آیتاللهاکبرهاشمیرفسنجانی:

مجلس دهم محل تضارب آرا خواهد بود

روزنامهصبحایران

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :مجلس دهم مجلسی است
که یکنواخت نخواهد بود بلکه در آن تضارب آرا صورت خواهدگرفت و این
امربسیارمهمیاست.
به گزارش ایرنا ،آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی صبح روز شنبه در نشست
هم اندیشی برگزیدگان مرحله اول و نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس
دهم افزود :تحوالتی که از سال  84شروع شد و به سال  92خاتمه
پیدا کرد تحوالت منفی بود و وضع کشور ،انقالب و اسالم را در
شرایطنامناسبیقرارداد.
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رمزپیروزی
از نگاه عارف

وی ادامه داد :مردم گام اول را در سال  92خوب برداشتند و راه را باز کردند چرا که
اگر راه باز نشده بود این نتیجه در گام دوم به دست نمی آمد .هاشمی ادامه داد :با این
دو گام که برداشته شد جامعه و مردم به خصوص سیاستمداران فرهیخته ،شرایطی پیدا
کردند که اگر جدی باشیم و صبر و استقامت داشته باشیم می توانیم انحرافی را که در
انقالب پیش آمد ،اصالح کنیم و به تناسب زمان که شرایط بهتری دارد شرایط بسیار
نو و ارزشمندی را در تاریخ انقالب داشته باشیم .وی ادامه داد :شما کسانی هستید که
انتخاب شدید یا در آستانه انتخاب شدن هستید و موثرترین نقطه مدیریت را در اختیار
خواهید گرفت ...
2

نباید به انسجام لیست امید آسیبی وارد شود

ارزیابی مرعشی از دوردوم انتخابات مجلس؛

ائتالفامید
 45کرسی دیگر
را می گیرد

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه
ائتالف امید در انتخابات هفتم اسفند  124کرسی معادل
 57درصد کرسی های مجلس را به دست آورده است
گفت :ارزیابی ما این است در مرحله دوم  45کرسی دیگر
نصیبائتالفامیدشود.
حسین مرعشی صبح شنبه در نشست هم اندیشی
برگزیدگان مرحله اول و نامزدهای مرحله دوم ائتالف امید
در انتخابات مجلس در سالن همایش های سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران افزود :از  208نماینده ای که در مرحله
اول انتخاب شدند ،ائتالف امید  124کرسی معادل ٥٧
درصد کرسی های مجلس و اصولگرایان 71کرسی معادل
 ٣٣درصد و مستقل ها نیز با 21کرسی ١٠درصد از مجموع
کرسی های مجلس دهم را بدست آوردند .سخنگوی
حزب کارگزاران سازندگی اظهار داشت :در مرحله بعد
برای  69کرسی رقابت وجود دارد که ما برای  65کرسی
نامزد مطرح داریم وارزیابی ما این است که  45کرسی
دیگر در مرحله دوم نیز نصیب ائتالف امید شود ...
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حجت االسالم حمید زاده در مراسم سالگرد رحلت حاج سید احمد خمینی:

امام نباید مصادره گروهی شود

2

از اهل کوفه خواندن تا تبریک پیروزی

واکنشتاملبرانگیز
عقالی اصولگرا به نتیجه انتخابات

بعد از انتخابات  7اسفند و مشخص شدن نتایج انتخابات
به خصوص در پایتخت ،تحلیلگران اصولگرا به بیان چرایی
شکست این جناح در تهران پرداختند که صرف نظر از
دالیل رخ دادن این اتفاق و تغییر نظر و گرایش اکثریت
پایتختنشینان از اصولگرایان به اصالحطلبان و اعتدالیون،

2

نحوه پذیرش شکست از سوی اصولگرایان جای تامل و تفکر
دارد.فارغازبرخیتحلیلهایتحلیگرانسیاسیورسانهای
جریان اصولگرا که عباراتی همچون غربزده بودن مردم
تهران و یا اهل کوفه خواندن پایتخت نشینان را استفاده
کردند ،اصولگرایان شاخص در تحلیلهای جداگانه و ...
7

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (ص) صورت گرفت

تشییع با شکوه 5شهید گمنام در قم

حجتاالسالمدکترروحانی:
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نجفیمیماندیاحدادجایگزینمیشود؟
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تنگنظراننمیتوانند
کارهایبزرگدولتراببینند

آگهیمناقصهعمومی(یکمرحلهای)

دانشگاهحضرتمعصومه(س)

در نظر دارد تامین نیروی انسانی و انتظامات مورد نیاز خود از طریق
برگزاری مناقصه به شرکت های واجد صالحیت و شرایط الزم واگذار
نماید .لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه مذکور در
مهلت مقرر به شرح ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه ،تکمیل و
تحویل آن اقدام نمایند.
نام سازمان :دانشگاه حضرت معصومه(س)
موضوع مناقصه :تأمین نیروی انسانی و انتظامات
محل دریافت اسناد مناقصه :دفتر حقوقی دانشگاه
مهلت دریافت اسناد مناقصه 1394/12/24 :لغایت 1394/12/27
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 350,000,000 :ریال
مهلت ارائه پیشنهاد :ساعت 15:00روز یکشنبه مورخ1395/01/15
نشانی :قم انتهای بلوار الغدیر روبروی ورزشگاه یادگار امام دانشگاه
حضرتمعصومه(س)
هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
دانشگاهحضرتمعصومه(س)

آیتالله علوی گرگانی خطاب به یادگار امام:

2

خداوند به شما
عزت فراوان داده است

2

2

اخبار

یادداشت
پارادایمبرنامهریزى
مانعتوسعه

پارادایم برنامه ریزى كه بر اصل علیت ،خطى دیدن
تحوالت اجتماعى و اقتصادى و اصل قطعیت بنا نهاده شده
مرتضیایمانیراد
است بر خالف انتظار عمومى كه آن را عامل توسعه می
دانند،در اصل مانع توسعه است.
سه اصل باال به ما این اصل مهم را دیكته میكند كه می توان آینده را طراحى كرد .از
همین منظر برنامه شكل می گیرد و عزمى پرهزینه براى تحقق اصول و راهبردهاى آن در
جامعه به وجود مى آید .برنامه در نهایت استراتژى هاى ملى را از درون خود استخراج می
كند و آن را براى اجرا به كانون هاى اجراى برنامه می فرستد.
جدا از نتایج برنامه هاى اجرا شده در سازمانها ،شركت ها و كشورهاى مختلف ،نكاتى
مهم قابل ذكر است كه برنامه را از عامل به مانع توسعه تبدیل می كند .مهمترین این
نكات یكى این است كه یك سیاست و یا استراتژى درست است كه بر اساس نیت و اراده
سیاستگذار اعمال مى شود ،ولى از نظر هیچ كسى قابلیت ردگیرى ندارد.
مثال مطالعات و بررسى هاى اقتصادى نشان میدهد كه اثر اجراى پروژه ها ،سیاستها و
یا استراتژى هاى اقتصادى قابل پیش بینى نیست و یكى از دالیل آن هم پدیدار شدگى
 emergingاین تحوالت است .تحوالت ناشى از سیاستها به راحتى قابلیت ردگیرى ندارد
و گاهى اوقات اتفاقاتى مى افتد كه از نگاه سیاستگذار كامال پوشیده بوده است و به همین
جهت غیر قابل پیش بینى اند.
نكته دوم این است كه وقتى دو سیاست با هم اجرا مى شوند (كه در برنامه ها چندین
سیاست با هم اجرا مى شوند) از تداخل آنها پدیده هایى پدیدار  emergeمى شوند كه با
نتیجه اجراى انفرادى آنها متفاوت خواهد بود .باز ما با پدیده غیر قابل پیش بینى و در نتیجه
«برنامهناپذیر»مواجههستیم.
نكته سوم این است كه اگر به این اصول اعتقاد داشته باشیم ،ابتدا یك سیاست یا
استراتژى باید اجرا شود و نتایج آن پدیدار شود كه بتوان با آگاهى و قدرت بیشترى
استراتژى بعدى را اجرا كرد .بنابراین همزمانى پروژه ها بى معنى و حداقل ناموثر مى شود.
در حالی كه برنامه مجموعه اى از سیاستها و استراتژى هاى موازى و همزمان است.
همین حركت موازى و همزمانى سیاستها و پروژه ها یكى از قفل هاى جدى برنامه
ریزى است .بر این اساس وقتى برنامه به نتیجه نمیرسد خیلى زود به نتیجه میرسیم كه بد
تدوین شده است و یا بد اجرا شده است.در حالیه شكست برنامه ها نهدر تدوین آنها است و
نهدر مشكل اجراى آنها .مشكل برنامه هادر نفس خود برنامه است كه مبتنى بر مفروضاتى
نوشته و اجرا مى شود كه در اساس این نوشته ها با واقعیت انطباق ندارد.
در نتیجه هر برنامه اى با هردقتى كه نوشته شود از قبل محكوم به شكست است .برنامه
هاى پنجساله هم شكل خاصى از پارادایم برنامه ریزى است.

اخبـــار

آیت الله علوی گرگانی خطاب به یادگار امام:

خداوند به شما عزت فراوان داده است

آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از اساتیدعالی حوزه علمیه قم در دیدار با
سیدحسن خمینی گفت :خدا را شاکر باشید که به شما و بیت شما عزت فراوان داده و ان
شاء الله این عزت روز افزون باشد.
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آیتاللهاکبرهاشمیرفسنجانی:

مجلس دهم محل تضارب آرا خواهد بود

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :مجلس دهم مجلسی است که
یکنواخت نخواهد بود بلکه در آن تضارب
آرا صورت خواهدگرفت و این امر بسیار
مهمیاست.
به گزارش ایرنا ،آیت الله اکبر هاشمی
رفسنجانی صبح روز شنبه در نشست هم
اندیشی برگزیدگان مرحله اول و نامزدهای
مرحله دوم انتخابات مجلس دهم افزود:
تحوالتی که از سال  84شروع شد و به
سال 92خاتمه پیدا کرد تحوالت منفی بود
و وضع کشور ،انقالب و اسالم را در شرایط
نامناسبی قرارداد.
وی ادامه داد :مردم گام اول را در سال
 92خوب برداشتند و راه را باز کردند چرا
که اگر راه باز نشده بود این نتیجه در گام
دوم به دست نمی آمد .هاشمی ادامه داد :با این دو گام
که برداشته شد جامعه و مردم به خصوص سیاستمداران
فرهیخته ،شرایطی پیدا کردند که اگر جدی باشیم و صبر
و استقامت داشته باشیم می توانیم انحرافی را که در انقالب
پیش آمد ،اصالح کنیم و به تناسب زمان که شرایط بهتری
دارد شرایط بسیار نو و ارزشمندی را در تاریخ انقالب داشته
باشیم .وی ادامه داد :شما کسانی هستید که انتخاب شدید
یادر آستانه انتخاب شدن هستید و موثرترین نقطه مدیریت
را در اختیار خواهید گرفت .آیت الله هاشمی رفسنجانی به
سخنان رهبر معظم انقالب در جمع اعضای خبرگان اشاره
کرد و افزود :ما شاهد بودیم رهبری هم انتخابات را خوب
توصیف کردند و آرامش و صحت انتخابات را تایید فرمودند.
وی ادامه داد :من هم کامال قبول دارم که انصافا در شرایطی
که بیم آن می رفت که به قول بعضی ها فتنه بزرگتری را
شاهد باشیم ،آرامش کم نظیری رادر انتخابات شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه آمریکا به برگزاری انتخابات آرام و متمدنانه
معروف است ،گفت :شب گذشته آنچناندر مراسم سخنرانی
آقای ترامپ درگیری پیش آمد که وی نتوانست سخنرانی
کند .البته ما هم از این موارد داشته ایم ولی در آمریکا بی
سابقه بود که در اوج مبارزات این گونه شود .وی ادامه داد :در
شرایطی که خیلی هادردنیا منتظر بودند از لحاظ سرلیست
ها و دیگران در ایران ،حوادث تلخی روی دهد ،اتفاقی نیفتاد
که این نشانه خیلی خوبی بود .هاشمی رفسنجانی گفت:
این نشان رشد مردم است و رشد مغزهای سیاسی است که
ریسک کردند و وارد میدان رقابت شدند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :باید
اول تشکر کنم از کسانی که صابرانه و متفکرانه توانستند
هماهنگی در صفوف خودشان ایجاد کنند و تصمیمات
یکپارچه بگیرند که این رکن بزرگی است و تجربه خوبی که
بایددر آینده بیشتر روی آن کار کنیم که متفرقه وارد میدان
نشویم .هاشمی رفسنجانی با بیان اینکهدر بیشتر کشورهای
دنیا دو یا سه حزب بزرگ میدان دار هستند گفت :ما هم از
رشد و آگاهی مردم کشورمان فهمیدیم مردم آمادگی دارند
که االن با افکار حزبی سرو کار داشته باشند به دلیل اینکه

به لیست های دوطرف رای دادند .وی با بیان اینکه مردم با
آمدن در پای صندوق های رای و رای دادن به لیست ها ،کار
خیلی بزرگی انجام دادند ،گفت :این آمادگی مردم محصول
آگاهی دادن ها و انفجار اطالعات (شبکه های) مجازی است
که آن ها سرنوشت ساز شدند و روز به روز حضورشان از
اطالع رسانی تصویری و مکتوب جدی تر می شود.
مجلس باید آزادانه حرف بزند
وی ادامه داد :در شرایط کامال جدیدی قرار گرفته ایم و
تجربه کاملی نداریم و این خود مردم بودند که اطالع پیدا
کردند و جوانان متخصصیدر این زمینه پیدا کردیم ودیدیم
چقدر در این فضا مسائل را خوب برای مردم توضیح می
دهند .وی در ادامه خاطر نشان کرد :می بینیم رهبر این گونه
از انتخابات و از مردم و تعداد حضور آن ها ابراز رضایت می
کنند اما ممکن است بعضی از نتایج هم آنچنان که ایشان
می خواستند نشده باشد ولی این اصول کار است .هاشمی به
مرحله دوم انتخابات اشاره کرد و گفت :ان شاءالله نامزدهای
دور بعد هم باید سعی کنند همین شیوه گام اول را عمل
کنند .وی در ادامه با بیان اینکه باید مجلسی داشته باشیم
که کامال به صورت زنده مسائل کشور را تنظیم و تعریف
کند و در عین حال با دولت هم همدلی داشته باشد ،یادآور
شد :البته هیچوقتدر زمانی که من رییس جمهور یا رییس
مجلس بودم فکر نمی کردم مجلس باید هر چه دولت می
گوید قبول کند .مجلس باید تفکر خودش را مطرح کند و
آزادانه حرف بزند و رای دهد و فشاری بر آن نباید باشد تا
مجلسیکامالارزشمندداشتهباشیم.
هاشمیدر ادامه با بیان این که آیات فراوانیدرباره اعتدال
و میانه روی در قرآن آمده است ،گفت :یک مجلس معتدلی
ولی کارا ،فعال و زنده و به روز می توانیم داشته باشیم که
در کنارش دولت فعالی به همین صورت ادامه داشته باشد
و بتوانیم خدمت واقعی برای این مردمی که سالها در مبارزه
و در شورش های اولیه و جنگ طوالنی تحمیلی جانفشانی
کردند و سالها کمبودها را تحمل کردند و همیشه در خدمت
بودند و آخرین امتحانشان حضور موثری که در انتخابات 7
اسفند بود ،انجامدهیم.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :اگر خوب

کار را به نتیجه برسانیم ،خواهیم دید در
انتخابات بعدی عدد حضور مردم از این
بیشتر خواهد شد و مردم امید بایدداشته
باشند.
وی در ادامه با بیان این که افراط و
تفریط نداشته باشید و اعتدال را دنبال
کنید گفت :پیامبر (ص) فرمودند که
دستت را به گردنت طوری نباشد که
چیزی به کسی ندهید و خیلی هم باز
نکن که هرچه داری از کف دستت بیاید
بیرون که امکانات مان برای مصرفدرست
از دستمان برود .هاشمی با بیان این که نه
اسراف در هزینه و نه اقتار در هزینه بلکه
میانه روی ،گفت :یکی از کارهای مهمی که
شما مجلسی ها باید انجام دهید برقراری
تعادل بین هزینه ها و درآمدهاست یعنی
طوری کار کنید که اموال عمومی بی رویه مصرف شود و نه
آنقدر کم که مردم به عسرت و زحمت بیفتند که هردو آنها
درستنیست.
باید با منطق با دنیا برخورد کنیم
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :کجا پیدا
می کنید که خوشحال باشیم که محاصره ایم؟ این چه حرفی
است که می زنند؟ مگر می شود امروز در دنیا زندگی افتخار
آمیز و قابل الگو شدنداشته باشیم و محاصره باشیم .مگر ما
حرف حساب نداریم ،مگر ما مدعی نیستیم که منطق مان
قرآن است؟ چرا باید در دنیا محصور باشیم و حرفهایمان را
نزنیم؟ چرا با ابزار اطالع رسانیدنیا قهر کنیم؟ چرا نباید از آن
سهمی برای زدن حرف هایمان داشته باشیم؟ وی گفت :ما
واقعا باید با منطق بادنیا برخورد کنیم و منطق ما هم آنقدر
مترقی است که اگردرست قرآن را بفهمیم ،هر کجا صحبت
کنیم مخاطب زیادیداریم.
آقایان روحانی و ظریف حصر تحریم را شکستند
رییسمجمعتشخیصمصلحتنظامگفت:امیدوارماین
دوره مجلس با فهم قرآن و یاد گرفتن آیات قرآن و تمرین آنها
نمونه خوبی باشیم و مردم هم راضی تر باشند و آینده را بهتر
بسازیم .وی به پیروزی ایراندر مذاکرات هسته ای اشاره کرد و
گفت :حاال کهدولت حاضر با همراهی آقایان روحانی و ظریف
همت کردند و حصر را شکستند و ما را از تحریم بیرون آوردند،
این که بگوییم برجام و برداشتن تحریم ها هیچ نتیجه ای برای
مانداشتواقعابیانصافیاست.قطعروابطبانکیوجابهجایی
پول چه هزینه های سنگینی برای ماداشت .هاشمیادامهداد:
ما باید به تجارت جهانی وارد شویم که امتیازات زیادی برای
ما دارد؛ همانطور که دیگران استفاده می کنند ما هم استفاده
کنیم و یک افکار متعادلی از تریبون مجلس باید به مردم برسد
که مردم از این طریق امیدوار می شوند .خیلی امیدوارم که
با این رشد فکری که در مردم پیدا شده است مجلس آینده
پیشرو خواهد بود .البته این به معنای طرد جناح مقابل نیست.
کاریکهآنهاباماکردندرانبایدبکنیم.بایدخواهرانهوبرادرانه
با آنها برخورد کنیم به خصوص در این دوره که شما خانم ها
را اصل قراردادید و به میدان بیاورید که یک کار مهمی است.

حجت االسالم دکتر روحانی:

تنگ نظران نمیتوانند کارهای بزرگ دولت را ببینند

آیت الله علوی گرگانی در این دیدار که در بیت یادگار امام راحل در قم برگزار شد،
افزود :هیچ امری نمی تواند این عزت را زایل نماید .آیت الله علوی گرگانی اظهار کرد :خدا
را شاهد می گیرم که اینجانب به جنابعالی بسیار عالقه مندم .وی همچنین از شخصیت
برجسته حضرت امام خمینی (ره) تجلیل کرد.
حجت االسالم حمید زاده در مراسم سالگرد رحلت حاج سید احمد خمینی:

امام نباید مصادره گروهی شود

یک خطیب دینی گفت :امام نباید مصادره گروهی شود و امیدواریم ارشادات مقام معظم
رهبری و سایر بزرگان در این زمینه موجب شود انقالب قدرتمند تر شده و زمینه نمایش
عظمت روح خدا بیش از پیش فراهم شود.
به گزارش جماران ،حجت االسالم و المسلمین اکبر حمید زاده در مراسم بیست و
یکمین سالگرد رحلت مرحوم حاج سید احمد خمینی در حرم مطهر امام که با حضور
یادگاران و اعضای بیت امام و اقشار مختلف مردم برگزار شد ،در سخنانی با بیان اینکه تمام
کوشش مرحوم یادگار امام در زندگی خویش ،حراست از اندیشه امام بود ،اظهار داشت :جا
داشت که مجلسی به وسعت ایران برای این عزیز تشکیل شود؛ گرچه قلب انقالبدر بیت
امام می تپد و حرم امام کانون پر جاذبه ای برای همه انقالبیون و وفاداران به نهضت امام
است ،لذا وقتی صحبت از گرامیداشت سالگشت درگذشت حاج احمد آقا به میان می آید
به همهدل های امام باور توسعه می یابد .وی با انتقاد از عدم انعکاس شایسته این مناسبت
در شبکه های مختلف صدا و سیما،دومین انگیزه از برگزاری این مجلس را پاسداشت امام
راحل و همدلی و همدردی با بیت بزرگ ایشان خواند .وی افزود :پس از دوران امام راحل
برخی افراد امتزاج میان حق و باطل برای فروش متاع بی کیفیت خود را محور فعالیت قرار
دادند و همواره نگران گذشته امام ستیزانه خویش بودند؛ در حالی که مرحوم حاج احمد
آقا با این مدعیان آشنایی کامل داشت و صندوقچه اسرار انقالب بود .این خطیب دینی
گفت :مرحوم حاج احمد آقا پل ارتباطی امام با مسئولین ،چشم بینای امام در جامعه و
گوش شنوای امام هنگام گزارشات مسئولین به رهبر کبیر انقالب بود .وی در ادامه سخنان
خود با بیان اینکه امروز ایران به عنوان یک کشور امن تحت عنوان نظام والیت فقیه و با
همراهی امت بزرگ اسالمی در جهان مطرح است ،افزود :همراهی مردم به گونه ای است
کهدر انتخابات اخیر نشاندادند و مورد تجلیل رهبری انقالب نیز قرار گرفتند؛ بنابراین این
انتخابات توانست یک سند زنده از موجودیت فقه سیاسی شیعه نشاندهد.
نباید به بیت امام و بزرگان کشور دهن کجی شود
حمید زاده با انتقاد از برخی عبارات تند و اهانت ها علیه بزرگان و خصوصا بیت امام
راحل ،تأکید کرد :کسانی که بر سر سفره انقالب نشسته اند نباید به خود اجازه دهند به بیت
امام و بزرگان کشور دهن کجی کنند و بزرگان نیز نباید چنین اجازه ای به آنها دهند .وی
با انتقاد از رویکرد «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» برخی افراد نسبت به اصول نظام جمهوری
اسالمی ،این شیوه را جفاکارانه خواند و تصریح کرد :جمعیت کثیری که پای صندوق های
رأی رفتند استحکام این نظام را به جهانیان نشان دادند و لذا فضای کشور نباید مکدر شود.
انتخابات همدلی و همزبانی مردم با دولت و نظام را نشان داد
این خطیبدینی با توصیه به اینکه انتخابات اخیر باید از لحاظ روانشناختی و جامعه
شناختی مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد ،رأی مردم را آری به اصالحات و اعتدال دانست
و گفت :باید اصالحات را باور کنیم و توجه کنیم که «استصالح» یک عنوان مهم در نهج
البالغه بوده و «اصالح» عنوان نهضت عاشورا بود .وی گفت :مردم در این انتخابات همدلی
و همزبانی با دولت و نظام را نشان دادند و اکنون نوبت دولتمردان است که همدلی خود را
نشان دهند و به دنبال نفرت پراکنی و بهره برداری از خالء های موجود در جامعه نباشند.
حمید زاده با اشاره به نقشه های دشمنان و برخوردهای اخیر استکبار با حزب الله لبنان و
نیز مسأله حضور مدافعان حرمدر سوریه ،گفت :رئیس جمهور ما از اعتدال و مفاهیم انقالبی
در سطح جهان دفاع می کند و شایسته نیست سخنرانی چنین شخصیتی قطع شود و
مورد سانسور قرار گیرد .وی با بیان اینکه برخی در طول زندگی مرحوم حاج احمد آقا چشم
دیدن او را نداشتند چرا که منطق ایشان منطق امروز حاج سید حسن خمینی است ،تأکید
کرد :امام نباید مصادره گروهی و مصادره به مطلوب شود و امیدواریم ارشادات مقام معظم
رهبری و سایر بزرگان در این زمینه موجب شود انقالب قدرتمند تر شده و زمینه نمایش
عظمت روح خدا بیش از پیش فراهم شود.
با حضور رییس دفتر رهبر معظم انقالب؛

مراسم معارفه تولیت آستان قدس رضوی
در مشهد برگزار شد

مراسم معارفه حجت االسالم والمسلمین رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی
با حضور رییسدفتر رهبر معظم انقالبدر حرم رضوی برگزار شد.
به گزارشرسا ،مراسم معارفه حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان
تولیت آستان قدس رضوی روزشنبه با حضور حجت االسالم والمسلمین گلپایگانی رییس
دفتر رهبر معظم انقالب ،آیت الله سید احمد علم الهدی ،امام جمعه مشهد و جمعی
از مسؤوالن استانی در تاالر تشریفات حرم مطهر رضوی برگزار شد .حجت االسالم
والمسلمین سید ابراهیم رئیسیدر این مراسم طی سخنانی ،گفت :رهنمودهای رهبری
مبنی بر توجه به مستمندان و زائران بارگاه ملکوتی امام هشتم سرلوحه کار کار آستان قدس
رضوی است .حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی نیزدر این مراسم با تأکید بر
بکار بستن بیانات رهبر انقالب در مدیریت آستان مقدس رضوی ،خاطرنشان کرد :آستان
قدس رضوی بیش از پیش باید به زائران ،مستضعفان و مستندان جامعه توجهداشته باشد.

رئیسجمهور با انتقاد از برخی فضاهای
موجود در کشور گفت :برخی با تنگ
نظری نمیتوانند ببینند کهدولت یازدهم
توانسته است در این زمان در کنار ملت
یک کار بزرگ انجام دهد.
حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی صبح روز شنبه در سومین کنگره
ملی بزرگداشت روز شهید با بیان اینکه
«روز شهید روزی بسیار عزیز و بزرگ
است» اظهار کرد :شهدا درس ایثار و
شهادت را از قرآن ،اهل بیت عصمت
خاندان رسالت و فرهنگ ایستادگی و
مقاومتسرزمینشانآموختهاند.
برای جاودانگی هیچ راهی
جز ایثار وجود ندارد
وی با اشاره به شهدای انقالب اسالمی و
هشت سالدفاع مقدس اظهار کرد :فرزندان
خانوادههای شهدا در جبهههای نبرد ،جز
با یاد و نام حسینبنعلی (ع) و فرهنگ
عاشورا و کربال به جبهههای نبرد نرفتند.
آنها ایستادگی کردند و روزها و شبها
در سنگرها پاسداری دادند .آنها شبهای
نبرد با زیارت عاشورا با دوستان خدا وداع
میکردند.
وی ادامه داد :در شهدا جز عشق به
فاطمه (س) و حسین بنعلی (ع) و ایمان
خدا ،رسول خدا و قیامت و خاندان رسالت
چیزدیگری وجود نداشت.
رئیسجمهور با اشاره به اقتدار روحی و
معنوی شهدا در نبردهای حق علیه باطل
تاکید کرد :این قدرت بزرگ را خانوادههای
شهدا و ایثارگران آفریدند .این شهدا در
خانوادههایی تربیت یافتند که دنیایی از
معنویت در آنها وجود دارد.
وی با بیان اینکه «برای جاودانگی هیچ
راهی جز ایثار وجود ندارد» تصریح کرد :تنها
کسانی که کار دنیایی شان پس از مرگ تا
قیامت متوقف نمیشود شهدا هستند و این
مقام باالترین مقامی است که خداوند برای
آنها قرار داده است .مقام شهید و شهدا
لحظه به لحظه باالتر میرود و این فزونی تا
روز قیامت متوقف نمیشود.
وی با بیان اینکه «تعمیر مسجد ،آب
دادن به تشنگان ،آب دادن به حاجیان،
کارهای ارزشمندی هستند اما قابل مقایسه
با ایثار و فداکاری نیستند» ،ادامه داد :ایمان و

جهاد در راه خدا را نباید به کارهای معمولی
مقایسه کرد .شهدا قدرت بزرگ کشور و از
سرمایه های اجتماعی بزرگ ما محسوب
میشود.
عدهاینمیتوانندعظمت
ملت و مردم را ببینند
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه باید
درس زندگی را از ایثارگران یاد بگیریم؛
چراکه «امروز از ایثارگران فاصله بسیاری
داریم» به انتقاد از برخی فضاهای ایجاد
شده در کشور پرداخت و اظهار کرد :چرا
در جامعه به یکدیگر تهمت میزنیم،دروغ
میگوییم و به هم توهین میکنیم؟ چرا
فضای برادری و وحدت را در جامعه بوجود
نمیآوریم و چرا به فکر خود ،حزب خود
و جناح خود هستیم؟ چرا به فکر کشور
نیستیم؟ چرا به فکر عظمت مردم و راحتی
آنها نیستیم؟ به خاطر اینکه این دولت در
این زمان توانسته استدر کنار ملت یک کار
بزرگ انجامدهد ،چقدر تنگنظری میشود.
عدهای نمی توانند عظمت ملت و مردم را
ببینند .آنها نمیتوانند رفاه مردم را ببینند.
اینکه این حزب و جناح یا آن حزب و جناح
پیروز شود چه تفاوتی دارد؟ ما همه عضو
یک ملت هستیم و هدف همه این است که
در هر کجا که قرار گرفتیم به مردم خدمت
کنیم .باید درس را از خانوادههای شهدا یاد
بگیریم و ایثار و فداکاری برای ملت را از آنها
بیاموزیم.
وی با تاکید بر اینکه «هدف انقالب
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مناسبتهای انقالبی دیگر جز برادری و
وحدت ملی نبوده است» ،خاطرنشان کرد:
هدف از انقالب اسالمی جزدیدن نور هدایت
اسالم نبود .انقالب اسالمی برای اخالق،
برادری ،وحدت ملی ،ادب و خلق نکو بود
و انقالبی یعنی کسی که مطیع خداست.
پیامبر (ص) نیز در پاسخ به این پرسش
که اسالم چیست فرمودهاند اسالم چیزی
نیست جز آنکه قلب و روحت تسلیم خدا
باشد و مردم نیز از دست و زبانت در امان
باشند.
برخی روزنامه ها فحش نامه اند
وی با اشاره به مطالب برخی از روزنامهها
ادامه داد :عدهای هنگامی که برخی
میخواهند لب به سخن باز کنند میترسند
که او چه میخواهد بگوید و نکند که او
قصد دارد به من یا خانواده و طایفه من و
یا دیگری توهین کند .برخی از روزنامهها
فحش نامهاند .برخی وقتی نام یک روزنامه
میآید با ترس و لرز آن روزنامه را باز
میکنند و میخوانند تا ببیننددر کجای آن
روزنامه به او تهمتی زدهاند؟
آیا این شد اسالم و جامعه اسالمی؟
اسالم یعنی قلب تسلیم خدا باشد و اسالم
آن است که مردم از دست و زبان ما راحت
باشند.
حرم اهل بیت (ع)
خط قرمز مااست
به گزارش ایسنا ،رئیسجمهور در ادامه
صحبتهای خوددر کنگره ملی بزرگداشت
روز شهید خاطرنشان کرد :شهیدان راهدین،

ایثار وفداکاری را به ما آموختند و به ما یاد
دادند از کشور ،دین و اخالق خود چگونه
حفاظت کنیم .آنها به ما آموختند کهدر
کنار رهبری و مسئولین باشیم و ایرانی
پر افتخار در منطقه و جهان باشد .شهدا
به ما گفتند که اگر در کنار شما مسلمان
دیگری در خطر نابودی بود و اگر حرم ائمه
(ع) ،اسالم در خطر بودند از آنها حفاظت
کنید.
وی با بیان اینکه «شوخی نمیکنیم
و تعارف نداریم و تابع دین هستیم و
از رهبری و خاندان رسالت و خط آنها
حمایت میکنیم» تصریح کرد :همانطور
که من در اوایل عملیات داعش طی
سخنانی اعالم کردم ،حرم اهل بیت
(ع) خط قرمز جمهوری اسالمی ایران
است و ما هیچگاه تحمل نخواهیم کرد که
تروریستها بخواهند به حرم اهل بیت (ع)
ما تجاوز کنند.در همین راستا نیز جوانان ما
نشان دادند که از ایران و سرزمین اسالمی
شان و همچنین حرم اهل بیت (ع) شان در
کجایی که باشددفاع میکنند.
وی گفت :به جوانان عزیزمان و همچنین
به خانوادههای عزیزشان افتخار میکنیم که
در هر مقطع و در هر کجا که برای دفاع
اسالم و خاندان رسالت الزم بوده پا به رکاب
بودهاند.
روحانی همچنین با تاکید بر اینکه
«دولت در برابر هر کسی که به مملکت
خدمت میکند در همه عرصهها چه در
عرصه سیاست خارجی ،چه در عرصه
سیاست داخلی و عرصههای مختلف و ...
سر فرود میآورد» ،بر لزوم توجه دولت به
خانوادههای شهدا و ایثارگران تاکید و اظهار
کرد :در دولت یازدهم همه تالشمان بر این
است که در حد توان در برابر خانوادههای
شهدا و ایثارگران شرمنده نباشیم.در همین
راستا با وجود برخی مشکالت در مسیر
دولت قرار داشت توانستیم با اجرای قانون
خدمات ایثارگران گام نخست را در حمایت
از خانوادههای شهدا و ایثارگران برداریم.
وی اظهار کرد :گرچه میدانیم که شهدا
و ایثارگران حتما برای خدا ایثار کردند اما
دولت در برابر این افراد وظایفی بر عهده
دارد و تالش میکند هرچه در توان دارد در
حمایت از آنها به کار گیرد.

اسحاقجهانگیری:

افرادی با زد و بند ،وامهای چند هزار میلیاردی گرفته اند

معاون اول رئیسجمهور گفت :افرادی هستند که با زد و بند ،وامهای کالن چند هزار
میلیاردیدریافت کردهاند و ایندر حالی است که برخی فعاالن بخش خصوصی که سالیان
سال و در نسلهای مختلف است قادر نبودهاند تا این حد چند صد میلیاردی ،تسهیالت
دریافتکنند.
به گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری عصر شنبه در سومین جلسه شورای عالی
پیشکسوتان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران افزود :ما باید بپذیریم کار
اقتصادی فراز و نشیب دارد و مختص ایران نیست .وی گفت :ما دوران سختی داشتیم و
داریم و در آینده هم ممکن است تکرار شود؛ بنابر این باید خود را برای دوران سخت هم
آماده کنیم .معاون اول رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه نباید خودمان را در حرف
های قدیمی معطل کنیم گفت :نباید شما فکر کنید بخش خصوصی در این دولت یک
طرف است و یک طرف دیگر ،بخش دولتی است و شما آنها را متهم کنید و آنها هم شما
را متهم کنند .زمان این دوره ها که شاید آوردن اسم خصوصی سخت بود یا چنین بود
را طی کردیم و انصاف نیست که فکر کنیم ما هنوز در این حرف ها مانده ایم .جهانگیری
افزود :امروز با افتخار گفته می شود که بخش خصوصی باید محور و مدار اقتصادی ایران
باشد .ممکن است امروز گفته شود که آیا شرایطش فراهم است؟ ممکن است شرایطش به
طور کامل فراهم نباشد .وی با بیان این که زمانی اگر کسی می خواست از بخش خصوصی
نام ببرد هزار تا احتیاط می کرد یادآور شد :االن رهبری نظام سیاست های اصل  44قانون
اساسی تدوین می کند .یکی ازدالیلی که می گوییم سیاست های اصل  44قانون اساسی
به انحراف کشیده شد (این است که) بیش از این که قرار بود بند ج آن به خصوصی سازی
واگذار شود و شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود قرار بود کاری انجام شود
که بخش خصوصی بتواند فعالیت ابتدایی در هر سطحی انجام دهد .وی در ادامه با بیان

این که ما باید وارد گفت وگوهای واقعی شویم که از آن مطالب خوب بیرون می آید که
من از آن برای حل مشکالت حمایت می کنم گفت :اگر ما دور این میزها می نشینیم ،به
قول خارجی ها باید همه گزینه ها را روی میزداشته باشیم .گزینه اصالح نظام بانکیداشته
باشیم .اگر می گوییم نظام بانکی اشکال دارد این پیشنهاد ما است که درست شود .اگر می
گوییم فالن قوانین و مقررات مانع اقتصاد مقاومتی است این قوانین است که مانع است و
باید لغو شود .جهانگیری ادامه داد :ما االن در شرایط ویژه ای به جهت اقتصادی قرار داریم.
اقتصاد ایران در یک مقطعی از ریل خود خارج شد .قرار داریم برگردانیم به روند اصلی اش و
یک مقدار هم به آن سرعتدهیم .معاون اول رییس جمهوری با بیان این که چالش اصلی
ما بیکاری است گفت :ما میلیون ها نفر بیکارداریم و از سال آینده ،سالی یک میلیون فارغ
التحصیل دانشگاهی بیکار داریم .وی ادامه داد :در سال گذشته قدرت خرید مردم شهری
 15درصد و قدرت خرید روستاییان  29درصد نسبت به سال  90کاهش پیدا کرده است.
رفاه مردم ایران کاهش پیدا کرده است .ما باید برای رفاه و معیشت مردم ایران کاری کنیم
که اقتصاد به حرکت در بیاید .معاون اول رییس جمهور با بیان این که نباید بگذاریم ایران
نسبت به کشورهایدیگری کهدر منطقه هستند ضعیف شود گفت :نیروهای مسلح امروز
با اقتدار می گوینددر این منطقه ناامنی که هر گوشه اش یک بمب منفجر می شود ،یک
ترور و یک بهم ریختگی انجام می گیرد ما یک کانون ثبات ایجاد کردیم که آن ایران است؛
بنابراین باید قدر نیروهای مسلح مان را بدانیم .جهانگیری یادآور شد :آنها اقتدار امنیتی را
فراهم کردند؛ بنابراین ما باید بتوانیم اقتدار اقتصادی را فراهم کنیم .این چالشها همه ما را به
این وادار می کند که کار کنیم .معاون اول رییس جمهوری گفت :برجام آغاز کار بود ،برجام
نقطه پایان نبود .برجام برای این انجام گرفت که شرایطی برای سرمایه گذاران و فعاالن
اقتصادی به وجود بیاورد که بتوانند کار کنند که این فرصت فراهم شده است.

اخبار

نباید به انسجام لیست امید آسیبی وارد شود

رمز پیروزی از نگاه عارف

منتخب اول مردم تهران از یکپارچگی و انسجام اصالحطلبان و حامیاندولت به عنوان
رمز پیروزی بود سخن گفت و افزود :از این انسجام مراقبت زیادی کردیم زیرا دستاوردهای
آن را در سال  92دیدیم.
محمدرضاعارفدر نشست هم اندیشی برگزیدگان مرحله اول و نامزدهای مرحلهدوم
انتخابات مجلسدهمدر سالن همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت :آنچه
که از راهبردهای اصلی ما در شورای سیاستگذاری اصالحات بود حضور مردم و اولویت
دادن به منافع ملی بر منافع حزبی بود .منتخب اول مردم تهران ادامه داد که متوسط
مشارکت مردم در  ٩دوره گذشته  59.9بود که در این انتخابات  ٦٢درصد رسید و افزود:
مشارکت مردم تهران نیز از  41.7بود که به  ٥١درصد رسید .وی افزود :رمز پیروزی ما
یکپارچگی اصالح طلبان و حامیان دولت بود و مراقبت کردیم که این انسجام لطمه نبیند.
منتخب اول مردم تهران در مجلس دهم ادامه داد که با افزایش متوسط مشارکت مردم
در تهران و سراسر کشور در این انتخابات به اهداف خود دست پیدا کردیم .وی با بیان
این که با حضور جدی احزاب اصالح طلب در انتخابات ما یک صدای واحد را در شورای
سیاستگذاری شنیدیم گفت :از ابتدا دنبال یک لیست بودیم و با وجود برخی اظهار نظرها
توانستیم در نهایت یک لیست ارائه کنیم .عارف ازیکپارچگی و انسجام اصالح طلبان و
حامیان دولت به عنوان رمز پیروزی بود سخن گفت و افزود :از این انسجام مراقبت زیادی
کردیم زیرا دستاوردهای آن را در سال  92دیدیم .منتخب اول مردم تهران در مجلس
دهم تاکید کرد که دنبال سهم خواهی نبودیم و افزود :دور دوم انتخابات بسیار مهم است
و اهمیت آن از دور اول بیشتر است .عارف با اشاره به این که اگر بخواهیم پیروزی خود را
کامل و برنامه های خود رادر مجلس عملی کنیم باید اکثریت قابل اطمینانیدر مجلس
بدست آوریم ،گفت :بدست آوردن این اکثریت منوط به عملکرد ما در دور دوم است .وی
به شعار امید ،آرامش ،رونق اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،حل مشکالت اقتصادی ،مقابله با
فقر ،فساد و تبعیض اشاره کرد و گفت :باید آن ها را عملی کنیم و برای عملی کردن این
شعارها به اکثریت مجلس نیازمندیم .عارفدر بخشدیگری از سخنانش گفت:دردوردوم
انتخابات در بدبینانه ترین شرایط باید  40کرسی دیگر به دست آوریم .منتخب اول مردم
تهران برای مجلس دهم ادامه داد که در ایام باقی مانده تا برگزاری دور دوم انتخابات نباید
هیچ حرف ،تحلیل یا نقطه نظری که به انسجام لیست امید آسیب وارد کند ،بیان شود .هر
اقدامی که عملکرد ما در دور دوم را تحت الشعاع قرار دهد باید کنار گذاشته شود .رییس
شورای سیاست گذاری اصالحات با اشاره به این که  14ماه دیگر دو انتخاب مهم پیش رو
داریم گفت :باید همان الگوی  92در انتخابات  96نیز دنبال شود .عارف با بیان این که ما
به حرکت جبهه ای عقالنی ،اخالقی نیازمندیم و از هم اکنون نباید هیچ حزب یا تشکلی
پیروزی را مختص خود بداند ،گفت :اگر روند طی شده تاکنون را ادامه دهیم در انتخابات
شوراها هم پیروزیم .به عقیده منتخب اول مردم تهران در مجلس دهم آسیب شناسی و
تحلیل ها باید پس از دور دوم انتخابات بیان شود.
تشکیلفراکسیونامید
عارف افزود :کارگروه تعامل با منتخبیندر شورای عالی سیاستگذاری تشکیل شده تا ما
بتوانیم قبل از  7خرداد اقداماتی که برای انسجام بخشی به فراکسیون امید نیاز است ،انجام
شود .وی تاکید کرد که می بایست سریعا فراکسیون امید در مجلس دهم تشکیل شود و
افزود :اگر با همین انسجام و روحیه عمل کنیم در دور دوم انتخابات نیز پیروزیم .منتخب
تهران گفت :تجربه نشان می دهد در دور دوم ،مردم کمتر به صحنه می آیند ،اما باید با
انسجام راه 7اسفند رادنبال کنیم .وی به اولین برنامه مجلسدهم اشاره کرد و گفت :تدوین
برنامه ششم توسعه اولین برنامه مجلسدهم خواهد بود و از منتخبین مجلسدهم خواست
تا وقت خود را در اردیبهشت آزاد بگذارند تا بتوانند مقدمات برنامه ششم را تهیه کنند.
معاونپارلمانیرییسجمهوریعنوانکرد:

بیش از یازده هزار تذکر در مجلس نهم به دولت

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت :با بیش از یازده هزار تذکر در مجلس نهم به
رییس جمهوری و مسؤولین کشور اهمیت تذکر و سؤال از بین رفته و به امری عادی
تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم مجید انصاریدر نشست هم اندیشی برگزیدگان مرحله
اول و نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس دهم در سالن همایش های سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران گفت :سه هزار و پانصد سوال در مجلس نهم باعث شد هر روز وزرا و
مسؤولین برای پاسخگویی به این سؤواالت به صحن علنی و یا کمیسیون های مجلس
بروند .انصاری ادامه داد که اکثر این سؤواالت یا از اختیارات بوده و یا خارج از قلمرو آنها بوده
است تصریح کرد :این سؤواالت باعث شد که ساعت ها وقت مجلس ودستگاه های اجرایی
کشور گرفته شود .معاون پارلمانی رییس جمهوری اظهار امیدواری کرد که مجلس دهم
بهتر و بیشتر از مجالس گذشتهدر مسیر توسعه کشور و نیز تحکیم آرمانهای امام و شهیدان
موفق باشد .معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان این که بنایدولت تعامل حداکثری با
مجلس دهم است و دولت خواهان همکاری و تعامل با این مجلس است پیشنهاد داد که
مجلسدهم برای چهارسال آینده خود برنامه ای برای اصالح قوانین ونیز ساماندهی نظارت
داشته باشد تا به آسیب های مجالس گذشتهدچار نشود .انصاری با اشاره به این که مجلس
دارای ابزارهای مهمیدر حوزه قانونگذاری و نظارت است اظهارداشت:در حوزه قانونگذاری
مجلس دچار آسیب بزرگی است .وی به وجود بیش از  11هزار عنوان قانونی که برخی از
این عناوین بیش از هزاران ماده قانونی دارد ،اشاره کرد و گفت :این امر موجب حجم بسیار
زیادی از قوانین شده که این آسیب ،مجریان ودستگاه نظارت رادر تطبیق عملکرد مجریان
با قانون دچار مشکل کرده و راه را برای قانون گریزان هموار کرده است.
انصاری همچنین روزمرگی را به عنوان یکی از آسیب هایی نام برد که نمایندگان
ممکن استدچار آن شوند .معاون پارلمانی رئیس جمهوریدر پایان با تبریک به منتخبان
مردم تهران اظهارداشت :اکنون می توان آینده پر امیدتر و پر فروغ تری را پیش بینی کرد.
امیدواریم مجلس دهم بهتر و بیشتر از مجالس گذشته در مسیر توسعه کشور و تحکیم
مبانی انقالب و آرمان های امام (ره) قدم بردارد.
ارزیابی مرعشی از دوردوم انتخابات مجلس؛

ائتالف امید  45کرسی دیگر را می گیرد

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه ائتالف امیددر انتخابات هفتم اسفند
 124کرسی معادل  57درصد کرسی های مجلس را به دست آورده است گفت :ارزیابی ما
این است در مرحله دوم  45کرسیدیگر نصیب ائتالف امید شود.
به گزارش ایرنا؛ حسین مرعشی صبح شنبهدر نشست هم اندیشی برگزیدگان مرحله
اول و نامزدهای مرحلهدوم ائتالف امیددر انتخابات مجلسدر سالن همایش های سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود :از 208نماینده ای کهدر مرحله اول انتخاب شدند ،ائتالف
امید  124کرسی معادل  ٥٧درصد کرسی های مجلس و اصولگرایان  71کرسی معادل
 ٣٣درصد و مستقل ها نیز با  21کرسی  ١٠درصد از مجموع کرسی های مجلس دهم را
بدست آوردند .سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی اظهار داشت :در مرحله بعد برای 69
کرسی رقابت وجود دارد که ما برای  65کرسی نامزد مطرح داریم وارزیابی ما این است که
 45کرسیدیگردر مرحلهدوم نیز نصیب ائتالف امید شود .مرعشی ادامهداد :ائتالف امید
بایددر مجلسدهم به یک فراکسیون اکثریت تبدیل شود و بتواند با ساز و کاردموکراتیک
در مجلس فعالیت کند.
این فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه موضوع شکل گیری ائتالف عمومی از
حدود  2سال قبل و پس از پیروزی انتخابات  ٩٢مطرح شد ،گفت :ابتدا در بین اصالحات
گروه های متعدد اصالح طلب و شخصیت های مختلف این جبهه این مساله را پیگیری
کردند ودر نهایت شورای سیاست گذاری اصالح طلبان با حضور همه احزاب اصالح طلب،
شخصیت های اصالح طلب ،نمایندگان ادوار و مدیران باسابقه کشور شکل گرفت .عضو
شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ادامه داد :پس از رد صالحیت برخی اصالح
طلبان و بر اساس تجربه و زمان محدود در سال  92تصمیم قاطع برای ادامه حضور در
انتخابات بود هر چند خیلی زود برای ما محرز شد که در مراحل بعدی تایید صالحیت
ها اتفاق خاصی نمی افتد .مرعشی در ادامه ضمن تشریح فرایند تهیه لیست امید اظهار
داشت :پس از فراخوان در تهران بزرگ حدود  120نفر برای حضور در لیست امید اعالم
آمادگی کردند .ما پس از ارزیابی ها در نهایت به  35نفر رسیدیم .وی افزود :در گام بعدی
ما با حزب اعتدال توسعه وارد گفت و گو شدیم و پس از  4جلسه به لیست  30نفره ائتالف
رسیدیم که از این لیست شخصیت های بزرگ نظام حمایت کردند و مردم هم نسبت به
این لیست اقبال نشاندادند.
سخنگوی حزب کارگزاران تاکید کرد که عدم حضور سیدحسن خمینیدر انتخابات،
مظلومیت جبهه اصالحات ،وحدت و هماهنگی این جبهه و حمایت شخصیت های بزرگ
از لیست امید باعث شد که این لیست در تهران رای بیاورد و افزود :مردم در این انتخابات به
بسته های سیاسی و جناح ها اعتماد فوق العاده کردند و به لیست ها رای دادند.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس:

پرونده انتخابات تا پایان هفته بسته می شود

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی تاکید
کرد :برآورد ما بر این است که تا پایان هفته صحت انتخابات اعالم و پرونده آن در شورای
نگهبان بسته خواهد شد.
محمدجواد کولیوند در خصوص زمان تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان
گفت :زمان قانونی برای تایید صحت انتخابات وجود ندارد اما براساس عرف معموال شورای
نگهبان ،دوهفته بعد از برگزاری انتخابات و اعالم نتایج صحت انتخابات را تایید یا رد می
کند .نماینده مردم کرج در مجلس نهم شورای اسالمی روند بررسی صحت انتخابات را
تشریح کرد و اظهارداشت :ابتدا هیات نظارتدر استان صحت انتخاباتدر حوزه های خود
را اعالم و نظر نهایی خود را برای هیات نظارت مرکز یعنی شورای نگهبان ارسال می کنند.
اگر شکواییه به هیات نظارت مرکز ارسال نشود صحت انتخابات در حوزه های آن استان
اعالم خواهد شد .وی ادامه داد :اما اگر به هیات نظارت مرکز شکواییه ارسال شود ،شورای
نگهبان موضوع را بررسی می کند اگر شکایت قابل قبول نباشد صحت اعالم می شود اما اگر
شکواییه نیاز به بررسی بیشترداشته باشد آن را به استان ارسال خواهد کرد.

اقتصادی 3
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در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد؛



طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

4,483,000

یکگرمطالی18

1,034,900

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

10,090,000

سکهامامی

10,100,000

نیمسکه

5,310,000

عسکه
رب 

2,800,000

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

 MVM X33جدید اتومات

530 MVM

65,000,000
37,500,000

با افزایشدیه ،بیمه شخص ثالث چقدر سال آینده گران می شود؟

شرکت های بیمه منتظر تصمیم بیمه مرکزی

مریمیعقوبی:

طبق معمول هر سال در روزهای پایانی اسفندماه نرخ دیه برای سال آینده اعالم
شد .بر همین اساس و بنا بر ابالغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال  95با  15میلیون
تومان افزایش نسبت به سال جاری  190میلیون تومان در ماه های غیرحرام تعیین
شده است.
با این افزایش ،مهم ترین سؤال در حال حاضر این است که تعرفه بیمه شخص
ثالث به عنوان بیمهای که بیشترین سهم را در سبد فروش شرکت های بیمه دارد،
افزایشی خواهد داشت یا مانند سال  94با وجود افزایش نرخ دیه ،شخص ثالث گران
نمی شود؟
مسعود حجاریان دبیر سندیکای شرکت های بیمه در این باره به خبرنگار خبرآنالین
گفت «:سال قبل افزایشی در بیمه شخص ثالث نداشتیم اما امسال حتما افزایش پیدا
میکند».
وی افزود «:بیمهها از نظر وضعیت مالیدر شرایط خوبی قرار ندارند .حتما به اندازه افزایش
دیه روی بیمه شخص ثالت هم افزایش اعمال میشود.در صورتی که بیمه شخص ثالث
افزایش پیدا کند باز هم  ۲۶درصد کسری حق بیمه در مورد بیمهگران وجود دارد و اگر حق
ثالث افزایش پیدا نکنددر آینده بیمه ها با مشکل مواجه میشوند».
به گفته وی« در صورت ادامه کمبود  ۲۶درصدی کمبود در بیمه ،شرکتها در آینده قادر
به پرداخت خسارات نخواهند بود چون  ۲۶درصد کسری حق بیمه روی آنها بار شده است».
حجاریان ادامه داد «:بیمه ایران بزرگترین بیمه است و  ۵۰درصد بازار را در دست دارد ولی
سال قبل هم  ۱۵۰۰میلیارد زیاندید».
عباس فرآشتیانی مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران هم در این باره گفت «:در رابطه با
ابالغدیه سال آینده که 190میلیون ابالغ شده است ما منتظر هستیم تادولت تصمیمگیری
کنند».وی تأکید کرد «:هنوز تصمیمی مبنی بر اینکه آیا حق بیمه شخص ثالث متناسب با
افزایشدیه ،افزایش پیداکند یا خیر اتخاذ نشده است».
این مسئول در بیمه دولتی ایران ادامه داد «:افزایش دیه برای سال آینده هفته گذشته به
ما اعالم شد اما پایه حق بیمه تغییری پیدا نکرده است .دیه ماه های غیر حرام  190میلیون
ودیه ماههای حرام حدود  253میلیون تومان شده است اما سال گذشته افزایشی روی بیمه
شخص ثالث انجام نشد».
فرآشتیانی مجددا تأکید کرد «:ما تابع بیمه مرکزی هستیم تا ببینیم سیاستگذاری آنها
چگونه است  .تعهد اضافه شده است اما حق بیمه افزایش پیدا نکرده است.
وی در پایان افزود« :ما هیچوقت برابر با افزایش دیه ،افزایش حق بیمه نداشتیم و باید تابع
سیاستگذاران ماننددولت و بیمه مرکزی باشیم» .

یکسان سازی؛ کلید خروج از بحران ارز

کارشناسان اقتصادی با توجه به وعده مسووالن
دولتی در خصوص تک نرخی شدن ارز در دولت
یازدهم ،از بایدها و نبایدهایی در این مسیر سخن می
گویند که در صورت توجه به آنها و تحقق تک نرخی
شدن ارز ،رانت و فساد از اقتصاد ایران دور و انضباط
مالی بر بازارها حاکم خواهد شد.
حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز از ابتدای
دولت یازدهم و همزمان با اجرایی شدن برنامههای
اقتصادی برای کاهش نرخ تورم کلید خورد اما تحقق
سیاست کالن یکسان سازی ارز به دلیل پیوند با
عاملهای گوناگونی همچون روابط بانکی بین المللی،
لغو تحریمها ،افزایش ذخیرههای ارزی و ایجاد
بسترهای قانونی به تاخیر افتاد .اکنون با لغو تحریمها
و ورود به دوره اجرای «برجام» ،فرصت برای رسیدن
به این هدف فراهم شده است.
به طور قطع از بین رفتن رانت خواری و فساد،
شفاف شدن مناسبات پولی و مالی و همچنین ثبات
قیمتها در بازار و انضباط مالی از جمله برتریهای
تک نرخی شدن ارز در بازار است .طی کمتر از سه
سال گذشته نیز یکی از نکتههای مورد تاکید دولت
در حوزه سیاست گذاری اقتصادی ،یکسان سازی نرخ
ارز بوده است.
بر پایه اعالن مسووالن دولت یازدهم ،ارز در این
دولت تک نرخی می شود و نرخ یارانه ای (دولتی)
و نرخ آزاد از بین می رود و پس از آن سازو کار
بازار و میزان عرضه و تقاضا ،نرخ گذار خواهد بود.
کارشناسان بر این باورند که در فضای کنونی یکسان
سازی نرخ ارز اهمیت بسیار زیادی دارد و دولت باید
پس از دریافت منابع ارزی مسدود شده ،نسبت به
اجرایی کردن این سیاست اقدام کند؛ سیاستی که
همزمان با تحقق ماموریت دولت در کاهش نرخ تورم
و موفقیت نسبی در افزایش نرخ رشد اقتصادی ،می
تواند رانت و فساد را از اقتصاد ایران دور کند و انضباط
مالی بازارها را به همراه آورد.
ِ
یکی از موضوعهای مهم در یکسان سازی نرخ ارز،
تعیین این نرخ است .بر پایه اعالم رییس کل بانک
مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار ،مبنای تعیین
نرخ ارز ،دگرگونیهای بازار است و بانک مرکزی
در حالی این نرخ را می پذیرد که بازار دستخوش
هیجانها و انتظارهای غیرواقع بینانه و ناپایدار نشود.
*ارز تک نرخی و جایگاه آن
در سیاستهای انضباط مالی
از مهم ترین متغیرهای تحقق یکسان سازی نرخ
ارز ،موضوع ذخیرههای ارزی است به طوری که
نامساعد بودن این متغیر در طول سه سال گذشته
بلندترین مانع اجرای کار بود .طی این سالها
تحریمها همچون سدی در برابر بازگشت ارزهای
مسدود شده قرار داشت .در این شرایط ،دولت با
کمبود قابل توجه ذخیرههای ارزی روبه رو بود و
نمی توانست برای تنظیم بازار و تک نرخی کردن ارز
اقدامی جدی انجام دهد.
درآمدهای نفتی نقش بسیار پررنگی در اجرای
این ماموریت دارد که با تحریمهای نفتی علیه ایران،
درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بسیار کاهش یافت.

هر چند که این مولفهها برای افزایش ذخیرههای
ارزی کافی نیست اما در این شرایط بسیار تاثیرگذار
است و در فضای جدی ِد لغو تحریمها فرصتی برای
تحقق تک نرخی سازی ارز به عنوان یکی از مهم
ترین و تاثیرگذارترین سیاست اقتصادی فراهم آمده
است.
در این پیوند« ،مسعود روغنی زنجانی» کارشناس
مسایل اقتصادی ،در گفت و گو با گروه پژوهش و
تحلیل خبری ایرنا با تاکید بر اینکه تک نرخی شدن
ارز برای اقتصاد ایران ضروری و یکی از مهم ترین
سیاستهای انضباط مالی است ،گفت :اگر مبانی
اطالعات دولتمردان درباره منابع موجود (پولهای
مسدود شده) در خارج از کشور درست باشد و منابع
ارزی کشور به درآمدهای نفتی که امروز به کم ترین
نرخ در یک دهه گذشته رسیده اند ،محدود نشود و
همچنین سیاستهای متنوع سازی صادرات و امکان
برگشت به بازارهایی که در گذشته در اختیار ایران
بود ،به وجود بیاید؛ می توان به یکسان سازی نرخ ارز
در بازار و اقتصاد کشورمان دست یافت.
وی با تاکید بر اینکه مهم ترین الزمههای تحقق
این هدف کالن ،افزایش ذخایر ارزی است ،ادامه داد:
کاهش درآمدهای نفتی ،بازار ارزی کشور را مورد
تاثیر قرار می دهد و قدرت ریال را تضعیف می کند،
بنابراین نمی توان تنها به درآمدهای نفتی اتکا کرد.
روغنی زنجانی یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی
مثبتدر جهت بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری
اقتصادی حاصل از چند نرخی بودن ارز
از مفاسد
ِ
دانست و گفت :به طور معمول چند نرخی بودن در
اقتصاد ،رانت ایجاد می کند که با یکسان کردن نرخها
می توان جریان رانت در اقتصاد را متوقف کرد .از
طرفی تک نرخی شدن ارز به طور قطع هزینه مبادله

را کاهش می دهد اما اگر اطالعات درباره منابع مالی
و پولهای بلوکه شده ،محدود وغیرواقعی باشند ،با
توجه به تنگنای مالی که با آن مواجه هستیم و این
فشار مالی به احتمال زیاد به سال بعد هم می رسد،
تحقق سیاست یکسان سازی نرخ ارز بسیار دشوار
خواهد بود.
وی گفت :بانک مرکزی رقم داراییهای بلوکه شده
را  32میلیارد دالر اعالم کرده است که  4.5میلیارد
آن متعلق به دولت است و بقیه آن قدرت بانک
مرکزی را در تنظیم بازار ارز باال می برد .اگر دولت
بتواند از یک طرف بازار را مدیریت و از طرف دیگر
حجم نقدینگی را کنترل کند ،اتفاق بسیار خوبی برای
اقتصاد رخ می دهد.
روغنی زنجانی با اشاره به تهدیدهای جدی که از
جانب رشد نقدینگی متوجه اقتصاد است ،اظهار کرد:
به دلیل انتظاراتی که نسبت به آینده اقتصادی در
خانوارها و بنگاهها ایجاد شده ،نقدینگی کمتری وارد
بازار شده است اما به محض اینکه آینده شفافی از
اقتصاد و بازار به تصویر کشیده شود ،این حجم از
نقدینگی به بازارهای گوناگون هدایت می شود.
وی افزود :خطر موجود این است که با کاهش نرخ
سود بانکی ،بخش قابل توجهی از نقدینگیها به سوی
بازار ارز هدایت می شود و در این صورت کنترل بازار
دشوار خواهد بود مگر اینکهدولت بهدنبالدستکاری
نرخ سود بانکی نباشد .بنابراین فراوانی عرضه و
مدیریت نقدینگی امکان تک نرخی کردن ارز را به
بانک مرکزی می دهد که این سیاست برای اقتصاد
کشورمان بسیار ضروری و جزء یکی از مهم ترین
سیاستهای انضباطی است.
* مزایای یکسان سازی نرخ ارز برای اقتصاد
اقتصاد ایران در سالهای پس از انقالب و شروع

جنگ تحمیلی به آفت چند نرخی شدن مبتال شد
که این امر تنها به بازار ارز محدود نشد ،حتی کاالهای
خرد نیز دارای نرخ دولتی و آزاد شدند اما فاصله این
نرخها در برخی از بازارها از جمله بازار ارز منجر به
رانت و فسادهای اقتصادی شد تا جایی که در مقطعی
ِ
شکاف قیمت میان نرخ ارز
از دولت گذشته با افزایش
آزاد و ارز دولتی ،ارز سه نرخی شد و ارز مبادله ای
هم پدید آمد .هر چند که پس از مدتی ارز دولتی
جای ارز مبادله ای نشست و در عمل ارز مبادله ای از
میان رفت اما در همان مدت کوتاه آسیبهای جدی
به اقتصاد ایران و بازارها وارد آمد.
«کامران ندری» دیگر کارشناس مسایل اقتصادی
نیز با بیان اینکه مهم ترین برتری ارز تک نرخی از
بین رفتن یا کاهش رانت و فساد اقتصادی است به
پژوهشگر ایرنا گفت :معتقدم که دولت اگر ذخایر
کافی در اختیار دارد باید هر چه سریع تر نسبت به
یکسان سازی نرخ ارز و تنظیم بازار ارز براساس اصول
و قواعد اقتصاد اقدام کند.
وی با بیان اینکه تنها مانع تحقق هدف یکسان
سازی نرخ ارز کمبود ذخایر ارزی است ،اظهار داشت:
با آزادسازی پولها و داراییهای بلوکه شده می توان
گفت که محدودیت ارزیدولت برای اجرای ماموریت
و وعده یکسان سازی نرخ ارز ،از میان برداشته می
شود .بنابراین با این فرض که داراییهای بلوکه
شده به جریان اقتصاد ایران باز می گردد ،موقعیت
و فرصت ،از طرف نهاد اقتصادی برای اینکه به سمت
یکسان شدن نرخ ارز حرکت کنیم ،فراهم است.
ندری تاکید کرد :نرخ ارز به صورت دستوری به
این معنا که دولت بخواهد نرخ خاصی را به بازار و
صرافیها تکلیف کند،در عمل ممکن و میسر نیست
و نظام نرخ گذاری پس از یکسان سازی نرخ ارز شناور

راه فرار از هزینهی باالی رومینگ در سفر خارجی

برخی از مشترکان تلفن همراه پس از
انجام سفرهای خارجی با مشکالت مختلفی
در هزینه مربوط به تلفن همراه خود مواجه
شده و گاهی قبضهای میلیونی دریافت
میکنند .اما برای جلوگیری از این مشکالت
چه باید کرد؟
به گزارش ایسنا ،معموال پیش از هر سفر
این جمله را از سوی افراد مختلف میشنویم
که میگویند «رسیدی تماس بگیر!» حال
اگر این سفر داخلی باشد ،مشکلی در
برقراری تماس نیست؛ امادر سفرهای خارج
از کشور ،گاهی تماس گرفتن به آسانی آنچه
فکرمیکنیمنیست.
ممکن است ساعتها طول بکشد تا به تلفن
یا اینترنت دسترسی پیدا کنیم و گاهی هم
هزینهآنقدرباالستکهترجیحمیدهیمقید
تماس را بزنیم .در چنین شرایطی چه باید
کرد؟ شاید یکی از راهکارهایی که افراد در
این زمینه انتخاب میکنند استفاده از سیم
کارت وطنی و پرداخت هزینه رومینگ باشد.
بر همین اساس با توجه به نزدیک شدن
تعطیالت عید و سفرهای نوروزی ،افراد
ممکن است برای تماس با ایران سیم کارت
کشور مقصد را تهیه کرده یا از سیمکارت
ایرانی خود استفاده کنند .البته پیش از این
سفرها الزم است حتما اطالعاتی درباره
شرایط رومینگ داشته باشند تا از ضررهای
میلیونیاحتمالیجلوگیریکنند.
رومینگبینالمللچیست؟
برخی بر این باورند که به محض ورود
به کشورهای دیگر ،هزینه رومینگ برای
سیمکارت آنهادر نظر گرفته میشود ،اما این
طور نیست .رومینگ یعنی امکان استفاده از
تلفن همراه برای ارسال یا دریافت تماس،
دیتا و پیامک هنگام مسافرت به خارج از
محدوده جغرافیایی تحت پوشش شبکه
اپراتور کشور مبدا و استفاده از شبکههای
تلفن همراه کشور مقصد .پس زمانی که
مشترکی از یکی از سرویسهای مذکور
استفاده میکند ،هزینه رومینگ برای او

محاسبهخواهدشد.
نکات مهم در استفاده از رومینگ در
تعطیالتنوروز
اما اگر شما تصمیم گرفتید در سفرهای
خارجی نوروزی با سیمکارت شخصی
خودتان با داخل کشور ارتباط برقرار کنید،
باید مطمئن شوید که سیمکارت ایرانی شما
باکشورمقصددارایتوافقنامهرومینگاست
یا خیر؟ در ارتباط با مشترکان اپراتور اول
تلفن همراه یا همراه اول سرویس رومینگ
برای تمامیسیمکارتهایدایری قدیم همراه
اول ،فعال است و نیازی به فعال سازی مجدد
نیست.
مشترکین سیم کارتهای دائمیدایری
جدید که از مرداد  1392به بعد سیم
کارت خود را تهیه کرده اند هم باید در این
خصوص به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه
کنند .سیم کارتهای دائمیبا پیش شماره
 ۹۱۰فاقد سرویس رومینگ هستند و با
پرداخت قبضی با حداقل  ۲میلیون ریال در
دفاتر خدمات ارتباطی میتوان رومینگ آن
را فعال کرد.
برای سیم کارت اعتباری همراه اول هم
میتوان از رومینگ اعتباری همراه اول در
 ۲۸کشور از طریق  ۴۶اپراتور استفاده کرد.
در این میان از جمله مزایای مهم استفاده از
سیم کارتهای اعتباری ،امکان کنترل هزینه
آن با توجه به اطالع از میزان شارژ سیم
کارت است که در صورت اتمام شارژ تلفن
همراه نیز امکان انتقال شارژ از ایران توسط
بستگان وجود دارد.
این امر در سفرهای زیارتی به عراق برای
زائرانی که بهدلیل کهولت سن توانایی تهیه
شارژ و یا وارد کردن کدهای فعال سازی
در گوشی خود را ندارند بسیار حائز اهمیت
است.
برای سیم کارت ایرانسل هم ،الزم است
مشترکان جهت استفاده از سرویس
رومینگ ،صورتحسابهای قبلی خود را به
طور کامل پرداخت کرده و مبلغ  ۸میلیون

ریال سپرده رومینگ را نیز پرداخت کنند.
نکته مهم در استفاده از سرویس رومینگ
این است که هزینه مکالمات بر مبنایدقیقه
محاسبه میشود ،یعنی برای مکالمات کمتر
از  ۶۰ثانیه ،هزینه یکدقیقه مکالمه و برای
مکالمات کمتر از  ۱۲۰ثانیه هزینهدودقیقه
مکالمه و محاسبه میشود ،پس بهتر است
دقایق مکالمات خود را کامل کنید و بعد
از پایان مکالمه با زدن دکمه قطع تلفن ،از
قطع مکالمه خود اطمینان حاصل کنید تا
متحمل هزینه ناشی از عدم قطع ارتباط
نشوید.
برای اطالع از تعرفههای رومینگ همراه
اول در کشور مورد نظر میتوانید با ۹۹۹۰
تماس بگیرید .همچنین میتوانید متن
«نام یا کد کشور بدون صفر» به  ۸۰۷۰و
یا متن « ،Rنام یا کد کشور بدون صفر» به
 ۹۹۰۰۰۹را پیامک کنید.
برای اطالع از تعرفههای رومینگ ایرانسل
هم میتوانید با ارسال نام فارسی یا انگلیسی
کشور مقصد به  ،555از تعرفههای رومینگ
در کشور مورد نظر مطلع شوید.
برای استفاده از تخفیفهای ویژه رومینگ
اپراتورها به ویژه برای کشورهایی مثل ترکیه،
امارات ،ارمنستان ،آذربایجان و ...که مقصد
بسیاری از سفرهای نوروزی است ،میتوانید
به پرتال اپراتور خود مراجعه کنید.
در آستانهی فرارسیدن تعطیالت نوروز 95
و امکان سفر هموطنان به خارج از کشور،
مشترکینرایتلنیزهمچونمشترکانسایر
اپراتورهای تلفن همراه امکان خواهندداشت
که سیم کارت خود رادر کشور مقصد طرف
قرارداد رومینگ بین الملل رایتل نیز همراه
داشته باشند و از خدمات و سرویسهای
اپراتور خود در آن کشور نیز بهره مند شوند.
رایتل در حال حاضر با  48کشور دنیا
و  55اپراتور قرارداد رومینگ دارد و
مشترکین رایتل میتوانند در این  48کشور
از تمامیسرویسهای رایتل ( تماس صوتی،
پیامک و اینترنت ) نیز استفاده کنند.

همچنین رایتل به مناسبت فرا رسیدن
نوروز و افزایش سفرها تدبیری اندیشیده
است تا مشترکین این اپراتور جهت برقراری
ارتباطات مقرون به صرفه و بدون نیاز به
خرید سیم کارت در کشورهایی که مسافر
بیشتری دارد از جمله امارات ،ارمنستان،
آذربایجان ،سوئد ،ترکیه ،فرانسه ،ایتالیا ،هند
و ایالت متحده از تخفیفهای ویژهای برخوردار
شوند که اطالع رسانی کاملدر این خصوص
در روزهای پایانی سال و در وب سایت رایتل
صورت خواهد گرفت.
مراقبنقاطهمپوشانیباشید!
اما اگر از آن دسته از هموطنانی هستید
که برای تعطیالت نوروز به نقاط مرزی سفر
میکنید،حواستانباشدبهعلتهمپوشانی،
از سرویس رومینگ بین الملل استفاده
نکنید .در نقاط مرزی به علت پوشش آنتن
شبکههای تلفن همراه کشورهای همسایه،
همواره احتمال انجام مکالمهدرداخل کشور
از طریق شبکه آنها وجود دارد.
به همین دلیل در هنگام سفر به این
مناطق ،ازداشتن آنتن شبکه اپراتوری تلفن
همراه اول ( )IR - TCIیا ()IR - MCI
و یا ( )۴۳۲۱۱و برای اپراتور ایرانسل
( )MTNIrancellاطمینان پیدا کرده و
سپس برای برقراری تماس اقدام کنید.
در صورت برقراری ارتباط از طریق شبکه
تلفن همراه کشورهای همسایه هزینههای
رومینگ بین الملل مطابق با تعرفه آن کشور
محاسبهخواهدشد.
زابل و بازارچه مرزی تایباد با کشور
افغانستان ،آستارا با کشور آذربایجان،
شهرهایاستانآذربایجانغربیباکشورهای
ارمنستان و ترکیه ،شهرهای مرزی استان
کردستان با کشورهای عراق و ترکیه ،منطقه
فاو و روستاهای اطراف با کشورهای عراق
و کویت ،شلمچه با کشور عراق و جزایر
خلیج فارس (در صورت استفاده از شناور) با
کشور امارات نقاطی هستند که با اپراتورهای
کشورهایهمسایههمپوشانیدارند.

تلخ و شیرین زنگنه از سال 1394

صادرات نفت ایران به دو میلیون بشکه میرسد

وزیر نفت با اعالم جزئیاتی از سفر روز دوشنبه هفته آینده
نواک ،وزیر نفت روسیه ،از رسیدن صادرات نفت ایران به دو
میلیون بشکهدر پایان اسفند ماه خبرداد.
به گزارش  ،بیژن زنگنهدر حاشیه بازدید از پاالیشگاه ستاره
خلیج فارسدرباره تلخ و شیرینترین اتفاق سال 1394گفت:
اتفاقهای تلخ زیادی داشتیم .بی مهری را یک روال عادی
تلقی کردیم ولی پایین آمدن قیمت نفت و تامین نشدن منابع
مالی برایم سخت بوده است.
وی شیرین ترین اتفاق امسال را برجام و پس از آن انتخابات
مجلس دانست و عنوان کرد :اول برجام و بعد از آن  7اسفند
ماه خیلی مهم بود و از نظر کاری هم بسیار مهم بود چون
اعتدال و عقالنیت مردم را تایید کرد و این برای کار ما که
همه چیز آن با عقالنیت و همدلی و میانه روی پیش می رود
بسیارشیریناست.
وزیر نفتدرباره پیش بینی قیمت نفت هم با اشاره به اینکه
هیچکس نمی تواند قیمت نفت را پیش بینی کند ،تصریح
کرد :استنباط من این است که برخی از کشورهایی که این
مسائل را به وجود آورده و خودشان دارند در آن می سوزند
و تحت فشار قرار گرفته اند میلشان این است که این وضع
را ساماندهند.
زنگنه درباره علت افزایش قیمت از  20دالر به  40دالر در
ماه ژانویه گفت :قیمت نفت این قدرها هم باال نرفته و هنوز

حول و حوش  30دالر برای هر بشکه است.
وی افزود :من فکر می کنم بازار می داند قیمت پایین نفت
برای اقتصاد جهان در کوتاه مدت و بلند مدت خوشایند
نیست .همانطور که گفتم بعضی کسانی که به کاهش قیمت
نفت دامن زدند هم اکنون تحت فشار زیادی اند و دلشان
نمیخواهد این وضعیت ادامه پیدا کند.
به کمتر از بشکه ای  70دالر هم راضیم
زنگنه درباره اینکه آیا قیمت  70دالر برای نفت قیمت
مناسبی است ،آن را تایید کرد و افزود :این قیمت ،قیمت
مناسبی است اما ما به کمتر از آن هم راضی هستیم.
وزیر نفتدرباره زمان برگزاری جلسه روسیه و اعضای اوپک
نیز اظهار کرد :اگر قرار باشد جلسه ای تشکیل شود ایران باید
با این جلسه موافقت کند.
وی افزود :هنوز چیزی جدی نیست ولی بحثی که وجود
دارد این است اگر قرار باشد جلسه ای تشکیل شود باید پیش
از آن توافقی اصولی صورت گیرد در غیر این صورت خاصیت
چندانیندارد.
مذاکرات مثبت با جنرال موتورز
زنگنهدرباره مذاکره با مسئوالن جنرال الکتریک هم با اشاره
به اینکه این جلسه با معاون وی برگزار شده است ،اظهار کرد:
در مذاکره این شرکت بسیار مثبت بود و ما نیز مثبت برخورد
کردیم ،ما همیشه گفته ایم برای حضور شرکتهای آمریکایی

در ایران محدودیتی نداریم .این دولت آمریکا است که برای
آنها محدودیت گذاشته است.
وزیر نفت درباره امضای سند محرمانگی با توتال برای
آزدگان جنوبی گفت :این سند امضا شده است و هم اکنون
شرکت توتال در حال مطالعه حضور در این میدان است.
وی درباره آزادگان شمالی نیز با اشاره به اینکه کار این
میدان تقریبا تمام شده است و تولید از آندر حال انجام است،
خاطرنشان کرد :برای فاز دوم این میدان همچنان چینی ها
می توانند حضور پیدا کنند.
جزئیاتی از سفر نواک به تهران
زنگنه درباره حضور وزیر انرژی روسیه در ایران با بیان این
که الکساندر نواکدوشنبه هفته آینده به ایران می آید ،افزود:
او تنها برای مباحث انرژی به ایران نمی آید چون رییس
کمیسیون مشترک اقتصادیدو کشور است برای کاردیگری
می آید اما به طور طبیعی با بنده نیز مالقات می کند.
وی درباره اینکه آیا وزیر انرژی روسیه وی را برای طرح فریز
نفتی متقاعد خواهد کرد ،تاکید کرد :تا زمانی که تولید نفت
خام ایران به  4میلیون بشکه در روز نرسد ،نباید کاری با ما
داشته باشند و بعد از آن با آنها همراهی می کنیم.
وزیر نفتدرباره صادرات نفت ایران نیز افزود:در بهمن ایران
یک میلیون و  750هزار بشکه صادر کرده است که در اسفند
این مقدار به دو میلیون بشکه در روز می رسد.

خواهد بود اما همه جای دنیا به این دلیل که ارز
یکی از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذاردر اقتصاد است،
دولتها همواره از منابع ارزی قابل توجهی برخوردار
هستند ،به صورتی که می توانند از طریق سازو کار
عرضه در بازار ارز اثرگذار باشند و نرخ ارز را در آن
سطحی که برای اقتصاد مفید است ،تنظیم کنند.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد :حال این
پرسش پیش می آید که چه نرخ ارزی برای بازار
مفید است که پاسخ آن در مدلهای اقتصاد کالن
مشخص می شود و به نظر می رسد نرخ ارز در
اقتصاد کشورمان ،از  2جهت دارای اهمیت است؛
یکی اینکه اکنون صنعت ما از فناوریهای نسل دوم
و سوم استفاده می کند و به دلیل تحریمها از سایر
کشورها عقب مانده است .بنابراین نیاز به نوسازی و
واردات مواد سرمایه ای ،واسطه ای و مواد اولیه از
کشورهای خارجی دارد .به همین دلیل ،نرخ ارز باید
به نحوی تنظیم شود که صنعت کشور بتواند پوست
اندازی کند .بنابراین دولت باید مانع افزایش نرخ ارز
در بازار شود و زمینه را برای نوسازی و اصالح ساختار
صنایع فراهم کند.
وی در بیان دومین اهمیت نرخ ارز افزود :با توجه
به اینکه انتظارات تورمی در کشور به نرخ ارز وابسته
شده است ،در صورت افزایش نرخ ارز ،تصور مردم
این است که قیمتها در آینده افزایش خواهد یافت
و انتظار تورمی شکل می گیرد که این انتظار تورمی
روی تورم واقعی در اقتصاد تاثیر می گذارد .بنابراین
مهار کردن نرخ ارز در اقتصاد می تواند از نظر کنترل
تورم هم مفید و موثر باشد.
ندری با اشاره به تهدی ِد امکان تبانی گروهها برای
تغییر نرخ ارز در بازار نیز گفت :عمده ترین محل
تامین ارز در کشور ،درآمدهای نفتی است و بخش
عمده ارزآوری از محل فروش نفت و محصولهایی
مانند میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی است.
بنابراین دولت بیشترین منابع ارزی را در اقتصاد
کشورمان در اختیار دارد و در این شرایط هیچ فرد
حقیقی و حقوقی توان و قدرت برهم زدن ساز و کار
بازار را برای تغییر نرخ ارز ندارد مگر اینکه در شرایط
تحریم دولت به دلیل تحریمهای مالی ،دسترسی به
درآمدهای نفتی نداشته باشد یا اینکه خرید نفت از
ایران تحریم شود و درآمدهای ارزی افت کند .دولت
یک بازیکن کلیدی در بازار ارز است که مجموع
بازیکنان دیگر نمی تواند تهدیدی برای
قدرت تمام
ِ
این بازیکن کلیدی ،به شمار رود.
همانطور که گفته شد ،تک نرخی شدن ارز نیاز
به پیش شرطهایی دارد که مهم ترین آن افزایش
ذخیرههای ارزی است که می توان از راه افزایش
درآمدهای نفتی ،برگشت پولهای مسدود شده و
افزایش صادرات ،این ذخیرههای ارزی را تقویت کرد
اما مهم ترین شرط تحقق این سیاست اقتصادی،
تعیین نرخ بر اساس میزان عرضه و تقاضا و ساز و
کار بازار بدون دخالت دولت است .یعنی دولت تنها
نقش ناظر و کنترل کننده داشته باشد و تنها زمانی
وارد شود که بازار و فعاالن دچار رفتارهای هیجانی
شده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

تسهیالت مسکن در دولت یازدهم  ۱۱برابر شد
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت :با مصوبه اخیر شورای پول و
اعتبار ،تسهیالت خرید مسکندردولت یازدهم به  6برابر افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی ،حامد مظاهریان افزود :در ابتدای فعالیت
دولت یازدهم  250میلیون ریال تسهیالت پرداخت می شد اما اکنون سقف خرید مسکن
برای خانه اولی ها به یک میلیارد و  600افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیالت یک میلیارد و  600میلیون ریالی به نفع خانوارها
بوده و توان مالی خانه اولی ها را به مراتب باالتر می برد ،گفت :افزایش توان مالی خانه اولی
ها برای دسترسی به مسکن مناسب بود و شرایط جدید وام مسکن ،ما را به این هدف
نزدیک کرده است.
وی گفت :وامی که مصوبه آن به تازگی از سوی شورای پول و اعتبار اعالم شده از نظر
ریالی بیشترین میزانی است که تاکنون برای خرید مسکن پرداخت شده و میزان وام حدود
 50درصد مبلغ مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی متوسط را برای تهران و برای
شهرهای کوچک تا  80درصد پوشش می دهد.
معاون امور مسکن وساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود :این وام در تهران به همراه وام
جعاله تا یک میلیارد و  700میلیون ریال می رسد و اگر قیمت متوسط آپارتمان را در
تهران در نظر بگیریم ،به نسبت وام های قبلی مسکن که در کشور پرداخت می شد این
تسهیالت اقتصادی تر است.
وی با بیان اینکه میزان اقساط این وام از  9میلیون و  700هزار ریال برای ساکنان
شهرهای کوچک آغاز می شود و در تهران به حدود یک میلیارد و  900میلیون ریال می
رسد ،افزود :گرچه برخی معتقدند میزان اقساط زیاد است اما با محاسبهدقیق تر ودر نظر
گرفتن میزان اجاره ماهیانه و مبالغ پرداخت شده به عنوان رهن ،مشخص خواهد شد که
افراد برای اجاره همان واحد مسکونی ماهیانه باید معادل این میزان هزینه بپردازند.
معاون وزیر راه و شهرسازیدرباره افزایش یزان وام مسکندر سال های اخیر اظهارداشت:
مسیر مناسبی از ابتدای دولت یازدهم طی شده به طوری که با توقف روند صعودی قیمت
مسکن و ثبات بازار ،تسهیالت پرداختی تغییر قابل توجهی را به نفع خانوارها رقم زده است.
مظاهریان گفت :در حالی که میزان وام مسکن در ابتدای این دولت  250میلیون بود،
به تدریج به  350میلیون ریال رسید و متقاضیان به همراه وام جعاله می توانستند مبلغ
 450میلیون ریال وامدریافت کنند که البته حدود 80میلیون ریال از این مبلغ برای خرید
اوراق صرف می شد.
به گفته وی ،افرادی که وام  450میلیون ریالی دریافت می کردند ،حدود  370میلیون
ریال برای خرید خانه بهدست می آوردند و بین  750تا  800میلیون ریال نیزدر ماه اقساط
این وام را می پرداختند.
رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد :

شرط صادرات پسته ایرانی به آمریکا

رییس اتاق بازرگانی ایران به تشریح مهمترین اقالم صادراتی و وارداتی ایران و آمریکا
پرداخت و از احتمال صادرات مجدد پسته ایران به آمریکا در صورت رفع موانع موجود در
این زمینه خبرداد.
محسن جالل پور در گفتوگو با ایسنا ،گفت :براساس اطالعاتی که از گذشته دارم
بیشترین واردات ایران از آمریکا شامل مواد غذایی می شود.
وی با بیان اینکه از گذشته ایران به آمریکا صادرات داشته و همچنین از این کشور واردات
انجام داده است ،ادامه داد :طی سال های گذشته در میان انواع مواد غذایی در یک دورهای
گندم بیشترین واردات ایران از آمریکا بود و بعد از آن برخی اقالم حبوبات و همچنین برخی
مواد غذایی مهمترین اقالم وارداتی از آمریکا بوده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود :در سالیان گذشته بیشتر صادرات ایران به آمریکا شامل
پسته ،فرش و برخی کاالهای تولیدی دیگر از جمله زعفران بوده است و از سوی دیگر
بیشتر وارداتمان از آمریکا شامل تجهیزات و ماشین آالت میشده است که البته در سال
های اخیر تقریبا قطع شده است اما صادرات مواد غذایی آمریکا به ایران که شامل تحریم
نمیشده و در سالهای گذشته در جریان بوده است.
جاللپور همچنین درباره آخرین صادرات پسته ایران به آمریکا گفت :در سال 1362
آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن برای ورود پسته ایران به آمریکا تعرفه در نظر
گرفت .وی اضافه کرد :به گفته آمریکا ،ایران برای صادرات پسته دامپ می کند به این
معنی که یاران ه به کشاورزانش پرداخت می کند .آن زمان دالر دولتی هفت تومان بود و
دالر بازار آزاد  60تومان بود و صادر کنندگان دالر را  60تومان می فروختند و از سویی هم
نرخی که بانک مرکزی آمریکا محاسبه می کرد بر اساس دالر هفت تومان بود و مطابق
با دالر  60تومانی محاسبه نمی شد .آنها احساس کردند دولت ایران به صادرکنندگان
یارانه پرداخت می کند ،در حالی که این اتفاق نمی افتاد بلکه در واقع صادرکننده دالر را
به قیمت باالتر میفروخت .رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد :از آن به بعد کسیدنبال
حل این موضوع نرفت ،چرا که بازار آمریکا را بازار اصلی مان نمی دانستیم و در دوران بعد
اروپا و بعد از آن هم چین تبدیل به بازار اصلی صادرات پسته ایران شد .البته اخیرا هیاتی از
انجمن پسته ایراندرحال پیگیری موضوعدامپ از روی پسته ایران برداشته شود .اگر این
اتفاق بیفتد مطمئنا پسته ایران به آمریکا خواهد رفت.
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خنده از فوتبال رفت

آغاز رقابت کاندیداها برای ریاست بر فوتبال ایران

فدراسیون فوتبال  11اردیبهشت رئیس جدید خود را میشناسد.
در نبود مرد خندهرو معلوم نیست سکاندار آتی کشتی فوتبال ایران
چه کسی خواهد بود.
بهگزارشایسنا،مهلتثبتنامنامزدهایانتخاباتفدراسیونفوتبال
ایران به پایان رسید و شش مرد ،رقابت برای کسب کرسی ریاست
را آغاز کردند .مردانی که یا سالها در دل فوتبال بودهاند و در آن
استخوان خرد کردهاند یا مدتی است اسم و رسمی در آن به هم زدهاند.
در هر حال نکته مهم و جالب توجه در این انتخابات نبود مردی است
که هشت سال ریاست فدراسیون را بر عهده داشته است.
نه آن شش نامزد ریاست فدراسیون فوتبال که علی کفاشیان ،ستاره
انتخابات  11اردیبهشت است؛ مردی که هشت سال با خنده فوتبال
را اداره کرد و در پاسخ به هر انتقاد و ایرادی ،لبخندی حواله میداد.
کفاشیان برای ادامه ریاستش ثبت نام نکرد و از فشارهایی گفت که
نمیگذارد او رئیس بماند .خندهروی فوتبال ایران نیامد و با این کار
معادالت را به هم زد.
حاال رقابت برای فتح کرسی ریاست فدراسیون فوتبال بین شش
نفر رقابت میکنند که در این جا به طور مختصر به بررسی ایشان
میپردازیم.
مصطفیآجرلو:سردارآزمون!
رئیس سازمان تربیت بدنی سپاه پاسداران انقالب اسالمی سابقه
طوالنی در فوتبال ایران دارد .سردار مصطفی آجرلو سالها به عنوان
مدیرعامل یکی از تیمهای تهرانی ریشهدار فعالیت کرده و با این تیم به
قهرمانیدر لیگ برتر همدست یافته است.
پاس تهران به عنوان قطب سوم فوتبال تهران همیشه یکی از
بهترین تیمهای لیگ برتر و لیگهای قبل از آن بود تا این که به
همدان منتقل شد و از بین رفت .آجرلو اما یک باردیگر با استیلآذین
به فوتبال بازگشت ولی روزهای خوب پاس در تیم جدید برایش زنده
نشد .هنوز جنجال بحث و جدل رسانهای آجرلو با علی کریمیدر ماه
رمضاندر ذهن اهالی فوتبال باقی مانده است.
اینک آجرلو خود را به آزمونی فراتر از آنچه تاکنون تجربه کرده،
فراخوانده است .چالشی که سردار این روزها در آن وارد شده
بسیار پیچیدهتر و حساستر از تمام پستهایش در فوتبال است.
با این حال ،تجربه طوالنی او در فوتبال و شناخت جامعه فوتبال
از او میتواند برگ برنده آجرلو در انتخابات  11اردیبهشت باشد؛
به شرطی که بین اعضای مجمع کسانی باشند که شیوه مدیریت

او را بپسندند.
عزیزمحمدی:سردارناکام
رئیس سابق سازمان لیگ فوتبال و رئیس فعلی اتحادیه باشگاههای
فوتبال ایران  -تداخل ایندو سازمان بحث مفصلدیگری است  -قبال
یک بار شانس خود را در انتخابات فدراسیون آزمود .دوره قبل عزیز
محمدی به سود یکی از کاندیداها کنار رفت تا با افزایش بخت آن
نامزد ،خود در پست بهتری به فدراسیون بازگردد .محمدی آن سال
نایب رئیس دوم فدراسیون بود و سودای نایب رئیسی اولی را در سر
میپروراند.
سردار لیگ در دوره قبلی انتخابات ناکام ماند و با پیروزی کفاشیان
کال از فدراسیون خارج شد .او اینک دوباره وارد کارزار شده تا از بخت،
کام گیرد و بر صندلی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه بزند .مدیران
باشگاههای لیگ برتری و دسته یکی  -آنهایی که اهل شرکت در
جلسات اتحادیه باشگاهها هستند  -میتوانند آرای عزیز محمدی را
باالببرند.

علیرضامعظمینیا:خریدار
خریدار سابق باشگاه پرسپولیس گفته است اگر رئیس فدراسیون
فوتبال شود ،یک میلیارد تومان به هر یک از هیاتهای استانی کمک
مالی میکند! آیا این پیشنهاد آن قدر وسوسهبرانگیز است که رای
روسای هیاتها را به سبد آقای خریدار بریزد؟ نکته جالب توجهدرباره
معظمینیا  -که سابقه ورزشی ندارد  -عالقه شدیدش به فوتبال است.
فردی که حاضر است از جیب خودش برای فوتبال خرج میلیاردی
کند ،البته غنیمت است اما شاید حضور اودر فوتبالدر قالب اسپانسر
میتوانست گرههای بیشتری از فوتبال ایران باز کند.
شهابالدینعزیزیخادم:جویاینام
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال از همان روزی که وارد عرصه
انتخابات شد ،ثابت کرد که به شدتدر پی کسب نام است .اودر کمال
گمنامی به عضویت هیات رئیسه بزرگترین فدراسیون ایراندرآمد و
حاال برای خود نامی آشنا در فوتبال محسوب میشود.
عزیزیخادم شاید تا انتهادر کارزار انتخابات نماند و به سوددیگری

 کسی که حمایتهایشدر رسیدن او به هیات رئیسه موثر بود  -کناربرود اما اگر تا آخردر رقابت بماند میتواند روی رای هیاتهای استانی
تاحدودی حساب کند.
علیاکبرابرقویینژاد:اصفهانیشاکی
رئیس چندیندوره ای هیات فوتبال استان اصفهان که سالهاست
این سمت را حفظ کرده این بار میخواهد با جهشی بلند بر کرسی
ریاست فدراسیون فوتبال تکیه بزند؛ فدراسیونی که او بارها با مدیرانش
وارد بحثهای جدی شده و همواره جایگاه مدیریتش با بحث و
جدلهای فراوان همراه بوده است .ابرقویینژاد که کارشناس ارشد
مدیریت دولتی است ،زمانی مورد غضب اداره ورزش و جوانان استان
اصفهان قرار داشت و حتی صحبت از این بود که "امروز و فردا او را
برکنار خواهند کرد!" این را جواهری مدیرکل ورزش و جوانان وقت
اصفهان عنوان کرده بود .پس از درگیریهای رسانهای شدید با اداره
ورزش و جوانان نصفجهان ،مرد شاکی اصفهانی اینک قصد دارد با
ریاست کردن در فدراسیون فوتبال ،جدال شانهبهشانه با اصل وزارت
ورزش و جوانان را تجربه کند؛ جدالی که فعال علی کفاشیان را ازدایره
رقابت خارج کرده است.
مهدیتاج:اصفهانیرزومهدار
رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران یکی از افرادی است که سالها
مدیریتدر فوتبال ایران را تجربه کرده است و هماینک هم مسئولیت
سنگینی دارد .تاج بخت زیادی برای انتخاب شدن دارد چون مسقیما
با مدیران باشگاهها و روسای هیاتهای استانی در ارتباط است .البته
از یک جنبه میتوان این مساله را نقطه ضعف تاج هم شمرد .برخی
از مدیران باشگاهها نسبت به عملکرد سازمان لیگ در دریافت حق
پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر و پرداخت سهم باشگاهها از
تبلیغات محیطی معترض هستند و همین مساله شاید کمیت رئیس
اصفهانی لیگ را لنگ کند.در نبود کفاشیان رقابت شش نامزد ریاست
فدراسیون شاید جذابیت نداشته باشد اما حساسیت زیادی دارد .هر
یک از نامزدهای ریاست ،شیوه خاص خود را در مدیریت دارند که
حداقل مدیریت چهار نفرشان قبال به بوته آزمایش گذاشته شده است.
مجمع فدراسیون فوتبال باید 11اردیبهشت یکی از این شش مرد را
به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب کند؛ رئیسی که طبق
گفتههای کفاشیان ممکن است فشارهای زیادی روی دوشش وارد
شود .رئیس جدید باید تحمل و توان مقاوت برابر فشارهای نامتعارف
راداشته باشد.

فینال لیگ برتر والیبال؛

چرادر هشت سال گذشته نگفتند اساسنامه تائیددولت را ندارد؟

کفاشیان :اگر حمایت شوم شاید برگردم
رئیس فدراسیون فوتبال برای حضورش در انتخابات ریاست دوره آینده این فدراسیون
شرط گذاشت.
علی کفاشیاندر مراسم تشییع و تدفین شهید گمنامدر فدراسیون ورزشهای جانبازان
و معلولین که روز (یکشنبه) برگزار شد ،در جمع خبرنگاران درباره کنارهگیریاش از
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال گفت :من در این هشت سالی که کار کردم ،سعی کردم
در حد توانم به بهترین شکل فدراسیون را اداره کنم و فکر میکنم در این مدت توانستیم
روند خوبی را با کمک اهالی فوتبال از همه مهمتر مجمع فدراسیون طی کنیم.
وی افزود :ما در این هشت سال توانستیم عناوین مختلف آسیایی را کسب کنیم و
همانطور که گفتم شرایط االن فوتبال ایران با هشت سال پیش واقعا قابل قیاس نیست اما
در ایندوره احساس میکنم ماندن من به ضرر فوتبال است و اگر بمانم شاید نتوانیم کارها
را آن طور که انتظار میرود ،پیش ببریم .ما برای پیشرفت به مساعدت همه نیاز داریم از
جمله حمایتدولت و وزارت ورزش .همه و همه باید حمایت کنند تا کارها پیش برود.
کفاشیان خاطر نشان کرد :احساس من این است که حضور کفاشیان یک مانع برای این
حمایتها است .شاید اگر من نباشم این حمایتها بیشتر شود .اعالم کردهاند اساسنامه
مصوبه دولت ندارد .اگر واقعا این طور باشد ،پس نباید انتخابات در این مقطع برگزار شود و
انتخابات بایددر زماندیگری برگزار شود .به هر حال ما باید تکلیف خودمان را بدانیم .باید
اول اساسنامه به تصویب دولت برسد و بعد انتخابات را برگزار کنیم .واقعا دیگر در توان من
نیست که بخواهم با این شرایط و عدم حمایتها کار کنم.
رئیس فدراسیون فوتبالدرباره اینکه آیا ممکن است اودوباره کاندیدای ریاست فدراسیون
شود ،گفت :همانطور که گفتم باید قبل از هر چیز اساسنامه اصالح شود و ما این قول را
گرفتهایم که اصالح اساسنامه به تصویبدولت برسد.در آن صورت فضا برای کار باز خواهد
شد .همه باید دست به دست هم بدهیم تا این چالش ها از بین برود .باید از اساسنامه
حمایت شود تا من یا هر فرد دیگری که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد بتواند با
قدرت کارش را پیش ببرد.
ویدرباره اینکه منتقدان او سختدر تالشند تا کفاشیان رئیس آینده فدراسیون فوتبال
نشود ،خاطر نشان کرد :حرف من این است که باید اساسنامه اصالح شود .ما در مقطعی
اساسنامه را اصالح کردیم اما ایراد گرفتند .ما هدفمان این بود که فوتبال روند صعودی
خود رادر پیش بگیرد ودنبال هدفدیگری نبودیم .همان طور که گفتمدر حال حاضر و با
توجه به مشکالتی که ایجاد کردهاند دیگر در توان خود نمیبینم که بخواهم ادامه کار بدهم.
کفاشیان در واکنش به این سوال که آیا از سوی برخیها تحریک میشود که نباید در
انتخابات شرکت کند ،عنوان کرد :ما در روزهای سخت ماندیم و کار کردیم اما وقتی اعالم
میکنند دولت این اساسنامه را به رسمیت نمیشناسد ،واقعا نمیشود با این شرایط کار
کرد.در این هشت سال ما خیلی سختیها کشیدیم اما کارها را پیش بردیم .اعالم میکنند
مجمع مورد تایید دولت نیست از طرفی مجلس به جای اینکه قدمی برای فوتبال بردارد،
گزارش کاملی علیه فوتبال آماده میکند .در آن سو صدا و سیما حق پخش فوتبال را
پرداخت نکرد تا ما با مشکالت مالی زیادی مواجه شویم .دولت هم آن طور که باید ما را
حمایت نکرد و بودجهای که میخواستیم را در اختیارمان قرار نداد .با این شرایط و با این
فضا به هیچ وجه نمیشود کاری کرد .همان طور که گفتم صبر میکنیم تا اساسنامه به
تصویب هیئت دولت برسد و بعد از آن شاید من هم در انتخابات شرکت کردم .آن موقع
قطعا شرایط فرق خواهد داشت .اگر شرایط مهیا بود و آمدم کارم را میکنم اما اگر شرایط
طور دیگری پیش رفت ،من همه جوره تمام و کمال در خدمت این فوتبال هستم و حتی
اگر تکلیف شددر پست نایب رئیس کار کنم ،خدمت میکنم.
رئیس فدراسیون فوتبال ،در واکنش به این سوال که آیا احتمال بازگشت او به انتخابات
وجود دارد یا خیر ،گفت :همانطور که گفتم اگر اساسنامه اصالح شده و به تصویب دولت
برسد شرایط فرق خواهد کرد شایددوباره من کاندید شوم هر کاری که کنم به خاطر فوتبال
است اما برای احترام به انتخابات و فوتبال اصرار ندارم که حتما خودم باشم و آرزو میکنم
هر کس در راس کار قرار گرفت بتواند برای فوتبال قدم بردارد .در آینده مشخص نیست
چه اتفاقی رخ میدهد اما آنچه مسلم است با این روند من نمیتوانم به کارم ادامه دهم.
وی درباره اینکه او به تازگی و پس از پشتسرگذاشتن خطاهای زیادی با کارش آشنا
شده بود و شاید فرد جدید نتواند مثل وی کار کند ،گفت :به هر حال من هم موقعی که
روی کار آمدمدر یکیدو سال اول تجربه زیادی نداشتم و شاید تصمیمات غلطی هم گرفتم
اما بعدها شرایط فرق کرد .االن هم هر فردی بیاید امیدوارم بتواند به فوتبال خدمت کند اما
تاکید میکنم احتمالدارددوباره خودمدر انتخابات شرکت کنم.
کفاشیان در مورد مطرح شدن بحث نامادری فوتبال و دادن این لقب به وی گفت :این
مشکالت هست اما تاکید میکنم اصالحات اساسنامه باید به تصویب دولت برسد و اگر
اساسنامه درست شود ،من مشکلی برای کار کردن ندارم .دلیل عدم حضورم در انتخابات
بحث همین اساسنامه بود .اینکه عنوان کردهاند اساسنامه مورد تاییددولت نیست برای من
جای تعجب دارد که چرا در این هشت سال این موضوع را عنوان نکردند؟ به هر حال باید
به نظرات آقایان احترام بگذاریم و اجازه دهیم اساسنامه به تصویب دولت برسد و در آن
صورت اگر من یا هر کس دیگری در انتخابات باشد ،باید آرزو کرد که برای فوتبال قدمی
برداشته شود .رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به زمان پاسخ فدراسیون به گزارش فساد
مالی مجلس ،عنوان کرد :ما پاسخ مجلس را به اندازه صفحات پرونده آنها برای آنها خواهیم
فرستاد ،البته من خواهش کردهام که پاسخ ما در رسانهها نیز منتشر شود تا همه در جریان
مسائل قرار بگیرند .ویدر ادامهدر واکنش به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا فکر
نمیکند پرونده فساددر فوتبال یکی ازدالیل عدم حضور اودر انتخابات فدراسیون فوتبال
است ،گفت :به هر حال در این چند وقت سعی کردند به هر ترتیبی فوتبال را بزنند .زدن
من یعنی زدن فوتبال .هدفشان زدن شخص من نیست ،هدفشان زدن پست ریاست
فدراسیون فوتبال است .چنانچه من کاندیدا نشدم مهم نیست ،بلکه باید برای فوتبال قدمی
برداشته شود و اتفاقاتی بیفتد که فوتبال ما ضربه نخورد .به عقیده من افراد مهم نیستند.
مهم فوتبال است اما با این وضعیتی که وجود دارد قطعا فوتبال ضربه میخورد .گناه من این
بود که اساسنامه فدراسیون را اجرا کردم و حاال میگویند اساسنامه مورد تایید دولت نیست.
آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه جاسم مخلص طی درخواست شماره  1/17834مورخه  94/12/13با
ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک
 10600/546/722اصلی بخش  1قم به شماره مسلسل 974250د 93ذیل صفحه 428
دفتر  345بنام جاسم مخلص ثبت و سند صادر شده است که اسناد اولیه در اثر سهل
انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده لذا باستناد تبصره 1
اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت در  1نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود
پس از انتشار آگهی ظرف  10روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا
مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد.
کاظمی  -رییس ثبت اسناد منطقه  1قم

نبرد پیکان و بانک سرمایه بر سر جام

دیدار پایانی فینال لیگ برتر والیبال را روز دوشنبه
تیمهای پیکان و بانک سرمایه برگزار می کنند تا تکیلف
قهرمان این مسابقات را روشن کنند و به فصل حاشیه
سازی در لیگ برتر پایان دهند.
به گزارش خبرنگار مهر ،تیم های پیکان و بانک سرمایه
از ساعت  ۱۶فردا دوشنبه دیدار پایانی رقابتهای لیگ برتر
رادر خانه والیبال برگزار می کنند .این سومین بازیدو تیم
در مرحله فینال مسابقات است .پیش تر دو مسابقه دیگر
برگزار شد که سهم هر تیم یک برد بود.
بر اساس برنامه قبلی مسابقات قرار بر این بود فینال لیگ
برتر به صورت سه از پنج برگزار شود و تیمی کهدر مجموع
پنج مسابقه بتواند سه برد کسب کند اما درگیری های
متوالی بازیکنان و کادر فنی این تیم ها در دو بازی قبلی
و اتفاق غیرمنتظره ای که برای رضا ابراهیمی در تمرینات
پیکان رخ داد و این مربی را در بیمارستان بستری کرد
باعث شد تا سازمان لیگ با تشکیل جلسه فوق العاده در
حضور مسئوالن این تیم ها برنامه قبلی را تغییر دهد تا
بازی سوم بین دو تیم تعیین کننده قهرمان این مسابقات
باشد.
پیکان که بدنبال تکرار قهرمانی خود در این مسابقات
است در نخستین بازی فینال بازگشت خوبی داشت و در
حالی که دو ست از حریف خود عقب بود اما به ناگاه سه
ست متوالی را برد تا گام اول را محکم بردارد.
در بازیدوم شرایط متفاوت بود .بانک سرمایه با انگیزهای
که موسوی ،محمودی ،غالمی ،ظریف و دیگر ستاره های
این تیم داشتند توانست در سه ست متوالی از سد رقیب
قدرتمند خود بگذرد که البته این بار پای مربیان هم در

کنار بازیکنان با یکدیگر درگیر شدند و آن را به رسانه ها
نیزکشاندند.
بانک سرمایه که در مرحله مقدماتی با  ۱۷برد و ۵۰
امتیاز صدرنشین جدول شده بود برای رسیدن به دیدار
نهایی ابتدا در مرحله نخست پلی آف در دو دیدار متوالی
آرمان ورزش اردکان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی
صعود کرد .این تیمدر مرحله نیمه نهایی نیزدردو مسابقه
متوالی ثامن الحجج خراسان را شکست داد و یکی از تیم
های دیدار نهایی شد .این تیم در دو دیدار خود مقابل
پیکاندردور مقدماتی لیگ برتر والیبال به ترتیب با نتیجه
سه بر صفر و سه بر یک پیکان تهران را شکست داد.
پیکان تهران نیز برای حضور در دیدار نهایی در دور

مقدماتی با  ۱۶برد و  ۴۵امتیاز در جایگاه دوم جدول
ایستاد و در مرحله نخست پلی آف در سه دیدار موفق به
کسبدو پیروزی برابر متین صالحین ورامین شد و این تیم
را حذف کرد .پیکانی ها در مرحله نیمه نهایی نیز در سه
مسابقه موفق به شکست دو بر یک شهرداری ارومیه شدند
تا گام به دیدار نهایی بگذارند.
دو بازی پرحاشیه از پیکان و بانک سرمایه باعث شد تا
نگاههای بسیاری به لیگ برتر تغییر کند .حواشی که در
این فصل به وضوح در سالن ها به چشم آمد و فردا به پایان
خواهد رسید .باید دید که آیا در روز پایانی هم این رفتارها
ادامه خواهد یافت یا اینکه باالخره با ستاره های میلیاردی
خود نیم نگاهی هم به اخالق خواهند داشت.

رشته پرمدالی که تنها یک سهمیه کسب کرده است؛

احتمال ضعیف کسب سهمیه المپیک در بوکس

بوکس در حالی جزو رشته های پرمدال ورزشی است که تا به امروز تنها یک سهمیه
المپیک کسب کرده و شانس زیادی هم برای افزایش آن ندارد مگر اینکه اتفاق خاصی
بیفتد.
به گزارش خبرنگار مهر ،کمتر از چند ماه تا آغاز المپیک ریو باقی مانده است و بوکس،
این رشته پر مدال آسیایی اگرچه اولین سهمیه کاروان ورزشی ایران را کسب کرد اما
شانس زیادی برای افزایش آن ندارد .در واقع به نظر می رسد این فدراسیون برنامه خاصی
برای کسب سهمیه المپیک نداشته و با تقسیم تیم ملی ،جذب یک مربی خارجی نه
چندان مطرح ،قطع همکاری با تیم ملی و ادامه روال کاری گذشته آینده مبهمی را برای
این رشته رقم زده است.
تیم ملی بوکس که چهار سال گذشته با ستاره هایی همچون مظاهری و طلوتی چهار
سهمیه المپیک کسب کرد حاال تنها یک بازمانده از آن المپیک (علی مظاهری  -امین
قاسمی پور  -مهدی طلوتی و احسان روزبهانی)دارد .احسان روزبهانی که اتفاقا تنها سهمیه
این رشته را خود او به دست آورده است که آن هم ماحصل تالش خودش بوده نه برنامه
ریزی فدراسیون.
روزبهانی در رقابتهای لیگ نیمه حرفه ای بوکس جهان در حالی که از مدتها قبل به
عنوان لژیونر مشت می زد چراغ کسب سهمیه المپیک را برای ایران روشن کرد اما در
ادامه هیچ بوکسور دیگری تا به امروز موفق نشده راه وی را ادامه دهد .اگرچه فرصت ای
کسب سهمیه المپیک برای بوکس خیلی کم هم نیست اما به نظر می رسد بوکسورهای
ایرانی آمادگی و یا تجربه کسب سهمیه در این برهه زمانی و در مسابقاتی در چنین سطح
را ندارند.مگر اینکه قرعه خوبی به آنها بخورد و بتوانند در مصاف با رقبای مرح خود حرفی
برای گفتنداشته باشند.
در حالیکه اعزام بوکسورهای ایران به رقابتهای جهانی با دالیل مختلفی از جمله مسائل
مالی کنسل شد حاال تیم جوان و بی تجربه بزرگساالن با همه اعضای خود(به جز یکی از
بوکسورها که با مشکل خروج از کشور مواجه شد) عازم اردوی نه چندان کیفی اوکراین
شده است! ظاهرا مشکالت مالی فدراسوین بوکس به ناگاه حل شده و در حالی که می
شد تنها چند بوکسور دارای شانس را به اردویی با کیفیت تر اعزام کرد این سفر با ترکیب
کامل تیم اتفاق افتاده است.
بررسی شرایط دشوار کسب سهمیه المپیک در بوکس
بوکسورهای سطح اول ایران در حال حاضر در یکی از دو تیم بزرگساالن و یا حرفه ای
حضور دارند .هرایت تیم حرفه ای بوکس بر عهده اکبر احدی سرمربی باسابقه تیم ملی
است و علیرضا استکی نیز هدایت تیم بزرگساالن را بر عهده دارد.
هر یک از این دو تیم کسب سهمیه المپیک را از طریق کانالی مجزا دنبال می کنند.
بوکسورهای حرفه ای با بازیدر لیگ حرفه ای که به میزبانی کشورهای مختلف برگزار می

شود به دنبال سهمیه اند و بزرگساالن نیز در رقابتهای زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس و
کنفدراسیون بوکس آسیا به امید کسب سهمیه مشت می زنند.
در حالی که در چند ماه گذشته شاگردان احدی با بازی های دوره ای در لیگ حرفه
ای بوکس شانس خود را برای کسب سهمیه امتحان می کردند این شرایط دچار تغییراتی
شده است .حاال این بوکسورها می بایست در رقابتهایی که اردیبهشت ماه با حضور شش
بوکسور از  APBو شش بوکسور از  WSBدر بلغارستان برگزار می شود ضور یابند و تالش
کننددر جمع سه نفر اول قرار بگیرند تا به سهمیه برسند .سجد محمدپور و امین قاسمی
پور در این مسابقات شرکت می کنند.
اما در تیم ملی بوکس بزرگساالن دو شانس کسب سهمیه وجود دارد یکی رقابتهای
ن  )95برگزار میشود.
چین که از  23مارس تا سوم آوریل 4( 2016فروردین تا  15فروردی 
و دیگری مسابقات آذربایجام که از هفتم تا نهم ژوئن ( 18تا  20خرداد) در شهر باکو
برگزار خواهد شد .در این رقابتها به جز در وزن  49کیلوگرم که دو سهمیه و وزن 91+
کیلوگرم که یک سهمیه دارد،در سایر وزنها دارای پنج سهمیه المپیک است.
بدست آوردن سهمیه در هر دو رقابت بسیار دشوار است اما سجاد محرابی در 75
کیلوگرم ،مجید حاج عباسی در  81کیلوگرم ،ساالر غالمی در  91کیلوگرم و مجید
سپهونددر  91+کیلوگرم بیش از ساریندارای شانس کسب سهمیه هستند .بوکسورهای
تیم ملی بزرگساالن همانطور که عنوان شد در حال حاضر در اردوی اوکراین به سر می
برند.
معضل انتخاب سرمربی تیم ملی بوکس در المپیک
اگرچه شاید فدراسیون بوکس با تقسیم تیم ملی به دو گروه تا حد زیادی از آتش
اختالفات استکی و احدی(دو مربی تیم های ملی) کاست اما به نظر می رسد این اختالفات
در آستانه رقابتهای المپیک به شدت افزایش یابد .هر یک از این دو مربی عالقه دارند تا
خودشان به عنوان سرمربی تیم ملیدر کنار رینگ المپیک حضور پیدا کنند.
علی دانشمندفر دبیر فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال
که چه کسی سرمربی تیم ملی در المپیک ریو خواهد بود گفت :کسی سرمربی خواهد
بود که بیشترین سهمیه را کسب کرده باشد.البته فراموش نکنیم سهمیه احسان روزبهانی
پیش از هدایت اکبر احدی در تیم بوکس حرفه ای بود و جزو سهیمه های وی نیست!
با این حساب شاید پای گزینه دیگری همچون نهرودی سرمربی حاضر در المپیک
لندن نیز در میان باشد .بوکس ایران روزهای پرفشار و دشواری را طی می کند و ناطق
نوری رئیس این فدراسوین نیز بارها در مصاحبه های خود اعالم کرده اگر بوکس رد ریو
نتیجه نگیرد از فدراسیون خواهد رفت .به هرحال آنچه مسلم است حداقل انتظارها از این
رشته رزمی تکرار  4سمیه دوره قبلی است .تکراری که تحقق آن بستگی به درخشش
نمایندگان جوان و اغلب بی تجربه ایران در رقابتهای پیش روست.

آگهیمزایده
آگهی مزایده ششدانگ پالک ثبتی شماره 1941/293/444اصلی بخش دو قم مربوط به کالسه:
139404030011000162
به موجب پرونده اجرائی کالسه  ( 139404030011000162با شماره بایگانی  ،)9400171له بانک مهر اقتصاد ،و علیه :حسین
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شماال :بطول  30/40متر پی اشتراکی با  292فرعی( فعال دیوار احداث شده)
شرقا :بطول  6/50متر پی اشتراکی با  277فرعی( فعال دیوار احداث شده)
جنوبا :بطول 30/40متردیوار بهدیوار باقیمانده  293فرعی
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نقدی بر رفتار ستاره استقالل؛

کارلوس کیروش حق داشت؟

سه اشتباه از رحمتی در یک روز و تهدید کسی که فعال وجود خارجی ندارد نشان
داد که کیروش خیلی زودتر از بسیاری از کارشناسان متوجه شده بود که نباید اسیر
ماجراجوییهای ایندروازهبان باتجربه شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،رفتاری که مهدی رحمتی از خود نشان میدهددر بسیاری
موارد نشان دهنده تصمیم صحیح کیروش در مورد کنار گذاشتن او از تیم ملی ایران
است .در واقع این روزها هر قدم که رحمتی برمیدارد او را بیشتر به خارج از تیم ملی
سوق میدهد و فشار را از روی سرمربی تیم ملی ایران برمیدارد.
بیگمان نظم مهمترین ستاره یک تیم است کما اینکه آلمان با همین نظم هفت
گل به برزیل در خانه این تیم میزند و آرژانتین را هم از سر راه برمیدارد و جام را باز
هم باال میبرد چون نظم دارد.
اشتباه اول رحمتی
رحمتی بی دلیل ،بیربط ،بیمفهوم ،بیتوجیه و بیادله به سمت بازیکن حریف
میرود و او را به عقب پرتاب میکند .ضربه او البته قدرت زیادی ندارد اما بازیکن حریف
همان بالیی را به سر رحمتی آورد که رحمتی بر سر نصرتی آورد.
او هم خودش را بیش از اندازه پرتاب کرد اما نتیجه چه بود؟ محرومیت از مهمترین
دیدار استقالل مقابل استقالل خوزستان که نه تنها میتواند قهرمان را مشخص کند،
بلکه شکست در این بازی حتی میتواند سهمیه گرفتن استقالل را هم با مشکل
مواجه کند.
تصور کنید این نوع رفتار در تیم ملی اجرا شود و در مقدماتی جام جهانی به این
سادگی تیم دچار بحران شود و نیروی فنی ارزشمند خود را از دست بدهد .آن روز چه
کسی میخواهد پاسخ ماجراجوییهای رحمتی را بدهد؟
اشتباه دوم رحمتی
او در رختکن به روزبه چشمی مصدوم در قلمرو مربی این تیم فریاد زد« :چه کسی
به شما اجازه داد به برنامه  ۹۰بروی!؟ » البته در استقالل و مکتب این تیم بزرگ ترها
حق دارند به جوانترها گوشزد داشته باشند و آنها را راهنمایی کنند اما آیا این یک
گوشزد فنی است؟ پاسخ منفی است ،رحمتی اسیر خرافات شده و از بازیکن جوان
هم میخواهد به این موضوع که «هرکس به برنامه  ۹۰می رود مصدوم می شود و یا
نتیجه نمی گیرد» اهمیت بدهد.
نکته اما اینجاست که رحمتی خودش چند هفته قبل مهمان  ۹۰بود! به نظر
میرسد رحمتی حتما میخواهد تعیین کننده باشد و مثل یک مربی رفتار کند و این
اگرچه شاید برای مظلومی قابل تحمل باشد اما برای کیروش هرگز چنین نیست .او
به بازیکن اجازه نمیدهد ،بازیکن نباشد و چیز دیگری باشد.
بخش سوم اشتباهات رحمتی
اجرا و اکران رفتاری که کی روش پیشگو را مجبور کرد حتی عذرخواهی رحمتی
را هم نپذیرد این بود :او پس از دریافت شائبه دار کارت زرد در زمانی که موضوع اصال
به او مربوط نبود ،نه تنها عذرخواهی نکرد ،نه تنها به اشتباهش اعتراف نکرد ،نه تنها
شگفت زده نشد ،بلکه پس از بازی با موجودی واهی و غول چراغ جادو را تهدید کرد
به آینده!
این حرف به جنگ با خرزوخان شبیه بود ،موجودی خیالی که وسط معرکه رحمتی
نبود و نیست .یکی در آن باشگاه انگار نیست که از رحمتی بپرسد کارت گرفتن شما
چه ارتباطی با کسی به جز خودت داشت که این داستان را به آینده موکول می کنی.
در واقع مهدی رحمتی باید پاسخگوی حرکت خودش باشد که خودش را در
معرض محرومیت قرار داد اما «خرزوخان» را محاکمه میکند!

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اعالم شد؛

دعوت از  ۷پرسپولیسی

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی پیش از بازی با
هندوستان و عمان اعالم شد که در بین آنها نام هفت بازیکن پرسپولیس و سه بازیکن
استقالل که صدرنشین لیگ است دیده می شود.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی  ۱۹بازیکن را برای حضور
در اردوی نخست تیم ملی فوتبال اعالم کرد .این کمپ از  ۲۴تا  ۲۸اسفند در تهران
برگزار خواهد شد.
 -۱امید ابراهیمی  -۲محسن کریمی  -۳سجاد شهباززاده (استقالل) -۴ ،علی
عاشوری (استقالل خوزستان) -۵ ،سوشا مکانی  -۶احمد نوراللهی  -۷کمال کامیابی
نیا  -۸مهدی طارمی  -۹رامین رضاییان  -۱۰فرشاد احمدزاده  -۱۱محمد انصاری
(پرسپولیس) -۱۲ ،مهرداد محمدی (راه آهن) -۱۳ ،مهدی ترابی (سایپا)-۱۴ ،داریوش
شجاعیان (گسترش فوالد) -۱۵ ،عزتالله پورغاز -۱۶محمدحسین کنعانی (ملوان)،
 -۱۷سید جالل حسینی  -۱۸وحید امیری  -۱۹علیرضا بیرانوند (نفت تهران)
بازیکناندعوت شده به اردوی تیم ملی باید ساعت  ۱۱:۳۰روزدوشنبه  ۲۴اسفنددر
هتل آزادی خود را به مربیان تیم ملی معرفی کنند.لیست نهایی تیم ملی برای انجام دو
دیدار برابر هند و عمان روز  ۲۹اسفند اعالم خواهد شد .همچنین کادر فنی تیم ملی
فهرست  ۱۶نفرهای را با عنوان لیست انتظار جهت حضور احتمالی در لیست نهایی
به این شرح اعالم کرد -۱:پژمان منتظری (االهلی قطر)  -۲مسعود شجاعی (الغرافه
قطر)  -۳اشکان دژاگه (العربی قطر)  -۴مرتضی پورعلیگنجی (السد قطر)  -۵علیرضا
جهانبخش (آلکمار هلند)  -۶رضا قوچان نژاد (چارلتون انگلیس)  -۷میالد محمدی
(ترک گروژنی روسیه)  -۸کریم انصاری فرد (پانیونیوس یونان)  -۹سردار آزمون -۱۰
سعید عزتاللهی (روستف روسیه)  -۱۱احسان حاج صفی (اف اس وی فرانکفورت
آلمان)  -۱۲محمدرضا اخباری (تراکتورسازی)  -۱۳محمدرشید مظاهری  -۱۴احسان
پهلوان (ذوب آهن)  -۱۵وریا غفوری (سپاهان)  -۱۶علیرضا حقیقی (ماریتیمو پرتغال).
فدراسیون فوتبال عربستان تهدید کرد:

به هیچ وجه بازی در ایران را قبول نمیکنیم
سعودیها در جدی ترین اظهار نظر غیر منطقی خود تاکید کردند گزارش ناظران
فیفا و یوفا برای آنها مهم نیست و در هیچ حالتی در ایران به میدان نخواهند رفت.
هرچند کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز حکم نهایی خود را درباره اختالف ایران
با عربستان اعالم نکرده است اما فدراسیون فوتبال عربستان تاکید کرد تیم های این
کشور در هیچ حالتی در ایران به میدان نخواهند رفت و گزارش  AFCبرایشان مهم
نیست .یک منبع نزدیک به فدراسیون فوتبال عربستاندر گفت و گویی که با الریاضیه
داشت گفت :منتظر تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازی کردن در زمینه بی
طرف هستیم چراکه روابط سیاسی ما با ایران خوب نشده و طبیعی است چنین
تصمیمی گرفته شود .از  AFCانتظار داریم بازی در کشور ثالث را به تصویب نهایی
برساند .دو کشور قطر و امارات را پیشنهاد دادیم و بدون شک از تصمیم خود صرف
نظر نخواهیم کرد .او ادامه داد :هیچ کدام از باشگاه های عربستانی در ایران به میدان
نخواهند رفت .حتی اگر در مراحل باالتر هم به باشگاه ایران بخوریم ،بازهم در خاک
این کشور به میدان نخواهیم رفت .این منبع در فدراسیون فوتبال عربستان درباره این
سوال که چه بسا گزارش مسئول امنیتی فیفا به سود ایران باشد نیز گفت :آنها می تواند
هر گزارشی را که دوست دارند ارائه دهند ولی ما در هیچ شرایطی در ایران به میدان
نخواهیم رفت .امیدواریم کنفدراسیون فوتبال شرایط سیاسی بین ایران و عربستان را
درنظر بگیرد و کشور ثالث را انتخاب کند.اودر پایان سخنانش نیز گفت که حکم نهایی
روز سه شنبهدر کواالالمپور بدون نشست بادو طرف ایرانی و عربستانی اعالم می شود.

-1عرصه طبق سند مالکیت به متراژ 197/6متر مربع از قرار هر متر مربع  30/000/000ریال جمعا  5/928/000/000ریال
-2اعیان طبقه همکف به متراژ 197/6متر مربع از قرار هر متر مربع  6/000/000جمعا  1/185/600/000ریال
-3اعیانی طبقه اول به متراژ  85متر مربع در همکف از قرار هر متر مربع  4/400/000ریال جمعا  374/000/000ریال
-4ارزش تجاری طبق گواهی عدم خالف به متراژ  50متر مربع از قرار هر متر مربع  22/000/000ریال جمعا 1/100/000/000
ریال
-5انشعابات و سرپله ملک مذکور جمعا  65/000/000ریال
ملک مذکور جمعا به ارزش  8/652/600/000ریال معادل هشت میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد هزار ریال
ارزیابی و اعالم میگردد.
مزایده ملک مذکور از ساعت  9الی  12روز سه شنبه مورخه  1395/02/14در اجرای ثبت قم واقع در خیابان ساحلی انجام می
شود مزایده از مبلغ پایه  8/652/600/000ریال معادل هشت میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد هزار ریال شروع و
به باالترین قمیت فروخته می شود حق الحراج و نیم عشر دولتی مازاد بر مبلغ ارزیابی به عهده برنده مزایده خواهد بود در ضمن
بدهی های ملک اعم از مالیات و عوارض شهرداری و آب و برق گاز و غیره تا تاریخ حراج اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا
نشده باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود خریداران می بایست مبلغ پایه را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب این اداره
واریز نمایند و در صورت توافق بر واریز غیر نقدی براساس توافق اقدام خواهد شد .و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی
غیر مترقبه گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده و مازاد طبق
مقررات وصول خواهد شد.
مسئول واحد اجرای ثبت قم  -مهدی روز خوش

علمیوسالمت
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چاقی؛ عامل زانو دردایرانیها
یک فوق تخصص زانو اظهار داشت :آرتروز از جمله بیماریهای مفاصل محسوب
میشود که با توجه به چند نکته میتوان از بروز این بیماری جلوگیری کرد و یا شروع
آن را به تاخیر انداخت.
دکتر سید تقی نوربخشدر خصوص بیماری آرتروز اظهارداشت :آرتروز زانو و تمامی
مفاصل به دو دسته اولیه وثانویه تقسیم میشود و آرتروز اولیه اغلب به دلیل افزایش
سن و تغییرات فیزیولوژیکی بدن است که پدیده پیریدر همه سلولهای بدن با افزایش
سن رخ میدهد و اگر پیریدر بافت غضروفی اتفاق بیفتد سبب تغییراتیدرآن مانند
کاهش آب و ضخامت غضروف میشود کهدر نهایت آرتروزدر بافت غضروفی را سبب
میشود.
این فوق تخصص زانو با بیان اینکه برخی فاکتورها مانند ژنتیک و وزن بدن در
ابتال به آرتروز اولیه موثر هستند ،گفت :نوع ثانویه علتهای دیگری به جز دالیل
اولیه برای ابتال به آرتروز و ساییدگی مفاصل از قبیل تغییرات راستای اندام تحتانی
به صورت پاهای پرانتزی همچنین آسیبهای مفصلی مانند ضایعات لیگامانی،
شکستگی هایداخلی مفصلی ،رماتیسم ،نقرس و بیماریهای التهابیداخل مفصلی
که میتواند باعث تغییراتیدر غضروف مفصل و تبدیل به ساییدگی و آرتروز مفصل
شود.
وی در خصوص سن ابتال به آرتروز بیان کرد :نوع اولیه به طور معمول در سنین
باالتر رخ میدهد و همان طور که با افزایش سن موی سر سفید میشود و تغییراتیدر
بینایی رخ میدهد ،تغییراتیدر بافت غضروفی نیز ایجاد میشود که زمینههای ژنتیک
و افزایش وزن میتواند باعث تشدید آرتروز شود.
نوربخش در رابطه با نوع ثانویه آرتروز ابراز داشت :دالیل دیگری به جز افزایش سن
دارد که شکستگی ها،ضایعات لیگامانی ،بیماری های التهابی مفصلی مانند رماتیسم و
بیماریهای متابولیک را میتواندراین خصوص نام برد که باعث شیوع بیماری آرتروز
در سنین پایینتر و جوانی میشود.
ویدر زمینه پیشگیری از نوع اولیه آرتروز تصریح کرد :باید از عواملی که باعث تشدید
آرتروز میشود جلوگیری کرد که در این خصوص داشتن وزن متعادل و رعایت عادات
زندگی به نحوی که فشار کمتری به زانوها وارد شود برای پیشگیری موثر میباشند.
این فوق تخصص زانو تصریح کرد :افراد وزن خود را کنترل کنند و از افزایش آن
پیشگیری کنند زیرا در برخی موارد به ازای هر یک کیلوگرم اضافه وزن ،بین  5تا 7
برابر یعنی در حدودد  5تا  7کیلوگرم به زانو فشار میآید.
وی با بیان اینکه برخی عادت زندگی به خصوص درایرانیان به زانوها فشار زیادی
ت روزانه در زندگی ما ایرانی ها در حالت حداکثر
وارد میکند ،افزود :بسیاری از فعالی 
خمیدگی زانو مانند روی زمین نشستن به جای استفاده از مبل و صندلی ،استفاده از
توالت ایرانیاست که باید تغییراتی در این عادات ایجاد کنیم و آنها را اصالح نماییم.
نوربخش با اشاره به اینکه ورزش نقش بسیار مهمی در پیشگیری از آرتروز دارد،
تصریح کرد :تعادل و قدرت عضالنی بر روی محافظت از زانو بسیار موثر است که
خصوصا حرکات ورزشی ایزومتریک به محافظت از زانو و به ویژه استخوان کشکک
آن میتواند کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه انجام حرکات ورزشی با آمادگی کامل جسمانی و عضالنی باید
باشد تا از فشارهای نامتعادل بر زانو جلوگیری کند ،گفت :در فعالیت های دیگر بدنی
مانند کوهنوردی و یا باال و پایین آمدن از پله ،طبیعتا در پایین آمدن از پله فشار زیادی
به مفصل کشکک و زانوها وارد میشود که باید مراعات الزم را به عمل آورد.
این فوق تخصص زانو ابرازداشت :تغذیه مناسب و پرهیز از سیگار میتواند به حفاظت
از غضروف کمک کند که در خصوص آرتروز ثانویه درمان علت اصل آرتروز میتواند
در پیشگیری ودرمان آن موثر باشد که در این زمینه به طور مثال اگر انحرافی در اندام
تحتانی فرد خارج از حد طبیعی وجود دارد درمان و جراحی آن میتواند به پیشگیری
از آرتروز کمک کند.
وی درمان سریع و به موقع آسیبهای زانو را برای پیشگیری از آرتروز ثانویه موثر
دانست و افزود :پارگیهای لیگامانی اگر به موقع درمان نشوند میتوانند آسیب های
غیر قابل درمان برای غضروف ایجاد کنند ،همچنین درمان مناسب شکستگیها و
بیماریهای التهابی میتوانند به آسیب کمتر مفصل زانو کمک کنند.
نوربخشدر خصوص راهکارهایدرمانی آرتروز خاطر نشان کرد :اگر آرتروزدرمراحل
اولیه باشد پیشگیری میتواند در به تاخیر انداختن آن کمک کند و اگر درمراحل
پیشرفته قرارداشته باشد ،با اعمال جراحی مختلف مانند ترمیم میسیک و غضروف و
حتی تعویض زانو که مرحله انتهایی آرتروز پیشرفته صورت میگیرد میتوان بهدرمان
این بیماری کمک کرد.

مایکروفر هوشمند ساخته شد

یک شرکت اروپایی ،مایکروفری را ساخته است که بصورت هوشمند غذاها را طبخ می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،یک شرکت اروپایی مایکروفری را با نام Tovala Smart Oven
تولید کرده است که طبخ غذا را به دو صورت بارکد خوان و متصل شدن به اپلیکیشن انجام
میدهد.
این مایکروفر هوشمند زماینکه به وسیله یک برنامه به گوشی هوشمند متصل می شود،
قادر به گرفتن فرمان از کاربر و انجام پخت غذا است ضمن اینکه با قرار گرفتن در وضعیت
بارکد خوان می تواند بارکد مواد غذایی را اسکن و مقدار زمانی که صرف طبخ آن الزم است
را به کاربر اعالم کند و دستوراتی را در حین انجام پخت غذا دریافت کند.
از ویژگی های این دستگاه نداشتن هیچ شماره ای بر روی آن است و بیشتر کارهای این
مایکروفر با گوشی هوشمند انجام می شود ضمن اینکه ترکیبی از گرما مرطوب و خشک برای
طبخ غذاهای مختلف در آن وجود دارد.
قیمت مایکروفر  Tovala Smart Ovenبین  ۱۹۹دالر تا  ۲۷۹دالر برآورد شده است.

چرا موهای بچهام کم پشت است؟

«مو ،ساختمانی با ویژگیهای منحصر به فرد رشد در
بدن تمام ما انسانهاست .ویژگیهای ساختاری موها از نظر
رنگ ،میزان تراکم ،زمان سفید شدن و جنس ،براساس نژاد،
جنس و سن ما متفاوت است .از این رو ،همه ما باید جنس
و نوع موهای خود را مانند رنگ پوست و سایر ویژگیهای
ظاهریمان بپذیریم و چندان درصدد تغییر آن نباشیم که
در غیر این صورت ،فقط وقت خود را بیهوده تلف کرده ایم.
همه ما تاکنون ،مطالب بسیار زیاد و متنوعیدرباره مراقبت از
موی بزرگساالن خوانده ودیده ایم اما کمتر به بررسی ساختار،
مراقبت و تقویت موی کودکان و نوجوانان پرداخته ایم »...با
این مقدمه از دکتر مجتبی امیری ،متخصص پوست و عضو
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج) به اصول
مراقبتهای موی کودکان می پردازیم.
چرا موی بیشتر کودکان ،کرکی و کم پیشت است؟
کرکی ،نازک و کم پشت بودن موی کودکان تا حدود 5
سالگی کامال طبیعی است و خانوادهها به هیچ عنوان نباید
نگران این موضوع باشند .ساختار موهای ما انسانها به گونه
ای است که جنس ،ضخامت تار مو و حتی تراکم موها از
 5سالگی به بعد شکل واقعی خودشان را نشان می دهند
و والدین نباید تا رسیدن به این سن ،اصراری به پیروی از
انواع روشهای سنتی مانند تراشیدن موها برای پرپشت شدن
موی کودکان خود داشته باشند.
یعنیتراشیدنموی کودکانتاثیریدرتغییرجنس
و تراکم آن ندارد؟
به هیچ عنوان! برخی از خانوادهها برای صاف شدن موهای
فر و برخی دیگر برای پرپشت شدن موهای کم پشت
کودکان خود ،اقدام به تراشیدن سر آنها در سنین  2تا 4
سالگی میکنند .ایندر حالی است که تنها گروه محدودی از
کودکان از بدو تولد یا در سالهای اولیه زندگی شان موهای
پرپشتی دارند و کرکی بودن موی سایر کودکان ،طبیعی است
که نه نیاز به مداخله روشهای سنتیدارد و نه نیاز به مداخله
روشهای مدرن.
از طرف دیگر ،مجعد یا خشک بودن ساختار مو ،موردی
نیست که بتوان با تراشیدن سر از دست آن راحت شد.
موهایی که بعد از تراشیدن سر این کودکان رشد می کنند ،باز
هم مجعد یا خشک خواهند بود و ما باید این نوع ساختار را به
عنوان ویژگی ظاهری کودک خود بپذیریم.
یعنی ما باید کم پشتی یا مشکالت موی کودک خود
را از 5سالگی به بعد پیگیری کنیم؟
بله ،اگر تراکم یا ضخامت تار موی کودک ما از  5سالگی
به بعد ،کامال غیرطبیعی و متناقض با ویژگیهای ساختاری
موهای سایر اعضای خانواده بود ،باید دنبال شناخت و رفع
مشکل او باشیم .به عبارت ساده تر ،اگر شما بعد از  5سالگی
متوجه شدید کودکتان دارای موهای طبیعی نیست ،باید او
را نزد پزشک ببرید .کمبودهای تغذیه ای مانند فقر آهن،
کمبود ویتامینهای گروه  Bو کمبود روی ،پروتئین ،مس یا
کلسیم ،می توانند عاملی برای کم پشتی و نازکی موی کودک
شما باشند .این کمبودها باید با تشخیص پزشک و شروع
درمانهای دارویی برطرف شوند تا موهای کودک ،هم حالت
و هم تراکم طبیعی به خود بگیرد .به عالوه ،کم کاری تیروئید
هم می تواند عامل دیگری برای معیوب شدن چرخه رشد،
تراکم و ریزش موی کودکان باشد.
نظرتان درباره درمانهای موضعی برای تقویت موی
کودکانچیست؟
نکته مهم این است که ما اصال مساله ای به نام «تقویت
مو» ،چه برای کودکان و چه برای بزرگساالن نداریم .یعنی
اصوال ساختار موها مانند عضالت نیست که بتوان با ورزش،

انسانهانسبتبهاجدادشانبیشترغذامیخورند!

فعالیتهای فیزیکی یا حتی مصرف مکملهای مختلف،
درصدد تقویت آنها برآمد .مشکالت مختلف موها ،ریشه در
بیماریهایداخلییابیماریهایژنتیکیدارند.مثالقسمتی
از سر برخی از افراد به صورت ژنتیکی ،پیاز مو ندارد یا ساقه
موی آنها در اثر مشکالت ژنتیکی ،شکننده و وز غیرعادی
است .برخی از کودکان و بزرگساالن هم درگیر بیماریهایی
مانند عفونت قارچی هستند و دچار ریزش موی ناشی از
آن می شوند .با این حساب ،متوجه می شوید که برای رفع
مشکالت مربوط به موی کودکان ،ابدا پزشک متخصص باید
دلیل زمینه ای این کم پشتی و مشکالت را شناسایی و سپس
نسبت بهدرمان آنها ،اقدام کند.
متاسفانه ،برخی از خانوادهها به دلیل رضایتی که از جنس
موهای فرزندان خود ندارند یا مقایسه ای که بین جنس و
تراکم موی فرزندان خود با همسن و سالهای آنها انجام می
دهند ،اقدام به دستکاری موی این گروه سنی می کنند و
نمی دانند که با این کار ،تنها آنها را آزار می دهند و کاری از
پیشنخواهندبرد.
پس تکلیف کودکانی که موهای کم پشت یا خیلی
مجعددارند،چیست؟
همان طور که گفتیم ،اگر والدین احساس می کنند ساختار
و تراکم موی فرزند آنها غیرطبیعی است ،باید به پزشک
مراجعه کنند تا علت زمینه ای این کم پشتیها تشخیص
داده و درمان شود .از طرف دیگر ،ما می توانیم استفاده از
انواع ماسکهای مو یا ترکیبات نرم کننده را برای رفع وز و
کرک موی کودکانی که موهای مجعد ،خشک ،کرک و وزی
دارند ،توصیه کنیم .والدین می توانند به سادگی و با مشورت با
یک متخصص پوست ،محصول مناسبی را برای موهای فرزند
خود انتخاب کنند تا مشکالت احتمالی ناشی از وز بودن موها
مانند گره خوردن یا شکستن ساقه موی آنها را برطرف کنند.
حرف آخر؟
خانوادهها باید ساختار طبیعی موی فرزندان خود را بپذیرند
و بدانند هیچ راهی برای تقویت یا افزایش تراکم موهای
طبیعی که مشکل یا بیماری خاصی ندارند ،وجود ندارد.
توسل به انواعدرمانهای سنتی و غیرسنتی ،تنها باعث هدر
رفتن وقت و هزینه و آزار جسمی و روانی کودکان می شود و
کوچک ترین نتیجه ای همدر پی نخواهدداشت.

موهایکودکانرانبندید!
برخی از خانوادهها اقدام به بستن موهای فر و وز فرزندان
خود با کش می کنند تا با ایجاد کشش مناسب در ساقه موها،
باعث صاف شدن آنها شوند اما این رفتار ،بسیار نادرست است.
بستن محکم موهای فر بچهها با کش ،عالوه بر فشاری که
به ریشه موی آنها وارد می کند و باعث آزارشان می شود،
میتواند ریزش موها و شکستن ساقه موها از محل بستن با
کش را در پی داشته باشد .به عالوه ،این کار به هیچ عنوان
باعث صاف شدن موها نمی شود و فقط ممکن است اثری
کامال موقتی و چندساعته در صاف کردن موها داشته باشد.
بهتر است والدین برای نرم و شانه پذیر کردن موی فرزندان
خود عالوه بر استفاده از کرمها و ماسکهای موی تجویزی
توسط پزشک آنها ،از انواع روغنهای طبیعی مانند روغن بادام
و نارگیل هم کمک بگیرند تا ساقه موی بچهها را کمی نرم تر،
زیباتر،درخشان تر و البته ،انعطاف پذیرترکنند.
اما در دوران نوجوانی ،یکی از چالشهای ظاهری متداول،
تغییرات ایجاد شده در پوست و موی نوجوانان است .رشد
موها ،تابع عوامل مختلفی مانند عوامل تغذیه ای و هورمونی
است .جالب است بدانید تاثیرگذارترین عامل بر رشد و ریزش
موها پس از گذر ازدوران کودکی ،هورمونهای جنسی ترشح
شده در دوران بلوغ است .هورمونهای جنسی می توانند
بیشترین تاثیر را بر چرخه رشد موهاداشته باشند و با توجه به
زمینه ژنتیکی چرخه رشد و ریزش موی افراد ،این هورمونها
می توانند تاثیر خود را بر موها در دوران بلوغ نشان دهند.
تقریبا ما هیچدخترخانمی را نمی بینیم که پس از رسیدن
به سن بلوغ ،با حجمی از کم پشتی موهای خود مواجه نشود.
حاال اگر این کم پشتی به صورت ژنتیکی در خانواده آنها
وجودداشته باشد کهدخترخانمها با کاهش تراکم بیشتری از
موهایشان مواجه می شوند و اگر زمینه ژنتیکی نداشته باشند،
کمتر .تغییرات ثانویه ناشی از بلوغ می تواند شروع ریزش موی
پسرها با الگوی مختلف مردانه را هم در پی داشته باشد که
این تغییرات هورمونی ،کامال طبیعی و تقریبا غیرقابل اجتناب
هستند .البتهدرمانهایی برای به تعویق انداختن این تغییرات
و الگوهای ریزش مو وجود دارد که برای گرفتن باالترین
تاثیر از آنها ،باید زیر نظر پزشک متخصص و به صورت مداوم
پیگیریشوند.

یک تیم بینالمللی ازدانشمندان طی یک تالش بسیار مهم و ارزشمنددر جهت بازگرداندن
بینایی به افراد نابینا و پیشرفت هر چه بشتر این فناوری در آینده ،از سلولهای بنیادی انسان
برای ساخت الیههای بافت چشم استفاده کردند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا ،این دانشمندان سلولهای بنیادی بافت چشم انسان را
گرفته و از آن برای رشد اجزای کره چشم استفاده کردند و سپس این بافتها را در چشم یک
خرگوش نابینا کاشته و بینایی این موجود را به وی بازگرداندند.
این محققان از نتایج و یافتههای اولیه خود ابراز امیدواری کرده و میگویند که این آزمایشات
طلیعهای برای استفاده این فناوریدر انسان است.
سالهای سال است که تأثیر بالقوه سلولهای بنیادی در بهبود بینایی بیماران مبتال به
اختالالتدژنراتیو(پیشرونده) چشم ثابت شده است.
در سال،2010دانشمندان موفق به ایجاد اولین شبکیه چشم شدند که با سلولهای بنیادی

جنینی انسان طراحی شده بود  .سپسدر سال  ،2012برای بهبود قدرت بینایی دو فرد نابینا
از پیوند سلولهای شبکیه استفاده شد که این سلولها نیز از سلولهای بنیادی جنینی انسان
گرفته شده بودند اما آنچه که آخرین دستاورد را از دستاوردهای پیشین متمایز میکند این
است که دانشمندان اوزاکا ژاپن و دانشگاه کاردیف بریتانیا قادر به استفاده از سلولهای بنیادی
انسان برای تولیدمثل ماهیت پیچیده کل کره چشم بودند .آنها با استفاده از سلولهای پرتوان
القایی یا سلولهایی که به طور مستقیم از سلولهای بالغ گرفته شده بود ،موفق به کشت
سلولهای متعدد چشم از جمله عدسیها ،قرنیه و ملتحمه شدند.
این دانشمندان با پیوند این بافتها در یک خرگوش با کوری قرنیه ،موفق به بازگرداندن
بینایی و ترمیم چشم این موجود شدند.
محققان این تیم بر این باورند که این موفقیت میتواند به آزمایشهای بالینی پیوند برای
بازگرداندنبیناییانسانهاینابینامنجرشود.

کشف عنکبوت شناگری که ماهی میخورد

به تازگی محققان استرالیایی موفق به کشف گونه جدیدی از عنکبوت شدهاند که شنا میکند و به
صید قورباغه و ماهی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه خراسان ،تنها زیستگاه این عنکبوت که "
 " Dolomedes briangreeneiنام گرفته در استرالیاست.
این عنکبوت اندازهای در حد دست انسان دارد و با تشخیص ارتعاشات و امواج کوچک در داخل
آب ،موقعیت صید خود را شناسایی و با شنا کردن بر روی سطح آب به تدریج خود را به شکارش
میرساند.
همچنین این عنکبوت حشراتی که در مسیرش روی آب میافتند را به دام می اندازد ،آنها را در هوا
میقاپد و قبل از این که راهش را به سمت خشکی در پیش بگیرد و حشره را بخورد ،آن را در آب غرق
میکند و علیرغم اندازهاش ،توانایی تغذیه از ماهیها ،قورباغهها و حتی وزغها رادارد.
تاکنون این گونه جالب تنها در سواحل شرقی استرالیا در آبهای شیرین نزدیک بریسبون دیده
شده است.

طراحی هواپیمای مسافربری به پایان رسید

مجری طرح کالن ملی با بیان اینکه طراحی مفهومی
هواپیمای مسافربری  ۱۰۰تا  ۱۵۰نفره به پایان رسیده،
گفت:تاکنون با دوکشور اروپایی وامریکای شمالی مذاکرات
فنی برای تولید این هواپیما انجام گرفته است.
علیرضا جهانگیریان ،در گفتگو با خبرنگار مهر گفت :این
طرح کالن ملی یکی از اولین طرح های کالنی بود که در
سال ۱۳۹۱با حضور رئیس جمهور به تایید شورای عالی عالی
علومتحقیقاترسید.
وی با بیان اینکه بیشترین هواپیمایی که کشور ما نیاز
دارد هواپیمای  ۱۰۰تا  ۱۵۰نفره با برد متوسط است ،گفت:
سازمان تحویل گیرنده این پروژه ،وزارت دفاع و سازمان
صنایعهوافضااست.
جهانگیریان با بیان اینکه اولین مرحله این پروژه طراحی
مفهومی هواپیما بود ،اظهار داشت :این مرحله از اواسط سال
 ۹۱تاکنون توسطدانشگاه های امیرکبیر ،صنعتی اصفهان،
علم و صنعت و پارک علم و فناوری فارس مورد پیگیری

خشکبارهایی از جنس فشارخون!

مصرف بیش از اندازه تنقالت میتواند باعث اختالالت در بدن افراد شود و دل درد
ایجادکند.
به گزارش گروه پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ مصرف زیاد تنقالتدر عید باعث بروز برخی
مشکالت معده و روده در انسان می شود .در واقع خشکبار نظیر بادام ،فندق و گردو از
عناصر کمیاب محسوب میشوند و مصرف آنها به تمامی سنین افراد جامعه توصیه می
شود.
البته الزم به ذکر است ،مصرف تنقالت باید با حجم کم مصرف شود چرا که مصرف بیش
از اندازه آن می تواند باعث اختالالت در بدن افراد شود و دل درد ایجاد کند.
مصرف بسیار تخمه ژاپنی و انواع آنها می تواند باعث فشار خون ،چربی زیاد و چاقی بیش
از اندازه گردد ،در واقع تا حدودی مصرف خشکبار الزامی است و مصرف بیش از اندازه آن
موجب بروز بیماریهای خطرناک میشود.

بازگرداندن بینایی بوسیله بافتهای آزمایشگاهی چشم

قرار گرفت.
وی با اشاره به تقسیم کار این پروژه گفت :طراحی بدنه و
سیستم های هواپیمادردانشگاه امیر کبیر ،طراحی موتوردر
دانشگاه علم و صنعت ،طراحی سیستم اویونیک در دانشگاه
صنعتی اصفهان و قسمت هایی از بار و سازه این هواپیمای
مسافربری در پارک علم و فناوری فارس تقسیم کار شده
است.به گفته مجری طرح کالن ملی «توسعه فناوری کلیدی
هواپیمای مسافری  ۱۵۰-۱۰۰نفری با برد متوسط» اکنون
طراحی اولیه مفهومی این هواپیمای  ۱۵۰-۱۰۰نفره به اتمام
رسیده و مورد تایید سازمان تحویل گیرنده و شورای عالی
عتف قرار گرفته است.
جهانگیریان افزود :در حال حاضر شمای کلی از بیرون و
داخل هواپیمادردسترس است.
وی تاکید کرد :ما با توجه به مذاکرات و توافقات هسته
ای انجام شده توانستیم مسیر حرکت پروژه را به سمت
مشارکتهای بین المللی سوقدهیم.
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جهانگیریان با اشاره به امادگی ایران در مبحث انتقال
تکنولوژی این هواپیما خاطر نشان کرد :ما آمادگی داریم
با شرکت های خارجی سازنده ای که قصد فروش هواپیما
به ایران را دارند ،در بحث انتقال فناوری وارد مذاکره شویم؛
با این مباحث می توانیم به جرات بگوییم که توانایی بخش
تحقیق و توسعه این نوع هواپیما راداریم.
وی افزود :تاکنون مذاکرات فنی با دو کشور اروپایی و
آمریکای شمالی داشته ایم و امیدواریم که این مذاکرات به
موضوع خرید گره بخورد.
به گفته مجری طرح کالن ملی «توسعه فناوری کلیدی
هواپیمای مسافری  ۱۵۰-۱۰۰نفری با برد متوسط» این
مذاکرات درخصوص امکان سنجی انتقال فناوری ،ارتباط
دو طرفه ،تبادل قابلیت ها و ...انجام گرفت.جهانگیریان تاکید
داشت :ما باید بتوانیم به واسطه این پروژه سهم مناسبی را از
ساخت هواپیماهای کشور بر عهده بگیریم و سهم قابل قبولی
از طراحی و ساخت آن را به داخل کشور بیاوریم.

باکتری بازیافت ظروف پالستیکی کشف شد
محققین ژاپنی باکتری کشف کرده اند که ظرف مدت چند هفته قادر به تجزیه یک ظرف
پالستیکیاست.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ساالنه صدها میلیون تن ظروف پالستیکی  ( PETپلی اتلین
ترفتالیک) برای نگهداری نوشابه ها و مواد شوینده تولید می شود که بازیافت آنها برای محیط
زیست بعنوان یک چالش جدی محسوب می شد.محققین موسسه فناوری کیتو ژاپن با انجام
آزمایشات متعدد بر روی یک نوع باکتری متوجه شدند کهدر  ۲۵۰نمونه از ظروف پالستیکی
پلی اتلین ترفتالیک که در میان خاک ،لجن و دیگر رسوبات قرار داشتند ،این باکتری از این
مواد تغذیه می کنند و منجر به از بین رفتن ظروف پالستیکی می شود و تنها طی چند هفته
ظرف پالستیکی را انهدام می کنند.به گفته محققین ژاپنیدر ظروف پالستیکی پلی اتلین
ترفتالیک،دو آنزیم به نام های اسید ترفتالیک و گلیکول اتیلین وجوددارد که میکروب هایی
را بوجود می آورد و این امکان را برای باکتری فراهم می کند که مقاومت ظروف پالستیکی
را کاهش دهند.همچنین در گذشته دانشمندان قارچ های پالستیک خور را برای بازیافت
شناسایی کرده بودند که تکثیر آنها بسیا مشکل بود اما این باکتری های جدی در محیط
آزمایشگاهیبهراحتیقابلتکثیرهستند.

غذاهای خوشمزه ودردسترس باعث شده تا انسانهادچار پرخوری حتی به نسبت یک
یا دو نسل قبل از خود شوند.
به گزارش پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان ،پژوهشگران در جدیدترین تحقیقات خود
دریافتهاند افراد در حال حاضر در دنیا  50درصد بیشتر از  20سال قبل و چند نسل قبل
از خود غذا میخورند.
گفتنی است ،پژوهشگران هشدار میدهند انسان ها در دنیای امروزی در طی روز
کالریهای بیشتری نسبت به چند سال قبل خود مصرف میکنندو به دلیل عدم نیاز
بدن به این حجم کالری این میزان اضافی تبدیل به چربی و چاقی و افزایش دور کمر در
افراد میشود.
پژوهشگران غذاهای فرآوری شده همراه با قند و چربی و نمک را عامل تحریک اشتها و
روی آوردن افراد به خوردن غذا با حجم بیشتر به نسبت قبل میدانند.
تنوع رستورانها ،کافی شاپها و عرضه انواع مواد غذایی خوشمزه و تحریک کننده اشتها
در کنار دستیابی آسان به غذاهای بسته بندی و در هر زمان باعث میشود تا افراد تمایل
بیشتری به خوردن غذاها به هنگام هرگونه احساس گرسنگی پیدا کنند.
نتایج تحقیقات نشان میدهد ،تمایل به خوردن غذاها باعث شده تا حجم معده
انسانهای امروزی افزایش پیدا کنند و به نوعی کشیدهتر به نسبت سالهای قبل و
نسلهای قبل شود.
پژوهشگران مدیریت رژیم غذایی ،تقویت اراده در مقابل خوردن انواع مواد غذایی بویژه
غذاهای فست فاقد ارزش تغذیهای ،اهمیت به ورزش و کنترل وزن را برای بدست آوردن
طول عمر طبیعی به افراد توصیه میکنند.

رازی که با دانستن آن فرزندی باهوش
خواهید داشت

یک نوشیدنی حیات بخش نه تنها باعث رفع تشنگی میشود بلکه حتی بر ضریب هوشی
و افزایش یا کاهش آن موثر است.
به گزارش گروه پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان ،پژوهشگران اعالم کردهاند کم آبیدر
بدن می تواند باعث کاهش سطح هوش به صورت موقت در افراد شود.
گفتنی است ،براساس جدیدترین پژوهشها در حدود  75درصد از حجم مغز را آب
تشکیل داده است و هنگامی که بدن دچار کم آبی میشود مغز افراد منقبض میشود.
بررسیها نشان میدهند براساس تحقیقات محققان ایاالت متحده بر روی کودکان 9الی
 11سالهدبستانی کم آبی میتوانددر کاهش عملکرد آنها موثر باشد.
کم آبی همچنین میتواند باعث افزایش خستگی ،سردرگمی و کاهش سطح هوشیاری
در افراد نیز شود .اما به محض مصرف مایعات حالت کاهش عملکرد ذهنی فوری از بین
میرود .کارشناسان براین اساس مصرف مایعات ،خوراکیهای حاوی میوه های با بافت
مایع را برای افزایش توان ذهنی به عنوان یک راهکار به والدین توصیه اکید میکنند.
پژوهشگران انواع میوه ها ،سبزیجات ،آبمیوههای طبیعی ،گروه مرکبات از جمله نارنگی،
پرتقال و گریپ فروت را برای حفظ میزان آب بدن و جلوگیری از به هم خوردن الکترولیز
ارگانهای بدن مناسب میدانند .مصرف میوههای آبداردر کنار نوشیدن آب و اجتناب از
نوشابههای گازدار و شیرین میتواند عالوه بر تامین آب بدن مانع از افزایش قند خون و به
تبع آن ابتال بهدیابت ،چاقی و سایر بیماریهادر بزرگسالی شود.
قابل توجه مادران باردار؛

این عوامل به جنین آسیب می رساند

بی احتیاطی مادران و داشتن برخی عادات تغذیهای و شیوه زندگی میتواند از دوران
س را برای جنین به صدا درآورد.
جنینی ناقوس مرگ زود ر 
به گزارش گروه پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان ،محققان در جدیدترین پژوهشهای
خود دریافتهاند بروز پیری میتواند از دوران جنینی روندی رو به پیشرفت داشته باشد و
باعث شود سن سلولهای جنین سریعتر از سن بیولوژیک او شود.
گفتنی است :بر اساس تحقیقات اضافه وزن ماد رو یا استعمالدخانیاتدردوران بارداری
در تخریب و آسیب رساندن به  DNAسلولی جنین موثر است.
در عوض زنانی که در دوران بارداری از میوه ،سبزیجات و مواد حاوی آنتی اکسیدان
استفاده میکنند نوعی اثر ضد پیری را در جنین و تغذیه مادر در دوران بارداری است.
پژوهشگرانهمچنیناعتقاددارندازنهمصرفسیگارمیتواندباعثمحدودشدندریافت
اکسیژن از طریق بند ناف جنین شود و به این ترتیب روند رشد او را با اخالل مواجه کند.
چاقی و اضافه وزن مادر در دوران بارداری نیز میتواند در دریافت کم اکسیژن به جنین
موثر باشد و حتی باعث بروز شرایطی چون پره اکالمپسی در دوران باردار شود.
ق بر وزن خود داشته باشند تا دچار اضافه وزن
خانم ها باید قبل از بارداری نظارت دقی 
حین بارداری شوند و در حین بارداری نیز با تغذیه سالم ،ورزش و تنفس هوای پاک کنترل
دقیقی بر سالمت خود و جنین داشته باشند .تحقیقات همسو همچنین نشان میدهد
چاقی در دوران بارداری اثرات طوالنی مدت بر روی قلب جنین دارد و باعث افزایش خطر
ابتال به بیماریهای قلبی مزمندر بزرگسالی نوزاد میشود.

رابطه سرطان پوست با مصرف آب پرتقال

ابداع شیوه ای نوین برای درمان آب مروارید

محققین آمریکایی با بهره بردن از سلول های بنیادی موفق به درمان آب مروارید در
نوزادان شده اند.
به گزاش خبرگزاری مهر ،از هر  ۱۰هزار نوزادی که متولد می شود ۳ ،نفر از آنها به بیماری
آب مرواید مادرزادی مبتال هستند که منجر به از دست رفتن بینایی در آنها می شود.
در همین حال محققیندانشگاه San Diegoکالیفرنیا آمریکا با کمک سلول های بنیادی و
بکارگیری آنهادر عمل آب مروارید نوزادان ،موفق به حفط بینایی آنها شده اند.
در راه درمان فعلی آب مروارید مادرزادی ،عدسی های تیره شده از چشم نوزاد خارج می
شوند و عدسی های مصنوعی دیگری در آن محل قرار می گیرند که این می تواند عوامل
بیماری زایی به همراهداشته باشد.
اما در شیوه نوین محققین با استفاده از سلول های بنیادی به حل این مشکل پرداخته
اند یعنی از سلول های بنیادی «روپوشه ای» عدسی چشم استفاده می شود که سلول های
عدسی جایگزینی رادر تمام طول زندگی بیمار تولید می کند.
در شیوه جراحی آب مروارید قدیمی ،تعداد زیادی از سلول های بنیادی «روپوشه ای»
عدسی برداشته می شوند اما در روش درمانی جدید آب مروارید برداشته می شود این در
حالی است که سلول های بنیادی در سر جای خود باقی می مانند و این شیوه کمک می
کند که بینایی در نوزاد با باز رویش عدسی ها حفظ شود.
این شیوه نوین تا کنون بر روی  ۱۲نوزاد با موفقیت اجرا شده است و محققین بر این باور
هستند که این شیوه پنجره ای به روی درمان آب مروارید باز می کند.

آب پرتقال یکی از میوههای پرطرفدار فصول پاییز و زمستان میتواند خطر بروز سرطان
پوست را در افراد در صورت مصرف در نوعی از شرایط آب و هوایی تشدید کند.
به گزارش گروه پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان ،کارشناسان هشدار میدهند مصرف
زیاد آب پرتقال میتواند منجر به آسیب  DNAسلولهای پوستی و حتی بروز سرطان
پوست در افراد شود .گفتنی است ،در عوض کارشناسان توصیه میکنند افراد مرکبات را
به صورت پالم ،یعنی به همراه پوست و گوشت میوه مصرف کنند و تا دو ساعت پس از
آن از قرار گرفتن در معرض نورخورشی د اجتناب کنندبررسیها نشان میدهند ،بر اساس
مطالعات تا دو ساعت پس از خوردن مرکبات  DNAسلولی در مقابل آسیبها دچار
ضربه پذیری است .کارشناسان یکی از بهترین میوه ها برای محافظت در برابر سرطان
و بیماریهای قلبی را انواع توتها معرفی کردهاند .توتها میتوانند در برابر سرطان و
بیماریهای قلبی از طریق تقویت سیستم ایمنی بدن و نیز حفظ سالمت کبد و مغز موثر
باشند .بر اساس پژوهشها گیاهان و ادویه جات در رده دوم پس از توتها به لحاظ میزان
آنتی اکسیدان قرار دارند .پژوهشگران بیشترین میزان آنتی اکسیدان را در میوه تمشک
میدانند ،سپس در توت فرنگی و زغال رخنه که برای سالمت بدن بسیار مفید هستند و
بایددر رژیم غذایی روزانه قرار بگیرند .به گفته پژوهشگران مصرف میوههای فریز و منجمد
شده میتواند باعث نابودی آنتی اکسیدانهای موجود در میوه شود و ارزش تغذیهای آن را
از بین ببرد .از جملهدیگر میوههای مفید برای محافظت از چشم میتوان هویج و انگور سیاه
را نام برد که به ویژه انگور سیاه میتواند برای کاهش عالئم فشار چشم در اثر استفاده بیش
ک نیز میوه مفید دیگری برای حفظ سالمت چشمها
از حد از کامپیوتر مفیدباشد .زالزال 
است که حاوی رنگندان ه آنتی اکسیدانی به نام زیگزانتین است و میتواند در برابر ابتال به
درتزاسیون ماکوال از چشم افراد محافظت به عمل آورد .کارشناسان اعتقاد دارند با مصرف
صحیح ،به اندازه و به موقع میوهها میتوان از ابتال به بسیاری از بیماریها جلوگیری کرد.
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انگار عقربههای ساعت شمایی که مسئولیت انجام
دادن هزار و یک کار ریز و درشت را به عهده گرفته
اید ،تندتر می چرخد و حتی اگر روزتان  40ساعت هم
بشود ،باز هم کارهای انبارشده روی هم تمام نمی شوند.
اگر همیشه به قرارهایتان نیم ساعت دیر می رسید و
کارها را یک روز بعد از تمام شدن زمانی که برایتان
تعیین کرده بودند انجام می دهید ،این مطلب برای
شماست .ما با کمک اصول مدیریت زمان ،می توانیم
روز  24ساعته شما را طوالنی تر کنیم.
با یک دست چند هندوانه بر می دارید؟
به اینکه در طول روز دهها کار را به موازات هم پیش
می برید ،زیاد افتخار نکنید .شاید به همیندلیل است
که مدام وقت کم می آورید و نمی توانید کارها را آن
طور که انتظار دارید پیش ببرید .واقعیت این است
که تنها گروه کوچکی از آدمها همه فن حریف یا به
قول غربیها مالتی تسک ( )multitaskهستند و باقی
آدمها ،تنها به این خیال که از پس انجام همزمان کارها
بر میآیند ،سرشان را بدون داشتن تواناییهای الزم،
شلوغ می کنند .اگر شما هم از گروه آدمهایی هستید
که به بهانه همه فن حریف بودن مسئولیتهای زیادی
را به عهده می گیرید ،باید بدانید که یکی از اصلی ترین
دالیل وقت کم آوردنهایتان همین موضوع است.
چه باید کرد؟
کارهای فردایتان را روی یک کاغذ به ترتیب اهمیت
و زمانی که باید به انجام برسند ،فهرست کنید .دور
کارهایی که می توانید در آن روز انجام ندهید یا اینکه
به پایان رساندنشان را به عهده فرددیگری بگذارید خط
قرمز بکشید .یادتان نرود که شما مسئول انجام همه
کارها نیستید و همین کهدر هر روز سه کار مهم را انجام
دهید ،عالی است .اگر همکارتان می تواند بخشی از کار
را انجام دهید ،به او نه گویید و اگر همسرتان می تواند
به برخی امور رسیدگی کند ،حتما از او کمک بخواهید.
باور کنید با یکدست ،چند هندوانه برداشتن ،همیشه
نشاندهنده قدرت نیست.
کمخوابید؟
استرس تمام نشدن کارهایی که خودتان را موظف
به انجامشان می دانید ،ممکن است شما را بی خواب
کند ،یا اینکه مجبورتان کند از خودتان چند ساعت وقت
قرض بگیرید و به جای خوب خوابیدن ،هنوز سپیده
سر نزده از خواب بیدار شوید و به کارهایی که روی هم
انبار شده برسید؛ اما اگر نگاهی به اغلب روزهایی که

زمان را متوقف کنید!

خودتان را برای رسیدگی به مسئولیتهایتان از خواب
محروم کرده اید بیندازید ،می بینید که در پایان روز،
باز هم چند کار ناتمام برایتان باقی مانده و داشتن وقت
بیشتر ،باز هم به تمام و کمال انجام شدن کارهایتان
منجر نشده است.
چه باید کرد؟
خواب ناکافی ،نه تنها در درازمدت می تواند سالمت
جسم و روانتان را با مشکالت بسیار مواجه کند ،بلکه
حتی در همان روز هم قدرت مغزتان برای پردازش
اطالعات و تمرکز کردن را پایین می آورد و شمار ا کند
و کم دقت می کند .اگر می خواهید به همه کارهایتان
برسید ،شبها هفت ساعت بخوابید و در میانه روز
هم خود را به یک چرت  20دقیقه ای مهمان کنید
تا مغزتان با آمادگی بیشتری برنامههایتان را اجرا کند.
همه جا ساعت نصب کرده اید؟
اگر روی دیوار رو به رویی تان ،رو میز گوشه اتاق،

روی مچ دستتان و روی میز کارتان و خالصه در همه
گوشههایی که چشمتان هرازگاهی به آنها خیره
میشود ،ساعت گذاشته اید ،باید انتظار تمام نشدن
کارهایی را که قصد انجام دادنشان را داشته اید هم
داشته باشید .نگرانی بیش از حد در مورد زمان و
مشخص کردن ساعت برای انجام شدن همه کارها ،می
تواند شما را از برنامههایتان عقب بیندازد .اگر از آدمهای
ساعت دوست هستید ،باید بدایند استرسی که این
نگرانی به شما وارد می کند ،یکی از دالیل همیشگی
ناکامی شمادر انجام کارهای روزانه تان است.
چه باید کرد؟
برای یک روز هم که شده ،سعی کنید بدون ساعت
زندگی کنید .اگر نگران هستید که زمان آوردن
کودکتان از مدرسه بگذرد ،می توانید ساعتی را برای
یادآوری کودک کنید ،اما جلوی چشمتان نگذاردیش.
به خودتان بگویید که هر زمان کار شماره یک تمام

معاون شهردار قم عنوان کرد:

شد ،سراغ کار شماره دو می روید و به خاطر نگرانی
در مورد چرخیدن عقربههای ساعت ،کارها را نیمه کاره
رها نمی کنید.
عادتهای دیگران را کپی می کنید؟
اگرکارهایتانرابراساسالگوهایرفتاریدیگرانانجام
میدهید ،طبیعی است که وقت کم بیاورید و کارها را به
خوبی که انتظاردارید پیش نبرید .نباید فراموش کنید
که هر فرد با توجه به تواناییها و محدودیتهایی که
دارد ،می تواند شیوه ای منحصر به فرد را برای انجام
کارهایش انتخاب کند و اینکه رفتن از یک مسیر برای
فردی موفقیت را به همراه داشته ،معنایش این نیست
که هر کسی با عبور از آن به موفقیت می رسد.
چه باید کرد؟
به جای کپی کردن عادتهای دیگران ،راهی
مخصوص به خودتان را برای حل مسئله پیدا کنید.
نمی گوییم از شکستها و پیروزیهای دیگران درس

نگیرید ،قرار نیست شما همه چیز را از روی نقطه صفر
شروع کنید ،اما نباید به خاطر توجه کردن به تجربههای
دیگران ،نوآوری را کنار بگذارید و از کشف کردن دست
بردارید.
بیشازحداجتماعیهستید؟
شاید متوجه نشوید که چند ساعت از روزتان را صرف
شبکههای اجتماعی مجازی می کنید اما اگر یک روز با
آگاهی بیشتری به این رفتارتان نگاه کنید ،خواهیددید
که بخش بزرگی از وقتتان در روز صرف اینستاگرام و
سایتهای خبری و چک کردن ای میلهایتان می شود.
حتی اگر چند ساعت را صرف این رسانهها نکنید ،ممکن
است با چک کردن این صفحات در میانه کارهایتان،
تمرکزتان را از بین ببرید و زمان انجام شدن کارها را
طوالنی تر کنید.
چه باید کرد؟
به جای اینکه هر نیم ساعت یک بار سراغ تلفن
همراهتان بروید و پیامهای ناخوانده را بخوانید ،با
خودتان عهد کنید که تا کاری که مشغول انجام دادنش
هستید تمام نشده ،سراغ تلفن همراه و شبکههای
اجتماعیمجازینمیروید.بهجایاینکههرچنددقیقه
یک بار سراغ گوشی یا تبلت تان بروید ،می توانید حدود
سه وعده  20دقیقه ای را صرف اینترنت گردی کنید و
نگذارید اینترنت بازیدر میانه روز ،تمرکزتان برای انجام
کارهای مهم تر را کم کند.
لقمه را دور سرتان می چرخانید؟
حتی اگر هیچ یک از اشتباهات گفته شده باعث هدر
رفتن زمانتان نشوند ،با طوالنی کردن مسیر کارهایی که
انجام می دهید ،می توانید سرعتتان در انجام کارها را
پایین بیاورید .شمایی که هر روز باید به چند کار مختلف
برسید ،اگر با راه و رسم ادغام مسئولیتها آشنا نباشید،
قطعا تا پایان روز به نیمی از کارهایی که انتظار داشته
اید،نخواهیدرسید.
چه باید کرد؟
برای کوتاه کردن مسیر انجام کارها ،باید کارهای
مشابه را همزمان با هم انجام دهید .برای مثال اگر هم
باید غذا درست کنید و هم کابینتها را مرتب کنید،
در فاصله سرخ شدن پیان می توانید یکی از کابینتها
را مرتب کنید و وقتی غذا مشغول دم کشیدن است
هم سراغ دیگری بروید .این الگو را می توانید به همه
کارهایی که در طول روز موظف به انجامشان هستید،
تعمیمدهید.

چگونه بعضی افراد زمان کافی برای تمام کارهای شان دارند؟

زمان مهم ترین مولفه در انجام دادن کارهای روزمره است .شما هم
ممکن است مانند مابقی مردم در مدیریت زمان تان دچار مشکل شده
باشید و برای انجامدادن کارهای تان به کمبود وقتدچار شده باشید .اما
با چند نکته ساده می توانید زمان تان را مدیریت کنید.
مدیریت زمان با 5نکته ساده
کمبود زمان یکی از دغدغههای مهم و همهروزه بسیاری از ما است.
بنابراین تدوین و اتخاذ استراتژیهای موثر در مدیریت زمان یکی از
ضروریات زندگی حرفهای و شخصی است که همیشه نیاز به آن احساس
میشود .تا بحال به این فکر کردهاید که چگونه برخی افراد زمان کافی
برای انجام همهی کارهایی که مدنظرشان است رادارند ،اما برخیدیگر
با اینکه همیشه در انجام کارها عجله دارند ،اما هیچ وقت آنها را به پایان
نمیرسانند .واقعیت این است کهدستهی اول افرادی هستند که از زمان
خود به صورت موثرتر و بسیار پربارتر استفاده میکنند ،این افراد تمرینات
و مهارتهای مدیریت زمان را به خوبی یاد گرفتهاند و آنها را هر روزه در
زندگی شخصی و کاری به صورت عادت به کار میگیرند .در ادامه به
بررسی  ۵مورد از این راهبردها میپردازیم:
زدودن غیر ضروریها برای مدیریت زمان
این امر یکی از مشکالتی است که در زندگی روزانهی ما بیشتر از
همیشه رنگ واقعیت به خود گرفته است.در زندگی حرفهای و شخصی،
حذف کردن غیرضروریها ،زندگی شما را سازندهتر و ثمربخشتر خواهد
کرد .اما چه چیزهایی را باید به عنوان غیرضروری در نظر گرفت؟ در

جواب باید گفت که هر چیزی که شما را از رسیدن به هدف اصلی
باز میدارد میتواند غیرضروری محسوب شود .برای مثال اگر هدف
شما فقط چک کردن ایمیل است پس نیازی نیست که  ۴۵دقیقه
زمان را برای گشتن در فیسبوک صرف کنید .اگر به موقع انجام دادن
کارها ،اولویت اول کاری شما است ،نباید  ۲۵دقیقه را صرف تماسهای
ی کنید .شما باید یک خط مشخصی بین چیزهایی که در
غیرضرور 
زندگیتان ضروری هستند و چیزهایی که ضروری نیستند بکشید .با
انجام چنین کارهایی ،چیزهایی را که در زندگی واقعا نیاز نیستند را
خواهیدشناخت.
طرح یا نقش کاری داشتن برای مدیریت زمان
هنگامی که به محل کارتان میروید اگر هیچ ایدهای برای انجامدادن
نداشته باشیددر این صورت هیچ کاری انجام نخواهیدداد .هر روزده الی
پانزدهدقیقه را قبل از شروع کار اختصاصدهید به اینکه چه کاری را باید
امروز انجام دهید .برخی افراد فکر کردن به این موضوع را هر روز صبح
زمانی که تا محل کارشان رانندگی یا پیادهروی میکنند انجام میدهند و
برخیدیگر زمانی که میخواهند بخوابند آن را بررسی میکنند.
وقتی که فکر کردندربارهی کارهای روز بعد یا روزهای بعد را به زمان
خواب موکول میکنید این امر باعث میشود تا شما به صورت ناخودآگاه
در هنگام خوابیدن به طرحی که دارید فکر کنید ،در نتیجه روز بعد با
ذهنی بازتر و آمادهتر به سوی مقصدتان قدم برخواهیدداشت .این چند
دقیقهای که صرف برنامهریزی میکنید شما را بیشتر به سمت موثر

معاون فوریت های پزشکی قم خبرداد:

مرگ خاموش پدر و پسر در قم

معاون فوریت های پزشکی قم گفت :پدر و پسر بیست ساله بهدلیل بی احتیاطی
در استفاده از ذغال چوب و مسمومیت با گاز  CO2جان سپردند.
مهدی فراهانی ،با اشاره به حوادث یک هفته گذشته تاکنون گفت:هفته گذشته در
خصوص تصادف موتور سواران وضعیت خوبی نداشتیم که 32تصادف موتور سوار با35
مجروح گزارش شد که دو نفر دچار مرگ مغزی شدند.
معاون فوریت های پزشکی قم افزود:همچنین در این هفته چندین تصادف در
راههای مواصالتی قم اتفاق افتاد که منجر به فوت  2نفر شد.
وی خاطرنشان کرد:در حادثه تلخ دیگری که شب گذشته روی داد در مسمومیت با
گاز منواکسید کربن با توجه به سردی هوادر بخش های استان بی احتیاطیدر استفاده
از ذغال چوب منجر فوت در دم پدر و پسر  20ساله اش شد.
فراهانی عنوان کرد:از ابتدای فصل سرمادر قمدر مجموع 11نفردر استان قم بهدلیل
مسمومیت با گاز CO2جان خود را از دست دادند.
وی در مورد طرح نوروزی خدمات فوریت های پزشکی در قم گفت:امروز همایشی
جهت توجیه همکاران اورژانس به منظور ورود به طرح نوروزی برگزار می گردد که در
آن دستورالعمل ها و بخش نامه ها ابالغ می گردد تا به بهترین شکل و با همه توان بتوان
در خدمت مسافرین و زائرین باشیم.
معاون فوریت های پزشکی قم تصریح کرد:در طرح نوروزی  300نفر کادر درمانی
فنی به همراه 50دستگاه آمبوالنس و  10موتور آمبوالنس و اتوبوس آمبوالنس و بالگرد
کار خود را از  26اسفند ساعت  8صبح در خدمت مسافران را آغاز می کند.
وی یادآور شد:در زمان تحویل سال در حرم مطهر پیش بینی های الزم برای تراکم
جمعیت اندیشیده شده همچنین چهارشنبه پایان سال نیز تدابیر الزم اندیشیده شده
است.
فراهانی در درخواست خود جهت همکاری مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی در ایام
نوروز بیان کرد :اورژانس  115در انتقال بیماران و نیاز به فوریت های پزشکی را دارد
در این راستا هر مصدومی را به نزدیکترین بیمارستان و مرکز درمانی انتقال دهیم که
ما خواستار همکاری بی قید و شرط مراکز دولتی و غیر دولتی در ایام نوروز به واسطه
ترافیکدهستیم تاپذیرای آمبوالنس های 115باشد.

موادمحترقه نوجوان قزوینی را
به کام مرگ کشاند
مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مرگ یک نوجوان
 17ساله قزوینی بر اثر ساخت مواد محترقه خبر داد.
علی فخار سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود :این نوجوان قزوینی در 20
اسفند ماه به همراه دوست خود در پشت بام منزلشان در حال ساخت مواد محترقه
بوده که بر اثر انفجار حاصل از این مواد با سوختگی شدید روبرو شده و به مرکز درمانی
انتقالیافتند.
وی اضافه کرد :این دو حادثه دیده به هنگام پذیرش در مرکز درمانی شهید رجایی
قزوین از ناحیه صورت ،سر و پا دچار سوختگی  70درصدی شده بودند که با وجود
تالش تیم پزشکی و پرستاران بخش اورژانس این بیمارستان ،یکی از این نوجوانان بر اثر
شدت جراحات وارد شده متاسفانه جان خود را از دست داد.
مدیر مرکز هدایت عملیات بحراندانشگاه علوم پزشکی قزوین از مردم ،به خصوص
والدین خواست با کنترل دقیق و نظارت ویژه بر فرزندان خود مراقب رفتار آنان در
آستانه فرارسیدن چهارشنبه آخر سال باشند تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخی
نباشیم.به گزارش ایرنا ،در حادثه دیگری نیز که پنجشنبه هفته گذشته در قزوین
روی داد یک کودک هشت ساله بر اثر انفجار ترقه در دست با سوختگی و جراحت
شدید روبرو شد.سال گذشته  64نفر در استان قزوین بر اثر انفجار مواد محترقه
مصدوم شدند.

بودن و سازنده بودن سوق میدهد .هر زمانی که تصمیم گرفتید که چه
کاری میخواهید انجامدهید شروع به اجرای طرح کنید.
عملکردچندوظیفهای
مهارت انجام چند کار با هم یا چند وظیفهای ،یک استعداد درون
داشتی است که هم ه ما قادر به انجامدادن آن نیستیم.درک اینکه شما
قادر به انجام چنین کاری هستید یا نه بسیار مهم است ،اگر فکر میکنید
استعداد انجام چنین کاری رادارید،در این صورت یک فرصت استثنایی
در اختیار خواهید داشت تا همیشه یک گام جلوتر از دیگران حرکت
کنید ،اما اگر نمیتوانید ،هیچوقت به خودتان زحمت انجام آن را ندهید.
برخی افراد در تالش برای انجام چند تکلیف با هم (زمانی که
نمیتوانند آنها را انجام دهند) نتیجهای بسیار بدتر از انتظار به دست
میآورند .تقبل انجام چند کار باهم باعث میشود هیچ یک از پروژههای
مختلفی را که شروع کردهایم به پایان نرسانیم ودر نهایت همهی کارها
درهم و برهم شده و از اتمام کار ناامید میشویم.
شناسایی وظایف برای مدیریت زمان
مشخص کنید چه زمانی نیاز به عملکرد چند وظیفهای است و چه
زمانی باید کاری را به صورت تکی انجام داد .اگر فکر میکنید مهارت
چند وظیفگی به این معنی است که باید همیشه در طول روز چند
کار مختلف را باهم انجام دهیدکامال در اشتباه هستید .همیشه در
ابتدا مشخص کنید که چه کارهایی باید به صورت چندتکلیفی انجام
شود و چه کارهایی باید به صورت تکی انجام شود .برای مثال هر روزه

در محلکار چک لیستهایی وجود دارد که باید تکمیل شود .چنین
کارهایی معموال همیشگی و کسل کننده هستند ،بنابراین انجام همهی
آنها باهم وقت زیادی را برای شما میخرد .اما زمانی که رئیس شما
پروژهی کاری ویژه و خاصی را به شما محول میکند و از شما میخواهد
که آن را به موقع و با باالترین سطح کیفیت آماده کنید ،در چنین
شرایطی باید ششدانگ حواس و زمان خود را به آن اختصاص دهید.
کم کردن وقفه هنگام کارتان به مدیریت زمان کمک می کند
در نهایت اینکه در زندگی سعی کنید چیزهایی که شما را از حرکت
باز میدارند بشناسید و آنها را کاهشدهید .اگر واق ع بینانه بنگریم اگرچه
شاید همهی ما نتوانیم تعداد بسیاری از این موارد را کاهش دهید اما
شیوهی مواجهه و برخورد با آنها را میتوانیم تغییردهیم .مثال فرض کنید
که در حال انجام یک پروژه مهم هستید ،در حین انجام این پروژه یکی
از همکارانتان به شما کاری را محول میکند که میتوانید بعدا برای آن
وقت بگذارید.در چنین شرایطی بهترین کار این است که پروژهای را که
شروع کردهاید ،تمام کنید و سپس کار جدید را شروع کنید .اما ممکن
است همیشه شرایط به این گونه نباشد ،برای مثال اگر رئیستان هنگام
انجام کاری مهم به شما زنگ بزند و از شما بخواهد تا او را مالقات کنید
در این حالت کارفرمای شما حرف اول و آخر را میزند.
در زندگی هر شغلی که دارید ،چه اداری باشد ،چه آزاد ،وقت بیشتر
باعث میشود تا بر وظایف کاری مه م تمرکز بیشتری داشته باشید و
نتیجهی بهتری بهدست آورید.

زورگیری از زنان در خودرو پژو پارس

زورگیران شرق تهران در دام پلیس

دو زورگیر که اقدام به سرقت طال و جواهرات زنان
میکردند ،توسط پلیس شناسایی ودستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار حوزه حوادث باشگاه خبرنگاران
جوان ،در مورخه  1394/10/15خانمی با مراجعه به
کالنتری  144جوادیه تهرانپارس به مأمورین اعالم نمود
" :زمانیکه به عنوان مسافر سوار از بومهن به مقصد سه راه
تهرانپارس سوار یکدستگاه خودرو پژو پارس شدم  ،توسط
دوسرنشین پژو مورد تهدید و سرقت طال و جواهرات ،
گوشی تلفن همراه ودیگر اموال همراه قرار گرفتم.
پرونده در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران
بزرگ:
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت مسلحانه
با سالح سرد" و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای
ناحیه  34تهران  ،پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه
چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
اظهاراتمالباخته:
زن جوان ( مالباخته ) پس از حضور در پایگاه چهارم
پلیس آگاهی تهران بزرگدر اظهاراتش به کارآگاهان گفت :
"در ساعت 19:00مورخه 1394/10/15از بومهن به مقصد
تهران  -سه راه تهرانپارس سوار یک دستگاه خودرو پژو
پارس با دو سرنشین شدم ؛در طول مسیر،سرنشین خودرو
به سمت صندلی عقب ماشین متمایل شد و با تهدید چاقو
و ضرب و شتم اقدام به بریدن  9عدد النگوی طال  ،سرقت
یک عدد انگشتر طال  ،مدارک شناسایی ،عابر بانک و گوشی
تلفن همراه از من نمود و نهایتا مرا در بزرگراه [شهید] زین
الدین از ماشین به بیرون پرتاب و از محل متواری شدند .
دستگیریدو سارق زورگیر جوان:
با توجه به اظهارات مالباخته مبنی بر اینکه سارقین با
تهدید چاقو اقدام به گرفتن رمز عابر بانک وی و برداشت
مبلغ دو میلیون و  500هزار تومان وجه نقد داخل آن
کردند  ،مالباختگان به بررسی تراکنش مالی حساب
مالباخته پرداخته و اطالع پیدا کردند که سارقین در ساعت
 21:00همان روز سرقت اقدام به برداشت تمامی پولداخل
حساب در قالب خرید لباس و کفش کردند .
با شناسایی یک مرکز خرید پوشاکدر منطقه شمیران نو

 ،کارآگاهان به این محل مراجعه ودر بررسی تصاویر بدست
آمده ازدوربین های مداربسته و همچنین اظهارات فروشنده
ی مغازه موفق به شناسایی تصاویردو جوان حدودا 30ساله
شدند که با یک دستگاه خودرو سوار پراید نوک مدادی به
محل مراجعه و اقدام به خرید لباس کرده بودند.
با شناسایی آخرین مالک خودرو پراید نوک مدادی بنام
"سعید  .ع" ( متولد  ) 1363در شهر جدید پردیس  -فاز
یک و شناسایی تصویر وی از سوی شاکی پرونده ( به عنوان
راننده خودرو )  ،کارآگاهان با مراجعه به مخفیگاه متهم اقدام
به دستگیری وی کردند ؛ در زمان دستگیری "سعید  .ع"
 ،جوان دیگری بنام "امید  .ع" ( متولد  ) 1363نیز در
مخفیگاه سعید حضورداشت که با حضور کارآگاهان قصد
فرار از محل را داشت که وی نیز دستگیر شد.
اجرای فیلم هندی
برای فروش طال و جواهرات مسروقه
هر دو متهم پس از مواجه حضوری با مالباخته صراحتا
به زورگیری و سرقت طال و جواهرات وی اعتراف و عنوان
داشتند که طال و جواهرات را به مبلغ سه میلیون و 500
هزار تومان به یک مغازه طالفروشی در منطقه شمیران نو
فروختند ؛ با شناسایی مغازه طالفروشی  ،کارآگاهان به این
محل مراجعه و در تحقیقات از فروشنده مغازه  ،اظهارات
متهمین تأیید شد  .فروشنده مغازه طالفروشی که به اتهام
خریداموالمسروقهدستگیروبهپایگاهچهارمپلیسآگاهی
منتقل شده بود  ،در خصوص علت خرید طال و جواهرات
مسروقه گفت  " :متهم ( سعید  .ع ) به مغازه مراجعه و
با حالتی گریان اظهار داشت که مادرش در بیمارستان
بستری است وجهت انجام عمل جراحی نیاز به پول دارد
؛ این شخص ( سعید  .ع ) وعده داد که کاغذ خرید طال و
جواهرات را نیز می آورد و طی این مدت مرتب گریه می
گرد ؛ بنده نیز صرفا از روی دلسوزی  ،طالها را به قیمت
واقعی آنها خریداری کردم " .
دهها فقره سرقت و زورگیری
تحتعنوانمسافرکش
در ادامه رسیدگی به پرونده و اعتراف صریح متهمین به
دهها فقره زورگیری و سرقت از مسافرین در مناطق شرق
تهران بویژهدر مسیر تهران  -پردیس و بالعکس  ،شناسایی
سایر مالباختگان در دستور کار کارآگاهان پایگاه چهارم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
با بررسی پرونده های مشابه  ،کارآگاهان موفق به
شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگانی شدند که
به همین شیوه و شگرد مورد زورگیری  ،تهدید  ،ضرب
و شتم و سرقت قرار گرفته بودند ؛ تعدادی از مالباختگان
پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،
صراحتا هردو متهم را مورد شناسایی قرارداده امادر بررسی
اظهارات آنها مشخص شد که متهمین از انواع خودروهای
سواری ال  ، 90پژو  ، 206پژو پارس سفید جهت انجام
سرقت های خود استفاده کردند.
مالباخته ای در اظهاراتش به کارآگاهان گفت  " :ساعت
 22:00مورخه  1394/10/23از سه راه تهرانپارس به مقصد
حکیمیه سوار یک دستگاه خودرو  206سفیدرنگ شدم ؛

اجرای پروژههای شاخص شهری در بازه
زمانییكساله
معاون شهردار قم گفت :برنامهریزی شهرداری در پروژههای سال  ۹۵این است كه از هر
حیث پروژه مهیا شده و سپس وارد مرحله اجرا شویم و با این راهبرد میتوانیم ظرف مدت
یك سال پروژهها را به سرانجام برسانیم .علیرضا قاری قرآن با اشاره به اجرای پروژههای
شاخص از سوی شهرداری قم در سال  ۹۵اظهار كرد :برنامه ما برای سال  ۹۵در پروژههای
شاخص این است كه هر پروژهای را آغاز كردیم قول میهیم تا پایان سال به مرحله اجرا
برسانیم .معاون شهردار قم خاطرنشان كرد :همه مسائل تاسیساتی،ملكی ،معارضات و...
در پروژهها باید دیده شود و به محض اینكه پروژه استارت زده شود همه پیش بینیها
صورت گرفته باشد .وی تصریح كرد :هنگام ورود به سال  ۹۵پروژهها آماده اجرا خواهد
بود و هیچ مانعی نخواهیم داشت و با این وضعیت میتوانیم قول بدهیم در سال  ۹۵آن را
تحویل مردم دهیم .قاری قرآن با اشاره به احداث تقاطع غیرهمسطح محمود نژاد با بلوار
جمهوری بیان كرد :این پروژه از نظر ابعاد در حد پروژه تقاطع سه سطحه  ۱۵خرداد است.
وی گفت :پروژه دیگر امتداد بلوار زینبیه و بازگشایی این بلوار در امتداد محور خیابان امام
خواهد بود و این پروژه نیز منجر به كاهش ترافیك هسته مركزی شهر خواهد شد.معاون
شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم بیان كرد :پروژه شاخص دیگر دور برگردان انتهای
غدیر به بلوار پیامبر اعظم است و یكی از پروژههای مهم در توزیع بار ترافیكی به ویژه در
میدان معلم به شمار میرود.
افتتاح پارکینگ جدید با ظرفیت  200خودرو
معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم همچنین از افتتاح پارکینگ جدید با
ظرفیت  200خودرو در مجاورت حرم مطهر حضرت معصومه در زیرگذر تونل غدیر خبر
داد .قاری قرآن با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای پارکینگ در هسته مرکزی شهر و
اطراف حرم مطهر اظهار کرد :در اطراف حرم مطهر با توجه به حضور زائران و ایام نوروز
ضروری است که بر ظرفیت پارک خودرو بیافزاییم.وی خاطرنشان کرد :در همین راستا
طرح ویژه ای برای ایام عید نوروز به بهره برداری می رسانیم تا بر ظرفیت پارک خودرو در
اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) افزوده شود.وی اظهار کرد :پارکینگی با ظرفیت
 200دستگاه خودرو زیر پل غدیر در نزدیکی حرم مطهر مهیا شده است و تا پیش از عید
نوروز به بهره برداری می رسد.
شهردار منطقه  8قم مطرح کرد:

تامین آب مشکل اصلی
توسعه فضای سبز در پردیسان

شهردار منطقه  8قم گفت :بحث آب از جمله مشکالت اصلی است که برای توسعه
فضای در منطقه پردیسان وجود دارد ،بنابراین درصدد هستیم با تمهیداتی این مشکل
را برطرف کنیم.
عبدالله سلیمانی با بیان اینکهدر پردیسان 450هکتار فضای سبز و اراضیدر نظر گرفته
شده برای فضای سبز تعیین شده است ،گفت :از این میزان  130هکتار بوستان غدیر است
و  120هکتار در سال های گذشته و امسال کشت شده و  200هکتار باقیمانده نیز در
دستور کار است .وی افزود :مشکل اصلی در بحث کاشت فضای سبز در این منطقه بحث
آب است ،یک یا دو چاه آب خام دارای ای .سی باالست که برای گونه های گوناگون فضای
سبز ضرر دارد و نمی توان همه گونه ای را به وسیله آن آبیاری کرد و حجم آب کافی نیز
برای آبیاری فضای سبز در اختیار نداریم.وی با اشاره به رایزنی با شرکت آب و فاضالب
برای استفاده از پساب فاضالب و بحث های دیگر گفت :در حال بررسی هستیم که آب از
چاه های دیگر از طریق بلوار مرجعیت برای پردیسان انتقال دهیم تا بتوانیم دیگر اراضی
را آبیاری کنیم.سلیمانی گفت :نگهداری فضاهای سبز با این وسعت و حجم باال مشکالتی
دارد و هزینه بَر است ،در سال گذشته به دلیل مشکالت تامین آب حدود پنج میلیارد ریال
در خصوص آبیاری با تانکر هزینه شد.
مدیرکل اداره فنی و طراحی شهرداری قم اعالم کرد:

طراحی پارکینگ در هسته مرکزی شهر با
ظرفیت  460خودرو
مدیرکل اداره فنی و طراحی شهرداری قم ازطراحی پارکینگ در هسته مرکزی شهر قم
با ظرفیت  460دستگاه خودرو خبر داد و گفت :پارکینگی با زیربنای  20هزار متر مربع
در سه طبقه منفی و یک و نیم طبقه روی سطح زمیندر هسته مرکزی شهر با ظرفیت
 460واحد پارکینگ جانمایی شده است .رضا خانه زاد یزدی افزود :عالوه بر آن فضاهای
جانبی طرح شامل فضاهای شهری ویژه با کاربری های گوناگون طراحی شده است.وی
با بیان اینکه باید شرایطی را در قم ایجاد کنیم تا شهروندان بتوانند در رفاه بیشتر از این
امکانات استفاده کنند ،گفت :نزدیکی این پارکینگ با ابتدای محدوده وسیع طرح ترافیک
عملکرد مناسبی برایدسترسی به هسته مرکزی و حرم مطهر حضرت معصومه (س) را
فراهم می آورد.وی در خصوص طراحی این پارکینگ افزود :نما و طراح این پارکینگ با
رویکرد معماری ایرانی و اسالمی متناسب با معماری بازار قم طراحی شده است و این طرح
در مرحله فاز یک طراحی شده و  80درصد پالک های موجود در محدوده خریداری شده
است و مرحله عملیاتی شدن طرح با جذب سرمایه گذار انجام می شود .خانه زاد یزدی
خاطرنشان کرد :این طرح باعث ساماندهی محدوده بازار قم و تقویت محور آن می شود و
تاثیر بسزاییدر تامین پارکینگدر محدوده بافت تاریخی شهردارد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم عنوان کرد:

فعالیتدوهزاردستگاهتاکسیدرتعطیالتنوروز

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم از آماده باش بیش ازدو هزاردستگاه تاکسی
خطی ،بیسیم و گردشی در تعطیالت نوروزی برای خدمت رسانی خبر داد و گفت :برنامه
ریزی های این سازمان برای خدمات رسانی تاکسی ها از  20اسفند جاری تا  20فروردین
سال آینده صورت گرفته است و جلسه هایی با شرکت های حمل و نقلی زیر پوششداشته
ایم .مرتضی عزتی با اشاره به آمادگی تعمیرگاه مجاز فنی و تخصصی تاکسیرانیدر تقاطع
 72تن جنب سازمان تاکسیرانی برای خدمات رسانی گفت :خدمات خودرویی مانند باتری
سازی ،مکانیکی ،نقاشی ،صافکاری ،جلوبندی کار و قطعات یدکی خودروهای داخلی در
این تعمیرگاه ارائه می شود.وی گفت :شهروندان در زمینه انتقادها ،نظرها و پیشنهادها و نیاز
شهروندان و زائران از جمله اشیای گمشده را می توانند با دفتر مرکزی کنترل و بازرسی
تاکسیرانی به شماره تلفن  36628800تماس بگیرند و یا به دفتر این سازمان در خیابان
امام موسی صدر مراجعه کنند.

پس از دوربرگردان خیابان جشنواره  ،راننده  206نیمچه
قمه ای را از زیر در راننده بیرون آورد و با نشان دادن آن
شروع به تهدید کرد ؛ در همین زمان  ،فردی که در پشت
صندلی راننده خودش را مخفی کرده بود از زیر صندلی
بیرون آمد و به سمت من حمله ور شد و از پشت سر گلویم
را گرفت ؛ با چاقو مرا مجبور به سکوت کردند ؛ راننده 206
پس از سرقت کیف دستی  ،بنده را از خودرو به بیرون
پرتاب کرد و از محل متواری شدند .مالباخته ای دیگر در
اظهاراتش به کارآگاهان گفت " :در ساعت  15:00مورخه
 1394/10/09در میدان رسالت به عنوان مسافر سوار یک
دستگاه پژو پارس سفیدرنگ با دو نفر سرنشین شدم ؛
در خیابان فرجام  ،سرنشین ماشین با تهدید چاقو مبلغ
یک میلیون تومان پول نقد را بهمراه گوشی تلفن همراه و
مدارک شناسایی سرقت کرد .
ِ
سرقت متهمین:
زورگیری از رهگذر  ،شیوه دوم
در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی متهمین از
سوی تعداد دیگر از مالباختگان که توسط سرنشنیان
خودروهای سواری بصورت پیاده مورد زورگیری قرار گرفته
بودند  ،متهمین مجبور شدند تا به "زورگیری از رهگذران
و عابران پیاده" نیز اعتراف کنند  .یکی از این مالباختگان
پس از شناساییدقیق متهمین ،در اظهاراتش به کارآگاهان
گفت  " :در مورخه  ، 1394/09/26در اتوبان شهید صیاد
شیرازی  -مسیر شمال به جنوب به صورت پیاده در حال
تردد بودم که یک دستگاه خودرو ال  90نقره ای رنگ با
دو نفر سرنشین در مقابل من توقف کرد ؛ آنها با تهدید ،
قمه ای را زیر گلویم گذاشته و اقدام به سرقت گوشی تلفن
همراهم کردند "  .سرهنگ کارآگاه فخرالدین افراسیابی ،
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اعالم این
خبر گفت  :از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و
شگرددر مناطق مختلف شرق تهران بویژهدر محدوده سه
راه تهرانپارس  ،رسالت  ،حکیمیه  ،تهرانپارس و نارمک مورد
زورگیری قرار گرفتند دعوت می شود تا جهت شناسایی
متهمین و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه چهارم
پلیس آگاهی تهران بزرگ در سیدخندان  -خیابان ابوذر
غفاری  -جنب کالنتری 120سیدخندان مراجعه نمایند.

با حضور معاون سازمان اوقاف و امور خیریه

نشست توجیهی طرح آرامش بهاری 95
در قم برگزار شد
نشست توجیهی طرح آرامش بهاری ویژه نوروز  1395با حضور معاون فرهنگی سازمان
اوقاف و امور خیریه در قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم ،نشست طرح توجیهی
طرح آرامش بهاری ویژه نوروز  ،1395جمعه شبدر سالن همایشهای مجتمع فرهنگی
امامزاده سید علی(ع) برگزار شد.
در این مراسم حجج اسالم والمسلمین شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور
خیریه و حسینی مقدم مدیرکل اوقاف استان قم ،معاونان اداره کل اوقاف قم ،ائمه جماعات،
مسئوالن فرهنگی و خادمان امامزادگان قم حضور داشتند .حجتاالسالم والمسلمین
سید اسماعیل حسینی مقدم مدیرکل اوقاف قمدر ابتدای این همایش ضمن خیر مقدم
و ارائه گزارشی از برگزاری طرح آرامش بهاری در قم طی نوروز سال  94بر ضرورت
هماهنگی بیشتر برای برگزاری هرچه باشکوهتر این طرح تاکید کرد .در ادامه حجتاالسالم
والمسلمین احمد شرفخانی معاون فرهنگی سازمان اوقاف به سخنرانی پرداخت و با اشاره
به اولویتها در طرح آرامش بهاری خاطرنشان کرد :الزم است مبلغان اوقاف در تمام بقاع
متبرکه با توجه به نیازهای مخاطبان و بر حسب مقتضیات زمان ،به فعالیت بپردازند.جواد
قنبری رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان قمدیگر سخنران
این مراسم بود .وی با اشاره به لزوم توجه خادمان و هیئت امنای بقاع متبرکه به موارد خالف
قانون در طول برگزاری طرح آرامش بهاری و نیز در تمام اوقات سال ،به بیان تذکراتی در
این زمینه پرداخت.گفتنی است طرح آرامش بهاری همانند گذشته از آخرین روزهای سال
جاری تا پایان تعطیالت نوروز  95در بقاع متبرکه استان قم برگزار میشود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی قم خبرداد:

آماده باش آتش نشانی در نوروز
مدیرعامل سازمان آتش نشانی قم گفت :این سازماندر ایام نوروز آمادگی  100درصدی
برای امدادرسانی دارد و البته امیدواریم که با رعایت مسائل ایمنی شاهد بروز هیچ حادثه
ای نباشیم .عباس جعفری گفت :قم شهری زائرپذیر و مسافرپذیر است و با توجه به اینکه
در مرکز کشور واقع شده ایم تعداد بسیاری از مسافران از مسیر قم عبور می کنند و در
این شهر نیز اقامتی هر چند کوتاه دارند .وی گفت :سازمان آتش نشانی در ایام نوروز در
وضعیت آماده باش است و همه نیروهای این سازمان در خدمت مجاوران و زائران حرم
مطهر حضرت معصومه (س) هستند.

سیاسی
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نکــته
ماجرای کدخدا ،روحانی و دلواپسان
سهرابزند

چندی است که عدهای از سیاسیون اصرار دارند که از صحبتی کلیدواژهای خالف
واقع بسازند و بر آن اصرار کنند ،یکی از این واژهها کدخداست ،مرتبا هر کسی هر
از گاهی نمکش گل میکند که امریکا کدخدای ما نیست ...و آنها که کدخدایشان
آمریکاست ...فالن و فالن!
واقعا تفاوت برخی از مادر سیاست ،با کسانی کهدشمنشان هستیمدر چیست؟ البد
خدایی نکرده در عنصر تقوای سیاسی!
یکبار رئیسجمهوردر توضیح چرایی اولویت مذاکره با آمریکاییهادر مقابل تروئیکای
اروپایی بیان داشت که:
[درباره مشکل هستهای ایران با ابرقدرتها و مذاکرات سال  ]1382در آغار موضوع
هسته ای هم عدهای تالشهای ایران را مذبوحانه میخوانند ،برخی گفتند مذاکرات با
آژانس و اروپا فایدهای ندارد و برخی دیگر نیز گفتند که باید فعالیت هستهای خود را
تعطیل کنیم و خالص شویم و عدهای خواستار تقابل و جنگ با دنیا بودند اما راه تعادل
از طریق مذاکره و همکاری برای ثابت کردن صلحآمیز بودن فعالیت هستهای صورت
میگرفت.
از این رو ما برای دور کردن کشور از جنگ و شورای امنیت و برای به دست آوردن
فرصت برای تکمیل فناوری هستهای راه مذاکره با آژانس و اروپا را برگزیدیم ... .هرچند
بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحتتر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپاییها به دنبال
«آقا اجازه» از آمریکا هستند ... .آمریکاییها کدخدای ده هستند ،با کدخدا بستن
راحتتر است و حاال که رهبر انقالب در سخنان اول فروردین امسال راه مذاکره را باز
گذاشتند دولت بعد با رعایت خطوط قرمز میتواند این رابطه را برقرار کند( .دوشنبه ۲۳
اردیبهشت ،۱۳۹۲در جمعدانشجویاندانشگاه صنعتی شریف)
سخن روحانی صراحتا به این موضوع اشاره دارد که در مذاکرات باید ساعتها با
اروپائیها چانهزنی کرد ،بعد تازه آنها بروند با طرف آمریکایی صحبت کنند و از کدخدای
ده اجازه بگیرند! خوب بجای اتالف وقت با واسطهها مستقیم با خود کدخدای ده حرف
میزنیم.
حاال سؤال این جاست که بار ضدارزشی حرف روحانی چیست؟ البد چون کدخدا
واژه خدا دارد ،خدای روحانی آمریکاست؟!
به نظر میرسد بکار بردن اصطالح کدخدا بهترین توصیف برای قدرت آمریکا در
دهکده جهانی امروز است.
لزوما کدخدا فرد خوب و سالمی نیست .کدخدا بزرگ روستایی است که میتواند
شرور ،ظالم و قلدر و میتواند صالح ،امین و عادل باشد ،آمریکا بزرگت ِر قلدر و مستکبر
جامعه جهانی است که بخاطر برتری خود در تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و
امنیت جهان ،عمال کشورهای بزرگ میدانند که باید با او هماهنگ باشند ،بر خالف عده
معدودی مانند ایران که زیر بار ظلم آمریکا نمیرود اما باز هم از معادالت قدرت جهانی
باخبر است ،این نیست که هرچه کدخدا بگوید همه بگویند چشم ،اما قدرت برتر است
و در خیلی از مسائل دست باال را دارد.
بهتر است بدانیم که بسیاری از تحریمهای آمریکا هیچ احتیاجی به قانون ندارد،
کافی است فقط شرکتها را تحریم اختصاصی کند ،بخاطر حجم عظیم تداخل مسائل
اقتصادی دنیا با قدرت آمریکا ،خود به خود ،شرکتها زمین میخورند ،لذا بسیاری از
کمپانیهای بزرگ کامال مطیع هستند.
حرف روحانی واضح و صحیح بود ،ولی برخی چون تقوای سیاسیشان خیلی باالست،
شروع کردند به تخریب و تهمت که کدخدای ما خداست نه آمریکا! آیا این یک برخورد
شعاری بدون پشتوانه عقالنی و اسالمی نیست؟
مانند سوء استفاده از کالم مقام معظم رهبری که من دیپلمات نیستم من انقالبیم
که رهبری توضیح دادند که دیپلماتها مالحظاتی دارند و خیلی حرفها را صریح
نمیزنند اما بنده انقالبیم (نهدیپلمات) و صریح سخنانم را میگویم.
بعد عدهای با بیاخالقی گفتند که یک طیف انقالبیداریم بدبین به آمریکا ،یک طیف
غیر انقالبی!داریم خوشبین به آمریکا! یعنی با مغالطه اول انقالبی -دیپلمات ،شد انقالبی
غیر انقالبی و با مغالطه دوم «مذاکرات» شد «آمریکا»!
درحالیکه روحانی ،ظریف و مسئولین دولتی نه تنها به آمریکا اعتماد ندارند بلکه
بارها آمریکاییها را دشمنی دانستهاند که باید با منطق و تالش دیپلماسی ،ظلمشان
را به جهانیان افشا نمود که البته علیرغم میل دلواپسان ،دولتمردان ،موفق به انجام
این هدف هم شدند! آیت الله هاشمی نیز طرفهای مقابل تیم مذاکرهکننده ایران را
شیطان خواند:
به گزارش انتخاب؛ «باید بدانیم که کار تیم مذاکرهکننده سخت است چراکه طرف
مقابل ،شیطان و زبردست است»( .سهشنبه  ۱۲اسفند  ،۱۳۹۳در همایش ملی توسعه
پایدار و متوازن منطقه ای)
این سخنان از سوی دلواپسان به هیچ وجه به درستی انعکاس داده نمیشود ،چراکه
مخالف شیطنتهای سیاسی شان در سادهلوح و دارای نگاه غلط ،نشان دادن دولت و
حامیانش است.
حاال اگر مردم به دلواپسان و حامیانشان آگاه شدند و با این مسلک شعاری-تخریبی
رأی ندهند ،میشوند اهل کوفه ،فاسد و !...

دریــچه
روایتی از نگاه ایرانیان به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

سر برجام چه خواهد آمد؟

ایرانیان پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برای آینده توافق هسته ای
ارزیابی می کنند .ایرانی ها از این نگران اند که جنگ قدرت برای در اختیار گرفتن
دولت آمریکا به توافق هسته ای آنها با قدرت های جهان که به برداشته شدن شدید
ترین تحریم های بین المللی در ازای اقدام ایران به مهار برنامه انرژی هسته ای خود
انجامید ،ضربه بزند.
گاردین نوشت؛ به گفته سید محمد مرندی ،استادیار مطالعات بین المللی و جهان
دانشگاه تهران ،دولت ایران همچنان به اجرای توافقی که در ژوئیه گذشته امضا شد،
پایبند است.
مرندی گفت« :مجلس از آن حمایت کرد« .شورای عالی امنیت ملی» از آن حمایت
کرد .رهبری از آن حمایت می کند .مجلس بعدی نیز بی تردید از آن حمایت خواهد
کرد».
اما مرندی و برخی دیگر نگرانند که آمریکا این توافق را که به «برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام)» موسوم است ،نقض کند و به جای آن در پی دشمنی با
ایران برآید.
وی به تصمیم کنگره آمریکا و دولت اوباما درباره ضرورت گرفتن روادید ورود به
آمریکا برای کسانی که به ایران (عراق ،سوریه و سودان) سفر کرده اند (حتی ایرانیانی با
تابعیت دوگانه که در اروپا زندگی می کنند و ممکن است برای دیدار با خانواده خود به
ایران سفر کرده باشند) ،اشاره کرد .مصوباتی از این دست درباره افرادی که به عربستان
سعودی یا دیگر کشور های متحد آمریکا سفر کرده اند ،اعمال نمی شود.
مرندی می گوید روندهای جدید اگر چه برجام را روی کاغذ نقض نمی کند ،اما
ناقض هدف اصلی آن است.
وی گفت :تبعیض آمیز است .تناقض اینجا است که حمالت تروریستی کهدر آمریکا
صورت گرفته ،به دست افرادی از کشور هایی همچون عربستان سعودی ،انجام شده
است؛ اما این محدودیت ها بر ضد ایرانی ها است.
ایرانیان نیز از این نگرانند که در آمریکا چه کسی ممکن است روی کار بیاید .مارکو
روبیو و تد کروز ،نامزدهای جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری [آمریکا]،
هر دو قول داده اند توافق هسته ای را فسخ کنند .کروز گفت« :در نخستین روز کار خود
[به عنوان رئیس جمهور]» آن را «پاره پاره خواهد کرد».
در ژانویه که دولت اوباما در ازای آزاد کردن هفت ایرانی زندانی در آمریکا ،آزادی چهار
آمریکایی را به دست آورد ،دونالد ترامپ ،جمهوری خواه پیشتاز[ ،توافق هسته ای] را
«توافق بدی» خواند که «رسم بدی» بر جا گذاشت.
حمید دهقانی ،مدیر بخش خاورمیانه وزارت امور خارجه ایران ،گفت« :انتخابات
آمریکا بی تردید تأثیر زیادی خواهد داشت».
وی خاطر نشان کرد که آمریکا برای اعمال دوباره تحریم هایی که بر اساس «برجام»
برداشته شد ،به حمایت اروپایی ها ،روس ها و چینی ها نیاز دارد« :آمریکا قدرت ایستادن
در برابر کل جهان را ندارد».
محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران ،در جریان حضور خود در لندن ،پیش از
برگزاری انتخابات ،گفت نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در سفرهای انتخاباتی خود
حرفی می زنند ،اما وقتی روی کار آمدند ،کار دیگری انجام می دهد.
وی گفت« :من فکر می کنم رئیس جمهور بعدی آمریکا نخواهد توانست توافق نامه را
پاره کند؛ زیرا ما آن توافق را اجرا می کنیم؛ برای همه خیلی خوب خواهد بود اگر کسی
پاره کردن آن را حق خود نداند».
از روزهای پایانی سپتامبر که ارتش روسیه برای جنگ با تروریست ها حمالتی هوایی
را در این کشور آغاز و نیروهای زمینی خود را به آنجا اعزام کرد و موجب شد ارتش این
کشور کنترل برخی از مناطق را باز پس گیرد ،به نظر می رسد نظرات در ایران به سمت
حمایت از مشارکت ایران در سوریه متمایل شده باشد.
محمد پیرعلی ،سردبیر روزنامه محافظه کار «سیاست روز» ،گفت :مداخله مسکو
«این احساس را در ما به وجود آورده است که تنها نیستیم .کشورهای قدرتمندی وجود
دارند که منافعی مانند منافع ما دارند».
به گزارش انتخاب ،نظر سنجی که به تازگی در «دانشگاه مریلند» انجام شد،
نشان داد  ٦٣درصد ایرانی ها از اقدام دولت این کشور به اعزام نیرو به سوریه
حمایت می کنند.
شاید این کار چندان ساده نباشد .دهقانی ،از مسئوالن وزارت امور خارجه ،اذعان کرد
که اسد کنترل  ٦٠درصد از خاک سوریه را از دست داده است.
وی گفت« :گروه های شورشی سوریه را به طور غیر رسمی تقسیم کرده اند... .
شرایط متغیر است».
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نگاهی به برخورد مجلس نهم با تیم اقتصادی دولت

از یکشنبه سیاه تا وزیری که به استیضاح نرسید

مجلس نهم از زمان آغاز فعالیت خود در حوزه کار و اشتغال با
رویدادهای متعدد و حتی پر تنشی همراه بود که استیضاح عبدالرضا
شیخ االسالمی ،وزیر کار دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد
را باید در زمره این رویدادها دانست.
نهمیندوره مجلس شورای اسالمی از  ۷خرداد  ۱۳۹۱رسماً آغاز
ت اندازی آن و جایگزینی
نکته قابل توجه مجلس نهم پوس 
به کار کردٔ .
 169نماینده جدیددر ترکیب مجلس بود کهدو سوم مجلس تغییر
کرد ،اتفاقی که به دنبال برگزاری انتخابات هفتم اسفند امسال برای
مجلسدهم تکرار شد.
اکثریت راه یافتگان به مجلس نهمدارای گرایش سیاسی اصولگرا
و از طیف جبهه متحد اصولگرایان ،جبهه پایداری و جبهه ایستادگی
بودند و اقلیت آن را نمایندگان اصالح طلب و مستقل تشکیل
میدهند.
در  ۱۵بهمن  ۱۳۹۱طرح استیضاح شیخ االسالمی وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در مجلس نهم و در یک جلسه علنی بسیار پر
تنش بررسی شد.
دلیل استیضاح وی تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری و
خواست نمایندگان مجلس برای برکناری سعید مرتضوی از ریاست
سازمان تأمین اجتماعی عنوان شد.
ن نشینان
این رویداد که بسیاری از تحلیلگران و حتی بهارستا 
از آن به عنوان یکشنبه سیاه یاد میکنند به یکی از جنجالی ترین
جلسات استیضاحدر طول تاریخ عمر مجلس تبدیل شد.
در جریان استیضاح تعدادی از نمایندگان ملت با این استدالل
کهدر ماههای پایانی عمردولت ،استیضاح به مصلحت نظام و کشور
نیست امضاهای خود را پس گرفتند و طرح این موضوع را مغایر با
منافع و مصالح کشوردر آن شرایط عنوان کردند.
جلسه استیضاح شیخ االسالمی کهدر آن تعداد موافقان استیضاح
بر مخالفان پیشی گرفته بود و چهرههای شاخصی همچون علی
مطهری و احمد توکلی در بین استیضاح کنندگان دیده میشد ،با
حاشیههایی هم همراه بود و جدال لفظی محمود احمدی نژاد و علی
الریجانی و انتشار یک فیلم از جمله حواشی آن بود که به اعتقاد
بسیاری از منتقدین بیشتر به تسویه حساب سیاسی شباهتداشت.
نمایندگان مجلس نهمدر نهایتدر بهمن 1391رأی اعتماد خود
را از وزیر کار دولت دهم پس گرفتند.
در اردیبهشت  ،1392محمود احمدی نژاد در نامهای به علی
الریجانی ،اسدالله عباسی ،معاون وقت وزارت کار و نماینده رودسر و
املشدردوره هشتم را که اکنون جزو نمایندگان راه یافته به مجلس
دهم نیز هست به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که با
اخذ رأی اعتماد تا سه ماه پایانی عمردولتدهم ،سکان این وزارتخانه
را در اختیار گرفت.
از جریان استیضاح که بگذریم ،اصلیترین دغدغه مشترک
نمایندگان مجلسنهمرابایداشتغالدانست.نمایندگانیکهبابحران
بیکاری در حوزههای انتخابیه خود دست به گریبان بودند اشتغال
جوانان و کاهش نرخ بیکاری را جزو اولویتهای خود قرار دادند اما
مکرر آنهادر به صدادر آمدن زنگ
نطقهای پیش ازدستور و تذکرات ّ
بیکاری کارساز واقع نشد و تالش آنها در تصویب بودجه و قانون هم
کمکی به حل این بحران نکرددر نتیجه بیکاری ماند با مسئوالنی که
تنها به ارائه آمارهای ریز و درشت دلخوش کرده بودند.
مجلس نهم در گام بعد چاره حل معضل بیکاری را در گروی
تزریق بودجه و تخصیص اعتبار دانست و در بودجه سال 1394
پیشبینی کرد کهدولت از محل هدفمندی یارانهها  4000میلیارد
تومان برای کمک به اشتغال جواناندر نظر بگیرد اما علیرغم تصویب
مجلس تا این لحظه ودر روزهای پایانی سال  ،94ریالی از این بودجه
اختصاص نیافته و تصویب مجلس به حل مشکل اشتغال کشور
کمکی نکرده است.
فعاالن حوزه کار دلیل این امر را محقق نشدن درآمدهای دولت
از محل هدفمندی یارانهها دانسته و میگویند از آنجا که تصویب
چنین رقمی تنها روی کاغذ بوده و اساسا با آزاد شدن منابع حاصل

به اعتقاد فعاالن حوزه کار ،قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
باید با پیگیری مجلس عملیاتی میشد و نمایندگان در جهت حذف
قوانین مزاحم و ّ
مخل کسب و کار اقدام میکردند ولی به دلیل
بیتوجهی در تصویب آییننامههای مناسب ،در بخش اجرا با مشکالت
بسیار مواجه شد و اقدام چشمگیری از سوی نمایندگان برای حذف
قوانین متناقض و متعارض اقتصادی در حوزه کار صورت نگرفت
از هدفمندی ،دست دولت برای کمک به اشتغال باز میشود ،لذا
دولت و وزارت کار موفقیتی در این راه به دست نیاوردند تا آنجا که
محمد باقر نوبخت ،معاون رییس جمهوری و سخنگوی دولت ،در
یک نشست خبری صراحتا اعالم کرد که آییننامهها ،مصارف منابع
هدفمندسازی یارانهها را مشخص میکند و چون درآمدی نداشتیم
نتوانستیم 4000میلیارد تومان را به بخش اشتغال اختصاص بدهیم.
برخی از نمایندگان مجلس نهم معتقد بودند که قوانین بسیاری
در زمینه حل معضل بیکاری وجود دارد اما دولت ارادهای برای اجرایی
کردن آنها در خود نمیبیند.
کم توجهی به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
یکی از قوانین است که گرچه انتقاد بسیاری از فعاالن حوزه کار و
حتی بخش خصوصی را بهدنبالداشت اما این انتقادها موجب نشد
تا قانون روند اجرایی خود را طی کند و مجلس نهم در این زمینه نیز
نمره قبولی کسب نکرد.
به گزارش ایسنا ،به اعتقاد فعاالن حوزه کار ،قانون بهبود مستمر
محیط کسب و کار باید با پیگیری مجلس عملیاتی میشد و
نمایندگان در جهت حذف قوانین مزاحم و ّ
مخل کسب و کار اقدام
میکردند ولی بهدلیل بیتوجهیدر تصویب آییننامههای مناسب،
در بخش اجرا با مشکالت بسیار مواجه شد و اقدام چشمگیری از
سوی نمایندگان برای حذف قوانین متناقض و متعارض اقتصادیدر
حوزه کار صورت نگرفت.
اما مجلس نهم چند کار دیگر هم در حوزه اشتغال و برای وزارت
کار انجام داد که از جمله آنها میتوان به اصالح موادی از قانون کار از

طریق تصویب الیحه حل موانع تولید و تصویب اصالح موادی از قانون
بخش تعاون کشور اشاره کرد.
اقدام دیگر مجلس ،اصالح ماده  5قانون بیمه اجتماعی کارگران
ساختمانی بود که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد
تا تمام کارگران ساختمانی کشور را از محل عوارض صدور پروانه
ساختمانی و دریافت حق بیمه کارگر بیمه کند .هر چند که در
جریان بررسی و تصویب این ماده ،تشکلهای کارگری خواهان حذف
سهمیهبندی بیمه کارگران ساختمانی و افزایش تعداد سهمیههای
ساالنهبودند.
اما مجلس نهمدر ماجرای ادغام بیمهدرمان تامین اجتماعی هم
با وزارت کار دچار چالش شد.
در زمان طرح این موضوع برخی از نمایندگان تاکید داشتند
که بر اساس قانون ،سازمان تامین اجتماعی هم باید همانند دیگر
سازمانهای بیمهای ادغام شود و از تجمیع بیمهها مستثنی نیست؛
استدالل آنها این بود که چون امکانات تامین اجتماعی پاسخگوی نیاز
بیمه شدگاننیست باید شرایط و زیرساختهای تجمیع بیمهها فراهم
شود ،در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که منابع صندوق تامین
اجتماعی حاصل سالها پس انداز قشر محروم جامعه است و کارگران
و بازنشستگان صاحبان و مالکان اصلی آن به شمار میروند از این رو
ادغام آن به زیان کارگران و مستمری بگیران تمام میشود.
هرچند که مجلس نهم با پافشاری وزارت بهداشت و درمان برای
تجمیع بیمهها ،موضوع ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی را پیش
کشید اما فعاالن حوزه کار و تشکلهای کارگری با استناد به ماده

 38قانون برنامه پنجم و تاکید تبصرههای  2و  ،4سازمان تامین
اجتماعی و بیمارستانهای ملکی آن را از هرگونه ادغام مستثنی
دانستند .اختالف میان وزارتخانههای کار و بهداشت ودرمان سرانجام
موجب شد تا وزیر بهداشت برای حل موضوع دست به دامان رییس
جمهورشود.
رویداد دیگری که در حوزه وزارت تعاون رخ داد ،درخواست
عدهای از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک توسعه
تعاون بود .هدف نمایندگان از این تحقیق و تفحص ،اطالع از نحوه
پرداخت تسهیالت و تعیین میزان منابع و مصارف بانک از سال  88تا
 92و چگونگی توزیع منابعدر استانهای کشور بود.
در تاریخ  28مرداد  1394بررسی این درخواست در دستور کار
مجلس قرار گرفت و در نهایت پس از حضور سهمانی مدیرعامل
بانک توسعه تعاون ،نمایندگان از توضیحات وی قانع شدند و موضوع
تحقیق و تفحص از بانک منتفی شد.
اما از اقدامات مجلس در حوزه کار و تعاون که بگذریم یکی
از چالشهای بین مجلس نهم و دولت یازدهم را باید در کشیدن
کارتهای زرد پی در پی برای دستکم نیمی از وزیران کابینه دانست؛
کارتهایی که شکل قصیدهای طوالنی را پیدا کرد و باید دید با روی
کار آمدن مجلس دهم از خرداد سال آینده پایانی بر آن خواهد بود؟
کارت زرد یا اخطار ،به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات
وزیر در حین بررسی سوال در صحن مجلس و رأی به وارد بودن
سوال نماینده پرسش کننده گفته میشود که به خودی خود
نمیتواند عاملی برای استیضاح وزیر باشد .تعداد کارتهای زرد به یک
وزیر زمینه ساز استیضاح است اما الزامی برای استیضاح وزیر به وجود
نمیآورد.
طرح استیضاح تنها زمانی به جریان میافتد که با امضای
حداقل  ۱۰نماینده تحویل هیات رئیسه مجلس شود.دیدگاه برخی
نمایندگان مجلس این است که در صورت رسیدن کارتهای زرد به
عدد سه وزیر استیضاح خواهد شد امادر حقیقتدر آیین نامهداخلی
مجلس چنین عنوان و اصطالحی وجود ندارد.
ن بار از سوی برخی نمایندگان مجلس
اصطالح کارت زرد ،اولی 
هشتم مطرح شد و داستان آن به بازنگری قانون آییننام ه داخلی
مجلس از باب تقویت بعد نظارتی آن برمیگردد.
علی ربیعی  -وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی -نخستین کارت زرد
خود را در  4آذر  1393و در جریان سوال محمدرضا پور ابراهیمی،
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو فعلی شورای عالی بورس
گرفت که پرسیده بود مالک انتخاب و انتصاب مدیران صندوقهای
زیر مجموعه وزارت کار ،صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق
تامیناجتماعیچیست؟
ربیعی برای بار دوم در  15اردیبهشت  1394در پاسخ به سوال
حسینطال،نمایندهاصولگرایمجلسوعضوکمسیوناجتماعیکه
درباره انفجار گاز در معدن زغال سنگ منطقه پاوه دانا و ناکارآمدی
و ناتوانی بازرسان کار در حفظ جان کارگران کشته و مجروح شده
حادثه سوال کرده بود ،به مجلس احضار شد که توانست نمایندگان
مجلس را قانع و از دو کارته شدن خود جلوگیری کند.
اما موضوع به اینجا ختم نشد و ربیعی یکبار دیگر نیز در 31
شهریور  1394برای پاسخگویی به سؤال فاطمه آلیا ،دیگر نماینده
اصولگرای مجلس نهم و عضو کمیسیون اجتماعی در مورد علت
عدم توجه به مشکالت معلوالن و اجرا نشدن قانون جامع حمایت
از معلوالن و همچنین استفاده از سازمان بهزیستی بهعنوان حیات
خلوت هزینهها و برنامههای تبلیغاتی ،به صحن علنی احضار شد ولی
این بار موفق نشد نمایندگان را قانع کند و کارت زرددوم را از مجلس
نهمگرفت.
وزیر کار دولت یاز دهم در تاریخ  5بهمن  1394نیز برای
پاسخگویی به سوال سید محمد بیاتیان ،نماینده اصولگرای مجلس
نهم و عضو کمیسیون صنایع به مجلس احضار شد اما بهدلیل انصراف
وی از طرح سوال خود ،از منطقه خطر و گرفتن کارت زرد سوم به
سالمت عبور کرد.

آیا علی الریجانی به راحتی رییس مجلس دهم می شود؟

معادله پیچیده کرسی ریاست بهارستان

در نگاه اول شاید بتوان گفت از ترکیب مجلس جدید این فقط علی الریجانی
است که می تواند مورد اجماع قرار گیرد؛ هم اصالح طلبان او را فرد مناسبی برای
اداره مجلس می دانند و هم اصولگرایان طبعا او را به یک اصالح طلب برای ریاست
مجلس ترجیح خواهند داد ؛ اما به نظر می رسد معادالت سیاسی درون پارلمان
وحتی بیرون از آن پیچیده تر از این باشد.
از برخی منابع خبر می رسد که حاال که تعداد قبال توجهی از صندلی های
پارلمان به اصالح طلبان رسیده می توان محمد رضا عارف را نامزدریاست مجلس
کرد .این البته مساله پنهانی نیست .چنانکه مصطفی کواکبیان از منتخبین اصالح
طلبا در مجلس دهم گفته است« :عارف گزینه اصالحطلبان برای ریاست مجلس
دهم است».
فارغ از اظهار نظرهای اینچنینی درباره ریاست مجلس از برخی افراد نزدیک به
حامیان علی الریجانی شنیده شده که تعدادی از منتخبین اصالح طلب برای ریاست
مجلس محمد رضا عارف اصرار می کنند و حتی در این زمینه رایزنی های گسترده
ای را هم آغاز کرده اند .گفته می شود سفر محمد رضا عارف با حسن روحانی به یزد
در ادامه این تالش ها ارزیابی شده است.
اکنون برخی می گویند اینکه حسن روحانی در این مورد چه نظری داشته باشد

از مولفه های مهم انتخاب رییس مجلس آینده است چرا که تعداد تاثیر گذاری از
حامیان دولت هم در این انتخابات وارد پارلمان شده اند.
در اظهار نظری در این مورد صادق زیباکالم ،استاد دانشگاه در این باره و اینکه
رئیس جمهور بین علی الریجانی و محمدرضا عارف کدام یک را برای نشستن بر
کرسی ریاست قوه مقننه ترجیح می دهد گفت« :من فکر میکنم که حسن روحانی
میان ریاست عارف و الریجانی ،الریجانی را ترجیح میدهد؛ اما این به معنای آن
نیست که حسن روحانی به الریجانی نزدیکتر است تا عارف .ولی معتقدم اگر حسن
روحانی از لحاظ سیاسی به عارف نزدیکترهم باشد باز نیز او ،الریجانی را به ریاست
مجلس ارجح میداند».
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه گفت« :قطعا همه ما آقای عارف را از
جهت سیاسی به آقای الریجانی ترجیح میدهیم ،اما بدانیم نفوذ علی الریجانی در
دستگاههای دیگر برای پیشبرد طرحها و کارهای مجلس بیشتر است».
اما ابراهیم نکو ،عضو فراکسیون رهروان ،درخصوص ریاست مجلس دهم خبر
داده است که «به احتمال زیاد توافقی بین آقایان عارف و الریجانی در خصوص
ریاست مجلس صورت بگیرد».
نماینده رباط کریم در مجلس اظهار کرد« :هر دو شخصیت شایستگی کافی و

الزم را برای ریاست مجلس دارا هستند ،یعنی از این وزنه برخوردارند و میتوانند
گزینه مناسبی برای این مهم باشند ،چراکه هم از توانمندی و هم از پشتوانه کافی
در مجلس برخوردارند».
نکو ادامه داد« :هر دو شخصیت دارای این ظرفیت هستند که از حق خود برای
نظام و انقالب بگذرند و مبارزه جدی برای کرسی ریاست در این دوره به شکل سابق
مطرح نیست ،اینکه به هر قیمتی دیگری را شکست دهند ،متصور نیست؛ در حالت
بدبینانه به صورت آرام برای کرسی ریاست رقابت میکنند و خوشبینانه هم این
است که یکی از این دو شخصیت که تقویتکننده برنامه دولت باشد با یک توافق
آرام انتخاب شود».
حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در واکنش به گمانهزنیها برای ریاست
مجلس دهم میان علی الریجانی و محمدرضا عارف ،گفت« :اگر رقابت بین الریجانی
و عارف برای ریاست مجلس دهم شکل گیرد هر دوی این افراد رأی قاطعی از
مجلس کسب نخواهند کرد البته پیشبینی بنده این است که رأی الریجانی برای
ریاست مجلس دهم بیشتر باشد».
به نظر کار برای علی الریجانی چندان هم ساده نباشد .معادالت هیات رییسه
مجلس زوایای قابل بررسی بیشتری دارد.

از اهل کوفه خواندن تا تبریک پیروزی

واکنش تاملبرانگیز عقالی اصولگرا به نتیجه انتخابات

بعد از انتخابات  7اسفند و مشخص شدن نتایج انتخابات به
خصوص در پایتخت ،تحلیلگران اصولگرا به بیان چرایی شکست
این جناح در تهران پرداختند که صرف نظر از دالیل رخ دادن این
اتفاق و تغییر نظر و گرایش اکثریت پایتختنشینان از اصولگرایان
به اصالحطلبان و اعتدالیون ،نحوه پذیرش شکست از سوی
اصولگرایان جای تامل و تفکر دارد.
فارغ از برخی تحلیلهای تحلیگران سیاسی و رسانهای جریان
اصولگرا که عباراتی همچون غربزده بودن مردم تهران و یا اهل
کوفه خواندن پایتخت نشینان را استفاده کردند ،اصولگرایان
شاخص در تحلیلهای جداگانه و منطقی و با رفتاری معقول
ضمن پذیرش شکست در مواردی به کسانی که پیروز رقابت
انتخابات شدهاند ،تبریک نیز گفتهاند.
از جمله این افراد غالمعلی حداد عادل سر لیست ائتالف
اصولگرایان و رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم است که
دلیل شکست اصولگرایان را شرایط خاص تهران دانست که به
دلیل همین قشربندیهای اجتماعی خاص در پایتخت ،همیشه
یک نتیجه واحد حاصل نمیشود و حتی با تشبیه مسائل سیاسی
به مسائل ورزشی گفت« :همان طور که در یک شهرآورد ورزشی
همیشه یک تیم برنده نیست،در سیاست نیز یک جناح نمیتواند
همیشه پیروز میدان باشد».
آیتالله محمد یزدی رییس مجلس خبرگان رهبری و یکی
از سرلیستهای اصولگرایان در انتخابات خبرگان نیز در اظهار
نظری تامل برانگیز ضمن ابراز خوشحالی از رأی نیاوردنش در
دوره بعدی خبرگان و تبریک به همه کسانی که رأی آوردهاند
گفت« :خوشبختانه برای دوره پنجم خبرگان من رأی نیاوردم و
در آینده در خدمتتان نیستم .از این اتفاق خوشحالم و خوشحالم
که این بار از دوش من برداشته شد».
محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و
نایب رییس مجلس نهم و از سیاستمداران باتجربه که در این
دوره از انتخابات در اقدامی هوشمندانه و تاملبرانگیز ثبت نام
نکرد نیز با قبول شکست لیست اصولگرایان در انتخابات مجلس
گفت« :باید به این موضوع ریشهایتر نگاه شود .اوال مصلحت
نبود فضای تهران دو قطبی شود و شاید بهتر بود فضا سه قطبی
میشد چون در فضای دو قطبی تبلیغات تندی شد و فضای
سنگین تندی در بحثهای اقتصادی و غیره به وجود آمد که
نتیجه این شد».

همچنین روح الله حسینیان عضو جبهه پایداری و نماینده
فعلی مجلس نیز که از جمله اصولگرایانی است که در انتخابات
مجلس ثبت نام نکرد ،رای آوردن قاطعانه لیست اصالح طلبان
در تهران را امری طبیعی خواند و حتی تاکید کرد« :اصولگرایان
نباید ناامید شوند و احساس شکست کنند چون سه دوره اخیر
مجلس در دست اصولگرایان بوده است و حاال اگر مخلوطی از
اصولگرایان و اصالح طلبان به مجلس راه پیدا کردند هیچ امر
عجیبی اتفاق نیفتاده است».
بیژن نوباوه از دیگر اعضای ائتالف اصولگرایان و نماینده تهران
در تحلیل دیگری سازماندهی بهتر طرف مقابل را دلیل پیروزی
آن ها در انتخابات دانسته و با اشاره به رفتار درست انتخاباتی در
این دوره از رقابتها تاکید کرد« :اصولگرایان در تهران با پیگیری
اعتراضات از مجاری قانونی و به صورت منطقی درس اخالقی
بسیار خوبی نشان دادند که این به معنای حاکم شدن اخالق در

این گروه سیاسی است».
احمد سالک از دیگر اعضای جبهه پایداری و منتخب مردم
اصفهان در مجلس دهم نیز یکی از دالیلی ناکامی اصولگرایان در
انتخابات به خصوص در تهران را تمکین نکردن به لیست واحد
دانست و گفت :جامعه اصولگرایی باید به این نتیجه برسد که در
شیوه عملش دقت داشته باشد.
مهدی هاشمی نماینده فعلی تهران که نامشدر لیست ائتالف
اصولگرایان نبود و به صورت مستقل در رقابتها حاضر شده بود،
عملکرد اصولگرایان در مجلس و دولت را عامل تغییر اقبال مردم
به این جریان اصولگرایی دانسته و ضمن انتقاد از لیست واحد
اصولگرایان در تهران گفت« :این لیست نتوانست همه سالیق و
تخصصها را در خود جای دهد لیستی که کارشناسی و منطقی
تهیه نشده بود».
محمد خوش چهره که نامش در لیست صدای ملت قرار

داشت ،غرور و خودشیفتگی بیش از حد نسبت به انتخابات را
ویژگی بارز لیست ائتالف اصولگرایان دانسته که این ویژگی باعث
شد آنان آمادگی الزم و مطابق با حقایق را در انتخابات نداشته
باشند.
همچنین عباس سلیمی نمین از فعاالن سیاسی اصولگرا،
عملکرد نیروهای اصولگرا در مجلس نهم ،رسیدن دیرهنگام به
وحدت و انسجام و مواجه نشدن با اقبال بدنه اجتماعی را از دالیل
شکست اصولگرایان دانست و گفت« :نگاهی که اصولگرایان به
لیست داشتند گزینشی بود و برخی افراد را جایگزین کردند .حال
اینکه نباید به افراد امتیاز ویژهای داده میشد تا سطح تالشها و
فعالیتهای سیاسی کاهش پیدا کند».
امیر محبیان از جمله تحلیلگرایان عملگرای جریان اصولگرا
نیز در تبیین چرایی شکست اصولگرایان در تهران معتقد است:
«اصولگرایان به جامعه این پالس را فرستادند که همه آنها مثل
پایداری فکر میکنند .ارسال این پالس کافی بود تا مردم تهران
رای خود را به نام کسانی بنویسند که در جبهه مقابل ایستادهاند.
البته نمی گویم آنها دلیل شکست هستند اما وقتی که این پیام
از سوی جریان اصولگرایی داده شد که منفعالنه تابعی از جبهه
پایداری شده و قریب به نیمی از لیست خود را به آنها اختصاص
داده است ،باعث واکنش افکار عمومی شد».
یکی دیگر از واکنش های جالب و قابل تامل از بدنه اصولگرایی
مربوط به عزتالله ضرغامی است که برخالف برخی از تصورات
ت ثبتنام نکرد و معتقد است« :عملکرد سیاسی
در این رقاب 
اصولگرایان در طول سالهای قبل به طور جدی قابل نقد است و
این جناح بعد از رحلت آیتالله مهدوی کنی و حبیبالله عسکر
اوالدی به طور محسوسی از خالء رهبری رنج میبرد و صرف
ائتالف به روی یک لیست در روزهای آخر برای همراه کردن
مردم کافی نیست».
به گزارش ایسنا ،بررسی این تحلیلهای سیاسی گواهی بر
پذیرش شکست اصولگرایان در انتخابات تهران با یک مشی
معقوالنه و با تاکید بر پذیرش قانون و تمکین به آن دارد،
رویکردی که باید تمامی جناح های سیاسیدنبال کنند .به تعبیر
دقیقتر فعاالن سیاسی و حتی حامیان آن ها باید نشان دهند
که به قواعد بازی سیاسی پایبندند و تحمل شکست را دارند
و حتی میتوانند از این شکست سکو و پلی برای پیروزیهای
بعدی بسازند.
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پیش از ظهردیروز صورت گرفت

حرکت پیاده دو مرجع تقلید در دسته
عزاداری شهادت حضرت زهرا (س)

مراسم عزاداری و پیادهروی دو مرجع تقلید پیش از ظهر دیروزدر سالروز
شهادت حضرت زهرا (س) برگزار شد.

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) شهر قم غرق در ماتم و
عزا بود و در جای جای این شهر مراسمهای ویژه عزاداری برپا شده بود.
طبق سنت ویژه ایام شهادت حضرت زهرا (س) حضرات آیات وحید خراسانی
و صافی گلپایگانی در قالب دسته عزاداری رهسپار حرم مطهر حضرت
معصومه(س) شدند تا شهادت بزرگ بانوی عالم را به دخت موسی بن جعفر
تسلیت بگویند .مراسم پیادهروی ودستهروی از بیت آیتالله وحید خراسانی
در خیابان صفاییه و دفتر آیتالله صافی گلپایگانی در خیابان چهارمردان با
حضور گسترده و پرشور مردم برگزار شد و شرکت کنندگان در این مراسمها
همراه با این دو مرجع تقلید به سوگواری و عزاداری پرداختند .به گزارش
فارس ،در این مراسمها با حضور مداحان اهل بیت ،سوگواران فاطمی به سر
و سینه زدند و در غم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشک ماتم ریختند.
معاونفرهنگیمسجدجمکرانخبرداد:

مسجدجمکرانپذیرایزائران
از  42کشور جهان

معاون فرهنگی مسجدجمکران گفت:درچهار ماه گذشته زائران غیرایرانی
از  42کشور ،دراین مکان مقدس حضور یافته اند.
حجت االسالم عباس ابراهیمی روز شنبه در نشست هم اندیشی برنامه
های کمیته فرهنگی ستاد تسهیالت زائران استان قم در سالن جلسات اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود:دراین راستادفتر تکریم به منظور استقبال
و ارائه خدمات به زائران خارجی در مسجد جمکران راه اندازی شده است.
وی با اشاره به برنامه های نوروزی مسجد جمکران گفت :مراسم ویژه تحویل
سال به صورت ویژه با حضور ارادتمندان حضرت ولی عصر (عج) دراین مکان
مقدس برگزار خواهد شد .وی برنامه های تربیتی با حضور کارشناسان خانواده،
محفل بزرگ قرآنی ،حلقه های معرفت ،برنامه منادیان معروف را ازدیگر برنامه
های این ایام ذکر کرد و گفت :با توجه به اینکه مسجد جمکران شب های
چهارشنبه پذیرای بیش از  300هزار نفر زائر می باشد ،تالشداریم که برنامه
های متنوع فرهنگی برای آنان در نظر گرفته شود .ابراهیمی به برنامه منادیان
معروف و تذکر لسانی اشاره کرد و گفت :دراین رابطه  250خواهر و  50برادر
آموزش های الزم را فرا گرفته و تذکرات لسانی با نگاه تربیتی ارائه خواهندداد.
وی افزود :به همین منظور چادرهایی برای بانوان مانتویی در نظر گرفته شده
که دراختیار آنان قرار داده می شود تا زمینه ترویج استفاده از چادر درمیان
فراهم شود .وی با اشاره به فضای نمایشگاهیدر مسجد جمکراندرایام نوروز
گفت :غرفه کودک ،نمایش ،مشاوره های دینی ،پرده خوانی ،نمایشگاه موزه
قرآن و فقه و تاریخ مسجد جمکران ،مهد شکوفه های مهدوی و مجموعه گل
نرگس برای زائران در نظر گرفته شده است .ابراهیمی افزود :در مهد مهدوی
زائران می توانند فرزندان زیر پنج سال خود را دراین مرکز قرار داده و خود به
نماز و نیایش بپردازند ،در مجموعه فرهنگی گل نرگس نیز به کودکان پنج
تا  9ساله ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی می شود .وی گفت :کارگاه های
آموزشی درخصوص سبک زندگی اسالمی و دیگر مسائل برای زائران نیز به
مدت 15دقیقه نظر گرفته که امیدواریم تاثیر خوبیدرمیان آنانداشته باشد.
وی جنگ قرآنی را ازدیگر برنامه های معاونت فرهنگی مسجد جمکران ذکر
کرد و گفت :ما تالش داریم الگوی شادی با نگاه دینی را به مخاطبان ارائه
دهیم.ابراهیمیمسابقاتکتابخوانی،ارائهبروشورهایفرهنگی،ایستگاهمشق
عشق ،تالوت زنده با حضور قاریان مطرح کشور در سه وعده نماز جماعت و
عکس یادگاری را از دیگر برنامه های مسجد جمکران درایام نوروز ذکر کرد.
وی گفت :برنامه اسکان زائران نیزدر شبستان کربال امکان پذیر است و برخی
سوئیت های مرتبط با این مسجد نیز با کمترین هزینهدراختیار عالقه مندان
قرار خواهد گرفت.
همزمان با روز بزرگداشت شهید صورت گرفت:

میثاق بیش از دو هزار
دانش آموز قمی با شهیدان

همزمان با  22اسفند روز بزرگداشت شهدا ،مراسم میثاق دو هزار و 200
تن از دانش آموزان مقطع ابتدایی و پیش دبستانی استان قم با شهیدان
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران قم ،دانش آموزان با
حضور بر سر مزار شهدای گلزار علی ابن جعفر (ع) با آرمان های شهدا تجدید
میثاق کردند و یاد و خاطره شهیدان هشت سال دوران دفاع مقدس را گرامی
داشتند .هردانش آموز با حضور بر سر مزار یک شهید با نسل اول انقالب نسل
ایثار و شهادت تجدید عهد و میثاق بستند تا بر ادامه راهشان تاکید کنند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم در حاشیه این آیین اظهار کرد :در
گلزار شهدای علی ابن جعفر (ع) بیش از سه هزار و  500شهید آرمیده اند
که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان قم ،دو هزار و  200دانش
آموزدبستانی و پیشدبستانیدر این مراسم حضور یافتند .سردار سید جواد
هاشمی گفت :یکیدیگر از برنامه های بنیاد شهید ،به مناسبت روز بزرگداشت
شهدا ،برگزاری مسابقه «نامه ای به شهید» است که این مسابقه در سطح
مدارس استان قم با هماهنگی ستاد شاهد برگزار شده است.
در آستانه آغاز سفرهای نوروزی

قطعهیکمحورقم-جعفریه
زیر بار ترافیک رفت

مدیر ساخت و توسعه راههای استان قم گفت :در راستای افزایش سطح
ایمنی و تسهیل ترافیک سفرهای نوروزی قطعه یک محور قم-جعفریه زیر
بار ترافیک رفت.
عباس فراهانی افزود :طول مسیر رفت قطعه یک محور قم-جعفریه بالغ
بر  11کیلومتر و عرض آن  11/30متر که جهت تسهیل در عبور و مرور
هموطنان عزیز از استان های غربی کشور شامل زنجان ،آذربایجان غربی و
شرقی ،کردستان و کرمانشاه و قزوین می باشد .فراهانی مبدا قطعه یک را
قبل از پل راه آهن کیلومتر  2/100و نقطعه پایانی آن را کیلومتر  13/300سه
راهی قلعه سنگی عنوان نمود و افزود :هزینه اجرای این طرح  165میلیارد
ریال می باشد که  11میلیارد تومان آن هزینه زیرسازی و آسفالت و ابنیه فنی
و تابلو و عالئم و  5/5میلیارد تومان هزینه نصب نیوجرسی شده است که طی
مدت 8ماه عملیات احداث آن به طول انجامید .فراهانیدر پایان ضمن رعایت
بر نکات ایمنی سفر توسط رانندگان محترم طی ایام تعطیالت نوروزی خاطر
نشان ساخت :قسمت هایی از رفوژ وسط قطعه یک محور قم-جعفریه توسط
نیوجرسی های مفصلی ایمن سازی شده تا در صورت انحراف خودرو ،از ورود
به باند مقابل جلوگیری نماید.
هواشناسیقمپیشبینیکرد:

هوای قم سهشنبه طوفانی است

کارشناس هواشناسی استان قم از طوفانی شدن هوای این استان در
روز سهشنبه خبر داد و گفت :سرعت وزش باد به  ۱۲۰کیلومتر در ساعت
خواهدرسید.
محمدجواد ترابیان د اظهار داشت :امروز هوای قم کمی تا قسمتی ابری
در اواخر وقت همراه با افزایش ابر و بارش باران ،حداقل دمای هوا  ۹درجه و
حداکثر دمای هوا نیز  ۲۰درجه و سرعت وزش باد بین  ۳۵تا  ۴۵کیلومتر بر
ساعت با جهت شرقی پیش بینی میشود .وی افزود :در روز سهشنبه هوای
قم بارانی ،همراه با وزش باد شدید و طوفانی خواهد بود و سرعت وزش باد به
 ۱۲۰کیلومتردر ساعتدر برخی نقاط خواهد رسید.

آیتاللهمکارمشیرازی:

سیاستبازانبهدنبالسوءاستفادهازمهدویتهستند

آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید
بر لزوم مقابله با جریانهای کاذب در عرصه
مهدویت تاکید کرد و گفت :سیاست بازان به
دنبال سوء استفاده از مهدویت هستند.
به گزارش مرکز خبر حوزه ،وی عصر شنبه
در دیدار با مسئوالن پژوهشکده مهدویت اظهار
کرد :در خصوص مسائل مربوط به مهدویت ،دو
سلسله بحث وجود دارد ،نخستین آن ،تکمیل و
بیان مدارک و دوم ،مقابله با سوء استفاده ها از
این جریان است.
وی افزود :از صدر اسالم ،سوء استفاده هایی
از مهدویت صورت گرفته است ،افرادی در
زمان ائمه (ع) چنین مساله ای را در خصوص
اسماعیل فرزند امام صادق (ع) بیان کردند .این
مرجع تقلید بیان کرد :امروزه سیاست بازان حس
کردند که مهدویت ،ابزار مناسبی برای سوء استفاده است و
در همین زمینه فرقه ای را ایجاد کردند و توانستند حتی
پیروانی را نیز برای این گروه ایجاد کنند .آیت الله مکارم
شیرازی اظهارکرد:در تدوین قانون اساسی نیز همین مساله
به وجود آمد و یک فرقه ضاله مدعی شد که ما را نیز باید در
کنار سه مذهب اقلیت رسمیت بدهید که نشان میدهد که
آنها چقدر جسور شده اند.
وی گفت :نکته دیگر آن است که آنچه که مربوط به
حضرت مهدی (عج) است ،پیش از ظهور ،عالئم و نشانه ها
به صورت مسلم آمده است ،ولی در این خصوص که پس از

ظهور چه اتفاقاتی رخ می دهد ،هنوز پژوهش های زیادی
در این زمینه انجام نشده است .وی خاطرنشان کرد :زندگی
عصر مهدوی و رجعت و عمر امام زمان (عج) از مسائلی است
که امروزه جزء مسائل مبهم است ودر این زمینه باید بررسی
های بیشتری انجام شود .این مرجع تقلید بیان کرد :در این
زمینه باید با احتیاط قدم برداشت ،زیرا باید این راه کم نور را با
احتیاط روشن کرد تا آسیبی متوجه این فرهنگ نشود .آیت
الله مکارم شیرازی اظهارکرد :مسائل مهدویت ،غیر از مدعیان
کاذب ،آمیخته با خرافاتی نیز شده است و جداسازی خرافات
کار آسانی نیست ،زیرا برخی به این خرافاتدل بسته اند و با
آن فکرها زندگی می کنند .وی گفت :نکتهدیگر آن است که

متاسفانهفرهنگدانشگاهیبهفرهنگحوزوی
منتقل می شود؛ فرهنگدانشگاهی از فرهنگ
غرب گرفته شده و این فرهنگ به مسائل مادی
متکی شده است ،نباید اجازه دهیم که مسائل
علمیدر حوزه ،از رنگ حوزوی فاصله بگیرد.
برنامه های فاخر دینی در قم برگزار شود
وی افزود :تفسیر نمونه را طی  15سال
نوشتیم ،ولی یک ریال نیز به یک طلبه
ندادیم ،ولی امروز برای چند صفحه پژوهش
به شکل کلمه ای حساب و کتاب می کنند و
پژوهشگران با این شکل می خواهند کار کنند
که این نوع تفکر مشکالت بسیاری برای فعاالن
این عرصه ایجاد کرده است .این مرجع تقلید
بیان کرد :باید کاری کنیم که استقالل معنویت
حوزه حفظ شود؛در عین تامین زندگی ها ،باید
مسائلی چون قصد قربت را به عنوان اصلدر جامعه نهادینه
کنیم؛ کارهایی که با قصد قربت انجام می شود سرعت و
برکت گسترده ای دارد .مکارم شیرازی اظهارکرد :فعاالن
حوزوی باید بهدنبال کیفیت بیشتر باشند تا کمیت؛ بایددر
نشریه های علمی حوزوی وسواس به خرج داد تا این کتاب
با کیفیت عالی منتشر شود تا کسی نتواند از آن سوء استفاده
کند .وی گفت :برنامه های فاخردینی بایددر قم برگزار شود،
در این صورت فضال و مراجع در این همایش ها شرکت می
کنند از این رو بهتر است همایش های بین المللی قرآنی و
مهدوی هم در همین راستا در قم برگزار شوند.

استاندارقم:

رشد اقتصاد خرد در گرو توجه به صنایع دستی است

استاندار قم با بیان اینکه با کمترین سرمایهگذاریدر زمینه صنایعدستی میتوان شغل
ایجاد کرد ،گفت :آثار هنرمندان میتواند اقتصاد خرد را باال ببرد و در گردش اقتصادی نقش
افرینیکند.
سید مهدی صادقی در مراسم اختتامیه دومین نمایشگاه صنایع دستی ،گردشگری و
تولیدات روستاییدر قم طی سخنانی اظهارداشت :خوشحالم که فرصتی فراهم شد تادر این
خانه گرم و صیمی حضور پیدا کنم و آثاری را ببینم که از اراده و تصمیم انسانهای بزرگ
نشأت گرفته است .وی ادامه داد :وجود این نمایشگاهها در استان ضروری است تا هنرمندان
بتوانند هنر و اراده خود را به همه نشان دهند و بر همگان ثابت شود که میتوانند در اقتصاد
استان نقش بزرگی راداشته باشند .استاندار قم با بیان اینکه وجود این آثار فاخر برای ما باعث
افتخار است ،افزود :زیرا این وضعیت حداقلی در استان در شأن هنرمندان با اراده قم نیست
و تمامیدستگاههای مربوطه بخصوص سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
باید تالش کنند که این آثار هنرمندان را که میتواند اقتصاد خرد این استان را باال ببرد و در
گردش اقتصادی استان نقش آفرینی کند .وی با بیان اینکه با کمترین رقم سرمایهگذاری در
این صنعت میتوان شغل ایجاد کرد ،گفت :متأسفانه زیرساختهای الزم در استان فراهم نبود
تا تالش هنرمندان به منصه ظهور و نمایش گذاشته شود.
صادقی با اشاره به اینکه همه باید تالش کنند تا چیزی نشان داده شود که در خور

شأن هنرمندان استان باشد ،گفت :امیدواریم با سرمایه گذاریهایی که به تازگی انجام شده
و همت و یاری ارگانهای مربوطه فضایی متناسب با جایگاه و اراده بلند هنرمندان صنایع
دستی بوجود آید.
 ۳هزار کارگاه صنایع دستی در استان قم وجود دارد
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز با بیان اینکه کمتر
استانداری در قم داشتیم که این مقدار به منظور بازدید از نمایشگاه صنایع دستی وقت
صرف کند ،اظهار داشت :هم اکنون  ۷۰رشته و سه هزار کارگاه صنایع دستی در استان قم
وجود دارد که استان قم در برخی رشتهها در کشور سرآمد است و برای بروز خالقیتها و
استعدادهای هنرمندان و توجه به تولید ملی نیاز به حمایت سایر دستگاهها داریم .عیسی
رضایی با بیان اینکه آرزوی هنرمندان قم این است که بازارکهنه احیا شود تا مرکزی برای
فروش آثار هنری در قم باشد ،گفت :در تالش هستیم تا شهرک صنایع دستی را در اتوبان
قم  -تهران احداث کنیم و با حمایت سایردستگاهها گامهای بلندی رادر بخش صنایعدستی
و گردشگری برداریم .وی با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ خرید تولیدات داخلی نیز گفت:
معموال هنرمندان ما یک سال به تولید آثار هنری میپردازند و تنهادر نمایشگاهها میتوانند
آثار خود را عرضه کنند و با خرید از آنان به اقتصاد هنرمند و استان کمک خواهد شد .خانواده
استاندار قم هم بهدلیل اهمیت به صنایعدستیدر این نمایشگاه حضور یافتند.

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (ص) صورت گرفت

پیکر مطهر پنج تن از شهیدان گمنام
دوران دفاع مقدس ،روز یکشنبه همزمان
با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا
(س) با حضور باشکوه خانواده معظم شهدا،
مسئوالن و قشرهای مختلف مردم در قم
تشییع و به خاک سپرده شد.
پیکرهای مطهر این شهیدان گمنامدر
میان حزن و اندوه مردم والیتمدار ،انقالبی
و عاشقان و شیفتگان خاندان عصمت و
طهارت (ع) پس از طواف مضجع شریف
و نورانی حضرت معصومه (س) و اقامه نماز
میت توسط آیت الله حسین نوری همدانی
از مراجع تقلید ،از مسیر خیابان های ارم،
شهدا و بلوار امین تا صدا و سیمای مرکز قم
ادامه پیدا کرد.
پس از خاکسپاری پیکرهای  2شهید
در محوطه صدا و سیمای مرکز قم،
پیکرهای مطهر  2شهید به شهر کهک و
یک شهید نیز به محل لشکر عملیاتی 17

تشییع با شکوه 5شهید گمنام در قم

علی بن ابیطالب (ع) واقع در کیلومتر 15
جاده قدیم قم – کاشان برای خاکسپاری
انتقالیافت.
مشایعت کنندگان پیکرهای این
شهیدان به مناسبت سالروز شهادت

حضرت زهرا (س) به نوحه خوانی ،سینه
زنی و عزاداری پرداختند .طبق مشخصات
اعالم شده از سوی مرکز تحقیقات ژنتیک
انسانی 2 ،شهید گمنام مدفون شده در
صدا و سیمای قم مربوط به  2رزمنده 22

و  30هستند که در سال  61در عملیات
محرمدر منطقه فاو به شهادت رسیدند.
به گزارش ایرنا ،همچنین  2شهید
گمنامی کهدر شهر کهک به خاک سپرده
شدند ،مربوط به عملیات محرمدر زبیدات
و عملیات خیبر در جزیره مجنون بودند
که در سال  62به فیض عظیم شهادت
نائلآمدند.
شهید بزرگواری که در لشکر  17علی
بن ابیطالب (ع) به خاک سپرده شد نیز
رزمنده جوان  23ساله ای بود که پیکر
مطهرش در منطقه عملیاتی خیبر در
جزیره مجنون تفحص شده است.
طبق اعالم بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس قم با احتساب
این شهیدان ،تعداد کل شهدای گمنام
این استان به  54شهید که در 24
مکان مختلف قم به خاک سپرده
شدند ،رسید.

نماینده مردم قم در مجلس:

نبایدبابیمهافرادغیرقالیبافحقوققالیبافانواقعیپایمالشود

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت:
تسهیالت قانونی بیمه قالیبافان برای شاغالن واقعی در
صنعت فرش است و استفاده برخی افراد از این امتیاز ،پایمال
کردن حقوقدیگران است.
به گزارش روابط عمومی تامین اجتماعی قم ،احمد
امیرآبادی فراهانیدر جمع زنان قالیبافدر حسینیه چهارده
معصوم (ع) منطقه شهید کیوانفر قم با اعالم این مطلب
افزود :برخی آئین نامهها و بخشنامههای بیمه قالیبافان
نیاز به بررسی بیشتر دارد که با طرح موضوع در مجلس و
رایزنی با وزیر و مسئوالن مربوط در راستای رفع مشکالت

موجود تالش میکنیم .مدیرکل تامین اجتماعی قم نیزدر
این نشست صنفی گفت :در اجرای بیمه قالیبافان ،برخی از
کسانی که اشتغال واقعی در این حرفه نداشتند بیمه شده
بودند که با راستی آزمایی در این بخش ،بیمه آنان باطل
شده و هم اکنون تعداد قالیبافان بیمه شده در استان به
 9000نفر میرسد.
وی افزود :داشتن دار قالی در منزل و اشتغال واقعی
در صنعت فرش دو شرط ادامه استفاده از بیمه قالیبافان
است و در راستیآزماییهایی که توسط بازرسان تامین
اجتماعی قم صورت میگیرد چنانچه این شرائط احراز

نشود بیمه فرد قطع خواهد شد .سید مجتبی موسوی
تصریح کرد :از محل قطع بیمه افراد غیرقالیباف ،با
رعایت دستورالعملهای سازمان کسانی که متقاضی
جدید باشند میتوانند از تسهیالت بیمه قالیبافان
استفاده کنند.
موسوی در خصوص دریافت مابه التفاوت بیمه
از برخی قالیبافان گفت :از ابتدای اجرای قانون بیمه
قالیبافان تا سال  88حق بیمه با نرخ  14درصد محاسبه
و دریافت میشد و طبیعتا مستمری نیز بر همین اساس
پرداخت میشود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم:

 60پروژه استانی به بخش خصوصی واگذار می شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم با اشاره به اینکه  ۶۰پروژه استانی در
برنامه سال  ۹۵در استان قم تدوین شده است ،گفت :این پروژهها باید به بخش خصوصی
واگذار شود.
سید حسن رضوی با اشاره به اینکه مدیران استان باید بدانند که مشکالتی که دولت در
تأمین منابعداشته استدر  6ماههدوم امسال شدت یافته است ،اظهارداشت:در این شرایط
دولت سیاستی تدوین کرده که اگر عملیاتی شود میتواند مشکالت را به حداقل برساند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم با بیان اینکه تا  28اسفندماه هزینههای
اجرایی و هزینهای ،بازنشستگی و پرداخت یارانه پرداخت خواهد شد ،افزود :بسیاری از
تخصیصهای پروژههای عمرانی که منتظر بودیم در اسفند ماه انجام شود به فروردین ماه
منتقل شده است .وی خاطرنشان کرد :استان از نظر سیاست خود برخی از فصول را بهصورت
خاص پیگیر شده که برخی از پروژهها و مدیران دستگاهها اگر ابالغی در این زمینه نداشته
باشند ،مشکالتی برایشان به وجود میآید.
رضوی با اشاره به اینکه در بهترین حالت میتوانیم بین  10تا  20درصد تخصیص ماده
 80را بگیریم ،افزود :نهایتاً میتوانیم اعتبارات پروژههای ریاستجمهوری رادریافت کنیم که
باید ادارات در این زمینه پیگیر وزارت خانههای مطبوعه خود باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم با اشاره به اینکهدر بنیاد شهید برنامهها و
اقدامات بسیاری صورت گرفته است ،تاکید کرد :برای نخستینباردر استان بحثدرمان جامع
جانبازان اعصاب و روان را داریم که باید ادارات گوناگون در این زمینه بیشتر همیاری داشته
باشند ،اگر زمین این پروژه تأمین شود میتوان با اعتبار  3میلیاردی که وجود دارد این طرح

را پیش برد .رضوی با اشاره به اینکه اگر اعتباری دریافت شود از اولویتها تأمین اعتبار مسائل
بنیاد شهید است ،عنوان کرد :ادارات بایددر راستای جذب اعتبارات مسائلدستگاهها رادرک
کنند و کار را از کارشناسمحوری به مدیریتمحوری تغییردهند و اگر این کار صورت نگیرد
ضعفمدیریتیدستگاهمحسوبمیشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم با اشاره به اینکه در فروردین و اردیبهشت
کشور با بودجه سال  94دولت به صورت تنخواه اداره میشود ،بیان کرد :در سالهای قبل
هم موارد اینچنینی داشتهایم باید در بودجه سال  95که از خرداد تصویب میشود بتوانیم
اعتبارات مورد نظر خود را دریافت کنیم.
وی با اشاره به اینکهدر بودجه سال 95ردیف خاصی را برای بازنشستگاندر نظر گرفتهاند،
افزود :باید ادارات کسانی که امکان بازنشستگی دارند را تشویق به بازنشستگی کنند که حداقل
پاداششان در ششماه نخست سال  95تضمین شده و با یک خروجی میتوانیم  3ورودی
داشته باشیم که این خود سبب اشتغال است .رضوی بیان کرد 60 :پروژه توسط ادارات
مختلف در استان قم برای سال  95معرفی شده است که  1600میلیارد تومان هزینه پروژه
جدید 250 ،میلیارد تومان پروژههای نیمه تمام و  50میلیارد تومان پروژههای تکمیل شده
بوده است که این میزان جدای پروژههای شهرداری است که با  4هزار میلیارد تومان هزینه
پروژههای شهرداری مبلغ قابل توجهی را تشکیل میدهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم افزود :برای پیشبرد پروژههای عمرانی در
سال آینده باید کار را به بخش خصوصی سپرد و باید پیگیری ماده  27مهمترین برنامه ادارت
استان در سال  95باید باشد.

معاونعمرانیاستاندارقم:

معاون عمرانی استاندار قم گفت۳۴۸ :
پروژه عمرانی با  ۴۵۴میلیارد تومان اعتبار
است که  ۵۸درصد آن یعنی  ۲۶۳میلیارد
تومان تا به امروز تخصیصداده شده است.
محسن در رابطه با پروژههای عمرانی
استان ،اظهار داشت 348 :پروژه عمرانی
با  454میلیارد تومان اعتبار است که 58
درصد آن یعنی  263میلیارد تومان تا به
امروز تخصیص داده شده است.
معاون عمرانی استاندار قم با اشاره به
اینکه هیچ پروژه عمرانی متوقفیدر استان
نداریم ،افزود :با توجه به کمبود هزینهها

هیچپروژهعمرانیمتوقفینداریم

روند پیشرفت مطلوب نیست و حدانتظار
نیست .وی خاطرنشان کرد :اولویت اولدر
سال آینده اتمام پروژه و واگذاری پروژهها
در قالب ماده  27است ،باید در سال آینده
بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده
کنیم.
بهشتی با اشاره به اینکه افزایش اعتبار
سالآیندهجوابگوینیازاستاننخواهدبود،
افزود :در بحث توسعه فضای های درمانی
در سال  94اتفاق خوبی افتاد ،افزایش 2
هزار تخت خوابدر بحثدرمانیدر استان
قم کلید خورده است که رشد چشمگیری

را در این حوزه نشان می دهد.
معاون عمرانی استاندار قم با اشاره به
اینکه  3900واحد از مجموع  46هزار
واحدی کهدر تعهد استاندرپروژه مسکن
مهر بوده است که در هفته دولت سال
آینده تکمیل میشود ،افزود :در بحث
تأمین زیرساختهادرپردیسان مشکالتی
وجود دارد که یکی از این مشکالت
فاضالب پردیسان است که جانمایی شده
و امیدواریم که در سال آینده اجرایی شود.
وی افزود :برای ارتقای زیر ساخت
در پردیسان مجوز  8هزار تن قیر رایگان

به شهرداری از وزارت راه و شهرسازی
تخصیصداده شده است.
بهشتی با اشاره به اینکه عمدهترین
تراکم جمعیتی مدارس در پردیسان است
که برای مهرماه سال آینده حداقل 20
مدرسه در پردیسان نیاز داریم که نیازی
به عبور و مرور به شهر قم نباشد ،عنوان
کرد :گازرسانی  7روستا به بهره برداری
رسید ،منطقه وشنوه ودهستان قاهان هم
در سال 96گازرسانی میشوند و امیدواریم
که با استفاده بیشتر از ظرفیت بخش
خصوصیشاهدپیشرفتپروژههاباشیم.

نامحــرمانه

نجفیمیماندیاحدادعادلجایگزینمیشود؟
گفته می شود :پس از آنکه تمامی اعضای لیست انتخاباتی امید در تهران رای آوردند ،نسبت به
نامزدی یکی از اعضای این لیست اعتراض شد .به گزارش خبرآنالین ،انگشت اشاره معترض که یکی
از مقامات دولت احمدینژاد بود؛ بیست و ششمین عضو این لیست را نشانه گرفته بود که بیست و
هشتمین منتخب تهران در انتخابات مجلس دهم شده بود« .عبدالرضا داوری» مشاور وزیر و رئیس
مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دوم احمدینژاد مدعی بود که «محمدرضا نجفی»
معاون اقتصادی استاندار مرکزی بوده و دیر از مسئولیتش استعفا داده تا نامزد انتخابات مجلس شود.
نخستین واکنش به این اعتراض را محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد
انتخابات داشت که گفت اساسا چنین سمتی وجود خارجی ندارد! نجات الله ابراهیمیان سخنگوی
شورای نگهبان هم پس از آن اعالم کرد که شکایتی در این باره به این شورا نرسیده تا مورد بررسی
قرار گیرد .اما داوری بار دیگر اعالم کرد که این شکایت را تقدیم شورای نگهبان کرده است .حسینعلی
امیری سخنگوی وزارت کشور باردیگردر معرض این سوال قرار گرفت که تکلیف نجفی چه می شود؟
اودر پاسخ گفت :موارد مربوط به ثبتنام که مربوط به وزارت کشور است برای نجفی قانونی انجام گرفته
است .از نظر وزارت کشور ایشان منتخب است .باید صبوری کرد تا ببینیم که نظر شورای نگهبان چه
خواهد بود .گفتنی است در صورت پذیرش این اعتراض از سوی شورای نگهبان ،غالمعلی حدادعادل به
عنوان نفر سی و یکمین منتخب تهران وارد پارلماندهم خواهد شد .سرنوشتی کهدر مجلس ششم
نیز برای او رقم خورد و با حذف علیرضا رجایی توانست وارد خانه ملت شود.
احمدی نژاد در فکر بازگشت به قدرت است؟
گفته می شود :ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا گفت« :احمدی نژاد بعد از پایان ریاست
جمهوری خود هیچگاه از عرصه سیاست کنار نکشیده بود و هموارهدر صحنه سیاست حضورداشت
اما مدتی ترجیح میداد که سکوت کند اما این سکوت به معنای کناره گیری از عرصه سیاست نیست
همچنان که اصالح طلبان در سال های اخیر سکوت کردند و حتی خانه نشین شدند اما باز هم به
عرصه سیاست بازگشتند ».وی ادامه داد« :لذا همچون میدان جنگ در عرصه سیاست نیز پیشروی
و عقب نشینی توسط برخی چهره ها و جریان ها صورت می گیرد و تصمیم می گیرند مدتی سکوت
کنند اما این به معنای کناره گیری از عرصه سیاست نیست و احمدی نژاد قطعا مترصد بازگشت به
عرصه سیاست است ».ایمانی در پاسخ به این سال که آیا احمدی نژاد برای سال  96نامزد انتخابات
خواهد شد؟ گفت« :آقای احمدی نژاد حتما باز خواهد گشت و احتمال اینکه برای سال  96نامزد شود
زیاد است .ایشان هیچگاه از عرصه سیاست کنار نرفتند و مترصد هستند که هر لحظه برگردند ».وی
افزود« :لذا باید گفت احمدی نژاد می خواهد اسب خود را برای بازگشت به عرصه سیاست زین کند
اما اینکه چه موقع به اسب خود هی بزند که حرکت کند بستگی به شرایط دارد؛ یعنی ایشان خود را
آماده نگاه می دارد به طوری که سخنرانی ورامین یکی از جلوه های این آمادگی است ».وی افزود« :از
این منظر باید گفت بزرگ ترین فاکتوری که احمدی نژاد را به قدرت باز می گرداند اغفال اصولگرایان
توسط وی نیست؛ بلکه عملکرددولت آقای روحانی است».
احتمال اعدام برادر زاده شیخ نمر
گفته می شود :روزنامه عربستانی عکاظ از احتمال اعدام چهار تن دیگر از مخالفان این کشور از
جمله برادر زاده شیخ باقر النمر در آینده نزدیک خبر داد .روزنامه عربستانی عکاظ در این باره اعالم کرد:
پیش بینیهای صورت گرفته نشان میدهد کهدر راستای اعدامهای صورت گرفتهدر آغاز سال2016
در حق  47تن از جمله شیخ نمر باقر النمر ،حکم اعدام چهار تندیگردر عربستان به زودی اجرا خواهد
شد .در میان کسانی که برای آنها حکم اعدام صادر شده و احتمال اجرای حکم وجود دارد نام علی
النمر ،برادرزاده شیخ باقر النمر نیز وجود دارد .شیخ نمر در دوم ژانویه  2016توسطدستگاه قضایی آل
سعود اعدام شد .به گزارش ایسنا ،محمد النمر پدر علی النمر نیز در این باره عنوان داشت :افرادی که
براساس خبر روزنامه عکاظ اعدام خواهند شد احتماال علی النمر ،عبدالله الزاهر ،داوود المرهون و یک
جواندیگر از شمال عربستان خواهند بود.
چرا هاشمی به نماز جمعه نمی رود؟
گفته می شود :عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه االن هم آقای هاشمی
مشکلی با حضور در نماز جمعه ندارند .مردم هم در این سالها از ایشان خواستهاند در نماز جمعه
حضور پیدا کنند اما در این موانعی وجود دارد که اجازه نمیدهد آیتالله هاشمی در نماز جمعه
شرکت کند .محمد هاشمی ادامه داد :ایشان به خاطر اینکه حرمت نماز جمعه به خاطر شعارهای
عدهای در صورت حضور آیتالله هاشمی شکسته خواهد شد در نماز جمعه شرکت نمیکنند.
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :تنها هدف افراطیها تخریب هاشمی است و برای
آنها مهم نیست که در چه مکان یا زمانی به او توهین میکنند به خاطر همین آیتالله برای از
بین نرفتن جایگاه و قداست نماز جمعه ،خطبه نمیخوانند .محمد هاشمی افزود :همانطور که در
سالهای گذشته شاهد بودیم این افراد در حرم حضرت معصومه به علی الریجانی حمله کردند و
علیه وی شعار دادند و حرمت این حرم مقدس را نگه نداشتند .این افراد با نماز جمعه هم همین کار
را میکنند و حرمت آن را نگه نمیدارند.
تصمیمعجیبصداوسیمادربارهپخشالمپیک
گفته می شود :با اینکهدر سالهای اخیر پخش مسابقات فوتبال اروپایی و همچنین رقابتهای
مهمی چون المپیک به یک روال عادی تبدیل شده اما خبری نگرانکننده به گوش میرسد .مصطفی
محمدی ،مدیرکل برنامهریزی و بودجه صداوسیما با اشاره به محدودیتهای مالی این سازمان درباره
بحث پخش مسابقات ورزشی بهویژه مسابقات فوتبال خارجی و همچنین المپیک  ٢٠١٦میگوید:
درسال  ۹۵عمال بودجه ارزی به این مورد تخصیص داده نخواهد شد که بتوانیم حق پخش مسابقات
بینالمللی و برنامههای المپیک را با وجود هزینههای اجاره ماهوارهها ،دفاتر خارج از کشور خریداری
کنیم .بودجهدرنظر گرفته شده برای صداوسیما از طرفدولتدرسال  ۹۵کال رشد یکدرصدیدارد.
از آن سو وزارت ورزش اعتقاد دارد چنین اتفاقی امکانپذیر نیست و تنها متضرر آن ،خود صداوسیما
خواهد بود.
سفر موگرینی به تهران در ماه آوریل
گفته می شود :فدریکا موگرینی ،مسئول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،ماه آوریل
( 2016فروردین  -اردیبهشت) در رأس یک هیات همکاری اروپا به ایران سفر خواهد کرد .به گزارش
ایسنا ،فدریکا موگرینی در جریان این سفر زمینههای گوناگون همکاری با ایران بر اساس نتایج
گفتوگوی سران دو طرف در روز  8فوریه (سفر ظریف به بروکسل و دیدار با مقامات اتحادیه اروپا)
را مورد مطالعه قرار خواهد داد .بر اساس آنچه که خبرگزاری اسپوتنیک اعالم کرده است موضوعاتی
همچون تجارت ،انرژی ،محیط زیست ،مهاجرت ،حقوق بشر ،آموزش و تحقیقات علمی از جمله
عرصههای احتمالی برای همکاریهایدو طرف است .موگرینی بعد از توافق وین نیزدر روز سه شنبه
 6مردادماه سال جاری در رأس هیاتی به تهران آمد و با تعدادی از مقامات کشورمان از جمله وزیر
خارجه و رئیسجمهوردیدار و گفتوگو کرد.
برای اولینبار در انتخابات یککشتههمنداشتیم
گفته می شود :معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور تاکید کرد :اگر بخواهیم قضاوت منصفانهای
داشته باشیم باید بگوییم امنیت مثال زدنی در طول انتخابات داشتیم .حسین ذوالفقاری در نشست
استانداران سراسر کشور ادامه داد :امسال برای اولین بار در انتخابات مجلس شورای اسالمی یک مورد
ش گروههای تروریستی برای
کشته هم نداشتیم و نزاعها ودرگیریها کاهش یافت .وی با یادآوری تال 
تخریب ایام انتخابات خاطرنشان کرد:چندین جریان تروریستی بودند که هدف ایام انتخابات بود و
برای انتخابات برنامهریزی کرده بودند ،در شرق و جنوب و جنوب غرب کشور که  ۴-۵مورد از این
گروههای تروریستی زده شدند.
باسوادترینکشورجهانکجاست؟
گفته می شود :در تحقیقی جدید با هدایت جان میلر رییسدانشگاه ایالتی مرکزی کنکتیکات،
فهرستی از باسوادترین کشورها ارائه شده است .در این فهرست فنالند در جایگاه اول ،نروژ دوم،
ایسلند سوم و دانمارک و سوئد به ترتیب در جایگاه چهارم و پنجم هستند .سوییس در جایگاه ششم
و آمریکا در جایگاه هفتم قرار دارد .کانادا و فرانسه به ترتیب در جایگاه یازدهم و دوازدهم و بریتانیا در
مکان هفدهم این فهرست قرار دارد .بوتسوانا به عنوان آخرین کشور در رده شصت و یکم در آخر این
لیست قرار دارد و اندونزی و تایلند در جایگاه شصت و پنجاه و به عنوان کمسوادترین کشورها در این
فهرست قراردارند.
مصوبهجدیدجرایمرانندگیفع ً
المانعیبرایاجراندارد
گفته می شود :مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری میگوید مصوبه جدید دولت در
خصوص افزایش نرخ جرایم رانندگی از این حیث که مصوبه جدیدی است ،فع ً
ال مانعی برای اجرا ندارد
تا دیوان عدالت نظر خود را در خصوص شکایت مطرح شده اعالم کند .علیاکبر بختیاری در پاسخ به
این سئوال که آیا مصوبه جدیددولت مانند قوانین  15روز پس از انتشاردر روزنامه رسمی قابلیت اجرا
مییابد یا خیر افزود:مصوبات حکم قانون را ندارند و الزامی به اجرای آنها پس از گذشت  15از انتشار
در روزنامه رسمی نیست.
جوادالریجانی:گزارشاحمدشهیدآبکیاست
گفته می شود :محمدجواد الریجانی گزارش حقوق بشری ضدایرانی احمد شهید را گزارشی
مغرضانه و آبکی دانست و گفت :ایران پرچمدار مبارزه با تروریسم است .دبیر ستاد حقوق بشر قوه
قضاییه در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما ،گفت :این گزارش از نظر محتوا نه فقط هیچ مطلب
جدیدی ندارد بلکه از هیچ موضوع قابل توجه و استنادی برخوردار نیست و همچنان اشکاالت سابق
بر آن وارد است .وی همچنین با رد نگاه نادرست احمد شهید در خصوص قصاص ،تأکید کرد :آنان
باید قصاص را بفهمند ،این حکمی نورانی است؛ قصاص اعدام نیست بلکه ایجاد حق برای شهروند
ذیحق است.
اختالسهایچندمیلیاردیفروشگاهرفاه
گفته می شود :فرشید گلزاده مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای رفاه با بیان اینکه ضعف
سیستمهای مالی در سالهای گذشته مشکالتی را برای مجموعه رفاه موجب شد ،اظهار کرد :در
اواخر دولت گذشته مبلغ  5.6میلیارد تومان که با سود آن این رقم در حال حاضر به هشت میلیارد
تومان میرسد از شرکت خارج شد که برای آن پرونده حقوقی تشکیل دادیم و این موضوع در حال
پیگیری است .همچنیندر هماندوره مبلغ پنج میلیارد تومان بن به  11شرکت سوری فروخته شد
که توانستیم نیمی از مبلغ را به شرکت بازگردانیم و بقیه نیزدر حال بازپسگیری است.
نقویان:نیازیبهداعشنیست،خودماندرجنگیم!
گفته می شود :استاد حوزه و دانشگاه گفت :نیازی به حضور داعش در کشور نیست ،خودمان به
جان هم افتاده ایم و باهم می جنگیم! به گزارش خبرآنالین ،حجت االسالم ناصر نقویان شنبه شبدر
مسجد امام صفائیه یزد با اشاره به برخی اتفاقاتدر حوزه سیاست ودین جامعه گفت:در حالیکه امروز
دشمنان اسالم متحد شده اند ،به اندازه کافی به جان هم افتاده ایم.

