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رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر احیای صندوقها گفت:
انحاللصندوقهایورشکسته،پاککردنصورتمسألهاستوباید
آنها را مجددا احیا کرد.علی الریجانی در دیدار در دیدار با وزیر تعاون
و معاونان وی با اشاره به راهکار حل مشکل صندوق ها گفت :منحل
کردن صندوق ها پاک کردن صورت مسأله است لذا باید آنها را احیا
کنیم چرا که در دوره ای به آنها دستبرد زده شد و برخی مقررات بنیه
آنها را تضعیف کرد و باعث شد تاب آوری صندوق ها ...

سخنگویسپاه:

اظهاراتسعیدقاسمی
شخصی و فاقد اعتبار است

آنکهبایدتغییرماهیتدهد
رژیمآمریکااست

سخنگوی وزارت خارجه گفت :مخالفتهای فزاینده جامعه
بینالمللی نسبت به رفتارها و اقدامات خالف قوانین بینالمللی،
تغییرماهیترژیمآمریکاراتبدیلبهیکمطالبهجهانیکردهاست.
سیدعباس موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به
سخنانمایکپمپئووزیرامورخارجهآمریکادرموردتالشاینکشور
برای " تغییر ماهیت جمهوری اسالمی ایران" گفت :خوشبختانه هر
چه زمان می گذرد سران رژیم کنونی آمریکا منویات خود ...
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رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان ارتش مطرح کرد

برادری زیبای ارتش و سپاه
پس از اقدام زشت آمریکا
ارتش متدینتر و کارآمدتر از همیشه است
هر کاری دشمن را عصبانی کند خوب است
از هر کاری که دشمن را جری کند ،پرهیز شود

* از اظهارنظرهای غیرمسئوالنه و خالف واقع پرهیز کنید
* برای دشمنان انقالب و ملت ایران بهانه تولید نکنید

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در واکنش به ویدیویی منتشر شده از یکی از بازنشستگان سپاه در خصوص
بوسنی ،تاکید کرد :اظهارات وی شخصی و فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه نیست.سردار سرتیپ دوم پاسدار«رمضان
شریف»درپیانتشارویدیوییاینترنتیازسعیدقاسمییکیازبازنشستگانسپاهدربارهاستفادهازپوششهاللاحمردر
جریانجنگبوسنیاظهارداشت:اظهاراتآقایسعیدقاسمیکهمدتیداوطلبانهدربوسنیحضورداشتهاندو...
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فصل تازه ای از همکاری ها و روابط دوستانه تهران و اسالم آباد

عمران خان و سفری برای تحکیم روابط با ایران

7

ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم

حمایت از اقشار کمدرآمد
یارانه نقدی یا کوپن؟

هر چند به پرداخت یارانه نقدی انتقاداتی وارد است،
اما بهنظر میرسد روش بهینه حمایت از دهکهای پایین
همین باشد .در این بین سیاستهای حمایت قیمتی و
توزیع کاال از طریق کوپن نیز مطرح است ،اما هر کدام
چه مشکالتی دارد؟هر چند بهسختی میتوان اختالفی
بین اقتصاددانها در رابطه با اصل حمایت از اقشار کمتر
برخوردار پیدا کرد ،اما بر سر راهکارهای معطوف به این

حمایت اختالفات زیادی وجود دارد .این اختالفات در
مواقعی که ضرورت حمایت از این اقشار نمود بیشتری
پیدا میکند ،تشدید میشود.مطابق آنچه مرکز آمار
منتشر کرده ،نرخ تورم  12ماهه منتهی به اسفندماه
 1397به  26.9درصد رسیده است؛ هر چند در رابطه
با برخی اقالم خوراکی افزایش قیمتها بیش از عدد یاد
شده بوده است...
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محمدعلیابطحی:

اصالح طلبی با براندازی در یک خانه جمع نمی شود

زمانبرگزاری کنکورتغییر نمیکند
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استاندار قم تاکید کرد

سن مدیریتی در قم
کاهش می یابد

استاندار قم با تاکید بر استفاده ازظرفیت جوانان دراداره امور استان،گفت:جوانان مستعد و
توانمند فرصت و نعمت هستند و بنده سن مدیریتی را در این استان کاهش خواهم داد.سرمست
روز چهارشنبه در نشست صمیمی با جوانان استان قم ،با بیان این که  22.5درصد جمعیت این
استان جوان است ،افزود :مسئوالن پا به سن گذاشته خطرپذیری کمتری دارند ،در حالی که
جوانان با صراحت ،صداقت و شفافیت باالیی تصمیم گیری می کنند و بیش از آن که به فکر خود
باشند ،به فکر جامعه هستند.وی تاکید کرد :جوانان انگیزه باالیی برای خدمت به جامعه دارند و
تا جایی که قوانین اداری اجازه دهد ،از جوانان در پست های مختلف استفاده خواهد شد.وی با
تاکیدبرمشورتباجوانانبرایحلآسیبهایاجتماعی،ادامهداد:جوانانناظرعملمنهستند
و می توانند درصد تحقق صحبت هایم را بررسی نمایند...
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پیامتبریک

پیام استاندار قم به مناسبت روز ارتش

 29فروردین ،روز پاسداشت حماسه آفرینی های ارتش جمهوری اسالمی ایران و تكریم دلیر مردانی است كه
یاد و نام پرافتخارشان با حماسه و ایثار قرین گشته است .نیروی متعهد و غیرتمندی كه در اوج حركت توفنده
انقالب اسالمی و در لبیك به فرمان امام امت ،به اقیانوس عظیم ملت در راه مبارزه با رژیم ستمشاهی پیوست و با
این اقدام هوشمندانه ،مردمی بودن ،انقالبی گری و وفاداری خود به نظام اسالمی را به اثبات رساند .ارتش فداكار
پس از پیروزی انقالب اسالمی خصوصٌا طی سال های دفاع مقدس ،در قامت بازوی دفاعی پرتوان و غیرتمند
نظام و حافظ سربلند عزت و اقتدار و امنیت كشور ظاهر شد و با تقدیم هزاران شهید ،جانباز و ایثارگر ،كارنامه
درخشان و پرافتخاری را در راه حفظ عزت و استقالل میهن اسالمی و شرافت ملت ایران بر جای نهاد .ارتش
جمهوری اسالمی ایران عالوه بر ایفای موفق و تحسین برانگیز مأموریت های دفاعی ،در عرصه سازندگی و
عمران و آبادانی كشور و خدمت رسانی به مردم در بحران ها و حوادث طبیعی نیز سهم ویژه و حائز اهمیتی را
ایفاء نموده است.ارتش توانمند ،امروز نیز به مدد تجارب ارزشمند اندوخته از دوران جنگ و با صالبت و كوبنده
تر از همیشه و متحد و یكپارچه در كنارسایرنیروهای مسلح،آماده دفاع از اقتدار و امنیت نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران در برابر تهدیدات دشمنان می باشد.
ضمنگرامیداشتیادوخاطرهشهدایعزیزارتش،فرارسیدنروزارتشجمهوریاسالمیایرانرابهنیروهای
فداكار و جان بركف ارتش در جای جای ایران اسالمی به ویژه فرماندهان و پرسنل سخت كوش این یگان در
استان قم تبریک و تهنیت عرض نموده ،توفیقات و سرافرازی همه این عزیزان را در راه خدمت به نظام مقدس
جمهوری اسالمی و صیانت از دستاوردهای انقالب اسالمی تحت توجهات حضرت ولی عصر(عج) و فرامین
فرماندهی معظم كل قوا از درگاه ایزد منان مسألت دارم.
دكتر بهرام سرمست -استاندار قم

مدیرکلهماهنگیونظارتبرخدماتشهریشهرداریقمخبرداد

آماده باش ۳هزار نیروی خدماتی
شهرداریقمدرایامنیمهشعبان

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم گفت :سه هزار نفر از پرسنل
خدمات شهری ،ترافیکی ،ستادی و فضای سبز شهرداری به همراه  ۲۹۰خودروی شهرداری قم
در ایام نیمه شعبان در آماده باش خواهند بود .سید محسن میرهادی ظهردیروز در نشست خبری
با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به فعالیت ستاد تسهیالت زائرین شهرداری قم اظهار کرد :این
ستاد  ۱۰کمیته تخصصی دارد که ریاست آن بر عهده شهردار قم و جانشین او معاونت خدمات
شهریشهرداریاست،مدیرکلهماهنگیونظارتبرخدماتشهریدبیرستاداست.ویادامهداد:
شهرداری قم هشت ستاد در پیرامون مسجد مقدس جمکران در ایام نیمه شعبان دارد و اداره این
ستادهابرعهدهشهرداریهایمناطقهشتگانهاست،شهرداریپنجپایگاهاطالعرسانیهمدر
اینایامراهاندازیمیکند.مدیرکلهماهنگیونظارتبرخدماتشهریشهرداریقم...
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رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان ارتش مطرح کرد

برادری زیبای ارتش و سپاه پس از اقدام زشت آمریکا

رهبر معظم انقالب اسالمی ،اتحاد روزافزون نیروهای
مسلح را الزم و موجب عصبانیتدشمندانستند و گفتند:
دست برادری دادن ارتش و سپاه ،حرکتی زیبا پس از
حرکتزشتآمریکاییهابود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانیدفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آیت الله خامنهای فرمانده معظم کل قوا ظهر روز-
چهارشنبه-دردیدارفرماندهانارتشونیرویزمینی،ارتش
امروز را متدینتر و کارآمدتر از همیشه خواندند و با تجلیل از
حضور مؤثر و حیاتی ارتش و نیروهای مسلحدر امدادرسانی
به سیلزدگان ،و همچنین با تأکید بر لزوم اتحاد روزافزون
ادری ارتش و سپاه
نیروهای مسلح و زیبا خواندن دست بر ِ
پسازاقدامزشتآمریکاییهاعلیهسپاه،خاطرنشانکردند:
هر کاری که دشمن را عصبانی کند ،خوب و درست است
و در مقابل همگان باید از هر کاری که دشمن را جری و
روحیهآنراتقویتکند،اجتنابکنند.ایشاندرایندیداربا
تبریک روز ارتش و نیروی زمینی به کارکنان خدوم و افتخار
آفرینارتشوخانوادههایآنان،نیروهایمسلحرااز«مظاهر
و عناصر قدرت ملی» خواندند و خاطرنشان کردند :البته
در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مدعی آزادی و
حقوقبشر،نیروهایمسلحعنصراقتداردیکتاتورهاوبرخورد
باملتهاهستند،همچنانکهاینروزهانمونهیآندرقضیه
شنبههای پاریس قابل مشاهده است.رهبر انقالب اسالمی،
نیروهای مسلح را در منطق اسالم و جمهوری اسالمی،
«حصارهایی امن برای ملت» برشمردند و افزودند :نیروهای
مسلحدرزمانجنگ،درمقابلتهاجمدشمنبادانش،تجربه
و فداکاری ،سینه سپر و آن را منکوب و وادار به عقب نشینی
میکنند و در زمان صلح نیز با کارآمدی و آمادگی کامل،
مایهاطمینانوآرامشخاطرملتهستند،وبههمیندلیل،
دشمنانبهدنبالبرهمزدنآرامشمردمازطریقمضطرب
نشاندادننیروهایمسلحهستند.ایشانامدادرسانیارتش
و نیروهای مسلح به مردم در حوادث طبیعی را یک حضور
مؤثر و حیاتی خواندند و گفتند :در سیل اخیر ،نیروهای
مسلح با همه وجود و امکانات در اختیارشان به کمک
مردم شتافتند ،به طوری کهدر استان گلستان ،ارتش حتی
قبل از حضور ستاد مدیریت بحران ،در محل حادثه حاضر
شد.حضرت آیت الله خامنه ای ،ثبت تصاویری از خدمات
متواضعانه نیروهای ارتش به مردم را موجب ماندگاری این
برگهای زرین در حافظه تاریخ دانستند و افزودند :اینکه
یک سرهنگ ارتش خم شود تا فردی سالخورده با قدم
گذاشتن بر دوش او سوار وسیله نقلیه شود ،جلوههایی از
صداقت ارتشدر بیان شعار «ارتش فدای ملت» است.رهبر
انقالب اسالمی ارتش را به برکت جمهوری اسالمی ،ارتشی
«مکتبی»و«نمایشگاهیازارزشهایاسالمی»برشمردند
و خاطرنشان کردند :نمونههایی همچون شهیدان بابایی و
صیادشیرازیدر ارتش وجوددارد که از لحاظ کارآمدی ودر

عین حال تعهد ،تواضع ،فداکاری و گریختن از نام و نشان،
قابل ارائه و الگو برای ملت و بلکه امت اسالمی هستند و این
ارتش
روحیه و ارزشها باید روز به روز تقویت شود.ایشانِ ،
امروز را متدینتر و کارآمدتر از همیشه برشمردند و گفتند:
امروز زمام ارتش در دست نیروهای متدین و انقالبی است،
البتهافرادیکههموارهعادتبهتحقیرملتوتکریمخائنان
را دارند ،مدام از «ارتش مدرن رضاخان» دم می زنند ،در
حالیکهآنارتشبهاصطالحمدرن،حتییکروزنتوانست
در مقابل هجوم بیگانگان دوام بیاورد ،اما ارتش مقتدر
جمهوریاسالمیهشتسالدریکجنگمنظممقاومت
و ایستادگی کرد و امروز نیز دانش ،تجربه ،روحیه ،توانایی،
تدین و امانتداری ارتش بیش از گذشته و مایه افتخار است.
حضرتآیتاللهخامنهایبایادآوریحضورمنطقهایارتش
و نیروهای مسلح و مقابله آنان با فتنه های دشمنان ،این
سؤال را مطرح کردند :اگر ارتش و سپاه در مبارزه با داعش
وارد نمیشدند ،امروز منطقه و کشورهای همسایه ما چه
وضعیتیداشتوچهکسانیبرآنحکومتمیکردند؟رهبر
انقالباسالمیافزودند:البتههریکازکشورهایدرگیرنیز
مقابله و اقدامات الزم را انجامدادند اما نقش نیروهای مسلح
ایران قابل اغماض نیست و امروز در واقع برکات نیروهای
مسلح ،عالوه بر ملت ایران ،شامل کشورهایدیگر نیز شده
است.فرماندهکلقواهمچنیناتحادروزافزوننیروهایمسلح
را الزم و موجب عصبانیتدشمندانستند و گفتند:دست
برادریدادنارتشوسپاه،حرکتیزیباپسازحرکتزشت
آمریکاییهابود.
* از هر کاری که دشمن را جری کند ،پرهیز شود
ایشان تأکید کردند :هر کاری که دشمن را عصبانی
کند ،خوب ودرست است ودر مقابل ،هر کاری کهدشمن

را جری و روحیه آن را تقویت ،و روحیه جبهه خودی را
تضعیف کند ،بد و ناپسند است و همه باید در سخنان و
کارهایخودازآناجتنابکنند.رهبرانقالباسالمی،هدف
از سخنان بیپایه آمریکاییها علیه جمهوری اسالمی ایران
را تضعیف روحیه عمومی دانستند و خاطرنشان کردند:
آمریکا گرفتار هزاران میلیارد بدهی و گرفتاریهای متعدد
است و با گذشت چند سال از سیل و طوفان در مناطقی
مانند کارولینا هنوز نتوانستهاند آن مشکالت را رسیدگی و
جبران کنند اما برای تضعیف روحیه ملت ایران ،یاوهسرایی
میکنند.حضرتآیتاللهخامنهای،حضوربینظیرمردمی
در امدادرسانی به سیل زدگان را یکی دیگر از واقعیتهای
جلوی چشم و موجب عصبانیت آمریکاییها برشمردند و
افزودند :حرکت عظیم و سریع اقشار ملت ایران از ارتش،
سپاه و بسیج تا هزاران طلبه ودانشجو برای کمک به سیل
زدگان قابل وصف و بیان نیست ،اما دشمن به مصلحت
نمی بیند این عظمت را به زبان بیاورد.پیش از سخنان
فرماندهکلقوا،امیرسرتیپحیدریفرماندهنیرویزمینی
ارتش در گزارشی با اشاره به امدادرسانی  21یگان عمده و
تخصصیایننیرودرمناطقسیلزدهبادستوررهبرانقالب،
گفت :ارتش جمهوری اسالمی با حضور مستمردر مرزها،
چهره «أَ ِش ّداء َعلَی ال ُکفّار» خود را به رخ دشمنان کشید و
همچنین با حضوردر کنار مردمدر سیل اخیر با محوریت
«ر َحماُء بَی َن ُهم» را به منصه ظهور
نیروی زمینی ،جنبه ُ
رساند.فرماندهنیرویزمینیارتش،اقداماتاخیرآمریکاعلیه
سپاهپاسدارانراددمنشانهخواندوتأکیدکرد:تاظهوردولت
حق و نابودی استکبار ارتش و سپاهدستدردست یکدیگر
خواهند بود و ما نیز همراه با ملت ایران خواهیم گفت که
همهماپاسداراننظاممقدسجمهوریاسالمیهستیم.

ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه:

هیچ وقت در امور داخلی کشورها دخالت نمیکنیم

وزیر امور خارجه گفت :هیچ وقتدر امورداخلی کشورها و روابط بینالمللی کشورها
دخالتنمیکنیماماتمایلخودرااعالمخواهیمکرد.مابهعنوانجمهوریاسالمیایران
دوست داریم تمام کشورهای همسایه روابط خوب و رو به جلویی با هم داشته باشند.
محمدجواد ظریف در نشست خبری مشترک با چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در
پاسخبهسوالیدربارهاینکهشمادرسوریهبودیدوبارئیسجمهورسوریهصحبتکردید
آیا پیام آشکاری از سوریه به ترکیه یا از اردوغان به سوریهداشتید و اینکه نتیجه مذاکرات
آستانه به کجا رسیده و چه آمادگیهایی از سوی ترکیه برای شرق فرات وجود دارد؟،
گفت :من با بشار اسددیدارداشتم و گزارشی از گفتوگوی خود را به آقای اردوغان ارائه
خواهم داد .ما به عنوان جمهوری اسالمی ایران دوست داریم تمام کشورهای همسایه
روابط خوب و رو به جلویی با هم داشته باشند.وی تاکید کرد :هیچ وقت در امور داخلی
کشورها و روابط بینالمللی کشورهادخالت نمیکنیم اما تمایل خود را اعالم خواهیم
کرد.وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت :درمورد کمیته قانون اساسی ما به عنوان

جمهوریاسالمیایرانوسوریهوترکیهگفتوگوهایخوبیداشتیمهمچنینبانماینده
سازمان ملل رایزنی کردیم .سوریه هم به طور جداگانه با نماینده سازمان ملل متحد
گفتوگوهایی داشته است.وی افزود :امیدواریم دو موضوع که برای شروع کار کمیته
قانون اساسی مهم است هرچه سریعتر حل و فصل شود .یکی ترکیب کلی کمیسیون
است و دوم اصول حاکم بر کار کمیسیون .اما جزئیات را باید خود مردم سوریه تصمیم
بگیرند.ظریفخاطرنشانکرد:جلسهآیندهروندآستانهدرطولروزهایبعددرقزاقستان
برگزار خواهد شد و ما امیدواریم با همکاری دوستان خود و با مشارکت سوری ه بتوانیم
این را یک مرحله و یک گام به جلو برویم.وی اظهار داشت :در پاسخ به سوال سوم ما از
نگرانیدوستانترکیهاینسبتبهتهدیدهااطالعداریم.هموارهبهدوستانماندرمنطقه
اعالم کردیم بهترین راه برای امنیت ،استقرار نیروهای سوریه و ترکیه ودوری از حرکات
تروریستیعلیهمردمترکیهوسوریهاست.امنیتوآرامشمردمترکیهبرایمامهماست
و همکاریهای خوبی همدر این باره با همداشتیم.
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اخبار

سرمـقاله
اقدام آمریکا در برابر سپاه
تهدید یا فرصت

از زمان پیروزی انقالب اسالمی ایران ،شعار اصلی
استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی بود که پیام های
زیا دی در دل خو د داشت ،استقالل به معنای کنار کمالدهقانیفیروزآبادی
گذاشتن وابستگی از آمریکا و روی کار آمدن سیاست های مستقل بود که منافع ایران
رادنبال کند ،همچنین آزادی به معنای رها شدن و آزادی از چنگ حکومتدیکتاتور
وابسته در منطقه بود که توجهی به منافع مردم ایران نداشته و ندارند.تنها الگویی که
این شعارها را نهادینه می کرد نظام مردم ساالر دینی بود که همان جمهوری اسالمی
ایران است و همه ارکان ها و نهادهای کشور به وسیله مردم ایجاد شود و کل زمان
و مسائل و منافع کشور دست مردم قرار گیرد ،یکی از نهادهایی که از نظر امنیتی از
روز اول همراه انقالب متولد شد سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود ،در قانون اساسی
ما وظایف سپاه مشخص شده است و این نیروی مسلح در کنار نیروهای مسلح دیگر
در دفاع کشور در زمانی که جنگ بر ما تحمیل شد ،توسط صدام و چراغ سبز آمریکا
و حمایت کشورهای غربی به خوبی نقش آفرینی کرد و همزمان که از حاک کشور و
ناموس مردمدفاع می کرددر کنار نیروهای مسلحدرداخل کشور با تروریستی به نام
منافقین مبارزه می کرد.تروریست هایی که هر جا یک سپایی میدیدند با گلوله هدف
قرار میدادند با مقاومت و از جان گذشتگی سپاه ما از این میدان بیرون آمدیم و امنیت
به صورت کاملدر کشور ما برقرار شد ،بعدها هم خود غربی ها به خوبی به این موضوع
اعتراف کردند که منافقین به وسیلهدستگاه اطالعاتی آمریکا و سعودی ها کمک مالی
و اطالعاتی می شد و هدفش مبارزه با جمهوری اسالمی ایران بود زیرا منافع خود را
در خطر می دیدند.بعد از جنگ تحمیلی هم سپاه وارد بخش های مختلف از جمله
ساخت و ساز و سازندگی در قالب قرارگاه خاتم االنبیا و نقش آفرینی در این موضوع
شد ،سپاه در بعد از جنگ مبارزه با تروریست ها را ادامه داد و آمریکایی ها و اسرائیلی
ها با حضور سپاه منافع خود رادر منطقهدر خطردیدند آمریکایی ها و سعودی ها نمی
خواستند سپاه الهام بخش مبارزات در منطقه باشد از این رو موضوع تروریست بودن
سپاه را مطرح کردند ،آن ها دنبال فرصتی بودند که با سپاه برخورد کنند تصمیم ترامپ
نیزدر همین راستا بود به خوبی مشخص است کسی که بیش از همه خوشحال می
شود که حکومت آمریکا به ایران فشار آورد نتانیاهو و حکومت اسرائیل است .این موضع
ترامپ نسبت به سپاه ،خوش خدمتی به نتانیاهو بود ،خبرهایی که از آمریکا به گوش
میرسد این است که چرا ترامپ به جای این که رژیم اشغالگر قدس را تحت فشار قرار
دهد قانون شکنی انجام می دهد به جای این که به عربستان فشار بیاورد تا دست از
کشتار مردم یمن بردارد همه امکانات نظامی را برای آنان فراهم می کند این تصمیمات
در عرصه بین الملل پرستیز آمریکا را زیر سوال برده و در حوزه امنیت به ضرر آمریکا
خواهد شد و نتیجه زیان باری برای آمریکادرداخل و خارج خواهدداشت،دلیلش این
است که آمریکا آدرس اشتباهی به افکار عمومی می دهد و ترامپ راه را اشتباه می رود
به جای این که تروریست های واقعی را بیابد بر عکس ماردر آستین پرورش میدهد.
سیاست آمریکا و سیاست مشابه آمریکایی ها در چند دهه گذشته در خاورمیانه
همیشه با شکست مواجه شده است و این بار هم با شکست مواجه خواهد شد نکته
دیگری که ما از منظر خود نگاه می کنیم این است که اقدام آمریکا در تروریست
نامدین سپاه باعث وحدت و انسجامدر کشور و محبوبیت بیش از حد سپاه شده است،
هدف قرار دادن سپاه باعث یکپارچه شدن مردم و مولفه های قدرت جمهوری اسالمی
ایران شده است.این اقدام ترامپ از آن اقدام های تهدید خواهد بود که فرصت های
زیادی در دل خود دارد و همان طور که در مجلس مشاهده کردید تمامی فراکسیون
های سیاسی مجلس زمانی که مشاهده کردند موضوع امنیت ملی کشور مطرح است
در کنار یکدل و یکصدا بودند و خواهند بود.
* نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

یادداشت
سازندگی و آبادانی
حتی بهتر از گذشته

سیل ها و ویرانی های اخیر ایران ،دل همه را به
درد آورد و هر چند در کنار همه مصیبت و رنجی که
حسیندیوساالر*
عزیزانمان در مناطق سیل زده متحمل شدند ،ایرانیان
صحنه هایی از وفاداری ،ایثار ،همبستگی و شجاعت را در جای جای میهن اسالمی
و خارج از کشور آفریدند ،آنجا که جوانانی برای دفاع از حریم شهرشان در میان آب و
گلدر پشتدیوارهایی نه چندان محکم سینه به سینه ایستادند ،گروهی که اسکان
رایگان و تعمیرات صلواتی تدارک دیدند ،سپاه ،بسیج و ارتشی که قد خم کردند تا
نردبانی شوند برای باال رفتن پیرمردی ،یا دوشی باشند برای عبور از سیالب مردافکنی
و جانبازی پای قطع شده از یادگاران دوران دفاع مقدس خود را در گل و الی خانه ای
جای می گذارد به یاد پاهایی که جا ماند ،حضور نیروهای مردمی برخی از کشورهای
منطقه برای کمک به سیل زدگان به نشانه قدردانی که در مصیبت های آنان ،ملت
ایران در کنارشان ایستادگی کردند و هزاران هزار صحنه غرور آفرین دیگر و در کنار
همه این ها تالش جدی دولت و دولتمردان برای انسجام بخشی و ارائه خدمات بهتر
به مردم مصیبتدیده که قابل تقدیر و تشکر است.
همه و همه این همراهی ها از یک سو همچون همیشه نشانه ای از نگاه دینی،
نوع دوستی و عشق و فداکاری ایرانیان داشته و دارد و بی تردید کمک به سیل
زدگان ،ترمیم آالم ،اندوه و رنج فراوان مردم مناطق سیل زده ،رسیدگی به مشکالت و
کمبودها ،تامین فوری ملزومات و نیازمندی ها ،حتی توجه به نکات روحی و عاطفی
و  ...از جمله موضوعاتی است که باید به سرعت ،دقت و به عنوان مسکن ها و اقدامات
اولیه و کوتاه مدت به آنان توجه شود اما باید به خاطر داشت زمین هایی که به گل
نشسته ،خانه هایی که بر آب رفته ،مزارعی که تخریب شده ،راه هایی که شکسته شده،
مشاغلی که نابود شده و هزاران بال و گرفتاریدیگر ،همه و همه نیازمند ساختنیدوباره
آن هم محکم ،مقاوم و زیباست تا بار دیگر در آنان زندگی جریان یابد.
تا این قسمت ماجرا تفاهم و تایید الزم وجود دارد؛ مشکل از جایی شروع می شود
کهدر مسیر احساسی رفتار کردن و احساسی تصمیم گرفتن برایدورنمای ماجرا،در
اخبار و رسانه ها سخن از ساخت و ساز و تالش نهادها و ارگان های متنوع و متعدد به
میان می آید و در این بین مانند زلزله کرمانشاه حتی افراد مشهور ،سلبریتی ها و افراد
صاحب نام هم وارد میدان می شوند و هر کدام می خواهند تعدادی خانه ،مدرسه،
راه ،پل و  ...را در جایی بسازند و بگذریم که در این میان هم البته شنیده می شود پل
فالن شهر که مثال  100سال قبل ساخته شدهدر برابر سیالب مقاومت کرده و پلی که
چندی قبل با امکانات روز به بهره برداری رسیده ،فرو ریخته است.
البته ناگفته نماند که همه این همراهی ها ،دلسوزی ها و دغدغه ها قابل تقدیر و
نشانه روح بلند ،نگاه انسانی و متعالی همه این عزیزان و دست اندرکاران دارد ،اما تا در
بستر مناسب و با برنامه ریزیدقیق و اقدام بر اساس همه جوانب و ابعاد موضوع صورت
نگیرد ،باز می توانددر آینده بر مشکالت امروز بیفزاید.
اگر در دوران مختلف آنچه می ساختیم و می سازیم را با دقت ،صرف هزینه
هایی مناسب تر ،قوت و قدرت بیشتر تدارک می دیدیم ،شاید بسیاری از صدماتی
که در سال های اخیر از حوادث سیل ،زلزله ،فرو نشست زمین ،باد ،بوران و...
متحمل شده ایم به مراتب کمتر از این میزان بود و حاال باید به جای آن صرفه
جویی در خوشبینانه ترین حالت ،هزینه هایی به مراتب سنگین تر را برای بازسازی
و آماده سازی دوباره بپردازیم.
خوزستان مظلوم اما مقاوم در سیالب مهیب جنگ ،سال های سال ساخته شد
هر چند حتی تا قبل از سیل با آنچه باید می بود ،فاصله فراوان داشت و امروز تو خود
حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
باردیگر باید بسازیم خوزستان ،پلدختر ،معموالن و همه ایران را با اتحاد و همدلی
که همواره در میان ایرانیان بوده و خواهد بود .اما این بار با دقت بیشتر ،محکم تر،
استوارتر و زیباتر.
شاید بد نباشد نمونه ای را هم ذکر کرد در قاره خودمان ،در شرق آسیا ،همان جا
که آفتاب زودتر از همه جا طلوع می کند؛ سرزمین آفتاب ،ژاپن.
این کشور در طول دهه های گذشته ،از جنگ جهانی دوم ،تا زلزله ،از سیل تا
سونامی ،از حمله و جنگ تا بمباران های متعدد هوائی و ده ها مصیبت و گرفتاری
دیگر ،جای جای سرزمینش بارها و بارها تخریب کامل شده است.
بخش های عمده ای از ایران همواره در معرض حوادث و بالیای طبیعی قرار دارد
و باید برای بلند مدت برنامه ریزی و تدبیر کرد تا پل و راهی که بار دیگر می سازیم
بتواند برای سالیان طوالنی مقاومت نماید و تدابیر خواسته و الزم را در این میدان
ناخواسته به کار بندیم.
 14هزار کیلومتر راه خوزستان ،خانه و مدرسه پلدختر ،صدها هکتار زمین بر گل
نشسته لرستان ،گیالن و مازندران ،همهداشته های مردم معموالن و  ...باید به بهترین
شکل دوباره ساخته و آماده شود و البته نمی توان بارها و بارها ساخت و باید به دقت و
مقاوم شهرهایی به مراتب بهتر از گذشته را ایجاد کرد.
مردم همت عالی کردند ،آسیب دیدگان صبوری ،دولت و مسئوالن بخش های
مختلف که تا امروز بسیاردر مسیر خدمت رسانی تالش کردند بازهم اهتمام و برنامه
ریزی کنند تا با بکارگیری متخصصاندلسوز و خبره ،برنامه ای ماندگار را برای ساختن
شهرهایی آبادتر از گذشته مدون و اجرایی نمایند تا از اقدامات نه چندان ماندگاردر این
موضوع مهم نیز جلوگیری شود.
*دکترای جامعه شناسی سیاسی و کارشناس ارشد روابط بین الملل
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در دیدار با وزیر تعاون و معاونان وی

علیالریجانی:صندوقهایورشکستهاحیاشوند

رئیس مجلس شورای اسالمی با
تأکید بر احیای صندوقها گفت :انحالل
صندوقهای ورشکسته ،پاک کردن
صورت مسأله است و باید آنها را مجددا
احیا کرد.
علی الریجانیدردیداردردیدار با وزیر
تعاون و معاونان وی با اشاره به راهکار حل
مشکل صندوق ها گفت :منحل کردن
صندوق ها پاک کردن صورت مسأله
است لذا باید آنها را احیا کنیم چرا که در
دوره ای به آنها دستبرد زده شد و برخی
مقررات بنیه آنها را تضعیف کرد و باعث
شد تاب آوری صندوق ها کاهش یابد
پس باید با حل اشکاالت ،آنها را مجددا
احیا کنیم.رئیس مجلس شورای اسالمی
در ادامه با تأکید بر اینکهدولت باید بدهی
های خود به صندوق تأمین اجتماعی را
پرداخت کند ،اظهار داشت :باید تئوری
احیای صندوق ها را دنبال کرد که در این
خصوص قوانینی نیز وضع شد و گفته اشد
اگر صندوق ها امتیازاتی می خواهند به
آنها داده شود و البته دولت نیز پولی برای
پرداخت ندارد لذا باید خلق ثروت صورت
گیرد و اگر این کار با جدیت آغاز شود،
مجلس نیز حمایت خواهد کرد.
وی در ادامه با تأکید بر به کارگیری
نیروی جوان در سطح مدیریت کشور
بیان داشت :جوانان ذهن خالق دارند و
می توانند برای خلق ثروت تفکر کنند لذا
باید از نیروی آنها استفاده شود تا وزارتخانه
صرفا منتظر بودجه نفت نماند.

الریجانی همچنین با بیان اینکه باید
برنامه ریزی زمانی برای حل مشکالت در
سطح کالن داشت ،یادآور شد :وضعیت
اشتغالباسرمایهگذاریسنگینحلنمی
شود و باید به سمت سرمایه گذاری های
خرد و کوچک حرکت کرد البته ممکن
است در درازمدت به نفع نباشد اما برای
ایجاد اشتغال فراگیر و جلوگیری از بحران
نیاز است.رئیس قوه مقننه ادامه داد :باید
از  ITو مشاغل خانگی ،مشاغل مربوط به
گردشگری و کشاورزی که شامل گلخانه
داری و پرورش ماهی در قفس می شود
استفاده کرد که بسیار ثروت افزا هستند.
* باید آموزش های فنی و حرفه
ای جدی گرفته شود
وی در ادامه آموزش برای اشتغال را
بسیار حائز اهمیت دانست و افزود :باید
آموزش های فنی و حرفه ای جدی گرفته

شود و با فعال سازی بخش خصوصی،
متناسب با ظرفیت استان ها آموزشداده
شود همچنین باید تکنولوژی آموزشگاه
ها نیز مدرن شود.الریجانی ادامه داد :در
کنار کار روستایی باید صنایع جانبی در
حوزه صنعت ،معدن و گردشگری نیز
فراهم شود تا جوانان مشغول باشند.رئیس
مجلس شورای اسالمی در پایان با تأکید
بر ضرورت استفاده از بازار خارج از ایران
برای کارگران و اعزام کارگران ایرانی به این
کشورها ،خاطرنشان کرد :وزارتخانه باید
نقش اساسی در اعزام کارگران سازمانی
به کشورها به خصوص همسایگانداشته
باشد که به لحاظ اقتصادی و سیاسی
بسیارمفیداست.
* شریعتمداری :در مسیر فساد
ستیزی با احدی تعارف نداریم
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکید

کرد که در مسیر شفافیت ،امانتداری و
فسادستیزی با احدی تعارف نداریم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
هم به موضوع صندوق ها اشاره کرد
و با بیان اینکه برنامه سال  98وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به صورت
دقیق ،مکتوب و به معاونت ها ابالغ
شده است ،یادآور شد :درباره مساله
صندوق ها مطالعه کرده ایم و همه
چیز درباره آنها شفاف شده است ،لذا
تالش داریم صندوق ها را در یکدیگر
ادغام کرده و یا ورشکسته ها را منحل
کنیم .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
درباره شستا نیز گفت :قصد داریم به
این سمت حرکت کنیم که شستا رفته
رفته به سمت بورس حرکت کند،
همچنین تالش داریم تا طلب خود از
افرادی که به وزارت بدهکار هستند را
با راهکارهایی دریافت کنیم.
شریعتمداری ادامه داد :باید بپذیریم
که جوانان باید وارد صحنه شوند البته
ممکن است اشتباهاتی نیز داشته باشند
اما با کسب تجربه حل می شود.وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پایان این
دیدار با بیان اینکه پرداخت ها و دریافت
های بهزیستی هم به صورت کامال شفاف
صورت می گیرد ،افزود که معاونان این
وزارتخانه بدون تبلیغات به مناطق سیل
زده سرکشی کردند و جابجایی ساکنان
به مناطق امن صورت گرفت تا شرایط آنها
به ثبات برسد.

در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح شد؛

واعظی :اظهارات سعید قاسمی صحت ندارد

رییسدفتر رییس جمهوری اظهارات سعید قاسمی
درباره هالل احمر را غیر قابل استناد عنوان کرد و گفت:
چه لزومی دارد ایشان حرف هایی بزند که اصال درست
نیست و بخواهددستدشمنان را که سپاه را نشانه گرفته
اند ،قوی کند.
«محمود واعظی» روز چهارشنبه در حاشیه نشست
هیاتدولتدر پاسخ به سوالیدرباره ویدئوی منتشر شده
از سعید قاسمی از فرماندهان سابق نظامی اظهارداشت:
این که فردی کلیپی پر کند و حرفی بزند،قابل استناد
نیست.آنچه که من دیدم هیچ کدام صحت ندارد .هالل
احمر هم علیه این فرد اعالم شکایت کرده و بقیه مطالبش
هم درست نیست .وی اضافه کرد :این گونه حرف ها در
این مقطع خاص که آمریکایی ها این گونه علیه سپاه
تالش می کنند ،پاس گل دادن به آمریکا و دشمن است.
چه لزومی دارد ایشان حرف هایی بزند که واقعیت ندارد و
اصالدرست نیست و بخواهددستدشمنان را که سپاه را
نشانه گرفته اند ،قوی کند.
*رییس جمهوری مجددا به مناطق سیل زده
سفر می کند
رییسدفتر رییس جمهوری ادامهداد :رییس جمهور
مجددا به مناطق سیل زده استان لرستان ،خوزستان سفر
خواهند کرد و و از نزدیک با مسئوالن محل مشکالت را
بررسی میکنند  ،امیدواریم با سرعتبیشتری بتوانیم این
کار را انجام دهیم.
واعظی در ادامه به افزایش حقوق کارمندان اشاره
کرد و گفت :برای افزایش حقوق کارمندان دولت و
بازنشستگاندر سال جدید نیاز است.
وی تصریح کرد :به این قبیل شایعات توییتری نباید
توجه کرد.خواهش می کنمدنبال توییت هایی که نوشته
میشود نباشید.هر هفتهدیدار می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در این
دیدارها درباره سیل هم صحبت شده است ،افزود :مگر
میشود موضوع به این مهمی که در کشور اتفاق افتاده،

آقای رئیس جمهور در مالقات های منظمی که خدمت
مقام معظم رهبری دارد ،راجع به این مسئله بسیار مهم
صحبتنکند.
* دولت از مدیر متخلف حمایت نمی کند
واعظی گفت:آنچه رییس جمهوری در جلسات و
مراسم های مختلف درباره سپاه بیان کردند ،اعتقاد ایشان
است و اکنون هم که فرصتی ایجاد شده تا همه جهان
به ویژه آمریکایی دیدگاه رییس جمهوری درباره سپاه را
بدانند ،این مطالب را صریح تر بیان کردند.
رییس دفتر رییس جمهوری درباره درخواست
تعدادی از برای عزل پوری حسینی رییس سازمان
خصوصی ،گفت :نمایندگان در این زمینه درخواستی
برای رییس جمهوری ارسال کردند که باید بررسی شود؛
البته مدیران دولت هم باید امنیت شغلی داشته باشند،
مطالب نمایندگان و هرکسی دیگر که درباره مدیران
دولتی نظری داشته باشد را ابتدا بررسی می کنیم حتی
اگر یک فرد عادی نظریدرباره مدیراندولتی بدهند اگر
حرف وی درست باشد و مدیر دولتی تخلف کرده باشد
دولتدوازدهم به هیچ وجه از مدیر متخلف حمایت نمی
کند .وی ادامه داد :از طرف دیگر اگر مدیری روی اصول و
سیاست هایدولت و منافع کشور بایستد،دولت حتما از
وی حمایت می کند.
* حتما برای دولت سخنگو انتخاب می کنیم
رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به سوالی
دیگری درباره تعیین سخنگوی دولت تاکید کرد :حتما
برای دولت سخنگو انتخاب می کنیم؛ من سخنگوی
دولت نیستم و نمی خواهم باشم.
وی گفت :ما بهدلیل اینکهدولت سخنگو ندارددو کار
انجام داده ایم؛ یکی اینکه بنده به عنوان مسئول شورای
اطالع رسانیدولت از همه اعضای شورا ،وزیران و معاونان
رییس جمهوری ،خواسته ام که همدر وزارتخانه و سازمان
خود و هم روزهای چهارشنبه (حاشیه جلسات دولت)
بیشتر در دسترس باشند و اقدامات خود را به خبرنگاران

توضیحبدهند.
رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد :آنچه هم که
باقی می ماند و سواالت خبرنگاران است و من درباره آنها
مطلع باشم ،بنده هر هفتهدر جمع خبرنگاران حاضر شدم
و پاسخ دادم.
*هیچتصمیمیمغایرقانوننمیگیریم
وی در پاسخ به سوالی درباره مخالفت مجلس با
افزایش نرخ بنزین گفت :هر تصمیمی گرفته می شود
مجلس نیز باید اطالع داشته باشد .روز یکشنبه در
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،رییس مجلس ،رییس
کمیسیون اقتصادی مجلس و هم رییس کمیسیون
برنامه و بودجه حضور داشتند ،این بحث مطرح شده
است .مطمئن باشید هیچ تصمیمی که مغایر قانون باشد
نمیگیریم.
* به مطالبات مردم به ویژه جوانان ورود میکنیم
رییسدفتر رییس جمهوریدر پاسخ به سوالدیگری
درباره عدم پخش برنامه نود در صدا و سیما و اینکه آیا
ممکن است رئیسجمهوری در این مورد هم ورود کند،
گفت :مربی تیم ملی موضوعی است که به وزارت ورزش و
دولت مربوط می شد ودر نهایت مسئولیت نهایی با آقای
رئیس جمهوری بود.هر آنچه مطالبات مردم است به ویژه
جوانان حتما با آن بها میدهیم و ورود میکنیم.
واعظی با بیان این که دولت در شورای نظارت بر صدا
و سیما دو عضو ناظر دارد ،افزود :در این شورا مجلس و
قضاییه نیز دو عضو ناظر دارند ،بنابراین وضعیت نظارت
این گونه است .ضمن اینکه این  ۶عضو نفوذ آنچنانی به
آن معنا ندارند؛ از طرف دیگر سازوکار قانون صدا و سیما
بر اساس قانون اساسی سازوکاردیگری است.
وی افزود :اینکه آقای علی عسگری (ریس صدا و
سیما) در جلسات دولت شرکت می کنند به این معنا
نیست که مثل بقیه وزرا باشند .حضور وی در جلسات
دولت جهت هماهنگی است؛ البته یکی از ناظران نیز آقای
حسام الدین آشنا است که در این باره اظهار نظر کردند.

رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

افزایش  ۴۰۰هزار تومانی حقوق باید از این ماه محسوب شود

رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که در ماه جاری باید برای همه کارکنان
دولت اعم از شاغل و بازنشسته حتما  ۴۰۰هزار تومان افزایش محسوب شود.
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به
مطالبات فرهنگیان اظهار کرد :در سال گذشته اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش
بالغ بر  ۱۰۷درصد پرداخت شد ،آن هم با عنایت به اینکه متأسفانه منابع بودجه در
حد ۹۱درصد تحقق پیدا کرد اما برخی ازدستگاهها از جمله آموزش و پرورش به علت
اهمیت موضوع و ضرورتی که داشت ۱۰۷ ،درصد تحقق پیدا کرد.
وی افزود :در هفته گذشته مجدداً نزدیک به  ۶۰۰میلیارد تومان  -که با وجود
پرداخت  ۱۰۷درصدی امکان پرداخت برخی بدهیها ایجاد نشده بود  -به آموزش
و پرورش پرداخت شد و برای امروز و فردا در سقف  ۲,۱۰۰میلیارد تومان منابع
جدیدی که ما از سال گذشته از بانک مرکزیدر حالدریافت هستیم را باز به آموزش
و پرورش در حد نیازش پرداخت خواهیم کرد و امیدوارم قبل از هفته معلم ،آموزش
و پرورش با منابعی که در اختیارش قرار میگیرد ،همه بدهیهای فرهنگیان شریف
را پرداخت نماید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که گفته میشود حقوق
کارمندان و بازنشستگاندولت بدون افزایش چهارصد هزار تومانی پرداخت خواهد شد،
تاکید کرد :با توجه به مصوبه مجلس الزم است برای همه کارکناندولت اعم از شاغالن
و بازنشستگان حکم جدید صادر شود و پرداختهای سال جدید براساس احکام جدید
انجام شود اما چون برخی دستگاهها موفق نشدند همه احکام را صادر کنند ،ما در
تخصیص بودجه و پرداخت حقوق شاغالن و کارکنان گفته ایم اگر احکام هم صادر
نشده است ،چون این رقم ثابت است حتماً باید این ماه پرداخت شود.
نوبخت تاکید کرد :باید برای ماه جاری همه کارکناندولت اعم از شاغل و بازنشسته
حتماً  ۴۰۰هزار تومان افزایش محسوب شود و اگر موردی پرداخت نشده حتماً باید
انجام شود؛ چرا که آنچه ما به خزانه تخصیص دادیم با احتساب  ۴۰۰هزار تومان
بوده است.
وی در پایان گفت :ضمن اینکه بعد از اینکه حکم صادر شد برای بخش قابل
توجهی از کارکناندولت که باید بیش از  ۴۰۰هزار تومان افزایشداشته باشند ،حتماً
این موضوع در ماه آینده جبران میشود.

امیرموسوی:

ت است
ارتش آمادهتر از هر زمان دیگری بیقرار اجرای مأموری 

فرمانده کل ارتش گفت :ارتش با
ویژگی شناخته شده معنویت محوری،
انضباط ،سلسله مراتب و سالمت کارکنان
آمادهتر از هر زمان دیگری بیقرار اجرای
مأموریتهایواگذاریاست.
امیرسرلشکرسیدعبدالرحیمموسوی
فرمانده کل ارتش به مناسبت ۲۹فروردین
روزارتشوبزرگداشتحماسهآفرینیهای
نیرویزمینیقهرمانپیامیصادرکرد.
متن پیام بدین شرح است.
بسماللهالرحمنالرحیم
روز ارتش و حماسه آفرینیهای نیروی
زمینی قهرمان ،یادگار ارزشمند حضرت
امام (ره) ،امسال با اعیاد شعبانیه بویژه
سالروز والدت حضرت بقیه الله االعظم
امام زمان (عج) مقارن شده و سربازان آن

امام موعود در دل عید والیت ،روز ارتش را
یدارند.
گرامیم 
ارتش جمهوری اسالمی ایران که
وظیفهدفاع از حدود و ثغور و حفظ نظام را
بر عهده دارد ،با استقرار در مرزهای شرقی
و غربی ،حراست از آسمان ایران عزیز و
انجاممأموریتدراقیانوسها،چهرهمصمم
«اشداءعلیالکفار»یخودرانشانمیدهد
و در عرصههای مردم یاری از جمله سال
 ۹۸را با ارائه جنبه «رحماء بینهم»در کنار
هموطنان عزیز سیلزده آغاز کرد و تالش
شبانهروزی تا این لحظه ادامه دارد.اینجانب
با کمال خضوع ،شکرگزار درگاه خداوند
بزرگ هستم که نعمت پوشیدن لباس
مقدس ارتش جمهوری اسالمی ایران و
فرصت خدمت به این ملت بزرگ را نصیب

ما کرد .این روزها در همهجا ،ما در معرض
محبتهای بینظیر مردمی هستیم که با
وجود اینکه دچار خسارتهای سنگین
و بعضاً جبران نشدنی هستند ،فرزندان
و برادران سرباز خود را با بزرگواری مورد
عنایتقرارمیدهند.
خداوندبزرگرابرنعمتسربازیچنین
ملت بزرگواری شاکریم و این محبتها،
روحیه و انگیزه فرزندان ارتشی این ملت را
برایخدمتبیشترمضاعفخواهدکرد.
بر خود الزم می دانم ،درود ،سالم و
تقدیر خود را تقدیم خانوادههای فهیم و
صبور ارتشیان غیرتمند کنم که عالوه بر
همه مأموریتهای معمول ،امسال تمام
زمان تعطیالت را بدون حضور مردان خود
که در عرصه دفاع و یاوری سیلزدگان

بودند گذراندند و با رفتار خوب خود موجب
دلگرمی ما بودند و هستند.ارتش با ویژگی
شناخته شده معنویت محوری ،انضباط،
سلسله مراتب و سالمت کارکنان آمادهتر از
هرزماندیگریبیقراراجرایمأموریتهای
واگذاریاست،لذابااطمینانواعتمادکامل
به همرزمان فداکار ،به پیشگاه فرماندهی
معظم کل قوا اعالم آمادگی و بیتابی آحاد
یدارم و با
رزمندگان ارتش را معروض م 
تعظیمدر مقابل مقام واالی شهدا و تکریم
خانوادههای محترم آنها ،جانبازان عزیز،
آزادگانسرافراز،پیشکسوتانوبازنشستگان
گرانقدر ،دست و بازوی همرزمان عزیز
را میبوسم و قدردان نقش تعیین کننده
خانوادههایفهیموصبورآنهاهستموبرای
همه سالی پر خیر و برکت آرزو میکنم.

احمدحکیمیپور:

اختالفات میان مسئوالن کام مردم را تلخ میکند

دبیرکل حزب اراده ملت ایران گفت:در سال جدید بهتر
است ،مسئوالن مساعی و همراهی بیشتری با هم داشته
باشند و از باب وحدت و همدلی وارد شوند و رفتارشان
نسبتبهگذشتهبایکدیگرمهربانتروهمدالنهترباشد.
احمد حکیمی پور پاسخ به این پرسش که اولویتهای
سال جدید برای مسئوالن و رؤسای قوا چیست ،اظهار کرد:
با توجه به اتفاقاتی که در آغاز سال جدید رخ داد و سیلی
کهدر چند استان جاری شد کار مردم عم ً
ال فلج شده است
و الزم است در این زمینه ما بیش از آنکه شاهد کشمکش
درسطحمسئوالنواختالفنظرمیانآنانباشیمبهسمت
هماهنگی و همکاری میان قوا برای رفع این مشکالت

حرکتکنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر وجود اختالفات میان
مسئوالن کام مردم را تلخ میکند ،اظهار کرد :متأسفانه
میبینیم کهدر همه مسائل از جاری شدن سیل گرفته تا
سایرمشکالتاقتصادیکمترتوافقنظریمیانمسئوالن
و نهادهای مختلف وجود دارد ،در حالیکه ما نیازمند یک
فضایهمگراییوهمیاریمناسبمیانهمهمجموعهنظام
هستیم و اگردر این زمینه اقدام عملی انجام ندهیم قطعاً
سال خوبیدر پیش رو نخواهیمداشت.
دبیر کل حزب اراده ملت تاکید کرد :اگر مسئوالن به
دنبال عملی کردن شعار سال مبنی بر رونق تولید هستند

نیز الزم است انسجام و هماهنگی میان مجموعههای
مختلف بیشتر شود و تمامی اقدامات در جهت مساعی
و همراهی میان قوا باشد و هم کمک کند تا مشکالت را
رفع کنیم ،نه اینکه ببینیمدقیقاً عکس این موضوع عملی
میشود.حکیمی پور ادامه داد :انجام کارها البته نیازمند
همکاری مردم هم هست اما جامعه نیز تا وحدت و همدلی
مسئوالن را نبیند و آن را باور نکند ممکن است کمتر
عالقمند به همراهی کردن با آنان در رفع مشکالت باشد.
پس بهتر است همه مسئوالن بکوشند امسال رفتارشان با
یکدیگرمهربانترباشدوازدرهمراهیوهمکاریبایکدیگر
وارد شوند.

اخبــار

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی:

هیچگونهبیماریواگیردار
در مناطق سیل زده وجود ندارد

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :هیچگونه بیماری واگیردار و اپیدمی
قابل توجهی در مناطق سیل زده و آب گرفته کشور وجود ندارد.سعید نمکی روز
چهارشنبهدر حاشیه جلسه هیأتدولتدر جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیماری های
پراکنده ای در مناطق سیل زده داشته ایم که سریعا کنترل و مهار شده است ،اظهار
داشت :تا این لحظه هیچگونه بیماری واگیرداردر حد اپیدمیکدر هیچکدام از مناطق
سیلزدهنداشتهایموامیداوریمبتوانیمپیشگیریهاراهمچنانادامهدهیم؛زیرااینمهم
درچنینشرایطییکیازدستاوردهایمهمجمهوریاسالمیایراناست.ویخاطرنشان
کرد:در این ارتباط مشکالتی همانند بیماری پوستی بهدلیل کمبود حمامدر اردوگاه ها
بوده که همکاران ما با کمک بقیهدستگاه های ذی ربط که مسئولیت احداث حمام های
سیارراعهدهدارند،درحالجبرانآنهاهستند.وزیربهداشتبااشارهبهاینکههمهمناطق
سم پاشی و گندزدایی خواهد شد ،تصریح کرد:در رابطه با سم پاشیدر مناطقی که به
دلیل وجود حشرات و ناقل های بیماری ممکن استدچار مشکل شویم ،همکاران مادر
حال جمع آوری مردار و الشه حیوانات تلف شده اهلی به خصوص در مناطق سیل زده
باکمکسازماندامپزشکیوبقیهنیروهاهستند.نمکیدربخشدیگریازسخنانخود
در خصوص ترمیم و ساخت مناطق آسیبدیده از سیل نیز گفت :قرار شده قسمتی از
خسارات ناشی از سیل از سرجمع ردیف های بودجه ای توسط وزارتخانه های مختلف
تامین شود.ویبابیاناینکهاختصاصاینبودجه تاثیریدرکاهشارایهخدماتنخواهد
داشت ،افزود :بر همین اساس قرار نیست خدمت رسانی در وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی تحت الشعاع پرداخت این بخش از اعتبارات قرار گیرد و موجب کاهش
ارایه خدمات و کاهش در بودجه طرح تحول نظام سالمت شود.
وزیرجهادکشاورزی:

تولیدمحصوالتکشاورزی
امسالافزایشمییابد

وزیر جهاد کشاورزی گفت :با وجود خسارت های وارد شده ناشی از سیل اخیر در
برخی استان های کشور ،امسال تولید محصوالت کشاورزی بهدلیل بارش های مناسب
افزایش می یابد ودچار کمبود نخواهیم شد.
«محمود حجتی» روز چهارشنبهدر حاشیه هیاتدولتدر جمع خبرنگاران با بیان
این که برداشت گندم شروع شده است ،افزود :گندم از لحاظ واحد سطح بیشترین
خسارت را داشته است که امیدواریم بیش از نیاز داخلی تولید این محصول را داشته
باشیم .وی اظهارداشت :با توجه به بارندگی های پاییز و زمستان در سال گذشته ،آن
بخش از محصوالتی که در بخش زراعی ،باغی و مرتع سالم مانده اند از وضعیت خوبی
برخوردارند و آثار مثبت بارش های اخیر نیز در بخش کشاو رزی امسال و سال آینده
مشاهدهخواهدشد.وزیرجهادکشاورزیبابیاناینکهسیلاخیردر 24استاناتفاقافتاد،
گفت :خسارت های ناشی از سیل برای کشاورزان و مردم سه استان بیشترین مشکل
را ایجاد کرد که البته دولت در این خصوص برخورد مناسب و خوبی با توجه مقتضیات
انجام داده است .وی تصریح کرد :در جلسه امروز درباره سیل ،سیل زدگان و خسارت
های وارد شده ،مصوبات خوبی داشتیم؛ مواردی که در جلسه دوم هیات دولت در سال
 98تصویب شدبیشتربا توجه به مختصات ومقتضیاتسیل مازندران و گلستان بود ،اما
درجلسهامروزبخشعمدهمصوباتبهاستانهایلرستان،چهارمحالوبختیاری،ایالم
و خوزستان مربوط می شد.حجتی افزود :برای چگونگی تامین خسارت های بالعوض به
کشاورزانیکهدچارآسیبشدهاندوکمکهای تسهیالتیقرضالحسنهدرشاخههای
مختلف ،مصوبات مختلف آن با جزئیات ابالغ می شود تا همگاندر جریان قرار گیرند.
وی ادامه داد :اعتبارات به استان ها براساس میزان خسارت وارد شده و با توجه به
مصوبات دولت در اختیار استان ها قرار می گیرد که البته ستاد حوادث استان مسئول
است که به صورت تیمیدستور العملی را که تهیه و ابالغ شده را اجرایی کند.
واکنشسخنگویوزارتامورخارجهبهاظهاراتپمپئو:

آنکهبایدتغییرماهیتدهدرژیمآمریکااست

سخنگوی وزارت خارجه گفت :مخالفتهای فزاینده جامعه بینالمللی نسبت به
رفتارها و اقدامات خالف قوانین بینالمللی ،تغییر ماهیت رژیم آمریکا را تبدیل به یک
مطالبهجهانیکردهاست.
سیدعباسموسوی،سخنگویوزارتامورخارجهدرواکنشبهسخنانمایکپمپئو
وزیر امور خارجه آمریکادر مورد تالش این کشور برای " تغییر ماهیت جمهوری اسالمی
ایران" گفت :خوشبختانه هر چه زمان می گذرد سران رژیم کنونی آمریکا منویات خود
را بهتر و بیشتر از پیشینیانشان بروز میدهند و از تغییر رفتار به تغییر نظام و هم اکنون
به تغییر ماهیت جمهوری اسالمی ایران اذعان میکنند؛ اما آنکه باید تغییر ماهیتدهد
رژیم آمریکا است نه ایران؛ مخالفت های فزاینده جامعه بین المللی نسبت به رفتارها و
اقدامات خالف قوانین بین المللی ،تغییر ماهیت رژیم آمریکا را تبدیل به یک مطالبه
جهانی کرده است .موسوی افزود :رژیمی که با توسل به تروریسم اقتصادی و قلدری،
تجارت آزاد جهانی را به گروگان گرفته ودولت ها را تهدید می کند که براساس خواسته
ها و سیاست های نامشروع این کشور عمل کنند ،میلیاردهادالر سالح مرگبار برای قتل
عام غیر نظامیان به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس صادر می کند ،از اجرای عدالتدر
مورد جنایتکاران جنگی و قاتلین خبرنگاران ممانعت کرده و آنها را تحت چتر حمایتی
خود قرار میدهد ،به محیط زیست و حقوق بشر و ارزشهای جامعه بین المللی و حقوق
بینالمللاحترامنمیگذاردوبصورتروزانهدرحالتهدیدنظم،صلحوثباتبینالمللی
است،بایدتغییرماهیتدهد.
* اتهام زنی دادگاه بحرین علیه ایران بی پایه و اساس است
سخنگویوزارتامورخارجههمچنین  بااشارهبهاحکامصادرهازسویدادگاهبحرین
علیه  139تن از شهروندان این کشور ،ایراد اتهاماتی در حکم مذکور علیه جمهوری
اسالمی ایران را محکوم و این ادعاها را طبق معمول ادعاها و اتهاماتی بی پایه و اساس
خواند«.سید عباس موسوی» افزود :دولت بحرین نمی تواند با فرافکنی ،طرح اتهامات
واهی و صدور احکام ظالمانه و متهم کردن دیگر کشورها ،بر نقض فاحش حقوق بشر
و سرکوب معترضاندر این کشور سرپوش بگذارد .سخنگویدستگاهدیپلماسی اظهار
داشت :مقامات بحرینی به جای سناریوسازی های امنیتی ،تالش کنند امنیت خود را نه
از طریق تکیه بر ائتالف های شکست خورده و پرداخت بهای گزاف به دیگران برای خرید
امنیت ،بلکه با اعتمادسازی و اصالح رابطه خود با مردم و پاسخ به مطالبات مشروع آنان
تامینکردهوبهصدوراحکامظالمانهعلیهمعترضانپایاندهند.
سخنگویسپاه:

اظهاراتسعیدقاسمی
شخصیوفاقداعتباراست

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمیدر واکنش به ویدیویی منتشر شده از یکی
از بازنشستگان سپاهدر خصوص بوسنی ،تاکید کرد :اظهارات وی شخصی و فاقد اعتبار
بوده و مورد تایید سپاه نیست.
سردار سرتیپدوم پاسدار«رمضان شریف»در پی انتشار ویدیویی اینترنتی از سعید
قاسمی یکی از بازنشستگان سپاهدرباره استفاده از پوشش هالل احمردر جریان جنگ
بوسنی اظهارداشت :اظهارات آقای سعید قاسمی که مدتیداوطلبانهدر بوسنی حضور
داشته اند و سالهای زیادی هم از بازنشستگی ایشان میگذرد  ،دیدگاهی شخصی و
فاقد اعتبار بوده و مورد تایید سپاه پاسداران انقالب اسالمی نمی باشد.وی افزود :مواضع
و کارکردهای سپاهدر عرصههای مختلف تابع منطق و منطبق با قوانین و مقررات بوده
و اقدامات امدادی سپاه به مردم مسلمان بوسنی نیز از این قاعده تبعیت کرده است.
سخنگوی سپاه با اشاره به تالش آمریکایی ها برای قلب واقعیات و وارونه جلوه دادن
اقدامات سپاهدر حوزه های مختلف تصریح کرد :تجربه نشانداده است مستنداتی که
آمریکایی ها برای واقعیت سازی های موردنظر خود ارائه می کنند فاقد وجاهت و اعتبار
بودهوبایستیباتردیدوهوشمندیباآنبرخوردشود.رمضانشریفبایادآوریاینکهاین
گونه اظهارات از آقای سعید قاسمی مسبوق به سابقه بوده و مسئولیت اظهارات اخیر بر
عهده وی است گفت:درعین حال تاکید می کنیم ایشان و برخی افراد که از سازمان سپاه
بازنشسته و یا به گونه ای جدا شدهاند ،از اظهارنظرهای غیرمسئوالنه و خالف واقع پرهیز
نموده و برایدشمنان انقالب و ملت ایران تولید بهانه ودستاویز نکنند.
شایعاتدربارهشهرحمیدیهحقیقتندارد

پاکپور :آبدرخوزستانتثبیتشدهاست

فرماندهنیرویزمینیسپاهشایعاتایجادشدهدرفضایمجازیدربارهشهرحمیدیه
را تکذیب کرد.
سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه راه اندازی مجدد جاده
خرمآباد-معموالن،دربارهآخرینوضعیتسیلدراستانهایلرستانوخوزستان،گفت:
وضعیتدر استانهای لرستان و خوزستان روز به روز بهتر میشود.
وی با اشاره به اهمیت پایداری جوی در استانهای سیل زده ،تاکید کرد :اکنون
وضعیت شهر پلدختر به یک ثبات نسبی رسیده است و گِل و الی از خیابانها و خانهها
جمع آوری شده است .پس از جمع آوری کامل گِل و الی الزم است خیابانها شستشو
شوند که این اقدامات نیز به تدریجدر حال انجام است.
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11عامل خطرآفرین برای بیماری قلبی!
قلب اندامی ماهیچه ایست که وظیفه مهم پمپاژ خون در
سراسر بدن را بر عهده دارد .انسان برای یک زندگی با کیفیت به
قلبی سالم نیاز دارد ،اما عوامل مختلفی می توانند بر سالمت
این اندام کلیدی اثرگذار باشند.
فشار خون باال ،کلسترول باال و سیگار کشیدن از مقصران
اصلی در پس ابتال به بیماری قلبی هستند .اما عوامل خطر
آفرین غیر منتظره دیگری نیز وجود دارند که می توانند سالمت
قلب را در معرض تهدید قرار دهند.
تنهاهستید
پژوهشگران در دانشگاه یورک طی یک مطالعه دریافتند،
خطر ابتال به بیماری قلبی و سکته مغزی در افرادی که روابط
اجتماعی کمی داشته یا احساس تنهایی می کردند ،در
مقایسه با افرادی که این گونه نبودند به ترتیب  29درصد و 32
درصد بیشتر بود .مطالعه ای دیگر که توسط دانشگاه آکسفورد
و طی یک بازه زمانی هشت ساله انجام شد و به بررسی شرایط
 700هزار زن پرداخت نیز نشان داد ،افرادی که تنها زندگی
نمی کردند ،در مقایسه با آنهایی که تنها زندگی می کردند،
 28درصد احتمال کمتری داشت مرگ ناشی از بیماری قلبی
ایسکمیک را تجربه کنند .تنهایی یا استرس تنها ماندن می
تواند موجب التهاب در بدن شده و شرایطی را شکل دهد که
به بیماری قلبی یا افسردگی ،یک عامل خطرآفرین اصلی برای
بیماریقلبی،منجرشود.
از نخ دندان استفاده نمی کنید
وضعیت سالمت دندان ها و لثه های شما با سالمت قلب
مرتبط است .مطالعات مختلف ارتباط بین سالمت دهان و
دندان و بیماری قلبی را نشان داده اند .خونریزی و التهاب
لثه ها به باکتری ها اجازه می دهد تا از دهان وارد جریان خون
شوند .این شرایط می تواند موجب بروز التهاب و در نهایت
بیماری قلبی شود .پس دندان های خود را به طور منظم
مسواک زده و از نخ دندان استفاده کنید و مراجعه منظم به
دندانپزشکرانیزفراموشنکنید.
با عوارض بارداری مواجه بوده اید
اگرچه آنچه طی دوران بارداری رخ می دهد به نظر نمی رسد
بر سالمت قلب تاثیرگذار باشد ،برخی پژوهش ها خالف این
مسالهرانشاندادهاند.پرفشاریخونبارداری،پرهاکالمپسی،
اکالمپسی ،زایمان زودرس ،و دیابت بارداری همگی خطر ابتال
به بیماری قلبی عروقی را افزایش می دهند .اگر با هر یک از
این عوارض مواجه بوده اید ،با بزشک خود درباره سابقه بارداری
و غربالگری منظم برای دیابت و پرفشاری خون صحبت کنید.
یک رویداد آسیبزا را تجربه کرده اید
بزا ،مانند مرگ یکی از اعضای خانواده یا
یک رویداد آسی 
تصادف خودرو می تواند قلب شما را به دردسر بیندازد .استرس
زیادمیتواندبهافزایشحادآدرنالینمنجرشودکهضربانقلب
و فشار خون را افزایش داده و باال نگه می دارد.
مطالعه ای در سال  2017نشان داد ،دیواره داخلی رگ های
بزا را در زندگی
خونی زنانی که سه یا تعداد بیشتری رویداد آسی 
خود تجربه می کرده اند ،در مقایسه با زنانی که تعداد کمتری
از این رویدادها را تجربه کرده اند ،عملکرد ضعیفتری دارد.
بزا می توانند به بیماری سرخرگ کرونری،
این رویدادهای آسی 
فشار خون باال و آترواسکلروز (سخت شدن دیواره رگ های
خونی)منجرشوند.

رئیس بدی دارید
بزایناگهانینیستکه
تنهااسترسناشیازیکرویدادآسی 
می تواند قلب شما را با مشکل مواجه سازد .سطوح کم استرس
ناشی از تعامل روزانه با یک رئیس منفی نگر ،زورگو نیز می تواند
اثر منفی بر سالمت قلب انسان داشته باشد.
طی یک مطالعه  10ساله ،پژوهشگران سوئدی دریافتند
که احتمال تجربه حمله قلبی بین افرادی که رئیس بدی
داشتند 40 ،درصد بیشتر بود .حمالت قلبی می توانند به
واسطهاسترسچشمگیردرمحلکارشکلبگیرند.وزمانیکه
استرس با عوامل خطرآفرین دیگر ،مانند خواب ضعیف و رژیم
غذایینامناسبهمراهمیشود،بهطورمداومباترشحهورمون
آدرنالین مواجه می شوید که خطر ابتال به بیماری سرخرگ
کرونری را افزایش می دهد.
شبنمیتوانیدبخوابید
زمانی که موضوع خواب مطرح می شود ،هفت تا هشت
ساعت خواب شبانه می تواند نقش ویژه ای در حفظ سالمت
قلب شما داشته باشد .کمبود خواب و بیدار ماندن های مکرر
شبانه می تواند فشار خون و ضربان قلب انسان را افزایش داده
و بدن را به جای حالت استراحت در حالت هشدار نگه دارد.
افزون بر این ،زمانی که خسته هستید ،احتمال کمتری دارد
عاداتی سالم را دنبال کنید.
بدن برای ریکاوری و بازیابی انرژی خود به خواب نیاز دارد.
سیستم ایمنی زمانی که خواب هستید ،هرچه بیشتر فعال
شده و برای پاکسازی مشکالت موجود وارد عمل می شود.
همچنین ،ضربان قلب هنگام خواب کاهش می یابد که به
استراحت و کسب انرژی دوباره این اندام کمک می کند.
به فشار خون باال مبتال هستید
ابتال به یک بیماری مزمن دیگر می تواند احتمال ابتال به
بیماری قلبی را افزایش دهد .بسیاری از بیماری ها دارای

عوامل خطرآفرین مشابه با بیماری قلبی هستند که از آن جمله
می توان به فشار خون باال ،قند خون باال ،چربی شکم ،تری
گلیسیرید باال ،و سطوح کم کلسترول خوب ( )HDLاشاره
کرد.
بی تردید ،دیابت و پرفشاری خون خطر ابتال به بیماری قلبی
را افزایش می دهند .اما بیماری های خودایمنی نیز ممکن
است شما را هرچه بیشتر مستعد ابتال به بیماری قلبی سازند.
بیماری هایی مانند آرتریت روماتوئید ،لوپوس ،سوریازیس ،و
سندرم شوگرن می توانند خطر ابتال به بیماری قلبی عروقی را
افزایشدهند.
به سیب زمینی سرخ شده عالقه دارید
سیب زمینی ،مرغ ،و ماهی سرخ شده ،و چیپس از جمله
غذاهایی هستند که می توانند اثری منفی بر سالمت قلب
شما داشته باشند .مصرف بیش از حد سیب زمینی سرخ شده
خطر بیماری قلبی و مرگ ،به ویژه در زنان یائسه که بیش از 50
سال سن دارند را افزایش می دهد .طی یک مطالعه در سال
 2019که در نشریه  BMJمنتشر شد ،پژوهشگران دریافتند،
خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی در زنانی که حداقل
هفته ای یک بار سیب زمینی سرخ شده مصرف می کردند،
در مقایسه با آنهایی که سیب زمینی سرخ شده مصرف نمی
کردند 12 ،درصد بیشتر بود .همچنین ،خطر مرگ ناشی از
بیماری قلبی عروقی برای زنانی که یک بار یا بیشتر در هفته
ماهی یا نرمتنان صدفدار سرخ شده مصرف می کردند 13
درصد بیشتر بود .در شرایطی که مصرف گاه به گاه غذای سرخ
شده مشکل آفرین نیست ،اما نباید آن را به یک عادت تبدیل
کنید.
ازسیگارالکترونیکاستفادهمیکنید
سیگار الکترونیک اگرچه به عنوان جایگزینی برای سیگار
معمولی معرفی شده است ،اما گزینه بهتری برای سالمت

انسان نیست .مطالعه ای که توسط انجمن سکته مغزی
آمریکا انجام شد ،نشان داد ،افرادی که به طور منظم از سیگار
الکترونیک استفاده می کردند ،در مقایسه با افرادی که هرگز
از سیگار الکترونیک استفاده نمی کردند ،با  71درصد خطر
بیشتر برای سکته مغزی 59 ،درصد خطر بیشتر برای حمله
قلبی یا آنژین ،و  40درصد خطر بیشتر برای بیماری سرخرگ
کرونریمواجهبودند.
سابقهخانوادگیابتالبهبیماریقلبیدارید
سابقه خانوادگی ابتال به مشکالت قلبی پیش از  55سالگی
در مردان و  65سالگی در زنان می تواند خطر ابتال به مشکالت
قلبی در شما را نیز به میزان قابل توجهی افزایش دهد .حتی
افرادی که دارای سطوح پایین کلسترول هستند ،یک سبک
زندگی سالم را دنبال می کنند و تناسب اندام خوبی دارند نیز در
صورتداشتنسابقهخانوادگیابتالبهبیماریقلبیدرمعرض
خطربیشتریبرایمواجههبامشکالتقلبیدرسنینپایینتر
هستند .افزون بر این ،سابقه خانوادگی می تواند تاثیر عوامل
خطرآفرین دیگر برای بیماری قلبی را نیز افزایش دهد.
افسردههستید
مطالعات نشان داده اند که افراد مبتال به افسردگی در معرض
خطر بیشتری برای ابتال به بیماری قلبی عروقی قرار دارند.
به نظر می رسد عدم مراقبت از خود ،مانند سالم غذا نخوردن
و عدم انجام ورزش ،به ویژه اگر به فشار خون باال یا دیگر
مشکالتسالمتنیزمبتالباشید،دراینزمینهتاثیرگذاراست.
همچنین،درصورتتجربهحملهقلبییادیگرمشکالتمرتبط
با قلب ،افراد مبتال به افسردگی به خوبی بهبود نمی یابند.
درمان سرطان را پشت سر می گذارید
در شرایطی که روش های درمان سرطان نسبت به گذشته از
کارایی بیشتری برخوردار شده اند ،اما همچنان می توانند در
بروزمشکالتقلبینقشداشتهباشند.
برخیداروهاکهبرایدرمانسرطانوشیمیدرمانیاستفاده
می شوند می توانند اثر منفی بر سالمت قلب داشته باشند و
به کاردیومیوپاتی  -بزرگ و سخت شدن ماهیچه قلب  -منجر
شوند .این شرایط می تواند به نارسایی قلبی ،حمله قلبی ،تورم
قلب ،و ضربان قلب غیرعادی منجر شود .پرتودرمانی نیز می
تواند موجب انسداد در رگ های خونی انسان شود و فرد در
معرض خطر بیشتری برای حمله قلبی و نارسایی قلبی قرار
بگیرد .این در شرایطی است که مشکالت قلبی می توانند چند
سال پس از پایان درمان سرطان پدیدار شوند.
وارد دوران یائسگی شده اید
با افزایش سن خطر ابتال به بیماری قلبی عروقی نیز افزایش
می یابد و این مساله برای زنانی که وارد دوران یائسگی می
شوند ،چشمگیرتر است .کاهش سطوح استروژن و افزایش
احتمال سفتتر شدن رگ های خونی که به فشار خون باال
منجر می شود ،از جمله دالیلی اصلی در این زمینه به نظر می
رسند .همچنین ،برخی مطالعات نشان داده اند که سطوح
کلسترول و تری گلیسیرید با ورود به دوران یائسگی افزایش
مییابند.
الکلمصرفمیکنید
مصرف بیش از حد الکل می تواند فشار خون را افزایش
دهد که از جمله عوامل خطرآفرین کلیدی برای بیماری قلبی
محسوب می شود.

 6تغییر کوچک با اثر چشمگیر بر سالمت
اعمال عادت های سالم در سبک زندگی می تواند برای برخی دشوار به نظر برسد .اما
نیازی نیست تا روال زندگی خود را برای بهبود شرایط سالمت خود به طور کامل تغییر
دهید .گاهی اوقات چند تغییر ساده و کوچک تمام آن چیزی است که برای خواب بهتر،
استرس کمتر ،و بدنی سالمتر نیاز دارید.
فصل بهار زمان خوبی برای آغاز این تغییرات در سبک زندگی است زیرا با بهبود شرایط
آب و هوایی انجام فعالیت هر چه بیشتر قابل مدیریت است.
پروتئینبیشتریمصرفکنید
پژوهش ها نشان داده اند بزرگساالنی که کمتر از  65سال سن دارند برای حفظ
سالمت مطلوب خود باید به ازای هر کیلوگرم از وزنشان 0.8گرم پروتئین غذایی مصرف
کنند .پس از  65سالگی ،شما باید مصرف  1تا  1.2گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم از
وزن خود را هدف گذاری کنید .به عنوان مثال ،فردی با  150پوند ( 68کیلوگرم) وزن،
حداقل باید 68گرم پروتئین در روز مصرف کند.
شما می توانید یک منبع غذایی کامل پروتئین را به وعده های غذایی روزانه خود اضافه
کنید .این می تواند به معنای استفاده از تخم مرغ یا جو دوسر در صبحانه ،و پروتئین
بدون چربی ،مانند ماهی ،توفو ،یا مرغ در ناهار یا شام باشد.
برای مراقبت از خود زمان اختصاص دهید
مراقبت از خود تنها شامل روتین های پیچیده مراقبت از پوست نمی شود .در واقع،
مراقبت از خود شامل فعالیت های ظریفی است که به حفظ مرزهای سالم کمک می
کنند .گاهی اوقات این می تواند به سادگی مهربان و محترمانه صحبت کردن با خود
باشد.
تحرکبیشتریداشتهباشید
هدف کوچکی را برای خود تعیین کنید تا تحرک بیشتری در روتین زندگی روزانه خود
داشته باشید ،به ویژه اگر زمان کافی برای رفتن به باشگاه و انجام ورزش ندارید.
تغییرات کوچک نیز می توانند تاثیر چشمگیری به همراه داشته باشند .اگر نمی
توانید زمان کافی برای ورزش روزانه اختصاص دهید ،پیادهروی ،استفاده از پله به جای
آسانسور ،و انجام کارهایی که شما را در مسیر تحقق هدف تحرک بیشتر نگه می دارند
نیزمفیدخواهندبود.
تنفسعمیقرافراموشنکنید
ورزش و رژیم غذایی سالم از جمله ارکان کلیدی حفظ سالمت بدن محسوب می
شوند ،اما نباید اختصاص زمان برای کسب آرامش و دوری از استرس را فراموش نکنید.
مدیریت استرس می تواند به حفظ عملکرد مطلوب و درست سیستم ایمنی ،دستگاه
گوارش ،و خواب بهتر کمک کند .خوشبختانه نیازی نیست تا برای کسب آرامش حتما
در کالس یوگا شرکت کنید زیرا تمرینات تنفس عمیق نیز گزینه ای راحت و ساده برای
کاهش تنش و استرس در بدن هستند.
هر روز حرکات کششی انجام دهید
حتی فعالیتی به سادگی انجام حرکات کششی می تواند تفاوت قابل توجهی در
سالمت کلی شما ایجاد کند .انجام حرکات کششی از این جهت اهمیت دارد که بدن را
برای تحریک بیشتر بدون تجربه درد آماده نگه می دارند.
شما می توانید روز خود را با انجام حرکات کششی به مدت  10دقیقه آغاز کنید .پس
از چند ساعت خواب شبانه و عدم تحرک که سفتی و خشکی بدن را در پی دارد ،انجام
حرکات کششی می تواند به بهبود این شرایط کمک کند .یکی از حرکات ساده ای که می
توانید مد نظر قرار دهید دراز کشید روی زمین و جمع کردن زانوی پای چپ در سینه و
حلقه کردن دست ها اطراف همسترینگ است .همسترینگ را به آرامی و برای برای 30
ثانیه به سمت نیم تنه باالیی خود بکشید .سپس پا را رها کرده و این کار را با پای راست
نیزتکرارکنید.
از خانه خارج شوید
بهارفصلیعالیبرای حضور درفضای آزادو افزودن تحرکبیشتربه زندگی روزانه است.
حضور در فضای آزاد نه تنها به بهبود خلق و خو کمک می کند ،بلکه با تحرک بیشتر می
توانید تناسباندام خود رانیز بهبود ببخشید.
افرادی که در فضای آزاد ورزش می کنند ،نسبت به افرادی که در فضای داخلی ورزش
می کنند ،لذت بیشتری از تمرینات ورزشی خود برده و احتمال بیشتری دارد این روند
را ادامه دهند.

 ۷نشانه مهم پیشدیابت


دستیار الغری که با غذای کمتر شکم کاربر را سیر میکند

یکشرکتآمریکاییدستگاهیتولیدکرده کهباایجاد
احساس سیری در بدن به کاهش وزن کمک میکند.
چاقی یکی از مشکالتی است که تعداد زیادی از مردم
سراسر جهان با آن دست و پنجه نرم میکنند.
در این راستا شرکت زیست فناوری
"گلسیس"( )Gelesisدر بوستون به تازگی اعالم کرد که
از سوی سازمان "غذا و دارو" آمریکا تأیید محصول جدید
خود را دریافت کرده است.
این محصول یک دستگاه جدید برای کمک به کاهش
وزن است و "پلنیتی"(  )Plenityنام گرفته است.
دستگاه "پلنیتی" باعث میشود که کاربر دستگاه
سریعتراحساسسیریکند.
این دستگاه از چند منظور منحصر به فرد است و یک
روش درمانی کمکی در کنار رژیم غذایی و ورزش به
حساب میآید و افراد با شاخص توده بدنی ۴۰میتوانند
از آن استفاده کنند.
پیش از این دستگاههایی که به کاهش وزن کمک

میکردند افراد با شاخص توده بدنی  ۳۰را چاق در نظر
میگرفتند.میتوانگفتکهعملکردایندستگاهنسبت
ً
به دستگاههای مشابه برای درمان چاقی کامال متفاوت
محسوبمیشود.
این دستگاه از یک هیدروژل سوپر جاذب استفاده
میکند .هیدروژل شبکهای از زنجیرهای پلیمری آب
دوست است.

هیدروژل به کار برده شده در دستگاه از موادی تشکیل
شده است که در هنگام مواجهه با آب به جذب مواد
کمکمیکنند.
زمانیکهفردیدستگاه"پلنیتی"راهمراهباغذایخود
میبلعد ،در روده کوچک و شکم وی گسترش مییابد و
فضای کمی را در اختیار غذا قرار میدهد و این ترتیب
بدن را وادار میکند که زودتر از آنچه که باید احساس
سیری کند .این دستگاه در نهایت جذب بدن نمیشود
و بدون هیچ آسیبی ا ز بدن خارج میشود.
شرکت زیست فناوری "گلسیس" در آزمایش دستگاه
 ۴۰۰بیمار با شاخص توده بدنی ۲۷تا ۴۰را مورد آزمایش
قرار داد .براساس نتایج منتشر شده از آزمایش بالینی
دستگاه ،افرادی که در کنار رژیم غذایی و ورزش به مدت
 ۶ماه از این دستگاه استفاده کردند ،به طور میانگین۶.۴
درصد از وزن اولیه خود را کم کردند.
ً
احتماال این دستگاه سال آینده در دسترس عموم قرار
گیرد.

توسعه روش تتوی بدون سوزن در دانشگاه هلندی

محققان دانشگاه توئنته( )Twenteروش جدیدی برای خالکوبی توسعه دادهاند که با
وارد کردن جوهر بدون سوزن به کاهش درد آن کمک میکند.
ً
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ ،خالکوبی یا تتو زدن قطعا یک کار راحت نیست
و برای انجام آن باید درد زیادی تحمل کرد .این کار همچنین میتواند باعث آسیب به
پوست شود ،ضمن این که سوزنهای مورد استفاده برای خالکوبی قابلیت ایجاد خطر
زیستی دارند ،چرا که باید به صورت مناسب امحا شوند .با این وجود روش جدیدی بدون
سوزن که توسط محققان دانشگاه توئنته ابداع شده تمام این مشکالت را حل کرده
است.
این روش در دانشگاه توئنته هلند طراحی شده است که شامل قرار دادن جوهر در
یک محفظه متصل و یک کانال کوچک بر روی یک تراشه شیشهای است که همراه با یک
کارتریج مقابل پوست گرفته میشود .سپس یک پرتو لیزر برای گرم کردن سریع جوهر
موجود در محفظه به دمای باالتر از نقطه جوش استفاده میشود.
این کار در یک پدیده شناخته شده به عنوان "حفر هزایی گرمایی" باعث ایجاد یک
حباب بخار در محفظه جوهر میشود .فشار حاصل از این حباب پرتابهای از جوهر را
به سمت میکروکانال شلیک میکند تا از طریق یک نازل کوچک به داخل پوست برود.
ً
این پرتابه تقریبا به قطر یک تار موی انسان است و با سرعت ۱۰۰متر در ثانیه به داخل
پوستحرکتمیکند.درنتیجهباعثآزردگیبسیارکمیمیشودکهشایدقابلمقایسه
با احساس نیش پشه باشد.
عالوه بر این ،فرآیند جدید از انرژی بسیار کمتری نسبت به دستگاههای سنتی
استفاده میکند و به هیچ وجه جوهر را هدر نمیدهد .در حالی که در مقابل ،در استفاده
از روش سوزنی سنتی مقدار زیادی از جوهر استفاده شده از روی پوست پاک میشود

پژوهشگران یک شرکت دارویی
کرم برای پوست سر
ایتالیایی یک ِ
ابداع کردهاند که طاسی در مردان را
کاهشمیدهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از البیوتک،
ً
"طاسی با الگوی مردانه" که معموال
با عنوان "طاسی وابسته به هورمون"
شناخته میشود ،در مردان بسیار
متداولاست.
موهای ناحیه سر در انسان با وجودی که رشد غیر وابسته به هورمون جنسی مردانه
ٔ
گیرنده خاص هورمونهای جنسی هستند و به همین دلیل
(آندروژن) دارندّ ،اما دارای
اینهورمونهامیتوانندبرریزشمومؤثرباشند.بنابرادعایمحققاناینپروژه،طی۱۰
سال اخیر تنها  ۲دارو برای درمان این بیماری به وجود آمده که هر کدام دارای عوارض
خاصخودهستند.دراینراستاشرکتایتالیایی""Cassiopeaیکدرمانموضعیبرای
طاسی وابسته به هورمون پیدا کرده و کرمی تولید کرده است که در ناحیه طاس شده از
سر میزان طاسی را کاهش میدهد .عملکرد کرم به این نحو است که در قسمت مورد
نظر هورمونهای آندروژن در فولیکول مو را مسدود میکند .شرکت " "Cassiopeaدر فاز
دوم آزمایش بالینی این محصول  ۴۰۰مرد با الگوی طاسی را مورد آزمایش قرار داد و این
افراد به مدت یک سال یک بار یا دو بار در روز از این کرم استفاده کردند .پس از  ۱۲ماه از
درمان ،تمامی این افراد در ناحیه طاس شده از سرشان رشد مو داشتند .عوارض جانبی
هم در استفاده از این کرم مشاهده نشد .شرکت سازنده این محصول امیدوار است که فاز
سوم این پروژه را در آخر امسال آغاز کند.

در این یخچال همه چیز ظرف یک دقیقه یخ میزند

و هدر میرود.
در حال حاضر این روش بر روی پوست مصنوعی با استفاده از انواع جوهرهای تجاری
با موفقیت آزمایش شده است .در حالی که هیچ گونه آثار سوختگی یا عوارض دیگری
روی پوست باقی نگذاشته است .این روش تنها مقدار کمی از جوهر را با هر شلیک وارد
پوستمیکند.
امیداستپسازتکمیلشدناینفناوریبتوانازآننهتنهابرایاستفادهدرخالکوبی
ً
بهداشتی ،بلکه همچنین برای اهدافی مانند تزریق نسبتا بدون درد دارو استفاده شود.
حتی دانشمندان دانشگاه ملی سئول در حال حاضر یک دستگاه را توسعه دادهاند که از
یک فناوری مشابه برای دستیابی به تزریق بدون درد استفاده میکند.
مطالعه محققان دانشگاه توئنته که توسط پروفسور "دیوید فرناندز ریواس" رهبری
میشود در مقالهای در مجله  Applied Physicsمنتشر شده است.

بهبود ادوات تشخیص بیماری با نانومیلههای طال

دو شرکت خارجی با انعقاد تفاهم نامه ای به دنبال
استفادهازنانومیلههایطالدرکیتهایتشخیصبیماری
درصنعتکشاورزی،خوراکداموموادغذاییهستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری
نانو ،شرکت سونا نانوتک ( )Sona Nanotechاعالم کرد
همکاری مشترکی با شرکت رومر لبز ( )Romer Labsآغاز
کرده است .رومر لبز یکی از شرکتهای پیشرو در حوزه
تشخیص بیماری است .سونا نانوتک قصد دارد در بهبود
کیتهای تشخیص پاتوژن موسوم به ®RapidChek
™SELECTکمککند.
رومر لبز  ۳۰سال سابقه همکاری در حوزه کیتهای
تشخیص طبی در اتریش ،بریتانیا ،آمریکا و سنگاپور دارد
و در بخش ارائه رهیافتهای تشخیصی برای صنعت
کشاورزی ،خوراک دام و غذا پیشرو است.
این شرکت صاحب فناوری آرایه جریان جانبی بوده
که با این فناوری نوارهای تشخیص طبی ®RapidChek
 ™SELECTو  ®AgraStripرا به بازار عرضه میکند .با
استفاده از این نوارها میتوان پاتوژنهای موجود در مواد

طاسی در مردان درمان میشود

غذاییراشناساییکرد.بررسیهایاینشرکتنشانداده
است که نانومیلههای طالی شرکت سونا نانوتک میتواند
موجب بهبود عملکرد محصوالت رومر شود .این قرارداد
همکاری برای رسیدن به این هدف میان این دو شرکت
منعقدشدهاست.
دارن رولز ،مدیرعامل شرکت سونا نانوتک گفت :ما
بسیار خرسندیم که با شرکت رومر لبز همکاری مشترکی
آغاز کردهایم .این قرارداد همکاری نشان میدهد که ما

همچنان مشتاق به همکاری با شرکتهای پیشرو و نوآور
هستیم .رومر لبز در کسب و کار تشخیص طبی پیشرو
بودهوساالنهمیلیونهانوارتشخیصطبیتولیدمیکند.
ما آزمایشگاههای زیادی در کشورهای مختلف داریم که
روی ساخت محصوالت با کیفیت باال کار میکنند تا ازآنها
برایبخشکشاورزیوموادغذاییاستفادهشود.باترکیب
فناوریها،مامیتوانیمکیتهاییتولیدکنیمکهحساسیت
باالتری نسبت به محصوالت موجود در بازار داشته و این
کار دسترسی سونا نانوتک را به بازارهای ارزشمند جدید در
بخشکشاورزیوموادغذاییفراهممیکند.
مایکل پرینستر ،مدیرعامل شرکت رومر لبز افزود :ما از
پتانسیلهای این همکاری بسیار خرسند هستیم .هدف
کلیدی ما ارائه خدمات و محصوالت با کیفیت باال است از
این رو بهصورت مستمر محصوالت خود را متناسب با نیاز
بازارتوسعهمیدهیم.
سونا نانوتک در تولید نانومیلههای طال تخصص دارد.
این شرکت به دنبال استفاده از این نانومیلهها در صنعت
کیتهایتشخیصطبیاست.

یک شرکت تجاری یخچال کوچک قابل حملی تولید کرده که میتواند در عرض یک
دقیقههرچیزیکهدرداخلشقراربگیردرابهسرعتسردکردهوبهنقطهانجمادبرساند.
این یخچال که توسط شرکت  Blue Quenchتولید شده  Qoolerنام دارد و به
خصوص در روزهای گرم سال میتواند نوشیدنیها و آب را در سفرها و در شرایطی که به
یخچالهای بزرگ دسترسی وجود ندارد ،خنک کند.
 Qoolerدارای یک موتور چرخنده است که قوطیها و بطریها را با سرعت  ۵۰۰دور
در دقیقه میچرخاند و آنها را در معرض هوای بسیار سرد قرار میدهد .همین امر موجب
میشود تا روند یخ زدن مایعات موجود در بطریها و قوطیها تسریع شود و فرد بتواند آنها
رابالذتبیشتریمصرفکند.البتهاینیخچالکماکانبرایفعالیتمناسببهاستفاده
از کیسههای یخ نیاز دارد و بدون آن کار نخواهد کرد .لذا همیشه باید این یخچال دارای
حدود ۵.۴کیلوگرم یخ باشد .این دستگاه هم با برق و هم با باتری کار میکند و قیمت آن
که یک ماه دیگر به بازار میآید  ۷۴۹دالر است.

رونمایی جنسیس از خودروی لوکس برقی

شرکت جنسیس از خودروی برقی زیبا و لوکس خود در آستانه برگزاری نمایشگاه
خودروی نیویورک رونمایی کرده است .این خودرو که مینت نام دارد ،یک نمونه مفهومی
است .این خودروی دونفره در اصل برای استفاده درون شهری طراحی شده است.
خودروی یادشده با یک بار شارژ میتواند  ۳۲۰کیلومتر را طی کند و مجهز به باتری
 ۳۵۰کیلووات ساعتی است .همچنین فناوری شارژ سریع هم در این خودرو گنجانده
شده است .دو درب این خودرو به سمت باال باز میشوند و ظاهر جذاب و اسپورت این
خودرو میتواند عالقمندان را به خرید آن ترغیب کند .هنوز اطالعات فنی این خودرو
منتشر نشده است .شرکت کرهای سازنده این خودرو میگوید ابعاد کوچک خودروی
مینت پارک آن را در محیطهای شلوغ و پرتردد تسهیل میکند .شرکت جنسیس سه
سال قبل با جدا شدن تعدادی از کارکنان و مدیران شرکت کرهای هیوندایی تأسیس شد
و امیدوار است با عرضه خودروهای لوکس و قدرتمند در آمریکا با ائودی ،بی ام وی ،بنز و
شرکتهایژاپنیرقابتکند.

پیشدیابت عارضهای است که بر اثر آن قند خون افزایش مییابد اما میزان آن به
اندازهای نیست که بیماری دیابت تشخیص داده شود.
به گزارش ایسنا ،پیشدیابت به این مفهوم است که ترکیبی از فاکتورهای خطرزا در
کنار یکدیگر بدن را به سمت ابتال به دیابت نوع دو و تمامی پیامدهای منفی آن برای
سالمتیسوقمیدهد.
نکته مهم این است که پیشدیابت قابل بازگشت است .هرچه عالئم مرتبط با این
عارضه سریعتر شناسایی شود بهتر میتوان با فاکتورهای خطرزای آن مقابله کرد .البته
تنها عامل ژنتیک قابل تغییر نیست که میتوان با داشتن رژیم غذایی سالم و انجام
حرکات ورزشی این فاکتور را نیز تحت کنترل درآورد.
بنابر اعالم سایت هلث اند هیومن ریسرچ ،عالئمی وجود دارند که میتوانند فرد را
نسبت به احتمال ابتال به پیشدیابت هوشیار سازند .از جمله این عالئم میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
باال بودن فشارخون :باال بودن فشارخون خطر ابتال به پیشدیابت را افزایش میدهد
زیرا فشارخون ،قلب را وادار میکند برای جریان خون در تمام اعضای بدن سختتر کار
کند و در این شرایط ،بدن به سختی میتواند قند مازاد را از جریان خون پاک نماید.
تاریدید:هردوبیماریپیشدیابتودیابتتاثیرمنفیبرقدرتبیناییدارند.زمانیکه
میزان قند خون نوسان داشته باشد موجب میشود مایع به عدسی چشمها نفوذ پیدا
کند .عوامل مختلفی موجب تاری دید میشوند اما درصورتیکه به وجود عالئم دیگری
نیز پی برده شود پیشدیابت عامل تاری دید خواهد بود.
مشکالت پوستی :در برخی مواقع مشکالت اعضای داخلی بدن با عالئم ظاهری
همراههستند.پیشدیابتمیتواندظاهرپوستراتغییردهدزیراسطحانسولینموجود
در خون افزایش پیدا میکند.
نقرس :نقرس نوعی التهاب مفصلی است که موجب میشود کریستالهای اسید
اوریک در بافتهای مفصل رشد کند .این عارضه با درد شدید همراه است و میتواند
نشانهایازخطرپیشدیابتباشد.
گرسنگیهای بیدلیل :قند یا گلوکز منبع سوختی بدن به حساب میآید .هرچند
دریافت مقدار زیادی از آن باعث میشود انسولین تولید شده توسط پانکراس به درستی
گلوکز را فرآوری ن
کند .در این شرایط مقدار زیادی قند در جریان خون شناور میماند و به منظور تامین
انرژی ،مورد استفاده قرار نمیگیرد .در نتیجه بدن به دلیل عدم دریافت مواد غذایی مورد
نیاز خود به طور مکرر احساس گرسنگی دارد.
احساسخستگیمفرط:وجودقندبیشازاندازهدرخونموجباحساسخستگی
میشود .زمانیکه بدن با وجود دریافت وعدههای غذایی ،سوخت مورد نیاز خود را
دریافت نکند احساس خستگی خواهد داشت .این نشانه ممکن است دیگر فاکتورهای
خطرزای پیشدیابت را افزایش دهد.
احساستشنگیمفرط:احساستشنگیبهخصوصپسازوعدههایغذایینشانه
پیشدیابتاست.

تاریخ98/1/18:
شماره2000/97:
رونوشتآگهیانحصاروراثت
خانم زیوردواشی به وکالت از آقای سعید شهسواری دارای شماره شناسنامه 864
به شرح دادخواست به کالسه  2000/97ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده شد که شادروان فخری شکرایی بشناسنامه  6در
تاریخ  92/05/11اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به :
پسر
1334
4911001581
 -1محمود اقلیدی
پسر
1335 4910363428
 -2احمد علی اقلیدی
پسر
1340
4911045698
 -3مهدی اقلیدی
دختر
1322
4910945385
 -4رقیه اقلیدی
دختر
1330
4910977910
 -5جمیله اقلیدی
دختر
1331
4910363785
 -6سکینه اقلیدی
پسر
1336
4911016523
 -7قاسم اقلیدی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تاهرکسیاعتراضیداردویاوصیتنامهازمتوفینزدآنباشدازتاریخنشرآگهیظرف
یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
م الف5354:
دبیر شعبه 5شورای حل اختالف شهرستان شهریار_ عبدی
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اجتماعی

 شماره 4785ت و دوم 
پنجشنبه -بیستونهم فروردین ماه  -1398سال بیس 

بهمناسبتسالروزمیالدحضرتمهدی(عج)؛

آیتالله محمد یزدی در دیدار شهردارقم :

جشنهای نیمه شعبان رنگ مردمی بگیرد
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه رنگ مردمی فعالیتهای نیمه
شعبان به رنگ دولتی آن بچربد گفت :بر عهده روحانیت هم است که مردم ترغیب شوند به
احترامبیشتربهاینمراسمات.
آیتالله محمد یزدی در دیدار با شهردار و مدیران شهرداری قم ،با تاکید بر اینکه خدمت به
مردم و نظام به خصوص در شهر مقدسی که انقالب از آنجا شروع شده و ادامه هم انشاءالله
ازهمینشهرخواهدبودوچشمدنیابهآناستجلوهویژهایدارد،گفت:شماوهمکارانتان
دارای تخصص و تعهد هستید و معنای انقالبی بودن را نشان دادهاید که همین خدمات
معنای انقالبی بودن است .وی ادامه داد :خدمات به شهر قم برگشت به خدمات اسالم و
انقالب است؛ هرچه قم آبرومندانهتر دارای مراسمات باشد توان و حاکمیت درست اسالم
را نشان میدهد .رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه قم به جز مرقد
مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران دارای ظرفیت حوزههای علمیه،
مراکز علمی و پژوهشی مهم و ارزشمندی است ،گفت :واقعا ما از خدمات و فعالیتهای
شهرداری بسیار خوشحال و خرسند هستیم .وی با بیان اینکه غیر از شبهای چهارشنبه،
مسجد مقدس جمکران میزبان خیل عظیم زائرین در ایام نیمه شعبان است ،گفت :هرچه
که این مراسم باشکوهتر انجام بگیرد در حقیقت تعظیم و تکریم از وجود مقدس حضرت
بقیهالله(عج)است.آیتاللهیزدیباتاکیدبراینکههرمقدارظواهرمراسممربوطبهحضرت
تجلیبیشتریداشتهباشدبهمثابهظهوراست،گفت:امروزمسجدمقدسجمکرانبهیک
نقطه مقدس و خاصی تبدیل شده که شاید هیچکس باور نمیکرد این مکان اینقدر رشد و
عظمتپیداکندوموردتوجهمردمباشد.ویبااشارهبهحضورمستمرمقاممعظمرهبریدر
مسجد مقدس جمکران افزود :شخصیتهای معنوی بسیاری به مسجد مقدس جمکران
توجه ویژه دارند و ایام  ۱۵شعبان احترام خاص خود را دارد؛ هرچه میشود جنبه مردمی
جشنهای نیمه شعبان بیشتر شود و انعکاس بیرونی جشنها به گونهای باشد که مردم این
جشنهارابرگزارکردند.رئیسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمباتاکیدبراینکهرنگمردمی
فعالیتهای نیمه شعبان به رنگ دولتی آن بچربد ،خاطرنشان کرد :بر عهده روحانیت هم
است که مردم ترغیب شوند به احترام بیشتر به این مراسمات.
شهردارقم:
تابآوری شهر قم در برابر بارش باران باید به باالی  ۲۰ساعت برسد
شهردار قم نیز در این دیدار گفت :باید در بخش آبهای سطحی در شهر کار کنیم و
تابآوری شهر در برابر بارندگی شدید را افزایش دهیم که فعال در حدود ۶ساعت است و باید
به باالی  ۲۰ساعت برسد .دکتر سید مرتضی با اشاره به اقدامات نوروزی شهرداری اظهار
کرد :امسال بارندگی با روند خدمات رسانی نوروزی همراه شد و به همین خاطر تدابیر
ویژهای برای خدمات رسانی به مردم در نظر گرفتیم .وی با اشاره به حضور بیش از ۳میلیون
زائر در ایام نوروز در قم اظهار کرد :به دنبال این هستیم که امکانات ویژه خدمات رسانی را
برای زائرین در این ایام آماده کنیم.
درآستانهنیمهشعبان،

200هکتارپارکینگدرمحدودهمسجدجمکران
آماده سازی شد
معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت :در آستانه جشن های نیمه شعبان و حضور
گسترده زائران از سراسر کشور به قم ،عملیات تسطیح ،آماده سازی ،خط کشی ،مازوت
پاشی و روشنایی  200هکتار پارکینگ برای پارک خودروهای زائران در محدوده مسجد
مقدسجمکرانانجامشد.
سید امیر سامع روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود 16 :پارکینگ و پارکسوار به
ظرفیت پارک  40هزار دستگاه سواری و چهار هزار دستگاه اتوبوس را دراین منطقه در
خدمت زائران می باشد .وی اضافه کرد :پارکینگ ها بلوک بندی شده و سرویس های
بهداشتی ،خودروهای حمل پسماند و مسائل خدمات رفاهی پیش بینی شده تا بتوانیم
خدمات مطلوبی به زائران ارائه کنیم .سامع با بیان اینکه روشنایی پارکینگ ها برعهده
شرکت توزیع نیروی برق قم می باشد افزود 70:هزار نسخه کارت رنگی برای پارکینگ ها و
پارکسوارها تهیه شده و هنگام ورود تحویل زائران خواهد شد تا هنگام برگشت بتوانند محل
پارک خودروی خود را به راحتی شناسایی کرده و از پارکینگ خارج شوند .وی همچنین
با اشاره به اهم اقدام های شهرداری قم در ایام نیمه شعبان امسال گفت :ارائه خدمات
مطلوب به زائران و شهروندان ،تامین ایمنی و امدادرسانی ،حمل و نقل عمومی و کنترل
تسهیل امور ترافیکی ،تامین مایحتاج ضروری زائران ،بهبود سیما و منظر شهری ،اسکان
زائران ،ارتقاء نظم و انضباط شهری ،اطالع رسانی و راهنمایی زائران و ارزیابی عملکرد و
نظرسنجی مردمی از جمله این اقدام ها به شمار می آید .وی ادامه داد :برنامه های
شهرداری قم در خدمت رسانی به زائران نیمه شعبان در قالب کمیته های ایمنی و امداد،
حمل و نقل و ترافیک ،اجرایی ،نظارت و ارزیابی ،انتظامی ،تامین ارزاق و مایحتاج ،اسکان،
فرهنگی و زیباسازی اجرایی می شود .سامع با بیان این که هشت ستاد در کمیته اجرایی
و پنج ستاد برای راهنمایی زائران تشکیل شده است گفت :کار اطالع رسانی از ورودهای
شهر آغاز می شود ،ضمن اینکه فضاسازی مختص ایام نیمه شعبان در شهر قم انجام
شده است .وی با اشاره به اجرای طرح های عمرانی در میدان ولی عصر(عج) گفت:
برای برقراری نظم و کاهش ترافیک ،پنج مسیر برای آمد و شد به مسجد مقدس جمکران
آماده شده است .به گفته وی ،مسیر جاده قدیم اصفهان به قم ،بلوار غدیر ،خیابان قاضی
خرم آبادی؛ جاده سلفچگان به قم ،خیابان بیمارستان امام رضا(ع) ،جاده جعفریه به قم،
کمربندی امام علی(ع) ،میدان ولی عصر(عج)؛ آزادراه تهران به قم ،آزادراه امیر کبیر،
جاده ایستگاه قطار محمدیه ،بزرگراه خلیج فارس و آزادراه کاشان به قم ،جاده ایستگاه
قطار محمدیه ،بزرگراه خلیج فارس ،مسیرهایی است که زائران می توانند برای آمد و شد به
مسجد مقدس جمکران و شرکت در آیین های نیمه شعبان استفاده کنند .سامع تصریح
کرد :در ایام نیمه شعبان ،سه هزار تن از کارکنان شهرداری قم در 2شیفت 12ساعته آماده
خدمت رسانی به زائران و همشهریان هستند ،ضمن این که  290دستگاه ماشین آالت
مکانیزه برای جمع آوری پسماندها و نظافت در محدوده مسجد جمکران آماده شده است.
وی با اشاره به این که تاکنون مجوز  138ایستگاه صلواتی در ایام نیمه شعبان در قم صادر
شده است گفت :بیشتر این ایستگاه ها در محدوده مسجد مقدس جمکران و بلوار پیامبر
اعظم(ص) مستقر می شود .وی اضافه کرد :در ایام نیمه شعبان ،یک هزار و  468چشمه
سرویس بهداشتی در سطح شهر و بوستان ها اختصاص یافته که  332چشمه مربوط به
محدوده مسجد جمکران و بلوار پیامبر اعظم(ص) است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

 1500اثر به دبیرخانه کنگره سراسری شعر
آیینی در قم رسید
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت :یک هزار و  500اثر از سراسر کشور به
دبیرخانه نخستین کنگره سراسری شعر آیینی در قم ارسال شده که داوری این آثار در سه
مرحله در حال انجام است.
سید موسی حسینی کاشانی برگزاری کنگره شعر آیینی را یکی از برنامه های شاخص
قم در سال جاری دانست و افزود :فراخوان این کنگره از آبان ماه  1397در سراسر کشور
اعالم شد و  30آذرماه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این کنگره بود .وی با بیان اینکه
شعرهای راه یافته به این کنگره در 2قالب سنتی و آزاد است ادامه داد :توحید ،قرآن و عترت،
اخالق اسالمی ،مقاومت و پایداری ،رهایی و بیداری ،شهدای انقالب اسالمی ،آزادگان
و جانبازان ،مدافعان حرم و مناقب و مراثی ائمه اطهار(ع) از جمله موضوع های نخستین
کنگره شعر آیینی است .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم گفت :آثار ارسالی به دبیرخانه
این کنگره در سه مرحله داوری و از این آثار  14اثر منتخب انتخاب می شود.حسینی
کاشانی با بیان اینکه اختتامیه این جشنواره 13 ،اردیبهشت ماه امسال در قم ترتیب می
یابد اظهار داشت :از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه این کنگره80،اثر شاخص در قالب
کتاب چاپ و توزیع می شود .وی با اشاره به ظرفیت های شعر آیینی قم افزود 450 :اثر از
یک هزار و  500اثر ارسال شده به دبیرخانه این کنگره آثاری از شاعران قمی است ضمن
اینکه شاعران آیینی قم از جمله شاعران شناخته شده در کشور هستند و این موجب شده
تا پیگیری برای برگزاری مستمر این کنگره به میزبانی قم از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به عنوان یک اولویت در دستور کار باشد .وی با تاکید بر استفاده از زبان اثرگذار
هنر در ترویج آموزه های دینی ،خاطرنشان کرد :شعر آیینی کشور پس از انقالب اسالمی با
داشتن اساتید ممتاز و تربیت شاعران جوان و متعهد به بالندگی و شکوفایی رسیده است.
معاونستادمردمیاجتماعاتمهدوی؛بهمناسبنیمهشعبان

 ۱۳۰ایستگاه صلواتی در بلوار پیامبراعظم
برپا میشود

(ص)

قم

معاون ستاد مردمی اجتماعات مهدوی با بیان اینکه در ایام نیمه شعبان امسال ۱۳۰
ایستگاه صلواتی در بلوار پیامبراعظم (ص) برپا میشود ،گفت :بهره مندی از ظرفیت
مردمی و ایستگاههای صلواتی مورد ستاد مردمی اجتماعات مهدوی است.
حجت االسالم علی قهرمان زاده داشت :در کنار برپایی ایستگاه صلواتی گروه تبلیغی
داریم و ایستگاههایی که نیازمند روحانی هستند از آن بهره مند میشوند .وی افزود:
پنج سال پیش که نخستین سال فعالیت ستاد مردمی اجتماعات مهدوی بود  6ایستگاه
صلواتیدربلوارپیامبراعظم(ص)برپاشدکه 50هزارزائرازاینایستگاههابهرهمندشدند.
معاون ستاد مردمی اجتماعات مهدوی ادامه داد :سال گذشته  110ایستگاه صلواتی
توسطستادمردمیاجتماعاتمردمیبهمناسبتنیمهشعباندربلوارپیامبراعظمبرپاشد
که یک میلیون زائر از آنها استفاده کردند .قهرمان زاده بیان کرد :ستاد مردمی اجتماعات
مهدوی در راستای ترویج فرهنگ مهدویت و افزایش زائرین مسجد مقدس جمکران و حرم
حضرت معصومه (س) بستر افزایش کمی و کیفی را ایجاد کرده است .وی با بیان اینکه در
این ستاد سعی کردیم ایستگاههای صلواتی را به میدان بیاوریم ،گفت :سال گذشته750
هزار پرس و یک میلیون و  250هزار لیوان چای و شربت توزیع شد.

نیمه شعبان ،نویدبخش طلوعی از جنس عدالت

نیمه شعبان طلوعی از جنس عدالت و آزادگی را به
اهل یقین نوید می دهد تا انسان ها با باور به مساله
مهدویت در پی شناخت امام عصر خویش برآیند و با
پرورش فضایل اخالقی در زندگی ،بستر ظهور یگانه
منجیعالمبشریت را مهیاسازند.
امامت امام زمان(عج) ،فصل نوینی را در حیات
سیاسیواجتماعیمسلمانانترسیمکردتامنتظران
حقیقی مهدی موعود(عج) لحظه ها را بی صبرانه،
به انتظار ظهور آن یگانه منجی عالم بنشینند .امام
همامی که بشارت میالدش را تمام فرستادگان
پروردگار به بشریت داده بودند و رسول اکرم(ص) در
این ارتباط فرمودند« :شما را مژده به ظهور مهدی
می دهم که به هنگام اختالف زیاد و تزلزل مردم،
قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید چنان که از
ظلم و ستم پر شده باشد و ساکنان آسمان و زمین از
حکومت او راضی خواهند بود و اموال را میان مردم به
طورمساویقسمتکند».
پانزدهم شعبان سالروز میالد حضرت ولی
عصر(عج) دوازدهمین پیشوای شیعیان است ،یگانه
منجی عالم بشریت که با ظهورشان پرچم عدالت و
آزادگی را در سرتاسر عالم به اهتزاز درخواهند آورد
و چراغ هدایت اهل یقین ،برای دستیابی به کمال و
رستگاریخواهدبود.
دوران امامت حضرت قائم(عج) با شهادت امام
حسن عسکری(ع) آغاز و در همین زمان غیبت
صغری شروع شد که  69سال به طول انجامید .در
این مدت امام دوازدهم با استفاده از نایبان خاص به
هدایت پیروان می پرداختند و آنان را برای دوره غیبت
کبری آماده می ساختند که این غیبت تاکنون نیز
ادامه دارد .از این رو اینک بر رهروان راستین اهل
بیت(ع) الزم است تا با عمق بخشیدن به باورهای
عمیق خویش درباره امامت از غفلت ها و انحراف
های دوران غیبت به دور بمانند و با تکامل معنوی و
اخالقی خود ،بستر ظهور آن حضرت را فراهم آورند.
منتظران واقعی می بایست به افق تابناک فروغ ازلی
خیره شوند و به امید آمدن روزهای شاد و لحظ ه های
نورانی ،خود را از مهر منجی عالم بشریت سرمست
کنند تا با طلعت خویش ،بر زمین و زمان عطر والیت
بپاشند.
به مناسبت سالروز والدت حضرت مهدی(عج)
با حجت االسالم «مصطفی صادقی» عضو هیات
علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) و
نویسنده کتاب «تحلیل تاریخی نشانه های ظهور» به
گفت وگو پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.
*مقام و منزلت امام زمان(عج) در آموزه های تشیع
حجت االسالم صادقی درباره جایگاه ،مقام و
منزلت امام زمان(عج) در آموزه های تشیع گفت:
امامت مساله مهم و قابل تاملی در اندیشه های
شیعه به شمار می رود .از طرف خداوند ،افرادی به
پیامبر(ص) معرفی می شوند تا به عنوان امام و حجت
در جامعه حضور داشته باشند و حضرت مهدی (عج)
بهعنواندوازدهمینپیشوایشیعیانرسالتهدایت
مسلمانان را عهده دار شدند .همچنین این مقام

به عنوان واسطه انتقال فیض در آموزه های شیعی
شناخته می شود ،هر چند این مسوولیت در ارتباط
با امام دوازدهم بسیار طوالنی تر از بقیه بود .از دیدگاه
دشمنان اسالم ،شیعه 2بال مهم دارد که یکی عاشورا
و دیگری مهدویت محسوب می شود.
به لحاظ تاریخی ،شیعه به سبب اینکه حضرت
مهدی (عج) فرزند امام حسن عسکری(ع) بوده و
در آن زمان به آنها معرفی شده و جانشین قانونی پدر
بزرگوارشان بوده اند و ایشان را به عنوان امام دوازدهم
پذیرفته اند .هر چند در دوره امام عسکری(ع)
اختالف هایی در ارتباط با جانشینی یازدهمین
پیشوایشیعیان(ع)بودوبنابرگفته«شیخمفید»14
فرقه ایجاد شد و دیدگاه های مختلفی در این ارتباط
به وجود آمد اما علمای بزرگ آن دوره با تبیین روایت
ها و احادیث اهل بیت(ع) اثبات کردند که امام زمان
(عج)دوازدهمینجانشینپیامبر(ص)هستند.
*اعتقاد به مهدویت ،غیبت و انتظار در تمام ادیان
عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل
بیت(ع) بیان داشت :باور به مهدویت ،غیبت و
انتظار مختص به شیعیان نیست بلکه تمام فرقه های
اسالمی و ادیان غیرابراهیمی را نیز دربرمی گیرد .در
اسالم در همه فرقه ها بحث مهدویت ،غیبت و انتظار
وجود دارد و در دوره های مختلف هم که ادعاهایی
درباره ظهور و موعود بوده است .این اعتقاد پس
از رحلت پیامبر(ص) و در دوره های بعد به روش
های دیگری در میان مردم وجود داشت .حضرت
مهدی(عج) برای تحقق هدف پروردگار از آفرینش از
نظرها پنهان ماندند تا در مسیر احیای کتاب و سنت
الهی گام بردارند.
*نشانه های ظهور مهدی موعود (عج)
نویسنده کتاب «تحلیل تاریخی نشانه های ظهور»
توضیح داد :ظهور حضرت مهدی موعود(عج) به
عنوان منجی بشریت در متون اسالمی با نشانه هایی
همراه بوده تا منتظران ظهور با دیدن آنها به حقانیت
و نجات بخش بودن ایشان پی برده و با آمادگی به
استقبال او بشتابند ،اما در گذر زمان شماری از
افراد با انگیزههای مذهبی یا سودجویی سیاسی به
نشانه سازیهایی دست زدند تا با سوءاستفاده از این
شرایط ،خود را به عنوان موعود آخر الزمان معرفی
کنند.
*رواج عقیده های انحرافی در ارتباط با مساله
مهدویت
وی درباره جلوگیری از رواج عقیده های انحرافی در
ارتباط با مساله مهدویت گفت :مشکل اصلی تمام
جامعه ها در تمام دوره ها جهالت است که در برابر
عقالنیت قرار می گیرد .بخشی از این عقالنیت به
واسطه بررسی و تحقیق در آموزه های دینی و قسمت
دیگری از آن به واسطه عقل انسان به دست می آید
که امام موسی کاظم(ع) نیز می فرماید« :یکی از
پیامبرانی که خداوند در کنار دیگر پیامبران فرستاده
عقل انسان است» .بنابراین مردم باید از مسایل و
خرافاتی که درباره مهدویت در جامعه به وجود می
آید دوری کنند که عقالنیت می تواند در این زمینه

راهگشا باشد .از این رو می بایست به کمک عقل،
مطالعه و نقل روایت های صحیح اهل بیت(ع)،
رفتارهای نادرستی که درباره مهدویت و انتظار به
وجود می آید ،تشخیص دهند تا مهدویت و انتظار
صحیحنمایانشود.
*والدت امام زمان (عج)؛ روز مستضعفان
حجت االسالم صادقی در گفت و گو با ایرنا درباره
ارتباطوالدتامانزمان(عج)باروزمستضعفاناظهار
داشت:باتوجهبهآیهپنجم«سورهقصص»کهخداوند
می فرماید« :و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روی
زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان
گردانیم» و تفسیری که از آن انجام شده که به عنوان
آینده جهان و ایام ظهور امام زمان(عج) است .این روز
همان روزی بوده که مستضعفان با غلبه بر ظالمان
و مستکبران موقعیتی ممتاز می یابند و با ظهور امام
زمان(عج)تماممستضعفانجهانبهمقاممعنوینیز
خواهندرسید.
*مهدی موعود(عج)؛ نجات دهنده بشر از بی
عدالتیونابرابری
نویسنده کتاب «تحلیل تاریخی نشانه های ظهور»
ی تردید آموزه مهدویت و ظهور منجی
توضیح داد :ب 
از جذاب ترین آموز ه های اعتقادی اسالم و حتی
بسیاری از ادیان دیگر است .باور به آمدن فردی نجات
ج هایی که در طی سدههای
بخش که بشر را از رن 
متمادی بر اثر بی عدالتی و نابرابری متحمل شده
ن ها را مشتاق
اند ،نجات می دهد؛ همواره انسا 
کرده تا به دنبال آن منجی عدالت گستر برآیند و از هر
فرصتی برای جست و جو و یافتن او استفاده کنند.
هر چند سالهای طوالنی غیبت کبرا و ظهور فتنه
های گوناگون که در آن ،حق و باطل در هم آمیخته
ی شود؛ زمینه را برای پیدایش افرادی سودجو و
م 
فرصت طلب فراهم می آورد تا به دروغ فریاد عدالت
و نجات سر دهند و با تزویر و نیرنگ ،خود را در
لباس و قامت مهدی(عج) ،به مردم عرضه کنند که
این امر شناسایی امام عصر(عج) را در هنگام ظهور
دشوار می کند .از این رو منتظران واقعی باید برای
نشانه ها و معیارهایی که ارایه شده
تشخیص صحیح ،
را تشخیص دهند و امام خویش را شناخته و تکلیف
خود را در قبال همراهی و یاری او به انجام رسانند.
*وظایفمسلماناندرزمانغیبت
وی درباره وظایف مسلمانان در زمان غیبت و آماده
شدن برای ظهور امام زمان(عج) گفت :بر پایه آیه
های قرآن و روایت های موجود ،در ارتباط با وظیفه
مسلمانان در دوره های مختلف اسالمی تفاوتی
وجود ندارد و می بایست در جامعه مسلمانان نوعی
امید ،انتظار و آماده سازی برای ظهور ایجاد شود
که مهمترین آنها مسایل عمومی و اجتماعی مانند
اخالق ،رعایت حقوق دیگران و انصاف ،دوری از
جهالت ها و رفتارهایی است که باید در کنار اعمال
دینی و عبادی در جامعه گسترش یابد و مردم آنها را
رعایتکنند.
باور به مساله مهدویت فراتر از یک شناخت و نوعی
گرایش به حقیقت و کمال است که در وجود منتظران
واقعیشکلمیگیرد.منتظرحقیقینهتنهابهلحاظ
اندیشه ای در پی شناخت امام عصر خویش خواهد
بود بلکه در زندگی از الگوی رفتاری و اخالقی ایشان
نیز بهره برده و بدین ترتیب هرگونه رذیله و انحراف
اخالقی را از زندگی خویش می زداید.
عضو هیات علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل
بیت(ع) در پایان یادآور شد :با توجه به تحول هایی که
اکنون در سطح جهان اتفاق افتاده ،وظایف فردی و
اجتماعی هم که مردم در جامعه رعایت می کنند باید
به روز رسانی شود اما اصول آن در قرآن و روایت های
اهل بیت(ع) آمده است؛ یعنی مبارزه با استکبار و
ظلم ستیزی ،رعایت اخالق در مسایل سیاسی و ...
احکامی هستند که در اسالم وجود داشته و امروز نیز
می بایست با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان این
آموزه ها در اولویت قرار گیرند.

مخالفتنمایندگانباپیشنهادافزایشکرسیهایزناندرمجلس؛

سهمی که به زنان ندادند

نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه با اختصاص سهمی از فهرست های
انتخاباتی مجلس شورای اسالمی به زنان مخالفت کردند و به آن رای ندادند .بسیاری از
بانوان نسبت به عدم تصویب این طرح مخالفت و انتقادهایی دارند.
با توجه به اینکه تالش های فراوان دولت های یازدهم و دوازدهم برای رسیدن بانوان به
حق قانونی خود در دستیابی به پست های مدیریتی ،کرسی های مجلس شورای اسالمی
و شوراهای اسالمی شهر و روستا بی نتیجه نماند و بانوان تا حدودی به این سهم رسیدند اما
مطرح شدن طرح اختصاص سهمی از فهرست های انتخاباتی به زنان نشانه های خوبی
بود تا بانوان بتوانند تعداد بیشتری از کرسی های مجلس را به خود اختصاص دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد پروانه مافی نماینده مردم تهران و عضو
فراکسیونزنانمجلسشورایاسالمیمبنیبراختصاصحداقلیکششمفهرستهای
انتخاباتیبهزناندرحوز ههایانتخابیهباالی 6کرسینمایندگیمخالفتکردند.بههمین
دلیل فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در ادامه پیشنهاد کرد یک نفر از فهرست های
انتخاباتی حوزههای دارای سه کرسی نمایندگی باید به زنان اختصاص یابد.
بر اساس این پیشنهاد ،در کرسیهای دارای  4و  5کرسی نمایندگی  2نفر از فهرست
انتخاباتی به زنان اختصاص مییابد و در حوزههای دارای  6کرسی نمایندگی و باالتر یک
سوم فهرست انتخاباتی به زنان اختصاص مییابد .طبق این پیشنهاد ،حوزههای انتخابیه
دارای یک یا دو کرسی نمایندگی تحت تأثیر این پیشنهاد قرار نمیگرفتند که با این حساب
بیشاز 170حوزهانتخابیهمشمولاینپیشنهادنیستند.
این پیشنهاد بیشتر مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت که طیبه سیاوشی ،سیده حمیده
زرآبادی ،فاطمه سعیدی ،پروانه مافی ،زهرا ساعی و فاطمه حسینی به عنوان اعضای
فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی در توتیتر خود نوشتند ،مخالفت امروز مجلس با
افزایش مشارکت سیاسی زنان ،بیش از همه نشانگر فاصله عمیق کشور تا توسعه یافتگی
بود.
آنان ادامه می دهند :ضمن تقدیر از نگرش  ٦٣نماینده مرد موافق ،اما اغلب مخالفان،
زنان را با این پرسش جدی مواجه کردند که آیا با وجود شعار وعمل متناقض آنان ،می توان
به بهبود وضعیت زنان و توسعه کشور امیدوار بود؟
فاطمه سعیدی دیگر نماینده زن مجلس شورای اسالمی می گوید :به اتفاق تمامی زنان
نماینده در مجلس تصمیم گرفتیم یک صدا و یک حرف را بزنیم .مهم نیست ما چه گرایش
سیاسی داریم .اگر همه برای ستاندن حق زنان متحد باشیم ،مقصود دستیافتنی است.
این در حالی است که دولت و کمیسیون شوراها در رای گیری مجلس شورای اسالمی
موافق این پیشنهاد برای اختصاص سهمی از انتخابات به بانوان بود .البته بسیاری از
فعاالن حوزه زنان و خانواده معتقد هستند با توجه به اینکه بیش از  60درصد دانشجویان
را زنان تشکیل می دهند ،باید فرصت نشان دادن استعدادها و توانمندهای خود به جامعه
را داشته باشند.
در حال حاضر  17کرسی از کرسی های مجلس شورای اسالمی در اختیار بانوان است
که بسیاری از بانوان انتظار داشتند این سهم بیشتر از این دوره شود که مورد موافقت
نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار نگرفت .همچنین درصد زیادی از بانوان در پست
های مدیریتی فعالیت دارند و این آمارها نشان می دهد که بانوان برای دستیابی به حق
خودشان از هیچ کوششی دریغ نمی کنند اما باید جامعه را به سمتی هدایت کرد که
شایسته ساالری مالک کار در انتصاب باشد.
کبری روشنفکر یکی از فعاالن حوزه زنان و خانواده در این باره به خبرنگار حوزه زنان ایرنا
می گوید :معتقدیم زنان شایسته زیادی در ایران وجود دارند که باید در پست های مهم
بکارگیری شوند و این موضوع نیازمند فرهنگ سازی از سوی همه است و باید همه برای
تحقق آن تالش کنند.
وی درباره اختصاص سهمی از فهرست های انتخاباتی به زنان ادامه می دهد :در کوتاه
مدت باید این موضوع را دنبال کنیم و همیشه در جلسات مطرح کرده ایم که کشورهای
دیگر از این طریق توانستند به عدالت در جامعه نزدیک تر شوند و وقتی به تعادل رسید ،می
توان آن را کنار گذاشت و به روال عادی رسید.
روشنفکر اضافه می کند :ما از نظر مشارکت سیاسی در منظر جهانی رتبه خوبی برای
زنان نداریم ،حتی از نظر داخلی نیروهای بالفعل خوبی در جامعه فعالیت دارند که می

استاندارقم:

دستگاه های اجرایی قم در خدمت تولید باشند
استاندار قم با اشاره به این که دستگاه های اجرایی باید در خدمت تولید و سرمایه گذار
باشند ،گفت :کارفرما ،کارگر ،تولیدکننده و مصرف کننده از رونق تولید بهره مند می شوند
و هر کدام از این عناصر پایداری خود را از دست بدهد ،تولید محقق نخواهد شد.
سرمست عصر سه شنبه در جلسه ای با تشکل های کارگری استان قم ،افزود :رونق
تولید،حفظاشتغالواحیایواحدهاینیمهتعطیلازعناصراصلیرشداقتصادیجامعه
است که در سال جاری در اولویت نخست دستگاه های اجرایی استان می باشد.
وی ادامه داد :برای تحقق رونق تولید به طور حتم باید از تولید حمایت شود و با توجه به
این که کارگر یکی از عناصر این بخش است ،حل مشکالت جامعه کارگری باید در اولویت
باشد .همزمان با آغاز سال جدید رهبر معظم انقالب ،سال  1398را سال «رونق تولید»
نامگذاریکردند.
وی با تاکید بر مهارت آموزی کارگران ،بیان کرد :برای حفظ اشتغال موجود و کاهش
بیکاری به نیروی کارگر توانمند ،آموزش دیده و ماهر نیازمند هستیم که آموزش های
حقوقی ،فنی و تخصصی را نیز دریافت کرده باشد.
سرمست با بیان این که مهارت آموزی به ایجاد اشتغال کمک می کند ،بر حل مشکالت
جامعه کارگری تاکید و بیان کرد :برای سرعت بخشی به امور کارگران بخشی از وظایف را
به مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تفویض می کنم و حمایت های الزم تا برطرف شدن
مشکالت و نهایی شدن کارها صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به این که مدیران بازوان فکری و اجرایی استاندار هستند ،در عین حال گفت:
به مدیران دولتی اکتفا نمی کنم و برای ارتقاء کیفی کارها ،از تشکل های صنفی دعوت می
شود در کنار مدیران اجرایی ،بازوان فکری آن ها باشند.
استاندار قم با بیان این که باید یک تن از نمایندگان تشکل های کارگری در کمیسیون
کارگری حضور داشته باشند و از حقوق کارگران دفاع نماید ،افزود :خواسته ها ،مطالبات،
تقاضاها و مشکالت جامعه کارگری؛ منطقی ،قانونمند ،مسالمت آمیز و محکمه پسند
منتقل شود و ما هم پیگیر حل مشکالت قشر کارگر هستیم.
به گفته سرمست ،قم نخستین استانی است که به هیات دولت پییشنهاد داد اقالم
اساسی هدفمند توزیع شود و قشرهای آسیب پذیر به ویژه کارگران در اولویت باشند و این
طرحنیزاجراییشد.ویبرافزایشخدماترفاهیبرایقشرکارگر،پیشقدمبودنتشکل
های کارگری در حل مسائل و مشکالت ،استفاده از ظرفیت خیران در حل مشکالت،
برنامه محور و هدفمند بودن در پیشبرد امور تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی های معنوی و راهبردی شهر قم اشاره کرد
و گفت :حضور مسئوالن ارشد نظام که هر هفته برای دیدار با مراجع تقلید به قم می آیند،
امتیاز محسوب می شود و باید از این فرصت ها استفاده کنیم.
سرمست گفت :استان قم قبل از انقالب به نوعی مورد بی مهری قرار گرفته و پس از
انقالبنیزنتوانستهبه جایگاه مورد انتظاربرسد.بایدواقعبینباشیم که اینشهربا جایگاه
واقعی فاصله دارد و تالش شود فاصله را کم کنیم.
در این جلسه که با حضور تشکل های کارگری استان قم برگزار شد ،نمایندگان تشکل
های کارگری به بیان مشکالت قشر کارگر پرداختند.
معاون امور اقتصادی استانداری قم:

دسترنج کشاورزان قم درخرید تضمینی گندم
حراست شود
معاوناموراقتصادیاستانداریقم،گفت:ظرفیتتولیدگندمدرایناستاندرمقایسهبا
سایر استان های ناچیز است ولی باید در خرید تضمینی گندم و کلزا ،از دسترنج کشاورزان
حراست و به بهترین وجه این خرید صورت گیرد.
مهرداد غضنفری روز چهارشنبه درجلسه کارگروه خرید تضمینی گندم و کلزا در
استانداری قم ،با تاکید برنهایت دقت درخرید محموله های گندم و کلزا در استان ،ادامه
داد :اگر چه باید برای تامین این محصول راهبردی و حراست از دسترنج کشاورزان استان
نهایت تالش شود ولی محموله ای که از نظر کیفی دارای استانداردهای پایینی است نباید
برای باال بردن آمار استان ،اصراری برای خرید آن داشته باشیم.
وی با بیان اینکه الزام به اجرای دستورالعمل های کشوری در استان ضروری است
گفت :در راستای حمایت از کشاورزان ،سال گذشته نظارت ها و بازرسی هایی از زمین
های کشاورزی صورت گرفت که کشاورزان از نحوه پیش خرید گندم و کلزا در استان اعالم
رضایت کردند .معاون امور اقتصادی استانداری قم ،با بیان اینکه پرداختی بهای گندم
ارتباطی با بدهی های کشاورزان ندارد ،گفت :در برخی موارد بانکها هزینه خرید گندم از
کشاورزان را به عنوان دیون قبلی آنها برداشت می کردند ،که باید این موضوع متوقف شود
چرا که مبلغ واریزی از دیون کشاورز جداست.
غضنفری باتاکید بر تسریع در ثبت گندم و کلزای خریداری شده درسامانه گفت :هر
استانی که خرید گندم خود را سریعتر درسامانه ثبت کند ،امکان پرداخت سریعتر پول
به کشاورزان نیز برای آن وجود دارد که باید در این زمینه تمهیداتی برای تسریع در ثبت
محموله های خریداری شده در این سامانه ایجاد شود.
معاون امور اقتصادی استانداری قم ،با بیان اینکه پیش خرید گندم توسط مرغداران به
دلیلاینکهحجمآنکماست،نمیتواندبهعنوانیکتهدیدتلقیشود،ادامهداد:تاوقتی
که قیمت تعیین شده پیش خرید گندم کمتر از قیمت خریداری شده توسط مرغداران
باشد ،نمی توان توقع داشت که کشاورزان گندم های خود را به مرغداران نفروشند.
وی با تاکید بر اینکه خرید گندم و کلزا به عنوان یک وظیفه فراسازمانی با مشارکت تمام
سازمانهایدخیلدرموضوعبایدپیگیریگفت:معیاراستان،اجرایدقیقدستورالعمل
های کشوری در زمینه خرید تضمینی گندم و در عین حال همراهی و رعایت حال
کشاورزان در این زمینه است.
* 24هزار و  500تن تعهد استان برای پیش خرید تضمینی گندم است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز دراین کارگروه با تاکید بر لزوم اصالح سیستم جابه
جایی محصوالت کشاورزی در استان گفت :پروسه برداشت کلزا و گندم تا فراوری نهایی
باید به حداقل ممکن در استان کوتاه شود.
عباس پور میدانی با بیان اینکه با اجرای الگوی کشت ملزم به کاهش سطح زیر کشت
درقم شده ایم گفت :با وجود اینکه سطح زیر کشت استان به کمتر از یک سوم نسبت به
سال گذشته کاهش یافته است ولی با توجه به بارش های امسال پیش بینی می کنیم که
تولید مزارع در قم با سال گذشته برابر باشد.
وی با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی و نوسان قیمت ها موجب گرایش مرغداری ها به
پیش خرید گندم و ذرت شده است ادامه داد 24 :هزار و  500تن تعهد استان برای پیش
خریدتضمینیگندماست.
عباسپورمیدانیبابیاناینکهبایدواقعیتهایجامعهرادرتعیینقیمتگندموکلزارادر
نظرگرفتگفت:در تعیینقیمتهای پیش خریداقالممحصولهای کشاورزیراهبردی
مانند گندم و کلزا باید شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قم:
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توانیمازآنهادرپستهایمهممدیریتیبهویژهدرعرصهسیاستواجتماعاستفادهکنیم.
این فعال حوزه زنان و خانواده می گوید :وقتی خود زنان در عرصه های سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی فعال می شوند ،درصد زیادی از اهتمام و توجه خود را به
مسایل کلی زنان و جامعه معطوف می کنند ،پس مسئوالن و متولیان امر حق ندارند این
زنان فعال را در عرصه های مختلف حذف کنند ،بلکه باید ظرفیتی را ایجاد کنند تا بیشتر از
پتانسیلهاواستعدادهایآنهااستفادهشود.
وی معتقد است باید تدابیری اندیشیده شود تا زنانی که توانمندی و پتانسیلی در هر
زمینه ای دارند آن را در عرصه های اجتماع ،اقتصادی ،فرهنگی و حتی سیاسی به نمایش
بگذارند چرا که زنان نیمی از جامعه هستند و حق دارند از این ظرفیت ها به خوبی استفاده
کنند.
روشنفکردربارهاینکهآیاتعیینسهمیهبرایبانواندرهمهعرصههامحدودیتیبرایآنان
ایجاد نمی کند ،اظهار می کند :از نظر من هیچ محدودیتی ایجاد نمی کند و بانوان نمی
توانند این رتبه ها را کسب کنند ،زیرا حضور در انتخابات بسیار پیچیده است و به راحتی
نمی توانند به این منصب برسند و معتقدیم رسیدن به این مناصب بسیار سخت است و
راحتنیست.
روشنفکر ادامه می دهد :زنان همیشه برای رسیدن به این مناصب دستشان کوتاه بوده
است ،با این سهمیه می خواهیم این حق را بگیریم ،البته اینها شعار سیاسی نیست و نمی
خواهیم دکور باشد؛ باید دانشگاه ها را فعال کرد.
این فعال حوزه زنان می گوید :انقالب اسالمی ظرفیتی را ایجاد کرده است که بانوان
بتوانند از نظر آموزش و مشارکت های اجتماعی فعال شوند ،پس نباید این فرصت ها را از
بانوانگرفت،اگرچهمعتقدیمبدونمشارکتسیاسینمیتوانمشارکتهایاجتماعیرا
داشته باشیم .وی تاکید می کند که از آنجا که زنان جامعه را مادری می کنند ،اصال این طور
نیست که بگوییم هرچیزی سر جای خودش است و با شایسته ساالری رای بیاورند .پس
باید خودشان تالش جدی داشته باشند تا از این حق بهره مند شوند.
روشنفکرمعتقداست،زنانماباقبلازانقالبتفاوتفاحشیدارند،مشارکتبانوانهزار
برابر شده است .در حد مقبولی مشارکت دارند و حتی بانوان سهم و نقش خودشان را ایفا
می کنند و این غیرمنطقی و غیرعقالنی است که بخشی از جامعه را در نهادها و دستگاه
های مختلف در عرصه مشارکت های سیاسی و اجتماعی نداشته باشیم.
وی تاکید می کند ،باید نیمی از جمعیت حضورشان را در اجتماع و سیاست داشته
باشند .امیدواریم بانوان بتوانند با استفاده از شایستگی که دارند ،اعتماد جامعه را به دست
بیاورند.
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در این استان فعال است و شوراهای اسالمی کار ،مجمع نمایندگان کارگران و کارگران
ساختمانیسهتشکلاصلیمیباشند.
مصطفی کاویانی عصر سه شنبه در دیدار تشکل های کارگری با استاندار قم ،افزود :در
حال حاضر مشکالت تعاونی های کارگران در قالب کارگروه ها و جلسه هایی حل می شود،
بهطوریکهسالگذشتهتجمعیدربخشتعاونیهایکارگریدرقمصورتنگرفتهاست.
وی ادامه داد :سعی داریم امنیت شغلی کارگران را افزایش دهیم تا دغدغه معیشتی این
قشر از جامعه کمتر شود.
وی با تاکید بر این که کارگاه ها باید از محیط سخت و زیان آور بودن خارج شوند،
خاطرنشان کرد :در محیط های سخت و زیان آور آسیب های زیادی به کارگران وارد می
شود و هدف اصلی این است که کارگاه ها را از محیط زیان آور بودن خارج نماییم.
وی افزود :کارگران اطمینان خاطر داشته باشند ،در صورتی که در محیط سخت و زیان
آور کار می کنند ،حقشان ضایع نخواهد شد.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری قم نیز در این جلسه گفت :تاخیر در پرداخت
دستمزد کارگران سال هاست که گریبانگیر این قشر می باشد و توجه خاصی به بهبود
معیشت کارگران نشده است .اکبر شوکت ،مشکالت معیشی کارگران را مورد اشاره قرار داد
و با بیان این که معتبرترین تشکل های کارگری کشور در قم وجود دارد و این شهر پیشرو
بیمه کارگران ساختمانی است ،گفت :همه کارگران ساختمانی زیر پوشش بیمه تامین
اجتماعی قرار گرفته اند و دوره های آسیب های اجتماعی و مقررات ملی ساختمان به
صورت رایگان برای این کارگران اجرایی می شود.
وی با اشاره به اشتغال اتباع خارجی در قم ،افزود :جایی که کارگر ایرانی کار می کند،
اتباع حق ورود و کار کردن ندارند و این مساله باید حل و حق کارگران ایرانی حفظ شود.
شوکت همچنین خواستار ایجاد مجتمع رفاهی و ورزشی ویژه کارگران ،ساخت مجتمع
مسکونی با اقساط بلندمدت و همچنین اختصاص  10درصد از مالیات کارفرمایان برای
ایجاد امکانات ورزشی کاگران شد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران قم نیز گفت 83:تعاونی مسکن
کارگری در استان فعال است و تاکنون 2هزار مسکن تحویل کارگران شده است.
علی نصیری افزود :در حال حاضر بیش از پنج هزار کارگر برای مسکن ثبت نام کرده اند و
در تالش هستیم با شرایط مناسب زمینه ساخت و تحویل مسکن را فراهم نماییم.
عضو هیات مدیره کانون های ساختمانی قم نیز گفت :این استان دارای  22هزار کارگر
ساختمانیاستکهزیرپوششبیمهتامیناجتماعیمیباشند.
عباس شیری افزود :طبق قانونی جایی که کارگر ایرانی کار می کند نباید اتباع بیگانه کار
کنند ،ولی این قانون رعایت نمی شود و اتباع کارگر به دلیل دریافت حقوق کمتر ،به کار
گرفته می شوند .وی خاطرنشان کرد :قانون ساماندهی کارگران ساختمانی در سال 92
تصویب شد ،ولی در قم اجرایی نشده است.به گفته وی ،سهم استان قم برای ارائه آموزش
َ
ایمنی به کارگران ساختمانی سه هزار تن بود که اجرایی شده است.

اقتصادی 5

 شماره 4785ت و دوم 
پنجشنبه -بیستونهم فروردین ماه  -1398سال بیس 

ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم

حمایت از اقشار کمدرآمد؛ یارانه نقدی یا کوپن؟

گزارش از حامد حیدری
هر چند به پرداخت یارانه نقدی انتقاداتی وارد است ،اما بهنظر میرسد روش بهینه
حمایت از دهکهای پایین همین باشد .در این بین سیاستهای حمایت قیمتی و
توزیع کاال از طریق کوپن نیز مطرح است ،اما هر کدام چه مشکالتی دارد؟
هر چند بهسختی میتوان اختالفی بین اقتصاددانها در رابطه با اصل حمایت از
اقشار کمتر برخوردار پیدا کرد ،اما بر سر راهکارهای معطوف به این حمایت اختالفات
زیادی وجود دارد .این اختالفات در مواقعی که ضرورت حمایت از این اقشار نمود
بیشتریپیدامیکند،تشدیدمیشود.
مطابق آنچه مرکز آمار منتشر کرده ،نرخ تورم  12ماهه منتهی به اسفندماه 1397
به  26.9درصد رسیده است؛ هر چند در رابطه با برخی اقالم خوراکی افزایش
قیمتها بیش از عدد یاد شده بوده است .در همان گزارش آمده که گروه خوراکیها و
آشامیدنیها با افزایش قیمتی معادل 36.8درصد در 12ماه منتهی به اسفند1397
نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بودهاند .در رابطه با گوشت قرمز و گوشت ماکیان
این عدد به  48.2درصد رسیده و جلوی گروه میوه و خشکبار عدد  53.6درصد ثبت
شده است.
*از جدولهای آماری تا تابلوی قیمت مغازهها
البته بسیاری از مردم عادی از این اعداد سر در نمیآورند و گوشت قرمز که قیمت
هر کیلوگرم از آن حوالی 100هزار تومان نوسان میکند یا مرغ به قیمت هر کیلوگرم
11هزار و  500تومان و نسبت آن با میزان افزایش درآمدشان برایشان مسئله است .در
گفتوگو با شهروندان میتوان متوجه شد که خود را برای گران شدن نان و بنزین هم
آمادهکردهاند.
در این بین ،اقشار کمتر برخوردار بیشترین آسیب را از محل این افزایش قیمتها
متحمل میشوند و در این نقطه است که بحث بر سر چگونگی حمایت از دهکهای
پایین شکل میگیرد .راهکاری که دولت در سال  1397به این منظور در پیش گرفت،
توزیع کاالهای اساسی با قیمتی پایینتر از نرخ بازار بود .برای نمونه ،دالر با نرخ کمتر از
بازار آزاد برای واردات گوشت اختصاص یافت تا شاهد کاهش قیمت آن در بازار باشیم،
اما حرف و حدیثهای زیادی درباره قیمت نهایی عرضه آن در بازار یا چگونگی عرضه
آن شکل گرفت.
*یارانهبهقاچاقچیها!
ً
مسأله این است که با در پیش گرفتن چنین سیاستی نمیتوان تفکیک کرد که دقیقا
چه کسانی از این سوبسید بهرهمند میشوند .نمونه آن را در سوبسید اختصاص یافته

به حاملهای انرژی نیز شاهدیم که قاچاق گسترده سوخت به کشورهای همسایه را در
پی داشته و در واقع از راننده تاکسی تا شخصی که برای گردش و تفریح از خودرویاش
استفاده میکند و همچنین قاچاقچی سوخت همگی و بدون ضابطه از این سوبسید
بهرهمند شدهاند .در چنین شرایطی ،افرادی که بیشتر مصرف میکنند ،بیش از
سایرین از یارانه بهرهمند میشوند و این مسئله با اصل سیاستی که برای حمایت از
اقشار کمدرآمد در نظر گرفته شده در تنافی است .میزان دسترسی هر یک از افراد
جامعه به کاالهایی که یارانه دریافت میکنند و نیاز آنها به استفاده از این کاال نیز با
یکدیگر متفاوت است و این موضوع نیز یکی از چالشهای پیش روی این سیاست
است .با عنایت به آنچه گفته شد ،بسیاری از اقتصاددانها معتقدند که باید سوبسید
بسیاری از کاالها حذف شده و قیمت آنها واقعی شود تا ضمن تقویت تولید داخلی
و جلوگیری از قاچاق ،مصرف آن نیز منطقی شود .در عوض با پرداخت یارانه نقدی
میتوان ضمن دادن قدرت انتخاب به مصرفکننده برای خرید نوع و میزان کاالی
مورد نیازش ،این یارانه را بهصورت هدفمند به دست افرادی رساند که جزو دهکهای
پایین درآمدی بوده و الزم است مورد حمایت قرار گیرند.
*برگشت به دوره کوپن؟
این در حالی است که بحث برگشت کوپن نیز در طول ماههای اخیر مطرح شده
است .اواخر دهه  1350شمسی بود که پای کوپن به اقتصاد کشور باز شد و یکی از
خصایص دهه  1360شمسی را که با مداخالت گسترده دولت در اقتصاد همراه بود،
تخصیص کوپن میدانند .روغن نباتی ،قند و شکر ،برنج ،مرغ و گوشت قرمز برخی از
اقالمی است که بهصورت کوپنی توزیع میشد.
هر چند این روش نسبت به تخصیص سوبسید به برخی از کاالهای مصرفی برتری
دارد،امامواردیهمچونبهوجودآمدنشغلکوپنفروشیومحدودشدنحقانتخاب
مصرفکنندهازجملهتبعاتاینسیاستاست.
*سرزعیم :روش حمایت قیمتی با فساد همراه است
ایرناپالس درباره شیوه بهینه حمایت از اقشار کمدرآمد با علی سرزعیم ،اقتصاددان
و معاون امور اقتصادی و برنامهریزی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفتوگو کرده
است.
سرزعیم میگوید :در این زمینه چند روش وجود دارد ،یک روش حمایت قیمتی
ً
است که در سال  1397انجام شد .این روش دو مشکل دارد ،یکی اینکه حتما در آن
فساد رخ میدهد و دیگر اینکه در مورد اصابت آن به دهکهای پایین مطمئن نیستیم.
ً
وی میافزاید :در این روش ،توزیع بهصورت نابرابر انجام میشود .معموال مصرف
اقالم مختلف حتی نان ،دهکهای باال بیش از دهکهای پایین مصرف دارند؛ چه

یکمقامصنفی:

برسد به اقالمی مانند گوشت .همچنین در این روش ،حمایت مؤثر از دهکهای
پایین صورت نمیگیرد و بیشتر دهکهای باال هستند که از این حمایتها برخوردار
میشوند.
*پرداختیارانهنقدی،بهترینروشحمایتی
این اقتصاددان با اشاره به اینکه روش ایدهآل ،توزیع برابر نقدی و ایدهآلتر توزیع
هدفمند نقدی به دهکهای پایین است ،اظهار میکند :اگر بنا به هر دلیلی دولت
از انجام این کار اکراه دارد ،راهحلی مانند کوپن اجتنابناپذیر است .کوپن میتواند
کاغذی باشد و میتواند هم بهصورت مدرن و الکترونیکی باشد .این راهحل بهتر از
حمایتقیمتیاستوفسادراکممیکند،امابهخوبیپرداختیارانهنقدیهمنیست.
وی البته توزیع اقالم از طریق کوپن را بیعیب نمیداند و میگوید :کسانی که اقالم
کوپنی میگیرند ،ناچارند آنها را بفروشند و پول نقد آن را به کاالیی که نیازمند جدیتر
آن هستند ،تخصیص دهند .این کوپنفروشی مصرفکنندگان باعث میشود که به
آنها «هزینه معامله» تحمیل شود ،اما با این حال میتوان کوپن را راهکاری بینابین
در نظر گرفت.
سرزعیم در رابطه با مشکالتی که دولت در رابطه با جمعآوری اطالعات دهکهای
مختلفبرایتوزیعهدفمندیارانههادارد،معتقداست:مسائلیازایندسترامیتوان
در فرآیند اجرا برطرف کرد ،اما پیش از آن الزم است ارادهای برای انجام این راهکار
وجود داشته باشد.
*پازوکی :بیش از 90درصد جمعیت کشور یارانه میگیرند
مهدی پازوکی ،اقتصاددان و مدرس دانشگاه نیز در گفتوگو با خبرنگار ایرناپالس
میگوید :بهشدت مخالف این هستم که به تمام مردم ایران یارانه داده شود .این رویکرد
ً
را به نفع عدالت اجتماعی و منابع بودجه عمومی دولت نمیدانم .شخصا افرادی را
میشناسم که در خارج از کشور زندگی میکنند ،اما همچنان یارانه دریافت میکنند.
اکنون از جمعیت  81میلیونی کشور ،بیش از  76میلیون نفر دارند یارانه میگیرند که
معادل بیش از 90درصد جمعیت است.
وی در این باره اضافه میکند :گروهی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و
بهزیستی قرار دارند و اطالعاتشان در بانک اطالعاتی موجود است .در رابطه با کسانی
هم که نیازمند هستند ،دولت باید اعالم کند تا با مراجعه به کمیته امداد ثبتنام کنند.
الزم است سیاستی اتخاذ شود تا مردم کمتر تمایل داشته باشند تحت پوشش کمیته
امداددرآیند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه خیلی از کسانی که از کمیته امداد مستمری
میگیرند ،با اتکا به رابطه به این حقوق دست یافتهاند ،میگوید :الزم است وضعیت
ً
این افراد مجددا بررسی شود .افراد باقیمانده نیز باید با مراجعه به کمیته امداد ثبتنام
کرده و در رابطه با آنها راستیآزمایی صورت گیرد و مستمری به آنها تعلق گیرد؛ زیرا
این حمایت ،حق طبقات ضعیف است.
*تأمین یارانه نقدی از محل حذف سوبسید انرژی
پازوکی با بیان اینکه اکنون بنزین ،قیمتی کمتر از نصف آب دارد ،میافزاید :در رابطه
با افزایش کرایه تاکسی باید بدانیم که بنزین بخشی از این هزینه است .علیرغم اینکه
در  10سال گذشته بیش از  10درصد تورم داشتهایم ،ولی قیمت بنزین ثابت مانده
است؛ معنای اقتصادیاش این است که قیمت بنزین کاهش یافته است .توصیهام
به دولتمردان و نمایندگان مجلس این است که اگر میخواهند کشور در این شرایط
بهخوبی اداره شود ،قیمت بنزین حداقل  50درصد افزایش یابد و به  1500تومان
ً
برسد .هر چند شخصا اعتقاد دارم که قیمت آن باید دو هزار تومان شود.
وی اعتقاد دارد :باید پول بیشتری به سه دهک پایینی داده شود و محل تأمین آن
نیز ،همین افزایش قیمت بنزین است .اگر قیمت بنزین به دو هزار تومان بهازای هر
لیتر شود ،میتوان بخشی از آن را برای پرداخت یارانه نقدی ،بخشی را بازسازی مناطق
سیلزده و بخشی هم به اقشار آسیبپذیر تخصیص داد.
پازوکی در رابطه با توزیع کاال از طریق کوپن میگوید :بهتر است سیاستی اتخاذ شود
که منتج به ارائه کوپن نشود ،اما این موضوع به شرایط کشور بستگی دارد .اگر قرار
است با ارز  4200تومانی کاال توزیع شود ،تنها راه آن کوپن الکترونیک است تا مانع
خروج کاالها از کشور شود.
ایناقتصاددانباتأکیدبراینکهبرایبلندمدتبهسهمیهبندیاعتقادیندارم،اظهار
میکند :در عین حال برای رسیدن به تعادل در کوتاهمدت و اینکه ارز اختصاص یافته به
کاالی اساسی به دست افراد نیازمند برسد ،راهکار استفاده از کوپن الکترونیکی است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در پاسخ به یک ابهام؛

بازار خودرو در «گیجی پس از عید» به سر می برد

فروش سهام «بانک های نظامی» اختیاری است

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد بازار این روزها «گیج» است؛ زیرا قیمت ها بی دلیل دچار
تغییر شده اما صفی برای خرید تشکیل نشده است.
«سعید موتمنی» افزود :بازار خودرو که از نیمه دوم اسفندماه به دلیل افزایش عرضه شرکت ها ،به شرایط تعادل نزدیک شده بود و
قیمت های منطقی تری اعالم می شد اما در یک هفته گذشته (از 19فروردین) دوباره روند افزایشی را تجربه کرد.
به گفته وی ،شرکت های عرضه کننده خودرو به طور معمول در روزهای آخر سال به دلیل تغییر در سیستم های فروش یا مدل
خودروها و غیره هیچ خودرویی را فاکتور نمی کنند و به این ترتیب خالیی در بازار ایجاد می شود اما عده ای با سوء استفاده از این
شرایط به افزایش سلیقه ای نرخ ها اقدام کردند .وی ادامه داد :هفته گذشته یکی از شرکت های داخلی قیمت یکی از محصوالت
شاسی بلند مونتاژی خود را به طور سلیقه ای تا 26میلیون تومان افزایش داد ،در حالی که اتفاق خاصی در هفته های آغازین امسال
نیفتادهبود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو گفت :این افزایش قیمت بار روانی داشت و بهای محصوالتی نظیر سراتو ،پژو 2008و چانگان
تا 25میلیون تومان افزایش یافت .این مقام صنفی همچنین پژو 206را مثال زد که قیمت آن در روزهای گذشته در مقایسه با واپسین
روزهای پارسال ،تا 14میلیون تومان رشد کرد و به عبارت دیگر به قیمت های نیمه دوم بهمن ماه در بازار بازگشت.
وی ادامه داد :با این حال این قیمت های غیرمنطقی با اقبال مواجه نشد و خریداران استقبالی نکردند.
وی خواستار آن شد تا نهادهای نظارتی اجازه ندهند برخی شرکت ها در شرایط کنونی به افزایش دلخواه قیمت هااقدام کنند ،زیرا
امسال افزایش شمارگان تولید و تعادل بخشی بازار دنبال می شود و بهم ریختن آن درست نیست.
* در انتظار برای تعادل بازار
موتمنی اضافه کرد :از دیروز که 2خودروساز بزرگ دوباره برنامه های فروش فوری و پیش فروش خود را پی گرفته اند ،انتظار می رود
بازار شرایط متعادل تری را تجربه کند اما دستکم 2تا سه هفته به طول می انجامد.
«انتظار می رود خودروهای ثبت نامی سریع تر تحویل شود تا حرص و ولع بازار فروکش کند».
وی تاکید کرد بازار با افزایش تولید و رشد عرضه به تعادل نزدیک می شود و قیمت های متعادل تری را شاهد خواهیم بود.
وی اضافه کرد :باید رویه ای که اسفندماه پارسال بدرستی در پیش گرفته شد ،ادامه یابد و نقدینگی های سرگردان به سمت تولید
هدایت شود تا دالالن از بازار خارج شوند .این مقام صنفی به مشتریان و خریداران واقعی خودرو توصیه کرد دست نگه داشته و این
روزها برای خرید اقدام نکنند ،زیرا با قیمت های کاذب فعلی فقط جیب برخی سوء استفاده کنندگان ُپر می شود.
الزم به ذکراست  ،ایران خودرو و سایپا در روزهای گذشته با هدف تامین نیاز بازار و عرضه خودرو به مشتریان واقعی پیش فروش و
فروش فوری برخی محصوالت را آغاز کردند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت :فروش سهام بانک های وابسته به نیروهای مسلح از سوی سهامداران در مرحله
اختیاری قرار دارد و هیچ گونه اجباری در فروش سهام این بانک ها از سوی سهامداران وجود ندارد.
ی در بانک سپه منتشر و اعالم شد که نحوه واگذاری و خرید
در چند روز گذشته خبری با عنوان قطعی شدن ادغام  5بانک نظام 
سهام از سهامداران حقیقی و حقوقی به محل مناقشه تبدیل شده است.
در این خبر آمده است تمام سهامداران حقیقی و حقوقی بانک انصار از  18فروردین ماه قادر به فروش سهام خود با قیمت  2هزار
و 86ریال هستند.
نکته ای دیگر که باید در این مطلب به آن پرداخت ،مسایل مربوط به مجمع سال  96بود که قرار شد هرگونه تصمیم گیری در
خصوص ادغام در مجمع فوقالعاده به شور گذاشته شود اما این اتفاق در مورد «بانک انصار» رخ نداده و هیات مدیره بدون آنکه نظر
سهامداران را جویا شود در مورد واگذاری سهم با نرخ  2هزار و  86ریال تصمیم گیری کرده است.
این اقدام باعث گالیه برخی از سهامداران عمده که قصد فروش سهام خود با این قیمت را ندارند شده است و درخواست
جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران را داشته اند.
* اجباری در فروش سهام بانک انصار وجود ندارد
با توجه به شائبه ایجاد شده در مورد فروش سهام بانک انصار به صورت اجباری «سعیدمحمد علیزاده» ،مدیر نظارت بر ناشران
سازمان بورس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به شفاف سازی این مطلب پرداخت و گفت :هر سهامداری که تمایل داشته باشد می
تواند طبق شرایط اعالم شده سهام خود را به فروش برساند.
علیزادهافزود:درحالحاضرامکانواگذاریسهامبانکهایمذکورشاملانصار،قوامین،حکمتایرانیان،مهراقتصادوموسسه
کوثر توسط سهامداران حقیقی با قیمت های مربوط به زمان توقف نماد این بانک ها و یا قیمت اسمی سهام (هرکدام باالتر باشد)
انجام می شود .مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس بیان کرد :سهامداران اختیار دارند که سهام خود را با قیمت فوق به فروش
برسانند یا اینکه منتظر بمانند بعد از ارزش گذاری و اعالم قیمت که به صورت کارشناسی صورت می گیرد اقدام به فروش سهام
خود کنند .وی افزود :تاکنون زمان دقیق برای ارزش گذاری سهام این بانک ها اعالم نشده اما با توجه به صحبت های مطرح شده
این اقدام تا چند ماه آینده انجام می شود .به گفته وی ،تصمیم ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه توسط شورای عالی هماهنگی
اقتصادی (سران سه قوه) گرفته شده است.
علیزاده در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در رابطه با اینکه در مجامع سال ٩٦اعالم شده که هر ادغامی باید در مجمع فوق العاده به
شور گذاشته شود در حالی که درخصوص  ٥بانک مطرح شده این اقدام صورت نگرفته است ،گفت :در این مرحله از مجمع فوق
العاده که طی چند ماه آینده برگزار می شود در زمینه ادغام بانک ها تصمیم گیری خواهد شد.

جای خالی صندوق بیمه حوادث طبیعی در سیالب های گسترده

صندوق بیمه حوادث طبیعی ،حلقه مفقوده مدیریت بحران
جایخالیصندوقبیمهحوادثطبیعیدرسیالبهایگسترده
هفته های اخیر آشکار بود؛ این نوع صندوق ها مدتهاست حادثه
خیز برای جبران خسارت ها بکار گرفته می شوند اما تاسیس آن در
ایران تاکنون به علت برخی مخالفت ها و خالهای قانونی به تاخیر
افتادهاست.
طرح ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی پس از وقوع سیالب
های اخیر و به ویژه تاکید «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک
مرکزی در مرکز توجه قرار گرفت.
بارندگی های شدید و سیالب از بیست و هشتم اسفندماه گذشته
آغاز شد و بیشتر استان های کشور را درگیر کرد که تبعات آن
همچنان ادامه دارد.
درباره میزان دقیق خسارت های ناشی از سیالب های اخیر ،رقم
دقیقی اعالم نشده است زیرا هنوز سیالب ها پایان نیافته و مناطق
زیادی همچنان دچار آبگرفتگی هستند ،بنابراین باید تا پایان
بارندگی ها و رفع آبگرفتگی ها منتظر ماند ،اما وزیر کشور میزان
خسارت سیل را تا  35هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
پس از پایان سیالب و فروکش کردن آبگرفتگی ها ،موضوع مهم،
چگونگی جبران خسارت ها خواهد بود؛ با توجه به گستردگی و
حجم عظیم خسارت ،دغدغه ها و سواالت جدی درباره روند تامین
مالی این خسارت ها مطرح شده است.
اگرچه برخی از تجهیزات و منازل در مقابل سیل و حوادث بیمه
شده بودند ،اما میزان آن در مقایسه با حجم خسارات ،اندک است.
«غالمعلی ثبات» عضو شورای عالی بیمه در این باره به ایرنا می
گوید :برآورد می شود که  10درصد از خسارتهای مربوط به سیل
در تعهد شرکت های بیمه قرار دارد و بقیه خسارت دیدگان بیمه
نشدهاند.
اکنون ،با توجه به مشکالت جدی که در تامین منابع مالی برای
جبرانخسارتهادارد،یکباردیگرتوجههابهتشکیلصندوقبیمه
حوادث طبیعی جلب و حتی این موضوع در شورای هماهنگی
اقتصادی نیز مطرح شده است.
رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشت «اینستاگرامی»
در این باره گفت :درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
موضوع اهمیت بیمه حوادث طبیعی وضرورت انجام همگانی آن

مورد تأکید قرار گرفت.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه حادثه خیز بودن کشور ،ضرورت
این امر را ایجاب می کند ،افزود :اینک با مباحث انجام شده در
جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطمئن شدم با پیگیری وزیر
اقتصاد و بیمه مرکزی با توجه به حادثه خیز بودن کشورمان ،این
صندوق تأسیس و کار خود را با راهبری بیمه مرکزی برای خدمت
رسانی به مردم شروع خواهد کرد.
*راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی با حق بیمه های
اندک مردم
عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با
خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره طرح ایجاد صندوق بیمه حوادث
طبیعی گفت :در همه دنیا کشورهایی که با بالیای طبیعی مانند
سیل و زلزله مواجه هستند اقدام به تاسیس چنین صندوق بیمه
ای کرده اند« .معصوم ضمیری» با بیان اینکه بخشی از منابع این
صندوق ها توسط مردم و بخش دیگر توسط دولت تامین می شود،
ادامه داد :مبالغ مربوط به حق بیمه نیز از طریق قبوض آب و برق به
مقدار ناچیز از مردم اخذ خواهد شد.
مدیرعامل بیمه پاسارگاد با بیان اینکه صندوق بیمه حوادث
طبیعی ،خسارت های وارد شده در زمان وقوع بالیای طبیعی را
جبران خواهد کرد ،ادامه داد :با پرداخت حق بیمه های اندک
توسط همه مردم ،مبالغ قابل توجهی در اختیار این صندوق قرار
می گیرد تا در زمان وقوع حوادث طبیعی ،خسارت ها جبران شود.
عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران ادامه داد :حق
بیمه هایی که برای این صندوق از مردم اخذ خواهد شد بسیار کم
است ،بنابراین مشکلی برای پرداخت توسط مردم وجود نخواهد
داشت.
وی درباره بیمه اتکائی این صندوق نیز گفت :این صندوقها از
بازارهای بین المللی استفاده کرده خود را بیمه اتکایی می کنند که
هدف از آن کاهش ریسک پذیری و افزایش توان مالی است.
ضمیری یادآور شد :در صورت وقوع هر حادثه طبیعی مانند سیل
و زلزله بخشی از خسارت ها را دولت جبران کرده و بخش دیگر از
طریق بیمه اتکائی این صندوق جبران خواهد شد.
وی درباره تداوم تحریم ها و احتمال ناتوانی این صندوق برای

استفاه از بیمه اتکایی بین المللی گفت :وضعیت تحریم همیشه
اینگونه نخواهد ماند و تغییر خواهد کرد ،همچنین باید توجه داشت
که صندوق بیمه حوادث طبیعی ،طرحی بلند مدت است.
عضوشورایعمومیسندیکایبیمهگرانایرانیادآورشد:باتوجه
به اینکه هدف از راهاندازی این صندوق کمک به زیان دیدگان و مردم
در زمان وقوع حوادث طبیعی است امکان دارد که بیمه اتکایی این
صندوق مانند مسائل مربوط به دارو ،از تحریم ها معاف شود.
ضمیری اضافه کرد :البته اگر تحریمها لغو نشود این صندوق تا
جایی که بتواند خسارت ها را جبران خواهد کرد و بقیه را دولت از
محل منابع عمومی پرداخت می کند .وی تصریح کرد :در صورتی
که حادثه طبیعی بزرگی در کشور رخ ندهد این صندوق می تواند
پس از گذشت یک دوره زمانی مثال  10ساله به حدی توانمند و پر
قدرت شود که نیازی به اخذ حق بیمه از مردم نیز نداشته باشد.
عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران اظهار داشت :این
طرح پیش از این مطرح شده بود اما در اجرا پیشرفتی نداشت ،اما
این بار با توجه به وقوع سیل اخیر در کشور و خسارت های زیادی که
وارد کرد ،شرایط به گونه ای شده که دولت ،مجلس ،بیمه مرکزی و

حتی مردم از راه اندازی این صندوق استقبال می کنند.
* انتظار  16ساله برای راه اندازی صندوق بیمه حوادث
طبیعی
سابقهتاسیسصندوقبیمهبرایحوادثطبیعیبهسالهایدور
بازمی گردد که رئیس کنونی بانک مرکزی درباره آن می گوید :از16
سال پیش تاکنون ،به دنبال تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث
طبیعیبودم.بهگفتههمتیدردورنخستمسؤلیتمدربیمهمرکزی
در سال  82موضوع تشکیل صندوق را بصورت الیحه به دولت وقت
ارائه کردیم الیحه از آن سال در رفت و برگشت بین بیمه ،دولت و
مجلس بود و تالش مسؤالن وقت پس از من در بیمه مرکزی هم به
نتیجهنهایینرسید.
وی یادآور شد :در نهایت در دور دوم مسوولیتم در بیمه مرکزی در
سال  ، 96موضوع تشکیل این صندوق به تصویب مجلس رسید،
اما به خاطر ابهاماتی که شورای نگهبان در مورد بار مالی آن مطرح
کرد ،به دولت اعاده شد .مجلس شورای اسالمی اردیبهشت ماه95
به الیحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی رای مثبت
داده بود.

سیالب ،چالش بزرگ کشور
سعیدجمالی*

 90درصد از  2هزار و  557بالیای طبیعی ثبت شده جهانی بین سالهای 1991
تا  ،2000مرتبط با آب بوده است .این بالیا منجر به مرگ  665هزار تن ،مختل شدن
زندگی میلیونها نفر و از بین رفتن منابع اقتصادی فراوانی شده است.
مطابقآمارتهیهشدهتوسطسازمانمللمتحددرمیانبالیایطبیعی،سیلوطوفان
بیشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد آوردهاند .این امر در کشور ما نیز صادق
است.
در  6دهه گذشته بیش از پنج هزار و  500رخداد سیل در کشور ثبت شده است.
عواملی نظیر رشد جمعیت ،توسعه شهرنشینی ،تغییر ساختار رودهای درونشهری و
از بین رفتن کارکرد طبیعی رود در عبور ایمن سیالب ،ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی
بستر ،تغییر کاربری و افزایش ضریب رواناب ،انسداد مجرای جریان به دلیل احداث
سازههای غیر اصولی و  ....سبب افزایش پیشامد و بزرگی سیالبها شده است .نتایج
پژوهشهای منتشر شده هیات بین المللی تغییر اقلیم ( )IPCCنشان میدهد تغییر
اقلیم بر بزرگی ،طول مدت و تکرار شرایط حدی هیدرولوژیکی (خشکسالی و سیالب)
تأثیر شدید میگذارد و ناگواری آنها را میافزاید.
بررسی سیالبهای چند دهه اخیر کشور نشان میدهد تعداد وقوع سیالبهای
ناگهانی با خسارات جانی و مالی قابل توجه به خصوص در فصل تابستان افزایش
یافته است .مطالعات انجام گرفته روشنگر آن است که با وجود قرار گیری کشور ایران
در منطقهای بیشتر گرم و خشک و وقوع خشکسالیهای طوالنی مدت در آن ،رخداد
سیالب در ایران پدیدهای نادر نیست و ساالنه نزدیک به  40رخداد کوچک و بزرگ سیل
در گوشه و کنار ایران به وقوع میپیوندد .از میان سیالبهای مهم کشور ویژگی برخی
از آنها در ادامه آمده است.
در ماه مه سال  1867مطابق با اردیبهشت  1246شمسی سیالب مهمی بخشی از
تهران را فرا گرفت .از بررسی اسناد برمیآید این پیشآمد ناگوار زیان فراوانی را بر ساکنین
تهران قدیم وارد ساخت 120 .سال پس از آن ،کشته شدن  300تن در سیالب گالبدره
تهران خاطرهای تلخ را برای تهرانیان به یاد گذاشته است.
با عبور پرآبترین رودخانههای کشور مانند کارون ،دز ،کرخه ،زهره و مارون از استان
خوزستان ،این استان در طول تاریخ همواره دستخوش پیامدهای سیالب بوده است.
با استناد به آمار تاریخی میتوان گفت که این منطقه از پتاسیل باالی سیل خیزی
برخوردار است ،به نحوی که از نیمه دوم سده  13تا اوایل سده  14حدود  9مرتبه
سیالبهای مخرب در آن جاری شده است .پیامد برخی از این سیالبها عبارتاند از:
تخریب شوش در زمستان  ،1248طغیان بزرگ کارون و شکست پل بند شوشتر در بهار
 1264و تخریب پل شوشتر در پی  5روز باران شدید سیالب دیماه .1302
سیل  8آبانماه  1394استان ایالم ،بارش حدود  328میلیمتری باران در سه روز
باعث وقوع سیالب شد که بیسابقهترین بارندگی تاریخ ایالم تا زمان حاضر است .بر
اثر این حادثه  8نفر جان باختهاند و بیش از  20هزار واحد مسکونی ،تجاری و آموزشی،
یک هزار دستگاه خودرو شخصی و بخشی از تأسیسات زیربنایی و راههای اصلی و فرعی
استان خسارت دیده است .هزینههای این سیل شش هزار میلیارد ریال تخمین زده
شده است .عرصههای محیطزیستی استان از جمله زیستگاه گوزن ایرانی در این سیل
آسیب جدی دیدند.
سیل  26فروردین  1395غرب و جنوب غرب ایران سه استان خوزستان ،ایالم و
لرستان را دربرگرفت و باعث طغیان رودخانههای دز ،کرخه و کارون در استان خوزستان
شد .پیک دبی ورودی به دریاچه سد دز ناشی از این سیالب  8هزار مترمکعب در ثانیه
بوده است که بعد از رهاسازی باعث خسارتهای فراوان به شهرستان دزفول شد.
سیل 30دی 1395در مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان؛ بارشی به میزان
 164میلیمتر (حجم  6میلیارد مترمکعب) در چهار روز موجب وقوع سیالب و طغیان
رودخانههای فصلی شدند که باعث بسته شدن  15راه اصلی و فرعی در این استان
گردید .حدود  3هزار خانه در مناطق شهری آسیب دیدند و همچنین  3روستا به دلیل
ً
همجواریبارودخانهکامالتخلیهشدند.برآوردهاینخستینحاکیازخسارتیکهزار
و  500میلیارد ریالی به زیرساختهای کشاورزی ،جادهای و ساختمانی در این استان
بوده است.
سیل  25فروردین  1396شمال غرب ایران؛ استانهای آذربایجان شرقی و غربی،
اردبیل ،کردستان و زنجان در این سیالب آسیب دیدند .بر اساس اعالم سازمان
هواشناسی بارش متوسط در حدود 40میلیمتر به مدت حدود یک روز بهوقوع پیوسته
که در  15سال قبل از آن بیسابقه گزارش شده است .تعداد جان باختگان این حادثه
 48نفر اعالم گردید و در آذربایجان شرقی که بیشترین قربانیان از این استان بودند ،یک
روز عزای عمومی اعالم شد .در سه استان آذربایجان غربی ،شرقی و اردبیل بر اساس
آمارهای اعالم شده  4680میلیارد ریال خسارت به حوزه کشاورزی ،باغی ،دامی و
پرورش ماهی وارد شده است.
سیل 19مردادماه 1396شمالایران؛بارشهایشدیدبهمدتیکروزدراستانهای
گلستان ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی و سمنان موجب جاری شدن سیل شد و بر
اثر آن  14نفر جان خود را از دست دادند .سیالبهای فروردین  1398غرب و جنوب
غربی ایران؛ در نخستین روزهای بهار  98برخورد یک جبهه هوای مرطوب مدیترانه با
جبهههای گرم در غرب کشور موجب شد تا بارش سیلآسا در بخش گستردهای از کشور
رخ دهد .براساس تحلیل دادههای ایستگاههای شرکت مدیریت منابع آب ایران ،میزان
حجم ناشی از این بارشها بیش از 90میلیارد مترمکعب برآورد میشود .مجموع حجم
ً
آورد ناشی از در دو سیل حوضههای کرخه ،دز و کارون مجموعا نزدیک به  7.5میلیارد
متر مکعب برآورد میشود .مطالعات مشترک دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و
بازسازی وزارت کشور و برنامه عمران سازمان ملل نشان میدهد سه استان خراسان،
خوزستان و فارس به ترتیب با  4.7 ،5و  2.3رخ داد سیل در هر سال ،جزو سیلخیز
ترین استانهای کشور به حساب میآیند .کشورمان تاکنون از این دست ناگواریها
زیاد به خود دیده است و همیشه توانسته از این چالشها سربلند بیرون آید .خوزستان و
لرستان و گلستان عزیز دوباره سرزنده و با نشاط به ما لبخند خواهند زد .ما به اراده قوی
و نیروی نهفته در دل این خاک کیمیاگونه ایمان داریم.
* کارشناس آب

رییس اتحادیه مشاوران امالک :

افزایش نرخ سود بانکی به نفع بازار مسکن نیست
رییساتحادیهمشاورانامالکبابیاناینکههرچهنرخسودبانکیکاهشپیداکند،به
نفع بازار مسکن است و منجر به ثبات و آرامش در بازار مسکن میشود ،گفت :سایتهای
اینترنتی یکی از عوامل گران فروشی در بازار مسکن هستند و نظارت بر عملکرد این
سایت ها باید افزایش یابد.
مصطفیقلیخسرویدربارهتاثیرتصمیمبانکمرکزیمبنیبرعدمافزایشنرخسود
بانکی در بازار مسکن اظهار داشت :معتقدم هر چه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند ،به
نفع بازار مسکن است و منجر به ثبات و آرامش در بازار مسکن میشود.
وی ادامه داد :افزایش نرخ کارمزد در بخش تسهیالت باعث افزایش قیمت تمام شده
برای مصرف کننده میشود .به این معنا که اگر سود تسهیالت برای خرید مسکن باال
برود همان میزان افزایش نرخ سود به قیمت تمام شده مسکن ،اضافه خواهد شد.
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه سیاستهای بانکی در حوزه نرخ
تسهیالت و سپردهها اثر مستقیم بر بازار مسکن دارد ،گفت :اگر نرخ سود سپردهها کم
یا زیاد شود شاهد تغییرات در نرخ اجاره بها و میزان رهن در بازار مسکن خواهیم بود.
خسروی افزود :افزایش نرخ سود بانکی منجر به رشد اجاره بها خواهد شد .تنها زمانی
افزایشنرخسودبانکیدربخشسپردهمیتواندبهنفعبازار مسکنباشد کهکهبههمان
میزان از نرخ سود در بخش تسهیالت کم شود.
ویدربارهآخرینوضعیتبازارمسکناظهارداشت:باتوجهبهبرنامههایجدیدوزارت
راه و شهرسازی در آینده نزدیک شاهد افزایش عرضه مسکن در بازار خواهیم بود .دولت
برنامه ساخت 400هزار واحد مسکونی جدید و ساخت واحدهای مسکونی امید را در
دستور کار قرار داده و بخشی از این پروژه هم در حال اجرا است.
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه با رونق تولید مسکن 174شغل کلیدی از
رکودخارجمیشوند،ادامهداد:باافزایشعرضهمسکنشاهدجهشقیمتهانخواهیم
بود و احتمال اینکه میزان افزایش قیمت مسکن از شاخص تورم کمتر باشد ،وجود دارد.
سایتهایاینترنتیعاملگرانیمسکنهستند
وی تاکید کرد :در همه جای دنیا با افزایش قیمت یک کاال مردم از خرید آن صرف نظر
میکنند تا تعادل قیمتی دربازار ایجاد شود اما در ایران عکس این اتفاق را شاهد هستیم.
با افزایش قیمت مسکن بسیاری از مردم تصمیم به خرید مسکن گرفتند و همین رفتار
عجوالنه باعث شدت افزایش قیمت مسکن شد.
خسروی با بیان اینکه سایتهای اینترنتی و اپلیکیشنهای خرید مسکن یکی از
عوامل افزایش قیمتها در بازار هستند ،گفت :امکان انتشار آگهی فروش مسکن با
هر قیمتی در این سایتها وجود دارد .ممکن است فردی ملک خود را با یک قیمت
نامتعارف در این سایتها به فروش بگذارد و فردی هم از سر ناآگاهی نسبت به خرید
آن ملک اقدام کند و همین قیمت گذاری مرجع و مالک برای فروش سایر واحدها در
آنمنطقهمیشود.
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه سایتهای اینترنتی یکی از عوامل
گرانفروشی در بازار مسکن هستند ،گفت :نظارت بر عملکرد این سایتها با وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات است اما برای افزایش نظارت بر عملکرد این سایتها
پیشنهادماایناستکهاتحادیههامسئولنظارتبرعملکردسایتهایاینترنتیباشند.
وی در پاسخ به این سوال که برخی از واحدها از طریق مشاوران امالک در سایتهای
اینترنتی آگهی میشوند ،گفت :هیچ مشاوره امالکی قیمت نامتعارفی را برای فروش
ملک ،آگهی نمیکند چراکه میخواهد هر چه زودتر به کمیسیون و کارمزد خود برسد و
هرچه قیمتها نامتعارف باشد ،مدت زمان فروش ملک افزایش مییابد.
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جزئیاتشرطبندیفوتبالیستمشهور

جابجایی  ۱۰میلیارد در یک بازی!

حضور فوتبالیستها و چهرههای سرشناس در شرط بندی نتایج مسابقات موضوع
تازه ای نیست و سالهاست برخی ورزشکاران و حتی مربیان و نزدیکان آنها در این حوزه
فعالیت میکنند اما با ورود جدی تر کمیته اختالف به پرونده یک فوتبالیست مشهور،
جزئیات جدیدتری از این موضوع بدست آمده است.
هر چند کمیته اخالق فدراسیون فوتبال قبل از این نیز به تخلفاتی در این مورد پی
برده و به رد پای فوتبالیست مشهور هم رسیده بود اما برخورد و محروم نکردن او منجر
به تغییر سرنوشت یک تیم در لیگ هجدهم شد تا مسئوالن باشگاه این بار ورود و قبل از
کمیته اخالق با این بازیکن برخورد کنند.
سه پرونده شرط بندی از یک بازیکن
خبرنگار مهر کسب اطالع کرد کمیته اخالق در بررسیهای خود به سه پرونده از یک
بازیکن رسیده که طی آن وی با پیراهن سه تیم مختلف برابر یک تیم خاص طوری عمل

کرده که تیم شهرش به خواسته شرطبندان برسد و مبالغ میلیاردی بین طرفین تقسیم
شود .این بازیکن در سه تیمی که حضور داشته برابر تیم شهرش طوری بازی کرده که
عملکرد او تأثیر زیادی در نتیجه بازی داشته است.
بررسی گلهای خورده تیم شائبه را اثبات کرد
بررسی گلهایی که سه تیم مختلف در دیدار با یک تیم خاص دریافت کرده اند ،شائبه
حضوراینفوتبالیستمشهوردرشرطبندیرابرایمسئوالنکمیتهاخالقاثباتکرده
است .کمیته اخالق البته چند سال پیش به این بازیکن مشکوک شده بود و یکی از
دیدارهای لیگ دسته اول را بررسی کرد اما با وجود شائبههایی که وجود داشت برخورد
قاطعی با این بازیکن صورت نگرفت.
مسئوالن تیم لیگ برتری ورود کردند
بازیکن مشهور زمانی که در یکی از تیمهای لیگ برتری بود و این تیم در کورس

والورده:
مسی توقف ناپذیر است

خامس به بایرن:
تکلیف من را مشخص کنید

سرمربی بارسلونا از فوق ستاره آرژانتینی
تیمشتمجیدکرد.
ارنستو والورده پس از پیروزی  ۰-۳تیمش
مقابل منچستریونایتد در لیگ قهرمانان به
تمجید از لیونل مسی که در این بازی دو بار
گلزنیکردپرداخت.
والورده به نقل از مارکا گفته«:مسی همیشه
در بازی های بزرگ و حساس خودش را نشان
می دهد .او نه تنها در بعضی لحظات تفاوت
را رقم می زند بلکه روی جریان بازی هم اثر
می گذارد .زمانی که مسی در اوج باشد واقعا

توقفناپذیراست.
خوشحالم که با ارائه سبک بازی دلخواه مان توانستیم پیروز شویم .تیم نمایش
کاملی در بازی رفت و برگشت داشت .در دقایق ابتدایی مشکالتی داشتیم اما در
ادامه توانستیم بازی را کنترل کنیم و نمایش خوبی ارائه دهیم».

واکاوی حضور زنان ایرانی و مسلمان با پوشش اسالمی

ورزش زنان؛ زمانی برای غلبه بر یک
جانبه گرایی فرهنگی
واکاویحضورزنانایرانیومسلمانباپوششاسالمیدررقابتهایورزشی،حکایت
از قدرت فراگیر ورزش در همگرایی فرهنگ های مختلف دارد؛ همگرایی که می رود تا
پایانی بر یک جانبه گرایی در تصمیمات جهانی تلقی شود.
خبر اعزام زنان وزنه بردار ایران در تورنمنت های گزینشی المپیک  2020هر چند
شاید در نگاه اول چند اعزام و وزنه زدن در یک رقابت باشد اما این اعزام و تاریخ سازی
زنان ایران برای حضور در گزینشی المپیک می تواند سرآغاز یک دوران ویژه در تاریخ
ورزش های قدرتی این قشر به شمار می رود.
البته برای شروع چنین تاریخ سازی هایی در چهار دهه گذشته زنان ایرانی در عرصه
زور آزمایی باید با چند حریف ورزشی و غیر ورزشی دست به گریبان می شدند؛ حریفانی
کهبرخیازآنانازدلفرهنگسنتیجامعهایرانیبرخاستندوشماریازآناننیزنتیجه
تحمل نگاه غربی و برخی از جوامع به زن و تبلیغاتی شدن پوشش های خاص آنان از
رسانه های گروهی است.
اما راهیبابی به رقابت های ملی و جهانی با حفظ حجاب اسالمی برای زنان ایران کار
راحتی نبود بلکه مشقت های فراوانی داشت .این سختی ها ناشی از وارداتی بودن رشته
های ورزشی و تعریف دیگر فرهنگ ها از نوع پوشش و قوانین این بازی ها بود.
سخت ترین کار دختران ایرانی در این زمینه نخست عبور از نگاه سنتی و در ادامه
حضور با پوشش اسالمی در رقابت های بین المللی بود .ورزشکاران و مسووالن
کشورهایی اسالمی در این زمینه باید نگاه یک سویه و حاکم دیگر کشورها بر رقابت
ها بین المللی را تبدیل به یک نگاه چند جانبه گرا به فرهنگ در ورزش می کردند .در
این شرایط پافشاری ایران و برخی از کشورهای مسلمان بر پوشش اسالمی در میادین
ورزش در نهایت منجر به عقب نشینی از برخی قوانین یک جانبه جهانی در ورزش
شد .لذا غلبه ورزش بر برخی یک سویه نگری ها موجب شد تا نگاه تبلیغاتی به زن
ورزشکار و پوشش وی در سطح جهان دگرگون شود .حضور گسترده زنان ورزشکار
مسلمان و افتخار آفرینی آنان در سطح جهانی و المپیک زمینه را برای پذیرش این
واقعیت فراهم کرد که دوران یک جانبه گرایی در تصمیم گیری ها و محوریت قرار دادن
فرهنگ غربی در تصمیم گیری های ورزشی به پایان رسیده است بلکه با ورود پوش
اسالمی در مسابقات در آغاز دورانی هستیم که دیپلماسی میدان های ورزشی قدرت
غلبه بر تصمیمات کالن جهانی را دارند .البته قدرت ورزش برای عبور از برخی پیش
زمینههایذهنیوقوانیننانوشتهتنهابهتصمیماتجهانییاقوانینمدونفدراسیون
ها منتتهی نمی شود بلکه در داخل نیز افتخار آفرینی زنان در آوردگاه های جهانی و
المپیک ،موجب شد تا تفکر سنتی و برخی از پیش زمینه های فکری در زمینه زنان
تسلیم اراده آهنین این قشر شود .البته غلبه ورزش زنان بر تفکر این قشر ،به معنای
گذر از قوانین شرعی و عرفی حاکم بر ایران نیست بلکه آنچه زن ایرانی در گذر از جوامع
سنتی به آن دست یافت اثبات توانایی و ظرفیت هایی بود که در برخی از مواقع تحت
تاثیر نگاه سنتی به زن ،در حاشیه قرار گرفت .زنان ایرانی در چهار دهه گذشته با گذر از
این موانع سنتی با حفظ حجاب اسالمی و کرامت انسانی زن ،در میادین بین المللی
حاضر شدند و افتخارات بی شماری کسب کردند افتخاراتی که در نهایت به مدال برنز
رقابت های المپیک و تاریخ سازی «کیمیا علیزاده» در سال  2016ختم شد .البته این
افتخار آفرینی ها به تنهایی کسب نشد بلکه بزرگان نظام و مسووالن به صورت مستمر
از افتخار آفرینی زنان ایران در رقابت های جهانی حمایت می کردند .نمونه بارز این
حمایت بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از مدال آوران بازیهای آسیایی
 2018بود که خطاب به بانوان محجبه ورزشکار فرمودند« :ارزش کار شما قابل محاسبه
نیست! شماها در میدان مبارزات ورزشی امسال و در گذشته هم همینجور بوده هویت
ایرانی و اسالمی خودتان را به معنای واقعی کلمه نشان دادید؛ شخصیت اسالمی و
ایرانی ،هم در کارهای شما مردها ،هم در کارهای این خانمها نشان داده شد ».پذیرش
خواسته های زنان ایرانی در عرصه های بین المللی و افتخار آفرینی آنان در تورنمنت
های معتبر نشان دارد که ورزش به ابزاری قدرتمند در دست دختران ایرانی تبدیل شده
و آنان با این ابزار ثابت کردند که ورزش کنشی در تضاد با فرهنگ و سنت ها نیست بلکه
در برخی از مواقع به عنوان یک فرایند عمل خواهد کرد که خود موجب گردهم آمدن
فرهنگ و سنت های متعارض در یک مکان خاص و تبادل آنها می شود.

روزنامهآلمانیبیلدمدعیشدخامسرودریگز،ستارهکلمبیاییبایرنمونیخازمدیران
این باشگاه خواسته تا هر چه سریعتر درباره آینده او تصمیمگیری کنند .روزنامه بیلد
آلمان مدعی شد خامس رودیگز ،ستاره کلمبیایی بایرن مونیخ که به صورت قرضی در
اینتیمبازیمیکندازمدیرانبایرنمونیخخواستهتاسریعترتکلیفاورامشخصکرده
و درباره آیندهاش تصمیمگیری کنند .به گزارش بیلد ،خورخه مندس ،مدیر برنامههای
خامس مدیران ارشد بایرن را تحت فشار گذاشته تا در هفته جاری با او جلسهای برگزار
کرده و برنامههای آتی خود برای ستاره 27ساله کلمبیایی را به او اطالع دهند .خامس
که ملیپوش کلمبیایی است و مورد توجه چندین باشگاه بزرگ اروپایی قرار دارد در حال
حاضر به عنوان بازیکن قرضی در مونیخ حضور دارد .اما بایرن مونیخ در قرارداد انتقال
قرضی او از رئال مادرید بندی گنجانده که به باشگاه آلمانی امکان میدهد در تابستان
پیش رو خامس را با پرداخت 42میلیون یورو به صورت دائمی خریداری کرده و در مونیخ
ماندگار کند .چرا که با وجود گزینهای که بایرن برای دائمی کردن خامس در اختیار
دارد در هفتههای گذشته در مطبوعات آلمانی شایعه شده بود که مدیران بایرن هنوز به
صورت قطعی تصمیم نگرفتهاند که با فعال کردن بند خرید قرارداد قرضی خامس ،او را
با پرداخت 42میلیون یورو به صورت دائمی در اختیار بگیرند.

آگهیحصروراثت{نامحدود}
آقا/خانم بگ زاده برجی کمره فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه 148صادره
ازنورآباد باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم جهان ابراهیمی
فرزندعلیمحمد بهشمارهشناسنامه17صادرهازنورآبادمتولد 1358/06/02درتاریخ
 1397/11/09در شهرستان خرم آباد فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است
به:
 -1بگ زاده برجی کمره فرزند کرمعلی به شماره شناسنامه  148متولد1339
نسبتبامتوفیمادر
 -2دختر بس نجف زاده فیلی فرزند حسین خان به شماره شناسنامه 1151
متولد1358نسبتبامتوفیهمسر
به شماره شناسنامه
فرزند جهان
 -3فاطمه ابراهیمی
4200694069متولد1385نسبتبامتوفیفرزند
 -4حسین ابراهیمی فرزند جهان به شماره شناسنامه 4201088766
متولد1397نسبتبامتوفیفرزند
به شماره شناسنامه 4200474891
 -5فرزانه ابراهیمی فرزند جهان
متولد1378نسبتبامتوفیفرزند
طبق نامه مالیات بر ارث شماره مورخه  / /ارزش ماترک متوفی بیش از سی میلیون
ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در روزنامه های
کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض
داشته یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک ماه{ }30روز پس از
انتشار به شورای شعبه 4حقوقی دلفان تقدیم داردواالمستندا به مواد361و362قانون
امور حسبی گواهی حصروراثت صادروبه اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده
نخواهدشد.
شماره پرونده971184
م الف 31فرهاد گلمحمدی رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دلفان
569
---------------------------------آگهیحصروراثت{نامحدود}
آقا/خانم تقی منتی داود فرزندعلی کاظم به شماره شناسنامه 2صادره ازنورآباد
باتقدیمدادخواستیچنیناشعارداشتهکهشادروانحسن منتیداود فرزندعلیکاظم
به شماره شناسنامه1صادره ازنورآباد متولد 1345/06/29در تاریخ 1398/01/21در
شهرستان خرم آباد فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است به:
صاحب بانو احمدی ده نو فرزند عیسی به شماره شناسنامه متولد1314
-1
نسبتبامتوفیمادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره  584مورخه 1398 / 01/ 21ارزش ماترک متوفی
بیش از سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک
نوبت در روزنامه های کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت
به موضوع اعتراض داشته یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک
ماه{ }30روز پس از انتشار به شورای شعبه  4حقوقی دلفان تقدیم داردواالمستندا به
مواد 361و362قانون امور حسبی گواهی حصروراثت صادروبه اعتراضات خارج ازاین
مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد .شماره پرونده980032
م الف32
فرهاد گلمحمدی رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دلفان 570
---------------------------------آگهیحصروراثت{نامحدود}
آقا/خانم مسلم کوچکیان زلیوا فرزندمحمد قلی به شماره شناسنامه 23صادره
ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم مرضیه کوچکی
زلیوا فرزندعظیم به شماره شناسنامه 327صادره ازدلفان متولد 1326/01/01در
تاریخ  1397/10/13در شهرستان دلفان فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر
است به:
 -1ولی کوچکیان زلیوا فرزند محمد قلی به شماره شناسنامه  486متولد1352
نسبتبامتوفیفرزند
 -2حسین کوچکیان زلیوا فرزند محمد قلی به شماره شناسنامه 485متولد1350
نسبتبامتوفیفرزند
 -3علی نور کوچکیان زلیوا فرزند محمد قلی به شماره شناسنامه 487متولد1354
نسبتبامتوفیفرزند
 -4اعظم کوچکیان زلیوا فرزند محمد قلی به شماره شناسنامه  675متولد1357
نسبتبامتوفیفرزند
 -5مسلم کوچکیان زلیوا فرزند محمد قلی به شماره شناسنامه  23متولد1363
نسبتبامتوفیفرزند
طبق نامه مالیات بر ارث شماره مورخه  / /ارزش ماترک متوفی بیش از سی میلیون
ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در روزنامه های
کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض

مسعوداقبالیمدرسفیفا:

جسم و روح فوتبال ایران بیمار است

قهرمانی قرار داشت ،در بدترین زمان ممکن به سود تیم شهرش اشتباه کرد و همین
امر مسئوالن باشگاه را بر آن داشت تا احتمال حضور وی در شرط بندی و حتی قمار
را بررسی کنند .یکی از مسئوالن این تیم که به کمیته اخالق مراجعه و به جزئیات این
شرط بندی پی برده بود در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد برای آنها حضور این بازیکن
در شرط بندی مسجل شده است.
سرمربی یک تیم از خودش ترسید!
این بازیکن زمانی که در تیم جنوبی کشور بازی میکرد باز هم در دیدار با تیم شهرش
اشتباهاتی را مرتکب شد که نتیجه برخالف جریان بازی به سود همشهریانش تغییر
کرد .پس از این دیدار کمیته اخالق مسئوالن و سرمربی تیم را برای ارائه توضیحات
احضار کرد که سرمربی تیم با ترس راهی کمیته اخالق شد و تصورش این بود که اتهام
تبانی را به خودش وارد خواهند کرد اما زمانی که متوجه شد پرونده در مورد بازیکنش
بودهنفسراحتیکشید!
برادر قمار باز!
ِ
در مورد این فوتبالیست مشهور گفته میشود که خودش به طور مستقیم در شرط
بندی ها حضور ندارد و کارها را از طریق برادرش انجام میدهد .برادر وی عالوه بر
فعالیت در شرط بندی ،یک قمارباز هم هست و در برخی نتایج دیدارهای فوتبال هم
حضور فعالی دارد .این موضوع هم برای کمیته اخالق قطعی و مسجل شده است.
جابجایی ۱۰میلیاردتومان
فعالیت این بازیکن در شرط بندی نتایج یک تیم خاص به امسال مربوط نمیشود و
در چند سال اخیر هم حضور چشمگیری داشته است .با این حال در یکی از دیدارهای
فصلهجدهملیگبرترکهاینبازیکنتأثیرگذاربودوبهنوعیسرنوشتیکتیمراتغییر
داد ،مبلغ میلیاردی جابجا شده است .یکی از نزدیکان این بازیکن عنوان کرده حاصل
درست از آب درآمدن نتیجه این دیدار  ۱۰میلیارد تومان برای این بازیکن بوده است! در
تصویری که از یک سایت شرط بندی منتشر شده بود ،رقم برنده شدن حدود ۸میلیارد
تومان قید شده بود که با رقم خوردن نتیجه درست نصیب این بازیکن شده و باقی مبلغ
هم از طریق دیگری به وی رسیده است.
آیا کمیته اخالق بازهم کوتاه میآید؟
با وجود اینکه تخلف این بازیکن در دو تیم لیگ دسته اولی و لیگ برتری برای کمیته
اخالق مسجل شده بود اما مشخص نیست اعضای این کمیته چگونه به این بازیکن
اجازه داده بودند که در فصل هجدهم لیگ برتر هم پیراهن یکی از تیمهای مطرح را
به تن کند .با این حال به نظر میرسد این بار و پس از محرز شدن حضور این بازیکن
در شرط بندی با سومین تیم ،کمیته اخالق وی را با محرومیت سنگینی مواجه کند.
بررسیهای بیشتر در این زمینه ادامه دارد و برخی مسئوالن تیمها هم به کمیته اخالق
احضار شدهاند تا در مورد رفتار این بازیکن توضیح دهند.

ستاره آژاکس:
قهرمانی؟ چرا که نه

ماتیس دیلیخت ،ستاره آژاکس بعد از پیروزی دیروز این تیم مقابل یوونتوس و راهیابی
به نیمهنهایی چمپیونزلیگ گفت او و همبازیهایش به این موفقیت راضی نشده و رویای
قهرمانی در سر دارند .آژاکس آمستردام دیشب در خانه یوونتوس و در بازی برگشت مرحله
یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق شد کاری بزرگ انجام داده و با حذف غول
ایتالیاییوابرستارهاشرونالدوازچمپیونزلیگبهنیمهنهاییاینرقابتهاراهیابد.اماماتیس
دیلیخت ،ستاره جوان آژاکس که نقش مهمی در رسیدن تیم هلندی به نیمهنهایی لیگ
قهرمانان داشته و شایعات زیادی درباره انتقال قریبالوقوع او به یکی از باشگاههای نامدار
ً
اروپایی مطرح شده است بعد از بازی گفت آژاکسیها صرفا به راهیابی به نیمهنهایی
راضی نبوده و حتی رویای قهرمانی در سر دارند .دیلیخت در این باره گفت ":ما االن
در نیمهنهایی چمپیونزلیگ هستیم و دو تا از بختهای اصلی قهرمانی را حذف کردهایم
پس چرا نباید به فکر قهرمانی در این رقابتها باشیم" .ستاره جوان آژاکس در ادامه گفت":
بازیهای بعدی ما بسیار دشوار خواهد بود ولی ما در این دو بازی ،دو جدال بسیار سخت
را پشت سر گذاشتهایم .البته نمیدانیم در نهایت تا کجا پیش خواهیم رفت ولی این را
ً
میدانیم که صرفا از رسیدن به نیمهنهایی راضی نیستیم .این تیم پتانسیل فوقالعاده
زیادی دارد .ما هنوز جوان هستیم و در هر بازی نسبت به بازی قبل یپشرفت میکنیم".

داشته یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک ماه{}30
روز پس از انتشار به شورای شعبه  4حقوقی دلفان تقدیم داردواالمستندا به مواد
361و362قانون امور حسبی گواهی حصروراثت صادروبه اعتراضات خارج ازاین مواعد
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
م الف 37
فرهاد گلمحمدی رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دلفان 574
---------------------------------آگهیحصروراثت{نامحدود}
آقا/خانم تقی منتی داود فرزند علی کاظم به شماره شناسنامه 2صادره ازنورآباد
باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم صاحب بانو احمدی ده
نو فرزندعیسی به شماره شناسنامه 76صادره ازنورآباد متولد 1314/03/04در تاریخ
 1395/03/07در شهرستان نورآباد فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است به:
 -1تقی منتی داود فرزند علی کاظم به شماره شناسنامه  2متولد 1345نسبت با
متوفیفرزند
 -2اشرف منتی داود فرزند علی کاظم به شماره شناسنامه  1متولد 1335نسبت
بامتوفیفرزند
 -3فاطمه منتی داود فرزند علی کاظم به شماره شناسنامه  378متولد1347
نسبتبامتوفیفرزند
طبق نامه مالیات بر ارث شماره مورخه  / /ارزش ماترک متوفی بیش از سی میلیون
ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در روزنامه های
کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض
داشته یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک ماه{ }30روز پس از
انتشار به شورای شعبه  4حقوقی دلفان تقدیم داردواالمستندا به مواد 361و362قانون
امور حسبی گواهی حصروراثت صادروبه اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده
نخواهدشد.شمارهپرونده980033
م الف33
فرهادگلمحمدیرئیسشعبهچهارمشورایحلاختالفدلفان571
---------------------------------آگهیحصروراثت{نامحدود}
آقا/خانم مسلم کوچکیان زلیوا فرزندمحمد قلی به شماره شناسنامه 486صادره
ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم ولی کوچکیان
زلیوا فرزندمحمد قلی به شماره شناسنامه486صادره ازدلفان متولد1352/04/02
در تاریخ 1397/10/13در شهرستان دلفان فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر
است به:
 -1مرضیه کوچکیان زلیوا فرزند عظیم به شماره شناسنامه 327متولد1326نسبت
با متوفی مادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره مورخه  / /ارزش ماترک متوفی بیش از سی میلیون
ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در روزنامه های
کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض
داشته یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک ماه{ }30روز پس از
انتشار به شورای شعبه  4حقوقی دلفان تقدیم داردواالمستندا به مواد 361و362قانون
امور حسبی گواهی حصروراثت صادروبه اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده
نخواهدشد.
م الف 35
فرهاد گلمحمدی رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دلفان 572
---------------------------------آگهیحصروراثت{نامحدود}
به شماره شناسنامه
آقا/خانم آهوکرمعلی گیالنه فرزندطهماس بگ
باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که
4209113646صادره ازنورآباد
شادروان سکینه کوچکی زلیوا فرزندعظیم به شماره شناسنامه16770صادره ازدلفان
متولد 1358/06/01در تاریخ  1397/08/13در شهرستان دلفان فوت نموده وراث
حین الفوت وی منحصر است به:
به شماره شناسنامه
آهوکرمعلی گیالنه فرزند طهماس بگ
-1
 4209113646متولد 1334نسبت با متوفی مادر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره مورخه  / /ارزش ماترک متوفی بیش از سی میلیون
ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در روزنامه های
کثیر النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض
داشته یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک ماه{ }30روز پس از
انتشار به شورای شعبه  4حقوقی دلفان تقدیم داردواالمستندا به مواد 361و362قانون
امور حسبی گواهی حصروراثت صادروبه اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده
نخواهدشد.
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مدرس فدراسیون بین المللی فوتبال با
تاکید بر اینکه مشکل تیم امید سرمربی
نیست گفت :به المپیکی شدن این تیم
امیدی نیست چون مشکالت فوتبال
آنقدر بزرگ هست که مانع صعود این تیم
شود.
تیم فوتبال امید کشورمان در اولین دور
از مسابقات مقدماتی المپیک ۲۰۲۰
در حالی که از شرایط میزبانی استفاده
میکرد ،بعد از عراق تیم دوم گروه شد تا
به سختی و به عنوان یکی از تیمهای دوم
گروههای هشتگانه به مرحله بعدی این
مسابقات راه یابد .همین موضوع باعث شد تا نظرات مختلفی پیرامون ادامه همکاری
با کرانچار در ادامه این مسیر شکل گیرد .برخی از کارشناسان معتقدند کرانچار بماند
و برخیها هم مخالف ادامه کار با وی هستند .در همین رابطه مسعود اقبالی مدرس
رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در گفت وگویی نقطه نظراتی را بیان داشت.
*عمدهترینمشکالتفوتبالمامدیریتیاست
فوتبال ما به طور کلی فضای سالمی ندارد .جسم و روح فوتبال ما بیمار و مشکالت
زیادی مثل بیماری سرطان سلولهای فوتبال ما را احاطه کرده است .یکی از بزرگترین
و مهمترین مشکالت در این فوتبال ،مشکل مدیریت است .سوءمدیریت در فوتبال
مشکلی دیرینه است که در این  ۴۰-۳۰سال وجود داشته است .مشکالت مدیریتی
هرگز از بین نرفته بلکه از مدیری به مدیری دیگر منتقل شده است .متأسفانه این
مشکالت نه تنها از بین نرفته و حتی ضعیف نشده ،بلکه قویتر هم شده است.
*همهتیمهایملیمشکلدارند
مشکالت ما گریبان همه تیمهای ملی را در همه ردههای سنی گرفته است .شما
میبینید که تیم ملی ما هنوز سرمربی ندارد و در دیگر تیمهای ملی ردههای پایه هم
ً
مربیانی اصلح حضور ندارند .مالک انتخاب مربیان اصال درست نیست .مربیان در
تیمهای پایه میآیند ،نتیجه نمیگیرند و میروند و هیچ مقامی در فدراسیون فوتبال
توضیح نمیدهد که فالن مربی چرا آمد و چرا رفت .تیم امید ایران هم یکی از همین
تیمهاست که در این مشکالت غوطهور است.
*سیاسی کاری در انتخاب مربی
ً
در تیم امید یک مربی کامال کارآمد مثل کرانچار را انتخاب میکنیم ،اما ابزاری که
برای نتیجه گرفتن او باید در اختیارش قرار بدهند وجود ندارد .یکی از مهمترین ابزار هر
سرمربی ،کادر فنی بسیار قوی متشکل از مربیان باتجربه ،بزرگ و میدان دیده میباشد.
دوستان در فدراسیون نیمکت را به کرانچار میسپارند اما با سیاسی کاری دستیارانی
جوان برای او انتخاب میکنند تا نیمکت را بین استقالل و پرسپولیس تقسیم کنند.
*امیدچندانیبهصعودنیست
در حالی که در مرحله گروهی میزبان بودیم ،با چاشنی شانس به مرحله بعدی راه
یافتیم و اگر واقع بین باشیم باید بگوییم به این تیم امید ،برای المپیکی شدن امید
چندانی نیست .این تیم که به نام «امید ایران» در آسیا حضور پیدا میکند توانایی
قرار گرفتن در بین  ۳تیم برتر آسیا و راهیابی به المپیک را ندارد .اغلب بازیکنان این تیم
نمیتوانندپشتوانهخوبیبرایتیمملیبزرگساالنباشند.
*ایراد از کرانچار نیست
حاال زمزمه شده که قرار است کرانچار را برکنار کنند .در حالی که اگر مشکلی هم
هست ،از کرانچار نیست .کرانچار یک مربی حرفهای ،کاربلد و امتحان پس داده است.
اگر قرار باشد کرانچار را برداریم و بزرگترین مربی دنیا را هم جانشین او کنیم ،با این
امکانات و این مشکالت مدیریتی و این همکاری نکردن باشگاهها ،باز هم همین آش
است و همین کاسه.
*باشگاههانمیتوانند
یکی از عمدهترین مشکالتی که به صورت جزئیتر میتوان به آن اشاره کرد این است
که باشگاهها در امر سازندگی و تیمهای پایه عزم جدی ندارند .نتیجه گرایی بالی جان
مدیران در باشگاهها و به خصوص در باشگاههای بزرگ است و این باعث میشود که
نگاهی جدی به تیمهای پایه و سازندگی نداشته باشند .همین موضوع تبدیل به یک
چرخه معیوب میشود که دود آن ابتدا به چشم تیمهای ملی پایه و سپس به چشم
تیمهای باشگاهی و ملی بزرگسال میرود .یعنی فوتبال ما در آینده از این موضوع صدمه
جدی تری خواهد دید.
سرمربیتیمفوتبالجوانانزنان:

مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا پله صعود زنان
جوان ایران است
سرمربی تیم فوتبال جوانان زنان گفت :شانس باالیی برای صعود از مرحله گروهی
مسابقات قهرمانی آسیا داریم .این رقابتها پله صعود ملیپوشان ایران است.
«کتایون خسرویار» اظهار داشت :در گروه  Bمسابقات قهرمانی آسیا با تیمهای کره
جنوبی ،ویتنام و لبنان همگروه هستیم .لبنان تنها حریفی است که اطالعات کمتری
از آن داریم زیرا این تیم لژیونرهای بسیاری دارد که زیر نظر مربیان آلمانی ،انگلیسی و
آمریکاییتربیتشدهاند.
وی ادامه داد :کره جنوبی جزء بهترین تیمهای دنیا است و همواره در جام جهانی
شرکت می کند .اگر در این رقابت ها به پیروزی دست نیابد باز هم یکی از تیم های برتر
جهان محسوب می شود .بازیکنان ویتنام نیز از نظر فیزیولوژیکی بسیار قوی هستند و
تکنیکبهخصوصیدارند.
سرمربی تیم فوتبال جوانان زنان درخصوص شانس صعود این تیم از گروه خویش
گفت :احتمال اینکه نتوانیم از گروه صعود کنیم یک درصد است .این بازی ها برد و
باخت دارد اما همه چیز به ایمان بازیکنان بستگی دارد .به عنوان یک سرمربی به همراه
کادر فنی تمام تالش خود را برای آموزش تکنیک ها به آنها انجام دادیم .از این پس
تصمیم برای برد و باخت با خودشان است.
وی گفت :یک ماه پیش در تورنمنت سوچی در روسیه با سه تیم اروپایی بازی کردیم.
می دانیم که حداقل سطح تیم از نظر اروپایی بد نیست و می توانیم ببریم و مساوی
کنیم .اگر هم ببازیم ،با گلهای بسیار کم بازی را به حریفان واگذار می کنیم .به عنوان
یکمربیکهیکسالبااینبازیکنانکارکردهامبرایماهمیتداردکهببینمرشداعضای
تیم چگونه است .نمی خواهم تیم خود را با آسیا یا اروپا مقایسه کنم اما تا موفقیت تیم
ملی راه زیادی نیست.
سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران خاطرنشان کرد :شرایط جسمانی ملیپوشان بسیا
خوب است و سوم اریبهشت راهی این رقابتها می شویم .باید زودتر به ویتنام برویم تا
بازیکنان با شرایط آب و هوایی این کشور سازگار شوند .اما قانون کنفدراسیون فوتبال
آسیا ( )AFCبرای زنان خوب نیست زیرا ملی پوشان  2روز قبل از مسابقه می رسند و
تنها یک روز استراحت می کنند .در حالی که مردان پنج روز پیش از این رقابت ها در
تایلندحضورمییابند.
تیم فوتبال جوانان زنان ایران در گروه  Bمسابقات قهرمانی آسیا با تیم های کره
جنوبی ،ویتنام و لبنان همگروه است .این مسابقات به میزبانی ویتنام در شهر هانوی
برگزار می شود.
ملی پوشان سوم اردیبهشت راهی این رقابت ها می شوند .مسابقات قهرمانی آسیا از
 6اردیبهشت آغاز خواهد شد.
حمیداستیلی:

هیچ تغییری در تیم امید ایجاد نشده است
مدیر تیم ملی فوتبال امید ایران با
اشاره به آخرین وضعیت این تیم گفت:
هدف فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک
ساختن تیمی قدرتمند است که تاریخ
ساز باشد .در این راستا هیچ تغییری در
وضعیت کادر فنی ایجاد نشده است.
حمید استیلی در خصوص نشست
دیروزباحضوررئیسکمیتهملیالمپیک
و رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت:
جلسه بسیار خوبی در حضور سیدرضا
صالحی و مهدی تاج داشتیم که پیرامون
تیم امید و برنامه های آماده سازی تیم صحبت شد .وی ادامه داد :همه این جمع تنها
یک هدف دارند و آن ساختن تیمی قدرتمند و تاریخ ساز است که بتواند طلسم صعود
نکردنبهالمپیکرابشکند.دراینجلسهبرضرورتحمایتهمهجانبهازتیمتاکیدشد
و امیدواریم این حمایت ها موجب موفقیت تیم امید شود.
مدیرتیمفوتبالامیددرخصوصاخباریکهپیرامونتغییراتکادرفنیاینتیممنتشر
شده اظهار داشت :هیچ تغییری ایجاد نشده و زالتکو کرانچار هم برنامه های خود را برای
آمادهسازیتیمارائهکرد.اینبرنامههاوهمینطورعملکردسرمربیوکادرفنیدرجلسه
کمیته فنی مورد ارزیابی قرار می گیرد که این یک روال همیشگی است.
وی تصریح کرد :کمیته فنی در پایان مسابقات عملکرد تمامی تیم های ملی را مورد
بررسی قرار می دهد و در این خصوص اعالم نظر می کند.
استیلی در پایان گفت :اولین هدف ما این است که زمان را از دست ندهیم .امیدوارم
در پایان لیگ خیلی زود برنامه های آماده سازی خودمان را برای حضور قدرتمندانه در
رقابتهاینهاییمقدماتیالمپیکآغازکنیم.یکیازاقداماتمهمشناساییبازیکنانی
است که در سطوح مختلف حضور دارند و هنوز دیده نشده اند .تالش برای بررسی
وضعیت این بازیکنان هم دنبال می شود تا بهترین نفرات انتخاب شوند.

سیاسی
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نکتـه

فصل تازه ای از همکاری ها و روابط دوستانه تهران و اسالم آباد

عمران خان و سفری
برای تحکیم روابط با ایران

روابط تهران و اسالم آباد بر پایه  70سال حسن همجواری و با وجود برخی چالش
ها و مشکالت،در آستانه فصل تازه ای از همکاری ها و روابطدوستانه قرار گرفته است
و سفر آتی عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران را می توان یک حرکت مهم برای
تحکیم روابط میاندو کشور ارزیابی کرد.
در میان کشورهای همسایه و در طول دهه های گذشته ،کمتر کشوری همچون
جمهوری اسالمی پاکستان روندی کم فراز و نشیب را در روابط با جمهوری اسالمی
ایران پیموده است.
هر چند در شرایط کنونی ،مناسبات خارجی ایران با همسایگانی چون عراق،
افغانستان یا ترکیه در فضایی دوستانه و بر پایه همکاری های دوسویه به پیش می
رود ،اما خاطراتی مانند جنگ تحمیلی ،روی کار آمدن طالبان یا رقابت های شدید
منطقه ای هرگز بر دفتر هفت دهه روابط تهران  -اسالم آباد نقش نبسته و از این رو
پاکستان همواره یکی از کم چالش ترین همسایگان و نزدیک ترین دوستان منطقه
ای ایران بوده است.
از زمان شکل گیری کشور پاکستان در سال  1326و پس از آن ،امضای پیمان
دوستی میاندو کشوردر سال  1328تاکنون ایران و پاکستان روابطی کم فراز و فرود
و دوستانه را به پیش برده اند ،تا جایی که ناظران از ایران به عنوان نزدیک ترین همسایه
پاکستاندر طول هفتدهه گذشته یاد کرده اند.
با توجه به بسترهای تاریخی ،فرهنگی و مذهبی که ایران و پاکستان را به هم
نزدیک ساخته و منافع پرشمار همکاری های دوسویه ،انتظار می رود در سفر آتی
عمران خان به تهران که نمود اراده رهبران دو کشور برای بهبود مناسبات به شمار می
رود ،موانع پیش روی افزایش تعامالت تا حد زیادی برطرف شده و افق های تازه ای
برای گسترش همکاری های تهران و اسالم آباد آشکار شود.
با این حال ،ناظران به چالش های سیاسی ،امنیتی و اقتصادی اشاره دارند که در
طول سال های گذشته بر مناسبات تهران -اسالم آباد سایه افکنده و همکاری های
جمهوری اسالمی ایران و پاکستان را زیر سایه خود قرار داده است.
به نظر می رسد هدف سفر آتی عمران خان نخست وزیر پاکستان به کشورمان
برای بر طرف ساختن این چالش ها و فراهم آوردن زمینه های گسترش همکاری ها
در زمینه های گوناگون انجام می شود.
عمران خان  66ساله رئیس حزب جنبش عدالت (تحریک انصاف) پاکستان به
عنوان حزب حاکم این کشور که قرار است به گفته برخی از منابع  21اردیبهشت
امسال به ایران سفر کند ،با مقام های ارشد جمهوری اسالمی ایران در مورد همکاری
های دوجانبه در زمینه های گوناگون بویژه اقتصادی و امنیتی ،اوضاع افغانستان و
تحوالت جهان اسالم گفت و گو می کند.
* نگاهی به اهداف سفر نخست وزیر پاکستان به ایران
سفر عمران خان ،نخستین سفر نخست وزیر پاکستان به تهران از زمان روی کار
آمدن دولت حزب تحریک انصاف در پاکستان به شمار می رود؛ سفری که از چندماه
گذشته تاکنون بهدالیل گوناگونی همچون بحران گروگانگیری مرزبانان ایرانیدر مرز
مشترکدو کشور و حمله تروریستی به نیروهای سپاه پاسداراندر جاده خاش-زاهدان
به تعویق افتاد.
البته عمران خان،در اواخر اسفندسال گذشته طی تماس تلفنی با حجت االسالم
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان به وی اطمینان داد که پاکستان از
هیچ اقدامی برای مبارزه با عناصر تروریستی در مرزهای مشترک دریغ نکرده و وی
هچمنین به سفر آتی خود به ایران امیدوار است.
در طول ماه های گذشته نیز مقام های ایران و پاکستان رفت و آمدهاییدیپلماتیک
به مقصد پایتخت های یکدیگر صورت داده و رایزنی هایی را با هدف زمینه سازی
گسترش همکاری هایدوجانبه به پیش برده اند.
از جمله این رفت و آمدهای دیپلماتیک ،به سفر «محمد جواد ظریف» وزیر امور
خارجه کشورمان به پاکستان در اوایل شهریورماه سال گذشته به عنوان اولین مقام
عالی رتبه یک کشور که پس از روی کار آمدن دولت عمران خان به پاکستان سفر
کرد ،و گفت و گوهای وی با مقام های عالی پاکستانی در اسالم آباد می توان اشاره کرد.
اواسط اسفندماه گذشته نیز «شیخ رشید احمد» وزیر راه آهن دولت پاکستان ،به
تهران سفر کرد و با برخی از مقام های ایرانی دیدار و گفت و گو کرد تا بسترهای الزم
برای توسعه روابط دوجانبه را فراهم آورد.
* تحکیم روابط برادرانه نیازمند تامین امنیت مرزها
جمهوری اسالمی ایران همواره اعالم کرده است که برای توسعه روابط با کشور
همسایهپاکستانهیچ محدودیتیوجودندارد.ازبخشهایسیاسی،امنیت ،فرهنگی
و اجتماعی گرفته تا تعامالت تجاری و اقتصادی .اما برای این هدف ثبات امنیت در
مرزهای دو کشور ،که بیشترین تجارت در این مسیر انجام می شود ،امیر اجتناب
ناپذیراست.
متاسفانه حوادث ناگوار مرزی که همواره از سوی عناصر ضدانقالب و تروریست
هایی که تحت کنترل برخی از مرتجعین منطقه و استکبار جهانی هستند ،انجام شده
است ،امنیتدر مرزهایدوستی میان ایران و پاکستان را تحت تاثیر قرارداده و فضای
همکاریدوسویه را تحت الشعاع قرارداده است.
درست پنج سال پیش ،نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان نیز در چنین
روزهایی سفر رسمی به ایران انجام داد .تنها چند ماه قبل از این سفر رخدادی
مهم مربوط به مناسبات ایران و پاکستان در صورت گرفت و آن تصویب توافقنامه
همکاری های امنیتی دو کشور در مجلس شورای اسالمی بود؛ موافقتنامه ای
که به باور بسیاری از کارشناسان می تواند بستری مناسب را برای پویا کردن
ظرفیت های همکاری نزدیک تر تهران و اسالم آباد در زمینه هایی چون مبارزه
با تهدیدهای امنیتی ،جرایم سازمان یافته ،قاچاق کاال و مواد مخدر و پایش مرزها
فراهم آورد.
به گزارش رسانه های پاکستانی ،رایزنیدر مورد آینده افغانستان ،افزایش همکاری
های سیاسی و امنیتی ،امضای موافقتنامه های گسترش روابط اقتصادی و تجاری و نیز
تعیین تکلیف طرح خط لوله انتقال گاز ایران به شبه قاره (خط لوله صلح) را مهمترین
اهداف سفر عمران خان به ایران برشمرده اند.
با توجه به روابط نزدیک پاکستان با کشورهای خلیج فارس ،انتظار می رود
اقدام دیپلماتیک برای بهبود مناسبات تهران  -ریاض نیز ماموریتی باشد که برخی
کارشناساس در پیوند با سفر عمران خان به ایران ،به آن اشاره کرده اند.
آنچه مشخص است ،در ماه های گذشته ،تحرکات عناصر تروریستی
در مرزهای مشترک ،مساله ربوده شدن مرزبان ایرانی به دست گروهک
تروریستی «جیش العدل» ،حمله تروریستی به نیروهای سپاه در زاهدان و
در ادامه ،درخواست ایران برای رهایی مرزبانان ایرانی ،مهمترین رخداد در
روابط دو کشور بوده است.
* طرح آی پی؛ کلید نجات پاکستان از بحران انرژی
چالشی دیگر در روابط ایران و پاکستان ،نیمه کاره ماندن طرح خط لوله صلح
موسوم به ( )IPو عمل نکردن پاکستانی ها به تعهدات خود در زمینه تکمیل خط لوله
انتقال گازدر قلمرو این کشور بوده است.
هر چند مقام های اسالم آباد ،مشکالت مالی و موانع برآمده از تحریم های بین
المللی را دلیل اصلی عمل نکردن به تعهدات خود برمی شمرند ،اما کارشناساس با
توجه به حیاتی بودن دستیابی پاکستان به منابع انرژی و به صرفه بودن گاز وارداتی
از ایران ،فشار سال های گذشته کشورهای غربی ،به ویژه آمریکایی ها را دلیل اصلی
سستی اسالم آباد در پیشرفت خط لوله صلح قلمداد کرده اند.
به باور برخی از تحلیلگران ،کاهش تنش های سیاسی میان تهران و واشنگتن می
تواند بر اراده دولتمردان پاکستانی برای جدی بودن در تکمیل طرح خط لوله صلح
تاثیرگذارباشد.
با توجه به آنچه گفته شد ،دولت اسالم آباد به دنبال بهبود روابط با ایران در فضای
تازه تحوالت منطقه ای و بین المللی های خواهد بود تا از مزیت های گسترش
همکاری ها با ایران در دوره پس از چالش های بین المللی برآمده از تحریم ها بهره
جسته و از گرفتاری در دام انزوای منطقه ای فاصله گیرد.
بهبود روابط با همسایه شرقی برای ایران نیز مزیت هایی چون کاهش نسبی نگرانی
ها نسبت به تهدیدها و چالش های امنیتی در مناطق جنوب شرقی کشور ،احتمال
به نتیجه رسیدن خط لوله صادرات گاز به شبه قاره و حتی بهره جویی از بازار مصرف
 220میلیون نفری پاکستان را بهدنبال خواهدداشت.
افزون بر اینکه نزدیکی هر چه بیشتر تهران و اسالم آباد از نظر سیاسی و در
چارچوب سیاست حفظ حسن همجواری با کشورهای همسایه ،موفقیتدیپلماتیک
مهمی برای ایران خواهد بود.
وزارت امورخارجه پاکستان دوشنبه این هفته اعالم کرد« :عمران خان» نخست
وزیر این کشور بهدعوت رسمی اول اردیبهشت ( 21آوریل)در سفریدو روزه و رسمی
به ایران خواهد آمد.
به گزارش ایرنا به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان ،این اولین سفر عمران
خان به ایران از زمان تصدی کرسی نخست وزیری پاکستان محسوب می شود.
در این بیانیه آمده است :نخست وزیر پاکستان قبل از عزیمت به تهران برای
مذاکرات با مقامهای عالی ایران ،توقف کوتاهیدر شهر مشهد خواهدداشت.
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رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

باکمکهمخرابیهایسیلرابهترازگذشتهخواهیمساخت

رئیس جمهور با بیان اینکه سیل اخیر در کشور مشکالت
گسترده ای برای مردم ایجاد کرد و خسارتهای زیادی به زیربناها،
اراضی کشاورزی و منازل مسکونی وارد نمود ،تاکید کرد :مردم
مناطق سیل زده  ،به هیچ وجه نباید نسبت به جبران خسارات
نگرانی داشته باشند چرا که دولت با افتخار در این مسیر تالش
خواهد کرد و با کمک هم ودست بهدست یکدیگر ،خرابیها را بهتر
ازگذشتهخواهیمساخت.
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در
جلسه هیأتدولت گفت :بسیاردشوار است که مردم با از بین رفتن
منازل و وسایل زندگی خود بخواهند مدتی را در چادر و یا خانههای
اقوام زندگی کنند.روحانی افزود :جبران خسارت و تحمل آسیب
دیدن و از بین رفتن لوازم منزل که گاهی حاصل تالش یک عمر
یک خانواده بوده ،بسیار سخت است.رئیس جمهور با بیان اینکه
مردم ایران در درجه اول و دولت پس از آن ،در این امتحان الهی
موفق بودند ،خاطر نشان کرد :ملت ایران باالترین توفیق را در کمک
و یاری یکدیگر داشتند و دولت با همه توان خود در این عرصه
گام نهاد و همه اقشار و بخشها اعم از امداد ،هالل احمر ،اورژانس،
کمیتهامداد،نیروهایمسلحوبسیجبهصحنهآمدند.
روحانی با اشاره به اینکهدر این حادثه علیرغم مشکالت ،برخی
اقدامات و کارهای گذشتهدولت نیز نمایان شد ،افزود :بخش بزرگی
از این سیالب ها از مسیر کانالکشی و زهکشیهایی که به منظور
توسعه کشاورزیدردشت گرگاندردولت یازدهم ودوازدهم انجام
شده بود ،به سمتدریا هدایت شد.
رئیس جمهور ادامه داد :این نشان میدهد که اقدامات عمرانی
و زیربنایی نه در روز عادی ،بلکه در روزهای سخت هم به کشور
کمکمیکند.
روحانی با بیان اینکه با وجود بارندگیهای فراواندر استانهای
آذربایجان غربی و شرقی با مشکل سیل و سیالب مواجه نبودیم،
گفت :این بخاطر آن است که دولت با هدف احیاء دریاچه ارومیه،
 4الی  5سال است که تالش میکند و توانسته  242کیلومتر از
رودخانههای مختلف را الیروبی کند .همچنین سدهایی کهدر این
مناطق آماده آبگیری شده بودند ،توانست 575میلیون متر مکعب
آب را در خود جای دهند.رئیس جمهور افزود :اگر الیروبی صورت
نمیگرفت و آبهایی کهدر پشت سدها قراردارند نیز آزاد میشد،
امروزدر آذربایجان شرقی و غربی هم با سیل مواجه بودیم.
روحانی با بیان اینکه بارها این را گفتهایم که یکی از افتخارات
دولت یازدهم و دوازدهم تالش در راستای احیاء دریاچه ارومیه
است ،گفت :احیاء دریاچه ارومیه به معنای نجات زندگی15 ،
میلیون نفر جمعیت کشور است چرا که اگر این دریاچه خشک
میشد،تماممنطقهشمالغربکشورتحتتأثیرگردوغبارنمکی
قرار میگرفت و همه محصوالت زراعی از بین رفته و زندگی مردم
تحتتأثیرقرارمیگرفت.
رئیس جمهور ادامه داد :افتخار دولت یازدهم این است که در
اولین جلسهدولتدربارهدریاچه ارومیه تصمیمگیری کرد و امروز
شاهد آثار مثبت آن هستیم به گونهای که امسال نسبت به سال
گذشته حدود 1.6دهم به آبدریاچه ارومیه اضافه شده است.
*بارندگیهایاخیربهرغممشکالت،حیاترابهکشور
بازگرداند
روحانیبااشارهبهاینکهبارندگیهایاخیرهرچندکهمشکالتی
را برای زندگی مردم ایجاد کرده و دولت هم برای جبران خسارات
مشکالت فراوانی خواهد داشت ،اما حیات را به کشور بازگردانده
است ،اظهار داشت :مردم در این حادثه بسیار کمکهای فراوانی
کردند اما تعدادی معدود هم بودند که در فضای مجازی به جای
آنکه کمک کنند ،روحیه مردم را تخریب کردند که باید این موارد را
دنبال کرده و کسانی که در این ایام به ملت خدمت کرده و آنهایی
که به مردم به نحوی ظلم کردند را شناسایی و مشخص کنیم.
روحانی با تقدیر از اقداماتدستگاههای اجراییدر این ایام افزود:
برخیازاقداماتیکهتوسطدستگاههایاجراییصورتگرفتهشاید
نظیر آندردنیا وجود نداشته باشد به گونهای کهدر مدت 3هفته از
 4هزار روستایی کهدچار قطع آب شده بودند 3،هزار و 900روستا
به شرایط عادی بازگشته و امروز تنها برای  2.5درصد از روستاها
این مشکل وجود دارد؛ همچنین از  2هزار و  352روستایی که با
قطع برق مواجه شد ،امروز برق 2هزار 333روستا وصل شده است.
رئیس جمهور افزود :اگر این اقدامات را با دیگر کشورهایی که
دچاراینگونهحوادثمیشوند،مقایسهکنیم،میبینیمکهاقدامات
بسیار ویژهای در بخشهای مختلف از جمله جادهسازی و ایجاد

پلهای موقت انجام شده است.
*عدمشیوعبیماریهایواگیردار،درمناطقسیلزده
روحانی با بیان اینکه عدم شیوع بیماریهای واگیردار ،علیرغم
مشکالت بزرگدر مناطق سیلزده یکی از افتخارات کشور بشمار
میرود،گفت:ایننشانمیدهدکهتالشواقداماتبسیارخوبیدر
این راستا از سوی هالل احمر ،اورژانس و مراکز بهداشتی ودرمانی
صورت گرفته و موجب حیرت برخی از مراکز بهداشتی جهان شده
است .رئیس جمهور با قدردانی از رهبر معظم انقالب بخاطر پاسخ
به نامه دولت برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی جهت
جبران خسارتها و نیازی کهدر این بخش وجوددارد ،گفت :مقام
معظم رهبریدردیداری که حضوراً خدمت ایشان بودم ،فرمودند
که معتقدم باید از صندوقدر راستای جبران خسارات مردم کمک
شود .روحانی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر اقدام بسیار خوبی
از سوی معاون اول رئیس جمهور ،وزارت کشور و سایر دستگاهها،
برای برآورد اولیه خسارات در مناطق سیلزده انجام شده است،
اظهار داشت :در مجموع براساس این برآوردها حدود  40هزار
میلیاردتومانخساراتبهبخشهایمختلفواردشدهکهالبتهاین
رقم با بررسیدقیق خسارتهای سیلدر استان خوزستان ممکن
است افزایش پیدا کند .رئیس جمهور ادامه داد :دولت تا آنجا که
ممکنباشدازامکاناتبودجهایخودبرایجبرانخساراتاستفاده
خواهد کرد و گزارش آن را به مقام معظم رهبری ارایه خواهد کرد
و هر میزان که نیاز باشد از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده
میکنیم .روحانی تأکید کرد :مردم باید مطمئن باشند که در حد
توان و امکان خود برای جبران خسارات تالش میکنیم ،کما اینکه
در جلسه امروز دولت مصوبه گذشته در این خصوص را به دلیل
وسعت خسارتها در بخشهای مختلف بویژه کشاورزی اصالح
کردیم.رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم در صحنه تالشهای
دستگاههای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی ،کشور ،نیرو و
جهاد کشاورزی را میبینند ،اظهارداشت :برخی ازدستگاهها مانند
وزارت امور خارجه و وزارت نفت نیز هستند که نقش آنها توانسته
کمک شایانی راداشته باشد کهدر تبلیغات زیاد به چشم نمیآید.
* تاکید بر نقش وزارت خارجه و نفت در تقویت صندوق
توسعهملی
روحانی با بیان اینکه اعتبارات صندوق توسعه ملی به واسطه
تالشها و خدمات وزارت امور خارجه و وزارت نفت حاصل شده
است ،گفت :اگر تالشهای وزارت امور خارجه نبود و از سال 95
تولید و صادرات نفت ،گاز و میعانات کشور ،افزایش پیدا نمیکرد،
امروز اعتبارات چندانیدر صندوق توسعه ملی وجود نداشت.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخش بزرگی از جبران خسارات
ناشی از سیل در توان بودجه دولت قرار ندارد و باید صندوق به
کمک بیاید ،خاطرنشان کرد :صندوق توسعه ملی یعنی وزارت
نفت،کارگرانومهندسانصنعتنفت،دیپلماتهایکشوروبانک
مرکزیوبخشهایمختلفاقتصادیکشور.
روحانی افزود :اگر امروز نفتدر شرایط پیش از توافق هستهای
قرارداشت ،نمیتوانستیم از اعتبارات صندوق چیزیداشته باشیم؛
اینکه تولید نفت کشور بیش از 2برابر شد و توانستیم هم کشور را

اداره کرده و هم بخشی از اعتبارات حاصل از فروش آن را ذخیره
کنیم بخاطر تالشهای انجام شدهدر این حوزه بوده است.
رئیس جمهور با تقدیر از وزارت کشور و تالشهای وزیر کشور
در به عهده گرفتن فرماندهی قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق
سیلزده ،گفت :از امروز بازسازیها و نوسازیها در مناطق سیلزده
زیر نظر این قرارگاه با فرماندهی وزیر کشور ،انجام میشود و همه
دستگاهها،وزارتخانهها،نیروهای مسلح ونیروهای مردمیدستبه
دست هم داده و در این راستا کمک خواهند کرد.روحانی افزود :به
منظوراینکهمشکالتوریشههایسیالباخیربرایجامعهومردم
مشخص شود ،الزم بود هیأت سطح باالی علمی را مسئول بررسی
این موضوع کنیم که این هیأت به ریاست رئیس دانشگاه تهران
تعیین شده و موظف است ظرف  6ماه گزارش ملی را تهیه و برای
اطالعمردمدانشجویانومراکزمختلفمنتشرکند.
* جایگاه هواشناسی کشور از لحاظ سازمانی ارتقاء
می یابد
رئیس جمهور تأکید کرد :باید جایگاه هواشناسی کشور از
لحاظ سازمانی ارتقاء پیدا کند و به سطح باالتری از لحاظ بودجه و
امکاناتبرسد،چراکههواشناسیباپیشبینیهایدقیقمیتوانددر
پیشگیریازوقوعاینگونهحوادثبسیارتاثیرگذارباشد.
روحانی با بیان اینکه باید صنعت بیمه را برای اینگونه حوادث
در آینده توسعه دهیم ،گفت :دولت این موضوع را با جدیت دنبال
کرده و بیمه به گونهای توسعه خواهد یافت که در سالهای آینده
و در چنین حوادثی مشکالت بسیار کمتر بوده و در ادامه باید به
نقطهای برسیم که زمانی که این حوادث بوجود آمد ،مردم هیچ
نگرانی نداشته باشند و به راحتی برای جبران خسارات به بیمه
مراجعهکنند.
رئیس جمهور تأکید کرد :راهحل اساسی در این گونه حوادث
صنعت بیمه است و باید تقویت شده و گسترش یابد.
* حادثه سیل ایران  ،بدترین آزمایش تاریخی برای
هیأتحاکمهآمریکابود
روحانی با بیان اینکه در این حادثه تشت آمریکاییها از بام افتاد
و مردم دیدند آنهایی که مرتب ادعا میکردند با مردم ایران هیچ
مشکلی نداشته و بادولت ایراندچار مشکل هستند ،چگونه عمل
کردند ،گفت :این سیل آزمایش بسیار خوبی برای همگان بود و از
همه دولتهایی که در این حادثه با مردم ایران همدردی کرده و به
کمک و یاریدولت و ملت ایران شتافتند ،تشکر میکنم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه این حادثه بدترین آزمایش
تاریخی برای هیأت حاکمه آمریکا بود ،گفت :سران رژیم آمریکا
ماهیت خود را افشا کردند و در حالی که اگر عاقل بودند باید اعالم
میکردند که به خاطر سیلی که در ایران آمده ،تحریم را برای
یکسالمعلقمیکنیم.آنوقتبودکهمردمشایدباورمیکردندکه
آنها علیه ملت ایران نبوده و زمانی که  25استان ایران دچار حادثه
شده است ،تحریم را لغو کردند.
روحانی ادامه داد :اگر آمریکا چنین کاری میکرد ،معلوم میشد
آنچه راجع به خباثت آمریکا و ضدیت با ملت ایران عنوان میکنیم،
اشتباهاست،اماآمریکاییهادرموضوعسیلنهتنهااعالمکردندکه

کمک نمیکنیم ،بلکه اجازه ندادند حتی مردم کمکهای نقدی
خود را از طریق بانکها برای هالل احمر ایران ارسال کنند و با این
اقدام خباثت ،ضدبشر بودن آمریکا و ماهیت پلید سران این کشور
مشخص شد.رئیس جمهور خاطر نشان کرد :سیل اخیر ،اقدامات و
تالشهای دولت و نیروهای مسلح برای کمک به مردم ،حضور و
یاری مردمدر صحنه و عکسالعمل آمریکا نشانداد که ما باید برای
رفع مشکالت کشور روی پای خود ایستاده و کنار یکدیگر دست به
دست همدهیم تا بتوانیم این خسارت و مشکل را به فرصت تبدیل
کنیم .روحانی با بیان اینکه امروز همه باید برای کمک و جبران
خساراتبهصحنهبیایند،افزود:حداقل 179هزارمنزلمسکونیدر
مناطق مختلف سیلزدهدچار خسارت شده که باید با تالش همه
بخشهابتوانیماینخسارتهاراجبرانکنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکهدر اینگونه حوادث آموزش و پرورش،
آموزش عالی و وزارت ورزش و جوانان باید زمانی که اسکان موقت
مردم بیشتر از یک هفته میشود ،در آن مکان کالسهای درس
را در چادرها و کمپها تشکیل داده و در کنار دانشآموزان و
دانشجویان باشند ،گفت :معلماندلسوز و اساتید میبایستدر روز
سیل و زلزلهدر کناردانشآموزان  ،جوانان و نوجوانان باشند.
روحانی افزود :باید دستورالعملی از سوی  3وزارتخانه آموزش
و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان تهیه و برای
تصویب به دولت پیشنهاد شود که در چنین حوادثی که مردم به
واسطه مشکالت از خانه خود جدا میشود و در محلهای اسکان
موقت و کمپها حضور مییابند در فاصله کوتاه همانطور که
بهداشت و درمان و سایر بخشها در کنار مردم تشکیل میشود
کالسهای درس مدارس و دانشگاهها نیز در این اماکن تشکیل
شود .رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود نیز با تبریک اعیاد
شعبانیه و میالد با سعادت امید سعادت انسانها و آیندهدرخشان
جامعه بشری حضرت مهدی موعود(عج) ،گفت :این سنت بسیار
زیباییدرمیانمسلمانانبویژهشیعیانوایرانیاناستکهروزنیمه
شعبان را به عنوان روز فرج و گشایش برای جامعه انسانی و نماد
امیدبهآیندهمیشناسیم.
روحانی با اشاره به اینکه پیامبر اسالم(ص) مهمترین و باالترین
اعمالامتاسالمراانتظارفرجوگشایشدانست هاست،اظهارداشت:
این بدان معنا است که اساس دین و اعتقادات مردم ،به آرمان
امیدبخشانسانهایعنیفرجوگشایشبازمیگردد.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما هموارهدر انتظار حل معضالت و
رفعمشکالتوفرجهستیم،افزود:ظهورولیعصر(عج)درباالترین
درجه فرج قراردارد وگرنه مؤمن باید هر روز بهدنبال یک گشایش
و فرج بوده و تالش کند تا هر روز از گذشته بهتر باشد.
روحانی ادامه داد :ما باید هر روز در رفتار ،اعمال و کردار خود
عالمتیداشته باشیم که با آن مسیر و سیر انسانها به سوی نجات
باشد .رئیس جمهور با اشاره به اینکه اعتقاد به منجی تنها مختص
بهمسلماناننبودهوهمهادیانالهیمعتقدبهظهورمنجیهستند،
گفت :همه معتقدند که روزی منجی خواهد آمد و بشریت را از
پیچیدهترین مشکالتی که تا آن روز قادر به حل آن نبوده میرهاند
و این اعتقاددر میان مسلمانان با مشخصاتی کهدر قرآن و روایات
ذکر شده ،راسختر ،روشنتر ودقیقتر است.
روحانیتصریحکرد:ماهشعبانبایدبرایهمهما،ماهامید،فرجو
گشایشبرایآیندههمگانباشد.رئیسجمهورهمچنینباتبریک
میالد حضرت علیاکبر(ع) و روز جوان ،گفت :حضرت علیاکبر(ع)
شبیهترین انسانها از لحاظ اخالق ،خلق و خو ،سیره عملی و چهره
ظاهری به پیامبر اسالم(ص) بودند و الگویی تمام و کمال برای نسل
جوان جامعه امروز ما بشمار میرود.
روحانی با تأکید بر اینکه نسل جوان کشور باید بهدنبال پیروی
از منطق پیامبر(ص) جدال احسن و موعظه حسنه باشد ،افزود:
باید تالش کنیم تا اخالق ،سیره و رفتار ما مطابق با رفتار پیامبر
اسالم(ص) باشد ،چرا که پیامبر برای احیاء اخالق مبعوث شد و
ریشه و هدف همه آنچه در اسالم وجود دارد در اخالق است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قرآن باالترین هدف انسان را
یداند ،اظهار داشت :هدف دین این
رسیدن به فالح و شکوفایی م 
است که استعدادها شکوفا شده و بهترین رفتار و اخالقدر جامعه
حکمفرما شود کهدر این راستا باید تالش کنیم تا براساسدستور
قرآنبههمنوعانخودنیکیکنیم.
روحانی اظهار امیدواری کرد که نسل جوان ما بتواند در این
مسیر استعدادهای خود را شکوفا کرده و بتوانیم الگویی برای دیگر
مللجهانباشیم.

معاونحقوقیرئیسجمهور:

موضوعافایتیافنبایدتحتتاثیرخبرهاییومی هقراربگیرد

معـاون حقوقـی رئیسجمهـور گفـت :همـه اعـم از رسـانهها ،دولـت ،مجلس و
مجمع کمک کنند تا فضا را دربار اف ای تی اف کارشناسـی نگه دارند نه سیاسـی.
در چنیـن فضایـی اتفاقـا به نظـر من عاقالنهتـر و منطقیتر تصمیـم گرفته خواهد
شـد .امـا اگـر فضا را بیش از حد سیاسـی کنند و موضوع تحت تاثیـر هر جو و خبر
یومیـهای قـرار بگیرد ،ممکن اسـت تصمیم منفی گرفته شـود.
داسـتان لوایـح مربـوط بـه اف ای تـی اف ماجـرای پر پیچ و خمی شـده اسـت،
آنقـدر پیچیـده کـه سـایه اخبـار و اتفاقات روزمـره نیز بـر آنها سـنگینی می کند.
حواشـی سیاسـی و تفاسـیر آن حواشـی به حدی رسـیده که اصل اف ای تی ای به
فراموشـی سـپرده شـده اسـت .این مسـئله مورد انتقاد لعیا جنیدی معاون حقوقی
رئیـس جمهـور هـم هسـت .او مـی گویـد :در بررسـی لوایـح پالرمو و سـی اف تی
بایـد فضا کارشناسـی باشـد ،نـه آنکه موضـوع تحت تاثیر هـر جو و خبـر یومیهای
قـرار بگیرد.
مشروح گفتگوبا لعیا جنیدی را در ادامه بخوانید.
* سیاست دولت نسبت به  FATFتغییر کرد؟
خیـر .فعلا در سیاسـت دولـت نظری بـرای تغییـر نداریم چون مـا اصال چنین
فرضـی نداشـتیم کـه راجـع به بخشـی از نیروهای مسـلح ما موضوعی گفته شـود
بنابرایـن معتقدیـم ادعاهـای آمریـکا نـه بـر آنها صـدق میکنـد و نه مـورد قبول
دولـت ایـران و نـه دولتهـای دیگـر اسـت .یک کشـوری به طـور یکجانبـه برای
خـودش اعالمـی کـرده کـه از نظـر ما اعتبـاری نـدارد و مبنای عمل هم نیسـت.
* خیلـی از مواضعـی کـه در مجمـع تشـخیص علیـه  FATFاتخـاذ
میشـود ،از جانـب آقـای محسـن رضایی دبیر مجمع تشـخیص اسـت.
شـما به عنـوان نماینـده دولـت در مجمع آیـا جلسـهای دوجانبـه با او
داشـتید کـه ببینید مشـکل چه هسـت؟
باالخـره حق اعالم نظر آزاد اسـت .ایشـان نظرات خودشـان را میگویـد و دولت
هـم نظرهـای خـودش را .در جاهایـی هـم ممکن اسـت اختالف نظر وجود داشـته
باشـد .ما در مورد مسـائل دیگر جلسـه داشـتیم اما در این مورد خاص االن حضور

ذهـن نـدارم کـه جلسـه ای داشـتیم یـا خیـر .مگـر در کمیسـیونها کـه ممکـن
اسـت صحبـت کـرده باشـیم؛ نظـرات مختلفی هسـت و دولـت هم نسـبت به نظر
کارشناسـی خودش جدیـت دارد.
ی مـی گویند بـا توجه به اقـدام آمریـکا علیه سـپاه ،پیگیری
* بعضـ 
 FATFدیگـر بـرای کشـور توجیـه اقتصـادی نـدارد .این قضیـه چقدر
میتوانـد محـل توجه باشـد؟
مبنـای ایـن حـرف را نمیدانم .مـا برای حفظ سیسـتم بانکـداری یعنی همین
مقـدار ارتبـاط باقیمانـدهای کـه درسیسـتم بانکـداری بینالمللـی داریم -بـه ویژه
ارتباطاتـی کـه بـا چین و روسـیه و هند و امثالهم داریـم ،این اقدام مورد نیاز اسـت.
آنهـا ایـن مطلـب را صریحـا به مـا گفتهانـد «در مبـادالت اطالعات ممکن اسـت
جرایمـی حتـی بـرای ما اتفاق بیفتـد و قربانی باشـیم» ،اسـترداد مجرمـان ،انتقال
محکومـان و همچنیـن برای همکارایهای متقابلی کـه در چارچوب مبادالت انجام
میشـود ،نیـاز بـه لوایح مربـوط  FATFهسـت .به هر حـال مـن االن مبنایی برای
منتفی شـدنش نمیبینم.

* یکـی از اعضـای مجمـع در مصاحبـهای اعلام کـرده «بـه تعویق
افتـادن رأی گیـری دربـاره دو الیحه باقیمانـده مربوط بـه  FATFیعنی
پالرمـو و  CFTبـا نظـر دولـت انجام شـد» .آیـا این طور اسـت؟
بـه طـور کلـی ایـن بحـث در مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام مطرح شـد و
اینطور نیسـت یکجانبه تصمیم گرفته شـود .همه حضور داشـتند .این پیشـنهاد
هـم در داخـل مجمع مطرح شـد و پیشـنهاد رسـمی از جانب جایـی نبود.
* یعنی پیشنهاد رسمی دولت نبود؟
خیـر .ایـن پیشـنهاد از جانـب هیچجـا به طور رسـمی نبـود .در انتهای جلسـه
در خـود مجمـع ایـن پیشـنهاد بـه عنوان یکـی از چنـد راهـکار مطرح شـد .همه
بحـث هـم بر سـر ایـن بود کـه تاثیر و تاثـر دو الیحـه {پالرمـو و  }CFTرا نسـبت
بـه همدیگـر بررسـی کنیـم ،وضعیـت تحریمهـا را ببینیـم و تاثیراتی را کـه اینها

میتوانـد بـر تحریمهـا بگـذارد ،مـورد توجه قـرار دهیم.
* این پیشنهاد را شخص خاصی مطرح کرد؟ دولت موافق بود؟
اعضـای مختلـف بحـث کردند .چند راهکار مطرح شـد .یکی از پیشـنهادات هم
ایـن بـود کـه گفتنـد بیشـتر بحـث کنیم تـا حاال کـه الیحـه  CFTهم بـه مجمع
آمـده اسـت ،تاثیـر و تاثر دو الیحـه را ببینیم و بعد هم اثـری که بر وضعیت تحریم
هـا دارنـد ارزیابـی و مشـخص شـود کـه تسـهیالتی را برای مـا ایجاد کند یـا خیر.
بنابراین قرار شـد روی مسـائل بیشـتر بحث کنند .در کل پیشنهاد اصال اختصاصی
نبـوده کـه بگویـم نظر مرجع خاصی اسـت .یکـی از راهکارها بـود .راهکارها را یکی
یکـی بررسـی کردنـد و ایـن راهـکار را به خصوص با توجـه به نیـاز و مالحظات ،به
نظرشـان خوب آمد.
* بـا توجـه به اینکه مهلـت  FATFبـرای تصویب پالرمـو و  CFTآخر
خردادمـاه بـه پایـان میرسـد ،بـه نظر شـما هر چـه تصویـب لوایح به
تعویـق بیفتـد ،نهایتا مجمع تشـخیص مصلحـت نظام بـه تصمیمگیری
منطقیتـر میرسـد یـا طوالنـی شـدن بررسـی هـا احتمـال رد لوایح
مربـوط بـه  FATFرا تقویـت میکند؟
همـه از رسـانهها گرفتـه تـا نماینـدگان دولـت و اعضـای مجمـع تشـیخص
مصلحـت نظـام و نمایندگان مجلس شـورای اسلامی باید کمک کنند تـا فضا را
کارشناسـی نگـه دارنـد نه سیاسـی .باید سـعی کنند بـا همدیگـر همفکری کنند
چـون در چنیـن فضایـی اتفاقا به نظـر من عاقالنهتـر و منطقیتـر تصمیم گرفته
خواهـد شـد .امـا اگـر فضـا را بیـش از حـد سیاسـی کننـد و موضوع تحـت تاثیر
هـر جـو و خبـر یومیهای قـرار بگیـرد ،ممکن اسـت تصمیـم منفی گرفته شـود.
تصمیمگیـری منطقی برای آن بسـتگی به ایـن دارد که تمام افـراد درگیر در این
ماجـرا ،یـک نقشـه را کارشناسـانه بـرای آن بگذارنـد و با تعامـل بهترین تصمیم
را بگیرنـد .اگـر بخواهیـم فضـا را سیاسـی کنیـم تـا هر کسـی به دیگری رسـید،
اتهـام بزنـد ،خیـر خوب نمی شـود اما اگر حالت اول بشـود حتمـا تصمیم بهتری
خواهنـد گرفت.

محمدعلیابطحی:

اصالح طلبی با براندازی در یک خانه جمع نمی شود

محمد علی ابطحی ،سیاستمدار اصالح طلب گفت :باید بدانیم
اتفاق اصالحطلبی با اتفاق براندازی نمیتواند در یک خانه جمع
شود .من اصالح طلبی را در داخل نظام میدانم.
محمدعلی ابطحی ،سیاستمدار اصالح طلب ،شامگاه سه
شنبهدر برنامه زنده تلویزیونی «اختیاریه» با سید مرتضی فاطمی
گفتوگو کرد.وی که پس از سالهادر یک برنامه زنده تلویزیونی
حضور یافته بود ،در این خصوص گفت :اول از همه خودم تعجب
میکنم که اینجا هستم .با اینکه بازنشسته تلویزیون هستم،
اما سالها بود که به اختیار خودم در تلویزیون نیامده بودم!این
روحانی درباره دوران جوانی و سبک زندگی خود گفت :همیشه
سعی کردم تظاهر به چیزی غیر از آنچه هستم ،نکنم.دوره مخفی
زندگی کردن گذشته است و در دوره پسا ارتباطات همه شئون
زندگی انسان تحت تاثیر است .روزی مرزهای فرهنگ روی زمین
بود و ورود و خروج همه چیز را کنترل میکردیم ،اما امروز این
چنین نیست .امروز فضای مجازی تعیین کننده است.ابطحی
ادامهداد :من از جوانی خیلیدوستداشتم روحانی شوم و اکنون

نیز اصال پشیمان نیستم .وضع پدرم از لحاظ مالی خوب بود و
از طبقه روحانیون اصیل مشهدی بود که از قبل و بعد از انقالب
از حاکمیت جدا بودند .اما نسل ما نسلی بود که انقالبی شدند.
البته پدر من هم رگههایی از روشنفکری دینی داشتند اما من
بیشتر در این زمینه ها شاگردی افرادی مثل شهید هاشمی نژاد
و مقام معظم رهبری را کردم.این سیاستمدار در پاسخ به این
سوال که شما جایی گفته اید روحانی «جینگولی» هستید ،گفت:
من هیچگاه چنین چیزی نگفتم .این برداشت یک خبرنگار بود
که پرسید و من هم هیچ وقت نفهمیدم منظورش چیست .البته
من نزدیکیام به فرهنگ و هنر به دوران جوانی باز میگردد و در
سالهای جنگ ،مدیر رادیو بودم .رادیو جبهه ،رادیو قرآن و رادیو
دریا در دوره مدیریت من راه اندازی شد و همواره سعی داشتم
با شرایط آن زمان فضای بازتر و راحتتری را فراهم کنم.ابطحی
درخصوص نامه تبریکش به حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی
برای انتصاب در ریاست قوه قضائیه و وجود تناقض رفتاریاش
با رئیسی در دوره انتخابات ریاست جمهوری ،گفت :این تضاد

نیست .حوزه ها را باید از هم جدا کنیم .من از حضور ایشان در
سمت رئیس قوه قضائیه با روحیه و تجربهای که از وی سراغ
دارم خرسندم .بعد از انتخابات ریاست جمهوری نیز در نامه ای
که به ایشان زدم از اجماع اصولگرایان حول ایشان ابراز خرسندی
کردم .چون معتقدم اصولگرا و اصالح طلبدو بال پیشرفت کشور
هستند و تقویت هویتی این دو جناح برای کشور مفید است.
البته نقدهایی هم به ایشانداشتم .همینطور به قالیباف .معتقد
بودم تندی ادبیات انتخابات توسط قالیباف ایجاد شد و غلط بود.
این فعال اصالح طلب افزود :باید سعی کنیم جریانات کشور را به
دور از جناحبندیها و واقعبینانه ببینیم .مثال در مبارزه با فساد
یکی از بحرانهای اصلی این است که هرکس دوست دارد با
فساد در جناح رقیب مبارزه کند! در حالیکه مساله باید مبارزه
با اصل فساد باشد؛ فارغ از کدام جناح! ابطحی درخصوص علت
حضورش بدون لباس روحانیت در مجامع هنری نظیر تئاتر و
سینما گفت :در برخی جاهای تناسبی وجود دارد که به زعم
من باید رعایت کرد .تناسب تقدیر در یک سالن کنسرت شاید

کف زدن باشد اما در یک امامزاده صلوات فرستادن .حضور من
در این مجامع برای خودنمایی نیست و میروم که تئاتر ببینم.
بزرگان نیز حاالتی دارند که ممکن است در آن لباس روحانیت
بر تن نکنند.این سیاستمداردرخصوص تروریست خواندن سپاه
پاسداران توسط آمریکا بیان داشت :روزی که ترامپ و آمریکایی
هادر رفتاری غیر عرف سپاه پاسداران را گروهی تروریست عنوان
کردند خیلی از سیاستمداران ما که ممکن است نقدها و گلههایی
نیز به از سپاه داشته اند ،لباس سپاه بر تن کردند .این نشان
میدهد همه نقدها داخلی است .شاید کسی پیش بینی چنین
همبستگی نمیکر د اما در آینده نیز همینطور است.ابطحی در
ادامه با اشاره به خاستگاه اصالحطلبان اظهار داشت :باید بدانیم
اتفاق اصالحطلبی با اتفاق براندازی نمیتواند در یک خانه جمع
شود .اصالحطلبی اگر نتوانسته آن اصالحات را انجامدهد شاید به
دلیل برخی فشارهای عمدتا از سوی جریانهای قدرت حاکمیت
بوده اما هرگز نمیتوان تصور کرد به دنبال براندازی است حتی اگر
با بحران روبرو شود .من اصالح طلبی را در داخل نظام میدانم.
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اخبــار

مدیرکلهماهنگیونظارتبرخدماتشهریشهرداریقمخبرداد

کاریکاتور

همسبتگیاجتماعیمردمدرسیلاخیرستودنیاست

آماده باش ۳هزار نیروی خدماتی
شهرداریقمدرایامنیمهشعبان

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم گفت :سه
هزارنفرازپرسنلخدماتشهری،ترافیکی،ستادیوفضایسبزشهرداری
به همراه  ۲۹۰خودروی شهرداری قم در ایام نیمه شعبان در آماده باش
خواهندبود.
سید محسن میرهادی ظهردیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه
استان قم با اشاره به فعالیت ستاد تسهیالت زائرین شهرداری قم اظهار کرد:
این ستاد  ۱۰کمیته تخصصی دارد که ریاست آن بر عهده شهردار قم و
جانشین او معاونت خدمات شهری شهرداری است ،مدیرکل هماهنگی و
نظارت بر خدمات شهری دبیر ستاد است.وی ادامه داد :شهرداری قم هشت
ستاد در پیرامون مسجد مقدس جمکران در ایام نیمه شعبان دارد و اداره
این ستادهابرعهدهشهرداریهای مناطقهشتگانهاست ،شهرداریپنج
پایگاه اطالع رسانی همدر این ایام راه اندازی میکند.مدیرکل هماهنگی و
نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم افزود ۱۶ :پارکینگ و پارک سوار
برایایامنیمهشعباندرپیرامونمسجدمقدسجمکرانبهمساحت۲۰۰
هکتار ایجاد شده است و ظرفیت این پارکینگها چهار هزار اتوبوس و ۴۵
هزارخودرواست.میرهادیمسیرهایدسترسیبهمسجدمقدسجمکران
را پنج مسیر دانست و تصریح کرد :این مسیرها از جاده قدیم اصفهان به قم،
جاده سلفچگان به قم ،بزرگراه جعفریه به قم ،آزادراه تهران به قم و اتوبان
کاشان به قم هستند.وی ادامه داد :سه هزار نفر از پرسنل خدمات شهری،
ترافیکی ،ستادی و فضای سبز شهرداری قم به همراه  ۲۹۰خودروی
شهرداریدرایامنیمهشعباندرآمادهباشخواهندبود.مدیرکلهماهنگی
و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم افزود ۱۳۸ :ایستگاه صلواتی
تاکنونمجوزفعالیتدرایامنیمهشعباندربلوارپیامبراعظم(ص)راگرفتند
تا به زائران خدمت رسانی کنند.میرهادی با اشاره به وضعیت امکانات شهر
قم اظهار کرد :هزار و  ۴۶۸سرویس بهداشتیدر سطح بوستانها و معابر
شهرداری وجود دارند.وی ادامه داد :برنامه ریزی کردیم که دو هزار و ۵۰۰
تاکسی زائران و شهروندان قمی را به مسجد مقدس جمکراندر ایام نیمه
شعبانانتقالبدهند.
مدیرکلهماهنگیونظارتبرخدماتشهریشهرداریقمخاطرنشان
کرد :در صورت مساعد بودن آب و هوا ،امکان نصب چادر در پنج بوستان
شهر قم برای زائراندر ایام نیمه شعبان وجود خواهدداشت.
معاون شهردار قم :

مسیرهایمنتهیبهبلوارپیامبر
اعظم(ص)درنیمهشعبانبستهمیشود

معاون شهردار قم امسال برنامه پیادهروی نیمه شعبان در مسیرهای
کندرووتندروبلوارپیامبراعظم(ص)انجاممیشودبههمینعلتمسیرهای
منتهی به بلوار از پیش از صبح روز شنبه هفته آینده به مدت  ۲۴ساعت
بستهمیشود
امیر سامع در نشست ستاد تسهیالت زائرین که در سالن محراب
شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت برگزار شد ،با اشاره به اینکه
شهرداری قم مردمی ماندن جشنهای نیمه شعبان را با رویکردهای
حمایتی دنبال میکند ،اظهار داشت :فضاسازی شهری با استفاده از
پرچمهای رنگی اجرا خواهد شد و در اطراف مسجد مقدس جمکران و
حرم مطهر نیز اقدامات زیباسازی را ویژهتر مورد توجه قرار خواهیم داد.وی
با بیان اینکه  ۲۰۰هکتار پارکینگ در اطراف مسجد مقدس جمکران در
حال آمادهسازی است ،اضافه کرد :اختصاص بودجههای ملی و استانی برای
ایجاد پارکینگهایدائمیدر اطراف مسجد مقدس جمکران باید بهعنوان
یک ضرورت مهم مورد توجه قرار گیرد.معاون خدمات شهری شهرداری
قم از آمادهسازی  ۱۷پارکینگ با ظرفیت  ۴۰هزار خودرو شخصی و چهار
هزار اتوبوس ویژه نیمه شعبان یاد کرد و گفت :نقشههای مناسبی توسط
روابط عمومی شهرداری تهیه شده که در اختیار زائران نیمه شعبان قرار
خواهدگرفتتابدوناینکهواردترافیکشهرشوندبتواننددرپارکینگهای
مسجد حضور یابند.وی یادآور شد :امسال برنامه پیادهروی نیمه شعبان در
مسیرهای کندرو و تندرو بلوار پیامبر اعظم(ص) انجام میشود به همین
علت مسیرهای منتهی به بلوار از صبح روز شنبه هفته آینده به مدت ۲۴
ساعتبستهمیشود.
شهردار قم مطرح کرد

تکمیلپارکهزارهکتاریقم
در سه سال آینده

شهردار قم با اشاره به ایجاد پارک هزار هکتاری از پشتدانشگاه مفید تا
نزدیکی مسجد مقدس جمکران گفت :این پارک بزرگ شهری بعد از سه
الی چهار سال به اتمام میرسد که میتواند تحولهای مطلوبی رادر شهر
قم بهدنبالداشته باشد.
دکترسیدمرتضی سقائیاننژاددردیدارباآیتاللهسیدمحمدسعیدی
تولیت آستان مقدس کریمه اهلبیت(س) کهدر سالن محراب شبستان
امام خمینی(ره) حرم مطهر انجام شد ،با بیان اینکه بودجه سال گذشته
شهرداری قم دو هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان بوده است ،اظهار داشت :اینکه
نزدیک به  ۹۶درصد از این بودجه محقق شده است نشان میدهد که
شهرداری بر اساس برنامه مطلوبی حرکت کرده است .وی اضافه کرد:
یکی از بحرانهای شهرداری قم موضوع حملونقل بود که در راستای رفع
این بحران و نوسازی ناوگان حملونقل شهری قراردادهای مختلف برای
دریافت اتوبوسهای جدید نوشته که تاکنون برخی از این دستگاهها نیز
تحویل گرفتهشده است.شهردار قم از تالشهای انجامشده برای ایجاد۱۳
پل عابر پیاده مکانیزهدر شهر قم یادکرد و گفت :آسفالت معابر یکیدیگر
از اولویتهای موردتوجه شهرداری قم بوده که سال  ۹۷نیز این اقدام به
شیوه مطلوب انجامشده است.وی با اشاره به ایجاد پارک هزار هکتاری از
پشت دانشگاه مفید تا نزدیکی مسجد مقدس جمکران مطرح کرد :این
پارک بزرگ شهری بعد از سه الی چهار سال به اتمام میرسد که میتواند
تحولهای مطلوبی رادر شهر قم بهدنبالداشته باشد.
علیرضااقبالیاناعالمکرد

آمادگیشهرداریمنطقه 5قمبرای
استقبالاززائرینایامنیمهشعبان

شهردار منطقه پنج قم از آمادگی شهرداری این منطقه برای استقبال از
زائرین ایام نیمه شعبان خبرداد.
علیرضا اقبالیان با بیان اینکه یکی از افتخارات شهر مقدس قم این است
که بزرگترین پایگاه شیعیان اثنی عشری و مهمترین نماد انتظاردر قرن
حاضر در جمکران بنا شده است اظهار کرد :مسجد مقدس جمکران هر
سال میزبان میلیونها عاشق منتظر از سراسر ایران و جهان است.
ویبااشارهبهآمادگیکاملپرسنلستادیوخدماتیشهرداریمنطقه
پنج به منظور خدمت رسانی مطلوب به عاشقان حضرت بقیه الله(عج)،در
خصوص لزوم افزایش کیفیت خدمات رسانی به زائرین و مسافریندر ایام
شعبانیه گفت :ستاد خدمات رسانی در درب شماره یک مسجد مقدس
جمکران از سوی شهرداری منطقه پنج تشکیل شده است.
شهردار منطقه ۵به نصب راهنمای مسیر ،کاشت گلهای فصلی ،رنگ
آمیزی جداول و مبلمان شهری ،شستشوی معابر ،بهسازی و بازکاشت
فضاهای سبز ،تراش ،ترمیم ،لکه گیری و روکش آسفالت معابر منطقه،
آذین بندی و نصب پارچههای الوان ،آماده سازی سرویسهای بهداشتی،
پیشبینیاستقرارمخازنآبشرب،استقرارایستگاههایشارژتلفنهمراه،
خط کشی معابر ،آماده سازی و مازوت پاشی و تسطیح پارکسوارها ،اصالح
معابردسترسی و آماده باش کلیه نیروی انسانی و تجهیزاتی به عنواندیگر
اقدامات انجام شدهدر آستانه نیمه شعبان اشاره کرد.
اقبالیان با تاکید بر اینکه بهبود خدمات ارائه شدهدر حوزههای عمرانی،
خدماتی ،ترافیکی و اطالع رسانی از ویژگیهای اعیاد شعبانیه امسال در
سطحمنطقهاستخاطرنشانکرد:ماآمادگیداریمباتمامتوانبهاستقبال
میالد با سعادت امام زمان(عج) برویم و با برنامه ریزیهای انجام شده به امید
خدا امسال با کمترین مشکالت ترافیکی روبرو خواهیم بود .

نامحـرمانه

عمر البشیر به زندان منتقل شد
انتقال عمر البشیر به زندان ،بازداشت رهبران حزب کنگره ملی وابسته به البشیر و سفر یک
هیات عالی رتبه مصری به سودان از جمله رویدادهای تازه سودان به شمار می رود .دو منبع مطلع
از خانواد البشیر اعالم کردند که رئیس جمهور برکنار شده شامگاه سه شنبه به زندان کوبر در
پایتخت منتقل شده است.منابع مطلع در سودان به خبرگزاری رویترز گفتند که البشیر از زمان
برکناری توسط ارتش در  11آوریل ،تحت مراقبت شدید در مقر ریاست جمهوری قرار داشت.این
در حالی است که یک منبع آگاه نزدیک البشیر پیشتر گفته بود که وی در خانه ای در خارطوم
پایتخت این کشور تحت حفاظت نیروهای امنیتی قراردارد.پایگاه خبری 'بوابه االهرام' گزارشداد
که یک هیات بلند پایه مصری عازم سودان شده تا ضمن اطالع یافتن از تحوالت جاری و شتاب
زده در سودان ،حمایت کامل قاهره را از همه گزینه های مردم سودان اعالم کند.مقامات سودانی
اعالم کردند که ابراهیم احمد عمر رئیس سابق پارلمان سودان به محض بازگشت از دوحه پایتخت
قطر بازداشت شد.روزنامه سودانی 'التیار' نیز گزارش داد که رهبران حزب کنگره ملی وابسته به
عمر البشیر بازداشت و به زندان کوبر در خرطوم منتقل شدند.
علی دایی :قوه قضاییه به ورزش ورود کند
سرمربی سایپا با اشاره به برخی ناهنجاریها در فوتبال ایران از نهادهای اطالعاتی و قضایی
خواست که به فوتبال ورود کنند .علی دایی گفت :ما همیشه هیچ وقت نشده به آقای برانکو
توهینی انجام بدهیم و ایشان را زیر سوال ببریم .او کار بزرگی انجام داد و در دو سال پرسپولیس
را به قهرمانی رساند .امسال هم از مدعیان قهرمانی است اما بعد از بازی تیم ما برابر پرسپولیس از
مصاحبه گرفته میشود و موجب میشود تا چنین حواشی به وجود آید .محمد دایی مگر دروغ
گفته که یک بازیکن پرسپولیس اندازه کل تیم من هزینهاش است؟ میتوانیم این را ثابت کنیم.
این هم ایرادی ندارد هر تیمی پول داشته باشد هزینه میکند .خیلی وقت است که بازی تیمهایی
که طرفدار ندارند و پول ندارند ،جلوی تیمهایی که طرفدار و پول دارند نابرابری به حساب میآید
اما من به بازیکنان و کادر فنیام افتخار میکنم که چنین بازیهایی را انجام میدهیم .من تقاضا
دارم که کمیته اخالق و قوه قضائیه ،وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه به ورزش ما ورود
کند و از من هم شروع کنند که پولهایی که به حساب من و نزدیکان من ریخته میشود از کجا
ریخته میشود.

امیدبهزادی

آیتالله نوری همدانی در دیدار شهردار قم:

مرجع تقلید شیعیان گفت :باید فاصله
طبقاتی بین نقاط مختلف شهر قم از بین
برود و بحث پایین شهر و باال شهر در این
شهرنباشد.
آیتالله حسین نوری همدانیدردیدار
شهردار قم با اشاره به اهمیت خدمت به
مردم اظهار کرد :در اسالم خدمت به مردم
دارای ثواب زیادی است و به این مساله
در روایات تاکید شده است.وی ادامه داد:
مدیریت یک شهر دارای اهمیت زیادی
است و باید در شهر قم به عنوان تجلی
گاه انقالب اسالمی ،ظاهر ساختمانها
به خصوص در پیرامون حرم حضرت
معصومه(س) دارای مزایای خاصی باشد.
مرجعتقلیدشیعیانافزود:شهرقمنسبت
به گذشته تفاوتهای زیادی پیدا کرده
است ،مدیر موفق در شهر کسی است
که به گونه ای شهر را مدیریت کند مردم
دچار مشکل نشوند.آیتالله نوری همدانی
دشمنی کینه توزان را با کشورمان زیاد
دانست و تصریح کرد :آنها اگر ببیند که
کشوریدربرابرسلطهگرانمقاومتکنند،
ناراحت میشوند.وی ادامه داد :همیشه
باید استکبارستیز باشیم ،نه اینکه تسلیم
مستکبران بشویم.مرجع تقلید شیعیان
افزود :براساس نامه امام علی(ع) به مالک
اشتر مدیر بیش از آنکه به فکر گرفتن
مالیات باشد ،باید به عمران و آبادانی توجه

فاصله طبقاتی در قم از بین برود

کند.عدم خسارت به شهر قمدر سیالب را
نتیجه اقدامات مدیران این شهر دانست و
تصریح کرد :باید فاصله طبقاتی بین نقاط
مختلف این شهر از بین برود و بحث پایین
شهر و باال شهردر شهر قم نباشد.
*  ۱۰۴دستگاه اتوبوس جدید
خریداری شده تا نیمه نخست سال
فعالمیشوند
شهردار قم نیزدر ایندیدار گفت۱۰۴:
دستگاه اتوبوس جدید خریداری شده تا
نیمهنخستسالفعالمیشوند.
سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره
به تمهیدات شهرداری قم برای مقابله با
سیالباظهارکرد:باالیروبیانهارتوانستیم
که چالشها در این زمینه را در شهر
قم مدیریت کنیم ،همچنین در منطقه

پردیسان نیز نقاط حادثه خیز را شناسایی
کردیم و توانستیم که سیل بندها را ایجاد
کنیم .سقائیان نژاد شهر قم را مهیای
استقبالاززائراندرایامنیمهشعباندانست
و تصریح کرد :شهرداری  ۱۰کمیته کاری
برای ایام نیمه شعبان تشکیل داده است،
 ۱۵۰موکبوایستگاهصلواتیبرایاستقرار
در شهر قم در این ایام مجوز گرفتند .وی
ادامه داد:حدود  ۲۴۰هکتار پارکینگ در
اطراف مسجد مقدس جمکران به صورت
موقتبرایایامنیمهشعبانایجادمیشود،
دائمیشدناینپارکینگهانیازمندکمک
دستگاههایملیواستانیاست.
شهردار قم افزود :هزار و  ۵۰۰سرویس
بهداشتی در مناطق مختلف شهر قم از
جملهاطرافمسجدمقدسجمکرانایجاد

استاندار قم تاکید کرد

شده است.سقائیان نژاد سرویس حمل و
نقل عمومی به مسجد مقدس جمکراندر
ایام نیمه شعبان را رایگاندانست و تصریح
کرد :شهروندان قمی با این ناوگان و بدون
استفاده از خودروی شخصی به مسجد
مقدس جمکران بروند.وی ادامه داد :بودجه
شهرداری قم در سال  ۹۷حدود  ۲هزار و
 ۲۰۰میلیارد تومان بود که ۹۶درصد از آن
محقق شد ،در حالی که این رقم در برخی
از کالنشهرها به۶۰درصد نرسید.
شهردار قم افزود :در روزهای پایانی
سال  ۹۷قرارداد برای خرید  ۱۰۴دستگاه
اتوبوس جدید توسط شهرداری امضا شد
و قیمت فروش هر اتوبوس به یک میلیارد
و  ۶۰۰میلیارد تومان رسید ۴۰ ،دستگاه
اتوبوس پیش از پایان سال  ۹۷وارد شهر
قم شد۱۲،دستگاه اتوبوس تا پیش از پایان
ماه جاری تحویل شهرداری قم میشود و
تحویلبقیهاتوبوسهاتاسهماهآیندهاست.
سقائیان نژاد توسعه فضای سبز را
سیاست شهرداری قم دانست و تصریح
کرد :بوستان هزار هکتاری پس از بهره
برداری کامل میتواند به بهترین تفرجگاه
برای مردم شهر قم تبدیل میشود.
وی خاطرنشان کرد :بودجه شهرداری
قم طی چهار سال گذشته از  ۸۰۰میلیارد
تومان به دو هزار و  ۳۰۰میلیارد تومان
رسید.

سن مدیریتی در قم کاهش می یابد

استاندار قم با تاکید بر استفاده ازظرفیت جوانان دراداره امور استان،گفت:جوانان
مستعد و توانمند فرصت و نعمت هستند و بنده سن مدیریتی را در این استان کاهش
خواهمداد.
سرمست روز چهارشنبهدر نشست صمیمی با جوانان استان قم ،با بیان این که 22.5
درصد جمعیت این استان جوان است ،افزود :مسئوالن پا به سن گذاشته خطرپذیری
کمتری دارند ،در حالی که جوانان با صراحت ،صداقت و شفافیت باالیی تصمیم گیری
می کنند و بیش از آن که به فکر خود باشند ،به فکر جامعه هستند.
وی تاکید کرد :جوانان انگیزه باالیی برای خدمت به جامعهدارند و تا جایی که قوانین
اداری اجازه دهد ،از جوانان در پست های مختلف استفاده خواهد شد.
وی با تاکید بر مشورت با جوانان برای حل آسیب های اجتماعی ،ادامه داد :جوانان
ناظر عمل من هستند و می تواننددرصد تحقق صحبت هایم را بررسی نمایند.سرمست
بیان این که باید لیستی از جوانان نخبه در بانک اطالعاتی استان تهیه شود ،با طرح
پرسشی خطاب به جوانان ،گفت :به این سئوال من پاسخدهید که اگر جای من بودید چه
برنامه اجرایی و ایده ای برای توسعه استان در پیش می گرفتید؟ پیشنهادات شما برای
مدیران اجرایی غنیمت است.وی با اشاره به این که شورای مشورتی جوانان تشکیل شود،

گفت :این شورا متشکل از جوانان  ،نخبگان و کارآفرینان در حوزه های مختلف و هدف
این باشد که در جلسه ها پیشنهادهای کاربردی برای استان استخراج شود.
وی با اشاره به این که بیانیه گام دوم به عنوان نقشه راه نظام مهم است ،اضافه کرد :از
جوانان انتظار می رود به هفت محوری کهدر این بیانیه مطرح شده است ،جدی تر عمل
نمایند و نقطه نظرات و پیشنهادهایی که برای عملیاتی شدن این هفت محور ارائهدهند.
ستاندار قمدرادامه بیان کرد :اگر سرمایه های فکری را به خوبیدریابیم و بهره بگیریم،
می توانیمدر جذب سرمایه های اقتصادی نیز موفق باشیم.
ویخاطرنشانکرد:مهاجرتنخبگانآسیبفکریبرایکشوراستوبرایجلوگیری
از آن ،وظیفهداریم آنان را شناسایی نماییم و توجه کافی به مسائل آن هاداشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به افزایش طالق در جامعه ،گفت :ناآشنا بودن زوجین و نبود کانال
ارتباطی سالم و مطمئن برای رسیدن به تفاهم قبل از ازدواج باعث افزایش طالق شده
است کهدر این راستادانشگاه قم کانال تسهیل گری ازدواج را پیشنهادداده و این طرح را
عملیاتی نموده است.سرمست افزود:دراین طرح فضایی برای افرادی که تفاهم دارند ،برای
آشنایی بیشتر خانواده ها فراهم و بررسی های روانشناختی و حقوقی انجام می شود؛ اگر
طرح قابل تسری به جامعهدانشگاهی و جوانان باشد ،می توانیم تقویت و حمایت نماییم.

مدیرکل حوزه استاندار قم دربازدید از روزنامه ایمان:

مدیرکل حوزه استاندار قم با تاکید
برایکهنقدبایدمنصفانه وهمراهباراهکار
باشد گفت :نقدهای بدون حساب و کتاب
و غیرمنصفانه باعث یاس و ناامیدی مردم
می شود.
محمدرضاگروسیعصرروزسهشنبه
در بازدید از روزنامه ایمان در نشستی
صمیمانه با هیات تحریریه این روزنامه
اظهاراشت  :رسانه ها در انتقاد کردن باید
شرط انصاف وآرامش روانی جامعه را در
نظربگیرند.
وی با تقدیر و تشکر از روزنامه روزنامه
ایمان در انتشار منصفانه و بدون غرض
ورزی اخبار و رویدادهای استان گفت:
رسانه ها با تضارب آرا اقدام به نقد سازنده
کنند که در آن راهکاری نیز ارائه شود تا
جامعه رادچار یاس و ناامیدی نکند.
ویتاکیدکرد:هجومنقدهاییکطرفه
در جامعه باعث ایجاد سرخوردگی و
ناامیدی می شود و این اقدام چیزی جز
آبدر آسیابدشمن ریختن نیست.
گروسی تاکید کرد :باید حرمت قلم
حفظ شود و امانتداری اصل نخست در
کار رسانه است به طوری که که اگردولت
همسو با گرایشات سیاسی آن رسانه بر

نقد باید منصفانه وهمراه با راهکار باشد

سرکار بود و نبود شرط انصاف را رعایت
کرده و با امانتداری اقدام به انتشار اخبار
نماید  .وی با اشاره به پرهیز از سیاسی
کردن همه مجموعه ها و وزارتخانه ها
گفت :نباید همه مجموعه ها رادر کشور
سیاسی کرد و با بررسی در کشورهای
توسعه یافته بعضی از نهاد و مجموعه ها
با تغییر دولتها و احزاب چه دموکرات و
چه جمهوری خواه تغییر نمی کنند
چراکهاینهامجموعههایخدماتدهنده
هستند.وی تصریح کرد :ولی متاسفانه ما
همه چیز را حتی وزارتخانه آموزشی را نیز
سیاسی کرده ایم که چنین رویه ای برای

جامعهسماست.
این مقام مسئول ادامه داد :حتی
در برخی کشورها چون امارات نیز این
مساله تفکیک شده است اگه بین این
مسائل تمیز قائل شویم به توسعه پایدار
دست خواهیم یافت .گروسی در ادامه
افزود :رسانه ها نیز باید این امور را از هم
تمیز دهند و اگر در یک دوره مدیران با
گرایشاتسیاسیمختلفبرسرکارآمدند
باید شرط انصاف را رعایت کرده و نقاط
ضعف و قوت آنهادر کنار همدیده شود.
وی اضافه کرد :شرط بر مدیریت
توانمند است و باید مدیران شاخص

و توانمند به کار گرفته شوند و باید
شایستگیوشاخصهادرانتخابمدیران
دیده شود.وی در بخش دیگر سخنان
خودتصریح کرد  :وقتی وزرا و مسئولین
در سفرهای کاری خود به قم می آیند
ظرفیتی برای این استان ایجاد می شود
که با برنامه ریزی می توان از این ظرفیت
بهرهمندیبهتریبرایاستانفراهمکرد.
گروسی اضافه کرد :قم نیازمند توجه
بیشتر مسئولین است و وقتی وزیر و یا
مسئولی به قم بیاید اگر درست برنامه
ریزی شود کلی انتفاع و اعتبار برای استان
رقمخواهدزد.حسینعبداللهینیزدراین
دیدار با تاکید برضرورت حمایت بیشتر
دولت از رسانه ها ی مکتوب گفت :با توجه
به مشکالت کاغذ باید تعرفه هایدولتی
برایرسانههایفعالودارایانتشارمنظم
لحاظ شود.وی در ادامه به اهمیت رسانه
هادر آگاهی بخشی به مدیران ،مسئولین
و جامعه اشاره کرد وافزود :روابط عمومی
در این زمینه نقش حلقه واسط را ایفا می
کندوبایدبابررسیو مطالعههمهروزنامه
ها ،مطالب مهم و حائز اهمیت روز را به
اطالع مسئولین باالدستی به ویژه در
حوزهاستانداریبرسانند.

معاون خدمات زائرین مسجد جمکران خبر داد؛

طبخ و توزیع ۷۵۰هزار پرس غذای گرم در ایام نیمهشعبان

معاون خدمات زائرین مسجد جمکران گفت :همزمان با نیمه شعبان ۴هزار نفر خادم
در بلوار پیامبر اعظم(ص) خدمت رسانی خواهند کرد و  ۷۵۰هزار پرس غذای گرم میان
مردم توزیع خواهد شد.ابراهیم صدوقی اظهار کرد :در بلوار پیامبر اعظم (ص) و محیط
پیرامونی مسجد تا کنون  ۱۲۸ایستگاه صلواتی مجوز حضور گرفتند ۸۰ ،ایستگاه از قم
و  ۴۸ایستگاه غیر قمی ،اعم از استانهایدیگر و چند مورد همدر حوزه بینالملل مثل
جامعه المصطفی العالمیه ایستگاههای فرهنگی خدماتی را برپا خواهند کرد.وی گفت:
ایام نیمه شعبان یک ایام ویژه است و هر اتفاقی که میافتد در قم یک ویترینی است
که میتواند فعالیتهای فرهنگی را به کل کشور اشاعه دهد ،برای همین اعالم کردیم
عزیزانی که قصد همکاری در این ایام را دارند با لباس محلی خودشان خدمت کنند
حتی طالب تا جشن نیمه شعبان را کشوری و حتی فرا کشوری ببینیم.معاون خدمات
زائرین مسجد جمکران درباره تمهیدات حمل و نقلی نیمه شعبان گفت :دو پارکینگ

مسجد مقدس جمکران بنا به دالیلی قابلاستفاده نیست ،شهرداری قم یک فضای ۲۰۰
هکتاری را با امکانات خوب برای نیمه شعبان آماده کرده است ،از هم استانیهای عزیز
تقاضا میکنم که برای مراسم نیمه شعبان از وسایل نقلیه عمومی که به صورت رایگان
در اختیارشان قرار میگیرد استفاده کنند تا میزبان خوبی برای مهمانان استانهایدیگر
باشیم.وی با بیان اینکه از  ۲۰فروردین دهه مهدویت با خطبه خوانی در مسجد مقدس
جمکران آغاز به کار کرده است ،گفت :بالغ بر  ۸۰برنامه در دهه مهدویت در مسجد
مقدس جمکران اجرا میشود ،اجتماع بزرگ جوانان عاشورایی ،همایش هیئت و انتظار،
جشنهای شوق حضور با حضور هیئت رزمندگان اسالم استانهای زنجان ،قم تهران،
اصفهان و همدان ،همایش تجلیل از پیر غالمان مهدوی ،جشن بزرگ سفیران آفتاب،
نرجسانه ویژه خواهران،همایشپیوند فیروزهایدر راستای سبک زندگی اسالمی مهدوی
از برنامههای مهم ایندهه خواهد بود.

انهدام  ۲۰تیم گروهکهای تکفیری در کردستان
مدیرکل اطالعات استان کردستان با اعالم کرد که در طول سال گذشته با ضربه به  ۲۰تیم
وابسته به گروهکهای تکفیری به ویژه داعش ،بالغ بر  ۱۰۰نفر از عوامل عملیاتی ،پیشتیبانی
مورد رصد و اقدام اطالعاتی قرار گرفته و هر گونه عملیات تروریستی و ایذایی آنها در نطفه خفه
شد.وی به مسئله منهدم کردن اقدامات تروریستی در پوشش یکی از احزاب اشاره کرد و افزود :با
دستگیری اعضا و مرتبطین مشخص شد که آنها از سوی گروهک تروریستی پژاک مورد حمایت
قرار میگرفته و متاسفانه ترور و به شهادت رساندن راننده آمبوالنس در شهرستان کامیاران نیز با
هدایت آنها ،توسط تیمهای گروهک تروریستی پژاک صورت گرفته بود.وی افزود :هم اکنون افراد
وابسته به این حزب به صورت کامل شناسایی و دستگیر و پرونده آنها در دستگاه ذقضایی در
حال پیگیری میباشد.وی به شناسایی و انهدام بالغ بر  ۵هسته وابسته به گروهکهای تروریستی
ضد انقالب اشاره کرد و افزود :ما در سال  ۱۳۹۷با همکاری مردم موفق شدیم از پیوستندهها نفر
از جوانان استان به گروهکهای تروریستی جلوگیری کنیم.
زمانبرگزاری کنکورتغییر نمیکند
معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر این که برنامهای برای تغییر زمان برگزاری کنکور ۹۸
نداریم گفت :این آزمون در زمان اعالم شده برگزار خواهد شد.دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ضمن
اعالم این مطلب اظهار کرد :برنامهای برای تعویق زمان برگزاری آزمون سراسری  ۹۸در وزارت
علوم وجود ندارد گفت :این آزمون در موعد مقرر برگزار خواهد شد.وی در ادامه تاکید کرد :موضوع
تعویق زمان برگزاری کنکور  ۹۸در شورای سنجش و پذیرش مطرح نیست و همان طور که عنوان
شد زمان برگزاری این آزمون تغییر نمیکند.
سرلشکر باقری در شبکههای اجتماعی صفحهای ندارد
همان گونه که بارها تاکید شده است ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلحدر هیچ یک از شبکههای
اجتماعی و فضای مجازی صفحهای ندارد .در پی انتشار خبر بسته شدن صفحات منتسب به
فرماندهان ارشد نظامی از جمله سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
توسط اینستاگرام ،مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در اطالعیهای
اعالم کرد :همان گونه که بارها تاکید شده است ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در هیچ یک از
شبکههای اجتماعی و فضای مجازی صفحهای ندارد.
حناچی :در سیل اخیر غافلگیر شدیم
شهردار تهران به تدوین گزارش ملی سیل تهران توسط دولت و به غافلگیری در سیل اخیر
در برخی استان ها اشاره کرد و گفت :تهیه گزارش ملی در دنیا مرسوم است و میتواند درسهای
بزرگی به ما دهد .پیروز حناچی اظهار داشت :این پروژهها برای شرایط خاص و برای بهتر شدن
حال تهران بسیار موثر است.وی ادامه داد :ما اگر با تهدیداتی مواجع هستیم باید آن را شناسایی
ن را داشته باشیم .شهردار تهران با اشاره به سیل اخیر و
کنیم و آمادگی الزم برای مقابله با آ 
به خصوص سیل در شیراز گفت :متاسفانه ما در سیل اخیر به عالئم توجه نکردیم و به همین
دلیل غافلگیر شدیم.وی ادامه داد :در سیل اخیر مکانهای تازه ساخته شده دچار آبگرفتگی و
مکانهایی کهدر قدیم ساخته شده استدچار آبگرفتگی نشد و این نشان میدهد که ما توجهی
به معماری گذشته نداریم.شهردار تهران با بیان اینکه تمامی رودخانههای تهران قبل از فصل
زمستان و قبل از عید الیروبی شد ،گفت :در زمان بارشها به تمامی مناطق حالت آماده باش
داده شد.

اخبــار
فرماندارقم:

برنامهجامعپیشگیریازاعتیاددرقمتدوینمیشود

فرماندارقمازتدوینبرنامهجامعبرایپیشگیریوریشهکنیاعتیاددرقمدرسهسالآیندهخبرداد.
مرتضی حیدری صبحدیروزدر جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهدر سالن جلسات
فرمانداری برگزار شد ،اظهارداشت :برای ترک اعتیاد باید از ظرفیت آموزههایدینی استفاده بیشتری
شود چراکه ریشه اعتیاد در باورها و رفتارهای اشتباه است.
وی افزود :قم در مسئله ترک اعتیاد باید به الگویی در کشور تبدیل شود ،از ظرفیت نهادهای مدنی
مختلف در مسئله کنترل و ترک اعتیاد باید استفاده شود ،اعتیاد و برخی مسائل مربوط به حجاب از
چالشهای مهم قمدر مسائل فرهنگی است.حیدری با تأکید بر برنامه استاندر کاهش و ریشهکنی
مسئله اعتیاد گفت:در سالهای اخیر شهدای بسیاریدرراه مبارزه با مواد مخدر تقدیم نظام شده است،
ازآنجاییکهتعدادافرادمعتاددرقمقابلتوجهنیستمیتوانبسترهایحلاینمعضلاجتماعیراازقم
آغازکرد.فرماندارقمباتأکیدبرضعفعمومیکشوردرمسئلهپیشگیریازاعتیادعنوانکرد:درمبحث
مقابله و مبارزه وضعیت عمومی کشور قابلقبول است امادر مبحث پیشگیری ودرمان ضعفهایی
جدیوجوددارد.حیدریتأکیدکرد:درمسئلهپیشگیریتمامدستگاههایفرهنگیاستانمسئولیت
مستقیم دارند ،برنامههای آموزشوپرورش باید برنامههای خود را در زمینه پیشگیری تدوین کند،
آموزشوپرورشآسیبپذیرترینبخشاستاندرمسئلهاعتیاداست.ویعدمفرهنگسازیوآگاهسازی
جامعه از خطرات اعتیاد را مهمترین عامل گرایش به اعتیاد دانست و اضافه کرد :حقیقت این است که
عاملاصلیاعتیادبهبیکاریبرنمیگردد،ریشهتمامناهنجاریاجتماعیماننداعتیادازعدمپیشگیری
نشأت میگیرد.فرماندار قم گفت :برنامه جامع پیشگیری از مواد مخدر در قم تدوین میشود ،تمام
دستگاههایاستاندرمسئلهموادمخدروظیفهداشتهوملزمهستندتادرمسئلهپیشگیریبرنامههای
خود را تادو هفتهدیگر به استان ارائهدهند.حیدری ابراز کرد :تعداد کمپهای ترک اعتیاددر قم 9مرکز
بوده که قابلیت کنترل و مدیریت آن را فراهم کرده است ،بهزیستی باید مدیریت و کنترل این مراکز
را بهصورت کام ً
ال استاندارد ازنظر منابع انسانی و زیرساختیدنبال کند .وی با تأکید بر ضرورت برنامه
محوریدرمسئلهپیشگیریازاعتیاد تصریحکرد:اگرپیشگیری،نظارتودرمانبرمواد مخدرواعتیاد
طبق یک برنامه جامعدر مدت سه سال بهصورت منسجمدنبال شود امید میروددر عرض این مدت،
ریشهاعتیاددرقمخشکاندهشود.فرماندارقمادامهداد:درمسئلهسیلوبارندگیهایاخیرباجدیتیکه
دراقداماتبوداینبحرانبهنحوشایستهایکنترلشددرحالیکهخطراعتیادازسیلبسیارخطرناکتر
و خانمانسوزتر بوده و الزم است تا مسئوالن نیز نسبت به آن حساسیتهای الزم راداشته باشند.
مدیرکلغلهوخدماتبازرگانیقمخبرداد:

پیشبینیخریدتضمینی 18هزارتنگندمدرقم

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم گفت :تعهد استان ،خرید تضمینی  24هزار و  500تن گندم
است ولی با توجه به محدودیت های کشاورزی قم  ،پیش بینی می شود امسال حدود  18هزار تن
گندمخریداریشود.
بهزاد رادمنش روز چهارشنبه درکارگروه خرید تضمینی گندم و کلزار دراستانداری قم افزود:سال
گذشته17هزار و 840تن گندم و 2هزار و 401تندانه روغنی کلزا از کشاورزان استان خریداری شده
است.وی ادامه داد :قیمت تضمینی هر کیلوگرم گندم از  13هزار ریال در سال  97به  17هزار ریال و
قیمت تضمینی هر کیلوگرم کلزا از  28هزار و  665ریال به  34هزار و  398ریال در سال  98افزایش
یافته است.رادمنش ادامه داد :برداشت و خرید تضمینی گندم در استان از پنجم خرداد ماه و کلزا از25
اردیبهشتماهآغازمیشودکهدراینزمینههماهنگیهاییمیانتمامدستگاههایمرتبطانجامشده
است.وی با بیان اینکه سیلوهای قم 110هزار تن ظرفیت دارد ولی میزان پیش خرید گندم حدود20
هزار تن است ،افزود :میزان تولید گندم در قم تنها جوابگوی حدود یک ماه استان است که بخش عمده
ای از آن در طول سال از استان های دیگر تامین می شود.
ویباتاکیدبراینکهضوابطخریدوقراردادهایخریدتضمینیبهصورتکشوریتنظیمشدهاست
گفت :امکان تغییر قراردادهای خرید تضمینی در استان ها وجود ندارد و این خریدها بر اساس قراردادها
ودستورالعملهایواحدابالغیازمرکزصورتمیگیرد.رادمنشبابیاناینکهتولیدگندموکلزانسبت
به حجم کل تولیدات کشور بسیار ناچیز است ادامهداد :قم از نظر حجم تولید کشاورزیدر مقایسه با
استانهایی مانندخوزستانو لرستانحجمبسیارکمیاستولیبایدرقمپیشبینی شدهدولتبرای
خرید تضمینی گندم و کلزادر این استان محقق شود.وی برخی مشکالت کنونی را ناشی از تصمیم
گیری های غلط در مرکز و ابالغ آن به استان ها دانست و گفت :اگر فاصله قیمت میان آرد و گندم
افزایش یابد ،این موضوع به طور قطع منجر به وقوع تخلفاتدر این زمینه شده و چالش هایی رادر این
زمینه ایجاد می کند.رادمنش تاکید کرد :با توجه به نقش گندم و آرد در استقالل کشور ،خروج گندم و
آرد از کشور به طور کلی ممنوع شده است.

