علیرضامحجوب:

سخنگوی وزارت امور خارجه:

آمریکابزرگترینناقض
حقوق بشر ملت ایران است

روزنامهصبحایران
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سخنگویوزارتامورخارجهگفت:دولتآمریکابزرگترینناقض
گسترده حقوق بشر ملت ایران بوده و با تحمیل تحریم های غیر
قانونی یکجانبه فرامرزی ،از هیچ اقدامی در نقض حقوق اتباع ایرانی
کوتاهینکردهاست.بهرامقاسمیدرواکنشبهگزارشساالنهوزارت
امورخارجهآمریکادرخصوصوضعیتحقوقبشردردیگرکشورها،
افزود :آمریکا در حالی با انتشار گزارش ساالنه حقوق بشری ،انگشت
اتهامرابهسویوضعیتحقوقبشرسایرکشورها...

رویکردمجمع،شوراینگهبان
دوم را تداعی میکند

نماینده تهـران با بیان اینکـه رویکرد «نفی»مجمع تشـخیص
مصلحـت نظـام کـه شـورای نگهبـان دوم را در ذهـن تداعـی
میکند،گفـت :یـادم نمیآیـد در دوره ریاسـت مرحـوم هاشـمی
رفسـنجانی با چنین مشـکلی روبهرو شـده باشـیم.دعوا بر سـر
اصـل  ۱۱۲قانون اساسـی اسـت؛ همـان اصلی که مشـخص کرده
اسـت وظیفه مجمع تشـخیص مصلحت نظام حل اختلاف میان
شـورای نگهبـان و مجلـس اسـت اما بـه نظر میرسـد ...
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رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

حذف دالر در مبادالت
منطقهایوجهانیایران

رئیس کل بانک مرکزی از شکلگیری تحول در ترکیب کاالها و خدمات صادراتی و مقاصد تجاری ایران خبر داد و
گفت :حذف دالر در مبادالت منطقهای و جهانی ایران با دیگر کشورها یکی از نتایج مهم راهبرد جدید تجاری ایران است.
عبدالناصر همتی که رئیسجمهور کشورمان را در سفر به عراق همراهی کرده بود ،در بازگشت از عراق با اشاره به توافقات
انجام گرفته با مسئوالن عراقی تاکید کرد :با روندی که در روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق میبینم و آنچه با سایر
همسایگان نظیر ترکیه ،آذربایجان ،افغانستان و … در حال شکلگیری است ،میتوانم خبر از شکلگیری یک تحول در
ترکیبکاالهاوخدماتصادراتیومقاصدتجاریایرانبدهم...
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ازگالیه های درون حزبی تا اعالم برخی ادعاهای ثابت نشده

همایش احزاب؛ از حاشیه تا متن
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وزیر جوان پرچم دار«شفافسازی»« ،گزارش به مردم» و «حقالناس»

پشتپردهچالشصداوسیما
باآذریجهرمیچیست؟

همه چیز از نظرسنجی مردمی درباره برنامههای
تلویزیونی شروع شد؛ جایی که ناگهان آرای مسابقه
«برنده باش» با اجرای محمدرضا گلزار به شکلی
غیرمنطقیافزایشیافتوزمزمههای«تقلب»باالگرفت.
«برنده باش» در حال رقابت با «نود» بود.در پی این اتفاق،
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات که دست به

توییت است ،بالفاصله دو تصویر منتشر کرد و با هشتگ
«گزارش به مردم» نوشت« :تصاویر زیر ،گویای بخشی
از اتفاقاتی است که در نظرسنجی انتخاب محبوبترین
برنامه سال صداوسیما رخ داده است .گزارش بررسی
تکمیلیدرحالنهاییشدناست.نتایجبرایرسیدگیبه
صداوسیما و پلیس فتا ارسال خواهد شد» و ...
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یکعضوکمیسیونامنیتملیمجلسمطرحکرد

وصول  ۴میلیارد دالر از طلب ایران در سفر روحانی به عراق
2

«تروریسماسالمهراسیمتوقفشود»

واکنشجهانبهتیراندازیهایمرگباردرنیوزیلند

2

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

لزوم بسیج حداکثری
نیروها در مقابل تهاجم
حداکثریدشمنان
* نباید مخالفان نظر خود را
به همراهی با دشمنان منتسب کرد
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در دیدار وزیر صنعت ،معدن و تجارت مطرح شد

تاکید مراجع بر رونق
تولید و حل معضل اختالس

وزیرصنعت،معدنوتجارتدرقم:

حضرات آیات صافی گلپایگانی ،مکارم شیرازی ،نوری همدانی و علوی گرگانی از مراجع تقلید
و آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور روز پنجشنبه در دیدار با رضا رحمانی وزیر
صنعت ،معدن و تجارت بر تالش دولت برای رونق تولید و جلوگیری از اختالس در جامعه تاکید
کردند.آیت الله صافی گلپایگانی در دیدار وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،اختالس ها و دزدی ها
را از تهدیدات اقتصادی کشور دانست و گفت :در هر کشوری دزد و چپاول گر و مختلس وجود
دارد اما مدیران کشور باید سیستم های مالی و بانکی را به طوری دقیق و شفاف تنظیم کنند که
راه دزدی از اموال بیت المال وجود نداشته باشد.وی مشکالت تولید را از دیگر تهدیدات کشور
نام برد و یادآور شد :اخالل در تولید موجب فشارآمدن به مردم می شود و این اختالل در تولید
موجب فشار اقتصادی به مردم می شود که باید همه مسیرهای تولید و اشتغال هموار شود...
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بازارسوغاتشهرهایمذهبی
نیازمندساماندهیاست

وزیرصنعت ،معدن و تجارت گفت 85:درصد بازار سوغات شهرهای مذهبی در اختیار کاالهای
خارجی است که طرح ساماندهی این بازار و بسترسازی برای صادرات اقدام سوغاتی در دستور کار
قراردارد.ویباتاکیدبراستفادهازظرفیتحوزهعلمیهدرزمینهفرهنگسازیگفت:نیازمندافزایش
ارتباطاتبامدیران،علماوصاحبنظرانحوزهعلمیهدرزمینهفرهنگسازیدرحوزهتولید،اشتغال
و حمایت از کاالی ایرانی هستیم .رحمانی ادامه داد :هرگونه تولید محتوا و فرهنگ سازی در زمینه
حمایتازکاالیایرانیوارتقایفرهنگکارتوسطحوزهعلمیهموردحمایتوزارتصمتقرارمی
گیرد .وی با بیان اینکه شرایط موجود با وجود همه مشکالت ،ظرفیت هایی نیز برای کشور ایجاد
کرده است گفت :فرصتی طالیی برای رونق تولید پوشاک و لوازم خانگی در کشور فراهم شده و
توجه به این صنایع به عنوان یک اولویت در سال 98در دستور کار جدی وزارت صمت است...
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آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای(نوبتاول)

شهـرداریقـم

در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژههای استانی ذیل را با مشخصات و شرایط کلی زیر را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irبرگزار نماید.

شرایط:
کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکتهاازطریقدرگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مناقصهگرانمحترممیتوانندازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتنسبتبهخریداسنادمناقصهاقدامنمایند.
 نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه های فوق یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های ذیل قابل ارائه میباشد:-1ضمانتنامهبانکیدروجه کارفرما (باحداقلسهماه اعتبار)
-2ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی شعبه قم به شماره -2171143501007بنام تمرکز
سپردهذیحسابشهرداریقم
-3ضمانت نامه های مذکوردر بندهای(الف-ب-پ-ج-چ-ح)ماده4آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره

/123402ت 50659هـ مورخ 1394/9/22
 ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی میباشد. ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی الزامی میباشد. برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود میباشد. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه:تاریخ 1397/12/28میباشد.زمانومهلتدریافتاسنادازسایت:ازساعت 8:00صبحمورخ 1397/12/28تاساعت 14:20مورخ1398/01/21 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از مورخ 1397/12/28تا ساعت  14:20مورخ 1398/01/31 زمان بازگشائی پاکت ها :روز سه شنبه مورخ  1398/02/03ساعت 10:00 مبلغ پیشنهادی میبایست از حیث مبلغ مشخص ،معین ،بدون ابهام ،بدون خط خوردگی و بدون قید و شرطباشد.
 طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد ،این پروژه ها فاقد پیش پرداخت میباشند. طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد ،این پروژه ها دارای تعدیل میباشند. كارفرما در نظر دارد حتی با وجود یك مناقصه گر اقدام به بازگشایی پاكات نماید. مناقصهگران میبایست یک نسخه الکترونیکی از اسناد مناقصه را از سامانه ستاد دریافت و پس از چاپ ،کلیهصفحات آنرا با قید قبولی و بدون قید و شرط مهر و امضاء کرده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری
نمایند .عدم انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصهگران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه میگردد.
 اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه باید در موعد مقرر حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت  )14:20روز شنبهمورخ 1398/01/31به آدرس قم -بلوار امام موسی صدر-ساختمان شهرداری مرکز -بلوک - Aطبقه ششم -اداره
حراست و امور محرمانه تحویل گردد.
 جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد مناقصات میتوانید به آدرس :قم -بلوار امام موسی صدر -ساختمانشهرداری مرکز -بلوک  - Bطبقه دوم -معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم -اداره هماهنگی و برنامه ریزی امور
عمرانی مراجعه نموده و یا با شماره025-36104585تماس حاصل فرمائید.

اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم www.Qom.ir
(نوبت دوم)

آگهیاصالحیهمساحتنظریهکمیسیونتشخیصموضوعماده 12قانونزمینشهری

با توجه به اینکه مساحت پالک  -456/1/12اصلی واقع در بخش  9قم طبق استعالم شماره  23236مورخ  1397/10/25می باشد به نظر اعضای کمیسیون (دایر ساختمان) است .مابقی منطبق به آرای صادره فوق الذکر می باشد (م-و-ا-ت).

اداره ثبت اسناد و امالک استان قم از 180000متر مربع به  236000متر مربع افزایش پیدا کرده و در رأی شماره 17/5265
مورخ 1370/02/31و اصالحیه آن طی رأی شماره/355/336ک مورخ 1394/12/27کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری

لذا با توجه به عدم دسترسی به کلیه مالکین پالک مذکور به استناد ماده 15آئین نامه اجرایی قانون مذکور و مصوبه مورخ

 1370/11/30مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله ده روز به اطالع مالکین و صاحبان سایر حقوق

مساحت پالک فوق  180000مترمربع قید شده بدینوسیله مساحت آن به  236000متر مربع اصالح می گردد و مابقی مفاد قانونی پالک فوق می رساند .در صورت اعتراض احتمالی به نظریه صادره مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه
رأی قبلی به قوت خود باقی می باشد ضمن ًا حسب بازدید اعضای کمیسیون و بررسی عکس های هوایی سال 1361مشخص از تاریخ انتشار آگهی به مراجع مصالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره

گردید نوعیت کل مساحت افزایش یافته (به استثنای 700مترمربع ) که شامل انبار و اتاق و محدوده تخلیه بار و دیوارکشی قطعی می باشد.

اداره کل راه و شهرسازی استان قم

شناسه آگهی400898:
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اخبار
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سرمقاله
سفر روحانی به عراق و تبلور
سیاستخارجیدرهمگرایی

ظریف :امیدوارم این پیامبهجامعهبینالمللی رسیدهباشد

امروز وزارت خارجه مسئول سیاست خارجی کشور است

سفر رئیس جمهوری به عراقدر بهترین شکل ممکن
در روزهای پایانی سال  ،1397نمادها و نشانه های بسیار
زیاد و فراوانی از همگرایی منطقه ای ایران ،احترام متقابل،
تالش برای ایجاد منطقه ای قوی با حضور کشورهای منطقه،دیدگاه ایراندر تعامالت
منطقه ای به ویژه با همسایگان و بسیاری از نقاط قوت دیگر را به نمایش گذارد.
اگر این موارد را تنها بخشی از دستاوردهای رییس جمهوری در این سفر بدانیم،
اعالم رسانه ای همراه با پوشش گسترده خبری در طول سفر ،استقبال رسمی ،انجام
مالقات های مختلف و متعدد با مقامات عالی ،شخصیت های برجسته ،آیات عظام،
زیارت عتبات عالیات و سفر به شهرهای مختلف و  ...را هم باید نشانه ای از اقتدار منطقه
ای و تعامالت و همکاری های عالی دو کشور قلمداد کرد به ویژه زمانی که این موضوع
رادر کنار سفر مخفیانه ،کوتاه سه ساعته ،شبانه ،تنها حضوردر پایگاه نظامی ،بازگشت
فوری ،بدون هیچ مالقات و  ...آمریکایی ها قرار می دهیم که حتی مقامات رسمی و
عالی عراق هم از آن بی اطالع بودند.
همه این نشانه ها در اوج تحریم ها و تالش همه جانبه برای زمین گیر کردن
ایرانی است که بارها و بارها این تضییقات و محدودیت ها را تجربه کرده و جالب تر
آن که در سال  1397که همه تالش ها بر ضد ایران از سوی آمریکایی ها دنبال می
شود ،روحانی رییس جمهوری به کشوری سفر می کند که  8سال جنگ را با حمایت
همین دشمنان امروز و حامیان بین المللی و منطقه ای صدام بر علیه ایران رقم زدند
و میلیاردها دالر خسارت را بر جای گذاردند ،اما امروز ایران و عراق به دو کشور بزرگ،
مقتدر و متحد منطقه ای و بین المللی مبدل شده اند در حالی که خبری از صدام و
متحداندیروز جنگ بر علیه ایران نیست.
واقعا شاید در سال های جنگ تصور این که روزی دو کشور درگیر با یکدیگر به
مدت  8سال ،متحد امروزی باشند و مقامات عالی دو کشور به راحتی و به صورت
گسترده رفت و آمد کنند و ترسیم آینده پر قدرت اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...را
برای ملت های خود در همکاری های فیمابین ترسیم کنند و در عین حال مردمان
دو ملت هم در اعداد میلیونی به کشورهای یکدیگر سفر کنند باور کردنی نبود ،همان
که امروز محقق گردیده و مقاماتدو کشوردر اوج تحریم ها و با رعایت احترام متقابل
به گفت وگو می نشینند و برنامه ها و اهداف پیش رو را با دقت مرور و برای روابطی
مستحکم گام بر میدارند.
جمهوری اسالمی ایراندر سیاست خارجی خود همواره به این مهم اعتقادداشته
که امنیت کشورهای منطقه را امنیت خود دانسته و همکاری الزم را برای ایجاد
منطقه ای قوی به دست کشورهای همین منطقه بدون دخالت بیگانگان خواستار
بوده و هست و به همین دلیل هم با درک درست از شرایط موجود در جهت تنگ
کردن حلقه محاصره کشور ،همچون سال هایدفاع مقدس  8ساله برابر افراط ،تکفیر
و جریانات تروریستی ایستادگی کرد و ثمره امروز آن این که مرز امنیتی جمهوری
اسالمی ایران که کمتر در سابقه تاریخی آن وجود داشته به مدد همین سیاست به
کیلومترها فراتر ودورتر از مرزهای جغرافیایی رفته و می تواندر سفر روحانی به عراق،
یا سفر رییس جمهوری سوریه به ایران ودیدار با مقام معظم رهبری و رییس جمهوری
محترم به خوبی این شرایط را لمس کرد.
در زمان جنگ ایران و عراق هم صدام و حامیان آنان در جهان و منطقه در یک
جبهه و ایران به تنهایی در جبهه ای دیگر قرار داشت ،هر چند که با رشادت ها ،از
خودگذشتگی ها ،جانفشانی های آن روز همین مردم به پیروزی مبدل گردید و امروز
هم این ظرفیت و توان برای موفقیت های فراوان کشور می تواند به کار گرفته شود.
به هر شکل اگر در یک روی سکه همگرایی منطقه ای و تعامل حداکثری با
همسایگان را به عنوان موضوعی کلیدیدر سیاست خارجی کشورمان بدانیم ،بایددر
روی دیگر آن هم نگاه به شرق را مورد توجه قرار دهیم ،دو نکته ای که هم از سوی
مقام معظم رهبری بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته است ،همدر سیاست های کالن
نظام جای گرفته و هم از سوی مقامات عالی اعم از رییس جمهوری و وزیر امور خارجه
مورد توجه بوده و هست .به واقع در تبیین آن با مراجعه به دیدگاه ها و نقطه نظرات
متعدد شخصیت های تصمیم گیر می توان مالحظه کرد که ایندو موضوعدر تقابل
با تعامالت بین المللی و جهانی ایران قرار نداشته و مقام معظم رهبری نیز بارها فرموده
اند که نگاه به شرق به معنای نفی همکاری بادیگر کشورها و مناطق نیست بلکه باید
این تعامالت و ارتباطات را توسعه و تعمیق بخشید هر چند نگاه به شرق ،همگرایی
منطقه ای و تعامالت گسترده با همسایگان می تواند زمینهدستیابی به اهداف و تاکین
منافع ملی را برای کشور بیش از پیش فراهم کند.
نکته حائز اهمیت دیگر در سفر رییس جمهوری ایران به عراق استقبال مقامات
عالی و شخصیت های دینی و مالقات های انجام شده با آنان بوده است که خود نشانه
دیگری از توجه گروه های مرجع به این روابط و تعامالت و نهایتا درستی سیاستی
است که دو طرف در اجرای آن نقش دارند و صد البته خط بطالنی بر خواسته برخی
از طراحان توطئه به منظور ایجاد زمینه های تفرقه و جدایی میاندو ملت بزرگ ایران
و عراق تلقی می شود.
توفیقات ایراندر منطقه هر چند که به طور طبیعی محدودیت ها و مشکالتی را
در داخل به دنبال داشته است اما اگر با نگاهی از روی حتی وطن دوستی و نه دینی
به طراحی های انجام شده برای راه اندازی جنگ های نیابتی در منطقه بیندازیم ،بی
تردید باید هدف اصلی آن را نابودی و تسلیم ایران دانست و البته بسیار ساده انگارانه
است که تصور شود با کوتاه آمدن ازدیدگاه ها و اهداف ترسیم شده کشور ،این توطئه
ها هم به پایان می رسند.
بی تردید نقطه پیکان همه این اقدامات ،ایران مقتدری است که بدون وابستگی
بتواند مسیر خود را با گام های بلند دنبال کند و اگر در یمن خبر می رسد با گذشت
حدود سه سال از حمالت سنگین به کشوری محروم ،سنای آمریکا دستور توقف
حمایت آمریکا از ائتالف سعودی  -اماراتی را در جنگ یمن داده است و مقاومت مردم
مظلوم این سرزمین به بار خواهد نشست ،یا عراق برابر تروریسم و سوریه برابر جنگ
تمام عیار بین المللی و با کمک متحدانش برابر جریانات افراطی ،تکفیری و تروریستی
 ...ایستادگی کردند تا پایان آنان را به نظاره بنشینند ،همه و همه درستی این نگاه
منطقه ای ایران را جلوه می دهد.
و در نهایت اگر بخواهیم بسیار گذرا ارزیابی از موفقیت ایران در عرصه منطقه ای
با توجه به سفر سه روزه روحانی به دست آوریم می توانیم به دو نشانه بسیار ملموس
یعنی فشارهای جدی از سوی آمریکا و متحدانش برای توقفدیدگاه های ایران از یک
سو ودیگری هم حضور و رفت و آمدهای مقامات عالی ایراندر منطقه و حضور پررنگ
کشورمان در به نابودی کشاندن جریانات تروریستی دانست که به درستی این مسیر
گواه می دهد تا ایران را که کمتر در سابقه تاریخی آن می توان مشاده کرد نه تنها
در جنگی نابرابر با صدام یک وجب از خاک خود را از دست نداد که امروز جغرافیای
امنیتی خود را کیلومترها دورتر از خود قرار داده و در میان دریایی از ناآرامی و آتش،
امنیت و اقتدار پایدار را در کشور ایجاد کرده است.
*کارشناس ارشد روابط بین الملل
حسیندیوساالر*

یادداشت
سوراخها را ندیدیم!

در یکی از پروندهها یی که وکالت فردی را عهده دار
بودم با مرد کهنسالیدر کاخدادگستری آشنا شدم کهدر
زمان ساخت ،کارگر کاخ بوده است ،بعد از مدت کوتاهی
مرتضیبهشتی
صحبت ،اشاره جالبی به زمان افتتاح کاخ داد گستری
داشت که به نظرم یادآوری اش به دالیلی که خواهم نوشت بی فایده نباشد.
مرد کهنسال می گفت  :رضا شاه موقع افتتاح کاخ بادقت به بنای محکم ساخته
شده نگاهی انداخت و اظهارداشت " ساختمان محکمی است ولی سوراخ زیادیداره،
باید فکری برای سوراخ ها کرد"!
مشکالت امرو ز کشورم و سختی های مردمان ایران زمین حال و خواب را از
دلسوزان بسیاری ربوده است .اختالس های بیرحمانه ،دزدی های سربه فلک
کشیده ،بی اخالقی های رنگارنگ،قدیس سازی های عوام پسند و بی عدالتی های
روز افزون  و ...بسان بمبی است که نه فقط قوه مجریه را هدف قرار داده بلکه
مجموعه حاکمیت و باالتر از آن ،اعتماد و باور عمومی به راستی و درستی انقالب و
رشادت ها و ایثار و از خود گذشتگی های کم نظیر ملت ایران را به نابودی نزدیک
ک ده است و حقایق بسیاری را به سخره گرفته است  ،به گونه ای که دیگر کمتر
می توان بدون تعصب از گذشته انقالب دفاع کرد اما به عنوان فردی از نسلی که
در گسترش نهضت اسالمی به اقتضای جوانی ام سهمی داشته ام ،اعتراف می کنم
" بنای کم نظیری را ایجاد کردیم اما نقاط آسیب را ندیدیم" و حال کار به جایی
رسیده است که نباید می رسید!
سوراخ های مستتر در بنای عظیم انقالب را ندیدیم و فرصت طلبان و هوسرانان و
متملقان و چاپلوسان ،با تغییر قیافه و با روش کاتولیک تر از پاپ بر مناصب تکیه زدند و
شرایط زندگی را این چنین بر مردم این دیار سخت کرده اند که از حیث فساد و الابالی
گری های اخالقی و سیاسی و اقتصادی به هیچ کشوری شباهت نداریم اال به خودمان.
جریاناتسیاسی!یکدیگررامتهمنکنید.
چون همه اتاندراین مسابقه باخته اید بلکه منافذ باقی مانده را مسدود کنید که
شاید فرصت نفس کشیدنی پیدا کنید و اال...
* حقوقدان و پژوهشگر

وزیر امور خارجه در گفتوگو با یک
شبکه عربی به مسائل مختلفی از جمله
سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به
عراق ،سفر بشار اسد به تهران ،روابط
ایران و عربستان ،روابط ایران و روسیه و
برخی دیگر از مسائل منطقهای و جهانی
پرداخت.
محمدجواد ظریف در گفتوگو با
شبکه بیبیسی عربی  -که پیش از این
بخشهایی از آن منتشر شده بود  -در
رابطه با سفر حسن روحانی ،رئیس
جمهور کشورمان به عراق گفت :روحانی
منتظر بود که بعد از پیروزی ملت عراق
بر تروریسم و افراطیگری به این کشور
سفر کند .ما افتخار میکنیم که به هنگام
سختی و مشکالت و همچنین بعد از
پیروزی سیاسی عراق کنار این ملت
ایستادیم.انتخاباتاخیرعراقنمادپختگی
دموکراسی در این کشور بود .اتحاد ما فراتر
از مرزهای قومی ،دینی و مذهبی است.
وی افزود :رئیسجمهور کشورمان
دید که فرصت برای سفری رسمی مهیا
شده است تا با برادران عراقی در رابطه
با چگونگی رسیدن به مرحله سازندگی
مشترک بعد از مرحله مبارزه مشترک
بحث و گفتوگو کنیم .این به نفع هر
دو کشور و منطقه است .عراق و ایران
میتوانند رکن امنیت و همکاری در
منطقهباشند.
* ایران هیچگاه تالش نکرده
ردپایی بزرگ از خودش در منطقه به
جابگذارد
ظریف در پاسخ به پرسشی در مورد
ارتباط این سفر و دور زدن تحریمها و
همچنین تنش میان تهران و ریاض گفت:
ایران هیچگاه تالش نکرده ردپایی بزرگ
از خودش در منطقه به جا بگذارد .ما بر
این باوریم که منطقه به همکاری همه
طرفها نیاز دارد .ما راهبردی منطقهای
به نام «منطقه قوی» داریم نه کشور یا
مردان قوی .ما به اندازه کافی مردان قوی
داشتهایم ،ما به منطقهای قوی نیازمندیم.
من برای فراهم کردن دخالت نیابتی از
ایران به اینجا نیامدهام .موضع ما خیلی
واضح است .ما خواستار گفتوگو هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آمریکا
و ایران تأثیر زیا دی در عراق دارند و
دشمنی شدیدی میان این دو وجود دارد،
آیا این مساله بر عراق تأثیر میگذارد؟
گفت :ما خصومت خود با آمریکا را هیچ
گاه به خاک عراق منتقل نکردهایم .آمریکا

عراقیها را وامیدارد که میان ما یکی را
انتخابکنند.ماهیچگاهازعراقیهاچنین
چیزی نخواستهایم .ما به دنبال روابط
خوب با عراق هستیم .عراق همسایه
ماست و آمریکا نمیتواند میان عراق و
ایران اختالف ایجاد کند .تاریخ و جغرافیا
نقطه مشترک ایران و عراق است .حتی
هشت سال جنگی که صدام عراقیها را
مجبور به آن کرد ،نتوانست روابط ما را از
بینببرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ
به این سوال که آمریکاییها بعد از اعالم
خروج از سوریه به دنبال افزایش حضور
خود در عراق هستند و از طرفی دیگر
روسیه ،ایران و ترکیه برای ایجاد وضعیت
نهایی تالش میکنند .آیا سوریه به راه
حل نهایی نزدیک میشود ،گفت :ایران از
ابتدای بحران سوریه گفته بود که سوریه
راه حل نظامی ندارد و تنها راه حل آن
راه حل سیاسی است .موضع ایران از آن
زمان تغییر نکرده است .ما هنوز به راهکار
سیاسی اعتقاد داریم و همه از جمله
روسیه ،ترکیه و ایران باید این روند را
تسهیلکنند.
* استعفای من هیچ ارتباطی به
سفر اسد به تهران نداشت
ظریف در پاسخ به پرسشی درباره
اینکه حسین جابری انصاری  -معاون
وزیر خارجه  -اخیر گفته روابط تهران و
مسکو پیچیده شده است ،گفت :روابط
ما با روسیه خیلی خوب است و اختالف
نظر امری عادی میان دو کشور است.
چیزی که معاون بنده در این خصوص
گفته ،مربوط به مسأله اسرائیل است.
این بدان معنا نیست که ما نمیتوانیم
با هم با تروریسم مبارزه کنیم و راهکار
مسالمتآمیز برای حل بحران سوریه
بیابیم .موضع ایران مقابل اسرائیل معلوم

است .ظریف درباره استعفای خود و
ارتباط آن با سفر بشار اسد به ایران گفت:
استعفای من هیچ ارتباطی به سفر اسد به
تهران نداشت و شرایطی که در آن قرار
گرفته بودم موجب شد تا تصمیم استعفا
را بگیرم .من امروز مطمئن هستم که
وزارت خارجه مسئول سیاست خارجی
کشور است و جامعه بینالمللی باید این
مسأله را بداند ،امیدوارم این پیام به آنها
رسیدهباشد.
وی در پاسخ به این سوال که در
ایران اشخاص زیادی در رابطه با سیاست
خارجی کشور تصمیمگیری میکنند
گفت :تصمیمگیری در همه کشورهای
دنیا تنها برعهده یک طرف نیست و این
یک مساله عادی است و در همه جا
این مسأله وجود دارد .این وضعیت را در
آمریکا روندی مشترک میان طرفهای
متعددمینامنداماوقتیبهایرانمیرسند
آن را جنگ قدرت مینامند .فکر میکنم
ایندو مساله شبیه هم هستند..
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان
در پاسخ به این سوال که آیا میتوان این
مساله را درباره اروپاییها هم تطبیق داد،
چون رهبر ایران آنان را منافق نامید و
وزارت خارجه تالش میکند با اروپاییها
همکاری کند ،گفت:،مقام معظم رهبری
اعالم کرد که از کار با اروپا ممانعت
نمیکند اما گفت که نباید به آنان اعتماد
کنیم .همانطور کهدر طول این چهل سال
اعتماد ما به خودمان بود اکنون نیز باید
اعتماد ما به مردم خودمان باشد.
* زاغری محاکمه شده و اقدامات
انگلیسچیزیراتغییرنمیدهد
ظریف در پاسخ به سوالی درباره
نازنین زاغری که انگلیس به او حمایت
دیپلماتیکداده است ،گفت :فکر میکنم
که هویت او کام ً
ال با گذرنامه ایرانیاش

مشخص است .قانون ما دوتابعیتی را به
رسمیت نمیشناسد .او محاکمه شده و
اقدامات انگلیس چیزی را تغییر نمیدهد.
این اقدام انگلیس جزو اقدامات اشتباه آنان
است که بیش از این نیز مرتکب شده
بودند .ویدر رابطه با قرار گرفتن حزبالله
لبناندر لیست تروریسم از سوی انگلیس
گفت:انگلیسباایناقداماتشبیشترمردم
لبنان رادر لیست تروریسم قرارداده است
چون بیشتر مردم از حزبالله حمایت
میکنند .حضور حزباللهدردولت ،نشانه
این حمایت است .اگر انگلیس خودش را
میخواهد مقابل مردم لبنان قراردهد ،این
تصمیمدرستینیست.
* هیچگاه تالش نکردهایم
عربستان را از صحنه بینالمللی
حذفکنیم
ظریف در رابطه با روابط تهران و
ریاض و آینده این روابط گفت :وقتی به
گذشته نگاه کنید میبینید که عربستان
تصمیماتاشتباهیمانندحمایتازصدام
و طالبان اتخاذ کرده است .اکنون نیز
عربستان تروریستها را از اراضی هممرز
با ایران حمایت میکند .ولیعهد سعودی
به وضوح گفت که جنگ را به داخل ایران
میکشاند .این حرف ،نقض آشکار قوانین
بینالمللی است .هیچ دلیل ندارد که با
هر کدام از کشورهای همسایه از جمله
عربستان سعودیدرگیری ایجاد کنیم.
وزیر خارجه افزود :ما هیچگاه تالش
نکردهایم عربستان را از صحنه بینالمللی
حذف کنیم ،اما آنها با خصمانهترین حالت
در  ۴۰سال گذشته تالش کردهاند که
ایران را از منطقه دور کنند که این امر
غیرممکن است .این توهم است .هر
چه از این توهم دورتر شوند ،برای آنان
بهتر است .ما همیشه گفتهایم که آماده
همکاری هستیم .اما متأسفانه سران
کنونی منافع و آیندهشان از جمله آینده
شخصیشان را در تنش مستمر با ایران
میبینند .ما معتقدیم که امنیت سعودی
به شکل مستقیم با امنیت ما مرتبط است،
عربستان هم باید بپذیرد که امنیت ایران،
امنیت خودش است.
وی ادامهداد :متحدان یادوستان مادر
نقاطدیگر ،علیه کشورهایدیگر نیستند
اما سعودیها تالش میکنند هر جا که
بتوانند علیه ما جنگی درست کنند .اگر
آنهامیخواهندهمکاریکنندمااستقبال
خواهیم کرد .فکر میکنم که ما هم
میتوانیم خیلی از امور را تغییردهیم.

وزیرکشور:

اقتصاد مقاومتی را باید با نگاه جهادی محقق کنیم

وزیر کشور با تاکید بر استفاده از ظرفیت ها و توانمندی
های داخلی در انجام امور ،گفت :باید با نگاه جهادی،
اقتصاد مقاومتی را به منصه تحقق برسانیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی پنجشنبه شب در مراسم
افتتاح مرحله اول طرح ساماندهی خط ساحلی جزیره
هرمز ،اظهار داشت :باید برای حل مشکالت به صورت
جهادی تالش و به همه دنیا اعالم شود که ایران اسالمی
با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های خود می تواند مسیر
سربلندی این کشور را در گام دوم انقالب اسالمی طبق
منشور مقام معظم رهبری تداوم بخشد .وی با بیان اینکه
اقدام های جهادی بسیار خوبی در کشور در حال انجام
است ،افزود :توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته از
اولویت های مورد تاکید مقام معظم رهبری است ودر این
راستا جزیره هرمز نیز مورد توجه ویژه قرار دارد.
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شهرستان و منطقه به عنوان الگو جهت اجرای پروژه 
های مختلف انتخاب شدهاند تادر آنها اقدام های عمرانی،
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مناسبی صورت گیرد و
جزیره هرمز نیز یکی از این مناطق الگو محسوب میشود.
رحمانی فضلی با اشاره به جایگاه ویژه جزیره هرمز ،یاد
آور شد :این منطقهدر جغرافیایدنیا جایگاه ویژهایدارد.
وی با تأکید بر تالش هر چه بیشتر در جهت حل
مشکالت مردم جزیره هرمز ،گفت :دفتر مقام معظم
رهبری و دولت به دنبال اجرای کار ویژهای در جزیره
هرمز هستند .وی ادامه داد :از سال گذشته تاکنون پروژه
های طراحی شده برای جزیره هرمز به شکل مناسبی
پیش رفته اما توقع این است که سرعت انجام کار افزایش
یابد .وزیر کشور با بیان اینکه نگاه ویژه به جزیره هرمز مورد
تاکیددولت تدبیر و امید است ،گفت:دستگاه های اجرایی
باید هر نوع همکاری مورد درخواست استاندار هرمزگان

را انجام دهند و هیچ گونه کوتاهی در این راستا پذیرفته
نیست.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد :از تمامیدستگاه های
اجرایی که حضور پررنگ و موفقیدر راستای اجرای طرح
های این جزیره داشته باشند ،قدردانی و با دستگاه هایی
که همکاری نکنند ،برخورد قانونی خواهد شد.
در جریان سفر وزیر کشور به هرمز دو طرح مهم
شامل هتل سه ستاره با ظرفیت 65نفر و مرحله اول طرح
ساماندهی خط ساحلی این جزیره به بهره برداری رسید.
فریدون همتی استاندار هرمزگان هم در جریان این
سفر با اشاره به اینکه گردشگری و صیادی دو محور مهم
توسعه جزیره هرمز هستند ،اظهار داشت :مجوزهای
جدیدی برای صیادان جزیره هرمز اخذ شده که تعدادی
از این مجوزها به صورت نمادین با حضور وزیر کشور به
صیادان اعطا شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر ملت ایران است

سخنگوی وزارت امور خارجه
گفت :دولت آمریکا بزرگترین ناقض
گسترده حقوق بشر ملت ایران بوده و با
تحمیل تحریم های غیر قانونی یکجانبه
فرامرزی ،از هیچ اقدامی در نقض حقوق
اتباع ایرانی کوتاهی نکرده است.
بهرام قاسمی در واکنش به گزارش
ساالنه وزارت امور خارجه آمریکا در
خصوص وضعیت حقوق بشر در دیگر
کشورها ،افزود :آمریکا در حالی با انتشار
گزارش ساالنه حقوق بشری ،انگشت
اتهام را به سوی وضعیت حقوق بشر
سایر کشورها نشانه می رود که خود
پرونده سنگینی از نقض حقوق بشر در
داخل و خارج از سرزمینهایش دارد و
همواره از سوی بسیاری ازدولت ها ،افکار
عمومی و سمن های بین المللی و فعاالن

و شخصیت های حقوق بشری ،سازمان
ملل متحد و گزارشگران ویژه این
سازمان و حتیدردرون آمریکا به شدت
مورد انتقاد قرار می گیرد.قاسمی اظهار
داشت :موارد مورد اشاره در این گزارش
در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در
کشورمان نیز تحلیل ها و برداشت های
سیاسی ،مغرضانه و نادرست از برخی
رویدادهای حقوق بشری در ایران است
که آمریکا با کارنامه ای سیاه و غیرقابل
دفاع در حقوق بشر ،قطعا صالحیت
پرداختن به آنها را ندارد .وی تاکید کرد:
دولت آمریکا به رغم توسل به یکجانبه
گرایی و اتخاذ سیاست ها و رفتارهایی
مغایر با استاندارهای ببن المللی حقوق
بشری و بی توجهی به احکام محاکم بین
المللی و نظر نمایندگان و گزارشگران

بین المللی حقوق بشر سازمان ملل
متحد ،همچنان با قلدرمابی ،زورگویی
و نیرنگ و فریبکاری سیاست استفاده
ابزاری از حقوق بشر برای تعقیب اهداف
کامال سیاسی و اعمال فشار و تضعیف
ثبات،امنیتوتوسعهکشورهایمستقل
را دنبال می کند.قاسمی با اشاره به
اعمال تحریم های یکجانبه از سوی
آمریکا علیه ملت ایران اظهار داشت:
دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده
حقوق بشر ملت ایران بوده است.
آمریکا با تحمیل تحریم های غیر قانونی
یکجانبه فرامرزی ،از هیچ اقدامی در
نقض حقوق اتباع ایرانی کوتاهی نکرده
و برخالف حقوق بین الملل و به ویژه
اسناد بین المللی حقوق بشری و با بی
توجهی به احکامدیوان بین المللی و نظر

نمایندگان و گزارشگران مستقل بین
المللی ،بر سیاست تشدید تحریم ها و
نقض گسترده و فاحش حقوق بشر ملت
ایران به صورت کینه توزانه ای اصراردارد.
وی تصریح کرد :حمایت بی حد و حصر
ازرژیمصهیونیستیدرنقضبدیهیترین
حقوقمردمفلسطین،بازداشتخودسرانه
و در شرایط کامال نامطلوب خبرنگاران،
فروش و سرازیر کردن انواع تسلیحات
پیشرفته به برخی متحدان خود در
خاورمیانه و حمایت از آنها برای بی ثبات
سازیمنطقهوهمسایگانخودوحمایت
از ادامه تجاوز به یمن و تشدید فاجعه بار
بحران انسانی در این کشور و  ...از دیگر
رفتارهای ناقض حقوق بشر آمریکا است
که دیر یا زود باید در برابر مردم جهان
پاسخگویجنایاتخودباشد.

عبدالرضاهاشمزایی:

باپیوستنبه FATFدسترانتخوارانومفسدانبستهخواهدشد

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این
که پیوستن به  FATFو  CFTجلوی ایجاد رانت و
اختالسگران اقتصادی را خواهد گرفت گفت :مادامی
که ما بنای دور زدن قوانین را داشته باشیم با پروندههای
اقتصادی کالن روبه رو خواهیم بود.
عبدالرضا هاشم زایی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ
به این سوال که پیوستن به  FATFچقدر میتواند جلوی
اختالس را بگیرد بیان کرد :از زمانی که ما از طرف سازمان
ملل تحریم شدیم و چندین قطعنامه به علت خوب عمل
نکردن دولتهای سابق علیه ما صادر شد مجبور به
دور زدن تحریمها شدیم .در آن موقع افرادی که امروز
مفسد اقتصادی شدهاند را برای دور زدن تحریمها تشویق
میکردیم.وی در ادامه اظهار کرد :مادامی که ما مجبور
به دور زدن قوانین به این شکل باشیم سوء استفاده و

اختالس نیز وجود خواهد داشت .امروز ما رسماً اعالم
میکنیم که تحریمهای یکجانبه آمریکا رادور خواهیم زد.
این کار نیز توسط عدهای باید انجام شود؛ این افراد باید
خیلی خویشتندار باشند که در برابر رانتی که برای آنها
ایجاد میشود بایستند ،اما حقیقت این است که مادامی
که رانت وجود داشته باشد و ما مجبور به دور زدن قوانین
باشیم پروندههای قضائی مرتبط با فساد مالی و اقتصادی
نیز وجود خواهند داشت.وی خاطر نشان کرد :بنده یکی
از موافقان برجام بودم و معتقد بودم برجام باید توسعه
مییافت و ما در مسائل خود را با غربیها حل میکردیم تا
تحریم دیگر وجود نداشته باشد و نیازمند ایجاد رانت برای
دور زدن تحریمها نباشیم .از نظر بنده اگر ما به FATF
و  CFTنیز نپیوندیم از آنجا که تنها چند کشور در دنیا
به این کنوانسیون نپیوستهاند بهانهای برای شکل گیری

یکعضوکمیسیونامنیتملیمجلسمطرحکرد

اجماع بین المللی علیه ما خواهد شد.هاشم زایی افزود:
از سوی دیگر با پشت کردن به این کنوانسیونهای بین
المللی افرادی رانت خوار و سودجو قطعاً پدیدار خواهند
شد و ما شاهد پروندههای کالن مفاسد اقتصادی خواهیم
بود منافع ملی ایجاب میکند که ما به این کنوانسیونها
بپیوندیم.ویدر ادامه بیان کرد :بندهدر یکی از خطبههای
نماز جمعه شنیدیم که امام جمعه میگفت برجام
باعث شده قیمت گوشت به صد هزار تومان برسد من
میخواهم از ایشان و مخالفین برجام و مخالفین پیوستن
به  FATFو  CFTبپرسم که آیا ما حتی قبل از پیوستن
به برجام وضعیتی اقتصادی مناسبی داشتیم؟ آیا برجام
تصمیم نظام برای خارج شدن از تحریمها نبود؟ برای بنده
توجیهی ندارد که چرا بعضی افراد در مجلس و بیرون از
مجلس با پیوستن به  FATFو  CFTمخالف هستند.

وصول  ۴میلیارد دالر از طلب ایران در سفر روحانی به عراق

یک نماینده مجلس درباره سفر روحانی به عراق گفت :در سفر رئیسجمهور به
این کشور  ۴میلیارد دالر از طلبهایمان را وصول کردیم که در این شرایط بسیار
ارزشمند است.
محمدجواد جمالی نوبندگانی ،درباره سفر رئیسجمهور به عراق ودستاوردهای این
سفر بیان کرد :سفر رئیسجمهور از چند منظر قابل بررسی است؛ این سفر در شرایط
خاصی که وجود دارد انجام شد و ویژگیها و دستاوردهای منحصر به فردی داشت.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد :مادر این سفر ۴میلیارددالر از طلبکاریهایمان را از
دولت عراق وصول کردیم که بسیار کمککننده است و همچنین ارزهای مالیدو کشور

مورد توافق قرار گرفت که میتواند دالر را دور بزند که خود نشاندهنده این است که
عراقدر کنار تحریمهای یک جانبه و ظالمانه آمریکا نخواهد ایستاد  و کنار ایران خواهند
ماند که این خود شکست آمریکا است.ویدرباره اینکه مشاهده میکنیم رئیسجمهور
آمریکا شبانه آن هم با هواپیمای چراغ خاموش وارد خاک عراق میشود اما رئیسجمهور
کشور ما با اعالم قبلی به عراق میرود ،گفت :معقتدم جواب این سوال را خود آقای ترامپ
داده است او گفت ما  ۷تریلیون در عراق خرج کردیم اما با هواپیمای چراغ خاموش وارد
خاک این کشور میشویم ،هنگامی که میپرسم چرا چراغ را خاموش میکنید میگویند
میخواهیم امنیت شما را حفظ کنیم؛ اما جمهوری اسالمی به این شکل وارد میشود.

اخبــار

«تروریسماسالمهراسیمتوقفشود»

واکنشجهانبهتیراندازیهای
مرگباردرنیوزیلند

رهبران سیاسی و مسلماندر سراسر جهان انزجار خود را بابت تیراندازیهای مرگبار  
روزگذشته بهدو مسجددر نیوزیلند که 50کشته برجای گذاشت ،ابراز کردند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری ر ویترز ،رنتو مرسودی ،وزیر خارجه اندونزی در
بیانیهایاعالمکرد:اندونزیقویاًاینتیراندازیهارامحکوممیکندبهویژهدرمکانعبادت
ودر جریان برگزاری نماز جمعه.وی به گزارشهای رسانهای نیز اشاره کرد که براساس آنها،
شششهرونداندونزیاییدرزمانحملهدرمسجدبودندکهسهتنفرارکردندوازوضعیت
سهتندیگراطالعینیست".تانتووییحیی"،سفیراندونزیدرنیوزیلندبهرویترزگفتهکه
تحقیقاتبرایاعالموضعیتشهرونداناندونزیاییگرفتاردراینتیراندازیدرجریاناست.
 ۳۳۱اندونزیاییدرکرایستچرچساکنهستندکهازاینتعداد ۱۳۴تندانشجوهستند.انور
ابراهیم،رهبربزرگترینحزبدرائتالفحاکممالزینیزگفتکهیکشهرونداینکشوردر
میان مجروحان این تیراندازی است و اعالم کرد که این یک تراژدی سیاه است که بشریت
و صلح جهانی با آن روبرو است.ویدر بیانیهای اعالم کرد :من به شدت بابت این اقدام غیر
انسانیکهعلیهارزشهایبشریرخدادهوجانغیرنظامیانراگرفتهاست،ناراحتهستم.
ماتسلیتوهمدردیعمیقخودرابهخانوادههایقربانیانومردمنیوزیلندابرازمیکنیم.
مقامهاینیوزیلندکشتهشدنتعدادزیادیرادراینحمالتتیراندازیتأییدکردهانداماآمار
دقیقرااعالمنکردهوهویتآنهارانگفتهاند.ابراهیمکالین،سخنگویرجبطیباردوغان،
رئیسجمهوریترکیهدرتوئیترخودحمله"فاشیستیونژادپرستانه"درنیوزیلندرامحکوم
کرده و نوشت :این حمله نشان داد خصومت و عداوت به اسالم و مسلمانان به چه حدی
رسیده است .ما چندین بار شاهد این بودهایم که اسالم هراسی علیه اسالم و مسلمانان به
یکایدئولوژینابهنگامومرگبارتبدیلشدهاست.جهانبایدعلیهچنیناستداللیبرخیزد
و باید کاری کند تا تروریسم فاشیستی اسالم هراسی متوقف شود.در همین حال ،کمال
فاروقیری ،مؤسس هیات "تمام مسلمانان هندوستان" که یک نهاد غیردولتی از نخبگان
است نیز گفت :این حمله به شدت محکوم است و ادامه داد :یک ویروس ضد اسالمی در
حالگسترشدر سراسرجهان است.مردمهمهمذاهببایدبسیارنگرانباشند.وحیدالله
ویسی ،سفیر افغانستاندر استرالیا ،نیوزیلند و فیجی نیزدر توئیتر خود نوشت :سه افغان
در این حمله مجروح شدهاند .فکر من پیش خانوادههای این افغانهاست.محمد فیصل،
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز ضمن محکومیت این حملهدر توئیتر از هشتگ
"پاکستانعلیهتروریسم"استفادهکرد.
*بازداشتچهارمظنوندرنیوزیلند
بر اساس این گزارش ،پلیس اعالم کرد چهار نفر از جمله سه مرد و یک زن در ارتباط
با ایندو حملهدستگیر شده اند.ارتش نیوزیلند از منفجر کردن بسته های مشکوکدر
اوکلنددر اقدامی پیشگیرانه خبرداد.مردمدر سراسر جهان نیزدر رسانههای اجتماعی
به محکومیت این حمالت در نیوزیلند پرداختهاند« .بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت
امور خارجه حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزلند را اقدامی غیرانسانی و کامال
سبعانهدانست و موکدا ازدولت نیوزیلند خواست با شناسایی سریعتر عاملین این اقدام
نژادپرستانه ،با اجرای عدالت و فارغ از هرگونه مالحظه ای ،با آنان برخورد کند .وی تاکید
کرد :هر اقدام تروریستی در هر جا و توسط هر کس و به هر بهانه و انگیزه ای صورت
بگیرد باید از سوی تمامی کشورها محکوم شود و دولت ها اجازه ندهند جریان ها و افکار
نژادپرستانهواسالمستیزانهامنیتوآرامششهروندانکشورهارابهمخاطرهبیندازند.
آیتاللهامامیکاشانیدرنمازجمعهتهران:

مشکالتاقتصادی
باید در داخل کشور حل شود

امام جمعه موقت تهران با اشاره بهدیداری که اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقالب
داشتند،اظهارکرد:ازجملهفرمایشاترهبرانقالبدرایندیداراینبودکهدشمنمشغول
است و تمام قدرت و فشار حداکثری خود را علیه ایران برقرار کرده است و ما هم باید در
مقابلامکاناتحداکثریعلیهدشمنرافراهمکنیم.آیتاللهامامیکاشانیدرخطبههایاین
هفتهنمازجمعهتهرانکهدرمصالیامامخمینی(ره)برگزارشد  ،اظهارداشت:مشکالت
اقتصادیبایددرداخلکشورحلشودیعنیبایددرداخلکشوربهتولیداهمیتبدهیمو
مراقبباشیمعدهایدزدی،احتکاروگرانفروشینکنندوغذایمردمرانبرند.انسانتعجب
میکندکهعجبچشمهاینابیناییدراینکشوروجوددارد.منبهتماممفسدانوکسانی
که مشکالت اقتصادی را بوجود میآورند میگویم که خداوند باالخره خسارت این فساد را
یا به خودت خواهد زد یا به فرزندان و نسلتان خواهد زد .این پول جمع کردنها جز نابودی
برایانسانیچیزیدیگرندارد.امامجمعهموقتتهرانباتاکیدبرمدیریتونظارتدقیقدر
کشور،تصریحکرد:وقتیقراراستدشمنازامکاناتحداکثریاستفادکندوباتحریمهابر
ایرانفشاربیاوردماهمبایدازامکاناتحداکثریخوداستفادهکنیم.یعنیماهمبایددرست
فکرکنیموراههایصحیحراانتخابکنیم.امامیکاشانیگفت:ماوظیفهداریمکههمهرابه
حقتوصیهکنیموبهعدهایبگوییمکهفسادنکنیدورشوهنگیرید.چهشدهکهاینوظیفه
انجامنمیشود؟چرااشکاالتوگرفتاریهایخودمانرانمیبینیم؟بایدتصمیمبرمدیریت
درست و وجدان کار بگیریم نه اینکه روزمان را بی فایده بگذرانیم.وی ادامه داد :چرا عدهای
انقدرقاچاقانجاممیدهندومردمراتحتفشارگذاشتهاند؟نبایددراینمسائلبگوییمبه
ما راتباطیندارد ،بایدبهکسانیکه این اقدامات را انجام میدهند توصیهبه حق کنیم .خدا
میگویداگرتواصیبهحقوصبرداشتهباشیدپیروزید.بایددرعینحلمشکالت،دربرابر
آنهامقاومتداشتهباشیم.
رییسدفتررهبرمعظمانقالب:

ریزش داریم اما رویش دهها برابر است

رییسدفتررهبرمعظمانقالبگفت:جوانانیکهمیگویندازدسترفتیمبایدبدانند
که اشتباه می کنند ،چرا که ریزشداریم اما رویشدهها برابر است.
حجتاالسالم و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی صبح جمعهدر آیین معارفه
نماینده ولی فقیهدر استان و امام شهر جمعه همدان با اشاره به اینکه این انقالب با برپایی
نماز جمعه سنت اسالم را زنده کرد ،افزود :بسیاری از جوانان آرزویشان شهادت است.وی
تاکید کرد :مسئوالن استان همدان بایددست بهدست یکدیگر بدهند تا گذشته خوب
همدان را بهتر کنند و امیدوارم امام جمعه جدید این شهر در تحقق اهداف انقالب در
این استان موفق باشد.رییسدفتر رهبر معظم انقالب اظهارداشت :رسیدگی به خانواده
شهدای مدافعان حرم و تکریم شهدا بایددر اولویت کارهای نماینده جدید ولی فقیهدر
استانوامامجمعهشهرهمدانقراربگیرد.حجتاالسالممحمدیگلپایگانیاضافهکرد:
بزرگان همداندر تاریخ سرشناس هستند و تاریخ و تمدن بزرگ این خطه برای همیشه
ماندگار است .وی تاکید کرد :سرداران و هشت هزار شهید استان همداندردوران هشت
سالدفاعمقدسخدمتبینظیریبهکشورکردند.حجتاالسالممحمدیگلپایگانی
با اشاره به اینکهدیدار با خانواده شهدا از برنامه های اصلی رهبر معظم انقالب است عنوان
کرد :معظم له تا کنون بهدیدار بیش از 100خانواده شهدای ارمنی رفته اند.
محمدرضاعارفخبرداد

اصالحمصوبهسهمیهکنکورخانوادهایثارگران

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :طرح اصالح بند (الف) ماده90
قانونبرنامهششمتوسعه(سهمیهخانوادهشهداوایثارگرانبهدانشگاهها)روزیکشنبههفته
آیندهدردستورکاراینکمیسیونقراردارد«.محمدرضاعارف»اظهارکرد:طبقاینطرح
درصورتیکهسهمیه25درصدیایثارگرانتوسطداوطلبانمشمولسهمیهتکمیلنشود،
خالی ماندهآن،ابتدابه مشمولین سهمیه5درصدیایثارگرانکه شرایطوحدنصاب الزم
راداشتهباشند،تخصیصیافتهواگربازهماینظرفیتخالیماند،باقیماندهآنبهداوطلبان
سهمیهآزاداختصاصمییابد.ویتصریحکرد:قانونسهمیهشهداوایثارگرانبدتصویبو
تفسیرشدومسئلهایکهمدنظرکمیسیونبود،محققنشد.دوسالدرتالشهستیمتا
درصحنمجلساینقانوناصالحشوداماباتوجهبهتذکراتونکاتیکهنمایندگانبهاین
قانونمیدهندبازبرایتغییربهکمیسیونبازمیگردد.نمایندهمردمتهران،ریوشمیرانات
مجلسبابیاناینکهاینقانونبرنامهپنجسالهحتمابایداصالحشود،گفت:اینموضوعرا
یکشنبههفتهآیندهدردستورکارقراردادهایمتااگراعضایکمیسیونبتوانندآنرااصالح
کنند .عارف تصریح کرد :نگرانیدانشگاه هادرباره اضافه بر ظرفیت هم بهدلیل وجود این
قانونبهحقاستوبههمیندلیلوضعیتدوسالگذشتهبرایدانشگاههاوحتیخانواده
یداوطلبانکنکورمناسبنبودهاست.

اقتصادی 3

 شماره 4772ت و یکم 
شنبه -بیستوپنجم اسفند ماه  -1397سال بیس 

بسترهای کالن اقتصادی تحقق اهداف طرح هدفمندی یارانه ها فراهم شود

هدفمندی یارانه ها و لزوم اجرای سیاست های دولت رفاه

طبق نظر برخی از کارشناسان تا زمانی که بسترهای کالن اقتصادی فراهم نباشد
تحقق اهداف طرح هدفمندی یارانه ها میسر نبوده و رفاه واقعی در جامعه شکل
نخوهدگرفت.
در الیحه بودجه سال  1398منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی
و غیر نقدی خانوار  411هزار میلیارد ریال است .اختصاص  411هزار میلیارد ریال
برای پرداخت یارانه نقدی بدین معناست که در سال  1398به طور میانگین ،هر ماه
امکان واریز یارانه نقدی برای  75میلیون و  274هزار نفر وجود خواهد داشت .البته
باور کارشناسان بر این است که با توجه به رشد جمعیت و با فرض عدم حذف  3دهک
پر درآمد ،تعداد یارانه بگیران تا پایان سال  1398مرز  79میلیون نفر را رد خواهد کرد.
واقعیت این است که موضوع یارانه ها به یکی از چالش ها و مشکالت اصلی دولت
تبدیل شده است .البته یارانه مشکلی فرادولتی بوده و محدود به دولت های یازدهم و
دوازدهم نیست .همانطور که می دانیم اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها در دولت های
قبلی کلید خورد .از این رو ،باید به صورت ریشه ای در باره حل این مشکل چاره ای
اندیشیدهشود.
* هدفمندی یارانه ها و دوری از اهداف
در واژه هدفمندی دو موضوع مهم قرار دارد :یکی کمک به بخش تولید از محل
درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها و دیگری حذف یارانه ثروتمندان و کمک به دهک
های پایین جامعه .اما طبق نظر کارشناسان بعد از گذشت چند سال از اجرای این
برنامه ،هیچ یک از این اهداف ،آنگونه که باید تحقق پیدا نکرده است.
در این مورد شهباز حسنپور ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رسانه ها
گفته است :به طور کلی و از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تا به امروز هیچ
کدام از دولتها مطابق با مصوبه مجلس عمل نکرده اند .یکی از خواسته های اصلی
نمایندگاندرزمانتصویبطرحهدفمندییارانههاآنبودکهیارانهتولیدپرداختشود
اما هیچ یک از دولتها نسبت به تولید و اشتغال حساسیت الزم را نداشتند و پرداخت
یارانه تولید هم با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است.

وی در ادامه گفت :متاسفانه شاهد تورم و گرانی لجام گسیختهای هستیم و با آنکه
ی یارانهها آن بود که سهم دهکهای پایین جامعه از
هدف از تصویب قانون هدفمند 
درآمد کشور بیشتر شود اما متاسفانه شاهدیم که هنوز هم ثروتمندان از درآمد کشور
بیشترینسهمرادارند.
* ریشه های تاریخی و فرهنگی
سؤالی که ذهن کارشناسان را به خود مشغول کرده است از یک طرف،عدم تمایل
دهک های باال به انصراف از یارانه و از طرف دیگر عدم حذف آنها توسط دولت است.
واقعیت این است که عدم انصراف مردم ریشه های تاریخی و فرهنگی دارد .حدود
یک قرن است که نفت منبع اصلی درآمد دولت را شکل می دهد و مالیات هنوز جایگاه
خاص خود را در اقتصاد پیدا نکرده است .از این رو دولت از یک طرف پول نفت را می
گیرد و از طرف دیگر به مصرف می رساند .بخشی از این پول نیز در قالب پرداخت
یارانه ها ،چه به صورت نقدی و چه به صورت غیر نقدی به مردم داده می شود .این
امر همواره از ابتدای کشف نفت و به ویژه بعد از ملی شدن نفت وجود داشته است .در
سیستم اقتصاد نفتی مردم از طریق یارانه هایی که به آنها پرداخت می شود به دولت
ً
وابسته می شوند .این دقیقا برعکس اقتصادهای مبتنی بر نظام مالیاتی است که
در آنها دولت به جامعه و طبقات مختلف آن وابسته می شود .این وابستگی در طول
تاریخی به شکل یک فرهنگ درآمده است .طبقات و اقشار گوناگون مردم سعی می
کنند به انحاء مختلف به دولت نزدیک شده و از این منبع درآمدی بهرمند شوند .برای
مثالکارمندشدنوحقوقبگیریدولتهموارهدرتاریخکشورخواستهاکثریتجامعه
ً
بوده و کارمندان حتی از پایگاه اجتماعی تقریبا مناسبی نیز برخوردار می شدند .حال
اگرخوددولتبخواهدبهصورتماهانهحقوقیبهافرادپرداختکندبااستقبالمواجه
خواهد شد .بعالوه ،مردم به نوعی یارانه ها را حق خود می دانند .بر این باور هستند که
یارانه ها سهم آنها از درآمدهای نفتی است و لزومی ندارد از سهم خود بگذرند.
دولت نیز با وجود اراده برای حذف ،تاکنون به طور جدی دست به چنین کاری
نزده است .این امر ناشی از موارد گوناگونی است .قبل از هرچیز باید افراد ثروتمند

و برخوردار شناسایی شوند .این شناسایی نیازمند وجود برخی معیارها و همچنین
اطالعاتازوضعیتداراییهاودرآمدهایآنهااست.خوداینکاریعنیوجودشفافیت
در اقتصاد که آن هم از نیازهای فوری چه در سطح کالن و چه در سطح خرد است.
مقاومت هایی که در برابر شفافیت در اقتصاد می شود دلیلی است بر اینکه هنوز هم
افرادثروتمندوپولداریارانهمیگیرند.واقعیتایناستکهشفافیتنهتنهاباعثحذف
برخی از لیست یارانه بگیران می شود بلکه آنها را در لیست پرداخت کنندگان مالیات
نیز قرار می دهد .بنابر این ،موفقیت طرح هدفمندی یارانه ها بیش از همه به انجام
اقداماتی در سطح اقتصاد کالن بستگی دارد.
* یارانه های پنهان
یارانه هایی که به مردم داده می شود به دو صورت پنهان و آشکار است .یارانه پنهان
شامل یارانه به کاالهایی مانند آب ،برق ،بنزین و غیره است که همه ی مردم به شکل
یکسان از آن بهره مند نمی شوند .برای مثال کسی که یک خانه بزرگ دارد و برق و آب
بیشتری مصرف می کند ،بهره بیشتری از یارانه های آن نیز خواهد داشت .در مورد
بنزیننیزبههمینشکلاست.طبقنظرکارشناسانبررسیمیزانیارانهپنهانساالنه
نشان می دهد که در حوزه حاملهای انرژی به رقمی در حدود  600تا  900هزار
میلیاردتومانمیرسد.باتقسیماینرقمساالنهبهتعدادشهروندانایرانیروزانهعددی
بین  2تا  3دالر یارانه پنهان به دست می آید .این در حالی است که یارانه امکان توزیع
یکسان نداشته و میان ساکنان شهرهای بزرگ مانند تهران و افرادی که در شهرهای
کوچک ،روستاها و حاشیهها زندگی میکنند ،فاصله قابل توجه به وجود آورده است.
بدین ترتیب می توان حدس زد که میزان یارانه پرداختی به صورت پنهان بسیار بیشتر
از یارانه نقدی و آشکار است .پس در مجموع افراد ثروتمند و یا سه دهک باالی جامعه
به مراتب یارانه ای بیشتر از افراد ضعیف و دهک های پایین دریافت می کنند .حذف
یارانه ها نباید تنها به یارانه های آشکار محدود شود .هدفمندی باید شامل ساماندهی
یارانه های پنهان نیز باشد.
* دولت رفاه و یارانه
طبق نظر اصحاب علوم اجتماعی ،دولت رفاه وقتی پدید آمد که حاکمان متقاعد
شدند که رفاه مردم از جهت حفظ قدرت و امنیت کشور مهم و ضروری است .مردم باید
حداقلی از رفاه برخوردار باشند تا جامعه دچار انواع آسیب های امنیتی ،اجتماعی،
فرهنگیوسیاسینشود.
نکته قابل توجه در این باره این است که یارانه ها به نوعی با هدف حفظ قدرت خرید
مردم و کمک به رفاه آنها داده می شود اما به معنای سیاست های دولت رفاه نیست.
ً
معموال دولت رفاه خدمات عمومی مربوط به تحصیالت ابتدایی ،خدمات بهداشتی و
مسکن را (در برخی موارد با هزینه کم یا حتی بدون هزینه) فراهم میکند.
آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز آمده است تأیید بر سیاست های
دولت رفاه است نه دادن یارانه .در واقع در اصول متعددی از قانون اساسی به مبانی
دولت رفاه اشاره شده است .برای مثال به موجب بند یک اصل 43قانون اساسی تامین
نیازهای اساسی مردم مانند مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزش و
پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه بر عهده دولت است .در بند دوم
اصل سوم و نیز اصل سیام قانون اساسی ،آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح
و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت جمهوری اسالمی ایران میداند.
در اصل بیست و نهم نیز برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری،
پیری ،از کار افتادگی ،بیسرپرستی ،در راه ماندگی ،حوادث و سوانح و نیاز به خدمات
بهداشتیو درمانیو مراقبتهای پزشکی به صورتبیمهو غیره ،حقی استهمگانی،
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از
مشارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تامین
کند.
به نظر می رسد آنچه که در سیاست های دولت رفاه مطرح است با شکل یارانه ها
بسیار فاصله دارد .دولت نباید به همه یارانه بدهد اما باید برای همه امکانات رفاهی
اشاره شده در قانون اساسی را فراهم سازد .از این رو حذف تدریجی یارانه ها از دهک
های باالی جامعه امری پسندیده است اما دولت به همان اندازه باید به سمت اجرای
سیاست های دولت رفاه مندرج در قانون اساسی گام بردارد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قم:

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :اقتصاد کشور با حمایت از
تولید کننده رونق می گیرد که در این راستا باید سعی شود وضع
موجود در تولید و اشتغال حفظ شود.
رحمانی عصر پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و
بخش خصوصی قم ،افزود :دشمن در تالش است با تحریم و
جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی کشور را به تعطیلی بکشاند که
باید با تسهیل و رفع موانع تولید مانع تحقق هدف دشمن شویم.
وی با تاکید بر اینکه اجازه نمی دهیم واحدهای تولیدی تعطیل
شود،اضافهکرد:نظامبانکیدرتامیننقدینگیواحدهایتولیدی
را یاری نماید تا چرخ تولید کارخانه ها بچرخد و اقتصاد رونق گیرد.
وی ادامه داد :حل مشکل گرانی و فقر درگروه توجه به تولید است
واینمسالهنیازیبهبخشنامهندارد،بلکهنیازمندانسجامدستگاه
های ذیربط است.
رحمانی با اشاره به این که امسال سال حمایت از کاالی ایرانی
است ،گفت :همه باید این مساله را جدی بگیریم و فضای فرهنگی
جامعه به این سمت حرکت کند تا از کاالی تولید داخل حمایت
شود.
وی با بیان این که در حمایت از تولید کننده محدودیت نداریم،
بیان کرد :در بخش صنعت ستاد تسهیل ،در معدن شورای معادن
و در تجارت نیز کارگروه تنظیم بازار در سطح استان ها فعال است
و بسیاری از تصمیم ها به استان ها تفویض شده تا کارها با سرعت
بیشتری پیش رود و همه تصمیم ها مورد حمایت وزارت صمت
است.
وی افزود :از راهکارهای مقابله با تحریم برای تسهیل در کار تولید
و صنعت استفاده می کنیم و در این راستا از توان بخش خصوصی
نیزبهرهمیگیریم.
رحمانی با بیان این که ماهانه  20میلیارد دالر ارزش تولیدات
معدن و صنایع معدنی کشور است ،اضافه کرد :به هر میزان
صنعت،معدن،کشاورزیوصنایعوابستهبهآنهاراتقویتنماییم،
کشور از نظر رشد اقتصادی بیمه می شود.
*صادرات راه نجات کشور است
وی همچنین با اشاره به این که صادرات راه نجات کشور است،
گفت :امسال کشورهای اطراف یک هزار و و  300میلیارد دالر
واردات داشتند که فقط  25میلیارد دالر آن معادل  2درصد از ایران
بوده است.
وی افزود :این میزان باید به چهار درصد افزایش یابد که در همین
راستا طرح ویژه ای برای صادرات به  15کشور همسایه تعریف و
اجرایی خواهد شد.
وزیر صمت با اشاره به این که امسال  300میلیون دالر به کشور
روسیه صادرات انجام شده که در مقابل ارتباط خوب این کشور،
بسیار کم است ،خاطرنشان کرد :امسال محصوالت پتروشیمی به
ارزش بیش یک میلیارد و  300میلیون دالر به کشور عراق صادر
نمودیم که سال آینده باید افزایش یابد.

اقتصاد کشور با حمایت از تولید رونق می گیرد

وی بیان کرد :کشور در حال حاضر به ارز حاصل از صادرات
نیاز دارد ،ولی بانک مرکزی پذیرفته است صادرکنندگان در مقابل
صادرات ،واردات انجام دهند که این مساله به نفع صادرکننده
هاست.
وی گفت :افزایش قیمت مواد پتروشیمی قابل پذیرش نیست،
زیرا میزان تولید مواد پتروشیمی 2،برابر مصرف آن در کشور است،
در حالی که در ماه های گذشته بیشترین مشکل را در این حوزه
داشتیم.
وی اضافه کرد :عده ای می گویند مواد پتروشیمی را به
قاچاقچی و تاجر می دهند ،در حالی که فقط به تولیدکننده واقعی
عرضه می شود.
رحمانی با بیان این که برای صادرات فرش و صنایع دستی
تسهیالتی در نظر گرفته شده است ،ادامه داد :امسال بودجه
تخصیصی برای بیمه قالیبافان 2برابر شد و سعی می شود اشتغال
در این صنعت افزایش یابد.
ُ
وی گفت :درسالجاری  600هزار تن بیشتر از سال گذشته آرد
به واحدهای صنعتی تحویل داده شده و در صورت نیاز مقدار آن
افزایش می یابد.
وی خاطرنشان کرد :یک میلیارد و  500میلیون دالر از صندوق
ذخیره ارزی به اشتغال روستایی اختصاص داده شد تا صنایع
مستقر در روستاها رونق پیدا کند.
* ورود  1396قلم کاال به کشور ممنوع است
وزیر صمت در ادامه با اشاره به لزوم اهتمام بخش خصوصی برای
مقابله با تحریم ها ،گفت :نمایشگاهی از قطعات خودرو برپا شده
تا هر فردی می تواند قطعه ای حتی با  10درصد گران تر تولید
کند ،پای کار آید.
وی تاکید کرد :واردات کاالهایی که امکان تولید آن در داخل

کشور مهیاست ،ممنوع است و ضمن برخورد با متخلفان ،تعرفه
واردات این کاال بیشتر می شود.
وی اضافه کرد :ورود  1396قلم کاال از جمله بعضی از لوازم
خانگی و پوشاک به کشور ممنوع است و برای این مسائل تحت
فشارهستم.
رحمانی با اشاره به این که استان قم نسبت به جایگاه که دارد ،در
برخی عرصه ها رشد نکرده است ،ابراز امیدواری کرد :این کمبود
در حوزه های مربوط به وزارت صمت جبران شود.
وی با بیان این که بخش خصوصی قم منسجم تر عمل می
کند ،گفت :استان ظرفیت راه اندازی شهرک تخصصی کفش و
نمایشگاه سنگ را دارد که سرمایه گذاری در این  2صنعت باید
افزایشیابد.
وی افزود :وزارت صمت  20میلیارد ریال برای راه اندازی
نمایشگاه فرش قم ،اختصاص می دهد.
استاندار:
نبود نمایشگاه حلقه مفقوده رونق صنعت فرش قم است
استاندار قم نیز در این نشست گفت :نبود نمایشگاه حلقه
مفقوده رونق صنعت فرش قم است که درصورت راه اندازی،
درتولید و صادرات این محصول شکوفایی ایجاد می شود.
بهرام سرمست افزود :فرش قم به عنوان مزیت رقابتی و برند در
کشور مطرح است ،ولی مشکالتی دارد که باید حل شود.
وی اضافه کرد :حدود 128میلیارد ریال برای نمایشگاه فرش قم
هزینه شده است و از وزارت صمت نیز درخواست داریم مبلغی به
این امر اختصاص دهد تا نمایشگاه تکمیل شود.
وی همچنین گفت :اختصاص بخشی از درآمد حاصل از مالیات
بر ارزش افزوده برای تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی
ضروری است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

حذف دالر در مبادالت منطقهای و جهانی ایران

رئیس کل بانک مرکزی از شکلگیری تحول در ترکیب کاالها و خدمات صادراتی و
مقاصد تجاری ایران خبر داد و گفت :حذف دالر در مبادالت منطقهای و جهانی ایران
با دیگر کشورها یکی از نتایج مهم راهبرد جدید تجاری ایران است.
عبدالناصر همتی که رئیسجمهور کشورمان را در سفر به عراق همراهی کرده بود،
در بازگشت از عراق با اشاره به توافقات انجام گرفته با مسئوالن عراقی تاکید کرد :با
روندی که در روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق میبینم و آنچه با سایر همسایگان
نظیر ترکیه ،آذربایجان ،افغانستان و … در حال شکلگیری است ،میتوانم خبر از
شکلگیری یک تحول در ترکیب کاالها و خدمات صادراتی و مقاصد تجاری ایران

بدهم .همتی افزود :شکست سیاست تحریم آمریکا در عمل در حال تحقق است و به
تدریج آثار آن در تغییر ساختار تجاری ایران در حال ظهور است .رئیس کل بانک مرکزی
تأکیدکرد:واکنشسریعفعاالناقتصادیوپشتیبانیارگانهایذیربطدولتیتحقق
این تحول را شتاب خواهد داد .طبق اعالم بانک مرکزی ،وی تأکید کرد که حذف دالر
در مبادالت منطقهای و جهانی ایران با دیگر کشورها یکی از نتایج مهم راهبرد جدید
تجاری ایران است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود :وجود محدودیت در مبادالت پولی ایران و عراق به
خاطرتحریمهایآمریکاعلیهایران،پیچیدگیروابطبانکیدوکشوررازیادکردهاست،
ولی با درک شرایط و محدودیتهای همکارانمان در عراق و با استفاده از مکانیسم
پرداخت خاص به نحو مقتضی امور را پیش برده و مطالبات و وجوه ناشی از صادرات
گسترده در جریان را وصول خواهیم کرد.
همتی تأکید کرد :قدم بعدی برای تکمیل این راهبرد ایجاد تعادل در تراز تجاری با
کشورهای همسایه است که تا حدود زیادی وابستگی وارداتی مستقیم ما را به دیگر
کشورها کاهش میدهد؛ لذا بخش مهمی از صادرات آن کشورها به ایران از طریق
صادرات مجدد آن کشورها قابل تأمین است.
وی اعالم کرد :اکنون در یک موقعیت ویژه برای استفاده از ظرفیت ملی برای
پشتیبانی از تولید ملی و صادرات و کاهش اتکا به صدور نفت خام و واردات کاالهای
ساخته شده قرار داریم که میتواند در شکست قطعی تحریم نقش آفرینی کند.

سرمست بیان کرد :شهرک تخصصی کفش و چرم به مساحت
 90هکتار آماده کلنگ زنی است و امیدواریم تا پایان فروردین ماه
آیندده به انجام برسد.
وی افزود :با توجه به ظرفیت قم در معدن و انواع سنگ ،ایجاد
شهرک تخصصی سنگ جزو زمینه های توسعه استان است که
نیازمند توجه خاص می باشد.
وی همچنین گفت :شرکت های دانش بنیان به ویژه شرکت
هایی که در زمینه معدن فعالیت دارند ،باید تحت حمایت های
ویژهباشند.
به گفته استاندار قم ،با توجه به لزوم توجه و حمایت جدی از
صنعت فرش ،کارگروه فرش از فروردین ماه آینده در این استان
تشکیلمیشود.
عضوهیاترئیسهمجلسشورایاسالمی:
توزیعنامناسبارزاقگریبانگیرکشورشدهاست
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست
گفت :توزیع نامناسب ارزاق گریبانگیر کشور و موجب مشکالت
فعلی شده است.
احمدامیرآبادیفراهانیافزود:توزیعمناسبکاالهایاساسیاز
مسائل کلیدی جامعه است که البته بخشی از آن در دست دولت
نیست.
وی اضافه کرد :به عنوان مثال کنجاله سویا را در انبارهای بندر
امام خمینی(ره) ذخیره نموده اند ،ولی توزیع نمی شود که باعث
این وضعیت مرغ و گوشت در کشور شده است.
وی تصریح کرد :برخی توزیع اقالم را بلد نیستند ،یا از قصد این
کارها را می کنند؛ در حالی که چند برابر سال گذشته گوشت وارد
کشور شده ،ولی همه می گویند گوشت نیست.
امیرآبادی با بیان این که این وضعیت مردم را ناامید می کند،
گفت :در هیات دولت نسبت به این مشکل اهتمام داشته باشید
و تویع نامناسب اقالم ،کاالهای اساسی و رانت خواری که در کشور
به وجود آمده از بین برود.
وی خطاب به وزیر صمت ،از وی تقاضا کرد :به همان مسائلی
که در مجلس نهم به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن
در حمایت از تولیدکنندگان مطرح می کردید ،عمل نمایید تا
مشکالت کشور رفع شود .وی افزود :اگر نمی توانیم کاالهای
اساسی را به صورت مناسب توزیع کنیم ،باید از کارت ارزاق استفاه
کنیم .امیرآبادی اضافه کرد :برخی افراد دستشان به ارزاق با قیمت
مناسب نمی رسد و مراجعه کنندگانی به دفتر هستند که پنج ماه
استنتوانستهاندگوشتبخرند.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور بهرام
سرمت استاندار قم ،احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در
مجلس ،اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و همچنین جمعی
از فعاالن اقتصادی برگزار و مشکالت وموانع تولید و صادرات
بررسیشد.

وعدهدبیرانجمنصنایعلبنی:

قیمت محصوالت لبنی سال آینده
افزایش نمییابد
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت :کارخانجات برای سال آینده برنامه ای برای افزایش بهای
محصوالت لبنی ندارند اما در صورتی که قیمت شیرخام افزایش پیدا کند ،به طور حتم نرخ
فراوردههایلبنینیزدستخوشتغییراتی خواهدشد.
«رضا باکری» افزود :اکنون قیمت فراورده های لبنی طبق نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه
می شود و هیچ افزایش قیمتی نداشته ایم.
این مقام صنفی تاکید کرد :امکان کم فروشی فرآورده های لبنی توسط شرکت های دارای
پروانه صنایع لبنی وجود ندارد زیرا هر کاال دارای پروانه ساخت توسط سازمان غذا و دارو است.
وی افزود :اما حتی اگر توسط برخی شرکت های چنین اقدامی صورت گیرد ،تخلف به شمار
می رود و قابل پیگیری توسط دستگاه های نظارتی و قضایی است.
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران اظهار داشت :امسال 90درصد محصوالت لبنی ایران به مقصد
عراق و افغانستان و  10درصد آن به دیگر کشورها صادر شده است.
باکری پیش بینی کرد ،صادرات محصوالت لبنی به دلیل اعمال تحریم های آمریکا و بروز
برخی مشکالت در تبادالت مالی امسال نسبت به سال گذشته حدود 13درصد کاهش یابد.
دبیرانجمنصنایعلبنیایراندربارهسرانهمصرفلبنیاتصنعتیگفت:باوجودتحریمهاتولید
فراورده های لبنی روند عادی خود را طی می کند و سرانه مصرف داخلی کاهش چندانی نیافته
است.

وقتی جلوی تورم را نمیگیریم باید به توزیع کوپن هم فکر کنیم

کوپن؛ انتخابی بین بد و بدتر!

ً
طرح "کاالبرگهای الکترونیک" که اخیرا توسط مجلس به تصویب رسید باعث بروز
گمانهزنیهایی در این رابطه شده است .یک اقتصاددان با اشاره به نامشخص بودن
جزئیات این مصوبه ،گفت :در توزیع کوپن مساله انتخاب بین بد و بدتر است؛ واقعیت
این است که آن زمانی که میتوانستیم جلوی بروز تورم و سقوط ارزش پول ملی را
بگیریم ،نگرفتیم و حاال در شرایطی هستیم که باید به توزیع کوپن هم فکر کنیم.
مجلس با اختصاص  ۱۴میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی و دارویی با نرخ ارز
ترجیحی موافقت و مصوب کرده که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کاالهای
اساسیاستفادهکند.
این مصوبه در صورت اجرایی شدن ،باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد
ً
کشور خواهد بود که احتماال بیشباهت با خاطره ناخوشایند صفهای کوپنی در دهه
 ۶۰و  ۷۰نخواهد بود؛ جدای از زحمت ایستادن در صفهای غذایی ایراد دیگر این
شیوه در کاهش قدرت انتخاب مردم در انتخاب محصوالت با کیفیتهای مختلف با
برندهایمختلفاست.
*چرا تورم؟!
محمود پاکطینت ،کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
ابهاماتمصوبه"کاالبرگهایالکترونیک"اظهارکرد:درتوزیعکوپنمسالهانتخاببین
بد و بدتر است؛ واقعیت این است که ما در آن زمانی که میتوانستیم جلوی بروز تورم و
سقوط ارزش پول ملی را بگیریم ،نگرفتیم و حاال در شرایطی هستیم که باید به توزیع
کوپنهمفکرکنیم.
این اقتصاددان دولت را مقصر رسیدن بروز تورم در اقتصاد دانست و گفت :تورم به
خاطر کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی ایجاد میشود و همین شرایط باعث شده
است امروز مردم برای خرید گوشت و مرغ ساعتها در صف بایستند.
او با بیان اینکه ایده "کاالبرگ الکترونیک" در شرایط فعلی ایده خوبی است ،افزود:
برای اجرای این ایده ابتدا باید به تجربه کشورهای دیگر هم توجه شود؛ هر چند که خود
ما نیز در سالهای گذشته این تجربه را داشتهایم.
*سه مدل برای تأمین کاالهای اساسی
پاکطینت سه نوع الگوی کوپن قطعی ،اعتباری و یارانه نقدی را به عنوان گزینههایی
که از آن میتوان برای تأمین کاالهای اساسی استفاده کرد نام برد و گفت :یارانه نقدی در
این شرایط میتواند باعث ایجاد تورم و افزایش حجم نقدینگی شود .از سوی دیگر دادن
کوپنهای مشخص برای شکر یا برنج هم قدرت انتخاب مردم را محدود میکند؛ بر این
اساسبهنظرمیرسدکوپنهایاعتباریبهترینگزینهباشند.
او در توضیح کوپنهای اعتباری نیز اضافه کرد :در این نوع از حمایت دولت از اقشار
ضعیفتر کارتهای اعتباری برای محصوالت اساسی صادر میشود و شهروندان برای
انتخاب بین کاالهای اساسی مختارند اما نمیتوانند آن کارت را خرج کاالی دیگری غیر
از لیست مشخص شده کنند.
این اقتصاددان همچنین سرکوب قیمت کاالها توسط دولت را در این شرایط کاری
نادرست خواند و گفت که با سرکوب قیمتها فقط باعث افزایش قاچاق کاال به خارج
از کشور میشویم.
*دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای طرح جدید است
به گزارش ایسنا ،طبق مصوبه جدید مجلس دولت مکلف شده است در سال ۱۳۹۸
مابهالتفاوت ریالی ۱۴میلیارد دالر از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر
صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند:
 - ۱واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کاالهای اساسی ،دارو ،تجهیزات
پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
 - ۲واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی
ونهادههای کشاورزیو دامیبانرخ ارزنیماییو اختصاص مابهالتفاوت آنبانرخنیمایی
برای معیشت مردم و حمایت از تولید
 - ۳دولت از کاالبرگ الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز
ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده میکند.
 - ۴دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را
هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه ،اقتصاد ،کشاورزی و صنایع مجلس
شورای اسالمی ارائه میکند.
گفتنی است؛ پیش از این دو بار مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون
تلفیق ارجاع داده بود.

وزیر راه و شهرسازی:

به تولید مسکن شتاب میدهیم

و زیر راه و شهرسازی از افتتاح مترو هشتگرد در تابستان ۹۸خبر داد و اعالم کرد که سه
برنامه برای شتابدهی به تولید مسکن مد نظر قرار گرفته است.
محمد اسالمی صبح روز پنجشنبه در جریان افتتاح  ۱۲۱۲واحد مسکن مهر ،دو باب
مسجد ،سه باب زمین ورزشی ،سه مدرسه در شهر جدید هشتگرد اظهار کرد :مترو
هشتگرد یکی از پروژههای متفاوتی است که در دستور کار قرار گرفته و آزادسازی مسیر و
امکانات فنی که باید برای آن در نظر گرفته میشد اگر زمانبر بوده اما به پیشرفت باالی
 ۷۷درصد رسیده است.
وی افزود :اکثر تجهیزات و امکانات مترو گلشهر – هشتگرد تأمین شده و در اختیار
پیمانکاران است تا آنها را نصب کند .انشاءالله با تزریق نقدینگی که برای این پروژه
انجام خواهیم داد اطمینان داریم اواسط تابستان سال  ۱۳۹۸قابلیت بهره برداری پیدا
میکند .مردم بدانند که هیچ وقفهای در کار انجام نخواهد شد.
اسالمی تاکید کرد :ارادهای از سوی نمایندگان برای پروژهی مترو هشتگرد وجود دارد.
استاندار و شرکت عمران شهرهای جدید که سرمایه گذاری میکند هم اهتمام ویژهای
برای اتمام پروژهی مترو دارند.
افزایش وام ساخت به ۱۰۰میلیون تومان
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که شورای پول و اعتبار چه زمانی وام ساخت
مسکن را افزایش میدهد؟ گفت :یکی از تهدیدات ما جریانسازی برای تولید و عرضه
مسکن است .تسهیالتی که به سازندگان داده میشود را در شورای پول و اعتبار تصویب
کردیم و به ۱۰۰میلیون تومان افزایش دادیم که قابلیت انتقال به خریداران را دارد.
اسالمی ادامه داد :این مشوق بعالوه مشوقهایی که در خصوص عرضه زمین و کارت
اعتباری مصالح در حال نهایی شدن است ،سه عامل شتابدنده برای تولید مسکن به
ویژه برای اقشار کم درآمد و متوسط محسوب میشود.
وی تاکید کرد :اطمینان داریم این اقدام کفایت میکند ،چرا که هم تور مزا نیست و هم
میتواند قیمت تمام شده مسکن را متناسب حفظ کند.
رییس مرکز ملی فرش:

یک میلیون قالیباف سال آینده بیمه می شوند
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت :در سال 98
مشکلیدرخصوصبیمهقالیبافانوجودنخواهدداشتویکمیلیونقالیبافدرسطح
کشور تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
فرشته دستپاک چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران افزود :این اتفاق برای اولین
بار در تاریخ مرکز ملی فرش ایران با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همراهی
 100درصد مجلس شورای اسالمی و کمیسیون تلفیق روی می دهد.
وی اظهار داشت :در این زمینه  190هزار میلیارد ریال  100درصد تخصیص یافته
و مراحل نهایی تخصیص  40هزار میلیارد ریال دیگر نیز در مجلس شورای اسالمی در
حال انجام است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با تاکید بر اینکه اولویت اول این مرکز حل مشکل بیمه
تامین اجتماعی قالیبافان بوده است ،گفت :حل مشکالت قالیبافان نیاز به همراهی و
حمایت اصحاب رسانه دارد.
دستپاک ،با بیان اینکه بیش از  2میلیون نفر در کشور در حوزه فرش فعالیت دارند،
ادامه داد :فرش دستبافت به عنوان شناسنامه و پرچم دوم کشور شناخته شده و هیچ
کاالیی مثل فرش دستبافت حامل فرهنگ ،هنر و تمدن ایرانی در جهان نیست.
وی ادامه داد :فرش دستبافت در کنار زعفران و پسته جزو  3کاالی استراتژیک کشور
بوده و در بین آن ها نیز این کاال از قدمت باالیی برخوردار است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این که بیشترین افراد شاغل در این حوزه
افراد محروم جامعه هستند ،یادآوری کرد :این رشته بدون حمایت دولتی توانسته
اشتغال زیادی در کشور ایجاد کند و ادامه این روند نیاز به حمایت همه به ویژه رسانه ها
دارد .دستپاک ،با اشاره به کپی کاری فرش ایران در برخی از کشورها افزود :بزرگترین
مزیت فرش دستبافت ایرانی کیفیت آن است و برای صیانت و مراقبت از آن ،نهم
ش دستبافت رونمایی می شود و
اردیبهشت سال آینده برای اولین بار از شناسنامه فر 
این کار از فرش های موزه فرش ایران آغاز می شود.
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پاتوسی:

دوست دارم قراردادم را با استقالل تمدید کنم

*به رانندگیهای وحشتناک عادت نکردهام!

آیاندا پاتوسی ،مهاجم آفریقایی تیم فوتبال استقالل تمایل دارد  ،قراردادش با این
باشگاهراتمدیدکند.
کیفیت پایین الحاجی گرو و مارکوس نیومایر در نیمفصل اول ،صدای هواداران
استقالل را در آورده بود که چرا چنین بازیکنانی باید جذب استقالل شوند .پس
از اینکه این دو بازیکن از استقالل جدا شدند ،مسئوالن باشگاه با وسواس دنبال
گزینههایخارجیدیگریرفتند،امااینذهنیتبرایعالقهمندانایجادشدهبودکه
آیا بازیکنانی که این مقطع به استقالل میآیند ،میتوانند کارایی الزم را داشته باشند
یا نه.
آیاندا پاتوسی ،هافبک آفریقای جنوبی و ایسما گونکالوس بازیکن گینهای در آخرین
روزهای نقلوانتقاالت زمستانی به استقالل پیوستند .پاتوسی به دلیل برخی قوانین
داخلی در ایران چند هفتهای نتوانست برای استقالل بازی کند ،اما از روزی که مجوز
بازی را گرفت ،نشان داد چه کیفیتی دارد .او در سه بازی متوالی برای استقالل بازی
کرد تا حسابی خودش را در دل هواداران جای دهد .حاال ترکیب او ،ایسما و منشا
خط حمله استقالل را قوی کرده است و آبیپوشان اکنون با صدر جدول فاصلهای
اندک دارند.
باپاتوسیگفتوگوییانجامدادیمودربارهموضوعاتمختلفصحبتکردیمکهمتن
آن را در زیر مشاهده میکنید:
*از بازی با العین شروع کنیم ،چرا نتوانستید بازی با ببرید؟
ً
در این بازی واقعا بدشانسی آوردیم .نهایت تالشمان را برای کسب سه امتیاز انجام
دادیم اما روز ،روز ما نبود .با این وجود هنوز چهار بازی دیگر در مرحله گروهی داریم و
من باور دارم که میتوانیم صعود کنیم.
*چه احساسی داشتی که برای نخستین بار در حضور این همه هوادار بازی

* بهتر از پرسپولیس هستیم
و بعد او اسم استقالل را آورد و به من گفت که برو و در مورد این تیم تحقیق کن .من
ً
واقعا خوشم آمد و دیدم که چه هواداران
هم در اینترنت تحقیق کردم و از این تیم 
شگفتانگیزی دارد و آنها چه عالقهای نسبت به این تیم دارند .به همین دلیل به
مدیربرنامههایمگفتمهرچهسریعترکاریکنکهاینانتقالاتفاقبیفتد!
*چه نظری درباره زندگی در ایران داری؟
فوقالعاده بوده و از هر لحظهاش لذت میبردم و هر روز تالش میکنم چیزهای
جدیدی یاد بگیرم .از آنجایی که ما در این چند وقت اخیر بازیهای زیادی داشتهایم،
من خیلی از ترکیب تیم بیرون نبودهام و بیشتر استراحت میکنم ،اما یک چیزی در
اینجا هست که هنوز به آن عادت نکردهام.
* چه چیزی؟
شیوه رانندگی مردم در خیابانها وحشتناک است!
*گادوین منشا به تو و ایسما گونکالوس درباره فوتبال ایران چه چیزهایی گفته
است؟
او همیشه از استقالل مثبت صحبت میکرد و اعتقاد دارد که میتوانیم امسال
قهرمان شویم .او آدم خوبی است.
*تو به همراه منشا و ایسما گونکالوس مثلث خط حمله استقالل را تشکیل
میدهید که خیلی خوب کار کرده است .آیا اسمی برای مثلث خودتان
گذاشتهاید؟
من نمیتوانم نامی برای آن انتخاب کنم و میگذارم که هواداران این کار را بکنند.
*رابطهات با بازیکنان و سرمربی تیم چطور است؟
رابطه خیلی خوبی دارم و آنها تالش میکنند که من راحتتر خودم را با شرایط تیم
ً
منطبق کنم و تا االن هم واقعا کمک کردهاند .اینکه سرمربی تیم میتواند انگلیسی
ً
صحبت کند واقعا خیلی به من و دیگر بازیکنان خارجی کمک میکند.
*زمانی که به استقالل پیوستی ،به خاطر برخی قوانین داخلی امکان بازی
کردن پیدا نکردی.
ً
من واقعا برای بازی در ترکیب استقالل عطش داشتم .با این حال همیشه اعتقاد
داشتم که باید به خدا توکل کنم .خیلی ناراحت بودم که بازی با تراکتورسازی را از دست
دادم ،اما به تالشها و تمریناتم ادامه دادم و منتظر رسیدن نوبتم شدم و به محض اینکه
این فرصت را به دست آوردم دو دوستی آن را چسبیدم و مابقی ماجرا را هم که دیگر
خودتانمیدانید.
*قراردادت با استقالل قرضی بوده و این فصل به پایان میرسد .آیا دوست
داری قراردادت را تمدید کنی؟
البته ،من استقالل را دوست دارم و از هر لحظه بازی در استقالل لذت میبردم ،اما
بایددیدچهاتفاقاتیمیافتد.
*آیا میدانستی چند روز دیگر سال جدید ایرانیها خواهد بود؟
خیلی اطالعی ندارم ،اما فکر کنم مثل تعطیالت خودمان باشد.
*دو هفته دیگر باید در دربی ایران بازی کنی ،چه اطالعاتی درباره دربی تهران
داری؟
من ویدئوهای این بازی را دیدهام و شنیدهام که چقدر دربی برای مردم و هواداران
استقاللمهماست،اماراستشرابخواهیدمنفکرمیکنممابهترازپرسپولیسفعلی
هستیم .من بازیهای آنها را دیدهام و منتظر بازی در دربی هستم.
*آیا استقالل میتواند قهرمان ایران شود؟
صد درصد ،با تیمی که داریم میتوانیم قهرمان شویم ،اما ما باید سخت کار و برای
پیروزیتالشکنیم.انشاءالله.

میکردی؟
احساس خوبی بود و آنها هم ما با تشویقهایشان مرا به ما برای حمله کردن انگیزه
میدادند .وقتی آنها این چنین تی م را حمایت و تشویق میکنند ،بیشتر از این چه
چیزیمیتوانانتظارداشت؟
ی از تماشاگران به خاطر کیفیت نه چندان
*زمانی که به استقالل آمدی ،خیل 
خوب بازیکنان خارجی قبلی ،شاید نسبت به تو خیلی خوشبین نبودند ،اما تو خیلی
زود نشان دادی چه کیفیتی داری.
ً
واقعا از شیوهای که کارم را در استقالل شروع کردهام ،خوشحالم .وقتی شما به عنوان
یک بازیکن به تیمی جدید میروید ،دغدغه این را دارید که هواداران چطور از شما
ً
استقبال میکنند و اینکه اوضاعتان در آن تیم چطور پیش میرود .من اما واقعا چنین
دغدغهای نداشتم ،چون به خوبی مورد استقبال همتیمیهایم قرار گرفتم و آنها کار مرا
برای وفق پیدا کردن با شرایط آسان کردند .به خودم گفتم من باید به سختی برای تیم
کار کنم و همیشه نهایت تالشم را انجام دهم .خدا سختکوشی مرا میبیند و من او را به
خاطر شروع خوبی که داشتم ،شکر میکنم.
*آیا تصور میکردی سه هفته پیاپی برای استقالل گل بزنی؟
میدانید ،من بازیکنیهستم که باور دارد و خودش را ملزم میداند که در تمام بازیها
گل بزند و در پیروزی تیمش سهیم شود ،حاال میخواهد با گلزنی باشد یا با دادن پاس
گل .بنابراین باور داشتم که میتوانم و االن هم باور دارم که بعد از این بهتر هم میتوانم
کار کنم ،چون اگر سختکوش باشید هیچ چیزی نمیتواند شکستتان دهد.
*چرا تصمیم گرفتی برای ادامه فوتبالت به ایران و استقالل بیای؟
اول از همه مدیربرنامههایم به من زنگ زد و گفت در ایران برایت یک تیم سراغ دارم.
وقتی این حرف را شنیدم به او خندیدم و گفتم حاال چرا میخواهی مرا به آنجا ببری

رئیسفدراسیونفوتبال:

مهردادمیناوند:

وضعیتمالیفوتبالکشورمساعدنیست

 80درصد ناکامی های فوتبال ایران به دلیل مدیریت نادرست است

رئیس فدراسیون فوتبال کشور با بیان اینکه حال مالی فوتبال کشور مساعد نیست و حقوق خود
را نمی تواند بگیرد ،گفت  70 :درصد درآمد فوتبال این حوزه از محل حق پخش تلویزیونی است که
تاکنوننتوانستیمآنراوصول کنیم.
مهدی تاج عصر پنجشنبه در جشن برترین های فوتبال استان کرمان افزود :در کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی نشستی برای وضعیت نامساعد تیم های پرسپولیس ،استقالل و
سایر تیم ها داشتیم و همچنین هزینه های فوتبال تیم ملی پس از افزایش نرخ ارز افزایش یافته لذا
فدراسیون فوتبال درگیر مشکالت مالی شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که با حمایت نمایندگان تاثیرگذار مجلس شورای اسالمی مشکالت
اقتصادی پیش روی فوتبال کشور رفع شود.
رئیس فدراسیون فوتبال کشور گفت :هر هفته بیش از یک میلیون نفر در ورزشگاه های کشور
حضور می یابند و بیش از  40میلیون فوتبال را از گیرنده های تلویزیونی می بینند و امروز پس از
فوتبال ،فوتسال نیز با فاصله معنا داری از ورزش ها دیگر پیشی گرفته است.
وی تاکید کرد :ایجاد یک باشگاه به معنی تخریب یک زندان است و مقام معظم رهبری به ترویج
حوزه ورزش تاکید دارند.
تاج عنوان کرد :با فعالیت نظامی نمی توانیم از آمار معضالت اجتماعی و اعتیاد را کاهش داد و با
ورزش و در راس آن فوتبال می توان این آمار را کاهش داد .
وی گفت :ایران در فوتسال بانوان قهرمان آسیا ،فوتبال ساحلی دوم دنیا ،فوتسال سوم دنیا و در
فوتبال 29جهان و بهترین تیم آسیا است و نقش کرمان در تیم ملی مشاهده می شود.
رئیس فدراسیون فوتبال بیان کرد :کرمان  2نماینده در لیگ دسته یک فوتبال کشور دارد و
امیدواریم سال آینده این استان سهمی از لیگ برتر کشور داشته باشد و تیم قهرمان فوتبال بانوان
هرسال از استان کرمان و شهرستان های بم و سیرجان است.
وی از مدیرکل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان کرمان برای تالش ها در راستای توسعه
فوتبال تقدیر کرد و گفت :ارزیابی فدراسیون از هیات فوتبال کرمان مثبت و اتفاقات خوبی در این
استان در حال رخ دادن است.

بوده است.
پیشکسوت پرسپولیس خاطرنشان کرد :البته
برای پرسپولیس داخل و خارج ایران ندارد.
در همین لیگ داخلی حداقل  12امتیاز را از
پرسپولیس گرفتند .در آسیا هم این گونه بود.
بازیکنانازجانشانمایهمیگذارنداماکسینیست
که از حق آنها دفاع کند .میناوند با بیان اینکه در
فوتبال ایران انگار به لج و لجبازی اسکار می دهند،
گفت :برخی مدیران به اندازه ای حق به جانب رفتار
می کنند که گویی تیم ها اشتباه کرده اند .رییس
دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال می گوید که
داوران ایران اشتباه نمی کنند در حالی که بزرگترین
داوران فوتبال در دنیا هم اشتباه می کنند.
وی فشردگی بازی ها را عاملی برای تاثیر گذاشتن
بر روند تیم ها عنوان کرد و افزود :رییس کمیته
مسابقات سازمان لیگ می گوید هر هواداری برنامه
ریزی بهتری برای لیگ دارد ،آن را ارائه دهد .اما
سوال این است که پس کار شما در سازمان لیگ
فوتبال چیست؟ شما باید بهترین برنامه ریزی
را داشته باشید .میناوند درباره تاثیر گذاشتن
فشردگی بازی ها بر بازیکنان خاطرنشان کرد :علی
علیپورمهاجمپرسپولیسدردقایقپایانیبازیبرابر
السد یک موقعیت عالی را بدست آورد و از میانه
زمین استارت زد اما خستگی ناشی از فشردگی

«مهرداد میناوند» بازیکن اسبق تیم های ملی و
باشگاه پرسپولیس گفت 80 :درصد ناکامی های
فوتبال ایران به مدیریت نادرست بازمی گردد چرا
که کسی را نداریم از حق فوتبال کشور دفاع کند.
مهرداد میناوند با اشاره به عملکرد پرسپولیس
برابر السد قطر در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا
اظهار داشت :بازی خوبی را از پرسپولیس شاهد
بودیم اما نباید از واقعیت بگذریم .السد هم موقعیت
هایی داشت که علیرضا بیرانوند با هوشیاری آنها
را مهار کرد .وی با بیان اینکه سبک متفاوت بازی
پرسپولیس در دیدار برابر السد نویدبخش روزهای
خوب برای سرخپوشان است ،افزود :حق فوتبال
ایران در حال پایمال شدن است .اگر در دیدار
قبلی پرسپولیس برابر پاختاکور ازبکستان روی گل
آفساید دروازه نماینده ایران باز نمی شد ،اکنون این
تیم 2امتیاز بیشتر داشت.
تیمفوتبالپرسپولیسروزسهشنبه 21اسفندماه
در چارچوب هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا برابر
السد قطر به میدان رفت و نتیجه را یک بر صفر با
گلی که مشکوک به آفساید بود ،واگذار کرد.
هافبک اسبق تیم ملی تصریح کرد :چرا زور ما در
کنفدراسیون فوتبال آسیا از کشورهای چهار و پنج
میلیونی هم کمتر است؟ عامل  80درصد ناکامی
فوتبال ایران در چند وقت اخیر مدیریت نادرست

بازی ها روی عملکرد او و سایر تاثیر گذاشته و
موقعیت تک به تک را به راحتی از دست داد .وی در
پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود برانکو تعویض
هایش در دیدار برابر السد را زودتر انجام می داد،
تصریح کرد :برانکو مربی با دانشی است و از شرایط
تیم آگاه است .با این حال به نظر من بهتر بود از
دقیقه  60به بعد ،تعویض های پرسپولیس انجام
می شد .پیشکسوت فوتبال ایران گفت :بازیکنان
در هر بازی از جان برای موفقیت پرسپولیس مایه
می گذارند و باید از همه آنها تشکر کنیم .برای هر
تیمی داشتن بازیکنی مانند سید جالل حسینی
آرزو است .او مانند یک مربی در زمین می ماند اما
متاسفانه عده ای دوست ندارند پرسپویس نتیجه
بگیرد که این موضوع واقعا جای تاسف دارد.

کسب  ۴۸مدال کشوری و برون مرزی توسط تکواندوکاران قمی

رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت :تکواندوی قم در سال  ۹۷صاحب  ۴۸مدال از
رویدادهای کشوری و برون مرزی شده است.
محمد جمشیدی اظهار داشت :تکواندوی قم فعالیتهای خود را در  ۴حوزه انجام
میدهد که این حوزهها شامل قهرمانی ،تجهیزات ،عمران و آموزش است و از سال  ۹۳که
من به عنوان رئیس هیئت تکواندو انتخاب شدم در این حوزهها کار کردهایم و این روند را
هرسالتکمیلمیکنیم.
وی افزود :در حوزه قهرمانی ،تکواندوی قم  ۱۴اعزام به مسابقات قهرمانی کشور داشته
است که ۴اعزام ما اعزام بینالمللی بوده است و در بخش مدال آوری ۴۸مدال از مسابقات

رییسجدیدفدراسیونکاراته:

مسیر سختی پیش روی کاراته ایران است

رییس جدید فدراسیون کاراته با بیان اینکه مسیر سختی در سال
 98پیش روی این رشته است گفت :اکنون کاراته با رسیدن به المپیک
شرایطمتفاوتیازقبلداردوبایدباتالشفراوانبهآنچهکهمیخواهیم
دستیابیم.
«سید حسن طباطبایی» روز نجشنبه در پایان مجمع انتخاباتی
فدراسیون کاراته در جمع خبرنگاران تصریح کرد :از وزارت ورزش و
جوانان که بستر مناسبی را برای برگزاری انتخاباتی آزادانه فراهم کرد
تشکرمیکنموامیدوارمبتوانمجواباعتمادمجمعفدراسیونرابدهم.

وی افزود :در سال  98مسابقات متعدد کسب سهمیه بازی های
المپیکرادرپیشداریمکهبایدبابهترینعملکردبهسهمیهالزمبرسیم.
همچنین رقابت های قهرمانی آسیا در رده های سنی مختلف نیز از
بزرگترینبرنامههایپیشرویاینفدراسیونپرافتخاراست.
طباطبایی در خصوص مشکالت مالی اظهار داشت :اکنون که در
جنگاقتصادیبادشمنانهستیم،بهترینفرصتاستتاازظرفیت
هایبخشخصوصیاستفادهکردهوهزینههاراتامینکنیم.
رییس جدید فدراسیون کاراته در خصوص معرفی «محسن آشوری»
به عنوان دبیر فدراسیون گفت :او از بزرگان این رشته است که به طور
قطع به ما کمک زیادی خواهد کرد و در خصوص دیگر اعضای هیات
رییسه نیز با بررسی های الزم تصمیم گیری می کنیم .وی در پایان در
مورد کادر فنی تیم ملی بزرگساالن اظهار داشت« :شهرام هروی» از
بهترین مربیان و از سرمایه های ورزشی کشور است ،اما پس از تشکیل
کمیته فنی و سنجیدن عملکرد کادر فنی در خصوص تقویت یا ایجاد
تغییرات در کادر فنی ،تصمیماتی اتخاذ خواهیم کرد« .سید حسن
طباطبایی» در مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته با کسب  36رای به
مدتچهارسالبهعنوانرییساینفدراسیونانتخابشد.

تکواندویایرانمیشناسندواومعروفبهمربیقهرمانسازاست.اردوهایتمرینیزیادی
برای حضور تیمهای قم در مسابقات قهرمانی کشور داشتهایم.
وی اظهار داشت :برگزاری اردوهای مشترک با استانهای یزد ،قزوین ،تهران ،البرز،
مرکزی و لرستان یکی دیگر از اقدامات هیئت تکواندوی استان قم در سال  ۹۷به منظور
باال بردن سطح تجربی تکواندوکاران قمی در ردههای سنی مختلف بوده است که برخی از
اردوها در قم و برخی در استانهای شریک برگزاری اردو انجام شده است.
رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت :یکی از مهمترین اقدامات هیئت تکواندوی قم
استعدادیابی از سن ۸تا ۱۲سال به صورت برگزاری کالسهای دائمی و غربال استعدادها
از این کالسها بوده است .تاکنون  ۸جلسه از این کالسها زیر نظر استاد مرتضی کریمی
برگزار شده و این تکواندوکاران نونهال طی  ۴ساعت تمرین میکنند و افرادی که مستعد
تشخیص داده میشوند به صورت مجزا با عنوان دوره نخبگان تحت تمرین قرار میگیرند
اماسایریننیزدرهمینکالسهایاستعدادیابیبرایافزایشسطحفنیحفظمیشوند.
وی عنوان کرد :در بخش بانوان نیز فاطمه نعمتی از قهرمانان تیم ملی تکواندو و شاگرد
استاد مینو مداح برای آموزش دختران تکواندوکار قمی جذب شد و همین روند در بخش
دختران نیز به موازات بخش پسران ادامه دارد .در بخش بانوان در پومسه کبری سخایی
وطن از مدال آوران ما بود و محمد صفایی در قالب تیم ملی "ب" تکواندو به مسابقات
قزاقستان و کمپ تمرینی پرو اعزام شد و محمدرضا شعبانی نیز در رویدادهای بینالمللی
پا را تکواندو شرکت کرد.

مجتبیمحرمی:

با یک برد پرسپولیس به اوج بر می گردد
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت :سرخپوشان با یک
پیروزی در مسابقات پیش رو به دوران اوج خود باز خواهند گشت
و این تیم می تواند بار دیگر در مسیر موفقیت و کامیابی گام بردارد.
«مجتبی محرمی» افزود :کار پرسپولیس برای صعود به مرحله
بعدی لیگ قهرمانان آسیا سخت شد اما در فوتبال هیچ چیز قابل
پیش بینی نیست و این تیم می تواند دوباره به روزهای خوبش
برگردد.
وی افزود :پاختاکور ازبکستان با پیروزی که برابر االهلی عربستان
به دست آورد در صدر گروه قرار گرفت و پرسپولیس با یک امتیاز در
رتبه چهارم گروه  Dلیگ قهرمانان آسیا قرار دارد و نشان می دهد راه
دشواری پیش روی قرمز پوشان برای صعود به مرحله بعدی است.
پیشکسوتپرسپولیسخاطرنشانکرد:هنوز 4مسابقهدیگربرای
پرسپولیس در مهم ترین و معتبر ترین تورنمنت باشگاهی قاره کهن
باقی مانده و آن ها از این پس باید جدیت بیشتری به خرج دهند تا
امتیازات باقی مانده را جبران کنند .محرمی در پاسخ به این پرسش
کهپرسپولیسنسبتبهفصلگذشتهافتکردهاستیاخیر؟گفت:
تغییراتیدرپرسپولیسصورتگرفتهونفراتجدیدیجذباینتیم

استقالل توان انجام کارهای بزرگ
در لیگ قهرمانان را دارد
مدافع اسبق آبی پوشان تهران با بیان اینکه هواداران با توجه به پوست اندازی این تیم
باید صبور باشند ،گفت :شانس استقالل برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان
آسیا روی کاغذ اندک است اما این تیم نشان داده که می تواند دست به کارهای بزرگ
بزند.
«امیرحسین صادقی» درباره تساوی استقالل ایران برابر العین امارات در دومین هفته
از لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت :استقالل استحقاق پیروزی برابر العین را داشت اما
فرصت های این تیم تبدیل به گل نشد تا در عین شایستگی از کسب سه امتیاز کامل
مسابقهمحرومشود.
تیم های فوتبال استقالل ایران و العین امارات روز سه شنبه ( 21اسفندماه) در
روزشگاه آزادی برابر یکدیگر قرار گرفتند و آبی پوشان در حالی که یک بر صفر جلو بودند
در نهایت برابر حریف خود با تساوی یک بر یک متوقف شدند .شاگردان وینفرد شفر در
دیدار نخست خود در لیگ قهرمانان آسیا همچنین برابر الدحیل قطر در دوحه نتیجه را
سه بر صفر واگذار کردند .وی افزود :استقالل نسبت به نیم فصل اول پیشرفت زیادی
داشته است ولی عملکرد آبی پوشان در لیگ قهرمانان در مسیری قرار دارد که شاید
منجر به موفقیت در این دوره نشود .با این حال شاگردان وینفرد شفر می توانند در لیگ
برتر به موفقیت برسند .مدافع اسبق استقالل خاطرنشان کرد :هواداران استقالل باید
صبور باشند و بدانند این تیم پوست اندازی کرده است و برای تبدیل شدن به تیمی که
انتظارش را می کشند ،نیاز به زمان دارد .در این راه نقش هواداران بسیار پررنگ است.
صادقی تصریح کرد :بازیکنان خارجی که استقالل در نیم فصل دوم به خدمت گرفته،
نفراتی توانمند ،با کیفیت فنی باالیی هستند که به خوبی در این تیم جا افتاده اند .این
بازیکنان خواهند توانست در مسابقاتی که پیش روی استقالل است ،کمک زیادی به
آبی پوشان کنند .وی در پاسخ به این پرسش که استقالل در لیگ قهرمانان آسیا می
تواند به مرحله بعدی راه پیدا کند یا خیر گفت :شانس استقالل روی کاغذ کم است اما
این تیم همواره نشان داده که می تواند دست به کارهای بزرگ بزند .در ادامه دیدارهای
لیگقهرمانانآسیاآبیپوشانبایدبدانندحقاشتباهندارندونبایدراحتامتیازازدست
بدهند .صادقی در پایان گفت :فشردگی مسابقات لیگ برتر می تواند برای استقالل و
تیم های دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا مشکل ساز باشد و امیدوارم مسووالن سازمان
لیگ فوتبال همکاری های الزم را با این تیم ها انجام دهند تا نمایندگان ایران در این
رقابت ها بتوانند با آمادگی کامل شر کت کنند.
حاجیلوسرپرستتیمفوتبالاستقالل:

شانس صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان را داریم
سرپرستتیمفوتبالاستقاللگفت:چهاردیدارازمرحلهگروهیلیگقهرمانانباقی
مانده و ما هنوز شانس صعود به مرحله حذفی را داریم.
«اصغر حاجیلو» درباره تساوی استقالل ایران برابر العین امارات در چارچوب هفته دوم
لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت :استقالل با بدشانسی بزرگی روبرو شد و نتوانست در
تهران و ورزشگاه آزادی برابر العین امارات به پیروزی برسد و سه امتیاز کامل را به دست
آورد.
وی افزود :استقالل باید در  5دقیقه پایانی بازی با العین بازی را اداره و از پیروزی خود
دفاع می کرد اما متاسفانه روی یک غافلگیری دروازه تیم باز شد تا به جای پیروزی با
تساوی و کسب یک امتیاز به کار خودمان پایان دهیم.
سرپرست استقالل خاطرنشان کرد :عملکرد دروازه بان العین در بازی مقابل استقالل
فوق العاده بود و او توپ هایی را مهار کرد که شاید دیگر نتواند چنین کاری انجام دهد.
البته این را نیز باید بگویم که بازیکنان ما هم کمی در زدن ضربات آخر کم تجربه بودند.
حاجیلو با بیان اینکه استقالل نمایش خوبی را برابر العین امارات به اجرا گذاشت،
تصریح کرد :در نیمه اول شاهد فوتبال متوسطی از هر سوی هر  2تیم بودیم اما در
نیمه دوم و با توصیه های فنی که وینفرد شفر برای بازیکنان انجام داد ،استقالل فوتبال
اروپایی به نمایش گذاشت و حتی می توانم بگویم از دقیقه 46تا 90به آسیا درس فوتبال
دادیم .وی ادامه داد :اگر بار دیگر فیلم نیمه دوم استقالل برابر العین را تماشا کنید،
متوجه می شوید که ما حاکم مطلق توپ و میدان بودیم و چندین فرصت گلزنی بر روی
دروازه العین خلق کردیم.
پیشکسوت آبی پوشان ادامه داد :هواداران استقالل مثل همیشه یار و یاور تیم
محبوبشانبودهوثابتکردهاندلقببهترینهوادراندنیابرازندهنامآنهااست.امیدواریم
در مسابقات آینده بتوانیم با نتایجی که در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا بدست می
آوریم از شرمندگی هواداران استقالل خارج شویم.
وی در پایان گفت :با جرات و اعتماد به نفس می گویم استقالل هنوز شانس زیادی
برای صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا دارد و در  4بازی آینده مرحله گروهی
به گونه ای بازی می کنین که بتوانیم با جمع آوری امتیازات الزم جواز حضور در مرحله
حذفی را بدست بیاوریم.
بهزاد داداش زاده :

در سال  ۹۷انجام شد؛

کشوری و برون مرزی به دست آورده ایم در حالی سال گذشته این رقم تنها  ۲۲مدال بوده
است و امسال بیش از  ۱۰۰درصد افزایش آمار مدال داشته ایم.
رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت :محمدرضا شعبانی در پاراتکواندو در مسابقات
جهانی مراکش صاحب مدال نقره شد و مسابقات قهرمانی آسیا در ویتنام مدال برنز کسب
کرد.دررقابتهایبینالمللیپاراتکواندوجامریاستفدراسیونجهانیدرکیشنیزمدال
طال به دست آورد .جمشیدی بیان داشت :در مسابقات بینالمللی جام ریاست فدراسیون
جهانی کیش  ۵ورزشکار اعزام کردیم که  ۴نفر آن مدال کسب کردند و در بانوان نیز یک
ورزشکار از قم در مسابقات بینالمللی فجر صاحب مدال شد و برنز گرفت در مجموع ۷
مدال بینالمللی و آسیایی کسب کردیم که این حاصل برنامهریزی از سال  ۹۴تاکنون
است .وی عنوان کرد :پروسه قهرمان سازی در تکواندو زمان بر است و نتیجه زمانی است
که کادر تکواندوی استان گذاشتهاند .در بخش میزبانی از مسابقات و رویدادهای کشوری،
 ۲بار میزبان شدهایم که یکی از آنها مربوط به مسابقات نونهاالن پسر کشور و دیگری
مسابقاتنونهاالندخترکشوربود.
رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد :در میزبانی اردوهای تیم ملی نیز فعال
بودیم و تیم ملی نونهاالن پسر یک هفته در قم اقدام به برپایی اردو کرد و میزبانی از آزمون
دان  ۳و  ۴کشوری با حضور  ۶۵۰تکواندوکار از دیگر برنامههای ما بوده است.
جمشیدی خاطرنشان کرد :در حوزه آموزش ،استخدام مرتضی کریمی به عنوان یک
مربی کارکشته و بازیکن ساز کمک بزرگی به تکواندوی قم بود .او را به عنوان مهندس

امیرحسینصادقی:

شدند که هنوز با قرمز پوشان به هماهنگی کامل نرسیده اند .اگر
انتقادویاپیشنهادیارایهکنیممیگویندچرامحرمیانتقادمیکند
و اگر حمایت کنیم می گویند چرا در روزهایی که پرسپولیس نتایج
خوب نمی گیرد تعریف و تمجید الکی انجام می دهد پس بهترین
کار در این برهه از زمان سکوت است.
وی خاطر نشان کرد :پرسپولس همیشه پرسپولیس است و با یک
پیروزیهمهچیزبهشرایطعادیبازخواهدگشتواینتیممیتواند
بار دیگر در مسیر موفقیت و کامیابی گام بردارد.

پرسپولیس نفرین شده است!
پیشکسوت فوتبال ایران در اظهارنظر عجیبی گفت :شاید خیلی ها بگویند تمام این
صحبت ها خرافی است اما من معتقدم پرسپولیس نفرین شده است
بهزاد داداش زاده در خصوص نتایج پرسپولیس در هفتههای اخیر رقابتهای لیگ
برتر و لیگ قهرمانان فوتبال آسیا گفت :متأسفانه پرسپولیس همچنان با مشکالت فنی
و روحی دست و پنجه نرم میکند .باخت این تیم مقابل السد قطر نشان داد که بازیکنان
پرسپولیس روحیه خود را از دست دادهاند و میخواهند پرسپولیس از لحاظ روحی دچار
مشکل شده است .این تیم نیازمند ریکاوری است .پرسپولیس همیشه در دقایق پایانی
گلزنی میکرد اما امسال خالف این اتفاق افتاده است.
کارشناس فوتبال ایران ادامه داد :تعجبآور است که پرسپولیس با وجود بازیکنان
جدیدش که هر کدام به تنهایی خیلی خوب هستند هنوز نتوانسته اند در قالب ترکیب
تیمیعملکردمناسبداشتهباشند.
داداش زاده درباره عملکرد مهاجمان پرسپولیس اظهار داشت :شاید خستگی
بازیکنان روی موقعیتهایی که از دست میدهند تأثیرگذار باشد اما مشکل اصلی آنها
روحی است .برانکو ایوانکوویچ یکی از بهترین مربیان تاریخ فوتبال ایران است و حاال
وقتش است بار دیگر هنر خود را در بازیابی روحیه تیمش نشان دهد .وی اذعان داشت:
مورد مهمی که هنوز برای من و بسیاری از هواداران جای سوال دارد کنار گذاشتن
گادوین منشأ از پرسپولیس است .ایکاش ماریو بودیمیر را ابتدای فصل به پرسپولیس
میآوردند .او نیاز به زمان دارد .در صورتیکه منشأ میتوانست برای پرسپولیس بهتر از
بودیمیر بازی کند .پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در اظهاری نظری عجیب در
خصوص عدم نتیجهگیری این تیم گفت :پرسپولیس گویا نفرین شده است .شاید
خیلیها بگویند زدن این حرف ،خرافات است اما بازیهای قبلی پرسپولیس نشان
میدهد که این تیم دچار مشکالت اساسی شده است .داداش زاده درباره شانس
صعودپرسپولیسازمرحلهگروهیلیگقهرمانانآسیانیزاظهارداشت:کارپرسپولیس
سخت شد .برانکو باید تیمش را از لحاظ روحی تقویت کند تا آنها اعتماد به نفس الزم را
پیدا کنند .در غیر اینصورت بعید نیست این تیم در لیگ برتر هم نتیجه الزم را بگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :من همیشه گفتهام بهتر از برانکو هیچکس نمیتواند
پرسپولیس را بررسی کند .باید کادر فنی آسیب شناسی کند که چرا برخی بازیکنانش
ً
نظیر سروش رفیعی و سیامک نعمتی دچار افت شده اند .شخصا به خاطر وجود برانکو
در این تیم به آینده پرسپولیس امیدوارم و فکر میکنم خیلی زود بردهای متوالیاش را
تکرارکند.
معاون وزیر ورزش:

خانه کاراته باید احداث شود

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت :خانه کاراته باید
احداث شود ،چرا که شرایط فعلی در شان این رشته موفق نیست.
«محمدرضاداورزنی»روزپنجشنبهدرپایانمجمعانتخاباتیفدراسیونکاراتهدرجمع
خبرنگاران افزود :زمینی در کنار آکادمی ووشو در مجموعه ورزشی آزادی تهران به کاراته
اختصاص داده شده که با همت مسووالن فدراسیون و کمک وزارت ورزش و جوانان و
کمیته ملی المپیک هر چه سریعتر باید کار ساخت آن آغاز شود.
وی اظهار داشت :این خوب نیست که رشته ای چون کاراته برای برگزاری لیگ ها،
مسابقات و همچنین اردوهای تیم ملی با مشکل روبرو شود .احداث خانه کاراته موجب
خواهد شد تا سایت اداری ،سالن مسابقات و خوابگاهها در یک محل متمرکز شده و
شرایطبسیاربهترشود.
داورزنیدرموردانتخاب«سیدحسنطباطبایی»بهعنوانرییسجدیداینفدراسیون
المپیکی گفت :او چند سال قبل ،سرپرست فدراسیون بود و عملکرد مناسبی با ایجاد
همدلی در این رشته از خود بر جای گذاشت و توانست به ریاست برسد .رییس جدید
فدراسیون باید بداند انتظارات از این رشته زیاد است و با برنامه ریزی مناسب و تالش می
تواند کارها را با موفقیت پیش ببرد.
معاون وزیر ورزش تصریح کرد :امیدوارم که کاراته سبد مدال آوری ورزش ایران در بازی
های المپیک 2020توکیو را پربارتر کند .در ستاد بازی های المپیک که مسووالن وزارت
ورزش و جوانان ،کمیته ملی المپیک و مسووالن فدراسیون ها در آن حضور دارند برای
هر رشته با توجه به برنامه ها اقدامات انجام می شود و برای کاراته نیز که مسابقات کسب
سهمیه متعددی را پیش رو دارد ،اولویت بندی کرده ایم تا بتواند سهمیه های الزم را
بدست آورد.
وی خاطر نشان کرد :این رشته اعزام های زیادی دارد و به طور قطع وزارت ورزش و
کمیته ملی المپیک در حد توان ،کمک خواهند کرد ،اما مسووالن فدراسیون نیز باید به
فکر جذب حامی مالی شود.

علمیو سالمت 5

 شماره 4772ت و یکم 
شنبه -بیستوپنجم اسفند ماه  -1397سال بیس 

چه زمانی باید نگران سالمت چشمها باشیم؟
قرمزی چشمها
ً
همهی ما گاهی دچار قرمزی چشم میشویم و معموال
مسئلهی مهمی نیست .اغلب قرمزی چشمها تنها عالمتی
از آلرژی یا سرماخوردگی است .متأسفانه قرمزی چشمها
میتواند نشاندهندهی مشکلی جدی باشد مانند آب
مروارید ،چشم صورتی یا خراشیدگی قرنیه .اگر چشمهایتان
ً
به مدت چند ساعت یا چند روز قرمز شدند احتماال موضوعی
برای نگرانی وجود ندارد .اما اگر قرمزی ادامهدار شد یا همراه
با سوزش و درد و خارش و ترشح یا التهاب بود باید به پزشک
مراجعهکنید.
آبریزی چشمها
وقتی هوای بیرون سرد است ،وقتی آلرژی داریم یا وقتی
که چیزی چشممان را اذیت میکند طبیعی است که دچار
آبریزی چشم شویم .اگر آبریزش چشم طوالنی شد یا همراه
با سایر عالئم بود طبیعی نیست .آبریزی از چشمها میتواند
عالمت مشکالت پلک یا مجرای اشکی ،مشکالت قرنیه و یا
حتیچشمصورتی(ورمملتحمه)باشد.

چشم صورتی یکی از شایعترین بیماریهای چشمی میان کودکان است .این بیماری مسری
بوده و بچهها بیشتر به آن مبتال میشوند تا بزرگترها .ما به عنوان افراد بزرگسال دچار
مشکالت دیگر چشمی میشویم :خشکی چشم ،آبریزی چشم ،قرمزی چشم ،تاری دید و
غیره .ما اغلب این مسائل را نادیده میگیریم و تصور میکنیم مشکل جدی وجود ندارد که
البتهاشتباهمیکنیم.
چشمهایماپنجرهیروحمانهستندامامیتوانندپنجرهیسالمتیماننیزباشند.چشمها
میتوانند زنگ خطر را به صدا درآورند و باید به آن توجه کنیم.
در مورد کودکان باید به این نکته اشاره کنیم که سنجش بینایی توسط پزشک اطفال ،یا در
مهدکودک،بامعاینهچشمیکهتوسطپزشکبیناییسنجی(اپتومتریست)انجاممیشود
تفاوت دارد .در سنجش بینایی یک سری موارد محدود مانند عیوب انکساری و کمبینایی
ناشیازتنبلیچشمبررسیمیشوندکهنمیتوانندتماممشکالتبیناییراتشخیصدهند.
بنابراین در سنین ۳تا ۵سال ،کودکان باید یک معاینه چشم دقیق و مستقل انجام دهند.
و اما در مورد بزرگساالن :خیلی از ما عادت نداریم به طور روتین به چشم پزشک مراجعه
کنیم .در حالی که چشمهای ما اندام بسیار مهمی هستند که الزم است درست مانند سایر
قسمتهایبدنازآنهامحافظتکنیم.

اینفوگرافی :محسنعبداللهی*

مگس پران
مگس پران ،ذرات غبار مانند کوچکی هستند که
جلوی چشمانتان باال و پایین میروند .این لکهها یا
ذراتشبیهنقطههایاریسمانهاویاتارعنکبوتهایی
سیاهیاخاکستریهستندکهوقتیچشمهاراحرکت
میدهید آنها نیز حرکت میکنند و وقتی سعی
ً
میکنید مستقیما به آنها نگاه کنید گویی میپرند.
خیلی از افراد گاهی دچار مگس پران میشوند؛ اما
ً
اگر مکررا چنین حالتی روی بدهد یا همراه با درد یا
درخشش نور و یا از دست دادن دید محیطی باشد،
باید هر چه زودتر به پزشک مراجعه کنید.

افتادگی پلک باالیی چشم
همهی افراد وقتی خسته هستند ممکن است پلکشان
بیفتد اما اگر این اتفاق فقط برای یکی از چشمها روی بدهد یا
تماممدتاینچنینباشدممکناستدچارمشکلپتوزشده
باشید.
در این بیماری ،لبهی پلک باالیی در وضعیتی پایینتر از حد
نرمال قرار میگیرد و میتواند روی بینایی اثر بگذارد.
برخی از علتهای افتادگی چشم مسئلهی حادی نیستند
اما این احتمال وجود دارد که مشکل جدیتری در بین باشد.
بنابراینبایدجهتاطمینانبهپزشکمراجعهکنید.
آب مروارید
آب مروارید ،مهآلود شدن عدسی چشمهاست .آب مروارید
میتواند بینایی را تیره و تار کند ،چشمها را به نور حساس کند
یادوبینیایجادکند.
اگر فکر میکنید دچار آب مروارید شدهاید باید هر چه زودتر
به پزشک مراجعه کنید زیرا اقدام به موقع میتواند جلوی
عمل جراحی را بگیرد.
شیء خارجی
همهی ما گاهی جسم خارجی در چشممان
میرود ،چه مژه ،چه یک حشرهی ریز و یا گرد و غبار.
بهترین راه خارج کردن جسم خارجی از چشم این
است که با آب گرم و تمیز چشم را بشویید.
چشمها را نمالید یا سعی نکنید چیزی را که در
بافت چشمتان فرو رفته خودتان خارج کنید .اگر با
آب ،مشکلتان برطرف نشد یا اگر درد و قرمزی بعد
از خارج کردن شیء خارجی وجود داشت و یا اگر
ً
رویبیناییتاناثرگذاشت،توصیهمیکنیمحتمابه
پزشکمراجعهکنید.

ترشح چشم
همهی ما گاهی دچار ترشح چشم میشویم .ترشح چشم
زمانی است که وقتی صبح از خواب بیدار میشوید گوشهی
چشمتانمیبندد.
اگر ترشحات چشمتان رنگ عوض کرد ،بیشتر شد و یا
مداوم بود باید آن را با پزشک مطرح کنید .ترشحات غیرعادی
چشممیتواندعالمتیکبیمارییاعفونتباشد.اگرمتوجه
ترشحات غیرعادی از چشمها شدید به پزشک مراجعه کنید.

خونریزی
بدون تردید یکی از ترسناکترین چیزهایی که ممکن است
ً
در چشمهایتان ببینید خون است .معموال خون در چشم به
دلیل ضربهای جزئی به چشم ،سرفه یا عطسهی بسیار شدید
و یا استفراغ است اما گاهی میتواند پای مشکل جدیتری
در میان باشد .اگر بعد از آسیب یا ضربه ،متوجه خون در
چشمتان شدید باید به پزشک مراجعه کنید زیرا این خون
میتواند از مغزتان باشد نه فقط از چشمتان.

گل مژه
گل مژه ،برجستگی کوچک و قرمز و دردناکی است که در پای مژه یا زیر پلک رشد میکند .عامل بیشتر
گلمژهها عفونت باکتریایی است .اگر تورم و التهاب ناشی از گل مژه بعد از یکی دو هفته برطرف نشد یا
ً
اختاللی در بیناییتان ایجاد کرد باید به پزشک مراجعه کنید .همچنین اگر مکررا گل مژه میزنید یا موجب
درد و ناراحتیتان میشوند نیز باید به پزشک مراجعه کنید.

خشکی چشم
درست مانند سایر مشکالت چشمی که گفتیم ،همهی افراد گهگاه دچار خشکی چشم نیز میشوند.
ً
معموال این مشکل با قطره چشم برطرف میشود.
متأسفانهخشکیچشم میتواند مشکلی مزمن باشد.اگرفکر میکنیدچشمهای شماخشکهستنددر
مورد داروهای تجویزی یا سایر راهحلهای دائمی با پزشک مشورت کنید.


اختراع پماد التیامبخش سریع زخمهای سوختگی

پژوهشگران دانشگاه ایالم ،موفق به اختراع پماد التیامبخش زخمهای سوختگی
شدند که نسبت به پمادهای موجود عملکرد و سرعت بهبودی باالتری دارد.
به گزارش ایسنا ،دکتر سلمان سلطانی دکترای بافتشناسی دانشگاه تهران و
کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایالم در این خصوص گفت :با توجه به اینکه
گیاهان دارویی اساس فارماکولوژی مدرن به حساب میآیند ،لذا قبل از سنتز مواد
دارویی جدید ،گیاهان دارویی تنها منبع درمان بیماریها به حساب میآمدند.
وی افزود :پس از ایجاد ضایعه در پوست و سایر نسوج ،التیام یا ترمیم زخم یک فرآیند
بهبودی است و یکی از اهداف علم پزشکی ،ترمیم زخم در زمان کوتاهتر و با عوارض
جانبی کمتر است ،لذا کاهش زمان بهبود زخم و کاهش هزینهها از اهمیت بسزایی
برخوردارمیباشد.
دکتر سلطانی تصریح کرد :هدف از اختراع این پماد ،رسیدن به محصولی بود که
دارای باالترین سرعت در ترمیم و کمترین اثرات سو بر روی زخمهای سوختگی باشد
و نسبت به پمادهای موجود عملکرد و سرعت بهبودی باالتری داشته باشد .وی اظهار
امیدواری کرد با اختراع این محصول در زمینه ارتقای تکنولوژی تولید داروهای داخلی
سهیم بوده ،بومی سازی را در این زمینه توسعه دهیم و از خروج ارز نیز بکاهیم و از سوی
دیگر ،پس از کسب مجوزهای وزارت بهداشت ،زمینه را برای تولید انبوه محصوالت

دارویی مؤثر برای بیماران فراهم نمائیم .به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم،
این پماد مورد تأیید مرکز طب سنتی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار
گرفتهاست.

طعم غذا با احساس درد مرتبط است!

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتند
که طعم غذا و سیگنالهای مربوط به درد ،با هم ارتباط
دارند.
به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز،
متخصصان علوم اعصاب "دانشگاه اکالهما"( )OUدر

آمریکا ،موفق شدهاند مسیر جدیدی را در مغز پیدا کنند
که میتوان با کمک آن ،ارتباط میان طعم و دمای غذا را
بررسی کرد .پژوهشگران در این بررسی ،برای نخستین
بار نشان دادند که طعم غذا و سیگنالهای مربوط به
درد ،با هم به مغز میرسند و از مدار مشابهی استفاده
میکنند" .مؤسسه ملی سالمت آمریکا"(،)NIH
بودجهای معادل  ۱.۶میلیون دالر به یک پژوهش پنج
ساله در این زمینه اختصاص داده است.
"کریستین لمون"( ،)Christian Lemonاستادیار
بخش زیستشناسی و پژوهشگر ارشد این پروژه گفت:
هدف ما از این پژوهش ،بررسی نحوه ارتباط طعم غذا
و حساسیت به دمای آن است تا بتوانیم ارتباط میان
اولویتبندی غذاها با سالمت و تندرستی را بهتر درک
کنیم .طعم غذا ،ارتباط محکمی هم با احساس و درک
نحوه پردازش طعمهای گوناگون توسط مغز دارد .نتایج
این پژوهش ،بسیار جالب هستند زیرا نشان میدهند

نه تنها سیگنالهای دما با طعم غذا تغییر میکنند بلکه
پیامهایمربوطبهطعمغذاودردرانیزبهمغزمیرسانند.
لمون و "جینرونگ لی"( ،)Jinrong Liاستادیار
دانشگاه اوکالهما ،از یک روش زیستشناسی مولکولی
و فیزیولوژی برای درک نحوه تبدیل مسیرهای طعم و
گرما به درد استفاده کردند .آنها در این بررسی دریافتند
که مدار عصبی حامل سیگنالهای مربوط به طعم غذا،
واکنش نسبت به درد را نیز به همراه دارد .شاید این
ارتباط ،عملکرد محافظتی داشته باشد و امکان تبدیل
سیگنالهای درد به پیامهای مربوط به طعم را فراهم کند
اما تأیید این موضوع ،به پژوهش بیشتری نیاز دارد.
احساس کردن طعم ،یک احساس پیچیده و یک
ردیاب برای مواد مغذی است که ثاتیرات بسیاری بر
نحوه عملکرد سیستم عصبی در واکنش به درد دارد.
پژوهشگران در حال حاضر قصد دارند با دستکاری این
مدار ،تأثیر آن را بر احساس طعم غذا و درد آزمایش کنند.

بوئینگ زیردریایی رباتیک می سازد

شرکتبوئینگقراردادیبانیرویدریاییآمریکاامضاکردهتازیردریاییهایرباتیکی
بسازد که می توانند ماه ها زیر آب به فعالیت ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل ،شرکت بوئینگ قراردادی  ۴۳میلیون
دالری با نیروی دریایی آمریکا امضا کرده تا ناوگانی از زیردریاییهای رباتیک را بسازد.
این شرکت طی چند سال آتی  ۴وسیله نقلیه زیردیایی بی سرنشین یا ()XLUUVs
را براساس  Echo Voyagerطراحی و آزمایش میکند .این زیردریایی میتواند ماههای
متوالی در دریا فعالیت کند .زیردریایی رباتیک مذکور ماژولی خواهد بود ،به عبارت

دیگر این وسایل نقلیه دریایی در آینده با آپدیتهایی ارزان به روز میشوند و میتوانند از
انجامطیفوسیعیازمأموریتهاپشتیبانیکنند.بههرحالپسازاینبوئینگمراحل
ساخت ،آزمایش و ارائه )XLUUVs( ۴را براساس مقررات نیروی دریایی انجام میدهد.
طبق بیانیه نیروی دریایی ،بخشهای مختلف  stipulationماژولی ساخته میشود و
قسمت اصلی آن سیستمهای راهنمایی و کنترل ،مسیریابی ،قابلیتهای خودران،
آگاهی از وضعیت محیطی ،ارتباطات و مخابرات ،توزیع نیرو ،انرژی و نیرو ،نیرومحرکه
و مانور را دربر میگیرد.

آگهی مفقودی (نوبت اول)
آگهی مفقودی قرار داد واگذاری زمین به متقاضیان انفرادی
دو برگ قرارداد واگذاری زمین به متقاضیان انفرادی با کد واگذاری  ،50503کد کاداستر  ، 14182شماره ابالغی  609/14077مورخ  85/4/17در
خصوص واگذاری یک قطعه زمین به شماره 6-256دارای پالک 1483فرعی از 271اصلی بخش 5قم به مساحت 300متر مربع فی ما بین سازمان مسکن
و شهرسازی قم به عاملیت از طرف سازمان ملی زمین و مسکن با نمایندگی آقایان علیرضا بزرگوار دارای سمت رئیس و مجتبی صفری در سمت رئیس اداره
امالک از یکطرف و آقای اسداله شفیعی بفروئی فرزند محمدعلی منعقد شده که این اوراق مفقوده گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
-----------------------------------------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت بهسازان سرزمین پارس سهامی خاص به شماره ثبت 9065و شناسه ملی  10590007677به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ 02/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1:آقایان عبدالرضا کبیری قمی به شماره ملی 0383641438به سمت رئیس هیئت
مدیره،حسیناستهریبهشمارهملی 0384242219بهسمتمدیرعاملوعضوهیئتمدیرهومحمدکاظمبحرانیبهشمارهملی 0383762057بهسمت
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چند خوردنی برای تسریع کاهش وزن

ساخت پنل خورشیدی با قابلیت تولید
هیدروژن مایع

یک گروه تحقیقاتی از کشور بلژیک برای اولینبار موفق به ساخت پنل خورشیدی با
قابلیت تولید ۲۵۰لیتر هیدروژن مایع در روز شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپکتروم ،مهمترین کاربرد پنلهای خورشیدی ،تبدیل
فوتونهای نور به جریان الکتریسیته است ،اما اینبار محققان بلژیکی با نوآوری موفق به
ساختپنلخورشیدیهیدروژنسازشدند.
یکیازمهمترینکاربردهایهیدروژنمایع،گرمکردنمنازلبدونتولیدحتییکگرم
گاز گلخانهای است .پنل خورشیدی با دریافت بخار آب و جدا کردن اتمهای اکسیژن و
هیدروژن،مقدارقابلتوجهیهیدروژنمایعتولیدمیکند.
به گفته محققان ،در صورت وارد شدن این طرح به فاز تجاری میتوان مشکالت موجود
در اقتصاد جهانی هیدروژن را برطرف کرد .امروزه در فرایند تجاری ساخت هیدروژن مایع
از گاز طبیعی استفاده میشود .با توجه به نقش منفی سوختهای فسیلی در گرمایش
زمین،محققانبااینراهکارجدیدازتأثیر منفیسوختهایفسیلیجلوگیریکردند.
مهمترین تمایز پنل خورشیدی محققان بلژیکی با سایر سیستمهای هیدروژنساز در
قابلیت جداسازی مستقیم هیدروژن و اکسیژن در یک دستگاه و با نور مستقیم خورشید
ً
است .معموال در سیستمهای مشابه از برق سبز برای فرایند الکترولیت آب استفاده
ً
میشود که معموال راندمان قابل توجهی ندارد.
محققان در مرحله آزمایشی موفق شدند تا هر روز به طور میانگین  ۲۵۰لیتر هیدروژن
تولید کنند .شایان ذکر است که این رقم به تنهایی یک رکورد جهانی محسوب میشود.
هر پنل خورشیدی دارای  ۱.۶۵متر عرض و  ۱.۹۰متر ارتفاع است ،همچنین هر
پنل خورشیدی با  ۲۱۰وات توان خروجی میتواند حدود  ۱۵درصد از انرژی دریافتی از
خورشید را به هیدروژن مایع تبدیل کند.

برای کاهش وزن سریع باید این نکته را در نظر داشت که برخی خوراکیهایی که به
طور کلی سالم تلقی میشوند بر کاهش وزن تاثیر چندانی نداشته و در عوض برخی
جایگزینهای سالمتری وجود دارند که میتوانند کاهش وزن را تسریع کنند.
به گزارش ایسنا ،در صورتی که کاهش وزن در برنامههای پیشروی شما قرار دارد،
عالوه بر نیاز به آگاهی از دستورالعملهای تغذیهای مربوط به کاهش وزن باید برخی
از خوراکیها را از رژیم غذایی خود حذف کرده و برخی اوقات از خوراکیهای خاصی
تغذیهکنید.
به هنگام تالش برای کاهش وزن دانستن این نکته که خوردن کدام یک از خوراکیها
به کاهش وزن شما کمک میکند ،بسیار حائز اهمیت است.
حتما الزم است که برخی از خوراکیهای چاق کننده را با خوردنیهای سالمتر
جایگزین کنید .در ادامه برخی از مواردی که باید در رژیم غذایی کاهش وزن رعایت کرد
به نقل از سایت تخصصی "اندیتیوی" آورده شده است:
 )۱تخم مرغ و جوی دو سر را جایگزین غالت شیرین کنید :غالت شیرین حاوی
مواد نگهدارنده مضر و شکر هستند که ارزش غذایی پایین و کالری بسیار باالیی دارند .از
همین رو میتوانید تخ م مرغ را که سرشار از پروتئین است یا بلغور جوی دو سر را جایگزین
غالت شیرین برای صبحانه کنید .پروتئینها با افزایش احساس سیری به کاهش وزن
کمکمیکنند.
 )۲اسموتیهای میوه را جایگزین دسرها کنید:بدیهی است که گاهی اوقات هوس
خوردن برخی دسرها مانند کیک ،بستنی ،شکالت یا هر نوع پودینگ دیگر را دارید.
این خوراکیها سرشار از قند تصفیه شده بوده و نباید به هنگام رژیم غذایی کاهش وزن
مصرف شوند .در عوض زمانی که هوس خوردن خوراکی شیرینی دارید ،میتوانید
اسموتیهای میوه را مصرف کنید .میوههای تازهای چون انواع توتها ،مرکبات ،گالبی
یا هر میوه تازه دیگری که دوست دارید را انتخاب کنید .میتوانید این میوهها را با شیر یا
ماست مخلوط کنید .برای تسریع کاهش وزن میتوانید برخی دانهها و آجیلهای سالم
ن وعدهای
را نیز به اسموتی خود اضافه کنید .این اسموتی سالم میتواند به عنوان میا 
خوب در زمان رژیم کاهش وزن مصرف شود و ولع شما را به خوردن شیرینی برطرف
سازد.
 )۳نوشیدنیهای خانگی را جایگزین نوشیدنیهای شیرینشده کنید:
یزا
نوشیدنیهای شیرینشده ،آبمیوههای غیرطبیعی و سایر نوشیدنیهای انرژ 
حاوی مقادیر زیادی از مواد شیمیایی مضر بوده و کالری بسیار باالیی دارند .از
جایگزینهای سالم این نوشیدنیها میتوان به آبدوغ ،آبمیوه یا آب سبزیجات ،آب
نارگیلونوشیدنیهایسنتیاشارهکرد.
 )۴پروتئینهای خانگی را جایگزین شیرینیها کنید :زمانی که پس از صرف غذا
بالفاصله هوس خوردن یک خوراکی شیرین را میکنید ،میتوانید دسرهای پروتئینی
خانگی تهیه و آنها را مصرف کنید .دسرهای پروتئینی بسیار مغذی بوده و میتوانند
ولع شیرینی را برطرف کنند .میتوانید این دسرهای پروتئینی موسوم به "پروتئین بار"
ل و دانههای سالم ،پودر نارگیل ،شکر زرد یا شکر نارگیل در مقادیر
را با استفاده از آجی 
محدودتهیهکنید.
 )۵گوشت بدون چربی را جایگزین گوشتهای فرآوری شده کنید :در طول دوره
رژیم غذایی کاهش وزن از مصرف هر نوع گوشت فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس
که فرایند گریل شدن ،تخمیر ،نمکسود شدن و خشک شدن را پشت سر گذراندهاند،
اجتناب کنید .این انواع گوشت برای طوالنی شدن مدت انقضا تغییر یافتهاند .به جای
این گوشتهای فرآوری شده از گوشتهای کم چرب که بسیار سالمتر بوده و به دلیل
غنی بودن از پروتئین به کاهش وزنتان کمک میکنند ،استفاده کنید.
 )۶روغن حیوانی را جایگزین روغنهای پختوپز کنید :متخصصان تغذیه بارها
اعالم کردهاند که روغن حیوانی محلی ،یک نوع چربی سالم محسوب شده و به طور
کلی برای سالمت خوب است .این نوع روغن همچنین به شما کمک میکند تا از
شر چربیهای سمج دور شکمتان خالص شوید .روغن حیوانی محلی ،منبع غنی از
چربیهای اشباع شده و یک نیروگاه تغذیهای بوده و عالوه بر آن حاوی اسید آمینههای
ضروری است که به تحریک سلولهای چربی تجمع یافته در بدن کمک میکنند.
همچنین شما میتوانید به هنگام پیروی از رژیم غذایی کاهش وزن روغن حیوانی را
جایگزین روغن های تصفیه شده یا روغنهای گیاهی کنید.
 )۷دانهها و میانوعدههای سالم را جایگزین چیپس کنید :زمانی که در رژیم
غذایی کاهش وزن قرار دارید ،یافتن خوراکیهایی برای میان وعده میتواند کمی
ن وعده مصرف میکنید،
مشکل باشد .این در حالی است که خوراکیهایی که برای میا 
نباید موجب افزایش وزن شوند .گزینهای عالی برای میان وعده در زمان رژیم غذایی
کاهش وزن وجود دارد .میتوانید مشتی از مغزها یا دانههای خوراکی را در روغن حیوانی
یا روغن زیتون تفت دهید .آجیل و دانههای خوراکی حاوی مقدار قابل توجهی از
چربیهایسالموهمچنینپروتئینهاهستند.
دکتریعلومآزمایشگاهیمطرحکرد

عالئم ابتال به بیماریهای مزمن کلیه
دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به اینکه بر اساس برخی آمارها حدود  ۱۰درصد
افراد جامعه درگیر بیماریهای مزمن کلیه هستند ،گفت :برای پيشگيری موثر و انجام
اقدامات درمانی مفيد الزم است بيمار در مراحل ابتدايي شناسايي شود.
رضا محمدی ،مسئول محور ارتقاء کیفیت آزمایشهای تشخیص بیماریهای مزمن
کلیه اظهارداشت :بیماری مزمن کلیه نسبتا شایع است و متاسفانه زمانی افراد مبتال
متوجه بیماری خود می شوند که شاید حدود هشتاد درصد کلیه خود را از دست داده
اند و در این زمان نیز معموال نمیتوان اقدام درمانی و پیشگیرانه مفیدی برای بیمار انجام
داد .وی افزود :بنابراین بیماران در یک فاصله زمانی کوتاه برای ادامه حیات خود نیاز به
ی کنند .به همین دلیل برای پیشگیری موثر و انجام اقدامات
دیالیز یا پیوند کلیه پیدا م 
درمانی مفید الزم است بیماری در مراحل ابتدایی شناسایی شود.
مسئول محور ارتقاء کیفیت آزمایشهای تشخیص بیماریهای مزمن دوازدهمین
کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات ازمایشگاهی
تشخیص پزشکی ایران در ارتباط با عالئم بالینی بیماری های مزمن کلیه گفت :عالئم
بالینی بیماری های مزمن کلیه غیر اختصاصی هستند و معموال در مراحل پیشرفته
ی حالی ،تهوع ،استفراغ ،کمخونی ،افزایش فشار خون ،افزایش احتمال
به صورت ب 
ی های قلبی-عروقی ،بیماری های استخوانی و اختالالت عصبی
خونریزی ،بیمار 
نمایانمیشوند.محمدیبیانداشت:تشخیصبیماریهایمزمنکلیهاساساباانجام
ش های نسبتا ساد ه ای نظیر اندازه گیری میزان کراتینین و میزان دفع ادراری
آزمای 
آلبومین صورت می گیرد .علیرغم سادگی ،نتایج این آزمایش ها تحت تاثیر عوامل قبل
ی گیرند که برای ارتقاء کیفیت نتایج باید
آزمایش ،آزمایش و بعد آزمایش مختلفی قرار م 
موردتوجهباشند.
ی نین سرم شاید به تنهایی نتواند کمک زیادی
وی گفت :برای مثال ،اندازهگیری کرات 
در شناسایی مراحل ابتدایی بیماری و تا زمانی که  50درصد کلیه از دست نرفته است،
داشته باشد .ولی با استفاد از فرمولهایی برای برآورد میزان فیلتراسیون گلومرولی ،می
توان این کارایی را به میزان زیادی افزایش داد .از طرف دیگر ،استانداردسازی روش
ی نین که یکی از چالشهای اصلی کشورهای مختلف است،
های انداز ه گیری کرات 
میتواند در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی بسیار مفید باشد .این دکتری علوم
آزمایشگاهی افزود :بیماری مزمن کلیه شیوع نسبتا باالیی دارد و برای پیشگیری از آن
نیاز به تشخیص زودرس در مراحل ابتدایی است .به همین دلیل الزم است این موضوع
در کنگر ه های ملی و بینالمللی بیشتر مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد تا بتوانیم
ن های تشخیص و پایش این
ضمن آشنا نمودن همکاران آزمایشگاهی با آخرین گایدالی 
بیماران ،خدمات آزمایشگاهی مطلوبتری به این بیماران ارائه دهیم.
محمدی در پاسخ به اینکه به نظر شما چند درصد از مردم جامعه درگیر بیماری های
مزمن کلیه هستند؟ گفت:آمار دقیقی در این خصوص در ایران وجود ندارد .ولی
براساس آمارهای موجود در کتابهای مرجع ،برآورد میشود که حدود 10درصد افراد
جامعه مبتال به بیماری مزمن کلیه باشند که خوشبختانه اکثر آن ها در مراحل ابتدایی
هستند و به همین دلیل شناسایی و مدیریت آن ها از اهمیت خاصی برای پیشگیری از
پیشرفت آن ها برخوردار است.
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اجتماعی

 شماره 4772ت و یکم 
شنبه -بیستوپنجم اسفند ماه  -1397سال بیس 

در دیدار وزیر صنعت ،معدن و تجارت مطرح شد

فرمانده انتظامی استان قم :

هیچ دغدغه ای در بحث جاده ها وجود ندارد
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به حضور  1800نفر در طرح "انتظامی – ترافیکی"
نوروز  98در قم ،گفت :در نوروز امسال عالوه بر  490گشت خودرویی در سطح معابر
شهری و برون شهری 27 ،پایگاه ثابت و  8سیار نیز برقرار خواهند بود و تمامی نیروها و
گشت ها توسط ۲فروند بالگرد پشتیبانی هوایی می شوند.
سردار "عبدالرضا آقاخانی" در رزمایش انتظامی – ترافیکی نوروز  98که با حضور معاون
سیاسی امنیتی استاندار قم همراه بود ،با بیان این که طرح نوروزی  98همزمان با سراسر
کشور از  23اسفند  97تا  17فروردین  98ادامه خواهد داشت ،اظهارداشت :این طرح
در قم با حضور  1800نفر از سازمان های پلیس ،هالل احمر ،راهداری ،اورژانس ،راه و
شهرسازی ،حمل و نقل و پایانه ها ،شهرداری ،آتش نشانی و امداد خودرو انجام میشود.
وی گفت :در نوروز امسال عالوه بر  490گشت خودرویی در سطح معابر شهری و برون
شهری 27 ،پایگاه ثابت و  8سیار نیز برقرار خواهند بود و تمامی نیروها و گشت ها توسط
 ۲فروند بالگرد پشتیبانی هوایی می شوند .فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد :سال
گذشته 3میلیون و 300هزار دستگاه خودرو به قم تردد داشتند همچنین حدود 8میلیون
و 500هزار نفر جمعیت به شهر مقدس قم سفر کرده که پیش بینی می کنیم امسال نیز با
افزایش بیشتر مسافران مواجه باشیم .سردار آقاخانی با اشاره به حضور  43میلیون نفری
زائران و مسافران و نیز تردد  160میلیون دستگاه خودرو طی  11ماهه گذشته به قم ،از
زحمات تمامی دستگاه ها اعم از هالل احمر ،راهداری ،اورژانس ،راه و شهرسازی ،حمل
و نقل و پایانه ها ،شهرداری ،آتش نشانی و امداد خودرو قدردانی کرد .فرمانده انتظامی
استان قم رزمایش ترافیکی را دارای  4هدف آسایش و آرامش مردم و میهمانان نوروزی،
تامین امنیت تردد خودروها در محورهای درون و برون شهری ،امداد رسانی فوری به آسیب
دیدگان و استفاده و هم پوشانی دستگاه های استان از یکدیگر برشمرد .سردار آقاخانی با
بیان این که هیچ دغدغه ای در بحث جاده ها وجود ندارد ،ابرازامیدواری کرد :با حضور،
انسجام و وحدت و همدلی مردم و مسئوالن در استان ،مسافران و زائران نوروزی خاطره
خوشی از سفر به شهر مقدس قم را تجربه کنند.
* استقبال از نوروز 98با وحدت عمل دستگاه های مختلف
معان سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم نیز در این آیین ،از وحدت عمل دستگاه
های انتظامی ،امدادی و خدماتی در استقبال از نوروز  98خبر داد.
سید محمدرضا هاشمی ضمن قدردانی از زحمات مجموعه فرماندهی انتظامی قم و
دستگاه های راهداری ،اورژانس ،هالل احمر و آتش نشانی ،بر خدمت رسانی و استقبال
از مسافران نوروزی شهر مقدس قم تاکید کرد .وی ابراز امیدواری کرد :در امنیت و آرامش
کامل همانند سال گذشته با انسجام ،وحدت عمل ،صمیمت و همدلی دستگاه های
استان شاهد حضور مسافران و زائران نوروزی به شهر کریمه اهل بیت(س) باشیم .وی با
بیان این که امسال تعطیالت نوروز نسبت به سال گذشته بیشتر است ،تصریح کرد :قم
در محور مواصالتی  17استان کشور بوده بنابراین در راستای آسوده خاطر بودن مسافران
و زائران باید با دقت کامل و انسجام بیشتر تالش کرد .هاشمی با بیان این که پلیس در
سرما و گرما همواره در خدمت مردم است ،اظهارکرد :خیلی از افراد در آغاز سال نو و ایام
نوروز در کنار خانواده های خود هستند اما دوستان ما در نیروی انتظامی ،اورژانس ،هالل
احمر و آتش نشانی در حال خدمت رسانی بوده که خدمات آنها با معیار مادی قابل جبران
نیست .وی گفت :در ایام نوروز 98همه دستگاه ها در سطوح انتظامی ،نظامی ،اطالعاتی
و امدادی به نحو شایسته ای به مردم خدمت رسانی خواهند کرد تا ان شاءالله امسال نیز
همانند سنوات گذشته شاهد ارائه خدمات و امنیت قابل قبول باشیم.
یک مقام مسئول دراداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم :

مجتمعهای بین راهی قم در نوروز 98
نظارت مستمر می شود

رئیس اداره بازرگانی و سرمایه گذاری راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای قم گفت :با هدف نظارت مستمر بر مجتمعهای بین راهی استان طی نوروز ،98
گشتهای 24ساعته این اداره کل تشکیل میشوند.
حمیدرضا ذاکر در گفت و گویی با اشاره به اجرای طرح نوروزی این اداره کل از 25
اسفندماهسالجاریاظهارکرد:اینطرحتاپایانتعطیالتنوروز 98ادامهخواهدداشت.
وی افزود 700 :کیلومتر آزادراه و جاده در محدوده استان قم وجود دارد که  30مجتمع
خدماتی و رفاهی بین راهی مشغول فعالیت می باشد .وی با بیان اینکه بیشتر این
مجتمعها در چهار آزادراه اصلی کشور قرار دارد گفت :هفت مجموعه در آزادراه قم  -تهران،
دو مجتمع در مسیر قم  -کاشان ،سه مجتمع در آزادراه قم  -گرمسار و دو مجموعه هم
در مسیر سلفچگان به ساوه فعال است .وی ادامه داد :برنامهریزی برای نظارت دقیق و
مستمر نوروزی بر مجتمعهای خدماتی و رفاهی بین راهی استان قم از یک ماه پیش آغاز
و بر همین اساس ،جلسات گوناگونی با حضور مدیران این مجموعهها برگزار شد .ذاکر
از تشکیل کمیتههای مشترک بازرسی و نظارت اداره کل راهداری استان قم با با مرکز
بهداشت ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،ستاد اقامه نماز و اداره
نراهی در طول سال
اماکن و استانداری قم خبر داد و افزود :بازرسی از مجتمعهای بی 
دست کم ماهی یک بار صورت میگیرد و توصیهها و تذکرات الزم به آنها ارائه میشود ولی
در طرح نوروزی ،این بازدیدها همه روزه و به صورت  24ساعته خواهد بود .وی خاطرنشان
کرد :طی روزهای گذشته بازدید در قالب طرح استقبال از سال نو با حضور نمایندگان
سازمان راهدای کشور از این مجتمعها صورت گرفته است .وی با بیان اینکه در این طرح
تالششدهنواقصوکمبودهابهدقتموردبررسیقراربگیردگفت:بهمدیرانمجتمعهای
خدماتی رفاهی واقع در محدوده استان ابالغ شده که تا پیش از  25اسفند ،تمام این
نواقص را برطرف کنند .ذاکر با اشاره به برگزاری جلسات متعددی با اعضای انجمن صنفی
مجتمعداران استان قم تصریح کرد :اطالعرسانی کامل در مورد طرح نوروزی راهداری
به ویژه در مورد آمادهسازی کامل سرویسهای بهداشتی و نمازخانهها در مجتمعهای
نراهی صورت گرفته و بنرهایی نیز با هدف اطالع رسانی مسافران در محوطه این اماکن
بی 
نصب خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان قم :

سارقان  20میلیارد ریالی در قم دستگیر شد
فرمانده انتظامی قم از دستگیری سارقان یک کارخانه بزرگ تولید پروفیل در این استان
خبر داد و گفت :متهمان به سرقت سیم ،کابل و تجهیزات از کارخانه مذکور به ارزش
 20میلیارد ریال اعتراف کردند .سردار عبدالرضا آقاخانی روز پنجشنبه در گفت و گویی
اظهار داشت :در پی وقوع سرقت سیم و کابل و تجهیزات از کارخانه بزرگ تولید پروفیل در
شهرک شکوهیه قم ،تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای رسیدگی به پرونده
مذکور تشکیل شد .وی خاطرنشان کرد :در ادامه با بررسی جغرافیای جرم و انجام اقدام
های پلیسی یکی از سارقان سابقه دار شناسایی و دستگیر شد و طی تحقیقات صورت
گرفته به همدستی  2تن دیگر در این رابطه اعتراف کرد .وی تصریح کرد :با دستگیری
همدستانمتهم،سهمالخرنیزدرارتباطبااینپرونده،شناساییودستگیرشدند.آقاخانی
اظهارداشت :متهمان در تحقیقات ماموران پلیس آگاهی به بزه انتسابی اعتراف کردند و
پس از تحویل به مرجع قضایی استان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان قم خبرداد

کشف  2200لیتر گازوئیل قاچاق
از یک دستگاه اتوبوس

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی قم نیز از کشف 2هزار و  200لیتر گازوئیل
قاچاق از یک دستگاه اتوبوس در این استان خبر داد.
سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت :در پی خبر اعالم سازمان بازرسی مبنی بر
سوختگیری یک دستگاه اتوبوس دارای باک اضافه از یکی از جایگاه های سوخت در
آزادراه قم  -تهران ،موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس
آگاهی قم گرفت .وی اضافه کرد :در ادامه پس از هماهنگی قضایی ،خودرو مذکور در
محور مواصالتی استان شناسایی و توقیف شد .کرمی با اشاره به بازرسی از اتوبوس و کشف
 15عدد کارت سوخت مربوط به انواع خودرو سنگین ،افزود :راننده خودرو اذعان داشت
کارت سوخت را از آشنایان تهیه کرده و سوخت را به شرکتهای راهسازی فروخته است،
سپس با هماهنگی قضایی کارتهای سوخت برای بررسی به شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی ،تحویل و اتوبوس نیز به انبار شرکت ملی پخش منتقل شد و کارشناسان پس
از تخلیه گازوئیل قاچاق ،مقدار آن را  2هزار و  200لیتر اعالم کردند .وی گفت :سرانجام
با فک باک اضافه اتوبوس و تحویل به نماینده سازمان تملیکی ،متهم نیز به همراه پرونده
تحویلمرجعقضاییاستانشد.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری و حمل و نقل جاده ای قم :

طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه های قم
اجرا شد

رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری و حمل و نقل جاده ای قم گفت :طرح ایمن سازی
 20مدرسه حاشیه راه ها در استان با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال اجرا شد.
محمدعلی محمدپور روز چهارشنبه در گفت و گویی ،تامین و ارتقای ایمنی آمد و شد
دانش آموزان را هدف از اجرای این طرح عنوان کرد .وی درخصوص اقدام های فیزیکی
جهت ایمن سازی مدارس حاشیه راه های استان اظهار داشت :این اقدام ها در قالب
اجرای طرح های ایمن سازی جاده ای شامل نصب سرعتکاه ،اجرای خط کشی،
نصب چراغ های راهنمایی ،نصب تابلوهای هشداری ،اجرای شیارهای لرزاننده ،نصب
رفلکتور(بازتابهاینوری)،اجرایدوجزییونقوشوغیرهمیباشد.وی،محلاجرایطرح
های فیزیکی را درنزدیکی مدارس حاشیه راه ها دانست و افزود :طی سال جاری در چهار
روستا(روستاهای طایقان و راهجرد در بخش سلفچگان ،روستای گیو در بخش خلجستان
و روستای فردو در بخش کهک) طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها اجرا شده است.

تاکید مراجع بر رونق تولید و حل معضل اختالس

استاندار قم پیش بینی کرد

افزایش  20درصدی تعداد مسافرین نوروزی
در قم
استاندار قم گفت :تعداد مسافرین در شهر قم در ایام نوروز سال  98حدود  20درصد
افزایش خواهد داشت.
بهرام سرمست عصر روزچهارشنبه در جلسه ستاد تسهیالت زائرین استانداری قم در
سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری با اشاره به پیش بینی افزایش حضور مسافران
نوروزی در قم اظهار کرد :پیش بینی شده است که تعداد مسافرین در شهر قم در ایام
نوروز سال  98حدود  20درصد افزایش داشته باشد .وی ادامه داد :همچنین با توجه به
افزایش قیمت ارز در ایام نوروز سال 98تعداد سفرهای خارجی کاهش ،ولی در مقابل تعداد
سفرهای داخلی افزایش پیدا میکند و استان قم هم از این افزایش سفرهای داخلی منتفع
میشود ،همچنین انتظار افزایش حضور گردشگران خارجی را هم در قم داریم .استاندار
قم افزود :برنامه امنیتی و انتظامی در استان قم در ایام نوروز با رویکرد مناسبت محور و با
محوریت حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و نقاط حساس شهر قم اجرا
میشود .سرمست با اشاره به وضعیت بازار استان قم اظهار کرد :نباید بازار استان رها شود و
باید نظارت بر واحدهای صنفی و توزیعی استان قم به صورت ملموس باشد .وی ادامه داد:
باید قیمت مرغ در استان قم واقعی باشد ،اکنون این گونه نیست و باید برای کاهش قیمت
مرغ در استان تالش کنیم .استاندار قم افزود :باید از همه ظرفیتهای استان برای اسکان
مسافریناستفادهشود،همچنینبایدظرفیتنصبچادردراماکنمناسبدرقممشخص
باشد .وی خاطرنشان کرد :مدیران استان قم باید در ایام نوروز عالوه بر حضور کشیک در
محل کار خود در اتاق عملیات ستاد تسهیالت زائرین هم حضور پیدا کنند.
فرماندار قم مطرح کرد

حضرات آیات صافی گلپایگانی ،مکارم شیرازی ،نوری همدانی و علوی گرگانی از
مراجع تقلید و آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور روز پنجشنبه در دیدار با
رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت بر تالش دولت برای رونق تولید و جلوگیری
از اختالس در جامعه تاکید کردند.
آیت الله صافی گلپایگانی در دیدار وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،اختالس ها و دزدی
ها را از تهدیدات اقتصادی کشور دانست و گفت :در هر کشوری دزد و چپاول گر و
مختلس وجود دارد اما مدیران کشور باید سیستم های مالی و بانکی را به طوری دقیق
و شفاف تنظیم کنند که راه دزدی از اموال بیت المال وجود نداشته باشد.
وی مشکالت تولید را از دیگر تهدیدات کشور نام برد و یادآور شد :اخالل در تولید
موجب فشارآمدن به مردم می شود و این اختالل در تولید موجب فشار اقتصادی به
مردم می شود که باید همه مسیرهای تولید و اشتغال هموار شود.
آیت الله صافی گلپایگانی افزود :امروز مردم به احترام نظام جمهوری اسالمی این
سختی ها و تنگناها را تحمل می کنند اما این دلیل نمی شود مسئولین کار مضاعف
نداشته باشند و بر دزدی ها و اختالس ها نظارت نکنند.
این مرجع تقلید در ادامه رعایت تقوا و دقت در وظایف مدیران را ضروری دانست و
یادآور شد :اگر هر فردی وظیفه خود را به نحو شایسته و کامل انجام دهد مشکالت
یکی پس از دیگری بر طرف خواهد شد.
آیت الله مکارم شیرازی:
مسئوالن بخش های تولیدی را دریابند
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نیز در دیدار وزیر صنعت معدن و تجارت
با تاکید بر این که دولت و مسئوالن باید بخش های تولیدی را دریابند ،اظهار داشت:
کشورهای پیشرفته جهان بر اثر توجه به تولید به پیشرفت و شکوفایی دست پیدا کرده
اند؛متاسفانهمادراینزمینهدچارمشکلهستیم.
وی افزود :برخی از صاحبان این شرکت ها هم بابت دادن جریمه و دیگر دیون بانک
ها مجبور شدند نه تنها کارخانه خود بلکه خانه خود را هم بفروشند.
این مرجع تقلید مالیات را از دیگر موانع مسیر تولید ارزیابی کرد و افزود :مالیات ها
باید در این شرایط با تولید همراهی کنند اما ما شاهد خالف آن هستیم.
وی مسائل حقوقی کار را از دیگر معضالت این حوزه نام برد و گفت :در تعامالت
میان کارگر و تولید کننده همواره تولید کننده را محکوم می کنند که این موجب بی
اعتمادی و دلسردی تولید کننده می شود.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت دالر تصریح کرد :تولید
کننده ای که برنامه های خود را با دالر  4000تومان تنظیم کرده چگونه می تواند در
برابر این افزایش قیمت دالر قد راست کند؟
وی افزود :دولت باید در این شرایطی که قیمت دالر چند برابر شده است از
تولیدکننده حمایت کند تا این تفاوت دالر موجب رکود تولید و تعطیلی آن نشود.
آیت الله مکارم شیرازی تشکیل ستاد بررسی دالیل تعطیلی کارخانه ها را ضروری
دانست و گفت :متولیان مربوطه باید اتاق فکر تشکیل دهند تا با بررسی علل تعطیلی
کارخانه ها ،تمام توان خود را برای حل مشکالت فعاالن اقتصادی به کار گیرند.
آیت الله نوری همدانی :
مردم در تنگناهای شدید اقتصادی به سر می برند
آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید نیز در دیدار وزیر صنعت معدن و تجارت
نظارت بر قیمت کاال و خدمات را از وظایف وزارتخانه صنعت معدن و تجارت دانست و
گفت :متاسفانه ضعف نظارت ها موجب شده که قیمت واحدی برای کاالها در کشور
نداشتهباشیم.
وی در دیدار وزیر صنعت معدن و تجارت افزود :به عنوان مثال سوهان در قم شصت
هزار تومان و پرتقال کیلویی پانزده هزار تومان است گرچه این دو از محصوالت تولید
داخلی است اما قیمت های آن متاسفانه سرسام آور است.
آیت الله نور ی همدانی افزود :چرا باید در شهرهای مختلف در مناطق شمال و
جنوب شهرها و در بین راهها ما شاهد قیمت های متفاوتی باشیم؟
وی گفت :این مسائل بیانگر این است که نظارت جدی وجود ندارد.
آیت الله نوری همدانی قیمت گذاری کاال را یکی از وظایف حاکمیت دانست و
گفت :باید قیمت گذاری ها طوری باشد که به تولید کننده و مصرف کننده اجحاف
نشود.
آیت الله نوری همدانی همچنین پایین بودن ارزش پول کشور را از دیگر عوامل
کاهش قدرت خرید ارزیابی کرد و یادآور شد :باید دولت گام های اساسی برای باال
بردن ارزش پول کشور بردارد.
آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه مردم در تنگناهای شدید اقتصادی به سر
می برند افزود :امروز بسیاری از مردم در سفره هایشان نان ندارند و دولت باید تدابیری
بیندیشد که خانواده های کم درآمد و بی بضاعت بتوانند معیشت خود را تامین کنند.
آیت الله علوی گرگانی :
دولت موانع و مشکالت واحدهای تولیدی را رفع کند
آیتاللهعلویگرگانیازمراجعتقلیدنیزدردیداروزیرصنعتمعدنوتجارتتحریم
های اقتصادی آمریکا را علیه ایران اسالمی شکست خورده دانست و گفت :تا زمانی
که تولید کشور سرپا باشد این تحریم ها اثری نخواهد داشت.
وی تولیدکنندگان را جهادگران خط مقدم جنگ اقتصادی ارزیابی کرد و گفت :باید

همه مسئوالن نظام تمام اهتمام خود را برای حمایت از تولید و تولید کننده به کار
گیرند .آیت الله علوی گرگانی به کارگیری نیروهای متعهد ،خالق و متخصص را به
وزیر جدید صنعت معدن و تجارت توصیه کرد و گفت :هرجا نیروهای دلسوز و کاردان
حضور داشته باشند کارها به شایستگی انجام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به وجود واحدهای صنعتی تعطیل و یا نیمه تعطیل در کشور،
فعال کردن این واحدها را از دیگر اولویت های این وزارتخانه اعالم کرد و یادآور شد:
تعطیل شدن کارخانه یعنی تعطیل شدن جامعه و گسترش بیکاری ،فقر و فساد در
کشور بنابراین باید دولت به کمک این واحدها بیاید و موانع و مشکالت آن ها را رفع
کند.
مدیرحوزههایعلمیه:
باید کارهای اساسی تری در حوزه صنعت انجام شود
مدیر حوزه های علمیه نیز در دیدار وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،پیشگام اجرای بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و مقابله
با تحریم ها باشد گفت :نگاه به شرق و کشورهای همجوار باید مورد تاکید تجارت
خارجیکشورباشد.
آیت الله علیرضا اعرافی روز پنجشنبه در دیدار وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،اظهار
داشت :توسعه تجارت با کشورهای اسالمی و همسو با جمهوری اسالمی باید به
عنوان اولویت تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد.
مدیر حوزه های علمیه با بیان اینکه حل مشکل صنعت و بانک به عنوان یک مطالبه
مردمی مورد تاکید قرار گیرد گفت :باید کارهای اساسی تری در حوزه صنعت انجام
شود .اعرافی تصریح کرد :حوزه علمیه در تولید محتوای معطوف به مسائل مربوط به
وزارت صمت و همچنین فرهنگ سازی در این زمینه آماده همکاری با این وزارتخانه
است.
امام جمعه قم با بیان اینکه این استان به عنوان قطب فکری و فرهنگی دینی کشور
و جهان تشیع است افزود :هشت نهاد مهم اصلی حوزوی از جمله جامعه المصطفی
العالمیه،جامعهالزهرا(س)وحوزهعلمیهازجملهظرفیتهاییاستکهموجبشده
تا یک هزار و  500مرکز و نهاد کشور از قم هدایت شود.
اعرافی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های قم گفت :توجه به قم ،توجه به یک استان
نیست بلکه توجه به فرهنگ و علوم دینی ،انسانی و اسالمی در کشور است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت مطرح کرد
احیایصنایعتعطیلاولویتوزارتصمت
وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز حاشیه دیدار با مراجع عظام تقلید در قم گفت:
احیای صنایع تعطیل از مهمترین برنامههای این وزارتخانه در سال جدید است
رضا رحمانی از اجرای طرح بازفعالی خبر داد و گفت :در این طرح دالیل تعطیلی
واحدها بررسی و در جهت حل مشکالت آنان اقدام خواهد شد.
وی گفت :امسال برای اولین بار طراحی کلینیک درمان مشکالت صنایع در قالب
تبصره 18با همکاری مجلس و دولت عملیاتی شده که طی آن واحدهای صنعتی
مورد از نظر مشکالت اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین با اشاره به اهمیت بخش معادن در کشور
گفت:بهره برداری بهینه از معادن نیز از مهمترین برنامه های سال آینده وزارت صمت
است نقشه راه معادن تدوین و در حال اجراست.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد به صورت سیستمی و برطرف کردن زمینه های
فساد منوط به وجود سامانه ای یکپارچه میان دستگاههای مختلف است افزود :این
سامانههماکنونفعالاستوباتکمیلآنوارتباطوزارتخانههایمختلفازطریقاین
سامانه ،امکان تخلف به کمترین حد خود می رسد و دست دالالن نیز از چرخه تولید
تا مصرف حذف می شود.
بازارسوغاتشهرهایمذهبیکشورنیازمندساماندهیاست
وزیرصنعت ،معدن و تجارت،گفت 85 :درصد بازار سوغات شهرهای مذهبی در
اختیارکاالهایخارجیاستکهطرحساماندهیاینبازاروبسترسازیبرایصادرات
اقدام سوغاتی در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید براستفاده از ظرفیت حوزه علمیه درزمینه فرهنگسازی گفت :نیازمند
افزایش ارتباطات با مدیران ،علما و صاحب نظران حوزه علمیه در زمینه فرهنگسازی
درحوزه تولید ،اشتغال و حمایت از کاالی ایرانی هستیم.
رحمانی ادامه داد :هرگونه تولید محتوا و فرهنگ سازی در زمینه حمایت از کاالی
ایرانی و ارتقای فرهنگ کار توسط حوزه علمیه مورد حمایت وزارت صمت قرار می
گیرد .وی با بیان اینکه شرایط موجود با وجود همه مشکالت ،ظرفیت هایی نیز برای
کشور ایجاد کرده است گفت :فرصتی طالیی برای رونق تولید پوشاک و لوازم خانگی
در کشور فراهم شده و توجه به این صنایع به عنوان یک اولویت در سال  98در دستور
کار جدی وزارت صمت است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،با اشاره به عقب افتادگی قم درحوزه صنعت نیزگفت
 :قم درحوزه صنعت با کم کاری ها و عقب افتادگی هایی مواجه است که باید این
کمبودجبرانشود.
وی اظهار داشت :هماهنگی زیادی میان مدیریت قم وجود دارد و هر اقدامی که
مدیران برای توسعه صنعتی استان به جمع بندی برسند ،به طور قطع مورد حمایت
وزارت صمت است.

آیتاللهسیدهاشمحسینیبوشهریدرخطبههاینمازجمعهقم::

بیانیه «گام دوم انقالب» منشوری ارزشمند برای نظام است

امام جمعه قم با بیان اینکه بیانیه گام دوم منشوری برای انقالب اسالمی است که
باید در برنامه ریزیها به این منشور مراجعه شود گفت :این بیانیه در عین فشردگی
جامع بوده و نشان دهنده تجربه رهبر معظم انقالب است
آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که
در مصالی قدس برگزار شد با بیان اینکه بسیاری از مشکالتی که دامن گیر کشورها
و جوامع میشود به دلیل نادیده گرفته شدن عدالت است ،گفت :اگر عدالت را در
جامعه اجرا کردیم در بحرانها مردم در کنار مسؤوالن قرار میگیرند و اجرای عدالت
به نوعی بازگشت سرمایه است.
امام جمعه قم با اشاره به فرارسیدن ماه رجب اظهار کرد :یکی از مسائل مهمی که
شاهدگسترشآندرکشورودیگرنقاطدنیاهستیممسئلهاعتکافاستکهازبرگزار
کنندگان این مراسم تقدیر و تشکر داریم.
وی با اشاره گرامیداشت سالروز والدت امام علی(ع) افزود :بنابر تعبیر پیامبر گرامی
اسالم برشمردن فضائل حضرت علی(ع) امری غیرممکن است؛ این مناسبت
خجستهراصمیمانهتبریکمیگویم.
حسینی بوشهری سالگرد ارتحال حاج سیداحمد خمینی فرزند امام راحل را
تسلیت گفت و ادامه داد :ایشان امین و مشاور امام بود و بعد از ارتحال ایشان ثابت
کرد که سربازی فداکار در کنار رهبری است .والیتمداری را با مواضع خودش به اثبات
رساند و فرمود همان موضع که در برابر امام داشتیم در برابر رهبر انقالب داریم.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران مقاومتی ستودنی در برابر همه ابرقدرتها داشته
و دارد ،خاطرنشان کرد :باید از فرصتهای سال جدید استفاده کرده و سعی کنیم
دیگران را در شادی خود شریک کنیم.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که از سوی مقام معظم رهبری صادر
شده است ،افزود :بیانیه گام دوم منشوری برای انقالب اسالمی است که باید در
برنامه ریزیها به این منشور مراجعه شود؛ این بیانیه در عین فشردگی جامع بوده و
نشان دهنده تجربه رهبر معظم انقالب است و در این بیانیه به گذشته ،حال و آینده
توجه شده است.
حسینی بوشهری با اشاره به اینکه ایشان اولویت های کلیدی را در هفت سرفصل
تبیین کردند خاطرنشان کرد :ایشان در دیدار خبرگان فرمودند باید نسل اول و دوم
انقالب زمینه انتقال تجربه به نسلهای بعدی مهیا کنند و منظور پیرزدایی از جامعه

نیست.
وی با اشاره به پیام بیانیه گام دوم انقالب برای دشمنان تصریح کرد :آنها
میخواستند انقالب را متوقف کنند ولی اکنون  40سال از پیروزی انقالب اسالمی
گذشته و این گام دوم برای  40سال آینده است.
امام جمعه قم پیام بیانیه گام دوم برای دوستان انقالب را مورد توجه قرار داد و گفت:
این  40سال مرهون ایستادگی مردم بوده است و هرکجا که ما به پیروزی رسیدهایم
مددهای غیبی الهی در کنار ما قرار گرفته است.
وی با اشاره به دیدار اعضای خبرگان رهبری با مقام معظم رهبری افزود :در
اجالسیه خبرگان رهبری مسئله بیانیه گام دوم و معیشت مردم در دستور کار خبرگان
رهبری قرار داشت و تک تک اعضای خبرگان مشکالت مردم را لمس کرده و هر کجا
که زمینهای برای اظهار نظر ببینند از مشکالت مردم سخن میگویند.
*یکجانبهگرایینداشتهباشیم
وی گفت :مقام معظم رهبری به نقطهای کلیدی اشاره کردند و فرمودند که مردم
باید به این فهم برسند که در برابر چالشها و مشکالت مسئله و سخن در این است
که چه موضعی میخواهیم اتخاذ کنیم؛ موضع ما از روی احساسات است یا همراه با
کنترل ،از روی شجاعت است یا ترس.
امام جمعه قم ادامه داد :باید مردم و مسؤوالن در اتخاذ مواضع حساب شده عمل
کرده و از فرصتها و تهدیدها بهره ببریم و یکجانبه گرایی نداشته باشیم.
*سفر رئیس جمهور به عراق اقتدار ایران را نشان داد
وی با اشاره به انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضاییه خاطرنشان کرد:
رهبری در  8بند دستورالعملی ارزشمند را مطرح فرمودند که امیدواریم آیت الله
رئیسیبهمسائلمختلفدستگاهقضاییبپردازند.
جوان گرایی ،مردمی بودن ،کاهش اطاله دادرسی و  ...باید در دستگاه قضایی مورد
دقت و مالحظه قرار گیرد.
حسینی بوشهری با اشاره به سفر رئیس جمهور به کشور عراق اظهار کرد :این سفر
اوج اقتدار ایران را نشان داد؛ در حالی که آمریکاییها هزینه ای هنگفت در عراق
داشتندولی مجبورهستندشبانهبهعراقسفر کنند.
وی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی این سفر خاطرنشان کرد :باید ارتباطات خود
راباهمسایگانهرچهبیشترتقویتکنیم.

گران فروشی در مجتمعهای رفاهی خدماتی
جادههای قم
فرماندار قم گفت :قیمتها در مجتمعهای رفاهی خدماتی در جادههای استان بسیار
بیشتر از واحدهای صنفی و توزیعی در داخل شهر قم است.
رضا سیار با اشاره به وضعیت اسکان در شهر قم اظهار کرد :در ایام نوروز در سالهای
گذشته حتی اسکان  150هزار مسافر در یک شب در شهر قم صورت گرفت و پیک حضور
مسافرین در روزهای نخست ایام نوروز است .وی ادامه داد :در زمینه اسکان مسافران در
شهر قم اولویت استفاده از واحدهای اقامتی است و سپس در صورت لزوم از اماکن ورزشی
وحسینیههاهمبرایاسکانمسافریناستفادهخواهدشد.فرماندارقمافزود:قیمتهادر
مجتمعهایرفاهیخدماتیدرجادههایاستانبسیاربیشترازواحدهایصنفیوتوزیعی
در داخل شهر قم است و باید نظارت الزم بر روی این مجتمعها صورت بگیرد تا شاهد گران
فروشی در مجتمعهای خدماتی رفاهی در محورهای مواصالتی استان نباشیم .سیار با
اشارهعملکردکمیتهاجراییستادتسهیالتزائریناستانقماظهارکرد:اینکمیتهدارای
نقشهماهنگکنندگیبینکمیتههایمختلفاستوهمکاریهاییباسازمانصنعتو
معدن و تجارت در زمینه نظارت هم دارد .وی خاطرنشان کرد :در صورت بروز وضعیت آب
وهوایی نامساعد در استان قم میزان تقاضا برای اسکان افزایش پیدا میکند در این زمینه
بایدازتجربیاتسالهایگذشتهاستفادهکنیم.
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم مطرح کرد

استفاده از پروژه شهید کاظمی به عنوان
پارکینگموقت
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم گفت :در پروژه شهید کاظمی یک
پارکینگ موقت برای ایام نوروز ایجاد خواهیم کرد که این پارکینگ ظرفیت پارک برای 700
خودرو را دارد.
سید امیر سامع در جلسه ستاد تسهیالت زائرین استانداری قم در سالن جلسات امام
جواد(ع) استانداری با اشاره به لزوم تدوین برنامه عملیاتی برای ایام نوروز در استان قم
اظهار کرد :نیاز به یک برنامه عملیاتی داریم که در این برنامه ،همه ظرفیتها در استان
قم ،شناسنامه دار شده باشند .وی ادامه داد :از ظرفیت پارکینگ چهار مسجد مقدس
جمکران به عنوان یک استراحت گاه در ایام نوروز استفاده خواهیم کرد ،همچنین بوستان
غدیر  90هکتار دارد که  12هکتار آن به بوستان شهری تبدیل شده است و از ظرفیت این
بوستان به عنوان استراحت گاه استفاده میشود .معاون خدمات شهری و امور اجتماعی
شهرداری قم افزود :چهار هزار و 800ظرفیت پارکینگ در شهر قم داریم و درمجموع حدود
 20هزار خودرو میتوانند در پارکینگهای شهر قم پارک کنند .همچنین  18نقطه شهر
را به عنوان پارکینگهای موقت برای ایام نوروز شناسایی کردیم که این نقاط در ادارات و
مدارس هستند .سامع با اشاره به وضعیت پروژه شهید کاظمی اظهار کرد :در این پروژه یک
پارکینگ موقت برای ایام نوروز ایجاد خواهیم کرد که این پارکینگ ظرفیت پارک برای 700
خودرو را دارد .وی ادامه داد :بنرها و نقشههای شهرداری قم برای ایام نوروز در حال چاپ
است و سامانه 137برای اطالع رسانی به مسافران آماده است .معاون خدمات شهری و امور
اجتماعی شهرداری قم با اشاره به اینکه در بوستانهای شهر قم در ایام نوروز برنامههای
تفریحی پیش بینی شده است خاطرنشان کرد :در  10بوستان شهر قم در ایام نوروز نماز
جماعتاقامهمیشود،همچنیننمازخانههایهمهبوستانهایشهرآمادهاست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم اعالم کرد

توزیع اقالم فرهنگی در بین مسافران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت :توزیع اقالم فرهنگی را در بین مسافران
نوروزی در ورودیهای شهر قم در دستور کار داریم.
سید موسی حسینی کاشانی در جلسه ستاد تسهیالت زائرین استانداری قم در سالن
جلسات امام جواد(ع) استانداری با اشاره به ویژه نامه ایام نوروز استان قم اظهار کرد :این
ویژه نامه برای ایام نوروز توسط اصحاب رسانه استان قم منتشر میشود و رویکرد ویژه برنامه
بیشتر فرهنگی است .وی ادامه داد :از سه هزار متر مربع فضای تبلیغاتی برای اکران
پیامهای فرهنگی در ایام نوروز در شهر قم از 28اسفندماه استفاده خواهد شد ،همچنین
توزیع اقالم فرهنگی را در بین مسافران در ورودیهای شهر قم در دستور کار داریم .مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :طرح مشق بهار را در حرم حضرت معصومه(س) در ایام
نوروز اجرا میکنیم و در قالب این طرح ،خوشنویسان و نقاشان با حضور در بارگاه کریمه
اهلبیت(س) به تولید آثار هنری میپردازند .حسینی کاشانی با اشاره به برنامههای
فرهنگی در شهر قم اظهار کرد :اداره اوقاف استان قم  100غرفه آرامش بهاری را در
استان ایجاد خواهد کرد ،همچنین حرم حضرت معصومه(س)  200برنامه فرهنگی در
ایام نوروز برگزار میکند .وی خاطرنشان کرد :برنامههای فرهنگی در استان قم در ایام نوروز
با محوریت حرم حضرت معصومه(س) ،مسجد مقدس جمکران ،مزار امامزادگان استان و
بوستانهایشهرقماست.
مدیرعاملسازمانتاکسیرانیشهرداریقم:

تاکسی زائر راه اندازی میشود
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم از فعالیت هزار و  ۵۰۰دستگاه تاکسی
فرسوده در این شهر خبر داد .مرتضی عزتی با بیان اینکه برای نوسازی ناوگان فرسوده
تاکسیرانی پیگیریهای الزم انجام شده است ،افزود :با باز شدن سایت ،ثبت نامها برای
نوسازی ناوگان فرسوده انجام میشود .وی با بیان اینکه متأسفانه از بسته شدن سایت
نوسازی ناوگان فرسوده  ۱۵ماه میگذرد ،گفت :در زمان باز شدن سایت برای نوسازی
از تاکسیهای تمام اتوماتیک آریو و برلیانس استفاده میشود و تاکنون نیز  ۲۵دستگاه در
استان قم در حال استفاده است .مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم گفت :هزار و
 ۵۰۰دستگاه تاکسی فرسوده در استان قم فعالیت میکند که بیش از ۱۰سال از عمرشان
میگذرد .وی در خصوص فعالیت تاکسی زائر افزود :برای فعالیت تاکسی زائر یا تاکسی
دربستی پیش بینیهای الزم انجام شده است که پس از ایجاد مصوبات ترافیکی در سه
راه بازار و چهار راه بازار این تاکسیها فعال خواهند شد .عزتی ادامه داد :نزدیک به ۳۰۰
دستگاه تاکسی زائر برای اطراف حرم در نظر گرفته شده است.
مدیر حرکت های جهادی بسیج سازندگی قم خبر داد

خدمت رسانی  ۳۰گروه جهادی قم در ۸
استان کشور
مدیرحرکتهایجهادیسازمانبسیجسازندگیاستانقمازفعالیتخدمترسانی۳۰
گروه جهادی قم در  ۸استان کشور در ایام نوروز خبر داد.
سید علی سید میرزایی با اشاره به خدمت رسانی  110گروه جهادی قم در ایام نوروز98
در داخل و خارج از استان ،اظهار کرد :فعالیت این گروه ها از  22اسفندماه  97آغاز شده
و تا  15فروردین سال  98ادامه خواهد یافت .وی افزود :در مجموع  80گروه جهادی در
داخلاستانشاملمناطقحاشیهایشهرمقدسقمونیزروستاهاودهستانهایمحروم
استانبهخدمتمیپردازندو 30گروهنیزدراستانهایکرمانشاه،سیستانوبلوچستان،
کرمان ،لرستان ،خوزستان ،فارس  ،اصفهان و گیالن در جهت محرومیت زدایی فعالیت
جهادی می کنند .مدیر حرکت های جهادی بسیج سازندگی استان قم همچنین گفت:
از اردوهای شاخص خارج از استان میتوان به فعالیت گروه جهادی ربیون در استان
لرستان(کوهدشت) ،گروه جهادی راهیان غدیردر استان گیالن( لنگرود) ،گروههای
جهادیفاطمیون،منادیانفتحوشهیدانتاریدراستانکرمانشاه(منطقهزلزلهزدهسرپل
ذهاب) ،گروه جهادی شهید ابراهیم هادی در استان خوزستان(خرمشهر) ،گروه جهادی
سالم در استان فارس ،گروه جهادی طوبی در استان اصفهان(شهرضا) ،گروه جهادی
محمد رسول الله(ص) در استان سیستان و بلوچستان و نیز گروه جهادی فداییان والیت
در استان کرمان(رودبار) اشاره کرد.

سیاسی
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری:

ازگالیه های درون حزبی تا اعالم برخی ادعاهای ثابت نشده

همایش احزاب؛ از حاشیه تا متن

هفتمیندوره مجمع عمومی خانه احزاب ،فرصت خوبی برای فعاالن حزبی بود تا
ضمن تشریک مساعی و اعالم دغدغه های خود ،آینده فعالیت احزاب در ایران را هم
مورد بررسی قراردهند.
سالن همایش وزارت کشور صبح روز پنجشنبه -میزبان دبیران کل و نمایندگان
احزاب ،تشکل ها و انجمن های مورد تایید وزارت کشور بود .چهره هایی از سه طیف
سیاسی مختلف گرد هم آمدند تا ضمن مرور عملکرد یک سال گذشته خود ،برای سال
جدید فعالیت خود برنامه ریزی کرده و اعضای شورای مرکزی خانه احزاب و بارزسان
را به عنوان نمایندگان خود برگزینند.
سه گروه عمده سیاسی در ایران یعنی اصولگرایان ،اصالح طلبان و مستقلین و
اعتدالگرایان در همایش امروز خانه احزاب کاندیداهای مورد نظر خود را در معرض
رای قرار می دهند تا از میان آن ها شورای مرکزی خانه احزاب و بازرسان این نهاد
را انتخاب کنند.
همایش امسال خانه احزاب ،محل گفت و گوها و گالیه های درون حزبی ،اعالم
برخی ادعاهای ثابت نشده و در نهایت پروسه انتخابات بود.
* انتقادات درون و برون حزبی
گعده های مختلف فعاالن سیاسی سه فراکسیون مشخصدر خانه احزاب حاشیه
هایجالبیهمداشت.مهمترینمحورگعدههایاصالحطلبانبحثاصلیناکارآمدی
اعضا و جوانگرایی بود .انتقاداتی هم از سوی برخی دبیران کل احزاب شهرستان ها به
فعاالن حزبیدر تهران و جبهه هماهنگی اصالحات وارد شد.
بحث ها درباره خروجی فعالیت شورای عالی اصالح طلبان ،آینده این شورا و نیز
برنامه جریان اصالحات در انتخابات سال آینده بیشترین مباحث را در میان اصالح
طلبانداشت.
غیبت برخی چهره های تاثیر گذار اصولگرا هم محور بحث های فراکسیون
اصولگرایاندر این همایش بود .برنامه ریزی برای حضور موثردر انتخابات خانه احزاب
هم مورد توجه اصولگرایان و هم فراکسیون مستقلین و اعتدالی بود.
* ادعای جالب حزب دزدی
در بحبوحه برگزاری جلسات میان فراکسیونی« ،محمدمیرباقری»دبیرکل حزب
وحدت و اندیشه اسالمی مدعی شد« ،بهروز نعمتی» دبیرکل حزب رفاه ملت این
حزب را دزدیده است! میرباقری در این باره به خبرنگار ایرنا گفت :آقای نعمتی حزب
رفاه را دزدیده و کنگره برگزار کرده است .مسئوالن برگزاری این مراسم به چه حقی
سیاسی کاری می کند؟
نعمتی نیز در پاسخ به این ادعا گفت :کنگره حزب رفاه ملت با برنامه و زیر نظر
وزارت کشور برگزار شد و اتفاقا آقای میرباقری هم در آن حضور داشت و رای الزم
را به دست نیاورده است .دلیل این اعتراض وی هم می تواند همین موضوع رای
نیاوردنباشد.
* اعتراض به نحوه رای گیری
«محمد زارع فومنی» و «نرگس خبازان» از حزب مردمی اصالحات و
جمعیت نظم و قانون که از فراکسیون اعتدالیون (مستقلین) خانه احزاب نامزد
شورای مرکزی شده بود به رای گیری درون فراکسیونی اعتراض کردند به
طوریکه فضای جلسه عمومی را متشنج کرد که با تذکر کریمی اصفهانی رییس
نشست همراه بود.
همچنین رای گیری به نام برخی تشکل های فاقد مجوز هم اعتراضاتی در پی
داشت.
در همین رابطه «محمد جواد محمدی نوری» بازرس خانه احزابدرباره رایدادن
برخی تشکل های فاقد مجوز به خبرنگار ایرنا گفت :به عنوان بارزس خانه احزاب تاکید
می کنم ،تشکلی به نام «جامعه اسالمی دانشجویان کرمانشاه» وجود ندارد و «صابر
میرعطایی» به دروغ توسط «محمد تبرایی» دبیر اجرایی خانه احزاب این موضوع را
جا انداخته و رای گرفته است.
در ادامه ،خبازان دبیرکل جمعیت طرفداران نظم و قانون درباره تخلفات صورت
گرفتهدر انتخاباتدرون فراکسیون مستقلین نیز به ایرنا گفت :به شدت به انتخابات
درون حزبی مستقلین اعتراضدارم ،چند نفر ازدوستان به زور برگه ها را از ما گرفتند
و ما هم به آن ها اعتماد کردیم.
خبازان افزود :این گروه برگه های رای را به ما برنگرداندند و این موضوع جای تاسف
بسیار دارد و کسی که به حزب خود خیانت کند به کشورش هم خیانت خواهد کرد.
وی افزود :من قبل از شمارش آرا به مجمع عمومی اعتراض کردم اما کسی توجه
نکرد و برخورد بدی با من شد.
خبازان افزود :یک نفر از اعضای حزبی که از سوی وزرات کشور تایید نشده ،رای
داده است و ما به این موضوعات اعتراض داریم.
خبازان گفت:در نتیجه به همراه برخی تشکل هایدیگردر نامه ای اعتراض خود
را به «حمید مالنوری» مدیرکل محترم سیاسی وزارت کشور اعالم کردیم و خواستار
ابطال رای گیری فراکسیون مستقلین و تجدید انتخابات این فراکسیون هستیم.
همچنیندر نامه تاکید کردیم که آقای میرعطایی تشکلی ندارند.
*نتایجانتخابات
انتخابات هفتمین دوره مجمع عمومی خانه احزاب با تمام حواشی آن تمام شد.
سه فراکسیون اصولگرایان ،اصالح طلبان و مستقلین و اعتدالیون نامزدهای خود را در
معرض رای قرار دادند و به این ترتیب  37نفر شامل اعضای احزاب و تشکل ها برای
شورای مرکزی و بازرساندوره جدید انتخاب شدند.
از اردوگاه اصالحات حسین کمالی و مصطفی کواکبیان و یدالله طاهرنژاد به ترتیب
از احزاب کار ،مردم ساالری و کارگزاران سازندگی به عنوان نفرات اول تا سوم در کنار
نام های دیگری چون فاطمه راکعی و علی صوفی و احمد حکیمی پور به عضویت
شورای مرکزیدرآمدند.
از اصولگرایان همانطور که انتظار می رفت حسن غفوری فرد بیشترین رای را کسب
کرد و فهیمه محمدی و قدرت ملکی به همراهی دیگر اعضای منتخب اصولگرا وارد
شورای مرکزی شدند.
انتخابات فراکسیون مستقلین و اعتدالیون هم با تمام حواشی آن برگزار و محمد
تبرایی ،شهاب الدین صدر و جمشید ایرانی بادیگر مستقلین خانه احزاب،دردور آینده
در شورای مرکزی خانه احزاب حضور خواهندداشت.
سال جدید برای احزاب به دلیل برگزاری انتخابات مجلس یازدهم و گسترده شدن
نقش احزاب برای تاثیرگذاری بر این انتخابات بسیار مهم خواهد بود و سیاست ایران
منتظر نقش آفرینی احزابدر سال انتخابات خواهد ماند.

لزومبسیجحداکثرینیروهادرمقابلتهاجمحداکثریدشمنان

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح روز پنجشنبهدردیدار نمایندگان منتخب ملتدر مجلس
خبرگان رهبری ،با تأکید بر ضرورت ایجاد یک گفتمان و فهم
عمیق عمومی درباره «نوع و چگونگی مواجهه کشور و افراد
مؤثر با چالشها و حوادث» به تبیین یازده دوگانه مطرح در این
زمینه پرداختند و خاطرنشان کردند :در مقابل تهاجم حداکثری
دشمنان باید به بسیج حداکثری امکانات و تواناییها و نیروهای
خود اقدام کنیم تا در پرتو باور عمیق مردم و مسئوالن به ذکر
الهی و توکل به خدا ،پروردگار وعده های صادق خود را درباره
ملت بزرگ ایران محقق سازد.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانیدفتر مقام
معظم رهبری ،رهبر انقالب اسالمیدر ابتدای سخنان خود با ابراز
تأسف از فقدان دو عالِم فقیه ،حضرات آیات هاشمی شاهرودی و
مؤمن ،آنان را استوانه های واقعی برای کشور و حوزه های علمیه
خواندند و تأکید کردند :هردوی این بزرگواران همواره بدون هیچ
چشمداشتیدر خدمت اهداف انقالب بودند.
رهبر انقالب اسالمی محور اصلی سخنان خود یعنی نحوه
مواجهه با چالش ها و حوادث و همچنین اتفاقات مثبت را در
قالب یازده دوگانه بیان کردند و گفتند :گاهی اوقات برخورد ما
در مواجهه با حوادث و رویدادها «فعال» و چاره جویانه است و
برخی مواقع نیز برخورد ما «انفعالی» و مبتنی بر گالیه صرف و
بی تحرکی است.
حضرت آیت الله خامنه ای «مواجهه ابتکاری» و «مواجهه
عکس العملی» را یکی دیگر از دوگانهها برشمردند و افزودند :در
مواجهه عکس العملی ،حرکت ما تابعی از حرکتدشمن است اما
در مواجهه ابتکاری ،ابتکار عمل را بهدست می گیریم و از ناحیه
ای که دشمن تصور نمی کند ،به او ضربه می زنیم.
ایشان با اشاره به «مواجهه مأیوسانه» و «مواجهه امیدوارانه» به
عنوان یکیدیگر ازدو گانه های مطرحدر مقابل حوادث و چالشها
گفتند :یک دوگانه دیگر «مواجهه از روی ترس» و «مواجهه با
دلیری و شجاعت» است.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه یکی دیگر از
دوگانه ها ،مواجهه با «حزم و تدبیر» و «مواجهه از روی سهل
اندیشی و سهل انگاری» است ،گفتند :به عنوان مثال در موضوع
فضای مجازی می تواندو نوع برخوردداشت؛ یک برخورد همراه
با تدبیر و دقت و برخورد دیگر همراه با سهل اندیشی و ندیدن
پیچیدگی های موضوع و سهل انگاری و بی تفاوتی نسبت به آن.
ایشان «نگاه جامع به تهدیدها و فرصتها» و «نگاه یکجانبهی
صرف به تهدیدها و یا فرصت ها» را ،دوگانه دیگری دانستند و
خاطرنشان کردند :یک نمونه برای ایندوگانه ،موضوع نحوه مقابله
بادشمنی امریکا است که می توان تهدیدها و فرصتها را با همدید
و یا اینکه فقط تهدیدها و یا فقط فرصتها را دید که هریک از این
دو نوع برخورد ،قطعاً پیامدها و آثاری دارد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه «شناخت واقعیت
میدان» و یا «نشناختن واقعیات» یکی از دوگانههای اساسی در
مواجهه با چالش ها و حوادث است ،افزودند :در مسائل داخلی،
دشمن و دنباله های او تالش زیادی می کنند تا جایگاه خودی
را ضعیف و جایگاهدشمن را قوی نشاندهند ودر نهایت اینگونه
القاء کنند که کشور با مشکالت الینحل فراوانی مواجه شده و
امکان هیچ اقدامی نیز وجود ندارد.
حضرت آیت الله خامنه ای گفتند :یک نمونه دیگر ،مسائل
منطقه است؛ اگر ما از موقعیت و جایگاه خود رادر منطقه و از این
واقعیت کهدشمندر منطقه از ما حساب می برد ،مطلع نباشیم،
یکجور عمل خواهیم کرد اما اگر نسبت به این واقعیات آگاهی
داشته باشیم ،جوردیگری عمل خواهد شد.

* بیان سخنان نادرست درباره حضور ایران در منطقه،
کمک به نقشه دشمن است
ایشان در همین خصوص تأکید کردند :کسانی که درباره
حضور جمهوری اسالمی ایران در منطقه مطالب و سخنان
نادرست و نابجایی را مطرح می کنند ،در واقع در حال کمک
به نقشهدشمن هستند.رهبر انقالب اسالمیدر بیان یکیدیگر
از دوگانهها به «مواجهه مبتنی بر مدیریت و کنترل احساسات»
و «مواجهه با رهاشدگی احساسات» اشاره و خاطرنشان کردند:
یکی از مواردی که ممکن است کشور دچار آسیب شود ،موضوع
عدم کنترل احساسات عمومی است .من بارها تأکید کرده ام که
به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم اما این به معنای کنترل نشدن
احساسات جواناندر جامعه ،نیست.
ایشان همچنیندر تذکریدرباره معنای حقیقی جوانگرایی
افزودند :برخی گفته اند تأکید اینجانب بر «جوانگرایی» به معنای
«پیرزدایی» است اما این برداشت غلط است و باید درباره معنای
جوانگرایی فکر و تعمق کرد.حضرت آیت الله خامنه ای« ،رعایت
ضوابط و حدود شرعی و رعایت نکردن این موارد» در مواجهه با
حوادث و چالشها را ازدیگردوگانه ها برشمردند و گفتند :یک نوع
دیگر مواجهه،دوگانه «بهره گیری از تجربه ها»در مقابل «دوبار از
یک سوراخ گزیده شدن» است.ایشاندر همین زمینه به موضوع
نحوه مواجهه با امریکا و اروپا اشاره کردند و افزودند :تجربیات ما
از نحوه عملکرد امریکاییها و اروپاییها بسیار زیاد است اما تجربه
اخیر مربوط به برجام و تعهداتی که امریکاییها باید انجام می
دادند اما زیر آن زدند ،در برابر دیدگان ما است و باید در برخورد با
امریکا و جبهه مقابل ،از این تجربیات استفاده شود.
حضرت آیت الله خامنه ایدر بیان آخریندوگانه گفتند :یک
دوگانه این است کهدر مواجهه با حوادث ،به یکدیگر حمله کنیم
و هرکسدیگری را مقصر جلوهدهد و یا اینکه ازدرگیریداخلی
پرهیز کنیم و به تعبیر امام(ره) هرچه فریاد داریم بر سر امریکا
بکشی .م
ایشان خاطرنشان کردند:دشمن واقعی ما امریکا است و مادر
شناختدشمن خوددچار خطا نخواهیم شد.
رهبر انقالب اسالمی سپس با استناد به آیات قرآنی ،نکات
مهمی رادرباره مواجهه صحیح با چالشها بیان کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه در منابع دینی
ما نحوه مواجهه با پیروزیها و رویدادهای مثبت بیان شده است
افزودند :قرآن می گویددر مواجهه با پیروزیهادچار غرور نشوید
و با تسبیح و استغفار ،آن پیروزی را مربوط به خدا بدانید و نه
مربوط به خودتان.
ایشان با اشاره به بیانات امام(ره) که همواره دست قدرت الهی
را در این انقالب و حوادث مربوط به آن متذکر می شدند ،گفتند:
امام بزرگوار در مواجهه با پیروزیها ،آن را نتیجه لطف و عنایت
خداوند متعال میدانستند همانگونه که گفتند «خرمشهر را خدا
آزاد کرد».
* قطع ًا عامل راهپیمایی  22بهمن امسال جز دست
قدرت الهی نبود
رهبر انقالب اسالمی به حضور اعجابانگیز و گستردهتر مردم
در راهپیمایی  22بهمن امسال نیز اشاره و خاطرنشان کردند :آیا
هیچ عامل انسانی می تواند ادعا کند که این حضور متراکم و قوی
کار او بوده است؟ قطعاً عامل راهپیمایی  22بهمن امسال جز
دست قدرت الهی نبود.
رهبر انقالب با استناد به آیات قرآن کریم افزودند :در مواجهه
با حوادث تلخ نظیر تحریم یا احتمال حرکت نظامیدشمن باید
متوجه بود که این حوادث در واقع تحقق سخن پروردگار مبنی بر
مقابلهدشمنان خدا با مؤمنان و حرکتهای ایمانی است کهدرک
همین نکته بر ایمان مؤمنان می افزاید همچنانکه صف آرایی
مستکبراندر مقابل انقالب اسالمی ،بر ایمان ملت ایران افزود.
ایشان افزودند :نظام اسالمی توقع نداشت که سلطه گران
جهانی در مقابل حرکت ملت ایران ساکت بمانند البته ما باید
کاری کنیم کهدشمنان حتی به فکر تحریم و اقدام نظامی ودیگر
اقدامات نیفتند اما اگر هم افتادند باید کاری کنیم که سرکوب و
دچار شکست شوند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه نباید در مقابل
حوادث دچار ترس و دلهره شد ،افزودند :امام خمینی مظهر این
توصیه الهی بود و هیچگاه از هیچ حادثه ای دچار ترس نمی شد.
«پرهیز از نومیدی» نکتهدیگری بود که رهبر انقالبدر تبیین
«مواجهه صحیح کشور و افراد مؤثر کشور با چالش ها و حوادث»
مورد تأکید قرار دادند و گفتند :به فرموده پروردگار باید همیشه
امیدوار باشیم که در سایه ایمان ،توکل ،عزم ،تصمیم و اقدام،

اهداف خود را محقق کنیم و بینی قدرتهای بزرگ را به خاک
بمالیم« .پرهیز همه افراد از شتابزدگی و بی صبری و بهانه گیری»،
نکته دیگری بود که حضرت آیت الله خامنه ای آن را در مواجهه
با چالش ها ضروری برشمردند.ایشان خاطرنشان کردند :باید کمر
همت بست و اقدامات الزم را در زمینه های گوناگون حتماً انجام
داد اما بدانیم که تا رسیدن به مقصود صبر الزم است ،چرا که همه
کارها امکان انجام سریع را ندارند.
رهبر انقالب اسالمی ،همچنین «مرزبندی پررنگ با دشمن
را برای مصونیت در مقابل تهاجم نرم» ،بسیار الزم خواندند و
خاطرنشان کردند :مرزهای فرهنگی نیز همچون مرزهای
جغرافیایی نیاز به برجسته سازی و مراقبت دارند تا دشمن با
فریب و خدعه و نفوذ از این مرزها عبور نکند و بر فضای مجازی و
فرهنگ کشور مسلط نشود.
* مرزبندی با دشمن بسیار الزم است اما افراد در داخل
دشمنینکنند
حضرت آیت الله خامنه ای با وجود تأکید فراوان بر مرزبندی با
دشمن ،یک نکته حاشیه ای اما ظریف را هم توصیه کردند و آن
اینکه «نباید بخاطر تعصب بجا علیهدشمن ،مخالفان نظر خود را
به همراهی بادشمنان منتسب کرد».
ایشان در همین زمینه افزودند :وقتی فالن کنوانسیون یا
معاهدهدر کشور مورد بحث است و موافقان و مخالفان استداللها
ودیدگاههای خود را مطرح می کننددو طرف نباید یکدیگر را به
همراهی بادشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند.
رهبر انقالب در پایان دو نکته مهم را مورد تأکید قرار دادند:
«ضرورت بسیج حداکثری نیروها در مقابل تهاجم حداکثری
دشمن» و «پرهیز از غفلت از ذکر و یاد پروردگار».
ایشان خاطرنشان کردند:دشمن یعنی امریکا و صهیونیستها
امروز همه امکانات و تواناییهای خود را بر ضد ملت ایران بسیج
کرده اند و غربیها و اروپاییها نیز به نوعی در حاشیه آنها با ایران
دشمنی می کنند .حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان
امریکاییها درباره اعمال شدیدترین تحریمها علیه ملت ایران
افزودند :آنها در مقابل ایران دست به تهاجم حداکثری زده اند اما
اگر ما به بسیج حداکثری امکانات و تواناییهای خود اقدام کنیم،
به فضل الهی سنگین ترین شکست تاریخ امریکا را نصیب این
کشور خواهیم کرد.رهبر انقالب در نکته پایانی ،با یادآوری سخن
پروردگار به حضرت موسی مبنی بر کوتاهی نکردن در ذکر و یاد
خدا افزودند :ذکر الهی وسیله و مایه همه تواناییهایی است که
باید برای تحقق اهداف انقالب بهکار گیریم که اگر اینگونه شود
خدا با ماست و وعده های شیرین و صادق او در حق ملت ایران
محقق خواهد شد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتالله جنتی رئیس
مجلس خبرگان در گزارشی با گرامیداشت ماه رجب ،گفت:
هیئتهای اندیشهورز و کارگروههای پنج گانه آن در مجلس
خبرگان با حضور کارشناسان و صاحبنظران فعال شده ودر حال
تدوینشاخصهاست.
رئیس مجلس خبرگان با با بیان اینکه مردم انقالبی ایران
هموارهدر همه صحنهها حاضر هستند ،خاطرنشان کرد :وظیفه
مسئوالن است که به مشکالت و مسائل مردم رسیدگی کنند.
همچنین آیتالله موحدی کرمانی نایب رئیس مجلس
خبرگان با اشاره به موضوعات مطرح شدهدر جلسات این مجلس،
گفت :قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی عظیم  22بهمن،
تجلیل از بیانیه گام دوم انقالب و ضرورت توجه عملی به آن،
اهمیت مقابله دولت با گرانی و رسیدگی به مشکالت معیشتی
مردم و کاهش ارزش پول ملی ،ازمهمترین محورهای سخنان و
نطقهای اعضای مجلس خبرگاندر این اجالس بود.

علیرضامحجوب:

رویکردمجمع،شوراینگهباندومراتداعیمیکند

نماینده تهران با بیان اینکه رویکرد «نفی»مجمع تشخیص مصلحت نظام که شورای
نگهبان دوم را در ذهن تداعی میکند،گفت :یادم نمیآید در دوره ریاست مرحوم هاشمی
رفسـنجانی با چنین مشـکلی روبهرو شـده باشـیم.دعوا بر سـر اصل  ۱۱۲قانون اساسی
است؛ همان اصلی که مشخص کرده است وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل
اختالف میان شـورای نگهبان و مجلس اسـت اما به نظر میرسـد چندسـالی اسـت که
مجمع تشـخیص مصلحت نظام چندان هم بدش نمیآید در ردای شـورای نگهبان نیز
ایفـای نقـش کند؛ ماجـرا حرف و حدیثهای اخیر اسـت که بهدنبـال نظارت مجمع بر
مصوبات مجلس شورای اسالمی ایجاد شده ،موضوعی که اعضای مجمع معتقدند کامال
بـر طبـق قانون و در چارچوب وظایف عمل می کنند اما نمایندگان مجلـس آن را خالف
یداننـد و حتـی علی مطهـری از ایـن رویه به عنـوان یک بدعت یـاد میکند و
قانـون م 
میگوید «خواب سـنا برای مجمع تشـخیص مصلحت نظام دیدهاند».همین اعتراضات
هم بود که باعث شـد تا جمعی از نمایندگان برای رئیس جمهور نامه بنویسـند و نسبت
به تشـکیل شـورای نگهبان دوم هشـدار بدهند .علیرضا محجوب که  ۲۳سـال سـابقه
نمایندگی مردم تهران در مجلس را در کارنامه دارد و از با سـابقههای بهارسـتان محسوب
میشـود نیـز میگوید «ایـن رویه مجمـعدر حیطه وظایفش نیسـت» .هرچند اعضای
مجمـع مدعی هسـتند ایـن رویه از زمان هاشـمی رفسـنجانی ایجاد شـد ،اما محجوب
میگوید «یادم نمیآید در دوران هاشـمی با چنین روالی روبه رو شـده باشـیم» .آنچه در
ادامـه میخوانید مشـروح این گفتوگو اسـت:
ی اسـت نـوع نظـارت شـورای عالـی نظـارت مجمع تشـخیص
* مدتـ 
مصلحـت نظـام بر مصوبـات مجلس محل بحث شـده اسـت آیا ایـن رویه
مجمـع محـدود کننده مجلس نیسـت؟
توجیه آنها این اسـت که وقتی مقام معظم رهبری تدوین سیاسـتهای کلی نظام
را بـه آنها سـپردند در نامـهای نظارت را هم به مجمع تفویض کردند تا این سیاسـتها
عملیاتی شـود ،منتها آنها به جای آنکه جنبه اثباتی را در نظر بگیرند از جنبه نفی آن

وارد عمـل شـدند .یعنـی به جای آنکه بگویند «باید مصوبات اینگونه باشـد» میگویند
«اینگونـه نیسـت»در حقیقـت این ادبیـات اصالدر حیطه وظایف مجمع تشـخیص
مصلحـت نظام نیسـت .بـه عبارتدیگـر تنها مرجعی کـه میتواند بـه مجلس بگوید
ایـن مصوبـات مغایـرت دارد یا نمیتواند به قانون تبدیل شـود ،شـورای نگهبان اسـت.
لذا مجمع تشـخیص مصلحت نظام فقط وظیفه دارد اختالفات میان مجلس و شورای
نگهبـان را رفـع و رجوع کند .اینکه اعضای مجمع تشـخیص مصلحت نظام با یکدیگر
چـه قراری گذاشـتهاند برای ما مکشـوف نیسـت اما آنچه روال اسـت و نباید ایـن روال
برهـم بخورد این اسـت که مجمع تشـخیص مصلحت نظام میتوانـد بر مصوبات قبل
از تصویب دخالت داشـته باشـد و توصیه کند.
*یعنیایناقداماتمجمعخالفقانوناست؟
مـن نمیتوانـم ایـن را به صراحت بگویـم چون اظهار نظردر این خصوص بسـتگی
به این دارد که همه اسـتداللهای مجمع را شـنیده باشـیم درحالی که از آنها نه کتبا
جوابـی دیدهام و نه در جلساتشـان حضور داشـتم .امـا این را به قطعیت میتوان گفت
کـه آنچـه در حـال رخ دادن اسـت روال معمول میان مجلس و مجمع نیسـت .وظیفه
مجمع تشـخیص مصلحـت نظام حل اختالف و تشـخیص مصلحت اسـت؛ اگـر قرار
اسـت مجمـع نظارتـی بر مصوبات مجلسداشـته باشـد این نظـارت بایددر راسـتای
وظایفـش باشـد .یعنـی اگر ما اشـتباه نوشـتیم به جـای خـط زدن آن جملـه بهتر یا
مطلوبتـر را توصیه کند.
* آقـای مطهری درباره این رویه جدید مجمع تعبیر شـورای نگهبان دوم
را بـه کار میبرند به نظر شـما ایـن موضوع تبدیل کردن مجمع تشـخیص
مصلحت نظام به شـورای نگهبان دوم یا سـنا است؟
رویکـرد «نفـی» کـه مجمع تشـخیص مصلحت نظام بـه کار گرفته اسـت موضوع
شـورای نگهبـان دوم را در ذهـن تداعـی میکنـد؛ البتـه مـن بـه این دلیل که اشـراف
بـر آئیننامـه آنهـا نـدارم به صراحـت نمیگویم مجمع تبدیل به شـورای نگهبـاندوم

شـده اسـت لذا اگر کسـی این اشـراف را داشـته باشـد صریحتر میتواند به این موضوع
اشـاره کند.آنچه من قطعا میتوانم درباره مجمع بگویم این اسـت که روال مجمع نگاه
منفـی و مبتنـی بر رد مصوبات نیسـت بلکه باید با جنبه اثباتـی به موضوع نگاه کنند.
یدانند باید بهترش را بنویسـند و
یعنی اگر موضوعی را موافق با سیاسـتهای کلی نم 
ارائه کنند .اگر میگویند بودجه آن چیزی نیسـت که باید باشـد باید خودشـان بودجه
نویسـی کننـد و بعـد آن را بـه مجلس پیشـنهاد کنند .کافی اسـت مجمـع بگوید ما
آنقـدر زمـان نیـازداریم که بودجه بنویسـیم مـا با کمال میل قبول میکنیـم اما اینکه
بگویند «این نیسـت» چنین چیزی فقط در حیطه وظایف شـورای نگهبان میگنجد
نه مجمع تشـخیص مصلحت نظام .این موضوع اساسـا دخالت در کار شـورای نگهبان
اسـت .روال معمـول در ایـن زمینه این اسـت که مجمـع در نامهای از شـورای نگهبان
بخواهـد ایـن مـوارد را بررسـی کنـد .کـه در آن صورت هم چـون آنها با موضوع آشـنا
نیسـتند نمیتوانند به مجلس بگویند کجا را باید اصالح کنیم که مشـکل حل شـود
بنابرایـن اگر مجمع میخواهد بر اجرای سیاسـتهای کلی نظام نظارت داشـته باشـد
بایـد ایـن نظارت را از مسـیر و قاعده خـود انجام دهد.
* یکی از توجیهات مجمع تشـخیص مصلحت نظام این اسـت که این روال
از زمان هاشـمی رفسـنجانی وجود داشـته است .شـما چندین دوره نماینده
مجلـس بودید آیا این رویه پیش در آن زمان مسـبوق به سـابقه اسـت؟
من یادم نمیآید در دوره ریاسـت مرحوم هاشـمی رفسـنجانی با چنین مشـکلی
روبـهرو شـده باشـیم .این موضوع از برنامه ششـم توسـعه اتفـاق افتاد .لذا بـه نظرم این
رویـه بعـد از فوت ایشـان روال شـد حداقـل من در یاد نـدارم قبـل از آن چنین چیزی
وجود داشـته باشد.
* به نظر شما مدیریت مجمع این رویه را ایجاد کرده است؟
یدانـم و
نمیتوانـم چنیـن ادعایـی داشـته باشـم چـون توجیهـات آنهـا را نم 
استداللهایشـان را نشـنیدهام.

وزیر جوان پرچم دار«شفافسازی»« ،گزارش به مردم» و «حقالناس»

پشتپردهچالشصداوسیماباآذریجهرمیچیست؟

همه چیز از نظرسنجی مردمی درباره برنامههای تلویزیونی شروع شد؛ جایی که
ناگهان آرای مسابقه «برنده باش» با اجرای محمدرضا گلزار به شکلی غیرمنطقی افزایش
یافت و زمزمههای «تقلب» باال گرفت« .برنده باش» در حال رقابت با «نود» بود.
در پی این اتفاق ،محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات که دست به توییت است،
بالفاصله دو تصویر منتشر کرد و با هشتگ «گزارش به مردم» نوشت« :تصاویر زیر ،گویای
بخشی از اتفاقاتی است که در نظرسنجی انتخاب محبوبترین برنامه سال صداوسیما
رخ داده است .گزارش بررسی تکمیلی در حال نهاییشدن است .نتایج برای رسیدگی
به صداوسیما و پلیس فتا ارسال خواهد شد» و آخر مطلب هم هشتگ زد« :حقالناس»
اودو روز بعد ،باز هم با هماندو هشتگ ،این متن و تصویر را منتشر کرد« :بررسیهای
بیشتر نشان میدهد دستکاری در نظر مردم برای انتخاب محبوبترین برنامه سال
صداوسیما صرفا برای یک روز نبوده و در سه روز متوالی صورت پذیرفته است».
آذری جهرمی در توضیح فنی این موضوع نیز در مصاحبهای گفت« :وقتی مشترک
«ستاره» را میگیرد ،فارغ از اینکه عدد بعدی آن چه باشد ،به سمت گذرگاهی در اپراتور
تلفن همراه هدایت میشود که به آن  USSDگفته میشود .بعد از رسیدن اطالعات به
 ،USSDاین گذرگاه مانند یک مسیریاب عمل میکند و با توجه به کدی که بعد از ستاره
گرفته شده ،بستهها به سمت کد وارد شده هدایت میشود .بعد از کد دستوری ،میتواند
«مربع» بیاید که به معنای خاتمهدستور است یا یک ستارهدیگر بیاید .ستاره بعدی یعنی
شرکت دارنده کد دستوری ،زیرمجموعههایی ذیل خود دارد و آن هم میتواند به عنوان
یک مسیریاب عمل کند .بعد از آن ،اطالعات را برای جایگاه بعدی میفرستد».
او ادامه داد« :ما در قضیه رایگیری آنالین ،سه گذرگاه را شاهد بودیم .یکی خود
ستاره ،بعد کد  ۳و بعد ستاره بعدی که به سمت نظرسنجی صداوسیما هدایت میشد.
ما آمار این سه گذرگاه را کنار هم گذاشتیم .آمار اپراتورها ،روند معمولی را نشان میداد.
باقی اطالعات را هم دریافت کردیم و آنچه مشخص شد این بود که دستکاری اطالعات
در درگاه « »*۳انجام شده است .یعنی حجمی از داده ،وارد و جایگزین داده واقعی شده
است و آرای ارائهشده هم متعلق به یک برنامه بود که بررسیها نشان داد که این اتفاق
طی سه روز رخ داده است».
وزیر ارتباطات افزود« :صداوسیما در دو مرحله اظهارنظر کرد .یک مرحله در همان
ابتدا بود که گفتند هک شدیم و دیتاسنتر خود را ایزوله کردهایم .در جریان بررسیهای
خود دیدیم این موضوع خیلی بعید است .اظهار نظر دومشان این بود که چند ساعتی

مختل بوده و شرکتی که مجوز وزارت ارتباطات راداشتهدر این امردخیل بوده است .این
شرکتها هیچکدام از ما مجوز ندارند».
او همچنین در توییتی نوشت« :شرکتهای ارزش افزوده و  USSDمجوزی از وزارت
 ICTندارند و فعالیت آنها مطابق قانون تجارت است .اگر آنگونه کهدر بخشهای خبری
دیشب سیما طرح شد ،فعالیت آنها باید با اخذ مجوز از وزارت  ICTباشد ،مطابق مصوبه
 ۱۹۲کمیسیون تنظیم مقررات ،تبلیغ یا فعالیت آنها سریعادر صداوسیما متوقف گردد».
اما مقصود صداوسیما از «شرکتدارای مجوز وزارت ارتباطات» ،شرکت توسعه کسب
و کار ایرانی مشهور به «توسکا» است؛ شرکتی که  ۱۶مهر  ۹۶به ثبت رسیده و  ۲۶مهر
یعنی تنها ۱۰روز بعد از شروع فعالیتش ،با عقد قراردادی ،انحصار تبلیغات در صداوسیما
را به دست آورده است؛ اتفاقی که  ۷آبان  ،۹۶وزیر ارتباطات به آن واکنش نشان داد و
گفت« :گفته میشود واگذاری خدمات ارزش افزوده  VASبه شرکتی که زیرمجموعه
اپراتور همراه اول است ،ضد رقابتی است ودر این مسئله به طور طبیعی باید شورای رقابت
یا صداوسیما ورود کند».
البته  ۱۸فروردین  ،۹۷تمامی اعضای هیاتمدیره توسکا تغییر کردند و به این
ترتیب محمد کرمی بعنوان مدیرعامل ،کاوه اشتهاردی بعنوان رئیس هیاتمدیره و ابوذر
مهرمنش بعنوان عضو هیاتمدیرهدر این شرکت شروع به فعالیت کردند .نکته مهم این
بود که کاوه اشتهاردی ،عضو هیاتمدیره شرکت بنیاد برکت احسان وابسته به ستاد
اجرایی فرمان امام (ره) است.
با توجه به وجود برخی روابط میان شرکتهایی که سهامدار «توسکا» هستند ،برخی
مدعی شدند که این شرکت ،زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است؛ ادعایی که
این ستاد با صدور اطالعیهایدر تاریخ  ۲۰اسفند  ،۹۷آن را تکذیب و اعالم کرد« :شرکت
توسعه کسب و کار توسکا با توجه به سهام حداقلی ستاددر شرکت مخابرات ایران و بالتبع
همراه اول به هیچ وجه جزء شرکتهای تحت مدیریت و کنترل ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام نمیباشد و هیچگونه درآمد و انتفاعی نیز از طریق این شرکت برای ستاد
تامین نشده و نخواهد شد».
اما آنچه واکنش «توسکا» را برانگیخت ،یک توییت دیگر از سوی آذری جهرمی بود
که نوشت« :از ابتدای دولت دوازدهم به دو نماینده دولت  -از پنج عضو  -در هیئتمدیره
همراه اول اعالم کردهایم که قرارداد تجاری شرکت توسکا با صداوسیما با مدل فعلی برای
کسب و کارهای نوپا مضر و به لحاظ اقتصادی تماما به ضرر همراه اول است و خاتمه یابد.

در موردحقالناس کوتاه نمیآیم».
توسکا همدر اطالعیهای اعالم کرد:
« -۱هیئت مدیره شرکت توسکا در  ۲ماه اخیر و با هدف اطالع از نقطهنظرات وزیر
محترم ،طی دو جلسه ،گزارش تمامی فعالیتهای خود را به وزیر محترم ارتباطات ارائه
کرده و ضمن اخذ تأکیدات ایشان در قبال برنامهها و سیاستهای آتی خود ،در حال
ارتقای مدل کسب و کار و تحقق برخی اولویتهاست.
 -۲سند مرکز نوآوری و شتابدهی رسانهای کسب و کارهای دیجیتال توسکا آذرماه
امسال به امضای نمایندگان  ۷دستگاه مختلف رسیده که یکی از ایشان معاون جناب
آقای جهرمی و رئیس محترم سازمان فناوری اطالعات آن وزارتخانه بودهاند.
 -۳شرکت توسکادر حال حاضر به واقع به عنوان کارگزار صداوسیمادر حوزه تبلیغات
ارزش افزوده ودقیقاً بر اساس ضوابط و تعرفههای آن سازمان عمل میکند که جزئیات و
دستورالعملهای آندر اختیار تمامی فعاالن حوزه کسب و کار قرار گرفته است.
-۴در شرایطی که مردم عزیز نیازمند توجه بیشتر هستند ،شرکت توسکا با همکاری
سازمانصداوسیماوباتالشمتعهدانههنرمندانعزیز،تمامیهزینههایتولیدبرنامههای
پربینندهای چون خندوانه ،برنده باش ،کودک شو ،فرمول یک ،نود ،حاال خورشید ،به خانه
برمیگردیم ،عصر جدید ،تب تاب ،جام جهانی ،ماه عسل ،ستارهساز ،فوتبالهایداخلی

و خارجی و در مجموع  ۷۹برنامه تلویزیونی را میپردازد تا ضمن پاسخگویی به نیاز
مخاطبین برایدسترسی به محتوای جدید ،ارزنده و پخش این برنامههای فاخر ،رضایت
ایشان را با ساخت برنامههای جذاب و شاخص جلب کند.
 -۵شرکت توسکا ضمن پرهیز از ورود به مسائل حاشیهای صرفاً خود را مکلف و
متعهد به اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابالغی میداند که این مهم از جانب شرکت
ارتباطات سیار ایراندر جریان است».
البته توسکا یا صداوسیما تاکنون هیچ گزارش شفافی از گردش مالی تبلیغات موضوع
قرارداد خود ارائه نکردهاند و حتی علت اینکه چرا تبلیغات صداوسیما در انحصار «توسکا»
است،مشخصنیست.
اما فارغ از این موارد ،آنچه تردیدها نسبت به روابط توسکا و صداوسیما را افزایش
میدهد ،اقداماتی است که از سوی برخی افراد و جریانها صورت میگیرد .مثال پیشنهاد
پول به پایگاه خبری «جماران» برای تبلیغ علیه جهرمی یا تالشهای برخی فعاالن
رسانهای نزدیک به جریانهای مخالف دولت برای القای «مقابله آذری جهرمی با
صداوسیما».
حاشیههای پیرامون محمدجواد آذری جهرمی دقیقا از همان روزی که به عنوان
گزینه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم مطرح شد ،کلید خورد .آنوریها او را «عنصر
امنیتی» و «مدیرکل شنود» خواندند ،در حالی که او در سال  ۸۴یک کارشناس فنی در
وزارت اطالعات بوده و ضمن اینکه اساسا در وزارت اطالعات اداره کلی به نام «شنود»
وجود ندارد ،در سال  ۸۸نیز مدیرکل امنیت سیستمهای ارتباطی در سازمان تنظیم
مقررات بوده است .اینوریها هم اغلب از طریق صداوسیما و بهویژه بخش خبری ،۲۰:۳۰
هر از گاهی او رادر مباحث مربوط به فیلترینگ و کنترل فضای مجازی مینوازند و اخیرا
هم با همت برخی از همین دوستان ۲۰۰۰ ،امضا از شهروندان اهوازی برای شکایت از
او جمعآوری شده است؛ اتفاقی که موجب شد حسن روحانی نیز پشت وزیرش درآید و
بگوید« :او نمیترسد و کار خود را با قدرت انجام میدهد».
در هر حال به نظر میرسد در جایی که بحث «پول» و «گردش مالی باال» وجود دارد،
برداشتن پرچم «شفافسازی»« ،گزارش به مردم» و «حقالناس» ،چندان بدون هزینه
نباشد اما ظاهرا آذری جهرمی مالحظه خاصی در این عرصه ندارد و حال باید منتظر
ماند و دید که دستگاههای نظارتی در خصوص آخرین چالش میان وزیر ارتباطات و
صداوسیما ،چه عملکرد و قضاوتی خواهندداشت.
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شهردار قدس تشریح کرد

اقداماتستاداستقبالازبهاردرشهرداریقدس

شهردار قدس با تشریح اقدامات ستاد استقبال از بهار ،از پیاده سازی جلوه های بصری
و مناظر زیبای بهاری در سرتاسر شهر به یمن قدوم مسافران نوروزی خبر داد و به بیان
جزییات اقدامات این ستاد در آستانه نوروز پرداخت.
مسعود مختاری به گام های اجرایی ستاد استقبال از بهار تا ایام نوروز اشاره نمود و
گفت :فعالیت های جامعیدر راستای این مصوبات در حال انجام است و گام های عینی
و ملموسی در این راستا برداشته شده است  .نصب المان های نوروزی ،رنگ آمیزی و
شستشوی معابر ،ترمیم و بازسازی آنها و نصب ۱۵المان و گلکاریدر سطح شهر از جمله
اقداماتی است که انجام شده است.
* افتتاح دو بوستان مسافر و حنانه ،به بار نشستن شکوفه های پروژه های
عمرانی
مسعود مختاری اظهار داشت :از ابتدای سال جاری پروژه های ویژه ای در زمینه
فضای سبز شهری اجرایی و به بهره برداری رسیده است و بوستان چند منظوره حنانه
به مساحت 50هزار متر مربع و بوستان مسافر به مساحت 25هزار متر مربع افتتاح شد
که با این بهره برداریدر مجموع  75هزار متر مربع فضای سبز تجهیز و به سرانه فضای
سبز شهر افزوده شده است.وی با اشاره بهدیگر اقدامات سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهرداری در راستای ارتقای سرانه های فضای سبز ،تصریح کرد :عالوه بر این اقدامات به
مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی و روزدرختکاری،در جنبدانشگاه آزاد اسالمیدر یک
مجموعه  ۱۰هکتاری غرس و کاشت درخت صورت گرفت تا در مجموع  40هکتار به
سرانه فضای سبز شهر افزوده شود.
شهردار قدس ادامه داد :در حدود  ۲۴۰هزار اصله درخت مثمر و غیرمثمر در معابر
سطح شهر ،بوستان ها ،پارک ها و مناطق حاشیه ای کاشته شده است ،سرانه فضای سبز
شهر قدس از ابتدای سال جاری حدود 9متر با استانداردهای کشوریدر این حوزه فاصله
داشت که با اقدامات صورت گرفته و افزوده شدن  2متر مربع به این سرانه در سال ،97
خوشبختانه گامهای مثبتیدر این زمینه برداشته ایم و امیدواریم با احداث و توسعه پروژه
های متعدد فضای سبزدر سطح شهر این فاصله را کمتر کنیم تا به استاندارد ملی فضای
سبز که ۱۵متر مربع برای هر نفر است،دست یابیم.
وی با بیان اینکه افتتاح این بوستانها دستاوردی ارزشمند برای جلب رضایتمندی
و رفاه شهروندان است ،بیان داشت :ستاد استقبال از بهار از بهمن ماه تشکیل شده و
فعالیتهایینظیرلکهگیریمعابر،رنگآمیزیجداول،زیباسازیسطحشهر،تجهیزپارک
ها،بهبودمبلمانشهری،خطکشیترافیکیمعابرو...ازجملهاقداماتیاستکهدردستور
کار قرار گرفته تا شهر برای استقبال از بهار و میزبانی از مسافران آماده شود.
* نصب 15المان نوروزی در سطح شهر ،معابر و مساجد
شهردار قدس گفت :ازجمله اقدامات در حال انجام می توان به تعویض پرچم های

تمامی سطح شهر و جایگزینی با پرچم هایی با مضمون نوروز و نمادهای ملی و مذهبی
و ضمن اینکه آذین بندی ریسه ای ،نصب پرچم های رنگی و نوری نیز در حال اجرا می
باشد.
وی افزود :رنگ آمیزی جداول سطح شهر از جمله رنگ آمیزی خیابان آزادی ،بلوار
امام خمینی (ره) ،میدان آزادی ،پل زیرگذر سرخه حصار و نقاشی خیابان شهید فصیحی
نیز از جمله اقدامات زیباسازیدر این بخش است.
وی در ادامه بیان داشت :ترمیم و بازسازی المان های نوروزی نیز با رویکرد به روز
رسانی این المان ها انجام شده است و  ۱۵المان نوروزی فلزی نیز با نام های پرچم،
کوچه باغی ،۹۸،المان نوری نیز طراحی و ساخته شده اند ودر نقاط مختلف شهر نصب
خواهندشد.
مختاری خاطر نشان کرد :ضمن اقدامات مذکور ،حذف زوائد شهری نیز انجام می
پذیرد و همزمان با سایر بخش های شهرداری و به صورت هماهنگ همه واحد ها در
اقدامات مشارکت دارند و امیدواریم شهری زیبا و پاکیزه را در زمان تعطیالت نوروزی به
مسافران و میهمانان نشان دهیم تا عالوه بر ایجاد سیمایی خوب از شهر بر برندینگ و
تقویتهویتشهرینیزاثرگذارباشیم.
*کاشتگلهایبهاریدرسرتاسرشهر
مختاریبابیاناینکهساماندهیوزیباسازیفضاهایشهریموجبایجادنشاطوسر
زندگیدرشهروندانمیشود،تصریحکرد:بههمینمنظوردرآستانهسالنوودرراستای
ایجادفضایبصریمناسبوزیباسازیفضاهایعمومیاقداماتمتعددیدربرنامهریزی
های این سازماندر قالب طرح استقبال از بهار لحاظ شده است که کاشت گلهای فصلی
در میادین و بلوارهای شهر ،توزیع رایگان نهال بین شهروندان به مناسب هفته منابع
طبیعی و روزدرختکاری انجام شد.
وی افزود :از آغاز اسفند ماه کاشت گلهای فصلی مانند بنفشه ،مینا ،شب بو ،پامچال،
الله ،همیشه بهار در میادین ،معابر و بلوارهای اصلی و فرعی شهر نظیر بلوار جمهوری،
میدان آزادی ،میدان مصلی ،عوارضی ،سی متری شورا ،تولید گران وانقالب در دستور
کار است تا از لحاظ بصری در احیای فضای شهری و استقبال از بهار محیط مطلوبی را
پدیدآورند.
شهردار قدس با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه های این سازمان در راستای استقبال
از بهار آماده سازی پارکها و بوستانهای سطح شهر با اقداماتی نظیر ترمیم چمنهای سطح
پارک ها و بلوارهای شهر می باشد ،ادامه داد :با توجه به اینکه هفته منابع طبیعی و روز
درختکاری از اهمیت باالیی برخورداراست ،توزیع رایگان 30هزار اصله نهالدر 10نقطه
از شهر در میان شهروندان به منظور ترویج فرهنگ درختکاری و ترغیب آنها به کاشت
نهالدر نظر گرفته شد.
وی در ادامه بیان داشت :رسالت دیگر این سازمان به زیباسازی بصری شهر معطوف
شده است کهدر همین راستا به مناسبت فرارسیدن سال نو و ایجاد چهره زیبا برای شهر
و تزئینات شهری کلیه جداول سطح شهر رنگ آمیزی می شوند.
* المان های بهاری با طراحی ایرانی اسالمی ،اصالت و سنت ها را به هویت
شهرپیوندمیزنند
شهردار قدس بیانداشت :اجرای المانها و نقاشی هایی با مضمون بهار ،طبیعت و عید
نوروزدر سطح شهر ،نوسازی و بهسازی المان های سطح شهر ،حذف زوائد و نازیباییهای
موجوددر سطح معابر ،پاک سازیدیوارنویسی ها و تبلیغات غیر مجازدر معابر و خیابان
ها با هدف رفع اغتشاش بصری در مکان های عمومی ،رنگ آمیزی صندوق کافوهای

مخابرات و برق ،پوشاننده دیوارهای نازیبا نیز از جمله اقداماتی است که جهت ایجاد
محیطیزیباانجاممیشود.
وی خاطر نشان کرد :این اقدامات در قالب طرح استقبال از بهار به منظور زیباسازی،
تلطیف روحیه شهروندان و هماهنگی و همراهی و ترغیب ایشاندر شروع سال نو برای
استقبال از فصل بهار اجرایی شده اند.
وی اظهار داشت :تمامی مساجد و حسینیه ها نیز رنگ آمیزی می شوند و تیر برق
های سطح شهر نیز با تصاویری زیبا و بهاری مزین شده اند و از وقتی که این اقدامات انجام

*ساماندهیمعابرودستفروشان
مختاری،بابیاناینکهمصوباتویژهایدرراستایساماندهیمعابرشهریدربازارهای
شب عیددر سطح شهردر حال اجرا است به تشریح برخی از آن ها پرداخت.
وی افزود :با توجه به حجم فعالیت های شهرونداندر سطح شهردر روزهای آخر سال
و منتهی به سال جدید همه تالش های معاونت خدمات شهر برای رفع انسداد معابر و
ساماندهیدستفروشاندرحالانجاماست.
شهردار قدس خاطر نشان کرد :با توجه به اینکه شهر از بعد روان سازی جریان ترافیک،

پذیرفته است شهروندان مشارکت خوبیداشته و تراکت و تبلیغ نچسبانده اند که از آن ها
تقاضاداریم به این روند ادامهدهند.
* مهمترین اقدامات در راستای ساماندهی و رفع اغتشاش های بصری
درسیمایشهر
بنا بر این گزارش؛ با توجه به ضرورت ساماندهی و رفع اغتشاش های بصریدر سیمای
شهر ،پس از اتمام فاز اول پروژه حذف زوائد بصریدر نمای ساختمانها و تابلوهای عمود
بر معابر میدان آزادی و بلوار امام خمینی(ره) و پاکسازی تبلیغات محیطی غیرمجاز شهر،
اداراه سیما و منظر شهرداری قدس در حال حاضر با توجه به فرا رسیدن سال نو و به
منظور زیباسازی و ارتقای کیفیت سیما و منظر شهر ،تلطیف روحیه شهروندان ،اجرای
نقاشی ها و رنگ آمیزی های متنوع را در قالب طرح استقبال از بهار در دستور کار خود
قرار داده است.
شهردار قدس اظهار داشت :در همین راستا عملیات رنگآمیزی و اجرای طیف
رنگ بر روی دیوار ساختمانهای مشرف به خیابانها و معابر اصلی شهر با استفاده از
رنگهای متنوع و شاد در حال انجام است و همچنین دیوارنگاری در مناطق مختلف
شهر قدس از جمله بلوار امام خمینی ،میدان آزادی ،تقاطع چهارراه ولیعصر ،خیابان

سیما و منظر و پیشگیری از ازدحام جمعیتدر نقاطی از شهر که کشش ترافیک بیش از
حد را ندارد با اولویت دادن به خیابان هایی که کسبه آن ها مبادرت به اشغال پیاده رو ها
می نمایند ،ساماندهی به صورت ویژه و قاطعدر حال اجرا می باشد.
وی تصریح کرد :به همین منظور در سطح شهر  4نقطه برای تجمع و فعالیت
دستفروشان تعیین شده است که می توانند هر روزهدر این محل ها به فعالیت بپردازند و
این امر موجب می شود تادستفروشان به صورت متمرکزدر این نقاط تجمیع و از سایر
مناطق شهری جمع آوری گردند.
مختاریادامهداد:همچنینایناقدامبهدلیلآنکهبهانههایمعمولبرایدستفروشان
منتفی گردد به صورت رایگان در اختیار آنان خواهد بود و در تمامی سطح شهر نیز برای
اطالع شهروندان جهت استفاده از این ظرفیت ،اطالع رسانی جامع صورت پذیرفته است.
* برخورد قاطع با بر هم زنندگان نظم بصری شهر در آستانه نوروز
شهردار قدس ،با بیان اینکه با بر هم زنندگان نظم بصری شهردر آستانه نوروز بسیار
قاطعانه و بدون هیچ مالحظه ای برخورد انجام خواهد پذیرفت ،اظهارداشت :ما مسئول
ارائه چهره ای خوب از شهرمان به میهمانان و رهگذران نوروزی هستیم و از کسبه ای که
بهاشغالپیادهروهابپردازندویادستفروشانیکهباقرارگرفتندرنقاطشلوغشهرموجب

شهید فصیحی ،خیابان نبوی شمالی ،ابتدای ورودی خیابان شهید بهشتی ،کوچه
توحید ،بلوار دانش آموز نیز اجرایی می شود و در حد فاصل میدان مصلی تا تقاطع
ولیعصر ،بلوار امام خمینی تا میدان آزادی تمامی دیوارهای ورودی کوچه ها رنگ
آمیزی شده است .
*برگزاریجشنوارهنوروزیاستقبالازبهار
مختاریبهفعالیتهایفرهنگیانجامشدهنیزاشارهنمودوگفت:همچنین،جشنواره
نوروزی استقبال از بهار و جشنواره نوروزی تخم مرغ های رنگی نیزدر قالب طرح استقبال
از بهار و با هدف ایجاد شور و نشاط بهاری از طریق مشارکت هنرمندان و بهمنظور زینت
بخشیدنبهفضاهایشهری،ایجادفرصتبروزواجرایایدههایخالقباشیوههایبیانی
متنوع و متناسب با محیط شهری و ایجاد وحدت دیداری از طرح ،رنگ و نشاط بهار در
شهر طرحریزی شده بود کهدستاوردهای هنرمندان پس از اتمام رنگ آمیزیدر مناطق
مختلفشهرجانماییمیشود.

ایجادگرههای ترافیکیگردندباهمکاری نیروی انتظامی برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد :در نقاط مشخص شده استقرار دستفروشان ،عوامل شهرداری به
صورت چرخشیدر 3نقطه سد معبر را رسیدگی و ساماندهی می نمایند و با کسبه ای
که به اخطار های شهرداری مبنی بر جمع آوری وسایل خود از پیاده رو ها اقدام ننمایند از
طریق کمیسیون بند 20توقف فعالیت های آنان صادر خواهد شد.
مختاری گفت :مقرر گردید که سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های
کشاورزی شهرداری قدس ،نسبت به ثبت مشخصات شناساییدستفروشاندرون شهر
اقدام نمایند ،زیرا بخش عمده ای از دستفروشان از خارج شهر هستند تا با آنها برخورد
قانونیصورتگیرد.
*تسریعروندهایاداریباهماهنگیوتامینمنابع
شهردار قدس تاکید کرد :همکاران برای انجام اقدامات مربوط به ستاد استقبال از بهار

حتمامراحلاداریراطینمایندتابتوانندمسئولیتهاوتعهداتیراکهدرقبالپیمانکاران
بر عهده می گیرند را انجام دهند و مشکالتی برایشان ایجاد نگردد.
وی افزود :الزم است تمامی اجناسی که برای اجرای اقدامات مربوط به ستاد خریداری
می گردد در انبار های متعلق به شهرداری به صورت متمرکز تجمیع و استفاده گردد تا
بهینهیابیمصالحبهنحواحسنانجامپذیرد.
مختاری در ادامه خاطر نشان کرد :همچنین مدیران توجه داشته باشند شرح کاال،
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی موارد خریداری شده و حجم آندر قراردادهای منعقده
به دقت ذکر گردد تا طرف های اجرا کننده متعهد به اجرای یکسان پروژه ها تا انتها باشند.
وی افزود:در نصب المان ها و سازه ها نیزدقت نظر کافی صورت پذیرد تا مصالحی بی
جهت سنگین یا بیش از حد سبک نباشد و بهره وری سازه هایی که نصب می گردند به
درستی و دقت مورد مداقه و عمل قرار گیرد.
* استقرار 3کانکس اطالع رسانی در ایام نوروز در ورودی های شهر
شهردار قدس ،از استقرار کانکس های استقبال از میهمانان نورورزی در ورودی های
شهر خبرداد و گفت :این اقدام به منظور اطالع رسانی و توزیع برخی محصوالت فرهنگی
با هدف آشناسازی مسافران با ظرفیت های شهر و نحوه تردد در مسیر های آن انجام
می شود.
وی افزود :همچنین اقدامات دیگری در این راستا از جمله نصب بنر های حاوی پیام
های شهروندی از سوی سازمان فرهنگی و ورزشی نصب خواهد شد و از تلویزیون شهری
برای اطالع رسانی نیز تداوم خواهدداشت.
وی همچنیندر خصوص اقدامات ستاد استقبال از بهار به فعالیت های آرامستان نیز
پرداخت و گفت :مهمترین اقدامات ستاد استقبال از بهار در پیش از نوروز را می توان به
چهارشنبه سوری و پنجشنبه آخر سال نام برد که سازمان آرامستان و سازمان فرهنگی
گام های مهمی رادر این راستا انجامداده اند.
وی تصریح کرد :اکیپ های چندگانهدر سطح شهردر حال انجام اقدامات شستشو،
رنگ آمیزی و نصب المان های شهری هستند که تالش شده است اقدامات از مناطق
اطراف شهر آغاز و به مرکز شهر منتهی گردد.
شهردار قدس گفت :پرسنل شهرداری قدس تا ساعات پایانی شب چهارشنبه سوری
به صورت آماده باش در نقاط مختلف سطح شهر مستقر خواهند بود و از همه واحد ها
درخواست نمودیم تا شیفت کاری کارکنان خود را در این شب برای ما ارسال نمایند و
برخی سازمان ها نیز مانند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به صورت صددرصدی
پرسنل خود را به صورت آماده باشدر این شب خواهندداشت.
مختاری،تصریحکرد:استقرارنیروهادرسطحشهروبابسیجهمهخودروهایسازمان
و با کمک گرفتن از چند خودروی دیگر انجام خواهد شد و تمام نقاط شهر در این شب

رصد ودر صورت لزوم اقدامات اجرایی صورت خواهد پذیرفت.
وی ادامه داد :تانکر های آب از سوی مدیریت پسمان و ماشین های امداد و اطفاء
حریق سازمان آتش نشانی نیز در شهر مستقر خواهند شد و تمرکز و تاکید در مراکز
شلوغشهرخواهدبود.
وی گفت  :با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در مراسم چهارشنبه سوری ،تا حد
امکان تالش می گردد تا با اقدام به موقع از عواقب حوادث کاسته شود و از شهروندان
گرامیدرخواستمیکنیمبارعایتنکاتایمنیواجتنابازرفتارهایخطرآفرینعالوه
بر حفظ سالمتی خود و اطرافیانشان ما رادر این شب یاری نمایند.
همچنین در ادامه تاکید کرد :تجهیز اماکن مربوط به ادارات و سازمان ها به برخی ابزار
ها از جمله کپسول آتش نشانیدر اندازه های مختلف و به تناسب فضا و محیط فعالیت،
زمینه اقدام به موقع را فراهم می نماید و تمامی واحد هادر صورت نیاز ،اعالم نیاز نمایند تا
در اسرع وقت تهیه گردد و در اختیار آن ها گذاشته شود.
وی تصریح کرد :تمرکز نیروها و امکانات در روز چهارشنبه سوری امری حیاتی
به منظور پیاده سازی مدیریت یکپارچه در این مناسبت است و همه تانکر های آب،
خودروهای گشت ،بیسیم ها و سایر تجهیزات تا انتهای شبدر اختیار نیروهای سازمان
آتش نشانی و همکاراندست اندرکار قرار می گیرد تا ضمن تسهیل فعالیت هادر اقدام
بموقعخللیواردنشود.
شهردار قدس گفت :نگهبانان پارک ها ،فضاهای اداری شهر ،بوستان ها و
سایر قسمت هایی که احتمال بروز حادثه در آن ها وجود دارد به ابزار الزم
برای ارتباط گیری با نهاد های اجرایی و مقابله فوری با حوادث آتش سوزی
مجهز خواهند شد.
وی همچنین از استقرار نیروهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
قدس در  5نقطه از شهر در شب چهارشنبه سوری خبر داد و گفت :آماده باش صد در
صدی نیروهای آتش نشانیدر شب چهارشنبه سوری و استقرار آن هادر 5نقطه شهر از
مهمترین اقدامات این سازماندر این شب می باشد.
وی افزود :نیرو های آتش نشانی در شب چارشنبه سوری سال  1397در  5نقطه از
شهر قدس مستقر خواهند شد که میدان قدس ،میدان آزادی ،خیابان مصلی ،خیابان
امام حسین (ع) ،انتهای خیابان عمارت و خیابان شهید عالمی و شهرک شهید بهشتی
خواهندبود.
وی در ادامه بیان داشت 3 :دستگاه موتور سیکلت به صورت دائم در نقاط مختلف
شهر به گشت زنی خواهند پرداخت و در صورت مشاهده رخدادی غیر معمول سریعا آن
را گزارش می کنند و یا به اطالع نیروهای انتظامی فعالدر سطح شهر خواهند رساند.
* افزایش گشت های سازمان حمل و نقل
مسعود مختاری بیان داشت :در ایام نوروز با توجه به عدم فعالیت برخی رانندگان و
افزایش حجم تقاضای سفر به شیفت بندی و تقسیم وظایف توسط مدیران خطوط اقدام
شده است.
وی افزود :همچنین به منظور پیاده سازی صحیح برنامه ریزی های انجام شده در این
راستا گشت زنی واحد های نظارتی تا  3برابر افزایش یافته است و در همه ساعات ایام
تعطیل روند نظارتی به صورت مداوم ادامه خواهد یافت.
مختاری در پایان گفت :از ساعت  4بعد از ظهر تا  9و  30دقیقه شب اوج تقاضای
سفردر نوروز است که برای خدمات رسانی به مسافراندر همه مسیر ها برنامه ریزی های
الزم انجام شده است.

