معاون امور عمرانی استاندار قم اعالم کرد

عبور بیش از  21میلیون خودرو از محورهای قم

روزنامهصبحایران

معاون امور عمرانی استاندار قم ،آمار تردد وسایل نقلیه سبك و سنگین در محورهای استان
در  6ماهه اول  95را بیش از  21میلیون وسیله نقلیه اعالم كرد و گفت :این رقم در سال گذشته
نزدیك به  19/5میلیون وسیله نقلیه بوده است كه در سال جاری ،آمار ترددها  9درصد رشد
داشتهاست.
مهندس محسن بهشتی در جلسه كمیسیون ایمنی راههای استان قم مجموع تصادفات
رانندگی در  6ماهه نخست امسال را  1137فقره اعالم كرد و اظهارداشت :متأسفانه تلفات
تصادفات در این بازه زمانی با  120كشته  13درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است كه
الزم است با انجام اقدامات پیشگیرانه شاهد كاهش تلفات در حواث رانندگی باشیم .وی در ادامه
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با اشاره به وقوع حوادث جادهای كه منجر به آتش سوزی وسایل نقلیه میشود گفت :در حال
حاضر براساس قانون ،اطفاء حریق در آتش سوزیهای جادهای به عهده هالل احمر نهاد شده و
این در حالیست كه این نهاد امكانات و تجهیزات الزم برای اطفاء حریق را در اختیار ندارد .وی به
كمبود اعتبارات كشور برای اختصاص به این امر مهم اشاره كرد و بیان داشت :الزم است با انجام
مكاتبات با وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ،دولت و سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای در قبال امتیازاتی كه به مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی
میدهد این مجتمعها را ملزم نماید خدمات امدادی مانند ایستگاههای آتشنشانی ،اورژانس و
هالل احمر و پلیس راه را در مجتمعها احداث و تجهیز نمایند...
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پایتان را از حوزه سالمت بیرون بکشید

غالمرضامصباحیمقدم:

هشداروزیربهداشت
بهقدرتطلبان

بایدهزینههای
اجتماعیانتخابات
را کاهش دهیم

سیاست های کلی انتخابات در حالی روز گذشته از سوی
رهبر انقالب به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت
نظام ابالغ شد که هر یک از بندهای مندرج در آن به یک
دغدغه انتخاباتی پاسخ داده است ،دغدغه هایی که بعضا در
چند انتخابات اخیر محل چالش و مناقشه هم شده اند ،چه آن
زمان که بحث پول های کثیف و رانتی در انتخابات مطرح شد
و نمایندگانی که وامدار همان پول های کثیف می شدند چه
وقتی دیگر که ابهام در برخی تعاریف قانونی چون حد و حدود
نظارت شورای نگهبان یا تعریف معیارهای رجل سیاسی و
مذهبی این شورا را محل هجمه منتقدان قرار می داد .آنچه
در ادامه می آید متن گفت و گوی حجت االسالم و المسلمین
غالمرضا مصباحی مقدم با خبر آنالین است:

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :سیاسیون و افرادی که قدرت از همه چپز برایشان مهمتر است ،پایشان را
از حوزه سالمت بیرون بکشند.
سید حسن هاشمی روز یکشنبه در مراسم روز جهانی غذا ( 16اکتبر) و مراسم اعطای نشان ایمنی سالمت با توجه به
اخباری که در روزهای اخیر درباره روغن پالم منتشر شده است ،افزود :غذای روح از غذای جسم مهمتر است اما ما در جامعه
ای زندگی می کنیم که اخبار دروغ و کذب در آن زیاده شده است و این اخبار دروغ جامعه را دچار تردید می کند...
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الیاسحضرتی:

وزارت ارشاد منحل شود
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استقبال روحانی از گزینه هایفعلی
اصولگرایانبرایانتخابات!
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دست پر از خالی
اصولگرایان!

عباسعراقچی:

آمریکاموظفاستمانعتصویب
تحریم جدید هستهای علیه ایران شود

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت :طبق برجام
دولت آمریکا موظف است که اجازه ندهد هیچ تحریم جدید
هستهای علیه ایران برقرار شود یا تحریم های قبلی تحت
عناوین و بهانه های جدید بخواهد برگردد.
سید عباس عراقچی ،در خصوص تاخیر در تحویل

حجتاالسالممرتضیاشراقی:

هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران ،اظهار داشت :تاخیری
که در زمینه تحویل هواپیماها وجود دارد به مذاکراتی که بین
ایران ایر و ایرباس و بوئینگ در جریان است مربوط میشود
که این مذاکرات هنوز به سرانجام نرسیده است .معاون امور
حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ...
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رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسمطرحکرد

ضرورت برخورد با مافیای سهام عدالت
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نامهایجدیدبرایجایگزینیعلیجنتی
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کینه هاى
متحجر ین
شخصامامرا
هدف گرفته
است
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اصولگرایان بیش از هرچیز در این روزها به دنبال ایجاد
اتحاد برای رای آوری باال هستند .آنها به خوبی می دانند
اگر راه انتخابات های  92و  94را تکرار کنند برای بار سوم
نیز شکست سختی از رقبای خود خواهند خورد و دیگر راه
بازگشت به قدرت برای آنها باقی نمی ماند .هر چقدر به سال
 96نزدیک تر می شویم ،جنب و جوش ناشی از انتخابات
بیشتر می شود .چند روزی مباحث مربوط به فرا رسیدن
ماه محرم و فوتبال بازار داغ رسانه ها و افکار عمومی را به
خود اختصاص داد ولی دوباره نظرها به انتخابات جلب شد.
این رویداد در حالی صورت گرفته که هنوز نیز جریان های
اصولگرا و اصالح طلب برای برگزیدن گزینه های خود برای
انتخابات پیش رو مشکل دارند .البته شاید اصالح طلبان برای
حمایت از روحانی خود را آماده کرده باشند ولی برای احتمال
هر گونه رخداد باید هوشیاری الزم را داشته باشند و گزینه
ای را همراه روحانی به میدان بفرستند تا اگر اتفاقاتی مانع
از حضور روحانی در انتخابات شد ،دستشان تهی از کاندیدا
نماند .اما بر خالف اصالح طلبان ،اصولگرایان که زخمی دو
انتخاباتگذشتههستند...
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پیام تسلیت

جنابآقایدکترعلیخلیفهشوشتری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت
عرض نموده ،برای آن عزیز سفرکرده علو درجات اخروی و برای سایر بازماندگان
صبر و اجر مسئلت داریم.
حیدرضیغمیوخانواده
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اخبار
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سرمقاله
چهارمحوراصلی
در سیاست های کلی انتخابات

وزارت کشور ،با سرعت و دقت در حال برنامه ریزی
برای بررسی شیوه های تحقق تمام عیار بندهای  18گانهدر
نصوص قانونی مانند الیحه پیشنهادی نظام جامع انتخابات و سیدسلمانسامانی*
همینطور رویه های عملی و اجرایی انتخابات است.
سیاستهای کلّی انتخابات طی روزهای اخیر از سوی رهبر معظم انقالب ،ابالغ شد .مرور
سیاست های ابالغی در چارچوب کلی رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب اسالمی در این
عرصه ،مؤید برخی مشخصه ها و آثار اساسی مترتّب بر آن است که به اختصاردر این مجال
کوتاه به برخی از مهمترین آن می پردازم؛
نخست؛ ابالغ این سیاستهای کلّی ،در چارچوب اصل  110قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،ظرفیت ذاتی و البته وسیع نظام جمهوری اسالمی برای بازاندیشی و بازسازی
قوانین موجوددر جهت تطابق با شرایط جدید و ارتقاء کارآیی مجموعه مقررات و سازوکارها
را نشان می دهد .به طور مشخص در عرصه انتخابات؛ سیاستهای ابالغ شده ،خالء های
اصلی موجوددر قوانین و رفتارهای انتخاباتی را بهدقت تعیین کرده است ودر نتیجه تالش
در تحقق عملی این سیاستها از جمله پیش بینی مؤثر لوازم اجرائی آن با اصالح و تکمیل
نصوص قانونی و همینطور رویه های عملی باعث ایجاد انگیزه بیشتردر نخبگان و نهادهای
سیاسی برای تحرک انتخاباتی و کارآئی افزون تر سازوکارهای اجرائی انتخابات خواهد شد.
دوم آنکه؛ وقتی با تأمل به کلیت و اجزاء بندهای هجده گانه ابالغی می نگریم؛  4محور
«قانون پایه»« ،شایسته ساالر» و «عدالت
اصلی؛درک ودریافت می شود؛ «انتخابات پویا»،
ْ
محور» .بر این اساس می توان دغدغه های محوری رهبر معظم انقالب در زمینه انتخابات
را در چهار محور یادشده دسته بندی و تبیین کرد.
سوم آنکه؛ سیاستهای کلّی انتخابات ،جغرافیای فکری و رفتاری نخبگان و نهادهای
سیاسی را توسعه می دهد و از این پس سیاستهای کلّی مزبور را باید مهمترین چارچوب،
حریم و راهنمای عمل نخبگان و نهادهای مرتبط با امر انتخابات برای بازنگری و اصالح
منظومه قوانین انتخاباتی و فراتر از آن ،رفتارهای انتخاباتی افراد ،گروهها ،احزاب و نهادهای
حاکمیتیتلقیکرد.
چهارم آنکه؛ عینیت بخشیدن به بندهای هجده گانه ،یک پیش شرط مهم دارد و آن،
اصالح فرایندها و ساختارهای انتخاباتی با رویکردی جدید است چراکه برخی از مفاهیم
و بندهای مندرجدر سیاستهای کلی انتخابات ،نیازمند قوانین مکمل جدید است؛ برخی
دیگر از این بندها مستلزم بازسازی قوانین پیشین خواهد بود و برخی دیگر از قوانین موجود
انتخاباتی نیز نیازمند ارائه تفاسیری تازه و متناسب با سیاستهای ابالغی و بندهای هجده
گانه آن است .با تالش در این سه حوزه ،می توانیم تحقق این سیاستهای کلّی را به نحو
شایستهوبایستهتضمینکنیم.
بر این اساس؛ وزارت کشور ،با سرعت و دقت در حال برنامه ریزی برای بررسی شیوه
های تحقق تمام عیار بندهای هجده گانهدر نصوص قانونی مانند الیحه پیشنهادی نظام
جامع انتخابات و همینطور رویه های عملی و اجرائی انتخابات است .طبیعتاً با این رویکرد و
با در دستور کار قرار دادن این سیاستها و به تبع آن ،با بررسی حوزه های ترمیم و بازسازی
نظام قوانین و رفتارهای انتخاباتی ،می توان گام های بلندیدر جهت کاهش آسیب پذیری
روندهای انتخاباتی برداشت و به این ترتیب ،در جهت ارتقاء کارآمدی نظام انتخاباتی و
افزایش نشاط ،رقابت پذیری ،شایسته گزینی و ارتقاء کیفی نخبگان منتخبدر جمهوری
اسالمی ایران حرکت کرد.
اصوالً موفقیت در این روند ،با سامان دهی منظم و بسیج ظرفیت نخبگان و همه
نهادهایدخیلدر امر انتخابات ممکن است و وزارت کشوردر این راستا ،با تشکیل کمیته
های کاری مشترک با نخبگان و نیز نهادهای حاکمیتی در پی سرعت بخشیدن به روند
مزبور است.
* قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها

یادداشت
سیاستفاقدقلبنیست

شرایط فعلی ایران ،مستلزم حرکت به سوی آشتی ملی
است .تندروی های تخریبی ،انحصارگری و قطبی کردن
کشور ،سم مهلک پیشرفت ایران است .تحوالت اخیر
پیرامونی کشور ،ایران را درشرایطی بس حساس و ویژه قرار کمالالدینپیرموذن*
داده است ،بدون تردید حذف عامل بداخالقی های سیاسی
درانتخابات ریاست جمهوری پیش روی توسط رهبری نظام ،زمینه را برای تقویت موثر
انسجام داخلی و اشتی ملی بمنظور افزایش بیش از پیش وحدت واقتدارملی ،درجهت
تامین منافع کیان و نظام فراهم اورده است .پرواضح است همگان خاصه فعالین سیاسی
کشوربا سلیقه های مختلف ،بایستی از این فرصت مغتنم ،بمنظورخدمت به مردم که
آنرا فریضه ای الهی وملی می دانند ،باهمدلی بیشتر ،استفاده کافی ووافی بعمل اورند.
مسولیت سنگین اجتماعی وسیاسی همگان ،تالش مجدانه جهت رهایی کشور ازبیماری
تاریخی ،توسعه نیافتگی بابهره گیری کامل ازفرصت طالیی پسابرجام است .واپس گرایی
درعرصه فرهنگ وموسیقی واستمراردام گستریها برای صاحب منصباندلسوز وهمچنین
اسیبرسانیبهمنابعانسانیرشیدکشورباچاشنیاتهامواهیجناحی،مذموموظلمبهایران
رشیداسالمی است .درهیاهویدعوایمان صدای مردم شنیده نمی شود وتوسعه ومطالبات
واقعی ایرانیان فراموش می شود .مردم خسته از دعواهای سیاسی بی حاصل وبرخوردهای
رادیکالی ،به آرامش خیال نیازدارند .تخریب وتخطیه هیچ کس در زمره سیاست رحمانی
علوی نیست وبقول موال علی :همه ما عزت خوبش را،در ذلتدیگران نبینیم .ایران اسالمی
اینده مشترک همه ماست ،بی تردید بخشیدن کسی که به تو بد کرده  ،تغییرگذشته
نیست ،تغییر اینده است.
* نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی

اخبــار

پاسخ نوه گرامی امام به شبهه آفرینی یک خطیب دینی؛

مرتضیاشراقی:کینههاىمتحجرین
شخص امام را هدف گرفته است

حلیت شطرنج
نوه گرامی امام به شبهه آفرینی یک خطیب دینی در خصوص فتوای ّ
توسط امام راحل پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران ،حجت االسالم و المسلمین مرتضی
اشراقی نوشت:در شب هاى سوگوارى که به عزاى سید شهیداندر حرم امام خمینى (ره)
نشسته بودم _همان جایى که صدا و سیما هر جاى عالم را نشان داد جز آنجا را _ ،در خبر
ها خواندم و خواندید که یکى از خطبا در سخنانى گفته است که امام را مجبور کردند که
به حلیت شطرنج فتوىدهند .چند روزى نیز منتظر ماندم تا شاید تکذیبیه اى از سوى آن
خطیب صادر شود که نشد .اگر نبود ارزش امام عزیز ما ،مى گذاشتم این سخن در ال به
الى حرف هاى روزانه فراموش شود .اما آثارى که بر این سخن ممکن است بار شود همه
را باید بر آن دارد که این سخن باطل را رد کنند .حقیقت امر آن است که در بهترین فرض
باید بگوییم گوینده این سخن ،امام را نشناخته است .واقعا آیا این آقاى خطیب چنان امامى
را شناخته و معرفى مى کند که آنچه را واقعا حرام خدا مى داند ،به دلیل فشار ها حالل
کند؟ به نظرم این گوینده هر چقدر هم امام نشناس تصور شود نمى تواند تا این اندازه از
فهم حقیقت تهى باشد .کینه هاى متحجرین از امام سال هاست به گونه هاى مختلف رخ
نموده است و اول یاران امام را و بعد فرزندان امام را و اکنون شخص امام را هدف گرفته
است .بگذریم کهدر همینداستان شطرنج ،جمع بسیارى از مراجع فعلى هم قائل به حلیت
هستند ،پس البد از منظر این آقا ،آنها هم به خاطر فشار ،حرام خدا را حالل کرده اند.
نکته آخر هم اینکه جالب است بدانید که امام در بیان فتواى حلیت شطرنج استدالل
فقهى کاملى بیان داشته اند که اینجا محل طرح آن نیست ،با این حساب حتماً فشار
آورندگان ،فقیه بوده اند!!! بعضى وقت ها آدمى نمى داند نام برخى حرف را چه بگذارد؛
جهالت و نادانى یا کینه ودشمنى.
سرداردهقان:

توان ساخت صفر تا صد صنعت ریلی را داریم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از آمادگی وزارتخانه متبوعش برای ساخت و
تأمین صفر تا صد نیازهای صنعت ریلی کشور خبرداد.
سردار حسیندهقاندر مراسم امضای تفاهمنامه «تامین تجهیزات حفاظتی و اطفای
حریق مورد نیاز برای حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی کشور» با استفاده از ظرفیت
صنایعدفاعی گفت :حاضریم برنامه توسعه راهآهن کشور را با بهترین کیفیت و استاندارد
زمانیدنیا اجرا کنیم.
وی افزود :وزارت دفاع حاضر است برنامه توسعه راهآهن کشور را اجرایی کرده و در این
مسیر کار را با کیفیت و زمانبندی استانداردی که در همه جای دنیا وجود دارد ،پیش ببرد.
سرداردهان گفت :وزارتدفاع صفر تا صد صنعت ریلی کشور را پشتیبانی خواهد کرد و
ظرفیت تولید واگن این وزارتخانهدر سال هزاردستگاه است ضمن اینکه تجهیزات کنترل،
سوزنبانی و سیگنالینگ را نیز تولید خواهیم کرد.
وی تصریح کرد :وزارت دفاع قادر است دوربینهای پیشرفته سیستمهای ارتباطی و
ناوبری را به طور کامل تأمین کرده و ناوگان بالگردی کشور را نیز در هر کالسی تأمین و
تجهیزات مورد نیاز آن را تولید کند.
وزیر دفاع با بیان اینکه توانایی تأمین ناوگان هواپیمایی سبک تا ظرفیت  50نفر را هم
داریم تاکید کرد :از این پس نباید نگاه ما به دیگران به نحوی باشد که به ما کمک کنند
و عالوه بر اینکه پول دریافت میکنند ،ناز کرده و بر سر ما منت بگذارند و هر کجا هم که
خودشان خواستند ما را به تسلیم بکشانند.
سردار دهقان خاطرنشان کرد :اکنون حاضریم برنامه توسعه راهآهن کشور را با ساز و کار
مد نظر سازمان برنامه و بودجه اجرا کنیم.

اخبــار

پایتان را از حوزه سالمت بیرون بکشید

هشداروزیربهداشتبهقدرتطلبان

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :سیاسیون و افرادی که
قدرت از همه چپز برایشان مهمتر است،
پایشان را از حوزه سالمت بیرون بکشند.
سید حسن هاشمی روز یکشنبه
در مراسم روز جهانی غذا ( 16اکتبر)
و مراسم اعطای نشان ایمنی سالمت
با توجه به اخباری که در روزهای اخیر
درباره روغن پالم منتشر شده است،
افزود :غذای روح از غذای جسم مهمتر
است اما ما در جامعه ای زندگی می
کنیم که اخبار دروغ و کذب در آن زیاده
شده است و این اخبار دروغ جامعه را
دچار تردید می کند.
طی روزهای گذشته برخی رسانه ها،
سخنان وزیر بهداشت درباره روغن پالم
را که دو سال پیش درباره افزودن این
روغن در لبنیات مطرح شده بود ،در مقابل سخنان رئیس
جمهوریدر مالزی که ورود هیئتی کارشناسی از مالزی برای
ارائه توضیحاتی درباره این روغن را خواستار شده بود ،قرار
دادند .وی ادامه داد :خدا شاهد است که شمر ،هم نماز می
خواند و هم قرآن را از حفظ بود اما قدرت چیزی است که
باعث شد نادرشاه چشم .فرزند خود را درآورد .وزیر بهداشت
خطاب به خاطیان گفت :حیا کنید .من تعجب می کنم که
چرا قوه قضاییه با این افراد که دروغ پراکنی می کنند ،برخورد
نمی کند و چرا وارد عمل نمی شود .هاشمی تاکید کرد:
اگر من دچار خطا شوم اولین نفری هستم که در همان روز
محاکمه می شوم اما برخی افراد هستند که وقتی این تریبون
لعنتی بهدستشان می افتد هر چهدلشان بخواهد می گویند
حتی در خصوص مذاکرات هسته ای و برجام هم اظهار نطر
می کنند و اذعان می کنند که برخی از مذاکره کنندگان
دچار خیانت شده اند .وی اضافه کرد :ما انقالب اسالمی را
راحت بهدست نیاورده ایم و کسانی که علیه انقالب اسالمی
فعالیت و کارشکنی کرده اند ،کاری برای انقالب انجام نداده
اند .وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در کشور شاخص داریم

ولی فقیه داریم و دولت داریم گفت :بارها از امام (ره) و مقام
معظم رهبری شنیده ایم که تضعیف دولت تضعیف نظام
است باید سخنان کسانی که تهمت می زنند و اگر هم وابسته
به هر نهادی باشند بررسی شود.
سرانه مصرف شکر در ایران
باالتر از سرانه جهانی است
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش گفت :آمار
جهانی نشان می دهد سرانه مصرف شکر در ایران طی
 10سال گذشته حدود  26.9بوده اما در  10سال گذشته
رشد افزاینده ای داشته و حداقل  3کیلوگرم بیشتر از سرانه
جهانی است .وی با بیان اینکه مواد غذایی ناسالم و نادرست
ضررهای بزرگی به سالمت ،اقتصاد و جامعه وارد می کنند،
افزود :اشاعه فرهنگ تولید غذای سالم و امنیت غذایی یعنی
دسترسی آحاد جامعه به غذای ایمن و سالم از ارکان توسعه
عدالت محور بوده و سرلوحه کار دولت است .هاشمی با بیان
اینکه تا سال  75 ،1399درصد مرگ و میرها بر اثر بیماری
های مزمن به تغذیه مربوط است ،تصریح کرد :در بیماری
های چاقی ،دیابت و قلب و عروق که بشر امروز از آنها رنج

عباسعراقچی:

می برد ،به دلیل مصرف نادرست مواد
غذایی است که بخش اعظم این مرگ و
میرها در کشورهای توسعه نیافته اتفاق
می افتد .وی با اشاره به  5عامل خطر
که جان ایرانیان را تهدید می کند ،گفت:
رژیم غذایی ،فشار خون با حدود 10
میلیون نفر مبتال ،چاقی  9میلیون نفر،
کم تحرکی  18میلیون نفر و دیابت5 ،
عاملیهستندکهسالمتجامعهراتهدید
می کنند .وزیر بهداشت گفت :سرانه
مصرف شکر هم اکنون در ایران حدود
 30کیلوگرم است که آمار جهانی نشان
می دهد سرانه مصرف در ایران  10سال
پیش تر حدود  26.9بوده اما در  10سال
گذشته رشد افزاینده ای داشته و حداقل
 3کیلوگرمبیشتر از سرانه جهانی است.

باالترینمصرفکنندهنان
دردنیاهستیم
وی با بیان اینکه در مصرف نان باالترین مصرف کننده
در دنیا هستیم ،افزود :حدود  10درصد کودکان در کشور
به سوء تغذیه مبتال هستند اما با این وجود ملت پرخوری
هستیم و باید در میزان کالری دریافتی و افزایش تحرک که
امری ضروری در سالمتی همه رده های سنی است بیشتر
مراقبت کنیم .وزیر بهداشت با بیان اینکه به رغم شعارهایی
که دادیم هنوز بیشتر روغن کشور ما وارداتی است گفت:
سرانه روغن در کشور حدود  17.5کیلوگرم بوده در حالی
که سرانه جهانی حدود  12.5کیلوگرم است ،این موضوع
زمانی که در مورد شیوه مصرف بررسی می شود بیشتر با
سایر کشورها اختالف داریم .وی ادامه داد 1.5 :میلیون دالر
برای واردات روغن هزینه می شود در سال  2005دهمین
کشور وارد کننده روغن بودیم .در مورد روغن پالم قبل از
دولت یازدهم سال  91و  92واردات حدود  750هزار تن
بود و در بعضی از لبنیات روغن پالم که بسیار مضر است
استفاده می شد.

سخنگویشوراینگهبان:

رهبر انقالب راه برگزاری انتخابات بهتر را باز کردند

سخنگوی شورای نگهبان ،اقدام رهبر
معظم انقالب در ابالغ سیاست های کلی
انتخابات را رافع بسیاری از مشکالت حوزه
تقنین و چشم انداز روشن برای اجرای بهتر
انتخاباتدر آیندهدانست.
عباسعلی کدخدایی ،با اشاره به تدوین
سیاست های کلی انتخابات افزود :کاستی
های بسیاری در قوانین و مقررات انتخابات
داشتیم که سبب مشکالتی برای دستگاه
های اجرایی و نظارتی مردم و داوطلبان
می شد .وی افزود :احکام رهبر معظم
انقالب در خصوص تدوین سیاست های
کلی و دستوری که سال ها قبل به مجمع
تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پیش
نویس سیاست های انتخابات دادند ،حاکی
از اهمیت این مسئله و توجه معظم له به
مشکالتانتخاباتبود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت :بر
این اساس مجمع این کار را در سال های
گذشته انجام داد و در نهایت نظر مشورتی
خود را به مقام معظم رهبری تقدیم کرد.
وی افزود :معظم له نیز با توجه به جمیع
شرایط و وضعی که با آن مواجه بودیم،
سیاست های کلی را بسیار خردمندانه
ابالغ فرمودند که این سیاست ها می تواند
بسیاری مشکالت ما را در حوزه انتخابات به
ویژهدر زمینه تقنین رفع کند.
کدخدایی ،سیاست های ابالغی کلی
انتخابات را چشم انداز روشن برای آینده

کشورمان دانست و گفت :بندهای  18گانه
این سیاست ها در حوزه بررسی صالحیت
نامزدهای انتخابات ،تسهیل وظایفدستگاه
های مجری و ناظر ،فرهنگ سازی و فعالیت
احزاب و حرکت به سمت اجرای عدالت
انتخاباتی را فراهم می کند .سخنگوی
شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد :با تدوین
قوانین مناسب در مجلس شورای اسالمی
این اهداف تحقق یابد و در انتخابات آینده
شاهد کاستی های گذشته نباشیم.
وی درباره تاثیر سیاست های کلی
انتخابات در رفع ابهامات مرتبط با قوانین
انتخابات گفت :طبعا آنچه رهبر معظم
انقالب ابالغ کردند ،بسیار راهگشاست و
معظم له راه را برای اجرای بهتر انتخابات در
آینده کشور باز کردند.
کدخدایی افزود :از این پس به عهده
دستگاه های مختلف اعم از دولت ،مجلس
شورای اسالمی و شورای نگهبان است که
بتوانند با استفاده از این سیاست ها قوانین و
مقرراتی را وضع کنند که رافع کاستی های
گذشته باشد .سخنگوی شورای نگهبان
اضافه کرد :این سیاست ها همچنین می
تواند فرهنگ انتخاباتی کشورمان را ارتقا
دهد و ما رادر جایگاه منطقی باال قراردهد و
متناسب با جایگاه باالی کشوردر حوزه های
مختلف،در عرصه انتخابات نیز بیش از پیش
می توانیم ارتقا یابیم.
وی گفت :البته انتخابات همواره یکی

از افتخارات کشورمان بوده و هست اما این
سبب نمی شود که چشممان را بر کاستی
ها و نواقص ببندیم  .کدخدایی تاکید کرد:
همانطور کهدر سیاست های کلی انتخابات
درج شده است شورای نگهبان به ویژه در
حوزه انتخابات ریاست جمهوری و ویژگی
های واجدان شرایطداوطلبان این انتخابات،
تکالیفی بر عهده دارد که باید در این زمینه
هر چه سریع تر اقدام کنیم .وی گفت :باید
این شرایط را طبق اصل  115قانون اساسی
به طور شفاف ،روشن و اجرایی تدوین و
اطالع رسانی کنیم که طبعاً این وظایف را
انجام خواهیم داد و نتایج آن را به زودی به
مردم اعالم خواهیم کرد.
کدخدایی تاکید کرد :در بخش هایی
نیز مجلس شورای اسالمی باید وارد شود
و قوانین مناسب و منطبق با این سیاست
ها را تدوین کند که طبعا این انتظار وجود
دارد که مجلس هر چه سریع تر در این باره
اقدام کند .سخنگوی شورای نگهبان ابراز
امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه
ها اعم از دولت ،مجلس شورای اسالمی،
شورای نگهبان و دیگر دستگاه های ذی
ربط بتوانیم با الهام از این سیاست ها هم
قوانین انتخاباتی پیشرفته ای را تنظیم و هم
در اجرای انتخابات نقش بهتری ایفا کنیم.
وی درباره برنامه شورای نگهبان برای
تدوینشاخصهایالزمبهمنظورتشخیص
رجل سیاسی و رفع ابهام در این باره گفت:

اکنون نمی توانم نظری را از جانب شورای
نگهبان در این باره اعالم کنم اما آنچه قابل
اعالم است این شورا هر چه زودتر در این
زمینه دست به کار خواهد شد.
کدخدایی گفت :البته قبال بررسی هایی
انجام داده ،برای تبیین شرایط اصل 115
قانون اساسی اقداماتی کرده ایم و مذاکراتی
در شورای نگهبان در این باره ثبت و ضبط
است اما اکنون که مکلف به تبیین روشن تر
این شرایط شده ایم طبعا باید موضوع را در
جلسات شورا بررسی و با نظر مساعد اعضا
آیین نامه ایدر این باره تنظیم کنیم.
سخنگویشوراینگهبانتعیینشاخص
های الزم درباره رجل سیاسی ـ مذهبی یا
شرایط مدیر و مدبر بودنداوطلبان انتخابات
را بخشی از مفاد اصل  115قانون اساسی
کمی
برشمرد که باید مالک ها و شاخص ها ّ
داشتهباشد.
وی افزود :تعیین این شاخص ها هم
برای ما و هم برایداوطلبانی کهدر انتخابات
نام نویسی می کنند معیارها را روشن می
کند تا با مشکل مواجه نشویم.
کدخداییدر پاسخ به این پرسش که آیا
قوانین الزم در چارچوب سیاست های کلی
انتخابات برای انتخابات سال  96آماده می
شود گفت :با توجه به مطالعاتی که پیشتردر
شورای نگهبانداشته ایم ،می توانیم تکلیف
خود را در خصوص این بند از ابالغیه رهبر
معظم انقالبدر این فرصت انجامدهیم.

مطهری خبر داد:

افزایش احتمال ورود خالقی به مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت که مصوبه
نمایندگان در مورد استفساریه قانون انتخابات مجلس
احتماال زمینه ورود مینو خالقی را به مجلس فراهم
میکند.
علی مطهری اشاره به تصویب استفساریه قانون
انتخابات مجلس مبنی بر اینکه شورای نگهبان نمیتواند
پس از اعالم صحت انتخابات ،صالحیت منتخب را رد کند،
اظهار کرد :پیش از این شورای نگهبان به مصوبه مجلس
ایراد گرفته بود و گفته بود در قسمتی از آن ابهام وجود
دارد که آن ابهام برطرف شد .همچنین شورای نگهبان در
بخشدیگری گفته بود این مصوبه برخالف اصل 99قانون
اساسی و تفسیر آن است.
وی افزود :کمیسیون شوراها در بررسی مجدد این
استفساریه که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود این

دو ایراد را رفع کرد؛ هم رفع ابهام شد و هم اضافه شد که
با توجه به قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب
 78که در آن تصریح شده هر رد صالحیتی باید فرصت
اعتراض داوطلب و پاسخ شورای نگهبان را داشته باشد،
شورای نگهبان میتواند درباره صحت انتخابات یک حوزه
اظهار نظر کند و طبیعتا بعد از انتخاب یک کاندیدا به وسیله
مردم امکان رد صالحیت وجود ندارد و اگر مدرک جدیدی
هم پیدا شده باشد ،طبق ماده  30قانون آئین نامه داخلی
باید به مجلس ارسال شود تا در زمان بررسی اعتبارنامهها
به آن رسیدگی شود.
مطهری با تاکید بر اینکه اصالحات اعمال شده در این
استفساریه با حضور نماینده شورای نگهباندر کمیسیون
شوراها انجام شده تاکید کرد :این احتمال وجود دارد که
مصوبه امروز مجلس به تایید شورای نگهبان برسد اما اگر

شورای نگهبان هم این مصوبه را رد کند قاعدتا مجلس
بر نظر خود اصرار میکند و مصوبه به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
نائب رئیس مجلس درباره اینکه آیا با تصویب این
استفساریه زمینه ورود مینو خالقی به مجلس فراهم می
شود یا خیر؟ گفت :البته این مصوبه ناظر به آینده است
و صرفا به خاطر موضوع خانم خالقی نیست ولی احتماال
مشکل ایشان را هم حل میکند.
وی در پایان اضافه کرد :حقوقدانان میگویند همیشه
استفساریه عطف به ماسبق میشود زیرا قانونگذاری جدید
نیست بلکه همان قانون قبلی است و فقط برداشت جدیدی
از آن صورت میگیرد لذا این مصوبه هم به طور خودکار
عطف به ماسبق می شود و احتماال زمینه ورود خانم خالقی
به مجلس را فراهم میکند.

قائم مقام وزیر کشور:

سیاست های کلی انتخابات نگرانی های گذشته را مرتفع می کند

قائم مقام وزیر کشور گفت :با ابالغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقالب
اسالمی تمام دغدغه ها و نگرانی هایی که در طی سال های گذشته در مورد انتخابات وجود
داشت ،برطرف می شود.
محمد حسین مقیمی افزود :در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند باالدستی
تقریبا به همه مسایل مربوط به انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران با رعایت حقوق
مردم ،حقوق داوطلبان ،حقوق برگزار کنندگان و ناظران در انتخابات توجه شده است .وی با
بیان این که باید قانون جامعیداشته باشیم که بتواند پاسخگوی هر چهار انتخابات باشد ،ادامه
داد :متناسب با این سیاست های ابالغی باید الیحه ای را تهیه و به مجلس بفرستیم .قائم مقام
وزیر کشور یادآور شد :وزارت کشور در این زمینه پیش نویس الیحه ای را تهیه و به دولت
ارسال کرده است که پس از بررسیدر هیاتدولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود.
مقیمی همچنین گفت :عدالت انتخاباتی را باید ایجاد کنیم تا همه کسانی که صالحیت
الزم برای ورود به عرصه انتخابات را دارند ،نام نویسی کنند .وی تاکید کرد :ازسوی دیگر
در ارتباط با بررسی صالحیت ها باید شاخص ها تعریف شود که براساس چه شاخص ها
صالحیت ها رسیدگی می شود .وی همچنین به موضوع تبلیغات نامزدهای انتخابات اشاره

کرد و اظهارداشت :شرایطی باید به وجود آید که همه بتوانند به طور مساوی از امکانات بهره
مند شوند و از سویی مردم نیزدر انتخابات شناخت کافی نسبت بهداوطلبان پیدا کنند که به
انتخاب آن ها کمک کند .قائم مقام وزیر کشور گفت :همچنین تبلیغات باید به گونه ای انجام
شود که حضور حداکثری مردم را در پای صندوق های رای داشته باشد .مقیمی افزود :باید
مشخص شود کهداوطلباندر بحث هزینه های انتخاباتی چقدر مجاز هستند ،هزینه کنند
و این منابع باید از چه محل هایی تامین شود .وی با تاکید بر این که در انتخابات باید همه
نامزدها به طور عادالنه از امکانات بهره بگیرند ،تصریح کرد :در بحث رعایت حقوق مردم اگر
مواردی به رد صالحیت منجر می شود شورای نگهبان باید در صورتی که داوطلب بخواهد
به صورت کتبی دالیل رد آن را ارایه دهد .قائم مقام وزیر کشور همچنین گفت :از طرف
دیگر داوطلبان و نمایندگان آنان باید بتوانند در تمام مراحل انتخابات حضور داشته باشند.
مقیمی افزود :احزاب ،گروه ها و تشکل های سیاسی نیز باید بتوانند قانونمند وارد فعالیت های
انتخاباتی شوند .وی یادآور شد:در گذشته شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی صالحیت
ها نداشت امادر حال حاضردر سیاست های کلی انتخابات آمده است که فرصت کافی باید به
شورای نگهبان داده شود تا بتواند زمان الزم را برای بررسی صالحیت داشته باشد.

جابریانصاری:

آتشبس در سوریه محور اصلی مذاکرات بود

معاون وزیر امور خارجه ایران گفت
که دوسوم نشست یک روزه «لوزان» به
موضوعات امنیتی و آتشبس در سوریه
اختصاصداشت.
حسین جابری انصاری ،معاون عربی
و آفریقای وزیر امور خارجه که به همراه
محمدجواد ظریف در نشست یک روزه
«لوزان» حضور داشت ،شنبه شب پس از
پایان این نشست بینالمللی با بیان این که
دو سوم زمان نشست لوزان به موضوعات
امنیتی و آتشبس اختصاص داشت ،افزود:
در گفتوگوها به طور مشخص درباره
آتشبس و آتشبس اخیر که بین آمریکا و
روسیه بر سر آن توافق شده و برهم خوردن
آتشبس و عوامل اصلی برهم خوردن آن
یعنی تفکیک بین گروههای تروریستی به
ویژه النصره وداعش از سایر گروههای سوری

پرداخته شد .او ادامه داد :درباره روشهای
جدا کردن این گروهها و مالکهای مورد
نظردر این رابطه و زمانبندیهای مرتبط با
این بحث به طور مفصل گفتوگو شد.
جابری انصاری با بیان این که بخش
دیگری از گفتوگوها در نشست لوزان به
مساله انسانی و فوریتهای امدادرسانی
در حلب و دیگر مناطق سوریه اختصاص
داشت ،افزود :در ارتباط با این موضوع و
آتشبس و سازوکارهای مرتبط که به چه
نحوی جدول زمانبندی مشخص شود
تا آتشبس برقرار شود و همچنین تسریع
ارسال کمکهای انسانی هم بحث شد.
وی در ادامه مصاحبه با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما در لوزان سوییس،
محور بعدی گفتوگوها را بعد سیاسی
بحران سوریه و این که آینده این کشور

چگونه خواهد بود اعالم کرد و گفت :در این
موضوع بحثهای کمتری صورت گرفت اما
توافق کلی این بود که در اسرع وقت این
گفتوگو بین طرفها ادامه یابد .به گزارش
ایسنا ،در نشست بینالمللی سوریه که روز
گذشته در لوزان سوییس به مدت چهار
ساعت و نیم برگزار شد ،عالوه بر محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران ،وزیران خارجه روسیه ،آمریکا،
ترکیه ،عربستان ،قطر ،عراق ،مصر و اردن
و استفاندیمیستورا نماینده ویژهدبیرکل
سازمان ملل در امور سوریه حضور داشتند.
این نشست به صورت بسته بوده و بدون
حضور خبرنگاران برگزار شد .سرگئی
الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه در پایان
این نشست گفت :شرکتکنندگان در این
نشست توافق کردند که دیدارهای آتی در

خصوص سوریه در اسرع وقت انجام شود.
مولود چاووشاغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه
نیز پس از پایان مذاکرات لوزان در خصوص
سوریه ،خواستار آن شد که معارضان سوری
از جبهة النصره جدا شوند .در حالی که
هیأت عربستان در مذاکرات لوزان اعالم
کرد که توافقی در این مذاکرات حاصل
نشده است ،نمایندگان ترکیه گفتهاند ،آنکارا
پیشنهادهاییدر خصوص آتشبس و ارسال
کمکهای انساندوستانه ارائه کرده است.
جان کری ،وزیر خارجه آمریکا نیز در مورد
این نشست گفت :مذاکرات تا حدی صریح
بوده که در لحظاتی به تنش بین برخی
طرفها منجر شده است .او خاطرنشان کرد،
شرکتکنندگاندر نشست لوزان ازدوشنبه
به بعد تماسها برای بحثدر مورد گامهای
بعدی را ادامه خواهند داد.

آمریکاموظفاستمانعتصویب
تحریم جدید هستهای علیه ایران شود

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت :طبق برجامدولت آمریکا موظف است که اجازه
ندهد هیچ تحریم جدید هستهای علیه ایران برقرار شود یا تحریم های قبلی تحت عناوین
و بهانه های جدید بخواهد برگردد.
سید عباس عراقچیدر گفتوگو با خانه ملت،در خصوص تاخیردر تحویل هواپیماهای
ایرباس و بوئینگ به ایران ،اظهارداشت :تاخیری کهدر زمینه تحویل هواپیماها وجوددارد
به مذاکراتی که بین ایران ایر و ایرباس و بوئینگ در جریان است مربوط میشود که این
مذاکرات هنوز به سرانجام نرسیده است.
معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه همزمان هم ایرباس و
هم بوئینگ از وزارت خزانه داری آمریکا درخواست مجوز فروش این هواپیماها را به ایران
کرده بودند ،بیان کرد :طبق برجام دولت آمریکا موظف است که این مجوز ها را بدهد چون
بخشی از تحریمهای اولیه است.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه مشکل عمده تاخیر در صدور این
مجوزها بود که صادر شده است ،ادامه داد :تحویل هواپیماها به ایران منوط به این است که
مذاکراتدوجانبه بین ایران ایر و ایرباس و بوئینگ هم به سرانجام برسد.
عراقچی با بیان اینکه مذاکرات این موضوع مفصل و پیچیده است که ابعاد متعدد فنی و
حقوقی رادر بر میگیرد کهدر حال اجرا است ،متذکر شد:دوستان مادر هواپیمایی امیدوار
هستند که اولین هواپیماها به ایران وارد شود.
ویدر پاسخ به این سوال که مصوبات مجلس نمایندگان آمریکا تا قبل از امضای رئیس
جمهور ،آیا نقض برجام محسوب میشود یا خیر ،پاسخ داد :نه اینها زمانی که بخواهد
اجرائی شود نقض برجام محسوب خواهد شد.
معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه طبق برجام رئیس
جمهور آمریکا متعهد است که جلوی چنین مصوباتی را بگیرد ،گفت :اگر تحریم جدید
هسته ای بخواهد علیه ایران برقرار شود ،رئیس جمهور آمریکا متعهد است که بر طبق
برجام آن ها را وتو کند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه تا االن موردی نداشتهایم که پیشنهاداتی
که نمایندگان کنگره ارائه می کنند به مرحله تصویب قانون برسد که رئیس جمهور بخواهد
وتو کند ،گفت :تاکنون این موضوعاتدر همان مراحل اولیه منتفی شدهاند یا همانجا گیر
کرده و هنوز به سرانجام نرسیده است.
عراقچی بیان کرد :طبق برجام دولت آمریکا موظف است که اجازه ندهد هیچ تحریم
جدید هستهای علیه ایران برقرار شود یا تحریم های قبلی تحت عناوین و بهانه های جدید
بخواهدبرگردد.
رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسمطرحکرد

ضرورت برخورد با مافیای سهام عدالت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،با انتقاد از سرنوشت نامعلوم سهام عدالت ،گفت:
سهام عدالت با وضعیت فعلی خود بیشترین لطمه را به اقتصاد و مردم به عنوان سهام
داران وارد می کند.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی درگفت وگو با خانه ملت ،با انتقاد از سرنوشت نامعلوم
«سهام عدالت» ،گفت« :سهام عدالت» مجموعه ای رها شده در اقتصاد کشور بوده که نه
دولت نظارتی بر آن دارد و نه مردمی که سهام به آن ها واگذار شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه با بیان اینکه اداره
مافیایی مجموعه «سهام عدالت» مورد انتقاد است ،افزود« :سهام عدالت» با وضعیت فعلی
خود بیشترین لطمه را به اقتصاد و مردم به عنوان سهام داران وارد می کند.
این نماینده مردمدر مجلسدهم ،با تاکید بر اینکه پیشنهاد ما واگذاری «سهام عدالت»
به مردم است ،تصریح کرد :طرحیدر مجلس با همین محتوادو سال قبل تدوین شد که با
مخالفت دولت و اصرار آن برای ارسال الیحه در این خصوص مسکوت ماند.
وی با بیان اینکه بدقولی دولت در خصوص ارایه الیحه در بحث «سهام عدالت»
مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است ،گفت :طبق آخرین اخبار واصله متن الیحهدولتدر
خصوص تعیین تکلیف «سهام عدالت» و آزادسازی و واگذاری آن به مردم نهایی شده ولی
هماهنگی هایی نیاز است تا به این وسیله ابالغ شود.
پورابراهیمی داورانی ،ادامه داد :ما منتظر ارایه الیحه مذکور از سوی دولت هستیم تا به
این وسیله تعیین تکلیف «سهام عدالت» صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه باید سهم مردم و دولت هرکدام به تفکیک به آن ها واگذار شود ،گفت:
درصورتی کهدولتدر خصوص تعیین تکلیف «سهام عدالت» ورودی نداشته باشد؛ مجلس
با طرح تدوین شدهدر این رابطه به تعیین تکلیفدر این موضوع خواهد پرداخت.
این نماینده مردم درمجلس دهم ،ادامه داد :تحقیق و تفحص از «سهام عدالت» در
روزهای آخر مجلس نهم آماده شد؛ اما به دلیل ازدیاد گزارشات ،در دستور کار مجلس قرار
نگرفت ،با این حال در حال حاضر این گزارش آماده است.
وی با بیان اینکه لحاظ شده ترینداراییدولتدر حال حاضر سهام عدالت است ،تاکید
کرد :در حال حاضر ابهامات بسیاری در سهام عدالت وجود دارد که باید نسبت به رفع آن
ها اقدام شود.
سهم هر فرد از سهام عدالت یک میلیون و  500هزارتومان است
پورابراهیمی داورانی مطرح کرد :با ارایه الیحه ازسوی دولت درخصوص تعیین تکلیف
«سهام عدالت» مجلس هرچه سریع تر رسیدگی به آن رادردستورکار خود قرار خواهدداد.
وی با بیان اینکه برآورد این است که رقمی درحدود یک یا یک میلیون و  500هزار
تومان سهم هر نفر از «سهام عدالت» خواهد بود ،افزود« :سهام عدالت» برای خانواده هایی
که شرایط اقتصادی مناسبی ندارند ،می توانددارایی قابل قبولی باشد.
این نماینده مردم درمجلس دهم ،ادامه داد :با واگذاری «سهام عدالت» به مردم تعیین
تکلیف اساسیدر خصوص نحوه اداره این سهام صورت خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،یادآورشد :طرح نمایندگان در
خصوص «سهام عدالت» در دست تدوین بوده و با تاخیر دولت در ارایه الیحه در دستور
کار قرار خواهد گرفت.
الیاسحضرتی:

وزارت ارشاد منحل شود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در پیشنهادی خواستار انحالل وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی شد و گفت :هیچکس ازدبیرخانه ائمه جمعه ،سازماندفتر تبلیغات
اسالمی ،حوزههای علمیه ،صداوسیما و دیگر ارگانها بازخواست نمیکند و همه صرفاً
نسبت به عملکرد وزارت ارشاد انتقاد دارند.
الیاس حضرتی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به موضوع استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی،در پیشنهادی خواستار انحالل این وزارتخانه شد و گفت:درحالی که تنها۱۶درصد
از بودجه فرهنگی کشور در اختیار وزارت ارشاد است ،بزرگان و علما و زعما رسیدگی
به تمامی مسائل ،مصائب و مشکالت مربوط به فرهنگ و هنر را از این وزارتخانه طلب
میکنند.
او ادامه داد :پیشنهاد ما این است که این ۱۶درصد از بودجه کل نیز در اختیار دیگر
نهادها و ارگانهایی که بودجههایی بهمراتب بیشتر از وزارت ارشاد دریافت میکنند ،واگذار
شود و مسئولیت امور نیز با خودشان باشد.
عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه هنوز این پیشنهاد
بهصورت مکتوب مطرح نشده ،یادآور شد :تمامی وزرای فرهنگ و ارشاد در تمامی ادوار
همواره درگیر این مشکالت بودند و این مسئله ناشی از عدم تناسب بودجهریزی در بحث
فرهنگ و اختیارات است.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم خاطرنشان کرد :درحالی که بخش اعظم بودجه
فرهنگی در اختیار ارگانهای دیگر قرار میگیرد ،همه از وزارت ارشاد انتظار دارند و کسی
ازدبیرخانه ائمه جمعه ،سازماندفتر تبلیغات اسالمی ،حوزههای علمیه ،صداوسیما ودیگر
ارگانها بازخواست نمیکند و همه صرفاً نسبت به عملکرد وزارت ارشاد انتقاد دارند.
سخنگویارشدنیروهایمسلح:

منشأمشکالتمنطقهغربآسیا
آمریکااست

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با محکوم دانستن عملکرد
هیات حاکمه شیطانی ایاالت متحده گفت :منشأ همه مشکالت منطقه غرب آسیا ،ناشی
از سلطه گری آمریکا است.
سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه
ایاالت متحده طی مصاحبه با یکی از رسانه های غربی و ارائه توصیه های شیطانی به
ایران اذعان کرد :جنگ های خونین در عراق ،افغانستان ،سوریه ،یمن ،ادامه اشغالگری
صهیونیستهادر فلسطین ،جنگ رژیم بعثی صدام علیه جمهوری اسالمی ایران ،منازعات
لبنان ،بحرین و سایر حوادث و وقایعی که هر یک به گونه ای هزاران کشته و مجروح و
خرابی های پایان ناپذیر را به همراه آورده است تنها بخشی از عملکرد هیات حاکمه شیطانی
آمریکا در منطقه و فراتر از آن به شمار می آید.
وی افزود :حضور آمریکا در منطقه غده سرطانی بدخیمی است که تنها راه عالج آن
خارج نمودن این غده چرکین و اخراج آمریکا از منطقه می باشد.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه «عقده گشایی وزیر خارجه آمریکا در
مورد توان دفاعی جمهوری اسالمی ایران ،مشکل کاخ سفید را حل نمی کند» تصریح کرد:
چنانچه ایاالت متحده بخواهد از بن بست منطقه رهایی یابد تنها چاره آن است که با قبول
خطای راهبردی و پذیرش مسئولیت هزاران اقدام جنایتکارانه منطقه را ترک و ملتهای
حاضر در جنوب غرب آسیا را از شر طاغوت اعظم و شیطان بزرگ رهایی بخشد.
سردار جزایریدر پایان تأکید کرد:در ایران هیچکس به آمریکا اجازه نمیدهد بدعهدی
هایش را با مسائلدفاعی و منافع مقاومت گره بزند.

اقتصادی 3
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نعمت زاده:



طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

4,791,000

یکگرمطالی18

1,106,000

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

10,850,000

سکه  طرح قدیم

10,870,000

نیمسکه

5,500,000

عسکه
رب 

2,870,000

سکه یک گرمی

1,820,000

نام خودرو

قیمت   نمایندگی

 206تیپ 5

34,452,000

دنا با موتور EF7

44,300,000

پژو GLX 405

30,200,000

پژو SLX 405

32,900,000

پژو پارس ELX

40,800,000

پژو پارس سال

36,300,000

تندر E2 90

39,200,000

رانا LX

32,700,000

رانا TU5

33,300,000

سمند LXسال

30,700,000

سمندEF7

31,000,000

سورن ELX

36,100,000

رنوکپچر

111,000,000

رنوتندرپیکاپ

35,800,000

هایمااس.) S7( 7فولدندهای

75,000,000

سوزوکی ویتارا اتومات کالس8

138,000,000

نام خودرو

قیمت  نمایندگی

زوتی 300 z

57,000,000

سایپاEX151

16,800,000

سایپا( SE 111سفید)

21,300,000

دستورالعمل جدید معامله دالری تحول رو به جلوست

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :اگرچهدستورالعمل جدید وزارت
خزانهداری آمریکا همه مساله معاملهدالری ایران را حل نمی کند اما
به طور قطع یک تحول رو به جلوست.
محمدرضا نعمت زاده بعد از سفر رئیس جمهوری و هیات همراه
به جنوب شرق آسیا در گفت و گو با ایرنا یادآورشد :در مذاکراتی که
همکاران ما در وزارت امور خارجه با نمایندگان کشورها  5+1داشتند
به این جمع بندی رسیدند که بعضی از بانک های اروپایی بهانه جویی
می کنند که نمیدانیم با تحریم های آمریکا چگونه برخورد کنیم.
وی ادامه داد :توافق شد اگر دالر از طریق آمریکا به گردش درنیاید،
آنجا رسوب نکند و خارج از آمریکا باشد ،شرکت های آمریکایی خارج
از آمریکا نیز می توانند در بانک های غیرآمریکایی سپرده گذاری،
برداشت و حواله کنند.
وزارتخزانهداریآمریکاشانزدهممهرماه(هفتماکتبر)دستورالعمل
جدیدی منتشر کرد که به موجب آن «معامالت با ایران بر پایهدالر تا
زمانی که وارد نظام مالی آمریکا نشود آزاد خواهد بود ».این تصمیم را
دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا(اوفک)
اتخاذ کرد.
دستورالعمل جدید ،موجب لغو محدودیت های معامالت خارجی با
شرکت های ایرانی می شود کهدر کنترل افراد قرار گرفتهدر فهرست
تحریمهایآمریکاهستند.
وزیر صنعت تاکید کرد که این دستورالعمل می تواند تا حدی
مشکل ِچک را در زمینه دالر حل کند.
نعمت زاده بار دیگر تاکید کرد که این دستورالعمل «شرکت های
آمریکای غیرمستقردر آمریکا از طریق بانک های غیرآمریکایی» رادر
بر می گیرد.وی افزود :این دستور ،جزو توافق های  5+1نبود؛ گرچه
همه مساله دالر را حل نمی کند زیرا این موضوع بیشتر به تحریم
های اولیه مربوط است اما به طور قطع یک گام رو به جلوست.وزیر
صنعت ،سیستم بانکی را از ابزارهای ضروری توسعه تجارت بین المللی
دانست و گفت :به طور نمونه اگر می خواهیم تجارت خود را با برخی
کشورها همچون تایلند از 150میلیون به سه میلیارددالر برسانیم باید
جابجایی منابع مالی به طور مستقیم انجام شود.
جزییات موافقت نامه ایران و تایلند
به گزارش ایرنا ،در جریان سفر رییس جمهوری به تایلند ،موافقت
نامه ای به امضای وزیر صنعت ،معدن و تجارت رسید .نعمت زاده
درباره زمینه های این موافقت نامه گفت :پیرو توافقی که درنهمین
اجالس کمیسیون مشترک ایران و تایلند در بهمن ماه سال گذشته
انجام شد ،قرار بود توافق نامه برگزاری کمیته تجاری نیز تهیه و به
تایید برسد کهدر این سفر این کار انجام شد و به تصویب نهایی و امضا
رسید.وزیر صنعت افزود:در این قالب ،جزیی ترین مسائل روابط تجاری

دو کشور را بررسی می کنیم.
وی یادآورشد :نخستین اجالس آن در روز پایانی سفر رئیس
جمهوری ،بالفاصله بعد از امضا برگزار شد.
وی درباره تصمیم های این جلسه گفت :اکنون تجارت مشترک
ایران و تایلند در سطحی پایین ،یعنی حدود  400میلیون دالر
است که می خواهیم به حدود سه میلیارد دالر برسانیم.نعمت زاده
خاطرنشان ساخت :این مبلغ نیز در دو سه سال اخیر بدست آمده
اما دو کشور امیدوارند در مدت پنج سال و بلکه زودتر ،به هدفگذاری
مورد نظر برسانند.وزیر صنعت ،تشویق بخش های خصوصیدو کشور
برای برگزاری نمایشگاه های مشترک را از دیگر محورهای مذاکره در
جلسه کمیته تجاری بیان کرد و گفت :تابستان امسال هیات تجاری
از بازرگانان تایلندی به ایران آمدند و با همتایان خود دیدار کردند .قرار
است این رفت و آمد ها را بیشتر کنیم.
وی افزود :در مورد فوالد با یکی از شرکت ها دیداری داشتم و
تشویق کردمدر ایران جلسه هایی برای توسعه همکاری بگذاریم ،شاید
منجر به سرمایه گذاری مشترک شود.
نعمت زاده در ادامه به مهارت تایلند در تولید سنگ های قیمتی

و جواهرآالت اشاره کرد و گفت :توافق شد آخر سال جاری میالدی
هیاتی از تایلند به ایران بیایند تا جلسه هایی برای بررسی زمینه های
همکاریبرگزارکنیم.
ایران و تایلند شورای بازرگانی تشکیل می دهند
وزیر صنعت اضافه کرد :قرار شد یک دوره آموزشی توسط مرکز
آموزشی جواهرات تایلند در ایران برگزار کنیم تا فن جواهرسازی را
ارتقادهیم .وی همکاری اتاق های بازرگانیدو کشور را محوردیگر این
جلسه عنوان کرد و گفت :قرارشد دولت اتاق ها را به تشکیل جلسه
های تشویق کنند و شورای بازرگانی را میاندو کشور فعال کنیم.
نعمت زاده گفت :البته رییس اتاق ایران نیز کهدر هیات ایران حضور
داشت با همتای تایلندی خود جلسه ای برگزار کرد.
وی توافق برای مبادله محصوالت کشاورزی را از محورهایدیگر این
موافقت نامه ذکر کرد و افزود :تایلند میوه ها و محصوالت گرمسیری
دارد که ایران عالقه مند است بخشی از نیاز خود را از این طریق تامین
کند و آنها نیز به خشکبار و میوه های سردسیری نیاز دارند که ما
عرضه می کنیم.
وزیر صنعت گفت :درباره تامین بخشی از نیاز برنج ایران از طریق

تایلند نیز گفت وگو شد .این کشور پیش از این تا  700هزار تن برنج
به ما می فروخت که بدلیل تحریم متوقف شده است.
نعمت زاده اظهار داشت :بتازگی هیاتی از وزارت بهداشت از مزارع
برنج تایلند بازدید و از آن نمونه برداری کرده اند .گزارش این آزمایش
را به وزارتخانه های صنعت و جهاد کشاورزی می دهند.
وی افزود :که اگر این برنج ها مشکلی نداشته باشد ،متناسب با نیاز
کشور وارد می شود.
وزیر صنعتدر پاسخ به این پرسش که ذائقه ایرانی ها برنج تایلندی
را نمی پسندد ،گفت :اگر قرار بر واردات است ،باید برنجی مطابق با
سلیقه مردم ما باشد؛ تایلنددو نوع برنجدارد.
نعمت زاده اظهارداشت :در توافق ،به مبادله نفت و فرآورده های
نفتی نیز اشاره شده است .در گذشته تایلند از ما نفت خام می خرید
که اکنون متوقف شده است .امیدواریم دوباره برقرار شود .آنها فرآورده
های نفتی را از سایر کشورها می خرند که ما می توانیم بخشی از آن
را تامین کنیم.
وی به تجربه خود از سرمایه گذاری مشترک با تایلند در زمینه
پتروشیمیدردولت اصالحات اشاره کرد و گفت :این تجربه خوب بود؛
تشویق کردیم برای سرمایه گذاری به ایران بیایند.
وزیر صنعت اضافه کرد :ما مزیت هایی برای سرمایه گذاری مشترک
در پتروشیمی ،فوالد و سایر فلزاتداریم که آنها بدان نیازدارند .اکنون
 100میلیون دالر فوالد به آنها می فروشیم؛ قرار شد این میزان را
افزایشدهیم
«.افزایش حجم گردشگری ،عالقمندی بخش بازرگانی تایلند برای
ساخت هتل و تاسیسات گردشگری» ازدیگر محورهایی بحث و توافق
در جلسه کمیته تجاری ایران و تایلند بود که وزیر صنعت به آن اشاره
کرد.
وی گفت :در زمینه بانکی نیز در جلسه ای با حضور نخست وزیر
تایلند و رییس جمهوری ایران ،بر رفع مشکالت تاکید شد؛ ما نیز از
طریق وزیر بازرگانی و وزیر خارجه تایلند که همتای مندر کمیسیون
مشترک است ،بر این نکته تاکید کردیم.
نعمت زاده افزود :طرفین برای عادی سازی روابط بانکی تالش می
کنند؛ دیدارهایی میان نمایندگان بانک مرکزی دو کشور و شورای
بانک های تجاری برگزار و قرار شد ،هر دو طرف این این موضع را
دنبالکنند.
وی با بیان اینکه در این موافقت نامه ،ایجاد تجارت ترجیحی پیش
بینی شده است ،اضافه کرد :تالش می کنیم فهرستی از اقالم مورد نظر
دو طرف را تهیه کنیم تا در قالب مواقت نامه به تایید دو دولت برسد.
نعمت زاده افزود :امیدواریم تا آخر سال میالدی جاری فهرست ها را
آماده کنیم و سال آینده به توافق برسیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

با معیارهای امروز یک کشور صادراتی نیستیم

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است با وجود آنکه
برخی موانع صادراتی در دولت یازدهم رفع شده است ،اما
نمیتوانیم با معیارهای امروز خودمان را یک کشور صادراتی
قلمدادکنیم.
پدرام سلطانی به بهانه نزدیک شدن روز ملی صادرات در
گفتوگو با ایسنا ،به تشریح وضعیت فعلی صادرات و موانع
و چالشهای پیش روی این مقوله مهم در رشد اقتصادی
پرداخت ،به گفته او برجام نقش قابل مالحظهای در رفع
بخش مهمی از موانع صادراتی داشته است ،اما همچنان
نمیتوانیم با معیارها و شاخصهای امروز خودمان را یک
کشور صادراتی بدانیم چرا که کاالهای یک کشور صادراتی
مبتنی بر کاالهای صنعتی ،محصوالتدانش بنیان و به طور
کلی کاالهای با ارزش افزوده باال است و این در حالی است
که عمده صادرات ایران متکی به مواد خام ،نفت و گاز و مواد
معدنی است که ارزش افزوده پایینی دارد .سلطانی همچنین
معتقد است بهبود محیط کسب و کار میتواند زمینه را برای
بهبود وضعیت صادرات و توسعه بازارهای صادراتی فراهم کند.
مشروح این گفتوگو با نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران را
در ادامه می خوانید:
 دولت یازدهم در سه سال گذشته چقدر در زمینهتوسعه و بهبود وضعیت صادرات موفق عمل کرده
است؟
دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود در شش ماهه
اول ،با لغو تعدادی از بخشنامههایی که مخل صادرات بودند
از جمله بخش نامه موسوم به پیمان سپاری و همچنین
بخش نامه حصول مالیات بر درآمد از صادراتی که ارز آن به
کشور برنگشته باشد ،توانست برخی مسائل غیرممکن و آن
فضای تشویشی که در اواخر دولت قبل به وجود آمده بود را
تا حدودی مرتفع کند.
پس از آن هم دولت تمام نیروی خود را بر روی مذاکرات
هستهای و برجام گذاشت .برجام واجرایی شدن آن توانست
فضای کاری ایران با جامعه بین المللی را بسیار بهتر کند و
کشورها را مجددا برای کار با ایران خوشبین کرد .همچنین
آن دسته از شرکتهای اروپایی که قبال با ایران کار میکردند

خریدهای شان را از ایران از سر گرفتند .از سوی دیگر
هزینههای صادرات ما اعم از هزینههای بانکی ،حمل و نقل و
بیمه کاهش پیدا کرد و بخشی از صادرات ما از جمله صادرات
نفت و فراوردههای نفتی ،محصوالت پتروشیمی و فلزات که
دچار تحریم شده بود تقریبا صادرات شان به شرایط پیش از
تحریم ها برگشت و بار تحریم از رویدوششان برداشته شد.
اما به غیر از این موارد باید گفت کهدولتدر زمینه صادرات
کار قابل توجه و موثری انجام نداده است.
 در بخش صادرات غیر نفتی در حال حاضر چقدراز ظرفیت های صادراتی در زمینه کاالهای صنعتی و
خدمات فنی و مهندسی استفاده می شود؟
خدمات فنی و مهندسی از جمله حوزه هایی است که
برجام میتواند بسیار برای آن موثر واقع شود ،اما تا زمانی که
ارتباطات بانکی ما با کشورهایی که به صورت بالقوه میتوانیم
به آن ها صادرات خدمات فنی ومهندسیداشته باشیم برقرار
نشود و همچنین صدور ضمانتهای حسن انجام کار از سر
گرفته نشود ،صادرات این کاالها نمی تواند با جدیت و قوت
الزم کار خودش را پیش ببرد.
البته باید به این نکته هم توجه کنیم که برای صادرات
خدمات فنی و مهندسی مسئله تامین مالی در ابتدای کار
بسیار مهم است ،به ویژه در آن قراردادهایی که تجهیزات و
کاالهای مربوطه باید توسط پیمان کار تهیه شود ،بنابراین
اینکه مجددا امکان اخذ تسهیالت ارزی و همین طور ریالی
برای صادرات خدمات فنی و مهندسی فراهم شود بسیارمهم
است.
از طرف دیگر برخی محدودیتهایی که در داخل برای
صادرات خدمات فنی و مهندسی شد از جمله اینکه حتما
درصد نسبتا قابل توجهی از کاالهایی کهدر پروژه بکار میرود
از کاالهای ایرانی باشد در عمل باعث شد که امکان رقابت در
این بخش وجود نداشته باشد ،مسئله ای که تا حد زیادی
قابل رفع شدن است ،اما همچنان موضوع اصلی در صادرات
خدمات فنی و مهندسی ضمانت نامه و تامین مالی است.
 یکی از مشکالت جدی که نسبت به وضعیتصادرات در ایران مطرح میشود عدم توسعه بازارهای

صادراتی و محدود بودن بخش عمدهای از صادرات
به چند کشور است ،آیا سیاست های دولت بیشتر
در این مسئله نقش اصلی را دارد و یا فعال نبودن
تولیدکنندگانوصادرکنندگانبخشخصوصی؟
اگر بخواهیمدر یک جمله وضعیت صادراتی مان را توضیح
دهیم باید گفت که ما هنوز تبدیل به یک کشور صادرکننده
نشدهایم ،اگر به ترکیب کاالهای صادراتیمان نگاه کنیم
همچنان بخش عمدهای از آن وابسته به نفت ،گاز و محصوالت
معدنیاست.
کشوری صادرکننده است که در ترکیب کاالهای
صادراتیاش ،سهم کاالهای صنعتی و کاالهای با ارزش افزوده
باال و کاالهای دانش بنیان درصد باالیی داشته باشد ،اما
کشوری که وابسته به فروش نفت ،گاز ،فراورده های نفتی و
محصوالت معدنی با ارزش افزوده پایین است نمی تواند یک
کشورصادرکنندهباشد.
دلیل اصلی که ما تنوع بازارهای صادراتی نداریم این است
که کاالهایی را تولید و به فروش می رسانیم که بیشتر مواد
خام مورد نیاز چند کشور صنعتی است که به لحاظ هزینه
حمل و نقل خرید این محصوالت از ایران برایشان توجیه
اقتصادی دارد.
اگر ارزش افزوده کاالی ما باال برود و کاالهای صادراتی مان
بیشتر ترکیب صنعتی پیدا کنند اثرات حمل و نقل و جنبه
جغرافیاییدرقیمتتمامشدهمحصوالتکاهشپیدامیکند
و بنابراین تنوع بازار صادراتی ما افزایش می یابد و در نتیجه
میتوانیم کاالهای مان را به مسافتهای دورتری هم صادر
کنیم ،اما اصل موضوع این است که با توجه به مفاهیم امروزی
ما یک کشور صادرکننده نیستیم و میزان صادرات کشورما
نسبت به تولید ناخالصداخلی ( )GDPبسیار پایین است.
 آمارهای صادراتی نشان می دهد که میزان صادراتدر شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته بیشتر شده است ،آیا سهم نفت و مشتقات
نفتی همچنان در این افزایش پررنگ است؟
بله ،بیشتر این افزایش مربوط به حوزههای نفت ،گاز
و مشتقات آن است ،ضمن آنکه به طورکلی زمانیکه پایه
صادراتی مان پایین باشد رشدهای دو رقمی هم سالیان زیادی
زمان میبرد که بتواند صادرات را به میزان قابل توجهی برساند،
وضعیتی که ما هنوز با آن فاصله زیادیداریم.
 یکی از شاخص های مهم در رشد صادرات ،داشتنمحیط مناسب کسب و کار است ،امروز محیط کسب و
کار در ایران چقدر برای صادرات مساعد است؟
محیط کسب و کار ما مساعد تولید نیست به طریق اولی
مساعد صادرات هم نیست ،زمانی که صحبت از صادرات
کاالی صنعتی و کاالهای با ارزش افزوده باال میکنیم باید
تولید قوی داشته باشیم چرا که وقتی تولید قوی نداریم در
نتیجه صادرات مناسبی هم شکل نمیگیرد از سویدیگر هم
توجه جدی به بهبود محیط کسب و کار صورت نگرفته است
حتی در دولت یازدهم هم این توجه اتفاق نیفتاده است و
برای همین یکی از مهمترین نارضایتیهای بخش خصوصی
از دولت این است که آن طوری که وعده داده شد به بهبود
محیط کسب و کار توجه نشد.
به غیر از برجام که کار بسیار مهمی بود و نمی توان اثرات
آن را کوچک قلمداد کرد و وزن آن به تنهایی  ۴۰درصد
مسائل کسب و کار ما بود۶۰ ،درصددیگر مسائل و مشکالت
کسب و کار هنوز حل نشده است.

دبیر کانون صنایع غذایی ایران مطرح کرد

تاثیر گرانی شکر بر صادرات مواد غذایی

دبیر کانون صنایع غذایی ایران معتقد است که وضعیت قیمت و توزیع شکر نسبت
به ماههای گذشته بهبود یافته است ،اما هنوز بیش از قیمت مصوب است که باعث شده
واحدهای تولیدی مزیت رقابتی خود رادر بازارهای بینالمللی ازدستدهند.
کاوه زرگران در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت قیمت و توزیع شکر به عنوان یکی از
مهمترین مواد اولیه صنایع غذایی اظهار کرد :شرایط شکر با توجه به پیک مصرف و پایان
فصل تولید داخلی شکر و تا زمانی که چغندر قابل برداشت شود قابل پیشبینی بود و
مشکالتی در این خصوص به وجود آمد.
وی افزود :در این خصوص جلسهای در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ترتیب دادیم و
ش اولیه خود را در خردادماه به مراجع ذیربط ارسال کردیم که باید دراین زمینه تدبیری
گزار 
اندیشیدهشود.
دبیر کانون صنایع غذایی ایران با بیان اینکه میزان تولید ،واردات و مصرف ساالنه شکر
ی میکنیم بدیهی است که در برهههایی
مشخص است ،ادامه داد :زمانی که این موارد را بررس 
از سال باید واردات داشته باشیم و وقتی این کار انجام نشود ،با مشکل مواجه میشویم.
به گفته زرگران ،مسووالن تنظیم بازار در این خصوص اعتقاد دیگری داشتند و روی
عقایدشان پافشاری کردند که همین موضوع سبب بروز مشکالتیدر قیمت شکر شد و امروز
شرایطدر حال بهبود است.
وی درباره آخرین قیمت شکر در بازار نیز اظهار کرد :قیمت شکر در هفته گذشته بین
 ۲۷۵۰تا  ۲۸۵۰تومان بود که حتی نسبت به قیمت مصوب آن هم باالتر است.
دبیر کانون صنایع غذایی ایران اضافه کرد :البته در برههای قیمت شکر به  ۴۰۰۰تومان
نیز رسیده بود که با توجه به افزایش عرضه در مدت اخیر قیمتها بهتر شده و حدود هزار
تومان کاهش یافته است.
زرگران با بیان اینکه قیمت پایه جهانی شکر بین  ۱۰۰۰تا  ۱۳۰۰تومان پیشبینی

میشود ،گفت :افزایش قیمت شکر در ایران باعث شده واحدهای تولیدی مزیت رقابتی خود
رادر بازارهای بینالمللی ازدست بدهند.
وی همچنیندرباره مشکالت عرضه شکردر بورس ،تصریح کرد :چند مشکل برای عرضه
شکردر بورس وجوددارد که نخستین مشکل آن این است که عرضه زیر  ۵۰تن وجود ندارد،
به این ترتیب بسیاری از واحدهای تولیدی و قنادیها که انبار مناسبی برای ذخیره  ۵۰تن
شکر ندارند ،نمیتوانند شکر خود را از طریق بورس تامین کنند .از سوی دیگر ممکن است
این واحدها سرمایه در گردش الزم را هم برای این کار نداشته باشند.
دبیر کانون صنایع غذایی ایران با بیان اینکه رکود فعلی در صنایع سبب شده نقدینگی
واحدهای تولیدی با مشکل روبهرو شود ،ادامه داد :این در حالی است که شکر در بورس به
صورت نقدی معامله میشود و به همیندلیل بسیاری از واحدها از آن استقبال نمیکنند.
زرگران همچنین به مشکل زمان تحویل شکر در بورس اشاره کرد و گفت :در مقطعی
گفته میشد شکر خریده شده از بورس بین هفت تا  ۱۰روز به دست تولیدکننده میرسد،
اما این در حالی است که در برخی مواقع تحویل شکر حتی تا  ۴۰روز به طول میانجامد.
وی با بیان اینکه یکیدیگر از مشکالت بورس این است که مشتری در خرید شکر حق
انتخاب ندارد ،ادامه داد :برای مثال ممکن است کارخانهای در تبریز اقدام به خرید شکر کند
و این شکر از مشهد برای او خریداری شود که همین موضوع هزینه حملونقل را برای او
افزایش میدهد .از سویی دیگر حق انتخاب در نوع شکر هم ندارند و نوع شکر چغندری و
نیشکر هم مشخص نشده است.
دبیر کانون صنایع غذایی ایران در عین حال با بیان اینکه بازار شکر در حال بهبود است،
تصریح کرد :به هر حال اوضاع در حال بهتر شدن است ،اما قیمت مصوب شکر که در سال
جاری از  ۲۳۰۰تومان به  ۲۵۰۰تومان افزایش پیدا کرده هم به دلیل عدم مدیریت مناسب
بیش از این مقدار باال رفت و همین موضوع مشکالتی را ایجاد کرد.

توسط سخنگوی شرکت مخابرات ایران

دلیل تغییر در قبض های تلفن ثابت اعالم شد

سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره دلیل تغییر رخ داده در مبلغ قبض این دوره تلفن
ثابت مشترکان گفت :مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران برای افزایش
تعرفه تلفن ثابت که از آغاز مردادماه امسال اعالم شده بود ،بتازگی اجرا شده است.
«داود زارعیان» اظهارداشت :مصوبه مردادماه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
ایران در این دوره صدور قبض های مشترکان اعمال شده و هیچ تعرفه تازه دیگری لحاظ
نشده است.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران بیست و دوم خردادماه امسال تصمیم
گرفت نرخ جدید تعرفه تلفن ثابت و اینترنت تعیین شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
سی ام خردادماه امسال اعالم کرد :تعرفه هر پالس (یک دقیقه) مکالمه با تلفن ثابت که اکنون
نزدیک به  30ریال است ،از اول تیرماه امسال با  15ریال افزایش 45 ،ریال برای مشترکان
محاسبه می شود.
«محمود واعظی» در پاسخ به خبرنگار ایرنا افزود :افزایش قیمتی که در تعرفه تلفن ثابت
اعمال می شوددر مقایسه با تلفن همراه که تعرفه هردقیقه مکالمه آن اکنون  14تا  18برابر
هردقیقه مکالمه با تلفن ثابت است ،چندان زیاد نیست.
واعظی به تعرفه هر پالس  30ریال در طرح همکدسازی استانی اشاره کرد و گفت :از اول
تیرماه این تعرفه نیز  45ریال می شود.
تعرفه تلفن های بدون کارکرد
با توجه به این موارد ،سخنگوی شرکت مخابرات ایران بیان کرد :تعرفه تعیین شده از
سوی رگوالتوری در این دوره قبض های مشترکان اعمال شده است و از این به بعد تعرفه
رگوالتوری مبنای محاسبه قرار می گیرد.
زارعیان ادامه داد :طبق مصوبه رگوالتوری قرار است برای تلفن های بدون کارکرد نیز 300
دقیقه کارکرد در شهرها و  200دقیقه در روستاها اعمال شود که قیمت آن چندان زیاد
نیست که فشاری برای متقاضیان به همراهداشته باشد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران دوم تیرماه امسال درباره متعادل
سازی تعرفه های تلفن ثابت گفته بود :تعرفهدرون استانی تلفن ثابت از  30ریال به  45ریال
افزایش یافته و مبلغی به عنوان حداقل کارکرد شامل  200دقیقه برای مناطق روستایی و
330دقیقه برای شهرها تعیین شده است.
تعرفهاینترنت
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درباره تعرفه اینترنت گفت :فقط برای
مشترکانی که از این شرکت درخواست اینترنت کرده اند تعرفه اعمال می شود و بدون
استفاده از خدمات اینترنت این شرکت هیچ وجهی از آنان دریافت نمی شود.
به گزارش ایرنا ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در گزارشی میزان نفوذ تلفن ثابت تا
شهریورماه امسال را  38.42درصد اعالم کرده بود.

12استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی دارند

نتایج آمارگیری انجام شده در نخستین فصل امسال در زمینه وضعیت اشتغال نشان داد:
نرخ بیکاری  12استان کشور در بهار  95تک رقمی است و این درحالی روی داد که در بهار
پارسال  11استان کشور نرخ بیکاری تک رقمیداشتند.
گزارش ایرنا ،بر اساس گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار  1395که از
سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته ،استان کرمانشاه با19.2درصد بیشترین و آذربایجان شرقی
با  6.3درصد کمترین نرخ بیکاری را در میان استان های کشور به خود اختصاص داده اند.
نرخ بیکاری استان کرمانشاه در بهار  94به میزان  13.7درصد و استان آذربایجان شرقی
 7.7درصد ثبت شده بود.
میانگین نرخ بیکاری کشور در بهار امسال 12.2درصد بود که 14استان کمتر و  17استان
بیشتر از میانگین کشوری نرخ بیکاریداشتند.
تعداد شاغاالن کشور در فاصله فصل بهار  94تا  95بالغ بر  742هزار و  882نفر اضافه شده
و نرخ مشارکت اقتصادی از  38به 39.5درصد رسیده است.
نشانه های مزبور حاکی از بهبود وضعیت بازار کار کشور است ،اما بازار کار کشور با ورودی
های جدید نیز روبرو شده و این روند بیکاری در استان های کشور تفاوت دارد و از 19.2تا
6.3درصد در نوسان است  .نرخ بیکاری در ایران در بهار  95نسبت به بهار  94افزایش یافته،
اما تردیدی نیست همانگونه که علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی سه سال پیش،پیش
بینی کرده بود متقاضیان ورود به بازار کار که به طور عام فارغ التحصیالن دانشگاهی و زنان
جویای کار هستند،نرخ بیکاری را افزایشداده اند.
استان های چهار محال بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با  17.8درصد و 16.4
درصد در جایگاه های دوم و سوم از نظر نرخ بیکاری قرار دارند.
کارشناسان و پژوهشگران براین باورند که بیکاریدر ایران رادر گروههای سنی زنان ودانش
آموختگاندانشگاهیبایدجستجوکرد،درعینحالتردیدینیست،یکیازمشکالتاشتغال
در ایران،دستمزد پایین است  .بررسی هایی که یکی از موسسه های کاریابی های شهر تهران
انجام داد ،مردان براحتی حاضر به پذیرش مشاغل پیشنهادی به دلیل پایین بودن دستمزد
نبودند .بازار کار ایران نه تنها از نبود فرصت های شغلی برای جوانان در مضیقه است ،بلکه
کمیدستمزد ازدیگر مشکالت این بازار به حساب می آید بگونه ای که بسیاری از جوانان به
دلیلدستمزد ناکافی ،نمی توانند از عهده مخارج زندگی برآیند.
کارشناسان معتقدند :بازار کار ایران نه تنها در خصوص ایجاد اشتغال باید خود را مهیا
کند ،بلکه باید به گونه ای تحول پیدا کند که یک دانش آموخته دانشگاهی و یا حتی افراد با
تحصیالت کمتر ،بتوانند حداقل های زندگی خود را فراهم کنند.

آگهی فقدان مدرک(نوبت اول)
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه خوشرو فرزند ابوالفضل به شماره
شناسنامه  3483صادره از قمدر مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان
صادره از واحد دانشگاهی قم با شماره  0566798مفقود گردیده و فاقد
اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اسالمی واحد قم به نشانی بلوار پانزده خرداد  -اداره فارغ التحصیالن
ارسالنماید.

4

ورزشی

 شماره 4123دوشنبه -بیستوششم مهرماه  -1395سال نوزدهم 

پیشرفتهای رزمی قمدر آستانه مسابقات جهان

گزارش از رضا جعفری

رئیس هیأت رزمی قم سرمربی تیم ملی شد

با واگذاری مسؤولیت سرمربیگری تیم ملی به
رئیس هیأت ورزشهای رزمی استان قم و عضویت
رزمیکاران قم در  2وزن تیم ملی کیکبوکسینگ3 ،
نماینده قم راهی رقابتهای جهانی کیک بوکسینگ
 2016میشوند.
نمایندگان هیأت ورزشهای رزمی استان قم در
حالی همراه با کاروان تیم کشورمان به رقابتهای
جهانی کیک بوکسینگ  2016اعزام میشوند که این
پیکارها با حضور چهرههای مطرح جهان به میزبانی
کشور ایتالیا به انجام میرسد.
فدراسیون ورزشهای رزمی کشورمان بعد از
بازگشت افتخارآمیز ورزشکاران رشتههای مختلف این
فدراسیون ورزشی از بازیهای ساحلی  2016قهرمانی
آسیا در کشور ویتنام اکنون مسابقات مهمی همچون
کیک بوکسینگ WKAقهرمانی جهان را پیشرودارد.
*انتخاب رئیس هیأت رزمی قم به عنوان
سرمربیتیمملی
در این اعزام جواد محمدزاده رئیس هیأت ورزشهای
رزمی استان قم به عنوان مربی ،تیم ملی را همراهی
میکند و دو رزمیکار نیز در اوزان منهای  65کیلوگرم
و منهای  75کیلوگرم در تالش برای کسب مدالهای
طال ،نقره و برنز جهانی به این سفر اعزام میشوند.
در واقع رئیس هیأت ورزشهای رزمی استان قم به
عنوان یکی از مربی جوان و با دانش رزمی به عنوان
مربی تیم ملی کشورماندر مسابقات کیک بوکسینگ
 WKAقهرمانی جهان انتخاب شده و نخستینبار
تجربه مربیگری یکی از تیمهای ملی در میادین
برونمرزی را پیشرو دارد .جواد محمدزاده در بیش از
یکدهه اخیردر مسوولیتهای مختلف یکی از فعاالن
و نیروهای پرتالش در ورزشهای رزمی استان قم بوده
است و اکنون تجارب خود را در اختیار استعدادهای
رزمی قم قرار میدهد ،تجاربی که از سالها فعالیت در
رزمی و مربیگریدر تیمهای مختلف رزمی کسب کرده
و اکنوندر رقابتهای کیکبوکسینگ 2016قهرمانی
جهان که روزهای آغازین آبانماه در قاره اروپا به انجام
خواهد رسید برای موفقیت تیم ملی کیکبوکسینگ
 WKAکشورمان به کار خواهد گرفت.
ن هیأت ورزشی کشور و
*هیأت رزمی برتری 
استانقم
جواد محمدزاده که در مسوولیت ریاست هیأت
ورزشهای رزمی استان قم توانسته این هیأت را در
سال  1393به عنوان برترین هیأت رزمی کشور از نگاه
فدراسیون ورزشهای رزمی معرفی کند و در سال
ن هیأتهای
 1394نیز با این هیأت در جمع برتری 
ورزشی استان قم قرار گرفت ،به عنوان مربی تیم ملی
در مسابقات  2016قهرمانی جهان انتخاب شده و

ملیپوشان کشورمان را برای کسب مدال از این رقابتها
هدایت خواهد کرد .این در حالی است که هر ساله
رزمیکاران شاخص و مدال آور استان قمدر رقابتهای
متعدد بینالمللی اعم از جهانی ،آسیایی و تورنمنتها
رزمی برابر حریفان به میدان میروند و با استفاده از توان
باال و نبوغ قابل توجه خود افتخارات زیادی برای ورزش
قمکسبمیکنند.
*رزمی یکی از هیاتهای برتر ورزش قم در
آمارورزشکارانسازمانیافته
یکی از افتخارات هیأت ورزشهای رزمی استان قم
این است که این هیأت هر ساله در آمارگیری از برترین
هیأتهای ورزشی قم از نظر مدالآوری جزو هیأتهای
برتر محسوب میشود و امسال نیز تالش محمدزاده و
تیم فعال وی در هیأت رزمی استان قم بر این است
یدر جمع بهترین هیاتها حضورداشته باشد.
که رزم 
ورزش رزمی به سبب اینکه سبکهای متعددی
دارد از عالقهمندان زیادی برخوردار است و یکی از سه
ورزش رده باالی استان قم از نظر جمعیت ورزشکار
سازمان یافته و بیمه شده ورزشی به شمار میرود،
ضمن اینکه قم به سبب باال بودن میزان عالقهمندی
استعدادهای ردههای سنی نوجوانان و جوانان به
ورزشهای مختلف رزمی ،یکی از استانهای موفق و
پرجمعیت رزمی کشور محسوب میشود.
*اعزام 2رزمیکار قم به مسابقات کیک
بوکسینگجهانی2016
این در حالی است که اعزام تیم کیک بوکسینگ

 WKAکشورمان براى حضور در مسابقات 2016
قهرمانى جهان در کشور ایتالیا در شوراى برونمرزى
وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید و این پیکارها
از پنجم آبانماه با حضور سه هزار رزمیکار به نمایندگی
از  ١٠٠کشور دنیا در ایتالیا برگزار خواهد شد و تیم
 WKAایران نیز متشکل از  17نفر به این مسابقات
اعزام خواهد شد .در حالی که مسوولیت سرمربیگری
تیم ملی کیک بوکسینگ در این رقابتها را جواد
محمدزاده رئیس هیأت ورزشهای رزمی استان قم
بر عهده دارد ،عبدالله صالحینیا در وزن منفی ٦٥
کیلوگرم و قاسم مهدوی در وزن منفی  ٧٥کیلوگرم
رزمیکاران ملیپوش قم در این رقابتها هستند .اعزام
رزمیکاران قم به پیکارهای جهانی  2016در کشور
ایتالیادر حالی انجام میشود قمیهادر مسابقات سال
 1394کیک بوکسینگ  WKAقهرمانی کشور موفق
به کسب مقا م شدند و اکنون نمایندگان هیأت رزمی
استان قم در راه اعزام به مسابقات جهانی محسوب
میشوند .این در حالی است که مسابقات رزمی کیک
بوکسینگ سبک  WKAقهرمانی کشور با حضور
ورزشکاران قم به میزبانی استان قزوین برگزار شد و تیم
کیک بوکسینگ استان قم در ردههای سنی مختلف
موفق به کسب هشت مدال رنگارنگ شد ودو سهمیه
اعزام به رقابتهای جهانی را کسب کرد.
*درخشش رزمیکاران قم در مسابقات
جهانی و آسیایی1395
رزمیکاران پرتوان قم در حالی راهی رقابتهای

جهانیدر کشور ایتالیا میشوند که سال 1395تا کنون
سالی بسیار موفق و پر مدال برای ورزشکاران رزمی
استان قم بوده است و رزمیکاران قم از مسابقات جهانی
هنرهای رزمی در کشور روسیه که در اردیبهشت ماه
برگزار شد ،تا کنوندرخشش ویژهایداشتهاند.
کسب چهار مدال از مسابقات هنرهای رزمی در
کشور روسیه ،به دست آوردن مقام سوم و نشان برنز
از پیکارهای جهانی وکوتورین در کشور ویتنام توسط
فیروز مختاری و کسب سهمیه حضور در بازیهای
ساحلی آسیادیگر موفقیتهای ارزنده رزمی قمدر سال
جاری بوده است.
این در شرایطی است که فیروز مختاری به عنوان
نخستین ورزشکار استان قم امسال راهی بازیهای
 2016ساحلی آسیادر شهردانانگ کشور ویتنام شد و
در جدال با حریفان خود به مقام سوم و نشان برنزدست
یافت تا به نمایندگی از خانواده بزرگ ورزشهای رزمی،
قم را هم برای نخستین بار صاحب سهمیه بازیهای
ساحلی آسیا کند و هم برای ورزش قم از این بازیها
مدالبگیرد.
*میزبانیایتالیاازپیکارهایکیکبوکسینگ
 2016قهرمانیجهان
مسابقات کیکبوکسینگ  2016 WKAقهرمانی
جهان از پنجمین روز آبان ماه برگزار میشود و دو نفر
از رزمیکاران پرتوان در کنار دیگر ملیپوشان اعزامی
تیم کشورمان نماینده هیأت رزمی استان قم هستند
و در اوزان منهای  65و  75کیلوگرم با حریفان به

رقابتمیپردازند.
بر این اساس عبدالله صالحینیا در وزن منهای 65
کیلوگرم و قاسم مهدویدر وزن منهای 75کیلوگرم به
دنبالدرخششدر مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی
تیم ملی کیک بوکسینگ WKAسال جاری کشورمان
در شهر قزوین سهمیه تیم ملی برای اعزام به رقابتهای
جهانی این رشته در کشور ایتالیا را کسب کردهاند ،در
حالی که این مسابقات با حضور چهرههای شاخص
جهان از پنجم آبان برگزار میشود.
جواد محمدزاده رئیس هیأت ورزشهای رزمی
استان قم در حالی به عنوان سرمربی تیم ملی راهی
رقابتهای جهانی کیک بوکسینگ در کشور ایتالیا
میشود که از دی ماه سال  1392با رای اعضای مجمع
انتخابات هیأت ورزشهای رزمی استان قم مسوولیت
ریاست این هیأت را بر عهده دارد.
محمدزاده با بیش از  ٢٠عنوان و مقام تیمی از
مسابقات کشوری برای استان قم در مسوولیت
مربیگری و برخورداری از مدرک مربیگری درجه یک
رزمی رئیس هیأت روزشهای رزمی قم است ،ضمن
اینکه هم اکنون کارشناس ارشد حقوق و دانشجوی
کارشناسی ارشد مدیریت ورزش در دانشگاه علوم
تحقیقاتتهرانمحسوبمیشود.
*فعالیت 20ساله سرمربی تیم ملی کیک
بوکسینگ در ورزشهای رزمی
رئیس هیأت ورزشهای رزمی و سرمربی تیم ملی
کیک بوکسینگدر مسابقات جهانی  2016ایتالیا که
از سال  1375فعالیت در رزمی را آغاز کرده است،
به خبرنگار فارس گفت :در رشتههای کشتی ،کیک
بوکسینگ ،کونگفو و ژیمناستیک فعالیتداشتهام و
سابقه چند قهرمانی مسابقات کشوری در رشتههای
کونگفو و کیک بوکسینگ و فعالیت همزمان در
کونگفو و کیک بوکسینگ رادارم.
جواد محمدزاده خاطرنشان کرد :در سالهای
 1381و  1382به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه کمر
به ناچار به مربیگری روی آوردم و در این سالها
جزو معدود مربیانی بودم که به لطف خدا همیشه
شاگردانم به تیمهای ملی رزمی ایران راه پیدا کردهاند
و مدالهای جهانی زیادی برای کشور و استان قم به
دست آوردهاند.
وی یادآور شد :رزمیکارانی همچون فیروز مختاری
دارنده مدالهای برنز و نقره از میادین آسیایی و
جهانی ،علی مختاری با سابقه کسب عنوان قهرمانی
جهاندر فرانسه ،علی کریمی با سابقه قهرمانی جهان
در سال  ١٣٩٣در کشور چک ،عبدالله صالحینیا،
علی محمدی ،محمد محمدی ،علی نوبهاری ،کریم
مختاری ،سجاد خورشیدی ،خلیلی ،مرادی و بسیاری
دیگر در این سالها برای ورزش قم افتخارآفرینی
کردهاند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم خبر داد؛

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق
در دبی

تیم ملی فوتبال ایران در دیداری به مصاف عراق خواهد رفت .این خبری است که رئیس
فدراسیون فوتبال عراق آن را اعالم کرده است.
تیم ملی فوتبال ایراندر هفته پنجم انتخابی جام جهانی  2018روسیه سه شنبه بیست و
پنجم آبان ماه در مالزی به مصاف سوریه خواهد رفت .کارلوس کیروش ،سرمربی تی مملی
فوتبال ایران قصد دارد برای آمادگی هر چه بیشتر شاگردانش برای این دیدار حساس یک
دیداردوستانه را برگزار کند.
ایران پیش از این قرار بود که با تایلند دیداری دوستانه داشته باشد که این دیدار به علت
مرگ پادشاه تایلند لغو شد.
رئیس فدراسیون فوتبال عراقدر گفتوگویی که با سایت عراقی الموجزداشت تاکید کرد
که تی مملی فوتبال این کشور در دیدار دوستانه در دبی به مصاف ایران خواهد رفت.
عبدالخالق مسعود ،رئیس فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد که ایندیدار بنا بهدرخواست
فدراسیون فوتبال ایران برگزار خواهد شد و زمان آن  19آبان (  9نوامبر) ودردبی خواهد بود.
این درحالی است که «کامل زغیر» سخنگوی فدراسیون فوتبال عراق نیز در گفتوگویی
جداگانه با اعالم خبر دیدار تیم ملی ایران و عراق گفته که ایران و عراق قرار است روز ششم
ماه نوامبر ( ۱۶آبانماه) در تهران به مصاف هم بروند .او همچنین گفته تیم عراق  9نوامبر با
اردندیداریدوستانه خواهدداشت.
تی مملی فوتبال ایران عملکرد درخشانی در انتخابی جام جهانی  2018روسیه داشته
و از چهار بازی خود  10امتیاز کسب کرده است .این درحالی است که عراقیها شروعی
ناامید کننده داشتند و بعد از  3شکست پیاپی سرانجام رنگ پیروزی را دیدند و در ورزشگاه
دستگردی ،تایلند را از پیش رو برداشتند.

مالک سیاهجامگان قید باشگاهداری را زد

مالک باشگاه سیاهجامگان اعالم کرد که دیگر نمیتواند در این باشگاه مسئولیت داشته
باشد.
تیم فوتبال سیاهجامگان بر خالف سال گذشتهدر این فصل با مشکالت مالی روبهرو بوده
و بازیکنان و مربیان این تیم بارها از این مسئله گالیه کرده بودند .پیش از دیدار روز گذشته
سیاهجامگان مقابل استقالل ،فرهاد کاظمی به مشکالت مالی این تیم اشاره کرده و تلویحا
صحبتهایی در خصوص جداییاش از این تیم انجام داده بود .همچنین پس از پایان این
دیدار ،بازیکنان از مسئوالن باشگاه انتقاد کرده و از آنها درخواست کردند هر چه زودتر به این
مشکالترسیدگیکنند.
در همین راستا ،محمدرضا عباسی مالک باشگاه سیاهجامگان به علی پسر خود که
مدیرعامل باشگاه است و همینطور اعضای هیئت مدیره ،اعالم کرده کهدیگر نمیتواند مالک
باشد و ترجیح میدهد کنارهگیری کند .مدیرعامل باشگاه نیز به پدرش گفت که حاضر است
امتیاز باشگاه را واگذار کند .باید دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی در این باشگاه خصوصی
میافتد و آیا عباسی و پسرش از تصمیم خود منصرف خواهند شد یا خیر.

انصاریفرد و شجاعی زیر ذرهبین
تیمهای معتبر اروپایی
نمایندگان چندین باشگاه معتبر اروپایی و شرکتهای نقلوانتفال بازیکن با حضور در
ورزشگاه خانگی باشگاه پانیونیوس ،بازی این تیم برابر المپیاکوس را تماشا کردند.
سایت رادیو ورزش یونان از حضور هیئت ویژه نمایندگان باشگاههای معتبر اروپایی و
شرکتهای مطرح انتقال بازیکن در ورزشگاه نیوازمیرنای آتن جهت تماشای بازی تیمهای
پانیونیوس و المپیاکوس خبردادند.
کریم انصاریفرد و مسعود شجاعی،دو ملیپوش ایرانی تیم پانیونیوس هستند کهدر فصل
جدید سوپر لیگ یونان نمایش بسیار خوبیداشتهاند کهدر این میان شانس کریم انصاریفرد
برای انتقال به یک تیم مطرح اروپایی در فصل آینده با توجه به اتمام قراردادش زیاد است.
سایت رادیو ورزش یونان همچنین اعالم کرد که مدیران فنی چند تیم این کشور شاهد
بازی تیمهای پانیونیوس و المپیاکوس بودند و بازیکنانی را برای جذبدر زمان نقلوانتقاالت
نیمفصلدوم سوپر لیگ یوناندر نظر گرفتند.

اعالم آرای کمیته اخالق برای یک مدیرعامل
و دو مربی

کمیته اخالقدو رای خود رادر خصوص محرومیت مدیرعامل اسبق یک تیم لیگدسته
دو فوتبال کشور و دو نفر از مربیان فعال در لیگ استان تهران اعالم شد.
کمیته اخالق اعالم کرد به موجب آرا صادره شده در هفته جاری ،حکم محرومیت یک نفر
از مدیران عامل اسبق لیگدستهدوم فوتبال کشور و همچنیندو نفر از مربیان لیگ استان
تهران و لیگ دسته سوم کشور صادر شد.
بنا بر گزارش فوق محرومیت اشخاص حسب مورد از محرومیت دائم تا محرومیت چهار
سال و یکسال از فعالیتهای مرتبط با فوتبال است.
در خصوص تخلف رئیس هیات فوتبال یکی از استانهای کشور بهدلیل عدم اجرایدرست
رای کمیته اخالق ،پرونده تشکیل ودر جریان رسیدگی قراردارد.

بهرهبرداری از سالن ورزشهای باستانی همزمان با هفته تربیتبدنی

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت :مراسم
بهرهبرداری از سالن ورزشهای باستانی مجموعه شهدای
دروازهری با حضور علی الریجانی رئیس مجلس شورای
اسالمی و جمعی از مسؤوالن ملی و استانی در هفته تربیت
بدنی برگزار میشود.
حسن عابدی ظهر دیروز طی نشست خبری که به
مناسبت هفته تربیت بدنیدر سالن جلسات ادارهکل ورزش
و جوانان استان قم برگزار شد ،با بیان اینکه هفته تربیت
بدنی از  26مهرماه تا دوم آبانماه با شعار سالمت ،افتخار
و معنویت با ورزش نامگذاری شده است ،اظهار کرد :طی
این هفته برنامههای مختلف فرهنگی و ورزشی برای سنین
مختلف تدوین شده است که با همکاری هیأتهای ورزشی
اجرا میشود.
وی برگزاری همایش ورزش صبحگاهی با حضور مدیران
دستگاههای اجرایی ،رؤسای هیأتهای ورزشی و عموم مردم

در روزدوشنبه را نخستین برنامه هفته تربیت بدنیدانست
و اضافه کرد :نشست عمومی با رؤسای هیأتهای ورزشی به
منظور بررسی مشکالت هیأتهای ورزشی ،ارائه عملکرد 6
ماهه اخیر و ارائه برنامههای  6ماهه دوم سال جاری از دیگر
برنامههای روز نخست هفته تربیت بدنی است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم به تقدیر از پیشکسوتان
ورزش صبحگاهی اشاره کرد و گفت :همایش ورزش
صبحگاهی بانواندر بوستان نرگس با حضور 300ورزشکار و
نمایندگاندستگاههایاجراییبرگزارمیشود.
وی دیدار با جمعی از شخصیتهای برجسته حوزوی از
جمله آیتالله سید محمد سعیدی امام جمعه قم را ازدیگر
برنامههای هفته تربیت بدنی برشمرد و تصریح کرد :روز سه
شنبه هفته جاری نشستی به منظور بررسی مشکالت ورزش
بانوان در ادارهکل ورزش و جوانان استان قم برگزار میشود.
عابدی از برگزاری جلسه شورای هماهنگی ورزش همگانی

به ریاست استاندار قم در هفته تربیت بدنی یاد کرد و افزود:
وظایفدستگاههای اجراییدر زمینه ورزش همگانی طی این
نشست مورد بررسی قرار داده میشود.
وی خاطرنشان کرد :همایش «ما آمادهایم» با همکاری
بسیج ورزشکاران سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) با حضور
مربیان و بانوان ورزشکار در سالن بعثت فرهنگسرای جوان
برگزارمیشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به برگزاری
همایشکوهپیماییبانواندستگاههایاجراییاستانهمزمان
با چهارمین روز از هفته تربیت بدنیدر بخش کهک بیان کرد:
روز جمعه همایش کوهپیمایی کارکناندستگاههای اجرایی
و گردهمایی خانوادههای کارکنان ادارهکل ورزش و جوانان
استان قم برگزار میشود.
وی حضور در نماز جمعه و بازدید از مناطق محروم
و کمبرخوردار را از دیگر برنامههای هفته تربیت بدنی
برشمرد و ادامه داد :تقدیر از فعاالن ورزشهای محالت
و برگزاری مسابقات ورزشی به صورت جداگانه توسط
دستگاههای مختلف اجرایی از دیگر برنامههای هفته
تربیت بدنی است.
عابدی یادآور شد :مراسم بهرهبرداری از سالن ورزشهای
باستانی مجموعه شهدای دروازهری با حضور علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسؤوالن ملی و
استانی در هفته تربیت بدنی برگزار میشود و امیدواریم تا
پایان سال مالی  95سالنهای ورزشی چند منظوره و استخر
سرپوشیده مجموعه ورزشی شهدای دروازهری تکمیل و به
بهرهبرداریبرسد.
وی رونمایی از بانک اطالعات ادارهکل ورزش و جوانان
استان قم به عنوان یک طرح پژوهشی با اعتباری بالغ بر 400
میلیون ریال را ازدیگر برنامههای هفته تربیت بدنی برشمرد و
عنوان کرد :برپایی نمایشگاه دستاوردهای ادارهکل ،شرکت در
نشست شورای اداری و تقدیر از قهرمانان ورزشی ،افتتاح خانه
ورزش روستایی در بخش کهک و خلجستان و ارائه خدمات
استخرهای حجاب و نرگس به صورت رایگان در  26مهر ماه
ازدیگر برنامههای هفته تربیت بدنی است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم خاطرنشان کرد :ورزش
قم در مسابقات جهانی  6ماهه گذشته هشت مدال کسب
کرده است.

افتخاری:

نمونههایی از بازی بارسا را در بازی استقالل دیدم!

مدیرعامل باشگاه استقالل گفت:در بازی روز گذشته استقالل نمونههایی از بازی بارسلونا
را دیدم.
سیدرضا افتخاری بعد از بازگشت تیم استقالل در فرودگاه مهرآباد در خصوص دیدار
تیمش مقابل سیاهجامگان اظهار داشت :استقالل بازی خوبی انجام داد و من از بازیکنان
تشکر میکنم چون به نظرم تیم زیبا بازی کرد .شاید اگر فرصتهای گلمان را بیشتر
استفاده میکردیم نتیجه بازی بهتر از این میشد .به نظرم استقالل باید سه بر صفر برنده
مسابقهمیشد.
وی در خصوص اعتراضاتی که به قضاوت مسابقه از سوی مربیان سیاهجامگان شده بود،
گفت :این مسائل طبیعی است .آنها میزبان بودهاند و باید از میزبانیشان استفاده میکردند
ولی کارهایی که در استقالل روز گذشته دیدم نمونههایش را در تیم بارسلونا دیده بودیم!
پاسهای تکضرب و کوتاه و حفظ توپ عالی بود.
افتخاری در خصوص اینکه طی هفتههای اخیر برای تغییر کادرفنی به او فشار وارد شده
بود ،گفت :من در فوتسال هم این فشارها را تحمل کردم و دیدید که نتیجه هم گرفتیم .در
استقالل هم شرایط همین گونه است .این فشارها همیشه هست ولی ما چیزی که به صالح
باشگاه هست را اجرا میکنیم .قبل از بازی با پرسپولیس هم گفتم که باید به منصوریان
فرصت داده شود و بعدا قضاوت کنیم .االن به او فرصت داده شده و روز به روز شرایط بهتر
شده و از روزی که من آمدم استقالل نباخته است .این موضوع را به فال نیک میگیرم و
امیدوارم تیم به باالی جدول صعود کند و خودش را برای قهرمانی آماده کند.
مدیرعامل باشگاه استقاللدر خصوصدرخشش مهدی رحمتی و اینکه آیا جای اودر تیم
ملی خالی است یا خیر؟ گفت :این تشخیص سرمربی تیم ملی است و من نمیتوانمدر کار
اودخالت کنم .مهدی رحمتی شایستگیهای زیادیدارد و علیرغم این شایستگیها کنار
گذاشته شد ولی امیدوارم دوباره او به تیم ملی برگردد.
ویدر خصوص تمهیدات باشگاه استقالل برای پورحیدری گفت :یکیدو بار به مالقات او
رفتم و این روزها نگران او هستم .آنجا هم به خانوادهاش گفتم در مورد هزینههای بیمارستان
من رادر جریان بگذارید ولی تا این لحظه هیچ تماسی گرفته نشده است.
وی با تاکید براینکه باشگاه هزینههای پورحیدری را پرداخت میکند ،گفت :اگر قرار باشد
هزینههای پورحیدری را پرداخت نکنم پس چه کار باید بکنم؟ او گردن استقالل حق دارد و
حاال ما باید برای او جبران کنیم.
مدیرعامل باشگاه استقالل در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارید در هیات مدیره
اختالف وجود دارد ،گفت :به خدا این گونه نیست .این مسائل بیرون است و ما وقتی دور هم
مینشینیمازاینچیزهانمیبینیم.

وی تاکید کرد :چرادر جلسه علیه هم صحبت نمیکنند؟ بعضیها با برخی سوالها طرف
را در تنگنا قرار میدهند .من نه با هیات مدیره اختالف دارند نه آنها با من اختالف دارند.
مدیرعامل باشگاه استقالل در خصوص اینکه زمانی مدعی شده بود قرارداد  ۸بازیکن
استقالل کسر خواهد شد ،گفت :اصال وظیفه هیاتمدیره نیست که در خصوص کسر
قراردادها صحبت کند و این موضوع را سرمربی باید تشخیص دهد .این مسائل ارتباطی به
هیاتمدیره ندارد و این مسائل به گردن خود منصوریان است.
افتخاری در خصوص اینکه پادوانی ظاهرا به خاطر مطالباتش دلخور است ،گفت :نه
آنجوری که شما میگویید ولی او خواستار مطالباتش است و ما پیگیر هستیم که مشکل او
را این هفته حل کنیم.
وی با اشاره به نشست هیات مدیره استقالل گفت :قرار است در خصوص مسائل مالی و
تفحیض اختیارات مدیرعامل صحبت بشود و ممکن است آقایان پیشنهاداتی داشته باشند
که مطرح کنند .هیاتمدیره در کلیات کارها تصمیمگیری میکند و مصوبههای مدنظر را
بهمدیرعاملمیدهد.
افتخاری در خصوص اینکه چه زمانی قرار است به کادر فنی تیم استقالل پول داده شود،
گفت:در تدارک این هستیمدر اولین فرصت قبل از بازی با سایپا به آنها پولدهیم .البته اگر
پولمان برسد مقداری از مطالبات آنها را بدهیم.
وی در خصوص اینکه سرانجام تکلیف اسپانسر سازمان لیگ و وضعیت مصاحبههای
بازیکنان چه شد ،گفت :قرار است فردا به فدراسیون برود و جلسهای را با مهدی تاج ،عابدینی
و طاهریداشته باشیم و آنجادر خصوص این مسئله تصمیم بگیریم.
افتخاری در خصوص اینکه گفته میشود قرار است نیروهای باشگاه استقالل کم شود،
گفت :ما فعال نیرویی به باشگاه اضافه نمیکنیم و در تدارک هستیم چارت باشگاه را درست
کنیم .ویدر پاسخ به این سوال که آیا میدانیددقیقا رقم بدهیهای باشگاه استقالل چقدر
است؟ گفت :بدهیها هنوز قطعی نیست .چیزی که صحبت میشود حدود ۶۰میلیارد تومان
است ولی اگر ما بخواهیمدقیقدر موردش صحبت کنیم این رقم تا  ۴۰میلیارد کسر خواهد
شد .افتخاری در خصوص پاداش فوتسالیها هم گفت :من با آقای وزیر صحبت کردم و قرار
است فردا در این زمینه رایزنیهای الزم را انجام دهد.
مدیرعامل باشگاه استقالل در خصوص اینکه شایعه شده این باشگاه در خطر کسر امتیاز
است ،گفت :ما تمام بازیکنان خارجی را از جمله ساموئل در دستور کار قرار دادیم و وکیل
باشگاه پیگیر است که انشاءالله این مسئله را حل کنیم .مطمئن باشید هیچ خطری استقالل
را تهدید نمیکند و خوشبختانه به موقع اقدام کردیم و قرار شده طلبی که از فیفا داریم به
بازیکنان خارجی که از ما طلبدارند پرداخت کنیم.

چه کسی راست نمیگوید؟

فاز جدیدی از ماجرای پیچیده گابریل

ماجرای شکایت گابریل فرناندو بازیکن پیشین پرسپولیس از این باشگاه ،وارد فاز تازهای
شده است.

با وجود اینکه مدیربرنامههای گابریل فرناندودر تهران ،از توافق کامل این بازیکن با باشگاه
ی به صورت اقساطی خبر داده بود ،اتفاقات
پرسپولیس بر سر دریافت طلب  120هزار دالر 
جدیدی رخ داد که فاز جدیدی به این ماجرا میدهد.
مدیربرنامههای گابریلدر تهران ،با تایید خبر شکایت گابریل از پرسپولیس به تسنیم گفته
بود :همان زمان که جلسه با مسئوالن باشگاه برگزار شد ،توافق کردیم که طلب  120هزار
دالری گابریل به صورت اقساطی پرداخت شود .به همین خاطر باشگاه چند قسط را پرداخت
کرد که حدود  40هزار دالر بود .به زودی نیز قسط جدیدی به حساب گابریل پرداخت
خواهد شد و مشکلی بابت این قضیه وجود ندارد.
این ماجرا اما به همین جا ختم نمیشود .مدیربرنامههای برزیلی و همچنین وکیل گابریل
با ارائه اسنادی که فع ً
ال نزد ما به امانت میماند ،داستان را این طور تعریف کردند .گابریل در
روز  25آگوست  3( 2015شهریور  )1394بابت شکایت از باشگاه پرسپولیس حکم گرفت و
همان زمان با مسئوالن باشگاه به توافق رسید تا از روز  8آگوست  18( 2016مرداد )1395
تا  8ژانویه  19( 2017دی  )1395و در  6قسط ،طلب  120هزار دالری گابریل را به این
بازیکن پرداخت کنند اما تا امروز  25مهر  16( 1395اکتبر  )2016تنها  10هزار دالر به
حساب این بازیکن واریز شده و تنها رسیددریافت این  10هزاردالر بهدست هافبک برزیلی
سرخپوشاندر نیم فصلدوم لیگ چهاردهم رسیده است.
مدیربرنامههای گابریلدر تهران ،اعتقادداشت باشگاه 40هزار دالر را پرداخت کرده اما حاال
مدیربرنامههای برزیلی از یک سو و وکیل این بازیکن از طرفدیگر با ارائه اسنادی میگویند
خبری از دریافت  40هزار دالر نیست و از  120هزار دالری که قرار بود تا دی ماه جاری
پرداخت شود ،تنها  10هزار دالر دریافت کردهاند.
موضوع دیگر نیز این است که گابریل برای دریافت مطالبات خود حدود سه هفته قبل،
شکایتدیگری از باشگاه پرسپولیس به فیفا مطرح کرده و خواستاردریافت طلب خود شده
است که فیفا نامه دیگری به باشگاه پرسپولیس فرستاد و در نامه ،برای پرداخت این بدهی
یک ضرباالجل جدید گذاشته است .با این حال ،موضوع این پرونده هر روز پیچیدهتر
میشود.

پیوس:

بازی نکردن رضاییان نتیجه لجبازی
برانکو با کیروش است

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس میگوید برانکو بر سر رامین رضاییان با کیروش لجبازی
میکند.
فرشاد پیوس درباره پیروزی پرسپولیس مقابل نفت تهران اظهار کرد :پرسپولیس بازی
خوب و منطقی مقابل تیم جوان نفت به نمایش گذاشت و توانست به پیروزی برسد .نفت
کمیدیر بسته شده اما جوانان خوبیدارد کهدر این تیم عملکرد خیلی خوبیدارند.درست
است که آنها در ساختار دفاعی روز گذشته آنچنان خوب ظاهر نشدند اما در بحث حمله
فوقالعاده بودند و حتی چندین بار توانستند دروازه پرسپولیس را تهدید کنند.
وی افزود :پرسپولیس در خط دفاع عملکرد خیلی خوبی دارد .زوج سیدجالل حسینی و
محمد انصاری این روزها خطدفاع پرسپولیس را بیمه کرده است .این تیمدر بخش هافبک
دفاعی هم از بازیکن خوبی مثل کمال کامیابینیا بهره میبرد که واقعا بازیکن تاثیرگذاری
است .البته پرسپولیس دروازهبان مطمئنی هم به اسم بیرانوند دارد که به نوعی پا جای
پای عابدزاده میگذارد .بیرانوند اگر مغرور نشود در آینده میتواند دروازهبان بزرگی برای
پرسپولیس شود .پرسپولیسدر خط حمله هم بازیکنانی مثل وحید امیری و طارمی رادارد
که واقعا فوقالعاده کار میکنند .پیوس در بخش دیگری از صحبتهایش به صدرنشینی
پرسپولیس در لیگ اشاره کرد و گفت :صدرنشینی برای آدمهای بزرگ است .پرسپولیس
هم بازیکنان بزرگیدارد .نباید بیخود استرس صدرنشینیداشته باشند .پرسپولیس باید به
صدرنشینی عادت کند .زمان ما این تیم همیشه اول بوده است .االن فکر میکنم پرسپولیس
روی لبه تیغ حرکت میکند و اگر دچار اشتباه شود شاید به مشکل بربخورد.
پیوس همچنین تاکید کرد :روز گذشته پس از اینکه رامین رضاییان و امید عالیشاه تعویض
شدند ،ناراحتی را در چهره آنها دیدم .االن زمان آن است که برانکو هنر مربیگری خود را
نشان دهد و نگذارد تیم وارد حاشیه شود .او تاکید کرد :مطمئنا در روزهای آینده مشکالت
مالی روی نتایج تیم تاثیر میگذارد .باشگاه باید هرچه زودتر مشکالت مالی را برطرف و حق
و حقوق بازیکنان را پرداخت کند تا آنها با خیال راحت و آسوده به کارشان ادامه دهند.
پیوس در ادامه درباره بازی نکردن رامین رضاییان در پرسپولیس هم گفت :بازی نکردن
رامین رضاییان نتیجه لجبازی برانکو با کیروش است .شما همه دیدید که رضاییان در تیم
ملی عملکرد فوقالعادهایداشت و حتیدر بازی آخر یک پاس گل همداد اما برانکو لجبازی
میکند و این بازیکن را بازی نمیدهد .فکر میکنم حداقل میتوانست  ۲۰تا  ۲۵دقیقه به
این بازیکن بازی بدهد .من به عنوان کسی که سالها در پرسپولیس بازی کرده یک پیشنهاد
میدهم و آن این است که حسین ماهینی که بازیکن بسیار خوبی است را بهدفاع چپ ببرد
تا از رامین رضاییان در دفاع راست استفاده کند.
پیوس در پایان درباره آخرین وضعیت خودش هم گفت :پس از قهرمان کردن سپیدرود
رشت مسئوالن این باشگاه در قبال من بیمعرفتی کردند اما در حال حاضر با چند باشگاه
لیگ یکی مذاکره کردهام و تا هفته آینده وضعیتم مشخص میشود.

احتمال حضور شخص غیر فوتسالیدر راس این رشته

کمر همت بر نابودی تیم سوم جهان بستهاید؟!

در ادامه تصمیمات عجیب و غریبی که برای فوتسال گرفته میشود مسئوالن تصمیم دارند
فردی خارج از فوتسال را به عنوان ریاست این کمیته انتخاب کنند.
تیم ملی فوتسال ایراندر رقابتهای جام جهانی توانست بدرخشد و عنوان سومی مسابقات
را از آن خود کند .عنوانی که برای اولین بار یک تیم گروهی توانست به دست بیاورد و
ملیپوشان ایران دست به کار بزرگی زدند چرا که تیم ملی در حالی در هشتمین دوره
مسابقات جام جهانی شرکت کرد که به هیچ عنوان امکانات و شرایط مناسبی نداشت.
بازیهای دوستانه مناسب ،اردوهای تدارکاتی خوب ،زمین تمرین مناسب ،لباس مناسب،
ن حال
توپ مناسب و تمامی مواردی که یک تیم ملی نیاز دارد را نداشت اما توانست با ای 
دست به کار بزرگی بزند.
در کنار تمام این کمبود امکانات ،نامشخص بودن وضعیت کمیته فوتسال را هم اضافه
کنید .کمیتهای که مدتهاست وضعیتش نابسامان است و رئیسی ندارد .پس از اینکه سید
رضاافتخاریبهعنوانمدیرعاملباشگاهاستقاللانتخابشدعلیکفاشیانسرپرستکمیته
فوتسال شد و تیم ملی با همین شرایط عازم جام جهانی شد.
انتخاب کفاشیان به عنوان سرپرست کمیته فوتسال مناسب و خوب بود چرا که اودر کمیته
فوتسال آسیا هم عضو هست و میتواند شرایط تیم ملی را بهبود یابد امادر این بین به نظر
میرسد کفاشیان خیلی خودش راغب برای فعالیت در این زمینه نبود چرا که هنگامی که
او به کلمبیا سفر کرد اصال در اردوی تیم ملی حاضر نشد و بهانه دور بودن فاصله او با هتل
اقامت تیم ملی را عنوان کرد .در حالیکه میشد در فاصله یک ماهی که در این کشور به سر
میبرد برای خبرگیری از تیم ملی در اردوی ملیپوشان حاضر شود ولی به هر حال این اتفاق
نیفتاد و تیم ملی هم به عنوان سومی جام جهانی به ایران بازگشت.
همه منتظر بودند که پس از اتمام جام جهانی وضعیت کمیته فوتسال مشخص شود چرا
که مسئوالن قول داده بودند پس از این مسابقات تکلیف را روشن کنند اما گویا امروز و فرداها
باز هم ادامه دارد و قرار نیست که حاال حاالها این وضعیت مشخص شود .در کنار این موارد
شنیده شده فردی به نام مرتضی تجریشی که سالها در اسکواش(!) فعالیت میکرده قرار
است به عنوان رئیس کمیته فوتسال معرفی شود .اتفاقی بسیار عجیب که نشان می دهد
هیچ فکر و منطقی پشت آن نیست .گویا تجریشی که مشاور مدیر کل بودجه وزارت ورزش
و جوانان هم بوده از سوی وزارت به فدراسیون تحمیل شده است و وزارت ورزش قصد دارد
بار دیگر از قدرت خود استفاده کند و اشخاص خود را در فدراسیون فوتبال جایگزین کند
وگرنه چه کسی تیمی که سوم جهان شده و توانسته دست به موفقیتی بزرگ بزند را به
کسی میسپارد که هیچ رزومهایدر فوتسال و فوتبال نداشته است .تجریشیدر این زمینه
به خبرنگار فارس گفت :هنوز از فدراسیون فوتبال صحبتی با من نشده است اما وزارت ورزش
یک سری صحبتها را با من انجامداده است که هنوز چیزی قطعی نشده است .قرار است تا
چند روز آینده همه چیز مشخص شود و پس از آن میتوان در این باره صحبت کرد .به هر
حال این انتظار از فدراسیون میرود که فوتسالیها را برای مهمترین پست این کمیته انتخاب
کنند چرا که باید به شرایط فوتسال و حاشیههایی که این رشته دارد واقف بود تا بتوان با
مدیریت خوب این اتفاقات را به حداقل رساند و شاهد موفقیتهای آینده این تیم باشیم.
امیدواریم بهترین شخص برای حضور روی صندلی ریاست کمیته فوتسال انتخاب شود تا
آیندهایدرخشان را برای سالنیبازان متصور شویم.

علمیو سالمت 5
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چند نکته درباره ی لنز های زیبایی
چند سالی می شود که گذاشتن لنز عالوه بر مصرف طبی ،به مصارف زیبایی هم می رسد،
انواع لنزهای رنگی طبیعی و غیر طبیعی ،جای خود را در مطب های پزشکی و یا آرایشگاه
های زنانه و بعضا در سوپر مارکت ها باز کرده و مشتری های خاص خودش را دارد .ایام جشن
و مهمانیها و میل به تغییر و زیباتر شدن ،جوانان را به فکر خرید لنزهای رنگارنگ میاندازد،
اما قبل از تهیه لنز بهتر است اطالعاتیدرباره خوبیها و بدیهای آنداشته باشید.
آیا لنز کال خطرناک است؟
لنز وسیله ای است کام ً
ال بی خطر ،البته اگر روش مصرف آن را به درستی بدانیم و رعایت
کنیم .فراموش نکنیم که استفاده از لنز برای برخی افراد کام ً
ال ضروری است و صرفاً جنبه
زیبایی ندارد و برای عده ای هم استفاده از کنتاکت لنز به معنی طبیعی زندگی کردن است.
اگر مایل به استفاده از لنزهای نرم هستید تنها کاری که باید بکنید این است که از لنزهای
دارای آب بیشتر (بیش از  55درصد و ترجیحاً بیش از  70درصد) استفاده کنید .لنزهای
پر آب لطیف تر هستند و برای همین دوام کمتری دارند و معموالً به صورت فصلی یا حتی
یک ماهه مصرف می شوند ولی در عوض برای تنفس چشم در ساعات بیداری ،کام ً
ال
مناسبهستند.
انتخاب رنگ لنزچگونهبایدباشد؟
بیشتر کنتاکت لنزهای رنگی طوری طراحی شدهاند که ظاهر طبیعی بخش رنگی چشم
یعنی عنبیه که از مجموعهای از شکلها و خطوط رنگیدرست شده را تغییر میدهند .بعضی
کنتاکت لنزهای رنگی از یکسری نقطهها و خطوط شعاعی رنگی تشکیل شدهاند تا بتوانند
ظاهری طبیعی روی چشم ایجاد کنند .مرکز این لنزها جایی که روی فضای مردمکی واقع
میشود بدون طرح است تا مانعی برای دید ایجاد نکند .انتخاب رنگ لنز مناسب چشم تابع
عوامل زیادی از جمله رنگ مو یا ظاهر پوست است .اما در نهایت بستگی دارد به سلیقه
شما و اینکه دوست دارید ظاهری طبیعی ،دراماتیک یا دوستداشتنیتر داشته باشید .اگر
مایلید رنگ چشمتان را تغییر دهید ولی آن تغییر خیلی بارز نباشد بهتر است از لنزهایی
که کنارههای عنبیه شما را مشخصتر میکنند و رنگی طبیعیتر به ظاهر شما میبخشند،
استفاده کنید .برای کسانی که چشمان آبیدارند امادوستدارند تغییر کوچکیدر ظاهرشان
بهوجود آورند ،لنز خاکستری مایل به سبز پیشنهاد میشود .اگر دلتان میخواهد ظاهری
دراماتیک پیدا کنید که هر کسی در نگاه اول متوجه تغییر شما شود؛ از رنگی گرمتر مثل
قهوهای روشن استفاده کنیدو اگر چشم شما به همین رنگ است ،رنگ سردی مثل آبی
روشن بهشما پیشنهاد میشود  .اما اگر رنگ چشم خودتان تیره است بهترین انتخاب برای
شما رنگهای مات است .برای اینکه طبیعیتر به نظر برسید از رنگ عسلی روشن یا رنگ
فندقی استفاده کنید یا اگردوستدارید کهدر میان جمع کامال متمایز بهنظر بیایید ،مطابق
سلیقهتان از رنگهای روشنتر مثل آبی ،سبز یا بنفش استفاده کنید و درنهایت اینکه اگر
پوست تیرهایدارید ،لنزهای روشن میتوانند ظاهری کامال متفاوت را به شما ببخشد.
لنز رنگی را چطور انتخاب کنیم؟
پس با کمک چشمپزشک یا اپتومتریست میتوانید کنتاکت لنز مناسبی را انتخاب کنید
که به شخصیت و چهره شما ظاهر مناسبتری ببخشد .این لنزها همدر صورتی که توسط
چشمپزشک یا اپتومتریست تجویز شده باشند لنزهایی قابل قبول و مطمئنتری هستند.
امروزه مصرف کنتاکت لنزهای رنگی محبوبیت فراوانی در میان مردم پیدا کرده است هرگز
این لنزها را از فروشگاههای آرایشی و بهداشتی و حتی بدون داشتن نسخهای مشخص از
داروخانههاتهیهنکنید.
چه زمان هایی از لنزهای رنگی کمتر استفاده کنیم؟
پزشکان توصیه میکنند در مواقع سرماخوردگی حتیالمقدور از لنزهای چشمی استفاده
نکنید ،یا در صورت ضرورت ،زمان استفاده از آن را کاهش دهید.پزشکان میگویند قرمزی،
خارش و تحریکپذیری چشمها در مواقع سرماخوردگی افزایش پیدا میکند ،به همین
خاطر بهتر است در این گونه مواقع لنزها را از چشم خود خارج کنید و یا زمان کمتری
از آنها استفاده نمایید .سرماخوردگی و آنفلوآنزا عالئم خشکی یا تحریک پذیری چشمها
را چه با وجود لنز و چه بدون لنز ،ایجاد میکند که استفاده از لنز این مشکل را تشدید
میکند.داروهایآنتیهیستامینکهبرایبهبودزکامدرسرماخوردگیمصرفمیشود،اغلب
مشکالت و عالئم چشمی را تشدید میکند ،بنابراین بهترین کار برای پیشگیری از تشدید
ناراحتیهای چشمی ،پرهیز از به کار بردن لنز یا کاهش زمان استفاده از آن است.
لنزهایرنگیچطورباعثعفونتقرنیهمیشوند؟
لنزهای طبی منافذیدارند که قرنیه میتواند از طریق آنها تنفس کند .وقتی لنز به صورت
رنگی ساخته میشود ،برای یکپارچه شدن رنگ و زیبایی لنز ،منافذ آن مسدود میشود و
دیگر اکسیژن و هوا از آن عبور نمیکند و این خطری است که قرنیه را تهدید میکند .چشم
حساس ترین عضو بدن انسان است و کوچکترین آسیبی به آن می تواند باعث بروز مشکالت
بسیاری شود ،قبل از هر اقدامی برای زیباتر شدن ،به عواقب احتمالی آن کار فکر کنیم.

اگزما در پاییز بدتر می شود

در بیماری اگزما ،پوست نواحی خاصی از بدن به شدت خشک و نازک شده و گاهی دچار
تاول های ریز و خونریزی می شود .گرچه این مشکل پوستی قابل کنترل است ،اما با سرد
شدن هوا احتمال عود و تشدید آن افزایش پیدا می کند.
دکتر پروین منصوری ،متخصص پوست و مو با اشاره به اینکهدر فصل پاییز و بهار آلرژیهای
پوستی بیشتر می شود بیان کرد:
«سرد شدن هوا ،وزش باد و پراکنده شدن گرده های مختلف گل باعث خشکی پوست و
تشدید آن می شود.
در فصول سرد سال برخی از افراد ترجیح می دهند دوش آب گرم بگیرند ،اما آب گرم با
درجه باال چربی پوست را از بین می برد و باعث تشدید خشکی ،خارش و تشدید بیماری
اگزما می شود.
از استحمام روزانه در پاییز خودداری کنید ،اما دوش گرفتن بدون استفاده از مواد پاک
کننده با آب ولرم و چرب کردن با لوسیون های بدن یا روغن هایی که مخصوص چرب کردن
پوستهای خشک است می تواند به این افراد کمک کند.
صابون ها و مواد پاک کننده ای که حالت اسیدی و قلیایی باال دارند برای افرادی که دچار
اگزمای پوستی هستند خوب نیستند و بهتر است از صابون هایی با PHخنثی و معادل PH
پوست استفاده شود.
خارش یکی از عالئم مهم خشکی پوست است .افرادی که مبتال به آلرژی و اگزمای آتوپیک
هستند ،بهدلیل شرایط جوی فصل پاییز بیشتر به این مشکلدچار می شوند.
برای پیشگیری از تشدید خشکی پوست ،خارش و اگزما در پاییز مهم ترین نکته دوری از
مواد حساسیت زا است .این افراد سعی کنند کمتر و در مواقع ضروری از خانه خارج شده و
اگردچار آسم و یا تنگی نفس نیستند ،ازدستگاه بخور سرددر محل زندگی استفاده کنند.
به دلیل سردشدن هوا توصیه می شود افراد لباس های کلفت به ویژه لباس های پشمی
بپوشند و برای کاهش اگزما و خارش پوست بهتر است زیر لباس پشمی و لباس هایی با الیاف
پالستیک ،لباس های نخی پوشیده شود».
چرا دچار اگزما می شویم؟
علت اصلی اگزما هنوزدقیقا مشخص نیست .بعضی ها معتقدند فعالیت بیش از حد سیستم
ایمنی بدندر پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک ها باعث اگزما می شود .البته اگزما بیشتردر
خانواده هایی شایع است که سابقه آلرژی یا آسم دارند .این عارضه به هیچ وجه واگیردار نبوده
و بهدیگران سرایت نمی کند.
متخصصان طب سنتی معتقدند اگزما بر اثر اختالالت کبدی ایجاد می شود کهدر این زمینه
مصرف بیش از حد فست فودها و تغذیه نادرست یکی از عوامل ایجاد اختالالت کبدی است.
میزان خواب و استراحت و سبک زندگی نیزدر این اختالالت موثر است .زیاده رویدر مصرف
گوشت گوساله و فرآورده های آن ،کنسروها ،مواد نگهدارنده و گوشت های کهنه نیز همگی
می توانند باعث تشدید اگزما شوند.
در مقابل ،میوه ها و سبزیجات ،غذاهای تازه و آش هایی مانند آش جو و آلو که هضم آسانی
دارند به درمان اگزما کمک می کنند .استفاده از روغن های طبیعی مانند روغن بادام شیرین،
روغن زیتون و روغن نارگیل نیز برای رفع خشکی پوست و اگزما مفید است .الزم به ذکر است
که آلودگی هوا ،دود سیگار و قلیان ،دفعات عود اگزما را افزایش می دهند.
درمان اگزما از دیدگاه طب سنتی
بر اساس طب سنتی ،اگزما دو نوع است :سرد (سودایی) که با خوردن سردی ها و همچنین
گرمی ها تشدید می شود و گرم (صفراوی) که با خوردن گرمی ها تشدید می شود.
برای درمان اگزمای سرد خوردن سرکه انگبین زرشکی (دو واحد عرق نعناع  +دو واحد
عسل +یک واحد آب زرشک طبیعی)در تابستاندو وعده ودر زمستان یک وعده توصیه می
شود .برای درمان اگزمای گرم نیز خوردن سرکه انگبین معمولی (دو واحد عرق نعناع  +دو
واحد عسل  +یک واحد سرکه) به مدت  40روز و سپس حجامت توصیه می شود.
به طور کلی مصرف یک لیوان آب سیب همراه با یک قاشق خاکشیر قبل از غذا و همچنین
چای نعناع ،بابونه و سنبل الطیب به پیشگیری از اگزما کمک می کند .استفاده موضعی از آلوئه
ورای له شده روی محل اگزما نیز می تواند خارش و خشکی آن را کاهشدهد .همچنین می
توانیددر یک لیوان آب جوش یک قاشق غذاخوری بلغور جو بریزید و بگذارید برای مدت نیم
ساعت دم بکشد سپس آن را صاف کنید و با استفاده از پنبه روی ضایعه بمالید.
اگزما انواعی دارد
اگزما نوعی خشکی شدید پوست است که بعضی از انواع آن مثل «اگزمای آتوپیک» زمینه
ژنتیک و ارثی دارد .در بعضی از موارد نیز اکتسابی است و به دلیل زیاده روی در شست وشو
با صابون و مواد شوینده ایجاد می شود.
این بیماریدر حالت های خیلی خفیف فقط به شکل یک خشکی پوست است ،امادر موارد
خیلی شدید می تواند به صورت ترک ،پوسته پوسته شدن و خارش شدید ظاهر شود.در این
صورت با خاراندن محل خشکی حتی ممکن است عفونت روی آن ایجاد شود.



با موی سرتان نانوذرات با خواص کاتالیستی سنتز کنید!

محققان با استفاده از موی سر انسان موفق به سنتز
نانوذراتی با خواص کاتالیستی شدند .آنها پروتئین موجود
در موی سر را استخراج کرده و از آن بهعنوان بستری برای
رشد نانوذرات استفاده کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو ،شاید برخی هنرمندان به دنبال استفاده از مو
برای خلق آثار هنری باشند .اخیراً یک تیم تحقیقاتی از
ژاپن و کرهجنوبی موفق به استفاده از مو در یک حوزه
کام ً
المتفاوتشدهاند.
در مقالهای که این گروه در نشریه ACS Sustainable
 Chemistry & Engineeringمنتشر کرده اند ،آمده است
که از مو میتوان برای تولید نانوذرات کاتالیستی استفاده
کرد .این گروه نانوذراتی ساختند که میتوان از آن در
فرآیندهای شیمیایی برای تسریع واکنش استفاده کرد.
نانوذرات همانند بلورها ،اغلب نیاز به یک بستر برای
رشد دارند .به ویژه اگر بخواهیم از این نانوذرات در تسریع
واکنشهای شیمیایی استفاده کنیم ،آنگاه ضرورت دارد
که نانوذرات روی بستر ویژهای رشد کنند .از مواد مختلفی
نظیر چوب و دیواره سلول باکتری برای سنتز نانوذرات
استفاده میشود ،اما بعضی از این بسترها ایدهآل نیستند.
برخیبسیارگرانقیمتبودهوبرخینیازبهاصالحشیمیایی
با مواد سمیدارند که همه اینها مشکل آفرین هستند.
یکی از دالیل انتخاب مو ،فراوانی آن است .مو مادهای

فراوان ،ارزان و زیستتخریبپذیر است؛ بنابراین استفاده
از آن میتواند منجر به رسیدن به فناوری «شیمی سبز»
شود .محققان این پروژه برای تولید نانوذرات اقدام به
استفاده از موی دست نخورده کردند« .دست نخورده» نه
به معنای این که دست انسان به آن نخورده باشد ،بلکه
موی رنگ نشده و بدون هیچدستکاری رایجدر آرایشگاهها
است .محققان پروتئین موجود در مو را استخراج کرده و
آن را به ترکیب حاوی یونهای طال یا نقره افزودند .ترکیب
«بوروهیدرید سدیم» که یک ماده احیاء کننده است،
موجب آغاز فرآیند تولید نانوذرات طال یا نقره میشود که
این نانوذرات روی پروتئین مو رشد میکنند.
بعد از سنتز نانوذرات ،محققان پروتئین را جداسازی
کرده و خشک میکنند .این گروه نشان دادند نانوذرات
تولید شده با این روش ،دارای خواص کاتالیستی بوده و
میتواند برخی فرآیندهای صنعتی را کاتالیز کند.
پژوهشگران معتقدند که کارایی این سیستم به ابعاد
و مساحت سطحی نانوذرات بستگی دارد .مهمتر آن که
این نانوذرات بعد از انجام فعالیت کاتالیستی ،قابل استفاده
مجددهستند.

چاپ سه بعدی روی الیاف منسوجات

یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه چاپ سه بعدی ،قرارداد همکاری برای استفاده از
فناوری چاپ سه بعدی نانومواد روی الیاف منسوجات را با یک شرکت اروپایی منعقد کرده
است.
شرکت ()NanoDimensionدر حوزه الکترونیک چاپ سه بعدی فعالیتدارد .این شرکت
اخیراً از طریق یکی از شرکتهای تابعه خود اقدام به فعالیت در حوزه چاپ سه بعدی روی
الیاف منسوجات کرده است.
این شرکت برای این کار ،همکاری مشترکی با شرکت نساجی اروپا بهمنظور چاپ سه
بعدی ترکیبات رسانا روی منسوجات آغاز کردهاست.
در این پروژه از فناوری منحصر به فرد موسوم به  AgCiteاستفاده شده و نوعی جوهر
رسانای مبتنی بر نانوذرات نقره است .در کنار این فناوری از پلتفورم چاپی DragonFly
 ۳D ۲۰۲۰نیز استفاده خواهد شد.براساس ملزومات این شرکت اروپایی قصد دارد فرآیند
چاپ خود را بهمنظور استفاده روی الیاف منسوجات تغییر دهد.
در طول این فرآیند ،قرار است ترکیبات رسانا روی پلتفورمهای مختلف چاپ شود.
همچنین مقرر شدهاست که ویژگیهای محصول تولید شده از نظر رسانایی ،انعطافپذیری
و کشش مورد آزمایش قرار گیرد .این نتایج نشان داد که ترکیبات رسانای چاپی دارای
انعطافپذیری کافی برای بافته شدن هستند.
این آزمایشها ،شواهد کافی برای اثبات عملکرد فناوری این شرکت را فراهم کرد تا بتوان
از این فناوری برای تولید منسوجات استفاده کرد .بنابراین مسیر تولید مسنوجات هوشمند با
استفاده از این فناوری هموار شده و میتوان بدون ایجاد محدودیت برای تا شدن ،حرکت و
خستگی ،نسل جدیدی از منسوجات هوشمند را تولید کرد.

امروزهتولیدمنسوجاتهوشمند،امکانترکیبالکترونیکبانساجیبهیکیازدغدغههای
مسئوالن صنعت نساجی تبدیل شده است .چاپ سه بعدی میتواند با استفاده از نانومواد این
شرایط را فراهم کند .هدف این دو ،تولید منسوجات هوشمند با استفاده از نانوپوششهای
رسانا روی الیاف است.
بازار منسوجات هوشمند در حال حاضر  ۸۰۰میلیون دالر است که تا سال  ۲۰۲۰به رقم
 ۴.۷۲میلیارد دالر خواهد رسید .این رقم به معنای افزایش  ۳۳.۵درصدی در هر سال است.
این نوع منسوجات برای استفاده در بخش نظامی بسیار ایدهآل بوده و صنایعی نظیر پزشکی
نیز از آن بهرهمند خواهد شد.بانداژهای هوشمند،دستکشهای پیشرفته و حسگرهای قابل
پوشیدن از جمله مصداقهای این فناوری هستند.

مرگ مرجانهای جزیزه خارکو به دلیل دمای باالی تابستانی

نتایج مطالعات محققان پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی
و علوم جوی نشان میدهد که دمای غیرمعمول تابستانی
موجب مرگومیر وسیع مرجانها در حاشیه غربی جزیره
خارکو شده است.
رییس پژوهشکده علوم دریایی پژوهشگاه ملی
اقیانوسشناسی و علوم جوی با اشاره به تحقیقات انجام شده
بررویمرجانهایخلیجفارس،افزود:دراینزمینهتحقیقاتی
با عنوان «تعیین وضعیت پارامترهای اکولوژیک مرتبط با
تغییرات اقلیم در شمال خلیج فارس و برآورد تاثیرشان بر
سالمت اجتماعات مرجانی»در پژوهشکده علومدریایی این
پژوهشگاهاجراییشد.
وی اضافه کرد:در عملیات میدانی این طرح پژوهشی که با
همکاری پژوهشگاه و شرکت گنجینههای نوین زیست قشم
و پشتیبانی مالی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران کشور در شهریور ماه امسال انجام شد ،تاثیر مثبت
گرمترین تابستانهای چنددهه گذشته بر روی مرجانهای
قشمثبتشد.

صالح اضافه کرد :در عملیات میدانی انجام شده برخی از
پارامترهای محیطی همچوندمای زیر آب ،شوری ،اکسیژن
محلول ،pH ،جریانهای جزر و مدی و نوسان تراز آب در
مناطقموردمطالعهاندازهگیریشد.
ویباتاکیدبراینکهایناندازهگیریهاباتجهیزاتیهمچون
مولتی متر ،سنسورهایدما و عمق ( )TDودستگاه RCM9
انجام شد ،یادآور شد :در این منطقه به طور مداوم میزان
مواد مغذی ،قلیایی بودن کل و فیتوپالنکتونهای موجود
در آب در آزمایشگاههای پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و
علوم جوی اندازهگیری و سنجش شد.این عضو هیات علمی
پژوهشگاه با اشاره به ثبت اثرات نامطلوب این آنومالی دمایی
(دمای غیرمعمول) نسبتا طوالنی و بیسابقهدر شرقیترین
و غربیترین مناطق مرجانی خلیج فارس ،خاطرنشان کرد:
دادههای مورد نیاز برای مطالعه پارامترهای زیستی شامل
درصد پوشش و تنوع زیستی کفزیان ،تراکم و تنوع ماهیان،
میزان شیوع و انواع بیماریهای مرجانی و گستردگی
سفیدشدگی و مرگومیر مرجانها با فیلمبرداری و عکاسی

بر روی ترانسکتهای ثابت و ماندگاردر مناطق مورد مطالعه
نیز ثبت شد.مهندس جهانگیر واجد سمیعی ،سرپرست تیم
زیستشناسیاینطرحنیزدرموردوضعیتمرجانهایمورد
مطالعه ،اظهار کرد :این آنومالیدمایی اثرات منفی بر سالمت
اجتماع مرجانی جزیره خارکوداشته است .علیرغم اینکهدر
مرحله بررسی اولیهدادههای جمعآوری شده هستیم ،به نظر
میرسد که آنومالیدمایی تابستانه موجب مرگومیر وسیع
مرجانهادر حاشیه غربی جزیره خارکو شده است.
محققان پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی
بر این باور هستند که با تحلیل دادههای به دست آمده از
اندازهگیریهای میدانی ،آزمایشگاهی و دادههای ماهوارهای،
قابلیتارائهتصویریازوضعیتفعلیپارامترهایاصلیمرتبط
با تغییر اقلیم (یعنی پدیدههای گرمایش جهانی و اسیدی
شدندریاها)در بخشهای ایرانی خلیج فارس به وجود آمده
است تا میزان تاثیر احتمالی این پارامترها بر تغییرات مکانی
ساختار جوامع مرجانی و مقاومت آنها در برابر سفیدشدگی
مشخصشود.

در فصول سرد چون رطوبت هوا کاهش پیدا می کند پوست زودتر خشک شده و اگزما
بیشتر می شود.
اگزمای آتوپیک معموال به صورت قرینه ایجاد می شود؛ برای مثال پشت هر دو دست یا
روی هر دو گونه ممکن است ظاهر شود .این بیماری اغلب از دوران کودکی فرد را گرفتار
کرده و هر چند وقت یک بار عود می کند .در واقع افراد مبتال به این بیماری از زمان کودکی
پوست خیلی خشکیدارند و صورت و گونه های شان قرمز و پوسته پوسته است .خبر خوب
اینکه معموال با افزایش سن و رسیدن به سن بلوغ ،چربی پوست افزایش پیدا می کند و اگزما
بهبود نسبی پیدا می کند.
در فصول سرد نیز چون رطوبت هوا کاهش پیدا می کند پوست زودتر خشک شده و اگزما
بیشتر می شود .در واقع هر چیزی که پوست را خشک کند ،مثل آب و صابون ،مواد شوینده،
نور آفتاب و . . .اگزما را تشدید می کند.در مقابل آن هر عاملی که چربی پوست را افزایشدهد،
مثل کرم های مرطوب کننده و دستگاه بخور ،اگزما را بهبود می بخشد .جالب است بدانید
استرس های روحی نیز باعث افزایش عود اگزما می شوند.
 7نکته برای پیشگیری از اگزما
اگرچه نمی توان اگزما را به طور کامل درمان کرد ،اما با چند راهکار ساده می توان از
پیشرفت آن جلوگیری و دوره بهبودش را کوتاه کرد .اگر پس از رعایت این چند نکته باز هم
محل بروز اگزما روی پوست تان خارش دارد و قرمز باقی ماند ،باید هرچه سریع تر به پزشک
متخصصپوستمراجعهکنید.
 -1هرچهدفعات شستشوی پوست با آب و صابون را کمتر کنید ،میزان عود و تشدید اگزما
نیز کمتر می شود .عالوه بر این باید از مصرف صابون های معمولی خودداری کرد و به جای
آن از پن های مخصوص پوست حساس استفاده نمود.
در فصول سرد سال ،یک دستگاه بخور سرد را هر سه ساعت یک بار برای یک ساعت و نیم
روشن بگذارید تا هوای اتاق کامال مرطوب شود.
 -2آب هر چه داغ تر باشد ،چربی پوست را بیشتر از بین می برد .در مقابل ،آب خیلی
سرد نیز خشکی پوست را افزایش میدهد .بنابراین آب ولرم بهترین گزینه برای پوست های
مستعداگزماست.
 -3کرم های مرطوب کننده بدون عطر بهتریندوست شما هستند .خوشبختانه امروزه کرم
های زیادی برای پوست های مستعد اگزما تولید شده اند که می توانید با مراجعه بهداروخانه
آنها را تهیه کنید.
-4داروهای کورتوندار نقش اصلی رادردرمان اگزما ایفا می کنند .بهترین ترکیب مخلوطی
از هیدروکورتیزون یک درصد و اوسرین است .هر زمان که دچار خارش و قرمزی شدید ،الیه
ای نازک از این پماد را روی ناحیه مورد نظر بمالید.
 -5اگر زمینه آلرژی و اگزما دارید ،باید مصرف خوراکی هایی مثل فلفل ،ادویه ،سوسیس،
کالباس ،شکالت ،موز ،توت فرنگی ،آجیل ،تخم مرغ ،بادام زمینی و دیگر مواد غذایی محرک
را کاهشدهید.
 -6رطوبت هوا در فصول سرد سال کاهش پیدا می کند .پس یک دستگاه بخور سرد
بخرید و هر سه ساعت یک بار ،آن را برای یک ساعت و نیم روشن بگذارید تا هوای اتاق
کامال مرطوب شود.
 -7میزان مصرف داروهای موضعی کورتون دار بستگی به شدت اگزما دارد .اگر خشکی
خیلی شدید باشد باید برای حدود یک هفته روزی دو تا سه بار از این داروها استفاده شود،
اما اگر خفیف باشد روزی یک بار کفایت می کند .اگر هم اگزما مزمن باشد دوره مصرف
دارو طوالنی تر خواهد شد .البته باید در نظر داشته باشید که زیاده روی در مصرف داروهای
کورتوندار می تواند باعث نازک و شکننده شدن پوست و همچنین افزایش موهای زائد شود.

کفش ورزشی سازگار با وای فای

9دلیل پرکاری روده ها و اسهال
پرکار شدن روده ها و بیرون روی به اندازه یبوست و شاید بیش از آن آزاردهنده باشد.
معموال اکثر مردمدلیل اصلی اسهال و بیرون روی را مصرف غذای فاسد میدانند .اما واقعیت
این است که دالیل دیگری که جدی تر هستند و نیاز به درمان دارند نیز در بروز این مشکل
دخالت دارند .بیماری های مربوط به روده ها ،عملکرد نادرست تیروئید ،عوارض جانبی برخی
داروها و غیره جزو این عوامل هستند .در ادامه در خصوص عواملی که روده ها را پرکار می
کنندبیشترصحبتمیکنیم.
داروها
اکثر داروها باعث حساس و آسیب پذیر شدن فلور روده (باکتری های مفید ساکن روده)
می شوند .آنتی بیوتیک ها باعث نابودی فلور طبیعی روده شده و مسیر عبور باکتری های
بیماری زا را فراهم می کنند .به همین دلیل توصیه می شود که در کنار این داروها  ،حتما از
موادغذایی حاوی پروبیوتیک استفاده شود .اما این داروها تنها مقصر بروز مشکالت روده ای
نیستند .منیزیم وداروهای سولفامید نیز جزوداروهای اسهال آور هستند.
مشکالتتیروئید
اگر اسهال مزمن (طوالنی مدت) با کاهش وزن ،تعریقدر خواب شب و التهاب چشم همراه
باشد ،می تواند از عالئم پرکاری تیروئید محسوب شود .در این حالت ،غده تیروئید دچار
اختالل شده و عملکردهای بدن سرعت می گیرند .این سرعت شامل عملکرد روده ها نیز می
شود .در نتیجه عمل دفع با سرعت بیشتری انجام می شود و مدفوع به حالت مایع در می
آید .در این صورت الزم است که به پزشک مراجعه کنید تا درمان های الزم را تجویز کند.
زیاده روی در مصرف ملین ها
داروهای ملین (برای رفع یبوست) باعث تحریک فعالیت روده ها می شوند تا عمل دفع
راحت تر صورت بگیرد .مصرف این داروها ممکن است باعث بروز اسهال موقتی شوند .برای
مقابله با مشکل کافیست مصرف ملین را قطع کنید.
مواد غذایی مشکل زا
درست است که شما برخی مواد غذایی را دوست دارید و نمی توانید از خوردنشان دل
بکنید ،اما ممکن است که بدن تاندر اثر هضم برخی از این مواد غذاییدچار مشکل شود.در
واقع بدن یک واکنش ایمنیدر برابر پروتئین ماده غذایی نشان میدهد.در نتیجه حساسیت
زیادی در ناحیه روده ها ایجاد شده و اغلب به اسهال حاد و مزمن ختم می شود.
البته بروز مشکالت دیگری مانند نفخ و گاز نیز با ادامه مصرف ماده غذایی حساسیت زا
دور از ذهن نیست.
اگر مشاهده کردید که با مصرف یک نوع ماده غذایی دچار چنین واکنشی در روده ها شدید،
در مصرف آن احتیاط کنید.
بیماریکرونپنهان
بیماری کرون یک بیماری التهابی مربوط به روده است .این بیماری بر حسب عوامل و شدت
آن ،باعث بروز اسهال و گاه اسهال خونی می شود که همیشه با سر و صدا همراه است .در
حالت کلی این نوع اسهال به صورت حمله های ناگهانی و شدید بروز می کند که معموال به
حالت عادی بر می گردد .این مشکل هر بیماری را به مطب پزشک می کشاند و پزشک نیز
با توجه به وضعیت جدی بیمار ،متوجه بیماری کرون خواهد شد .البته این بیماری با انجام
کولونوسکوپی تشخیصداده می شود.
انگل های روده ای
با پیشرفت علم و تسهیل مسافرت ،سفر انگل های روده ای نیز شدت گرفته است .برخی از
این انگل ها از مواد غذایی ناشی می شوند و برخی دیگر به طور مستقیم در روده مستقر می
شوند .در هر حال انگل های روده جزو عوامل بروز اسهال هستند.
عدمتحملشیر
شیر در مواد غذایی زیادی مانند ماست ،انواع سس ها ،شیرینی جات و غیره وجود دارد.
مشکل اینجاست که بدن برخی افراد به سختی الکتوز موجود در شیر را هضم می کنند و
این مسئله از عدم وجود آنزیم الزم برای هضم آن در بدن ناشی می شود .به این ترتیب بدن
نسبت به این ترکیب ناشناخته واکنش نشان میدهد و اسهال ایجاد می کند.
امتحانات درسی ،مرگ یکی از نزدیکان ،سخنرانی در برابر یک جمعیت بزرگ و غیره جزو
عواملی هستند که باعث تحریک اعصاب شده و استرس حاد ایجاد می کنند .این استرس در
بین افراد حساس باعث بروز اسهال می شود
معموال افرادی که عادت به نوشیدن شیر ندارند و نیز کودکان دچار این مشکل می شوند.
معموال قطع مصرف شیر باعث توقف اسهال می شود.
شما می توانید از مکمل های غذایی استفاده کنید تا کمبودی که باعث بروز عدم تحمل
الکتوز می شود ،از بین برود.
استرس و مشکالت روحی
استرس عامل بروز بسیاری از مشکالت سالمتی است .این مسئله روحی یک عامل اصلیدر
بروز مشکالت مربوط به روده است .دو نوع استرس را باید از هم تفکیک کرد:
استرسحاد
امتحانات درسی ،مرگ یکی از نزدیکان ،سخنرانی در برابر یک جمعیت بزرگ و غیره جزو
عواملی هستند که باعث تحریک اعصاب شده و استرس حاد ایجاد می کنند .این استرس در
بین افراد حساس باعث بروز اسهال می شود.
در این شرایط غدد فوق کلیوی ترکیبات سمی ایجاد می کنند که باعث ایجاد اختالل در
مغز می شود .حتما میدانید که مغز به شکم وصل است.در نتیجه روده ها تحریک می شوند
و آب ترکیب شده با مدفوع باعث بروز اسهال می شود.
استرسمزمن
استرس مزمن یا طوالنی مدت ،در اثر وجود میزان زیادی کورتیزول یا هورمون استرس
بروز می کند .کورتیزول باعث بروز اسهال و یبوست می شود .برایدرمان این مشکل مصرف
پروبیوتیک ها به همراه ویتامین  Dمی تواند کارساز باشد.
مسمومیتغذایی،بخصوصدرمسافرت
شناخته ترین عامل اسهال که بخصوصدر مسافرت بروز می کند ،مسمومیت غذایی است.
یادتان باشد در سفر به شهرها و کشورهای دیگر ،شما به خوبی رستوران ها را نمی شناسید
و از کیفیت غذا و بهداشت آنها خبر ندارید .بنابراین غذا خوردن در این مناطق می تواند به
مسمومیت غذایی شما ختم شود .آلودگی موادغذایی به باکتری ها یا ویروس ها باعث حساس
شدن سیستم گوارشی می شود .بنابراین الزم استدر انتخاب غذایتاندقت کنید.

 5روش برای داشتن پوست سالم

یک شرکت تجاری به نام  Elevenکفش ورزشی جالبی تولید کرده که هم به عنوان ابزار
ارتباط با شبکه های بی سیم وای  -فای قابل استفاده است و هم برای شارژ گوشی و نمایش
ویدئو به کار می رود.
این کفش دارای نمایشگرهای کوچک و باریکی در روی سطح بسته شدن چسب کفش
است و فایل های ویدئویی مختلفی از این طریق قابل مشاهده است.
این کفش برای تامین انرژیدارای باتری نیز هست که بعد از هر بار شارژ به مدت سه ساعت
قابل استفاده خواهد بود .قرار است بخشی از درآمد ناشی از فروش این کفش های عجیب و
غریب صرف امور خیریه و خرید کفش و لباس برای افراد محروم شود.
شاید مهم ترین مزیت این کفش از نظر بسیاری از کاربران امکان شارژ کردن گوشی همراه
باشد .زیرا می توان با وصل کردن سیم رابط گوشی به پرت یو اس بی آن را شارژ کرد.
فعال تنها یک جفت از این کفش تولید شده و برای فروش با اهداف خیریه در سایت
حراجی آنالین ای  -بی قرار گرفته است .در هشت روزی که از زمان عرضه این کفش در
ای  -بی می گذرد قیمت آن در میان طرفداران به  ۴۹۵۰دالر افزایش یافته است .از نظر
کارشناسان طراحی و تولید چنین کفشی یکی دیگر از جلوه های پیشرفت اینترنت اشیا
محسوب می شود.

لپ تاپ فوق منعطف با سیستم عامل کروم
از راه رسید
سامسونگ هم به جمع شرکت های سازنده لپ تاپ با سیستم عامل کروم گوگل پیوست.
این محصول که  Chromebook Proنام دارد با امکانات جالب توجهی طراحی شده است.
اگر چه ویژگی های این محصول هنوز به طور رسمی اعالم نشده ،اما برخی تصاویر و
اطالعات در مورد آن در فضای مجازی منتشر شده است.
کروم بوک ساخت سامسونگ تنها اندکی بیش از یک کیلوگرم وزندارد ودارای بدنه تمام
فلزی و نمایشگر  ۱۲.۳اینچی با  ۲۴۰۰در  ۱۶۰۰پیکسل است .این نمایشگر لمسی دارای
 PPI ۲۳۴و نسبت  ۳:۲است .همچنین می توان نمایشگر آن را به اندازه  ۳۶۰درجه تا زد و
این لپ تاپ را در عمل به یک تبلت مبدل کرد.
پردازنده  ARMv۸شش هسته ای ،چهار گیگابایت رم ۳۲ ،گیگابایت حافظه ،eMMC
سازگاری با استاندارد بی سیم  ،۸۰۲.۱۱acبلوتوث  ،۴بهره مندی از پرت  USB-Cاز دیگر
امکانات کروم بوک پرو است.
قلم هوشمند این لپ تاپ رسم شکل یا نگارش مطلب بر روی نمایشگر و ذخیره سازی آنها
با استفاده از برنامه  ArtCanvasرا ممکن می کند.
این محصول پس از هر بار شارژ به مدت  ۱۰ساعت قابل استفاده است و با استفاده از فناوری
 Battery Life Extenderپس از سه ساعت استفاده تنها  ۳۰درصد از شارژ باتری خالی شده و
 ۷۰درصد از آن برای استفاده بیشتر باقی می ماند .یکی از مزایایدیگر کروم بوک پرو قیمت
مناسب و  ۴۹۹دالری آن است.

وقت کافی برای مراقبت از پوست خود را ندارید؟ اما میتوانید اصول اولیه را رعایت کنید.
مراقبت از پوست و انتخاب شیوههای سالمدر زندگی روند طبیعی پیری را به تأخیر میاندازد
و از مشکالت پوستی زیادی جلوگیری میکند.
برایداشتن پوستی سالم با رعایتدائم پنج نکته زیر شروع کنید:
 .1از پوست خود در برابر آفتاب محافظت کنید
یکی از مسائل مهم مراقبت از پوست در برابر آفتاب است .نور آفتاب باعث ایجاد
چینوچروک ،لک ودیگر مشکالت پوستی میشود و همچنین خطر ابتال به سرطان پوست
را افزایش میدهد.
برای حفاظت کامل در برابر نو خورشید :از کرم ضد آفتاب یا  SPFحداقل  15استفاده
کنید .هر دو ساعت یکبار آن را تجدید کنید؛ در هنگام شنا یا عرق کردن این کار را زودتر
انجامدهید.
به دنبال سایه باشید .از ساعت 10صبح تا  2ظهر که آفتاب شدید است ،سعی کنید از
اشعهی قوی خورشیددوری کنید.
لباس مناسب بپوشید .پوست خود را بالباسهای آستیندار ،شلوارهای بلند و کالههای لبه
پهن بپوشانید .میتوانیددر حین شستن لباسها از موادی استفاده کنید که الیهای اضافیدر
لباسها برای حفاظتدر برابر اشعه ماورای بنفش ایجاد میکنند.
.2سیگارنکشید
سیگار باعث پیری پوست و افزایش چینوچروکها میشود .سیگار رگهای خونی کوچک
در بیرونیترین الیههای پوست را تنگ میکند ودرنتیجه جریان خون کاهش مییابد .کاهش
جریان خون ،اکسیژن و دیگر مواد الزم برای سالمتی پوست را کم میکند.
سیگار کشیدن به کالژن و االستین نیز آسیب میزند (الیافی که به پوست قدرت و خاصیت
ارتجاعیمیدهند).بعالوه،حالتهایتکراریصورتحینسیگارکشیدن،مانندغنچهکردن
لب هنگام کام گرفتن و تنگ کردن چشمها برای بیرون دادن دود ،باعث ایجاد چینوچروک
میشود .اگر سیگار میکشید ،بهترین راه برای محافظت از پوستتان ترک آن است.
 .3با پوست خود با مالیمت رفتار کنید
اصالح روزانه صورت میتواند برای پوست عوارضی داشته باشد .نکات زیر را رعایت
کنید:
زمان استحمام را کم کنید .آب داغ و حمامهای طوالنی چربی پوست را از بین میبرند.
زمان حمام را کم کنید و بهجای آب داغ از آب گرم استفاده کنید .از صابونهای قوی استفاده
نکنید .شویندههای قوی نیز چربی پوست را از بین میبرند .در عوض ،از پاککنندههای
مالیم استفاده کنید.در هنگام اصالح از خمیرریش یا لوسیون استفاده کنید .تیغ اصالحتان
تمیز باشد و اصالح را در جهت رشد موها انجام دهید ،نه برخالف آن .پس از شستشوی
صورت ،طوری بهآرامی صورت خود را خشک کنید که تمام رطوبت پوستتان از بین نرود .اگر
پوستتان خشک است ،از مرطوبکننده مناسب استفاده کنید .میتوانید برای مصرف روزانه از
مرطوبکننده حاوی SPFاستفاده کنید.
 .4رژیم غذایی سالم
رژیم غذایی سالم ،ظاهر و احساس خوبی به شما میدهد .میوه ،سبزیجات ،غالت و
پروتئینهای بدون چربی مصرف کنید .رابطه میان تغذیه و آکنه کام ً
ال مشخص است .برخی
محققان معتقدند رژیمهای غذایی غنی از ویتامین Cو فاقد چربیهای ناسالم ،به شما پوستی
شادابترمیدهد.
 .5مدیریت استرس
استرس کنترل نشده پوست شما را حساستر میکند و باعث ایجاد جوش ودیگر مشکالت
پوستی میشود .برای پوست سالم ،به ذهن سالم نیاز است .بنابراین استرس خود را کنترل
کنید .حد و حدودهای معقولی برای خود تعیین کنید؛ فهرست کارهای خود را بازبینی
کرده و برای کارهایی که از آنها لذت میبرید زمان بیشتری قرار دهید .نتایج بسیار مؤثرتر
از انتظارتان خواهد بود.
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توسعه شهریدر گروی مقابله با تکدیگری

جوالن تکدیگران تا به کی؟!

گزارش از :سمیه رضایی
در هر گوشه و کناری از شهر قم میتوان جمعیت
بیشماری از متکدیان را نظاره گر بود؛ از متکدیان
بومی گرفته تا متکدیان غیربومی و خارجی! گویا
قرار است مردم این شهر در کنار مخارج زندگی خود
سهمی نیز برای متکدیان خارجی کنار گذارند...
در گوشهای از خیابان با لباسهایی کهنه و پاره بر
زمین نشسته و کودکی ژولیده موی را در آغوش خود
نهاده است .با نگاهی پر از التماس بر عابران چشم
دوخته و با ناله و فغان میخواهد دل رهگذران را به
درد آورد .فریاد میزند و با ناله قسم میخورد ...گاه
دعا میکند ،رهگذرانی را که برای کمک به سوی او
میآیند و گاه نیز با بغض و کینه بر افرادی که او را
نادیده میگیرند ،غضب میکند ...هر روزش را اینگونه
میگذراند ،هر روزش رنگ دیروز است و هر روز برای
کسب درآمد یکه و تنها با کودک خسته خود قدم بر
خیابانهایی مینهد که معلوم نیست چه آیندهای را
برای او خواب دیده است ...آری این حکایت روزهای
تلخمتکدیاناست.
در قم معضل جوالن متکدیان در شهر همچون
دیگر شهرها و شاید بتوان گفت بیش از سایر شهرها
به چشم میخورد .موضوعی که میتواند برای این
شهر مقدس یک جنبه منفی باشد .اما به هر حال
شهر قم نیز از وجود این ناهنجاری اجتماعی مصون
نماندهاست.
اینکه تعداد زیادی از متکدیان با مهاجرت خود به این
شهر سفر کردهاند و به دلیل امنیت شهر و وجود افراد
خیردر این شهر به تکدیگری مشغول شدهاند سخن
گزافی نیست .اگر یک روز برای رصد این معضل بزرگ
شهر قدم به درون خیابانها گذاریم در هر گوشه و
کناری خصوصادر حوالی حرم مطهر و خیابان صفاییه
و همچنین اطراف مسجد مقدس جمکران جمعیت
بیشماری از متکدیان را میتوان نظاره گر بود .از
متکدیان بومی گرفته تا متکدیان غیر بومی و خارجی!
گویا قرار است شهر ما پاسخگوی نیازهای معیشتی
مهاجرین خارجی نیز باشد و مردم این شهر در کنار
مخارج زندگی خود سهمی نیز برای متکدیان خارجی
کنارگذارند.
امروزه یکی از مهمترین معضالت شهری وجود
متکدیان در سطح شهر است افرادی که با حرفه
ناپسند خود میتوانند فرهنگ ،امنیت و آسایش
یک جامعه را بر هم زنند .متکدیان افرادی هستند
که با حضور خود در گوشه و کنار خیابان ،تخریب
جلوه شهری و حتی حوادث متعددی همچون نزاع و
درگیریهای خیابانی را موجب میشوند .عالوه بر این
وجود آنها سبب میشود که نتوان نیازمندان واقعی را
تشخیصداد و همین میتواند موجب افزایش فقردر
جامعهشود.
به طور کلی تکدیگری به عنوان یکی از مهمترین
چالشهای شهری قلمداد میشود .از این روست که
مدیریت شهری باید برای حل این معضل اقدامات

متعددی را در نظر گیرد و در صدد رفع آن برآید.
البته باید گفت که هرگز این موضوع از دید مدیریت
شهری قم مغفول واقع نشده است و تالشهای زیادی
در این راستا انجام شده اما با این حال فضای شهر
بیانگر این است که هنوزدر این زمینه نتوانستهایم به
موفقیت کامل دست پیدا کنیم و حل آن تالشها و
برنامهریزیهایبیشتریرامیطلبد.
احمدرضا شفیعی مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات
شهری شهرداری قم با بیان اینکه از سوی نیروی
انتظامی و قضایی استان اقداماتی در راستای حل
این معضل و آسیب شهری صورت گرفته و برای
جمعآوری متکدیان هماهنگیهایی انجام شده است،
گفت :جمعآوری متکدیان سبب نظم و انظباط شهری
میشود.
وی با اشاره به اینکه اکنون استان قم نسبت به
سایر کالنشهرها از وضعیت مطلوبتری درخصوص
ساماندهی و جمعآوری متکدیان برخوردار است ،ادامه
داد :هماهنگیهای الزم با  20اکیپ تخلفات شهری
صورت گرفته تا برای جمعآوری تکدیگران از سطح
شهر کهدر واقع برهم زنندگان سیمای شهر هستند،
اقدامکنند.
شفیعی با اظهار اینکه برخی از متکدیان ،مصرف
کنندگان مواد مخدر هستند و وجودشان در شهر برای

رئیس پلیس آگاهی استان قم خبرداد

کشف بیش از  32هزار لیتر نفت سفید قاچاق
در قم
رئیس پلیس آگاهی استان قم از کشف بیش از  32هزار لیتر نفت سفید قاچاق در استان
خبرداد.
احمد کرمی اظهار کرد:در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یکدستگاه تریلر اقدام به قاچاق
سوخت از یکی از استانهای غربی کرده و با عبور از قم قصد دارد محموله را به یکی از استانهای
مرکزی کشور منتقل کند ،موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس
آگاهی استان قم قرار گرفت.
وی گفت :با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی مسیر حرکت خودرو مشخص شده و ضمن
هماهنگیهای قضائی با اعزام اکیپی از ماموران به محل مورد نظر سرانجام خودرو تریلر شناسایی
و متوقف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود :راننده خودرو در رویارویی با مأموران مدعی بود که
محموله روغن سوخته است.
کرمی افزود :با انتقال خودرو به یگان و نمونه برداری توسط عوامل شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ،اعالم شد نمونه اخذ شده نفت سفید است.
وی گفت :با دستور مقام قضائی محموله به میزان  32هزار و  380لیتر برای تخلیه به انبار
شرکت نفت استان قم منتقل شد.
در راستای اجرای طرح زلزال

350دستگاه خودرو در قم راهی پارکینگ شد
رئیس پلیس امنیت اخالقی استان قم گفت :از ابتدای شهریورماه امسال همزمان با اجرای
مرحله اول طرح زلزال در قم 350 ،دستگاه خودرو به علت آلودگی صوتی و بدپوششی راننده و
سرنشینان راهی پارکینگ شده است.
عزیز شکاری اظهار کرد :پلیس امنیت اخالقی استان قم در خط مقدم جلوگیری از هرگونه
حرمت شکنیدر این شهر مقدس قراردارد و با هرگونه ناهنجاری اجتماعی و اخالقیدر حوزه
قوانین و مقررات برخورد میکند.
وی ادامه داد :از ابتدای شهریور ماه سال جاری همزمان با اجرای مرحله اول طرح زلزال
در قم ،حدود  350دستگاه خودرو به علت آلودگی صوتی ،بدپوششی راننده و سرنشینان آن
توقیف شده است.
رئیس پلیس امنیت اخالقی استان قم با اشاره به اینکه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی
و اخالقی از مطالبات مردم است ،اظهار کرد :این طرح بازخورد بسیار خوبی داشته است و
همشهریان مراتب قدردانی خود را از پلیس ابرازداشتهاند و همچنیندر بعد اجتماعی نیز شاهد
تأثیراتمثبتبودهایم.
وی اضافه کرد :در اجرای این طرح از ظرفیت سایر نهادها از جمله ستاد احیای امر به معروف
و نهی از منکر ،بسیج و ردههای درون سازمانی از جمله کالنتریها ،پاسگاهها و یگان امداد به
نحو مطلوبی استفاده شده است.
شکاری گفت :این طرح تا پایان مهر ماه ادامهداشته و برنامه ریزی برای اجرای مراحل بعدی
طرح زلزال در دستور کار قرار دارد.
فرماندهانتظامیشهرستانایرانشهرخبرداد

وحشت آفرینان دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شهرستان "ایرانشهر" از دستگیری افرادی که با ایجاد وبالگ اجتماعی اقدام
به پخش تصاویر گروهک های تروریستی  -تکفیری می کردند ،خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا  ،سرهنگ "دوستعلی جلیلیان" این خبر اظهارداشت
 :با توجه به دریافت گزارشی مبنی بر اینکه افرادی با ایجاد وبالگی ضمن اقدام به انتشار اخبار
کذب و تصاویری از گروهک های تروریستی-تکفیری به همراه پرچم آنان ،باعث نا امن نشان
دادن کشور به قصد ایجاد جو روانی منفی می نمودند ،بررسی موضوع در دستور کار ماموران
پلیس فتا این انتظامی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر ادامه داد :با بررسی های تخصصی انجام گرفته
توسط کارشناسان مبارزه با جرایم سایبری دو متهم مورد نظر شناسایی و به پلیس فتا
احضار کردند.
این مقام مسئول تصریح کرد :متهمان مورد نظر پس از اینکه با شواهد و مستندات محکم
کارآگاهان پلیس فتا مواجه شدند به بزه انتسابی خود اعتراف کردند و تجهیزات مورد استفاده
آنها شامل گوشی تلفن همراه و سیم کارت،دودستگاه کیس رایانه و یک هارد اکسترنال کشف
شده و پس از تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهردر پایان خاطر نشان کرد:پلیس فتا همواره با رصددقیق
هرگونه موارد غیرقانونی و خالق مقرراتدر فضای مجازی اجازه هیچ گونه قانون شکنی و قانون
گریزی را به متخلفاندر فضای مجازی نمیدهد.

سایرین خطرآفرین است و بهداشت عمومی را تهدید
میکند ،افزود :این افراد پس از شناسایی و جمعآوری
بادستور مقام قضایی تحویل کالنتریداده میشوند.
وی ادامه داد :برخی از متکدیان نیز که بدون سرپناه
هستند ،به اداره بهزیستی فرستاده میشوند و کسانی
که از شهرهای همجوار وارد قم شدهاند با حکم قضایی
از شهر بیرون و به شهر خود بازگردانده میشوند.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری
قم با عنوان اینکه کمک به تکدیگران موجب
گداپروری و افزایش بزهکاری در جامعه میشود،
خاطرنشان کرد :شهروندان باید صدقه و کمکهای
خود را به مراکز بهزیستی و همچنین کمیتهامداد
پرداخت کنند .شفیعی با اشاره به اینکه طی سال
جاری یک هزار و  765نفر از تکدیگران از سطح
شهر جمع آوری شدهاند ،تصریح کرد :از این تعداد
 578نفر مصرف کننده مواد مخدر و تعداد  103نفر
نیز جزو اتباع بودهاند.
سعیدقربانیآسیبشناساجتماعینیزبابیاناینکه
تکدیگری از جمله بزرگترین آسیبهای شهری
بمیآیدومیتواندبهافزایشبزهکاری
پرخطربهحسا 
و جرمدر جامعه منجر شود ،گفت :حضور متکدیاندر
سطح شهر تاثیر نامطلوبی بر تاریخ فرهنگی شهردارد
و سیمای شهر را نیز دچار اغتشاش میکند ،از این رو

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم:

باید مانع تداوم این آسیب شهری شد.
وی با اشاره به اینکه شهر مقدس قم به عنوان
امالقرای جهان تشیع ،زائران و شیعیان زیادی را از
سرتاسر جهان در خود جای داده ،افزود :این امر ایجاب
میکند که این شهر عاری از هر نوع زشتی و هر ج و
مرج باشد و امنیت ،آسایش و زیباییدر نقطه به نقطه
شهرمتجلیشود.
وی با بیان اینکه قم شهری مهاجرپذیر است و همه
روزه افراد زیادی برای زیارت به این شهر سفر میکنند،
ادامه داد :همین ظرفیت موجب شده که برخی افراد
سودجو نیز برای تکدیگری به این شهر وارد شوند که
ضروری است از سوی مسؤوالن نسبت به شناسایی
این سودجویان اقدام و ساماندهی الزم صورت گیرد.
قربانی ،متکدیان را از جمله عامالن ناامنی در شهر
خواند و گفت :هر شهری برای رسیدن به رشد و
توسعه نیازمند امنیت ،آرامش و سالمت است که
بیشک حضور متکدیان و افراد نابهنجار در شهر
میتواند مانع امنیت شهروندان و سالمت شهری شود.
این آسیبشناس ،مقابله با متکدیان را از اولویتهای
اصلی مدیریت شهری برشمرد و تصریح کرد :پاکسازی
چهره شهر از جوالن متکدیان و افراد سودجو میتواند
نقش مهمی در توسعه و پیشرفت شهری و حتی
معرفی فرهنگ و مذهب اسالمی باشد.

نرگس صادقی جامعهشناس و استاد دانشگاه نیز
در گفتوگو با خبرنگار فارس در قم با بیان اینکه
تکدیگری و جوالن متکدیاندر شهر به تخریب منظر
شهری منجر میشود ،اظهار کرد :آنچه بیش از این
اهمیت دارد هویت و شان انسانی است که در باتالق
تکدیگری فرو رفته است.
وی با بیان اینکه جمع آوری و اقدامات تنبیهی
نمیتواند این مشکل شهری را حل کند ،گفت :باید به
صورت ویژه و اساسی بر روی مسائل فرهنگی تمرکز
کرد.
صادقی با اشاره به اینکهدر قم بهدلیل فضای معنوی
حاکم بر شهر کمک به فقرا و نیازمندان بیش ازدیگر
شهرهاست ،افزود :مردم باید توجه داشته باشند که
کمک به متکدیان کمک به دور کردن آنها از زندگی
آبرومند و طبیعی است و بایستی کمکهای خود را به
مراکز خیریه پرداخت کنند.
این جامعهشناس با اذعان بر اینکه متکدیان از نظر
هویتی و رفتاری دچار اختالل و ضعف هستند ،افزود:
کمک به این افراد موجب میشود که آنها تا ابد دچار
این اختالالت باشند و نتوانند هویت اصلی و راه کمال
شخصیتی خود را پیدا کنند.
وی به ظرفیت رسانهها برای حل این معضل
اجتماعی اشاره و خاطرنشان کرد :بایستی رسانهها به
صورت شفاف و دقیق و با کمک کارشناسان به این
موضوع ورود و با ساخت برنامههایی در این خصوص
برای ریشه کن کردن این معضل بزرگ اجتماعی
تالشکنند.
در پایان باید گفت که تکدیگری امری مذموم
است و رفع آن نیازمند چاره اندیشی درست از سوی
مسؤوالن و متولیان اجتماعی ،فرهنگی و شهری است.
وقتی با مسؤوالن هم صحبت میشویم همگی
سخن از فعالیتها و اقدامات متعدد در خصوص رفع
مشکالت دارند ،اما وقتی به درون و دل مشکالت
جامعه وارد میشویم مشکالت همچنان پابرجا و
فراوان است! واقعیت این است که جمعآوری متکدیان
از سطح شهر به یک باره هرگز میسر نیست و مدتها
زمان میخواهد اما ضروری است که طی زمانهایی
که با سرعت میگذرد تالش برای حل مشکالت و
چارهاندیشیها نیز با سرعت انجام شود .اینکه به طور
مقطعی تعداد زیادی متکدی از سطح شهر جمعآوری
شود ودر مقطعیدیگر این معضل به فراموشی سپرده
شود بیشک بدون فایده خواهد بود و باز عدهای دیگر
خود همان متکدیان بار
از متکدیان جدید و چه بسا 
دیگر به میدان تکدیگری قدم میگذارند.
پس آنچه ضروری است این است که متکدیان پس
از جمع آوری مورد ساماندهی و همچنین بازپروری
قرار گیرند و با ایجاد برخی از زیرساختهای الزم
امکان کسب درآمد آبرومند و با عزت برای آنان مهیا
شود واال تنها جمع آوری آنها هرگز مثمر ثمر نخواهد
بود و از مشکالت جامعه نخواهد کاست و حتی ممکن
است رفتارهای پرخطر دیگری را از سوی این افراد
برای جامعه به همراهداشته باشد.

رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ خبرداد

کالهبرداریهاینمایندهدروغینسازمانملل

زن جوانی که با معرفی خود به عنوان نماینده سازمان ملل اقدام به کالهبرداری های
سریالی از اتباع افغان می کرد تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر ،خرداد ماه سال  ۱۳۹۵تعدادی از اتباع کشور افغانستان با مراجعه
به کالنتری  ۱۷۵باقرشهر و طرح شکایت های مشابه عنوانداشتند که خانم جوانی افاغنه با
طرح وعده دروغین تشکیل پرونده در دفتر سازمان ملل برای مهاجرین افغان جهت انتقال
قانونی آنها به سایر کشورها اقدام به کالهبرداری و اخذ مبالغ میلیونی از آنها کرده است .
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کالهبرداری و به دستور رئیس شعبه  ۱۰۱دادگاه
عمومی و انقالب کهریزک ،پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ قرار گرفت.
با مراجعه مالباختگان به پایگاه نهم پلیس آگاهی ،آنهادر اظهاراتی مشابه عنوان کردند که
خانم جوانی افاغنه بنام "آرزو  .م" به آنها مدعی شده که قادر است با تشکیل پرونده ای در
دفتر سازمان ملل نسبت به انتقال قانونی آنها به سایر کشورها بویژه کشورهای اروپایی اقدام
نماید و با این وعده مبالغی میلیونی را از آنهادریافت کرده است.
یکی از مالباختگاندر اظهاراتش به کارآگاهان گفت :خانم "آرزو  .م" به بهانه ی اینکه برای
شروع بررسی هر پرونده می بایست مبلغ  ۲میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت از سوی
متقاضی مهاجرت پرداخت شود  ،این مبلغ را از من گرفت ؛ در ادامه و به درخواست ایشان ،
در چندین نوبتدیگر مجموعا  ۱۲ملیون تومان دیگر به ایشان پرداخت کردم ؛ پس از چند
روز زمانیکه برای پیگیری روند قانونی مهاجرت خود به دفتر سازمان ملل رفته بودم  ،متوجه
شدم که اصوال چنین روندی جهت مهاجرت قانونی اتباع افاغنه به سایر کشورها وجود ندارد.
در ادامه تحقیقات و با بررسی تراکنش های مالی پول های واریز شده توسط مالباختگان
 ،کارآگاهان اطالع پیدا کردند که پول های واریزی تماما به حساب خانمی افاغنه بنام "رقیه
 .م" واریز شده است.
با شناسایی این خانمدر منطقه باقرشهر و انجام تحقیقات از وی مشخص شد که وی یکی
از بستگان "آرزو  .م" است که او نیز با وعده دروغین استخدام در دفتر سازمان ملل ،فریب
وی را خورده است.
"رقیه  .م" پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم با تاکید بر اهمیت رصددقیق آمار حیاتی
جامعه و نقش آندر ارزیابی های مسئوالن ارشد کشور ،گفت :بیمارستان های خصوصی باید
آمار تولد و فوت را در اختیار ثبت احوال قرار دهند.
احد جمالی روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال قم در سالن جلسه های
دفتر معاونت سیاسی استانداری قم اظهارداشت :این مساله باید به طور رسمی به عنوان یک
دستورالعمل به بیمارستان های مذکور ابالغ شود .وی با بیان این که بیشتر کارهای مربوط به
مدیریت و نظارت بیمارستان ها و مراکزدرمانیدر مورد مراکزدولتی صورت می گیرد ،افزود:
این مساله باعث شده که بیمارستان های خصوصی به آیین نامه ها خیلی توجه نکنند ولی به
هر صورت جزء این مملکت هستند و باید نسبت بهدستگاه حاکمیتی تمکین الزم راداشته
باشند .معاون استاندار قم هم چنین با اشاره به بدهکاری اداره ثبت احول شهرک پردیسان و
پرداخت  50درصد آن از طرف سازمان ثبت احوال کشور از آمادگی سازمان برنامه و بودجه
قم برای تامین  50درصد باقی مانده از محل اعتبارهای استانی خبرداد .جمالی هم چنین با
اشاره به فرسودگی ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان قم در خیابان ساحلی ،افزود :پس
از تصویب آیین نامه  2800زلزله در پی وقوع زلزله در مناطق شمالی کشور در سال 69
کلیه ساختمان هایی که مطابق شرایط ویژه مندرج در این آیین نامه احداث نشده باشند
کلنگی محسوب می شوند .وی افزود :دولت به بحث استحکام ساختمان اداره ها ،مدارس و
بیمارستان ها که محل مراجعه عمومی مردم است ،حساسیت خاصی دارد ،که با توجه به قرار
داشتن قم روی گسل زلزله ،بازسازی ساختمان اداره ثبت احوال قم که روزانه ارباب رجوع
های زیادی به آن مراجعه می کنند ،ضروری است .وی در بخش دیگری از سخنان خود
با بیان این که ثبت آمارهای حیاتی شاخص های توسعه کشورهای مختلف محسوب می
شود افزود :به باور دانشمندان نخستین سرمایه هر جامعه نیروهای انسانی آن است و واقعیت
امر نیز همین است ،چراکه کشوری مانند تایوان برغم برخوردار نبودن از منابع غنی تنها با
اتکاء به اقتصاد دانش بنیان و بهره گیری از توانمندی ها و خالقیت های نیروی انسانی به
چهارمیندارنده ذخایر ارزی جهان تبدیل شده است .جمالی با بیان این که ایران نیز بواسطه
برخورداری از نیروهای با بهره هوشی باال هر چند در باالترین رتبه در سطح دنیا قرار ندارد
ولی از این نظر شاخص بوده و حرف های زیادی برای گرفتن دارد که المپیادهای علمی و
پیشرفت های بدست آمدهدر فناوری هسته ای و علوم مهندسی و پزشکی شاهد و ناظر این
موضوع است ودر برخی از رشته های پزشکی نیز جزء پنج کشور نخست جهان هستیم.
معاون استاندار قم:

ایجاد اعتماد شرط فرهنگ سازی
در تحقق اقتصاد مقاومتی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم ،اعتمادسازی را پیش شرط
فرهنگ سازیدر تحقق اقتصاد مقاومتیدانست.
سید صدرالدین موسوی در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید اداری و
مالی و ذیحساب استانداری قم افزود :خوشبختانه همکاران استانداری و واحدهای تابعه از
یک بلوغ فکری باالیی برخوردار هستند .وی تالش برای پاسداشت اعتبار سازمانی و تقویت
جایگاه حاکمیتی استانداری را از وظایف مهم مدیران و کارکنان این مجموعه برشمرد و ابراز
امیدواری کرد که در سایه همت و تالش و روحیه باالی کاری ،این مهم محقق شود .وی با
بیان این که اجرای ساختار جدید ابالغی استانداری قم در مرحله جمع بندی نهایی است،
عملیات تطبیق سازی پست ها را کاری سخت و زمان بر برشمرد و تصریح کرد :به زودی
ساختار جدید اجرایی خواهد شد .معاون استاندار قم مجموعه اداری و مالی را چشم و چراغ
هر سازمان عنوان و خاطرنشان کرد :بخش زیادی از وظایف و ماموریت های مهم هر سازمانی
بر عهده این مجموعه است .موسوی با اشاره به حساسیت های کاری اداره کل اداری و مالی
استانداری ،پیشبرد سیاست های سازمان بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور را رسالت
اصلی این مجموعه برشمرد و گفت :تحقق شایسته این وظایف و ماموریت های سازمانی،
نیازمند همکاری جدی همه بخش هاست .وی به ضرورت افزایش نشاط و طراوتدر محیط
کار و ارتقای روحیه و انگیزه کارکنان اشاره کرد و افزود :اداره کل اداری و مالی باید برنامه
ریزی الزم برای ایجاد یک محیط کاری سالم و بانشاط داشته باشد .موسوی با تاکید بر لزوم
اهتمام جدی مدیرکل اداری و مالی استانداری برای سرعتدادن به روند اجرای طرح هایدر
دست اقدام ،از ایجاد اتاق فکر کارشناسی در معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری قم خبرداد و گفت:در این اتاق فکر نیروهایی ازداخل مجموعه و بیرون از سازمان
به عنوان مشاور در زمینه های مختلف حضور خواهند داشت .در پایان این مراسم حسین
شیرین کالم و محسن پارسا به ترتیب به عنوان مدیرکل جدید اداری و مالی و ذیحساب
استانداری قم معرفی و از زحمات حمزه رمضانخانی و علیرضا اکبری که به مدت یک سال و
نیم تا دو سال در این سمت ها بودند ،قدردانی شد.
 27مهرماه آخرین فرصت شرکتدر سرشماری اینترنتی

92هزار و 300خانوار قمی در سرشماری اینترنتی
شرکتکردند

کارآگاهان گفت :خانم "آرزو  .م" به بنده وعده ی استخدام در دفتر سازمان ملل را داد و به
این بهانه عنوان داشتند که برای استخدام الزم است تا ابتدا دوره ای را جهت یادگیری کار (
کارورزی ) بگذرانم ؛  ...؛ بهمراه ایشان و برای تشکیل پرونده به خانه های مهاجرین افغان می
رفتیم و ایشان بنده را به عنوان همکار خوددردفتر سازمان ملل معرفی می کرد ؛ ایشان پول
های دریافتی از مردم را به حساب عابربانک من واریز می کرد و در حال حاضر نیز متواری
شده است ؛ در حقیقت ایشان بنده را نیز فریب داده است.
سرهنگ کارآگاه حسین زارع رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر
به خبرنگار مهر ،گفت:درادامه رسیدگی به پرونده و به جهت شناسایی مخفیگاه ودستگیری
متهم ،دستور انتشار بدون پوشش متهم پرونده از سوی مقام قضائی صادر شده است.
وی افزود :از تمامی شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطالعاتی در
خصوص مخفیگاه و یا محل های تردد این شخص دارند درخواست می شود تا هرگونه
اطالعات خود در این خصوص را از طریق شماره تماس  ۷۳۹۴۸۲۷۷در اختیار کارآگاهان
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .همچنین از سایر شکات و مالباختگان
احتمالی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و تاکنون اقدامی برای طرح شکایت از متهم
پرونده نکردند نیز دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه نهم
پلیس آگاهی تهران بزرگدر شهر ری  -خیابان آستانه مراجعه کنند.
دستگیریعاملجنایت

راز جسد کشف شده در جاده ورامین فاش شد

عامل جنایت جسد کشف شده در جاده ورامین توسط
پلیس آگاهیدستگیر شد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در
مورخه  1395/07/18و از طریق مرکز فوریت های پلیسی
 ، 110یک فقره کشف جسد فردی ناشناس توسط عوامل
خدماتی شهرداری در جاده ورامین  -جاده فیروزآباد  -جاده
ده خیر  ،به کالنتری  173امین آباد اعالم شد .
با حضور مأموریندر محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص
شد جسد متعلق به مردی حدودا  35ساله  ،با دست و پای
بسته شده و قرار داده شده در داخل یک گونی است .
پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ :
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و بهدستور
بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه  27تهران  ،پرونده جهت
رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار
گفت .
شناساییهویتمقتول:
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بررسی
مشخصات افراد فقدانی ثبت شده در سیستم جامع پلیس
آگاهی اطالع پیدا کردند کهدر مورخه  1395/07/15خانمی
افاغنه با مراجعه به کالنتری  132نبرد با طرح شکایتی عنوان
داشته همسرش بنام "بهنام  .خ" (  34ساله و تبعه افغانستان
) جهت رفتن به منزل یکی ازدوستان افاغنه اش بنام احمد از
خانه خارج و پس از آن دیگر مراجعتی به خانه نداشته است .

بیمارستان های خصوصی آمارهای حیاتی را در
اختیار ثبت احوال قرار دهند

در ادامه تحقیقات و با حضور اعضای خانواده فقدانی در
اداره دهم و مطابقت تصاویر فقدانی با تصاویر جسد ناشناس
و همچنین شناساییدسته کلید همراه جسد  ،هویت مقتول
مورد شناسایی قرار گرفت .
ناپدید شدن احمد :
با توجه به اظهارات همسر مقتول  ،کارآگاهان با شناسایی
محل سکونت "احمد  .ن" (  29ساله ) در منطقه اتابک  ،به
این محل مراجعه ودر همان تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند
که احمـد همزمان با ناپدید شدن مقتول  ،به صورت ناگهانی
اقدام به تغییر محل سکونت خود نموده است ؛ در تحقیقات
تکمیلی مشخص شد که احمد بدون هرگونه برنامه ی قبلی
از صاحبخانه اش خواسته تا پول ودیعه ی منزلش را به وی
تحویل دهد اما صاحبخانه جهت تهیه پول چند روزی از وی
فرصت خواسته  ،با این وجود احمد بدون هرگونه دریافت
پولی از صاحبخانه و تسویه حساب کامل  ،اقدام به تغییر محل
سکونت خود نموده است !!
همسرم مقتول را کشته است :
در ادامه تحقیقات و با شناسایی همسر مقتول  ،تحقیقات
از وی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت ؛ همسر احمد که
پیش از این و در مالقات با همسر مقتول به وی عنوان کرده
بود که جنایت توسط همسرش انجام شده  ،در اظهاراتش به
کارآگاهان عنوانداشت  " :شب جنایت همسرم با تحت فشار
قرار دادنم مرا مجبور کرد تا به او بگویم که با مقتول ارتباط
تلفنی دارم ؛ پس از آن با بهنام تماس گرفت و او را به بهانه
کشیدن قلیان به خانه ماندعوت کرد ؛داخل خانه بودیم که
احمد با یک آجر چند ضربه به سر بهنام زد و باعث مرگش
شد ؛ پس از آن نیز جسد وی را در داخل یک گونی قرار داد
و با موتورسیکلت از خانه خارج کرد " .
همسر احمددر خصوص انگیزه تماس های خود با مقتول
به کارآگاهان گفت  " :همسرم ( احمد ) قصد داشت تا بار
دیگر ازدواج نماید و به همین علت قصد داشت تا برای ازدواج
دومش به افغانستان برود  .از قبل میدانستم که پدر بهنامدر
کار دعانویسی است ؛ به همین علت به خانه آنها رفتم تا پدر

احمد برای شوهرم دعانویسی کند و پس از آن بود که بهنام
اعتماد مرا جلب و به من نزدیک شد " .
دستگیریمتهمپرونده:
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی
 ،موفق به شناسایی آخرین محل کار ودر حقیقت مخفیگاه
متهمدر یک ساختمان نیمه سازدر محدوده خیابان سبالن
شدند  .شناسایی دقیق مخفیگاه متهم و اطمینان از حضور
"احمد  .ن"  ،کارآگاهان اداره دهم آگاهی در ساعت 15:00
مورخه  1395/07/24وی را دستگیر و به اداره دهم پلیس
آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .
"احمد  .ن" پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی  ،با
تأیید اظهارات همسر اولش به کارآگاهان گفت  " :از حدود
یک ماه پیش به تماس های تلفنی همسرم مشکوک شده
بودم ؛ از طرفی دیگر و طی همین مدت  ،تماس های تلفنی
مقتول نیز با من زیاد شده بود و به بهانه های مختلف با من
تماس می گرفت تا ببیند من کجا هستم ! تا اینکه صبح روز
حادثه با همسرم درگیر شده و او را تحت فشار قرار دادم تا
علت تماس های تلفنی مشکوکش را متوجه شدم که او عنوان
داشت از چندی پیش و پس از آنکه من تصمیم به ازدواجدوم
خود گرفتم  ،او نیز با بهنام طرح دوستی ریخته است  .همان
جا تصمیم به کشتن بهنام گرفتم ؛ او را بهانه کشیدن قلیان
به خانه مان دعوت کردم ؛ بعدازظهر آنروز  ،زمانیکه بهنام به
خانه مان آمد ،در حالیکه همسرمدرداخل آشپزخانهدر حال
آماده کردن قلیان بود  ،با آجر چند ضربه به سر بهنام زده و
او را به قتل رساندم ؛ سپس دست و پا او را بسته و داخل
یک گونی گذاشتم و جنازه را با موتورسیکلت به بیابان اطراف
ورامین بردم "  .سرهنگ کارآگاه حمید مکرم  ،معاون مبارزه
با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ  ،با اعالم این خبر
گفت  " :متهم جهت صدور قرار قانونی  ،صبح روز جاری به
شعبهدوم بازپرسیدادسرای ناحیه  27تهران اعزام و بازپرس
محترم پرونده  ،با صدور قرار بازداشت موقت وی را جهت انجام
تحقیقات تکمیلیدر اختیار ادارهدهم ویژه قتل پلیس آگاهی
تهران بزرگ قرار داد " .

معاون اطالعات و آمار سازمان برنامه و بودجه استان قم گفت :شمار ثبت نام کنندگان مردم
این استان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن تا صبح روز(یکشنبه) به  92هزار و 300
خانوار در قالب  319هزار و  175تن رسید.
جواد شاکر آرانی  ،با اشاره به این که تا کنون  23.5درصد از مردم استان قم در سرشماری
اینترنتی شرکت کرده اند گفت :قمدر سرشماری اینترنتی تا این لحظه رتبه  26رادر سطح
کشور بدست آورده است .وی ادامه داد :برای استان قم مشارکت  47درصدی پیش بینی
شده بود که در این راستا از امکانات الزم برای مشارکت بیشتر خانوارها استفاده کردیم این
درحالی است که نیازمند مشارکت اینترنتی بیشتر مردم برایدسترسی به اهداف سرشماری
نفوس و مسکن هستیم .معاون اطالعات و آمار سازمان برنامه و بودجه استان قم با بیان این
که قم از ظریب باالی باسوادی و بسترهای اینترنتی برخوردار است گفت :ظریب باسوادی
متوسط در سطح کشور  86درصد است که این رقم در استان قم  88.6درصد است ..وی
افزود :استان قم هم چنین در زمینه ظریب نفوذ اینترنت حائر رتبه نخست کشور است ،از
این رو هر خانوار با سطح تحصیلی متوسط و دسترسی به اینترنت می تواند در سرشماری
اینترنتی مشارکت کند .شاکر آرانی با بیان این که مهلت ثبت نام اینترنتی در سرشماری
نفوس و مسکن تا بیست و هفتم مهرماه جاری تمدید شده است گفت :جامعه فرهنگیان،
روحانیان و سایر قشرها در استان می توانند از این فرصت برای ثبت نام اینترنتی با مراجعه
به سامانه  ir.www.sarshomari95اطالعات خانوار خود را ثبت کنند .وی افزود :سرشماری
حضوری از بیست و هشتم مهرماه به مدت یک ماه در سراسر کشور آغاز می شود که در
این طرح ماموران سرشماری با مراجعه به درب منازل اطالعات را جمع آوری می کنند ،هم
چنین افرادی که سرشماری اینترنتی را انجام داده اند کد رهگیری را به ماموران ارائه کنند.
طبق آخرین سرشماری که در سال  1390صورت گرفت تعداد جمعیت استان قم یک
میلیون و  151هزار و  672تن در قالب  321هزار و  144خانوار است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم :

تعداد کتابهای بریل پاسخگوی نیاز نابینایان نیست

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم با بیان اینکه نابینایان و کم بینایان کشور پنج
هزار و  ۲۰۰عنوان کتاب با خط بریلدر اختیاردارند ،گفت :این میزان کتاب بسیار کم است.
حجت االسالم امیرعطاءاله جباری  ،اظهارداشت :پاییز سال گذشته مرکز تولید کتاب بریل
(کتابهای مخصوص نابینایان و کم بینایان) در قم ایجاد شد و تاکنون  ۲۰۰عنوان کتاب
توسط اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم تبدیل به بریل شده است .وی افزود :تاکنون
پنج هزار عنوان کتابدر کشور تبدیل به بریل شده است .مدیرکل کتابخانههای عمومی قم با
اشاره به اینکهدر مجموع نابینایان و کم بینایان کشور پنج هزار و ۲۰۰عنوان کتابدر اختیار
دارند ،تأکید کرد :این میزان کتابدر مقایسه با کتابهایی کهدر کشور وجوددارد بسیار کم
است .ویدر پاسخ به این سئوال که چه تعداد کتابخانه عمومی مخصوص نابینایاندر کشور
وجود دارد و چه تعداد کتاب از قم برای آنان ارسال شده است؟ ابراز داشت ۶۰ :کتابخانه
عمومی برای نابینایان و کم بینایاندر سراسر کشور وجوددارد کهدر سه فصل گذشته حدود
پنج هزار جلد کتاب برای سه گروه کودک ،نوجوان و بزرگسال به این  ۶۰مرکز ارسال شده
است .جباری با بیان این که در همه حوزهها شامل کودک ،نوجوان و مذهبی و حتی شعر
و رمان و روانشناسی کتاب به بریل تبدیل شده است ،تصریح کرد :کتابهای ارزشی و مورد
نیاز نابینایاندر اولویت است ،به عنوان مثال کتابی که برای جشنواره رضوی بود را تبدیل به
بریل کردیم که این افراد نیز بتواننددر این مسابقه شرکت کنند .وی همچنیندر پاسخ به
این سئوال که هم اکنون چند نفر عضو کتابخانه آیت الله خامنهای قم هستند و چه امکاناتی
در این کتابخانه برای آنان فراهم است ،اظهار داشت :این کتابخانه حدود  ۴۰۲عضو نابینا و
کم بینا دارد که نزدیک به  ۲۰۰نفر آنان از استانهایدیگر عضو هستند و کتابها به صورت
پستی برایشان ارسال میشود.
تولید ۲۰۰عنوان کتاب بریل قم
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم ادامه داد :چهار هزار و  ۴۳۴عنوان کتاب گویا که
از این میان  ۱۰۰عنوان تولیدی اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم است و سه هزار و
 ۶۱۵نسخه بریل در یک هزار و  ۴۷۲عنوان که  ۲۰۰عنوان آن در قم تولید و یک هزار و
 ۲۰۰عنوان از مرکز رودکی تهران فراهم شده از جمله امکانات این کتابخانه است .وی در
پاسخ به این سئوال که آثار تولیدی قم از لحاظ کیفیت در چه ردهای قرار دارد ،عنوان کرد:
کتابهای تولیدی قم به لحاظ کیفیت باالی کاغذ تولیدی ،جلد ،صحافی ،ویرایش و ساختار
درست نوشتار رتبه نخست کشور را دارد .حجت االسالم جباری بیان کرد ۱۲ :عنوان کتاب
بریل نیز در  ۲۵مهرماه به مناسبت روز جهانی نابینایان در سه گروه سنی کودک ،نوجوان و
بزرگسالدر حوزه ادبیات رونمایی شد.

سیاسی
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نکــته

استقبالروحانیازگزینههایفعلیاصولگرایانبرایانتخابات!

دست پر از خالی اصولگرایان!

اصولگرایان بیش از هرچیز در این روزها به دنبال ایجاد اتحاد برای رای آوری باال
هستند .آنها به خوبی می دانند اگر راه انتخابات های  92و  94را تکرار کنند برای بار سوم
نیز شکست سختی از رقبای خود خواهند خورد و دیگر راه بازگشت به قدرت برای آنها
باقی نمی ماند.
هر چقدر به سال  96نزدیک تر می شویم ،جنب و جوش ناشی از انتخابات بیشتر می
شود .چند روزی مباحث مربوط به فرا رسیدن ماه محرم و فوتبال بازار داغ رسانه ها و افکار
عمومی را به خود اختصاصداد ولیدوباره نظرها به انتخابات جلب شد .این رویداددر حالی
صورت گرفته که هنوز نیز جریان های اصولگرا و اصالح طلب برای برگزیدن گزینه های
خود برای انتخابات پیش رو مشکلدارند .البته شاید اصالح طلبان برای حمایت از روحانی
خود را آماده کرده باشند ولی برای احتمال هر گونه رخداد باید هوشیاری الزم را داشته
باشند و گزینه ای را همراه روحانی به میدان بفرستند تا اگر اتفاقاتی مانع از حضور روحانی
در انتخابات شد،دستشان تهی از کاندیدا نماند.
اما بر خالف اصالح طلبان ،اصولگرایان که زخمی دو انتخابات گذشته هستند ،در
تالشند تا گزینه های مختلفی را وارد عرصه کنند که پیروز رقابت باشند.
در این میان اسامی فراوانی را از سوی این جناح شنیده ایم .از فتاح تا احمدی نژاد،
همه و همه سخن از حضورشان در میدان بود ولی یکی پس از دیگری به طرق مختلف
از رقابت خط خوردند.
اصولگرایان که به دلیل حمایت های خود از برخی شخصیت ها مانند احمدی نژاد سال
هاست اقبال عمومی را از دست داده اند ،این روزها با معرفی شخصیت های گوناگون به
عرصه رقابت سعی دارند تا مهره های اصلی خود در سال های گذشته را مجدد به میان
بازیبکشانند.
در همین راستا ،احمدخرم از چهره های اصالح طلب و وزیردولت در گفت وگویی از
گزینه های احتمالی اصولگرایان پرده برداشته است .او مدعی است اصولگرایان در حال
بررسی سه گزینه محمدرضا باهنر ،احمد توکلی و الیاس نادران برای معرفی به بدنه
اجتماعی خوددر انتخابات پیش رو هستند.
بازی از پیش باخته
در میان این شخصیت معرفی شده ،تکلیف محمدرضا باهنر مشخص است .وی که سال
هادر مجلس شورای اسالمی مشغول به کار بود ،از آنجایی که باخت هم طیفانش را حتمی
می دید ،از دور رقابت کنار کشید و شاهد باخت آنها شد و به نظر نمی سد آنقدر سطح
درایت سیاسی اش پایین باشد که دست به رقابت با روحانی بزند .ولی دو گزینه توکلی و
نادران ،افرادی هستند که به همراه لیست اصولگرایان وارد میدان رقابت سال 94شدند ودر
ادامه نیز طعم تلخ باخت را چشیدند و امروز هم حاضر هستند تادر برابر روحانی بایستند.
افرادی مانند باهنر ،توکلی و نادران اگرچه می توانستند به عنوان نماینده حرف هایی
برای گفتنداشته باشند اما نمی توانند گزینه های کاریزماتیک و رای آوری برای اصولگرایان
در انتخابات ریاست جمهوری باشند .از سوی دیگر ،سیاست های این افراد با رویکردهای
جریانات تندروی جناح اصولگرا نیز تناسبی ندارد و اتحاد آنها را دچار مشکل می کند.
عالوه بر این با توجه به این که این چهره ها آنچنان که باید نمی توانند تهدیدی برای
روحانی در انتخابات آتی به شمار بیایند به نظر می رسد حسن روحانی از حضور چنین
افرادی در انتخابات استقبال خواهد کرد .چراکه از این طریق بدون ایجاد مشکل پیروز
انتخاباتخواهدبود.
دردسراتحاد
اصولگرایان بیش از هرچیز در این روزها به دنبال ایجاد اتحاد برای رای آوری باال
هستند .آنها به خوبی می دانند اگر راه انتخابات های  92و  94را تکرار کنند برای بار سوم
نیز شکست سختی از رقبای خود خواهند خورد و دیگر راه بازگشت به قدرت برای آنها
باقی نمی ماند.
با همین منظور سران جریان های اصولگرایی که این روزها جلسات و نشست های
مختلفی را برای بررسی امور سیاسی و انتخاباتی برگزار می کنند ،تمام توجه خود را بر روی
موضوع اصلی وحدت جلب می کنند و نخواهند گذاشت که انتخاب گزینه های مختلف
برای انتخابات ،همگرایی آنها را به انشقاق تبدیل کند .چراکه در میان آنها هستند کسانی
که هیچ عالقه ای به ایجاد ائتالف با چهره هایی مانند باهنر ندارند .حال باید منتظر ماند
و دید که بزرگان این جریان در ادامه مسیر چه تدابیری را برای خروج از شرایط فعلی در
پیشخواهندگرفت.
سرمنشامشکل
ناگفته نماند به دلیل نبود احزاب قدرتمند و نیز نظام مبتنی بر حزب ساالری ،در سال
های گذشته جریان های سیاسی کشور نتوانسته انددر خلق چهره های جدید که حرفی
برای گفتن در عرصه رقابت داشته باشند ،موفق شوند .بدون شک در آینده این معضل به
بحرانی تبدیل خواهد شد که گریبان همه جناح های سیاسی را خواهد گرفت.

دریــچه
ازدولتهای سازندگی ،اصالحات و اعتدال

استعفا وجه مشترک وزرای ارشاد

وزیر ارشاد دولت روحانی روزهای سختی را سپری میکند و حتی برخی میگویند
استعفایش روی میز روحانی است .برگزاری کنسرتها در مشهد و قم باعث شده است تا
جنتی زیر شدیدترین فشارها باشد.
نزدیک به هاشمی رفسنجانی است ،در دولت اصالحات سفیر بوده ،معاون سیاسی
پورمحمدی در وزارت کشور بوده ،وزیر ارشاد دولت روحانی است ،وقتی از مجلس رای
اعتماد گرفت گفت فیس بوک باید رفع فیلتر شود ،از ممیزیهای سالهایگذشته گالیه
مند بود ،میخواست نویسندگان صریح القلم باشند،دوستداشت هیچ روزنامهای توقیف
نشود.در کنار اینها او پسر آیتالله جنتی نیز هست.
حاال اما وزیر ارشاد دولت روحانی روزهای سختی را سپری میکند و حتی برخی
میگویند استعفایش روی میز روحانی است .برگزاری کنسرتهادر مشهد و قم باعث شده
است تا جنتی زیر شدیدترین فشارها باشد.
در زمان مجلس نهم ،طیف دلواپس این مجلس همیشه او را آماج حمالت خود قرار
میدادند .آنها که رفتهاند نوبت به ائمه جمعه رسیده است تا جنتی را مورد آماج حمالت
خود قرار دهند .مخالفان جنتی که سخت به دنبال زمین زدن وزیر ارشاد دولت روحانی
هستند از هر شیوه ای بهره جستند و جریحه دار کردن احساسات قشر مذهبی ایران از
جمله این حربه ها بود تا با این کار این طبقه اجتماعی را نسبت به دولت روحانی بدبین
کنند و به واسطه این بدبینی راه را برای تحت فشار قرار دادن دولت و یا استیضاح جنتی
باز کنند .این فشارها به حدی است که به نظر میرسد پسر ایتالله جنتی عطای وزارت
ارشاد را به لقایش ببخشد.
به گزارش نامه نیوز ،امری که شاید بتوان آن را مسبوق به سابقه نیز دانست ،چه آنکه
وزرای ارشاد به جز وزرای دولت احمدی نژاد ،همواره زیر شدید ترین فشارهای سیاسی
و غیر سیاسی بودهاند .جنس فشارها به جنتی درست مانند همان برخوردهایی است
که با وزرای ارشاد دولت هاشمی رفسنجانی و دولت اصالحات صورت میگرفته است.
حساس شدن قشر مذهبی ایران باعث میشود که تمام حواسدولت متوجه شفاف سازی
در مورد ابهامات بوجود آمده شود و همین مسئله باعث میشود که دولت از بسیاری از
مسئولیتهایاصلیخودبازبماند.
نزدیک روحانی به خاتمی و هاشمی شاید باعث شده است تا سرنوشت وزیر ارشاد دولت
او نیز شبیه سرنوشت وزاری ارشاد دولتهای سازندگی و اصالحات باشد .فشار مجلس و
برخی روحانیون به دو وزیر ارشاد ،دولتهای خاتمی و هاشمی منجر به برکناری از طریق
استیضاح نشد و آنها مجبور به استعفا شدند .بایددید که آیا علی جنتی هم به سرنوشت این
دو وزیر سابق دچار خواهد شد یا روحانی سرنوشت دیگری را برای جنتی رقم خواهد زد؟
آگهیتحدیدحدوداختصاص
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان بپالک 35/363فرعی از 10487اصلی واقع
در بخش یک ثبت قم اراضی بلوار محتشم کاشانی (نوقطار) 7متری اول که بنام آقای جعفر زارعی
قمرودیفرزنداسماعیلمیباشد،درجریانثبتاستکهبعلتتبصرهواحدهماده 13قانونتعیین
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بعمل نیامده از طرفی مطابق ماده 15قانون ثبت
نیز نمیتوان عمل نمود ،لذا بنا به تقاضای کتبی نامبرده طی وارده  95/7/24 - 1/27568تحدید
حدود پالک مذکوردر روز چهارشنبه مورخ 95/8/19ساعت 8/5الی 12صبحدر محل وقوع ملک
انجام میگردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونی آنها اعالم
میدارد که در روز و ساعت مقرر در حل مذکور حضور بهم رسانند .مهلت قانونی از تاریخ تنظیم
صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده  20قانون ثبت پذیرفته و
رسیدگیخواهدشد.ضمناتبصرهمادهمصوب 73/2/25متعرضظرفمدتیکماهپسازتسلیم
اعتراض با اداره ثبت میبایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره
ارائه نماید .تاریخ انتشار95/7/26:
جعفرکاظمی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکمنطقهیکقم

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانمشیماچاووشیاننائینیفرزندعلیمحمددارایشناسنامهشماره0370277120
به شرح دادخواست به کالسه  951476از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر
وراثت را نموده و چنین توضیح داده است که شادروان فرشته خذری به شناسنامه شماره
 15992در تاریخ  94/09/16در اقامتگاه دائمی خود را فوت نموده است و ورثه حین
الفوت آن مرحوم عبارتند از - 1:شهاب الدین چاوشیان نائینی فرزند علی محمد ش.ش
 0370868536نسبت با متوفی فرزند -2.شیما چاوشیان نائینی فرزند علی محمد ش.ش
 0370277120نسبت با متوفی فرزند - 3 .فاطمه چاوشیان نائینی فرزند علی محمد
ش.ش 0371752469نسبت با متوفی فرزند - 4.زهرا چاوشیان نائینی فرزند علی محمد
ش.ش  0372934439نسبت با متوفی فرزند - 5 .زهرا نوری منفرد بیدگلی فرزند محمد
ش.ش  746نسبت با متوفی مادر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در
یک نوبت آگهی می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
رئیس شعبه 40انحصار وراثت حوزه قضایی شهرستان قم
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غالمرضامصباحیمقدم:

باید هزینه های اجتماعی انتخابات را کاهش دهیم

مدت بررسی همین مقداری که تعیین شده کفایت کند .اتفاقی که
افتاده است ما را سوق میدهد که روش هاییدنبال کنیم که هزینه
های اجتماعی انتخابات را برای وزارت کشور و شورای نگهبان کاهش
دهد .البته این نکته را هم بگویم که حمایت از کاندیداهای ریاست
جمهوری و مجلس توسط نخبگان به قانون واگذار شد.

سیاست های کلی انتخابات در حالی روز شنبه از سوی
رهبر انقالب به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت
نظام ابالغ شد که هر یک از بندهای مندرج در آن به یک
دغدغه انتخاباتی پاسخ داده است ،دغدغه هایی که بعضا
در چند انتخابات اخیر محل چالش و مناقشه هم شده اند،
چه آن زمان که بحث پول های کثیف و رانتی در انتخابات
مطرح شد و نمایندگانی که وامدار همان پول های کثیف می
شدند چه وقتی دیگر که ابهام در برخی تعاریف قانونی چون
حد و حدود نظارت شورای نگهبان یا تعریف معیارهای رجل
سیاسی و مذهبی این شورا را محل هجمه منتقدان قرار می
داد .آنچه در ادامه می آید متن گفت و گوی حجت االسالم و
المسلمینغالمرضامصباحیمقدمباخبرآنالیناست:

آقای مصباحی مقدم! به هر انتخابات که نزدیک میشویم
شاهد برخی اصالحیهها بر قانون فعلی انتخابات هستیم ،این
اصالحیههای مکرر قانون را تبدیل به یک قانون پُر از چفت
و بست کرده که محل انتقاد و مناقشه زیاد هم شده است.
از جایگاه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به
سوابق نمایندگیتان فکر می کنید ابالغیه رهبری درباره
سیاست های کلی انتخابات چقدر می تواند دغدغه های
موجود در این حوزه را رفع کند؟
مجموعه بندهای ابالغ شده توسط رهبری در حوزه انتخابات،
طی چند هفتهدر مجمع تشخیص مورد بحث قرار گرفت و با توجه
به آشنایی اعضای مجمع نسبت به مسائل انتخاباتی و سوابقی که هر
یک از آنهادر انتخاباتهای گذشتهداشتند مسائل با پختگی الزم مورد
بحث قرار گرفت .هریک از این بندها حسابی چکش کاری شدند و به
این شکل که توسط رهبری ابالغ شددرآمدند.
در واقع این بندها یک انتخابات سالم ،اخالقی و رقابتی را پیگیری
میکنند و تالش ها این است که از روی کار آمدن مجلس و رئیس
جمهور ناکارآمد پیگشیری کند .در واقع از اینکه کسانی نماینده
مجلس شورای اسالمی ،خبرگان یا حتی شوراهای شهر شوند که
شایستگیالزمراندارندجلوگیریمیکند.تاکیدبلیغیبرشایستگی
ها و میدان دادن به احزاب و سوق دادن انتخابات به سمت انتخابات
حزبی شده است.
نکته مهم دیگر این است که در این ابالغیه تاکید شده است
که انتخابات به گونه ای باشد که هزینه های اجتماعی انتخابات و
ردصالحیت شورای نگهبان کاهش پیدا کند .در واقع پیش از اینکه
شورای نگهبان بخواهد کاندیداها را احراز صالحیت کند یک صافی
جلوتر توسط خود احزاب و گروه ها برای معرفی افراد شایسته در نظر
گرفته شود .این موضوع کمک می کند که همه طیف های سیاسی
کشور احساس کنند آزادی انتخابات تامین شده است.
در یکی از بندهای ابالغیه رهبری تاکید بر ثبات قوانین
انتخاباتی است و اینکه به جز ضرورت مورد بازنگری یا اصالح
قرار نگیرند ،شاید یکی از انتقادات و دغدغه های مهم چند
انتخابات اخیر هم همین موضوع بوده باشد تا جائیکه حتی
برخی عنوان می کردند نمایندگان مجلس یا دولت ها در
آستانه انتخابات قوانین را به نفع خودشان مورد اصالح قرار
می دهند ،می توان امیدوار بود قوانین انتخاباتی به یک ثباتی
برسند؟
بله همین که شرط دو سوم آرا را برای اصالح قانون انتخابات
مدنظر قرار دادند طبعا یک نوع بازدارندگی دارد و نوعی ماندگاری را
برای قوانین انتخاباتی بوجود می آورد.
قبال این دو سوم آراء ضرورت نداشت؟
نه .قبال با  50درصد به عالوه یک هر قانونی اصالح می شد .حتی
در مجمع پیشنهاد شد که تاده سال حق تغییر قانون را نداشته باشند
امامناقشهشدکهممکناستتغییرات،تغییراتبهترکنندهانتخابات
باشد و تغییر نکردن مشکل دارد برای همین رای دو سوم در نظر
گرفته شد به این معنی که عقل جمعی بیشتری به موضوع بپردازد.

شاید یک دلیل ورود این حجم از کاندیداها به انتخابات
بخاطر این باشد که تعریف مشخصی از رجل سیاسی -
مذهبی وجود ندارد.
همینطور است .این تعریف که به صورت قانونی شود کمک می
کند که کسانی به میدان بیایند که اگر مدعی رجل سیاسی بودن
هستند انطباق قانونی با شرایط را همداشته باشند،در این حالت افراد
کمی می توانند وارد میدان شوند.

طوالنی شدن بررسی این سیاست های ابالغی در مجمع
گاهی محل انتقاد هم می شد ،دلیل خاصی برای این موضوع
وجود داشت؟
این موضوع با حساسیت زیادی در مجمع بررسی شد .البته
روش کار در مجمع این است که پیش نویس از ناحیه دفتر رهبری
به مجمع داده می شود .در تهیه پیش نویس آنها از افراد باکفایتی
استفاده می کنند که پیش نویس تهیه می شود.
پیش نویس که به مجمع می آید در کمیسیون ها بررسی می
شود ،در کمیسیون ها مسائل خیلی چکش کاری می شود و رفت و
برگشت بین مجمع و کمیسیون صورت می گیرد که همه اینها زمان
بر است .همه همت در مجمع تشخیص این بود که سیاست هایی
تصویب کنیم که وقتی حضرت آقا ابالغ می کنند پاسخگوی نیاز
انتخاباتیکشورباشدودغدغههاییکهشخصرهبری،سیاستمداران
ودیگر شخصیت های برجسته نظامدارند برطرف شود.
دولت یازدهم الیحه جامع قانون انتخابات را تدوین کرده
و در آستانه ارائه به مجلس است ،فکر می کنید در صورت
منطبق شدن با این سیاست های کلی بتوان امیدوار بود که
مشکالت این چهاردهه رفع شود؟
طبعا همینطور است .تجربه قانون انتخابات به چهاردهه رسیده
است .این تجربه و روندی که طی شده کمک زیادی می کند که
قانون انتخابات از پختگی الزم برخوردار شود .خصوصا اگر چارچوب
این سیاست ها را مدنظر قرار دهند و در این چارچوب سیاست های
ابالغی الیحه خوبی نوشته شود و به تصویب برسد .آقای پورمحمدی
که وزیر کشور دولت نهم بودند پیش نویس قانون انتخابات را تهیه
کرده بود که خیلی هم روی آن کار شده بود ولی متاسفانه به مجلس
ارجاع نشد .ظاهرا از آن کار هم بهره گرفته شده است .لذا انتظار است
که کار بهتری رادولت به مجلس بدهد.
یعنیاگرایناتفاقهماندولتاحمدینژادمیافتادشاید
برخی مشکالت چند انتخابات اخیر پیش نمی آمد؟
مطمئنا همینطور است .اگر ما یک قانون مادر برای انتخابات
داشتیم که همه قانون های انتخاباتی را پوشش می داد ،هماهنگی
ایجاد می کرد و کمتر به شکل چسب و بست بود مسلما می توانست
چالش هایی که پدید آمد را ایجاد نکند.
فکر می کنید دولت ها عمدی در تعلل کردن برای اصالح
قانون انتخابات و ارائه الیحه جامع داشتند یا کوتاهی صورت

گرفتهاست؟
بهرحالقانونمبهمهمانقدرکهسختیدارددستسیاستمداران
را هم باز می گذارد.
نمی شود گفت عمدی داشتند شاید دلیلش این باشد که به
بعضی از کارهای اساسی نمی رسند کارهای روزمره آنقدر گرفتارشان
می کند که کارهای اساسی تر مورد غفلت قرار میدهند.
آقای مصباحی مقدم! طی چند انتخابات اخیر هجمه
هایی زیادی به شورای نگهبان در بعد نحوه نظارت یا بررسی
صالحیتها ،ابطال آرا و ...میشد ،چند بند این ابالغیه
مشخصا تکالیفی را متوجه این نهاد کرده است .چقدر در
مجمع بر روی این موضوع تاکید داشتید که قوانین به سمتی
حرکت کنند که جایگاه نظارتی شورای نگهبان حفظ شود و
از هجمه هایی که از ناحیه مبهم یا ناقص بودن قانون متوجه
شورا شده است جلوگیری شود؟
یکی از علل هجمهها به شورای نگهبان این است که افراد توجه
نمی کنند چه کار سنگینی بهدوش شورای نگهبان است.در همین
انتخابات مجلس 12 ،هزار نفر برای  290کرسی مجلس ثبت نام
کردند.
بررسی احزار صالحیت این تعداد افراد در یک مدت زمان کوتاه
مسلما از کفایت الزم برخوردار نیست ،اصال کجای دنیا این تعداد
کاندیدا برای انتخابات مجلس به میدان می آیند .برای  86کرسی
مجلس خبرگان  800نفر ثبت نام کردند یعنی حدود  10برابر
ظرفیت .معقول نیست این تعداد افراد به میدان بیایند.
ریشه این موضوع هم در این است که ما فاقد احزاب هستیم،
احزاب باید بیایند کادر تربیت کنند و افراد شایسته را به میدان
بفرستند ولی در حال حاضر هرکسی خودش به میدان می آید .در
این سیاست ها تدبیری شده است که احزاب و جایگاه آنها تقویت
شود .در همین ابالغیه هم پیشنهاد کردیم برای کاندیداتوری روسای
جمهور مثال  500نفر نخبه صالحیت آن کاندیدا را تایید کنند که
اگر این باشد ما شاهد بیش از  100نفر در رقابت ریاست جمهوری
نخواهیم بود که افراد بدون داشتن حداقل های الزم برای ریاست
جمهوری به میدان می آیند .حداکثر  10نفر که آنهم زیاد است باید
به صحنه بیایند .لذا باید کاری کنیم کاندیداهای ریاست جمهوری و
مجلس وبقیه نهادها کاهش معقولپیداکنند .اینیعنی روشیدنبال
کردن که در آن یک صافی قبل از شورای نگهبان بیاید و عده زیادی
که هوس حضور در انتخابات دارند را کنار بزند .آن کسانی که از این
صافی اول و بعد شورای نگهبان عبور کردند را مردم انتخاب کنند.
طبعا اگر چنین صافی جلوتر باشد کار شورا کاهش پیدا می کند و

هزینههایانتخاباتیهمتبدیلبهیکدغدغهبزرگشده
اند ،افرادی که با پول زیاد و صرف هزینه تبلغاتی فراوان وارد
مجلس می شوند و بعد هم وامدار همان پول و قدرت .چقدر
به این مساله شفافیت هزینه ها توجه شده است.
دنیا به این تجربه رسیده که باید به شفافیت در منابع مالی در
انتخابات توجه کرد .صندوق هایی مشخص می شود که افراد وجوه
خودشان را در آن بریزند .کسی که پرداخت می کند و اینکه به چه
کسی پرداخت می کند مشخص است ،هدفش هم مشخص است.
ما می توانیم از تجربه های آنها استفاده کنیم و شفافیت را پدید
بیاوریم .تا این شفافیت نباشد شبهات همچنان وجود دارد .از سویی
منابع مالی ناپاک و آلوده از قاچاق و غیر قاچاق وجود داشته و واقعیت
دارند البته وظیفه جلوگیری از پولشویی با بانک ها ،بیمه و ...است ولی
باالخره اگر این وجوه از آن طریق ورود نکند ممکن است از طریق
انتخابات ورود کنند .باید راهکاری قانونی داشته باشیم که شفافیت
در منابع مالی تامین شود .در این حالت مشخص شده که چه کسی
داده ،به چه کسی داده و برای چه داده است .باید برای این منابع و
تبلیغات حد و حدود قرار داد.
خاطرم هست در یکی از این انتخابات فردی که معروف هم بودند
به اندازه مجموعه بزرگی از احزاب برای شخص خودش در انتخابات
تهران هزینه کرده بود...
اصولگرا یا اصالح طلب؟
بنا ندارم موضع مشخص کنم چون مصداقش را روشن می کند
ولی مهم این است که مردم ما چشم شان به این تبلیغات گسترده
افتاد و از قضا کمترین رای را به او دادند .آنجا به رشد سیاسی مردم
پی بردم که مردم چقدر فهیم هستند و رشد سیاسی دارند .واکنش
مردم به تبلیغات پرحجم و پرهزینه این بود که این اقا به درد مجلس
نمیخورد پس چرا به او رای بدهیم .به جز این نگاه مردم باید از
طرق قانونی هم تالش کنیم این هزینه ها نشود اصال چرا باید این
هزینه های سنگین هدر برود حتی اگر شخصی باشد .بهتر است که
از پیدایش این مسائل جلوگیری شود و با هزینه معقول انتخابات را
پشت سر بگذاریم .فرد باید خود را به مردم معرفی کند نه اینکه با
هزینه اینکار صورت گیرد .باید توانایی و صالحیت خود را معرفی کند.
شما که خودتان تجربه نمایندگی داشته اید ،در اطرافتان
کسانی بودند که مثال با همین هزینه ها وارد مجلس شوند و
حس کنید واقعا دست و پای نماینده بخاطر آن هزینه ها در
دوره نمایندگی اش بسته می شود و ...
مسلما موثر است کسانی که نماینده را تامین مالی می کنند به
اقدامات نماینده طمع دارند .ممکن است یک نماینده از چنین راه
هایی رای هم به دست آورد ولی در قانون گذاری خیلی موفق نباشد
چون یک نفر چنین توفیقی ندارد قانونگذاری حاصل رای اکثریت
است و فارغ از این تاثیرگذاری ها است ولی می توانددر برخی مسائل
موثر واقع شود مثال شرایطی را برای حامی خود دست و پا کند
که مثال فالن پروژه مورد حمایت قرار گیرد کم و بیش این فشارها
وجود دارد.

نشست لوزان و نمایی تازه از ناهمسازی بازیگران بحران سوریه

پایان نشست لوزان بدوندستیابی به نتیجه ای مشخص ،گویای پابرجایی شکاف جدی
میان منافع ،اهداف ودیدگاه های بازیگران بین المللی و منطقه ای بحران سوریه ودشواری
توافق بر سر یک راه حل سیاسی جامع در جهت حل این بحران است.
نشست بین المللی سوریه که روز (بیست و چهارم مهرماه) در لوزان سوییس برگزار
شد ،پس از چهار ساعت و نیم بحث و گفت وگو درباره ابعاد مختلف بحران سوریه پایان
یافت.در این نشست ،وزیران امور خارجه روسیه ،آمریکا ،ترکیه ،عربستان ،قطر ،عراق ،مصر
و همچنین «استفاندیمیستورا» نماینده ویژهدبیر کل سازمان ملل متحددر امور سوریه به
همراه «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران حضورداشتند.
این نشست که پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد ،در حالی پایان
یافت که هیچ کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست برنامه ریزی نشده بود .شنیده ها حاکی
از آن است که نشست لوزان در عمل دستاورد چندانی به همراه نداشته است و طرف های
شرکت کنندهدر آن ،تنها بر سر تداوم مذاکرات و تماس هادر آینده هم نظر شده اند.در این
پیوند« ،سرگئی الوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفت که شرکت کنندگاندر این نشست
توافق کرده انددیدارهای آتیدر خصوص سوریهدر سریعترین زمان ممکن انجام شود.
پس از برگزاری نشست لوزان هر چند عرصه گفت وگو میان طرف ها قفل نشده و بر
سر ادامه تماس ها توافق حاصل آمده اما این موضوع بیش از پیش روشن شد که رسیدن
به یک توافق و راه حل سیاسی مورد رضایت همه طرف هادر بحران سوریه ،بسیاردشوارتر

از قبل شده است.
نشست لوزاندر شرایطی برگزار شد که طی هفته ها و ماه های اخیر تنش و کشمکش
بین بازیگران اصلی بحران سوریه ،روندی تصاعدی را پیموده است .پیش از برگزاری این
نشست ،پیش بینی می شد رایزنی ها رویدستیابی به توافقی جامع برای برقراری آتش بس
در اسرع وقت متمرکز شود اما اختالف در رویکردها مانع از تحقق این هدف شد .البته سوریه
پیش تر تجربه  2آتش بس بی نتیجه را پشت سر گذاشته است .پس از شکست آتش بسی
شکننده که از بیست و دوم شهریور ماه با توافق آمریکا و روسیه به مدت یک هفته اجرایی
شده بود ،بار دیگر آتش جنگ با شدت بیشتری شعله ور شد.
پس از تمدید نشدن آتش بس یک هفته ای ،تنگ تر شدن حلقه محاصره مخالفان
مسلحدولتدمشقدر شهر حلب و پیشروی نیروهای ارتش سوریه که از پشتیبانی نیروی
هوایی روسیه برخوردارند ،تنش و جدال کالمی بین مقام های روسیه و آمریکا را شدت
داد .پیش از این نیز در اسفند ماه سال گذشته آتش بس دیگری در سوریه اجرا شد اما با
از سرگیری خشونت ها بی نتیجه ماند و به همین ترتیب ،تنش ها روی نمودار کنشگری
بازیگران بین المللی بحران سوریه به سمت نقطه اوجی تازه حرکت کرد.
نگاهی گذرا به تحوالت سوریه نشان می دهد رسیدن به توافق برای توقف خشونت ها
در این کشور و زمینه سازی گفت وگوهای سیاسی از طریق اعالم آتش بس امری بسیار
دشوار و پرچالش است؛ گویی با تجربه های ناکام گذشته هیچ یک از طرف های درگیر در

این بحران ،اعتمادی به طرف مقابل ندارند .همچنین ،تفاوت در نگاه طرف های درگیر در
این بحران چند الیه از عوامل مهمدردست نیافتن به توافقی پایدار است.
دولت دمشق که از حدود یک سال پیش تاکنون با حمایت هوایی روسیه توانسته در
تحوالت میدانی موقعیت برتر را از آن خود کند و شهرهای مهم این کشور را یکی پس از
دیگری از چنگال تروریست ها رها سازد ،اکنون ترجیح می دهد با ادامه پیشروی ها ،کار
را یکسره کند و اجازه ندهد نوار پیروزی هایش قطع شود .در واقع ،دولت سوریه با توجه به
تجربه های چند ساله ،از سر بی اعتمادی به این مذاکرات می نگرد و معتقد است مخالفان
در صدد حفظ حلب به عنوان تنها پایگاه مهم خود هستند و از رهگذر توقف درگیری ها،
هدف خرید زمان برای تغییر در عرصه میدان به نفع خود و تجهیز قوا را دنبال می کنند.
اکنون پنج سال و نیم از بحران سوریه می گذرد و بر اساس آمار نهادهای بین المللی تا
به امروز درگیری های این کشور  300هزار تا نیم میلیون نفر کشته بر جای گذاشته است
و نیمی از جمعیت سوریه آواره شده اند .پر واضح است اگر جنگ راه چاره بحران سوریه
بود ،چشم انداز پایان آن نیز پدیدار می شد .این در حالی است که سرنوشت سوریه اکنون
در وضعیتی مبهم قرار گرفته ودمیدن بر آتش جنگ تنها اوضاع را وخیم تر می کند .البته
از این نکته نیز نمی توان چشم پوشی کرد که دیپلماسی و حل و فصل مسایل پای میز
مذاکره و از راه تعامل هر چند بهترین گزینه است امادر برهه کنونی رسیدن به توافق بسیار
دشوار می نماید و نشانه های مثبتی از نزدیک شدن مواضع طرف ها به هم دیده نمی شود.

سایکس – پیکوی جدید در راه است؟

در روزهای که انتظار می رود برای تلخی های یک سقوط (موصل)
پایانی متصور شود ،اردوغان درصدد است کام ها را همچنان برای
بغداد ،در موصل تلخ بنماید .انتقاد اردوغان از پیمان لوزان ،مخالفت با
مشارکت حشد شعبیدر آزادسازی موصل ،ابراز تمایل برای مشارکت
در عملیات موصل ،تأکید بر محوریت اهل تسنن عرب و ترکمن هادر
آزادسازی موصل ،اصرار بر سرکوب اکراد و عقب نشینی آنان به شرق
فرات ،گسترشدامنه تجاوز به فرا تر از جرابلس ،تمدید مجوزدخالت
ترکیهدر سوریه و عراقدر پارلمان و ...همگی نشان میدهد اردوغان
همچناندر مسیر گسترش بحراندر خاورمیانه حرکت می نماید.
دیکتاتور ها به یکباره ظهور نمی کنند .هیتلر و موسولینی ازدل
دمکراسیبرآمدند.امروزازنمونهدمکراسیخاورمیانه،دیکتاتوریبنام
اردوغان سر برآورده است .گویا روح صدام ،در اردوغان حلول کرده
است .صدام معاهده الجرایر را پاره کرد و اگر اردوغان بتواند ،معاهده
لوزان را پاره خواهد کرد؛ اما این آغاز یک سقوط و ورود به تله ای
خواهد بود که رهایی از آن امکان نخواهد داشت .هم صدام بازی خورد
و هم اردوغان بازی خورده و همچنان خواهد خورد .نه صدام دیروز
در ظرفیت بازیگر مستقل بود و نه اردوغان امروز ،در قابلیت بازیگر
مستقل می باشد .صدام رفت و اردوغان نیز خواهد رفت .اگر رفتن
صدام ،ویرانی به ابعاد سوریه و عراق بر جای گذاشت ،رفتن اردوغان
اگر از مسیردمکراسی تحقق نیابد ،می تواند به باقی گذاشتن سال ها
ویرانگری در ابعاد بسیار وسیع تر و ماندگار تر منجر گردد .رفتن صدام
دیروز با ویرانی عراق همراه شد و اگر مردم ترکیه دیر بجنبند رفتن
اردوغان در فردا با ویرانی ترکیه و ...همراه خواهد شد.
تردید نداشته باشید ،هدف اردوغان از زیر سئوال بردن معاهده
لوزان ،جزایر اژه و آتش افروزی با یونان نیست .این بخش نمایشی و
ظاهری بازی اوست .هدف اردوغان از زیر سئوال بردن معاعده لوزان،
موصل و دست یافتن به آن است .ایجاد بحران با یونان و متعاقب
آن ،ورود غرب برای کاهش چالش میان دو عضو ناتو ،می تواند برای
دستیابی و بسترساز مابزایی چون خاموشی غرب برایدست اندازی
اردوغان به موصل در آینده باشد .اگربحران کودتا و دست داشتن
آمریکادر آن و جوسازی پیرامون اعاده گولن ،مابه ازایی چون اخذ
مجوز ورود به جرابلس ،سرکوب کرد ها ،پیشروی در خاک سوریه،
حمایت از تروریست های تغییر نام داده شده در غالب ارتش آزاد
داشته است ،پس با استفاده از عنصر ناامنی و بحران سازی ،می توان
به مابه ازایی دست یافتن و یا دست بر تر داشتن در موصل نیز،
دل بست.

خواب شیرین اردوغان و نتایج تلخ

اردوغان مردی است که ادعای پیروی از آلپ ارسالن و محمد
فاتح دارد .اینان مردانی بودند که میدان جهاد آنان ،نه شرق و
سرزمین های اسالمی ،بلکه سرزمین های کفر بود اما اردوغان
رهبری است که میدان جنگ را ،درون تمدنی و سرزمین های
اسالمی کرده است .در واقع اردوغان که ادعای عثمانی گرایی دارد،
مرزهای جنگ خود را در خاورمیانه تعریف کرده است .اردوغان
نه به دروازه های وین ،بلکه به دروازه های دمشق و بغداد چشم
دوخته است .برای او اگر امروز دمشق و بغداد هدفی دور است،
حلب و موصل هدف نزدیک می باشد .اردوغان سهامدار اصلی
جنگ و آتش افروزهای امروز خاورمیانه بوده و می باشد .خدمتی
که اردوغان در لباس اسالم گرایی به صهیونیست ها کرده ،کمتر
کسی تاکنون نموده است .وزیران او حزب الله را تروریست دانسته
و خود او نیز ظهور داعش را واکنش طبیعی در برابر عمل شیعیان
عنوان کرده و همچنان می نماید .ظاهراً نه در داخل و نه در بیرون،
هیچ کس مانع او نیست .در حالی که رئیس جمهور و نخست

وزیر عراق حضور ترکیه در خاک عراق را تجاور دانسته و خواهان
خروج ترکیه از خاک این کشور و مخالف هرگونه مشارکت آنکارا
در آزادسازی موصل است ،اردوغان با بی اعتنایی ،سخن از گسترش
دامنه تجاوز نموده و مخالفت ترکیه را با شرکت حشد شعبی در
آزادسازی موصل اعالم می دارد .رئیس جمهور ترکیه اعالم داشته
تنها باید اهل تسنن عرب و ترکمن ها در آزادسازی موصل حضور
داشته باشند .گویا اردوغان عالوه بر آنکارا بر بغداد نیز حکمرانی می
نماید .بی شک جسارت اردوغان در بکارگیری ادبیاتی که طی آن
حقوق و حاکمیت کشور ها در آن نادیده گرفته می شود ،نمی تواند
حاصل بهره گیری از قدرت و قابلیت های درونی جامعه متفرق و
چند قطبی ترکیه باشد .اردوغانی که فارغ از کرد ها ،با مخالفان
سکوالر نیز مواجهه است ،بنظر می رسد قدرت ترکتازی خود را
بیش از داخل ،از خارج از مرز ها گرفته است .بحران ظاهری میان
آنکارا -واشنگتن را باور ننمایید .در خاورمیانه اگر ستون و پای اول
آمریکا ،اسرائیل است ،ستون و پای دوم آمریکا ،ترکیه می باشد.

پروژه خاورمیانه جدید نمرده است بلکه بازبینی و باز تعریف گردیده
است .اردوغان در خدمت پروژه خاورمیانه جدید است .اردوغان
تصور می نماید در پروژه خاورمیانه ،ترکیه الگو و جایگاه رهبری از
آن اوست .در پیمان لوزان ،محور تغییرات در خاورمیانه ،سرزمین
های عثمانی بود .اردوغان با زیر سئوال بردن معاعده لوزان عم ً
ال می
رود که استارت سایکس – پیکوی جدید را زده و با بلندپروازی هم
ترکیه و هم خاورمیانه را به آتش بکشد.
در خاورمیانه ،تاریخ مجدداً تکرار می شود .این تکرار تلخ تاریخ،
در رونوشت جدیدی تکرار می گردد که برای رنج ها و تلخی های
وسیع آن ،پایانی متصور نیست .عملکرد ،اظهارات و ادبیات اردوغان
نشان می دهد او عزم جنگ دارد و از مرحله جنگ نیابتی در
خاورمیانه بخصوص در سوریه و عراق ،وارد جنگ مستقیم شده
و یا خواهد شد .آتش برافروخته شده توسط اردوغان و متحدین
وی در سوریه و عراق ،تاکنون بیش از تمامی جنگ های پنج دهه
اسرائیل با اعراب ،به مسلمانان خسارات و تلفات وارد کرده است.
خالصه آنکه اردوغان ،مردی که به مدد دمکراسی به قدرت رسیده
است امروز دمکراسی را قربانی می کند تا بتواند رؤیای خویش را
تحقق ببخشد .او هیچ مخالفی را ،تاب تحمل ندارد .همه ،یا باید
با او و یا دشمن او باشند .در مسیر قدرت ،اردوغان به هیچ کس
رحم نکرده است .دیگر نه از بلندآرنچ ،نه از گل ،نه از داووداوغلو و
نه ...از دوستان دیگر او ،خبری نیست .همه را حذف یا رانده است تا
خود به تنهایی بتازد .مردی که به خویشان رحم نکرده ،به همسایه
نیز رحم نخواهد کرد .در این میان در حالی که ترکیه در جنگی
نیابتی امروز با ایران در عراق و سوریه می جنگد و بعید نیست در
فردا این جنگ به برخورد مستقیم نیانجامد ما با دلخوشی به تغییر
لحن اردوغان ،برخی سفرهای هدفدار و ...با افتادندر تله سیاست
های اعالمی ترکیه ،دروازه های اقتصادی خود را بگونه ای به روی
ترک ها گشوده ایم که آنان در نتیجه این گشاده دستی ما نه تنها
از بحران اقتصادی رها یافته اند ،بلکه توانسته اند بخشی از هزینه
های جنگ نیابتی با ما را ،از جیب ما پرداخت نموده و بنمایند.
منطق ایران ،در نگاه به جهان ،منطق صلح است .برجام تبلور این
نگاه است .جنگ و صلح،دوستی ودشمنی ،مسیریدو طرفه است
که باید با منطق برد – برد به آن پرداخت .باید از بحران و جنگ
گریخت ،اما نباید خود را به خواب و غفلتی زد که فردا نتوان در
قبال آن پاسخگو شد.
صادق ملکی  -کار شناس و تحلیلگر ارشد سیاسی
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طنز قمـی

معاون امور عمرانی استاندار قم اعالم کرد

عبور بیش از  21میلیون خودرو از محورهای قم

بلبلی

چونکه پائیز است و فصل بلبلی است
دور دور دا ّر و دور "عم قلی" است
داد میزه توی کوچه عم قلی
روی دوشش بود دیزه بلبلی
دست های عم قلی هم پینه داشت
سرفه های سخت اندر سینه داشت
داد میزه "بلبلی" با صد تُپق
ناگهان افتاد از دستش ُچپق
توتون عم قلی هم پاره شد
کیس
ِ
عمزده ،وامونده و بیچاره شد
چون خریدم بلبلی من کاسه ای
زیر دندونم عیان شد ماسه ای
ناگهان آمد صدای جیر جیر
همچو طوفانی که آید از کویر
یک صدای نعره ای چون شیر بود
عاقبت دیدم که سوسکی پیر بود
الغرش خوردم هنوزم زنده ام
از دل و از روده ام شرمنده ام

عباسفرساد

خوش اومدی جونم

اخبـــار

مدیر ممیزی امالك شهرداری قم خبرداد

آغازممیزیامالكبخشی
از محدوده منطقه یك قم

مدیر ممیزی امالك شهرداری قم از آغاز ممیزی امالك بخشی از محدوده
منطقه یك خبر داد و گفت :در این طرح برداشت اطالعات قسمتی از بافت
فرسوده و بافت جدید هم مرز محدوده منطقه هفت از میدان جهاد تا
فرهنگیان و كوچه جوی شوردورشهر تا بلوار سمیه انجام خواهد شد.
محمد بهرامی نیا با اشاره به وضعیت اجرای طرح ممیزی امالك مناطق
مختلف شهر اظهار كرد:در حال حاضر ممیزی امالك منطقه پنج به طور كامل
انجام شده و ممیزی منطقه هفت نیز اتمام یافته و بررسی اطالعات تكمیلی
باقی مانده است.
وی با بیان اینكه ممیزی امالك منطقه سه نیز در حال انجام است ،گفت:
برای انجام مراحل ممیزی منطقه چهار نیز در پی برگزاری مناقصه و انتخاب
پیمانكار هستیم و ظرف هفتههای آینده این كار انجام خواهد شد.
مدیر ستاد ممیزی امالك شهرداری قم از آغاز ممیزی امالك بخشی از
محدوده منطقه یك خبر داد و گفت :در این طرح برداشت اطالعات قسمتی
از بافت فرسوده و بافت جدید هم مرز محدوده منطقه هفت از میدان جهاد تا
فرهنگیان انجام خواهد شد.
وی اضافه كرد :با توجه به تداخل امالك منطقه یك با برخی امالك محدوده
منطقه هفت این بخش را شروع به برداشت كردیم و اقدامات الزم برای تكمیل
طرح از كوچه جوی شور دورشهر به سمت بلوار سمیه در حال انجام است.
بهرامی نیا با اشاره به بخش های مختلف ممیزی امالك ،خاطرنشان كرد:
برداشت اطالعات عرصه و اعیان ساختمانها ،جزئیات معابر ،تعداد درختان
سطح شهر ،اسامی مالكین ،پالك ثبتی ،كد پستی و  ...جز اطالعاتی است كه
در قالب این طرح جمع آوری می شود.
وی تصریح كرد :با دریافت اطالعات این طرح باید ببینیم چند درصد
امالك پروانه و پایان كار دارند تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی برای امور شهری
داشتهباشیم.
مدیر ستاد ممیزی امالك شهرداری قم با بیان اینكه اطالعات كسب شده از
این طرح برای برنامه ریزی آینده وارد سیستم یكپارچه شهرسازی شهرداری
میشود ،گفت :صرفه جوییدر زمان و سرعتدر پاسخگویی به مردم از جمله
مزایای اجرای این طرح است.
مدیرعاملسازمانآتشنشانیشهرداریقمخبرداد

انجام بیش از ۲۲۰عملیات آتش نشانی
در دهه اول محرم

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم گفت:
ی این سازمان در دهه اول محرم به بیش از  ۲۲۰حادثه و حریق در
نیروها 
شهر خدمات رسانی كردند.

معاون امور عمرانی استاندار قم ،آمار تردد وسایل نقلیه
سبك و سنگین در محورهای استان در  6ماهه اول  95را
بیش از  21میلیون وسیله نقلیه اعالم كرد و گفت :این
رقم در سال گذشته نزدیك به  19/5میلیون وسیله نقلیه
بوده است كه در سال جاری ،آمار ترددها  9درصد رشد
داشته است.
مهندس محسن بهشتی در جلسه كمیسیون ایمنی
راههای استان قم مجموع تصادفات رانندگی در  6ماهه
نخست امسال را  1137فقره اعالم كرد و اظهارداشت:
متأسفانه تلفات تصادفاتدر این بازه زمانی با 120كشته 13
درصد نسبت به سال گذشته رشدداشته است كه الزم است
با انجام اقدامات پیشگیرانه شاهد كاهش تلفات در حواث
رانندگیباشیم.
وی در ادامه با اشاره به وقوع حوادث جادهای كه منجر
به آتش سوزی وسایل نقلیه میشود گفت :در حال حاضر
براساس قانون ،اطفاء حریق در آتش سوزیهای جادهای
به عهده هالل احمر نهاد شده و این در حالیست كه
این نهاد امكانات و تجهیزات الزم برای اطفاء حریق را
در اختیار ندارد.
وی به كمبود اعتبارات كشور برای اختصاص به این امر
مهم اشاره كرد و بیان داشت :الزم است با انجام مكاتبات با
وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان محترم مجلس شورای
اسالمی ،دولت و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در
قبال امتیازاتی كه به مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی

میدهد این مجتمعها را ملزم نماید خدمات امدادی مانند
ایستگاههای آتشنشانی ،اورژانس و هالل احمر و پلیس راه را
در مجتمعها احداث و تجهیز نمایند تادر مواقع بروز حوادث
در كوتاهترین زمان به محل حادثه اعزام شوند.
معاون امور عمرانی استاندار در بخش دیگری از سخنان
خود مهمترین نیاز جامعه در حوادث جادهای را بحث
فرهنگ سازی و آموزش مردم ذكر كرد و گفت :ظرفیت

فرهنگ سازی در سازمان راهداری وجود دارد و این سازمان
با مشاركت صدا و سیما و رسانههایدیگر باید این نیاز مهم
جامعه را تأمین نمایند.
وی رفع نقاط حادثه خیز ،كنترل عامل انسانی تصادفات
و تجهیز محورهای استان به كنترلهای الكترونیكی و
نامحسوس را از دیگر اقدامات الزم برای كاهش تصادفات
عنوان كرد.

استاندار قم خبر داد

تشکیلکمیتهویژهبرایبررسیمشکالتواحدهایصنفی

استاندار قم گفت :کمیته ویژه ای برای بررسی مسائل
و مشکالت واحدهای صنفی استان در دفتر هماهنگی امور
اقتصادی استانداری قم تشکیل می شود.
سید مهدی صادقی روز یکشنبه در نشست بررسی
مشکالت واحدهای صنفی استان افزود :این کمیته در مورد
تدوین شیوه نامه نظارت بر تخلفات صنفی با نگاه حمایتی به
اصناف و بررسیدیگر موضوع های مطروحهدر نشست امروز
تصمیم گیری خواهد کرد.
وی هم چنین با تاکید بر لزوم کاهش تصدی گریدولت
در حوزه های مختلف از جمله نظارت بر اصناف ،خواستار
تالش برای تقویت بیش از پیش نقش نظارتی مجامع ،تشکل

ها و اتحادیه های صنفی شد .وی با تقدیر از زحمات اصناف
در خدمات رسانی به جامعه ،بر ضرورت اهتمامدستگاه های
مسئولدر جهت رفع مشکالت و احقاق حق این قشر تاکید
کرد .صادقی ،دفاع از حقوق قشرهای مختلف جامعه از جمله
اصناف را وظیفه دولت برشمرد و افزود :هیچ نوع اجحاف در
حق مصرف کننده و یا اصناف پذیرفته نیست و با قاطعیت
و برابر قانون از حقوق افراد و صنوف مختلف دفاع می کنیم.
استاندار قم با اشاره به این که خود اصناف باید اداره
کننده امور و ناظر بر مسائل صنفی باشند ،بر لزوم تدوین
سازوکارهای الزم برای ایفای قانونمند وظایف نظارتی از سوی
اتحادیه ها و مجامع صنفی تاکید کرد و گفت :کاهش تصدی

گری دولت ،سیاستی است که اعمال آن برای این حوزه
نیز می تواند حائز اهمیت باشد .صادقی با بیان این که نحوه
همکاری و وظایف نهادهادر قانون نظام صنفی مشخص شده
است ،حل مشکالت اصناف را نیازمند مشارکت و همفکری
همه مجموعه های دست اندرکار عنوان و خاطرنشان کرد:
باید در نشست های مشترک بین اتاق اصناف ،اتحادیه ها
و دستگاه های نظارتی و در یک فضای تعاملی ،به دنبال
راهکارهایی برای حل مشکالت و کمک به اصناف باشیم.
نشستبررسیمشکالتواحدهایصنفیاستانقمباحضور
مسؤالن اتاق اصناف و رئیسان تعدادی از اتحادیه ها در سالن
امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد.

حجتاالسالموالمسلمینشهرستانی:

جایگاه پزشکی ایران باید به دنیا معرفی شود

نماینده آیت الله سیستانی در
ایران گفت :ایران از نظر پزشکی
دارای جایگاه بسیاری است که باید
این جایگاه بهدنیا معرفی شود.
حجت االسالم و المسلمین
شهرستانی دیروز در دیدار با اعضای
شورای عالی سازمان سازمان نظام
پرستاری کشور با اشاره به جایگاه
پزشکان در ایران گفت :در کشور
شاهد حضور پزشکان کارآمد و
برجسته ای هستیم که حضور این
افراد بسیار موثر است.
وی افزود :مشکل کار اینجاست
که آنگونه که باید و شایددردنیادیده
نشده ایم و این نیازمند یک برنامه
ریزی دقیق و کارآمد برای معرفی
پزشکاناست.
نماینده آیت الله سیستانیدر ایران تصریح کرد :جنگ
آسیب های بسیاری داشت و یکی از مسائلی بود که ملت
ما را دچار مشکل کرد اما موجب شد تا دنیا قدرت ایران را
بداند و باید جایگاه ایران در دیگر مسائل از جمله پزشکی
نیز معرفی شود.
حجت االسالم و المسلمین شهرستانی بیان داشت:
باید در همه کارها نظم داشته باشیم و با نظم در

 250هزار پرستار
در کشور فعالیت می کنند

راستای گسترش مسائل و همچنین معرفی جایگاه
خود بکوشیم.
وی گفت :مدیریت در کشور بسیار مهم است و باید
مسئوالن به گونه ای برنامه ریزی کنند که اقدامات و کارها
بر اساس نظم و برنامه پیش برود.
نماینده آیت الله سیستانی در ایران با تاکید بر انجام
کارها برای رضای خداوند گفت :اگر کارهای ما رنگ و بوی
خدایی داشته باشد قطعا موفق خواهیم شد و به نتیجه
مطلوب می رسیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور
نیز در این دیدار عنوان داشت :در حال
حاضر  250هزار پرستار در کشور
فعالیت می کنند که  150هزار نفر از
آنها در سازمان نظام پرستاری کشور
عضوهستند.
دکتر علی محمد آدابی اظهارداشت:
ما همواره قدردان علما و مراجع عظام
تقلید هستیم که با رهنمودهای خود
ما و جامعه را به راه درست و صحیح
هدایت می کنند .وی عنوان داشت :در
حال حاضر  250هزار پرستار در کشور
فعالیت می کنند که  150هزار نفر از
آنهادر سازمان نظام پرستاری کشور عضو هستند.
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور افزود :رسیدگی به
معیشت و همچنین مباحث مربوط به حوزه پرستاریدر
این سازمان رسیدگی می شود که همه تالش ما بر ارائه
خدمات مطلوب به پرستاران است.
دکتر آدابی بیان داشت :پرستاران در راستای خدمات
رسانی به مردم با همه توان تالش می کنند که امیدواریم
بتوانیم همواره در راستای کمک به مردم گام برداریم.

مدیرکل حج و زیارت استان قم خبر داد

عباس جعفری با اشاره به تدابیری كه این سازمان ویژه ایام عزاداری
امام حسین (ع) در دهه نخست محرم اندیشیده بود ،اظهار كرد :استقرار در
محدوده مراكز پر جمعیت از جمله حرم مطهر ،مسجد مقدس جمكران،
مساجد و هیئات بزرگ شهر ،بازدید از وضعیت ایمنی مساجد ،تكایا و
حسینیهها ،بررسی مسایل ایمنی مكانهای پرخطر و ...از جمله برنامههایی
بود كه در ایام دهه نخست محرم در دستور كار سازمان قرار گرفت .وی با
اشاره به خدمات رسانی نیروهای آتشنشانی در بیش از  ۲۲۰حادثه و حریق
در سطح شهر قم ،خاطرنشان كرد :طی این مدت  ۱۳۳حادثه شامل محبوس
شدن افراد ،بسته شدن درب خودرو ،آسانسور و  ۹۴مورد حریق شامل حریق
به دلیل ضایعات ،اتصال سیم برق و ...رخ داد .مدیرعامل سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری قم با بیان اینكه در حوادث دهه نخست محرم یك
نفر كشته و  ۲۱نفر مصدوم شدند ،تصریح كرد:در عملیات هایی كه نیروهای
آتشنشانیدر سطح شهر قم انجامدادند  ۵۴نفر نجات پیدا كردند .وی با بیان
اینكه در عملیات های دهه نخست محرم  ۷۲۲آتشنشان به مردم خدمات
رسانی كردند ،گفت :مجموعا به این عملیاتها ۲۵۲سرویس خودرو اعزام شد.
جعفری با اشاره به استقرار خودروهای آتشنشانیدر مكان های پرجعیت
و پرتردد شهر ،گفت :در این ایام جمعا  ۱۹۱مورد استقرار در  ۸۷۱ساعت در
مكان های مورد نیاز صورت گرفت .وی از  ۴۳۰مورد بازدید از امكان مختلف
شهر اشاره كرد و افزود :به مناسبت این ایام هزار و  ۷۱۰مورد بازدید از وضعیت
ایمنی مساجد ،تكایا و ایستگاههای صلواتی صورت گرفت .مدیرعامل سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم افزود :همچنین  ۱۵مورد بازدید از
وضعیت ایمنی بوستان ها و ۶۰مورد بازدید نیز از مراكز پرخطر شهر انجام شد.
سرپرستسازمانمدیریتپسماندشهرداریقم:

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت :متأسفانه  ۳۰تا
۴۰درصد پسماندهای مطبهای سطح شهر با پسماندهای عادی جمعآوری
میشود كه بسیار نگرانكننده است.
سید عبدالله میر ابراهیمی با اشاره به هزینه جمعآوری زبالهدر سطح شهر
قم ،اظهارداشت :از مجموع ۵۶میلیارد تومانی كه برای خدمات شهریدر نظر
گرفتهشده حدود  ۲۴میلیارد تومان آن معادل ماهانه  ۲میلیارد تومان هزینه
جمعآوری پسماند در سطح شهر و انتقال آن میشود .سرپرست سازمان
مدیریت پسماند شهرداری قم با بیان اینكهدر سهماهه ابتدای سال میانگین
تولید پسماند  ۷۳۰تن در روز بوده است ،تصریح كرد :از این حجم  ۵تن
مربوط به پسماندهای عفونی میباشد كه از سطح شهر جمعآوریشده است.
میرابراهیمی خاطرنشان كرد ۴:تن از ۵تن پسماند عفونی شهر قم توسط
این سازمان از بیمارستانها ،پلی كلینیكها ودرمانگاهها جمعآوری میشود و
یكتندیگر هم توسط پیمانكار مورد تائید علوم پزشكی از مطبها جمعآوری
میشود.
وی با انتقاد از برخی مطبها كه پسماندهای عفونی خود را در فرآیند
جمعآوری ارائه نمیكنند ،عنوان كرد :متأسفانه  ۳۰تا ۴۰درصد پسماندهای
مطبهای سطح شهر با پسماندهای عادی جمعآوری میشود كه بسیار
نگرانكنندهاست.

در این ایام شاهد هستیم که برخی با هدف
سودجویی اقدام به ارائه برخی نرخهای
صدور ویزا با مبالغ پایینتر میکنند که
این افراد قطعا قصد سوءاستفاده دارند لذا از
شهروندان قمی میخواهیم که دقت الزم را
داشتهباشند.
وی با بیان اینکهدر اربعین سال گذشته
در این خصوص گزارشهایی داشتیم و
تعدادی از زائران دچار گرفتاری شدند،
تاکید کرد :به شهروندان قمی توصیه

میکنیم از طریق مبادی رسمی و دفاتر
کارگزاری زیارتی رسمی که نام آنها در
سامانه سما ثبت شده است برای ثبتنام
اقدام کنند.
مدیرکل حج و زیارت استان قم با
اشاره به اینکه سال گذشته صدور برخی
از ویزاهای جعلی زائران را در مرز مهران
با مشکالت مختلفی روبرو کرد ،افزود:
نرخ ویزای اربعین  40دالر تعیین شده
است و زائران نیازی به تامین دالر ندارند

بلکه معادل ارز به صورت ریالی پرداخت
میشود.
وی با اشاره به اینکه در استان قم
هشت هزار نفر تاکنون نسبت به ثبتنام
اقدام کردهاند ،یادآور شد :زائران ثبتنام را
به روزهای آخر موکول میکنند و سامانه
سماح تا  24آبانماه باز است لذا از شهروندان
تقاضا داریم هر چه زودتر در فرصت کافی
نسبت به ثبتنام اقدام کنند تا ویزای آنها
بدون مشکل صادر شود.

مدیرکل ثبت احوال استان قم خبرداد

ثبت  13هزار واقعه والدت در  6ماهه نخست امسال در قم

مدیرکل ثبت احوال استان قم گفت :در  6ماهه نخست
امسال 13 ،هزار و  117واقعه والدت در این استان به ثبت
رسیده است.
خلیل مرادی روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی
ثبت احوال قمدر سالن جلسه های معاونت سیاسی امنیتی
استانداری قم افزود :آمار واقعه والدت در 6ماهه نخست امسال
در قمدر مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 244،واقعه
کاهش یافته است .وی با بیان این که میانگین نرخ ثبت به
موقع والدت در کشور در  6ماهه نخست سال جاری معدل
 99.25درصد بوده است ،گفت :نرخ والدت ثبت شده در
همین بازه زمانی در قم  98.85درصد می باشد که باالتر از
میانگین کشوری است .مرادی با بیان این که مهلت قانونی
برای ثبت والدت  15روز است ،افزود :این نرخ در  6ماهه
نخست سال  94در این استان برابر با  98.81بوده است .وی
هم چنین همکاری دانشگاه علوم پزشکی را در ارتقاء سطح
کاریــکاتـور

زبالههایعفونیسالمت
شهروندان را تهدید می كند

مدیرکل حج و زیارت استان قم با اشاره
به اینکه در استان تاکنون  8هزار نفر نسبت
به ثبتنام در سامانه سماح اقدام کردهاند،
گفت :از شهروندان تقاضاداریم هر چه زودتر
در فرصت کافی برای ثبتنام اقدام کنند تا
ویزای آنها بدون مشکل صادر شود.
اکبر رضایی با اشاره به استقبال گسترده
شهروندان قمی برای سفر به کشور عراقدر
ایام اربعین حسینی اظهار کرد :نرخ ویزا از
طرف سفارت عراق تعیین شده است ولی

ثبتنام 8هزار قمی در سامانه سماح

دسترسیبهاطالعاتبیمارستانهاوکسبآماروالدتراموثر
دانست و افزود :با توجه به ممکن نبودن حضور برخی خانواده
ها در ثبت احوال برای ثبت والدت فرزند خود ،امسال تیمی
جهت ثبت والدت بهدرب منازل اعزام شد که این اقدام نیزدر
افزایش ثبت به موقع والدت ها تاثیر زیادی داشته است .وی
با اشاره به ثبت والدت اتباع خارجی مجاز در استان قم ،این
نرخ را در مدت زمان ذکر شده سال جاری  508واقعه عنوان
کرد و افزود :با توجه به ممنوعیت والدت اتباع در حال تردد
و یا زائر در استان ،دفتر ثبت موقت والدت ویژه اتباع بیگانه
پیش بینی شده که از اول آبان ماهدر اختیار بیمارستان ها قرار
می گیرد .وی با اشاره به معضل همکاری نکردن بیمارستان
های خصوصیدر ارائه آمارهای حیاتی به ثبت احوال ،خواستار
مصوبه ای برای الزام نمودن این مراکز نسبت به این کار شد.
مرادی هم چنین با اشاره به آمار فوتی های ثبت شدهدر استان
در  6ماهه اول امسال در مهلت قانونی  10روزه ای که برای

این کار در نظر گرفته شده است ،افزود :در حالی که این آمار
در مدت مشابه سال 94به میزان 97.52درصد بوده ،این رقم
در سال جاری به  97.65درصد رسیده است .وی تعداد وفات
های ثبت شده در استان در  6ماهه سال  95را  2هزار و 765
واقعه برشمرد و گفت :این رقمدر مقایسه با مدت زمان مشابه
در سال گذشته 51،واقعه کمتر شده و98درصد از کل والدت
ها و وفات های ثبت شدهدر استان با مجوز رسمی بیمارستان
ها و مراکزدرمانی و پزشکان مختلف بوده و تنها  2درصد آنها
بواسطه گواهی اشخاصی که شاهد این وقایع بودند ،به ثبت
رسیده است .مرادی هم چنین با اشاره به ثبت ازدواج و طالق
دردفاتر ثبت اسناد رسمی از ثبت مکانیزه این وقایع از ابتدای
سال جاری و متصل شدن آنها به ثبت احوال خبر داد و افزود:
یکیازمزایایمهمثبتالکترونیکیومکانیزه،اهرازهویتقبل
از ازدواج و جلوگیری از ثبت ازدواج با شناسنامه های غصبی
و یا جعلی است.

بنیانمشترک
ترامپوکلینتون!

نامحــرمانه

دیدار آیات عظام صافی گلپایگانی و نوری همدانی
حضرت آیتالله العظمی صافی گلپایگانی از مراجع تقلید با حضور در بیت حضرت آیتالله
العظمی نوری همدانی با این مرجع تقلید دیدار و گفت وگو کردند .در این دیدار حضرت آیتالله
العظمی نوری همدانی با تشکر از حضور حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی پیرامون مسائل
حوزه علمیه از قبیل نظارت کامل برانجام دروس حوزوی و تربیت فقیه برای پاسخگویی به مسائل
روز با منابع قوی ومستدل که در اختیار است تاکید کردند .این دو مرجع تقلید در ادامه درباره
مسائل مختلف کشور نیز تبادل نظر کرده و نگرانی خود را از وضعیت فرهنگی کشور ابراز کردند.
تاکید بر جلوگیری از فرقههای انحرافی و عرفانهای کاذب از دیگر نکات مطرح شده در دیدار دو
مرجع تقلید بود؛ حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی و نوری همدانی همچنین بر ترویج فرهنگ
اهل بیت علیهم السالم تاکید کردند .تقاضا از مسؤوالن کشور برای حل مشکالت معیشتی مردم و
ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه ازدواج برای جوانان از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود.
 91دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه های برتر جهان
بر اساس رتبه بندی پنج هزار و  147دانشگاه و موسسه برتر علمی جهان در سال 2016
که توسط پایگاه علم سنجی سایماگو منتشر شده 91 ،دانشگاه و مؤسسه ایرانی در این فهرست
حضور دارند .به گزارش ایرنا از شورای عالی انقالب فرهنگی ،در جلسه  52کمیسیون نخبگان و
آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورا ،گزارش معاونت پایش ،نظارت و ارزیابی علم و فناوری
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور درخصوص کیفیت مقاالت پژوهشی کشور ارائه
و به بحث و بررسی گذاشته شد .در ابتدای این گزارش و با اشاره به لزوم حرکت فعالیت های
پژوهشی به سمت نوآوری ،بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تالش برای حل مشکالت
کشور؛ روند کیفی این فعالیت ها براساس اطالعات موجود در پایگاه های معتبر علم سنجی بین
المللی مورد ارزیابی قرار گرفت .در ادامه این گزارش با استناد به آمار منتشر شده توسط پایگاه
تامسون رویترز ،مبنی بر رتبه بندی  100دانشگاه و موسسه نوآور و برتر بین المللی؛ وجود 50
دانشگاه و موسسه آمریکایی و رتبه اول دانشگاه استنفورد در این رتبه بندی مورد اشاره قرار
گرفت .براساس این گزارش ،با توجه به اینکه دانشگاه های کشورمان در بین  75دانشگاه نوآور و
برتر آسیا و اقیانوسیه جایگاهی را به خود اختصاص نداده اند ،اشاره شد که بر اساس رتبه بندی
 5هزار و  147دانشگاه و موسسه برتر علمی جهان در سال  2016که توسط پایگاه علم سنجی
سایماگو منتشر شده 91 ،دانشگاه و مؤسسه ایرانی در این رتبه بندی حضور دارند .همچنین در
این گزارش با اشاره به این موضوع که  8.2درصد از مقاالت چاپ شده ایرانی در نشریات بین
المللی در سال  ،2014در نشریاتی چاپ شده که در فهرست  110نشریه غیر معتبر که توسط
وزارت علوم منتشر شده قرار دارند؛ روند نزولی این تعداد از  11.42درصد در سال  2011به
میزان فوق الذکر نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
مزایده ویالی پسر فوتبالیست بابت بدهی پول برنج
در حالی که طی ماههای گذشته بدهی  ۲۵میلیارد تومانی پسر یکی از فوتبالیستهای سابق و
معروف تیم ملی به وزارت جهادکشاورزی بابت خرید برنج خارجی رسانهای شد ،همچنان این بدهی
برجای خود باقی است و به دلیل نپرداختن آن ،ویالی این شخصیت برجسته طی هفته گذشته
به مزایده گذاشته شد تا با فروش آن حقوق دولتی پرداخت شود .چندی پیش برخی از رسانهها و
شبکههای اجتماعی خبر فروش «برنج آلوده» از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران به پسر یکی از
فوتبالیستهای سابق تیم ملی را منتشر کردهاند که در همان زمان علی قنبری  -معاون وزیر جهاد
کشاورزی  -اعالم کرد که برنجهای فروخته شده هیچ مشکلی نداشته و اگر فرد مربوطه بدهی ۲۵
میلیاردی خود را نپردازد ،سند ملکی رهنیاش به اجرا گذاشته میشود و شایعات مطرح در این
زمینه کامال تکذیب میشود .به گفته قنبری ،بر اساس قانون بودجه سال  ۱۳۹۳چند محمول ه برنج
به پسر این فوتبالیست و  ۱۰نفر دیگر فروخته شد که البته با ایشان معامله به صورت رهنی انجام
شد و قرار بود تا ضمن گذاشتن وثیقه ملکی بعدا بهای برنج به دولت پرداخت شود .اکنون بیش
از دو ماه از این اتفاق می گذرد اما همچنان با وجود هشدارهای وزارت جهادکشاورزی مبنی بر به
ت نشده است و به گفته
اجرا گذاشتن سند ملکی رهنی این فرد بدهکار ،هنوز طلب دولت پرداخ 
حسن عباسی معروفان  -معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران  -طی هفته گذشته ویالی پسر این
فوتبالیست بدهکار واقع در لواسان که پیش از این سندش به عنوان تضمین به رهن دولت گذاشته
شده بود ،به مزایده گذاشته شد تا با فروش آن طلب دولت از این محل پرداخت شود.
آزادی بیش از  2700زندانی با همت شوراهای حل اختالف
معاون رییس قوه قضاییه از آزادی  2هزار و  719زندانی با همت شوراهای حل اختالف کشور
خبر داد .حجت االسالم و المسلمین محمدمهدی احمدی میانجی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز
امور شوراهای حل اختالف کشور از آزادی  2719زندانی با همت شوراهای حل اختالف در کشور
خبر داد و گفت :در شش ماهه اول امسال مجموعا  2719زندانی از زندان آزاد و به آغوش خانواده
بازگشتند .وی با اشاره به آمار وارده پروندهها در شش ماهه نخست امسال اظهار کرد :یک میلیون و
 780هزار و  232پرونده وارد شوراهای حل اختالف کشور شده که از این تعداد پرونده یک میلیون
و  632هزار و  740پرونده مختومه شده است .رییس مرکز امور شوراهای حل اختالف کشور افزود:
همچنین  332هزار و  726فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است که  32درصد از آمار
پرونده های قابل صلح و سازش را به خود اختصاص داده است .احمدیمیانجی بیان کرد :پرونده
های قابل صلح و سازش برابر با یک میلیون و  18هزار و  909فقره پرونده است.
انتظامی نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات شد
دبیر هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد :حسین انتظامی با کسب  72درصدآرا یعنی 1126
رای به عنوان نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت انتخاب شد .سید عالءالدین ظهوریان عصر
یکشنبه با اعالم میزان مشارکت  52درصدی مدیران مسئول در انتخابات الکترونیکی نماینده
مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات افزود :از میان  3هزار و  39واجد شرایط 1565 ،مدیر
مسئول در انتخابات شرکت کردند که از این میزان ،حسین انتظامی با کسب حدود  72درصدآرا
برگزیده شد .وی همچنین محمود اسعدی با  76رای ،محمد فاضلی مصلح آبادی با  37رای ،نسرین
ابراهیمی ساعتی با  34رای را نفرات بعدی اعالم کرد .به گفته دبیر هیات نظارت بر مطبوعات94 ،
درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی پس از انتخابات الکترونیکی به برگزاری به شیوه الکترونیکی
رای داده اند .شانزدهمین دوره انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات ،امروز
یکشنبه  25مهر از ساعت  10آغاز و تا ساعت  17.30تمدید شد.
نامهای جدید برای جایگزینی علی جنتی
روز گذشته برخی از رسانهها از نامهای دیگری به عنوان جایگزین علی جنتی در صورت صحت
خبر کناره گیری وی سخن گفتهاند .خبرگزاری مهردر همین رابطهدرباره گزینههای جایگزین علی
جنتی ،وزیر ارشاد از به میان آمدن نام افرادی چون سید رضا صالحی امیری ،حجت الله ایوبی ،احمد
مسجد جامعی ،مصطفی کواکبیان ،حسام الدین آشنا برای جایگزینی خبر میدهد .گمانه زنی ها تا
این لحظه همچنان ادامه دارد و با وجود دالیل مختلفی که برای این اتفاقات مطرح می شود ولی
هنوز مشخص نیست که روحانی رییس دولت یازدهم درنهایت چه تصمیمی می گیرد و در نهایت
این پرونده با خداحافظی علی جنتی از وزارت ارشاد بسته می شود و فردی سرپرستی وزارتخانه
را تا پایان دولت برعهده می گیرد یا اینکه جنتی این چند ماه هم بر سر کار می ماند .همچنین
رایزنیها با افراد برای پذیرش سرپرستی وزارت ارشاد تا پایان کار دولت یازدهم ادامه دارد و به تازگی
مذاکراتی با محمدحسین ایمانی خوشخو انجام شده است.
دستگیری  3ایرانی در ایتالیا
رسانههای صهیونیستی از دستگیری سه ایرانی با گذرنامههای تقلبی در ایتالیا خبر دادند .به
گزارش فارس ،وبگاه «تایمز اسرائیل» به نقل از گزارش شبکه دوم تلویزیون اسرائیل در چهارشنبه
شب هفته گذشته مدعی شده است ،سه ایرانی در ایتالیا با گذرنامههای تقلبی اسرائیلی دستگیر
شدهاند .بر این اساس ،دولت ایتالیا این حادثه را به اطالع مقامهای اسرائیل رسانده و گفته است
که سه ایرانی را از صربستان به ترکیه اخراج کرده است .اینک مقامهای امنیتی اسرائیل در حال
بررسی رابطه احتمالی این سه شهروند ایرانی و حمالت خرابکارانه علیه اسرائیلیها در سرتاسر
جهان هستند .دو شهروند ایرانی نیز در ماه ژانویه با گذرنامههای تقلبی اسرائیلی در فرودگاهی در
هنددستگیر شدند.
 ۳میلیون نفر بازمانده از تحصیل در کشور
نماینده مردم تهران در مجلس گفت :در حال حاضر بیش از سه میلیون بازمانده از تحصیل در
کشور وجود دارند اما مسئوالن از خطر بیاعتنایی به آموزش عالی غافل هستند .بادامچی نماینده
تهران در مجلس شورای اسالمی در نطق میان دستور خود در نشست علنی مجلس صبح دیروز در
سخنانی اظهار کرد :بیکاری عامل اصلی آسیبهای اجتماعی است .مشکالت تصاعدی جامعه باید از
طریق تولید داخلی و رونق مولد پیگیری شود و مجلس میتواند برای اشتغال ،برنامه ملی و موثر به
تصویب برساند .وی افزود :متاسفانه کشور در سالیان گذشته در کمال ناباوری به دلیل ندانمکاری و
بیتوجهی برخی مسئوالن فرصتهای بسیاری را از دست داده است .نااهالن مشکالت گستردهای
ش روی رشد و تعالی کشور قرار دادند.
را پی 
اطالعیه وزارت ورزش درباره یک سایت همسریابی
ی اعالم کرد تاکنون برای هیچ سازمان مردم نهادی ()NGO
وزارت ورزش و جوانان در اطالعیها 
در حوزه همسریابی و همسر گزینی مجوز صادر نکرده است .به گزارش فارس ،وزارت ورزش
و جوانان در خصوص فعالیتهای غیر مجاز سازمان مردم نهاد «مؤسسه امین» که در زمینه
همسریابی و همسر گزینی فعالیت میکند اطالعیه ای به شرح زیر صادر کرد :نظر به تبلیغات برخی
از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در خصوص همسر یابی و همسر گزینی با مجوز وزارت ورزش و
جوانان به اطالع میرساند این وزارتخانه برای هیچ سازمان مردم نهادی ( )NGOدر حوزه همسر
یابی و همسر گزینی مجوز صادر نکرده است و فعالیت با موضوع همسریابی و همسرگزینی توسط
سازمانهای مردم نهاد جوانان ممنوع است از جمله تبلیغات مؤسسه امین فاقد وجاهت قانونی بوده
و مورد تأیید این وزارتخانه نیست.
پاسخ جنتی به شایعه رفتنش از وزارت ارشاد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته با حضور در ستاد برگزاری انتخابات هیأت نظارت بر
مطبوعات درباره شایعاتی که این روزها درباره رفتنش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح است،
اظهار کرد :چند روز صبر کنید تا نتیجه مشخص شود .علی جنتی که در پاسخ به ایسنا صحبت
میکرد ،ادامه داد :چند روز دیگر نتیجه مشخص میشود و من درباره این موضوع صحبت نمیکنم.
او همچنین درباره اولین انتخابات الکترونیکی هیات نظارت بر مطبوعات کشور به بیان توضیحاتی
پرداخت و گفت :تاکنون خوشبختانه استقبال خوبی از سوی مدیران مسئول رسانهها شده است و
تعدادی از آنها در این انتخابات شرکت کردند.

طرح:محمدعلیخلجی

نامه نمایندگان به آملی الریجانی درباره نرگس محمدی
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار
ورود وی به پرونده نرگس محمدی و اعمال رأفت اسالمی در این پرونده شدند .دربخش آخر این
نامه آمده است در راستای تقویت خانواده متواضعانه تقاضا دارند حضرتعالی به عنوان باالترین مقام
قضایی کشور شخصاً به این پرونده ورود نموده و با اقدامی خیرخواهانه بار دیگر رأفت و عطوفت نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران را به جهانیان نشان دهید.

