  ۲جلسه مشاوره در نظر گرفته
شده باشد میتوان گفت بیش از  ۴۰هزار

جلسه در مرکز مشاوره و دوایر اجتماعی
کالنتریهای استان قم برگزار شده است.
وی عنوان کرد :آمار مراجعین به مرکز
مشاوره و مددکاری بر اساس نوع خدمات
مراجعه در سال جاری سه هزار و ۹۶۰
مورد و آمار مراجعین به دوایر مددکاری
کالنتریها پنج هزار و  ۴۰۰مورد بود که
 ۷۷درصد از مراجعات به مصالحه رسیده
است .معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان قم ادامه داد :در سال جاری ۵۰۴
جلسه سخنرانی در مدارس و مساجد
با موضوعات آسیبهای اجتماعی و
مهارتهای زندگی از طرف مشاورین
برگزار شده است.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در دیدار امام جمعه قم تشریح کرد

مشکالتصنعتاستانقمکدامند؟

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان قم در دیدار آیت الله سعیدی
مشکالت صنعت استان قم را برشمرد.
احمد ذاکری در ارائه گزارشی از فعالیت
های این سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان قم گفت :این سازمان با توجه به
جایگاه شهر مقدس قم و حضور گسترده
مسافران و زائران ،در عرصه اصناف و بازار،
بازرسی و نظارت ویژه ای دارد که در این
راستا بیش از  ۵۰بازرس همواره در حال
فعالیت هستند .وی افزود :مبارزه با توزیع
کاالی قاچاق ،افزایش  ۲۰درصدی صادرات
استان ،دعوت از هیئت های تجاری به بازار
قم و عرضه تولیدات استانی به سایر کشور ها
از جمله کارهایی است که در عرصه تجارت
انجام شده است .رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان قم درباره حوزه صنعت نیز افزود :با
توجه به رکود بازار ،بخش صنعت استان با مشکالت زیادی
روبرو است کهدر این راستا ،سیاست سازمان شناسایی نقاط
قوت و ضعف از طریق تحقیقات میدانی و بازدید و شناسایی
و بررسی آنها می باشد .وی مشکالت مالیاتی ،بانکی ،بیمه،
تأمین اجتماعی و امور زیربنایی را از مشکالت صنعت استان
برشمرد و گفت :بر اساس ابالغدستورالعمل رفع موانع تولید
و تشکیل ستاد تسهیل ،اقدامات ارزشمندی در این عرصه
انجام شد .ذاکری خاطر نشان کرد :معادن ارزشمندی در
استان وجود دارد که از جمله آنها ،معدن منگنز ،شن و ماسه،
گچ و آهک می باشد ،البته در این عرصه مراقب هستیم که

این استخراج ها ،بر محیط زیست صدمه وارد نکند.
رنج محرومیت باید در قم برطرف شود
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) نیز
در این دیدار گفت :در استان قم ،ظرفیت های اقتصادی
زیادی وجوددارد ،بایددر قم رنج محرومیت را کهدر گذشته
به آن تحمیل شده است را برطرف نمود منابع اقتصادی به
صورت عادالنه در میان این مردم توزیع گردد.
آیت الله سید محمد سعیدی اظهارداشت :در هر انقالب
و حرکتی که به زندگی مردم مربوط می شود ،مسائل
اقتصادی ،از جمله صنعت ،معدن و تجارت اهمیت زیادی
دارد .وی با بیان این که برخی وزارت خانه ها و ادارات ،به

صورت مستقیم با مردم ارتباطی ندارد،
افزود :وزارت صنعت ،معدن و تجارت از
جمله نهادهایی است که در مسیر تأمین
نیازهای مردم و ارتقای سطح اقتصادی
جامعه ،با آنها ارتباط مستقیمدارند.
وی با اشاره به داستان حضرت یوسف
علیه السالم در قرآن کریم و انجام کارهای
اقتصادی این پیامبر الهی در راستای نجات
مردم از خشکسالی گفت :با تدبیری که
این پیامبر الهی در مسائل اقتصادی به کار
بستند ،مردم از خشک سالی نجات یافته و
شرایط اقتصادی آنها را نیز بهبود یافت.
آیت الله سعیدی با تأکید بر این که برای
مسائل اقتصادی ،باید کاری کرد که مردم
احساس آرامش کنند ،گفت :نباید مردم
این گونه فکر کنند که آمد و رفت مسئوالن
موجب تغییرات گسترده اقتصادی می شود .این تفکر موجب
آسیب دیدن نظام می شود .وی با اشاره به منویات مقام
معظم رهبری درباره مسائل اقتصادی و تأکید بر اهتمام به
تولید ،گفت :شما بایددر عین توجه به تجزبیاتی که اندوخته
اید ،رهنمودهای رهبری را سرلوحه کارهایتان قراردهید و به
گونه ای عمل نشود که با آمد و رفت دولت ها ،سیاست های
اقتصادی در تضاد هم باشد .وی با اشاره به شرایط اقتصادی
کشور خاطرنشان کرد :باید به گونه ای باشد که مردم در
عرصه اقتصادی به مسئوالن اعتماد کامل داشته باشند و
مسئوالن نیز با انصاف و محبت آنچه که در اختیار دارند،
در میان مردم توزیع کنند.

سمدرنسکافهعاملمرگعرفات!
گفتهمیشود:روزنامهالدیارچاپلبنان گفتهاست:محافظعرفاتباریختنمادهسمیساختهشدهاز
پلوتونیم در شیر و نسکافه عرفات او را مسموم کرد.در این روزنامه میخوانیم :آثار و عوارض این ماده سمی پس
از اینکه عرفات یک هفته از شیر و نسکافه آمیخته به این ماده استفاده کرده بود در بدنش ظاهر شد؛ به نحوی
که روز به روز بدنش ضعیف شد ،این سمدر بیمارستان فرانسویدر پاریس تشخیصداده شد ،ولی پزشکان
فرانسوینتایجآزمایشهایانجامگرفتهرویعرفاترااعالمنکردندتااینکهعرفاتدرگذشت.الدیارهمچنین
نوشت:تحقیقاتفلسطینیاننشاندادکهاینمحافظازفلسطینخارجشدهوبهکانادارفتهوتمامیمدارک
شناسایی خود از جمله گذرنامهاش را عوض کرده بود و از طریق انجام عمل جراحی زیبایی تغییر قیافه داد و
موساد در این کار به او کمک کرد ،این محافظ هم اکنون در آمریکا به سر میبرد ،بی آنکه کسی او را بشناسد.
رئیس کمیته فلسطینی مسئول تحقیقاتدربارهدالیل مرگ یاسر عرفات نیز پیشتر اعالم کرده بود که این
کمیته هویت "عامل ترور" عرفات را شناسایی کرده و منتظر کشف یک معمای کوچکدر این پرونده است
و به زودی نتایج نهایی تحقیقاتش را اعالم میکند.
دردیدار 3ساعتهظریفوالجبیرچهگذشت؟
گفته می شود :منابع آگاه عربی اعالم کردند وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در نشستی
که بیشتر از سه ساعت طول کشید ،بسیاری از مسائل منطقه از جمله پروندههای سوریه و یمن را مورد
بحث و بررسی قرار دادند .به گزارش تسنیم« ،محمد جواد ظریف» و «عادل الجبیر» وزیران خارجه ایران و
عربستاندر 23آبانماهدر حاشیه نشست وین ،2برای اولین بار به صورتدو جانبه با یکدیگردیدار کردند.
در همین راستا ،منابع سیاسی آگاه عربی به روزنامه لبنانی السفیر اعالم کردند،دیدار وزیران حارجه ایران و
عربستاندر حاشیه نشست وین 2که با توافق قبلی مقامهایدو کشور برگزار شد ،بیش از سه ساعت طول
کشید .این منابع افزودند ،طرفین در این نشست درخصوص پارهای از مسائل منطقه و نیز روابط دوجانبه
ایران و عربستان سعودی گفتوگو کردند .به گفته این منابع ،هرچند ظریف و الجبیردر ایندیدار نتوانستند
درخصوص بسیاری از مسائل مطرح شده بهویژه مسائل مربوط به بحران در یمن و سوریه به توافق برسند
«ولیدرخصوصضرورتحلسیاسیبیشتربحرانهاواینکههیچیکازکشورهایمنطقهازخطرتروریسم
در امان نیست» ،توافق نظر داشتند .این منابع عربی افزودند ،ایرانیها به همسایگان سعودی خود اطالع دادند
کهحفظثباتمنطقهخلیجفارسوبهویژهثباتعربستاندرراستایمنافعایراناستزیراترکشهایهرگونه
بیثباتیدر منطقهدر تمام این منطقه از جملهدر ایران پراکنده خواهد شد«.
فوت 10هزار ایرانی درحوادث رانندگی طی 7ماه
گفته می شود :سازمان پزشکی قانونی از فوت 10هزار و 550تندر کشور بر اثر حوادث رانندگی ،طی
هفت ماه امسال خبرداد .به گزارش سازمان پزشکی قانونی ،این رقمدر مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
با آمار تلفات حوادث رانندگی  10هزار و  910تن 3.3 ،درصد کاهش نشان می دهد .این گزارش افزود :طی
هفت ماهه امسال از کل تلفات حوادث رانندگی هشت هزار و  88تن ،مرد و دو هزار و  462تن ،زن بودند؛
همچنین از کل متوفیات حوادث رانندگی دو هزار  804تن در محورهای دورن شهری 6 ،هزار و  898تن
در مسیرهای برون شهری 801 ،تن در جاده های روستایی و  47تن در مسیرهای نامعلوم جان خود را از
دستداده اند .براساس این گزارشدر این مدت  195هزار و  142تن نیزدر حوادث رانندگی مصدوم شدند
و به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که 139هزار و 361تن از آنان مرد و مابقی زن بودند؛ این در حالی
است که آمار مصدومان حوادث رانندگیدر مدت مشابه سال قبل 193هزار و 675تن بود که آمار مصدومان
حوادث رانندگی بر اساس آمارهای موجود هشتدهمدرصد افزایشداشته است .این گزارش افزود:در هفت
ماهه امسال استان های فارس با  887فوتی ،خراسان رضوی با  880فوتی و تهران با  764فوتی بیشترین
و استان های ایالم با  ،88کهگیلویه و بویر احمد با  105و خراسان جنوبی با  129فوتی کمترین آمار تلفات
حوادثرانندگیراداشتند.
محکومیتیکیازمدیرانسابقنهادریاستجمهوری
گفته می شود :یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری با گزارش سازمان بازرسیدر مراجع قضایی
محکوم شد .به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ،در پی عدم همکاری یکی از مدیران نهاد
ریاست جمهوری در ارایه اسناد و مدارک درخواستی هیئت بازرسی گروه ریاست جمهوری ،مجلس و
واحدهای تابع ،گزارش تخلف نامبرده توسط معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به مراجع
قضایی ارسال و وفق ماده  8قانون تشکیل سازمان بازرسی درخواست مجازات شد .به گزارش واصله پس از
صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت و رد تجدیدنظرخواهیدردادگاه تجدیدنظر استان تهران ،مشارالیه به
مجازات مندرجدر تبصره1ماده 8قانون تشکیل سازمان بازرسی محکوم شد .الزم به ذکر است برنامه بازرسی
مذکورازمعاونتسابقمراسموتشریفاتدفتررئیسجمهوربودهومدیرنامبردهبهبهانههماهنگیبامقامات
حقوقی نهاد از ارایه اسناد و مدارک درخواستی به هیأت بازرسی خودداری کرده بود.
اظهارنظرهایانتخاباتیناظرینانتخاباتممنوع!
گفتهمیشود :مرتضینبویعضومجمعتشخیصمصلحتنظامدرگفتگوباخبرآنالینگفت:کسانی
که اظهارنظر میکنند میگویند ما یک شخصیت حقیقیداریم و یک شخصیت حقوقی؛ مثال آقای یزدی
شخصیت حقیقیاش ،رئیس جامعه مدرسین است یا آیت الله جنتی یک فقیه با سابقه انقالبی است پس
این حق را به خودشان برای اظهارنظر میدهند؛ اما اینهادر عین حال عضو فقهای شورای نگهبان هستند.
وی افزوده است :به نظر من اظهارنظرهای این افراد اگرچه حرف مربوط به شخصیت حقیقی است اما در
افکارعمومی قابل تفکیک نیست .وقتی آیت الله یزدی یا آیت الله جنتی اظهارنظر میکنند ،مردم میگویند
شورای نگهبان از یک لیست یا جریان طرفداری کرد .مصلحت این است که کسانی که در نظارت یا اجرا
مسئولیتدارند،اظهارنظرنکنند.البتهسابقهایناظهارنظرهامختصشوراینگهباننیست.
دستورویژهروحانیبههیاتوزیران
گفته می شود :حسن روحانی بادستور ویژه به هیات وزیران ،هرگونه پذیرش تعهدات مالی خارجی را
صرفا با اجازه کتبی رئیس جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور و هیات وزیران (باهماهنگی رئیس جمهور)
مجازدانست.درنامهدبیرهیاتدولتبهاعضایهیاتدولت آمدهاست« :با سالم،دستور مقام محترمریاست
جمهوری در جلسه  ۱۳۹۴.۰۸.۲۷هیات وزیران به شرح زیر ابالغ می شود :کلیه دستگاههای اجرای در
پذیرش تعهدات مالی برایدولتدر قبالدولتها و اشخاص خارجی صرفا با اجازه کتبی رئیس جمهور و یا
معاوناولرئیس جمهور وهیات وزیران (باهماهنگی رئیس جمهور)اقدامکنند».
واکنشعباسجدیدیبهبرخیشایعات
گفته می شود :عباس جدیدی عضو ورزشکار شورای شهر گفت :وقتی با شایعه ضرب و شتم راننده
شخصیتوسطعضوورزشکارشورایشهرتهرانمواجهشدم،یکدلسیرخندیدمومتوجهشدم؛اینتوطئه
خزندهاینسبتبهحضورورزشکاراندرفضایسیاسیاست.اینعضوورزشکارشورایشهرخاطرنشانکرد:
ی احساس کنند؛ این 4ورزشکار
مردم به این افراد رای دادهاند و صالح نیست؛ عدهای در راستای سیاسی کار 
جای آنها را تنگ کردهاند و این موضوع واقعا آسیبرسان است.
سرقتداعشیهایقالبیدرمسیرتهرانـقم
گفته می شود :ایستگاه هاللاحمر تهران -قم ،هدف حمله مسلحانه ٥مرد خشن که خود را از اعضای
گروهداعش معرفی میکردند ،قرار گرفت .به گزارش شهروند ،این ٥مرد با تهدید اسلحه توانستند پول و یک
دستگاهآمبوالنسراسرقتکنند.ایندرحالیاستکهپسازدستگیریمتهمانمشخصشدکهداعشیها
تنها  ٥شرور تحت تعقیب بودند که با معرفی خود بهعنوان اعضای گروه داعش قصد ترساندن طعمههای
خودراداشتند.سردارعباسعلیمحمدیان،رئیسپلیسآگاهیتهراندراینبارهگفت«:متهماندستگیرشده
هیچگونهوابستگیبهگروهكداعشندارندوهمگیشرورانسابق هدارهستند».
علتانتقالپایتختداعشبهشهر«سرت»
گفتهمیشود :افزایشحمالتهواییوزمینیبهمناطقتحتکنترلگروهتروریستیداعشدرسوریهو
عراقبویژهدرشهررقهواقعدرشمالسوریهسوریهوپیشروینیروهایزمینیارتشسوریه،برخیازسرکردگان
اینگروهتروریستیراواداشتهاستتابههمراهخانوادهخودبهشهرموصلدرشمالعراقمهاجرتکنند،اماشهر
موصلنیزدرمحاصرهنیروهایعراقیاستوبهزودیحملهگستردهبرایآزادسازیاینشهرنیزآغازخواهدشد؛
بنابراینباتوجهبهاینوضعیت،جبههلیبیوبهطورمشخصشهرسرتزادگاهمعمرقذافیدیکتاتورمعدوماین
کشور به عنوان جایگزینی برایداعشدر صورت سقوط رقه و موصل جلوه گر می شود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت سوم

انجمن ام.اس قم

بدینوسیلهازكلیهاعضاءیانمایندگانقانونیآناندعوتبعملمی

آید تا در مجمع عمومی عادی نوبت سوم كه مورخ  94/9/26ساعت
15و به آدرس :هنرستان نبش کوچه 27روگذر پل بعثت انجمن ام.اس
قم تشكیل می شود حضور بهم رسانید.

همچنین یادآور می شود عالقه مندان جهت شرکت در

کاندیداتوری هیئت مدیره انجمن ام.اس استان ظرف مدت یک هفته
بعد از تاریخ درج این آگهی می توانند به دفتر مرکزی انجمن که واقع

در هنرستان نبش کوچه  27روگذر پل بعثت می باشد مراجعه و فرم

ثبت نام و تشکیل پرونده را تکمیل نمایند.

مدارک الزم :یک قطعه عکس 3*4
کپی شناسنامه و کارت ملی و آخرین گواهی تحصیلی
آگهي دعوت مجمع فوق العاده نوبت سوم

انجمن ام.اس قم
شمارهثبت883

بدینوسیله از كلیه اعضا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل

می آید تا در مجمع عمومی فوق العاده كه در مورخ  94/9/26رأس
ساعت 15و به آدرس هنرستان  ،نبش کوچه  27روگذر پل بعثت
انجمن ام.اس استان قم تشكیل میشود حضور به هم رسانید.

