عباسآخوندی:

رئیسقوهقضاییه:

همه سیاستگذاریها با نگاه کاهش
ناهنجاریهاباشد

روزنامهصبحایران

رئیس قوه قضاییه از تمامی مسئوالن و تاثیرگذاران در مدیریتهای
اجتماعی خواست تا همه سیاستگذاریها با نگاه کاهش
ناهنجاریهایاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیدرجامعهشکلبگیرد.
آیتاللهسیدابراهیمرئیسیعصرروزشنبهدرنشستهماندیشیبا
نخبگان و فعاالن در حوزه آسیب های اجتماعی گفت :من هیچ نهاد
و سازمانی را در کشور نمی شناسم ،مگر اینکه وظیفه پیشگیری از
جرم را دارد .وی افزود :به عنوان نمونهاگر دستگاههای اقتصادی به
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تولیت آستان قدس رضوی:

اگر اصالح طلبان نبودند روحانی
رئیس جمهور نبود

اینکه گفتهشود رهبری تحت فشار
قرار گرفتهاند ،جفا به ایشان است

حاضریم ببازیم
اماائتالف نکنیم

تولیت آستان قدس رضوی گفت :اینکه گفتهشود «رهبری یکسری محذوراتی دارند و نمیتوانند بگویند؛ یا رهبری تحت
فشار قرار گرفتهاند؛ ما باید راه را برای رهبری باز کنیم» این سخنان جفا به رهبری است .بنده افتخارم این است که  ۳۰سال از
نزدیکدرخدمترهبریبودمومیگویم،رهبرینهمیترسند،نهتحتفشارافکارعمومیونهتحتنفوذقرارمیگیرند،کامال
َّ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ
ور الله» هستند حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار
حساب شده عمل میکنند و مصداق ِ«ان المو ِمن ینظر ِبن ِ
فعاالن فضای مجازی سراسر کشور که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد ،اظهارداشت  :اینکه گفته میشود «ما باید
راه را برای رهبری باز کنیم» سخن صحیحی نیست ،رهبری خود به خوبی میدانند چگونه راه را باز کنند ،مااگر میخواهیم
2

باختشرافتمندانه،بهترازبُردمتحجرانهاست

باید انتخاب بین بد و بدتر را کنار بگذاریم

چراییکمشدنتعدادچهرههایتاثیرگذارمجلس
جهانگیریدراجالسشانگهای:
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ابراهیم اصغرزاده :

به فردی که از رهبری انقالبیتر بود ،باید شک کرد

نجفقلیحبیبیتشریحکرد

وزیر راه شهرسازی پرحاشیه دولت روحانی گفت  :قطعا اگر
اصالحطلبان نبودند ،آقای روحانی رئیس جمهور نبودالبته .ولی،
آنها همواره در حاشیه قدرت بودند .عباس آخوندی در گفت وگویی
اظهارداشت :در دولت دوم آقای روحانی بزرگترین مشکلی که پیش
آمد ،رقیب توانست منطق خودش را تحمیل کند و دولت دوازدهم
مرعوب منطق رقیب شد و به همین خاطر شما میبینید در دولت
دوازدهم ،منطق دولت عوض شده است .وی افزود :این موضوع از
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استمرار برجام تنها با تعادل در
اجرای تعهدات مقدور خواهد بود

معاون اول رئیس جمهوری« ،اسحاق جهانگیری» صبح
روز–شنبه-درهجدهمیناجالسنخستوزیرانسازمان
همکاری شانگهای اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران
پس از خروج آمریکا از برجام ،ضمن اعالم آمادگی خود

معاون اول رئیس جمهوری گفت :استمرار برجام تنها
با تعادل در اجرای تعهدات از سوی تمامی طرفها و
برخورداری جمهوری اسالمی ایران از مزایای اقتصادی
برجام مقدور خواهد بود.به گزارش پایگاه اطالع رسانی

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان قم :
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به اندازه کافی موشک ذخیره کردهایم
تحریمها دامن «امیرعلی اکبری» را هم گرفت
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مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان قم گفت :نانواییها موظف هستند که نان را به همان
وزن و قیمت مصوب ،توزیع کنند و نباید بابت وزن باالتر نان ،مبلغ اضاف ه دریافت کنند .عباس
جعفری اتابک در گفتوگویی ،در خصوص نظارت بر قیمت نان عنوان کرد :اولویت و تمام هم
و غم بازرسی اصناف قم ،مسئله نظارت بر قیمت نان است ،نان ،قوت الیموت عدهای از مردم
استودراینخصوصبایدنظارتکافیانجامگیردتاشاهدکمفروشییاگرانفروشینباشیم.
وی افزود :با توجه به اینکه مدت زیادی قیمت نان تغییر نکرده بود ،طبق تصمیماتی که گرفته
شد ،قیمت جدید نان از اول آبانماه به نانواییها ابالغ شد و نکته مهم این بود که در ابالغ قیمت
نان ،نام نانوایی و عاملیت آن به صورت خاص ذکر شده است که باعث میشود در این خصوص
سوءاستفادهای انجام نگیرد.مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان قم بیان کرد :طبق ابالغ
صورت گرفته ،نان سنگک با وزن 470گرم در نانواییهای دولتی با قیمت 1100تومان و در

پیام شهردار قم به مناسبت یوماهلل  ۱۳آبان

شهردار قم با صدور پیامی فرا رسیدن یومالله  13آبان روز ملی مبارزه با
استکبار و روز دانشآموز را گرامی داشت.
دکتر سید مرتضی سقاییاننژاد با صدور پیامی فرا رسیدن یومالله  ۱۳آبان
روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانشآموز را گرامی داشت.
متن پیام ایشان به شرح ذیل است:
بسمهتعالی
پنهان استکبار را در دنیای معاصر برمال ساخت.
ماهیت
 ۱۳آبان
ِ
در  ۱۳آبان ،فرهنگ استکبار ستیزی نهادینه گردید و این مقطع زمانی
به عنوان فصل مهمی از کتاب تاریخ انقالب اسالمی است که به تعبیر امام
راحل از آن می توان به زاد روز انقالب دوم نام برد.در پی تصویب کاپیتوالسیون
به عنوان برچسب جدیدی از استعمار با ادبیاتی عوام فریب و اعتراض امام
راحل ،رژیم تنها راه مقابله با ایشان را دستگیری در قم و تبعید به ترکیه
ندانست بلکه با حمله به اعتراض و راهپیمایی دانش آموزان آنان را به خاک
و خون کشید که این امر منجر به تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط

استاندار در جمع مدیرکل و معاونان اوقاف استان قم:

نانوایاننانرابهبهانهوزنبیشتر،گراننفروشند

فرماندهسپاه:
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دانشجویان پیرو خط امام گردید و این اقدام مهم منجر به ورود شوک اساسی
در حیات سیاسی استکبار شد و ماهیت پنهان استکبار در دنیای معاصر و در
عرصه روابط بین الملل برمال شد.
در این روز از کانون فتنه ها و مرکز طراحی و سناریوپردازی برای براندازی
نظام رونمایی شد و طعم تلخ شکست بر کام استکبار جهانی نشست و صدای
سیلی تسخیر النه جاسوسی آمریکا ،ملت ها را بیدار و استکبار را به وحشت
انداخت و می توان گفت که مقیاس این تحول ،ایجاد امواجی در سطح
بیداری و اراده ملت ها بود و کینه شکست در خاورمیانه در نقشه جغرافیایی
ذهن دشمنان حک و روز به روز شاهد نقش ها و فتنه های جدید برای جبران
شکستهستیم.
بی شک دانش آموزان و دانشجویان با بهره مندی و درس آموزی از کتاب آزاد
اندیشی و موفقیت های امام راحل که برخاسته از حماسه عظیم عاشوراست
بهآیندگانوجهانیاندرسعملیآموختندوتغییراتاساسیدرساحتفکر،
اندیشه و باور مردم ایران و همچنین ملت های منطقه و جهان ایجاد نمودند
اما مهم این است که باورمندی و دشمن شناسی همچنان تداوم داشته و در
سایه والیت ،اطاعت و مجاهدت ها استمرار داشته باشد.
امسال با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسالمی ،سرآغار افول آمریکا به
استقبال یوم الله ۱۳آبان میرویم.
اینجانب به نمایندگی از خادمان مردم شریف ،والیتمدار و انقالبی قم
مقدس در مجموعه مدیریت شهری ،ضمن گرامیداشت یومالله  ۱۳آبان
و شهدای این روز ،اعالم میدارد که همچون ایام تاریخساز دیگر مجموعه
مدیریت شهری ضمن حضور باشکوه و پرشور در راهپیمایی این روز بزرگ،
تجدید پیمان با آرمانهای رهبر کبیر انقالب اسالمی و حضرت امام
خامنهای(مدظله العالی) خواهد داشد و از تمام اقشار مختلف مردم به ویژه
دانشآموزان ،دانشجویان ،فرهنگیان و قشر فرهیخته و همیشه در صحنه و
حزباللهی استان قم برای حضور آگاهانه در راهپیمایی این روز و پاسخی
دندانشکن به توطئه های شوم دشمنان انقالب اسالمی دعوت به عمل
میآورم.
سیدمرتضیسقاییاننژاد
شهردارقم

شرکت مخابرات ایران – منطقه قم

اولویتبندیهابراساسنیازهایجامعهشکلبگیرد
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استاندار قم گفت :الزم است نظام اولویتبندی استفاده از موقوفات و ظرفیت خیرین بر
اساس نیازهای جامعه در سازمان اوقاف شکل بگیرد .بهرام سرمست در جمع مدیرکل و
معاونان اوقاف استان قم اظهار کرد :الزم است در مجموعه فعالیتها ،خود را محدود به
موقوفات نکنید زیرا نام این سازمان اوقاف و امور خیریه است و ظرفیت خیرین و نیکوکاران
در کشور ما بسیار زیاد است .وی افزود :استقبال مردم از کارهای خیر زیاد است ولی هنوز
شاهد ساماندهی مناسبی در این زمینه نیستیم و همین امر سبب میشود کمکها در یک
جا متمرکز شوند و به جایی دیگر نرسند .استاندار قم با تاکید بر شکلگیری نظام اولویتبندی
نیازها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد :الزم است آمایش سرزمینی در هر
استان توسط ادارات کل صورت گرفته و نیازها و کمبودها به سازمان اوقاف منتقل شود .وی
با بیان اینکه رضایتمندی از عملکرد اداره کل اوقاف استان قم وجود دارد گفت :الزم است در
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جهانگیریدراجالسشانگهای:

استمرار برجام تنها با تعادل در اجرای تعهدات مقدور خواهد بود

جمهوریت بیشتر  -مقاومت
بیشتر و کارآمدتر
اگر برجام را حداقلی میدانیم و چیز بیشتری از آمریکا
میخواهیم ،باید نگاه خودمان را متوجه داخل و توده آگاه
رأیدهنده و تأسیسگر نظام جمهوری اسالمی بکنیم و به فرمول «جمهوریت بیشتر»
روی آوریم« .برجام ،حداقل بود؛ چه برای شما و چه برای ما .اما اگر بیشتر میخواهید،
باید بیشتر هم بدهید ».روحانی همچنان که پیشتر گزینه جنگ را از روی میز اوباما جارو
کرده بود با ارائه فرمول «بیشتر در مقابل بیشتر» آرایش میز مذاکراتی ترامپ را درهم
ریخت :ترامپ با این استدالل عریان که «ایرانیها هیچگاه در میز مذاکره نباختهاند» و
«من از اول میدانستم که جان کری از پس ظریف برنخواهد آمد» میز مذاکره را به قهر
و قلدری ترک کرد.
مطابق برآوردی که وزیر خارجه رژیم صهیونیستی برای ترامپ عرضه کرد سلسله
عملیات تحریمی که ترامپ در پیامد خروج از برجام به عمل آورد برای اسرائیلیها بسی
مهمتر از خدماتی بود که او در به رسمیت شناختن اشغال جوالن و پایتخت نامیدن
قدس شریف برای اشغالگران به عمل آورد .به تعبیر دیگر در سویه وارونه این گزاره
میتوان دریافت که برجام از دید اسرائیل یک پیروزی ایرانی در میز مذاکره بود که ارزش
آن پیروزی نظامی  -میدانی اشغالگران در اشغال جوالن و جعل «پایتخت» برای رژیم
اشغالگرراپشتسرمیگذاشت.
اکنون پساز مدت کوتاهی که از ارائه فرمول ایرانی «بیشتر در مقابل بیشتر» در
سازمانملل میگذرد فرصتی بینظیر در اختیار کشورمان قرار گرفته که آن گزاره را از
آخربخوانیم:
آری ما اکنون در موقعیتی قرار گرفتهایم که چیزی به مراتب بیشتر از آنچه که برجام
فراروی منافع ملی قرار داده بخواهیم .چیزی که شایسته جایگاه ایران در جهان امروز
است .ما نمیخواهیم ایران آن جزیره محاصره شده و جدا از جهان باشد که آمریکا
بشدت طالب آن است و تحریمها و عملیات موسوم به «فشار حداکثری» را تبدیل به
پشتوانه آن جزیرهسازی کرده است.
مابهمثابهیکملتنمیخواهیمجزیرهشویم،میخواهیمایرانبمانیم.اکنونایراندر
آستانهانتخاباتمجلسدرشرایطیقرارگرفتهکهنیرومندترازهرزماندیگرایرانبماند.
ما اگر برجام را حداقلی میدانیم و چیز بیشتری از آمریکا میخواهیم ،باید نگاه خودمان
را متوجه داخل و توده آگاه رأیدهنده و تأسیسگر نظام جمهوری اسالمی بکنیم و به
فرمول«جمهوریتبیشتر»رویآوریم.
برجام بالتردید محصول حدی و درجهای از جمهوریت جمهوری اسالمی بود که
مشارکت این ملت در انتخابات  ۹۲آن را به منصه ظهور درآورد .ما اگر خواهان چیزی
به مراتب بیشتر از برجام هستیم باید برمبنای یک هماهنگی سهقوهای همه شرایط را
برای انتخاباتی به مراتب باشکوهتر ،مشارکتیتر و فراگیرتر از همه انتخاباتهای پیشین
فراهم کنیم به نحوی که قلمرو پوشش آن همه ملت با همه سالیق و سبکهای زیستی
و تنوعات فرهنگی و سیاسی را با همه کاندیداهایی که میتوانند معرف آن تنوع عظیم
ملیباشندشاملشود.رویکردتکاملیرئیسجمهوریبهانتخاباتوارائهالگویمجلس
اول ریشه در همین ضرورت انکارناپذیر مقاومت ملی در مقابل زورگویی امریکا داشت.
متأسفانه بازنمایی ضعیفی که رسانه ملی برای جایگاه انتخابات و نقش آن در ارتقای
ً
قدرتملیارائهمیکندفاقدآنرویکردتکاملیجمهورملتماستوعمدتاانتخاباترابه
سطحقطبیسازیهایکاذبوغیرضرورتقلیلمیدهد.
ً
بهعنوانمثالداستانیکهاخیرارسانهملیبرای«اتم»مونتاژکردهبودبهطرزیناشیانه
بر یک تحریف فاحش از نقش انتخابات استوار شده بود .در بخشی از این داستاننویسی
انتخاباتی اوباما را میبینیم که بخشی گزینشی از یکی از سخنرانیهایش بر صفحه
تلویزیونجمهوریاسالمیاکرانمیشود.
اوبامادراینفرازخطاببهبخشیازامریکاییهاییکهفرقمیاناحمدینژادوروحانی
را سطحی میپندارند نهیب میزند و میگوید آنها آن شیفت و تغییری را که در پیامد
انتخابات  ۹۲در سیاست ایران رخ داده نمیفهمند و دستکم گرفتهاند .نقلقول و
نمایش سخنرانی مذکور اوباما در «داستان اتم» به همین جا ختم و جمله بعدی او قیچی
میشود که در ادامه گفته بود اگرچه روحانی بخشی است از هسته سخت نظام و رویکرد
ایدئولوژیک و خصمآلود به اسرائیل و امریکا دارد اما از سوی دیگر او شوق ایرانیان برای
تغییر را نمایندگی میکند و ما به مثابه آمریکا نباید این تغییر در رویکرد مردم ایران به
تعاملجوییباجهانرانادیدهبگیریم.
ً
این بخش از همان فراز سخنان اوباما به طرزی کامال معنادار حذف میشود تا عاملیت
انتخاباتی انسان ایرانی و نحوه تأثیرگذاری تعاملجویی جهانی ایرانیان بر کاخ سفید
به محاق رود و مورد پردهپوشی قرار گیرد .در گذر از اوباما به ترامپ شاهد آن گسست
بزرگی هستیم که در نگاه به مسأله انتخابات و موضوع نمایندگی ملت ایران در آمریکا
رخ میدهد :ترامپ از همان لحظه روی کارآمدن در امتداد عملیات ضددولتی برخی
جریانهای ناآگاه داخلی ،اصل دموکراسی و انتخابات در ایران را بالمره منکر میشود و
آدمهای ترامپ این پرسش را که «بواقع چه کسانی ایران را نمایندگی میکنند» به پیش
میکشند و پاسخ آن را در بیرون از صندوق انتخابات میجویند.
دی ماه  ۹۶و در پیامد پیشبینی نشده آن خروج آمریکا از برجام درست در نقطه
تالقی و همسویی آن کمخردیهای داخلی و آن عقالنیت ضدبرجامی صهیونیستی
رخ میدهد .سخن آخر اینکه رخدادهای اخیر عراق را بنگریم و ببینیم که نا امیدی
از صندوق انتخابات چگونه میتواند مطالبات برحق مردمی را مستعد سمتگیری به
فراسویسامانهانتخاباتینماید.درایرانخوشبختانهآنائتالفاعالمنشدهمیانبرخی
جریانهایتنگنظربامنفعتجوییداخلیوهوشیاریشیطانیصهیونیستینتوانسته
امید مردم را ترور کند و مردم را از صندوق انتخابات مأیوس و برکنار سازد.
جمهوریت بیشتر و با معناتر ساختن انتخابات همچنان که در پیامد اصلی و بالفصل
آن بر عیار مقاومت ملی در داخل میافزاید در پیامد بیرونی و جهانی آن چیز به مراتب
بیشتری از دستاوردهای حداقلی برجام عاید منافع ملی خواهد کرد.
*دستیارارتباطاتاجتماعیرئیسجمهوریوسخنگویدولت
علیربیعی*

آمادگیهمیشگیایرانبرایتعاملباهمسایگان
سعیدمحمدی*

هفتهگذشتهمحمدجوادظریفوزیرامورخارجهایرانگفت«:ماهمیشهآمادههستیم
که با کشورهای همسایه خود تعامل و گفت و گو داشته باشیم ».بارها چنین اظهارات
صمیمانه ای در قبال همسایگان ،به ویژه در روزهایی که خاورمیانه شاهد تحوالت و
ناآرامیهای خشونتبار بوده ،از زبان مقامات ارشد کشور جاری شده است .ایران با علم
به اینکه حوادث ناگوار منطقهای تماما ناشی از حضور و دخالت های بیگانگان در منطقه
است ،خواهان تعامل و همکاری با همسایگان بوده است تا دست بیگانگان را از منطقه
کوتاه کند .بیگانگان همیشه دنبال ایجاد و گسترش تفرقه و بحران در منطقه بودهاند
تا از آب گل آلود ،ماهی خود را صید کنند .آنها طی سالهای گذشته در راستای پروژه
تغییر و ایجاد خاورمیانه بزرگ ،گروههایی را چون القاعده ،طالبان ،داعش و سازمانهای
افراطی دیگر بوجود آوردهاند تا به اهداف نامشروع خود دست یابند .مقامات آمریکایی
از جمله ترامپ بارها به ایجاد این گروههای افراطی اعتراف کردهاند .این گروهها همه
تاریخ مصرف داشته و پس از پایان ماموریتشان یا رهبرانشان توسط آمریکا از بین رفته و
یا با تغییر نام ،ماموریت جدیدی را برای آمریکا شروع کردهاند .القاعده ،بارزترین گروه در
این زمینه است که عالوه بر افغانستان ،در کشورهای دیگر هم از خدمات آن بهرهبرداری
شده است .برخی از کشورهای منطقهای هم با حمایت کالن مالی و معنوی از چنین
گروههای تروریستی ،در پیشبرد پروژههای ناامن سازی ،سهم زیادی داشتهاند .آنچه
موجب حمایت برخی از کشورهای منطقهای از چنین گروههای تروریستی شده،
جاهطلبی رهبران بیتجربه و جوان آنها بوده است که موجب گسترش خشونت و قربانی
شدن مردم کشورهای مختلف از جملهسوریه،عراقو یمنشده است .در پارهای از موارد،
نیز سیاست ایرانهراسی دشمنان منطقه موجب شده است که رهبران این کشورها به
بیراهه برفته و مطابق با دیکتۀ کشورهای غربی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل
کنند .در هر صورت ،به نظر میرسد که منطقه از بحران ،ناامنی ،خونریزی و فقر ناشی
از جنگ و تحریمهای آمریکا و همپیمانان آنها ،اشباع شده و تحمل درد و رنج مضاعف را
ندارد .در چنین شرایطی مناسب است که ساکنان ،وارثان و رهبران منطقه ضمن توجه به
این نکتۀ مهم که با کاشت باد ،باید طوفان درو کنند ،به دعوتهای خیرخواهانه و مکرر
ایران پاسخ مثبت داده و منطقه را بیش از این به ورطۀ ناامنی و خونریزی نکشانند .ناامنی
به نفع هیچ یک از کشورهای منطقه نیست و گسترش هر چه بیشتر آن ،موجب ضرر و
زیان سنگین همه خواهد شد .به خاطر داشته باشیم که مردم منطقه ما ضمن تنوع در
دین ،فرهنگ و قومیت ،منافع مشترکی دارند و مستحق زندگی آرام و دوستانه در کنار هم
هستند .درد و رنج مردم هر یک از کشورهای منطقه ،برای کشورهای دیگر ناراحت کننده
است و نباید بی ثباتی یا خونریزی در کشوری موجب خوشحالی دیگران شود .همانطور که
سعدی شیرین سخن می گوید« :چو عضوی به درد آورد روزگار ،دگر عضوها را نماند قرار»،
ایران از درد و رنج مردم منطقه بهویژه در سوریه ،عراق و یمن ،رنج میبرد و بهدنبال کاهش
تمامی درد و رنجهای مردم منطقه است .این مهم ،با مشارکت تمامی کشورهای منطقه،
تحققپذیر است و راه وصول به آن هم مشخص میباشد .کنار گذاشتن جاهطلبیها و دنبال
نکردن سیاستهای بیگانگان ،اولین گام موثر در این مسیر خواهد بود؛ مشارکت تمامی
ِ
کشورها در ترتیبات صلحآمیز و اطمینان ساز ،گام دیگری در این زمینه خواهد بود .گفت
وگو میان کشورها باب برقراری اینگونه ترتیبات را میگشاید .بر اساس چنین باوری است
که مقامات ایران صمیمانه و بارها به همه دولتمردان و همسایگان اعالم کردهاند؛ آغوش
ایرانیان برای کشورهای منطقه باز است و آماده گفت و گو و تعامل با تمامی کشورهای
همسایه ،برای توسعه فضای برادری و اعتماد ساز بوده و از هر اقدامی که به کاهش تنش
و رسیدن به تفاهم میان کشورهای منطقه منجر شود ،استقبال میکند .امید این که
همسایگانمان به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس به این نکته واقف شوند که برقراری
امنیت در منطقه ،وظیفه کشورهای منطقه است و چنانچه به دنبال صلح ،ثبات و آرامش
باشند ،هیچگاه دوست و همکاری بهتر از ایران پیدا نمیکنند.
کارشناسسیاسی

معاون اول رئیس جمهوری گفت :استمرار برجام تنها
با تعادل در اجرای تعهدات از سوی تمامی طرفها و
برخورداری جمهوری اسالمی ایران از مزایای اقتصادی
برجام مقدور خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس
جمهوری« ،اسحاق جهانگیری» صبح روز – شنبه -در
هجدهمین اجالس نخست وزیران سازمان همکاری
شانگهای اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران پس از
خروج آمریکا از برجام ،ضمن اعالم آمادگی خود برای
ادامه گفتوگوها با طرفهای دیگر برجام ،پس از یکسال
روند توقف اجرای تعهدات هستهای را طبق برجام آغاز و
اعالم داشته است ،در صورت عمل طرفهای مقابل به
تعهدات خود ،اجرای تعهدات هسته ای خود را وفق برجام
ً
مجددا از سر خواهد گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه جمهوری
اسالمیایرانجایگاهویژهایبرایهمکاریهایمنطقهای
قائل است ،تصریح کرد :از آنجایی که سازمانهای منطقه
ای نقش مهمی در پیشبرد رویکرد چند جانبهگرایانه
در نظام بین الملل دارند ،سازمان همکاری شانگهای
میتوانددراینمسیرپیشگامباشد.
جهانگیری ضمن قدردانی از مردم و دولت ازبکستان
برایمیزبانیوبرگزاریهجدهمیناجالسنخستوزیران
سازمان همکاری شانگهای بیان کرد :جهان ما با مسائل
پیچیده ،جدید و خطیری روبروست .نظام جهانی ناگزیر
است در مواجهه با مسائل نوظهور اقلیمی ،بین المللی و
منطقهایبرپایهچندجانبهگراییوهمکاریهایمشترک
کلیه اعضای جامعه جهانی عمل کند و ضرورت دارد
همه کشورها براساس مسئولیت خود برای حفظ صلح
و امنیت و نظم پایدار بینالمللی در مقابل هرگونه اقدام
یکجانبهگرایانهمقاومتکنند.
وی افزود :جمهوری اسالمی ایران جایگاه ویژه ای برای
همکاری های منطقه ای قائل است .از آنجایی که سازمان
های منطقه ای نقش مهمی در پیشبرد رویکرد چند
جانبه گرایانه در نظام بین الملل دارند ،سازمان همکاری
شانگهای می تواند در این مسیر پیشگام باشد.
جهانگیری تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران
همکاریهای منطقهای و بینالمللی را برای مبارزه با
تروریسم و تضمین صلح و امنیت بینالمللی حائز اهمیت
میداند و بر مقابله جمعی با این پدیده مجرمانه تأکید دارد
و تعهد مبارزه با تروریسم و تالش برای دستیابی به جهانی
عاری از خشونت و افراطی گری را محصول خواست ملت
خودمیداند.
به سمت تجارت آزاد منطقهای
حرکت خواهیم کرد
معاون اول رئیس جمهوری گفت :دولت جمهوری
اسالمی ایران متأسف است که تحت تأثیر سیاستهای
زورگویانه دولت آمریکا برخی سازمانهای رسمی و موثر
در مبارزه با تروریسم در کشورهای مستقل در معرض اتهام
ناروای تروریستی بودن قرار میگیرند و مشمول معیارهای
دوگانه در سیاستهای مبارزه با تروریسم میشوند.
وی افزود :برجام یک الگوی کارآمد و موفق دیپلماسی
چندجانبه است که در چارچوب مذاکرات دشوار و طوالنی
ایران با شش قدرت موثر جهان به نتیجه رسید و قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز پشتوانه آن

شد اما دولت فعلی آمریکا در اقدامی بیسابقه از توافقنامه
برجام خارج شد و درصدد برآمد که با اعمال تحریم
های مالی ،بانکی ،قوانین داخلی و تکنولوژی خود ،راه
همکاری اقتصادی تمامی کشورهای جهان از جمله
اعضای متعهد به برجام را به روی ایران ببندد.
جهانگیری خاطرنشان کرد :اقدامات زورمدارانه و یک
جانبه آمریکا در اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت
ایران ،مصداق بارز تروریسم اقتصادی و نقض فاحش
اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است و از
این رو جامعه بینالمللی در این زمینه مسئولیت دارد.
جمهوری اسالمی ایران پس از خروج آمریکا از برجام،
همواره ضمن اعالم آمادگی خود برای ادامه گفتوگوها با
طرفهای دیگر برجام ،پس از یکسال روند توقف اجرای
تعهدات هستهای را طبق برجام آغاز و اعالم داشته است،
در صورت عمل طرفهای مقابل به تعهدات خود ،اجرای
ً
تعهدات هسته ای خود را وفق برجام مجددا از سر خواهد
گرفت .معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد :بدیهی
است استمرار برجام تنها با تعادل در اجرای تعهدات از
سوی تمامی طرف ها و برخورداری جمهوری اسالمی
ایران از مزایای اقتصادی برجام مقدور خواهد بود.
وی گفت:امنیت دریانوردی به عنوان اصل شناخته
شده حقوق بین الملل ،همواره مورد تأکید جمهوری
اسالمی ایران بوده است .نظام دریانوردی در تنگه هرمز
بر پایه «عبور بی ضرر» کلیه شناورها ،بدون تبعیض بوده و
جمهوری اسالمی ایران هرگونه اقدام الزم جهت حفاظت
از امنیت این تنگه و حراست از مرزهای آبی خود را جزو
حقوق حاکمیتی خود میداند و هرگونه اقدام در جهت
امنیتیسازی دریانوردی آزاد را نمی پذیرد.
طرحصلحهرمز،فرصتیبرایدستیابی
به صلح پایداراست
معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت :طرح ابتکاری
"صلح هرمز" که توسط رییس جمهوری اسالمی ایران
در اجالس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه
گردید ،فرصت مناسبی برای دستیابی به صلح پایدار،
همکاری و مشارکت جمعی کشورهای منطقه ،تضمین
امنیت انتقال انرژی و کشتیرانی و تبادالت تجاری جهان با
منطقهاستکهانتظارحمایتجامعهبینالمللیوسازمان
های منطقهای از این طرح را داریم.
جهانگیری یادآورشد :جمهوری اسالمی ایران بر این

باور است که راه توسعه و رفاه کشورهای منطقه از مسیر
همکاریهای اقتصادی و تجاری میگذرد و ایران آماده
است با ابتکارات منطقهای در این زمینه همکاری الزم را
داشتهباشد.
وی اظهار داشت :موقعیت جغرافیایی ایران امکان
اتصالترانزیتیکشورهایمختلفدرغربوشرقوشمال
و جنوب را فراهم میسازد و ما عالقمندیم از این موقعیت
راهبردی برای کمک به توسعه پایدار و رشد کشورمان و
همگراییاقتصادیسایرکشورهایمنطقهبهبهتریننحو
استفادهکنیم.
معاون اول رئیس جمهوری افزود :در همین راستا با
سرمایه گذاری های عظیم ،کریدورهای مختلف حمل و
نقل و ترانزیت جادهای و ریلی نظیر کریدور شمال – جنوب،
کریدور خلیج فارس – دریای سیاه ،کریدور شرق ایران با
محوریت توسعه بندر چابهار ،کریدورهای جادهای و ریلی
مصوب اکو و همچنین کریدورهای هوایی برای تسهیل
حملونقلترانزیتیایجادشدهاست.
وی گفت :اخیرا موافقتنامه موقت ترتیبات تجارت آزاد
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا رسیده
است که با اجرایی شدن مرحله اول آن ،ترتیبات تجارت
ترجیحی بین ایران و اعضای اتحادیه برقرار میشود و در
آیندهای نزدیک به سمت تجارت آزاد منطقهای حرکت
خواهیم کرد .معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد:
تعامل و مشارکت جمهوری اسالمی ایران در چارچوب
سازمان همکاری شانگهای موجب تقویت این ائتالف
بینالمللی برای ارتقاء صلح و همزیستی پایدار و کسب
و خلق فرصتهای جدید توسعه و ارتقاء سطح آسایش و
رضایت مردم کشورهای عضو و جهان میشود.
جهانگیری گفت :موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک
جمهوری اسالمی ایران و پتانسیل ممتاز آن در منابع
انسانی و مادی بویژه انرژی عناصری موثر و اعتباربخش
به هر گونه همکاری و ائتالف بینالمللی و تأمین منافع
مشترکاست.
معاون اول رئیس جمهوری در پایان سخنرانی خود ،به
خاطر مهماننوازی گرم در هجدهمین اجالس نخست
وزیران سازمان همکاری شانگهای که در تاشکند پایتخت
ازبکستان برگزار شد از دولت و ملت دوست و برادر
ازبکستان و همچنین «عارف اف» نخست وزیر این کشور
تشکرکرد.

رئیسقوهقضاییه:

همه سیاستگذاریها با نگاه کاهش ناهنجاریها باشد

رئیس قوه قضاییه از تمامی مسئوالن و تاثیرگذاران در مدیریتهای اجتماعی خواست
تا همه سیاستگذاریها با نگاه کاهش ناهنجاریهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در
جامعهشکلبگیرد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصرروز شنبه در نشست هم اندیشی با نخبگان و فعاالن در
حوزه آسیب های اجتماعی گفت :من هیچ نهاد و سازمانی را در کشور نمی شناسم ،مگر
اینکه وظیفه پیشگیری از جرم را دارد.
وی افزود :به عنوان نمونه اگر دستگاههای اقتصادی به درستی عمل نکنند چه بسا با
یک تصمیم نادرست میلیونها چک بالمحل صادر شود که مشکالت بسیاری ایجاد می
شود و بخشی از آنان به قوه قضاییه مراجعه میکنند.وی با تاکید بر ارتباط دستگاه قضایی
با دانشگاه ادامه داد  :این ارتباط در حوزه نظارت و قضاوت مورد تاکید است .با توجه به
وظيفهایکهقانوناساسیبرایقوهقضائیهدرحوزهپیشگیریازوقوعجرممشخصکرده
است ،حتما این ارتباط می تواند تاثیر گذار باشد تا یک کار علمی و با اتقان بیشتری انجام
شود ،هر چه کار متقن تر باشد اثر بخش تر خواهد بود .آیت الله رئیسی تصریح کرد :آنچه
برای همه ما روشن است ،این است که اصل آسیبهای اجتماعی یک واقعیت انکارناپذیر
است و دور از هرگونه سیاه نمایی باید واقعیات را دید و واقع نگر بود ،در این قضیه خوش
بینی و بدبینی و نه افراط و تفریط نباید داشت باید واقعیات را دید و آسیب شناسانه عمل

کرد ،ما سخن از بحران نداریم و سخن از یک آسیب داریم .وی ادامه داد :حتی کسی که
آسیب او تبدیل به جرم میشود و ناگزیر باید در دادگاه محاکمه و به عنوان مجرم در زندان
نگهداری شود ،از این به بعد به عنوان یک آسیب دیده اجتماعی با او برخورد میشود ،باز
اجتماعی کردن این فرد مهم است ،لذا نگاه ما در این حوزه نگاه کامال اسالمی و ترمیمی
خواهد بود ،زندان محل بازاجتماعی کردن و بازسازی کردن افراد است و زندانهای ما
باید اینگونه باشد .آیت الله رئیسی در بخشی از اظهاراتش در این نشست گفت :هیچ
دستگاهی را در کشور نمیشناسم مگر اینکه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب را در
جامعه عهده دار باشد .وی در بیان مصداقی افزود :اگر دستگاههای اقتصادی ،تصمیم
سازی و تصمیم گیری درستی در حوزه مسائل اقتصادی نداشته باشند به میلیونها
چک بالمحل تبدیل میشود که یک بخش آن به دستگاه قضایی وارد و بخشی دیگر به
بحران اجتماعی ،اقتصادی و مشکل در بازار تبدیل میشود .آیت الله رئیسی با اشاره به
دستگاههاییکهنقشفرهنگسازیوالگوسازیرادرجامعهبرعهدهدارند،بهاهمیتبحث
تربیت اشاره کرد و بیان داشت :آموزش و پرورش ،صدا و سیما و دستگاههای فرهنگساز
و تبلیغی از جمله نهادهای موثر در این حوزه هستند دستگاههای مجری و سیاستگذاران
بایدتوجهکنندکههمهسیاستگذاریهاواقداماتبانگاهکاهشناهنجاریهایاجتماعی
و اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد.

فرماندهسپاه:

به اندازه کافی موشک ذخیره کردهایم

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت:فقط
به موشکها تکیه نداریم هرچند به اندازه کافی و بیش از
نیاز ذخیره کرده ایم؛ هدف های ما مشخص و روشن و
ً
نیروهای ما هم کامال آماده و مهیا هستند.
سردار سرلشکر پاسدار «حسین سالمی» روز شنبه در
آیین رونمایی از دیوارنگارههای النه جاسوسی آمریکا
اظهار داشت :حقیقت این است که آمریکا را دوقطبی
ً
متضاد و متناقض می توان توصیف کرد .شخصیت کامال
تضادگونه که در اکثر جنگهای بزرگ جهان و در تمام
جنگهای  ۴۰سال گذشته در منطقهای که آن را جهان
اسالم مینامند آمریکا یا مستقیم یا با واسطه نقش اول را
ایفا کرده است.
وی بیان کرد :در طول حیات سیاسی آمریکا؛ بیش از
 ۸و نیم میلیون کشته حاصل مداخالت نظامی این کشور
در شرق و غرب عالم است از جنگهای با مکزیک گرفته
تا جنگ در شرق دور ،جنگ در خاورمیانه ،جنگ های
جهانی اول و دوم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی عنوان کرد:
در حالیکه آمریکا بزرگترین صادر کننده سالح در جهان
و اصلیترین طرف شرکتکننده در جنگهای کوچک و
بزرگ است اما روی کاغذ و در گفتار مقام هایآمریکایی از
امن شدن جهان سخن می گوید.
سالمی تصریح کرد :واقعیتهای روی زمین نشان

میدهد که درون ذهن مقامات آمریکایی چیزی جز ایجاد
ظرفیت برای انهدام سیاره زمین وجود ندارد .در حالی که
آمریکاییها از مقابله با توسعه سالحهای کشتار جمعی
سخن میگویند اما نخستین رژیم و کشوری است که به
سالحهایهستهایدستیافت.
فرمانده کل سپاه پاسداران اضافه کرد :تنها کشوری
که در ماه اوت  ۱۹۴۵دوبار از سالح هستهای استفاده
کرد و صدها هزار نفر را در کسری از ثانیه کشت .آیا
چنین کشوری که قدرت انهدام چندین بار کره زمین را
با سالحهای هسته ای در اختیار دارد میتواند در این
تناقض زندگی کند که مقابله کننده با توسعه سالحهای
هستهای باشد در حالی که آمریکا جهان را به ظرفیت
ویران شدن تهدید می کند می تواند مانع از گسترش
انرژیهای صلح آمیز هسته ای برای سایر کشورها از
جمله ایران باشد؟ وی گفت :آمریکا درحالی از حقوق
بشر سخن می گوید که در همه نقاط دنیا این حقوق را
نادیده میگیرد و به این حقوق حمله میکنند .آیا حمله
به عروسیها در افغانستان و هجوم شبانه نیروهای نظامی
آمریکا به خانههای مردم عراق در نیمههای شب و لرزان
کردن قلبها و دستهای کودکان این حقوق بشر است؟
آمریکاییهادرفلسفههایسیاسیشان
شکستخوردند
سالمی ادامه داد :مکانیزمهای تبدیل موفقیت های

نظامی به منفعت اقتصادی و سیاسی در دستگاه تصمیم
گیری آمریکا کارکرد خود را از دست داده است .در جهان
مرسوم بوده است که دیگران هزینه میکردند آمریکایی
ها منفعت می بردند .امروز عکس این حالت اتفاق
میافتدآنها هزینه میکنند اما دشمنان آمریکا از موفقیت
های آنها بهره برداری میکنند ،اینها همه به شکل گیری
آن مارپیچ نزولی در قدرت آمریکا کمک کرده است.
وی اضافه کرد :آمریکاییها درفلسفههایسیاسیشان
شکستخوردند،چرا؟فلسفهسیاسیآمریکامبتنیاست
بر غارت ثروت های مادی و معنوی کشور ها برای برتری
یابی قدرت آمریکا در جهان ،چنین فلسفهای دشمن ساز
است قدرت ساز نیست .تولید مقاومت می کنند ،مقاومت
ها امروز در مقابل آمریکاییها سازماندهی و شکل یافته
هستند .فرمانده کل سپاه یادآور شد :شما با تندیس های
زندهمقاومتدرنقاطمختلفآشناهستید.مقاومتسیال
و در حال حرکت است و مرزهای خود را گسترش میدهد.
قدرت تولید مخاطرات ناشناخته علیه آنها باال رفته است.
سرزمین ها ناامن و پرهزینه اند.
سالمی گفت :دیگر آنها نمی توانند یکسویه فقط هزینه
از دیگران و منافع از آنها باشد که این به فلسفه سیاسی آنها
بر می گردد .به نبود یک عقل سیاسی ،زوال تدبیری که
بینمنافعسیاسیوقدرتنظامیبتواندارتباطیمنطقی
و درست برقرار کند.

قائممقامشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمی:

مراسم یوماهلل  ١٣آبان در هزار شهر و شهرستان برگزار میشود
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور
اظهار کرد :یوم الله  ۱۳آبان ماه  ،روز تجلی مقاومت و
استکبارستیزیاست.
نصرتالله لطفی صبح دیروز در یک نشست خبری در
تشریح برنامه های راهپیمایی ۱۳آبان تصریح کرد  :مردم
ایران در طول این سال ها در رفتار و عملکرد خود اثبات
کردهاند که راه حفظ عزت کشور  ،مقاومت تمام عیار در برابر
استکباراست.
وی ادامه داد :شاهد این هستیم سال به سال حضور
اقشار مختلف مردم در راهپیمایی  ۱۳آبان پررنگ می شود
و این راهپیمایی دیگر فقط معطوف به حضور دانشآموزان
نیست.
لطفی با بیان این که دشمنی آمریکا با ایران  ،ماهوی و
محتوایی است و آنها با اصل جمهوری اسالمی که استکبار
ستیز است مشکل دارند ،خاطرنشان کرد  :درواقع دشمنی
آنها با ایران اسالمی  ،راهبردی است نه تاکتیکی .
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور
همچنین اعالم کرد  :راهپیمایی  ۱۳آبان امسال با شعار«

استکبار ستیزی و مقاومت اسالمی  ،سرآغاز افول و
فروپاشی آمریکا » برگزار میشود .
وی ادامه داد  :راهپیمایی  ۱۳آبان ماه در هزار شهر و
شهرستان کشور برگزار میشود .
لطفی با بیان این که  ۱۵۰خبرنگار  ،عکاس و تصویربردار
رسانههای خارجی مراسم  ۱۳آبان ماه را پوشش خبری
میدهند ،خاطرنشان کرد ۲۵۰۰ :خبرنگار  ،عکاس و
تصویربردار رسانههای داخلی نیز این راهپیمایی را در
سراسر کشور پوشش خبری میدهند .
وی افزود  :سخنران راهپیمایی  ۱۳آبان ماه در تهران ،
امیرسرلشگرموسویفرماندهارتشجمهوریاسالمیایران
است .
لطفی تصریح کرد  :به روال هر سال  ،فردا نمایندگانی
از دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت  ۱۳آبان با مقام
معظم رهبری دیدار می کنند .
وی خاطرنشان کرد  :مراسم  ۱۳آبان در تهران ساعت
 ۹:۳۰در مقابل النه جاسوسی «سفارت سابق آمریکا در
تهران » برگزار می شود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در ادامه
نشست خبری خود در ادامه با بیان اینکه در راهپیمایی
 ۱۳آبانماه در تهران بیانیههای دانشجویی و دانشآموزی
قرائت خواهد شد و در پایان مراسم قطعنامه سراسری این
مراسم خوانده خواهد شد ،ادامه داد :در صبح روز دوشنبه
 ۱۳آبانماه به صورت همزمان در  ۱۱۰هزار مدرسه در
سراسر کشور زنگ ملی مبارزه با استکبار جهانی نواخته
خواهدشد.
لطفیهمچنینبابیاناینکهنمایشگاهعکسیباموضوع
استکبارستیزی و یومالله  ۱۳آبان در محل النه جاسوسی
برگزار خواهد شد ،اظهار کرد :ورود برای عموم جهت بازدید
از این نمایشگاه آزاد است.
این مقام مسئول در شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
با دعوت از اقشار مختلف مردم برای شرکت در راهپیمایی
 ۱۳آبانماه گفت :این مطالبه جدی وجود دارد که در این
مراسم شاهد حضور گستردهتر مدیران و مقامات کشوری و
لشگری باشیم ،چرا که روز  ۱۳آبانماه یکی از یومالله مهم
در کشور است.

نجفقلیحبیبیتشریحکرد

چرایی کم شدن تعداد چهرههای
تاثیرگذارمجلس
یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :بازنشسته شدن چهرههای شناخته شده اول
انقالب و جایگزین نشدن آنها با چهرههای جدید ،وجود مشکل در قانون و همچنین
کژکارکردی احزاب موجب شده است که تعداد چهرههای تاثیرگذار در مجلس شورای
اسالمی کاهش یابد .نجفقلی حبیبی  ،درباره علل کاهش تعداد نمایندگان تاثیرگذار و
مهرههای کلیدی در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :چهرههایی که در اول انقالب
خود را به مردم معرفی کرده و مردم هم به آنها اعتماد کردند در طول گذر زمان به دالیل
مختلفیازجملهبازنشستهشدنکناررفتند،اماچهرههایجدیدتربیتنشدهوجایگزین
ن گذشته
آنها نشدند یعنی سرمایه گذاری کافی برای تربیت چهرههای تاثیرگذار در سالیا 
انجام نشده است .وی ادامه داد :یکی دیگر از عوامل موثر فعالیت جریانهای سیاسی
است.آنهامیتوانندبااعمالقدرتخوداجازهندهندکسانیکهبااندیشههایآنهامخالف
هستند وارد انتخابات شوند .یک مشکل دیگر این است که ما اجازه ندادیم احزاب به شکل
درستی در کشور شکل بگیرند .جریانی در ابتدای انقالب وارد حزب جمهوری اسالمی
شد و با فعالیت خود فیتیله این حزب را پایین کشید ،همین جریان هنوز هم قبول ندارد
که احزاب باید در کشور نقش آفرین باشند آنها دنبال سازماندهی جامعه نبوده و بیشتر
با جامعه تودهای موافق هستند .این فعال سیاسی در ادامه با بیان اینکه افراد در حزب
میتوانند تواناییهای خود را ارتقا داده و به وسیله حزب به مردم معرفی شوند ،خاطرنشان
کرد :البته قضیه پیچیده است؛ از یک سو حزب میتواند افراد را تربیت کند ،برای اداره
کشور برنامه ارائه کرده و بر فعالیت اعضای خود نظارت کند و واسطهای میان جامعه و
حکومت باشد ،اما از سوی دیگر حزب هم میتواند با کژکارکردی ،قدرت طلب و سهم خواه
شود و این چنین افراد شایسته توسط حزب کنار گذاشته شوند .حبیبی همچنین تصریح
کرد :در حال حاضر مشاهده میکنیم هر دو سه نفر با هم یک حزب تشکیل دادند که
هیچ نفوذ و اهمیتی در جامعه ندارد .تشکیل حزب در کشور ما با یک سازماندهی فکری
مستدلانجامنمیشودواحزابکوچکهمحاضرنیستندبایکدیگرادغامشوند.کسانی
کهادعایفعالیتحزبیدارند،قواعدکارحزبیرابلدنیستندورفتارهایسیاسیمنطقی
پیش نمیگیرند و قدرت طلبی و سهم خواهی را دنبال میکنند؛ در واقع این افراد به نام
حزب تمایالت قدرت طلبانه خود را پیش میگیرند .عدهای هم در این بین خودشان
میآیند که احزاب قدرتمند شکل نگیرد زیرا مخالف تحزب در کشور هستند .این عضو
شورایمرکزیانجمناسالمیمدرسیندانشگاههادرپایانبااشارهبهاشکاالتموجوددر
قانونخاطرنشانکرد:شوراینگبهانبانظارتاستصوابیخودمانعحضورافرادشناخته
شده و موثر در مجلس میشود .من امیدوارم با همت باالی مردم و مسئوالن و شورای
نگهبان در این دوره محدودیتها کمتر شود و چهرههای ارزنده هم تالش بیشتری کنند تا
مردم آنها را بشناسند و آنها را به عنوان نماینده خود انتخاب کنند.
تولیت آستان قدس رضوی:

اینکه گفتهشود رهبری تحت فشار قرار
گرفتهاند ،جفا به ایشان است
تولیت آستان قدس رضوی گفت :اینکه گفتهشود «رهبری یکسری محذوراتی دارند و
نمیتوانند بگویند؛ یا رهبری تحت فشار قرار گرفتهاند؛ ما باید راه را برای رهبری باز کنیم»
این سخنان جفا به رهبری است .بنده افتخارم این است که  ۳۰سال از نزدیک در خدمت
رهبری بودم و میگویم ،رهبری نه میترسند ،نه تحت فشار افکار عمومی و نه تحت نفوذ
ْ
ُ
قرار میگیرند ،کامال حساب شده عمل میکنند و مصداق ِ«ا َّن ال ُم ْو ِم َن َی ْنظ ُر ِب ُن ِور الله»
هستند .حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار فعاالن فضای مجازی سراسر
کشور که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد ،اظهارداشت  :اینکه گفته میشود «ما
باید راه را برای رهبری باز کنیم» سخن صحیحی نیست ،رهبری خود به خوبی میدانند
چگونه راه را باز کنند ،ما اگر میخواهیم عاقبت به خیر شویم باید پشت سر رهبری بدون
فاصله حرکت کنیم و گام در جای گام رهبری بگذاریم و همان راهی که رهبری رفتهاند،
برویم و زاویه نگیریم .تولیت استان قدس رضوی در ادامه با اشاره به تأکیدات و هشدارهای
رهبر معظم انقالب نسبت به نفوذیها ،گفت :رهبر معظم انقالب در این چند سال اخیر
بارهانسبتبهنفوذیهاهشداردادهاند،البتهمتأسفانهآنگونهکهبایدبهآنپرداختهنشده
است .وی افزود :اینگونه نیست که نفوذی حتما با آرم و نشان مشخصی باشد ،ممکن
است نفوذی لباس روحانی بر تن یا چفیه برگردن بیاندازد و محاسن داشته باشد ،ممکن
هم هست که با ریش تراشیده و کروات ظاهر شود ،نفوذی در هر لباسی میتواند باشد.
باید مراقب نفوذیها باشیم ،آنها ابتدا تالششان نفوذ به جریانهای انقالبی است .حجت
االسالم والمسلمین مروی در خصوص راههای شناخت نفوذیها گفت :ما برای شناخت
نفوذی معیار داریم ،اگر کسی از رهبری انقالبیتر است باید به او شک کرد ،اگر کسی با
یک فاصله و زاویه زیادی از رهبری حرکت میکند باید به او هم شک کنیم ،رهبری معیار
است.
احمدتوکلی:

عقالنیاستکهقالیبافسرلیستاصولگرایانشود
یکفعالسیاسیاصولگراگفت:عقالنیاستکهدآقایقالیبافسرلیستاصولگرایان
در انتخابات مجلس شود زیرا چهرهای شناختهشده است و مردم تهران به او رأی میدهند.
احمد توکلی ،اظهارداشت :باتوجه به کارنام ه مثبت قالیباف ،این شخصیت سیاسی
میتواند میتواند در مجلس مؤثر عمل کند.وی در تحلیل قطعیتیافتن حضور قالیباف
در انتخابات مجلس گفت« :کارنامه آقای قالیباف مملو از نقاط درخشان است و وقتی این
کارنامه را ارزیابی میکنیم ،در مییابیم که در مجموع او لیاقت نمایندگی تهران را دارد .او
در سطح عالیترین رجال سیاسیمذهبی حال حاضر کشور است و به دلیل آنکه نگاهی
کالن به اداره کشور دارد به شدت برای نمایندگی مجلس مناسب است و تصور میکنم
مردم هم آقای قالیباف را مناسب ببینند و به او رأی بدهند» .توکلی در پاسخ به این پرسش
که آیا اصولگرایان بر سرلیستی او به اجماع میرسند یا خیر ،اظهار کرد« :عقالنی است که
سرلیست شود زیرا چهرهای شناختهشده است و مردم تهران اگر برخورد سیاسی نکنند به
او رأی میدهند زیرا از چنین شخصیتیهایی خوششان میآید».
باتصویبشورایعالیهماهنگیاقتصادی؛

واردات کاالهای دارای مشابه داخلی ممنوع شد
سخنگویدولت گفتکباتصویبشورایعالیهماهنگیاقتصادی،وارداتکاالهایی
که امکان تولید داخل آن وجود دارد ،ممنوع شد .علی ربیعی در گفتگو با بخش خبری
 ۱۴سیما ،با اشاره به تصمیمات نشست امروز شورایعالی هماهنگی اقتصادی با حضور
سران سه قوه ،گفت :این تصمیم با هدف حمایت از توان تولید داخلی ،حفظ اشتغال
و افزایش توان رقابت پذیری تولیدکنندگان اتخاذ شده است که پیام بسیار خوبی برای
تولیدکنندگان داخلی است .سخنگوی دولت تصریح کرد :بر اساس همین تصمیم
مقرر شد به منظور حفظ پیمانهای تجاری دو و چند جانبه با دیگر کشورها ،واردات ما
صرفا از تولیدات کشور مبدا انجام شود و صادرات مجدد از این کشورها به داخل ممنوع
خواهد بود .آقای ربیعی ،با بیان اینکه در خصوص ادامه بررسی اصالح ساختار بودجه
در شورایعالی هماهنگی اقتصادی امروز نوبت به بررسی سیاستهای مالیاتی رسید،
گفت :در حال حاضر به طور متوسط شش درصد و با در نظر گرفتن شرکتهای دولتی و
تامین اجتماعی سر جمع فقط ۱۴درصد از تولید ناخالص داخلی از نظام مالیاتی تامین
میشود که این رقم اصال قابل قبول نیست ،لذا در نشست امروز راهکارهای اصالح نظام
مالیاتی بررسی شد .سخنگوی دولت ،افزود :در این نشست تاکید شد که اصالح نظام
مالیاتی با جهت گیری دفاع از طبقات پایین اجتماعی و حمایت از تولید انجام شود،
همچنین در این جلسه اشکالتی به طرح پیشنهادی مطرح و ادامه مباحث به جلسه
بعد موکول شد.
معاونارتباطاتدفتررئیسجمهوری:

توصیف "پرتگاه تعطیلی" در تضاد با
روایت رهبری است
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر
نوشت :توصیف "پرتگاه تعطیلی" توسط وطن امروز ،توصیفی از امروز ایران است که به
روشنی در تضاد با روایت مقام معظم رهبری از شکست کارزار فشار حداکثری است.
علیرضا معزی روز شنبه در این توئیت اظهار داشت :هشدار رئیسجمهوری درباره
تعطیلیکشور،هشداریدربار ه نتیج همانعتراشیوسیاستهایشعاری،برآیندهاست.
وی در این توئیت تصریح کرد :اما توصیف "پرتگاه تعطیلی" توسط وطن امروز ،توصیفی
از امروز ایران است که به روشنی در تضاد با روایت مقام معظم رهبری از شکست کارزار فشار
حداکثری است .معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری عنوان کرد :از راه
نرسیده،پژواکصدایدشمننباشیم.
معاونرئیسجمهوری:

تعطیلیپنجشنبههاهزینههایکشورراافزایشمیهد

معاون رئیس جمهوری در امور مجلس گفت :طرح تعطیلی پنجشنبهها بار مالی و آثار
بسیار نامناسبی بر کشور داشته و هزینهها را باال خواهد برد .حسینعلی امیری روز شنبه
در جمع خبرنگاران در زنجان بابیان اینکه این طرح در دولت مطرح شد که تنها یک نفر از
اعضای دولت موافق آن بود ،افزود :اجرای این طرح منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می
شود و بار مالی تحمیلی آن بر کشور بسیار زیاد است .وی یادآورشد :تعداد روزهای تعطیلی
کشوردرتقویمخیلیزیاداستوافزودنتعطیلیپنجشنبههابهصالحکشورنیست.امیری
اظهار داشت :بنابراین دولت ضمن احترام به طراحان تعطیلی روزهای پنجشنبه ،با آن
اعالممخالفتکرد.
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راهکارهای طبیعی برای رفع بوی بد دهان

با این خوردنیها چربیهای شکمتان را به
سرعت ذوب کنید

دهانی خوشبو با  14توصیهی بهداشتی تغذیهای

بوی بد دهان میتواند دالیل مختلفی داشته باشد ،از کشیدن سیگار گرفته تا
داروهایی که مصرف میکنید و غذاهایی که میخورید .دلیل این مشکل هر چه باشد
برخیتغییراتکوچکدرسبکزندگیواستفادهازبرخیراهکارهایدرمانیدرمنزل
میتواند قبل از مراجعه به پزشک ،راهگشا باشند.
بوی بد دهان ،که به آن هالیتوزیس ( )halitosisنیز گفته میشود ،دالیل زیادی دارد.
تجزیه بقایای ذرات مواد غذایی و باکتریهای درون و اطراف دندانهای شما میتواند
بوی نامطبوعی ایجاد کند .اگر دهانتان خشک شود ،سلولهای مرده میتوانند روی
زبان ،لثهها و داخل گونههایتان جمع شده ،تجزیه شوند و ایجاد بو کنند .مصرف مواد
غذایی حاوی روغنهایی با بوی قوی مانند پیاز و سیر نیز میتواند منجر به بوی بد
دهانشوند.
خبر خوب این که برای جلوگیری از بوی بد دهان راههای بسیاری وجود دارد که در
ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 .1بعد از غذا دندانهایتان را مسواک بزنید
یکی از سادهترین راهکارها برای کاهش بوی بد دهان رعایت بهداشت آن است .بدین
منظور مسواکو نخ دندان بسیار کمککننده هستند .مسواکی رابرای محل کارتان در
نظر بگیرید تا بعد از غذا از آن استفاده کنید .به طور معمول مسواکها هر سه تا چهار
ماه یک بار فرسوده میشوند ،آن را با مسواک جدیدی جایگزین کنید .هنگام خرید
مسواکهای با برس نرم را انتخاب کنید.
ً
حداقل دو بار در روز ،مخصوصا بعد از غذا ،از خمیردندان حاوی فلوراید استفاده
کنید .بررسیها نشان دادهاند خمیردندان با خاصیت آنتیباکتریال باعث کاهش بوی
بد دهان میشود.

غذاهای تند ممکن است به عنوان یک سرکوب کننده طبیعی
برایاشتهاعملکنند.
کمتر غذا خوردن برای کاهش وزن منطقی به نظر می رسد.
تمام آن چیزی که باید انجام دهید کاهش میزان کالری دریافتی
روزانه و اندکی صبر برای مشاهده نتایج است .اما مشکل این
است که با توقف تغذیه بدن با مقدار غذایی که به آن عادت دارد،
احساس گرسنگی و سر و صدای معده نیز خیلی زودتر به سراغ
شمابیایند.
بدن احساس می کند که با کمبود غذا مواجه است ،از این رو،
هورمون گرلین بیشتری ترشح می شود تا شما را به غذا خوردن
تشویق کند .در شرایطی که برخی داروها و مکمل ها برای
کاهش احساس گرسنگی و اشتها وجود دارند ،اما انجام این کار
به روشی طبیعی نه تنها می تواند از پرخوری و افزایش وزن ناشی
از آن پیشگیری کند ،بلکه با عوارض جانبی خاصی نیز همراه
نخواهدبود.
افزایش تندی غذا
غذاهای تند ممکن است به عنوان یک سرکوب کننده طبیعی
برای اشتها عمل کنند .کپسایسین ،ماده فعال موجود در
بسیاری از غذاهای تند است که در فلفل های تند وجود دارد.
افزایش تندی غذا ممکن است به آرامتر غذا خوردن شما و در
نتیجهمصرفغذایکمترنیزکمککند.
استشمامبوینعناعبیابانی
استشمام بوی نعناع بیابانی ممکن است به کاهش اشتها و
احساس گرسنگی شما کمک کند .نتایج یک مطالعه نشان داد
گروهی از شرکت کنندگان که هر دو ساعت یک بار و برای پنج روز
رایحه نعناع بیابانی را استشمام کرده بودند ،در مجموع 1,800
کالری کمتر طی آن هفته مصرف کرده و سطح گرسنگی آنها
نیز به طور قابل توجهی پایینتر از افرادی بود که این کار را انجام
نمی دادند .روشن کردن یک شمع با عطر نعناع بیابانی ،جویدن
آدامس نعناع بیابانی یا نوشیدن چای این گیاه ممکن است
فوایدی برای کاهش اشتهای شما داشته باشد.
استفاده از دانه های چیا
دانه های چیا سرشار از فیبر هستند و می توانند گزینه خوبی
برای کاهش اشتها باشند .شما می توانید دانه های چیا را به جو
دوسر یا ماست اضافه کرده یا همراه با اسموتی و پنکیک مصرف

 .2حداقل یکبار در روز از نخ دندان استفاده کنید
نخ دندان باعث جدا شدن ذرات غذا و پالک از بین دندانهایتان میشود.
 .3زبانتان را هم مسواک بزنید
زبان شما به دلیل پرزهایی که دارد میتواند محل مناسبی برای رشد باکتریها
باشد؛ بنابراین مسواک زدن آن باعث کم شدن بو میشود .افرادی که به دلیل رشد زیاد
باکتریهادرنتیجهیسیگارکشیدنیاخشکیدهان،زبانشانبهاصطالحباردارشده
ً
است ،احتماال الزم است از اسکارپر یا تمیزکنندهی زبان و یا از مسواکهایی که دارای
پاککنندهزبانهستند،استفادهکنند.
 .4پروتزها و یا دیگر لوازم دندانپزشکی موجود در دهانتان را تمیز کنید
اگر دندان مصنوعی دارید ،شبها آن را از دهانتان خارج کنید و هر روز قبل از
استفاده آنها را به خوبی تمیز کنید تا از به وجود آمدن باکتریهای بدبو پیشگیری
کنید.
اگر نگهدارنده دندان یا محافظ دهان دارید نیز هر بار قبل از گذاشتن آن در دهانتان
تمیزشکنید.دندانپزشکتانمیتواندبهترینمحصولتمیزکنندهبرایشماراتوصیه
کند.
 .5به مقدار کافی آب بنوشید تا دهانتان مرطوب بماند
اینجا آب است که کمککننده است نه قهوه یا نوشابه که میتوانند منجر به
خشکی دهان شوند .جویدن آدامس نیز باعث تحریک بزاق میشود .خشکی دهان
ً
را با آبرسانی به موقع مخصوصا پس از بیدار شدن از خواب و هنگام ورزش برطرف
کنید .در مورد خشکی مزمن دهان نیز دندانپزشک یا پزشکتان ممکن است یک بزاق
مصنوعی یا داروی خوراکی تجویز کند که جریان بزاق را تحریک کند.

 .6حواستان به مواد غذایی که مصرف میکنید باشد
غذاهاییمانندسیروپیازمیتوانندباعثبویبددهانشوند.ازمصرفزیادغذاهای
قندی که با بوی بد دهان مرتبط است ،خودداری کنید .غذاهایی که بسیار اسیدی یا
ُپرفروکتوزهستند،تولیدباکتریهاراتحریکمیکنند.
.7ازدهانشویههایمناسباستفادهکنید
اگرچه دهانشویه باعث تازه شدن نفس و رفع بوی نامطبوع دهان بهطور موقت
میشود؛ اما اگر میخواهید از دهانشویه به عنوان راهحلی برای رفع بوی بد دهان
استفاده کنید ،محصولی را انتخاب کنید که با پالکهای دندانی مبارزه میکند تا از
رشد باکتریها جلوگیری کند .بدین منظور میتوانید یک دهانشویه آسان و بدون
الکل در خانه تهیه کنید :یک فنجان آب را با یک قاشق چایخوری جوششیرین
و چند قطره روغن نعناع مخلوط کنید .جوش شیرین با تنظیم  pHدهانتان باعث
سرکوب شدن بو و نعناع باعث افزایش طراوت میشود .فقط مراقب باشید که این
ترکیبرانبلعید.
 .8دانه رازیانه بخورید
اگر میخواهید با استفاده از مواد طبیعی از شر بوی بد نفستان خالص شوید یک
مشت آنیسون یا دانهی رازیانه بجوید .رازیانه دارای خواص ضدعفونیکنندهای است
که رشد باکتریها را محدود میکند .عالوه بر این عطر این دانهها میتواند تنفس بدبو
را پوشش دهد.
 .9چوب میخک گاز بزنید
این ادویه سرشار از اوژنول است؛ روغن زرد کمرنگی که دارای خواص ضد باکتریایی
است .برای به دست آوردن فواید آن ،چوب میخکی را در دهانتان بگذارید و آن را گاز
بزنید .روغن آن ممکن است دهانتان را اندکی بسوزاند ،بنابراین را روی زبان خود حرکت
دهید .هنگامی که سطح دهانتان را کامل با آن پوشاندید ،میخک را بیرون آورید .از
مصرف روغن میخک یا پودر آن خودداری کنید؛ زیرا میتواند دهانتان را بسوزاند.
 .10چوب دارچین بمکید
دارچین مانند چوب میخک و دانه رازیانه ،یک ضدعفونیکننده مؤثر است .به عالوه،
دارای روغنهای اساسی است که میکروبها را از بین میبرد و بوی خوبی را در دهان
باقیمیگذارد.
 .11پوست لیمو یا پرتقالی را بجوید
پوست یک لیمو یا پرتقال ارگانیکی را به خوبی بشویید و سپس آن را در دهانتان
بگذارید و بجوید .این کار باعث میشود نفس شما از طراوت تازهای برخوردار شود و
اسیدسیتریک موجود در آن غددتان را به تولید بزاق بیشتر تشویق کند.
 .12سبزیجات برگ سبز تازه بخورید
جعفری ،ریحان ،نعنا یا برگ گشنیز همه به عنوان درمانهای بوی بد تنفس عمل
میکنند؛ زیرا این سبزیجات معطر حاوی کلروفیل هستند؛ رنگدانهای که باعث
خنثیشدنبوهامیشود.
.13میانوعدههایخوشبوکنندهراانتخابکنید!
برای انتخاب یک میان وعده سریع و آسان که به مهار بوی بد دهان کمک کند ،سیب
یا مقداری ماست گزینههای خوبی هستند .سیب حاوی فیبر و پکتین زیادی است
که تولید بزاق را تحریک میکند .پروبیوتیکهای ماست هم باعث کاهش باکتریهای
مولد بوی بد در دهان میشوند.
.14معایناتمنظمدندانپزشکیرافراموشنکنید
به طور معمول دو بار در سال باید به دندانپزشک مراجعه کنید تا از پوسیدگیهای
احتمالی ،جرمهای دندان و ...آگاه شوید.

 9ضد اشتهای طبیعی!

کنید .دانه های چیا در تماس با آب لعابدار می شوند ،از این رو،
اندازه آنها می تواند در معده حدود نه برابر بزرگتر شود و احساس
سیری برای مدت زمانی طوالنیتر باقی بماند .محتوای باالی
فیبر محلول در دانه های چیا می تواند به کاهش اشتها و مصرف
غذا کمک کند .از دیگر منابع خوب برای فیبر محلول می توان به
حبوبات ،جو دوسر ،مارچوبه و بذر کتان اشاره کرد.
مصرف یک سیب در روز
سیب یکی از مفیدترین مواد غذایی است که می توانید در
طول روز مصرف کنید .سیب می تواند به عنوان یک سرکوب
کننده طبیعی اشتها عمل کند .ترکیب پکتین ،فیبر محلول ،و
آب فراوان و نیاز به جویدن زیاد ،سیب را به گزینه ای عالی برای
مهاراشتهاواحساسگرسنگیتبدیلمیکند.همچنین،سیب
به راحتی قابل حمل است و می توان آن را به عنوان یک میان
وعده عالی در هر جایی مصرف کرد.

نوشیدنآب
نوشیدن دو لیوان آب پیش از هر وعده غذایی می تواند به
کاهش اشتهای انسان کمک کند .اگر آب خالی برای شما
جذابیتیندارد می توانید چندبرشلیمویا خیاریااندکیآبمیوه
به آن اضافه کنید .یک روش دیگر برای هیدارته نگه داشتن بدن
مصرف مواد غذایی با محتوای آب زیاد مانند کاهو ،خیار ،ترب،
کدو و کرفس است .این مواد غذایی افزون بر آب ،منبع خوبی
برای فیبر نیز هستند که به کاهش اشتها و احساس گرسنگی
کمک می کند.
تنفسبیشتر
زمانی که استرس دارید ،هورمون کورتیزول در بدن ترشح می
شود .سطوح باالی این هورمون می تواند به انباشت چربی
شکمی و همچنین مشکالت سالمت مزمن دیگر منجر شود.
همچنین ،کورتیزول موجب ایجاد مقاومت به هورمون لپتین

در بدن می شود که این هورمون مسئول ارسال پیام سیری به
مغز است .هرچه سطوح استرس شما بیشتر باشد ،کورتیزول
بیشتری در بدن ترشح می شود و توانایی بدن برای تشخیص
زمان سیری کاهش می یابد.
افزون بر این ،استرس معموال با افزایش هوس مصرف خوراکی
های سرشار از شکر و کربوهیدارت ها پیوند خورده است که به
واسطه افزایش ترشح سروتونین به کسب احساس آرامش در
انسان کمک می کند .از این رو ،کاهش استرس به کاهش این
قبیل هوس های غذایی کمک خواهد کرد .تمرینات تنفس
عمیق یکی از بهترین گزینه ها برای مقابله با استرس است.
مصرفسرکه
مصرف اندکی سرکه ممکن است به مهار اشتها کمک کند،
اگرچه نتایج مطالعات در این زمینه یکدست نیستند .یک
مطالعه نشان داد که مصرف سرکه سیب می تواند به کاهش
اشتها کمک کند .شرکت کنندگانی که همراه با صبحانه خود
سرکه مصرف کرده بودند ،نسبت به افرادی که این کار را انجام
نداده بودند ،غذای کمتری مصرف کردند .اما دلیل این شرایط
چندان خوشایند نبود زیرا افرادی که سرکه مصرف کرده بودند
دچار حالت تهوع شده بودند.
ورزش پیش از شام
در شرایطی که فعالیت بدنی در طول روز می تواند احساس
گرسنگی را در شما ایجاد کند ،یک تمرین کوتاه ورزشی با شدت
زیاد ممکن است اثری متضاد به همراه داشته باشد .طی یک تجزیه
و تحلیل که شامل  20مطالعه می شد ،پژوهشگران دریافتند که
ورزش سطوح هورمون گرسنگی گرلین را کاهش داده در شرایطی
که سطوح هورمون های کاهنده اشتها را افزایش داده است.
توجه به غذای مصرفی
ذهن آگاهی می تواند فواید مختلفی از مدیریت درد تا کاهش
استرس به همراه داشته باشد و به نظر می رسد می توان کاهش
اشتها را نیز به این فهرست اضافه کرد .نتایج یک بررسی در
سال  2014که شامل چندین مطالعه می شد ،نشان داد که
تکنیک های آگاهانه غذا خوردن می تواند به کنترل غذا خوردن
احساسی و پرخوری کمک کند .پس هر لقمه غذایی که در
دهان می گذارید به طعم ،بافت و بوی آن دقت کرده و همچنین
به نشانه های سیری بدن توجه داشته باشید.

 ۱۱ماسک طبیعی که مثل وایتکس پوستتان را سفید میکند!
اگر میخواهید پوست خود را روشنتر و جذابتر کنید ،این مطلب را دنبال کنید.
بیشتر محصوالت روشن کننده پوست تجاری مضر هستند ،به عالوه بسیاری از این
محصوالت تاثیر چندانی ندارند .از این رو بسیاری از افراد و به ویژه بانوان به دنبال روشهای
طبیعی ایمن تری برای جذابتر شدن پوست خود هستند .در ادامه به برخی از محبوبترین و
کاربردیترین راههای طبیعی برای روشن کردن پوست خواهیم پرداخت.
محلولآبلیمو
لیمو میوهای بسیار محبوب است که سالهاست برای بهبود رنگ پوست و مقابله با چندین
بیماری پوستی دیگر مورد استفاده قرار میگیرد .این میوه حاوی اسید سیتریک است که به
آرامی پوست را سفید میکند و در نهایت الیه برداری از الیه باالیی پوست را انجام میدهد.برای
مشاهده اثربخشی این ماده طبیعی یک محلول آب لیمو درست کنید و با استفاده از مقداری
پنبه آن را روی پوست خود بمالید .بگذارید این محلول مقداری روی پوست شما باقی بماند،
سپس آن را بشویید .این روند را بارها تکرار کنید تا به نتیجه قابل مشاهده دست پیدا کنید.
تهیهیکخمیرسبک
با استفاده از مواد طبیعی که اثبات شده در روشن شدن پوست نقش دارند ،خمیر سبکی
بسازید .میتوانید از لیمو ،عسل و آلوئه ورا برای این کار استفاده کنید .همه این مواد دارای
ً
خاصیت روشن کنندگی پوست هستند .خمیر را روی صورت خود بمالید و تقریبا نیم ساعت
منتظر بمانید .سپس آن را با آب ولرم بشویید .به مدت سه تا چهار هفته چند بار در روز این کار
را تکرار کنید.
ماسک عسل و ماست
ماست درست مانند شیر حاوی آنزیمهای روشن کننده پوست است .از طرف دیگر ،عسل
خاصیت مرطوب کنندگی و ضد باکتریائی دارد .این دو ماده را با هم مخلوط کنید تا یک ماسک
مغذی تهیه کنید .اجازه دهید این مخلوط به مدت  ۵دقیقه بماند ،سپس آن را روی پوست
خود بمالید .به مدت  ۲۰دقیقه آن را روی پوست خود بگذارید و سپس صورت خود را با آب
گرمبشویید.
ازپاپایااستفادهکنید
پاپایاحاویآنزیمپاپائیناستکهبرایروشنشدنپوستبهکارمیرود.همچنیناستفادهاز
آن یک روش مبارزه طبیعی با آکنه است .پاپائین به عنوان یک الیه بردار طبیعی عمل میکند.
پاپایا را ریز خورد کرده و یک خمیر یکدست از آن بسازید ،سپس آن را روی پوست خود بمالید.
 ۲۰دقیقه بعد با استفاده از آب ولرم این ماسک را از روی پوست خود بشویید .برای چند هفته
این کار را دو بار در روز تکرار کنید تا به نتایج قابل مشاهده دست پیدا کنید.
زردچوبه
زردچوبه یکی دیگر از الیه بردارهای طبیعی بسیار مهم است .این ماده غذایی سرشار از
ویتامین Cبوده و افراد با انواع پوستها میتوانند از آن استفاده کنند.
نصف قاشق غذاخوری زردچوبه را با دو قاشق غذاخوری خمیر آلوئه ورا مخلوط کنید .این
ً
خمیر را روی پوست خود بمالید و تقریبا نیم ساعت بعد آن را بشویید .برای دستیابی به بهترین

نتیجه ،این کار را برای چند هفته انجام دهید.
ژل آلوئه ورا
با کمی جسنجو آلوئه ورا را به عنوان یک عنصر جدانشدنی در اکثر محصوالت تجاری
موجود در بازار پیدا خواهید کرد .ژل آلوئه ورا یکی از اکسید کنندههای طبیعی است که تولید
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رادیکالهای آزاد را محدود میکند.
یک قاشق چای خوری آلوئه ورا را با یک قاشق چای خوری آب لیمو خوب مخلوط کنید.
سپس آن را روی پوست خود بمالید و بعد از  ۳۰دقیقه بشویید.
ماست
ماست مانند شیر حاوی اسید الکتیک است که یک ماده روشن کننده طبیعی است .ماست
برای پوستهای خشک و سایر انواع پوست مفید است .برای تهیه یک ماسک معجزه آسا با
استفاده از آن میتوانید یک قاشق چای خوری ماست را با همین مقدار از زردچوبه مخلوط
کنید و برای چند هفته ،آن را دو بار در روز روی پوست خود بمالید .همچنین میتوانید ماست را
برای از بین بردن سایر لکههای پوستی خود بکار ببرید.
پرتقال
پرتقال هم مانند لیمو حاوی ویتامین  Cو اسیدالکتیک است که هم نرم کننده و هم تسکین
دهنده پوست طبیعی است .میتوانید از ماسک این میوه به عنوان اسکراب بدن استفاده
کنید .پرتقال حتی از آسیبهای ناشی از نور خورشید به پوست جلوگیری میکند.
از پودر پوست پرتقال خمیری درست کنید و آن را روی پوست خود بمالید و بگذارید تقریبا
 ۳۰دقیقه بماند .سپس آن را با آب ولرم بشویید .این کار را حداقل برای چند هفته تکرار کنید.
پوستسیبزمینی
پوست سیب زمینی حاوی ویتامین  B۶است ،از این رو اگر با مشکالت مزمن پوستی روبرو
هستید ،استفاده از پوست سیب زمینی روش طبیعی دیگری است که میتوانید از آن استفاده
کنید .برای این منظور از قسمتهای داخلی پوست یک سیب زمینی استفاده کنید .روش
دیگر برای تهیه ماسک سیب زمینی این است که سیب زمینیها را در تکههای کوچکتر خرد و
رنده کنید ،سپس خمیری از سیب زمینی و آبلیمو درست کنید و آن را روی پوست خود بمالید.
پس از مدتی صورت خود را بشویید.
آرد گندم
آرد گندم به دلیل دارابودن مواد مغذی متنوع ،به ویژه در روشن شدن پوست انسان از اهمیت
ویژهای برخوردار است .مقداری آرد گندم را با مقدار کمی آب مخلوط کنید تا خمیر شود.
مخلوط را روی پوست خود بمالید و بگذارید تا خشک شود .سپس آن را با آب ولرم بشویید.
خیار
خیار یکی دیگر از مواد طبیعی است که در صورت بروز مشکالت مزمن پوستی میتوانید از
آن استفاده کنید .این صیفی رشتههای کالژن را به هم میچسباند و موجب استحکام پوست
میشود ،همچنین اثر خنک کنندهای روی پوست دارد .برای هر نوع پوستی میتوانید از خیار
ً
استفاده کنید .خیار را خرد کنید و آنها را مستقیما روی قسمتهای تیره پوست قرار دهید تا
تاثیرآنراببینید.
نکته مهم که باید به آن توجه کنید این است که فرآیند روشن شدن پوست هدفی نیست
که ظرف یک روز محقق شود؛ بنابراین تکرار این روند به میزان دو بار در روز و برای چند هفته
موردنیازاست.

اگر به دنبال خوراکیهایی هستید که به کوچک کردن سایز شکم کمک کند ،این
مطلب را از دست ندهید.
بهترین راه برای آب کردن چربی شکم ،کم کردن کالری اضافی است ،اما الزم
نیست همه مواد غذایی از رژیم غذایی حذف شود .جسیکا کراندل ،سخنگوی
آکادمی تغذیه و رژیمهای غذایی میگوید :افزایش مقدار فیبر محلول مصرفی شما،
یکی از راههای مناسب برای کوچک کردن شکم است.
برخی از مواد غذایی سرشار از فیبر محلول هستند که از آن جمله میتوان به جو،
آجیل ،لوبیا و انواع توتها اشاره کرد .فیبر محلول نسبت به کربوهیدراتی مانند یک
تکه نان -که میتواند باعث افزایش قند خون شما شود -عملکرد بسیار بهتری در
کنترل قند خون دارد .در ادامه به معرفی برخی از مواد غذایی دیگر که برای از بین
بردنچربیشکموپهلوهامفیدهستند،میپردازیم.
موز
در کنار بسیاری از غذاهای سالم ،موز برای آب کردن چربیهای شکم شهرت
چندانی ندارد ،اما در واقع منبع خوبی برای مواد مغذی است .به ویژه ،پتاسیم موجود
در موز میتواند مایعات اضافی را از سیستم بدنی خارج کند .کراندل میگوید :اگر
وزن زیادی از بدن شما را آب تشکیل میدهد ،باید بدانید این حالت در نتیجه تغذیه
نادرست ایجاد میشود .به عنوان مثال احتماال شما عادت دارید غذاهای شور زیادی
بخورید ،در این شرایط غذاهای پر پتاسیم مانند موز میتوانند به خالص شدن از شر
این حجم آب اضافی کمک کنند .این داروی خانگی میتواند به شما در از دست
دادن چربی شکم هم کمک کنند.
هندوانه
هندوانه میوه دیگری است که پتاسیم زیادی برای کاهش وزن ناشی از تجمع آب
دارد .طبق یک مطالعه در ژورنال ،Nutritionهندوانه همچنین یک منبع خارق العاده
از آرژنین ( نوعی اسید آمینه) است که به بدن در سوختن سریع چربی کمک میکند.
ماستپروبیوتیک
غذاهای پروبیوتیک حاوی باکتریهای خوبی هستند که میتوانند هضم غذا را
تنظیم کنند .مطالعهای در سال  ۲۰۱۴در مجله بریتانیایی تغذیه انگلیس نشان داد
که زنانی که از پروبیوتیک استفاده میکنند ،به مقدار بیشتری نسبت به زنانی که با
پروبیوتیک تغذیه نشده اند ،وزن کم کردند.

درمان آب سیاه با طب سنتی
یک محقق و پژوهشگر گفت :رژیم غذایی مناسب نقش موثری در کنترل گلوکوم
یا آب سیاه دارد.
حیدر عظمایی ،محقق پژوهشگر درباره درمان آب سیاه با طب سنتی اظهار کرد:
گلوکوم یا آب سیاه یک نوع بیماری است که می تواند به عصب بینایی آسیب وارد
کند .این عارضه در ابتدا عالمتی نخواهد داشت اما میتواند در طول چند سال سبب
کاهش بینایی و در نهایت نابینایی فرد شود .رژیم غذایی مناسب نقش موثری در
کنترلگلوکومدارد.
او در ادامه افزود :مبتالیان به گلوکوم باید از مصرف بیش از حد غذاهای غنی از
پروتئین مانند گوشت ،ماهی ،ماکیان و تخممرغ خودداری کنند .همچنین کافئین
باعث افزایش فشار چشم میشود بنابراین افراد دچار این عارضه بهتر است از مصرف
قهوه ،چای و شکالت پرهیز کنند .افراد مبتال به عارضه آب سیاه چشم می توانند
برای رفع بیماری نانهای سبوسدار ،برنج قهوهای ،پاستا ،غالت ،جگر ،مغز دانهها
و حبوبات سرشار از ویتامین  B۱مصرف کنند زیرا با کمبود این ویتامین ها فرد دچار
بیماری گلوکوم میشود .عظمایی یاد آوری کرد :در جگر و تخممرغ ویتامین A
موجود است؛ میوهها و سبزیجات زرد و نارنجی رنگ مانند زردآلو ،انبه ،سیبزمینی
شیرین و هویج هم حاوی بتاکاروتن هستند که در بدن به ویتامین Aتبدیل میشود؛
کمبود این ویتامین باعث افزایش فشار چشم میشود و میتواند فرد را دچار گلوکوم
کند .او در ادامه بیان کرد :مرکبات و توتها از منابع غنی از ویتامین  Cهستند؛
دریافت باالی ویتامین Cاحتمال ابتال به گلوکوم را کاهش میدهد .زعفران هم مانند
رازیانه در تقویت دید چشم و به ویژه درمان آب مروارید مفید است .این گیاه میتواند
جلوی کاهش دید در بیماران کهنسال را بگیرد .زغال اخته به خاطر داشتن مقادیر
زیادی انتوسیانوسید ،برای جریان خون در مویرگها بسیار مفید است .این ماده
آنتی اکسیدانت و ضد التهاب است .البته این ماده میتواند در تولید پیگمنتها در
چشم و قابلیت تطبیق با تغییرات نور مفید باشد و مواد زائد چشم را تخلیه کند.
عظمایی گفت :معموال حلقههای تیره و پف دور چشم میتواند ناراحت کننده
باشد.اگرکیسههایچایسبزرارویچشمخودبگذارید،میتواندجلویبادکردگی
دور چشم را بگیرد .چای سبز مقدار زیادی تنین و آنتیاکسیدانت دارد .از سوی دیگر
چای سبز برای قلب و کبد هم مفید است و به همین دلیل میتواند برای چشم هم
خاصیت درمانی داشته باشد .افراد می توانند از زردچوبه استفاده کنند زیرا زردچوبه
خاصیت درمانی زیادی دارد و برای چشم مفید است .این گیاه میتواند جلوی
اکسیده شدن عدسیهای چشم را بگیرد.
رییس انجمن گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد؛

سکته قلبی و مغزی عامل مرگ زودرس
 ۵۰درصد ایرانیها

ملک زاده گفت ۵۰ :درصد از مرگهای زودرس در کشور به دلیل سکتههای قلبی
و مغزی است.
رضا ملک زاده ،معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و رییس انجمن گوارش
و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،صبح امروز در نشست خبری نوزدهمین کنگره
بیماریهای گوارش و کبد که در ساختمان مرکزی مرکز پژوهشکده برگزار شد ،اظهار
کرد :در حال حاضر یک هزار و سیصد نفر عضو انجمن گوارش و کبد هستند که ۷۰
درصد از آنها در شهرستان فعالیت میکنند .او با بیان اینکه کبد چرب یک بیماری
خاموش است ،گفت :طبق آمار  ۳۰درصد از مردم کشور مبتال به این عارضه دچار
هستند .ملک زاده افزود :امروزه  ۵۰درصد از مرگهای زودرس در کشور به دلیل
سکتههای قلبی و مغزی است که اکثر این افراد کبد چرب دارند.
برگزاری دو سمپوزیوم دارویی در حاشیه کنگره گوارش
در ادامه مراسم سید محمد مهدی میرناصری دبیر اجرایی کنگره بیماری های
گوارش و کبد اظهار کرد :در این کنگره  ۷۷۰پزشک متخصص داخلی شرکت می
کنند و ۱۴۹مقاله به دبیرخانه ارسال شده است که  ۱۴۶مقاله داوری و  ۱۲۹مقاله
در کنگره ارائه میشود .او بیان کرد :در حاشیه کنگره یک کارگاه آندوسکوپی ویژه
متخصصان داخلی تشکیل شد که ۳۲۵نفر در آن شرکت میکنند.
میر ناصری تاکید کرد :در نوزدهمین کنگره گوارش متخصصانی از کشورهای
لیتوانی ،ترکیه ،امریکا ،افریقای جنوبی  ،هند ،لبنان و سوریه شرکت میکنند .
او افزود :کارگاه پیشرفته آندوسکوپی در بیمارستان فیروزگر برگزار می شود.
تولید داروهای بابولوژیک در کشور
همایون واحدی ،متخصص گوارش و کبد گفت:در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰
هزار نفر جمعیت کشور ،بین ۴۰تا ۴۵نفر از بیماری های التهابی روده رنج می برند؛
این عارضه بیشتر در بین جوانان بروز و شیوع پیدا کرده است.
او با بیان اینکه داروهای بیماری التهاب روده تحت پوشش بیمه قرار دارند ،گفت:
داروهای بابولوژیک که در حال حاضر در کشور تولید می شود ،عوارض داروهای
معمولی را ندارد .واحدی افزود :بیماری های التهابی روده همیشه با بیمار همراه
است و فقط باید به درستی کنترل شود تا عارضه ای به دنبال نداشته باشد.
او بیان کرد :نوزادانی که با عمل سزارین به دنیا می آیند ،بیشتر مستعد بیماری
التهابرودههستند.
نوزدهمین کنگره بیماریهای گوارش و کبد در روزهای  ۱۴تا  ۱۷آبان  ۹۸در مرکز
همایشهای رازی تهران برگزار میشود.
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اجتماعی

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبرداد

جابجایی  70هزارزائر اربعین حسینی توسط
ناوگان حمل ونقل جاده ای استان قم
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم گفت :بمنظور شرکت زائرین استان
قمدرراهپیماییاربعینحسسینیطی 20روز 70هزارزائرقمیبا 2200دستگاهاتوبوس
ناوگان حمل ونقل جاده ای به مرزهای مهران ،شلمچه ،چزابه و خسروی سفر کرده اند
ابوالفضل جمالی با اشاره به آمادگی کامل ناوگان حمل ونقل مسافری استان قم برای
جابجایی زائرین اربعین حسینی افزود :با هماهنگی های صورت گرفته با انجمن صنفی
شرکتهای حمل ونقل مسافر و برنامه ریزی های انجام شده قبلی امسال هیچ مشکلی در
جابجایی زائرین اربعین حسینی نداشیتم و تمامی مراجعین به پایانه مسافربری استان
توانستند در این سفر معنوی شرکت نمایند.
جمالی در ادامه افزود :بیشترین زائران استان متقاضی سفر به مرزمهران بوده اند که این
رابطهتعداد 1143دستگاهاتوبوس36576زائررابهمرزمهرانپایانهبرکتمنتقلکردهاند.
وی اضافه کرد :تعداد  981دستگاه اتوبوس  31392نفر را به مرز شلمچه  36دستگاه
اتوبوس  1152نفر را به مرز چزابه و  40دستگاه اتوبوس  1280نفر را به مرزخسروی
رسانده اند .مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم با اشاره به اعزام 300
دستگاه اتوبوس ناوگان حمل ونقل جاده ای استان به مرزهای چهار گانه کشورعراق جهت
بازگشت زائرین اظهار داشت :جهت جلوگیری از هر گونه وقفه در جابجایی دیگر مسافرین
شهرها به ویژه استان تهران عالوه بر بسیج ناوگان مینی بوسی استان و بهره گیری از ناوگان
غیر فعال اتوبوسی و سواری کرایه ها به تعداد  699دستگاه خوشبختانه علی رغم انبوه
مسافرمراجعه کننده به پایانه مسافربری کوثر و میدان  72تن مشکل خاصی در جابجایی
مسافرین دراستاننداشتیم.درپایانجمالیبابیاناینمطلبکهجهتعزیمتمشتاقان
بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) نیز بیش از 405دستگاه اتوبوس ناوگان
حمل ونقل جاده ای نزدیک به  14هزار نفر را از مبدا قم به مقصد مشهد مقدس جابجا
نموده اند افزود :اوج سفرهای اربعین حسینی از مبدا قم مربوط به روز 98/7/23بوده که
دراین روز 186دستگاه اتوبوس 5952زائربه مرزهای چهار گانه منتقل کرده اند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خبر داد

آغاز نامنویسی طرح اقدام ملی تأمین مسکن به زودی
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت :از روزهای آینده فرآیند نام نویسی در طرح اقدام
ملی تأمین مسکن در ۱۰استان کشور از جمله قم آغاز میشود.
حسن صبوری ضمن اعالم این خبر افزود :وزارت راه و شهرسازی در جدیدترین اقدام
خود در حوزه مسکن ،طرح «اقدام ملی تأمین مسکن» را کلید زده و در حال حاضر
شهرهایی با جمعیت کمتر از  ۱۰۰هزار نفر در اولویت قرار گرفتهاند ،البته به دلیل شرایط
خاص قم این طرح در این شهر هم اجرا می شود.
وی شرایط متقاضیان در طرح مسکن ملی را مورد توجه قرار داد و گفت :برای این طرح۴
شرط اصلی تأهل ،فاقد مالکیت خصوصی ،عدم استفاده از امکانات دولتی از قبیل زمین،
آپارتمانیاتسهیالتویژهیارانهداروداشتنسابقه ۵سالسکونتدرشهرلحاظشدهاست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خاطرنشان کرد :توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن به
غیر از تسهیالت بانک و امکان سپرده گذاری  ۳۰۰میلیون ریال در بانک مسکن به منظور
اطمینانازتواناییمتقاضی،ازدیگرشرطهایثبتناماست،البتهزنانخودسرپرستنیز
باید حداقل ۳۵سال سن داشته باشند تا بتوانند در این طرح نام نویسی کنند.
وی با بیان اینکه متقاضیان برای ثبت نام در طرح باید به سامانه آباد وزارت راه و شهرسازی
به نشانی abad.bonyadmaskan.irمراجعه کنند ،اظهار کرد :متقاضیان و افراد تحت
تکفل آنها باید از ابتدای سال  ۸۴فاقد مسکن ملکی بوده و نباید پیش از این تسهیالت
وام مسکن دریافت کرده باشند .صبوری با بیان اینکه در طرح اقدام ملی یک هزار و ۴۸۰
واحد مسکونی در شهر قم احداث خواهد شد ،گفت :در مرحله نخست این طرح زمینی
به متراژ  ۱۱هزار مترمربع با ظرفیت احداث  ۱۸۰واحد مسکونی در محدود پردیسان در
اختیار اداره کل بنیاد مسکن قرار گرفته و براساس پیش بینی ها تا سال ۱۴۰۰این واحدها
در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت .وی میزان تسهیالت طرح اقدام ملی مسکن را
 ۷۵میلیون تومان و نرخ سود بازپرداخت آن را  ۱۸درصد دانست و گفت :بر اساس اعالم
سامانه آباد ،دوره ساخت خانه ها حداکثر دو سال است و بعد از آن پرداخت اقساط شروع
می شود که دوره بازپرداخت آن حدود  ۱۰سال بوده و اقساط ماهانه آن حداقل یک و نیم
میلیون تومان است .مدیرکل راه و شهرسازی استان قم با بیان اینکه زمینهای دولتی که
در اختیار این طرح قرار گرفته ،با قیمت تمام شده به متقاضیان عرضه می شود ،تصریح
کرد :البته متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که خودشان برای ساخت خانه زمین دارند،
در اولویت قرار خواهند گرفت ،چرا که زمین های دولتی که در اختیار این طرح قرار گرفته،
محدود است .وی در پایان با بیان اینکه اگر تعداد متقاضیان مسکن ملی از سهمیه در نظر
گرفته شده بیشتر باشد ،اولویت بندی از طریق قرعه کشی رایانه ای انجام می شود ،گفت:
براساسمیانگینهزینههایساختمسکن،قیمتتمامشدهواحدهایمسکونیدراین
طرح با زیربنای ۷۵تا ۱۰۰مترمربع ،بین ۱۸۷تا ۲۵۰میلیون تومان تخمین زده می شود.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان قم :

نانوایان نان را به بهانه وزن بیشتر ،گران نفروشند

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان قم گفت :نانواییها موظف هستند که نان را به
همان وزن و قیمت مصوب ،توزیع کنند و نباید بابت وزن باالتر نان ،مبلغ اضاف ه دریافت
کنند.
با افزایش قیمت نان ،در استان قم شاهد هستیم که برخی نانواییها حاضر به پذیرش
قیمت مصوب نیستند و نان را به قیمت باالتر عرضه میکنند که این موضوع باعث
نارضایتی مردمی شده است؛ این در حالیاست که ابالغیه قیمت نان ،با نام و شماره
عاملیت نانوایی در هر نانوایی نصب شده است اما نانوایان قیمتی باالتر از نرخ درج شده در
نانوایی را مطالبه میکنند که مصداق بیاحترامی به قانون است.
برخی نانوایان که حاضر به تمکین از قانون نیستند ،بهانههایی از جمله وزن باالتر نان
را برای گرانفروشی نان عنوان میکنند که مورد پذیرش نیست ،همچنین عدهای معتقد
هستند که نانی که آنها عرضه میکنند ،بیش از قیمت مشخص شده ،ارزش دارد و حاضر
نیستندآنرابهقیمتپایینترعرضهکنند.
عباس جعفری اتابک در گفتوگویی ،در خصوص نظارت بر قیمت نان عنوان کرد:
اولویت و تمام هم و غم بازرسی اصناف قم ،مسئله نظارت بر قیمت نان است ،نان ،قوت
الیموت عدهای از مردم است و در این خصوص باید نظارت کافی انجام گیرد تا شاهد
کمفروشی یا گرانفروشی نباشیم .وی افزود :با توجه به اینکه مدت زیادی قیمت نان تغییر
نکرده بود ،طبق تصمیماتی که گرفته شد ،قیمت جدید نان از اول آبانماه به نانواییها
ابالغ شد و نکته مهم این بود که در ابالغ قیمت نان ،نام نانوایی و عاملیت آن به صورت
خاص ذکر شده است که باعث میشود در این خصوص سوءاستفادهای انجام نگیرد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان قم بیان کرد :طبق ابالغ صورت گرفته ،نان سنگک
با وزن470گرم در نانواییهای دولتی با قیمت1100تومان و در نانواییهای نیمه دولتی با
وزن500گرم ،با قیمت1500تومان باید عرضه شود.
وی ادامه داد :نانواییهای نیمه دولتی یا به اصطالح آزادپز ،به همان قیمت مصوب نان
را عرضه میکنند ولی نانواییهای دولتی به دلیل مسائلی از جمله کمبود پول خرد ،نان را
با وزن باالتر به قیمت باالتر عرضه میکنند که این موضوع مورد تایید نیست و خالف قانون
است.عرضه نان به قیمت باالتر ،خالف قانون است
جعفری اتابک تصریح کرد :نانواییها موظف هستند که نان را به همان وزن و قیمت
ابالغشدهتوزیعکنندونبایدبابتوزنباالترنان،مبلغاضافهتریدریافتکنند؛همچنین
عرضه نان با وزن ابالغ شده با قیمت باالتر ،مصداق کمفروشی و گرانفروشی است و به
شدت با آن برخورد میشود .وی با بیان اینکه از کمفروشی و گرانفروشی نان به هیچعنوان
نمیگذریم ،اضافه کرد :نانوایان اگر پیشنهاد و یا اعتراضی دارند ،باید از طریق مراجع
ذیصالح و طبق قانون عمل کنند و نمیتوانند از سمت خود تصمیمگیری کنند.از
گرانفروشی و کمفروشی نان نمیگذریم  .مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان قم با بیان
اینکه مردم باید در بازرسی بر قیمت نان همراهی کنند ،اظهار کرد :نظارتها به صورت
مستمر و شبانهروزی در حال انجام است و در این خصوص نیاز است که مردم نیز تخلفات را
گزارش دهند تا روند رسیدگی تسریع شود .وی خاطرنشان کرد :مردم میتوانند تخلفات را
به صورت پیغام به بازرسی اصناف قم به شماره تلفن  37751212اطالع دهند و بازرسان
گزارشات مردمی را در اولویت بازرسی قرار میدهند و با واحدهای متخلف برخورد میشود.
جعفری اتابک تاکید کرد :در هفته گذشته 114،واحد نانوایی در استان قم بازرسی شده
است که به واحدهایی که نان را با وزن و قیمت باالتر عرضه میکردند ،تذکرات ارشادی
ارائه شد تا طبق قانون عمل کنند؛ همچنین برای4واحد به دلیل کمفروشی و گرانفروشی
پرونده تشکیل داده شد و با آنها برخورد شده است.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان قم خبرداد

اجرای  399برنامه در طرح اوقات فراغت
جمعیت هالل احمر
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان قم گفت :در شش ماه نخست امسال
 ۳۹۹برنامه در طرح اوقات فراغت جمعیت هالل احمر برگزار شد.
محمد مصباحی با تشریح فعالیت های انجام شده در جمعیت هالل احمر عنوان کرد:
در سال جاری  ۱۹دوره آموزش امداد با حضور  ۶۱۲نفر برگزار شد.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان قم با اشاره به مقایسه آماری  6ماهه اول
سال های  ۹۷و  ۹۸بیان کرد :تعداد مسابقات فرهنگی و ورزشی برگزار شده در سال ۹۷
شامل  ۶مورد و در سال  ۹۸شامل  ۱۰مورد بوده است.
وی اظهار کرد :تعداد شرکت کنندگان در مسابقات ورزشی ـ فرهنگی نیز۱۵۴نفر در سال
 ۹۷و  ۴۴۶نفر در سال  ۹۸است.
مصباحی بیان کرد :همچنین یک مورد همایش با حضور  ۲۵۰نفر در سال  ۹۷و ۴
همایش با حضور  ۷۵۵نفر شرکت کننده در سال  ۹۸برگزار شده است.
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رفع چالشهای سکونتگاههای غیررسمی عزم جدی مسووالن را می طلبد

سکونتگا ه غیررسمی و انباشت آسیبهای اجتماعی

ً
سکونتگاههای غیررسمی ،معموال بستری برای گسترش آسیبهای اجتماعی،
مشکالت زیست محیطی و بهداشتی ،فقر ،قانونگریزی و مانند آن هستند و به همین
خاطر مدیران شهری از این سکونتگاهها به عنوان کانونهای خطر و مرکز انباشت
آسیبهایمختلفیادمیکنند.
در حالی که سکونتگاههای غیررسمی به عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی جهان
معاصر برشمرده میشود ،میتوان آن را بستری برای شکلگیری و تشدید مسائل
اجتماعی دانست .بستری که نه تنها برای ساکنان آن مشکالت اجتماعی ،بهداشتی،
امنیتی و اقتصادی را ایجاد میکند که ساکنان آن همواره در خطر مشکالت طبیعی
نظیر زلزله ،آتشسوزی و سیل نیز قرار دارند.
سکونتگاهغیررسمیچیست؟
در یک تعریف علمی از سکونتگاههای غیررسمی آمده است« :محل اسکان بخشی
از جمعیت شهری است که خارج از بازار رسمی زمین و مسکن بر پایه قواعد و قول
و قرارهای خاص خود ،به دست خود ساکنان اینگونه مکانها ساخته شده است».
سازمان «ملل متحد» نیز در تعریف سادهای از سکونتگاههای غیررسمی ،سه ویژگی
را برای این قبیل سکونتگاههای برشمرد ه است -۱ « :مناطقی هستند که گروهی از
واحدهای مسکن در زمینی ساخته شدهاند که ساکنان این مناطقا هیچگونه ادعای
ن اراضی ندارند یا بهطور غیرقانونی آن مناطق را اشغال کردهاند؛ -۲
قانونی در مورد آ 
شهرکهایغیرمجازومناطقیهستندکهاحداثمسکندرآنهامطابقبابرنامهریزی
ً
و مقررات فعلی ساختمان نباشد؛  -۳معموال این مناطق یا فاقد خدمات زیربنایی
شهری هستند و یا این خدمات برای آنها قطع شده است».
بهعبارتسادهترمیتوانگفتزمانیبهیکمحلاسکان،سکونتگاهغیررسمیگفته
میشود که مکان مورد نظر ،در برنامهریزیهای مسووالن شهری ،به عنوان مکان ایجاد
یک سکونتگاه در نظر گرفته نشده است ،اما افرادی به صورت غیرقانونی ،در آن مکان
سکونتگاههایی را ساختهاند .بطور مثال در تمامی شهرها ،برای رودخانهها حریمی در
نظر گرفته میشود و هیچ فردی حق ساختن سکونتگاه در آن حریم را ندارد .حال اگر
سکونتگاهی در حریم یک رودخانه ساخته شود ،این محل ،یک سکونتگا ه غیررسمی
شمرده خواهد شد.
طبیعی است که ساخت سکونتگاههای غیررسمی ،نمیتواند قانونی باشد ،زیرا
سکونتگاه غیررسمی یا در محلی ساخته شده است که قانون آن را ممنوع کرده است
یا آن که در محلی قانونی ،اما بدون اخذ مجوز احداث شده باشد .در نتیجه بیشتر
سکونتگاههای غیررسمی در مناطقی ساخته میشوند که مشکالتی جدی دارند .این
سکونتگاههادرمکانهاییبهدورازچشمناظرانساختهمیشوند،اراضیمحلاحداث
اینسکونتگاههااراضیامنینیستندوبیشترمواقعمکانهاییچونبستررودخانهها،
دامنهکوهها،نقاطزلزلهخیز،مناطقآلوده،حریمخطوطراهآهن،فرودگاههایاجادهها
ومناطقصنعتی،محلساختسکونتگاههایغیررسمیهستند.
برخی دیگر از سکونتگاهها نیز هرچند در محل طبیعی و از پیش تعیین شده برای
ساخت و ساز ،ساخته میشوند ،اما سازندگان آنها ،مجوزهای الزم برای تاسیس
سکونتگاه مذکور را کسب نکردهاند .در نتیجه این سکونتگاهها ،فاقد رسمیت الزم و
قانونی هستند .از همینرو ،همواره میان مدیران شهری و ساکنان سکونتگاههای
غیررسمی ،تنشها و کشاکشهایی بر سر نحوه ساخت و ساز چنین سکونتگاههایی
صورت میپذیرد و هر از چند گاهی ،مدیران شهری با مجوزهای قانونی الزم ،اقدام به
تخریب چنین سکونتگاههای میکنند .ساکنین سکونتگاههای غیررسمی نیز فاقد
هرگونه سند یا مدرکی برای ارائه و دفاع از حق مالکیت خود هستند.
خانههایی که از پای بست ویرانند
به دلیل آن که سکونتگاههای غیررسمی احداث شده ،در نقاط خطرناک و نامناسب
و به صورتی غیرقانونی ساخته شدهاند ،همواره خطر برخورد مقامات قضایی ،تخلیه
اجباری یا تخریب برای ساکنان آنها وجود خواهد داشت .در عین حال با توجه به
غیرقانونی بودن این سکونتگاهها ،اغلب سازمانهای رسمی از ارایه خدمات به این
سکونتگاهها سر باز میزنند یا آنکه توان الزم برای خدمت رسانی به این مناطق را ندارند.
در نتیجه بطور معمول ارزش زمین و مسکن در سکونتگاههای غیررسمی پایین است و
فقرای شهری به سمت سکونت در این امکان جذب میشوند.
سکونتگاههایغیررسمی،دارای مشکالتیجدیوپایدارهستند؛اغلبخانوارهای
ساکن در سکونتگاههای غیررسمی زیر خط فقر قرار دارندُ ،بعد خانوار و تراکم جمعیتی
در این مناطق باالتر از میانگین مناطق شهری است ،مشکالت بهداشتی و آلودگی
محیط زیستی در این مناطق ،بسیار زیاد است ،اغلب فاقد امکاناتی همچون آب
آشامیدنی بهداشتی ،لوله کشی گاز ،برق یا تلفن هستند ،مراکز درمانی و آموزشی
در سکونتگاههای غیررسمی ،یا وجود ندارند و یا آنکه امکانات کافی در آنها به
چشم نمیخورد .در نتیجه این مشکالت ،ساکنین این سکونتگاهها ،امید به زندگی،
تحصیالت،درآمدوفرصتهایپیشرفتبسیارکمترینسبتبهسایرشهرونداندارند.
تحقیقات نشان میدهد که زنان و کودکان ساکن در این نقاط ،آسیبپذیرترین
ساکنان این مناطق هستند و بیش از سایر شهروندان ،در معرض خطرات ناشی از
زندگیدراینمناطققرارمیگیرند.بنابرگزارشهایبینالمللیوبررسیهایسازمان
ملل متحد ،نرخ مرگ و میر کودکان در این محالت ،باالتر از حد متوسط است ،اوقات
فراغت کودکان ساکن این مناطق ،اغلب فراغتی ناامن است و آنها در معرض انواع

و اقسام خطرات قرار میگیرند .همچنین امکانات آموزشی و بهداشتی این کودکان،
بسیارکمترازسایرکودکاناست.درنتیجهمحتملاستکهکودکانساکناینمناطق
فرصتی کافی و شرایطی مناسب برای خروج از این محیط را هرگز به دست نیاورند.
سکونتگاههایغیررسمیچگونهپدیدمیآیند؟
درباره علل و عوامل ایجاد سکونتگاههای غیررسمی ،نظریهها و بحثهای بسیاری
در میان صاحبنظران صورت پذیرفته است .برخی از کارشناسان معتقدند که عواملی
همچون موج صنعتی شدن و اصالحات ارضی در دهههای  ۱۳۴۰و  ۱۳۵۰و در کشور
ایران ،باعث شد تا بسیاری از روستاییان به سمت شهرها سرازیر شوند و به دلیل ارزانی
این نوع سکونتگاهها و همچنین فقر جمعیت مهاجر ،آنان به سمت سکونتگاههای
غیررسمی جذب و در این مناطق ساکن شدند .در شهرهای نفت خیز و معدنی ایران
نیز جمعیت بزرگی از مهاجران ،به دلیل وجود کار و اشتغال ،زندگی خود را در روستاها
و شهرهای کوچک رها کردند و به امید یافتن زندگی بهتر ،به شهرهای بزرگ مهاجرت
کرده و به دلیل فقر و به ناچار ،سکونتگاههای غیررسمی را به عنوان محل زندگی خود
انتخابکردند.
برخی دیگر از کارشناسان بر عواملی چون وقوع جنگ ،زلزله ،سیل و مانند آن به
عنوانعلترشدفزایندهسکونتگاههایغیررسمیاشارهمیکنندومعتقدندکهجنگ
داخلی افغانستان یکی از دالیل مهاجرت توده بزرگی از مهاجرین افغان بود که پس
از حضور در ایران ،اغلب در سکونتگاههای غیررسمی ساکن شدند و بدین ترتیب این
سکونتگاههاراگسترشدادند.تحقیقاتنشاندادهاستکهبسیاریازشهروندانیهم
که بر اثر زلزله یا سیل ،خانههای خود را از دست میدهند ،در ابتدا و به صورت موقت،
در سکونتگاههای غیررسمی ساکن میشوند ،اما به دلیل ارزانی این سکونتگاهها و
پرهزینه بودن ساخت خانههای جدید ،جمعیتی که در ابتدا قرار است به صورتی موقت
در کمپها اسکان یابند ،در آنها ماندگار شده و کمپهای موقتی اسکان زلزلهزدگان،
دراغلبمواقعمبدلبهسکونتگاههایغیررسمیدایمیمیگردند.
سومین عامل ایجاد سکونتگاههای غیررسمی نیز آشفتگیهای بازار مسکن و افزایش
ناگهانی بهای آن در مناطق شهری و به ویژه شهرهای بزرگ است .تحقیقات نشان داده
است که با افزایش ناگهانی قیمت مسکن در شهرهای بزرگ ،بخش فقیر جامعه شهری،
گاهی ناچار میشوند تا برای کاهش هزینههای خود ،در مسکنهای ارزان و نامناسب
ایجاد شده در سکونتگاههای غیررسمی ،ساکن شوند تا بدین ترتیب در هزینههای خود
صرفهجویی کنند .در نتیجه ،هرچه بهای مسکن با سرعت بیشتری افزایش یابد ،این
امکان وجود دارد که جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی ،بیشتر شوند .برخی
از محققین البته معتقدند که اقدام بخش فقیر جامعه برای سکونت در چنین مناطقی،
واکنشمنطقیوطبیعیآنانبهمشکالتینظیرافزایشقیمتمسکنوکمبودآناست.
سکونتگاههایغیررسمیوچالشهایپیشرویمسووالن
ً
سکونتگاههای غیررسمی ،معموال بستری برای گسترش آسیبهای اجتماعی،
مشکالت زیست محیطی و بهداشتی ،فقر ،قانونگریزی و مانند آن هستند .از این
رو ،مدیران شهری ،همواره به سکونتگاههای غیررسمی به عنوان کانونهای خطر و
مرکز انباشت آسیبهای مختلف نگاه میکنند .سازمان ملل متحد ،در طی دو دههی
گذشته تالش کرده است تا با برنامهریزیهای گسترده و جامع ،پیشنهاداتی را برای رفع
مشکالتاینمناطقبهکشورهایمختلفارایهدهد.کشورهاییهمچونهند،برزیل،
مکزیک ،چین ،آفریقای جنوبی ،بنگالدش و اندونزی ،از جمله کشورهایی هستند که
بامشکالتگستردهحاصلازگسترشسکونتگاههایغیررسمیدستبهگریبانند.
درکشورایراننیزشهرهایبزرگیهمچونتهران،مشهدواهوازوحتیقم بامشکالتی
جدی ناشی از گسترش سکونتگاههای غیررسمی مواجهاند و تالش سازمانهای
مسوول برای حل مسائل و چالشهای این مناطق ،همچنان ادامه دارد.
در دهههای گذشته ،اغلب دولتها در کشورهای مختلف جهان ،با رویکرد سلبی به
این مناطق نگاه میکردند و سیاست کلی آن بوده است که در صورت امکان ،دست به
تخریب گسترده سکونتگاههای غیررسمی بزنند و در صورتی که امکان حذف فیزیکی
این مناطق ممکن نشود ،این محدودهها و ساکنین آنها را نادیده بگیرند .در نتیجه
همین نادیده گرفتن است که برخی از سکونتگاههای غیررسمی در کشورهای در حال
توسعه ،به بستر رشد باندهای مافیایی تبدیل و بهطور کامل از کنترل دولتها خارج
شده است .به نظر میرسد امروزه اغلب کشورهای جهان و از جمله ایران ،رویکرد خود را
در قبال سکونتگاههای غیررسمی تغییر دادهاندو به این نتیجه رسیدهاند کهبایستی به
جایحذفسکونتگاههایغیررسمی،سیاستهایدیگرهمچونگسترشامکانات،
توانمندسازی ،اشتغال آفرینی و حمایت از آسیبدیدگاه را در پیش گیرند تا بتوان
مشکالت موجود این مناطق را برطرف کرد.
منابعThe United Nations - -۲۰۰۷,OECD, Glossary of statistical terms - :
Conference on Housing and Sustainable Urban Development, Informal
 - -۲۰۱۵ ,Settlementsجمال رشیدی ،شکلگیری فضا در شهرها :بررسی مفهومی
رویکردهای نظری به نحوه شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی ،دانش شهر شماره
 - ۱۳۹۴ ،۲۹۰پیام روشنفکر ،وضعیت اجتماعی کودکان در ایران (،)۱۳۹۵-۱۳۸۵
 - ۱۳۹۷کیومرث ایراندوست و همکاران ،شاخصهای تعریف و تعیین سکونتگاههای
غیررسمی در ایران؛۱۳۹۳
 خسرو دانشجو و سید غالمرضا اسالمی ،اسکان غیر رسمی و راهبرد توانمندسازیدرونی (توسعه درون زا)۱۳۹۲ ،

معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارقمخبرداد

پیشرفت  90درصدی نوسازی تصفیهخانه
فاضالب قم

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم از روند بازسازی و نوسازی تصفیهخانه
فاضالب شماره دو قم بازدید و ابراز امیدواری کرد این تصفیهخانه هر چه زودتر در مدار
بهرهبرداری قرار گیرد .محسن بهشتی قم از مراحل بازسازی و نوسازی تصفیهخانه
فاضالب شماره دو قم شامل احداث حوضچههای لجن گیر ،آشغالگیر ،مهندسی اولیه
ایستگاههایپمپاژلجن،مراحلالیروبیحوضچههایهوادهی،بازسازیتأسیساتکلرزن
و نیز احداث سیستم زهکشی ،تأسیسات برق و الکترومکانیکال بازدید کرد و از نزدیک در
جریان مراحل پیشرفت این پروژه قرار گرفت .وی پس از این بازدید در نشستی با حضور
مدیرعامل و مدیران شرکت آب و فاضالب در سخنانی با قدردانی از فعالیتهای عمرانی
آبفای استان گفت :شرکت آب و فاضالب یکی از دستگاههای فعال استان به شمار میرود
که در زمینه فعالیتهای خود به صورت علمی و تخصصی کار میکند .معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار قم با ابراز خرسندی از بازسازی تصفیهخانه شماره دو قم اظهار کرد:
استفاده مجدد از ظرفیتی که به هر دلیل از دسترس خارج بوده اقدام مثبتی است که
امیدوارم هر چه زودتر شاهد بهرهبرداری از آن باشیم .وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده
در خصوص تصفیهخانه فاضالب پردیسان خاطرنشان کرد :در زمینههای کارشناسی،
جانمایی و نحوه اجرای پروژه به جمعبندی مناسبی رسیدیم و برای تأمین منابع آن نیز
همه استان باید دست به دست هم دهیم .بهشتی بر لزوم برنامهریزی برای استفاده از
پساباینتصفیهخانهنیزتأکیدکردوگفت:باتوجهبهاینکهشهرداریبیشترینبهرهبردار
از پساب است باید برنامهریزی الزم را انجام دهد تا همزمان با آغاز احداث تصفیهخانه،
خط انتقال و شبکههای الزم برای آن اجرا شود .وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب
استان در بحثهای تخصصی در شرایط مناسبی قرار دارد ،گفت :در بحث تأمین آب
شرب خوشبختانه استان مشکلی خاصی ندارد و حتی شهرهای پیرامونی و روستا هم با
بهرهمندی از آب سر شاخههای دز با مشکالت کمتری مواجه هستند .معاون هماهنگی
امور عمرانی استاندار قم با اشاره به اینکه شبکههای فاضالب در سطح شهر هر سال
توسعه مییابد ،یادآور شد :با احداث تصفیهخانه فاضالب پردیسان نیز تا سالهای سال
بحثتنشاجتماعیدرحوزهفاضالبنخواهیمداشت.ویهمچنینفعالیتهایصورت
گرفته در شرکت آب و فاضالب در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی را مورد توجه قرار
داد و اظهار کرد :آبفای استان میتواند در این زمینه الگوی مناسبی باشد تا این فرهنگ
در تمام دستگاههای استان نهادینه شود .بهشتی در پایان با تقدیر از مدیرعامل و کارکنان
آبفای استان در پیشبرد اهداف سازمانی خاطرنشان کرد :با توجه به روحیه خدمتی که
در مجموعه شرکت آب و فاضالب وجود دارد ،ما نیز در حد توان کمک خواهیم کرد تا
برنامههای این شرکت در خدمترسانی به مردم محقق شود.
 8میلیون مترمکعب آب شرب پای فضای سبز
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان نیز در این نشست به ارائه
گزارشی از عملیات نوسازی ،بازسازی و تکمیل تصفیهخانه شماره دو فاضالب قم پرداخت
و با اشاره به پیشرفت فیزیکی  90درصد این پروژه گفت :امیدواریم با به کارگیری تمام
ظرفیتهایپیمانکاریومشاوریاستانتادوماهآیندهشاهدبهرهبرداریازاینتصفیهخانه
باشیم .وی با اشاره به اینکه تصفیهخانه شماره دو فاضالب قم حدود  4سال خارج از
مدار بهرهبرداری بوده است ،خاطرنشان کرد :در مجموع عملیات بازسازی و نوسازی این
تصفیهخانهبااعتباریبالغبر 20میلیاردتومانانجاممیشود.علیجانصادقپورهمچنین
با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته در خصوص واگذاری پساب تصفیهخانههای فاضالب
شهر قم اظهار کرد :در این زمینه با حمایتهای استان ،گفتمان خوبی ایجاد شده هرچند
هنوز نتیجه نهایی محقق نشده است .وی با بیان اینکه طبق برآوردها شهرداری ساالنه 8
میلیون مترمکعب از آب شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده میکند ،به هزینههای
سنگین تصفیه و انتقال آب شرب به شهر اشاره و خاطرنشان کرد :آبیاری فضای سبز با آب
شرب برخالف اقتصاد مقاومتی است و هزینه سنگینی را به کشور وارد میکند .مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان قم با بیان اینکه با جایگزینی پساب به جای آب شرب ،بخشی
از مشکالت تأمین آب استان نیز برطرف میشود ،گفت :با تجربیاتی که داریم و با همکاری
شهرداری و حمایت استانداری کارهای بزرگی میتوانیم در این حوزه انجام دهیم.
معاون مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم:

مزاحمان تلفنی درصد باالیی از توان اورژانس
را اشغال میکنند
معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم گفت :مزاحمان و یا افرادی که به
اشتباه با اورژانس  ۱۱۵تماس میگیرند و کار غیر فوریت دارند  ،درصد باالیی از توان این
مجموعه را اشغال میکنند و مانع از رسیدگی به نیازمندان واقعی میشوند .مهدی فراهانی
افزود :روزانه بین ۲هزار تا ۲هزار و ۵۰۰تماس در حوزه جغرافیایی استان قم با مرکز اورژانس
 ۱۱۵برقرار میشود که  ۲۵۰تا  ۳۰۰تماس منجر به ماموریت و اعزام آمبوالنس میشود که
نسبت به مساحت و جمعیت قم ،باال و قابلتوجه است .وی اضافه کرد :با توجه به اینکه
به دلیل ترددهای زیاد در شهر و محورهای مواصالتی قم نیاز واقعی مردم به اورژانس ۱۱۵
در این استان باالست ،همشهریان باید همراهی الزم را با این مرکز داشته باشند تا خدمات
مطلوبوبهموقعبهنیازمندانارائهشود.ویبیانکرد:برخیتماسهانیزازرویغرضورزی
نمیباشد و صرفا به دلیل ناآگاهی برای مشورت درباره مسائلی که به اورژانس مرتبط نیست،
صورت میگیرد .فراهانی ادامه داد :بهعنوانمثال افرادی برای مشورت گرفتن در مورد
بیماری ،مصرف دارو و یا اطالعات مراکز درمانی با اورژانس  ۱۱۵تماس میگیرند و باعث
اشغال چنددقیقهای خطوط تلفن این مرکز میشوند .وی تصریح کرد :با توجه به حیاتی
بودن خط  ۱۱۵به دلیل این حجم سنگین از نیاز مردم به خدمات فوریتهای پزشکی،
خطوط اورژانس  ۱۱۵باید در راستای پاسخ به نیازهای مردم باشد .وی با بیان اینکه
اپراتورهای این مرکز پرستاران خانم هستند ،تاکید کرد :این کارشناسان میتوانند با کمک
اطالعات و راهنماییهای فرد تماسگیرنده  ،برای حوادث اولویتدار نیرو و آمبوالنس اعزام
نمایند .فراهانی با اشاره به خال قانونی برای برخورد با مزاحمان تلفنی ،بیان کرد :متاسفانه
قانون ویژهای برای برخورد با مزاحمان تلفنی مرکز اورژانس  ۱۱۵وجود ندارد و این مساله
یکی از مطالبات ما از دستگاه قضایی است .وی افزود :از دستگاه قضایی استان میخواهیم
با توجه به حساسیت کار این دستگاه امدادی  ،توجه ویژهای نسبت به برخورد با مزاحمان
داشته باشند .وی با بیان اینکه اشغال خط اورژانس ۱۱۵یعنی تهدید حیات شهروند دیگر،
اضافه کرد :قانونی که در زمینه برخورد با مزاحمان تلفنی منازل مسکونی وجود دارد  ،همان
قانوندرزمینهمرکزاورژانسنیزاجراییمیشود.مرکزمدیریتحوادثوفوریتهایپزشکی
قم دارای  ۱۸پایگاه جادهای ۲۲ ،پایگاه شهری ،یک پایگاه هوایی ۵۲ ،دستگاه آمبوالنس،
 ۱۰دستگاه موتورالنس ،یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و یک فروند بالگرد است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قم :

معاونفرهنگیمسجدمقدسجمکران:

نخستین همایش بازی های خانوادگی درمسجد جمکران برگزار میشود
معاون فرهنگی مسجد جمکران گفت :همزمان با هفته
مبارک و فرخنده وحدت نخستین همایش بازیهای
خانوادگی با مشارکت و همکاری حوزه فرهنگی جمکران
و شهرداری قم در جمکران برگزار خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین یاسین حسین آبادی روز
شنبه درگفت و گو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت ایام
آغاز امامت امام عصر(عج) و هفته وحدت درتبیین برخی
برنامههای پیش بینی شده برای این مناسبتها اظهار
داشت :هدف از اجرای این برنامهها اجتماع قلبها و
ایجاد همدلی بین اقشار مختلف جامعه حول محور امام
زمان(ع) میباشد.
وی با بیان اینکه فعالیت های جمکران درسه جامعه
هدف خانواده و کودک ،نوجوان و جوان و بزرگسال رقم
خواهد ،بیان داشت :یکی از آسیبهایی که حوزه خانواده
را تهدید میکند ،رها سازی فرزندان توسط والدین و در
نتیجه عدم وجود همدلیهای الزم است .وی ادامه داد :به
منظوررفعاینمعضلوهمچنینفرهنگسازیموردنیاز،
همایش بازیهای خانوادگی با همکاری مسجد جمکران،
شهرداری قم و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
این استان در روز  ۲۴آبان ماه جاری در جمکران انجام
خواهد شد .حسین آبادی افزود :بازیهای طراحی شده
برای این همایش از جنس تعامل ،همدلی ،همکاری و هم
بازیشدنوالدینبافرزنداناست.ویهمچنینمهمترین
شاخصه دوره جوانیونوجوانی را رفاقتو دوستی دانست،
و گفت :بر همین اساس مسابقههای دانش آموزی تحت
عنواندوستخوبمندرحوزههایمختلفمانندروزنامه
دیواری اجرا خواهد شد .حسین آبادی ادامه داد :در این
ایام فرخنده جشنوارههای آوا و نغمهها مهدوی در حوزه
دانش آموزی نیز انجام میشود.
تشریح ویژه برنامههای ایام آغاز امامت
(عج)
امام عصر
معاون فرهنگی جمکران در بخش دیگری از سخنان
خود با بیان اینکه ویژه برنامههای ایام آغاز امامت امام عصر
از شامگاه سه شنبه هفته جاری چهاردهم آبان آغاز خواهد
شد ،افزود :آیین عزاداری شهادت امام حسن عسکری (ع)
دراین مکان مقدس برگزار و تجلیل از موکب های مهدوی

فعال در مسیر نجف – کربال و عرض تسلیت کاروان های
راهی کربال نیز از برنامههایی است که در حاشیه این آیین
صورت خواهد گرفت .وی همچنین با اشاره به برگزاری
مراسم عزاداری در ظهر شهادت امام حسن عسکری (ع)
در شبستان امام علی (ع) این مکان مقدس گفت :از شب
نهم ربیع االول برنامه های مسجد تبدیل به جشن و بیعت
با حضرت بقیه الله میشود .وی افزود :آیین تجدید عهد
جانان با شرکت  ۲هزار تن از روحانیان معمم پس از نماز
مغرب و عشا در شبستان کربال برگزار ،و همزمان با این
برنامه نیز آیین تجدید عهد مدام با امام زمان ،با حضور
اقشار مختلف مردم ،هنرمندان ،گروه های سرود و شاعران
در شبستان امام علی انجام خواهد شد.
حسین آبادی یادآور شد :امسال نیز مانند سالهای
گذشته همایش بزرگ عهد سربازی امام زمان با شعار ۶
هزار تن به نیابت از ۶هزار شهید قم در ساعت هشت صبح
پنج شنبه پانزدهم آبان با مشارکت  ۱۰۰گروهان  ۶۰نفره
نظامی و سخنرانی سردار سرلشکر محمد باقری رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری آیین افتتاحیه جشنواره
دانشجویی مهدویت با همکاری جهاد دانشجویی در ظهر
پانردهم آبان افرود :برنامه عصر همدلی نیز در ساعت
 ۱۵:۳۰پنج شنبه با حضور چهره های منبری ،مادحان،
هنرپیشه ها و خواننده ها برگزار خواهد شد.
وی گفت :همایش با موضوع همدلی در خانواده،
با حضور چند تن از استادان و کارشناسان و با تشکیل
کمیسیون های تخصصی اخالق در خانواده ،آرامش در
خانواده ،سالمت در خانواده و مهارت های زندگی در صبح
و عصر جمعه این هفته در جمکران ترتیب مییابد.
حسین آبادی با اشاره به برپایی دو نمایشگاه عکاسی
تحت عنوان جمکران وعده گاه منتظران گفت :یکی از
این نمایشگاه در نگارخانه فرهنگ قم و دیگری با همکاری
حوزه هنری در تهران برگزار میشود.
وی خاطر نشان کرد :حضور متولیان و خادمان مسجد
جمکران در نماز جمعه این هفته تهران برای سخنرانی
پیش از خطبه و همچنین عرض تهنیت به نمازگزاران و
اجرای آیین تجدید عهد و بیعت نیز از دیگر برنامه ها به

شمارمیآید.
راه اندازی هشتک ،برای ظهور همدل باشیم
مدیر هنر و رسانه مسجد جمکران نیز در ادامه این
نشست با اشاره به انجام پویش ،برای ظهور همدل باشیم
و راه اندازی هشتگی به همین نام در فضای مجازی گفت:
در این زمینه سعی شده محصول های متعدد رسانه ای
را تولید و شبکه های گسترده انتشار را ایجاد کنیم ،از
این رو برگزاری هر چه بهتر این پویش همکاری رسانه
ها و خبرنگاران را طلب میکند .مهدی دانش آشتیانی
گفت :برای این طرح ،یک تیزر تلویزیونی از انواع همدلی
در صنوف گوناگون مانند کارگر ،پرستار و دانشجو تولید
ی ادامه داد :کاراکترهای موجود در این تیزر
شدهاست .و 
تبدیل به پوستر شهری شده و اکران شهری می شود ،و
با همکاری خوب شهرداری بیش از  ۸۰۰متر مربع فضا
برای اجرای این برنامه اختصاص یافتهاست .وی با اشاره
به تولید پادکست و انواع تولیدهای رسانه ای با موضوع
این پویش تصریح کرد :موشن گرافیک برای توضیح پویش
مذکور تهیه شده و در شبکه های مختلف پخش میشود.
وی گفت :طبق فراخوان صورت گرفته از  ۸۲عکاس
داخلی و خارجی تعدادی عکس و تصویر با موضوع ظهور
دریافت شده و چکیده ای از آن در قالب نمایشگاه ویژه
این ایام به نمایش گذاشته خواهد شد .دانش آشتیانی با
اشاره به طراحی و اجرای اپلیکیشن شمیم مخفف شبکه
مردمی یاوران مهدی افرود :ما به دنبال این هستیم که همه
کسانی که دل در گرو وجود امان زمان دارند را در فضایی
دور هم جمع کنیم .مدیر هنر و رسانه جمکران با اشاره به
قول مساعد شبکه های مختلف تلویزیونی برای پوشش
زنده آیین ها این ایام بیان کرد :صفحه اینستاگرام مسجد
جمکران نیز از امروز تمام ویژه برنامه ها را به صورت زنده
پخش میکند .وی در پایان با بیان اینکه پویش همدلی را از
نهم ربیع االول آغاز می کنیم ،گفت :این اقدام تا نهم ربیع
االول سال آینده با تولیدهای هنری و رسانه ای و آیین هایی
که در این مکان مقدس برگزار می شود ،به صورت مستمر
ادامه خواهد داشت.
نهم ربیع االول امسال یکهزار و صد و هشتاد و یکمین
سالروز آغاز امامت امام زمان(عج) است.

همه روستاهای قم از نعمت برق برخوردارند

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قم گفت :روستاهای استان ازنظر
برخورداری از امکانات زیرساختی دارای وضعیت مناسبی هستند که در همین رابطه همه
روستاهای باالی  ۲۰خانوار در قم از نعمت برق برخوردارند .سجاد چهرگانی بیان کرد :در
 ۱۵۲روستای استان شامل همه روستاهای باالتر از  ۲۰خانوار و نیز برخی از روستاهای با
کمتر از این میزان جمعیت ،طرح هادی تهیه و تصویبشده است .وی افزود :سامانههای
مدیریت پسماند نیز با ارائه ماشینآالت جمعآوری زباله به دهیاریها و یا با مشارکت شرکت
تعاونیهای دهیاری در روستاهای استان شکلگرفته است .وی ادامه داد ۵۷ :روستای
استاندارایخانهبهداشتهستندوبقیهروستاهابهصورتاقماریازاینامکاناتاستفاده
میکنند ،در این مراکز درمانی ۸۰بهورز  ،هشت پرستارو ۹پزشکبه مردم مناطق روستایی
قم خدمترسانی میکنند .چهرگانی گفت  :آبرسانی به روستاهای استان از طریق هفت
مجتمع آبرسانی و همچنین بهوسیله منابع آب مستقل در آبادیها انجام میشود اما به
دلیل کمبود آب شرب در برخی از مناطق روستایی  ،آبرسانی به آنها توسط تانکر صورت
میگیرد .وی در ادامه با اشاره به سایر فعالیتهای انجامشده برای ایجاد زیرساختهای
مطلوب زندگی در روستاهای قم ،افزود :بیش از ۱۰۰روستای استان از نعمت گاز بهرهمند
هستند و راه دسترسی همه روستاهای استان آسفالت شده است .وی بیان کرد :نظارت
بر اجرای دقیق طرحهای عمرانی در مناطق روستایی استان باوجود پراکندگی زیاد
روستاهای قم با جدیت دنبال میشود و در این مسیر به دنبال سرعت بخشیدن به فرآیند
تکمیل طرحها برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از آنها در مسیر خدمت رسانی بهتر به
مردماینمناطق،هستیم.جمعیتروستاییقمدرهمهبخشهایایناستانپراکندهاند؛
قم دارای یک شهرستان به همین نام و پنج بخش کهک ،جعفریه ،سلفچگان ،خلجستان
و مرکزی است؛ جمعیت ساکن در مناطق روستایی قم ،کمتر از پنج درصد جمعیت کل
استان است .طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،۱۳۹۵قم دارای ۱۲۷
روستا با جمعیت باالی ۲۰خانوار است؛ جمعیت ساکن مناطق روستایی این استان بیش
از  ۵۵هزار و  ۸۶۵تن است که در قالب  ۱۷هزار و  ۳۸۵خانوار زندگی میکنند.
مسؤول قرارگاه مردمی اربعین استان قم اعالم کرد

پذیرایی از  152هزار زائر در قرارگاه مردمی
اربعین قم

مسؤول قرارگاه مردمی اربعین استان قم گفت :فعالیت قرارگاه مردمی اربعین درمصلی
قدس پایان یافت که در این مدت به 152هزار زائر حسینی خدمترسانی شد.
مهدی قربانی کرم اظهار کرد :امسال چهارمین سال است که شهر مقدس قم افتخار
میزبانی زائران اربعین حسینی بود .وی افزود :قرارگاه مردمی اربعین قم از  13مهرماه
قرارگاه اربعین فعالیت خود را آغاز کرد و تا روز گذشته از زائران حسینی پذیرایی کرد و در
مدت  26روز  152هزار زائر اسکان و پذیرایی شدند و از زائران  14کشور میزبانی کردیم.
مسؤول قرارگاه مردمی اربعین استان قم بیان کرد 2:هزار خادم بهصورت شبانهروزی و در
 3شیفت کاری به زائران اربعین حسینی خدمترسانی کردند .فعالیتهای قرارگاه مردمی
اربعین تا ۱۰ربیعاالول در مسجد مقدس جمکران ادامه خواهد داشت.
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نگاهیتاریخچهصنعتخودروسازیایران

تاریخ پر پیچ و خم صنعت خودروسازی ایران

بهروزاشرفسمنانی
گذشت بیش از ۶۰سال از تولد صنعت خودروسازی در ایران ،نشان داده که این صنعت
مهم و حیاتی کشور ،فراز و نشیبهای بسیاری را از سر گذرانده و اکنون به دوران پختگی
خود رسیده است ،هرچند راه پیش روی این صنعت با وجود برخی مشکالت ،دشوار به
نظرمیرسد.
در حالی که عمر صنعت خودرو در ایران به بیش از  ۶دهه میرسد ،اما این راه طوالنی
با فراز و نشیبهای بسیاری همراه و این صنعت ،با چالشها و مسائل بسیاری روبرو بوده
است.
صنعت خودرو در ایران؛ از «مرتب» تا انقالب
مردم ایران اولین بار پس از ورود یک دستگاه اتومبیل «فورد» به کشور و به سفارش
مظفرالدین شاه ،با این وسیله آشنا شدند .در آن زمان خودرو یک وسیله لوکس و خاص
برای پادشاه و برخی سفرای خارجی و درباریان تلقی میشد و مردم عادی با این وسیله
بیگانه بودند .چند دهه زمان برد تا خودرو از وسیلهای تشریفاتی و متعلق به طبقه مرفه ،به
وسیلهای کاربردی و قابل استفاده برای طبقه متوسط ،تبدیل گردد.
با گذشت چند دهه و تا پایان دوران پهلوی اول ،هنوز خودور یک وسیله خاص بود که هر
ساله تنها تعدادی محدود از آن به کشور وارد میشد .بطور مثال و طبق آمار در سال،۱۳۲۱
یعنی طی یکسال پس از آغاز دوره پهلوی دوم ،تنها  ۱۳۲دستگاه خودرو وارد کشور شد و
ً
تعداد کل خودروهای موجود در کشور ،احتماال به زحمت به چند هزار عدد میرسید.
با پایان جنگ جهانی دوم و شکوفایی صنعت خودرو در جهان ،احداث جادههای
متناسب با خودرو در کشور در دستور کار قرار گرفت و قیمت جهانی خودرو نیز کاهش
یافت .در نتیجه تعداد خودروهای وارداتی به کشور افزایش پیدا کرده و شهروندان بیشتری
از این وسیله بهره میگرفتند .ضمن آنکه حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری
نیز در حال گسترش بود .آمارها نشان میدهد ،طی یک دهه و نیم ،یعنی از سال ۱۳۲۱
تا سال  ،۱۳۳۴تعداد خودروی وارداتی به کشور ،به صورتی چشمگیر افزایش یافته و به
نزدیک صد برابر رسید تا جایی که در سال  ،۱۳۳۴آمارها حاکی از ورود  ۱۰هزار دستگاه
خودرو سواری به کشور است.
به دلیل همین افزایش استفاده از خودرو و جذابیت اقتصادی تولید آن ،در سال ۱۳۴۲
وزارت اقتصاد ،مجوز ساخت خودرو را در داخل کشور ،صادر کرد .هرچند پیش از آن اولین
کارخانههای خودروسازی در ایران تاسیس شده بودند .گروه صنعتی تولیدی «مرتب»،
شرکت خودروسازی ایرانی است که در۱۵مهر سال ۱۳۳۶تأسیس شد و با نام کارخانجات
«لندرور» و بهعنوان نمایندگی فروش اتومبیلهای شرکت «روور» ،در اداره ثبت شرکتها و
ً
مالکیتصنعتیتهران،بهثبترسید،هرچندتولیدومونتاژاینشرکترسماازسال۱۳۴۱
آغازگردید.
پس از این تغییر سیاست ،یعنی مونتاژ خودرو در داخل به جای واردات آن ،شرکتهای
متعددی در کشور ،با هدف مونتاژ خودروهای خارجی ،تشکیل شدند .کارخانه «خاور»
(ایران خودرو دیزل فعلی) ،که کامیونهای شرکت بنز را تولید میکرد به عنوان اولین تولید

کننده کامیون در سال  ۱۳۳۸تاسیس شد .همچنین شرکت «پارس خودرو» در سال
 ۱۳۳۵هجری شمسی با نام شرکت بازرگانی «جیپ ایران» در حومه تهران قدیم (کیلومتر
 ۹جاده مخصوص کرج) تاسیس گردید .شرکتهای «ایران ناسیونال» (ایران خودرو) در
سال « ،۱۳۴۱زامیاد» « ،۱۳۴۲لیالند موتور ایران» (شهاب خودرو) « ،۱۳۴۲ایران کاوه»
در سال« ،۱۳۴۴سیتروئن ایران» (سایپا) ۱۳۴۵و مزدا ۱۳۴۹نیز در همین دوران تاسیس
شدند.
با وجود تاسیس این شرکتها و کارخانهها ،نقش آنها اغلب مونتاژ خودرو بود و در
بهترین شرایط نیز تنها حدود  ۳۰درصد قطعات این خودروها در داخل کشور ساخته و
مابقی قطعات برای مونتاژ در کارخانههای ایران ،وارد میشدند .همچنین تیراژ تولید
این کارخانههای بسیار پایین بود و اغلب این خودروها در داخل کشور مورد استفاده قرار
میگرفت .از سال  ۱۳۵۳و با افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی ،واردات خودرو سواری
نیز افزایش یافت و در نتیجه کارخانههای خودروسازی با مشکل افزایش رقبای خارجی
مواجه شدند .اما با وقوع انقالب اسالمی ،دوران جدیدی از حیات خودروسازان آغاز شد.
 ۱۳۵۷تا ۱۳۷۲؛ از جنگ تا شکوفایی
با وقوع انقالب اسالمی ایران ،اغلب شرکتهای خودروسازی به دلیل وابستگی
سهامداران عمده آنها به دربار ،به نفع دولت مصادره شدند .سپس با وقوع جنگ
تحمیلی ،شرکتهای خودروسازی ،اولویت خود را کمک به جبهههای جنگ قرار دادند و
در نتیجه اغلب خودروسازان به تولید خودروهایی دست زدند که بتوانند به کمک نیروهای
نظامی بشتابند .در دوران جنگ ،تیراژ تولید خودرو همچنان پایین بود و کارخانههای
خودروسازی در خدمت جبههها بودند.
در این دوره و در حالی که کنترل کارخانههای خودروسازی عمده کشور به دست مدیران
دولتی قرار گرفته و شرایط کشور نیز جنگی بود ،سرمایهگذاری اصلی دولت ،بر توسعه
ساخت خودروهای سنگین و باربری تمرکز یافت تا خودروسازان با تولید این خودروها
بتوانندبهکمکجبهههایجنگ،بشتابند.
پس از پایان جنگ تحمیلی شرایط خودروسازیهای کشور ،به صورت گستردهای
تغییر کرد .از یکسو درآمدهای ارزی کشور به صورتی ناگهانی افزایش یافت و از سوی دیگر
درآمدها عمومی شهروندان نیز بهبود پیدا کرد .در نتیجهی این تغییرات بود که شهروندان
به سمت بازار خودرو حرکت کرده و خرید و فروش خودرو رونق یافت.
بااین حال هنوز تیراژ تولید خودرو در کشور آن اندازه بهبود نیافته بود که تولیدکنندگان
داخلی بتوانند نیاز بازارهای داخلی را به صورت کامل تامین کنند .در نتیجه با واردات
گسترده خودرو به کشور ،این نیاز تامین شد .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
در یکی از گزارشهای خود برآورد میکند که در طی این دوره و در بازه زمانی  ۱۳۶۸تا
 ۱۶۴ ،۱۳۷۲هزار خودرو با حدود  ۲میلیارد دالر ارز ،وارد کشور شد،که رقم بسیار باالیی
است .بر اثر همین هجوم گسترده مردم به بازار خرید و فروش خودرو و در جهت حمایت از
تولید داخلی بود که سیاست کلی دولت در قبال خودرو ،برای همیشه تغییر کرد.
 ۱۳۷۲تا  ،۱۳۹۰تولد مجدد صنعت خودرو
فاصله مابین سالهای  ۱۳۷۲تا  ۱۳۹۰را میتوان دوران تولد مجدد صنعت خودرو در
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ایران دانست .در این دوره بود که قانونی برای حمایت از صنعت خودرو در کشور تصویب
شد و در نتیجه این صنعت متحول گردید .بر طبق این قانون ،واردات خودرو به کشور به
شدت محدود شد و دولت خود را موظف کرد تا ضمن اختصاص کمکهای مالی قابل
توجه به خودروسازان ،انواع معافیتها مالیاتی و حمایتهای قانونی را از آنها به عمل
بیاورد تا این صنعت شکوفا شود.
اقدام دیگر دولت آن بود که بخش بزرگی از سهام شرکتهای خودروسازی از طریق بورس
به عموم مردم واگذار شود .در نتیجه پس از حدود ۱۵سال ،دوباره پای بخش خصوصی به
اینصنعتبازشد.ورودسهامدارانبخشخصوصیبهاینصنعت،موجیازمنابعمالیرا
به این صنعت وارد کرد و با کمک همین منابع و همچنین حمایتهای دولتی ،شرکتهای
خودروسازی داخل به سراغ شرکتهای معتبر فرانسوی ،کرهای و ژاپنی رفتند و با کمک
آنها خط تولید تعدادی از خودروهای مناسب و بهروز را در کشور به راه انداختند .اولویت
در این خط تولیدها ،نه مونتاژ صرف قطعات خودرو ،که داخلی سازی این قطعات ،تا حد
ممکن بود .در نتیجه بخش قطعهسازی این صنعت نیز رشد و رونق پیدا کرد.
ً
طراحی خودرو به صورت کامال ایرانی نیز در همین دوره صورت پذیرفت که ماحصل آن
در ابتدا خودرو «سمند» بود که عنوان خودروی ملی گرفت .در نتیجه همین اقدامات بود
که تعداد واحدهای کارگاهی صنعت خودروسازی از  ۱۳واحد در سال  ،۱۳۸۰به  ۴۲واحد
در سال  ۱۳۹۰رسید .ظرفیت خودروسازی در کشور نیز در طول این مدت متحول شد و
ظرفیت ساخت خودرو از  ۴۳۱هزار خودرو در سال  ،۱۳۸۰به حدود  ۲.۳میلیون خودرو
در سال  ۱۳۹۰رسید .همچنین تعداد خودرو ساخته شده یا ظرفیت بکارگرفته شده این
صنعت نیز از رقم  ۳۷۹هزار خودرو در سال  ۱۳۸۰به رقم  ۱میلیون و  ۶۴۰هزار خودر در
سال  ۱۳۹۰افزایش پیدا کرد.
 ۱۳۹۰تا ،۱۳۹۴دوران گسترش بیرویه و تحریمهای ناعادالنه
مجموعه دالیلی باعث شد تا سال  ،۱۳۹۰سال افول مجدد صنعت خودروسازی در
کشور باشد .یکی از عواملی که صنعت خودروسازی را با چالشی جدی مواجه کرد ،آغاز
تحریمهای ایران بود و در نتیجه آن شرکای خارجی ،همکاری خود با شرکتهای ایرانی را
کاهش داده یا قطع کردند.
درهمینحالخودروسازانبزرگایرانی،متاثرازسیاستهایدولتی،دستبهگسترش
بیرویه صنایع خود زدند و با افتتاح کارخانههای متعدد ،در داخل و خارج از کشور ،ضمن
افزایش بیدلیل ظرفیت تولید ،منابع مالی بسیاری را نیز اتالف کردند.
در فاصله سالهای  ۱۳۹۰تا  ،۱۳۹۳به رغم فشار سنگین بر صنعت خودروسازی،
واردات خودرو نیز افزایش یافت و در طی  ۴سال ،بیش از  ۲.۵برابر شد.
همچنین با ارایه تسهیالت ارزان قیمت به مردم و سرکوب قیمتها ،آن هم در حالی که
نرخ ارز به سه برابر ارزش پیشین خود رسیده بود ،عمال شرکتهای خودروسازی برای
اولین بار زیانده شدند .این اتفاق نخستین بار در سال ۱۳۹۱افتاد و زیان خودروسازان در
سال ،۱۳۹۲تشدید شد .پس از این اتفاقات بود که بازار خودرو راکد شد و همزمان به دلیل
بروز مشکالت جدی در واردات قطعه ،ظرفیت تولید نیز به شدت کاهش یافته و در ظرفیت
مازاد قابل توجهی در شرکتهای خودروسازی به وجود آمد.
برای مثال ظرف یکسال ،از سال  ۱۳۹۰تا  ،۱۳۹۱در حالی که ظرفیت خودروسازان،
 ۲۰۰هزار خودرو در سال افزایش یافت ،میزان تولید خودرو در کشور  ۷۱۷هزار دستگاه،
کاهش یافته و به رقم ۹۲۴هزار دستگاه رسید .جالب آنجا است که با وجود ضربه شدیدی
که در این دوره به صنعت خودرو وارد شده بود ،اما واردات خودرو افزایش یافت .بطور مثال
در حالی که در سال  ،۱۳۹۰تعداد خودروهای وارداتی  ۴۲هزار دستگاه بوده است ،این
رقم در سال  ۱۳۹۳به  ۱۰۸هزار دستگاه افزایش پیدا کرد.
 از  ۱۳۹۴تا امروز ،فراز و نشیبهای مجدد
از سال ۱۳۹۴و با تغییرات قابل توجهی همچون امضای برجام و پایان موقت تحریمهای
ایران ،صنعت خودرو در کشور دوباره رونق گرفت .شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور با
امضای قراردادهای جدید با شرکتهای خارجی ،برنامههای گستردهای را برای تجدید
حیاتاینصنعتآغازکردند.درنتیجههمینبرنامههابودکهتعدادخودروهایتولیدشده
در سالهای  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵دوباره افزایش یافت و در سال  ،۱۳۹۵یک میلیون و ۲۵۵
هزار خودرو در کشور تولید شد .این آمار تا سال  ۱۳۹۶نیز سیر صعودی داشت و به رقم ۱
میلیون و ۵۳۵هزار دستگاه رسید.
با این حال و با وضع تحریمهای یکجانبه توسط آمریکا و افزایش شدید نرخ ارز ،شرکای
خارجی دوباره از کشور خارج شدند و مشکالت جدیدی در صنعت خودرو پیدا شد .در
نتیجه این مشکالت ،میزان تولید خودروسازان دوباره افت کرد و تولید برخی از مدلهای
خودرو نیز متوقف گردید .در نتیجه این اتفاقات بود که آمار تولید خودرو در سال ۱۳۹۷
کاهش یافت و دوباره به حدود  ۹۵۵هزار دستگاه رسید .در نتیجه میتوان گفت که ۵۷۹
هزار دستگاه از تولید کشور کاسته شد.
حال باید دید سیاستگذاران و مدیران صنعت خودرو ،چگونه میتوانند با مشکالت
فعلی مواجه شوند و آیا صنعت خودرو میتواند همچون گذشته مشکالت پیش روی
صنعت خودرو را از میان بردارد یا خیر؟

پژوهشگر حوزه ارزهای دیجیتال در گفتوگویی تشریحکرد

بدون عضویت در  ، FATFامکان مبادالت پولی وجود ندارد

آیا رمزارزها قفل نقل و انتقال پول نفت را باز میکنند؟

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت :اگر به کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATFنپیوندیم تحریمهای این کارگروه هم بر ما اعمال
میشودکهدراینصورتطرفهایخارجیکهعضو FATFهستندبرایمعامالتومبادالتاقتصادیباایراندچارمشکلمیشوند.
مرتضی عزتی درباره پیامدهای عدم عضویت ایران در  FATFاظهار داشت :در حال حاضر ایران عضو  FATFنیست اما مشمول
تحریمهای  FATFهم نشده است .اگر به کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان  FATFنپیوندیم تحریمهای این کارگروه هم بر ما اعمال
میشودکهدراینصورتطرفهایخارجیکهعضو FATFهستندبرایمعامالتومبادالتاقتصادیباایراندچارمشکلمیشوند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :در همین شرایط با وجود اینکه فرصت پیوستن به این کارگروه برای ایران تمدید شده است به دلیل
تحریمهای آمریکا فشار زیادی بر روی اقتصاد ایران وارد آمده و انجام مراودات و مبادالت اقتصادی با مشکالت متعددی مواجه است .اما
بخشی از تحریمها شامل حال ایران نشد چراکه هنوز تحریمهای FATFدرباره ایران اعمال نشده است و از این طریق میتوان بخشی
ازمبادالتاقتصادیراانجامداد.عزتیبابیاناینکهبرخیازمبادالتتحتتحریمآمریکانیستند،گفت:اینمعامالتازجملهمبادالت
پولی که برای حج و سفرهای زیارتی ،خرید موادغذایی و دارویی وجود دارد ،در حال انجام است اما اگر مشمول تحریمهای FATFقرار
بگیریم هر گونه مبادله پولی با ایران مورد تحریم قرار میگیرد.
وی افزود FATF :به شدت تمایل دارد که مبادالت در ایران تحت پوشش این کارگروه قرار بگیرد به همین دلیل شاهد تمدید دوباره
فرصتعضویتدر FATFهستیم.اینکارشناساقتصادیتاکیدکرد:تقریبااطالعاتتمامآنمعامالتیکهازطریقکانالهایرسمی
مانند بانکهای سایر کشورها از جمله چین ،ترکیه ،هند و ...انجام میدهیم از این طریق که این کشورها عضو  FATFهستند ،ثبت و
منتقل میشود .بنابراین قریب به اتفاق مبادالت خارجی ایران در FATFثبت میشود.
عزتی گفت :بنابراین در این بین تنها رصد اطالعات معامالت و مبادالت داخلی باقی میماند که بخشی از آن ثبت نمیشود .این
معامالت و مبادالت داخلی موضوعی است که شاید برای پیوستن به FATFشفافیت بیشتری را ایجاد میکند .تصور بنده این است که
در داخل ایران معامله یا مبادله خالف مقررات این کارگروه انجامنمیدهیم و این اطالعات نمیبایست از آگاهی افکار عمومی کتمان
شود و وقتی مردم در جریان این اطالعات قرار دارند برای سایر کشورها هم قابل انتشار است.
وی ادامه داد :در این مرحله شفافیت اطالعات مبادالت انفرادی است که مورد توجه قرار میگیرد و برداشت من این است که این
اطالعات انفرادی هم نیازی به کتمان ندارد و نباید چنین حساسیتی برای آن وجود داشته باشد.
عزتی تاکید کرد :هر معاملهای بخواهیم انجام دهیم حتی مبادالتی که در برخی از کشورها جزو معامالت غیرمجاز باشد برای مثال
حتی اگر بخواهیم به برخی از نهضتهای آزادی بخش کمک کنیم ،برای انجام این اقدامات راههای بسیار آسانی وجود دارد که در
سطحبینالمللیبتوانیمپولجابهجاکنیمبدوناینکهدر FATFثبتشودبنابرایندربارهانجامایناقداماتنبایدنگرانیداشتهباشیم.
وی افزود :برای انجام این اقدامات به قدر کافی منابع وجود دارد که نیازی نیست از داخل کشور نسبت به انجام آن اقدام کنیم.
این کارشناس اقتصادی درباره مزیتهای  FATFبرای اعضای این کارگروه اظهار داشت :ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای
 FATFنیست اما از آنجایی هم که عضو این کارگروه نیستیم محدودیتهایی برای انجام مبادالت و معامالت وجود دارد که با عضویت
در FATFاین محدودیتها برطرف میشود .عزتی با اشاره به تعداد کشورهایی که عضو کارگروه ویژه اقدام مالی نیستند ،گفت :تنها۴
الی ۵کشور عضو FATFنیستند و مابقی کشورها به این کارگروه پیوستهاند.

یک پژوهشگر حوزه ارزهای دیجیتال گفت :رمزارزها کالس جدیدی از دارایی هستند که در سطوح کوچک و متوسط
میتوان از آنها استفاده کرد ولی عمق بازار هنوز برای مبادالت نفتی آنقدر بالغ نشده است.
عباس آشتیانی درباره امکان استفاده از رمزارزها برای نقل و انتقاالت پول نفت در شرایط تحریم اظهار داشت :رمزارزها به
عنوان کالس جدیدی از دارایی توانستند خودشان را معرفی کنند و مبتنی بر فناوری بالکچین و یا زنجیره بلوک هستند .این
ش از
دارایها مثل بیت کوین و الیتکوین مقبولیت جهانی دارند و اگر طرفین دو معامله بپذیرند برای پرداخت و انتقال ار ز 
طریق این رمزارزهای جهان شمول مثل بیتکوین استفاده کنند ،این کار شدنی است و به شرایط تبادلی دو طرف کمک
میکند .در کل رمزارزها برای از بین بردن تحریمها ،کنترلهای بیجهت و نابجایی که نهادهای واسطه در ابزار انتقال ارزش
اعمالمیکردند،بوجودآمدهاند.
وی با بیان اینکه حجم مارکت و عمق بازار رمزارزها در حال حاضر آنقدر زیاد نیست که بتوانند برای تبادالت نفتی مورد
استفاده قرار گیرند ،افزود :چون در حال حاضر حجم بازار  220میلیارد دالر است و فعال کفاف تبادالت نفتی و اینکه بتواند
به ارز رایج یک کشور تبدیل شود ،را نمیدهد ،ولی از لحاظ کاربردی و عملیاتی امکانپذیر است و در صورت تمایل دو طرف
برای پرداخت ارزش یک معامله میتوان از رمزارزها استفاده کرد اما مسئله این است که یک وجهه از تحریم کشور خرید و
فروش نفت است نه انتقال پول.
این پژوهشگر حوزه ارزهای دیجیتال با بیان اینکه در حال حاضر حجم تبادالت بیت کوین در ایران روزانه  20میلیون دالر
است ،خاطرنشان کرد :رمزارزها کالس جدیدی از دارایی هستند که در سطوح کوچک و متوسط میتوان از آنها استفاده
کرد ولی عمق بازار هنوز برای مبادالت نفتی آنقدر بالغ نشده و کوچک است ،اما اگر حجم بیشتر شود مناسب خواهد بود.
وی درباره امکان رصد انتقال پول از مسیر رمزارزها ادامه داد :امکان دیدن جابجایی تراکنش وجود دارد ،اما مبدا و مقصد آن
قابل ردیابی و رصد شدن نیست ،مثال چندی پیش یک میلیارد دالر بیت کوین با کارمزد  4دالر در کمتر از  10دقیقه جابجا
شد بدون اینکه کسی از مسیر مطلع باشد.
آشتیانی درباره میزان هزینه نقل و انتقال از طریق رمزارزها گفت :تراکنش رمزارزها فارغ از میزان بیتکوینی که انتقال داده
میشود حدود  30تا  40هزار تومان(  3تا  4دالر) هزینه دارد .در سیستمهای سنتی هزینه تراکنش بسته به میزان تراکنش
داشته و به صورت درصد است یعنی اگر یک میلیون دالر ارسال میشود باید برای سوئیچ کردن به صورت درصد کارمزد داده
شود در حالی که در بیتکوین چه یک دالر و چه هزاران میلیارد دالر جابجا شود ،هزینه تراکنش ثابت است.
وی یادآور شد :تراکنش بیتکوین کمهزینه است ،تعطیلی و محدودیت جغرافیایی ندارد اما تبدیل بیتکوین به دالر و ریال و
یا کشور مبدا و مقصد حاشیهای از سود دارد که صرافیها دریافت میکنند .این عدد به صورت شناور بین  2تا  6درصد است
و در روشهای حال حاضر جهت انتقال پول برای تجار ایرانی گاها شاهد کاهش ارزش به عنوان کارمزد بین  20تا  30درصد
هم هستیم پس در مقیاس تجارت متوسط و کوچک اگر دو طرف رضایت داشته باشند که با بیتکوین مبادالت را انجام دهند
برای کل پروسه حدود  5درصد افزایش هزینه خواهد داشت .در حالی که با روشهای سنتی در همین مقیاس به خاطر
تحریمها گاه تا 20درصد هزینهها باال رفته است.

آگهیانتقال
آگهی انتقال شرکت بین المللی آرتین تجارت معین سلطان ( با مسئولیت محدود )
درتاریخ 14/07/1398به شماره ثبت 16828و شناسه ملی  14008242145در اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری قم ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه
آن به شرح ذیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد  .به موجب نامه شماره 119433/98
مورخ 24/06/98اداره ثبت شرکتهای غیر سهامی و مستند به صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1398/05/17مرکز اصلی شرکت به نشانی  :استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش
مرکزی  ،شهر قم ،محله زنبیل آباد  ،کوچه عطاران ، 4بلوار شهیدعطاران  ،پالک ، 0طبقه
چهارم  ،واحد 2کد پستی 3716669914انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیر تجاری قم تحت شماره 16828به ثبت رسیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریقم()648095
--------------------------------------آگهیتاسیسشرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تکین فرش توران زمین درتاریخ 1398/02/05
به شماره ثبت  16388به شناسه ملی  14008291512ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت
:خرید  ،فروش  ،توزیع  ،تولید  ،بسته بندی  ،واردات و صادرات و خدمات پس از فروش
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی به ویژه انواع فرش های ماشینی و دستباف  ،اخذ و اعطای
نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی
و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ،گشایش اعتبارات
و ال سی برای شرکت نزد بانک ها  ،ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و
نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و
خارجی و بین المللی  ،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه

مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی وخصوصی و بین المللی ،درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی  ،شهر قم ،شهرقائم  ،کوچه قائم، 30
خیابان قائم  ،پالک  ، 256طبقه زیر زمین کدپستی  3714154949سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  2000000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از
شرکا خانم طاهره دلفکاری به شماره ملی  0384224751دارنده  1000000000ریال
سهم الشرکه آقای صاحبعلی سلمان زاده رجل آبادی به شماره ملی 6029096052
دارنده  1000000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم طاهره دلفکاری به
شماره ملی 0384224751و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای
صاحبعلی سلمان زاده رجل آبادی به شماره ملی 6029096052و به سمت مدیرعامل
به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه
روزنامه کثیر االنتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریقم()648090
--------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت چهل برج سپیدار اسپادانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 16083و شناسه ملی  14008020502به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ 1398/07/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت از محل قبلی
به آدرس جدید  :استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی  ،شهر قم ،محله باجک  ،کوچه

19دی ، ]6[40کوچه  ، 1پالک  ، 0طبقه دوم  ،واحد  11کد پستی3713643700
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریقم()644241
--------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت فرزام هدف سورناپخش با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 16104و شناسه ملی  14008036220به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1398/07/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای محمد صدرا جعفری
بشماره ملی 0373624050با پرداخت 180.000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء
شرکت قرار گرفت 2 .ـ خانم صدیقه آمره بزچلوئی بشماره ملی  038661205با پرداخت
 400.000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت  -3 .خانم سیده
عاطفه میر فالح لیالستانی بشماره ملی  2720753939با پرداخت  400.000ریال به
صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت  .سرمایه شرکت از مبلغ 1.000.000
ریال به  1.980.000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح
گردید در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه عبارتست از  :محمد
صدراجعفریبشمارهملی 0373624050دارنده 180.000ریالسهمالشرکه،صدیقه
آمره بزچلوئی بشماره ملی  038661205دارنده  400.000ریال سهم الشرکه  ،سیده
عاطفه میر فالح لیالستانی بشماره ملی  2720753939دارنده  400.000ریال سهم
الشرکه ،سیدمحمد کیان هاشمی به شماره ملی 0375272917دارنده 730.000ریال
سهم الشرکه  ،نرگس جهان مهر بشماره ملی  0385061161دارنده  20.00ریال سهم
الشرکه،ندامختاریبهشمارهملی 1532729863دارنده 250.000ریالسهمالشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریقم()644237

یککارشناساقتصادی:

مدیریت نرخ ارز ،تولیدکنندگان را امیدوار کرد
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت :مدیریت نرخ ارز توسط دولت موجب احساس
اطمینان در بخش تولید شد و این کاهش نگرانیهای ارزی نسبت به سال گذشته،
تولیدکنندگانراامیدوارکرد.
براساس آخرین آمار اعالمی مرکز آمار کشور ،نرخ بیکاری در تابستان امسال ۱۰.۵
درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش  ۱.۷درصدی داشته است و در
یکسال منتهی به تابستان ۱۳۹۸در حدود ۴۵۵هزارنفر از جمعیتبیکار کشورکاسته
شده است .البته بسیاری این کاهش نرخ بیکاری را ملموس نمیدانند و مدعی هستند
که در نرخهای اعالمی ابهام دارد.
در این زمینه با «پوراندخت نیرومند» کارشناس اقتصادی در حوزه اشتغال گفت و گو
کردیم و نظر وی در این خصوص و راهکار پیشنهادیاش پرسیدیم.
ویگفت:مدیریتنرخارزتوسطدولتموجباحساساطمیناندربخشتولیدشدو
این کاهش نگرانیهای ارزی نسبت به سال گذشته تولیدکنندگان را امیدوار کرد.
نیرومند افزود :مشاهدات میدانی نشان میدهد که امسال در مقایسه با سالهای
گذشته ریزش و تعدیل نیروی کار نسبت به قبل کاهش یافته است ،البته در این میان
افزایش بارندگی و رونق کشاورزی نیز دخیل بوده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :البته حضور استارتآپها در بازار کار و جذب
دانشجویانی که در این زمینه مهارت دارند نیز در کاهش نرخ بیکاری بی تاثیر نیست.
وی درباره ابهام در آمارهای نرخ بیکاری گفت :مرکز آمار در دورههای مختلف نرخ
بیکاری و اشتغال را با توجه به شاخصهای بینالمللی اعالم میکند که این ارقام از
صحت و اعتبار الزم برخوردار است.
پورمند تاکید کرد :اما برای مقایسه نرخ بیکاری در دورانهای مختلف نیازمند نظام
جامع اطالعات بازار کار هستیم که وضعیت بازار کار ،تعداد اشتغالهای ایجاد شده،
مشاغل رسمی و غیررسمی و بسیاری آمار مربوطه را در اختیار ما قرار دهد.
وی تصریح کرد :تا زمانی که این اقدام انجام نشود ،نمیتوانیم در مورد نیروی بازار کار
ومیزاناشتغالوبیکاریاظهارنظرکارشناسیداشتهباشیم.
این کارشناس اقتصادی درباره عملی شدن این طرح ،گفت :دولت با محوریت فراتر از
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میتواند در این زمینه وارد عمل شود ،البته باید مجلس
شورای اسالمی و دستگاههای دیر نیز وارد عمل شوند.
نیرومند اظهارداشت :ایاالت متحده آمریکا ،استرالیا ،کانادا و بسیاری از کشورهای
دیگر نیز در سالهای گذشته چنین نظام آماری را تشکیل دادند و اطالعات افراد را از
حیث مهارتی ،سن اقتصادی و اینکه در چه مشاغلی میتوانند فعالیت کنند استخراج
وطبقهبندیکردند.
وی افزود :برای نمونه در ژاپن آزمونهای استعدادسنجی شغلی برگزار میشود که
کارفرما و متقاضی میتوانند ثبتنام کنند ،عالوه بر آن وضعیت اقتصادی و آینده شغلی
را نیز تعیین میکند و در اختیار سیاستگذاران در این عرصه قرار میدهد.
در نیمه نخست  ۹۸انجام شد؛

افزایش  ۲۶درصدی پرداخت تسهیالت بانکی
به بنگاههای اقتصادی
مبلغ  ۳۸۲۱هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی در  ۶ماهه سال  ۱۳۹۸به بخشهای
اقتصادی پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد  ۲۶درصدی (معادل
 ۷۸۹هزار میلیارد ریال) را نشان میدهد.
به گزارش بانک مرکزی ،سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام
بخشهای اقتصادی در  ۶ماهه سال جاری مبلغ  ۲۱۱۱هزار میلیارد ریال معادل ۵۵.۳
درصد کل تسهیالت پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۵۰
هزار میلیارد ریال معادل ۱۳.۵درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶
ماهه سال جاری معادل ۸۶۲هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۰.۸درصد
ازمنابعتخصیصیافتهبهسرمایهدرگردشتمامبخشهایاقتصادی(مبلغ ۲۱۱۱هزار
میلیاردریال)است.
از  ۱۱۸۳هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۲.۸
درصد آن (مبلغ ۸۶۲هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است
که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال
جاری است.
همچنین در مدت مورد اشاره ،تعداد ۲۰۸هزار و ۸۴فقره تسهیالت به بخش صنعت و
معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵.۷میلیارد ریال پرداخت شده است.
درضمن در بخش خدمات تعداد یک میلیون و  ۷۴۵هزار و  ۷۶۶فقره تسهیالت با
میانگین پرداخت هر فقره ۸۰۰میلیون ریال پرداخت شده است.
بانک مرکزی تاکید کرده است همچنان باید در تداوم مسیر جاری مالحظات مربوط به
کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از
فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و
بهبود کفایت سرمایه بانکها ،کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر
صحیح اعتباردهی بانکها ،افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش
تولیدی ،پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به
سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)
توجه ویژهای کرد.
عضوکمیسیونعمرانمجلسمطرحکرد

پیش بینی ثبات در بازار مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :به نظر من در ماه های آتی با توجه به روند رو
به رشد تولید مسکن ،میزان معامالت افزایش می یابد ،اما در این میان قیمت ها در
وضعیتکنونیباقیخواهدماند.
سیدهادی بهادری با اشاره به افزایش 20درصدی میزان معامالت مسکن در مهر ماه
سال جاری ،گفت :با وجود افزایش قابل قبول معامالت مسکن در مهر ماه سال جاری
در قیاس با شهریور ماه ،اما قیمت ها هم پای میزان معامالت باال نرفته و این مسئله یک
نکته قابل توجه و مثبت است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :بر اساس گزارش وزارت راه
و شهرسازی ،قیمت مسکن در هر متر مربع در شهری مانند تهران افزایش یافته است،
این موضوع به معنای آن است که بازار مسکن دیگر از نظر قیمتی اشباع شده است.
همواره کارشناسان اعالم می کنند که افزایش قیمت بازار مسکن به صورت پله است،
این یعنی آنکه قیمت مسکن در مقطعی به صورت چشمگیر باال رفته و برای مدت
طوالنی افزایش نخواهد یافت تا اینکه قیمت ها به میزان تورم بازار مسکن باال رود
وی گفت :همواره کارشناسان اعالم می کنند که افزایش قیمت بازار مسکن به صورت
پلهایاست،اینیعنیآنکهقیمتمسکندرمقطعیبهصورتچشمگیرباالرفتهوبرای
مدت طوالنی افزایش نخواهد یافت تا اینکه قیمت ها به میزان تورم بازار مسکن باال رود.
بهادری تصریح کرد :ما در شرایط کنونی انتظار تورم و افزایش قیمت مسکن را نداریم و
امیدواریم در ماه های آتی بازار مسکن در یک روند ثبات زا باقی بماند.
وی ادامه داد :از طرف دیگر خوشبختانه آمار ساخت و ساز مسکن در یک سال اخیر به
میزان قابل توجهی باال رفته و این مسئله در کاهش تالطمات بازار و ثبات قیمت ها تأثیر
بسیاریگذاشتهاست.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود :به نظر من در ماه های آتی با توجه به روند رو
به رشد تولید مسکن ،میزان معامالت افزایش می یابد ،اما در این میان قیمت ها در
وضعیتکنونیباقیخواهدماند.
ریس کل بانک مرکزی:

سه تحریم تازه آمریکا تکراری و غیراثربخش است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سه تحریم تازه آمریکا تکراری و غیراثربخش است،
گفت:اقتصاد ایران مسیر تجارت در شرایط تحریمی و رشد صادرات نفتی و غیر نفتی
را طی می کند.
عبدالناصر همتی ،رییس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت :اخبار
تحریم های جدید علیه ایران در پی فشار حداکثری در دو روز گذشته شامل:
برایان هوک :صادرات نفت ایران به  ۱۲۰هزار بشکه در روز رسید؛ آمریکا تحریم های
جدیدی در مورد واردات و صادرات برخی لوازم و مصالح ساخت و ساز وضع کرد؛ آمریکا
با همکاری ۶کشور منطقه ۲۵شخص حقیقی و حقوقی را مورد تحریم قرار داد.
هر سه گزاره قبال نیز تحت عناوین مختلف اعالم شده بود .اگر گزاره اول درست بود
شاید می شد به اثر بخشی دو گزاره دیگر نیز اعتنا کرد .اقتصاد ایران مسیر تجارت در
شرایط تحریمی و رشد صادرات نفتی و غیر نفتی را طی می کند.
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آیاجهانبخشدربرایتونمیماند؟

جهانبخش و رویایی که به کابوس بدل شد
مجیدروانستان*

بدون تردید لیگ برتر انگلیس ،با اقتدار در سالیان اخیر بهعنوان کاملترین،
بروزترین و مهیجترین لیگ فوتبال در اروپا و جهان محسوب میشود و آرزوی خیلی
از فوتبالیستهای کوچک و بزرگ بازی در فوتبال جزیره است .فوتبال ایران نیز این
افتخار را داشته که چندین نماینده در این لیگ معتبر داشته باشد ،اما آنها کمتر
توانستند به مانند کرهایها نامی برای خود دست و پا کنند.
فصل پیش به نظر میرسید با توجه به چهار فصل درخشش علیرضا جهانبخش در
لیگ هلند و پیوستن به برایتون ،آن هم با قراردادی به مبلغ  ۱۷میلیون پوند آرزوی
دیرینه فوتبالدوستان ایرانی برآورده شود ،اما او که رکورد گرانترین بازیکن تاریخ
برایتون و فوتبالیستهای ایرانی را در جهان به خود اختصاص داده بود ،در  ۱۰دیدار
لیگ و یک بازی جام اتحادیه که با پیراهن شماره  ۱۶برایتون به میدان رفت نه گلی به
ثمر رساند و نه توانست موثر واقع شود ،در این فصل هم که تاکنون  ۱۰هفته آن سپری
شده ،حتی یک دقیقه هم در میدان حاضر نشده است!
برترینبازیکنلیگهلند
جهانبخش در  ۱۱خرداد ماه  ۱۳۹۲با قراردادی  ۳ساله پیراهن نایمخن را بر تن کرد
و در لیگ اردیویسه هلند مشغول به بازی شد .در روز  ۱۰آذر همان سال برای تیمش
 ۲گل به ثمر رساند تا به پیروزی  ۳بر  ۲تیمش مقابل آزد آلکمار همان تیمی که در
سومین فصل حضورش او را به خدمت گرفت ،در رقابتهای لیگ کمک کند و در پایان
فصل بهعنوان دومین استعداد برتر لیگ هلند برگزیده شد .علیرضا در دومین فصل
حضورش در اردیویسه غوغا کرد .او در این فصل آمار  ۱۲گل و  ۱۸پاس گل از خود
بر جا گذاشت و بهعنوان برترین بازیکن لیگ هلند برگزیده و برنده گاو طالیی شد .او
دومین خارجی بود که پس از کیسوکه هوندای ژاپنی ،این افتخار را کسب میکرد.
آقای گل لیگ هلند
علیرضا جهانبخش فصل بعد بهعنوان برترین بازیکن لیگ هلند در فصل۲۰۱۴–۱۵
انتخاب شد و بهخاطر درخشش در سال  ۲۰۱۵با قراردادی  ۵ساله راهی آزد آلکمار
گردید .در فصل سوم حضورش با  ۲۱گل زده آقای گل لیگ هلند شد و اولین بازیکن
ایرانی لقب گرفت که در اروپا آقای گل میشود .او در این فصل با دادن  ۱۲پاس گل
نقشی کلیدی در موفقیتهای آلکمار داشت .در حالی که  ۲سال از قرارداد علیرضا با
آلکمار باقی مانده بود ،او با قراردادی  ۵ساله راهی برایتون انگلیس شد تا بعد از کریم
باقری ،آندرانیک تیموریان و اشکان دژاگه ،چهارمین بازیکن ایرانی باشد که بازی در
فوتبالجزیرهراتجربهمیکند.
مصدومیت و از دست دادن  ۱۳بازی در لیگ برتر
جهانبخش فصل را با حضور روی نیمکت ذخیرهها آغاز کرد ،با این حال از هفته
هشتم لیگ برتر به ترکیب اصلی برایتون رسید ،هر چند مصدومیت  ۲ماهه از ناحیه
همسترینگ و سپس حضور در جام ملتهای آسیا سبب شد تا او  ۱۳بازی لیگ را
از دست بدهد ،اما در نیمفصل دوم جای ثابتی در ترکیب اصلی این تیم داشت .با
تها) ،بدون گل زده و یا ساخت گل به
این حال فصل را با  ۲۴بازی (در مجموع رقاب 
پایان رساند و در پایان فصل با برایتون در رده هفدهم جدول قرار گرفت .علیرضا امیدوار
بود در فصل جدید جایگاه بهتری در ترکیب برایتون داشته باشد و برایتون با حضور
سرمربیجدیدعملکردبهتریدرمیادینبهنمایشبگذارد.
بازی نکردن علیرضا ،رازی پوشیده بر همه
با پشت سر گذاشتن یک فصل سخت ،جهانبخش امیدوار بود در فصل جدید به
مانند اشکان دژاگه که در فصل دوم حضور خود در انگلیس روزهای خوبی را پشت
سر گذاشت در لیگ برتر بدرخشد و پتانسیل باالی فوتبالی خود را پس از هلند در
انگلیس نیز در معرض نمایش قرار دهد .با گذشت ۱۰هفته از لیگ برتر علیرضا حتی
یک دقیقه هم در این بازیها به میدان نرفته و گاهی حتی در میان فهرست  ۱۸نفره
تیمبرایتونهمقرارنگرفتهودراینفصلفقطدرمسابقهحذفیمقابلبریستولسیتی
به میدان رفته است .آینده او بهعنوان گرانقیمتترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران رازی
پوشیده بر همه حتی برای گراهام پاتر سرمربی برایتون است.
آیاجهانبخشدربرایتونمیماند؟
در دیدار برایتون و اورتون وقتی بار دیگر علیرضا جهانبخش در لیست  ۱۸نفره تیم
قرار نگرفت ،خبرنگاران را بر آن داشت تا سوالهای زیادی از گراهام پاتر در مورد علیرضا
بپرسند .خیلیها دوست داشتند بدانند جهانبخش را در سال  ۲۰۲۰هم با پیراهن
برایتون میبینند یا اینکه او به صورت قرضی و یا دائم به تیم دیگری منتقل میشود.
این سوالی بود که حتی سرمربی برایتون هم جوابش را نمیدانست« .همه بازیکنان
دوست دارند همیشه بازی کنند .این را میفهمم .او یک عضو مهم تیم ماست .در
فوتبال شرایط میتواند به سرعت عوض شود و شاید هفته بعد به او بازی برسد .تصمیم
نهایی بر عهده باشگاه است .ما نمیخواهیم کسی را که دوست ندارد اینجا بماند به
زور نگه داریم».
بخشی از چالش بازی کردن در لیگ برتر
اینهابخشیازحرفهایگراهامپاترسرمربیبرایتوناست،امابااینحالمیگوید:
«در مورد علیرضا مسئله فرق میکند .او یک حرفهای صد در صد متعهد است .وقتی
ً
خودم بازیکن بودم زیاد نتوانستم بازی کنم ،بنابراین احساس او را دقیقا میفهمم.
ولی این بخشی از چالش بازی کردن در لیگ برتر است .از نحوه تمرین کردن و رفتار
حرفهایعلیرضاراضیهستم.البتهاینبهمعنیجایداشتندرترکیباصلینیست.
کادر فنی میخواهد او به این رویه ادامه دهد تا موقعی که فرصتی برایش باز شود».
نمونههای زیادی از فوتبالیستهای درجه یک خارجی هستند که نتوانستند خود را
با شرایط فیزیکی و سرعت لیگ برتر تطبیق دهند .البته هنوز نمیتوان جهانبخش را
در این دسته قرار داد.
باقری و تنها ۱۸دقیقه بازی در لیگ برتر
اولین بازیکن ایرانی که در لیگ برتر انگلیس به میدان رفت کریم باقری بود .او در
فصل  ۲۰۰۰-۰۱به عضویت چارلتون اتلتیک درآمد .هر چند این هافبک دفاعی
گلزن ،کار دشواری در رسیدن به ترکیب اصلی این تیم داشت و در نهایت فصل را تنها با
یک بازی به عنوان بازیکن تعویضی به پایان برد .تنها حضور رسمی باقری در لیگ برتر
به هفته سیزدهم فصل ۲۰۰۰-۰۱باز میگردد جایی که او در دقیقه ۷۲بازی چارلتون
و ایپسویچ به جای ماتیاس اسونسون سوئدی به میدان رفت .باقری در پایان همان
فصل از چارلتون جدا شد و به السد قطر پیوست.
تیموریان شروع خوب ،اما ...
دومین بازیکن ایرانی که سابقه بازی کردن در فوتبال جزیره را داشت آندرانیک
تیموریان بود که پس از جام جهانی  ۲۰۰۶به عضویت بولتون واندرز درآمد .آندو در
نیمفصل اول فصل  ۲۰۰۶-۰۷تنها  ۴دقیقه در لیگ برتر به میدان رفت .هر چند او
در نیمفصل دوم به طور معمول در ترکیب تیمش حضور داشت و در بازی این تیم با
ویگان در هفته سی و دوم نیز  ۲گل به ثمر رساند و در جامهای حذفی و اتحادیه نیز
ً
حضور پررنگی در ترکیب بولتون داشت ،اما در فصل دوم حضورش در بولتون عمال
نیمکتنشین بود و تنها  ۳بار با پیراهن بولتون در این رقابتها به میدان رفت .آندو
در فصل  ۲۰۰۸-۰۹به عضویت فوالم درآمد و پس از حضور در یک بازی لیگ با
مصدومیت شدیدی مواجه شد و در نیمفصل دوم نیز در چمپیونشیپ بهطور قرضی
برای بارنزلی بازی کرد .فصل  ۲۰۰۹-۱۰نیز به بدترین شکل ممکن برای آندو پیش
رفت و او بدون بازی برای فوالم و حضور در یک بازی روی نیمکت ذخیرهها این تیم را
در پایان فصل ترک کرد.
دژاگه و دو فصل رویایی
سومین بازیکن ایرانی که در لیگ برتر تجربه بازی داشت ،اشکان دژاگه بود .او پس
از  ۵فصل بازی با پیراهن ولفسبورگ راهی فوالم شد .دژاگه هفتههای آغازین فصل را
بهدلیل مصدومیت از ناحیه آشیل از دست داد ،اما در ادامه به ترکیب اصلی رسید و
فصل ۲۰۱۲-۱۳را در مجموع با ۲۴بازی و ۴پاس گل به پایان رساند .در دومین فصل
حضور در فوالم ،باز هم در شرایطی که  ۹هفته ابتدایی فصل را به دلیل مصدومیت از
دست داده بود به ترکیب اصلی این تیم برگشت و در مجموع رقابتها  ۲۵بار برای این
تیم به میدان رفت و  ۵گل به ثمر رساند و  ۲پاس گل داد تا موفقتر از بقیه ایرانیها
نتر ،دژاگه با مبلغی
باشد ،اما انتظارات را برآورده نساخت .با سقوط فوالم به دسته پایی 
حدود ۵میلیون پوند به عضویت العربی قطر درآمد تا گرانترین فروش فصل فوالم لقب
بگیرد.
فراموشنکنمکهمهدیمهدویکیادرهامبورگبهوضعیتیمانندعلیرضاجهانبخش
دچار شد ،اما با تالش و تمرینات منظم ،خود را به سرمربی وقت تیم تحمیل کرد و
دوباره در ترکیب اصلی قرار گرفت ،اما در مورد علیرضا قضیه فرق میکند ،چرا که
مصدومیتهای بیموقع و اردوهای تیم ملی ایران کار را برای او سختتر کرد و اکنون
بایدامیدوارباشیمجهانبخشبههمانبازیکنیتبدیلشودکهدرفصلسومحضورش
در آلکمار بود.

رونماییازترکیبمنتخبهفتهنهم؛

پوش تبریز
همه چیز تحت تاثیر فاتحان آبی ِ

بازیکنان و سرمربی استقالل بعد از برد پرگل مقابل تراکتور حضور پررنگی در جمع
برترینهایهفتهنهمداشتند.
به جز بازی تراکتور و استقالل ،بقیه بازیهای هفته نهم رقابتهای لیگ برتر کیفیت
چندان باالیی نداشت و در مجموع تنها  ۱۰بار توپ از خط دروازهها عبور کرد تا بدترین
آمار ممکن در این فصل از این حیث به ثبت برسد .با این حال ترکیب منتخب هفته نهم
به شرح زیر است .جایی که استقالل بیشترین نماینده را دارد؛ اتفاقی که با چهار گلی که
در تبریز زدند ،قابل پیشبینی بود.
دروازهبان:
سوشامکانی(نفتمسجدسلیمان):درهفتهایکهحامدلکپنالتیسرنوشتسازی
حزاده بازهم
را از علی علیپور گرفت ،ناصر ساالری در قائمشهر درخشید و حامد فال 
کلینشیت کرد؛ سوشا مکانی نمایش کمنظیری را مقابل فوالد خوزستان داشت و یک
تنه تیمش را به یک امتیاز ارزشمند رساند .مکانی سه بار شیمبا ،ایوب والی و روحالله
سیفاللهی را ناکام گذاشت تا برای چهارمین هفته پیاپی تیم مهدی تارتار دروازه خود
را بسته نگه دارد.
مدافعان:
شاهین توکلی (ماشین سازی تبریز) :مدافع مورد اعتماد رسول خطیبی که از ابتدای
فصل استعداد باالی خود را نشان داده بود در دیدار برابر پرسپولیس یکی از بهترین
نفرات تیمش بود و توانست به خوبی اکثر حملههای سرخپوشان را خنثی کند .توکلی
با شماره  ۱۴در قلب خط دفاعی روی توپهای ارسالی هم اکثر ضربات اول را زد و با
چابکی فراوان اجازه فرار به مهرههای هجومی کالدرون را نداد.
طاها شریعتی (سایپا تهران) :کم کم به فیکس بازی کردن در تیم سایپا و لیگ برتر خو
گرفته است .مدافع جوان و اسبق استقالل که در تیم آبیپوش ،فرصت خودنمایی پیدا

مهاجمان را به همراه مسعود شجاعی در اختیار داشت ولی در نهایت کوشش فراوان او
مانع از دومین شکست تیم تبریزی نشد.
علی کریمی (استقالل تهران) :بعد از اینکه چند هفته کابوسوار را پشت سر گذاشت
حاال به یکی از ارکان میانه میدان استقالل تبدیل شده است .او هفته پیش با چاشنی
اشتباه دیخسوس اولین گل فصل خود را به ثمر رساند اما در این هفته با یک شوت غیر
قابل مهار ،رشید مظاهری را برای چهارمین بار تسلیم خود کرد .کریمی روی گل سوم با
یک پاس فوقالعاده شیخ دیاباته را با دروازه بان تک به تک کرد و این بازیکن هتتریک
خود را کامل کرد .شماره  ۶استقالل روی گل دوم نیز تاثیرگذار بود و برگشت توپ او به
دیاباته رسید و توپ وارد دروازه تراکتور شد.
هروویهمیلیچ(استقاللتهران):جاشینمیالدزکیپورشدهبودتاسمتراستتراکتور
را به اصطالح فوتبالی ها فلج کند که موفق به همین کار هم شد .زوج تیکدری-موسوی
نتوانست جنبش خاصی در خط حمله به وجود بیاورد و میلیچ آنها را به خوبی کنترل کرد
تا تجربه باالیش به کار آبی پوشان بیاید .میلیچ همچنین به صورت کامال ناخواسته روی
گل دوم استقالل تاثیرگذار بود و ارسالش بعد از کمانه کردن به دیوار دفاعی در محوطه
جریمه به بازیکنان هم تیمی رسید و در نهایت به گل تبدیل شد.
قاسم حدادیفر (ذوب آهن اصفهان) :نه فقط به خاطر پاس گل فوقالعادهاش به
ارسالن مطهری ،بلکه به خاطر میدان داری بینظیرش در تمام دقایق مسابقه ،قاسم
حدادی فر لیاقت حضور در جمع برترینهای هفته را داشت .مغز متفکر تیم علیرضا
منصوریان مقابل شاهین هم نمایش خوبی داشت؛ درست مانند اکثر بازیهای قبلی
ذوبآهن .آنها سرانجام طلسم نبردنهای خود را شکستند .با حضور کاپیتان قاسم ،میانه
میدان ذوب با کمترین خطای ممکن کار خود را پیش میبرد.
مهاجمان:
امیر ارسالن مطهری (ذوب آهن اصفهان) :برای سومین بار در این فصل گلزنی کرد.
مهاجم  ۲۶ساله ذوبآهن پس از استقالل و پیکان ،این بار دروازه شاهین را باز کرد و
پیروزی تیمش را تضمین کرد؛ آن هم به زیباترین شکل ممکن .ارسالن توپ ارسالی
حدادیفر از سمت راست را با یک قیچی برگردان غیر قابل مهار وارد دروازه ماکسیم
کوویلیتایا کرد تا نشان دهد در اوج آمادگی به سر میبرد و مصدومیت خود را به طور
کامل فراموش کرده است .او در این هفتهها امید اول و آخر تیم منصوریان در خط حمله
محسوبمیشود.
شیخ دیاباته (استقالل تهران) :و سرانجام سوپراستار هفته .شیخ باتجربه استقالل بعد
ازتحملفشارهایفراواندربهترینزمانممکنشمگلزنیباالیخودرابههمگاننشان
داد .او به سه طریق مختلف گلزنی کرد و اگر مظاهری آماده نبود میشد که شاهد پوکر
او هم در ورزشگاه یادگار امام باشیم .شیخ گل اول را با یک ضربه غیر قابل مهار با پای
چپ زد .گل دوم روی فرصت طلبی باال و جایگیری مناسب او به ثمر رسید و در نهایت
گل سوم با یک کنترل خوب ،اعتماد به نفس فراوان و قدرت کار با پای بی نظیرش رقم
خورد .جالب است که هیچیک از گلهای دیاباته بلند باال با ضربات سر نبود و او روی
زمین به حریف ضربه زد.
سرمربی:
آندره آ استراماچونی (استقالل تهران) :بی هیچ حرف و حدیثی این عنوان نصیب مرد
ایتالیایی میشود .استقالل به ششمین برد متوالی خود در لیگ و جام حذفی رسید و
استرا در جایی که باید عیار خود را نشان میداد با سربلندی از میدان خارج شد و همه را
ماتومبهوتکرد.کمترینکسیفکرمیکردتیماوبامشکالتفراوانوغایبانزیادبتواند
مقابل تیمی که در خانهاش به هیچ کس رحم نمیکرد اینگونه بتازد و با چهار گل برنده
شود .استقالل استرا با این پیروزی طلسمهای زیادی را شکست.
ِ

نکرد حاال با اعتماد ابراهیم صادقی روز به روز پیشرفت میکند و در کنار آرمین سهرابیان
حزاده
زوج خط دفاعی خوبی را تشکیل دادهاند .آنها در این هفته به کمک حامد فال 
دروازه خود را مقابل شهر خودرو بسته نگه داشتند و شریعتی کمترین اشتباه ممکن را
داشت .اینبازیکن کهدر اردوی اخیر تیمفوتبال امیدهم حضورداشت میتوانددر آینده
حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.
سعید آقایی (سپاهان اصفهان) :با یک فرار به موقع و دقیق ،گل زیبایی را به ثمر رساند
اما در یک تصمیم مشکوک ،کمک داور بازی گل او را مردود اعالم کرد تا نخستین گل
این فصلش به بار ننشیند .سعید آقایی در بازی برابر پارس جنوبی جم مدام در حمله و
دفاع حضور داشت و به تیم قلعهنویی برای رسیدن به سه امتیاز کمک کرد اما تالش او و
همتیمیهایشبینتیجهماند.
هافبکها:
محمد محبی (سپاهان اصفهان) :حاال او همه کاره سپاهان است .محبی در برابر
پارس جنوبی جم همه کار کرد .هم با یک پاس تو در عالی ،رضا میرزایی را در موقعیت
گلزنی قرار داد و این بازیکن هم نهایت استفاده را برد و هم در نیمه دوم با یک پاس عمقی
دیگر باعث گلزنی سعید آقایی شد که کمک داور آن را مردود اعالم کرد .محبی در نیمه
دوم با زرنگی ،یک پنالتی از مدافعان پارس گرفت که کیروش استنلی آن را به بیرون زد.
در نهایت هم این هافبک ملیپوش با بیاحتیاطی از زمین اخراج شد تا دیدار حساس
برابر تراکتور را از دست بدهد.
احسان حاج صفی (تراکتور تبریز) :با اینکه تراکتور باخت اما حاجصفی بازهم بهترین
بازیکن تیمش بود .این ستاره ملیپوش در همه جای زمین حضور داشت .هم یک پاس
گل داد و هم بارها شروع کننده حمالت تراکتور به سمت دروازه استقالل بود .احسان
در دقایق پایانی برای اینکه سریعتر توپ به حمله برسد خودش وظیفه تغذیه هافبکها و

مدیرعاملپرسپولیس:

اگر برانکو شکایت کند ما هم از او شکایت میکنیم!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه امیدوار است این باشگاه با سرمربی
سابق خود به توافق برسد ،گفت :اگر برانکو ایوانکوویچ شکایت کند ما هم از او شکایت
میکنیم!
محمدحسن انصاریفرد درباره وضعیت مطالبات برانکو ایوانکوویچ و مذاکره نماینده او

با باشگاه پرسپولیس ،گفت :بحث برانکو دو راه دارد .یکی اینکه اگر برانکو راغب باشد با
یکدیگر توافق کنیم .پیشنهادمان را هم داده ایم و امیدواریم مورد موافقت قرار بگیرد که
هنوز جوابی نداده اند.
وی ادامه داد :گزینه دوم این است که برانکو از ما شکایت کند ولی ما هم از ایشان به
خاطر فسخ یکطرفه قراردادش شکایت می کنیم .ما مجبوریم شکایت کنیم هرچند که
عالقه ای به شکایت نداریم .برانکو افتخارات زیادی برای ما کسب کرده است .از روز اول
همبهبرانکوگفتیمبیاییدباهمتفاهمکنیم.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس یادآور شد :باید مطالبات برانکو را پرداخت کنیم ولی
ایشان قراردادش را یکطرفه فسخ کرده است .اگر کار ما به پروسه شکایت برود یکی دو
سال طول می کشد که عالقه نداریم و مصرانه دنبال این هستیم رضایت برانکو را برای
توافقجلبکنیم.
باید ۷۰۰هزار یورو به بودیمیر بدهیم
انصاریفردهمچنیندرخصوصشکایتماریوبودیمیربازیکنفصلگذشتهپرسپولیس
به فیفا تصریح کرد :قرارداد بودیمیر با پرسپولیس یک سال و نیمه با مبلغ ۵۰۰هزار یورو
بوده است که حدود  ۲۵هزار یورو گرفته است .طبق قوانین فیفا بازیکنان خارجی در
صورتی که دو ماه دستمزد نگیرند می توانند یکطرفه فسخ کنند.

در رقابت های لیگ نوجوانان و جوانان کشور رقم خورد

وی گفت :بودیمیر شکایت کرده و  ۸۰صفحه توضیحات داده است که چند روز پیش
از سوی فیفا برای ما ارسال شد .عالوه بر  ۵۰۰هزار یورو باید سود معوقاتش را هم بدهیم
که نزدیک به  ۶۰۰یا  ۷۰۰هزار یورو می شود.
مدیرعامل پرسپولیس در بخش دیگری از صحبت هایش درباره اتفاقات حاشیه ای
بازی با ماشین سازی و توهین هواداران این تیم تاکید کرد :هواداران پرسپولیس از
طریق  AFCبرنده جایزه رویایی بودند که بنا به دالیلی که نمی خواهم عنوان کنم این
جایزهبهپرسپولیسنرسید.هوادارانپرسپولیسخبرنداشتندمادرخطیبیمادرشهید
است .پرداختن به این مسئله که به مادر شهید توهین شده اصال خوب نیست چون
نظام جمهوری اسالمی و تمام هواداران پرسپولیس همیشه به صورت خودجوش مقام
خانواده شهدا را حفظ کردند .در تبریز به مادر عالیشاه که خواهر شهید است توهین شد
ولی ما اصال وارد این بحث نشدیم چون درست نیست.
انصاریفرد افزود :خانواده شهدا چشم و چراغ مردم و مملکت هستند و شأن آنها
باید حفظ شود .اگر این اتفاق افتاده از خانواده محترم آقای خطیبی عذرخواهی می
کنم .این صحبت ها قبیح است و کامال آنرا رد می کنیم .امیدواریم جای دیگری این
اتفاقات رخ ندهد .این اتفاقات جاهای دیگر علیه پرسپولیس بسیار بیشتر است .باید
فرهنگسازیکنیم.

سرپرست هیئت کاراته استان قم خبر داد؛

صدرنشینی تیم تنیس روی میز هیئت قم

شکست نماینده قم در آغاز سوپر لیگ کاراته مردان کشور

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم از صدرنشینی تیم تنیس روی میز هیئت قم در رقابت های لیگ نوجوانان و جوانان کشور
خبر داد.
محمد عموییان اظهار داشت :رقابتهای دسته برتر تنیس روی میز نوجوانان و جوانان باشگاههای کشور در حالی روزهای پنج شنبه
و جمعه در شهر سقز در استان کردستان برگزار شد که عنوان قهرمانی دور رفت مرحله گروهی این پیکارها برای اولین بار به تیم قم
اختصاصپیداکرد.
وی افزود :تیم تنیس روی میز استان قم در این رقابتها با کسب  ۳پیروزی به عنوان صدرنشین خود را معرفی کرد و سپس با  ۲برد
دیگر در بازی های بعدی با شایستگی قهرمانی دور رفت این مسابقات را از آن خود کرد.
رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت :در این مسابقات تیم تنیس روی میز استان قم ابتدا برابر تیم پاالیش نفت آبادان  ۴بر
یک به پیروزی رسید و سپس با نتایج  ۴بر صفر و  ۴بر  ۳برابر تیمهای هیئت کردستان و پاک نژاد اسپورت تهران صاحب برد شد.
عموییان بیان داشت :پسران پینگ پنگ باز قم در چهارمین دیدار خود  ۴بر  ۲بر تیم هیئت کرمان غلبه کردند و سرانجام ،در دیدار
پنجم توانستند با همین نتیجه تیم هیئت قزوین را شکست دهند و قهرمان دور رفت گروه دوم جوانان و نوجوانان کشور شوند.
وی عنوان کرد :سید محمد موسوی ،سید علی سجادیان ،محمد محمدی ،پرهام حکانی و پارسا نوروزی با مربیگری سید مهدی
مقیمی ترکیب تیم قم در این پیکارها را تشکیل دادند و برای ورزش قم افتخار آفرین شدند.

سرپرست هیئت کاراته استان قم از شکست نماینده قم در آغاز سوپر لیگ کاراته مردان کشور خبر داد.
محسن فارسی اظهار داشت :رقابتهای سوپر لیگ کاراته مردان کشور در حالی آغاز شده است که امسال نیز یک تیم از استان
قم در این رقابتها حضور دارد و همچنین در لیگ برتر نیز که یک سطح پایینتر از سوپر لیگ است یک تیم قمی حضور پیدا
خواهد کرد .وی افزود :تیم کاراته انقالب قم در آغاز فصل جدید سوپر لیگ با نتیجه  ۲۳بر  ۷مقابل تیم پاس ناجا شکست خورد.
همچنین دیدار این تیم برابر تیم «وین تک» به زمان دیگری موکول شد .این مسابقات در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد
و پاس ناجا و دانشگاه آزاد صدرنشینان گروههای اول و دوم لقب گرفتند.
سرپرستهیئتکاراتهاستانقمگفت:ترکیبتیمکاراتهانقالبقمرااغلب،چهرههایبومیکاراتهقمتشکیلمیدهندضمن
این که حضور تیم پاس قم در رقابتهای لیگ برتر کاراته نیز میتواند کمک مناسبی به کاراته قم باشد.
فارسی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت :یک گروه اعزامی از فدراسیون کاراته عراق ،متشکل از ۱۴مربی به همراه
نایب رییس فدراسیون کاراته عراق ،دوره کومیته را به مدت  ۴روز تحت آموزش مجید عبدالحسینی مربی قمی و باسابقه کاراته
ایران به میزبانی قم به پایان رساندند.
وی درباره حضور بانوان قمی در سوپر لیگ کاراته زنان عنوان کرد :کاراته قم امسال در سوپر لیگ کاراته بانوان تیمی ندارد اما
چهرههایی از کاراته قم به عنوان بازیکن ،مربی و داور در این مسابقات حضور پیدا کردهاند.

لیورپول و رئال نه؛ می خواهم در پرتغال بهترین باشم

طارمی :رونالدو می تواند رکورد علی دایی را بشکند

مهاجم ایرانی ریوآوه در هفته ابتدایی لیگ پرتغال یکی از
شگفتی های بزرگ مسابقات بوده و عملکرد درخشانی ارائه
کرده است.
به گزارش" ورزش سه" او برای رسیدن به لیگ پرتغال از
پیشنهاد  2.5میلیون یورویی اش از باشگاه های قطری
گذشت .مهدی طارمی  27ساله  ،زاده بوشهر و فرزند علیرضا
طارمی یکی از بازیکنان مطرح و قدیمی بوشهر است.
فوتبال را از کجا شروع کردید؟
شش سالم بود که به همراه پدرم در مدرسه فوتبال صدا و سیما
فوتبال را شروع و در ده سالگی به تیم جوانان برق بوشهر رفتم،از
آنجا به تیم نوجوانان ایرانجوان بوشهر و در تیم شاهین بوشهر
بازی کردم .بعد از آن به پرسپولیس که بزرگترین باشگاه ایران
است منتقل شدم ،جایی که چهار سال در آنجا بودم .دراین تیم
من دو دوره آقای گل و همچنین بهترین بازیکن ایران شدم اما
تصمیم گرفتم که بعد از چهارسال به فوتبال قطر و الغرافه بروم.
تفاوت هایی که بین فوتبال ایران و قطر وجود داشت
بهنظرتچیست؟
تفاوت بزرگی وجود دارد .قطر کشوری است که امکانات زیاد و
استعدادهای کمی دارد اما ایران استعدادبسیار زیادو امکاناتش
کم است .اگر فوتبال ایران امکانات قطر را داشت می توانست در
میان کشورهای برتر فوتبال جهان باشد .هرچند معتقدم هنوز
هم ایران پتانسیل موفقیت در سطح جهانی را دارد.
به نظرت بهترین بازیکن حال حاضر ایران کیست؟
در حال حاضر بازیکنان جوان خیلی خوبی داریم که در
لیگهای بسیار خوبی بازی می کنند اما ما بین خودمون چنین
درگیریهایی نداریم که چه کسی بهترین است.
دلیل انتخاب ریوآوه و فوتبال پرتغال در این مقطع از
زندگی فوتبالی ات چه بود؟مربی ریوآوه کارلوس کارواال
گفته که تو به خاطر حضور در این تیم پیشنهادات مالی
خوبی را رد کرده ای؟
من همیشه عاشق بازی در اروپا بودم و بین پیشنهاداتی که
از استرالیا و قطر که شرایط مالی خوبی داشتند بازهم ترجیحم
بازی در اروپا بود .همیشه دوست داشتم در باشگاه های بزرگ
اروپا بازی کنم .من پیشنهاد  2.5میلیون یورو برای یک فصل را

نپذیرفتم و آن ها به من گفتند که چقدر می خواهی؟ اما من به
پول اهمیت نمی دهم.
تجربه حضور در ریوآوه برایت چگونه بود؟
بنفیکا و پورتو بهترین تیم های پرتغال هستند اما نظر من
ریوآوه هم یکی از پنج تیم خوب لیگ این کشور به حساب می
آید .حقیقت این است که ما یک تیم خوب ،مربی خوب و شرایط
عالی داریم .من فکر می کنم تنها کاری که باید انجام بدهم این
است که هرچه سریعتر با تیم به هماهنگی کامل رسیده و در
بهترین شرایط باشم .من فصل را با ریوآوه خوب شروع کردم،
توانستم برای تیم در شش بازی 4گل بزنم و 4خطای پنالتی هم
بگیرم و فکر می کنم عملکرد خوب بوده است.
بهترین جا برای بازی کردنت در بخش تهاجمی کجا

است؟
به نظر کارلوس کی روش من در سمت چپ خط حمله می
توانستم عملکرد خیلی خوبی داشته باشم و در ریوآوه هم در
همین پست بازی کردم اما هرچه گذشت سرمربی تیم به من
گفت که می توانم در سمت چپ و راست و حتی پشت مهاجم
بازیکنم.
فکر می کنی به تیم هایی مثل رئال مادرید و لیورپول
برسید؟
در حال حاضر به این موضوع فکر نمی کنم و می خواهم ابتدا
بهتریندرلیگپرتغالباشم.
اندیشه کارلوس کی روش در هشت سال حضورش
در ایران تیم خوبی ساخت .با ایران دنبال چه رویاهایی

هستی؟
به غیر از بازی کردن در باشگاه  ،ما می خواهیم ابتدا خودمان
رابهطورمستقیمبهرقابتهایجامجهانی 2022قطربرسانیم
و بعد از آن به دنبال صعود از مرحله گروهی جام جهانی هستیم.
ما در این دوره بازیکنان زیادی داریم که تجربه بازی در جام
جهانی  2018روسیه را دارند.
هنوز به بازی های جام جهانی فکر می کنی؟
ما عملکرد خوبی داشتیم و اگر پرتغال را شکست داده بودیم
به مرحله بعد می رفتیم .من خودم یک فرصت عالی را از دست
دادم اما این اتفاق را فراموش کرده ام .پرتغال تیم بزرگی است.
من از جوانی همیشه رویاهای بزرگی داشتم  ،بسیاری از
بازیکنانی که االن در تیم ملی پرتغال بازی می کنند الگوهای
جوانی من بوده اند .کارلوس کی روش از بازی من راضی بود
هرچند موقعیت مهمی را از دست دادم.
درمورد کارلوس کی روش چه چیزی باید بگوییم؟
کارلوس کیروش یک مربی بزرگ و یک شخصیت فوق العاده
بود .او در زمان حضورش در تیم ملی با بازیکنان رابطه خوبی
داشت و توانست تیم ملی خوبی بسازد .تمام هدف او جنگیدن
و تالش کردن برای پیروزی و موفقیت بود.
 وقتی با پیشنهاد ریوآوه روبرو شدید نظر کارلوس کی
روش را هم پرسیدید؟
کارلوس کاروالیو از دوستان کارلوس کی روش است و او
خودش به من پیشنهاد داد .او گفت که کیروش از بازی من
تعریف کرده است و او هم می خواهد که به این تیم بروم.
تو توسط علی دایی به فوتبال معرفی شدی و االن
کریستیانو رونالدو در آستانه شکستن رکورد 109گل علی
دایی در رده ملی است .نظرت در این رابطه چیست؟
رونالدو می تواند این رکورد را بشکند .اما علی دایی بهترین
بازیکن فوتبال ایران است .من در پرسپولیس با او کار کردم و او
یک مرد وانسان بزرگ بود.
نظرت درباره رونالدو و مسی چیست؟
من طرفدار جدی رئالمادرید هستم؛ به نظر من رونالدو و
مسی هر دو بهترین بازیکنان جهان هستند اما من چون رئالی
هستم رونالدو را ترجیح می دهم.

سیاسی
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عباسآخوندی:

اگر اصالح طلبان نبودند روحانی رئیس جمهور نبود

عباس آخوندی وزیر راه شهرسازی پرحاشیه دولت روحانی بود .رقبای سیاسی رییس
جمهور او را دوست نداشتند .هم به خاطر حرفهایش هم به خاطر سابقهای که در سال
 ۸۸داشت.
 ۳بار استیضاح در مجلس بیانگر همین معنا بود
او ایدههایی در مورد احیای تمدن ایران دارد که میتواند مورد توجه صاحب نظران و
اهالی فن قرار برمی گردد .وی معتقد است ما االن دو تا تجربه داریم در همین دولت
یازدهمودوازدهم.یکیبرجامراداریم.درهرصورتدولتآمد،یکمسالهراصورتبندی
کرد و آن را با رهبری در میان گذاشت و نهایتا توافق را امضا کرد .قطعا اگر ایشان توافق
نکرده بود ،چنین اتفاقی رخ نمیداد و شخص ایشان همین اخیرا در ارتباط با امریکا به
آن رجوع کردند .حاال ممکن است در مورد اجزاء و جزئیاتش بحث و گفتگوهایی باشد،
ولی،اگرکلیتشگیروگرفتاریداشت،همچنیناتفاقیرخنمیداد.
در ادامه میتوانید متن کامل این گفتگو را بخوانید:
اصالح طلبان بایددالیل عدم موفیت خود را به مردم توضیح دهند
مسالهای که مهم است ،این است که عدم مشارکت مردم در انتخابات
مجلس هفتم و عدم مشارکت آنان باعث شد رقیب راحت تهران را بگیرد.
البته عدم مشارکت که میفرمایید ،عمدتا به کالنشهرها برمیگردد .رفتار مردم درحوزههای تکنمایندهای در انتخابات بیشتر ّ
ماهیت محلی دارد و مسائل محلی در
ّ
ّ
آنهاخیلیمهمترازمسائلملیاست.درکالنشهرها،البتهمسائلملیبرجستهاست.
من هنوز نمیتوانم یک ارزیابی روشنی از انتخابات داشتهباشم ،چون به نظر من خیلی
بستگی دارد به اینکه تا چه حدی اصالحطلبان بتوانند به مردم توضیح دهند که چی
شد که اینطوری شد؟
در فرایند تبیین چه شد که اینطوری شد؟ ،قطعا اصالحطلبان باید نقدی از خودشان
ّ
وضعیت موجود،
داشته باشند ،صادقانه هم باید این نقد را داشته باشند .قطعا عامل
اصالحطلبان نیستند .هرچند رقیب دارد برایشان صورتحساب میکند .اصالحطلبان
ّ
وضعیت موجود نیستند.
اصلی
باید این اعتماد بهنفس را داشته باشند که حتما عامل
ِ
نحوهی توضیح دادن اصالحطلبان به مردم خیلی تعیینکننده است که رفتار مردم در
انتخاباتچیباشد.
نباید پیشگام خروج از برجام باشیم
 این تداوم امید به برجام چقدر میتواند ادامهدار باشد؟ چون به نظر میرسد
ایشان هنوز منتظر انتخابات آمریکاست که آقای ترامپ برود ،یکی دیگر بیاید.
برجام یک توافق بینالمللی است و ماهیت این توافقّ ،امنیتی است؛ و همین اخیر
در باالترین سطح در ایران به آن استناد شد .این توافق ثمرات سیاسی ،اقتصادی و
ّ ّ
امنیت ملی
اجتماعیاش ثمرات دسته دوم است؛ ثمره اصلیاش ،ماهیت اصلیاش،
ایران است .آن بقیه ثمرات منوط به یکسری مقررات و قراردادهای ّ
مکمل است.
امنیتی ،فهم من این است که با توجه به مجموعه شرایط ّ
در حوزهی ّ
امنیتی منطقه و
مجموعه تحوالت جهانی ،قاعدتا هیچگاه ما نباید پیشگام شکست این توافق و پیشگام
خروج از آن باشیم .حاال هم به دالیل اسالمی که حتی شاید یکی ،دو بار رهبری هم به
این موضوع اشاره کردند و هم به دالیل مصلحتاندیشی و ّ
امنیت ایران.
بنابراین ،بحث امیدواری یا ناامیدی نیست ،بحث یک استراتژی است .این استراتژی
ما نباید تابعی باشد از رفتار آمریکا و حتی نباید تابعی از رفتار اروپاییها باشد .یعنی ما از
جهت حقوق بینالمللی همواره باید پایبند به تعهد باقی بمانیم .خروج از توافق ،همان
چیزی است که اسرائیل میخواهد ،یعنی بزرگترین خواسته اسرائیل و آمریکا این است
که ما به صورت انفعالی نسبت به موضوع عکسالعمل نشان بدهیم .حتی ممکن است
در اروپا نیز یک عدهای این را بخواهند.
فکر کنم خانم مرکل یک بار در این باره اظهار نظر جالبی کرد .او گفت که ایران میتواند
حتی اگر همه از توافق خارج شوند ،خودش به تنهایی باقی بماند .این حرف از نظر
ّ
موقعیت استراتژی و رفتار
استراتژیکی خیلی حرف مهمی است ،یعنی ما قاعدتا باید آن
استراتژیک و رفتار راهبردی خودمان را حفظ کنیم.
درست است یک عدهای در داخل مثال سیاست بینالمللی ّ
امنیت ایران را شعاریاش
میکنند و یک مقداری در آن حرفهای احساسی میزنند؛ ِخ َرد سیاسی میگوید ما
هیچ وقت نباید از این توافق خارج شویم؛ و لذا از نظر من ما رفتارمان نباید تابعی از رفتار
دیگرانباشد.
آن سوی سکه ،قاعدتا ما باید بتوانیم تا آنجا که ممکن است ،طرفدارانمان در این توافق
را در جهان افزایش دهیم .رفتاری که ما داشتیم ،کموبیش موجب شکلگیری یک
جبههای بر علیه ترامپ شد.
قاعدتا طرف ما سعی میکند این صفبندی را بشکند .خیلی در این مرحله،
هوشمندی ایران مهم است که آیا کمک کند تا این صفبندی بر علیه ترامپ بشکند یا
همچنان این صفبندی را بتواند نگه دارد .پیشنهاد من این است که ما قاعدتا نباید به
هیچ وجه اروپاییها را به سمت ترامپ برانیم.
یعنی گامهایی که ما ممکن است برداریم و به خروج ...
تا کنون گامها در چارچوب برجام بودهاست ،یعنی تا این لحظه گامی که بر علیه
قراردادها و توافق باشد ،برداشته نشده ،ولی درگیر کردن اروپا و مشاوره مکرر با آنها و
اخذ موضعهای مشترک به نظر من بسیار مهم است .یعنی در ایران یک عدهای مرتب
میآیند و میگویند اینها بی ُعرضهاند .ولی ّ
واقعیت این است که اینها هرچه که
هستند،همینهستند.

ی ُعرضهها را از دست دهید ،مثال چه چیزی به دست میآورید
ب 
ما که نمیخواهیم چیزی بیش از ّ
واقعیت نشان دهیم ،ولی ،آخر کار ،در پاسخ مدعیان
باید گفت که اگر همین بی ُعرضهها را از دست دهید ،مثال چه چیزی به دست میآورید؟
یعنی اروپای منفعل در برابر ما بهتر از اروپایی است که برود در زمین آمریکا
بایستد؟
بله ،دقیقا بحث من همین است.کجایمنظومهسیاسیدرجهانهستیم؟
خالصهی بحث من دو نکته است :یکی آنکه کجای منظومه سیاسی در جهان
ّ
هستیم؟ و دیگری آنکه در زمینهی منفعتهای فراملی ،حوزهی همکاریهای مشترک
ّ
ماچگونه تعریف میشود؟ من مشخصا حوزهی تمدنی ایران را از یک سو و حوزهی
همکاریهایمنطقهایاسالمیراازسویدیگرپیشنهادمیکنم.
مجمع تشخیص به عنوان یک رکن عمل میکند که در قانون پیش بینی نشده است
این باید از مقام باالتر مثل جایگاه رهبری و مجمع تشخیص یا اینها مشخص
شود یا نه ،مثال آقای روحانی ،یا آقای زید و عمر که میآیند رأس دولت ،میتوانند؟
ورود مجمع تشخیص مصلحت از نظر من ورود کامال بدون وجه است ،هیچ مبنای
ّ
قانون اساسی ندارد ،کال ورود مجمع تشخیص مصلحت ورود ُمخلی است و اوال بعنوان
یک رکن دارد عمل میکند که یک چنین رکنی اصال در قانون اساسی پیشبینی نشده
و نحوه ورودش هم کامال ممکن است سیاستهای نظام را در این زمینه به جای اینکه
بهپیشببرد،دچاراغتشاشکند.
اگر توافق دولت و رهبری نبود ،برجام امضا نمیشد
ولی ،بقیهاش برمیگردد به اینکه دولت چه رویکرد سازماندهیشدهای دارد .من نظرم
این است که ما االن دو تا تجربه داریم در همین دولت یازدهم و دوازدهم .یکی برجام را
داریم .در هر صورت دولت آمد ،یک مساله را صورتبندی کرد و آن را با رهبری در میان
گذاشت و نهایتا توافق را امضا کرد .قطعا اگر ایشان توافق نکرده بود ،چنین اتفاقی رخ
نمیداد و شخص ایشان همین اخیرا در ارتباط با امریکا به آن رجوع کردند .حاال ممکن
است در مورد اجزاء و جزئیاتش بحث و گفتگوهایی باشد ،ولی ،اگر کلیتش گیروگرفتاری
داشت،همچنیناتفاقیرخنمیداد.
مشکل ما این است که در بقیه حوزههای سیاست خارجی ،چه در حوزه اقتصاد
بینالملل ،چه در حوزه تجارت بینالملل ،چه حوزه سیاست بینالملل ،دولتمان اساسا
صورتبندی درستی ندارد و ،چون این صورتبندی درست را ندارد ،قاعدتا این گفتگو
همصورتنمیگیرد.
تحلیل خودم این است که داشتن یک صورتبندی درست از مساله بسیار مهم
است .نمیخواهم بگویم دولت اگر هر صورتبندیای داشته باشد ،صورتبندیاش
را میتواند به کرسی بنشاند ،ولی داشتن صورتبندی از مسائل واقعی ایران میتواند
مبنایی را برای تصمیمگیری فراهم کند .من از این جهت این نقد را هنوز به دولت وارد
میبینم.
به جریان سوم اعتقاد ندارم
فکرمیکنیدجریانسومدرایرانمیتواندشکلبگیرد؛فارغازاصالحطلبی
و اصولگرایی و جریانی که بیشتر هم به نظر میرسد همیشه میخواهد شکل
بگیرد ،به سمت تندروی و رادیکالبودن میرود؟
من اساسا به این جریان سوم و از این حرفها خیلی اعتقاد ندارم ،چون این حرفها
بیشتر مفهومش نگاه به تجربههای سیاسی به صورت یک بار مصرف است.
منهمیشههمگفتهامکسانیکهمیگویند"اصالحطلب،اصولگرا،دیگرتمومهماجرا"
و حرفهایی از این دست ،اینها ماجرای خودشان تمام است ،اینها در هر صورت
نمیگویم خوب هستند یا بد هستند ،من راجع به خوبی و بدی صحبت نمیکنم ،من
میگویم اصولگرا یک جریان سیاسی ریشهدار در این کشور است .مگر دستمال یک بار
مصرف است که بگوییم از فردا اصولگرا به درد نمیخورد .اصالحطلب نتیجه یک فرایند
تاریخی نوگرایی است و تبدیل شده به یک جریان اصالحطلبی .این صد و خردهای سال
پشتش تاریخ است .مگر این هم دستمال یک بار مصرف است که بیندازم دور .اینها
بخشی از تاریخ ایران هستند .خوب و یا بدّ ،
واقعیت خارجی همین اینها هستند.
اصولگرایی و اصالح طلبی ،دست مال یک بار مصرف نیستند
شایدبهخاطرعملکردهااست.
عملکردها حتما مؤثرند .ولی ،این به نظرم ناشی از عدم شناخت دقیق ایران است.
اگر آدم ایران را بشناسد ،این حرف را نمیزند ،اگر ایران را بشناسد ،میبیند که آخر کار
باید در همین بستر بازآفرینی کرد .یعنی من همواره بحثم این بوده که بزرگترین مشکل
سیاست در ایران بعد از دولت نهم ،این است که دولت نهم قبل از اینکه به اصالحطلبان
لطمهبزند،دولت نهم موجبفروپاشی اصولگراهاشد.
ساختار سازمانی و ساختار اجتماعی اصولگراها را متالشی کرد .دولت نهم و دولت
دهم قبل از آنکه به جریان اصالحطلب لطمه بزند ،جریان اصولگرا را دچار تعارض
درونی کرد؛ و اتفاقا من هنوز هم فکر میکنم صحنه سیاسی ایران نیاز به بازآفرینی دارد؛
هم بازآفرینی اصولگراها و هم بازآفرینی اصالحطلبان .حال آنکه جریان سوم مفهومش
این است که ما برویم دنبال یک راهکار کامال تصنعی و بدون ریشه در تاریخ ایران.
اگر اصالح طلبان نبودند روحانی رئیس جمهور نبود
همیشه از سال  ۹۲مطرح بود که آیا آقای روحانی مدیون اصالحطلبان است

یا اصالحطلبان مدیون آقای روحانی ،چون آقای روحانی رئیس جمهور شد ،اینها
باز هم به قدرت برگشتند و حمایت اصالحطلبان باعث شد آقای روحانی بیاید.
قطعااگراصالحطلباننبودند،آقایروحانیرئیسجمهورنبود.
و اگر آقای روحانی رئیس جمهور نبود ،اصالحطلبان هم قدرت نداشتند.
یعنی این مدیونی دوطرفه است؟
البته .ولی ،آنها همواره در حاشیه قدرت بودند.
یعنی اینکه مثال کابینه آقای روحانی اصالحطلب کم دارد ،یک طور بیوفایی
رئیس جمهور است یا نه؟
قطعا یکی از مشکالتی که مخصوصا در کابینه به وجود آمد ،اینکه هر کسی اگر با
بدنهای که از آن پشتیبانی کرده ،ارتباط منطقی نداشته باشد ،اولین کسی که جا
میماند خودش است.
دولت دوازدهم مرعوب منطق رقبا شد
چرا این ارتباط منطقی شکل نگرفت ،بهویژه در دولت دومشان؟
من عرض کردم در دولت دوم بزرگترین مشکلی که پیش آمد ،رقیب توانست منطق
خودش را تحمیل کند و دولت دوازدهم مرعوب منطق رقیب شد و به همین خاطر شما
میبینید در دولت دوازدهم ،منطق دولت عوض شده است.
این موضوع از نظر من خیلی مهمتر از انتصابات است .وقتی منطق او عوض شود،
بعدشدررفتارسیاسیاش،رفتاراقتصادیاش،رفتاراجتماعیاش،رفتارفرهنگیاش،
در همه جا شما میبینید؛ مشکل دولت دوازدهم از نظر من که خودم هم نتوانستم دوام
بیاورم ،این است که من حسم این بود که دولت دوازدهم دچار تغییر در منطق شده ،نه
تغییردرتصمیم.
 من یادم است آقای روحانی در میتینگهای انتخابات میگفتاگر شما رأی
بیشتری به من دهید ،من کار بیشتری میکنم ،بعد مردم هم حدود  ۲۴میلیون
رأی دادند .االن همان مردم به آقای روحانی میگویند کارهای بزرگتر انجام بده.
هنوز من این مرعوب بودن و دلیل مرعوب بودن را نفهمیدم.
نظریه است .شما راجع به این نکتهای که من میگویم دولت ّ
به دلیل نداشتن ّ
نظریه
ّ
نداشت کم توجهی میکنید وقتی دولتی نظریه نداشته باشد ،نمیتواند از ثروتی که
دستش آمده ،درست استفاده کند.
 سالها تجربه پشت این دولت خوابیده است.
تجربهمتعلقبهاشخاصواجزایدولتاست.اینکهشمابگوییداعضایدولتباتجربه
ِّ
بودهاند درست است ولی ،تک تک اعضا کل دولت را تشکیل نمیدهند .اعضای دولت
در صورتی که دولت دارای یک مساله محوری باشد ،و برای حل آن یک ّ
نظریهی راهنما
داشته باشد و وجود عنصر هماهنگکننده بین آنان میتوانند مؤثر واقع شوند و گرنه
عملکرد آنان انفرادی است و کار مؤثری نمیتوانند انجام دهند.
مثالمسالهمرحومآقایهاشمیعمرانوآبادانیایرانبعدازجنگبود.کارهایمهمی
هم در این ارتباط کرد .آقای خاتمی؛ مسالهاش جامعهی مدنی و اصالح کشور با اتکاء
بر بروکراسی بود .لذا ،دارای کارنامه مشخصی است .دولت نهم و دهم؛ مسالهاش توزیع
بود.
دولت روحانی سرمایه اجتماعیاش را از دست داده است
االن امیدی است دولت در این دو سال باقیمانده به این ایده مرکزی برسد؟
هر چند دولت تا حد زیادی سرمایه اجتماعیاش را از دست داده ،ولی اگر با اعتماد
بهنفس و مصمم عمل کند ،هنوز هم میتواند مؤثر باشد .مردم دولت توانمند را دوست
دارند .ولی ،اقدامهای متزلزل ،هم دولت را تضعیف میکند و هم مردم را دلسرد
مینماید .شما دیدید مثال دولت میخواست قیمت بنزین را تعیین کند ،ولی ،نشد.
اقدامهای اصالحی را با شک و تردید و دودلی نمیتوان انجام داد.
احتمال تکرار یک رئیس جمهور پوپولیست دیگر را چقدر میدهید در
۱۴۰۰؟
به نظر من خیلی بستگی دارد به اینکه رئیس جمهور دورهی خودش را چگونه تمام
کند ،مجلس آینده چه ترکیبی داشته باشد و گروههای سیاسی تا چه حد در بازسازی
خود به راهبرد اصالت و صداقت پایبند باشند .اگر اصالحطلبان بتوانند یک توضیح
درستی به مردم بدهند که چی شد که اینطوری شد ،مواضع اصلی خودشان را بیان
کنند و با صداقت بیان کنند ،ممکن است که ّ
ضعیت با این اعالم پیروزی زودهنگامی که
یک عدهای دارند میکنند ،کال متفاوت شود.
اینجا هم نقش آقای خاتمی را میطلبد؟
هم نقش ایشان را میطلبد که خیلی نقش مهمی است و هم کال نقش اندیشهورزان
و سیاستورزان در این حوزه را الزم دارد .جوانان هم میتوانند نقش بسیار مهمی ایفا
کنند .من نمیخواهم بگویم حتما موفقیتی حاصل میشود ،هیچ کسی در عالم
سیاست نمیتواند شرطبندی بکند ،ولی من نسبت به این پیروزی زودرسی که اعالم
میشود ،تردید دارم و از آن طرف هم فکر میکنم تبیین درست میتواند یک مقداری
آگاهی جامعه را افزایش دهد و فضا را تغییر دهد.
قهر سیاسی آقای ناطق با کنشهای سیاسی ،اینکه نمیخواهند وارد شوند
و خیلی درخواستها را ندادند ،به خاطر آن منش رفتاری ایشان است یا نه ،واقعا
دچار یک قهر و دلخوری عجیب و غریبی شدهاند ،چون هر کسی میرود پیش
ایشان ،جواب نه میشنود.
بعد از سال  ۸۴جبهه اصولگرایی متالشی شد
من از نظر خودم میگویم؛ از ایشان نپرسیدم .من راجع به شخص کاری ندارم .اساسا
تیپ ایشان ،تیپ مرحوم عسگراوالدی ،تیپ آدمهایی که دارای یک مواضع با اصالتی
در حوزه اصولگرایی بودند با یک مشکل بنیادین مواجه شدهاند .بعد از  ۸۴جبهه
اصولگرایی اساسا متالشی شد .اینها به نظر من بزرگترین مسالهشان این است که اگر
بخواهند بیایند و بروند در حوزهی اصالحطلبان که این عدم صداقت است .اگر بخواهند
بیایند با این گروهی که االن اسم خودشان را گذاشتهاند اصولگرا ،با آنان کار کنند که
اساسا همافق نیستند .مدتی است که پرچمهای جبههی اصولگرایی در اختیار رهبران
پیشینآننیست.
چرارجعتنمیکنند؟
رجعتش وقتی است که این اراده در بخش وسیعی از حوزه اصولگرایی ایجاد شود
که بخواهد خودش را بازآفرینی کند .آدمهایی که در اصولگرایی آمدند و متوجه شدند
که تمام چیزها را باختند ،یعنی در سال  ۸۴کل حیثیتشان را باختند ،تعدادشان
معدود بود ،یعنی یک عدهای فکر میکردند میتوانند با قدرت باشند و با دولت نهم و
دهم کار کنند و اصولگرایی را احیا کنند ،ولی بعدش دیدند نه ،چنین چیزی ممکن
نیست.
با توجه به این ،نزدیکی برخی اصولگرایان و جریان اصالحات و آمدن در مثال
فهرستها،اینهمانبیصداقتیاست؟
نه ،آن در یک مقطعی برای عبور از بحران ،در خیلی کشورها دولت ائتالف تشکیل
میشود .البته اینجا ائتالف رسمی با قرارداد مشخص و با توافق در حوزههای
مشخص نبود ،ولی کمابیش ِّ
حس عمومیاش این است که در یک مقطعی که
ّ
نگرانی ملی به وجود آمد ،یک نوع ائتالفطوری بود .البته میگویم ائتالف در
ّ
فرهنگ سیاسی دارای چارچوبهای خیلی روشنی است .اینجا به صورت حسی
این ائتالف صورت گرفت.
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یک بام و دو هوای انتخاباتی قالیباف

قالیباف نامش را همچنان در لیست کاندیداهای احتمالی نگه داشته است ،فرقی
نمی کند انتخابات مجلس باشد یا ریاست جمهوری .او گویی قرار است حتی فراتر
از محسن رضایی که نامش همنشین انتخابات شده است همیشه یک کاندیدای در
صحنهباشد،یک«کاندیدایبالقوه».
یک ماه دیگر تا آغاز ماراتن انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده است ،یک ماهی که
برخی را که نامشان در لیست کاندیداهای احتمالی است پشیمان از ثبت نام خواهد
کرد و برخی های دیگر را هم راهی دفاتر وزارت کشور خواهد کرد تا اولین گام برای ورود
به پارلمان را بردارند.
بزرگترین سواالت انتخاباتی اما این روزها در دور و نزدیک چند کاندیدای احتمالی
میچرخد،کاندیداهاییکهآمدنشانبهانتخاباتمیتواندمعادالتانتخاباتیراتغییر
دهد .و یک سوال از چندین سوال انتخاباتی این روزها این است که آیا«محمدباقر
قالیباف» مرد همیشه حاضر در عرصه انتخابات با واقع گرایی نسبت به چند دوره
ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری باالخره آن میدان انتخاباتی را رها خواهد کرد و
میدان دیگری را برای رقابت برخواهد گزید؟ آیا سردار باالخره از پرسه زدن در حوالی
پاستور خسته شده و به سمت بهارستان کوچ خواهد کرد؟
آمدن یا نیامدن سردار
سردار اصولگرا ،یک کارویژه بیشتر برای خود تعریف نکرده است؛ «انتقاد
این روزها
ِ
از دولت خاصه در حوزه دیپلماسی و اقتصادی ».آنهم درست بعد از انتشار یک فیلم
انتخاباتی که در ضمن آن هم «نواصولگرایی» مدنظر خود را بیشتر از قبل پرزنت و
تشریح کرده بود هم از ایده «مجلس نو» رونمایی کرد و مهمتر از همه با دلخوری از
تصمیم اصولگرایان در سال  ،۹۶با بزرگان اصولگرا و حتی برخی همراهان و رفقای
قدیمی اش اتمام حجت کرد که برای تصمیمات انتخاباتی اش دیگر منتظر رخصت و
اجازه نخواهد ماند و مسیر خودش را پیش خواهد کرد .مسیری که بی شک انتقاد از
دولت در همان بافت تعریف و تفسیر می شود.
اطرافیانش اما در سکوت قالیباف درباره حضور یا عدم حضورش در انتخابات
مجلس ،فعال هستند و فضای گمانه زنی های انتخاباتی درباره سردار را داغ داغ نگه
داشته اند .درست همان استراتژی که سال ۹۵هم دنبال می کردند .آن سال نزدیک به
انتخابات ریاست جمهوری نیز تحرکات قالیباف می گفت او بازهم هوس پاستور دارد،
برخی اطرافیانش هم آن را تایید می کردند و برخی دیگر از همان اطرافیان آن را تکذیب
میکردند.
همان روزهای سال  ۹۵که یکی از نمایندگان مشهدی گفت «سال دیگر در
همین زمان در خبرهایتان مینویسید «رئیسجمهور قالیباف» و دلیلش هم اجماع
اصولگرایان است که به زودی خبرش را میشنوید ».حسین سبحانی نیا هم از شرط
گذاریقالیبافبرایاصولگرایانگفتوالبتهمرتضیطالییکهمسئولتکذیبکردن
ها بود گفت «نکتهای را بگویم که مربوط به آخرین دیدارم با ایشان است .از ایشان
سوال کردم که آیا شما واقعا قصدی برای شرکت در انتخابات دارید؟ ایشان در پاسخ
گفت که من چنین قصدی ندارم و تصمیمینگرفتهام ».پیش بینی طالیی اما با
کاندیداتوری قالیباف درست از آب درنیامد ،شرط گذاری هم به نتیجه نرسید و «رئیس
جمهور قالیباف» هم فقط یک رویا باقی ماند.
نزدیکانقالیبافمرددبینبهارستانوپاستور
مشابه همان تقسیم کار این روزهای نزدیک به اسفند  ۹۸بازهم شکل عملیاتی به
خود گرفته است .قالیباف ایده انتخاباتی رو می کند و از مجلس نو حرف می زند،
فراخوان می دهد ،با چهره های سیاسی دیدار می کند آنچنان که با تکیه بر همین
تحرکات خود به خود پایش به تحلیل های انتخاباتی باز شود و برخی این تحرکات او
را تالش برای تکیه زدن بر یکی از کرسی های لیدری اصولگرایان بدانند و برخی دیگر
بگویند سردار بدش نمی آید خودش لباس وکیل المله ای را برتن کند .موضوعی که
گرچه قالیباف خودش درباره آن سکوت کرده ولی اطرافیانش این احتمال را زنده نگه
داشته اند.هم با تایید آن هم با تکذیبش.
«تصمیمشخصیآقایقالیباف،حضورموثردرصحنهانتخاباتمجلسواستفادهاز
ظرفیت سیاسی و اجتماعی خود برای ورود جوانان شایسته به مجلس است .برداشت
شخصی من این است که ،ایشان از حوزه انتخابیه تهران به مجلس ورود کنند ».این
جدیدترین اظهارنظر درباره کاندیداتوری قالیباف در انتخابات است ،اظهاراتی که از
قضا از زبان یکی از نزدیکان و دبیرکل حزب منتسب به قالیباف یعنی محسن پیرهادی
مطرح شده است.
محمد دامادی نماینده مردم ساری که ارتباط خوبی با قالیباف دارد هم همین نگاه
را دارد و می گوید«چنانچه شرایط به گونه ای پیش رود که حضور آقای قالیباف در
مجلس الزم باشد حتما این اتفاق می افتد».
این اظهارات درحالی قالیباف را به بهارستان نزدیک تر و کاندیداتوری او را قطعیت
می دهد که چندی پیش شیران خراسانی رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در مشهد
در انتخابات  ۹۶به خبرآنالین گفته بود؛«با قطعیت میگویم آقای قالیباف نه از
مشهد و نه از تهران کاندیدا نمیشود ،چرا که قصدی برای حضور در انتخابات
مجلس ندارد».
مرتضی طالیی از دوستان نزدیک قالیباف که در نیروی انتظامی و مدیریت شهری
همکاری نزدیک با او داشته هم موضعی مشابه شیران خراسانی دارد و می گوید«
قالیباف نامزد انتخابات مجلس نمی شود اما در صورتی که به او تکلیف شود برای
انتخابات ریاست جمهوری به میدان می آید».
قالیباف ۹۸یا قالیباف ِ۱۴۰۰
ِ
این گمانه زنی ،تاییدیه ها تکذیبیه ها ،می گوید قالیباف قرار است در ضمن تالش
هایش برای قرار گرفتن در مجموعه لیدری اصولگرایان که محمدرضا باهنر هم بر آن
مهر تایید می زند ،خود را یک کاندیدای بالقوه نگه دارد .کاندیدایی که اگر فضا را
مناسب دید اسفند  ۹۸پا به میدان بگذارد در غیر اینصورت میدان  ۱۴۰۰را از دست
ندهد .ناکامی های انتخاباتی گویی قالیباف را از هوس رئیس قوه شدن نیانداخته
است و سردار همچنان عزم جدی دارد که یا ریاست پاستور را در رزومه خود به ثبت
برساند یا ریاست بهارستان را.

ابراهیم اصغرزاده :

حاضریم ببازیم اماائتالف نکنیم

عضوشورایعالیاصالحطلبانبابیاناینکهغالباصالحطلبانمعتقدندولوبهقیمتباختدرانتخابات،دیگرنبایدائتالف
کنیم گفت یک باخت شرافتمندانه ،بهتر از یک ُبرد متحجرانه است ،یک ُبردی که به سلب اعتماد رای دهندگان به اهداف
اصالحطلبانه منجر می گردد .این نگاه ،ایده غالب در جبهه اصالحطلبان است.
ابراهیم اصغرزاده در گفت و گویی اظهارداشت :اصالحطلبان به صورت جدی وارد انتخابات شدهاند ،انتخابات را جدی
گرفتهاند و از استراتژی تحریم یا در حاشیه ماندن عبور کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که باید در انتخابات مشارکت داشته
باشند ،منتهی اصالحطلبان دو گروه شدهاند ،یک گروه معتقدند که باید در انتخابات بدون قید و شرط شرکت کنیم ،یک گروه
هم معتقدند ما باید به صورت مشروط در انتخابات شرکت کنیم .مشروط نه به این مفهوم که مثال برای حکومت شرط گذاری
کنیم ،ولی بر اساس یک چارچوب و قیوداتی در انتخابات شرکت میکنیم .اگر کاندیداهای اصالحطلب را رد صالحیت کردند،
چون امکان لیست دادن از ما گرفته میشود ،طبعا نمیتوانیم لیست بدهیم.
وی افزود :اصالحطلبان راهبردهای مبتنی بر تحریم صندوق رأی را کنار گذاشتهاند ،اساسا تعریفشان از اصالحطلبی این

است که اگر بخواهند به روشهای رادیکال دست بزنند ،فرصت را از دست میدهند ،بنابراین به صندوق رأی به عنوان یک
فرصتنگاهمیکنند.
اصغرزاده ادامه داد :آقایان بهزاد نبوی و غالمحسین کرباسچی به جد معتقدند ما در انتخابات سالهای  ۹۲و  ۹۴بازی را به
خاطر انتخاب این استراتژی[ائتالف با اعتدالیون] بردهایم بنابراین باید به هر طریقی در انتخابات و بدون قید و شرط شرکت
کنیم این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد :در ذهن این افراد حفظ وحدت و منافع ملی ،تجزیه نشدن کشور ،اهمیت به
سیاست خارجی و نجات کشور در شرایط فعلی مهم است ،معتقدند اگر انتخابات به هر دلیلی تضعیف شود و ما شرکت نکنیم،
کشور در سطح بینالمللی دچار ضعف میشود و سیاست خارجی با قدرت اعمال شود ،معتقدند اصالحطلبان باید به هر
طریقیدرانتخاباتشرکتکنند.
وی افزود :حزب کارگزاران و بخشی از شخصیت های قدیمی اصالحطلب اعتقادشان این است که ما باید بدون قید و شرط
در انتخابات شرکت کنیم و همان مسیر قبلی که تا به اینجا آمدهایم را ادامه دهیم .برای آنها مهم نیست که شورای نگهبان
چه نگاهی به نامزدهای اصالحطلب داشته باشد .برای طرفداران این نظریه فقط این مهم است که در انتخابات به صورت
صددرصدی شرکت کنند و یک لیست ملی و عمومی بدهند .آنها معتقدند که فقط نباید نهادهای انتخابی به دست تندروها
بیفتد.
اصغرزاده بابیان اینکه به نظر من جریان مخالف این نظریه قویتر است و غالب است .اکثریت احزاب اصالحطلب موافق
لیست دادن بدون قید و شرط نیستند بیان داشت :من موافق نظریه دوم هستم .معتقدم انتخابات مجلس یازدهم باید با
گذشته متفاوت باشد ،باید انتخاب بین بد و بدتر را کنار بگذاریم ،این استراتژی منجر به ناامیدی مردم از اصالحطلبان میشود.
وی ادامه داد :باید قبل از اینکه شورای نگهبان صالحیتها را تأیید یا رد کند ،اعالم کنیم که لیستها و اشخاص مورد تأیید ما
این افراد هستند؛ دیگر نباید بین بد و بدتر انتخاب کنیم.
عضو شورای عالی اصالحطلبان تصریح کرد :ببینید ،به عنوان مثال اعتراضات دی ماه سال  ۹۶نشان داد که این
مدل[ائتالف] جواب نمیدهد ،یعنی ما جامعه را به خاطر بده و بستانی که با قدرت حاکم داریم و البیهایی که میکنیم از
دست میدهیم .در واقع یک سهمی میگیریم و به قدرت وارد میشویم ،در این شرایط اصالحطلبانی که وارد قدرت میشوند،
کم کم دچار استحاله شده و بروکرات میشوند و این جریان از طرف مردم پس زده خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد :ما میخواهیم بگوئیم مجلس دارای اختیار چه مجلسی است و افرادی که میتوانند مجلس و دولت را
دارای اختیار بکنند چه کسانی هستند .ما میخواهیم در انتخابات مجلس از یک مجلس قدرتمند دفاع کنیم .شعارمان هم در
انتخابات «مجلس در تراز قانون اساسی» است .این انتخابات اگر به رفراندوم تشکیل مجلس کارآمد در برابر مجلس دم دستی
ناکارآمد تبدیل شود مجددا مردم با ما آشتی خواهند کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :من قبول دارم اصالحطلبانی که مزه قدرت زیر زبانشان میرود ،گاهی اوقات

محافظه کار میشوند و این محافظه کاری آفت اصالحطلبی است وقتی مجبور میشویم که از استانداردهایمان عدول کنیم،
چتربازانفرصتطلبیپیدامیشوندکهفقطظاهرشاناصالحطلبانهاست.
وی افزود :لیست امید ،لیست حداقلی ما بود ،ما قطعا میتوانستیم در تهران افراد دارای صالحیت و شایستگی بیشتری را
واردمجلسکنیم،بااینحالمنازبخشیازنمایندگانلیستامیدراضیهستمیعنیفکرمیکنمآنهابخصوصزنان،وظیفه
خودشان را خوب انجام دادهاند .اما مردم تهران تعداد زیادی از افراد لیست امید را نمیشناسند ،نه صدایی از آنها شنیدهاند،
نه عملکردی از آنها دیدهاند.
اصغر زاده تاکید  :در انتخابات مجلس یازدهم هرکس اصول اصالح طلبی را پذیرا باشد و خود را ملزم به اصالح وضع موجود
بداند همراه با ما خواهد بود .قرار است اصالحطلبان در انتخابات مجلس به کسانی اعتماد کنند که امتحان داده باشند و تعهد
بدهند که در مسیر اصالحات حرکت کنند .چارچوب اصالحطلبی روشن است و نامزدهای اصالحطلب تعهد خواهند داد .اگر
قرار است اصالحطلبانی به مجلس بروند که آنجا محافظهکار شوند ،بهتر است نروند.
مختلفملتزم
ویدربخشدیگریازسخنانخودگفت:دولتمیتواندبابازکردنفضایسیاسیکشور،بهنحویکهسالیق
ِ
به قانوناساسی ،امکان حضور یابند به اصالح طلبان نشان دهد که جرزنی نکرده است .به وعده های انتخاباتی خود هنوز
پایبند است .معلوم است وقتی روحانی میگوید شخصیت فراجناحی است یعنی میخواهد خودش را از قید و بند تعهدات
انتخاباتیبرهاند.بنابراینخودشراوامداراصالحطلباننمیداند.مهمتراینکهروحانیفکرمیکنداعتدالیعنیخنثیبودن
و اینکه چشم خود را به مطالبات فرهنگی و اجتماعی ببندد و بگوید اینها در حیطه اختیارات من نیست.
وی افزود :رفتار دولت در «خود را به ندیدن زدن» و بکارگیری بعضی چهره های ناکارآمد بیشترین ضربه را به جریان
اصالحات زد .خط مشی ها و سیاستهایی که توسط دولت ،در زمینههای تولیدی ،وارداتی ،پولی و ارزی اتخاذ کرد ،متاسفانه
سیاستهای غلطی بود .وی خاطرنشان کرد :همه قبول دارند دولت باید اختیار سیاست خارجی را داشته باشد ولی متأسفانه
دستگاه دیپلماسی به موقع نتوانست فرصت سازی کند و روندهای تخریبی را کشف و خنثی نماید .به همین دلیل خروج
ترامپ از برجام که پیش بینی آن دشوار نبود توانست ما را غافلگیر سازد و ضربه بسیار شدیدی به برجام وارد نماید .روزی که
عده ای موشک پرتاب کردند و روی آن به عبری نابودی اسرائیل را نوید دادند ،یا بشار اسد را بدون اطالع دولت به ایران آوردند
به نظر من دولت باید تکلیف میزان اختیار و دامنه مسئولیتش را روشن میکرد اما این کار را نکرد و معلوم شد مثل سایر حوزهها
کارهاینیست.
اصغرزاده در پایان گفت :اتفاقی که افتاده این است که مردم نسبت به سیاست بی اعتماد شدهاند ،گفتهاند «اصالحطلب،
اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» ولی با این حال من معتقدم اصالحطلبان در حال حاضر در جامعه حدود  ۲۵درصد پایگاه دارند،
اصولگراها نیز همین حدود .این  ۲۵درصد برای پیروزی کفایت نمیکند ،سطح مشارکت در مجموع هم اگر زیر  ۵۰درصد
باشد ،ما مضاعف بازنده هستیم .هم مردم به دعوت ما گوش نداده اند هم نتیجه را در رقابت ناعادالنه واگذار کرده ایم.
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الکچری بازی ایندفعه با کلهپاچه!
در خبرها آمده ایرانیها نزدیک به  ۱۵هزار
دست کله پاچه در روز مصرف میکنند.اگر
قیمت حداقلی ۱۵۰هزار تومانی را در نظر
بگیریم ،تنها در یک روز ۲.۲میلیارد تومان
پول برای کله پاچه خرج میشود.

درصورت تصویب در شورای اقتصاد ؛

 ۵۲دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان
اتوبوسرانی قم وارد می شود
ل و نقل و ترافیک شهرداری قم از لزوم تصویب شورای اقتصاد
معاون حم 
برای ورود ۵۲دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شهر قم خبر داد.
عباس ذاکریان با اشاره به ورود اتوبوس جدید به چرخه جابجایی مسافر
در سطح شهر قم ،اظهار داشت ۱۱۰ :دستگاه اتوبوس جدید با سوخت
یورو چهار در مهرماه وارد ناوگان اتوبوسرانی قم شد که عمر ناوگان را تا حدود
چهار سال کاهش داد.
لونقلوترافیکشهرداریقمبابیاناینکهخطوطاتوبوسرانی
معاونحم 
ش از این مبنا
قم نیز بهزودی دستخوش تغییراتی خواهد شد ،ابراز کرد :پی 
ن پس ب ه صورت پیمایش پیما و
بر اساس مسافر پیما بوده که مقرر شده از ای 
برخی از خطوط تغییر یافته و دو خط جدید افزوده شود.
ذاکریان خاطرنشان کرد :حدود  ۱۰سال پیش اتوبوسها با یارانه
 ۸۲.۵درصد دولتی و بهصورت قرارداد با بخش خصوصی صورت
میپذیرفت که در این مدت هیچ کمکی از طرف دولت در این زمینه
نشد و از دو سال پیش شهرداری بنا به نیاز تصمیم به تأمین اتوبوسهای
جدید گرفت.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از اتوبوسهای فعلی شهر قم در آستانه ده
سالگی و لزوم تغییر مالکیت به نام شرکت یا افراد حقیقی هستند ،یادآور
شد :شهرداری بعد از این مدت موظف به تغییر اسناد است ،ولی اگر
اتوبوسی بتواند معاینه فنی گرفته و ظاهر خوبی داشته باشد میتواند با
شهرداری قرارداد همکاری امضا کند.
ل و نقل و ترافیک شهرداری قم به قرارداد خرید  ۱۰۴دستگاه
معاون حم 
اتوبوس با شرکت عقاب افشان اشاره کرد و گفت ۵۲ :دستگاه اسکانیا
تاکنون تحویل داده شده و  ۵۲دستگاه دیگر نیز منتظر تصویب در شورای
اقتصاد است که در کمیسیون تخصصی تصویب شده و تنها باید بعد از
تشکیل جلسه در شورای اقتصاد به تصویب برسد.
ذاکریان با بیان اینکه قرارداد خرید  ۲۳دستگاه اتوبوس با شرکت زرین
خودرو هم منعقد شده است ،اضافه کرد :تاکنون شش دستگاه اتوبوس از
این شرکت تحویل شهرداری قم شده است.
ویبااشارهبهخروجبیشاز ۱۱۵دستگاهاتوبوسازچرخهخدمترسانی
به مردم به واسطه گذشت بیش از  ۱۰سال از عمر خود ،اظهار داشت:
اورهال اتوبوسها در دستور کار سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم قرار دارد.
شهردار منطقه ۴قم خبرداد

آغاز عملیات احداث بوستان طراوت در
شهرکمهدیه
شهردار منطقه  ۴قم گفت :پروژه های عمرانی و ترافیکی و احداث
بوستان در شهرک مهدیه در حال اجرا می باشد.
مهندس مهدی اصفهانیان مقدم از اجرای عملیات زیر بنایی و ترافیکی و
احداث بوستان در شهرک مهدیه با اعتباری بالغ بر ۱۵میلیارد ریال خبر داد
و افزود :در راستای خدمت رسانی به شهروندان با رویکرد استاندارد سازی
و افزایش ضریب ایمنی در سطح معابر و شوارع سطح منطقه و در جهت
تسهیل در عبور و مرور و نیز پیشگیری از ایجاد ترافیک و حل مشکالت و
بازسازی بافت شهری معابر و شوارع،این پروژه ها در شهرک مهدیه در حال
اجرا و بهره برداری می باشد.
مهندس اصفهانیان مقدم در ادامه بیان نمود:در این شهرک اقدامات
ترافیکی شامل نصب عالئم ایمنی و ترافیکی ،خط کشی شوارع،تابلوهای
راهنمای مسیر با هزینه ای بالغ بر ۱میلیارد ریال به اتمام رسید و در تابستان
سال جاری اجرای عملیات زیرسازی الین برگشت به طول ۸۵۰متر ،جدول
گذاری به طول  ۱۷۰۰متر آغاز شد و حدود  ۱۰هزار متر مربع زیر سازی و
آسفالت پیش بینی شده است که با  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی و با هزینه
ای بالغ بر  ۹میلیارد ریال در حال اجرا بوده و ان شاءالله در ماه جاری به
بهره برداری خواهد رسید.
وی در ادامه از آغاز عملیات احداث بوستان طراوت در شهرک مهدیه
خبر داد و عنوان کرد  :با توجه به ضرورت و اهمیت توسعه و گسترش
فضاهای سبز در بهبود محیط زیست شهری و ارتقاء کیفیت زندگی
شهروندان و نظر به اهداف مدیریت شهری در این خصوص،این بوستان
در مساحت  ۴هکتار با هزینه ای بالغ بر  ۵میلیارد ریال با رویکرد افزایش
سرانه فضای سبز و ایجاد فضای رفاهی شهروندان در حال اجرا می
باشد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم خبرداد

اتمام طرح جامع جداسازی آب شرب
از آب فضای سبز
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت :طرح
شناسایی گونههای مقاوم و بومی سازگار با اقلیم شهر قم که در سه فاز
درختان ،درختچهها و گونههای گیاهان دائمی اجرا شد نتایج نهایی آن تا
اردیبهشت 99به اتمام میرسد.
پیامجوادیانبااشارهبهپروژههایتحقیقاتیسازمانپارکهاوفضایسبز
شهرداری قم ،گفت :یک پروژهای با مرکز تحقیقات منابع طبیعی شهر با
عنوان شناسایی گونههای مقاوم و بومی سازگار با اقلیم شهر قم داشتیم که
در سه فاز درختان ،درختچهها و گونههای گیاهان دائمی اجرا شد و نتایج
نهایی آن تا اردیبهشت  ۹۹به اتمام میرسد و در آن  ۷۸گونه جدید که در
شهر قم کاشت نشده بود شناسایی و کاشت کردیم و امید داریم در پایان آن
گونههای جدید و مطلوب شهر قم مشخص شود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به پروژه
تحقیقات طرح جامع تصفیه پساب فاضالب و خاکستری شهر قم،
افزود :این طرح در مراحل انتهایی است و در مرحله تصفیه فاز یک و فاز
دو است که قبل از پایان سال تحویل شده و پس از تصویب در دفتر فنی
استانداری برای مراحل بعدی به وزارت کشور ارسال میشود و قول داده
شدهتخصیصصورتگیرد.
وی بیان داشت :پروژه تحقیقاتی دیگر طرح جامع آب فضای سبز شهر
قم با تاکید بر جداسازی آب شرب از آب فضای سبز بوده که به اتمام رسیده
است.
جوادیان اضافه کرد :طرح جامع آب نیز در استانداری تصویب شده و
در دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت کشور است که بعد از تصویب و ابالغ
طبق مصوبه  ۲۰خرداد  ۹۴هیات وزیران باید یک سوم هزینه اجرایی طرح
به کالنشهرها اختصاص یابد که پس از تصویب باید به دنبال تخصیص
مبلغ بوده و طرح را تکمیل کنیم .طرح تحقیقاتی جامع کمربند سبز قم و
باغ گیاهشناسی شهر نیز اجرا شده است.
شهردار منطقه دو قم :

بافت حاشیه ریل راهآهن ساماندهی می شود
شهردار منطقه دو قم گفت :بافت حاشیه ریل راهآهن با احداث
خیابانهای کنارگذری چون خیابان شهید رسول دادخواه ساماندهی می
شود.
رضا رحیمی با اشاره به اقدام منطقه دو در راستای احداث رینگهای
کنارگذر کمربندی امام علی(ع) اظهار کرد :در حال حاضر دو کیلومتر از
رینگ کنارگذر کمربندی امام علی احداث شده و دو کیلومتر دیگر از این
پروژه باقی مانده است.
شهردار منطقه دو قم با بیان اینکه با تکمیل این پروژه یک خیابان ۱۶
متری به موازات کمربندی امام علی(ع) در اختیار مردم قرار خواهد گرفت،
افزود :این رینگ ادامه پیدا خواهد کرد و به خیابان شهید رسول دادخواه
کنار ریل راهآهن متصل خواهد شد.
رحیمی با تاکید بر اینکه خیابان شهید رسول دادخواه نیز در حال تکمیل
است ،خاطرنشان کرد :تملک یک پالک باقی مانده که در صورت تکمیل
خیابان به بهرهبرداری خواهد رسید و به رینگ متصل شده و تردد در این
بخشمنطقهتسهیلمیشود.
وی با اشاره به اتصال خیابان رسول دادخواه با ساماندهی و احداث زیرگذر
طباطبایی،گفت:باتکمیلاینرینگیکمسیردرحاشیهمنطقهخواهیم
داشت که به مناطق دیگر متصل خواهد شد و ضمن این بافت حاشیهای
منطقه را ساماندهی کرده و ترافیک شهری را روانتر خواهد کرد.
شهردار منطقه دو قم بیان کرد :از طرف دیگر احداث این مسیر ظرفیتی
برای توسعه شهری از جمله احداث بوستان و فضاهای شهری ایجاد
میکند که در حال حاضر احداث یک بوستان دو هکتاری در این محدوده
در دستور کار قرار گرفته است.

تحریمها دامن «امیرعلی اکبری» را هم گرفت
مبارز ایرانی حاضر در رشته  MMAبا بیان اینکه قطع همکاری با  UFCآمریکا باعث زیان رسیدن به
او شده است ،گفت :تحریمها اجازه نداد بتوانم برای این سازمان مبارزه کنم و مجبور به قطع همکاری
شدم.امیرعلیاکبریدرگفتگوباایسنا،دربارهقطعهمکاریباسازمان UFCآمریکابدلیلتحریمهای
این کشور علیه ایران و عدم امکان انتقال پول به ایران ،اظهار کرد ۶ :ماه بود که با  UFCدر حال کلنجار
بودیم تا راه حلی را برای این موضوع پیدا کنیم و بتوانیم مشکل را حل کنیم ،اما فایدهای نداشت و در
نهایت به این نتیجه رسیدیم که با توافق از این سازمان جدا شوم.فایتر ایرانی حاضر در رشته MMA
در پاسخ به این سوال که آیا خسارتی هم از  UFCبرای قطع همکاری دریافت کرده یا خیر ،گفت:
نه متاسفانه نتوانستم خسارتی بگیرم ،البته اقدامی هم برای گرفتن خسارت نکردم ،چرا که باالخره
یک روز به  UFCبرمیگردم ،به همین دلیل نخواستم که از آنها بد جدا شوم و درگیری ایجاد شود.
علی اکبری در پایان درباره مبلغ قراداد خود با سازمان  UFCو اینکه آیا نمیشد با راهکارهایی برای
انتقال پول اقدام میکرد وتحریمها را دور میزد؟ گفت :مقدار پولی که قرار بود از  UFCبگیرم میلیون
دالری بود و بحث  ۱۰یا  ۲۰هزار دالر نبود که به صورت دستی جابه جا کنم .وقتی قرار است پول
عظیمی در این حد جابه جا شود قطعا مباحث مربوط به تحریم جلوی آن را میگیرد .هیچ ورزشکاری
مبلغ قراردادش را اعالم نمیکند ،اما در همین حد بگویم که مبلغ قرارداد من میلیون دالری و باالتر از
بسیاری از ورزشکاران حاضر در  UFCبود.
تنها  ۶تفحص در مجلس دهم به نتیجه رسیده
به روایت عضو هیئت رئیسه مجلس حدود ۲۰۰طرح تحقیق و تفحص از ابتدای مجلس دهم مطرح
شده است ،اما بررسیهای ایرناپالس نشان میدهد از این تعداد  ۱۶طرح در کمیسیون و  ۱۳مورد در
صحن تصویب شده و تنها شش طرح به نتیجه نهایی رسیده است .طرح تحقیق و تفحص از شهرداری
تهران نیز در مجلس مطرح شد .این طرح با خواست  ۲۱تن از نمایندگان لیست امید برای بررسی
نحوه ساختوساز و هزینهها ،مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب ،نحوه تغییر کاربریها و واگذاری امالک
شهرداری تهران مطرح شده بود که اسفندماه  ۹۵کمیسیون عمران با قرائت گزارشی در صحن علنی
بررسی آن را رد کرد .طراحان این طرح از جمله محمود صادقی و فاطمه سعیدی ،نمایندگان تهران
البیگری و اعمال فشار سنگین از سوی حامیان و اطرافیان قالیباف را علت رد این الیحه عنوان کردند.
بر اساس اصل  ۷۶قانون اساسی «مجلس شورای اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را
دارد» و این بخشی از مسئولیت نظارتی مجلس است؛ موضوعی که بسیاری از نمایندگان مجلس از
ابترماندنشگالیهدارند.

استاندار در جمع مدیرکل و معاونان اوقاف استان قم:

طرح:فیروزه مظفری

اولویتبندی ها بر اساس نیازهای جامعه شکل بگیرد

استاندارقمگفت:الزماستنظاماولویتبندیاستفاده
از موقوفات و ظرفیت خیرین بر اساس نیازهای جامعه در
سازماناوقافشکلبگیرد.
بهرام سرمست در جمع مدیرکل و معاونان اوقاف استان
قم اظهار کرد :الزم است در مجموعه فعالیتها ،خود را
محدود به موقوفات نکنید زیرا نام این سازمان اوقاف و
امور خیریه است و ظرفیت خیرین و نیکوکاران در کشور
ما بسیار زیاد است.
وی افزود :استقبال مردم از کارهای خیر زیاد است ولی
هنوز شاهد ساماندهی مناسبی در این زمینه نیستیم و
همینامرسببمیشودکمکهادریکجامتمرکزشوند
و به جایی دیگر نرسند.
استاندار قم با تاکید بر شکلگیری نظام اولویتبندی
نیازهاتوسطسازماناوقافوامورخیریهخاطرنشانکرد:
الزم است آمایش سرزمینی در هر استان توسط ادارات
کل صورت گرفته و نیازها و کمبودها به سازمان اوقاف
منتقلشود.
وی با بیان اینکه رضایتمندی از عملکرد اداره کل
اوقاف استان قم وجود دارد گفت :الزم است در قم شاهد
اقدامات ویژ ه باشیم زیرا این شهر خاستگاه انقالب است
بنابراین باید غیر از ظرفیت حوزههای علمیه و مراجع
تقلید،مرجعیتخودرادردیگرامورهمبهاثباتبرساندبه
عبارتی اوقاف قم باید نسبت به سایر استانها مزیتهایی
داشته باشد که به عنوان الگو معرفی شود.
عملکرد اوقاف قم در ایام اربعین
قابل تقدیر است
سرمست تصریح کرد :اجرای طرح افق توسط اوقاف
و امور خیریه استان قم قابل تقدیر است البته باید تالش
بیشتریصورتبگیرد.
نماینده عالی دولت در استان قم با تاکید بر احصا
اولویتهای وقف با توجه به نیازهای روز جامعه گفت :باید
در این زمینه فرهنگسازی شود تا نیکوکاران و واقفان به
سمتنیتهایجدیدسوقیابند.
وی افزود :اقتصاد دانشبنیان و توسعه علم و دانش از
جمله موضوعاتی هستند که میتوان با اتکا به ظرفیت
وقف،شاهدرونقبیشتر آنهاباشیم.
سرمست خواستار استفاده بهینه از موقوفات و امکانات
موجود شد و گفت :اوقاف استان قم تالش گستردهای در
زمینه استقبال و پذیرایی از زائران حسینی به ویژه در ایام
اربعین داشت و حتی سهم اوقاف از بسیاری دستگاهها
بیشتر بود البته باید از هم اکنون برای سالهای آینده
تموقوفاتو
برنامهریزیشودتابیشتریناستفادهازظرفی 
بقاع متبرکه برای پذیرایی از زائران در بخشهای گوناگون
همچون اسکان ،توزیع غذا و اقدامات فرهنگی صورت
بگیرد.
استاندار قم با بیان اینکه هنوز ظرفیتهای کامل اوقاف

محکومیت 20ساله برای جعبه سیاه پرونده زنجانی
ً
"علیرضا زیباحالت منفرد" معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی که اخیرا سخنگوی قوه قضائیه
از صدور محکومیت سنگین برایش خبر داده ،از سوی دادگاه به  ۲۰سال حبس محکوم شد.رضا
جعفری وکیل مدافع علیرضا زیباحالت منفرد در گفتگو با تسنیم با اعالم این خبر گفت که دادگاه در
حکم صادره برای زیباحالت ،او را به  ۲۰سال حبس و یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون یورو رد مال و جزای
نقدی محکوم کرده است.این وکیل دادگستری افزود :پرونده زیباحالت با اعتراض وی به حکم صادره
برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
درخواست حسامالدین آشنا از قوه قضاییه
مشاور رئیسجمهور از قوه قضاییه خواست نام ،مکان و اقدامی را که برای ممانعت از تعطیلی
 ۵۰۰کارگاه و مراکز تولیدی شده را اعالم کند.به گزارش ایسنا ،حسام الدین آشنا مشاور رسانهای
رییسجمهور در توییتر نوشت« :میزان :با اقدامات قضات و دادستانها در سراسر کشور از تعطیلی
حدود  500کارگاه و مراکز تولیدی جلوگیری شده است .لطفا؛ نام ،مکان ،علت در معرض تعطیل
بودن ،اقدامات مشخص دستگاه قضایی در هر مورد و وضعیت فعلی تولید هر مرکز جهت تنویر افکار
عمومیاعالنفرمایید».

قم مغفول ماندهاند خاطرنشان کرد :اقدامات گستردهای
صورت گرفته ولی با آنچه میتوانیم انجام دهیم فاصله
داریم.
مدیرکل اوقاف استان قم مطرح کرد
اجرای طرحهای اجتماعی ،فرهنگی و قرآنی
در بقاع شاخص
مدیرکل اوقاف استان قم نیز در این دیدار گفت:
طرحهای گوناگون اجتماعی ،فرهنگی و قرآنی با
محوریت بقاع شاخص استان قم در همه ایام سال اجرایی
میشوند.
حجتاالسالموالمسلمینعباساسکندریاظهارکرد:
دردههگرامیداشتوقفقرارداریموبرنامههایگوناگونی
در راستای تبلیغ و ترویج این سنت حسنه نبوی در قم
اجرایی شده است .وی افزود :محورهای اصلی فعالیت
سازمان اوقاف و ادارات کل آن در استانها شامل چند
موضوع میشود ،وظایفی که از نظر شرعی و قانونی بر
عهده این سازمان گذاشته شده و هر یک دارای اهمیت
فراوانی هستند .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم
حفظ عین موقوفات و حراست از آنها را یکی از مهمترین
وظایف این سازمان دانست و تصریح کرد :پیش از انقالب
نسبت به وقف بی توجهی زیادی میشد و همین مسئله
سبب شده نگاه نازلی به وقف در جامعه نهادینه شود
و از سوی دیگر گروهها و افرادی تا توانستهاند نسبت به
موقوفات دست اندازی داشتهاند بنابراین حفظ آنها و
نیز احیای موقوفات جزو وظایف ذاتی سازمان اوقاف در
دوران پس از انقالب بوده است .وی ادامه داد :سومین
وظیفه سازمان اوقاف ،اجرای امینانه نیت واقفان است
زیرا این سازمان امین امانت خیرین و نیکوکاران است.
اسکندری با اشاره به موضوعات متنوع نیتهای وقف
در قم در راستای حل بسیاری از مشکالت جامعه عنوان

کرد :به خاطر همین تنوع نیت است که طرح افق با
محوریت موضوعات اجتماعی ،فرهنگی و قرآنی و با
مرکزیت بقاع متبرکه شاخص استان اجرایی شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم به ویژگیهای
طرح افق پرداخت و افزود :بقاع متبرکهای که در قم وجود
دارند ظرفیتهای گستردهای دارند که میتوانند محور
حل مشکالت باشند ،یکی کارکردهای این اماکن مقدسه
هم در اربعین امسال جلوهگر شد که موکبهایی برای
پذیرایی از زائران ایرانی و خارجی در جوار آنها برپا شد.
وی رسیدگی به مشکالتی همچون طالق ،اعتیاد و
بیکاری را از جمله کارکردهای طرح افق دانست و تصریح
کرد :تمام هزینههای اینگونه امور صرفا از محل موقوفات
نیستندبلکهازظرفیتخیرینهماستفادهمیشود.
اسکندری با بیان اینکه از سال جاری و بر اساس دستور
رئیس سازمان اوقاف ،طرح آزادسازی زندانیان جرایم
غیر عمد توسط ادارات اوقاف و در همه ایام سال اجرایی
میشود گفت :طرح مهر سالمتی هم در راستای کاهش
مشکالت مردم و از محل عواید موقوفات و کمکهای
خیرین برای تامین دارو و خدمات درمانی نیازمندان
اجرایی میشود .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
قم به برپایی موکب امامزادگان استان قم در شهر سامرا
خاطرنشان کرد 70 :نفر از خدام و پرسنل اوقاف در این
خیمه مشغول فعالیت بودند و شش هزار پرس غذا در هر
وعده در بین زائران توزیع کردند؛ دلیل برپایی این موکب
در سامرا هم کمبود مواکب در این مسیر بوده است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای قرآنی اوقاف در سطوح
مختلف صورت میگیرند گفت :بقاع متبرکه شاخص
استان قم در طول سال به ویژه در مناسبتهای مذهبی،
برنامههای فرهنگی ،اجتماعی و قرآنی را به صورت
همزماناجراییمیکنند.

در جلسه جامعه مدرسین مطرح شد؛

تأکید اعضای جامعه مدرسین بر تداوم برخورد با مفسدان اقتصادی
اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تداوم برخورد
با دست اندازان به بیت المال را از قوه قضائیه خواستار
شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،بیست و دومین جلسه سال  ۱۳۹۸شورای
عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عصر جمعه با
حضوررئیسکلدادگستریوجمعیازمسئوالنقضایی
استان قم برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که به ریاست آیتالله محمد یزدی
وباحضوراعضایجامعهمدرسین،رئیسکلدادگستری
استان قم ،دادستان و جمعی از مسئوالن قضایی استان
قم در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد،
حجتاالسالمعلیمظفری،رئیسکلدادگستریاستان
قم گزارش کاملی از اقدامات و فعالیتهای دادگستری
استان ارائه کرد .حجتاالسالم مظفری با بیان اینکه
در دوره جدید قوه قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادی در
اولویتفعالیتهایدستگاهقضاقرارگرفتهاست،گفت:با
اجازهرهبرمعظمانقالبتشریفاتقضاییدررسیدگیبه
پروندههای مفاسد اقتصادی برداشته شد و این پروندهها

«نفوذ» تا منزل برخی آقایان گسترش یافته است .
نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :در کمیسیون ویژه برجام به ظریف
گفتم میشود یک بند راجع به فسخ توافق را در برجام به ما نشان دهید؟ اگر آمریکا قرارداد را فسخ کرد
تکلیف چیست؟ ظریف عصبانی شد و گفت :دوازده سال است همین حرفها را میگویید که توافق
نشدهاست.مااعتمادداریموتوافقکردیم.طرحموضوعنفوذ،ناشیازتوهمتوطئهنیست،بلکهبسیار
جدی است ،تا جایی که نفوذ در بیخ گوش برخی آقایان و در منزل آنها وجود دارد .گزارشهایش را
مادیدهایم.

در اسرع وقت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی
میشود.
ً
وی با بیان اینکه قانون مدنی و حقوقی مستقیما از فقه
امامیه گرفتهشده است ،ابراز کرد :قوانین قوه قضاییه ،با
حضور علما تدوینشده است ،اما در حال حاضر و با وجود
شرایط جدید ،مشکالتی در این قوانین دیده میشود که
ً
الزم است این قوانین مجددا با نظر مراجع معظم و حضور
علما بازبینی و بهروز شود .در ادامه جلسه اعضای جامعه
مدرسین ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در
برخورد قاطع با مفسدان ،خواستار تداوم برخوردها با
دستاندازانبهبیتالمالشدند.
ضرورت برخورد با هرگونه هنجارشکنی درقم
اعضای جامعه مدرسین همچنین دغدغههای خویش
را درباره وضعیت فرهنگی و حجاب در شهر مقدس
قم بیان کردند و از مسئوالن خواستند تا در کنار تقویت
فعالیتهای فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب ،با
هنجارشکنانبرخوردقاطعکنند.
در ادامه این نشست حجتاالسالم غریب ،دادستان
استان قم اطمینان داد :مسئوالن قضایی قم با تمام

قوت جهت برخورد با ناهنجاریها و رفتارهایی که
موجب جریحهدار شدن عفت عمومی در شهر مقدس قم
میشود ورود پیدا خواهند کرد.
حجتاالسالم غریب در پایان با ابراز تأسف از اینکه
در برخی موارد ناهنجارهای فرهنگی و بیحجابی
به خانوادههای مذهبی ورود پیدا کرده است ،افزود:
علت گرایش برخی دختران به بیحجابی ،تغذیه فکری
نامناسب از طریق فضای مجازی و دیگر رسانههای
مسموم است که با برگزاری کالسها و افزایش آگاهی
درباره عفت عمومی بسیاری از آنها اصالحشدهاند.
گفتنی است از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه
حضرات آیات و حججاسالم والمسلمین آقایان:
محمدرضا آشتیانی ،رضا استادی ،محسن اراکی،
محمودرضا جمشیدی ،عبدالله خائفی ،سید احمد
خاتمی ،محمود رجبی ،سید محمد غروی ،غالمرضا
فیاضی،محسنفقیهی،عباسکعبی،مرتضیمقتدایی،
حسن ممدوحی ،جواد مروی ،نجم الدین مروجی
طبسی ،علی نکونام ،حسن نظری شاهرودی و محمد
یزدی در این جلسه حضور داشتند.

فرماندهانتظامیاستانقمخبرداد

انهدام  ۲۴باند تهیه و توزیع انواع مواد مخدر

فرمانده انتظامی قم بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ،حدود  ۵تن انواع مواد
مخدر در این استان کشفشده است گفت :میزان کشفیات نسبت به مدتزمان مشابه سال
گذشته ۳۸درصد افزایشیافته است.
سردار عبدالرضا آقاخانی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود :در این مدت  ۲۴باند تهیه
و توزیع انواع مواد مخدر در قم متالشیشده است که نسبت به سال گذشته  ۳۳درصد
افزایشیافته است .وی ادامه داد :دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر نیز  ۱۱درصد افزایش
داشته و دستگیری معتادان با افزایش  ۲۱درصدی مواجه بوده است .وی همچنین بحث
سرقت در استان قم را مورداشاره قرار داد و گفت :استان در این زمینه به سمت کاهش جرائم
پیش میرود اما درعینحال سرقتهای مهم یک درصد افزایش داشته است.
آقاخانی اضافه کرد :با توجه به اجرای طرحهای مختلف انتظامی ،همکاری مسئوالن
قضایی و برخورد با سارقان انتظار کاهش وقوع سرقت در قم را داریم که امیدواریم تا پایان سال
به نقطه مطلوب در این زمینه دستیابیم .وی مساله ناهنجاریهای اجتماعی را نیز مورداشاره
قرار داد و افزود :با اقدامهای صورت گرفته ،اشرافیت کامل بر اماکن استان ،کانونهای جرم،
اجرای عملیات رعد و طرحهای مقابله با مراکز اقامتی ،سفرهخانه و قهوهخانههای غیرمجاز،
وضعیت قم در این زمینه بهتر از گذشته شده است.
شرارت در استان قم ۳۸درصد کاهشیافته است
بهگفتهوی،شرارتدراستانقمازابتدایسالجاریتاپایان مهرماه ۳۸درصدکاهشیافته،
کشف محصوالت مخرب فرهنگی  ۲۵درصد افزایش و کشف تجهیزات ماهوارهای نیز ۲۰
درصد افزایشیافته است .فرمانده انتظامی قم همچنین گفت :جرائم اقتصادی در فضای

سایبری در استان در این مدت  ۲۵۵درصد ،کشف به وقوع  ۶۴درصد و دستگیری مجرمان
 ۴۳۴درصد افزایش داشته است .آقاخانی در ادامه به موضوع تصادفها نیز اشاره کرد و افزود:
تعداد تصادفها ۹درصد و تعداد متوفیان ۶درصد کاهشیافته است.
افزایش55درصدی ارزش کاالهای قاچاق کشف شده
وی بابیان اینکه مبارزه با کاالی قاچاق نیز یکی از ماموریت های اصلی ناجا به شمار میآید
گفت :از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۲۵۱،فقره پرونده در خصوص کاالی قاچاق در قم
تشکیلشده ،تعداد متهمان دستگیرشده  ۱۵۵درصد و ارزش ریالی کاالهای کشفشده نیز
 ۵۵درصد افزایشیافته است.
آقاخانی گفت :در این مدت بالغبر  ۵۱۰هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰
حاصلشده که نسبت به مدتزمان مشابه سال گذشته ۱۸درصد افزایش داشته است.
وی بابیان اینکه در این مدت به  ۹هزار فقره پرونده در معاونت اجتماعی ،کالنتریها و
پاسگاههای قم رسیدگی شده است گفت ۸۹ :درصد از این پروندهها منجر به صلح و سازش
طرفین و از ارجاع به دادگستری جلوگیری شد.
وی طرحهای عمرانی فرماندهی انتظامی قم را نیز مورداشاره قرار داد و گفت :عملیات
اجرایی احداث کالنتری  ۱۳قم در خیابان خاکفرج بااعتباری بالغبر  ۳۵میلیارد ریال روز
یکشنبه آغاز میشود ،همچنین عملیات اجرایی احداث پاسگاه شهدای فرود در سهراهی
دستجرد و ایستگاه پلیسراه بااعتباری حدود  ۶۰میلیارد ریال بهزودی آغاز خواهد شد.به
گفته وی ،احداث دو کالنتری معصومیه و  ۱۴پاسداران نیز در دستور کار است که درصورت
تامین اعتبار ،عملیات اجرایی احداث این دو کالنتری آغاز میشود.

تعداد مراجعان نزاع به پزشکی قانونی در ایران
در نیمه نخست سال جاری  ۳۳۱هزار و  ۱۵۲مصدوم ناشی از نزاع به مراکز پزشکی مراجعه کردهاند.
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو و نیم درصد بیشتر شده است.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارقم:

جذب سرمایهگذار صنعتی اولویت اصلی است
معاون استاندار قم با تأکید بر اینکه باید امسال اقدام مؤثر و مفیدی در حوزه جذب سرمایهگذار در
استان قم داشته باشیم ،گفت :جذب سرمایهگذار نیاز اول و نیز تنها راه توسعه استان است.
مهرداد غضنفری ظهر شنبه در جلسه کارگروه ویژه دریاچه نمک که در استانداری قم برگزار شد ،با
انتقاد از اینکه در گزارشهای اعالمی دستگاههای اجرایی درباره پروژه دریاچه نمک تردید و اما و اگر
دیدهمیشود،اظهارداشت:مسلمادریاچهنمکظرفیتیاستبرایقم،مابهدنبالبهفعلیترساندن
قابلیتها و ظرفیتهای استان هستیم که چارهای نداریم جز اینکه به دنبال سرمایهگذاران و فعاالن
این حوزه برویم.
وی افزود :به دلیل منابع محدود دولت نمیتوانیم راسا در پروژه دریاچه نمک ورود کنیم جز در
موارد تأمین زیرساختها ،در بیانات مقامات استان اما بارها گفته شده که امسال محور کارها در حوزه
سرمایهگذاری است و یکی از مهمترین طرحها و در رأس پیشنهادات حوزه صنعت موضوع دریاچه
نمک است از همین رو نباید در همین ابتدای کار صنفی و بخشی برخورد شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم :

رودخانه «قمرود» احیا شد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم ،ذینفع اصلی و عمده در طرح انتقال آب شرب از سرشاخههای
دز به سد کوچری را استان قم دانست و از احیای رودخانه قمرود پس از چند دهه ،طی بارشهای
امسال خبر داد.
احمد حاج حسینی مسگر با تأکید بر اینکه در حوزه قمرود ،بارشهای خوبی اتفاق افتاد و
حقآبههاییبودکهبایدهمهذینفعاندرکلحوزهاستفادهمیکردنداظهارداشت:باالدستیهابیشتر
از پاییندستیها از این آب بهره بردند اما بههرحال در حوزه قم نیز امسال  45میلیون مترمکعب آب
رهاسازیشد.
وی اضافه کرد :استان قم در طول  20سال اخیر جزو معدود سالهایی بود که چنین آبی را دریافت
کرده که ه م سفرههای زیرزمینی تغذیهشده و هم بخش کشاورزی استفاده کرده و هم محیطزیست
منتفع شده است و رودخانه قمرود بعد از سالها احیا شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم با اشاره به اینکه حتی بعد از قطع رهاسازی آب از سد ،شاهد
جریان هرچند مقداری آب بهطور دائم در رودخانه هستیم  ،گفت :این نشان از زنده شدن و احیای
رودخانه است که اگر امسال هم بارشها خوب باشد ،رهاسازی استمرار پیدا خواهد کرد و شرایط قمرود
بهدهههایقبلبرمیگردد.
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