آیتاللهسیدحسنخمینی:

جلوگیری از مصادره امام هزینه دارد

روزنامهصبحایران

جمعیازعلما،فضالوپژوهشگرانحوزویبایادگارگرامیامامدیدارکردند.
آیت الله سید حسن خمینی یادگارگرامی امام (ره) در این ضمن تشکر از حضار در
سخنان کوتاهى اشاره به این جمله امام که «اگر اسالم عزیز و جمهوری اسالمی نوپا ،به
انحراف کشیده شود و سیلی بخورد و به شکست منتهی شود ،خدای نخواسته ،اسالم،
برای قرن ها ،به طاق نسیان سپرده می شود» ،تأکید کرد :همه ما باید امام را به گونه ای به
عنوانمحوروحدتدرجامعهاسالمیمانحفظکنیمکهتمامقومیتها،مذاهبوجناح
های سیاسی گوناگون بتوانند خود را در آینه آن ببینند؛ گرچه جلوگیری از مصادره امام
ممکن است هزینه هایی را در پی داشته باشد .به گزارش جماران ،در این دیدار چند تن از
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حضار دیدگاههای خود در موضوع انتخابات اخیر مجلس شورای اسالمی و خبرگان
رهبریومبانیسیاسیجمهوریاسالمیایرانمطرحکردند.
حجتاالسالموالمسلمینسیدمحسنقادریبابیانحدیث«المریحفظفی
ولده» ،دلیل حضور این جمع را همدلی با بیت امام ذکر کرد و اظهار داشت:
این بیت باید برای همیشه بر تارک نظام و انقالب بدرخشد ،گرچه شاید
این بیت ،تیره روزان و تیره بختان را غمگین و ملول می کند .وی
خطاببهسیدحسنخمینیگفت:ایندردهالذتداردوشمااین
ضرباترابیشترهمبایدبپذیریدو...

روحانی در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی
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بهمجلسآینده
بسیارامیدوارم
از کسانی که با پیام صوتی وکتبی مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق کردند ،قدردانی میکنم

واکنش به ممنوع التصویری رئیس دولت اصالحات
نوید برای بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده
مجلس تابع دولت نمی خواهیم

7

محمد رضا عارف:

گفتماناصالحات،گفتمانانقالباست
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 55هزار رای برای یادگار امام:

رای جالب سید حسن خمینی
در استان بوشهر!

پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم زمان
با سراسر کشور هفتم اسفند در استان بوشهر نیز برگزار
گردید.
به گزارش اتحاد خبر؛ در این انتخابات که دو کاندیدا در
استان بوشهر با هم رقابت می کردند؛ یکی سرشناس و بومی

طناب دار در انتظار
میلیاردرنفتی

افراد بانفوذ با اعدام زنجانی از بندقانون متواری نشوند
تنها راه خالصی بابک زنجانی از اعدام چیست؟

استان بود بنام آیت الله حسینی بوشهری و دیگری کمتر
شناخته شده و غیر بومی .طبیعی بود نتیجه این انتخابات از
قبل قابل پیش بینی باشد .اما نکته جالب توجه رای حدود دو
برابری آیت الله سید حسن خمینی نسبت به کاندیدای دوم
استانبوشهربود...
8

چنگاحمدینژادیهابهریسمانقالیباف

بابک زنجانی و دو متهم دیگر به اعدام محکوم شدند
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آگهی مزایده (نوبت اول)

سازمان زیبا سازی شهرداری قم
در نظر دارد امتیاز بهره برداری از  6عدد سازه بیلبورد
و  2عدد سازه عرشه پل را به مدت دو سال از طریق

فرمانده انتظامی استان قم خبر داد:

کشف دو تن مواد مخدر در قم

فرمانده انتظامی استان قم از انهدام چند باند قاچاق مواد مخدر که در حال
انتقال محموله مواد مخدر از محورهای مواصالتی این استان بودند خبر داد و
گفت :از قاچاقچیان حدود2تن تریاک کشف شد.
سردارکاظم مجتبایی اظهارداشت:با تالش شبانه روزی و اراده باالی پلیس
مبارزه با مواد مخدر استان قم در هفته گذشته حدود 2تن مواد مخدر تریاک
کشف شد .به گفته وی اعضای 5نفره یک باند قاچاق مواد مخدر توسط یک
دستگاه تریلی قصد انتقال محموله مواد مخدر از یکی از استان های جنوبی

به مرکز کشور را داشتند که در محور مواصالتی استان قم در چتر اطالعاتی
مأموران مبارزه با مواد مخدر این استان گرفتار شدند .سردار مجتبایی در ادامه
بابیاناینکهازابتدایسالتاکنونکشفیاتموادمخدراستانرشد74درصدی
داشته است ،افزود:مقصد بیش از90درصد این کشفیات استان های همجوار
بوده که توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر استان کشف شده است .وی با
اشاره به اینکه کشفیات اخیر سرشاخه های توزیع کننده مواد مخدر را هدف
قرار داده است ...
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آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

شهرداریقم

در نظر دارد یک قطعهزمین با مشخصات و شرایط کلی زیر را از
طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید.
لذا از کلیه کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به
عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10
روز جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات به سازمان
زیباسازی شهرداری قم واقع در خیابان طالقانی (آذر)
کوچه شماره  25سازمان زیباسازی واحد حقوقی
مراجعهویاجهتدریافتاطالعاتبیشترباشمارهتلفن
 37722900تماسحاصلفرمائید.
ضمن ًاسازماندرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختار
بوده و هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزاید
خواهدبود.

روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قم
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جهت خرید اسناد معامله مبلغ (500/000پانصد هزار) ریال به شماره حساب
( 100600160021هزینه شهرداری) بانك شهر به نام شهرداری قم واریز نموده و به همراه
اصل فیشواریزی،معرفینامهوکارت شناساییمعتبرجهتدریافتاسنادمراجعه فرمائید.
مبلغ تضمین شرکت در معامل ه(200/000/000دویست میلیون) ریال و بهصورت
 -1ضمانتنامه بانکی -2مطالبات بلوکهشده تأئید شده معاملهگران -3واریز وجه نقد به
حسابشماره(100300430054بهشمارهشبا)070610000000100300430054IR:
نزد بانک شهر به نام شهرداری قم میباشد.
مهلت دریافت اسناد و ارایه پیشنهاد از روزشنبه مورخ  1394/12/22لغایت
ساعت  14روز دوشنبه مورخ  1395/01/16میباشد.
جهت پاسخگویی به سواالت تخصصی با اداره کل امالك به شماره 025 – 36104478
تماسحاصلفرمائید.
سایر شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده است .شرکتکننده پس از دریافت
اسناد و مشخصات معامله از نشانی :قم ،بلوار امام موسی صدر ،جنب بوستان شهید بنیادی
 ،شهرداری مركزی ،طبقه سوم ،اداره کل قراردادها و پیمانها ،اداره پیمانها مکلفاند کلیه
اسناد و مدارک را امضاء کرده و به همراه پیشنهاد خود ارائه نمایند .امضاء اسناد و مدارک به
منزله قبول تمامی شرایط میباشد .تلفن تماس 36104333 :و 025 - 36104334
محل تسلیم پیشنهادها :قم ،بلوار امام موسی صدر ،جنب بوستان شهید بنیادی،
شهرداری مركزی ،طبقه ششم ،اداره کل حراست (آخرین مهلت دریافت اسناد و ارایه
پیشنهادها ساعت 14روز پنجشنبه مورخ 1395/01/16میباشد).
اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم

WWW.QOM.IR
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اخبار
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یادداشت
بیگانهباانتخابمردم

ایراد بزرگ مخالفان نتیجه انتخابات هفتم اسفند همانی
است که عالئم آن بهویژه در سالهای اخیر نمود داشته
است؛ پرهیز از تعقل و تحلیل واقعی جامعه امروز ایران .آنان
بهجای پرداختن به چرایی رویگردانی مردم از افراطیگری
جاللخوشچهره
آمیخته با آرمانخواهیهای بیشکل ،به رمزگشایی جعلی از
عواملی میپردازند که همچنان بیگانه با واقعیتهای جاری است.
هفتهای که گذشت،رسانههای وابسته به رویکردهای افراطی انواع اتهامها علیه اکثریت
مردم و خاصه شهروندان تهرانی را دالیل نتیجه انتخابات اخیر برشمردهاند؛ ازجمله اینکه
تهرانیها بهدلیل ارتکاب بیشترین بزههای اجتماعی و اعتقادی ،غربزدگی ،اشراف طبقات
مرفه و سرمایهدار شمال شهر نشین ،بیگانگی با فرهنگ انقالب و ضدیت با بنیانهای نظام
و ...آراء خود را به نفع کسانی به صندوقهای رأی ریختند که به زعم آنان با جریانهای
انقالبی فاصله دارند .اینگونه رمز گشایی از چرایی انتخاب مردم نه تنها به ترمیم جایگاه
افراطیون هیچ کمکی نمیکند بلکه میان آنان با مردم هرچه بیشتر فاصله میاندازد .در
اینحال شیوه تحلیل انتخاباتی جریان یاد شده بیش از آنکه بخواهددر خدمت تاباندن نور
به تاریکی فهم آنان از آنچه رخداده باشد ،نوعی توجیهگری عافیت طلبانه برای کسانی است
که تصورات افراطیون را پیش از برگزاری انتخابات باور کرده بودند.
رفتار افراطیون ناشی از دو عامل اصلی است :نخست ،عدم شجاعت تحلیل واقعی از
دالیل آنچه رخ داد .دوم؛ فقر معرفتی در تحلیل اوضاعی که با تغییر مستمر همراه است.
عوامل باال به طرزی همپوشاننده به رفتارهایی انجامیده که هر روز شاهد انتشار اتهامهای
تازه و دریدگیهای لفظی علیه مردم رأی دهنده در این سو و آن سوی کشور هستیم.
نتیجه انتخابات هفتم اسفند فارغ از آنکه واگذاری میدان به این یا آن جریان رقیب باشد،
حاوی این پیام روشن است که مطالبات بدنه اجتماعی  -بیتوجه به رقابتهادر هرم قدرت-
خواستار عادی سازی اوضاع به نفع مردمی است که زندگی آرام ،با ثبات و با هدف معلوم را
خواستارند .اگر افراطیون به جای اتهامزنیهای خود به تحلیل چرایی رویگردانی مردم _ به
ویژه طبقه متوسط و کارگر _ از رویکردهای تجربه شده بپردازند ،آنگاه خواهند توانست آنچه
رخداده را بهتردرک کرده و اوضاع را به شکل واقعی و قابل فهم تبیین کنند.در اینصورت
است که میتوانند به جای ترسیم خیالی چشمانداز وحشت از آینده ،بهدرستی ودر خدمت
به منافع کشور و نظام خطرات پیشرو را شناسایی کرده و برای دفع آن نظریه سازی
کنند؛ اما مشکل اینجاست که افراطیون بهدلیل فقر معرفتی قادر نیستند تصویر روشنی
از اهداف خود ارائه دهند .تریبونهای آنان عموما در اختیار کسانی است که به جای ایجاد
جاذبه،هر لحظهدافعه تولید میکند .از همین رو معموالً سخنانشان بر هیچدستاویز عینی
و ذهنی متکی نیست؛ همچنان احساسات بر عقالنیت چیره است؛ هنوز صحنه رقابتها
را بر اساس منازعه بدون باخت یا باخت میسنجند؛ فاقد تشخیص اوضاع از حیث زمان
و تغییرات هستند؛ واقعیت گریزی مشخصه آنان است و سرانجام مشغول منازعهای بدون
هدف معلوم هستند .اگر قرار است مخالفان نتیجه انتخابات هفتم اسفند واکنشی منطقی
و معقولداشته باشند و این امر بتوانددستمایه آنان برای بقادر آینده سیاسی کشور باشد،
الزم است هم شجاعت تحلیل واقعیت جاری راداشته باشند و هم عافیتطلبی توجیهگرانه
را در دلیل تراشی برای شکست خود در انتخابات کنار بگذارند .بی توجهی به شعور مردم
آب در هاون کوبیدن است.

اخبــار

رئیسکمیتهپیگیریپروندهمتهمنفتی:

افراد بانفوذ با اعدام زنجانی
ازبندقانونمتوارینشوند

رئیسکمیتهپیگیریپروندهمتهمنفتی،باتاکیدبراینکهاعدامنمیتواندجرایممتهمان
نفتی و همدستان وی را جبران کند،گفت :اجرای حکم وی و همدستانش تا زمان اعتراف
آن ها بهدست های پشت پرده بهتراست به تعویق بیفتد.
سیدحسیندهدشتیدرگفت وگو با خانه ملت،با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی قوه
قضاییه مبنی بر صدور حکم دادگاه انقالب در ارتباط با پرونده نفتی گفت :دادگاه متهمان
پرونده را مفسد فی االرض شناخته و به اعدام محکوم کرده؛اما باید بدانیم که اجرای اعدام
برای این متهم نفتی دست های پشت پرده که بیش از متهم درگیر با پرونده بوده اند را به
فراموشی خواهد سپرد .نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه اعدام
کمترین مجازات برای متهم نفتی است ،افزود :نباید با اعدام وی در این برهه از زمان سایر
افراد دخیل در این پرونده را به حال خود رها کرد .این نماینده مردم در مجلس نهم ،با تاکید
بر اینکه بابک زنجانی ویترین تخلفات گسترده برخی صاحبان قدرت است ،تصریح کرد :قوه
قضاییه اجرای حکم این متهم را تا زمان اعتراف وی به تمامی تخلفات و همچنین افراد ذی
نفوذ در پرونده باید به تعویق بیاندازد .وی ادامه داد :افراد صاحب نفوذ در پرونده بابک زنجانی
با داشتن جاه و مقام در دولت گذشته بیت المال را به جیب زدند.
دهدشتی افزود:زمینه فساد ایجاد شده در پرونده بابک زنجانی به طور کامل از سوی
افرادی صاحب قدرت و نفوذ طراحی شده که با اعدام وی آن ها از بند قانون متواری خواهند
شد .وی گفت :شاید اعدام متهم نفتی درس عبرتی برای برخی باشد؛اما به برخی دیگر
راه های پشت پرده بودن و حراج بیت المال را آموزش خواهد داد .این نماینده مردم در
مجلس نهم ،تصریح کرد :انتظار ما ازدستگاه قضا روشنگریدرخصوص پرونده متهم نفتی
و آشکارکردندست های پشت پرده است.دهدشتی ادامهداد :بابک زنجانی باداشتن عقبه
بسیار هنوز امیدوار به آزادی است .رئیس کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی ،با بیان اینکه
افراددیگری نیزدر پرونده متهم نفتی وامدار هستند،گفت:درخواست ما از قوه قضاییه تعلل
در اجرای حکم برای برخورد با این نوع دست ها است.
وکیلشرکتنفت:

تنها راه خالصی بابک زنجانی از اعدام چیست؟

وکیل شرکت نفتدر رابطه با ابالغ حکم اعدام بابک زنجانیدو متهمدیگر پرونده ،گفت:
از طریق رسانهها از حکم مطلع شدمدر حال حاضر حکمدر مرحله بدوی قراردارد و طبق
قوانین قابل تجدید نظرخواهی است.
مهدوی افزود :اگر در این فاصله ابالغ حکم قطعی متهم بدهی خود را پرداخت کند قطعا
قضاتدر حکم تجدید نظر خواهد کرد.وکیل شرکت نفت گفت :طبق قانون اگر جرمی واقع
شده باشد و متهم بخشی از جرم را جبران کند قطعا قانونگذاردر حکم صادر شده تجدید
نظر خواهد کرد .این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نیست.مهدویدر رابطه با صحبتهای
روزگذشته وکیل متهم نفتی مبنی بر عدم قبول بدهی زنجانی توسط بانکهای خارجی
افزود :این صحبت صددرصد نادرست است و بانک مرکزی در تمام این بانکها دارای
حساب و مراودات پولی است و آنها آمادگی خودشان را برای هرگونه همکاری با شرکت
نفت اعالم کردهاند این حرفها هیچ پایه و اساسی ندارد و اگر متهم قصد پرداخت بدهی
خود را داشته باشد بستر های الزم در این زمینه مهیا بوده است.وی گفت :همهی اموال
شناسایی و ارزیابی شدهی زنجانی کهدر کشور وجوددارد کفاف بدهی وی را نمیدهد این
اموال تقریبا  2هزار و یکصد میلیارد تومان ارزیابی شده است که بیشتر آنهادارای بدهی و
معارض هستند و تنها بخشی از بدهی متهم را پوشش میدهد.
وکیل شرکت نفت در رابطه با حکم ابالغ شده بیان کرد :شرکت نفت در خصوص
موافقت یا مخالفت با حکم صادر شده جایگاهی ندارد و صدور حکم وظیفه دستگاه قضایی
است اما شرکت نفت در تالش است اموال بیتالمال را به خزانه دولت بازگرداند.
وکیلزنجانی:

به رای صادره اعتراض میکنیم

وکیلمدافع بابک زنجانی گفت :قطعا به رای صادره برای موکلم اعتراض خواهیم کرد.
رسول کوهپایه زادهدر گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به خبر صدور حکم اعدام برای موکلش،
بیان کرد :رای صادره ،بدوی بوده ،هنوز قطعی نیست و قابلیت اعتراض دارد و مرجع اعتراض
آن نیز دیوان عالی کشور است.وی افزود :ما حتما به رای صادره اعتراض میکنیم ،البته
من به صالبت و سالمت و درایت قوه قضاییه اطمینان دارم.وی یادآور شد :قانونگذار راه
حل اعتراض را پیش بینی کرده و زمانی که رای به ما ابالغ شد فرصت داریم که اعتراض
کنیم و اعتراض هم از طریق قانونی در مرجع ذیصالح صورت خواهد گرفت .انشاءالله
آنچه که قضات عالی مقامدیوان عالی کشور تشخیصدادهاند خیر و قرین به عدالت باشد.
کوهپایهزاده درباره اینکه آیا حکم صادره به وی ابالغ شده است؟ گفت :خیر .هنوز به من
ابالغ نشده است.
نایبرئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری:

همگاناخالقپیروزیوشکسترامراعاتکنند

نایبرئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه با مشخص شدن منتخبان
مجلس دهم باید همگان اخالق پیروزی و شکست را رعایت کنند ،گفت :قطعا در شرایط
فعلی هرگونه اظهارنظر نپخته و نسنجیده به کشور آسیب میزند از این رو باید از بیان
اظهاراتی که به وحدت کشور خدشه وارد میکند ،خودداری شود.
محسن کوهکن در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد :از آنجا که طبق قانون انتخابات در
کشورمان و با تایید عوامل اجرایی و نظارتی برگزار و نتایج آن اعالم میشود همگان موظف
و مکلف هستند که به آرای اعالمشده احترام بگذارند و اخالق پیروزی و شکست را رعایت
کنند .موضوعی که برای رسیدن به وحدت و همدلی و یکپارچگیدر راستای حل مشکالت
مردم بسیار ضروری است .وی با تاکید بر لزوم خودداری از اظهارات تفرقهآمیز گفت :هرگونه
اظهارنظر نپخته ،نسنجیده و سیاسی تنها به کشور لطمه وارد میکند ،البته معموال افراد
پخته مصالح نظام را فدای هیچ چیزی نمیکنند و از اینگونه اظهارنظرها خودداری
میکنند .منتخب مردم لنجاندر مجلسدهم با تاکید بر لزوم وجود همافزاییدر مجلس
آینده  ،افزود :مجلس آینده نبایددر مشیوکیلالدوله حرکت کند و همچنین نباید چوب
الی چرخدولت بگذارد .وظیفه مجلس آن است طبق فرمایش رهبری ریلگذاری امور برای
دولت انجام دهد و به دولت کمک کند .کوهکن در پایان تاکید کرد :قطعا دولت نیز باید
از وجود ناظر قوی کهدر صلح ،صفا و صمیمیتدر کارش نظارت میکند ،استقبال نماید.

بابک زنجانی و دو متهم دیگر به اعدام محکوم شدند

طناب دار در انتظار میلیاردر نفتی

سخنگوی قوه قضاییه گفت :حکم بابک
زنجانی ودو متهمدیگر کهدر پرونده نفتی
محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده
و دادگاه این سه متهم را مفسد فی االرض
تشخیصداده است.
حجتاالسالموالمسلمینغالمحسین
محسنی اژه ای روز یکشنبه در نود
وسومین نشست خبری خود افزود :دادگاه
بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم
کرده و همچنین به رد مال مربوط به شاکی
که همان شرکت ملی نفت ایران نیز است
را اعالم و به جزای نقدی معادل یک چهارم
پولشویی محکوم کرده است.
حکم پرونده ارزی
به زودی صادر می شود
وی گفت :محاکمه پرونده ارزی نیز تمام
شده و بزودی حکم صادر می شود.
محسنی اژه ای گفت :بر اساس حسابرسی و کارشناسی
در این پرونده  181میلیارد تومان درآمد نامشروع برآورد
شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود :این پرونده  10متهم دارد
که بزودی حکم آنها صادر می شود ،حکم شش نفر از این
متهمان بصورت حضوری و حکم چهار نفر که فراری بودند
بصورت غیابی صادر شده است.
 147هزار سپرده گذار موسسه ثامن الحجج
پول خود را دریافت کرده اند
وی درمورد موسسه شرکت تعاونی ثامن الحجج نیز
گفت :بر اساس آخرین اخبار 147 ،هزار نفر کهدر این تعاونی
سپرده داشتند پول خود را دریافت کردند که مجموع رقم آن
به  380میلیارد تومان می رسد.
محسنی اژه ای افزود :قبال کسانی که سه تا پنج میلیون
تومان طلبکار بودند بدهی آنها پرداخت شده و اکنون این
مبلغ تا  20میلیون تومان رسیده و امیدواریم با تالش بانک
مرکزی و دادستانی همه سپرده گذاران به پول خود برسند.
مردم در پرونده شاندیز به حق خود می رسند
سخنگوی قوه قضاییه درمورد پرونده شاندیز گفت:
ستادی کهدر استان خراسان رضوی تشکیل شده و از تهران
پشتیبانی می شد ،با اختیاراتی هیات مدیره را تفویض کردند.
هیات مدیره جدید انتخاب شده و شخصیت های حقیقی و
حقوقی برای اتمام پروژه اعالم آمادگی کردند .وی افزود :با
اعالم سرمایه گذاری جدید این پروژه ،به نحوی کار خود را
ادامه و مردم به حق خود می رسند.
صدور کیفرخواست برای تعدادی از متهمان
پرونده 3هزار میلیاردی
سخنگوی قوه قضاییه درمورد متهمان پرونده سه
هزار میلیارد تومانی نیز گفت :برای تعدادی از متهمان
کیفرخواست صادر شده ،از جمله  46نفر از بانک صادرات و
مدیر عامل سابق بانک کارشان در دادگاه تمام شده و بزودی
در این هفته و یا هفته آینده حکم آنها صادر می شود.
قیمت دیه در سال آینده 190میلیون تومان است
معاون اول قوه قضاییه افزود :بر اساس قانون قوه قضاییه
موظف است قیمتدیه را برای سال بعد اعالم کند .با بررسی
هایی که در جلسه مسئوالن عالی قوه قضاییه در هفته
گذشته برگزار شد ،گزارش دادند ،با توجه به تورم ،مبلغ دیه
 190میلیون تومان در ماه های غیرحرام اعالم شد و در ماه
های حرام یک سوم به این مبلغ اضافه می شود.
قاچاقچیان مواد مخدر به مجازات می رسند
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد :در سه ماه گذشته (دی،
بهمن و تا  15اسفند) مواردی از کشف مواد مخدر بصورت
عمده داشته ایم و چنانچه به علت کشف زیاد مواد مخدر
اقداماتی را انجام دهیم و یا قاچاقچیان اعدام شوند ،عده ای
فریادشان بلند می شود که حقوق بشر در ایران رعایت نمی
شود .وی تصریح کرد :اینکه قاچاقچیان مواد مخدر به مجازات
می رسند و مدعیاندفاع از حقوق بشر صحبت هاییدر این
زمینه دارند ،جای بحث است و باید پرسید آیا رها کردن،
دستگیر کردن و یا مجازات کردن آنها ،کدامشان رعایت
حقوق بشر است؟
معاون اول قوه قضاییه به کشف  1300کیلوگرم تریاک،
مرفین و حشیش از یک محموله و چند قاچاقچیدر هفتم
دی ماه در کرج اشاره کرد و گفت :همچنین  28دی ماه
در منطقه جاسک  1929کیلوگرم تریاک در یک محموله
کشف شده است.
محسنی اژه ای همچنین از کشف 275کیلوگرم هروئین
در یک کامیونی که به ظاهر میوه حمل می کرده اشاره کرد
و گفت :این میزان مواد مخدر نیز در بم و در تاریخ  28بهمن
ماه کشف و ضبط شده است.
وی ادامه داد 15 :اسفند ماه نیز در منطقه رودبار جنوب
 1345کیلوگرم تریاک در یک محموله کشف شده و این
فقط بخشی از کشفیات مواد مخدر است.
تشکیل 206پروندهتخلفاتیدرانتخابات
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی که آیا خرید
و فروش رأی در انتخابات صورت گرفته و پرونده تخلف
انتخاباتدر کشور تشکیل شده ،گفت :بر اساس آخرین اخبار
تاکنون 206پرونده تخلفاتیدر کشور تشکیل شده اما هنوز
اطالعات پنج استان کوچک در راستای تخلفات انتخاباتی

بدست ما نرسیده است .وی با بیان اینکه تخلفات انتخاباتی
از انتخابات سال های گذشته کمتر شده است ،ادامه داد :باید
اطالعات این پنج استان بهدست ما برسد تا آن زمان بررسی
درخصوص کمتر شدن تخلفات انتخاباتی صورت گیرد.
محسنی اژه ای گفت:در برخی نقاط کشوردرگیری های
انتخاباتیداشتیم و اگر منشا ایندرگیری ها انتخاباتی بوده،
پرونده ای برای آنها تشکیل شده و افرادی نیز دستگیر شده
اند .وی درمورد خریدن رأی نیز تصریح کرد :با توجه به اینکه
اطالعات خرید رای به مراجع نظارتی ارسال می شود ،خبر
دقیقی در این زمینه نداریم اما یکی ،دو مورد خرید رأی
گزارش شده و مراجع نظارتی آنها را بررسی می کنند و اگر
جرمی اتفاقی بیافتد بهدستگاه قضایی ارجاعداده می شود.
درباره دادن پول به حزب اعتدال و توسعه
معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوال
خبرنگاری که آیا صحتدارد که به نوبختدبیر حزب اعتدال
و توسعه صد میلیون تومان پولداده شده و اینکه این موضوع
از سوی نمایندگان مجلس اعالم شده ،گفت :این موضوع
مربوط به اکنون نیست و چنین چیزی بوده اما به شخص
نوبخت پول را نداده اند بلکه به حزب و مدت ها پیش فردی
کمک کرده بود .وی تصریح کرد :گزارش آن در دادگستری
مورد رسیدگی قرار گرفت و پرونده مختومه شد و برای کسی
جرمی احراز نشده است .محسنی اژه ای همچنین در پاسخ
به اینکه برخی نمایندگان مجلس ازدخالت های غیرقانونی
برخی مسئوالن در انتخابات شکایت کرده اند ،گفت :از این
موضوع اطالعی ندارم و اظهارنظری نمی کنم.
مدعی العموم و اظهارات نماینده ارومیه
وی همچنین در پاسخ به این سئوال که صحبت های
نماینده ارومیه آیا مدعی العمومیداشته یا نه افزود :اطالعی
ندارم که تا اکنون مدعی العموم وارد شده یا نه.
نبایدمجازاتجایگزینبهضررمتهمباشد
سخنگوی دستگاه قضا درمورد مجازات های جایگزین
حبس و اینکه فقدان ابزارهای نظارتیدر این زمینه به چشم
می خورد ،گفت :برای مجازات های جایگزین باید زمینه های
آن فراهم شود و اگر شهرداری یا وزارتخانه ای بخواهد یک
نفر را به کار گیرد ،ابتدا باید آن مرکز آماده باشد که متهم
را پذیرش کند .وی تصریح کرد :متاسفانه مواردی منجر
به محرومیت هایی می شود و نباید مجازات جایگزین به
ضرر متهم باشد .درست است که حبس نمی رود اما برخی
محدودیت هایی برای متهم ایجاد می کنند.
پرونده ای درمورد مواد مخدر صوتی
تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا
پرونده ای در مورد موسیقی های اعتیادآور در برخی دادگاه
ها ایجاد شده یا نه گفت :طبق نظر کارشناسان چیزی به نام
مواد مخدر صوتی نداریم ،البته ممکن است بعضی اصوات
برای انسان ها مضر باشد اما در این خصوص پرونده ای در
دستگاه قضایی تشکیل نشده است.
در مورد پرونده متهمان حمله به سفارت عربستان
محسنی اژه ای در مورد متهمان حمله به سفارت
عربستان گفت :چند نفر از این متهمان در دادگاه ویژه
روحانیت هستند و تا این لحظه از آزادی آنها اطالعی ندارم و
سایر متهمان که در دادگاه تهران تشکیل پرونده داده اند ،به
غیر از دو نفر بقیه با قرار مناسب آزاد شده اند.
ممانعت از ورود رئیس جمهور سابق
به یک مراسم به حکم دادستان بوده است
به گزارش ایرنا ،وی در مورد جلوگیری از ورود یکی از
روسای جمهوری سابق به یک مراسم گفت :بله این مورد با
حکمدادستان صورت گرفته است.
در مورد شکایت از احمدی نژاد
محسنی اژه ای در مورد شکایت از احمدی نژاد افزود:
ایشان در بعضی از پرونده ها شاکی و در بعضی از پرونده ها
متهم هستند،در جاهایی که از ایشان شکایت شده با توجه
به سمت ایشان پرونده به دادگاه رفته و برخی موارد بسیار
جزئی است .ویدر مورد شکایت برخی نمایندگان مجلس از
ایشان گفت :باید در این مورد تحقیق بشود.
صدورقرارمنعتعقیببرایجهانگیری
سخنگوی قوه قضاییه در مورد شکایت احمدی نژاد علیه
جهانگیری گفت :بازپرس قرار منع تعقیب را صادر کرده و
وکیل احمدی نژاد و خودش نسبت به نحوه بازپرسی اعتراض
کردند ولی به خود قرار اعتراض نشده است و آن قرار از آن

محمد رضا عارف:

حیث قطعی است و در دادسرا قرار منع
تعقیب برای معاون اول رئیس جمهوری
صادر شده است.
با مجرمان فضای مجازی برخورد
می شود
وی در مورد فیلتر برخی شبکه های
اجتماعی و هوشمند گفت :کسانی که در
فضای مجازی جرم کنند مانند جرم در
فضای حقیقی است و توسط نیروهای
انتظامی و اطالعاتی شناسایی و برخورد
می شود .معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:
دستگاه های مسئول زیرساخت های را
بومی کنند که هم مردم استفاده بهینه
داشته باشند و هم جلوی افراد مجرم
گرفته شود اما به هر دلیلی این کار انجام
نشده و سیستم اطالعاتی با مجرمین
برخورد مقتضی را انجام می دهد .وی با اشاره به دستگیری
هشت نفر که در فضای مجازی عامل اشاعه فحشا و ترویج
فساد بوده اند ،گفت :دو دیدگاه در این مورد وجود دارد ،اول
اینکه چون ما نمی توانیم صد در صد جلوی اینها را بگیریم
آنها را رها کنیم که دیدگاه غلطی است و باید به مقدار الزم
جلوگیری شود و مردم را توجیه کنیم .سخنگوی قوه قضاییه
افزود :باید با کمترین هزینه و محدودیت جلوی فساد و جرم
را بگیریم .محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که
آیا فاطمه هاشمی به دادگاه احضار شده ،گفت :این موضوع
مربوط به پرونده سابق است و برای وی احضاریه صادر شده
و موضوع جدیدی نیست.
موضوع انتصاب رئیسی به تولیت آستان قدس
رضوی صحت دارد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که
آیا این موضوع صحت دارد که پس از درگذشت آیت الله
واعظطبسیموضوعانتصابدادستانبهتولیتآستانقدس
رضوی مطرح شده ،گفت :این موضوع صحت دارد و درباره
جایگزینی حجت االسالم رییسی در این سمت ،صحبت
های جدی است.
درموردممنوعالتصویریرئیسجمهوریاسبق
وی همچنیندرمورد اینکه آیا ممنوع االتصویری خاتمی
دوباره پس از انتخابات مطرح شده ،گفت :چنین چیزی
مطرح نشده است.
پروندهبابکزنجانیراکدنیست
محسنی اژه ایدر پاسخ به سئوال خبرنگاری که فازدوم
رسیدگی به پرونده بابک زنجانی چه زمانی آغاز می شود،
افزود :رسیدگی به این پروندهدردادسرادر حال انجام است و
از افراد زیادی به عنوان مطلع و متهم تحقیق شده و هر کدام
از این افراد که پرونده آنها تکمیل شود به دادگاه می روند .وی
ادامه داد :برای پرونده سه هزار میلیاردی ،محاکمه 46پرونده
تمام شده و در پرونده نفتی نیز که متهمان دیگری دارد
رسیدگی خواهد شد اما از تاریخ رسیدگی دوم این پرونده
اطالعی ندارم .محسنی اژه ای تصریح کرد :این پرونده در
حال رسیدگی است و پرونده راکد نیست .وی افزود :اموال
بابک زنجانی در داخل و خارج کشور شناسایی شده و باید
بدهی اش را پرداخت کند و اگر کسری در پرداخت بدهی
داشته باشد که تاکنوندارد،در صورتی که تامین نکنددوباره
اموالش را شناسایی می کنیم و مثلدیگر متهمان عمل می
شود .معاون اول قوه قضاییه در خصوص میزان رد مال بابک
زنجانی نیز گفت :میزان رد مال مبلغی است که وی گرفته
و نتوانسته پرداخت کند و اگر مبلغی تاکنون پرداخت کرده
باشد کسر می شود .وی ادامه داد :اینکه وکیل بابک زنجانی
مدعی شده که بانکی که توسط شرکت نفت معرفی شده
ازدریافت پول وی ممانعت می کند ،چنین چیزی نیست.
محسنی اژه ای افزود :به وی فرجه داده شده که اگر
بدهی خود را برگرداند در مجازاتش تاثیر خواهد داشت که
تاکنون این موضوع برای بانک مرکزی و وزارت نفت احراز
نشده که بتواند این پول را پرداخت کند و اگر می خواهد
بدهی خود را بپردازد هنوز دیر نشده است.
درمورد تشکیل پرونده برای قاچاق میوه
وی درمورد قاچاق میوه و اینکه پرونده ای در این زمینه
تشکیل شده یا نه گفت :ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و
تعزیرات حکومتیدرمورد مسایل مربوط به قاچاق اقدام می
کند و قوه قضاییه نیز فارغ از این قضیه نیست.
سخنگویدستگاه قضا افزود :اگر اطالع پیدا کنیم قاچاق
عمده ای صورت می گیرد و دستگاه متولی آن وجود ندارد،
برخورد می کنیم به همین منظور ازدادستان های کشور می
خواهیم کهدر این زمینه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و سازمان
تعزیرات حکومتی را کمک کنند تا اگر موردی مشاهده شد
که بخواهد ضربه سنگینی به جامعه بزنددادستان های ما به
عنوان مدعی العموم با آنها برخورد کنند.
شکایت 14دستگاه دولتی از پدیده شاندیز
وی درمورد پدیده شاندیز و اینکه وزیر کشور اعالم کرده
که  14دستگاه دولتی در این زمینه شکایتی داشته اند،
تصریح کرد :تا کنون مسئوالن متخلف را به ما معرفی نکرده
اند و اینکه  14دستگاهدولتی هم شکایتیداشته اند صحت
ندارد و ممکن است ستادی برای رسیدگی به این موضوع در
خراسان تشکیل شده مواردی طرح شده باشد که من از این
قضیه اطالع ندارم.

سیدحسنخمینی:

جمعی از علما ،فضال و پژوهشگران
حوزوی با یادگار گرامی امام دیدار کردند.
آیتاللهسیدحسنخمینییادگارگرامی
امام (ره) در این دیدار ضمن تشکر از حضار
در سخنان کوتاهى اشاره به این جمله امام
که «اگر اسالم عزیز و جمهوری اسالمی
نوپا ،به انحراف کشیده شود و سیلی بخورد
و به شکست منتهی شود ،خدای نخواسته،
اسالم ،برای قرن ها ،به طاق نسیان سپرده
می شود» ،تأکید کرد :همه ما باید امام را به
گونه ای به عنوان محور وحدت در جامعه
اسالمی مان حفظ کنیم که تمام قومیت ها،
مذاهبوجناحهایسیاسیگوناگونبتوانند
خود رادر آینه آن ببینند؛ گرچه جلوگیری از
مصادره امام ممکن است هزینه هایی را در
پی داشته باشد .به گزارش جماران ،در این
دیدار چند تن از حضار دیدگاههای خود در
موضوعانتخاباتاخیرمجلسشورایاسالمی
و خبرگان رهبری و مبانی سیاسی جمهوری
اسالمیایرانمطرحکردند.

جلوگیری از مصادره امام هزینه دارد

سنگ تمام مراجع در دفاع از بیت امام
حجت االسالم و المسلمین سید محسن
قادری با بیان حدیث «المر یحفظ فی ولده»،
دلیل حضور این جمع را همدلی با بیت امام
ذکر کرد و اظهار داشت :این بیت باید برای
همیشه بر تارک نظام و انقالب بدرخشد،

گرچه شاید این بیت ،تیره روزان و تیره بختان
راغمگینوملولمیکند.ویخطاببهسید
حسن خمینی گفت :این دردها لذت دارد
وشما این ضربات را بیشتر هم باید بپذیرید
و من می دانم شما از این نتیجه ناخشنود
نیستید .قادری در پایان گفت :مراجع عظام

در دفاع از بیت امام سنگ تمام گذاشتند و
در این میان کسانی باید شرمنده باشند که با
قاطبه مردم ،حوزویان و مراجع همراه نبودند.
تشکرازحضوریادگارامامدرصحنه
در ادامه این دیدار آیت الله سید ضیاء
مرتضویاستادخارجفقهواصولحوزهعلمیه
قم با سپاسگزاری از حضو مدبرانه ،عالمانه و
متینیادگارامامدرانتخاباتخبرگانوآرزوی
توفیق و عزت روزافزون بیت امام خصوصا
سید حسن خمینی به برکات سختی های
سالهای اخیر در کشور اشاره کرده و اظهار
داشت :تا پیش از این ،در دیدگاههای
خودمان در باب حکومت اسالمی ابهاماتی
وجودداشت اما این قضایا نشانداد که ما باید
نگاهی مجدد به دیدگاههای خویش داشته
باشیم؛ همانطور که از سوی دیگر در این
دگرگونی احوال و مضامیر رجال افراد حقایق
خودشان را نشان دادند و صفوف و مرزها
بیشترمتمایزشدضمناینکهتجربیاتخوبی
هم بهدست آمد.

آیتاللهخاتمی:

مجلس پنجم خبرگان رهبری چهارم خرداد 95افتتاح می شود

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان
رهبری گفت :آیت الله احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان و محمدباقر نوبخت
سخنگوی دولت ،میهمان و سخنرانان
آخرین اجالس چهارمین دوره مجلس
خبرگان رهبری خواهند بود.
آیت الله سید احمد خاتمی در گفت و
گوی باایرنا افزود :آخرین اجالسدور چهارم
مجلس خبرگان رهبری در روزهای سه
شنبه و چهارشنبه هفته جاری در محل
ساختمان قدیم مجلس شورای اسالمی
برگزار می شود که در ابتدای این اجالس

پس از تالوت آیاتی از کالم الله مجید و
نطق رییس مجلس خبرگان رهبری ،نطق
های قبل ازدستور و تشکیل کمیته تدوین
بیانیه را خواهیم داشت.عضو هیات رئیسه
مجلس خبرگان رهبری گفت :در رابطه با
موضوعدوم تجربه موفقیدر اجالس قبلی
مجلسخبرگانداشتیمکهگفتیمدررابطه
با مسایل هسته ای هم موافق و هم مخالف
صحبت کند و خبرگان فهیم هستند و
خود قضاوت خواهند کرد ،به همین دلیل
این بار هم با استفاده از تجربه موفق قبلی
ازمحمدباقرنوبختسخنگویدولتدعوت

کردیم تا در رابطه با مسایل اقتصادی
گزارشی را بیان کند.آیت الله خاتمی افزود:
همچنین از محمد خوش چهره کارشناس
مسایل اقتصادی دعوت کرده ایم تا سخنان
معاون رییس جمهوری را بشنود و مورد
تحلیل قرار دهند.وی ادامه داد :ما در پی
مچ گیری نیستیم بلکه به دنبال دریافتن
حقایق هستیم ،نقد منصفانه یعنی اینکه
خوبی ها را ببینیم و تجلیل کنیم و نقاط
ضعف را ببینیم و راهکار ارایه دهیم.عضو
هیاترییسهمجلسخبرگانرهبریبابیان
اینکهمجلسچهارمخبرگانتاشروعبهکار

مجلس پنجم اجالس دیگری ندارد ،گفت:
نمایندگان چهارمیندوره مجلس خبرگان
رهبری تا زمان افتتاحیه مجلس پنجم
همچنان نماینده مجلس خبرگان رهبری
خواهند بود .خاتمی افزود :اعضای مجلس
خبرگان رهبری پس از اجالس نوزدهم،
در روز پنج شنبه هفته جاری پس از زیارت
مرقد امام راحل و عظیم الشان بهدیدار رهبر
معظم انقالب می روند .آیت الله خاتمی
افزود:مراسمافتتاحیهپنجمیندورهمجلس
خبرگان رهبری نیز در روز چهارم خردادماه
 1395برگزار خواهد شد.

اخبار

گفتماناصالحات،گفتمانانقالباست

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان با تاکید بر اینکه 69کرسی باقی مانده
در مجلس برای جریان اصالحات از اهمیت ویژهای برخوردار است ،گفت :برای اینکه بتوانیم
به تمام برنامههای خود جامه عمل بپوشانیم باید به اکثریت قاطعیدر مجلس برسیم.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا عارف در گردهمایی ائتالف فراگیر اصالحطلبان و حامیان
دولت خراسان رضوی ،با اشاره به اینکه پس از اتفاقاتی کهدر سال  88افتاد فضای سیاسی
حاکم بر کشور برای جریان اصالحات به فضایی ناامیدکننده تبدیل شده بود ،اظهار کرد:
در چنان شرایطی که رقبا مرگ اصالحات را تبریک میگفتند جوانان سهم چشمگیریدر
بخشیدن جاندوباره به این جریان ایفا کردند.
ویبابیاناینکهگفتماناصالحاتگفتمانانقالباست،ادامهداد:اصالحطلبانهمیشه
دغدغه ارزشها را داشتند اما در فضایی که رقبای ما تمام امکانات را در اختیار داشتند ،ما
را به مسجد راه نمیدادند و میگفتند اینها به مساجد نمیآیند.
عارف با تاکید بر اینکه اولین اولویت برای جریان اصالحات منافع ملی است ،یادآور شد:
ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی برای ما امروز به یک باور تبدیل شده است .متاسفانه
گاها زاویهای به این جریان تحمیل میشود زاویهای که مدیریت میشود و باید با قدرت
در صدد از بین بردن آن برآییم .باید اعتماد سازی صورت بگیرد .عدهای بر این باورند که
اصالحطلب مگر نماز هم میخواند؟ این فضا را باید اصالح کرد تا بتوان همراه گروههای
دیگر در فضای رقابتی رقابت کنیم .رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان
اظهار کرد :پس از انتخابات سال  ،92انتخابات  94به سرعت در دستور کار قرار گرفت.
مسیری که از سال  92در آن قدم گذاشتیم باید با شیبی مالیم دنبال میشد تا بتوان
گامهای محکمتری برداشت .همه میدانستیم که اگردر انتخابات  94پیروز نمیشدیمدر
انتخابات  96به مشکل جدی برمیخوردیم .به همیندلیل کسب اکثریتدر این انتخابات
برای جریان اصالحات از اهمیت ویژهای برخوردار بود .خوشبختانه گام اول را بسیار خوب
برداشتیم و ظرفیت اصالحطلبان را به عینه دیدیم .عارف عنوان کرد :رسیدن به همگرایی
برای جریان اصالحات سرمایهای معنوی به شمار میرود.در انتخابات هفتم اسفند سعی بر
این بود تا افراد لیست بر اساس شاخصهای کمی انتخاب شوند .خوشبختانه در استانها
نیز کار به خوبی پیش رفت .اولویت اصلی با زنان و جوانان بود .ما در نظر داشتیم تا 30
درصد از لیست در تهران به زنان اختصاص داده شود .برای اولین بار در مراکز استانها از
این شاخصها استفاده شد .جریان اصالحات ظرفیت خود را باردیگردر این انتخابات نشان
داد .وی یادآور شد 69 :کرسی در مجلس شورای اسالمی هنوز بالتکلیف است .جریان
اصالحات باید با حرکتی منسجم حدود  60درصد از این کرسیها را از آن خود کند .تجربه
نشان داده است که معموال میزان حضور مردم در دور دوم انتخابات کمتر میشود .جوانان
باید فضای انتخابات را در کشور گرم نگاه دارند .میانگین حضور مردم در این انتخابات از
متوسط انتخابات گذشته بیشتر بود .ما برایدوردوم و کرسیهای باقیمانده به این حضور
نیازداریم .رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان با اشاره به اینکه بعد ازدوردوم
انتخابات مجلس باید بالفاصله وارد فضای انتخابات شوراها و ریاست جمهوریدر سال 96
شویم ،گفت :در سال  96نیز دو انتخابات مهم در پیش رو قرار دارد و در  13ماه باقیمانده
باید به درستی برای این انتخابات برنامهریزی صورت بگیرد .باید در مجلس وعدهها و
تعهداتی که به مردم دادیم را اجرا کنیم .این تعهد محدود به کسانی که وارد مجلس شدند
نیست بلکه به کل جریان اصالحات مربوط میشود .مهمترین مسائل یعنی مساله معیشت
مردم و رفع مشکل بیکاری باید مورد توجه کل ارکان این جریان قرار بگیرد .ما اعتقاد داریم
پس از انتخابات رقابت تمام شده و زمان رفاقت است تا با همراهی یکدیگر برایدغدغههای
مشترکتالشکنیم.
دکتر الریجانی در دیدار با وزیر امور خارجه مالت:

اختالفاتسیاسی
از طریق گفتوگو حل می شود

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :ما همیشه بر این اعتقاد بودهایم که تمام مسایل
و درگیریهای سیاسی از طریق گفتوگو قابل حل است و دوران نظامیگری تمام شده
و جوابگو نخواهد بود.
دکتر علی الریجانی دیروز در دیدار با جورج ولال وزیر امور خارجه مالت اظهار داشت:
همانگونه که مسئله هستهای ایران نه از طریق تحریمها بلکه از راه گفتوگو حل شد،
مسایل ودرگیریهای موجوددر منطقه نیز از طریق گفتوگو قابل حل است اما متاسفانه
برخی از کشورها بهدلیل حفظ منافع خود مانع شکلگیری رایزنیها هستند.
رئیس مجلسدر ادامه با لزوم افزایش همکاریهای اقتصادی و پارلمانی میاندو کشور،
گفت :تجاردو کشور باید با ظرفیتهای سرمایهگذاری یکدیگر بیشتر آشنا شوند و با آنکه
کشور مالت در جایگاه جغرافیایی مهم و تاثیرگذاری قرار دارد که میتواند محور مبادالت
میان ایران و کشورهای اروپایی قرار گیرد .همچنین در این دیدار جورج ولال وزیر امور
خارجه مالت گفت :انتخابات پر شوریدر کشور ایران برگزار شد و پس از توافقنامه هستهای
بسیاری از کشورها به ایران سفر کردهاند و خواهان گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با
این کشور بودهاند.
وی تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران به تعهدات خود در توافقنامه هستهای به خوبی
عمل کرده است و همین امر باعث شده که کشورهای مختلفی برای تجدید روابط با ایران
به این کشور سفر کنند زیرا ایران کشوری ثروتمند از نظر ذخایر انرژی است و همچنین
فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاریدر آن وجوددارد.
وزیر خارجه مالت با اشاره به لزوم همکاریهای بیشتر اتحادیه اروپا با ایران در زمینه
رفع تنشهای منطقهای و بین المللی ،اظهارداشت :ما بر این اعتقادیم که ایران تحلیلهای
درستی از مسایل منطقهای و فرا منطقهایدارد و میتواند به اتحادیه اروپادر رفع مسایل و
مشکالت کشورها و برقراری امنیت کمک بسزایی نماید .جورج ولال اظهارداشت :با توجه به
اینکه کشور مالت از ژانویه  2017به مدت شش ماه ریاست اتحادیه اروپا را برعهده خواهد
داشت ،مصمم هستیم که با فرهنگ ،اعتقادات و نظرات سایر کشورها بیشتر آشنا شویم تا
بتوانیم همکاریهای نزدیکتری با آنها برقرار کنیم.
وی در ادامه با اشاره به شرایط وخیم انسانی در سوریه ،تصریح کرد :خیلی از مردم از
گرسنگیدر سوریه تلف میشوند و شرایط روز به روزدر آنجا وخیمتر میشود و باید گروهی
که خوشبختانه شما هم عضو آن هستید برای حل مسئله سوریه اقدام کنند و ما بر این
اعتقادیم که حل مسایل کشورهای در حال جنگ باید در داخل و با نظر مردم آن کشور
حل شود و نباید نظرات کشورهای دیگر بدانها تحمیل گردد.
وزیر خارجه مالت تاکید کرد :کشور مالت به دلیل نزدیکی به لیبی کامال مفهوم خطر
گسترش تروریسم را درک کرده است و این خطر کشورهای اروپایی را هم تهدید میکند
و ضروری است که اتحادیه اروپا و سایر کشورها برای برقراری امنیت جلوی افراطیگریها
را بگیرد .جورج ولال در زمینه لزوم گسترش همکاریهای دو کشور ایران و مالت ،گفت:
حوزههای آموزش ،روابط بانکی ،تولید ،کشتیرانی ،گردشگری ،دارو و هتلداری موارد
مناسبی برای مراودات تجاری و فرهنگی میان دو کشور است و در این زمینهها میتوان
سرمایهگذاری کرد .ویدر پایان خاطرنشان کرد :اتاق بازرگانیدو کشور باید بهدنبال فراهم
کردن زمینه های گسترش روابط در زمینههای تجاری و بازرگانی باشند و امیدواریم که
بتوانند نقش موثریدر شناساندن ظرفیتهای سرمایهگذاری میاندو کشورداشته باشند.
سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

مرحلهدومانتخاباتمجلس
 ۲۷فروردین یا  ۱۰اردیبهشت

سخنگوی وزارت کشور از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی ،در
یکی از دو تاریخ  ۲۷فروردین یا  ۱۰اردیبهشت  ۹۵خبر داد.
به گزارش صدا و سیما ،حسینعلی امیری با اعالم این خبر گفت :ایندو تاریخ به شورای
نگهبان پیشنهاد شده است و جلساتی در حال برگزاری است؛ با قطعی شدن زمان دقیق
انتخابات به مردم اطالع رسانی میشود.وی با تبیین فرآیند برگزاری مرحله دوم انتخابات
مجلس شورای اسالمی افزود:در این مرحله کسانی می تواننددر انتخابات شرکت کنند که
در مرحله نخست در همان حوزه های انتخابیه رای داده باشند.امیری ادامه داد :همچنین
کسانی که در مرحله اول رای نداده باشند ،میتوانند در انتخابات شرکت کنند.سخنگوی
شورای نگهبان همچنین از تشکیل مجلسدهمدر  ۷خرداد  ۹۵خبرداد.
برای مرحله دوم تعرفه جدید چاپ میشود
امیری گفت :برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی تعرفه جدید چاپ می
شود و تعرفه های مرحله اول به هیچ عنوان برای مرحله دوم قابل استفاده نیست .وی افزود:
در مرحله اول تعرفه رای مربوط به هر استان بود و تعرفه های باقیمانده هم صورتجلسه و
در داخل صندوق ها قرار داده شد ،بنابراین باید برای مرحله دوم تعرفه جدید چاپ کنیم
که بر همین اساس در حال برآورد واجدان شرایط مرحله دوم هستیم.سخنگوی وزارت
کشور تصریح کرد :انتخابات مرحله دوم در  ۲۱استان و برای  ۶۹کرسی باقیمانده مجلس
شورای اسالمیدورهدهم برگزار خواهد شد.امیری گفت :احکام مرحلهدوم از جمله مربوط
به تبلیغات همانند مرحله اول خواهد بود یعنی نامزدها یک هفته فرصت تبلیغات خواهند
داشت و  ۲۴ساعت قبل از رای گیری این فرصت به پایان می رسد .سخنگوی وزارت کشور
با اشاره به فرآیند بررسی شکایت نامزدها در مرحله اول گفت :ماده  ۶۸قانون انتخابات در
این باره تکلیف را روشن کرده است و این کار برعهده هیئت های اجرایی مراکز حوزه های
انتخابیه است؛ اگر شکایتی واصل شد حداکثر طی هفت روز از تاریخ شکایت ،در جلسه
مشترک هیئت اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آن رسیدگی می شود .وی گفت :اگر
هیئت اجرایی پس از بررسی شکایت به این نتیجه برسد که امور انتخابات در یک یا چند
شعبه از حالت عادی خارج شده است با تایید هیئت نظارت انتخابات ،آرای آن یک یا چند
شعبهدر صورتی کهدر سرنوشت انتخابات موثر نباشند باطل اعالم می شوند .امیری افزود:
در صورتیکه ابطال همه یا قسمتی از آرای یک یا چند شعبه اخذ رای در تغییر سرنوشت
انتخابات موثر باشد این موضوعدیگر از تصمیم هیئت اجرایی خارج است و تصمیم گیری
در این باره با شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.سخنگوی وزارت کشور افزود :تاکنون
گزارشی مبنی بر اینکه موضوع به مرحله تصمیم شورای نگهبان برسد اعالم نشده است.وی
با اشاره به تشکیل مجلس شورای اسالمی دوره دهم از  ۷خرداد گفت :در این جلسه وزیر
کشور گزارش مفصلی از برگزاری انتخابات را به اطالع نمایندگان و ملت ایران خواهد رساند.
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فرصتی که نباید از دست داد؛



طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

4,482,000

یکگرمطالی18

1,034,700

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

10,090,000

سکهامامی

10,095,000

نیمسکه

5,220,000

عسکه
رب 

2,790,000

سکه یک گرمی

1,910,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

 206تیپ 5

35,000,000

206SDوی 8

36,000,000

پژو GLX 405

28,000,000

پژو SLX 405

28,000,000

پژو پارس ELXسال

33,000,000

پژو پارس سال

34,000,000

تندر E2 90

36,000,000

رانا LX

30,000,000

رانا TU5

33,300,000

سمند LXسال

29,000,000

سمند LX EF7

28,000,000

سورن ELX

32,000,000

نام خودرو

قیمتنمایندگی

زوتی 300 S

55,000,000

سايپا کاراEX151

17,420,000

سایپا111

20,000,000

سایپا SE 132

19,800,000

سایپا SE 141

19,680,000

سایپا131

19,000,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

315 MVM

34,000,000

550 MVM

44,000,000

MVM X33

66,460,000
65,000,000

 MVM X33جدید اتومات

530 MVM

37,500,000

رییس اتاق اصناف خبرداد؛

افزایش برندها در نمایشگاه بهاره امسال

هر ساله برگزاری نمایشگاه بهاره به عنوان عرضه مستقیم کاال با حاشیهها و اعتراضاتی
همراه میشود و امسال هم با توجه به رکود موجود در بازار ،برگزاری این نمایشگاه با
اعتراضات بیشتری همراه بود که البته سرانجامی هم نداشت و به گفته رییس اتاق اصناف،
در نمایشگاه امسال برندهای زیادی نسبت به سالهای قبل شرکت کردهاند که با استقبال
زیادی از سوی مردم نیز مواجه شده است.
علی فاضلیدر گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،اظهار کرد :برای تامین امنیت نمایشگاه بهاره
امسال فشار زیادی را تحمل کردیم تا مردم آسیب کمتری ببینند و هزینههای زیادی برای
امنیت و حراست آنجا انجام دادیم .وی با بیان اینکه دلیل مخالفت اصناف با برگزاری
نمایشگاهبهاره،فراهمنبودنزیرساختهایالزمبرایبرگزاریآناست،گفت:کالنشهری
مثل تهران نیاز به چنین مجموعهای دارد ولی باید زیرساخت های آن نیز فراهم باشد.
فاضلی با بیان اینکه استقبال بسیار زیادی از نمایشگاه بهاره امسال صورت گرفت ،عنوان
کرد :نکته جالب این بود که بعضی از اجناس بنگاههای صنفی به ویژه پوشاک به سرعت
به اتمام رسید ودوباره کاالهای جدید برای ارسال به نمایشگاه قیمتگذاری و ارسال شد.
رییس اتاق اصناف ایران در عین حال بیان کرد :اصناف میتوانستند در این ایام فروش
فوقالعاده را جایگزین نمایشگاه بهاره کنند که البته با وجود مخالفت ما این نمایشگاه برگزار
شد .به اعتقاد بنده فضای نمایشگاه که البته بهتر است به عنوان فروشگاههای بهاره نامگذاری
شود ،فضای مناسبی برای حضور مردم نیست .فاضلی تاکید کرد :یکی از نکات مهم نمایشگاه
امسال حضور برندهای بیشتردر مقایسه با سال های گذشته است .همچنین قیمتگذاری
کاالها نیز توسط اتحادیههای مربوطه صورت گرفت ودر عین حال بازرسان نیز فعالیتهای
خود را با جدیت بیشتری انجام میدهند .ویدر پاسخ به اینکه همزمان با این نمایشگاهها
در مکانهای دیگری نیز شاهد برگزاری نمایشگاههای بهاره هستیم ،تاکید کرد :برگزاری
نمایشگاهدر هر سطحی ،به هر عنوانی و تحت هر شرایطی غیرقانونی است ودر حال حاضر
نمایشگاه بهاره فقطدر پنج نقطه مصالی تهران ،حکیمیه تهرانپارس ،بوستان والیت ،پارک
ارم و فرهنگسرای خاوران از تاریخ  12اسفند آغاز شده و تا  21اسفندماه ادامه خواهد داشت.

گام های مشترک دولت و بخش خصوصی به سمت بازار روسیه

تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه و همچنین
مناقشات مسکو و آنکارا ،شرایطی جدید در مبادالت
تجاری روسها به وجود آورده است؛ شرایطی که در آن،
نقش کاالهای اروپایی و ترک در بازار روسیه کمرنگ و
سخن از شرکای تجاری جدید از جمله ایران برای این
کشور مطرح شده است.
به گزارش ایرنا ،در شرایطی که ایران ،روسیه را یکی
از ظرفیتهای توسعه تجارت خود میداند ،حجم
مبادالت تجاری دو کشور ،پارسال یک میلیارد دالر
برآورد شده و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ،حجم واردات ایران از روسیه را  700میلیون
دالر و حجم صادرات به این کشور را  300میلیوندالر
اعالم کرده است.
در این شرایط ،دولت و بخش خصوصی ،جبران تراز
منفی  400میلیون دالری در روابط تجاری با روسیه
و همچنین استفاده از فرصت گسترش همکاریهای
تهران مسکو را در دستور کار قرار داده اند.
برگزاری نمایشگاههای اختصاصی در روسیه و ایران،
تعیین تسهیالت حمل ونقل ،به جریان انداختن
خطوط دریایی و هوایی ،مذاکره برای امضای تفاهم
نامههای مرتبط در زمینه استاندارد ،تعیین تسهیالت
گمرکی ،راه اندازی بانک اطالعات اقتصادی و همچنین
اختصاص خط اعتباری  20میلیون یورویی ،بخشی از
گامهایی است که تاکنون برای گسترش مبادالت ایران
و روسیه برداشته شده است.
در این نشست قرار بود «محمدرضا مودودی» معاون
کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز بعنوان نماینده
سازمان توسعه تجارت حضورداشته باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه ،تطابق نداشتن
قیمتهای صادراتی با قیمتهای موجود در روسیه
را از مشکالت ورود به بازار روسیه ذکر کرد و افزود:
همانطور که کشورهای دیگر در خصوص صادرات به
روسیه و بحث گمرکی به توافق رسیده اند و کریدور
سبز گمرکی را ایجاد کرده اند و موفق شده اند بر
ارزشگذاری گمرک روسیه غلبه کنند ،ایران نیز باید
بالفاصله از فرصتها استفاده کند و میدان را به نفع
کشورهایدیگر خالینکند.
وی با بیان اینکه صادرات بدون سرمایه گذاری مفهوم
ندارد ،افزود :این سرمایه گذاری فقط پول و اعتبار
نیست بلکه میتواند فکر باشد ،مالکیت معنوی و یا
خدمات مهندسی باشد .زیرا همه کشورها برای ایجاد
جای پای اقتصادی در یک کشور ،ابتدا حضور معنوی
خود را تثبیت میکنند.
رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه
صادرات ایران نیز به تشریح تسهیالت بانکی در نظر
گرفته شده برای صادرکنندگان به روسیه پرداخت و
گفت :متقاضیان صادرات با روسیه با یک بسته کامل
اعتباری از سوی بانک توسعه صادرات ایران مورد
حمایتقرارمیگیرند.
وی اضافه کرد :اختصاص دو خط نقدی و اعتباری،
پرداخت تسهیالت به خریدار روسی برای خرید کاالی
ایرانی و همچنین اختصاص تسهیالت فروشنده ،بسته
کامل در نظر گرفته شده برای متقاضیان فعالیت در
بازار روسیه است.
مشروح این میزگرد را در ادامه میخوانید:
نایب رئیس اتاق ایران و روسیه با بیان اینکه روسیه
به عنوان اقتصاد بزرگ جهان میتواند به بازار هدف
صادرات محصوالت ایرانی تبدیل شود گفت :سالیانه
مقدار زیادی محصوالت ایرانی به روسیه صادر میشود
که نشانگر ظرفیتهای مطلوب همکاری دو کشور با
وجود موانع و مشکالت سر راه توسعه تجارت است.
غدیر قیافه ،با اشاره به پیشینه روابط تجاری و
اقتصادی و مزیتهای جغرافیایی ایران و روسیه گفت:
زمینه گسترش هرچه بیشتر این روابط وجود دارد
سیاستهای اقتصادی و تجاری ما باید به سمت توسعه

تجارت با روسیه باشد.
وی اعمال تعرفههای سنگین را یکی از مشکالت
صادرات محصوالت کشاورزی دانست و گفت :البته
تعرفههای روسیه برای همه کشورها یکسان است اما
آنچه سبب میشود کاالی ایرانی با تعرفههای باالتر
ترخیص میشود ،بحث ارزش گذاری کاال در گمرک
روسیه است.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با تاکید بر
اینکهبازارروسیهبابازارکشورهایمنطقهکامالمتفاوت
است ،افزود :کاالهای صادراتی به روسیه باید از کیفیت
باالتری برخوردار باشد تا این کاالها توان رقابتی در این
بازار بزرگ را داشته باشند .ضمن اینکه سلیقه جامعه
روسیه ،متفاوت از دیگر بازارهاست و تولیدکنندگان
برای افزایش صادرات خود به این کشور ،باید سطح
کیفی محصوالت را ارتقادهند.
وی با بیان اینکه روند رو به رشد روابط دو کشور،
فضای ایجاد شده در سطح مبادالت ترکیه با روسیه
و نیز لغو تحریمهای ایران پس از برجام ،فضای مثبتی
برای همکاریهای اقتصادی دو کشور فراهم کرده
است ،افزود :ایجاد تسهیالت در امور گمرکی با هدف
افزایش سطح تبادالت تجاری میان دو کشور یکی از
ضرورتهای مهم بوده و ایجاد کریدور سبز که در سطح
مقامهای کشور در حال بررسی است نیز میتواند به
بحث تسهیالت گمرکی بیندو کشور کمک کند.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه ،نقش و
جایگاه ایران در منطقه ،وسعت بازار هدف ،روشهای
مناسب حمل و نقل ،معرفی کاالهای ایرانی ،آشنایی
با استانداردهای کاالیی دو کشور ،روشهای پرداخت و
مسائلبانکی،آشناییباچگونگیورودبهبازارهایهدف
با کمترین میزان ریسک ،ایجاد فضای مساعد برای
انجام مذاکرات تجاری ،ظرفیتهای تجاری دو کشور،
پتانسیلهای صادراتی ،ویژگی بازار مصرف ،ضمانت
صادرات کاالهای ایرانی و شناسایی تولیدکنندگان
معتبر ایرانی  -روسی را از جمله محورهای اصلی و قابل
توجه برای توسعه تجارت میاندو کشور عنوان کرد.
وی ادامه داد :مسئوالن دولتی باید با رایزنی و حضور
جدیدر روسیه مشکالت صادرات را با مسئوالندولت
روسیه حل کنند؛ همانطور که سفیر ایران در روسیه
برای این منظور وقت گذاشت و پیگیریهای الزم را
انجامداد.
قیافه ،تطابق نداشتن قیمتهای صادراتی با
قیمتهای موجود در روسیه را از مشکالت ورود به

مدیرعامل آب و فاضالب کشور میگوید که جریمه مشترکان
پرمصرف آب از سوی شورای نگهبان رد شد و این در حالی است که
شرکت آب و فاضالب کشور در حفظ این طرح مصمم بود.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،حمید رضا جانبازدر نشست خبری در
خصوص برخورد یکسان با مشترکان پرمصرف گفت :در تمام دنیا
با مشترکان آب یکسان برخورد نمیشود  .به عنوان مثال در باالی
شهر تهران ممکن است که در یک آپارتمان تنها دو نفر و در جنوب
تهران در یک آپارتمان دو خانوار زندگی کنند ،لذا نباید رفتار ما با آنها
یکسانباشد.
جانباز با بیان این که باید برای حل این مساله از طریق شناسه ملی
و کد پستی مشخص شود کهدر یک واحد مسکونی چند نفر زندگی
میکنند ،گفت :در خصوص قطع آب مشترکان پرمصرف طرحی به
مجلس در این زمینه ارائه و کلیات آن تایید شد .
به گفته مدیر عامل آب و فاضالب کشور دو بند این طرح از سوی
شورای نگهبان به دلیل ایراداتی که وارد شد به کمیسیون مجلس
بازگشت .وی ادامه داد :در طرحی که ارائه شده بود جریمه مشترکان
پرمصرف حذف شد که به نظر من این مساله بهدلیل همزمانی بررسی
این طرح با انتخابات بوده است.
جانباز تصریح کرد :قطع آب مشترکان پرمصرف در سال آینده اجرا
خواهد شد و مشترکانی که از الگوی مصرف بیشتر استفاده کنند آب
شرب آنها قطع خواهد شد.
برای افزایش قیمت آب پیشنهادی ارائه نشده
وی با اشاره به فاصله قیمت تمام شده آب و میزان مبلغی که از
مشترکان اخذ میشود ،اظهار کرد :در حال حاضر قیمت تمام شده
آب در کشور بیش از  1000تومان است و این در حالی است که از

بازار روسیه ذکر کرد و افزود :همانطور که کشورهای
دیگر در خصوص صادرات به روسیه و بحث گمرکی به
توافق رسیده اند و کریدور سبز گمرکی را ایجاد کرده
اند و موفق شده اند بر ارزش گذاری گمرک روسیه غلبه
کنند ،ایران نیز باید به سرعت از فرصتها استفاده کند
و میدان را به نفع کشورهایدیگر خالی نکند.
وی افزود :نباید نگران این باشیم که ترکیه یا هر کشور
دیگر همزمان با ما وارد بازار روسیه میشود؛ بلکه باید به
این فکر کنیم که شرایط کنونی ما برای توسعه روابط با
روسیه در همه سطوح مهیاتر از دیگران است بنابراین
وظیفه ما بسترسازی است.
قیافه گفت :تحریمهای روسیه و عراق علیه واردات
محصوالت کشاورزی ترکیه فرصتی مغتنم برای
صادرات محصوالت کشاورزی ایران به دو کشور عراق
و روسیه خواهد بود که نباید اجازهدهیم ،این فرصت از
دست برود .وی با بیان اینکهدر حال حاضر بحث امنیت
ملی و امنیت انرژی به هم گره خورده است ،افزود :باید
از این فرصت به نفع توسعه تجارت ایران استفاده کنیم
و قدرتمند تر وارد این عرصه شویم؛ توافقها نیز منطبق
بر واقعیت باشد تا ارتباط نزدیکتری با روسیه یا سایر
کشورهابرقرارکنیم.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با ذکر مثالی
از صادرات محصول گوجه فرنگی به روسیه و دریافت
حقوق و عوارض گمرکی گفت :روسها حداکثر سقف
قیمتی یعنی یکدالر و  40سنت را برای این محصول
ایران و چند کشور دیگر محاسبه میکردند و تعیین
میزان حقوق و عوارض گمرکی نیز بر اساس این تعرفه
بود؛ اما بعدها با صدور بخشنامه ای قیمتها بتدریجدر
حال اصالح شدن است.
وی با بیان اینکه صادرات بدون سرمایه گذاری مفهوم
ندارد ،افزود :این سرمایه گذاری فقط پول و اعتبار
نیست بلکه میتواند فکر باشد ،مالکیت معنوی و یا
خدمات مهندسی باشد .زیرا همه کشورها برای ایجاد
جای پای اقتصادی در یک کشور ،ابتدا حضور معنوی
خود را تثبیت میکنند.
قیافه بیان داشت :در مقابل تعرفه پایین صادرات
محصوالت روسیه به ایران ،باید تعرفه صادرات
محصوالت کشاورزی ایران به روسیه نیز با کاهش همراه
شود و اگر روسیه تمایلی به تامین محصوالت کشاورزی
خود از ایران نداشته باشد ،باید در میزان تعرفه صادرات
محصوالت روسیه به ایران نیز تجدیدنظر شود.
بسته کامل حمایتی بانک توسعه صادرات

ایران برای متقاضیان فعالیت در بازار روسیه
رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه
صادرات ایران نیز در این میزگرد به تشریح تسهیالت
بانکیدر نظر گرفته شده برای صادرکنندگان به روسیه
پرداخت و گفت :متقاضیان صادرات به روسیه با یک
بسته کامل اعتباری از سوی بانک توسعه صادرات ایران
مورد حمایت قرار میگیرند.
کامران رضوانی افزود :اختصاص دو خط نقدی و
اعتباری ،پرداخت تسهیالت به خریدار روسی برای
خرید کاالی ایرانی و همچنین اختصاص تسهیالت
فروشنده ،بسته کامل در نظر گرفته شده برای
متقاضیان فعالیتدر بازار روسیه است.
وی به سابقه اقدامهای بانک توسعه صادرات برای
متقاضیان حضور در بازار روسیه اشاره کرد و افزود:
ورود این بانک به فضای تجارت با روسیه تنها در رابطه
باتحولهای اخیر نبوده است بلکهدر برنامه ریزیهایی
که هرساله در بانک صورت میگیرد ،برخی بازارهای
هدف شناسایی میشوند که روسیه نیز بعنوان یکی از
اینبازارهاست.
رضوانی با بیان اینکه با توجه به ظرفیتهای موجود
برنامه ریزی میشود ،ادامه داد :کشورهای عضو
بریکس (برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی)
دربرنامهریزیهای ذکرشدهدر اولویت قراردارند.
رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه
صادرات با یادآوری برگزاری سومین اجالس گروه بانکی
و مالی بین ایران و روسیه که هرساله انجام میشود،
افزود :آغاز مذاکره برای ارتقای سطح همکاریها از
همین اجالس و مبنای مذاکره نیز حمایت از صادرات
در مرحله نخست بود؛ هرچند طرف روسی در این
مرحله بیشتردنبال صادرات محصوالت روسی به تهران
بود.
وی گفت :مذاکره با بانکهایی مانند بانک اف.آر.
سی( )FRCکه بانک منتخب برای کار با ایران بود آغاز
شد اما به دلیل استانداردهایی که در قوانین روسیه
وجود دارد و لزوم تطبیق با قوانین ایران ،این مذاکرهها
طوالنی شد.
رضوانی افزود :در نهایت قراردادی امضا شد که در آن
بانک روسی پذیرفت اعتبارات اسنادی به عنوان محور
عملیات قرار داده شود.
ویباتاکیدبراینکهروندکنونیدادوستدبیندوکشور
به شیوه سنتی و بدون استاندارد بانکی انجام میشود،
گفت :این روند دغدغههایی برای صادرکنندگان ایجاد

جریمه مشترکان پرمصرفآب حذف شد

مشترکان کمتر از  500توماندریافت میشود.
مدیر عامل آب و فاضالب کشور با بیان اینکه هنوز برای افزایش
قیمت آب پیشنهادی ارائه نشده است ،خاطر نشان کرد :افزایش قیمت
آب طبق قانون برعهده شورای اقتصاد است ،لذا هنوز پیشنهادی برای
افزایش قیمت این کاال در سال  1395ارائه نشده است.
به گفته وی اگر بخواهیم در ارائهی خدمات به یک پایداری برسیم

مدیر عامل آب و فاضالب کشور با بیان اینکه ممکن است در این
زمینه بخش خصوصی را درگیر کنیم ،ادامه داد :تفکیک آب شرب و
بهداشتی در تهران در اولویتهای بعدی قرار دارد ،چرا که در تهران با
ن آب و تصفیهخانههای متعدد و همچنین رینگ
اجرای طرحهای تامی 
تهران مشکل کیفیت آب تهران برطرف شده است.
طرحهای آب و فاضالب معطل سرمایه
به گفته وی مشکل فعلی صنعت آب و فاضالب موضوع تامین
سرمایه است ،لذا بسیاری از پروژههای ما به همین دلیل معطل
سرمایهگذاری هستند که باید به این مساله توجه شود.
جانباز با بیان اینکه ایجاد شبکههای هوشمند در شهرها برای
کاهش میزان آب بدون درآمد در دستور کار قرار گرفته است ،گفت:
درتمامیمذاکراتصورتگرفتهبرایایجادشبکههایهوشمندتوجه
به اقتصاد مقاومتیدردستور کار قرار گرفته است.
شاخص آب بدون درآمد  26درصد
مدیر عامل آب و فاضالب کشور تصریح کرد:در حال حاضر متوسط
شوری آب در شهر قم حدود  75درصد کاهش یافته است و شاخص
آب بدون درآمد در شرایط فعلی  26درصد تخمین زده میشود که
شامل هدررفت ظاهری و هدررفت واقعی است.
وی با بیان اینکه بازسازی شبکههای آب شرب و تعدیل فشار آب
میتواند موجب جلوگیری از هدررفت آب و میزان کاهش آب بدون
باید به سمت تعرفههای واقعی آب برویم.
درآمد شود ،خاطر نشان کرد :براساس برنامه ششم توسعه ساالنه نیم
تفکیک آب شرب و بهداشتی در اولویت
جانباز با اشاره به تفکیک آب شرب و بهداشتی گفت:در حال حاضر درصد از عدد کاهش آب بدون درآمد کاهش خواهد یافت.
در شهرهایی مانند ساوه ،قم ،خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و جانباز با اشاره به شهرهای دارای بحران آب و تنش آبی ادامه داد:
سمنان که مشکل کیفیت آبدارند به ناچار باید مانند تمام نقاطدنیا با حفر چاهها تالش داریم تعداد شهرهای دارای بحران آب را کاهش
دهیم.
آب باکیفیت را با سامانهدیگریدر اختیار مردم قراردهیم.

به منظور افزایش توان خرید متقاضیان

وام 160میلیونیمسکنمنتظرگامبعدی
گام دوم برای خوشحال کردن متقاضیان استفاده از وام 160میلیون تومانی مسکن کاهش
بهره و افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط است.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،پس از آنکه شورای پول و اعتبار روز سهشنبه  11اسفندماه
وامهای  60 ،80و  40میلیون تومانی برای زوجین خانه اولی رادو برابر کرد ،حاال همه منتظر
هستند تا برای اثرگذاری بیشتر این وامها سود تسهیالت کاهش یابد و مدت زمان بازپرداخت
که هماکنون  12سال است بیشتر شود.
این موضوع ابتدا از سوی برخی کارشناسانی مطرح شد که معتقد بودند اقساط ماهیانه2.3
میلیون تومانی وام  160میلیون تومانی از توان بسیاری از زوجهای جوان خارج است و سپس
مسووالن وزارت راه و شهرسازی با تایید این دغدغه ،بر لزوم افزایش مدت زمان بازپرداخت و
کاهش نرخ سود وامها تاکید کردند.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازیدر اینباره ابراز امیدواری
کرد با کاهش نرخ سود سپردهگذاری در سال آینده نرخ بهره اقساط وام مسکن هم کاهش
یابد.
گرچه تاکنون جزئیاتی از نحوه پرداخت این تسهیالت اعالم نشده است اما طبق شرایط
قبلی یعنی با سود  14درصد و دوره حداکثری  12ساله برای بازپرداخت ،متقاضی وام 160
میلیون تومانی با پرداخت به روش ساده باید ماهانه  2.3میلیون تومان طی  144ماه قسط
پرداخت کنند .وام  160میلیون تومانی نیز حدود  171میلیون تومان سود به همراه دارد و
در مجموع باید  330میلیون تومان به بانک مسکن برگردانده شود.
رقم باالی اقساط عمال دایره دریافت کنندگان تسهیالت  160میلیون تومانی را کوچک
میکند .شهریار شقاقی کارشناس مسکندر اینباره میگوید :عدم شمولیت و میزان باالی
اقساط ،جامعه هدف این تسهیالت را محدود کرده است؛ به طوری که شاید حدود یک درصد
جمعیت کشور بتوانند از این وامها استفاده کنند.
همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران با بیان اینکه وام های
 60میلیونی کمتر از 12درصد ارزش بهای یک آپارتمان را تامین می کرد گفته است :اگرچه
افزایش سقف تسهیالتی که در این طرح پیش بینی شده مناسب است اما محدود کردن

کرده است؛ هدف از این سیاستگذاریها آن است که
صادرکننده با دریافت ال.سی (اعتبار اسنادی) از بانک
 RFCکاالی خود را صادر کرده و اسناد صادراتی خود
را مطابق با فرایندهای بین المللی که برای همه کشورها
و روسیه شناخته شده است به ما بدهد و ما آنها را برای
بانک روسی ارسال کنیم تا پس از بررسی اسناد بانک
روسی ،پول را واریزکرده و ما در ایران پول را به حساب
صادر کننده ایرانی واریز کنیم؛ این موضوع سبب خواهد
شد دغدغههای صادرکنندگان برطرف شود.
وی به اتخاذ دو راهکار برای اطمینان خاطر بیشتر
صادرکنندگان اشاره کرد و افزود :یکی از دغدغههای
صادرکننده همواره این بوده که پول خود را با چه نرخی
دریافت میکند ،نرخ مبادله ای یا بازار.
رضوانی با بیان اینکه مذاکره ای با صرافی بانک
توسعه صادرات انجام و دو مکانیزم برای صادرکننده
تعریف شده است ،افزود :ارزی که صادرکننده از این
طریق وارد کشور میکند ارز با منشا خارجی است؛
بنابراین ،میتواند آن را به کشورهای دیگر حواله کند؛
این یک راهکار است که باید هزینه نقل و انتقال آن را
صادرکننده با بانکهای مورد نظر پرداخت کند.
کارشناس بانک توسعه صادرات ،راهکار دیگر را
دریافت ریالی معادل ارزی عنوان کرد که ترتیبات آن با
صرافیهای روسی اتخاذ شده است.
« میر بیزینس بانک» شعب بانک ملی ایران در
روسیه در خدمت بازرگانان
رضوانی به وجود شعب بانک ملی ایراندر مسکو با نام
«میر بیزینس» اشاره کرد و خاطرنشان ساخت :اعتبار
به خریداران روسی برای خرید کاالهای ایرانی توسط
این شعب بانک ملی نیز راهکاری برای تسهیل تجارت
با روسیه که گامهای اجرایی آن در حال برداشته شدن
است.رضوانی بانک توسعه صادرات ایران را تنها بانکی
دانست کهدر زمینه ارائه اعتبار به خریدار خارجی برای
خرید کاالی ایرانی فعالیت میکند و گفت :مذاکره با
رئیس شعب بانک ملی ایران در روسیه به پایان رسیده
و مقرر شد این اعتبار بادرخواست صادرکنندگان ایرانی
به طرف روسی پرداخت شود.
وی گفت :در تعاریف ادبیات بانکی کشور ،حمایت
تنها در ارائه تسهیالت به صادرکننده دیده میشود
درصورتی که در شیوههای مدرن امروز ،حمایت این
است که به خریدار ،تسهیالت خرید کاالی ایرانی داده
شود؛ بانک توسعه صادرات از  11سال پیش این کار را
انجاممیدهد.
وی با بیان اینکه اعتبار خریدار با بانک میر بیزینس
تعیین میشود ،افزود :در حقیقت خریداران روسی که
میخواهند کاالی ایران را به صورت مدتدار خریداری
کنند میتواننداز تسهیالت ایرانی بهره ببرند؛ سیستم
آن نیز اعتبارات اسنادی است.
رضوانی با تاکید بر اینکه برای ارتباط با روسیه،
سیستم بانکی نسبت به صادرکنندگان در مرحله
جلوتری قرار دارد ،گفت 300 :میلیون دالر برای
پرداخت به خریداران روس کاالهای ایرانی نزد بانک
توسعه صادرات سپرده گذاری شده است.
رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه
صادرات ایران افزود :این درحالی است که بازرگانان
ایرانی هنوز آشنایی با بازار روسیه ندارند و ادبیات
صادرات به روسیه را نمیدانند زیرا بازار این کشور با
سایر نقاط جهان تفاوتدارد.
کارشناس بانک توسعه صادرات با تاکید بر اینکه عقب
ماندن ایران از جهان به واسطه تحریمها نیاز به تجدید
نظر در ساختارهای صادراتی را دو چندان کرده است
افزود :صادرات به روسیه نیازمند ایجاد ادبیات جدید
در اتاق بازرگانی و شرکتهایی است که توانایی الزم
را داشته و دارای ظرفیت الزم برای ارسال منظم کاال
با کیفیت مناسب و در زمان مشخص و حمل و نقل
مناسبباشند.

آن به زوج های جوان مشمولیت دهک های درآمدی به ویژه درآمدهای پایین را کاهش می
دهد و اگرچه نمی توان درصدی معین برای متقاضیانی که در این طرح مشمول می شوند
را تعیین کرد اما باید گفتدرصد زیادی از متقاضیان واقعی مسکن را پوشش نمیدهد.
اما چگنی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به هدفگذاریهای دیگر
وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن و
همچنین افزایش زمان بازپرداخت اقساط ،گفته است:دستیابی به این اهداف به افزایش سطح
توانمندی و توانپذیری خانوارها میانجامد و گروههای بیشتری میتوانند متقاضیدریافت
تسهیالت مسکن شوند؛ به این معنا که با افزایش زمان بازپرداخت اقساط و کاهش نرخ سود
تسهیالت ،مبلغ اقساط پرداختی از سوی خانوادهها کاهش مییابد ودامنهدهکهای توانمند
در بازپرداخت اقساط ،بیشتر میشود.
وی با تأکید بر لزوم مهیاسازی زمینه اقتصاد قدرتمند در فضای اقتصاد کالن کشور برای
دستیابی بهدو هدف مذکور بهدلیلدر همآمیختگی اقتصاد کالن و خانواردر بخش مسکن،
ادامه داد :با این حال در تالشیم تا گام به گام در آینده نزدیک ،هم نرخ سود تسهیالت کاهش
یابد و هم زمان بازپرداخت اقساط طوالنیتر شود.
چگنیدر پاسخ به پرسشیدرباره احتمال مخالفت بانک مرکزی با افزایش زمان بازپرداخت
اقساط تسهیالت مسکن بانک مسکن به دلیل احتمال ضربه خوردن مناسبتهای بین
بانکها ،تصریح کرد :ممکن است در ابتدای اجرای این طرح ،مدت زمان بازپرداخت اقساط
همین  ۱۲سال فعلی باقی بماند؛ اما در ادامه اجرای آن تالش میشود تا دوره زمانی اقساط
بیشتر شود چرا که در مصوبه شورای پول و اعتبار گفته شده که از محل مصارف و منابع
بانکها میبایست منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح ،تأمین شود؛ اگر بانکها با گشایشی
که در اقتصاد کالن کشور در سال آینده ایجاد میشود بتوانند افزایش سرمایه بدهند ،امکان
اجرای این طرح در سایر بانکها همزمان با کاهش نرخ سود تسهیالت و افزایش زمان
بازپرداخت اقساط وجود دارد .البته اگر بتوانیم این افزایش را در حد  ۲تا  ۳سال عملیاتی
کنیم ،باز هم تا حدود زیادی از مبلغ اقساط کاهش مییابد .بازار مسکن نیاز به این افزایش
زمان بازپرداخت اقساط دارد.
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فدراسیون فوتبال را «ثبت» نکردهایم و به فیفا هم نگفتهایم

کفاشیان:صالحنباشددرانتخاباتشرکتنمیکنم

رئیس فدراسیون فوتبال از وجود تأییدیه کتبی اساسنامه این
فدراسیون از سوی هیئتدولت ابراز بیاطالعی کرد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم ،علی کفاشیان در
خصوصداستان اساسنامه فدراسیون فوتبال و اینکه گفته میشوددر
سال 86و کمیته انتقالی این فدراسیون هیئتدولت باید اساسنامه را
تأیید میکرد که این اتفاق رخ نداده ،گفت :در سال  86وقتی کمیته
انتقالی تشکیل شد و سه نفر از سوی وزارت ورزش و جوانان یعنی
سازمان تربیت بدنی وقت و سه نفر از طرف فیفا مشخص شدند ،این
اساسنامه حدود یک سال و یک سال و نیم مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
وی اضافه کرد :در نهایت اساسنامه توافقی مشترکی دیده شد که
با قوانین فیفا و قوانین ملی و داخلی ما منطبق بود .آن زمان که
علیآبادی رئیس سازمان تربیت بدنی بود اساسنامه را به هیئت دولت
برد و تأییدیه را گرفتند .حتی مصاحبههای آن زمان موجود است
که دبیر هیئت دولت و معاون اول هم مصاحبه کرده و گفتند که
اساسنامه به تأیید هیئتدولت رسیده است.
کفاشیان در واکنش به این مسئله که فقط در این باره خبر و
مصاحبه وجود دارد و آیا تأییدیه کتبی موجود است یا خیر ،گفت:
در این خصوص با کیومرث هاشمی که آن زمان سرپرست فدراسیون
فوتبال بود صحبت کردم و به من اعالم شد که اساسنامه تأیید شده
است.
وی درباره اینکه آیا تأییدیه کتبی از سوی هیئت دولت برای
اساسنامه وجود دارد یا نه ،عنوان کرد :اینکه تأییدیه کتبی وجود دارد
یا نه ،نمیدانم اما پیگیری خواهیم کرد تا تأییدیه کتبی آن را هم
داشتهباشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به این مسئله که دولت تغییر
کرده و شاید ایندولت اعالم کند تأییدیه کتبی نبوده ودر این شرایط
اساسنامه باید به سال  81برگردد و فدراسیون فوتبال با این اساسنامه
کار خود را پیش ببرد ،گفت :برگشتن به اساسنامه سال  81که مورد
قبول نیست .وقتی تأییدیه دولت بوده ،اینکه دولت عوض شود یا
نه ،فرقی به حال ما ندارد .ما با اساسنامه تأیید شده  8سال است
فدراسیون را اداره کردیم ،به گونهای که این اساسنامه مورد تأیید
مجمع فدراسیون و فیفا بوده ودر اصل تعلیق فوتبال ما به خاطر همان
اساسنامه قبلی بود .اکنون بازگشت به همان اساسنامه امکانپذیر
نیست .مجمع این اساسنامه را پذیرفت و آن زمان به تأیید دولت هم
رسید و اکنون نیازی به تغییر نیست.
کفاشیان که با رادیو ورزش صحبت میکرد ،در خصوص اینکه اگر

این اتفاق رخ نداده باشد و تأییدیه هیئت دولت وجود نداشته باشد چه
اتفاقی رخ میدهد ،اظهار داشت :اتفاق خاصی نمیافتد .اساسنامه را
مجمع فدراسیون فوتبال و فیفا پذیرفتهاند و نیاز به تأییددولت ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال که در مجمع قبلی فدراسیون فوتبال
قرار بود اساسنامه با تغییراتی مواجه شود و مقابل آن گرفته شد و گویا
دوباره قرار است اصالحات صورت بگیرد ،تصریح کرد :میخواستیم
در مجمع قبلی اصالحات را برای مجمع بیاوریم ،روی تصمیم خود
مصمم بودیم و اصالحات خوبی هم صورت گرفته بود ،اما همان زمان
از فیفا نامهای آمد که در اساسنامه پایهای فیفا اصالحاتی صورت
گرفته است.دگرگونیهاییدر اساسنامه فیفا به وجود آمد ودر مجمع
قبلی هم این اساسنامه به تصویب رسید .حاال همان اصالحات را ما
باید در اساسنامه به وجود بیاوریم که برای این کار گروهی را تشکیل
دادهایم .این گروه اصالحات اساسنامه فیفا را نگاه میکنند ودر مجمع
سالیانه آینده فدراسیون که مهر یا آبانماه  95است برای تأیید به
اعضا داده میشود.
رئیس فدراسیون فوتبالدر واکنش به این صحبت که آیا تغییرات
اساسنامه به مجمع انتخاباتی نخواهد رسید ،تأکید کرد :خیر؛ محمع

انتخاباتیفقطبرایانتخاباتاستوسایرمسائلبایدبهمجمعسالیانه
برود.
کفاشیان با اشاره به تغییرات اساسنامه افزود :اساسنامه فیفا و
 AFCهر سال تغییراتیدارد که مجمع این تغییرات را میبیند و نظر
میدهد.مشکلیبرایتغییراتنیست.حاالنمیدانمداستاناساسنامه
و تأییدیه آن ،اصالحیههای آن ،بندها و مسائل مربوط به من ،چرا باید
در زمان انتخابات پیش کشیده شود.
وی در واکنش به این مسئله که این مسائل به این دلیل پیش
کشیده شده ،چون خودش در آستانه انتخابات دست به تغییرات
اساسنامه زد و حتی سن رئیس فدراسیون را در اساسنامه باال بردند،
گفت :این موضوع ربطی به من نداشت و به لحاظ سنی مشکلی برای
حضور در انتخابات ندارم .اصالحات فیفا را در اساسنامه خواهیم آورد
که حتی ما اینکه رئیس فدراسیون چند دوره باشد را از اساسنامه
برداشته بودیم و حاال فیفا بندی آورده که رئیس سه دوره بیشتر
نمیتواند ریاست کند که اکنون ما هم باید این بند را به اساسنامه
اضافه کنیم .مشکلی هم از این بابت نداریم و باید اصالحات فیفا را
در اساسنامه بگنجانیم که البته با قوانینداخلی ما هم منطبق باشد.

کفاشیان درباره صحبتهای رضا حسنیخو ،مدیرکل حراست
وزارش ورزشوجوانان که گفته تأیید صالحیت نامزدهای فدراسیون
فوتبالدو مرحلهای بوده و به لحاظ امنیتی هم نامزدها باید مورد تأیید
قرار بگیرند ،یادآور شد :همینطور است و او کام ً
ال درست میگوید.
ما یک کمیته تشخیص صالحیت در فدراسیون فوتبال داریم که
این کمیته اسناد و مدارک نامزدها را تطبیق میدهند ،اساسنامه
و دستورالعملها را با شرایط نامزدها تطابق میدهند ،اما به لحاظ
اخالقی و امنیتی این کمیته نمیتواند کاری کند .این کار توسط
حراست وزارت ورزش و اینگونه نهادها صورت میگیرد .نه فقط
رئیس ،بلکه تمام پستهای حساس فدراسیون فوتبال که زیاد هم
هستند،بایدتأییدصالحیتشوند.
وی افزود :تأیید نامزدها به لحاظ امنیتی و اخالقی یک روال قانونی
است و در صالحیت ما هم نیست ،بلکه نهادهای امنیتی کشور باید
این کار را انجام دهند .حاال باید دید چه کسی صالحیت میگیرد و
چه اتفاقی رخ میدهد.
کفاشیان در خصوص اینکه در حال حاضر فدراسیون فوتبال جزو
کدام «»NGOها (نهاد غیردولتی رسمی) محسوب میشود و فعالیت
این فدراسیون به چه شکل است ،گفت :اسناد و مدارک فدراسیون
را تهیه کردهایم ،اما هنوز آن را به ثبت نرساندهایم .ما سازمان لیگ
را به عنوان یک شرکت خصوصی ثبت کردهایم و این موضوع را در
خصوص فدراسیون فوتبال هم باید حل کنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به این مسئله که آیا فیفا
مشکلی بابت ثبت نشدن این فدراسیون ندارد ،تأکید کرد :آنها کاری
به این مسائل ندارند و ما هم اص ً
ال به فیفا این موضوع را اطالع ندادهایم.
این مربوط به قوانین داخلی خودمان است که باید آن را حل کنیم.
کفاشیان در پاسخ به این سؤال که آیا فدراسیونی که ثبت نشده
تاکنون غیرقانونی فعالیت میکرده یا نه ،گفت :ما کارمان را انجام دادیم
و کار قانونی هم پیش رفته است .این کارها تشریفات اداری است که
تاکنون وقت نداشتیم آن را انجامدهیم.
وی در خصوص آخرین تصمیمش برای حضور در انتخابات
فدراسیون فوتبال اظهارداشت:در این خصوص باید فکر کنم و ببینم
صالح چیست .اگر صالح باشد شرکت میکنم و اگر نه ،شرکت
نمیکنم.
رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به این مسئله که فردی
تیزهوش است و حاال که بحث سه دورهای بودن رئیس فدراسیون را
هم پیش کشیده شاید قصد حضوردوبارهدر این فدراسیون راداشته
باشد ،گفت :ببینیم چه میشود.

پرسپولیس یک  -تراکتورسازی یک

از کسب سهمیه آسیایی تا سقوط نکردن به لیگ پایینتر؛

چه کسی مقصر وضعیت فعلی ملوان است؟
شکست ملوان مقابل پدیده موجب نزدیکی بیش از حد این تیم به منطقه سقوط
شده و هواداران و دوستداران این تیم که ابتدای فصل امید زیادی به کسب سهمیه
آسیاییداشتند ،این روزها نگران سقوط این تیم به لیگ پایینتر هستند.
به گزارش ایسنا ،ملوان در هفته بیست و دوم لیگبرتر هم در مشهد مقابل پدیده
شکست خورد تا این تیم تنها یک امتیاز با منطقه خطر فاصله داشته باشد؛ ملوانی که
در ابتدای فصل برای کسب سهمیه آسیایی بسته شد یا حداقل این طور نمود میکرد.
حال وضع عوض شده و مانند فصل گذشته هفته های پایانی لیگبرتر برای ملوان
حکم فینال را دارند.
البته شرایط فعلی ملوان تا حدودی بهتر از فصل گذشته است و این تیم میتواند
سرنوشتش را خودش رقم بزند اما چرا باید تیمی که از بازیکنان خوبی مانندپژمان
نوری ،جالل رافخایی ،مازیار زارع ،عزت الله پورقاز ،محمدحسین کنعانیزادگان و ...
بهره میبرد و حتی در نیمفصل نخست آرش افشین و فرزاد حاتمی را هم در اختیار
داشته ،چنین وضعیداشته باشد.
ناگفته نماند که نتایج فعلی ملوان موجب کنارهگیری حمید استیلی از هدایت این
تیم شد و چند هفته از وعده مسئوالن ملوان برای انتخاب سرمربی میگذرد .برای
یافتن جواب مشکالت این تیم ریشهدار و مردمی میتوان در چند زمنیه مختلف
جستجو کرد.
*مشکالتمالی
مشکالت مالی برای تیمی مانند ملوان غریبه نیست .تقریبا فصلی وجود ندارد که
ملوان از کمبود منابع مالی رنج نبرد اما در نبود اسپناسر مالی و شکست در واگذاری تیم
به بخش خصوصی این وضع بغرنجتر هم شد و بازیکنان در روزهایی از سال تمرینات
را تحریم کردند .حتی حمید استیلی که چند هفته قبل از هدایت ملوان کنارهگیری
کرد همواره معتقد بود که اگر مشکالت مالی برطرف شود بازیکنان این تیم هم با
انگیزهتر بازی میکنند.
در چنین شرایطی چند بازیکن تاثیرگذار ملوان از جمله فرزاد حاتمی و سرگئی
پاشنکو این تیم را رها کردند و به تیمهای دیگری پیوستند و ملوان هم هیچ گاه
نتوانست جایگزین مناسبی برای آنها پیدا کند.
در فصل گذشته یکی از کلیدیترین دالیل موفقیت ملون در هفتههای پایانی،
پرداخت مطالبات بازیکنان و پاداشهایی بود که باشگاه برای تیم در نظر گرفت .شاید
این راهکار هنوز هم برای ملوان که شانس زیادی در میان تیمهای پایین جدولی برای
بقا در لیگبرتر دارد ،موثر واقع شود.
*مصدومیت
هفتهای از لیگبرتر را نمیتوان پیدا کرد که ملوان بازیکن مصدومی نداشته باشد.
پس از آغاز دیر هنگام تمرینات ملوان در ابتدی فصل ،بازیکنان این تیم یکی پس از
دیگری دچار مصدومیت شدند تا این که در بازی برگشت با صبای قم ،حمید استیلی
عمال مهاجمی نداشته باشد.
البته در نیمفصل دوم و با تعطیلی لیگ این شرایط تا حدودی بهتر شد و بازیکنان
این تیم کمتر دچار مصدومیت شدند اما نیم فصل نخست برای از دست رفتن تعداد
باالیی از امتیازات کافی بود.
*اشتباهات داوری
مهمترین بخش از دالیل عدم موفقیت ملوان از نگاه مربیان و مسئوالن این تیم
اشتباهات داوری است .آنها در هفتههای گذشته و تقریبا در هر بازی با اشتباه داوران
مواجه شدهاند و امتیازهای زیادی را هم از دست دادند.
*تغییرسرمربی
دو هفته مانده به شروع لیگبرتر ،امیر قلعهنویی با اصرار نامزد مالکیت ملوان به این
تیم آمد  -هر چند نامزد نامبرده حضور قلعهنویی در ملوان را ندید و به سرعت تمرینات
این تیم را آغاز کرد .شرط قلعهنویی برای هدایت ملوان تزریق منابع مالی به تیم بود اما
هیچگاه این عمر محقق نشد تا قلعهنویی پس از حدود یک ماه از ملوان برود.
حمید استیلی گزینه دوم ملوان برای هدایت این تیم بود و ثبات بیشتری از
قلعهنویی داشت .شروع خوب استیلی در ملوان دوام نداشت و پس از گذشت ده هفته
بدشانسیهای استیلی با ملوان آغاز شد تا استیلی هم مقابل این اتفاقات طاقت نیاورد
و استعفای خود را به هیاتمدیره بدهد.
پس از کنارهگیری استیلی هم هنوز سرمربی این تیم انتخاب شده و محمد قدیر
بحری،دستیار استیلی این تیم را هدایت میکند .البته ملوانیها ازدو هفته پیش مذاکره
خود را با محمد احمدزاده و فرهاد پورغالمی آغاز کردهاند اما به نتیجه نرسیدهاند.
شاید با کنار هم گذاشتن پازلهای ناکامی ملوان و تعجیل مسئوالن این تیم ،فصل
آینده هم ملوان جزو تیمهای لیگبرتری باشد و یک باردیگر هواداران پر جنب و جوش
این تیم در ورزشگاهها حاضر شوند.

درگیری ،نارنجک و دیگر هیچ!

دیدار تیمهای پرسپولیس و تراکتورسازیدر هفته بیستودوم لیگ برتر فوتبال با تساوی
به پایان رسید.
پرسپولیس در ادامه دیدارهای هفته بیستودوم لیگ برتر فوتبال از ساعت  17:30روز
(یکشنبه) در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتورسازی تبریز بود که این دیدار با تساوی یک
 یک به پایان رسید.گلهای این دیدار را رامین رضاییان (دقیقه  )13برای پرسپولیس و محمد ایرانپوریان
(دقیقه  )38برای تراکتورسازی به ثمر رساندند.
ترکیب پرسپولیس :سوشا مکانی ،محسن بنگر ،لوکا ماریچ ،محمد انصاری ،رامین
رضاییان ،احمد نوراللهی ،فرشاد احمدزاده ،محسن مسلمان ،امید عالیشاه ،علی علیپور و
مهدی طارمی.
ترکیب تراکتورسازی تبریز :محمدرضا اخباری ،شجاع خلیلزاده ،محمد ایرانپوریان،
الکساندر کارلوس ،سینا عشوری ،مهدی کیانی ،بختیار رحمانی ،سروش رفیعی ،آگوستو
سزار ،سعید آقایی و فرزاد حاتمی.
نیمه اول
دقیقه  :4آگوستو سزار از پشت محوطه جریمه شوتی را به سمت دروازه پرسپولیس زد
که سوشا مکانی توپ را در اختیار گرفت .دقیقه  :6علی علیپور در محوطه جریمه پاس
بسیار خوبی دریافت کرد که شوت او تبدیل به گل شد ،اما پیش از گل شدن توپ پرچم
کمک داور به نشانه آفساید باال رفته بود.
دقیقه  :11ضدحمله برای پرسپولیسیها با سه بازیکن در نهایت یک ارسال به همراه
داشت کهدر محوطه جریمه به مهدی طارمی رسید ،اما این مهاجم با کنترل توپ موقعیت
را از دست داد و توپ راهی کرنر شد.
دقیقه  :13فرشاد احمدزاده در محوطه جریمه تراکتورسازی با یک حرکت بدن و دریبل
مدافع مستقیم خود چهار بازیکن سفیدپوش تیم تبریزی را محو کرد و با یک پاس در عرض
موقعیت بسیار مناسبی را در اختیار رامین رضاییان قرار داد ،این بازیکن هم ضربهاش را با
دقت وارد دروازه محمدرضا اخباری کرد.
دقیقه  :16ارسال خوبی که روی دروازه تراکتورسازی شد ،نزدیک بود به گل دوم
پرسپولیس تبدیل شود ،اما محمدرضا اخباری توپ را راهی کرنر کرد .این کرنر توسط
مسلمان روی تیر دوم ارسال شد که ضربه سر محسن بنگر از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقه  :20ارسال سروش رفیعی از روی ضربه ایستگاهی در داخل محوطه جریمه
پرسپولیس موقعیت خوبی را برای سعید آقایی ایجاد کرد که سوشا مکانی موفق به مهار
توپ شد.
دقیقه  :27رامین رضاییان کرنر سمت راست پرسپولیس را به خوبی روی تیر اول ارسال

کرد که محمدرضا اخباری توانست ضربه سر علیپور را مهار کند.
دقیقه  :37حرکت خوب سروش رفیعی پشت خط دفاعی پرسپولیس و پاس در عمق او
برای آگوستو موقعیت خوبی برای تراکتورسازی ایجاد کرد ،اما این بازیکن پیش از رسیدن
به محوطه جریمه توسط رامین رضاییان متوقف شد .تورج حقوردی ،داور مسابقه هم
رضاییان را با کارت زرد جریمه کرد.
دقیقه  :38ضربه ایستگاهی از موقعیتی بسیار مناسب برای تراکتورسازی توسط بختیار
رحمانی به خوبی نواخته شد کهدفع ناقص سوشا مکانی را به همراهداشت تا توپ برگشتی
را محمد ایرانپوریان به زیر طاق دروازه پرسپولیس بکوبد و گل تساوی به ثمر برسد.
نیمهدوم
دقیقه  :47آگوستو سزار به دلیل خطایی که در میانه میدان انجام داد از داور کارت زرد
گرفت.
دقیقه  :49هند محمد ایرانپوریان توسط داور مسابقه اعالم شد که این بازیکن به بازی
ادامه داد .در ادامه محسن بنگر تکل خشن و بلندی روی پای ایرانپوریان انجام داد که
شدت تکل او بازی را به خشونت کشاند .سینا عشوری با محسن بنگر درگیر شد که پس از
پایان جنجالها داور عشوری و بنگر را با کارت زرد جریمه کرد.
دقیقه  :54شجاع خلیلزاده پس از خطا روی بازیکنان پرسپولیس ،درگیری با بازیکنان
این تیم و اعتراض به تصمیم داور بازیکن بعدی بود که با کارت زرد حقوردی مواجه شد.
دقیقه  :59ارسال خوب امید عالیشاه با ضربه سر خوب فرشاد احمدزاده همراه شد که
محمدرضا اخباری با واکنشی بسیار مناسب توپ را با دست مخالف دفع کرد.
دقیقه  :59حمله پرسپولیس ادامه داشت تا اینکه نوراللهی در سمت چپ توپ را به
عالیشاه رساند .این بازیکن هم به جای ارسال توپ به قصد گلزنی توپ را به سمت دروازه زد
که این بار هم اخباری موفق بود و به خوبی مانع باز شدن دروازهاش شد.
دقیقه  :66آگوستو سزار از ترکیب تراکتورسازی خارج شد و شاهین ثاقبی جای او را
گرفت.
دقیقه  :72میالد کمندانیدر ترکیب پرسپولیس جایگزین امید عالیشاه شد.
دقیقه  :79احمد نوراللهی از فاصلهای دور شوتی را روانه دروازه تراکتورسازی کرد که
اخباری توپ را به آغوش کشید.
دقیقه  :83مهرداد کفشگری جای محسن مسلمان را در ترکیب پرسپولیس گرفت.
دقیقه  :86ایوب کالنتری دومین تعویض امیر قلعهنویی بود که جای سروش رفیعی
وارد زمین شد.
دقیقه  :90بختیار رحمانی از پشت محوطه جریمه با سوشا مکانی تک به تک شد که
قصد داشت با ضربه چیپ دروازه این دروازهبان را باز کند که سوشا موفق بود .در برگشت
توپ به ایوب کالنتری رسید که این بازیکن میتوانست دروازه بدون دروازهبان پرسپولیس
را باز کند ،اما رضاییان در آستانه باز شدن دروازه توپ را دور کرد.
دقیقه  :90+4کمندانی از سمت راست حملهای را روی دروازه تراکتورسازی انجام داد که
پاس او پیش از رسیدن به مهدی طارمی توسط مدافعان تراکتورسازی دور شد.
دقیقه  :90+5مهدی طارمی به دلیل تمارض برای گرفتن پنالتی از داور بازی کارت زرد
دریافت کرد.
با این تساوی پرسپولیس  36امتیازی شد تا فاصلهاش با استقالل صدرنشین به شش
امتیاز برسد و تراکتورسازی هم به امتیاز  32رسید .این امتیازات باعث شد این دو تیم در
هفتههای رو به پایان لیگ فاصلهشان با صدر جدول زیاد شده و مسلماً شانسشان برای
قهرمانی کمتر شود.
اعتراض هواداران پرسپولیس به قلعهنویی و باز هم پرتاب نارنجک
در جریاندیدار پرسپولیس  -تراکتورسازی ،هواداران پرسپولیس به سرمربی تراکتورسازی
اعتراض کردند.
در حالی دیدار پرسپولیس  -تراکتورسازی به اواخر خود رسیده بود ،علی کریمی ورزشگاه
را ترک کرد * .هر زمان که بازیکنان تراکتورسازی روی زمین میافتادند ،با اعتراض هواداران
پرسپولیس روبهرو میشد و آنها شعار «امیر ضد فوتبال» سر دادند.
* هواداران پرسپولیس و تراکتورسازی بارها علیه یکدیگر شعار میدادند.
* دقیقه  95بار دیگر نارنجکی از سوی هواداران پرتاب شد.

سپاهان  -2صبا 2؛

جنگ بینتیجه استیماچ و دایی

دو و میدانی معلوالن  -قهرمانی آسیا و اقیانوسیه؛

جوکارپرچمدارکاروانایراندرافتتاحیهرقابتها

در مراسم افتتاحیه رقابت های قهرمانی
دوو میدانی آسیا و اقیانوسیه ،جوکار به
عنوان پرچم دار کاروان ایران معرفی شد.
علی اصغر هادی زاده ،سرپرست
کاروان اعزامی ،در این خصوص گفت:
مراسم افتتاحیه شبگذشته ساعت  ۲۰به
وقت محلی برگزار شد و عبدالرضا جوکار،
از ملی پوشان صاحبنام تیم دو و میدانی
به عنوان پرچمدار در این مراسم بود .وی
افزود :مسابقات هر روز از ساعت  ۱۶به
وقت محلی آغاز می شود و طی روزهای
گذشته ملی پوشان کاروان ایران تمرینات
خود را انجام داده اند و با آمادگی کامل به مسابقات می روند .تیم ملی دو و میدانی با
 ۳۰ورزشکار در رقابت های قهرمانی دو و میدانی آسیا و اقیانوسیه حضور یافته است.
این مسابقات از  ۱۷تا  ۲۲اسفند ماه به میزبانی کشور امارات برپاست.

تهران  -ایرنا  -تیم فوتبال سپاهان اصفهان که با مربی
کروات خود هنوز نتوانسته در رقابت های لیگ برتر فوتبال
صاحب پیروزی شود ،در دیدار مقابل صبای قم با تساوی
متوقف شد.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان عصر روز (یکشنبه) از ساعت
 17و  30دقیقه در ورزشگاه فوالد شهر اصفهان در هفته
بیست و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران ،میزبان
صبا قم بود.
در پایان این دیدار شاگردان ایگور استیماچ سرمربی
سپاهان با گل های حسین فاضلی و لوسیانوپریرا مقابل گل
های فرشید باقری و فرید بهزاد کریمی از صبا دو بر دو
مساوی شدند و با  26امتیاز همچنان در جایگاه یازدهم
جدول باقی ماندند .شاگردان علی دایی نیز با  31امتیاز

جایگاه نهم خود را در جدول حفظ کردند.
استیماچ سرمربی کروات سپاهان از زمان حضور خود
در این تیم موفق به کسب پیروزی نشده و در سه دیدار
گذشته خود در لیگ برتر فوتبال نیز همراه با این تیم
شکست خورده است.
دو تیم بعد از سوت محسن ترکی ،قاضی این دیدار شروع
طوفانی داشتند به طوری که در فاصله  11دقیقه ابتدایی
این رقابت ،سه بار دروازه دو تیم فرو ریخت.
حسین فاضلی و لوسیانوپریرا به ترتیب در دقایق  5و 7
دروازه حامد لک سنگربان صبا را باز کردند ،اما شاگردان
علی دایی  4دقیقه بعد از دریافت  2گل ،از سوی فرشید
باقری در دقیقه 11یکی از گل های خورده را جبران کردند.
بازیکنان سپاهان که اشتهای گل زدن را از ابتدای این

دیدار نشان داده بودند تا دقیقه  30حمالتی را نیز در
محوطه  18قدم صبا طراحی کردند ،اما موفق به باز کردن
دروازه حامد لک نشدند.
 15دقیقه پایان نیمه نخست با حمالت شاگردان دایی
همراه بود .حتی در دقیقه  33فرید کریمی صاحب یک
موقعیت تک به تک شد اما توپ را به دیرک دروازه رحمان
احمدی سنگربان سپاهان زد تا دو تیم با همین نتیجه به
رختکن بروند .در نیمه دوم بر خالف جریان بازی که زرد
پوشان صاحب موقعیت های خوبی بر روی دروازه حامد
لک سنگربان صبا شده بودند ،فرید کریمی در دقیقه  58به
مانند نیمه نخست با پاس باقری توانستدر موقعیت تک به
تک با رحمان احمدی گلر سپاهان قرار گیرد تا این فرصت
را این بار به گل تبدیل کند .در دقیقه  66رسول نوید کیا
شوت محکی را به زیر طاق دروازه حامد لک زد که با خوش
شانسی بازیکنان صبا وارددروازه نشد .حمالت بازیکنان صبا
نیز در اواخر وقت قانونی این دیدار بی ثمر بود تا هر دو تیم
به کسب نتیجه تساوی رضایتدهند.
** ترکیب سپاهان اصفهان:
رحمان احمدی ،لئوناردو پادووانی ،عبدالله کرمی ،محمد
روشندل ،سعید قائدی فر ،علی کریمی ،حسین پاپی ،رسول
نویدکیا ،محمدرضا خلعتبری ( -76امین جهان عالیان)،
حسین فاضلی و لوسیانو پریرا
** ترکیب صبای قم:
حامد لک ،فیلیپه ماچادو ،امیرحسین صادقی ،مسعود
حق جو ( -72داوود بهادری) ،محمد امین آرام طبع ،فرشید
باقری ،اکبر صادقی ،ابوالفضل ابراهیمی ،پیام صادقیان(-63
کریم اسالمی) ،فرید بهزادی کریمی و محمد قاضی

اتفاق بدی که روز جمعه افتاد؛

فریبی که هواداران استقالل خوردند

هواداران تیم فوتبال استقالل درحالی روز جمعه راهی ورزشگاه شدند که امیدوار بودند
بلیتها را براساس وعده باشگاه با قیمت اعالم شده خریداری کنند اما برخالف تصور
آنها خبری از بلیت ارزان نبود!
پس از آنکه در دیدار استقالل برابر گسترش فوالد تبریز هواداران پرتعدادی به
ورزشگاه آمدند ،مسئوالن باشگاه استقالل اعالم کردند به دنبال توافقاتی که با سازمان
لیگ صورت گرفته است از این به بعد هواداران استقالل میتوانند بلیتهای طبقهدوم
را با قیمت هزار تومان خریداری کنند.
اعالم این خبر و تکمیل آن با وعدههایی که به هواداران عضو سامانه پیامکی امکانات
ویژه میداد ،باعث شد نسبت بهدیدارهای طول فصل آبیها تماشاگران بیشتری راهی
ورزشگاه آزادی شوند اما در کمال تعجب دیدند که همه قولهایی که داده شده بود
بی اساس بود و نه از بلیت ارزان قیمت خبری بود و نه سامانه پیامکی برایشان کاری
کرده بود.
برخی از این هواداران در تماس با گروه ورزشی خبرگزاری مهر از تغیییر نکردن
قیمت بلیتهای طبقه دوم خبر دادند و از بدقولی باشگاه استقالل گالیه داشتند.
ظاهرا سامانه پیامکی این باشگاه هم وعده توخالی به هواداران داده و نتوانسته به
تعهداتش عمل کند.
حاال پرسـش این اسـت؛ هواداری که اینهمه سـال تیمش را دوسـت داشـته و با
وجـود همـه اشـکالها همچنـان برای تشـویق تیمـش به ورزشـگاه میآیـد تا کی
و چـه زمانـی چنیـن میکنـد؟ آیـا به فکـر رضایت منـدی این هـواداران هسـتند؟
آیـا تاکنـون شـده که باشـگاهها بـه این فکـر کنند که چـه کننـد اوضاع هـواداران
بهتـر باشـد و احترام بیشـتری ببینند؟ آیا تصور میکنیم این تماشـاگر بـرای ابد با
اینهمه کاسـتی بـه ورزشـگاه میآید؟
انواع و اقسام درآمدزاییها را از این هوادار داشتهاند .مسئوالن باشگاه استقالل و البته
همه فوتبال نتوانسته اند از صدا و سیما پول بگیرند اما از این هوادار با پیامک و کارت
هواداری و  ...پول گرفتهاند.
حاال رفته اند سراغ سامانههای پیامکی که قبل از این بارها امتحان شده و فقط جیب
برخی افراد خاص را پرد کرده و هیچ عایدی برای هواداران و تماشاگران نداشته است.
هیچکس هم نیست به این معضل بزرگ رسیدگی کند که چرا این سامانههای پیامکی
با پرداخت پول هنگفت به تلویزیون فقط تبلیغات میکنند و پولشان را از جیب مردم
در میآورند اما هیچ خدمتی به مردم و عالقمندان به فوتبال ندارند.
چه کسی میرود بررسی کند که وعدهها و قولهایی که این سامانههای پیامکی به
هواداران و تماشاگران میدهند عملی شده و آنها توانسته اند به وعدههایشان عمل
کنند .عالقمندان به فوتبال و مردم باید هوشیار باشند که دام این سامانههای پیامکی
نیفتن .د

انتقاد بیسابقه رئیس کمیته ملی المپیک از وزارت ورزش:

نوکر نیستم

رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به ریشه اختالفات بین این کمیته و وزارت ورزش
گفت :وزارت ورزش ما و فدراسیونها را نامحرم دید و به کمیسیونها نامه نوشت .من
هم سکوت نکردم و پاسخشان را دادم.
اصالح اساسنامههای فدراسیونهای ورزشی و اتفاقاتی که پیرامون فدراسیون
فوتبال رخ داد یکی از محورهای اصلی نشست خبری کیومرثهاشمیرئیس کمیته
ملی المپیک بود که صبح روز یکشنبه در سالن کنفرانسهای خبری کمیته المپیک
برگزار شد.
چرا به معاون رئیس جمهور نامه نوشتید؟
کیومرثهاشمیدر مورد دليل ارسال نامه به معاون اول رئيس جمهور گفت :ورودی
كه نهادهای بين المللیدر مورد اساسنامهداشتند سالی بود كه فوتبال تعليق شد.ديگر
اين شرايط را نداشتيم تا يكسال قبل از المپیک لندن.
هفت بار به وزارت ورزش نامه نوشتیم
وی افزود :آن زمان از طرف كميته بين المللی المپيك تاكيد شد كه هر فدراسيون
بايد اساسنامه مصوب فدراسيون جهانی خود راداشته باشد .وزارت ورزش نشستهايی
برگزار كرد برای رفع برخی ابهامات .شاهرخ شهنازی همدر اين نشستها حضورداشت
اما ديديم در اين رفع ابهامات ،مشكالتی بود به همين دليل  ٧بار به وزارت ورزش نامه
نوشتيم تا جلوی ادامه كار را بگيريم حتی اعالم كردم خودم هم در نشستها باشم اما
اصال توجهی نمی شد .اين شرايطی بود تا اينكه پيش نويس اساسنامه رسانهای شد.
وزارت ورزش نامه محرمانه زده بود
کیومرثهاشمیخاطرنشان کرد :هيات اجرايی كليات اين پيش نويس را تاييد نكرد
اما اينگونه اعالم شد كه اصالحات انحام خواهد شد .اما خبر دادند نامه ای محرمانه از
وزارت ورزش به كميسيونهای مجلس رفته است .در حاليكه ما خواسته بوديم نظر
ما را برای اصالحات بگيرند.
من باید مادام العمر رئیس کمیته باشم
هاشمیخاطرنشان کرد :بعد از این اتفاق ديديم اساسنامه فعلی هم در پيش
نويس رعايت نشده ،مگر من منتخب فدراسيونها نيستم؟ می گويند می خواهند
فدراسيونها را از زير نظر کميته دربياورند .اگر اينطور باشد كه من مادام العمر بايد
رئيس كميته باشم چون رئيس كميته توسط فدراسيونها انتخاب نمیشوند.
دولتی هستم اما نوکر نیستم
هاشمیدر مورد اینکه چرا به معاون اول رئیس جمهور نامه زده است گفت :نامه زدم
چون فدراسيونها و كميته را در مورد اساسنامه فدراسيونها نامحرم ديدم .آيا اشتباه
كردم نامه زدم؟ من  ٢٩سال تجربه مديريت ورزش دارم .من دولتی هستم ولی نوكر
نيستم .اگر حرف ورزش و فدراسیونها را نمی زنم ،اشتباه است؟ چرا دوستان ناراحت
ميشوند؟ اگر من با خبر نمی شدم و يك باره اعالم ميشد مدير كل استان رئيس
مجمع است ،چه ميشد؟ يعنی رئيس فدراسيون زير نظر مدير كل ورزش استان
باشد؛ اين منطقی است؟
تدبیر این نیست که مخفیانه کار کرد
وی افزود :ما خود را جدا از دولت نمی بينيم ،من دولتی و حقوق بگير دولتم اما
قرار نيست همه چيز را بپذيريم ،بايد خرد جمعی و تدبير باشد ،تدبير اين نيست كه
مخفيانه كار كرد ،تدبير اين نيست كه منهاشمی فكر كنم همه چيز را ميدانم.
به فدراسیونها توصیه کردیم سکوت کنند
هاشمیدر ادامهدر مورد اينكه منشا اختالف ميان كميته و وزارت كجاست ،گفت :با
كسی اختالف شخصی ندارم بهترين كار اين است كه بچسبم به صندليم ،خواب راحت
داشته باشم و كاری به هيج اتفاقی نداشته باشم اما مسلمانی اين است؟ بايد مقابل
موضوعی كه آسيب رسان است سكوت كرد؟ البته كه به فدراسيونها توصيه كرديم
سكوت كنند و در اين مورد كار خود را انجام دهند.
گودرزی بازهم توجهی به نامه ما نکرد
رئیس کمیته ملی المپیک در مورد جلسات شورای برون مززی نیز گفت :طبق
آيين نامه شورای برون مرزی بايد سه رئيس فدراسيون در جلسات شورای برون
مرزی باشند اما نيستند .از گودرزی خواستيم به اين موضوع توجهداشته باشد يا اينكه
اساسنامه را اصالح كنند اما توجهی نشده! مكاتبات از اين دست زياد داشتيم.
خادم خواسته هشدار بدهد
هاشمیدر مورد نامه رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی به رئيس جمهور گفت:
خادم را نديدم ،خادم چكيده ورزش است او دغدغه خود را گفته تا كی بايد بيايد پيش
من ،خواسته با ادبيات خودش هشدار را برای نگرانيها روشن كند .خادم آبرويش را
برای کشتی گذاشته است.

علمیوسالمت
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روغن را چگونه نگهداری و مصرف کنیم؟

مدیردفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت میگوید :توجه به اصل تعادلدر مصرف
انواع روغن و چربی و همچنین نحوه نگهداری روغن و غذاهای چرب از اولویتهای
آموزش تغذیهدر سیستم بهداشتی کشور است.
دکتر زهرا عبداللهی میگوید :بیماریهای قلبی و عروقی با کنترل عوامل اصلی خطر از
جمله رعایت برنامه غذایی صحیح ،قابل پیشگیری است ودر این راستا ،توجه به مصرف
روغن و چربی با تاثیر بر کلسترول خون ،چاقی ،فشارخون و سایر عوامل مرتبط از اهمیت
ویژهای برخودار است.
مصرفافراطیروغنممنوع
این متخصص تغذیه تاکید میکند :مردم باید حتی االمکان از مصرف افراطی روغن
پرهیز کنند .مصرف زیاده از حد روغن ،باعث بروز اضافه وزن و چاقی شده و امکان افزایش
کلسترول بد ( ،)LDLافزایش فشارخون و در نتیجه خطر ابتال به امراض قلبی عروقی را
فراهم میکند .به گفته مدیردفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،حداکثر ۲۵-۳۰
درصد انرژیدریافتی روزانه باید از چربیها تامین شود.
خطرات مصرف روغن جامد
عبداللهی میگوید .:روغن جامد هیدروژنه که حاوی اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای
چرب ترانس است ،خطر ابـتـال به امراض قلبی و عروقی را افزایش میدهد بنابراین ،بهتر
است از روغن مایع برای مصارف پخت و پز و ساالد و از روغن مخصوص سرخکردنی برای
مصارف سرخ کردن استفاده کرد .روغن مایع به دلیل اینکه حاوی اسیدهای چرب غیر
اشباع فراوان و فاقد کلسترول است به روغن جامد ارجحیت دارد .او میگوید :استفاده از
حرارتباالهنگامطبخروغنباعثایجادترکیباتشیمیایینامطلوبدرروغــنمیشود.
وقتی غلظت این ترکیبات زیاد باشد روغن کدر ،بدبو و غلیظ میشود.
به گفته عبداالهی ،حرارت ،باعث دود کردن روغن میشود .بنابراین باید روغن با شعله
کم حرارت داده شود و از مصرف مجدد روغن حرارت دیده پرهیز شود.
حتیاالمکان از مصرف غذاهای سرخ کرده خودداری شود و در صورت لزوم تنها از روغن
مخصوص سرخکردنی استفاده شود.روغن مایع مخصوص سرخکردنی در مقابل حرارت
پایدار است .اما این موضوع بدان معنی نیست که از این نوع روغن چندین بار میتوان
برای سرخ کردن استفاده کرد.از روغن مخصوص سرخ کردن حداکثر  ۲-۳بار آن هم نه
با فاصله زمانی طوالنی بلکه حدودا در عرض  ۲۴ساعت میتوان استفاده کرد و پس از
آن باید روغن حرارت دیده را دور ریخت .روغن نباید در هیچ مرحلهای بوی تند داشته
باشد .ظهور بوی نامطبوع نشانه فساد روغن است.روغن مصرفشده نبایددوباره به ظرف
اصلی روغن برگردانیده شود.از مصرف روغنهایی که آثار زنگ زدگی بر روی قوطی آنها
مشاهده میشود خودداری کنید.
نحوهنگهداریروغن
مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت تاکید میکند که برای نگهداری روغن حتما
باید مردم نکات بهداشتی را رعایت کنند .به گفته دکتر عبداللهی ،روغنها و چربیها
ترکیبات فاسد شدنی هستند .به طور کلی وجود رطوبت ،مجاورت با اکسیژن هوا ،آهن و
مس ،حرارت و نور باعث تشدید فساد روغن میشود .بنابراین روغن باید در محل خشک
و خنک و دور از نور و در ظرف درب بسته نگهداری شود و پس از هر بار مصرف روغن
درب ظرف محکم بسته شود .مدیردفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت خاطرنشان میکند:
بستهبندی روغن باید حتیاالمکاندر ظروف غیرقابل نفوذ به نور و محکم و بیعیب باشد.
نحوه نگهداری روغن در فروشگاهها مهم است .ظروف نگهداری روغن در صورتی که
شفاف باشد باید به دور از نــور و در محل خنک نگهداشته شود.
از نگهداری و چیدن روغنهای مایع با بستهبندی شفافدر پشت شیشه فروشگاهها که
موجب فساد روغن مایع میشود باید خودداری شود.
نگهداری صحیح روغن غنی شده با ویتامینهای Aو Dبرای حفظ ویتامینهای موجود
در آن بسیار مهم است .روغن غنی شده بایددر بسته بندی بطری کدر و یا قوطیهای
فلزی عرضه شود .این نوع روغن حساستر از روغنهای معمولی است و نباید تحتدرجه
حرارت باال قرار بگیرد .توجه به مشخصات روغن که بر روی برچسب بسته بندی آن ذکر
شده است ،از جمله نام و نوع فرآورده ،شماره پروانه ساخت ،نام کارخانه ،شرایط نگهداری
و مصرف ،تاریخ تولید و انقضاء ضروری است.
او می گوید :بر اساسدستورالعمل اداره کل نظارت برمواد غذایی وزارت بهداشت،درمان
و آموزش پزشـکی از ابــتـدای ســـال  ۱۳۸۳انواع روغنهای نباتی جامد باید دارای
برچسبی باشند که میزان اسید چرب اشباع و اسید چرب ترانس بر روی آن درج شده
باشد.روغنهای جامد یا نیمه جامدی که حاوی کمترین مقدار اسید چرب اشباع و اسید
چرب ترانس باشند برای استفاده سالمتر هستند.در مورد روغن غنیشده با ویتامینهای
 Aو  Dتوجه به درج نوع و مقادیر ویتامین روی برچسب ضروری است.

بوهوایی
کدام قسمتهای جهان به تغییرات آ 
حساسترند؟

قسمتهای مختلفدنیا به تغییرات آبوهوایی واکنشهای خاصیدارند.
به گزارش ایسنا اکنون دانشمندان با استفاده از ماهوارهها نقشه مکانهای حساس به
تغییرات آبوهوایی رادر مقیاس جهانی ارائه کردند.
یکی از محققان این تحقیق "آلیستر سدون" نام دارد .وی در این باره معتقد است :بر
اساس اطالعات جمعآوری شده به مدت بیش از  14سال از ماهوارهها نقاط حساس به
تغییرات آبوهوایی شناسایی شدند.در آخرین تحقیقات ،محققان تحریک تولیدات گیاهی
ماهیانه را بررسی کردند و آن را شاخص حساسیت پوشش گیاهی نامیدند .آنان حساسیت
اکوسیستمهای مختلف رادر کوتاه مدت با ناهنجاریهای ناشی از آن بررسی کردند.
وی در ادامه افزود :ما نواحی حساس بومی با حساسیت باال به تغییرات آبوهوایی را در
نواحی قطب شمال ،کمربند جنگلی شمالی ،جنگلهای استوایی ،مناطق کوهستانی سراسر
جهان ،جلگه و نواحی چمنزار آسیای مرکزی ،شمال و جنوب امریکا ،جنگلهای جنوب
امریکا و نواحی شرقی استرالیا را شناسایی کردیم.این نتایج به ارزیابیهای واکنش به تغییرات
اکوسیستمهای تغییرات آبوهوایی کمک خواهد کرد و به محققان اجازه ادامه کنترل
تغییرات آبوهواییدر مناطق مختلفدنیا را میدهد.

خوشمزههایضدسرطان

یک رژیم غذایی سالم نمیتواند معجزه کند ،اما
پژوهشهای جدید نشان میدهند که تغذیه نقش بسزایی
در پیشگیری از سرطان سینهدارد .مطالعات محققاندانشگاه
کالیفرنیا و مرکز پیشگیری از سرطاندر بیمارستاندانشگاه
منچستر نشان میدهد که مصرف میوه و سبزیجات و غذاهای
کمکربوهیدرات به پیشگیری از سرطان سینه کمک کرده و از
عوددوباره آن جلوگیری میکند.
درواقع ،نقش رژیم غذایی در پیشگیری از سرطان سینه از
برنامههای کنترل وزن نیز پررنگتر است ،بهطوری که گفته
میشود زنانی که اضافهوزندارند150 ،دقیقهدر هفته ورزش
میکنند و میوه و سبزیجات میخورند،در مقایسه با زنانی که
وزن طبیعیدارند اما به لحاظ جسمی فعال نیستند ،کمتر به
سرطان سینه مبتال میشوند .به توصیه این مرکز ،زنان باید از
یک برنامه غذایی مشخص پیروی کنند تا احتمال ابتالی خود
به سرطان را کاهشدهند .مواد غذایی کهدر این مقاله به آنها
اشاره کردهایم به ترویج سالمت سینه در زنان کمک کرده و
سیستم ایمنی بدن آنها را تقویت میکند.
ادویه کاری؛ یک ضدسرطان واقعی!
مادهای که باعث رنگ زرد ادویه کاری میشود ،حاوی یک
ماده شیمیایی است که کورکومین نامیده میشود .مطالعات
آزمایشگاهی با استفاده از مکمل کورکومین نشان دادهاند که
این مادهدر ترکیب باداروهای مشخص نقش مهمیدر مبارزه
با سرطان سینه ایفا میکند .از آنجایی که کورکومین خواص
ضدالتهابیدارد ،سالمت جسمانی شما را افزایش خواهدداد.
برای آنکه کورکومین موردنیاز بدن را تامین کنید ،باید مکمل
بخورید .بهعالوه ،شما میتوانید با افزودن ادوی ه کاری ،پیاز و...
به مواد غذایی خود از یک برنامه غذایی جالب برای مبارزه با
سرطان برخوردار شوید.
کلم بروکلی پای ثابت رژیم غذایی
کلم بروکلی بیشترین توجهات را در زمینه پیشگیری
از سرطان سینه به خود جلب کرده است .تحقیقات نشان
میدهند که کلم بروکلی از رشد تومور جلوگیری کرده و مانع
از گسترش سرطان در سایر نقاط بدن میشود .بهطور کلی،
سبزیجات چلیپایی مانند گلکلم ،کلم بروکسل و کلمپیچ
خواص ضدسرطانی دارند ،اما برای بهرهمندی از مزایای این
سبزیجات باید روزانه یک یا دو عدد از آنها را مصرف کنید.
تصور اینکه با خوردن یک بار کلم ،خود را به مواد ضدسرطان
مجهز کردهاید ،تصور اشتباهی است .برای بهرهگیری از خواص
این موادغذایی باید روزانه آنها را در برنامه غذایی خود قرار
دهید.
گردوبخوریدلطفا!
گردو حاوی مواد مغذی و اسیدهای چرب امگا 3است و با
انواع التهابدر بدن مبارزه میکند .تحقیقات نشان میدهند
که گردو از سرعت رشد تومورهای سرطان سینه میکاهد،
بنابراین این مغز خوشمزه را به برنامه مدیریت سرطان سینه
خود اضافه کنید.
ماهی به جای گوشت و کالباس
ماهی و روغن ماهیدو منبع بزرگ اسیدهای چرب امگا3
هستند .اگر از مزایای روغن ماهی مطلع باشید ،هر روز از
آن استفاده خواهید کرد .ماهی یک منبع مناسب برای
پروتئین بدون چربی است از این رو ،میتوانید این ماده
غذایی را در برنامه پیشگیری از سرطان سینه بگنجانید.
براساس برنامههای تغذیه ضدسرطان ،باید مصرف گوشت
قرمز و گوشتهای فرآوری شده مانند کالباس را به حداقل
برسانید .در عوض ماهی سالمون و ماهی تن را بهعنوان
گزینههای مناسب در رژیم غذایی ضدسرطان سینه خود
بگنجانید.

سیر از سرطان سیر است
سیر تاثیر بسزایی بر چرخه سلولی دارد؛ فرایندی که طی
آن یک سلول سالم ممکن است سرطانی شود .سولفید آلیل
موجود در سیر به این چرخه سلولی نظم میدهد .ترکیب
سولفید آلیل در خانواده پیازها نیز یافت میشود ،بنابراین
میتوانید با اضافه کردن سیر یا پیاز به دستور غذایی خود از
ابتال به سرطان سینه پیشگیری کنید .باید توجه داشت که
بیشتر مطالعات مرتبط با تغذیه ضدسرطانی نه روی خود سیر
که عمدتا روی مکمل یا عصاره سیر انجام گرفتهاند .آنچه باید
به یادداشته باشید این است بیمارانی کهداروهای رقیقکننده
خون مصرف میکنند باید قبل از مصرف مکمل سیر با پزشک
معالج خود مشورت کنند تادچار عوارضدارویی نشوند.
سیب ؛ دشمن سرطان
خوردن یک عدد سیب در روز میتواند از ابتال به سرطان
سینه جلوگیری کند .باید بدانید که اگر پوست سیب را
میگیرید،درواقع خود را از یک منبع سرشار از آنتیاکسیدان،
فیبر و سایر ترکیبات الزم برای مبارزه با سرطان محروم
کردهاید .مطالعات آزمایشگاهی نشان میدهند پوست سیب
میتواند از گسترش سلولهای سرطانی در بدن جلوگیری
کند .خبر خوب این است که نیازی به خوردن انواع سیب
ندارید .این تحقیق روی سیبهای گاال به انجام رسیده است،
بنابراین حتی اگر فقط سیب گاال را به سبد خرید خود اضافه
کنید ،توانستهاید گام بزرگی در جهت پیشگیری از سرطان
بردارید.
اناریکسرطانکشتمامعیار
تحقیقات مربوط به نقش اناردر جلوگیری از سرطان سینه
در مراحل اولیه خود بهسر میبرند و هنوز نیاز به تحقیقات
بیشتری است .اما نتایج بهدست آمده از کشت سلولی نشان
میدهند که انار حاوی ترکیبی است که میتواند از رشد
سلولهای سرطانی بهویژه سرطانهای وابسته به استروژن
ازجمله سرطان سینه جلوگیری کند .شما میتوانید با افزودن
انار یا آب انار به برنامه غذایی ضدسرطان سینه ،به غذاهای خود
طعم و مزه بهتری بدهید .با افزودن این میوه به سبد خرید
خود میتوانید به سایر اعضای خانوادهتان نیز کمک کنید که از
بیماریهای قلبی و سرطان پروستاتدر امان باشند.
بذر کتان یک روغن سالم
اگر بهدنبال چربیهای سالم هستید ،خواهناخواه باید
روغن بذر کتان بخرید ،اما اگر میخواهید یک برنامه غذایی
ضدسرطان داشته باشید ،بهتر است خود بذر کتان را تهیه
کرده و آن را به آرد تبدیل کنید .بذر کتان آسیاب شده
حاوی لیگنان است که درواقع از رشد تومورهای سرطانی
جلوگیری میکند .از این رو ،میتوانید بذر کتان را به رژیم

حذف آالیندههای صنایع داروسازی و نساجی با نانولولههای فتوکاتالیستی

محققاندانشگاه تهران با همکاری پژوهشگراندانشگاه پلیتکنیک میالن ایتالیا ،موفق به
تولید آزمایشگاهی نانولولههای فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات نقره و پاالدیم شدند که در
حذف مواد آالینده آلی پسابهای صنعتی کاربرد دارند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا ،امروزه فرایندهای فتوکاتالیستی مبتنی بر تابش نور
خورشید ،توجه بسیاری را از نظر کاربرد در حوزههای مختلف به خود جلب کرده است.
از سویدیگر ،برخی از اکسیدهای فلزی نیمهرسانادر زمره مواد فتوکاتالیست قرار میگیرند
ودر بین اکسیدهای فلزی،دیاکسید تیتانیوم با یک ساختار بلوری خاص ،بهعنوان یک ماده
فتوکاتالیست با بازدهی باال شناخته شده است.
در بسیاری از پژوهشهای پیشین ،نانوذرات اکسید تیتانیوم به شکل پودر مورد استفاده و
ارزیابی قرار گرفته است .اصالح و تولید این مواد فتوکاتالیستی با شکلها و روشهای متفاوت
میتواند موجب بهبود عملکرد فتوکاتالیزوری این مواد شود.
ازاینرومحققاندانشگاهتهرانباهمکاریپژوهشگراندانشگاهپلیتکنیکمیالنایتالیا،به
منظور بهبود عملکرد فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید تیتانیوم ،اقدام به سنتز این مواد به شکل
نانولوله کردند که موفق به تولید این نانولولههادر مقیاس آزمایشگاهی شدند.
حامد اسکندرلو ،مجری طرح ،هدف از انجام این پژوهش را سنتز نانولولههایی از جنس
دیاکسید تیتانیوم با فعالیت فتوکاتالیستی باال تحت تابش نور مرئیدانست و ادامهداد :برای
این منظور عملکرد نانولولههای تولید شدهدر فرایند حذف آالیندههای آلی از محیطهای آبی
مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به ساختارهای آناتاز و روتایل بهعنوان دو ساختار متفاوت دیاکسید تیتانیوم
یادآور شد :ساختار آناتاز فعالیت فتوکاتالیزوری باالتری نسبت به ساختار روتایل دارد از اینرو
در این تحقیق مطالعات بر روی سنتز نانولولههایدیاکسید تیتانیوم با ساختار آناتاز خالص و
پایداردردمای باال متمرکز شد.
اسکندرلو ،روش تولید این نانو لولهها را روش الکتروشیمیایی بهعنوان یک روش سریع،
آسان و ارزان ب ه منظور سنتز نانولولههای دیاکسید تیتانیوم ذکر کرد و ادامه داد :همچنین
از نانو ذرات فلزات نجیب نقره و پاالدیم برای افزایش بیشتر خواص فتوکاتالیستی نانولولهها
کمک گرفته شد.

سرقت بردن نمونه سلول های بنیادی دردسرساز شد

محقق ژاپنی برای به سرقت بردن نمونه سلول های بنیادی
از موسسه  Rikenمورد بازجویی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،رسوایی دانشگاهی که چندی
پیش با اثبات غیر واقعی بودن نتایج محقق ژاپنی به نام اباکاتا
آغاز شده بود ،اینک با ادعای مرکز  Rikenمبنی بر سرقت
برخی نمونه های سلول های بنیادی اش در همان زمان و
بازجویی پلیس از این محققدوباره بر سر زبان ها افتاده است.
محقق اخراجی مرکز  Rikenبه نام هاروکو اباکاتا اخیرا
تحت یک بازجوییدر ارتباط با سرقت نمونه های سلول های
بنیادی از کارفرمای سابقش در انستیتو  Rikenدر کوبه قرار
گرفتهاست.
پلیس ژاپن در این زمینه می گوید :اگرچه مرکز Riken
در این مورد شکایتی را مطرح نکرده است اما خانم اباکاتا
به دلیل شکایتی که یکی از همکاران و پژوهشگران سابق
 Rikenاز وی تنظیم کرده است برای پاسخ دهی به اداره
پلیس احضار شد.
این شکایت نامه ادعا دارد که فردی در آوریل ،۲۰۱۱
سلولهای بنیادی جنینی را از آزمایشگاه در کوبه به سرقت

غذایی ضدسرطان سینه اضافه کنید .برای این کار میتوانید
بذر کتان آسیاب شده بخرید یا آن را بهصورت دانه خریداری
کرده و با استفاده از دستگاه آسیاب قهوه به آرد تبدیل کنید.
سویا یک غذای شبه استروژن است
دیدگاههای مختلفی درباره نقش سویا در پیشگیری از
سرطان سینه در بزرگساالن مطرح شده است .محققان بر
این باورند که اگر دختران در سنین نوجوانی دو بار در روز
سویا مصرف کنند ،در مراحل بعدی زندگی خود از مزایای
ضدسرطانی این ماده بهرهمند خواهند شد .سویا حاوی
ترکیباتی است که مشابه استروژن عمل میکند؛ هورمونی
که میتواند از بروز سرطاندر زنان بزرگسال جلوگیری کند.
میوههاوسبزیجاتنارنجیرنگ
وقتی پای پیشگیری از سرطان سینه به میان میآید،
محققان خوردن هویج ،طالبی و سیبزمینی شیرین را توصیه
میکنند؛ خوراکیهایی که سرشار از پیشسازهای ویتامینA
یاهمانکاروتنوئیدهاهستند.
زنانی که در جریان خون خود از سطوح باالتری از
کاروتنوئیدهابرخوردارند،کمتردرمعرضخطرابتالبهسرطان
سینه قرار میگیرند .اغلب میوهها و سبزیجات نارنجیرنگ
سرشار از کاروتنوئیدها هستند .این ترکیبات بیش از600نوع
مختلف دارند ،اما نقطه اشتراکشان این است که همگی
به پیشگیری از سرطان سینه کمک میکنند ،بنابراین اگر
میخواهید از مزایای کاروتنوئیدهادر رژیم غذایی ضدسرطان
سینه بهرهمند شوید،بهتر است به خوردن میوهها و سبزیجات
نارنجی ،قرمز ،زرد و حتی سبز تیره روی بیاورید.
سبزیجاتبخورید
بهطورکلی،سبزیجاتچلیپاییمانندگلکلم،کلمبروکسل
و کلمپیچ خواص ضدسرطانی دارند ،اما برای بهرهمندی از
مزایای این سبزیجات باید روزانه یک یا دو عدد از آنها را
مصرف کنید .تصور اینکه با خوردن یک بار کلم ،خود را به
مواد ضدسرطان مجهز کردهاید ،تصور اشتباهی است .برای
بهرهگیری از خواص این موادغذایی باید روزانه آنها رادر برنامه
غذایی خود قراردهید.
انواع توت با طعم ضدسرطان
زغال اخته ،شاهتوت ،تمشک و توتفرنگی به وعدههای
غذایی شما رنگ ،تنوع و عطر و طعم میبخشند .این میوهها
سرشارازویتامین،موادآلیوآنتیاکسیدانهستندومیتوانند
از سرطان سینه جلوگیری کنند ،بنابراین برای پیشگیری از
سرطان سینه از انواع توت استفاده کنید .تحقیقات اخیر نشان
میدهندکهزغالاختهباافزایشاثربخشیدارویتاموکسیفن،
در مبارزه با رشد سلولهای سرطان سینه نقش بسزایی با این
بیماریایفامیکند.

برده است و این زمانی است که اباکاتا هنوز برای  Rikenکار
می کرده است .وی در دسامبر  ۲۰۱۴مجبور شد این مرکز
را با رسوایی ترک کند.
در فوریه گذشته  Rikenتصمیم گرفت به دلیل آن چه
عدم صداقت علمیدر زمینه کشف سلول های پرتوان شده به
دلیل یک محرک ،نامیده شده اباکاتا را از آن مرکز اخراج کند.
اباکاتا نویسنده اصلی مقاالتی بود که در ژانویه  ۲۰۱۴در
 Natureبه چاپ رسیده بود .این مطالعهدر ابتدا کشفی بسیار
موفقیت آمیز و حائز اهمیت به نظر می رسید اما خیلی زود
سواالت در مورد این مطالعه شروع شد و عدم موفقیت در
تکرار این نتایج به رسوایی این محقق ،منجر شد و مجله
 Nمقاالت وی را از درجه اعتبار ساقط کرد.
 ature
بعد از این که محققین موفق به تکرار این نتایج نشدند به
این نتیجه رسیدند که احتماال آن چه اباکاتا آن را STAP
 cellsنامیده است همان سلول های بنیادی جنینی هستند
و در واقع چیزی به نام  S TAP cellsوجود خارجی ندارد.
یک ویال با لیبل سلول های بنیادی جنینی در زمان سلول ها با این سلول های بنیادی جنینی را انکار کرد .ماه
بررسی هادر آزمایشگاه اباکاتا کشف شد اما وی مخلوط کردن گذشته اباکاتا کتابی جنجالی رادر همین زمینه منتشر کرد.

پیشرفته ترین موتور جهان در قلب خودروی دوستدار محیط زیست

یک شرکت مشهور خودروسازی از محصولی خالقانه رونمایی کرده که موتور به کار رفته در آن را می توان یکی از پیشرفته ترین
سیستمهای موتوری جهان به شمار آورد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،شرکت خودروسازی آئودی که همواره به طراحی و ساخت خودروهای باکیفیت از حیث ساختار موتوری
و بدنه شهرت دارد حاال و در تازه ترین نوآوری خود از محصولی جدید به نام  SQ۷رونمایی کرده که در دل آن یکی از پیشرفته ترین
سیستمهای موتوری جهاندیده می شود.قلب تپنده این خودرو؛ موتور آن است که با یک کمپرسور الکتریکی تکمیل شده تا عملکرد
توربوشارژ آن را به باالترین سطوح برساند .این کمپرسور تأثیر بسزاییدر ارتقای عملکرد سیستم موتوریSQ۷داشته به طوریکه با تکیه
بر آن می توان گفت محصول جدید آئودی یکی از پیشرفته ترین خودروهایدوستدار محیط زیستدردنیاست.
در قلب این خودرو یک موتور  ۴لیتری توربودیزل هشت سیلندر دیده می شود که قدرت خیره کننده  ۴۳۵اسب بخاری دارد .این
بدان معناست که  SQ۷صفر تا  ۱۰۰رادر  ۴.۸ثانیه طی می کند که رکورد امیدوارکننده است ۲۵۰ .کیلومتر بر ساعت حداکثر سرعت
ایمنی است که برای این خودروی جدید تعریف شده است .آئودی از جمله شرکتهای خودروسازی است که برای سال  ۲۰۱۶برنامه
های گسترده ای رادر نظردارد .این شرکتدر چشم انداز خود طراحی و ساخت نسل جدیدی از خودروهایدوستدار محیط زیست
با کمترین ضریب آالیندگی را تعریف کرده است و بدون شک خودروی  SQ۷یکی از بارزترین مثالها در این زمینه به شمار می آید.

مجری طرح با اشاره به نحوه اجرای این طرح توضیح داد :در ابتدا نانولولههای دیاکسید
تیتانیوم به روش الکتروشیمیایی اکسیداسیون آندی در حضور الکترولیت پایه فلورایدی بر
روی ورق تیتانیومی رشدداده ودر مرحله بعد جهت افزایش فعالیت فتوکاتالیزوری نانولولهها
تحت تابش نور مرئی ،نانو ذرات نقره و پاالدیم به کمک روش کاهش شیمیایی بر روی سطح
نانولولههانشاندهشدند.
وی اضافه کرد :در ادامه نانولولههای حاصل شده ،جهت ارزیابیهای ساختاری تحت
آزمون پراش اشعه ایکس ( )XRDقرار گرفتند ودر نهایت فعالیت فتوکاتالیستی نانولولههای
دیاکسید تیتانیوم تحت تابش نور مرئی و جریان الکتریکی،در حذف آالینده آلی پارانیتروفنل
از محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت.
این محقق با اشاره به نتایج به دست آمده از این مطالعات ،خاطر نشان کرد :نتایج به
دست آمده نشانداد که ارتباط قابلتوجهی بین فعالیت فتوکاتالیزوری نانولولههای تیتانیوم
دیاکسید و ساختار کریستالی آنها وجود دارد .همچنین بارگذاری نانو ذرات پاالدیم و نقره بر
روی نانولولهها ،به دلیل خواص الکترون گیری فلزات نجیب ،افزایش فعالیت فتوکاتالیزوری
نانولولهها رادر پی خواهدداشت.
به گفته وی ،نانولولههای تولید شده برای حذف مواد آالینده آلی از پسابهای صنایعی چون
نساجی ،پتروشیمی وداروسازی کاربرددارند.

استفاده از چاپ  ۳بعدی برای بهبود کیفیت
زندگیمعلوالن

گروهی از محققان در لهستان موفق به تولید داربست پوشیدنی ویژه دست شده اند که
معلوالن فلج خفیف در این عضو را به زندگی عادی باز می گرداند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،این نوآوری با تکیه بر تازه ترین پیشرفتهای صورت گرفته در
عرصه فناوری چاپ سه بعدی ارایه شده است .تا پیش از این از فناوری چاپ سه بعدی در
عرصه های مختلف پزشکی استفاده شده است اما اکنون می توان گفت این فناوری زندگی
دوباره ای به معلوالن حرکتی می بخشد.
در این پروژه جدید بر روی توانمندسازی معلوالن حرکتی از ناحیهدست تمرکز شده است.
افرادی که دچار معلولیت خفیف در ناحیه دست هستند با استفاده از این دست مصنوعی
جدید که چیزی جز یک داربست پوشیدنی نیست می توانند کارهای روزمره خود را با
کیفیتی به مراتب بهتر از قبل انجامدهند.
سهولت در استفاده و سبکی دو ویژگی مهم این نوآوری به شمار می آید.
این نوآوری با هدایت محققانی از دانشگاه فنی  Wroclawلهستان به مرحله اجرا درآمده
است.
آنها برای رسیدن به هدف خود از یک فرد مبتال به معلولیت خفیفدر ناحیهدست استفاده
کردند .وی که تا پش از این قادر نبود کارهایی نظیر نگه داشتن دمبل یا راکت تنیس را
با دستهایش را انجام دهد حاال اما با استفاده از این نوآوری می تواند چنین کارهایی را به
راحتی انجامدهد.
این داربست پوشیدنی از بیش از  ۷۰بخش متصل به هم ساخته شده تا دامنه حرکتی
آندر باالترین سطح باشد.
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با خوردن این آجیل
دیگر نیازی به کپسول الغری ندارید

دانههای مغذی و پر ویتامین آجیل عید میتواند عالوه بر رشد و نمودر کودکان از چاقی
آنهاجلوگیریکند.
به گزارش گروه پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پژوهشگران به افراد دارای اضاف ه وزن
توصیه میکنند برای الغر شدن هر روز در وعده غذایی خود بادام را قرار دهند.
گفتنی است براساس جدیدترین تحقیقات خوردن بادام میتواند سبب ایجاد حس
سیری و جلوگیری از بروز اشتهای کاذب شود.
بررسیها نشان میدهند پژوهشگران به ویژه مصرف بادام را در ازای مصرف تنقالت
پرچرب ،شور و شیرین به والدین کودکان در حال رشد توصیه اکید میکنند تا به این
ترتیب مانع از اضافهوزن در آنها شده و مواد مغذی برای رشد در اختیار بدن کودکان قرار
گیرد .پژوهشگران این نتایج را براساس دادههای جمعآوری شده از  28خانواده شامل پدر،
مادر و فرزندان و بررسی تغییرات وزنی آنها پس از مصرف بادام به مدت  3هفته به دست
آوردهاند .پژوهشگران براین اساس به افراد توصیه میکنند مصرف انواع دانههای آجیل و
غالت سبوسدار رادر رژیم غذایی هفتگی خود قراردهند البته اجرای این کار منوط به این
است که فرد به آجیل آلرژی نداشته باشند به ویژه در کودکان مصرف آجیل باید با احتیاط
صورت گیرد .به گفت ه محققاندر طول سالهای اخیر سرانه مصرف آجیل به شدت کاهش
یافته و مصرف غذاهای شور ،ترش و شیرین چون چیپس و پفک و کیکهای شکالتی به
شدت افزایش یافته است .پژوهشگران هشدار میدهند مصرف غذاهای پرچرب و شیرین
میتواند از دوران کودکی سبب افزایش وزن کودک شود و عالوه بر تأخیر در رشد و بلوغ
زودرس باعث شود تا کودک در معرض ابتال به بسیاری از بیماریهای مزمن غیرواگیر
چون مشکالت قلبی عروقی ،کلیوی و حتی بروز سکته قلبی و مغزی زودرس قرار گیرد.
پژوهشگران در عین حال برای بیشتر کردن اثربخشی آجیل توصیه میکنند انواع
دانههای آجیل به صورت خام و بدون نمک مصرف شود و همچنین دانههای تازه آجیل
مصرف شود .از جمله دیگر دانههای آجیل که حاوی انواع ویتامینها برای حفظ سالمت
بدن است میتوان به گردو ،فندق ،پسته ،انواع مغز تخمهها از جمله مغز تخمه کدو ،بادام
هندی ،نخودچی و همین طور کشمش اشاره کرد.

ضرباتی که «کمخوابی» بر مغز میزند

تحقیقات نشانداده است که نخوابیدن و کمخوابی نمیتواند با خواب بیشتردر زمانهای
دیگردردوران زندگی جبران شود به همین علت باید نهایت تالش را کرد که خوابی کافی
و منظمداشته باشیم.
به گزارش گروه سالمت باشگاه خبرنگاران جوان ،شاید برای شما نیز پیش آمده است که
به علت مشغلههای کاری یا تحصیلی یا به علت استرس نتوانید شب بخوابید و به خود قول
دادهاید که روز یا روزهای بعد کمی بیشتر بخوابید که این کمخوابی جبران شود .اگر شما
نیز فکر میکنید که میتوانید کمخوابیهایتان رادر روزهای بعد با بیشتر خوابیدن جبران
کنید باید به شما بگوییم کهدر اشتباه هستید و این حقیقت تلخ راجعبه خوابیدن وجود
دارد که کمخوابی در طول عمر جبران نمیشود.
محققان نشان دادهاند که نمی توان کمخوابی را با خواب جبران کرد .کمخوابی
میتواند تاثیرات روحی و فیزیکی منفی را بر سالمتی بدن شما بگذارد .استرس ،سردرد،
بیحوصلگی ،پرخاشگری ،کاهش یا افزایش ناگهانی اشتها ،افزایش وزن ،افسردگی ،کاهش
انرژی و کاهش قدرت تمرکز از اثرات منفی کمخوابی است.
عالوه بر این ،کمخوابی صدمات جبرانناپذیری را به بخش شناختی مغز و سلولهای آن
وارد میکند .کمخوابی خطر ابتال به بسیاری از بیماریها از جمله اختالالت قلبی عروقی،
آلزایمر،دمانس یا زوال عقلی ،ازدستدادن حافظه ودر نهایت سرطان را افزایش میدهد.
نقش مهم خواب در سالمتی روحی و فیزیکی نشان میدهد که نباید خوابیدن کافی و
باکیفیت را به هیچدلیلی ازدستداد .برای اینکه خوب و کافی بخوابید توجه به این نکته
مهم است که ساعات خوابیدنتان باید منظم باشد و در این مورد باید از ساعت بدنتان
پیروی کنید .اگر عادت کنید کهدر زمان خاصی بخوابید ،بعد از مدتی بدنتان با عالئمی که
از خود نشان میدهد به شما نشان میدهد که وقت خواب است.

افراد مضطرب را از روی خطشان
تشخیص دهید

مطالعات حاکی از آن است که نگرانی و مضطرب بودن افراد میتواند بر نگاه آنها از
جهان اطراف تاثیر بگذارد و حتی خود را در شیوه نگارش و دست خط آنها نشان دهد.
به گزارش گروه پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مطالعهای جدید نشان داد افرادی که از
نگرانی و اضطراب رنج میبرند ب ه سختی میتوانند محرکهای استرسزا را از محرکهای
عصبی تشخیصدهند و همین امر سبب میشود جهانبینی این افراد و عملکردهای آنها
با سایرین تفاوتهای چشمگیریداشته باشد.
بنابر این تحقیق ،افرادی که استرس زیادی را در طول روز تجربه میکنند ممکن است
دست خط متفاوتی داشته باشند و با مقایسه دست خط آنها با افراد سالم و راحت این
نکته کامال مشخص میشود .در واقع استرس بر مغز افراد و عملکرد آنها تاثیر میگذارد و
خود را با ویژگیها و تفاوتهای منحصر به فردی نشان میدهد.
البته نمیتوان گفت که استرس مغز همه افراد مضطرب را به طور مشابه تحت تاثیر قرار
میدهد و تاثیر یکسانی دارد .به عنوان مثال ممکن است افراد مضطرب بیشتر رویدادهای
اطراف خود را نوعی تهدید برای سالمتی خود در نظر بگیرند و به آن واکنش دهند و در
بیشتر مواقع منفیگرایی کنند .به عنوان مثال فردی که بسیار مضطرب است ممکن است
با دیدن یک کیک فنجانی روی میز کارش به این فکر کند که چه کسی آن را آنجا قرار
داده است؟ چرا این کار را کرده است؟ شاید با خوردن آن مسموم شوم و در نهایت نیز آن
را نخورد .اما یک فرد عادی و سالم بدون فکر کردن به عواقب خوردن کیک سریعا آن را
میخورد و آن را به عنوان محرکی مثبت در نظر میگیرد .در حالی که فرد مضطرب آن
را نوعی محرک منفی تلقی میکند .نتایج این تحقیق نشان داد که افراد مضطرب بیشتر
محرکهای خنثی یا مثبت را منفیدر نظر میگیرند و به آن واکنش نشان میدهند و این
ویژگی یا اختالل بر دست خط و نحوه نگارش آنها نیز تاثیر میگذارد و سبب میشود
آنها کمی از هم گیسختهتر و نامنظمتر بنویسند و نگارش آنها ظاهری بی نظمداشته
باشد .عالوه بر این ،محتویات نوشته آنها نیز ممکن است انسجام و یکدستی کافی نداشته
باشد و کلمات کلیدی منفی نیزدر آن یافت شود.

با خوردن این غذاهای نمکی
با جان خود بازی نکنید

تحقیقات حاکی از آن است که بسیاری افراد روزانه غذاهایی مصرف میکنند که سرشار از
سدیم است و با این کار به سالمتی خود صدمات جبران ناپذیری را وارد میکنند.
به گزارش گروه پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛تحقیقی جدید نشان داده است که
تعداد زیادی از غذاهای روزمره حاوی محتویات خطرناکی از سدیم است که افراد به علت
عدم آگاهی از این موضوع با مصرف آنها سالمتی خود را تحت تاثیر قرار میدهند .عالوه
بر این ،سازمان بهداشت آمریکا نیز اعالم کرد که تعدادی از غذاهای مورد عالقه افراد که به
نظر بیضرر میرسد ودر بیشتر فروشگاههای مواد غذایی یافت میشود میتوانددر عین
حال بسیار خطرناک و مضر باشد.
از جمله این غذاها میتوان به سریالک ،سوپ گوجهفرنگی کنسروی و پنیر چدار اشاره
کرد که در آنها سدیم به عنوان منبعی از مواد افزودنی فراتر از حد طبیعی است .این در
حالی است که پیشتر این سازمان برنامه کاهش نمک و سدیم را در برنامههای خود قرار
داده بود تا از سالمتی عمومی افراد محافظت کند که تقریبا با شکست مواجه شد.
بسیاری افراد سریالک را صبحانهای کامل و مغذی در نظر میگیرند و در وعده صبحانه
این غذا میان کودکان و بزرگساالن طرفداران بسیاری دارد .این در حالی است که اخیرا
گروهی پزشکی نشانداده است که یک کاسه سریالک میتواند 50درصد بیشتر از سدیم
الزم در یک روز را به بدن برساند .در این خصوص مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها
اعالم کرده است که افراد بزرگسال و کودکان بیش از  14سال باید روزانه کمتر از 2.300
میلیگرم نمک استفاده کنند و مصرف بیش از حد آن میتواند سبب بروز بیماریها و
اختالالتی از جمله اختالالت قلبی عروقی ،افزایش فشار خون ،سکته قلبی ،سرطان و یکی
از عوامل مهم مرگ و میر در جهان شود.

کنترل وزن با آب

پزشکان معتقدند افرادی که به دنبال کنترل وزن ،کاهش جذب مواد قندی ،نمک و
چربی اشباع شده هستند باید آب بیشتری بنوشند.
در این مطالعه که به بررسی عادات رژیم غذایی بیش از  18هزار و  300بزرگسال
آمریکایی پرداخته شده آمده است :در افرادی که میزان نوشیدن آب را افزایش دادهاند
جذب کالری دریافتی روزانه بدنشان یک درصد کاهش یافته و همچنین میزان مصرف
چربی اشباع شده ،مواد قندی ،نمک و کلسترول در آنان پایینتر بوده است.
بررسی متخصصاندانشگاه ایلینوی حاکیست افرادی که مصرف آب آشامیدنی را یک تا
سه لیواندر روز افزایش میدهند ،میزان جذب مجموع انرژی و نمکدر آنان کاهش یافته
است .همچنین مقدار مصرف مواد قندی آنان پنج تا  18گرم کمتر بوده است.
به گزارش مدیکال اکسپرس ،در این مطالعه از افراد درخواست شد در مدت دو روز هر
نوع نوشیدنی و خوراکی مصرف کرده بودند اطالع دهند که پس از جمعآوری اطالعات
مربوط به میزان آب شهری مصرفی مشخص شد افزایش یک درصدی مصرف روزانه آب
شهری میزان کالری مصرفی را کاهش میدهد .همچنین از مقداردریافتی نوشیدنیهای
حاوی قند ،چربی ،نمک و کلسترول کاسته میشود.
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هشدار به خانواده های ایرانی

از خانه تکانی تا خانه ترکانی

گزارش /آزاده خانی
روزهای پایانی سال در خانوادههای ایرانی با خانه
تکانی و نو کردن همراه است .این گزارش مروری است
بر همه اتفاقهایی كه دست به دست هم میدهند تا
خانه تكانی روزهای آخر سال رنگ و بوی خطر بگيرند.
اینجا زمستان است .روزهای آخر سال .روزهایی
که ترافیک خیابانها ،ساعت کاری ادارهها و کارهای
آدمها به نقطه جوش میرسد .این روزها فکر و خیال
تمیزکاری و خانه تکانی حتی در خواب هم آدم را رها
نمیکند .اما با همه اینها تا چند روز دیگر هیاهوها
میخوابد و فقط روسیاهی میماند به زمستان .اما این
همه جنب و جوش در روزهای پایانی سال یک دنیا
حادث ه را هم با خودش به همراه دارد .حادثههایی که
هنگام خانهتکانی اتفاق میافتند و ممکن است عید و
تعطیالت سال نو را به کام خیلیها تلخ کنند .ما در
این گزارش همه اتفاقهایی را که امکان دارد هنگام
خانه تکانی رخ دهد را مرور کردیم تا بگوییم حواستان
جمع باشد .حادثه در کمین است .همه اطالعات این
گزارش با همکاری ایستگاههای آتش نشانی و اورژانس
جمع آوری شده است و خوب است قبل از باال زدن
آستینهایتان برای خانه تکانی یک نیم نگاه به این
گزارشبیندازید.
خفگی با گاز کلر
آمبوالنس اورژانس جسد بی جان زن جوان را با
خودش برد .داستان وحشتناکی رقم خورده بود که
دو مقصر داشت مقصر اول شرکت تولیدکننده مواد
شوینده بود که برای صرفه جویی در مصرف کاغذ و
جوهر و رعایت نکردن حق و حقوق مصرف کننده
درباره تاثیر ماده شوینده و اثر آن بر روی بدن انسان
هیچ هشداری به مصرف کننده نداده بود مقصر بعدی
هم خود مصرف کننده از همه جا بی خبر بود که برای
تمیز شدن هرچه بیشتر سرامیکهای جرم گرفته ،هر
چه ماده شوینده و براق کننده در بازار وجود داشت
را خریده بود و با ترکیب آنها یک ماده مهلک ساخته
بود ماده ای که محصول تازه ای نیست اما باال رفتن
دز ترکیبات شیمیایی آن و تولید گازهای مرگ بار
باعث مرگ و خفگی میشود .همین که خیال همه
از گاز کربن راحت میشود و بخاریها برای  ۶ماه به
مرخصی میروند ،گاز کلر جای آن را میگیرد .روزهای
اسفند ،آمار مسمومیت و مرگ ناشی از گاز کلر و
یک ترکیب شیمیایی خطرناک و کشنده ،مامورهای
اورژانس و آتش نشانی را آماده باش نگاه میدارد اما
باز هم جسدهای بی جان یکی یکی راهی بهشت
زهرا میشوند تا ندانم کاری در روزهای پایانی سال،
بیشترین سهم مرگ و میرها را به خودش اختصاص
بدهد.
زنان خانه دار و کارگران مراکز خدماتی،
مصدوماناصلیشویندههایشیمیایی
سامانه کمک رسانی و فوریتهای پزشکی اورژانس
و امداد و نجات آتش نشانی از آن مراکزی هستند که
روزهای تعطیل و به ویژهدر تعطیلیهای طوالنی مدت

در آماده باش کامل قرار دارند .به غیر از تماسهایی
که بیماران قلبی و عروقی و سالمندان با این مرکز
امداددرمانی میگیرند ،روزهای پایانی سال ،امداد و
نجات برای آنهایی که دچار حملههای آسمیو تنگی
نفسهای یکباره شده اند هم بیشتر میشود.
سید جالل ملکی سخنگوی آتش نشانی میگوید:
حمالت بیماری آسم از جمله مواردی است که در
شب عید در لیست مراجعین به اورژانسها زیاد دیده
میشود .اغلب برای شستشوی سرویسهای بهداشتی
ی مانند انواع سفیدکنندهها و
از مایعهای شیمیای 
جوهرنمک استفاده میکنند و از آنجا که سرویسهای
بهداشتی در فضای بسته و کوچک قرار دارند قرار
یبسته میتواند آسیب
گرفتن زیاد در این فضاها 
زیادی را به ریه افراد وارد کن د .همچنین استفاده از
این شویندهها باعث تشدید بیماری در افراد مبتال به
بیماری آسم میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،زنان خانه دار و کارگران
شهرستانی مراکز کاریابی خدماتی که اصوال هیچ
دقتی برای انجام کار ندارند ،مصدومان اصلی هنگام
استفادهاز شویندههای شیمیایی هستند .به گفته این
کارشناس رعایت چند نکته کلیدی و ساده عالوه بر
حفظ جان و سالمتی افراد به آنها کمک میکند که
روزهای پایانی سال را با آرامش بیشتری سپری کنند.
نپنجرهها
استفاده از ماسک ،وجود هواکش و بازکرد 
یکند.
میتواند تا حد زیادی از بروز آلرژیها جلوگیر 
عالوه بر تنگی نفس و تاثیر مستقیم گازهای شیمیایی
روی دستگاه تنفس تماس مستقیم دستها با انواع
مواد شوینده و پاک کننده باعث ایجاد سوختگیهای

درجه دو و از بین رفتن بافت دستها و آسیب جدی
به پوستدستها میشود.
ملکی میگوید :اکثر مواد شوینده از  PHاستاندارد
برخوردار نیستند و به همین دلیل میتوانند سبب
تحریک پوست دست شوند .مسمومیت با شویندهها
از نوع استنشاقى است ،استفاده از مواد سفیدکننده در
فضاى بسته حمام ودستشویى به علت ایجاد گاز کلر،
موجب تحریک راههاى هوایى شده و عالئم مسمومیت
در افراد بروز مى کند و سرفه ،خس خس سینه و تنگى
نفس به ویژه در افراد داراى زمینه بیمارىهاى ریوى از
جمله عالئم مسمومیت با این مواد است.
خطردرکمینبچهها
همه افراد در این ایام کار دارند اما باز هم این دلیل
نمیشود که از بچهها غافل بود .ماموران اورژانس و
آتش نشانی این روزها همیشه گوش به زنگ هستند تا
به ماموریتهایی بروند که بچهها قربانیهای اصلی آن
هستند .خوردن نفت و وایتکس به جای آب و برخورد
مواد شوینده قوی با پوست دست و صورت و چشم،
روزها و ثانیههای خطرناکی را برای بچهها رقم میزنند.
سخنگویسازمانآتشنشانیمیگوید:بعضیهادیگر
شورش را در میآورند و به علت بى دقتى و سهل
انگارى ،مواد پاک کننده و سفیدکننده را در دسترس
کودکان قرار مى دهند و احتمال دارد آنها هم به علت
کنجکاوى با این مواد در تماس قرار گیرند .خوردن مواد
شوینده باعث سوختگى دستگاه گوارش مى شود و
عمل بلع را با مشکل مواجه مى کند .والدیندر صورت
مسمومیت خوراکى فرزندان ،نبایستی آنها را وادار به
استفراغ کنند ،زیرا این کار موجب آسیب دیدگى و

کشف دو تن مواد مخدر در قم

رئيس پليس آگاهی استان قم اعالم کرد:

کشف1626عدد ادکلن قاچاق
رئيس پليس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از کشف1626عدد ادکلن قاچاق در
قم خبر داد.
سرهنگ احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبری پليس ،اظهارداشت:در پی
کسب خبری مبنی بر اينکه شخصی با يک دستگاه وانت پيکاب اقدام با قاچاق کاال از
استان های جنوبی کشور به يکی از استان های همجوار می کند ،بنابراين موضوع در
دستور کار مأموران آگاهی استان قم قرار گرفت.
به گفته ویدر ادامه مأموراندر محورهای مواصالتی استان مستقر و خودرو مذکور را
درعوارضي"قمتهران"شناسايیکردند.رئيسپليسآگاهیاستانقمافزود:دربازرسیاز
خودرو تعداد  192ثوب پوشاک و تعداد  1626عدد ادکلن به ارزش تقريبي150ميليون
ريال کشف شد.
سرهنگ کرمی گفت:در اين خصوص راننده هيچگونه مدرک مثبته به همراه نداشت
بنابراين پرونده متشکله جهت سير مراحل قانونی به اداره کل تعزيرات حکومتی استان
ارسال شد.

عامل تهیه و توزیع شیشه در بازار تهران
شکار شد

مردی که اقدام به تولید و توزیع مواد مخدر شیشه در بازار تهران میکرد ،توسط
پلیس شناسایی ودستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوزه حوادث گ باشگاه خبرنگاران جوان،در پی اعالم شهروندان
مبنی بر اینکه افرادی در خیابان ناصرخسرو اقدام به تولید مواد مخدر به صورت عمده
میکنند؛ پرونده ای در این رابطه تشکیل و اکیپی از ماموران کالنتری  113بازار
رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
ماموران در اولین اقدام محل مورد نظر را تحت کنترل نامحسوس قرار دادند و
پس از کسب اطالعات از مجرمان ،دستور بازداشت متهمان را از مقام قضایی دریافت
کردند.
سپس عوامل کالنتری بازار به داخل مخفیگاه خالفکاران وارده شده و توانستند
مقادیری قابل توجهی مخدر شیشه ،تعدادی سالح سرد و آالت و ادوات تولید و مصرف
مواد مخدر کشف کردند.
سرهنگ جلیل موقوفهای سرکالنتر هفتم پلیس پایتختدرباره این خبر به باشگاه
خبرنگاران جوان ،گفت :در این رابطه متهم اصلی پرونده در مخفیگاهش دستگیر و
تحقیقات برایدستگیری سایر همدستان متهمادامهدارد.

پيشرفت ۷۰درصدی پروژه سهسطحه ۱۵خرداد

سوختگى بیشتردستگاه گوارش مى شود.
سقوط از ارتفاع
مرد خانواده همراه با فرش از پشتبام سقوط کرد!
روزهای پایانی سال پر از خبرهای سقوط است آن هم از
باالی نردبان و جلوی دید همه افراد خانواده .شکستگی
دست و پا و مهرههای گردن هم عاقبت کسانی است
که نکات ایمنی را رعایت نمیکنند .سید جالل ملکی
میگوید :میزان سقوط از ارتفاع و شکستگی دست و
پا در ایام قبل از نوروز زیاد میشود .علتش هم اغلب
رفتن روی لبه پشتبامها ،باال رفتن از چهارپایه و
نردبان نامطمئن و رفتن روی لبه پنجرهها برای
پاککردن شیشه است.دست شکسته و پای شکسته
از صحنههای تکراری روزهای خانه تکانی است.
البته تنها پشت بام خطر ندارد ،نردبان نامطمئن هم
به همان اندازه میتواند خطرناک باشد .به همه این
خطرات ،خطر لغزنده بودن کاشیها و سرامیکها را هم
که اضافه کنید آن وقت معلوم میشود که روزهای آخر
سال خیلی بیشتر از اینهایی که میبینیم و میشنویم
خطرناک و خطرساز هستند .اگردوست ندارید بادست
و پای گچ گرفته و چوب زیر بغل و خدای نکرده از روی
تخت بیمارستان به خاطرههای عید سال گذشته فکر
کنید ،کمیحواستان را جمع کنید ودرصورت استفاده
از نردبان یا چهارپایه ،اول از سطح اتکای آن با زمین
کامال مطمئن شوید و از نوع استاندارد و نردبان دو
طرفهاستفادهکنید.کارشناسانایمنیتوصیهمیکنند
ککردن شیشه و پنجرههای منزل
که در زمان پا 
احتیاط الزم ،ضروری است و از رفتن روی نردهها یا
قرنیزها باید جداًخودداری کرد.

روبوسی با اختراع ادیسون
به غیر از همه حوادثی که در کمین است و کوچک
و بزرگ هم نمیشناسد ،برق گرفتگی هم جزو آن
دسته حوادثی است که این روزها خیلیها را خانه
نشین میکند .حسین گودرزی کارشناس طب کار
درباره برق گرفتگیهای آخر سال میگوید :وسواس
بیش از اندازه برای برق انداختن کلید و پریز و ریختن
آب روی سیمهایی که به مرور زمان روکشهای عایقی
شان را از دست داده اند خیلیها را خشک کرده است.
بهتر است قبل از شروع کارهای عید یک دور علوم
کالس سوم دبستان را بخوانید و با رسانهها یعنی
آن اجسامیکه برق را از خودشان عبور میدهند و
نارساناها ،آشنا شوید .شستشوی لوازم برقی (مخصوصا
چراغ روشنایی و کلید پریز) با خطر برق گرفتگی همراه
است .اگر میخواهید برق نگیردتان ،ابتدا برق وسیله
برقی را قطع کنید و بعدش شروع کنید به نظافت آن.
به این هم توجهداشته باشید که لوازم برقی نباید با آب
تماس پیدا کند.
از ریختن آب بر روی کلید ،پریز و سیم برق پرهیز
کنید.دستمالهای خیس را هیچ وقت به کلید و پریز
برق نزدیک نکنید .برق بعد از عبور از بدن ،سوختگی
شدیدی را ایجاد میکند که عالوه بر درد و خونریزی
و لمس شدن و از کار افتادن عصب ،جای سوختگی
حاصل از برق گرفتگی هیچ وقت از بین نمیرود.
قالی بر باد
خانههای کوچک دیگر این اجازه را به ساکنانش
نمیدهند که هرکسی خودش آستین باال بزند و
فرشهایی که یکسال پا خورده است را بشوید .حاال
دیگر دوره زمانه قالی شوییهای رنگ به رنگ است
اما این بار هم تبهکارها زودتر دست به کار شده اند
و در قالب قالی شوییهای صوری و بی پایه و اساس،
فرشهای خانهها را به سرقت میبرند .سردار عباسعلی
محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ میگوید:
قبل از سپردن فرش و قالیچههایشان به شرکتهای
قالیشویی ،به دقت درباره کارخانههای قالی شویی
تحقیق کنند تا گرفتار شیادان نشوند.
محمدیان با اعالم اینکه مرحله اول طرح نوروزی
پلیس آگاهی از  ۱۵اسفند ماه آغاز شده و تا شب سال
نو ادامه دارد ،میگوید :برخورد با شرکتهای صوری
و شناسایی کالهبردارها بخشی از کار پلیس است و
پیشگیری گام موثری است که شهروندان با دقت در
انتخاب شرکتهای خدماتی و قالی شوییهای معتبر
میتوانند عالوه بر حفظ سرمایه خود به پلیس همدر
امر برخورد با سارقان و تبهکاران کمک کنند.
جدا از این حادثههایی که برای هر کدامشان شاهد
مثال هم آوردیم آتش سوزی با رنگ و تینر و مواد قابل
اشتعال هم این روزها کمیشایع تر میشود .درست
است که باید بر طبق یک رسم دیرینه تمیز و پاکیزه
به استقبال عروس بهار برویم اما اگر کمیبیشتر حواس
مان را جمع کنیم و احتیاط را فراموش نکنیم عید را
بی خطر میگذرانیم و برای صفحه حوادث روزنامهها
نان و آبدرست نمیکنیم.

فرمانده نيروي انتظامي عنوان کرد :

فرمانده انتظامی استان قم خبرداد:

فرمانده انتظامی استان قم از انهدام چند باند قاچاق مواد مخدر که در حال انتقال
محموله مواد مخدر از محورهای مواصالتی اين استان بودند خبر داد و گفت :از
قاچاقچيان حدود2تن ترياک کشف شد.
سردارکاظم مجتبايی در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبری پليس ،اظهارداشت:با تالش
شبانه روزی و اراده باالی پليس مبارزه با مواد مخدر استان قم در هفته گذشته حدود
2تن مواد مخدر ترياک کشف شد.
به گفته وی اعضاي 5نفره يک باند قاچاق مواد مخدر توسط يکدستگاه تريلی قصد
انتقال محموله مواد مخدر از يکی از استان های جنوبی به مرکز کشور را داشتند که
در محور مواصالتی استان قمدر چتر اطالعاتی مأموران مبارزه با مواد مخدر اين استان
گرفتار شدند .سردار مجتبايی در ادامه با بيان اينکه از ابتدای سال تاکنون کشفيات مواد
مخدر استان رشد74درصدیداشته است ،افزود:مقصد بيش از90درصد اين کشفيات
استان های همجوار بوده که توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر استان کشف شده است.
وی با اشاره به اينکه کشفيات اخير سرشاخه های توزيع کننده مواد مخدر را هدف
قرار داده است ،اضافه کرد:اعتقاد ما بر اين است بايستی بر خرده فروش هايی که در
داخل استان فعال هستند نيز تمرکزداشته باشيم.
فرمانده انتظامی استان قم در ادامه با ارائه آمار عملکرد پليس قم در حوزه مبارزه با
مواد مخدر ،تصريح کرد:امسال حدود  8000نفر خرده فروش و معتاد در سطح استان
دستگير و تحويل مقامات قضايی استان شده اند و اين اقدامدر آسايش عمومی و سالم
سازی استان فوق العاده موثر بوده است.
سردار مجتبايی تاکيد کرد:خوشبختانه قم يکی از استان هايی است که با همکاری
مردم ،برنامه ريزی صحيح و هوشمندی مأموران مبارزه با مواد مخدر در اين مأموريت
خطير موفق بوه و مصمم هستيم تا مهار کامل مواد مخدر تالش خود را ادامه دهيم.

معاون شهردار قم :

برخورد با مخالن نظم و امنيت در چهارشنبه آخرسال

فرماندهنيرویانتظامیگفت:باهماهنگیقضايي،بامخالن
نظم و امنيت در چهارشنبه آخرسال قطعا برخورد می شود
و خودروهای مزاحم نيز تا پايان تعطيالت نوروز توقيف می
شوند.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبری پليس ،سردار حسين
اشتریدر يازدهمين همايش سراسری روسا و مديران پليس
راهنمايی و رانندگی ناجا در جمع خبرنگاران به راه اندازی

قرارگاه نوروزی در نيروی انتظامی برای ايام نوروز و بعد از
تعطيالت اشاره کرد و گفت :اميدواريم که در اين ايام باقی
مانده از سال با همت همکاران و هماهنگی مردم بتوانيم برنامه
های خوبیداشته باشيم .
وی با اشاره به چهارشنبه آخرسال به شهروندان هشدارداد
که در اين ايام فرزندان خود را مراقبت و کنترل کنند ضمن
اينکه با توليد و توزيع کنندگان مواد محترقه آسيب زا نيز
طبق قانون ،برخورد می شود .
فرمانده نيروی انتظامی تأکيد کرد :بايد همزمان با اجرای
اين گونه برنامه ها نظير چهارشنبه آخرسال و  ، ...آسايش و
آرامش مردم نيز مدنظر قرار بگيرد.
سردار اشتری تصريح کرد :خودروهايی که برای مردم باعث
ايجاد نگرانی و مزاحمت می شوند تا بعد از تعطيالت نوروز
توقيف می شوند .اميدواريم که مردم در اين راستا همکاری
الزم را داشته باشند.
فرمانده ناجا تصريح کرد :کسانی که تخلف می کنند طبق
قانون و قطعا با هماهنگی قضايی با آنها برخورد می شود و تا
بعد از تعطيالت نوروزدر خدمت آنها خواهيم بود.
وی تصريح کرد :به هيچ عنوان نبايد کاری انجام شود که
رفت و آمد مردم را دچار مشکل کند؛ پليس همچنين با

کسانی که در اتوبان ها با نقض قوانين راهنمايی و رانندگي،
مرتکب تخلف می شوند برخورد می کند .
فرمانده نيروی انتظامی ادامه داد :آسيب های که در
چهارشنبه آخر سال به برخی از جوانان وارد می شود بسيار
نگران کننده است ؛ مايل هستيم چند روز آينده از سال به
خوبی سپری شود تا با آسايش وارد سال جديد شويم.
فرمانده نيروی انتظامی با اشاره به همايش امروز پليس
راهور ،گفت :در اين همايش برنامه های ايام نوروز و سال
آينده مرور و بررسی شد و همکاران ما طی روزهای آينده
آماده هستند که کار خود را آغاز کنند .
سردار اشتری تأکيد کرد :انتظار ما اين است که مردم هم با
پليس راه و راهور همکاری های الزم را داشته باشند.
وی به تعطيالت نوروزی و آغاز سفرهای شهروندان اشاره
کرد و گفت :همکاران ما آمادگی الزم دارند که با جرايم
برخورد پيشگيرانه صورت بگيرد ،ضمن اينکه مردم نيز اگر
حرکت مشکوکیديدند حتما با پليس 110تماس بگيرند.
فرمانده نيروی انتظامی به قرارگاه نوروزی امام علی (ع)
پرداخت و افزود :همچنين قرارگاه های فرعی نظير راهنمايی
و رانندگی  ،سرقت و  ...در ايام نوروز فعال و آماده خدمت
رسانی به شهروندانهستند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خبرداد:

پایان نافرجام سرقت میلیونی کارمندان بانک در اراک

فرمانده انتظامی استان مرکزی ازدستگیریدو کارمند یکی از شعب بانک های اراک به جرم
طراحی و اجرای سرقت میلیونی خبرداد.
به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبر پلیس ،سرهنگ کیومرث عزیزی افزود :گزارشی از سرقت
گاوصندوق یکی از بانک های شهر اراک به مرکز فوریت های پلیسی  110پلیس اعالم اعالم
شد که بالفاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی بیان کرد :در تحقیقات اولیه مشخص شد این سرقت در زمان تعطیلی کار شعبه انجام
شده و مبلغ دو میلیارد و  500میلیون ریال از گاوصندوق سرقت شده است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد :با توجه به اهمیت موضوع تیمی از ماموران دایره
عملیات ویژه پلیس آگاهی استان به صورت تخصصی از صحنه سرقت بازدید کردند و در
تحقیقات تکمیلی و تخصصی مشخص شد یکی از کارمنداندر این سرقتدستداشته است.

سرهنگ عزیزی گفت :تالش برای دستگیری این فرد آغاز شد اما شواهد حاکی از آن بود که
متهم مدتی قبل از اراک خارج شده است.
وی توضیح داد :در ادامه تحقیقات سرنخ هایی از همدستی یکی دیگر از کارمندان در این
سرقت به دست آمد که منجر به دستگیری وی شد.
فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار کرد :همدست این پرونده در بازجویی های صورت
گرفته به سرقت از بانک اعتراف کرد و محل مخفی شدن متهم اصلی را نیز عنوان کرد که
منجر بهدستگیری وی شد.سرهنگ عزیزی توضیحداد :هردو متهم با تشکیل پرونده تحویل
مقام های قضایی شدند.
در  11ماهه امسال وقوع سرقت در استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل شش
درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی کالنشهر تبريز اعالم کرد :

فرمانده انتظامی کالنشهر تبريز از کشف  69قطعه اشياء عتيقه ودستگيری يک نفر قاچاقچی آثار باستانی توسط ماموران کالنتری 20
شهرک پرواز خبرداد .سرهنگ فرهنگ نوروزیدر گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبری پليس ،گفت:در پیدريافت گزارشی مبنی بر خريد
و فروش آثار باستانی و عتيقه جات در منطقه ای از تبريز ،بررسی موضوع در دستور کار پليس قرار گرفت.وی افزود :ماموران کالنتری 20
شهرک پرواز با انجام تحقيقات الزم و بهره گيری از شيوه های پليسي ،موفق به شناسايی متهم و محل نگهداری اين اشياء شدند .نوروزی با
اشاره به اينکه ماموران با هماهنگیدستگاه قضائیدر عمليات غافلگيرانه ،يک نفر قاچاقچی رادستگير کردند ،افزود:در بازرسی از مخفيگاه
اين متهم ،تعداد  69قطعه اشياء عتيقه و باستانیدر انواع مختلف کشف شد .وی تصريح کرد:عتيقه های کشف شده که شامل سکه های
تاريخي ،سرنيزه ،جام ،کاسه آبخوری سفالی و اقالم متعدد ديگر می باشد بر اساس نظر کارشناسان به احتمال زياد متعلق به دوره های
مختلف تاريخی از جمله هزاره اول قبل از ميالد و هخامنشی است که برآورد قيمت ريالی آنها نياز به بررسی و مطالعه بيشتر کارشناسان
مربوطه دارد .اين مقام انتظامی در آسيب شناسی موضوع ،عواملی همچون سودجويی مالی و راحت طلبی افراد را در ارتکاب به جرايم به
ويژه قاچاق کاالهای ممنوعه دخيل دانست .وی خاطر نشان کرد :متهم پس از تشکيل پرونده مقدماتی جهت بررسی تخصصی و سير
مراحل قانونی به پليس آگاهی استان معرفی شد .سرهنگ نوروزیدر پايان ضمن تشکر از تعامل و همکاری شهروندان با پليسدر راستای
برقراری نظم و امنيت ،از آنان خواست درصورت کسب هرگونه خبر مبنی بر قاچاق اشياء عتيقه و سرمايه های ملي ،موضوع را سريعا از
طريق سامانه  110به پليس اطالعدهند.

کشف  20هزار و  800عدد مواد محترقه

رئیس پلیس امنیت عمومی گلستان از کشف  20هزار و
 800عدد انواع مواد محترقه طی بازدید از واحدهای صنفی
سطح استان خبرداد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از نیروی انتظامی گلستان
،سرهنگ عسگر ساوری اظهار داشت :با توجه به آسیب های
مواد محترقه و به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار در

چهارشنبه آخر سال 217 ،فروشگاه و مرکز خرید مشکوک
به فروش این مواد در سطح استان به صورت ویژه بازدید و
مورد کنترل ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی گلستان
قرار گرفت.
وی ادامه داد :در قالب این بازدیدها به  71واحد صنفی به
علت انجام تخلف تذکر داده شد 34 ،مورد اخطاریه پلمپ

مديرعامل سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری قم عنوان کرد:

توسعه ۳۲۰هكتاریفضایسبزدربلوارمرجعيت
مديرعامل سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری قم از توسعه  ۳۲۰هكتاری فضای سبز
در بلوار مرجعيت و به منظور افزايش فضای سبز شهری خبرداد.
پيام جواديان با اشاره به روند اجرايی عمليات عمرانی بلوار مرجعيت اظهار كرد :پروژه بلوار
مرجعيت حدفاصل بلوار جمهوری اسالمی تا پرديسان و با  ۹كيلومتر طول مدتی است كه
آغاز شده و دارای دو الين با  ۲۰۰متر فضای سبز است .وی افزود :اين ميزان در بعضی
قسمتها به  ۴۰۰متر و در بعضی نقاط به  ۱۰۰متر ميرسد و بهطور كل  ۳۲۰هكتار
فضای سبز را شامل شود .مديرعامل سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری قم با بيان اينكه
ث شده است ،تصريح كرد :در اين
حدفاصل ميان بلوار جمهوری تا بلوار شهيد كريمی احدا 
محدوده كه عمليات عمرانی آن به پايان رسيده قرار است با كاشت نهال به افزايش توليد
فضای سبزدر شهر اهتمامداشته باشيم .وی خاطرنشان كرد :توسعه پاركهای شهری با تغيير
طراحي ،ايجاد معابر و نيز ايجاد فضای سبز در دستور كار قرار دارد .جواديان با بيان اينكه
مراسمدرختكاری روزدوشنبه ودر بلوار مرجعيت برگزار ميشود ،گفت :مراسمدرختكاری با
حضور مسئوالن شهری و شهروندان  ۱۷اسفندماهدر محل بلوار مرجعيت برگزارشده و قرار
است هزار اصله نهالدر اين مراسم كاشته شود .وی خاطرنشان كرد :همچنيندر اين مراسم
به شهروند نمونه و مدرسه نمونهدر توسعه فضای سبز هدايايی اعطا ميشود.
متينفرخبرداد:

اجرای ۲۳۶هكتارفضایسبزدرسطحمنطقهچهار
شهردار منطقه چهار قم از اجرای  ۲۳۶هكتار فضای سبز طی سال جاری در منطقه
 ۴قم خبر داد.
زمينه
مجيد متينفر با اشاره به سياستهایدر نظر گرفتهشده شهرداری منطقه ۴قمدر ٔ
توليد و گسترش فضای سبز اظهار كرد :اين منطقه با هدف افزايش فضای سبز و با رويكرد
ط زيست شهری به ايجاد  ۲۳۶هكتار فضای سبز در سال جاری پرداخته
توجه به محي 
كه اين ميزاندر مقايسه با فضای سبز شهر قم با  ۱۸۲۵هكتار بسيار حائز اهميت است.
وی خاطرنشان كرد :منطقه چهار قمدارای سرانه ۱۴.۶۹مترمربع توليد فضای سبز است
كهدر مقايسه با شهر قم با سرانه  ۱۷.۱۹بسيار قابلتوجه است.
شهردار منطقه چهار به تشريح اقدامات صورت گرفتهدر سال  ۹۴پرداخت و تصريح كرد:
طی سال جاری هشت بوستان با نامهای نقشجهان ،عدالت ،سحر ،شكوفه ،يگانه ،باران،
انسجام و آرامش احداثشده و طرح توسعه بوستانهای جنگلی زائر ،كوثر و خضر نبی
نيز در دستور كار قرار دارد .وی خاطرنشان كرد :بر اساس برنامههای در نظر گرفتهشده در
سال آينده  ۱۰ ،بوستان ديگر در منطقه احداث خواهد شد .متينفر بوستان علوی را با
 ۵۱هكتاردارای بيشترين استقبال مردمیدر سطح منطقه برشمرد و گفت :بوستان علوي،
بنفشه ،گلباران و كوكب از بوستانهای شاخص قم به شمار رفته كه بيشترين استقبال را
دارند .وی برنامه شهرداری منطقه چهار قم به مناسبت روز درختكاری را مورد اشاره قرارداد
و خاطرنشان كرد :به مناسبت هفته درختكاری دو ايستگاه توزيع رايگان نهال در منطقه
فعال بوده كه ايندو ايستگاهدر خيابان ساحل و بوستان گلباران منطقه چهار قراردارد.
متينفر مراسم درختكاری شهرداری منطقه چهار را مورد توجه قرارداد و گفت :همزمان
با هفته درختكاری و آغاز عمليات اجرايی توسعه  ۱۸۵هكتاری فضای سبز جنگلی شهر
قم ،مراسمدرختكاریدر روزدوشنبه  ۱۷اسفندماهدر بلوار مرجعيت صورت ميگيرد.
در سه ماه اخير صورت گرفت :

برقراری ۳۰هزارتماسباسامانه۱۳۷شهرداریقم
مدير سامانه  ۱۳۷و  ۱۸۸۸شهرداری قم از برقراری  ۳۰هزار تماس در سه ماه اخير خبر
داد و گفت:بيشترين ميزان تماسها در خصوص سدمعبر بوده است.
ابراهيم خسروی با بيان اينكه در سه ماه اخير بيش از  ۳۰هزار تماس با سامانه ۱۳۷
برقرار شده است ،گفت ۶۹۱۷ :تماس مربوط به سد معبر است كه  ۳۳۲۶مورد از اين
تعداد تماسها به سد معبر خودرويی اختصاص داشته است .وی بيان كرد :در حوزه فنی
و عمرانی  ۲۴۲۶مورد تماس ،در خصوص لكه گيری آسفالت  ۶۶۰تماس ،فضای سبز
 ،۱۶۳۰هرسدرختان  ۲۳۵مورد تماس و نظافت معابر  ۱۴۹۷تماس به ثبت رسيده است.
سرپرست سامانه  ۱۳۷شهرداری قم با اشاره به راههای ارتباطی با اين سامانه گفت :شماره
تلفن  ،۱۳۷شماره پيامك  ،۵۰۰۰۴۰۱۳۷نرم افزار اندرويد چشم شهروند قابل دانلود در
سايت شهرداری و برنامه كافه بازار از جمله راههای برقراری ارتباط شهروندان با اين سامانه
است .وی با بيان اينكه در سال گذشته  ۱۳۰هزار تماس به ثبت رسيده است ،اظهار كرد:
ميزان افزايش تماسها در سال جاری بيش از  ۱۲درصد بوده است .خسروی با اشاره به
افزايش اپراتورها و برنامهريزيهای صورت گرفته برای پاسخگويی به شهروندان اظهار كرد:
در خصوص معرفی هرچه بيشتر اين سامانه به مردم نيز اقدامات الزم صورت گرفته است.
ارائه ۵۲۰نوع خدمات توسط سامانه مديريت شهري
خسروی با اشاره به خدمات ويژه سامانه  ۱۳۷و  ۱۸۸۸شهرداری قم در خصوص اجرای
طرحهای شهرداری بيان كرد :سازمان مديريت پسماند طرحی را با عنوان «هبه» با هدف
جمعآوری لوازم خانگی مازاد شهروندان با همكاری سازمان بهزيستی قم انجام ميدهد و
اين لوازم خانگی در اختيار خانوادههای نيازمند قرار ميگيرد .وی بيان كرد :مردم ميتوانند
كه برای مشاركت در اين طرح با سامانه  ۱۳۷تماس ميگيرند تا ماموران برای دريافت
وسايل خانگی مازاد اقدام كنند .مدير سامانه  ۱۳۷شهرداری قم با اشاره به اجرای طرح
درختكاری از  ۱۵تا  ۲۱اسفند اظهار كرد :در اين طرح نسبت به اهدا درختهای مثمر
انار،زيتون و انجير از سوی سازمان پاركها و فضای سبز اقدام ميشود كه مردم اطالعات
بيشتر برای دريافت درخت به صورت رايگان را ميتوانند از سامانه  ۱۳۷دريافت كنند.وی
در خصوص تماسهای مردم در جهت تقدير از عملكرد شهرداری اظهار كرد :از ابتدای
سال جاری تا پايان بهمن ماه  ۱۱۲۸تماس با سامانه برقرار شده و شهروندان از خدمات
شهرداری قم تقدير نموده اند.خسروی خاطرنشان كرد :اين سامانه در  ۵۲۶موضوع شهری
آماده دريافت نظرات ،پيشنهادات و مشكالت مردم بوده و تماسها ،ثبت و پيگيری شده و
نتيجه به شهروندان ارائه ميشود.
نائب رئيس شورای اقامه نماز شهرداری قم اعالم کرد :

کشف  69قطعه اشياء عتيقه و آثار باستانی در تبريز

رئیس پلیس امنیت عمومی گلستان خبرداد:

معاون شهردار قم گفت :پروژه تقاطع سه سطحه  ۱۵خرداد در تيرماه  ۹۴پس از گذشت
 ۲.۵سال از آغاز اجرا تنها  ۴۳درصد پيشرفت داشته است اما با پيگيريهای انجام شده
پيشرفت آن به  ۷۰درصد رسيده است.
دكتر عليرضا قاريقرآن با اشاره به اينكه زمانبندی اجرای پروژه تقاطع غيرهمسطح ۱۵
خرداد  -عمارياسر از سوی پيمانكار به اتمام رسيده است ،اظهار كرد :اين پروژه به دليل
برخورد با تاسيسات شهری و شكل تنظيم قرارداد با پيمانكار با مشكالتی مواجه شده است.
وی با بيان اينكه پروژه تقاطع غيرهمسطح ۱۵خرداد با تاسيسات آب ،فاضالب ،برق و گاز
برخورد داشته است ،تصريح كرد :نحوه تنظيم قرارداد با پيمانكار اين پروژه به گونهای بوده
است كه پيمانكار رأسا با ادارات زيربنايی طرف حساب ميشده است در حالی كه شهرداری
قم به لحاظ ارتباط با دستگاههای خدماتی بهتر ميتوانست روند تغيير در تاسيسات
زيربنايی را دنبال كند .معاون شهردار قم گفت ۵۰ :درصد از جابجايی خطوط فاضالب
موجود در مسير اجرای اين پروژه جابجا شده است .وی افزود :اين پروژه در تيرماه  ۹۴پس
از گذشت  ۲.۵سال از آغاز اجرای تنها  ۴۳درصد پيشرفت داشته است اما اكنون پيشرفت
آن به  ۷۰درصد رسيده است .قاريقرآن ادامه داد :معتقديم پيمانكار اين پروژه توان الزم
را برای اجرای آن به كار نبسته است يا توان آن بيش از اين اندازه نبوده است ،با اين حال
فشار زيادی برای اجرای هرچه سريعتر آن وارد كردهايم و اميدواريم تا نيمه اول سال آينده
اين پروژه آماده بهره برداری باشد.

برای اصناف متخلف صادر و  2واحد صنفی نیز رابطه پلمپ
شد .سرهنگ ساوری تصریح کرد :چهار نفر در این خصوص
دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی
تحویل مراجع قضائی شدند .رئیس پلیس امنیت عمومی
گلستان با اشاره به اهمیت آگاه سازی نوجوانان نسبت به
خطرات استفاده از مواد محترقه ،از والدین خواست در ایام
پایانی سال بر رفتار فرزندان خود نظارت بیشتریداشته باشند
و در صورت اطالع از اماکن توزیع این مواد مراتب را از طریق
مرکز فوریت های پلیس  110گزارش کنند.

تجهيز نمازخانههای بوستانهای سطح شهر قم
نائب رئيس شورای اقامه نماز شهرداری قم از تجهيز نمازخانههای بوستانهای سطح
شهر قم خبرداد.
سيد رسول موسوينژاديان با اشاره به اقدامات صورت گرفتهدر زمينه نمازخانههای شهر
قم اظهار كرد :با توجه به پايان فصل سرما و آغاز سفرهای نوروزی ضرورت داشت كه به
موضوع تعمير و تجهيز نمازخانههای سطح شهر توجه شود .وی خاطرنشان كرد :شورای
اقامه نماز شهرداری قم با حضور قائم مقام شهردار و ساير اعضای شورا تشكيل جلسه داده و
مصوباتخوبیداشتهاستوتيمكارشناسیامورهماهنگیشهرداريهایمناطق،نماينده
سازمان فرهنگی هنری شهرداری و نماينده سازمان پاركها و فضای سبز بازديد كامل از
بوستانهای سطح شهر انجام دادند .نائب رئيس شورای اقامه نماز شهرداری قم با اشاره به
مسائل و مشكالت موجود در نمازخانههای بوستانها و امكانات و تجهيزات آنها گفت :با
همكاری شهرداريهای مناطق و سازمان پاركها و فضای سبز اين اشكاالتدر حال برطرف
شدن است تا در آغاز سفرهای نوروزی هيچ مشكلی در اين خصوص نداشته باشيم .وی
خاطرنشان كرد :نيازهای بوستانهای دارای نمازخانه مشخص شده و به شهرداريهای
مناطق و سازمان پاركها و فضای سبز اعالم شده تا مشكالت آنها برطرف شود ،در نتيجه
اميدواريم محدوديت و مشكلیدر ارائه خدماتدر زمينه نمازخانهدر ايام نوروز و طول ايام
سال نداشته باشيم .موسوينژاديان برگزاری نمازهای جماعت در ايام تعطيالت نوروز و
طول سال در برخی بوستانها را از اقدامات ديگر ذكر كرد و افزود :اكنون برای تامين ائمه
جماعتدر حال برنامهريزی هستيم و با همكاری سازمان تبليغات اسالمی ائمه جماعات
اين مراكز مشخص و در نتيجه نمازجماعت نيز در بوستانهای بزرگ برگزار ميشود .وی
خاطرنشان كرد :بوستانهای شهيد بنيادي ،علوي ،غدير ،امام رضا ،هاشمي ،مهدی و فدك
بوستانهايی است كه نماز جماعتدر آنها اقامه ميشود و همچنين تجهيز نمازخانههادر
زمينه موكت ،مهر ،قبلهنما و كتابهای ادعيه صورت ميگيرد.

سیاسی
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روحانی در نشست خبری با رسانه های داخلی وخارجی:

رئیسجمهوریسال 1394راسالیتاریخیوبهیادماندنی
برای ملت ایراندانست و با بیان اینکه طلیعه سال ،94تعامل
سازنده با جهان بود ،از مردم بخاطر شرکت باشکوه در انتخابات
هفتم اسفند تشکر کرد و نوید داد که در سال  95ملت ایران
شاهد بهبود شرایط اقتصادی و رفاه عمومی خواهند بود.
حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیعصریکشنبهدر
نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی افزود :روزهای
پایانی سال  1394را سپری می کنیم ،به اعتقاد من سال
 1394یک سال تاریخی و به یادماندنی برای ملت ایران است.
وی ادامه داد :از آغاز سال که طلیعه آن تعامل سازنده با
جهان بود و اولین قدم مهم در توافق هسته ای در لوزان بود و
بعد به 23تیرماه رسیدیم به عنوان روز ماندگار تاریخی تعامل
که روز توافق هسته ای بین ایران و  5+1که برای مردم ما روز
بسیار مبارکیدر ایام ماه مبارک رمضان بود.
روحانیاظهارداشت:چندروزبعددر 29تیرهمهقطعنامه
هایی که علیه ایران در سازمان ملل و شورای امنیت تصویب
شده بود ،لغو شد و شرایط ایران به عنوان کشوری که از دید
آنهاصلحوامنیتجهانیرابهمخاطرهانداختهبهکشورمهمی
تبدیل شد که طرف همکاری با جامعه جهانی است.
وی یادآور شد :روز مهم و تاریخیدیگری همین امسالدر
 24آذر در شورای حکام داشتیم که  12مصوبه شورای حکام
علیه ایران لغو شد ،پی .ام .دی ،چیزی که آنها به عنوان یک
برنامه احتمالی نظامی مطرح می کردند ،بسته شد و اساسا
پرونده هسته ای ایران در شورای حکام بسته شد و اعالم کرد
نگاه گذشته پایان یافت و نگاه ما نگاه به برنامه آینده ایران است.
رئیس جمهوری اضافه کرد :در  26دی ماه برنامه اجرایی
اقدام مشترک و برجام به تصویب نهایی رسید و از فردای آن
روزهمهتحریمهایاقتصادیملیوبانکیکهدررابطهبابرنامه
هسته ای ایران بود ،لغو شد.
انتخابات7اسفندنشاندیگری
از اعتماد مردم به نظام ،رهبری و دولت
روحانی ادامهداد:در هفتم اسفند آن افتخار تاریخی توسط
ملت ایران آفریده شد ،هفتم اسفندی که مردم ما به نظام
شان ،رهبری ودولت باردیگر اعتماد خود را نشاندادند و پای
صندوق آرا آمدند و جهان را یکباردیگر به شگفتی واداشتند،
پایه های نظام را بیش از گذشته مستحکم کردند و دولت
همه توان خود را برای برگزاری یک انتخابات قانونمند سالم و
شکوهمندبهکارگرفت.
وی افزود :ممکن است برخی از انتظارات برآورده نشده
باشد اما از زمان ثبت نام نامزدها تا روز انتخابات دولت هیچ
شب آرامی را نداشت و همه توان خود را به کار گرفت تا امید
را به جامعه برگرداند ،و تعداد افرادی که می توانند در رقابت
انتخاباتیشرکتکنند،بیشتروبیشترشودچونقولدولتبه
مردم رقابت حداکثری و به دنبال آن مشارکت حداکثری بود.
رئیس دولت یازدهم تاکید کرد :ما تالش کردیم در حد
توان با حفظ آرامش ،رقابت را به رقابت حداکثر برسانیم ،از
همه نامزدها تشکر می کنم به ویژه آنهایی که صالحیتشان
تاییدنشدبهدلیلاینکههمهقانونیعملکردند؛اگراعتراضی
داشتند و اقدامی کردند در چارچوب قانون بود .این به معنای
بلوغ سیاسیدر صحنه های رقابتی و انتخاباتی بود.
تشکرازبزرگانسیاسیکهباپیامکتبیوصوتیمردم
رابهشرکتدرانتخاباتتشویقکردند
رییس جمهوری همچنین گفت :از همه کسانی که برای
ترغیب مردم به انتخابات تشویق کردند ،از رهبر معظم انقالب
تاهمهفرهیختگانوبزرگانسیاسیجامعهماکهباپیامکتبی
یا صوتی شان ،مردم را به انتخابات تشویق کردند و خواستند
مردم پای صندوق آرا بشتابند و همچنین از همه گروه های
مرجع ،مراجع ،بزرگان ،هنرمندان،دانشگاهیان ،ورزشکاران و
همهاصحابرسانهتشکرمیکنم.
روحانی افزود :اصحاب رسانه ای که هم در دوران توافق
هسته ای بار سنگینی بر دوش کشیدند و هم در دوران
انتخاباتکاربسیاربزرگیانجامدادندوباتالشفراگیرهمگانی
خوشبختانهمایکانتخاباتبسیارخوبیازلحاظحضورمردم
و امنیتداشتیم که حتی یک ناامنیدر سراسر کشور به وجود
نیامد؛ از همه نیروهای امنیتی ،مسلح و انتظامی ارتش ،سپاه
و بسیج و همه کسانی که برای امنیت کشور تالش می کنند
و کشور امنی را امروز در معرض دید جهان قرار دادند که در
سراسر کشورهای منطقه مشابه ایران از لحاظ امنیتی وجود
ندارد هم تشکر می کنم.
مردممادرانتخاباتمجلسمیانهرویرابرگزیدند
رییس جمهوری گفت :مهم ترین پایه و استحکام برای
نظام ،اعتماد مردم به صندوق آرا و نگاه مردم برای تغییر
به صندوق آراست .روحانی خاطر نشان کرد :هر چه ما می
خواهیم  ،از صندوق آرا باید بخواهیم و در نحوه رای دادنمان
باید بهداخل کشور ،خارج کشور و به همه اعالم کنیم که چه
می خواهیم و چه مسیری را می پسندیم .
وی ادامهداد :من بسیار خوشحالم کهدر میان همه جناح
ها ،همه احزاب و همه گروه ها عمدتا معتدلین انتخاب شدند
و این بسیار مهم است ،به این معناست که مردم ما میانه روی
را برگزیده و انتخاب کرده اند ،معنای آن ،این است که راهی
که مردم مادر 92انتخاب کردند ،همان مسیر را ادامه دادند.
وی تاکید کرد :پیام مردم به همه مسووالن این است؛ این
کهماازشماهمدلیرامیخواهیم،مجلسآینده،چهخبرگان
رهبری که دارای اهمیت و جایگاه ویژه است و چه مجلس
شورای اسالمی که برای قانون گذاری و سرنوشت روزمره مردم
اهمیتدارد،خواستدولتهماهنگیوهمکاریبیشتر میان
همه نهادها و همه قواست.
مادولتهمدلوهمراهمجلسومجلس
همدلوهمراهدولتمیخواهیم
رییس جمهوری خاطر نشان کرد :ما مجلس شورای
اسالمی تابعدولت را نمی خواهیم و مجلس تابعدولت نداریم،
مجلس و دولت در کنار هم ،البته تابع اصول مشابه و واحد
هستند ،البته اهداف ملی واحد رادنبال می کنند.
وی با تاکید بر این که ما دولت همدل و همراه مجلس
و مجلس همدل و همراه با دولت می خواهیم ،اظهار داشت:
مجلس جایگاه ویژه خود را دارد ،در قانون اساسی این جایگاه
تبیین شده است  .وی خاطرنشان کرد :من بسیار امیدوارم که
همکاری ما با مجلسدهم بیش از مجلس نهم باشد ،گرچه
در مجلس نهم هم ما همواره تالش کردیم روابط بسیار خوبی
با مجلس شورای اسالمی داشته باشیم ،نه سواالت فراوان
نمایندگانماراعصبانیکرد،نهاستیضاحهاماراعصبانیکرد،
نه رد بعضی از لوایح ما را عصبانی کرد ،نه تاخیر آن ها.
وی تاکید کرد :حتی اگر بودجه و برنامه ما امسال تصویب
نشود باز هم روابط خوب ما با مجلس نهم تا روز آخر به یاری
خدا حفظ می شود و من بسیار امیدوارم در مجلس دهم ،ما
شرایطبهتریرابرایهمکاریداشتهباشیم.
روحانی یادآور شد :آنچه مردم از ما می خواهند این است
که قوادر کنار هم برای حل مشکالت مردم باشند؛ مردمدعوا
رادوست ندارند ،بداخالقی که جای خود رادارد ،هیچ کس بد
اخالقی را نمی خواهد.
مردمدرهفتماسفندپاسخبداخالقیهارادادند
وی تاکید کرد :مردم در هفتم اسفند پاسخ بداخالقی ها را
دادند؛در هفتم اسفند گفتند که تهمت ،افترا و شعارهای غلط
نتیجهمعکوسمیدهد.همهمابایددرمسیراخالقباشیم،در
مسیر حقوق مردم باشیم،در مسیر رفاه مردم باشیم،در مسیر
قدرت ملی و آیندهدرخشان این کشور باشیم.
روحانیادامهداد:قانوناساسیهمخواستهدرمجلسافکار
و نظرات مختلف از سوی ملت انعکاسداشته باشد و لذا گفته
حتی مسیحی ها ،یهودی ها و زرتشتی ها باید نمایندهداشته
باشند ،طبیعی است این مردم خواستار این هستند که همه
افکاردرمجلسنمایندهداشتهباشند.
روحانی تاکید کرد :مجلس یکدست از لحاظ جناحی،
حزبی و فکری مجلس مطلوبی نیست ،باید با هم همفکری
کنیم،ازنظراتهماستفادهکنیم،همدیگررانقدسازندهکنیم
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و به فکر آینده کشور باشیم.
تشریحدستاوردهایبرجامیک
رییس جمهوری گفت :ما برجام یک را تقریبا به حول و
قوه الهی به پایان رساندیم؛ تقریبا  ،برای این است که شما می
دانید جزییات ،هنوز هم در برخی از امور زمان می خواهد ،اما
دولت های طرف مقابل ما یعنی 5+1به تعهدات اساسی خود
عمل کردند و از لحاظ سیاسی نظرات خود را به بخش های
اقتصادی اعالم کردند ،البته تعامل بخش های اقتصادی غیر
دولتی ،شرایط خود را دارد،زمان بندی خود را دارد.
دکتر روحانی تاکید کرد :امروز فعالیت بانک های ما با بانک
های خارجی آغاز شده است و روز به روز بیشتر می شود .مساله
سوییفت حل شده ،بیمه تا حد زیادی اجرایی شده ،ممکن
است هنوز برخی از شرکت های بیمه خارجی فعال نشده
باشند اما بسیاری از شرکت ها فعال شدند.
وی افزود :به ملت بزرگ ایران عرض می کنم هزینه نقل و
انتقال ارزی ما برای تولید و صادرات حدود  10درصد کاهش
یافته  ،هزینه حمل و نقلدریایی25درصد کم شده ودر طول
چند ماه گذشته  4/2میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در
سازمان سرمایه گذاری به تصویب رسیده است و عالوه بر آن،
ایران جایگاه خود را در صادرات نفت بازیافته است.
وی ادامه داد :احقاق حقوق ما تنها احقاق حقوق هسته ای
نبوده است ؛ ما از لحاظ نقشمان در صادرات نفت باید به نقش
گذشته برگردیم و قدم به قدم در حال برگشتن هستیم .این
که گفتم قدم به قدم برگردیم ،خود صادرات نفت ما زمان می
خواهد  ،برای این که چاه هایمان را فعال کنیم و نفت را صادر
کنیم ،البته االن چهارصد هزار بشکهدر این مدت کوتاه اضافه
کردیم و روز به روز اضافه خواهد شد.
رئیس جمهوری ادامه داد :اما برای این که به جایگاه های
قبلیبرگردیم،هنوزچندماهدیگربهزماننیازداریم؛درصنعت
هوایی علیرغم اینکه مثل اینکه بعضی ها خوشحال نشدند ،ما
می خواهیم صنعت هوایی ما به جایگاه خودش برگردد.
روحانی اضافه کرد:دلمان نمی خواهد طبق اعالم وزیر راه
در هیات وزیران ،مردم ایران ساالنه حدود 4.5میلیارددالر پول
هواپیمای خارجی را برای خرید بلیط به شرکت های خارجی
برایهواپیماهایخارجیپرداختمیکنندومیخواهیماین
پولبهشرکتهایهواپیماییایرانیبرگردد.
ویاظهارداشت:البتهفکرنمیکنمکسیناراحتشودکه
پول مردم ایران به جیب ایرانی برسد ،برای توسعه کشور صرف
شود،در صنعت هوایی ما جایگاه خودمان را بازیابیم،در تجارت
جایگاه خود را برای صادرات پیدا کنیم و در جذب سرمایه،
جایگاهی کهدر شان ملت ایران است برسیم.
عکسالعملفوریدرصورتعملنکردن
طرفمقابلبهوظیفهخوددرقبالبرجام
رئیسدولت یازدهم با بیان این که ما برجام یک را اجرایی
کردیم ،تصریح کرد :اگر جزئیاتی باقی مانده در مسیر درست
و صحیح خود اجرایی خواهد شد ،البته اگر طرف مقابل ما
بخواهدجاییبهوظیفهوحقوقخودعملنکند،عکسالعمل
فوری ما را خواهد دید .روحانی تاکید کرد :اما خواست من
از مردم و درخواست من از ملت ایران برای برجام 2است؛
ما همه باید دست به دست همه دهیم ،ما نیاز به یک اقدام
جامع مشترک ملی برای ساختن ایران ،برای وحدت و اتحاد
و برادری ،برای رونق اقتصادی ،پیشرفت کشور و قدرت ملی
داریم.مابایدهمفکروهماهنگشویم.
نویدبرایبهبودشرایطاقتصادی
و رفاه عمومی در سال95
رئیس جمهوری اظهارداشت :من به ملت بزرگ ایران نوید
می دهم که سال  95انشاء الله و به حول و قوه الهی سالی به
مراتب بهتر از لحاظ شرایط اقتصادی و رفاه عمومی نسبت به
سال  94خواهد بود .روحانی با بیان این که ما سال سختی را
پشت سر گذراندیم ،افزود :من نقاط فوق العاده مثبت  94را
گفتم ،اما مشکالتی همدر 94داشتیم .شما میدانید قیمت
درآمد نفتی ما در سال  120 ، 90میلیارد دالر بوده و در سال
 94کمی بیش از  20میلیارد دالر؛ یعنی به یک ششم درآمد
ماتقلیلپیداکردهاستاماباهمیندرآمدکمکشورراباکمک
مردم،باهمدلیوهمزبانیکهواقعاسالهمدلیوهمزبانیبود،
به خوبی اداره کردیم .وی ادامه داد :شما می بینید کشورهای
اطراف ما که تولید کننده نفت بودند چه وضعی دارند؛ ارزش
پولملیبسیاریازاینکشوربهنصفتقلیلپیداکرده،بعضی
به 40درصد ،برخی به  60درصد ،تورم در تمام این کشورها
افزایش پیدا کرده است ،در برخی از کشورهای تولید کننده
نفت تورم به  150درصد رسیده و تورم ما به حمدالله روز به
روز کاهنده بوده و کاهش پیدا کرده است.
تورممنفیدربهمنماه
رئیس دولت تدبیر و امید تاکید کرد :جالب است مردم
ما بدانند ماه بهمن و اسفند تورم ما از لحاظ تورم ماهانه به
طور معمول بیشتر می شود اما تورم ماه بهمن ما منفی بوده و
این نشان می دهد که همدلی و همزبانی در این کشور برای
ساختن و حفظ کشور وجود دارد.
روحانی گفت :ارزش پول ملی ما و شرایط تورم را می بینید
و می بینید حتیدر شرایط رکوددر سال گذشته ،رشد مثبت
سهدرصدداشتیم .امسال هم به حول و قوه الهی رشد ما مثبت
خواهد بود و سال آینده رشد بسیار خوبی حواهیمداشت.
درخواستبرایتصمیمقاطعهمگانی
برای اجرای برجام2
وی تاکید کرد :بنابراین خواست من پیشاپیش هم برای
روزهای پایانی سال  94و هم برای سال  95همکاری بیشتر،
تصمیمقاطعهمگانیوهمدلیبرایبرجام 2استوانشاءالله

در همه زمینه ها از فرصت بهدست آمده با هماهنگی بیشتر
بین قوا برای توسعه کشور استفاده و بهره برداری خواهیم کرد.
خبرنگار شبکه خبر از رییس جمهوری پرسید :سخنگوی
دولت سه شنبه هفته گذشته در نشست خبری اعالم کرد
وزرای کابینه به ویژه وزرای اقتصادی ملزم به تدوین برنامه
کوتاهمدتبرایبهبودوضعیتمعیشتمردمواشتغالجوانان
شدند ،جزییات این برنامه چه زمانی اعالم می شود و فکر می
کنید نتایج فوری آن چه خواهد بود؟
رییس جمهوری پاسخ داد :چرا از خود سخنگوی دولت
نپرسیدید (با خنده) ،آنچه من در هیات وزیران از وزرا
درخواست کردم این بود که سال آینده ،ما شرایط بهتری از
لحاظ اقتصادی خواهیم داشت؛ بنابراین همه وزارتخانه های
اقتصادیخودشانرابراییکتحولدرسالآیندهآمادهکنند.
روحانی افزود :شرایط ما برای جذب سرمایه خارجی بسیار
بهتر شده است و وزارتخانه های مربوطه باید خودشان را آماده
کنند؛ برای تعامل با بانک ها شرایط ما با گذشته کامال متفاوت
است و باید وزارتخانه ها خودشان را برای این کار آماده کنند.
وی ادامه داد :از وزرا خواستیم که هر کدام اگر طرح ضربتی
کوتاه مدت مدنظردارنددر هیات وزیران مطرح کنند تادولت
در حد توان خود بتوانددر آن زمینه کمک بیشتری کند ،البته
در همان جلسه نیز وزیری گفت زیرساخت های ما آماده است
شما پول بیشتری اختصاص دهید تا زودتر ریل ها را وارد کنیم
ودر راه آهن ،یک تحول مثبت شاهد باشیم؛ وزیردیگری گفت
در کشت گلخانه ای می توانیم بهره بیشتری را ببریم و شمادر
این زمینه کمک کنید تا ما این کار را توسعهدهیم.
رییس قوه مجریه گفت :همچنین وزیردیگریدر زمینه
نیرو می گفت زمینه خوبی برای جذب سرمایه برای ساخت
نیروگاه ها داریم ،همانجا نیز همه وزرا طرح های مورد نظر خود
را مطرح کردند که البته ما در حد توانمان به طرح همه آن
ها کمک خواهیم کرد .روحانی تاکید کرد :اقتصاد کشور باید
توسط بخش غیردولتی احیا شود و دولت باید کمک کند و
تسهیالت الزم را فراهم کند.
وی افزود :به بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و تعاونی
می گویم که دولت در طول سال  94قدم های مهمی را
برداشته است و هزینه حمل و نقلدریایی را25درصد کاهش
داده و امروز کشتی های بزرگ به راحتی می توانند در بنادر
ایران پهلو بگیرند و نیازی ندارد ما به وسیله لنج  ،باری از کشور
دیگر بیاوریم .رییس جمهوری ادامه داد :امروز در شرایطی
هستیمکهبهراحتیمیتوانیمدرتوسعهریلفعالشویم.برای
حل معضالت اساسی کشور ،مسایل محیط زیستی ،مسایل
آب ،مساله مشکل فاضالبدر کشور و بسیاری از مسایلی که
به سالمت مردم مربوط می شود به ویژه در مساله اشتغال نیاز
به کار و تالش بیشتری داریم و انشاالله همه ما در این زمینه
تالشخواهیمکرد.
همسانتریفیوژمیچرخد،همبانکمرکزی
روحانیبابیاناینکهخیلیهامیگفتندآقااینهاهمین
طوری می گویند سانتریفیوژ می چرخد و زندگی و کارخانه
مردم می چرخد؛ مگر این دو می شود که باهم بچرخد ،گفت:
حاال می بینند که می چرخد .هم سانتریفیوژدر فردو و نظنز
می چرخد و هم بانک مرکزی می چرخد.
رییس جمهوری به سرمایه گذاریهای خارجی در کشور
اشاره کرد و گفت :در سرمایه گذاری خارجی ،وزارت صنایع
معادن و تجارت در آخرین گزارش خود می گوید با 102
شرکتخارجیبرایسرمایهگذاریمذاکرهرابهاتمامرساندیم
و این ها چیزی نیست که برای کسی مخفی باشد .همه چیز
آشکار است .روحانی گفت :برجام یک  ،مثل آفتاب تابان است؛
حاال اگر کسی چشمش را ببندد می گوید شب است .چشمت
را باز کنی می بینی آفتاب است .چشم ها را باید باز کرد.
وی ادامه داد :اینکه اروپا و آمریکا به وظایفشان عمل نمی
کنند ،آقایدکتر عراقچی باید جواب بدهد چون وی مسوول
اجرای برجام در کشور است .رییس جمهوری گفت :ممکن
است موردی هم ایراد و اشکالی داشته باشد اما به هر حال
آمریکا و اروپا به تعهدات اصلی عمل کرده اند .اگر هم موردی
ایراد بوده است ما آن را اعالم کردیم و اگر بعدا هم ایرادی باشد
ما آن را اعالم می کنیم .به هر حال ،تحریم ها برداشته شده و
اعالم شده است ؛ حتی برخی تحریم هایی که مربوط به هسته
ای نبوده است هم ،برداشته شده است.
روحانی در ادامه گفت :امروز از این شرکت های هوایی اگر
سوال کنید و بگویید قطعه از بویینگ و ایرباس می خواهید
بخرید،باقبلفرقکردهاستیاخیر؟ازمسافرهواپیمابپرسید
با هواپیما که می خواست برود در کشور اروپایی ،به آن بنزین
نمیدادند .مجبور بود یک کشور ثالث برود و ببنشیند و بنزین
بگیرد .االن که می روند ،بنزین می دهند یا نمی دهند؟ اینها
چیزهای مخفی نیست .آشکار و روشن است و همه می بینند.
مردمدرانتخاباتنشاندادند
که حرف های دروغ اثر ندارد
وی ادامه داد :من از بعضی از رسانه ها که از همه شان برای
انتخاباتوبرجامتشکرکردمواالنهمتشکرمیکنم؛دلممی
خواهدکهواقعیتراهمانطوریکههستبرایمردمتوضیح
دهند ،چرا که مردم ما مردم آگاه هستند و در انتخابات نشان
دادند که حرف های دروغ و بی اساس و تهمت و اینها اثر ندارد؛
مردم به خوبی واقعیت ها را لمس می کنند.
روحانی گفت :مردم دیدند در این انتخابات یک امنیت
واقعی لمس شد ،بیش از هر انتخابات دیگر  .دیدند اینترنت
همانجورداره کار می کنه  .موبایل هایشان (با بیان لفظ تعجب
اه) صبح انتخابات همانجور داره کار می کنه؛ زدند دیدند
اینترنت داره کار می کنه در روز انتخابات .من اینجا از وزارت

ارتباطات تشکر می کنم از همه آنهایی کهدر این زمینه تالش
کردند که آن احساس امنیت واقعی را به جامعه برگرداند.
رییس جمهوری گفت :شرایط امروز شرایطدیروز نیست
 .امسال ،سال  94است ،سال  93نیست ،سال  92نیست و
سال 91هم نیست و سال آینده  95خواهد بود و به مراتب از
سال 94بهتر خواهد بود.
میتوانیماجازهدهیمهیاتمذاکرهکننده
راجعبهسایرمواردبادنیامذاکرهکند
رییسجمهوریگفت:البتهمردممامیخواهندتحریمها
برداشته شود ،ما هم می توانیم دوباره به هیات مذاکره کننده
اجازه دهیم راجع به سایر موضوعات هم با دنیا مذاکره کنند،
در آن مذاکرات باز هم به طور حتم به نتیجه ای مشابه برجام
خواهیم رسید .وی تصریح کرد :در کل ،از نظر من مسیر
درستی را طی می کنیم؛ ممکن است اشکاالت جزیی باشد
که باید رفع شود .مرجع این کار اگر راجع به برجام خواستید
بشنوید که خوب اجرا شده یا نه،در کلیت ،آقایدکتر عراقچی
مسوول است و باید جواب دهد ،در سیاست خارجی وزیر
خارجهمسوولاست،درموضوعهایاقتصادیهموزیراقتصاد
و بانک مرکزی مسوول است و در مسایل هسته ای هم آقای
دکترصالحیمسوولاست.
بازندانخیلیموافقنیستیم
خبرنگاریپرسیدقوهقضائیهقانونیگذاشتهکهکسانیکه
بدهیمالیدارندبتواننددرمنزلایندورانراپرکنندکهنقش
مهمیدر بهبود فضای کسب و کار خواهدداشت،دولت از این
قانون قوه قضائیه حمایتمیکند یاخیر؟
رئیس جمهوری پاسخ داد :در زمینه کار قضایی ما که با
زندان اصال خیلی موافق نیستیم؛ هر چه شود دوران زندان را
کم کنیم و زندانیان بتوانند از فضای زندان راحت شوند و در
فضایدیگریباشند،استقبالمیکنیم.
نسبتبهمجلسآیندهبسیارامیدوارهستم
روحانی درباره اینکه برآورد شما از تعامل دولت و مجلس
آینده چطور است ؟گفت:من نسبت به مجلس آینده بسیار
امیدوار هستم .وی ادامه داد :اما کار اصلی را مردم انجام داده اند
؛ مرم سراسر ایران و بویژه مردم تهران عملکردشان جای تشکر
دارد .رئیس جمهوری اضافه کرد :به این دلیل که مردم تهران
دو کار مهم کردند و 46اسم روی ورقه نوشتند؛ روی یک ورقه
 30اسم و روی یک برگه 16اسم؛ و این مهم است و با حوصله
کار کردند ؛ کار تهرانی ها حتی نسبت به شهرهای بزرگدیگر
نیز سخت تر بود .
روحانیتصریحکرد:مردمتهرانباهوشمندیکاررایکسره
کردند و نگذاشتنند به دور دوم برسد ،چون دور دوم انتخابات
سخت است؛ حاال غیر از مسائل بودجه ای؛ سخت است و مردم
تهران کار بزرگی کردند؛ البته سراسر ایران کار بزرگی کردند.
وی تاکید کرد :آنچه انتخاب مردم است ،هر جناحی که
باشد ،مورد احترام است؛ پیش بینی این است که رابطهدولت
با مجلسدهم بهتر خواهد بود؛ البته این پیش بینی است.
پیام مشابه مردم در انتخابات 92و94
رئیس دولت یازدهم خاطر نشان کرد :مردم در انتخاب
ریاست جمهوری یکدستورالعمل برایدولت تعیین کردند
و به دستگاه اجرایی گفتند ما دعوا ،قهر ،نزاع و جنگ نمی
خواهیم و از شما می خواهیم بادنیادر تعامل و به فکر زندگی
مردمباشید.روحانیاضافهکرد:درمجلسهممردمپیاممشابه
دادند که چگونه باید عمل کنید و تعاملتان چگونه باشد؛پیام
های مردم مشابه بود و همان پیام  92را در  94دادند.
وی تاکید کرد :تالقی این دو پیام را در بین دولت یازدهم
و مجلسدهم خواهیمدید؛البته روابط ما با مجلس نهم هم
خوب بوده وتعاملداشتیم اما فکر می کنم تعامل ما با مجس
بعدی بهتر باشد؛آنچه حاصل شده حاصل توصیه رهبر معظم
انقالب است کهدولت و مردم همدل و همزبان باشند و همدلی
و همزبانی رادیدیدم.
تاکیدبرحفظتمامیتارضیکشورها
خبرنگاردیگری از رئیس جمهوری پرسید :روسیه طرحی
برای فدرال در سوریه را مطرح کرده است و در مقابل آن،
آمریکا طرحی را برای تقسیم سوریهدارد .ارزیابی شما نسبت
به ایندو مساله چگونه است؟ آیا تهران همچنان به تحرکات
روسیهدر سوریه اطمیناندارد یا خیر ؟ روحانی با خنده پاسخ
داد :بین ما و روسیه که همسایه هستیمدعوادرست نکنید.
وی افزود :روابط ما با روسیه روابط خوبی است ،همفکری و
هماهنگی بیندو کشور وجوددارد و این به معنای آن نیست
که هر اقدامی که روسیه می کند ،مورد تایید ایران است.
رئیس جمهوری ادامه داد :ما با روسیه هم تماس تلفنی و
هم از طریق هیات هایی که بیندو کشور رفت و آمد می کنند،
ارتباطداریم و هدف اصلی این است که مردم سوریه به زندگی
عادی خود برگردند و جنگ تمام شود.
روحانی اضافه کرد :هدف ما در سوریه این است که با
تروریسم مبارزه شود و آن ها از سوریه بیرون رانده شوند و آنچه
خواست مردم سوریه است برای آینده سوریه مبنا قرار گیرد.
وی افزود :ما به همه دوستان و همسایگان ،به روسیه و
دیگران به صراحت اعالم کردیم تمامیت ارضی کشورهای
منطقه به عنوان یک اصل مورد تاکید ماست؛ چه نسبت به
عراق و چه نسبت به سوریه و چه نسبت به هر کشور منطقه،
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی برای ما مهم است.
رئیس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد:بنابراین نظر ما
وحدت و تمامیت ارضی سوریه است ،باید در سوریه هرچه
سریعتر بطور همزمان با ادامه آتش بس عادالنه و با مبارزه با
تروریسم ،شرایط را برای تحوالت الزم ،اصالح قانون اساسی و
انتخاباتآیندهطبقنظرمردمآمادهکنیم.

تاخیردرتصویببودجهبهنفعمردمنیست
خبرنگاریپرسید:امروزبرخینمایندگانمجلسازدولت
درخواست کردند که الیحه دو دوازدهم بودجه سال  95را به
مجلس ارایهدهد و خبرهایی مبنی بر اینکهدولت قرار استدر
روز سه شنبه این الیحه را به مجلس ارایهدهد ،منتشر شده ،آیا
این موضوع را تایید می کنید؟ روحانی افزود :نظر ما این بود که
حتی االمکان ،بودجه سال  95در سال  94به تصویب نهایی
برسد،بهمحضاینکهبرجامتحققپیداکرد،یعنیبالفاصلهدر
روز بعد از اجرایی و عملیاتی شدن برجام 27،دی ماه الیحه را
تقدیم مجلس کردیم و حتی یک روز هم به تاخیر نینداختیم،
روشن بود که ما زودتر نمی توانیم بدهیم.
رییس جمهوری گفت :از آن زمان تا پایان سال ،بیش از
 60روز زماندر اختیار مجلس بوده است .البته آن ها انتخابات
داشته اند و گرفتار مسایل انتخاباتی بوده اند که این مساله
خودش را دارد ،ولی شدنی بود که این الیحه تصویب شود .من
هم از نمایندگان تقاضا کردم این الیحه رادر سال  94مصوب
کنند بهدلیل اینکه تکلیفدولت برای سال آینده روشن می
شود و به نفع مردم است ،تاخیر به نفع مردم نیست.
روحانی افزود :اگر به هردلیلی مجلس نتواند تا پایان سال
مصوبه نهایی را درباره الیحه به ما بدهد ،سازوکارهای قانونی
خودش را دارد که یکی از این سازروکارها؛ ممکن است دولت
الیحه چنددوازدهم را تقدیم کند ،البته نمایندگان گفتند ما
خودمان طرح می دهیم که به نظر من این کار امکان پذیر
نیست و باید دولت الیحه ارایه دهد .به هر حال اگر مجلس
نتواند ما این کار را خواهیم کرد.
شورایعالیامنیتملیمصوبهای
نسبتبهحضرتآقایخاتمینداشتهاست
خبرنگاردیگریازرییسجمهوریپرسید:بیشازیکسال
است سید محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین ایران که
در انتخابات سال  92نیز از حامیان شما بود و شما در نطق
تلویزیونی نیز از ایشان تشکر کردید ،ممنوع تصویر است،
سخنگوی قوه قضاییه هم گفته است حکمدادستانی براساس
تصمیمدبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده ،به طور شفاف
بفرمایید به عنوان رییس شورای امنیت ملی اقدامی برای حل
و فصل این موضوع کرده اید؟ روحانی پاسخ داد :طرف گفت
دروغ گفتن حرام است ولی راست گفتن که واجب نیست.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان این که این شورا
مباحثیدراینزمینههاداشتهاست،افزود :من قبالنیزدر یک
مصاحبه اعالم کردم و گفتم هیچ مصوبه ای در شورای عالی
امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رییس جمهوری
دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته است.
به گزارش ایرنا ،روحانی ادامه داد :من از روز اول در شورای
امنیت ملی عضویتداشتم،در آن مدت نماینده مقام معظم
رهبری در شورا بوده ام و االن نیز رییس این شورا هستم،
هیچ زمانی ،در هیچ دوره ای مطرح نبوده و دبیرخانه نیز حق
ندارد ،به فرض هم اگردبیرخانه چنین مصوبه ایداشته باشد،
غیرقانونی است ،البته من از آقای شمخانی پرسیدم گفت در
دبیرخانه مصوبه ایدر این زمینه نیست .وی خاطرنشان کرد:
این حرف ها به شوخی بیشتر شباهتدارد تا واقعیت .امیدوارم
شفافیت مورد نظر شما را بیان کرده باشم.
وقتیطرحیبدونتوجهبهامکاناتتصویبشود
در بین راه می مانیم
در ادامه ،خبرنگاری با اشاره به تصویب طرحیدر مجلس
در خصوص پایان دادن به طرح های نیمه تمام ،پرسید که
دولت می خواهد سال آینده در این زمینه چه کار کند؟ که
رئیس جمهور پاسخ داد :ما وقتی در کشور طرح هایی را
بدون توجه به امکانات کشور تصویب و یا اقدام می کنیم ،یا
کلنگ می زنیم و شروع به اجرا می کنیم ،در بین راه می
مانیم و دچار مشکل می شویم .وی افزود :رقمی در همین
حدود طرح های نیمه تمام وجود دارد؛ به همه استانداران
اعالم کردیم که در استان خودشان برای طرح های استانی و
ملی اگر بخش خصوصی یا بخش عمومی غیردولتی آمادگی
دارد برای تکمیل طرح و آن طرح را به عهده بگیرد ،دولت با
یک شرایط سهلی آن طرح را واگذار می کند .خیلی در این
زمینه موفق نبودیم ،برای این که بسیاری از این طرح هایی که
وجود دارد طرح هایی نیست که برای بخش خصوصی سودآور
باشد و بخواهد بیاید سرمایه گذاری کند و از آن طریق بتواند با
درآمدی که به دست می آورد هزینه و سود الزم را به دست
آورد .روحانی افزود :سازمان مدیریت مسوول این کار شده که
در این زمینه کار کند ،استانداران مسئول شدند ،هیات هایی
برای این کار انتخاب شده و امیدواریم در سال آینده برخی از
این طرح هایی که جاذبه داشته باشد برای بخش غیردولتی
واگذار کنیم .وی ادامه داد :برنامه دولت یازدهم اساسا از آغاز این
بود که طرح هایی که وجوددارد بر مبنای پیشرفت کار تقسیم
بندی کند؛ یعنیدر سال اول یک سری طرح هایی که حدود
 90درصد بود توانستیم تکمیل کنیم ،سال بعد ،طرح هایی
که80درصد بود توانستیم تکمیل کنیم.دو مرتبه طرح هایی
که در حد پایین تری تکمیل شده بود در سال  94در اختیار
داشتیمودراستانهاییکهسفراستانیدارممبنایقولهایی
که ایندولت میدهد این است که بتواند آنها را تا پایاندولت
یا به طور کامل تمام کند و اگر طرح مهمی است ،بخش قابل
مالحظه اش را اجرایی و عملیاتی کند.
آمادهواگذاریطرحهاینیمهتمام
بهبخشغیردولتیهستیم
روحانی افزود :مدتی پیش در افتتاح تعدادی از طرح های
استانی اعالم کردم بیش از 50درصد طرح هایی را که در

سفرهای استانی قول دادم ،افتتاح شده ،یعنی تکمیل و تمام
شده و بقیه هم در دست اجرا است .ما امیدواریم طرح هایی
که در این دولت تصمیم گرفتیم  ،قول دادیم آنها را تا پایان
این دولت اجرایی و عملیاتی کنیم ،طرح های نیمه تمام و
آنهایی که جاذبه داشته باشد آماده ایم برای تکمیل به بخش
غیردولتی واگذار کنیم .خبرنگاری پرسید :یکی از نخستین
اثرات رای مادر هفتم اسفند این بود که فضای سیاسی کشور
معتدل شده و از همینجا مشخص شده که مجلس آینده
مجلس معتدل و همسو بادولت خواهد بود؛ بر همین اساس
صداهایی از جریان های سیاسی مختلف شنیده می شود؛
برخی خواهان آشتی ملی هستند و برخی بر رفع کدورت ها
تاکیدمیکنند،جنابعالیبهعنوانرئیسجمهورودولتشما
برای رفع کدورت ها برنامه ای دارد یا خیر و این امر در برجام
 2چه نقشیدارد؟
ملت ما در این انتخابات پیروز واقعی بود
روحانیپاسخداد:بسیارمهماستمسالهتعبیرآشتیملی،
تعبیر رفع کدورت ها بگوییم .مهم این است که مادر کنار هم
باشیم؛ همه جناح ها ،همه گروه ها ،آنهایی که رای آورند و
آنهایی که رای نیاوردند .به نظر من همه آنهایی کهدر انتخابات
شرکت کردند به وظیفه سیاسی خود عمل کردند ،آنهایی که
رای آوردند یا نیاوردند پیروزند و پیروزی مال ملت ماست.
وی افزود :ملت ما در این انتخابات پیروز واقعی بود و آثار
این پیروزی را هم ما خواهیمدید؛دلمان می خواهد مجلسی
معتدل تر را شاهد باشیمدر مجلسدهم و بتوانیم با مجلس با
هماهنگیبیشترکارکنیموبهاعتقادمنمردمماهمنظرشان
همین است که دولت و مجلس برای رفع مشکالت آنها کار
کنند .آنها اختالف ،دعوا و شکاف اجتماعی را دوست ندارند،
مسایل زیادی در این کشور داریم .باید این مسایل را حل و
فصل کنیم؛ چه از لحاظ اجتماعی چه از لحاظ سیاسی چه
از لحاظ اقتصادی ،مخصوصا زندگی مردم و مسایل اقتصادی
بویژهمسالهاشتغالکهبسیارمهماست.
وی گفت :در طول سال های گذشته که درآمد نفتی ما
به وفوردر اختیار ما بود .متاسفانه پایان سال 91وقتی به سال
های قبل از 85تا 91نگاه می کنیم ما تقریبا اشتغال خالصی را
نمیبینیم.آخرینآمارایناستکهسالی 13،12هزاراشتغال
خالصدرست شدهدر حالی که به اشتغال میلیونی نیازداریم ؛
 900،800هزار اشتغال می خواهیم .برای این که بیکاری این
همه فارغ التحصیلدانشگاهی و غیره را رفع کنیم.
روحانی اظهارداشت :این اشتغال با همدلی و رونق حاصل
می شود .ما باید انرژی های خود را برای شکوفایی کشور و رشد
اقتصاد کشور بگذاریم؛ نباید همدیگر را تخریب نکنیم و رو به
رویهمبایستیم.
وی افزود :اگر کسی به مجلس راه پیدا نکرد به هر حال
خدمت دیگری می تواند انجام دهد و در عرصه دیگری خادم
باشد؛دولت همه توان خود رادر این زمینه به کار خواهد گرفت.
برای این که جناح ها ،احزاب و گروه های مرجع به هم نزدیک
تر شوند و فضای سیاسی فضای معتدل تری باشد و فضا،
فضای نقد اما نقد سازنده باشد و فضای تخریب نباشد و من
بسیار امیدوارم که در ماه های پیش رو و سال آینده فضای ما
از فضای امسال هم به مراتب بهتر بشود.
پیش بینی رشد اقتصادی 5درصدی برای سال95
خبرنگاریپرسیدکهدولتبرایسالآیندهرشداقتصادی
را بین  5تا  6درصد هدف گذاری کرده است و میزان فروش
نفت و میعانات گازی را  2میلیون و  250هزار بشکه؛ بنابراین
به تفکیک بگویید از این مقدار چه میزان نفت و چه میزان
میعانات گازی است و با توجه به قیمت پایین نفت ،آیا این
رشد اقتصادی که دولت هدف گذاری کرده واقع بینانه است؟
روحانی گفت :رشد اقتصادی در سال آینده رشد خوبی
خواهد بود .پیش بینی تیم اقتصادی دولت هم رشد  5تا 6
درصد است .خودم هم که همه مذاکرات و جلسات اقتصادی را
حضوردارم همین را معتقدم .سال آینده ،سالی خواهد بود که
رشد اقتصادی  5درصد را خواهیم داشت .وی ادامه داد :برای
این که بتوانیم تولید نفت را باال ببریم یک مرتبه نمی شود این
کار را انجامدهیم و به تدریجدر حال انجام این کار هستیم .فکر
می کنم ما تا قبل از نیمه سال آینده ،تیر یا مرداد بتوانیم تولید
نفت خام را به 2میلیون بشکهدر روز برسانیم.
ازنیروهایماهروباتجربهمجلسنهم
استفادهخواهیمکرد
خبرنگاردیگریپرسیدکهآقاینوبختدرنشستخبری
دولت گفت کسانی کهدر انتخابات مجلس توسط مردم تهران
حذف شدند ،قرار است در دولت از آنها بهره گیری شود ،آیا
برنامه ای برای کسانی که در این چند سال به شما کمک
کردند ،دارید یا خیر؟ روحانی گفت :بسیاری از نمایندگان
مجلس معموال با تخصص و فعالیت های دیگری از قبل از
اینکهبیایندمجلسمشغولبهکاربودند؛بهطورطبیعیدوران
مجلسکهمسئولنباشندبهشغلسابقبرمیگردندیااستاد
دانشگاهبودندیامسوولیتدیگریداشتندیادربخشعمومی
غیر دولتی فعال بودند؛ به هر حال از نیروهای ماهر و با تجربه
باید استفاده شود و همانطور که آقای نوبخت گفتند در این
زمینهازایننیروهااستفادهخواهیمکرد.
شرطهمکاریباشرکتهایخارجی،سرمایهگذاری،
انتقالفناوریوصادراتمحصوالتاست
خبرنگاری پرسید :در دوران پساتحریم به نظر می رسد
هنوز هم شرکت های بزرگ چینی بهدنبال سرمایه گذاریدر
ایرانهستنداماهراسدارندکهتوافقهستهایعملیاتینشود
و سرمایه آن ها هدر برود.
رییس جمهوری گفت :فکر نمی کنم اینگونه باشد ،در
سفری که رییس جمهور چین به ایران داشت ،مذاکرات و
توافق هایی کهداشتیم ،پروژه هایی که آنها برای انجام آنها قول
دادند ،سرمایه گذاری که باید انجام شود ،رقمی که بانک های
بزرگ چینی می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند و گفت
وگویی که ما انجام دادیم ،چنین نکته ای را استنباط نکردم.
وی خطاب به خبرنگار چینی گفت :ممکن است یک
شرکت خاص چینی مورد نظر شما باشد که هنوز تردید دارد،
اما من هیچ تردیدیدر میان شرکت های چینی ،هندی ،کره
ای،آسیایی،اروپاییوغیراروپایینمیبینم.
روحانی اضافه کرد :همه تفاهم هایی که اکنون منعقد می
شود،براینمبنااستکهبرجامپابرجاخواهدبود.ماهمیشهبه
تعهداتخودمانپایبندهستیم،دولتایرانهموارههرچهقول
داده در گذشته و آینده به قول خود پایبند بوده است.
رئیس جمهوری گفت :اجرای برجام به نفع همه جهانیان
است ،آنها هم فهمیدند تحریم و فشار راه نادرستی است.
دو طرف ایران و دنیا راه تعامل را انتخاب کردند ،این کشور
دارای ثبات ،امنیت و مزیت های فراوان است؛ بنابراین این راه
با شرکت های خارجی ادامه می یابد .البته با آن شرطی که
گفتیم باید با خود سرمایه ،فناوری را به ایران بیاورند و بخشی
از محصول را صادر کنند.
فراهمشدنشرایطمناسببرایحجاج
از جمله تاکیدات برای حج تمتع 95است
رییس جمهوری درباره این پرسش که با توجه به حوادث
سالگذشتهفاجعهمنا،برایانجامسفرهایحجتمتعدرسال
 95چه تضمینی میدهید که مشکالتی نظیر سال قبل رخ
ندهد؟گفت:امسالهنوزهیاتایرانیکشورمانبرایبحثحج
تمتع به عربستان نرفته است .روحانی به حج عمره نیز اشاره
کرد و گفت:عمره ما اکنون تعطیل است و قبل از حوادث حج
تمتع سال قبل عمره را بهدالیلی تعطیل کردیم؛در حج تمتع
هم فاجعه منا اتفاق افتاد و بسیار تاسف بار بود.
وی تاکید کرد:امسال هنوز مذاکرات بین هیات های ایرانی
ها و سعودی ها برای حج تمتع شروع نشده و فکر می کنیم
در روزهای آینده این سفر انجام می شود و مذاکرات با آنها
انجاممیگیرد.
روحانی تصریح کرد :یکی از تاکیدات ایران فراهم شدن
شرایط مناسب برای حجاج ما است بویژه با شرایطی که امسال
دیرتر اقدامات انجام شده است.
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تقاطع جمهوری – محمود نژاد
پلغیرهمسطحمیخواهد
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استاندارقم:

ازاعطای مجوز به طرحهای صنعتی آالینده جلوگیری شود

استاندار قم با اشاره به اهمیت توسعه صنایع دستی و
محصوالت فرهنگیدر استان ،خواستار تقویت خوشه صنایع
دستی قم شد.
سید مهدی صادقی در جلسه شورای برنامه ریزی و
اشتغال استان که در سالن امام جواد (ع) استانداری برگزار
شد ،با تأکید بر لزوم حکمفرمایی نگاه ملی و جامع درمورد
فعالیتهای صنعتی ،اظهار کرد :بایددر کنار توجه به حفظ
سالمت و محیط زیست استان ،از سرمایه گزاری حمایت
نماییم.
وی بررسی و تعریف طرح اصالح فرآیندهای تولیدی در
جهت کاهش آالیندگی در قم را ضروری دانست و افزود :از
اعطای مجوز به طرحهای صنعتی آالینده محیط زیست باید
جلوگیریشود.
با احداث خیابان شهیدان محمود نژاد در تقاطع بلوار جمهوری موجب شد
که برای رفع مقطعی ترافیک این محور ،شهرداری اقدام به احداث دوربرگردان
قبل و بعد از خیابان شهیدان محمود نژاد نماید ولی این اقدام کافی نیست و
همه روزه شاهد ترافیک سنگیندر این محور هستیم .تقاضای ما از مسئوالن
شورای ترافیک استان این است که در جهت رفاه حال شهروندان احداث
تقاطع غیر همسطح در این محور را مصوب و نهادهای مسئول را ملزم به
اجرای آن نمایند ،چرا که تاخیر در احداث این تقاطع تبعات زیادی به لحاظ
ترافیکی و روحی و روانی برای شهروندان خواهد داشت .محل احداث این
تقاطع نیز بر اساس نقشه های مصوب شهری کاربری فضای سبز پیش بینی
شده است که متاسفانه در سال های گذشته این زمین فروخته شده است
و تملک مجدد آن مستلزم صرف هزینه های زیادی است ولی می طلبد
مسئوالن نسبت به تملک مسیر احداث تقاطع اقدام کنند .چرا که با توجه
به افزایش قیمت زمین در سال های آینده هزینه های زیادی را به شهرداری
تحمیل خواهد کرد .احداث این تقاطع موضوعی نیست که به مروز زمان رفع
شود بلکهدر آینده نیاز به این تقاطع بیشتر احساس خواهد شد.
جمعی از اهالی بلوار جمهوری و خیابان شهیدان محمود نژاد
معضل الینحل وانت بارهای میوه فروش
به رغم قول مسئوالن مبنی بر ساماندهی وانت بارهای میوه فروش
متاسفانه هنوز شاهد فعالیت بی ضابطه آنهادر نقاط مختلف شهر قم هستیم
که موجب ترافیک و حتی تصادفات متعدد شده اند .گویا عزمی برای این
کار وجود ندارد و یا خالء قانونی وجو دارد .لطفا مسئوالن در جهت رفاه حال
شهروندان و همچنین کسبه که دارای مغازه هستند و عوارض می دهند ،با
وانت بارهای متخلف برخورد کنند.
محمدیازخیابانسمیه
افزایش نظارت بر بازار
با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال و افزایش تمایل شهروندان به
خرید ،از مسئوالن نظارتی استان تقاضاداریم با افزایش نیروهای نظارتی خود
مانع از اجحاف در حق شهروندان شوند و با واحدهای متخلف برخورد شود.
جمال زاده از باجک
ساماندهی مراکز خرید ماهی و سبزه شب عید
هر ساله با فرارسیدن روزهای پایانی سال شاهد عرضه ماهی قرمز و سبزه
از سوی واحدهای صنفی مختلف هستیم .برخی از این واحدهای صنفی به
همین منظور بخشی از پیاده رو را نیز اشغال می کنند .از مسئوالن تقاضاداریم
نسبت به ساماندهی و برخورد با واحدهای متخلف اقدام نمایند.
رضانژاد از زنبیل آباد

اخبــار

طی مراسمی با حضور استاندار:

طرح گاز رسانی به هفت روستای قم
افتتاحشد

طرح گاز رسانی به هفت روستای بخش های سلفچگان ،دستجرد و
مرکزی قم روز یکشنبه طی آیینی با حضور استاندار و مسئوالن استانی در
مسجد روستای گلستانه از توابع بخش سلفچگان قم به بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا ،مدیرعامل شرکت گاز استان قم در این آیین با بیان اینکه
برای این طرح اعتباری بالغ بر 12میلیارد ریال هزینه شده است ،اظهارداشت:
این طرح که دارای  36کیلومتر شبکه داخلی است ،بیش از  300خانوار را از
نعمت گاز برخوردار می کند.
غالمرضا فرجی با بیان اینکه کلنگ این طرحدر هفتهدولتدر سال جاری
به زمین زده شد ،تصریح کرد :طرح گاز رسانی به هفت رستای قم به همت
مسئوالن و پیمانکار مربوطه یک ماه زودتر از موعد مقرر آماده بهره برداری شد.
وی با بیان اینکه از این تعداد چهار روستا متعلق به بخش سلفچگان است،
تصریح کرد :در هفته دولت عالوه بر این چهار روستا دو روستای دیگر نیز
عملیات احداث و طرح گاز رسانی به آن آغاز شد ولی به دلیل حجم و وسعت
کاری بیشتر نسبت به این چهار روستا هنوز آماده بهره برداری نشده است،
اما به طور حتم این طرح نیز تا پیش از پایان نیمه نخست سال  95افتتاح
می شود .وی با بیان اینکه تعداد  35روستا از مجموع  40روستای باالی 20
خانوار بخش سلفچگان ،گاز رسانی شده است گفت :جدا از دو روستایی که
عملیات گاز رسانی به آن در نیمه نخست سال آینده به پایان می رسد ،پنج
روستای دیگر باقی می ماند که در سال  95کلنگ احداث طرح گاز رسانی به
آن به زمین زده می شود.
مسئول امور مساجد تبلیغات اسالمی قم خبر داد:

جمعآوری  14تن دارو در قم
برای اهدا به بیماران نیازمند

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم گفت :در  8ماه
گذشته بیش از  14تن انواع دارو در مساجد و مکانهای مذهبی جمعآوری
و به نیازمندان اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم،
حجتاالسالم سید ابوالقاسم حسینی اظهار داشت :ائمه جماعات مساجد و
مسئوالن هیئتها و تشکلهای مذهبی در  8ماه گذشته مردم را به اهدای
داروهای سالم اضافی به نیازمنداندعوت کردند که خوشبختانهدر این مدت
بیش از  14تن دارو جمع آوری و بیماران نیازمند اهدا شده است.
وی با بیان اینکه این حرکت مردمی انساندوستانهدر کشور بینظیر است،
گفت :این داروها پس از جمع آوری ،به موسسه خیریه حمایت از بیماران
مستمند ارسال و در آنجا توسط چند پزشک متخصص بررسی میشود تا
سالم بودن داروها مورد تائید پزشکان قرار گیرد.
حجتاالسالم حسینی افزود :دو تن از این داروها به کشورهای سوریه و
یمن ارسال شده و هزاران نفر از بیماران نیازمند ،ازداروهای اضافی خانوادههای
قمیاستفادهمیکنند.
مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسالمی استان قم از مردم قم
خواست که برای توسعه فرهنگ نوعدوستی و حمایت از بیماران نیازمند،
داروهای اضافی سالم را به مساجد تحویل دهند تا در اسرع وقت برای
نیازمندان ارسال شود.

نامحــرمانه

استاندار قم با اشاره به اهمیت توسعه صنایع دستی و
محصوالت فرهنگی در استان قم افزود :باید با کارشناسی
دقیق و خوشه بندی این صنعت از ظرفیتهای مناسب
استان همچون مراکز زائر پذیر ،بازارهای صنایع دستی و
مبادی ورودی و خروجی استان استفاده کافی برد.
تالشنمایندگانقمبرایبهبودشاخصهایاستان
صادقی همچنین با اشاره به مشارکت  ۶۲درصدی مردم
قم در انتخابات هفتم اسفند ،ادامه داد :حضور پر شور اقشار
مختلف مردم جای تقدیر و تشکر فراوان دارد و الزم است
تا از کاندیداهای محترم و نیز سازمانهای مردم نهاد که در
اجرای هرچه بهتر این امر مهم دستگاههای دولتی را یاری
رساندند قدردانی شود.
استاندار قم ادامه داد :امیدواریم نمایندگان راه یافته به

مجلس شورای اسالمیدر جهت بهبود شاخصهای استان
قم در مجلس فعالیت الزم را صورت دهند.
الزم به ذکر است در ابتدای این جلسه در مورد لزوم
جانمایی بازارچهدائمی عرضه محصوالت فرهنگی و صنایع
دستی تولیدیدر استان بحث شد که مصوب شددفتر امور
اقتصادی با محوریت فرماندار برای این امر با تشکیل جلسات
و کارگروههای الزم نتیجه را به شورا انتقالدهند.
همچنین گزارشی از آمارهای اشتغال در استان ارائه شد
و طرحهای اشتغالزایی کهدر افزایش این آمار مؤثرند و مجوز
الزم را کسب نمودهاند بررسی و تصویب شد.
با ایجاد امکانات از مهاجرت روستاییان
بهشهرجلوگیریشود
استاندار قم همچنین در آیین بهره برداری از طرح گاز
رسانی به هفت روستای استان،در مسجد روستای گلستانه
بخش سلفچگان استقرار و پایداری روستاییان در روستاها
را از سیاست ها و اولویت های مهم دولت تدبیر و امید
عنوان کرد.
سید مهدی صادقی اظهار داشت :دولت با رفع نیازهای
اولیه و ضروری اهالی روستاها به شدت تالش دارد تا زمینه
استقرار آنهادرروستاهاوهمچنینجلوگیری از مهاجرت آنها
به شهرها را فراهم کند .وی با بیان اینکه قم در بین استان
های کشور کمترین درصد جمعیت ساکن در روستاها را
دارد ،تصریح کرد :به طور حتم هر چقدر امکانات و شرایط
مورد نیاز برای ماندن در روستاها ایجاد شود ،امکان رشد و
توسعه به واسطه فعالیت هایی که در روستاها صورت می
گیرد نیز بیشتر می شود.
استاندار قم در ادامه با اشاره به طرح گاز رسانی به هفت
روستای استان ،آن را در راستای تامین آرامش و راحتی
بیشتر برای ساکنان این روستاها حائز اهمیت برشمرد و
افزود :با تالش همه مسئوالن بویژه معاونت فنی و عمرانی
و همچنین مدیرعامل شرکت گاز استان ،امروز شاهد بهره
برداری از این طرح ،زودتر از موعد مقرر هستیم.

باحضورمراجعتقلید:

خانواده شهدای قم تجلیل می شوند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
قم با بیان اینکه بیش از  ۱۱۴شهید ایرانی و
غیرایرانی مدافع حرم به آمار شهیدان قم اضافه
شده اند ،گفت :با تاکید مقام معظم رهبری در
خصوص ثواب دو چندان شهدای مدافع حرم،
تمام مجروحین و جانبازان بیداری اسالمی و
مدافع حرم نیز تحت پوشش بنیاد شهید و امور
ایثارگران قرار خواهند گرفت.
سردار سید جواد هاشمی دیروز در نشست
خبری با اصحاب رسانه که در اداره کل بنیاد
شهید و امور ایثارگران قم برگزار شد ،اظهار
داشت 22 :اسفند ماه سالروز تاسیس بنیاد
شهید انقالب اسالمی به فرمان حضرت امام
خمینی (ره) با مصوبه شورای عالی انقالب
فرهنگی در سال  ۱۳۸۳به نام روز بزرگداشت شهدا نام گرفت .وی به تشریح برنامه های
بزرگداشت «روز شهید» پرداخت و تصریح کرد :در راستای ترویج گفتمان ایثار و شهادت،
همایشی با حضور ائمه جماعات مساجد استان روز سه شنبه ساعت  15در مجتمع امام
خمینی (ره) برگزار خواهد شد .مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با بیان اینکه
مرجعیت ،روحانیت و حوزه های علمیه به عنوان یکی از ظرفیت های مهم ترویج فرهنگ ایثار
و شهادت به شمار می آیند ،ابراز داشت :بر این اساس ،برنامه تجلیل از خانواده معظم شهدا
در روز دوشنبه هفدهم اسفندماه به مناسبت «روز شهید» در دفتر حضرات آیات جوادی
آملی ،مکارم شیرازی ،شبیری زنجانی و علوی گرگانی انجام خواهد شد .وی افزود :همچنین
به مناسبت «روز شهید» از مراجع عظام تقلید درخواست ارائه پیام با موضوع فرهنگ ایثار و
شهادت را کرده ایم و ان شاءالله بزرگان دین در دروس خود نیز به جایگاه شهیدان خواهند
پرداخت .هاشمی با بیان اینکهدعای کمیل با مشارکت هیئت رزمندگان اسالمدر مجتمع
امام خمینی (ره) برگزار می شود ،اظهار داشت :همچنین دعای پرفیض ندبه در صبح جمعه
و دعای سمات در گلزار شهدای سوم خرداد برگزار خواهد شد .وی افزود :ارائه گزارشی از
عملکرد اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه شورای اداری استان و غبارروبی مزار
شهیدان از دیگر برنامه های این اداره کل به مناسبت «روز شهید» است .مدیرکل بنیاد شهید
و امور ایثارگران تصریح کرد :همچنین به مناسبت «روز شهید» ،در ادارات کل از خانواده
معظم شهیدان در قالب «طرح سپاس» ،تجلیل و تقدیر صورت خواهد گرفت .هاشمی با

اشاره به اینکه بیش از  3500شهید در گلزار
شهدای علی بن جعفر (ع) قم به خاک سپرده
شده اند ،ابراز داشت :حدود  3هزار دانش آموز
قمی به مناسبت روز شهید در گلزار شهدای
قم حضور و با یک شهید انس خواهند یافت.
وی همچنین به غرس نهال با نام شهیداندفاع
مقدس اشاره داشت و گفت :غرس نهال از روز
شنبه در بوستان های قم با نام شهیدان آغاز
شده است .مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
همچنین به همایش «روز شهید» اشارهداشت
و افزود :این همایش روز شنبه  22اسفندماه با
حضور یکی از مسئوالن کشوری یا لشکری در
مجتمع امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد .وی
خاطرنشان کرد :حرکت کاروان های نمادین
پیاده رو و موتورسوار از فلکه پلیس به سمت گلزار شهیدان ،نامه به شهیددر قالب انشاء نویسی
در سطح مدارس استان ،برنامه میثاق با شهیدان و ارائه گزارشدر سخنان پیش از خطبه های
نماز جمعه از دیگر برنامه های اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت «روز شهید»
خواهد بود .وی همچنین بر لزوم مردمی کردن برنامه های «روز شهید» تاکید کرد و گفت :در
این زمینه همکاری خوبی با هیئات مذهبی ،ائمه جماعات و بسیج مساجد برای مردمی کردن
بزرگداشت شهیدان صورت گرفته است.
تعداد شهدای استان قم
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استاندر ادامهدر پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری
«حوزه»در خصوص مجموع آمار تعداد شهیدان استان ،اظهارداشت:در مجموع 5430شهید
از استان قم تقدیم انقالب شده است .وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار «حوزه»
در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن شهدای مدافع حرمدر آمار بنیاد شهید و امور ایثارگران
نیز گفت :بیش از  114شهید ایرانی و غیرایرانی مدافع حرم به آمار شهیدان قم اضافه شده اند.
لزوم عمل به سیره شهدا در جامعه
هاشمی با بیان اینکه کلمه شهادت در تفکر اسالمی به مفهوم از خودگذشتگی از تمام
سرمایه های وجودی است ،ابراز داشت :امروز باید عمل به سیره شهیدان را در ادارات کل و
بطن جامعه مشاهده کنیم .وی با تاکید بر اینکه شهیدان یار و مددکار مردم بودند ،اظهارداشت:
جامعه را باید با نام و یاد شهید بسترسازی کنیم.

اطالعیه

قابلتوجهمؤدیانمحترممالیاتی

براساس ماده 274قانون مالیات های مستقیم (اصالحی)1394/4/31
از ابتدای سال 1395موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب
یا مرتکبین ،به مجازات حبس درجه شش محکوم میگردند.

 )1تنظیم دفاتر ،اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن
 )2اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل آن
 )3ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای
ماده( )181این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع ماده()169
و(169مکرر) به سازمان امورمالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
 )4عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به این قانون و قانون مالیات برارزش افزوده در رابطه با وصول یا
کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امورمالیاتی کشور در مواعد قانونی تعیینشده
 )5تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران ،یا معامالت و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود
برخالفواقع
)6خودداریازانجامتکالیفقانونیدرموردتنظیموتسلیماظهارنامهمالیاتیحاویاطالعاتدرآمدی
و هزینه در سه سال متوالی
 )7استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر ،بهمنظور فرار مالیاتی
تبصره -1اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیتهای مندرج در قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و
مقابلهبافسادمصوب 1390/08/07مجمعتشخیصمصلحتنظامنیست.
تبصره-2اعالمجرایمواقامهدعویعلیهمرتکبینجرایممذبورنزدمراجعقضایی،ازطریقدادستانی
انتظامیمالیاتیوسایرمراجعقانونیصورتمیپذیرد.
ماده  -275چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد ،برای مدت شش ماه تا دو
سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
 )1ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
 )2ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره :مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم
نمیباشد.
روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان قم

رایجالبسیدحسنخمینیدراستانبوشهر!
گفتهمیشود:پنجمیندوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم زمان با سراسر کشور هفتم اسفند
در استان بوشهر نیز برگزار گردید .به گزارش اتحاد خبر؛ در این انتخابات که دو کاندیدا در استان بوشهر
با هم رقابت می کردند؛ یکی سرشناس و بومی استان بود بنام آیت الله حسینی بوشهری و دیگری کمتر
شناخته شده و غیر بومی .طبیعی بود نتیجه این انتخابات از قبل قابل پیش بینی باشد .اما نکته جالب
توجه رای حدود دو برابری آیت الله سید حسن خمینی نسبت به کاندیدای دوم استان بوشهر بود .در
انتخابات خبرگان رهبری در استان بوشهر از مجموع  467945نفری که در انتخابات خبرگان شرکت
کردند آیت الله حسینی بوشهری با  374137رای اول شد .آراء باطله با  60659رای دوم شد و حجت
االسالم غالمرضا فیاضی با  33149رای سوم شد .بر اساس شنیده های مردمی و برخی افراد ناظر و یا
اجرایی صندوق های اخذ رای بیش از  90درصد آراء باطله ،آرایی بود که بنام سید حسن خمینی نوشته
شده بود .بر این اساس سید حسن خمینی که نامش در میان کاندیداها نبود حدود  55000رای و شاید
بیشتر رادر استان بوشهر کسب کرده است!
چنگاحمدینژادیهابهریسمانقالیباف
گفته می شود :یكی از اعضای رسانهای تیم احمدینژاد در كانال تلگرامی خود با ابراز ارادت به
محمدباقر قالیباف برای وی دلسوزی كرده و نوشته «:از اولین طرح های اصالحطلبان در مجلس دهم،
تحدیددوره تصدی متوالی شهرداریدر شهرهای بزرگ به  8سال،با هدف فتح شهرداری تهران است».در
وهله اول باید گفت كه آقای شهردار آنقدر تواناییدارد كه بتوانددر برابر این شایعاتدوام بیاورد و نكتهدوم

نیز این است كه اگر هر جریانیدر مجلس با طرحهای قانونی وظیفهای را تعیین كنند،همه بایددر برابر
آن سرخم كنند ودیگر زمان آن نیست كه قوانین رادر پستوی پاستور بایگانی كند! البته ایندلسوزیدر
حالی رخ میدهد كه احمدینژاد و اطرافیانش مدتها در زمان ریاست وی بر دولت با قالیباف درگیر بود
و حال برای نجات خود از باتالق به هر ریسمانی چنگ میزند!
یزدی:نتیجهانتخاباتخبرگانراقبولدارم
گفته می شود :رییس مجلس خبرگان گفت :نتیجه انتخابات خبرگان را که اعالم شده است قبول
دارم .به گزارش ایسنا ،آیت الله یزدی در خصوص احتمال استعفاء برخی از منتخبان خبرگان پنجم به
منظور راهیابی وی به مجلس خبرگان پنجم موکدا تصریح کرد :من به هیچ وجه راضی نبوده و نیستم و
هیچ فردی از طرف اینجانب در این خصوص نباید رایزنی کند و من نتیجه انتخابات خبرگان را که اعالم
شده است قبول دارم.
بطحائی :از عضویت در خبرگان انصراف ندادهام
گفته می شود :آیتالله سید هاشم بطحائی گلپایگانی شایعات مطرح شدهدرباره کنارهگیریاش از
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را تکذیب و اظهار کرد :این شایعهها کار دشمن ملت ایران است
که میخواهند وحدت و یکپارچگی کهدر  22بهمن و  7اسفند چشمدشمن را خیره کرد کمرنگ کنند.
آیتالله سید هاشم وی ادامه داد :ملت ایران و به خصوص مردم شریف تهران بزرگ حماسهای تاریخی
آفریدند و امروز شایعههایی مطرح میشود که من میخواهم استعفا بدهم .مگر من خائن به رای مردم
هستم که رای مردم را از دست بدهم؟ من اگر میخواستم انصراف بدهم اصال شرکت نمیکردم .چرا قدر
ملت شریف را ندانیم؟ دشمن خود شایعه هایی درست میکند و خودش هم به آنها جواب میدهد.
بطحائی در ادامه تصریح کرد :بنده در یک صورت استعفا میدهم که خدا مرگ من را برساند و گرنه تا
در قید حیات هستم نسبت به امانت مردم پایبند و وفادار هستم و وظیفه خود را بر حسب بندگی انجام
خواهمداد.
هشداردربارهسفرنوروزیبهکشورهایهمسایه
گفتهمیشود:رئیسسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریضمنهشداربههموطنانی
که قصد سفر به کشورهای همسایهدر تعطیالت نوروز رادارند گفت :برخی از این شرکتها یک تور 800
هزار تومانی در ایام عادی را با رقمی حدود دو میلیون تومان در ایام تعطیالت به ایرانیان ارائه میدهند.
مسعود سلطانیفر به شرایط خاص ایران از نظر امنیتدر مقایسه بادیگر کشورهای منطقه اشاره و اعالم
کرد :بنده به عنوان کسی که حفظ امنیت گردشگران ایرانی در اقصی نقاط جهان را وظیفه خود میدانم،
موظفم اعالم کنم که برخی از کشورهای اطراف ما کهدر این ایام مقصد گردشگرانداخلی قرار میگیرند
از امنیت الزم برخوردار نیستند .رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری افزود :به همین
دلیل در رابطه با سفر به برخی از کشورهای منطقه در این ایام هشدار میدهم و اعالم میکنم که در ایام
نوروز امنترین نقطه برای گردشگری کشور خودمان است.
توصیهدادکانبهکفاشیان
گفته می شود :محمد دادکان در حاشیه مراسم تجلیل از مدال آوران دانشگاه آزاد در سال  94در
جمع خبرنگاران گفت :کفاشیان صالح خود را بهتر از هر کسی می داند ،اما اگر من جای او بودم و حمایت
رسانه ،مردم و مسئوالن را نداشتم ،قطعا این فرصت را به فرددیگری میدادم .معاون تربیت بدنیدانشگاه
آزاد اسالمی گفت :فردی که نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال می شود باید از حمایت مسئوالن ،مردم و
رسانه برخوردار باشد .وی در مورد عملکرد «علی کفاشیان» در فدراسیون فوتبال گفت :او در حد توان
خود برای فوتبال ایران تالش کرد .دادکان در خصوص اینکه برخی ها به علی کفاشیان فشار می آورند تا
در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نامزد نشود ،افزود :نمی توانم در این زمینه اظهارنظری داشته باشم،
اما امیدوارم این مشکل برطرف شود.
تغییر مکان اخذ عوارض آزادراه تهران  -قم
گفته می شود :رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از تغییر شیوه و مکان اخذ عوارض
از خودروهای عبوری در آزادراه تهران -قم در سال آینده خبر داد .داود کشاورزیان افزود :سال آینده گیت
عوارضی ورودی به قم را آماده و گیت عوارضی خارج تهران را جمع می کنیم .معاون وزیر راه وشهرسازی
یادآوری کرد :از مدت ها قبل دفتر حضرت امام خمینی (ره) و بتازگی شهرداری تهران درخواست کردند
عوارضی ابتدای آزادراه تهران -قم به دلیل ایجاد ترافیک جابجا شود .رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده ای افزود :بدون تردید در آینده شیوه اخذ عوارض از خودروهای عبوری در این آزادراه تغییر می کند
و شکل فیزیکی گیت ها برچیده می شود ،بنابراین ضرورتی ندارد بخواهیم با سرمایه گذاری جدید گیت
پیشین را حذف ودر محلدیگر گیت تازه ایجاد کنیم.
بازداشتبرادرسلطانکوکائینایران
گفته می شود :رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از دستگیری برادر پنجک خبر داد و گفت :از
دستگاههای قضایی درخواست می كنم تا به وضعیت خانواده حسین پنجك رسیدگی كنند .به گزارش
میزان ،سردار علی مویدی درباره پرونده پنجک (سلطان کوکائین ایران) اظهار داشت :پس از دستگیری
متهم اصلی خانواده او همچنان اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند تا خال او احساس نشود .ماموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر 20روز قبلدر یک عملیات پیچیده برادر پنجک رادر یک عملیات پیچیده شناسایی
و دستگیر کردند .وی با بیان این مطلب كه تا چه زمانی این خانواده باید سالمت جامعه را به خطر اندازد،
گفت :تكلیف این خانواده همچناندر هال های از ابهام است.
روایتیکدیپلماتازمواجههظریفوالجبیر
گفتهمیشود :یکمنبعدیپلماتیکدرتوضیحمواجههروزیکشنبهوزیرانخارجهجمهوریاسالمی
ایران و عربستان سعودی به خبرنگاران ایرنا گفت :پس از عکس یادگاری وزیران خارجه شرکت کننده
در نشست فوق العاده وزیران خارجه سازمان همکاری اسالمی ظریف و الجبیر در حد  10ثانیه سالم و
احوال پرسی کردند .این منبع نزدیک به دیپلمات های ایرانی حاضر در جاکارتا علت این کار را ادب ایرانی
اسالمیدانست که وقتیدو نفر با هم مواجه می شوند به یکدیگر سالم می کنند .مواجهه وزیران خارجه
ایران و عربستان با توجه به تنش های موجود در روابط دو کشور ،مورد توجه خبرنگاران حاضر در این
نشست بوده است.
نظر شهرام جزایری درباره اعدام زنجانی
گفته می شود :پس از اینکه سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد بابک زنجانی به اعدام محکوم شده
است ،شهرام جزایری در گفت و گویی با خبرآنالین گفت« :امروز شاهد صدور حکم غیر قطعی اعدام
برای بابک زنجانی بودم .اوال که این حکم دادگاه محترم بدوی طبق قانون غیر قطعی است و هنوز هیچ
جرمی علیه ایشان در دادگاه صالحه به اثبات قطعی نرسیده و متهم حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم
برخوردارباشد».
نماد اصول گرایی «مهدوی کنی» بود نه «زاکانی»
گفتهمیشود :عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس گفت :افراد شایسته
اصولگرا در حاشیه ماندند و افرادی ماجرجو و تندرو به صحنه امدند و نباید از یاد برد که ذائقه مردم به
طور کلی تندروی را نمی پسندند .منصور حقیقت پور افزود :نماد اصولگرایی زاکانی نیست ،نماد اصولگرایی
مرحوم مهدوی کنی بود و فرق بین این دو گفتمان بسیار زیاد است .حقیقت پور با بیان اینکه اصولگرایی
نمی تواند بدون اخالق و ادب باشد ،گفت :وقتی چاشنی ادب و اخالق و احترام و تواضع و گفتمان منطقی
را با برخورد تند در هم می آمیزیم ،امثال علی الریجانی می شوند ضد اصولگرایی و چهره هایی از جبهه
پایداری می شوند نماد اصولگرایی.
آغاز به کار مجلس دهم از هفت خرداد95
گفته می شود :علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور آغاز بکار منتخبان دهمین دوره
مجلس شورای اسالمی را از هفتم خردادماه سال  95اعالم کرد و درباره پنجمین دوره مجلس خبرگان
نیز گفت :زمان آغاز بکار منتخبان پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اختیار هیات رییسه این
مجلس است.
چندمیلیونزوجایرانینابارورهستند؟
گفته می شود :سید محمد کاظمینی رییس مرکز مدیریت پیوند معاونتدرمان وزارت بهداشت با
اشاره به ارائه خدمات درمان ناباروری به زوجین بی بضاعت گفت :ساالنه حدود  ۸۸هزار زوج نابارور به
کشور اضافه میشود به طوری که هماکنون حدود  ۱.۷میلیون زوج ،سابقه ناباروری اولیه و ثانویه دارند.
پیامتسلیت

جنابآقای
روح اهلل طاهری نیک

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر همسر محترمتان
را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،برای آن
مرحومه از درگاه ایزد منان علو درجات اخروی و برای
بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

حسین عبداللهی  -روح اهلل کرمانی

