رئیس جمهوری در اجتماع مردم استان بوشهر:

حقوقکارگرانبیشاز
 ۲۰درصد افزایش می یابد

روزنامهصبحایران

دوشنبه  27اسفند 11 1397رجب 18 1440مارس 2019شماره 4774سال بیست و یکم  1000تومان
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سال ،98سالی متفاوت برای ما ایرانی ها است

ترسیمرهبریاز
نقشهراهپیشرویکشور

سال،1398سالیمتفاوتبرایماایرانیهااست؛سالیکهادامهمسیر 40سالهدرآننیازمندترسیمنقشهراهیجامعبرای
عبورازچالشهااست؛رهبریچارچوبومحورهایاصلیایننقشهراهراترسیمکردهاند.سال 97درحالیروزهایپایانی
خودراسپریمیکندکهپروندهبسیاریازمسائلسیاسیهنوزبازاستوگویابهاینزودیهابنایبستهشدنندارد؛مسائلی
کهبالتکلیفیوسردرگمیدرنحوهمواجههباآنها،چالشهاییساختهکهزمانوانرژیبسیاریرابرایبرطرفشدنمیطلبد...
2

وزیردادگستری:

دشمنشادکننباشیم

رئیس جمهوری گفت:در بودجه سال آینده تالش کردیم که
بتوانیم برای کارمندان حدود  20درصد و برای کارگران بیش از 20
درصد افزایش حقوق قائل شویم .حجت االسالم والمسلمین حسن
روحانی روز یکشنبه در اجتماع مردم استان بوشهر در ورزشگاه
شهدای کنگان افزود :در بودجه سال آینده برای دارندگان درآمد
ثابت اعم از کارمندان و بازنشستگان که مجموع آنها حدود پنج
میلیون و 500هزار نفر است و برای همه کارگران...

علیالریجانی:

جمهوریاسالمی
ازتوافقهستهایضررنکرد

رئیس مجلس شـورای اسلامی کشـورمان با حضـور در برنامه
"مـن طهران" به سـواالتی پیرامـون نقش ایـران در منطقه ،آینده
توافق هسـته ای و سـازوکار مالی بـا اروپا ،حضور آمریـکا و تالش
بـرای تفرقه افکنـی و توطئه چینی تحـت عنوان «معاملـه قرن»،
ظهـور داعـش ،جنگ یمن ،سـوریه و عـراق و نقش مخـرب رژیم
صهیونیسـتی و برخی کشـورهای حاشـیه ای حامی تروریسـت
پاسـخ داد .گفـت و گو با علی الریجانـی را در صفحـه  ۷بخوانید...
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شهردار قم:

فاز اول قطار شهری قم سال
آینده راه اندازی می شود

جلوی ساخت و ساز در حاشیه بلوار آیت الله بروجردی محکم ایستاده ایم
طرح جامع بلوار پیامبر اعظم تاکنون به تصویب نرسیده است
آکواریوم تنها وعده محقق نشده شهرداری قم است
راه اندازی  4.7کیلومتر از مونوریل قطعی است
طرح تفصیلی شهر قم نیازمند بازنگری است

2

دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام:

تضمینقطعیاروپاییهاشرط
مجمع برای تصویب FATFاست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :اروپایی
ها برای تصویب سریع لوایح بین المللی پالرمو و FATF
توسط ایران ،خود را به آسمان و زمین می زدند ،ولی
حرف منطقی این مجمع برای تایید این کنوانسیون ها،

گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی ها توسط وزارت
امور خارجه است .محسن رضایی روز یکشنبه در آیین
اختتامیه نخستین دوره مهارت های کاربردی تبلیغ با
موضوع «مبلغین جهان اسالم و گام دوم انقالب» ...
2

دادستانتهران:

نمایندگانمجلسدرارتکابجرممصونیتندارند
2

غالمرضاظریفیان:

بنیادهای مردم ساالری نباید دچار تفسیر یا محدود شود

ظریف امروزبهقممیآید

2

8
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم خبرداد

اجرای طرح آرامش بهاری
در  36امامزاده قم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم گفت :در نوروز امسال بقاع متبرک 36امامزاده در این استان،
با حضور  80روحانی مبلغ میزبان طرح آرامش بهاری است .حجت االسالم والمسلمین عباس
اسکندری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود :این طرح در  6بقاع شاخص شامل حرم
حضرت موسی مبرقع(ع) ،امامزاده خضر نبی(ع) ،امامزاده جعفر زواریون(ع) در محور اراک -
قم ،امامزاده عبدالله(ع) در روستای قلعه چم ،مسجد جمکران و حرم حضرت معصومه(س) به
صورت ویژه و با برپایی خیمه های معرفت اجرایی خواهد شد.به گفته وی ،غرفه های کودک و
نوجوان ،عفاف و حجاب ،شهید و شهادت ،مشاوره فردی و خانوادگی ،احکام ،چندرسانه ای،
ترویج فرهنگ وقف ،قرآن ،اقتصاد مقاومتی و معرفی اماکن زیارتی و فرهنگی قم از جمله بخش
های مختلف طرح آرامش بهاری است...
6

رئیسسازمانبرنامهوبودجهاستانقم:

300طرحاقتصادمقاومتی
در مناطق روستایی قم اجرا می شود

رئیسسازمانبرنامهوبودجهاستانقمگفت:بنیادبرکتوابستهبهستاداجراییفرمانامام(ره)
برای سال آینده 11هزار طرح اقتصاد مقاومتی را در روستاهای کشور پیش بینی کرده که 300طرح
آن برای قم بویژه روستای قمرود از توابع بخش مرکزی می باشد .محمود نوربخش عصر شنبه در
نهمینجلسهستادفرماندهیاقتصادمقاومتیدرتاالرامامجواد(ع)استانداریاظهارداشت:فارغ
ازوظایفمعمولدستگاههایاجراییبرنامهریزیبرایاجرایطرحهایعمرانیدرراستایضوابط
و سیاست گذاری های اقتصاد مقاومتی ،مورد اهتمام جدی استان است .طبق سرشماری عمومی
نفوسومسکندرسال،1395قمدارای 127روستاباجمعیتباالی 20خانواراست،جمعیتساکن
مناطق روستایی این استان بیش از  55هزار و  865تن است که در قالب  17هزار و  385خانوار
زندگیمیکنند.ویافزود:ازسویدستگاههایاجراییاستان 13طرحمختلف...
6

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای(نوبتدوم)

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:
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگرانوبازگشاییپاکتهاازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکدولت(ستاد)انجامخواهد
شد و الزم است مناقصهگران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکیراجهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
مناقصهگرانمحترممیتوانندازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتنسبتبهخریداسنادمناقصهاقدامنمایند.
 نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه های فوق یک یا ترکیبی از ضمانتنامه هایذیل قابل ارائه میباشد:
-1ضمانتنامهبانکی دروجه کارفرما (باحداقلسهماه اعتبار)
-2ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی شعبه قم به شماره
-2171143501007بنام تمرکز سپرده ذیحساب شهرداری قم
-3ضمانت نامه های مذکوردر بندهای(الف-ب-پ-ج-چ-ح)ماده4آئین نامه تضمین
معامالت دولتی به شماره /123402ت 50659هـ مورخ 1394/9/22

ارائهگواهینامهصالحیتپیمانکاریازسازمان برنامهوبودجهکشورالزامیمیباشد. ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیالزامیمیباشد.
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بهترتیبضبطخواهدشد.
 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. زمان و مهلت دریافت اسناد از سایت :از ساعت  8:00صبح مورخ  1397/12/28تاساعت  14:20مورخ 1398/01/21
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از مورخ1397/12/28تا ساعت 14:20مورخ1398/01/31 زمان بازگشائی پاکت ها :روز سه شنبه مورخ  1398/02/03ساعت 10:00 مبلغ پیشنهادی میبایست از حیث مبلغ مشخص ،معین ،بدون ابهام ،بدون خطخوردگی و بدون قید و شرط باشد.
 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 ستاددریافت و پس از چاپ ،کلیه صفحات 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 وقتاداری(ساعت )14:20روز شنبه مورخ1398/01/31به 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 امامموسی صدر -ساختمان شهرداری مرکز -بلوک  - Bطبقه دوم -معاونت فنی و عمرانی
شهرداری قم -اداره هماهنگی و برنامه ریزی امور عمرانی مراجعه نموده و یا با شماره
025-36104585تماسحاصلفرمائید.

اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم www.Qom.ir
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اخبار

سرمقاله
نوروز؛بستررونقگردشگری

در دنیای امروز،گردشگری صرفاً فعالیتی تفریحی و
تفرجی نیست بلکه گردشگران به دنبال کسب دانش و
آگاهی و تجربه مقاصد و مسیرهای گردشگری هستند،
منوچهرجهانیان
در این بین بخشی از اوقات فراغت خود را نیز فارغ از
هیاهوی شهر و مشغله فکری و ذهنی در میان مقاصد و جاذبهها و یا در طبیعت
پیرامون جاذبهها وجامعه بومی ومحلی سپری میکنند.نوروز باستانی وجاذبه ها و تنوع
و گوناگونی مراسم وآیین های نوروزیدر مناطق مختلف و نواحی ایران ،این مرز پرگهر
در طی سیزده روز نوروز خود حدیث مفصلی است از جاذبه ها وآداب ورسوم کهن که
هنوز به یادگار مانده است.سفر به این مناطق وآشنایی با اینگونه مراسم ها به بهانه عید
نوروز و دید وبازدید و حضور در بین جوامع بومی ومحلی وآشنایی با بازی ها ،آداب
ورسوم وسنن ،لباس وپوشاک ،غذاهای محلی و ویژگی های فرهنگی این مناطق هر
ساله گردشگران ومسافرین نوروزی را از اقصی نقاط ایران و جهان برای بازدید از ایران
سرزمین شکوه وزیبایی ها به سوی خود جذب می کند.نوروز و ایام تعطیالت نوروزی
بهانهای است برای سفر و رفتن از شهر و به نوعی با تحولدر طبیعت و تغییر فصل و
نو شدن طبیعت ،انسان نیز ناخودآگاه بهدنبال تغییر و تحول همدر محیط طبیعی و
محل زندگی خود است و هم به دنبال تحول فکری و ذهنی که در سایر محیطها و
در کنار مردمان آن دیار به جستجوی گمشده خود می پردازد.این همان تجربه سفر
است که به اشکال مختلف از جمله تجربه مادی و معنوی سفر از آن یاد میشود.
بنابراین سفر و یا به تعبیر کالم نورانی وحی سیردر آفاق و انفس و آگاهی از سرگذشت
پیشینیان و آشنایی با تاریخ و تمدن و فرهنگ و مظاهر آن و جاذبهها امری پسندیده
و الزم است.اما باید به درستی آن را شناخت و با علم و آگاهی به سفر پرداخت تا به
اهداف و فواید سفر دست یافت که الزمه آن همانا اینکه :اوالً قبل از سفر مدیریت و
برنامهریزی را برای سفر انجام داد؛ اینکه سفر و فعالیتهای وابسته به آن با شناخت و
آگاهی باشد ،هدف از مسافرت ،مقصد و یا مقاصد سفر ،نوع وسیله سفر ،محل اسکان،
اقامت و پذیرایی؛ همراهان ،وسایل ضروری سفر ،اطالع کافی از مسیر و مقصد ،شرایط
آب و هوایی؛ فرهنگ و ارزشهای فرهنگی و به نوعی یک دانش و اطالعات کافی از
مقصد و برنامه سفر از قبل مشخص باشد.دوم اینکه سفر با توجه به اهداف و برنامه و
برای کسب تجربه باشد و تجارب حین سفر با هدف کسب دانش و آگاهی ،لذت و
جذابیت از بودن در کنار مردمان جوامع میزبان و محلی ،جاذبهها و حتی لذت بردن
از استراحت و خوراکیها و شرایط طبیعی و آب و هوایی بسیار مناسب و تأثیرگذار
است.سوم اینکه بعد از سفر تهیه گزارش سفر و شرح خاطرات سفر برای گردشگران
و مسافرین بسیار ارزشمند و حتی برای دیگران نیز سودمند خواهد بود هر آنچه در
حین سفر تجربه نموده و یا تصاویر و شناخت کسب شده میتواند برای فرد و سایرین
مهم و به یادگار بماند .در این میان توجه به ارزشها و اصول و اعتقادات جامعه میزبان
و محلی و رعایت احترام به آنها امری پسندیده است و همچنین حفظ محیط زیست
و آسیب نرساندن به مناظر و جاذبهها و میراث گرانقدر طبیعی و صیانت از آن برای
آیندگان الزم و ضروری است.توجه به رعایت فرهنگ راهنمایی و رانندگی ،گذشت ،
ایثار و رعایت حرمت حقوق سایرین ودر یک کلمه احترام به حقوق شهروندیدر سفر
میتواند ازبروزبسیاری از آسیبها و مشکالت احتمالی بکاهد.لذت بردن از طول مسیر
سفر از مبدأ تا مقصد و برگشت همانا عین سفر و به عبارتی جزیی از کل سفر میباشد.
بایستی با صبر و حوصله و لذت بردن از تمامی تجارب سفر که از اهداف و برنامه سفر
میباشد همت گمارد .در غیر این صورت و توجه نداشتن به مدیریت و برنامه سفر
مشابه سفر بیثمر و بیبرنامه و به نوعی اتالف وقت و زمان و هدر رفت هزینههای مادی
و معنوی است.در نوروز با توجه به شلوغی و پیک مسافرتها سعی کنیم ،مقاصد و
مسیرهای کمتر شناخته شده و به نوعی غیرتکراری را برای سفر انتخاب نماییم .تا هم
ازدیدن جاذبههاوسفر لذت ببریم و هم از ازدحام و شلوغی و هزینههای گزاف سفر نیز
در امان بمانیم .مناطقی را برای مقصد سفرانتخاب کنیم که میزبانان مهیای ورود ما به
آن منطقه بوده و استقبال خوبی از ما خواهندداشت .پس الزم است با آگاهی وشناخت
،سفری هدفمند و مدیریت شده وبا برنامه را شروع وبه پایان برسانیم .این همان سفر
برنامهمحور،ایمن ،جذاب و خاطره انگیز خواهد بود.
* استادیار دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

یادداشت
دسترنج
سیاستمدارانافراطگرا

به نظر می رسد آن چه به مهاجمان چنین قدرت
و جسارتی داده ،صحیح و برحق دانستن موضع خود و محمدمهدیمظاهری*
رسیدن به این جمع بندی است که چنین رویکردی در
قبال مهاجران مسلمان در حال حاضر طرفداران زیادی دارد و به نحوی مورد حمایت
قرار خواهد گرفت .روز جمعه  24-اسفند -چند جوان ملی گرای سفیدپوست و افراطی
در یک اقدام تروریستی آشکار ،به دو مسجد در «کریست چرچ» نیوزیلند رفتند و
نمازگزاران بی گناه را به رگبار بستند .آنچه ابعاد این حادثه تلخ تروریستی را وحشتناک
تر از گذشته می کند ،این است که مهاجمان برخالف رویه معمول سعی در پنهان
ساختن هویت خود نداشتند؛ بلکه با افتخار آن را فریاد می کشیدند .در این حمالت
یکی از تروریستها با استفاده از دوربینی که به لباس خود متصل کرده بود ،تمامی
مراحل حمله به مسجدالنور که طبق آخرین گزارشها  49کشته برجا گذاشته را در
شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر میکرده است .او با انتشار این ویدئو انگیزه خود را از
این حمله مسلحانه «مقابله با مهاجرت مسلمانان» اعالم کرد.
این فرد در این ویدئو خود را «برنتون تارانت»  28ساله ،اصالتا اهل استرالیا و یک
«سفید پوست معمولی» معرفی و اعالم کرد« :میخواستم به مهاجمان (مهاجران
مسلمان) بگویم که سرزمین ما هرگز سرزمین شما نخواهد شد؛ زمین ما متعلق به
خود ماست؛ تا زمانی که یک سفید پوست زنده باشد ،هرگز نمیتوانید به سرزمینهای
ما هجوم بیاورید و هرگز جایگزین مردم ما نخواهید شد».اگر از تالش مذبوحانه
برخی رسانه های غربی برای کمرنگ جلوه دادن این حادثه ،مطرح کردن مجدد
بحث افزایش گرایشات افراط گرایی اسالمیدر کشورهای مختلف برای تبرئه تلویحی
مهاجمان تروریست و نیز اختصاص زمانی کوتاه از اخبار و تحلیلهایشان به این فاجعه
تلخ تروریستی بگذریم ،به نظر می رسد ابعاد و زوایای این حمله تروریستی بسیار
وسیعتر از ابعاد معمولی و رایج حمالت تروریستی است و خبر از تحولی عمیق در
فرهنگ روابط بین الملل می دهد .در واقع برای تحلیل چرایی وقوع چنین حادثه ای
باید به ریشه یابی عمیق آن بپردازیم و ببینیم چه می شود که افرادی حاضر می شوند
سالح به دست بگیرند ،به مکانی مذهبی بروند ،افرادی را که نمی شناسند به رگبار
ببندند ،مجروحان را هم با تیر خالص به شهادت برسانند و مهمتر از همه با افتخار از
همه این رذالت ها فیلم برداری کرده و آن را در فضای مجازی منتشر کنند؟!
به نظر می رسد آن چه به مهاجمان چنین قدرت و جسارتیداده ،صحیح و برحق
دانستن موضع خود و رسیدن به این جمع بندی است که چنین رویکردی در قبال
مهاجران مسلمان در حال حاضر طرفداران زیادی دارد و به نحوی مورد حمایت قرار
خواهد گرفت .بنابراین هر چند بی رحمی ،قساوت ودگم اندیشی شخصی عامالن این
حمله تروریستی بر کسی پوشیده نیست ،اما ریشه و جرقه چنین اقداماتی ماهها و یا
شاید سال ها پیش زمانی زده شد که سیاستمداران راست گرای افراطی از آمریکا تا
اروپا روی کار آمدند ،پروژهدیرینه اسالم هراسی را رنگ و لعابی تازهدادند و تحت لوای
«ملی گرایی» و «حمایت از اشتغال و منافع ملی» بر طبلدشمنی با مهاجران به ویژه
مهاجرانمسلمانکوبیدند.
وقتی دونالد ترامپ ،رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا برای تحقق شعار«اول
آمریکا» ،مهاجران را «حیوان» خواند ودر تصمیمی کامال نژاد پرستانه و اسالم ستیزانه،
شهروندان هفت کشور اسالمی را از ورود به آمریکا منع کرد ،فرهنگ افراط گرایی و نژاد
پرستی یک باردیگر متولد شد و هر چه ترامپ بر ساختدیوار برای جلوگیری از ورود
مهاجران تأکید کرد و آنها را عامل فقر و بیکاریدر آمریکادانست ،این فرهنگ مهاجر
ستیزی نیز بیشتر جان گرفت و نهادینه شد.
زمانی که شاهد روی کار آمدن احزاب راست افراطیدر کشورهای مختلف اروپایی
مانند مجارستان ،لهستان ،چک ،اتریش ،اسپانیا و هلند بودیم ودر تبلیغات انتخاباتی
کشورهایی که خود را مهد آزادی ،تمدن و دموکراسی می دانند ،شعاری جز ضدیت
با مهاجران و لزوم برخورد با آنها مطرح نمی شد ،زنگ خطر علیه مهاجران و به ویژه
مسلمانان به صدادرآمد و سیاستمداران و مقامات جهان باید می فهمیدند که چگونه
فرهنگ روابط بین الملل در حال دگردیسی به سمت رویکردهای غیر انسانی و نژاد
پرستانه است و جامعه بشری را تهدید می کند .فرهنگی که تنها در محدوده روابط
اروپا و آمریکا نماند ،بلکه حتی به آمریکای التین نیز سرایت کرد و موج فاشیسم ،برزیل،
شیلی و کلمبیا را همدرنوردید.
بنابراین حادثه تروریستی نیوزیلند یک اتفاق تروریستی محدود و مجزا در یک
کشوردورافتاده اقیانوس آرام نیست ،بلکه نشانه ای است از اینکه فرهنگ افراط گرایی،
مهاجر ستیزی و اسالم هراسی که با برنامه ریزی سیاستمداران و احزاب غربی در
برخی کشورهای غربی بازتولید شده و پرورش یافته ،بیش از پیش در حال نهادینه
شدن و گسترش یافتن است ودر عصر گستردگی ارتباطات و فضای مجازی هیچ یک
از قاره های جهان از آن در امان نیستند .حال هر چند جامعه جهانی منتظر صدور
حکم متناسب برای عامالن این حمله وحشیانه است ،اما باید دید عامالن ترویج این
فرهنگ و تفکر و حامیان آنها چه رویکردی خواهند داشت و آیا مجازاتی برای آنها
درکار خواهد بود یا خیر؟!
* استاد دانشگاه
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دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام:

تضمین قطعی اروپایی ها شرط مجمع برای تصویب FATFاست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :اروپایی ها برای تصویب سریع لوایح
بین المللی پالرمو و  FATFتوسط ایران،
خود را به آسمان و زمین می زدند ،ولی
حرف منطقی این مجمع برای تایید این
کنوانسیون ها ،گرفتن تعهد و تضمین
قطعی از اروپایی ها توسط وزارت امور
خارجه است.
محسن رضایی روز یکشنبه در
آیین اختتامیه نخستین دوره مهارت
های کاربردی تبلیغ با موضوع «مبلغین
جهان اسالم و گام دوم انقالب» در سالن
اجتماعات مجتمع آموزش عالی امام
خمینی(ره) قم ،نفوذ و جنگ را  2راه ورود
دشمن به کشورهای اسالمی دانست و
افزود :این دشمن زبان دیپلماسی را نمی
فهمد ،چرا که ثابت کرده به هیچ امضا و
تعهدیپایبندنیست،بههمیندلیلنباید
در مقابل چنیندشمنی نرمش نشانداد.
وی تاکید کرد :ایران اسالمی،
سخاوتمندانه در برجام شرکت کرد
ولی آمریکایی ها تعهدات خود را زیر پا
گذاشتند و اروپایی ها نیز به تعهدات خود
در برجام تاکنون عمل نکرده اند.
وی ادامه داد :اروپایی ها در برجام
تعهد داده اند که نفت ایران را خریداری
کنند و اجازه تاسیس شعبه بانکی و
تبادالت بانکی با ایران رضایی افزود :رئیس

جمهوری یکی از کشورهای اروپایی که
امروز خود از موقعیت لرزانی برخوردار
است گفته بود اگر برجام نبود وارد جنگ
با ایران می شدیم؛ شما غلط کرده اید که
این حرف را می زنید.
وی با بیان اینکه امروز در تمام
کشورهای جهان اسالم جنگی ظالمانه
به صورت آشکار و پنهان وجود دارد،
گفت :جنگ آشکار را می توان در یمن،
میانمار ،سوریه و شمال آفریقادید و جنگ
پنهان همان دست های نفوذی غارتگر
استعمارگراندر ممالک اسالمی است.
رضایی با بیان اینکهدشمن با محاصره
اقتصادی به دنبال فشار به ایران اسالمی
است،گفت:امروزشاهدهستیمکهکشتی

های ما نمی توانند در بنادر دیگر پهلو
بگیرند ،امکان ورود پول ناشی از فروش
نفت به ایران وجود ندارد و این جنگ
اقتصادینابرابرکنونیشیطانبزرگعلیه
ملت ایران ،محدود به چند دهه گذشته
نیست بلکه کینه ای تاریخی است.وی با
بیاناینکهایراناسالمینخستینکشوری
است که علیه نفوذ استعمار خارجی قیام
کرد و توانست بساط آنها را از کشور جمع
کند ،اظهار داشت :جنایتکاران عالم در
یمن ،فلسطین و میانمار ،جنایت های
بسیاری انجامداده ودر حال انجام هستند
که باید جلوی این جنایت ها گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه ایران به دنبال
ایجاد تمدن بزرگ اسالمی در جهان

است افزود :جنگ ما جنگ با ناعدالتی،
ظلم و تجاوزگری است و کمک جمهوری
اسالمی ایران به ملت های منطقه ،در
راستای کمک به مظلومان است.
وی عدالت فراگیر را از جمله اولویت
های گام دوم انقالب اسالمی دانست و
گفت :آرمان ترسیم شده در این بیانیه،
ایجاد تمدن نوین اسالمی است و جهان
اسالم بدون داشتن چنین تفکری نمی
توانددرمقابلجنایتمستکبرانبایستد.
وی با بیان اینکه اسالم هراسی زیر سر
استکبار جهانی است تصریح کرد :انقالب
اسالمی بهدنبال ترساندن ملت ها نیست
بلکه بهدنبال ترساندندشمنانی است که
هیچ منطقی را متوجه نیستند و به هیچ
تعهدیپایبندنیستند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی در برابر
زیاده خواهی های مستکبران عالم با
قدرت می ایستد گفت :امروز روز اقتدار
نظام اسالمی است و جمهوری اسالمی
در برابر دشمنان با قدرت ایستاده و آنها
را ترسانده است.
وی ادامه داد :رسانه های اروپایی با
هجمه رسانه ای خود کاری کرده اند که
افکار عمومی این قاره تصور می کنند ،این
اروپا و آمریکاست که داعش را شکست
داده است.

معاون اول رییس جمهوری:

باید منافع و حقوق مردم بر منافع بنگاههای اقتصادی ترجیح داده شود

معاون اول رییس جمهوری ،افزایش نظارت سازمان
ملی استاندارد در زمان تحریم بر تولید کاالها و خدمات
برای رعایت استانداردها را ضروری دانست و گفت :منافع
و حقوق مردم باید بر منافع بنگاههای اقتصادی ترجیح
داده شود.
اسحاق جهانگیری  روز یکشنبه یکصد و یازدهمین
جلسه شورای عالی خاطرنشان کرد :با وجود تحریم های
اعمال شده از سوی آمریکایی ها ،رعایت اصول استاندارد
در تولید کاالها و ارائه خدمات باید با قوت ادامه پیدا کند.
معاون اول رییس جمهوری از این که هرچه از زمان
آغاز تحریم ها می گذرد تسلط بر اوضاع و امکان مدیریت
شرایط و بکارگیری راهکارها برای بی اثر کردن تحریم ها
بیشتر فراهم می شود ،ابراز خرسندی کرد.
وی اتخاذ تصمیمات بر اساس نگاه ملی برای تأمین
حداکثری منافع ملیدر برهه کنونی را ضروریدانست.
معاون اول رییس جمهوری در این جلسه با تاکید
بر نقش نظارتی دولت ،وظیفه حاکمیتی سازمان ملی
استاندارد در موضوع کنترل کیفیت و مقیاس ها را

پراهمیت دانست.جهانگیری افزود :مردم باید اطمینان
پیدا کنند که کاالها و خدماتی که در اختیار آنها قرار می
گیرد ،استاندارد و قابل اعتماد است.
وی ادامه داد :سازمان ملی استاندارد در امر نظارت بر
رعایت استانداردها ،باید منافع و حقوق مردم را بر منافع
بنگاه های تولیدی و اقتصادی ترجیحدهد.
معاون اول رییس جمهوری بیان کرد :تجهیزات و
دستگاه هایی که با سالمت و جان مردمدر ارتباط هستند
از قبیل آسانسورها و خودروها باید از استانداردهای الزم
برخوردارباشند.
جهانگیری تاکید کرد :همچنیندر تولید و نظارت بر
دستگاه ها و وسایلی نظیر ترازوها و وسایل سنجش و نیز
نازل های پمپ بنزین ها که با حقوق مردم مرتبط اند،
باید نظارت و دقت کافی شود تا مردم اطمینان پیدا کنند
کهدر ارائه خدمات به آنها کمفروشی و اجحاف نمی شود.
* تولید پیکان را برای رعایت منافع و حقوق
مردممتوقفکردیم
وی با ذکر خاطره ای از به موزه رفتن خودرو پیکان

عنوان کرد :در دولت اصالحات و در زمان مسئولیتم در
وزارت صنایع و معادن با وجود مخالفت هایی که با متوقف
شدن خط تولید پیکان می شد اما به جهت رعایت منافع
و حقوق مردم تولید پیکان را متوقف کردیم.
معاون اول رییس جمهوری همان زماندستورالعملی
نیز برای رعایت یکسری استانداردها در تولید سایر
خودروها ابالغ شد ،هرچند با پایان آن دولت متأسفانه
استانداردهای تعیین شده اجرایی نشد.
در این جلسه که وزیران جهاد کشاورزی ،صنعت،
معدن و تجارت ،رییس سازمان حفاظت محیط
زیست ،رییس اتاق بازرگانی ایران ،رییس اتاق اصناف
ایران ،رییس سازمان ملی استاندارد ،رییس سازمان
بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای
اسالمی نیز حضور داشتند ،پیشنهاد حذف تعرفه
نشان حد مجاز آالینده ها در محصوالت کشاورزی و
پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد شیرهای ساختمانی
و شیرآالت بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
و به تصویب رسید.

فرماندهکلسپاه:

سپاه هرگز وارد گروهبندیهای سیاسی نشده است

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه سپاه
هرگز وارد گروهبندیهای سیاسی نشده
است ،گفت :سپاه هیچوقت از یک حزب
حمایت نکرده ولی با جریانات انحرافی
که مخالف مسیر انقالب اسالمی هستند
و دنبال تغییر باورهای مردماند ،مبارزه
میکند.
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در گفتگویی در پاسخ به سوالی
درخصوص فعالیتهای سیاسی گفت:
سیاست متولی خاصی ندارد .دیانت
ما ،عین سیاست ماست .اساس انقالب
اسالمی ،سیاسی است .انقالب اسالمی
متکیبهمردماستوبدونحمایتمردم
معنا ندارد .مردم انقالب را دوست دارند
و آن را میخواهند .این انقالب اصولی
دارد که همه از آن حمایت و تبعیت
میکنند .اگر جریانی بخواهد ذهن مردم
را از اصول انقالب اسالمی و خاصیتهای
این حرکت ودستآوردهای مثبت آن به
سمت سازش هدایت کند و بگوید مردم
به نفع شماست که سازش کنید ،قطعا
سپاه مقابل آن میایستد .باید بدانند که
اگر سازش کنند ،ذلت و بدبختی به بار
میآید.

سرلشکر جعفری تاکید کرد :سپاه
با جریانی که با نفاق و دورویی ،سازش
را طور دیگری تبلیغ میکند ،مبارزه
همهجانبه کرده و آن را افشا میکند.
آن وقت عدهای به این کار میگویند
مخالفت سیاسی سپاه و دستهبندی
سیاسی که سپاه به آن ورود کرده!
درحالیکه این عین وظیفه سپاه است
که با تمام جریانات فکری انحرافی که
علیه انقالب اسالمی موضع گرفتهاند،
مقابلهکند.
وی همچنین با اشاره به اینکه سپاه
نباید در گروهبندیهای سیاسی وارد
شود و هرگز نشده و از حزب خاصی
طرفداری نکرده است ،عنوان کرد :در
جریان و اهداف همراه با انقالب ،دهها
حزب داریم .سپاه هیچوقت نمیتواند با
یکی از این احزاب باشد و از آن حمایت
کند .این کار را هم نمیکند ،ولی با
جریانات انحرافی که مخالف مسیر
انقالب اسالمی هستند و دنبال تغییر
باورهای مردماند ،حتما مبارزه خواهد
کرد.
فرمانده کل سپاه ادامه داد :جریان
اسالمی واقعی با مبانی و تفکر اسالمی،
تاکنوندر حاکمیت اجرایی کشور نبوده

و این جریان بر اجرائیات کشور حاکم
نبوده است .این ،مشکل اصلی ماست.
تفکر جهادی و انقالبی غیر از جنگ
هیچ وقت بر کشور و مدیریت اجرایی آن
حاکم نبوده است.
* مردم به هرکسی که رقیب
خود را در مناظره بهتر شکست داد،
رایندهند
سرلشکر جعفری با اشاره به اینکه
توسعه به سبک غربی ،بی توجهی به
مردم محروم و بی عدالتی را در پی
خواهد داشت ،گفت :آیا این موضوع در
کشور ما مطالعه شده که کشاورزی یا
صنعت باید محور توسعه باشد یا هر دو
به اندازه هم باشند؟ با اتفاقی کهدر کشور
رخ داده ،کشاورزی نابود شده و هیچ
اقدامی برای توسعه کشاورزی ،حمایت
از کشاورز و تولیدات کشاورزی انجام
نمیشود و حتی ضد آن نیز انجام شده،
اما برعکس ،این توسعه فقط صنعتی و به
سبک غربی بوده است.
وی با بیان اینکه این مشکالت تقصیر
کسی نیست و مردم بایددرست انتخاب
کنند ،تصریح کرد :مردم حواس خود
را جمع کنند .به این نگاه نکنند که در
مناظره تلویزیونی ،هر کسی رقیب خود

را بهتر شکست داد ،یا بهتر حرافی کرد و
بادو کلمه ،رقیب خود را شکستداد ،به
او رای بدهند .اگر قرار باشد پیروز صحنه
انتخاب حرفزن خوبی باشد ،همهی
انقالب می شود حرف .امروز هم حرف
تحویل مردم میدهند .کسی که فقط
خوب حرف میزند ،بعد از رای آوری هم
صرفا خوب حرف خواهد زد اما کسی
که خوب عمل میکند ،ممکن است
در مناظره نتواند رقیب خود را شکست
دهد .مردم باید تشخیصدهند.
فرمانده کل سپاه ادامه داد :مردم
باید به سابقه عمل و کارکرد افراد نگاه
کنند .این را مردم دارند میفهمند و
تجربه کردند ،بهخصوصدر همیندوره
این اتفاق بیشتر از قبل رخ داد .کسانی
که خیلی سیاسی نیستند ،این را بیان
میکنند .انتخاب ،باید درست و دقیق
باشد.سرلشکر جعفری در پایان با بیان
اینکه جبهه انقالب و جبهه حق ،کار
رسانهای و تبلیغی را بهخوبی بلد نیست،
اظهار داشت :جبهه انقالب در مقایسه با
جبهه مقابل ،یکسری محدودیتهایی
دارد .ممکن است کسی بتواند چیزی
بگوید که راحت قاپ مردم را بدزدد و
جوردیگری بیان کند.

محمدعطریانفر:

ایران در استقرار مردم ساالری در عراق نقش مهمی ایفا کرد

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ،گفت:
ایران در استقرار یک نهاد مردم ساالر و ضد استبدادی در
عراق صاحب نقش بود و بر این اساس رئیسجمهوری
اسالمی ایراندر جهت تقویت ،تحکیم و ترمیم مناسبات
و تداوم نقش مثبت ایران به این کشور سفر کرد.
محمد عطریانفر روز شنبه در پاسخ به این پرسش
خبرنگار سیاسی ایرنا که سفر رییس جمهوری اسالمی
ایران به عراق را چگونه ارزیابی می کنید ،افزود :نفس سفر
آقای روحانی بعد از  6سال که از ریاستش بر قوه مجریه
می گذرد ،به کشور عراق بسیار با اهمیت تلقی شده و باید
آن را مهم بدانیم.
* ایران از منظر و نگاه سیاسی در منطقه
کشوری مقتدرتر از گذشته است
وی اضافه کرد :ما نمیتوانستیم روابط در هم تنیده و
به هم پیوسته ایران و عراق را که در یک دوران تاریخی
بخصوص بعد از سقوط صدام تا به امروز به صورت منسجم
و ادامه دار شکل گرفته است را نادیده بگیریم .بدیهی است
نفس سفر مسئوالن ارشد یک کشور به کشوردیگر خارج
از این که در سطح وزرا و دیگر مسئوالن چه قراردادها
و توافقاتی صورت گرفته است ،نشانگر اهمیت روابط
دوجانبه است .عطریانفر ادامه داد :سفر رئیس جمهوری به
عراق معنای بلند مدت تاریخی و استراتژیکدارد و نفس

این سفر از این حیث قابل توجه است و من هم از این بابت
بسیار خوشحالم .ایران از منظر نگاه سیاسی در منطقه
کشوری مقتدرتر از گذشته است .ما یک جنگ تاریخی 8
ساله را پشت سر گذاشتیم ،امروز به نقطه ای رسیدیم که
نه تنها ثبات سیاسی و تعمیق مناسبات مردم و حاکمیت
شکل گرفته ،بلکه کشورهای منطقه از پیوندشان با ایران
احساس افتخار و امنیت میکنند.
وی خاطرنشان کرد :وقتی کشورهایی مثل عراق،
سوریه ،یمن ،افغانستان ،پاکستان و کشورهای منطقه
پیرامونی ما ،حتی ترکیه که کشوری پایدار است ،امنیت
خود را در تقویت ارتباط با نظام جمهوری اسالمی
جستجو می کند ،این نشان می دهد ایران ماموریت
و تکالیف ملی خود را از مرز جغرافیایی فراتر برده و به
صورت فراملی منشأ اثر است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی افزود:
در پیام ها و مواضع رهبری این اقتدار و اعتماد به نفس
جمهوری اسالمی ایران هویدا است .لذا وقتی سخن از
تقویت ارتباط منطقه ای ایران می کنم به این مفهوم
نیست که ما باید خودمان را از ارتباط جهانی و چند جانبه
با کشورهای بزرگ دنیا محروم کنیم ،حتما ما نیازمند
توسعه روابط در همه سطوح با کشورهای اروپایی ،شرق
آسیا ،آفریقایی و کشورهای آمریکای التین هستیم.
وزیر ارتباطات ؛

وی تاکید کرد :زمانی می توانیم روابط تقویت شده
منطقه ای خود را حفظ کنیم که سطح مناسبات مان را
در عالیترین مدارهای جهانی بادیگر کشورها هم شکل
دهیم .اگردر تعامل با جهان شکست بخوریم منطقه را هم
ازدست میدهیم .امنیت مادر منطقه منوط و معطوف به
حفظ روابط بادیگر کشورهای بزرگدنیا است.
عطریانفر با اشاره به دیدار آقای روحانی با آیت الله
سیستانی گفت :ارتباط با حضرت آیت الله سیستانی
کلیدی و مهم است ،زیرا نقش وی فراتر از عراق است.
شخصیت مذهبی و سیاسی آیت الله سیستانیدر سطح
جهان اسالم قابل احترام و حضورشان در عراق موجب
پایداری و حفظ ارتباط قومیتها ،اقلیتها و نحله های
مختلف سیاسی است .باید اضافه کرد وی یک شخصیت
ایرانی و متولد ایران است ،پیوندهای سرزمینی با ما دارد
و مسایل ایران را تعقیب میکند .آیت الله سیستانی هر از
چندگاهی خیرخواهی و مصلحت اندیشی های خود را به
مدیران و مسئوالن ایرانی منتقل می کند.
وی تاکید کرد :گرچه نتایج سفررییس جمهوری
در آینده بیشتر مشخص می شود ولی آقای روحانی
دستاوردهای خوبی داشتند و مطمئن هستم مالقات
های رییس جمهوری با مقامات عراقی موثر و اثربخش
بوده است.

اژدهای هفتسر فساد با اجرای دولتالکترونیکی نابود خواهد شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با یک رشته توئیت به استقبال نوروز رفت و برای
مردم کشور رها شدن از اژدهای هفت سر و اختاپوس فساد را از رهگذر اجرای دولت
الکترونیکی آرزو کرد .وزیر جوان ارتباطات روز یکشنبه در اولین توئیت از رشته توئیت
خود از اشتغالزایی گفت؛ طرحی که برای ایجاد زیرساخت آن ،دههاهزار شغل آماده
کردند :با آموزش ،کمکهای بیمهای ،مالیاتی و پیشخرید محصوالت ایرانی روستایی
قرار است کارهای بزرگی انجام دهیم .البته امیدوارم در زمینه بودجه کمک کنند و
درگیر بوروکراسیها نشویم«.محمدجواد آذری جهرمی» در ادامه از حق الناس گفت.
هشتگی که هر چند روز یکبار برای انتشار خبری که با حق مردم گره خورده ،از آن
استفاده میکند« .سرعت و کیفیت باال و ارزان حق شماست .بهجای شما رای ندهند
و نظر شما تغییر نکند حق شماست .حفاظت از حریم شخصی و امنیت شما ،نبود
پیامک مزاحم و برخورد با کالهبرداریها حق شماست# .گزارش_به_مردم بدهیم و

بر ما نظارت کنید حق شماست .این روند در سال بعد ادامه خواهد یافت»گسترش
دسترسیهمگانی ،موضوع دیگری بود که وزیر ارتباطات در توئیت خود به آن اشاره
کرد و نوشت :سال  97به لطف خدا پر برکت بود .در شهرها فیبر نوری تا خانه ارائه شد
و تعداد روستاهای دارای دسترسی به  4Gافزایش 100درصدی داشتند که موجب
مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی برای آنها مانند کلپورگان و َد َرک میشود .اگرچه
تحریمها مانع جدی هستند اما اراده ما محکمتر است.و در ادامه جهرمی به هشتگ
مورد عالقه خود و دنبالکنندگانش در توئیتر رسید .هشتگ شفافسازی« :اژدهای
هفت سر واختاپوس فساد با اجرای دولت الکترونیکی نابود خواهند شد .با اجرای کارت
سوخت بانکی و رجیستری موبایل ،مانع هزاران میلیارد تومان رانت شدیم .دفترچه
بیمه و سالمت الکترونیکی مهمترین برنامه این حوزه در 98خواهد بود .اما نیاز است
بقیه هم همکاری کنند.

اخبــار

سخنگویهیاتنظارتبررفتارنمایندگان؛

نظرقطعیدربارهپرونده
نمایندهملکاناعالمنشدهاست

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت :این هیات درخصوص
پرونده سلمان خدادادی نماینده ملکان به دلیل عدم ارائه ادله قطعی ،نظر نهایی خود
را اعالم نکرده است.
محمد جمالی نوبندگانیدر حاشیه نشست علنی امروز-یکشنبه -مجلس شورای
اسالمی در جمع خبرنگاران افزود :موردی به هیات رییسه مجلس درخصوص حکم
اولیه واصل نشده و پیرو آندر گفت و گویی که بادبیر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
درباره این موضوع مطرح شد و هیات رییسه به عدم وصول حکم اولیه اشاره کرد.
وی با یادآوری این که دادگاه به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را
ارائه کرده است ،ادامه داد :هیات نظارت به دلیل مسائل مختلفی که درمورد این پرونده
وجود دارد ،اظهارنظری را برای قوه قضاییه ارسال نکرده؛ حتی اگر اخباری که درباره
صدور حکم دادگاه برای نماینده ملکان آمده است ،درست باشد ،رسانه ای شدن آن
به دلیل غیرقطعی بودن آن مناسب نبود ،بنابراین تا زمانی که امکان اعتراض وجود
دارد ،چنین اخباری نباید رسانه ای شود.سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
مجلسهمچنینگفت:درقانونموردیتحتعنوانمصونیتقضاییبراینمایندگان
وجود ندارد ،در حکم قاضی نمی توان خللی ایجاد کرد و اگر اعتراضی صورت می
گیرد ،دادگاهی هم برای تجدیدنظر در نظر گرفته می شود تا حکم ابقا یا شکسته
شود ،ولی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تاکنون موردی مبنی بر اقدام نماینده
ملکان که بر خالف وظایف نمایندگی خدادادی باشد ،ابالغ نکرده است ،مگر این که
اتفاقات مذکور در زمانی حادث شده که ایشان نماینده نبوده باشند.نماینده مردم فسا
در مجلس شورای اسالمی افزود :هیات نظارت جلسه ای با نماینده ملکان برگزار کرد و
درخصوص این جلسه علیرضا سلیمی از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از عدم اثبات
اتفاقات مطرح شده برای این هیات صحبت کرد ،اما در این خصوص ابهاماتی وجود
دارد ،بنابراین تاکنون رای قطعی برای این موضوع اعالم نشده است.
وی یادآورشد :باید تمامی جوانب این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد و مستندات
موجود به قوه قضاییه ارزیابی شود.وی گفت :نامه ای که از جانب قوه قضاییه به هیات
نظارت بر رفتار نمایندگان فرستاده شد تا بررسی های الزم صورت گیرد که با برگزاری
جلسات و جمع آوری مستندات ،نظر هیات به قوه قضاییه ارسال خواهد شد ،.اما
درخصوص حکمی که صادر شده باید قوه قضاییه پاسخگو باشد.
غالمرضاظریفیان:

بنیادهایمردمساالری
نباید دچار تفسیر یا محدود شود

یک فعال سیاسی با بیان اینکه تصمیم مجلس شورای اسالمی برای محدودکردن
دوره عضویت نمایندگان ،تیریدر یک فضای ابهام آلود است ،گفت :این تصمیم منجر
بهجوانگرایینمیشود.
غالمرضاظریفیانبااشارهبهاینکههرنظامسیاسینیازداردکهایدههاونهادهایخود
را در بستر زمانی و متناسب با شرایط تطبیق داده و بروز کند ،اظهار کرد :براین اساس
جمهوری اسالمی نیز همچنان در حال تجربه اندوزی برای تحقق کامل مردمساالری
است.وی ادامه داد :بنیادهای مردم ساالری نباید دچار هیچ گونه تفسیری شده یا محدود
شود اما فرمهای تحقق مردمساالری میتواند رو به بهبود رفته و تکامل یابد .در قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران بر حق تعیین سرنوشت جامعه تاکید شده است .این
بنیاد نبایددچار تغییر شود اما شیوه تحقق آن میتوانددر گذر زمان تکمیل شده تا به
تحقق مردمساالری نزدیکتر شویم.این فعال سیاسی با بیان اینکه نمیتوان به صورت
قاطعیگفتکهتصمیممجلسبرایمحدودسازیدورهنمایندگیتصمیمدرستیاست
یا نه ،بیان کرد :اما میتوان گفت که این تصمیم منجر به جوانگرایی نخواهد شد ودچار
سرنوشتقانونمنعبکارگیریبازنشستگانمیشود.برایبکارگیریجوانانبایدبسترو
زمینههای آن فراهم باشد یعنی جواناندر یک فرایند ،آموزشدیده ،تجربه کسب کنند
و برای تصدی پستهای مدیریتی آماده شوند .این در حالیست که مطالبه استفاده از
زنان و جوانان در ایران به صورت یک حالت تب و تاب شکل گرفته و به نتیجه مطلوب
هم نمیرسد.ظریفیان همچنین خاطرنشان کرد :تغییرات ساختاریدر کشور ما بدون
آسیبشناسی جدی ،مطالعه و تحقیق ،بررسیهای تطبیقی و بدون توجه به افقهای
آیندهانجاممیشودوبسیاریازایدههاییکهبهقانونتبدیلمیشوند،فاقدپشتوانههای
ذکرشدههستند.جمعیتصمیمیمیگیرندومعلومنیستکهتصمیمآنهادرستاست
یا اشتباه.ویدر پایان گفت :شاید این تصمیم مجلس نکات مثبتی همداشته باشد اما
این تصمیم تیری استدر فضای ابهام آلود و هیچ کس به قطع نمیتواند که بگوید این
تصمیم گامی رو به جلو است یا به عقب.
دادستانتهران:

نمایندگانمجلسدرارتکابجرممصونیتندارند

دادستان تهران گفت :اگر نماینده ای از مجلس شورای اسالمی مرتکب جرمی
شود ،هیچ مصونیتی وجود ندارد کمااینکه در مورد اخیر هم دادگاه به قضیه ورود کرد.
عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه در گفت و گو با رادیو تهران در پاسخ به
سئوالی در مورد محکومیت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:
دادستانی تهران در این زمینه گزارش مبسوطی را برای هیات نظارت مجلس ارسال
کرد .پرونده جدید این فرد بهدادگاه رفت ودادگاهدر یک بخش نپذیرفت ودر بخشی
پذیرفت ولی چون مرتبط با مسایل اخالقی است و قطعی نیست و قابل اعتراض است،
اعالم آن اشکال دارد.وی افزود :گزارش پرونده فعلی و پروندههای سابق را برای هیات
نظارت مجلس ارسال کردیم و باید صبر کنیم تا حکم قطعی شود.جعفریدولت آبادی
در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مصونیتی که نمایندگان مجلس شورای اسالمی
دارند آیا مانع از اجرای حکم در مورد این فرد خواهد شد ،گفت :اساسا همه افراد در برابر
قانون مساوی هستند ولی قانون اساسی در مورد نمایندگان مجلس هنگام ایراد نطق
ها در مجلس و رای دادن به اقدامات مصونیت قائل شده و نمیتوانیم کسی را برای
رایی که داده است تعقیب کنیم اما در مورد اینکه جرمی مرتکب شود ،هیچ مصونیتی
وجود ندارد .دادستان تهران گفت :فروش اقالم اساسی مثل گوشت ،مرغ و لبنیات مازاد
بر قیمتهای مصوب اگر به نحو کالن و انبوه باشد ،اخاللدر نظام اقتصادی محسوب
میشود.جعفری دولت آبادی با اشاره به تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی اظهار
داشت:در بخش نظارت بهدستگاه ها ،کمک زیادی از سوی قوه قضاییه صورت گرفت.
وزیردادگستری:

دشمنشادکننباشیم

وزیر دادگستری گفت :درشرایط کنونی همه آحاد جامعه باید با کمک و همراهی
همدیگرباعثتقویتنظامشویمونبایدکاریکنیمیاحرفیبزنیمکهباعثخوشحالی
دشمن شود.
سید علیرضا آوایی که روز یکشنبه به نمایندگی ازرئیس جمهوری و هیاتدولتدر
شورای اداری شهرستان دیر شرکت کرده بود افزود :همه عوامل و کارگزاران درکشور
از بدنه نظام هستند و اگر یک بخش تخریب شود همه بخش ها تخریب خواهد شد.
وی اضافه کرد:دشمندربیشتر تبلیغاتش علیه نظام اسالمی به حرف های خودماندر
داخل استناد می کند که باید مواظب باشیم .وزیر دادگستری افزود :دولت به تنهایی
قادر به اتمام پروژه های نیمه تمام و به زمین مانده نیست و باید مطالبات و خواسته
های مردم اولویت بندی و نیاز واقعی مردم مورد رسیدگی قرار گیرد .وی گفت :خدمت
به مردم نعمتی الهی است که باید قدردان آن باشیم .فرمانداردیر گفت :توسعه این
شهرستان شرایط مناسبی ندارد و نیازمند نگاه ویژه دولت است .کریم علی حسنی
افزود 13 :هزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگودر کنار ساحل این شهرستان وجود
دارد که به دلیل شرایط محیط زیست و پارس شمالی هیچ کارایی ندارد .وی گفت:
بیش از یک سال از افتتاح بیمارستاندیرمی گذرد اما هنوزدر جذب نیروی متخصص
و پزشک مشکل دارد و اسکله خورخان بردخون برای تکمیل به تامین اعتبار نیاز دارد.
نمایندگانمجلس:

مسئوالناجرایی
بهمشکالتمردمرسیدگیکنند

نمایندگان مجلس شورای اسالمیدر تذکرهای شفاهی و کتبی خود ،ضمن بیان
مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم ،خواستار رسیدگی مسئوالن اجرایی کشور به
مشکالت و تنگناها شدند .قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند در جلسه علنی
روز  یکشنبه  مجلس شورای اسالمی در تذکری گفت :کسانی که دلشان برای ایران
میتپد ،باید توجه کنند که کاهش ارزش پول ملی در دو سال اخیر اتفاق نیفتاده
بلکه بیارزش شدن پول ملی طی  40سال گذشته گریبانگیر کشور شد که نیازمند
برنامهای ساختارمند و تقویت جنبه نظارتیدستگاههاست.وی افزود :تورم و مشکالت
کمرشکن اقتصادی گریبانگیر مردم است؛ عزیزان از این مسئله سوء استفاده نکنید و
برای معیشت خودتان کار صورت ندهید.محمد بیرانوندی نماینده مردم خرم آباد در
مجلس شورای اسالنمی نیز در تذکری گفت :در سال های متمادی من به هر آنکس
و هر آنجا که الزم بود ،تذکر دادم و امروز درمانده از یافتن درمان با مردم و خدای خود
درد دل می کنم.

اقتصادی 3

 شماره 4774ت و یکم 
دوشنبه -بیستوهفتم اسفند ماه  -1397سال بیس 

از پیچ و خمهای قانونی تا اختالفات آماری

افزایش حقوق کارمندان؛  400هزار تومان یا  20درصد؟
تصمیمگیری برای افزایش حقوق کارمندان ،به پیشنهاد دولت
و با تصویب مجلس انجام میشود .این روال هر سالهای است که
تکلیف حقوق کارمندان دولت را بهعنوان بخشی از هزینههای
جاری ،در قانون بودجه تعیین میکند .تجربه تورم امسال و
پیشبینیها درباره تورم سال آینده ،مسئله حقوق کارمندان را
پررنگتر از سالهای قبل کرده است.
حسابوکتابحقوقکارمندانفقطازمسیربودجههایساالنه
نمیگذرد .قوانین دیگری هم هستند که در این تصمیمگیری
نقش دارند و دولت و مجلس باید در چارچوب آنها عمل کنند.
اولین مورد ،قانون مدیریت خدمات کشوری است .فصل دهم
اینقانون،خطمشیهایمربوطبهحقوقومزایایکارکناندولت
را تعیین میکند .ماده  64این قانون میگوید :نظام پرداخت
کارمندان دستگاههای اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و
شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موارد آتی خواهد بود .امتیاز
حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ،ضرب
در ضریب ریالی ،مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار
میگیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمریبگیران نیز به
همینمیزانتعیینمیشود.
*ضریبریالیچیست؟
کلیدواژههای این ماده ،عوامل شغلی ،شاغل و ضریب
ریالی هستند .در واقع بخش اصلی حقوق کارمندان بر اساس
ویژگیهای شغل و بعد از آن ،ویژگیهای شاغل تعیین میشود.
بر اساس این قانون ،هر کدام از مشاغل ،امتیاز مشخص خود
را دارند که عددی بین دو هزار تا  6هزار است .هر فرد شاغل
هم با توجه به ویژگیهای خود امتیازی دارد که آن هم یک عدد
مشخص است ،تحصیالت ،آموزشها و مواردی مثل اینها ،در
تعیینامتیازگفتهشدهمؤثرهستند.اینامتیازها،درعددیبهنام
«ضریب ریالی» ضرب میشوند و از جمع دو عدد به دست آمده
با سایر ارقام تعیینشده در فیش حقوقی کارمندان ،مقدار دقیق
حقوق ،مشخص میشود .سؤال بعدی این است که ضریب ریالی
چیست؟تبصرهماده 64قانونمدیریتخدماتکشوریمیگوید
ضریب ریالی ،با توجه به شاخص هزینه زندگی توسط دولت در
بودجه ساالنه پیشبینی میشود و مجلس آن را تصویب میکند.
حاال باید ببینیم قانون بودجه در این مورد چه میگوید.
*افزایش حقوق کارمندان در الیحه بودجه
ردپای ضریب ریالی را در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین
بودجه  1398دنبال میکنیم .در بخش الف .بند دوم بودجه
هزینهای آمده است :ضریب ریالی حقوق کارمندان و مشموالن
قانون کار در سال  ،1398بهطور متوسط  20درصد افزایش
خواهد یافت .در مصوبه شانزدهم اسفند  1396هیئت وزیران،
ضریب ریالی سال  1397برای مشموالن قانون مدیریت
خدمات کشوری 1797 ،ریال بوده است .البته اگر بعد از ضرب
و جمعهای انجام شده در فیش حقوقی ،رقم به دست آمده ،از
مقدار مشخصی کمتر باشد ،مابهالتفاوت آن به حقوق اضافه

میشود .این رقم حداقلی نیز بهصورت ساالنه در هیئت وزیران،
تصویب میشود .مسئلهای که در فرآیند تصویب بودجه سال
 ،1398به اختالف بین دولت و مجلس تبدیل شد ،نرخ 20
درصدی بود که در نهایت به تصویب طرح افزایش ثابت و متغیر
حقوقها انجامید .نمایندگان مجلس دالیل گوناگونی برای اعالم
مخالفتخودداشتند.
*چرا نمایندگان مجلس با افزایش  20درصدی مخالف
بودند؟
شکاف طبقاتی (مهرداد الهوتی ،کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات  /محمدحسین فرهنگی ،هیئت رئیسه کمیسیون
تلفیق)،میزانناچیزافزایشحقوقها(شهبازحسنپوربیگلری؛
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات) ،مغایرت با قانون برنامه
ششم توسعه به دلیل افزایش فاصله حقوقها (حمیدرضا
حاجیبابایی ،کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات) ،افزایش
اختالف پرداخت (علی ابراهیمی ،کمیسیون کشاورزی ،آب،
منابع طبیعی و محیط زیست) ،کمتر بودن درصد افزایش
حقوقها نسبت به نرخ تورم (عبدالرضا مصری ،کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات) و در نهایت عدم تناسب افزایش حقوقها با
کاهش قدرت خرید مردم (محمدرضا پور ابراهیمی و علیاکبر
کریمی ،کمیسیون اقتصادی) دالیل اصلی مخالفت نمایندگان
مجلسباپیشنهاددولتبود.ایدهاصلیپیشنهادیکهدرمجلس
به تصویب رسید ،اولین بار توسط حاجیبابایی عضو کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاسبات مطرح شد .پیشنهاد حاجیبابایی،
اضافهکردنمبلغثابتویکسانیبههمهحقوقهابود.وقتیمبلغ

ثابت و یکسانی به همه اضافه شود ،درصد افزایش حقوقهای
پایین ،بیشتر از درصد افزایش حقوقهای باال خواهد بود .به
عقیده حاجیبابایی این روش ،اقشار آسیبپذیر را تحت پوشش
قرار میدهد و روش عادالنهتری است .این پیشنهاد به دلیل
مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه رای نیاورد و در نهایت آنچه در
مجلس تصویب شد ،اضافه شدن مبلغ ثابت و یکسان  400هزار
تومانی و افزایش 10درصدی همه حقوقهاست.
* 10درصد قبل یا  10درصد بعد؟
حاجیبابایی پیش از این به خبرنگاران گفته بود با این مصوبه،
کسی که یک میلیون و  200هزار تومان حقوق میگیرد ،عالوه بر
افزایش  400هزار تومانی ،مشمول رشد  120هزار تومان حقوق
نیز میشود و فردی که حقوق 20میلیون تومانی دریافت میکند،
با این روش  2میلیون و  400هزار تومان به حقوقش افزوده
میشود .میتوان از این اظهارات نتیجه گرفت که  10درصد
افزایش حقوق قبل از افزایش  400هزارتومانی اعمال میشود.
البته این روش ،بار مالی کمتری برای دولت دارد .هر چند که
این  10درصد ،قطعی نیست و در بند الحاقی به تبصره  12الیحه
بودجه 1398آمده که حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان
«تا 10درصد» افزایش یابد .یعنی درصد افزایش ،بستگی به منابع
دولت دارد .این مورد هم به یکی دیگر از اختالفات دولت و مجلس
تبدیلشد.
*منابع دولت برای افزایش حقوق کارمندان چقدر است؟
سازمان برنامه و بودجه 32هزار میلیارد تومان برای افزایش
حقوق پنج میلیون نفر در نظر گرفته است .اما منابع دولت و تعداد

وزیر راه و شهرسازی :

قیمت بلیت هواپیما و قطار افزایش نمییابد

وزیر راه و شهرسازی گفت :قیمت بلیت هواپیما و قطار ،در نوروز ۹۸
افزایشنمییابد.
محمد اسالمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت:
مجوز افزایش  ۱۵درصدی برای ظرفیت پروازهای داخلی و خارجی در
تعطیالت عید ۹۸صادر شده است.
وی ،نبود سامانه فروش بلیت و نداشتن نقدینگی را از مهمترین
علتهای فروش چارتری بلیت هواپیما دانست و گفت :شرکتهای
هواپیمایی ،تا اول بهمن فرصت داشتند تا سامانههای فروش خود را
ایجاد کنند؛ در عین حال بر اساس دستور بانک مرکزی ،بانکهای
عامل ،وظیفه تأمین نقدینگی شرکتهای هواپیمایی برای سرمایه
در گردش این شرکتها را به عهده دارند .وزیر راه و شهرسازی
تصریح کرد :سقف قیمتهای مجاز برای بلیت پروازها مشخص و به
شرکتهای هواپیمایی اعالم شده و هیچ شرکتی ،اجازه فروش بلیت
بیشتر از نرخ اعالم شده را ندارد .اسالمی افزود :بر اساس دستورالعمل
حقوق مسافر ،برخورد مناسب با شرکتهای هواپیمایی که تأخیر در
پرواز داشته باشند ،صورت میگیرد .وی گفت ۱۶ :شرکت هواپیمایی
کشوربرایتوسعهناوگانخود،هموارهدرپیتأمینهواپیماهایجدید
هستند .وزیر راه و شهرسازی افزود :نخستین بار ستاد نوروزی در این

افراد مشمول ،مورد توافق دولت و مجلس نیست.
احمد امیرآبادی فراهانی در اظهارنظری گفته بود منابع در
اختیار دولت ،حدود  35هزار میلیارد تومان است و  4میلیون و
 900هزار بازنشسته و شاغل مشمول افزایش حقوق هستند.
همچنینبههمهاقشار،درصدبرابریاضافهخواهدشد.براساس
گفتههای امیرآبادی 23.52 ،هزار میلیارد تومان ،صرف افزایش
 400هزارتومانی میشود و  11.48هزار میلیارد تومان هم به
افزایش درصدی حقوق ،تخصیص پیدا خواهد کرد.
با این حال ،محاسبات محمد حسینی ،عضو کمیسیون برنامه و
بودجه با محاسبات امیرآبادی اختالف دارد .حسینی در مصاحبه
با خبرگزاری خانه ملت گفته بود که منابع در اختیار دولت 32
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که اگر حقوق همه را 400
هزار تومان افزایش بدهیم ،حدود 24هزار میلیارد تومان آن هزینه
میشود ،به عبارتی هشت هزار میلیارد تومان میماند که باقی
این مبلغ با ضریب پنج درصد به حقوق افزوده خواهد شد ،نه 10
درصد.
او با نقد این شیوه گفته بود افزایش حقوق کسی که  30سال
کار کرده با کارمند تازهکار یکی است که باعث کاهش انگیزه افراد
سابقهدار میشود .باید روش افزایش حقوقها در سال آینده تغییر
کند و شیوهای دیگر طراحی شود ،پرداخت 400هزار تومان روش
کمیته امدادی است که باید تغییر کند.
ایدهپرداز این روش هم اعداد متفاوتی ارائه میدهد.
حاجیباباییمیگویدبودجهافزایشحقوقها38.9هزارمیلیارد
تومان و تعداد کارکنان چهار میلیون و  300هزار نفر است .اگر
ارقام اعالمی حاجیبابایی را در نظر بگیریم ،برای افزایش حقوق
 400هزارتومانی 20.46 ،هزار میلیارد تومان صرف میشود و
 18.44هزار میلیارد تومان هم برای افزایش درصدی حقوقها
باقیمیماند.
*چرا سازمان برنامه عدد ثابت را نمیپذیرد؟
عالوه بر اختالف بین میزان منابع ،تعداد مشموالن و درصد
افزایش حقوق ،اختالفنظر دیگری هم وجود دارد که مربوطه
به نحوه محاسبه است .نظر سازمان برنامه این است که درصد
افزایش حقوق و مبلغ ثابت  400هزار تومان ،بهصورت افزایش
ضریب ریالی محاسبه شوند .دلیل پیشنهاد سازمان برنامه این
است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ،ضریب ریالی
مبنای افزایش حقوق سالهای بعد و نیز پاداش بازنشستگی
است .در واقع اگر مبلغ ثابت  400هزارتومانی بهصورت افزایش
ضریب ریالی در نظر گرفته نشود ،در افزایش حقوق سالهای
آینده و پاداشهایی مانند پاداش بازنشستگی ،نادیده گرفته
خواهدشد.
به هر حال فرمول افزایش حقوق به دلیل آن که یک جمعیت
 5 ،4میلیون نفری و خانواده آنها را در بر میگیرد و باید عدالت
نسبی را هم میان آنها برقرار کند ،موضوع مهمی است و به نظر
میرسد همچنان جای کار و بررسی دارد.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه قیمت مسکن قرار نیست بعد از عید به
ً
طور عجیب و غریبی باال برود و نهایتا معادل تورم خواهد بود ،گفت :این تصور که مسائل
را به برهههای زمانی قبل و بعد از اتفاقات تقسیم کنیم همواره در جامعه ایران وجود
داشته و دارد.
مصطفیقلی خسروی اظهار کرد :یک نگاه فکری در کشور ما وجود دارد که همواره
مسائل را به بازههای زمانی قبل و بعد از اتفاقات تقسیم میکند .قبل از عید ،بعد از
عید؛ قبل از انتخابات ،بعد از انتخابات؛ قبل از ماه رمضان ،بعد از ماه رمضان .این انگاره
ً
همیشه وجود داشته و امسال هم دیده میشود .به همین دلیل غالبا در ماههای پایانی
سال حجم معامالت برخی کاالها از جمله مسکن باال میرود که به افزایش نسبی قیمت
منجرمیشود.
وی افزود :بسیاری افراد تصور میکنند قیمت خانه و سایر کاالها قرار است در سال
 ۱۳۹۸دچار جهش شود .اما با توجه به تجربه  ۵۰سالهای که در حوزه امالک دارم
ً
ً
میگویم سال آینده مطلقا جهش قیمت اتفاق نمیافتد و قیمت مسکن نهایتا معادل
نرخ تورم افزایش مییابد .وقتی سال  ۱۳۹۱یکمرتبه قیمت ارز باال رفت قیمت ملک
هم مانند سایر کاالها سه برابر شد .بعد که قیمت دالر به ۴.۰۰۰تومان رسید شاهد ثبات
ً
بازار مسکن بودیم که تا پنج سال ادامه یافت .مجددا در سال  ۱۳۹۷پرش قیمت ارز و
کاهش ساخت و ساز ،اثر خود را در بازار مسکن گذاشت .بنابراین کلید ایجاد تعادل در
بازار مسکن ،تناسب بین عرضه و تقاضا است.
*در زمان رشد قیمت مسکن آدرس اشتباه ندهیم
خسروی اظهار کرد :مشاوران امالک امانتفروش مردم هستند و در افزایش قیمت
تأثیر آنچنانی ندارند .ما سیاستگذار مسکن نیستیم که نقش عمدهای در رشد
قیمتها داشته باشیم .بنابراین خواهش من این است که بعد از هر دوره نوسان بازارها
آدرس اشتباه به مردم ندهیم.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران خاطرنشان کرد :نیمه اول سال  ۱۳۹۷بازار
ً
مسکن شرایط نسبتا خوبی داشت و معامالت رونق گرفته بود .اما در نیمه دوم با توجه به
افزایش قیمتها و پایین آمدن توان خرید مردم به کسادی بازار رسیدیم.
وی با بیان اینکه بر مبنای نظر کارشناسان باید سالیانه یک تا  ۱.۵میلیون مسکن در
کشور ساخته شود گفت :در سالهای رونق که ساخت و ساز مناسب بوده  ۷۰۰تا ۸۰۰
هزار واحد مسکونی تولید میشد و در سالهای اخیر بین  ۳۰۰تا  ۳۵۰هزار واحد در
نوسان بوده است .ولی برای سال آینده از این جهت که تغییرات مدیریتی در وزارت راه
و شهرسازی انجام شده و مهندس اسالمی به ساخت و ساز نگاه ویژهای دارد خوشبین
هستیم.
خسروی تاکید کرد :مهندس اسالمی گفته نگاهم به ساختوساز است که با توجه به
پیشران بودن حوزهی مسکن اگر این اتفاق بیفتد برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت صنعتیسازی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت مسکن
گفت :توصیه بنده به وزیر راه و شهرسازی این است که بحث صنعتیسازی را به جد
دنبال کنند .یک ساختمان  ۵طبقه نباید بیش از  ۸ماه بیشتر طول بکشد .تطویل دوره
ساخت بر روی قیمت تمام شده مسکن تأثیر میگذارد؛ زیرا باعث خواب سرمایه و تورم
طول دوره ساخت میشود.
سخنگویفراکسیونمستقلینوالیی:

وزارت صنعت برای کاهش قیمت خودرو
تصمیم می گیرد

نرخهایچندگانهآجیلدرآستانهسالنو
در آستانه ایام پایانی سال ،اگرچه بازار آجیلفروشان نسبت به سایر روزها از جنبوجوش بیشتری برخوردار است اما
آجیلفروشانناراضیاند.
در آستانه ایام پایانی سال اگر چه آجیلفروشان ،روزهای پرجنبوجوشی را میگذرانند؛ اما همچنان از بازار ناراضی بوده
و معتقدند که مردم استقبال زیادی از خرید این کاال نکردهاند .بر این اساس ،نرخهای متفاوتی برای انواع آجیل به چشم
میخوردوفروشندگانتالشدارندازهمیناوضاعبرایفروشهرچهبیشتربهرهبگیرند.دراینمیان،نرخهایمتفاوتیبرای
انواع آجیل اعالم میشود که دامنه آن ،برای برخی از کاالها ،از نوسان  ۹۰هزار تومانی برخوردار است .یکی از آجیلفروشان
در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت :قیمت انواع آجیل ،امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲.۵برابر شده است؛ اما به هر حال
تقاضا همچنان برای آن وجود دارد و برخی مردم در مقادیر کمتری ،نسبت به سالهای گذشته خرید میکنند.
وی افزود :در راسته بازار آجیل فروشان ،قیمتهای متفاوتی ارائه میشود که بسته به نوع ترکیب اقالم آجیل و کیفیت آن
متفاوت است؛ به نحوی که آجیلی که تخمه بیشتری داشته باشد ،نرخ مناسبتری را به خود اختصاص میدهد؛ ضمن اینکه
کیفیت پسته و بادام هندی آن نیز ممکن است متفاوت باشد .بررسیهای میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که قیمت هر
کیلوگرمپستهاحمدآقاییدرپایینترینقیمت ۱۶۰هزارتومانتا ۲۳۰هزارتوماناست.همچنینقیمتپستهاکبریدرکف
قیمت ۱۷۵ ،هزار تومان و در سقف آن  ۲۶۰هزار تومان ،فندق در کف قیمتی  ۱۰۷هزار تومان و در سقف قیمتی  ۲۱۰هزار
تومان ،پسته کله قوچی در کف قیمتی ۱۶۵هزار تومان و در سقف آن ۲۶۰هزار تومان و بادام هندی در کف قیمتی ۱۹۰هزار
تومان و در سقف آن  ۲۲۰هزار تومان قیمت خورده است.
همچنینهرکیلوگرمبادامزمینی ۶۵هزارتومان،تخمههندوانه ۳۴هزارتومان،تخمهکدو ۶۵هزارتومان،تخمهجابونی۵۵
هزار تومان و انجیر  ۱۶۰هزار تومان است .در عین حال قیمت هر کیلوگرم آجیل چهار مغز  ۲۰۰هزار تومان و نرخ هر کیلوگرم
آجیل مخلوط ۲۱۰هزار تومان است.

   آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  90مترمربع پالک شماره  366فرعی از
 1941اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از حسن حسینعلی گل ( .م الف )5766
 -7رای شماره  139760330002033406مربوط به پرونده کالسه
 1396114430002000232آقای حسین ابراهیمی فرزند مسلم در سه دانگ مشاع از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ششدانگ  100مترمربع پالک
شماره  7فرعی از  2641اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی/سند رسمی/سند مالکیت مشاعی حسین ابراهیمی نسبت به  2/84سهم مالک
رسمی و مابقی آن خریداری و توافق در هیات با آقای مسعود ابراهیمی مبنی بر صدور سند به
صورت سه دانگ به سه دانگ.سه دانگ ( .م الف )5765
 -8رای شماره  139760330002033408مربوط به پرونده کالسه
 1396114430002000233مسعود ابراهیمی فرزند حسین در سه دانگ مشاع از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ششدانگ  100مترمربع پالک
شماره  7فرعی از  2641اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی/سند رسمی/سند مالکیت مشاعی مسعود ابراهیمی دارای مالکیت می باشد (م الف
)5764
 -9رای شماره  139760330002028620مربوط به پرونده کالسه
 1391114430002006371آقایحمیدشوندیفرزندرحمانعلیدرقسمتیازششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 104مترمربع پالک شماره 4فرعی از2324
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه
از علی میری ( .م الف )5763
 -10رای شماره  139760330002032625مربوط به پرونده کالسه
 1393114430002001317خانم بتول گلخنی زواره فرزند رضا در قسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  21مترمربع پالک شماره فرعی از 2501/1
و  2502و  2503و  2504/2/1اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه
نامه عادی خریداری مع الواسطه از حسن مشتاقی ( .م الف) 5762
 -11رای شماره  139760330002034094مربوط به پرونده کالسه
 1396114430002001732خانم اثمر اصغر فرزند رضاعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  61/80مترمربع پالک شماره فرعی از 2180
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از

احمد و محمد خطیبی فرزند حسن ( .م الف) 5750
 -12رای شماره  139760330002034773مربوط به پرونده کالسه
 1396114430002001652آقایحسیننیکنامفرزندعلیدرقسمتیازششدانگقطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 104مترمربع پالک شماره  455فرعی از 2167
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از
افتخارالسادات میر ( .م الف )5749
 -13رای شماره  139760330002033469مربوط به پرونده کالسه
 1397114430002000223آقای حیدرعلی عابدینی فرزند مرتضی در قسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 108مترمربع پالک شماره فرعی
از 1843اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی /سند رسمی/
سند مالکیت مشاعی برابر سند ( . 91/7/4-2380م الف) 5747
 -14رای شماره  139760330002028824مربوط به پرونده کالسه
 1391114430002012918آقای بیت اله اژدری فرزند فتح اله در قسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  53مترمربع پالک شماره  51/151فرعی
از  1940اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از حسین استاجلو ( .م الف) 5634
 -15رای شماره  139760330002027012مربوط به پرونده کالسه
 1395114430002000774خانم معصومه هفتانی فرزند غالمحسین در قسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  61/50مترمربع پالک شماره
 232فرعی از  1953اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
خریداری مع الواسطه از چراغعلی عزیزی دانسته ( .م الف ) 5632
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر
سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه
از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و
رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و
دادخواستخودرابهمرجعقضائیتقدیموگواهیآنرابهاینادارهتحویلنمایندالزمبهتوضیح
است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اول 1397/12/11 :تاریخ انتشار دوم1397/12/27 :
مرتضی نورانی آرانی -رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پروندههای تشکیلی طبق قانون
مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نمودهاند.
1ـ رأی شماره  139760330001020216مربوط به پرونده کالسه  1397114430001000802اقای علی اکبر عبدالرزاق فرزند
نورالدین در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 150متر مربع نسبت به قسمتی از پالک شماره  90فرعی از  11395اصلی واقع در
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  667به موجب سند قطعی (. 34443م الف )5633
2ـ رأی شماره  139760330001020264مربوط به پرونده کالسه  1397114430001001239خانم زهرا رشیدی صرمی فرزند
محمداسماعیلدرششدانگیکبابساختمانبمساحت 125مترمربعنسبتبهقسمتیازپالکشماره 1083فرعیاز 111135اصلی
واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از عبداله توسلی(.م الف)5631
3ـ رأی شماره 139760330001018248مربوط به پرونده کالسه 1395114430001001197اقای عبدالکریم بحرینی فرزند شیخ
حسن در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت  137/40متر مربع نسبت به قسمتی از پالک شماره  5فرعی از  10929اصلی واقع در
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم خریداری طی سند قطعی به شماره  169166مورخ (. 90/10/7م الف) 5630
 -4رأی شماره  139760330001019217مربوط به پرونده کالسه  1397114430001000905اقای محمد کاشی فرزند غالمرضا
در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت  112متر مربع نسبت به قسمتی از پالک شماره فرعی از  8051اصلی واقع در بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  61به موجب سند قطعی  48803مورخ (.59/9/23م الف )5629
 -5رأی شماره 139760330001019234مربوط به پرونده کالسه 1395114430001000261اقای علی اویسی فردوئی فرزند تقی
در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت  38/87متر مربع نسبت به قسمتی از پالک شماره  848فرعی از 11135اصلی واقع در بخش
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از حسین مدرسی (.م الف) 5628
 -6رأی شماره  139760330001019030مربوط به پرونده کالسه  1397114430001001041خانم زهره پیله وران فرزند رضا در

پیشبینی قیمت مسکن در سال آینده

گزارش میدانی از بازار آجیلفروشان

وزارتخانه برای مدیریت سفرهای نوروزی تشکیل شده است .اسالمی
گفت ۳ :هزار و  ۳۰۰نقطه حادثه خیز در جادههای کشور وجود دارد
که در  ۵۰درصد آنها حادثه رخ داده و منجر به تلفات شده است .وی
افزود :با وجود محدودیتهای اعتباری ،برای ایمن تر شدن نقاط
حادثه خیز اقدام به ساخت  ۸۰۰کیلومتر باند دوم در این راهها شده
که ۳۰۰کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است و ۳۰۰کیلومتر دیگر تا
چندروزدیگربهبهرهبرداریخواهدرسید.اسالمیگفت:برای کنترل
بیشتر در نقاط حادثه خیز ،امسال  ۲۰هزار تابلوی عالئم آشکارسازی
در این نقاط نصب شده است .وزیر راه و شهرسازی افزود :به منظور
ایجاداصالحاتسیستمی،فرهنگسازیونظارتبرسفرهانخستین
بار نهاد ایمنی ملی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد میشود .اسالمی
گفت ۱۴ :هزار و  ۵۰۰دستگاه اتوبوس در نوروز  ۹۸اقدام به جا به
جایی مسافران میکنند .وی افزود :در سال  ۹۷کرمانشاه ،ارومیه و
رشت به شبکه ریلی کشور ملحق شد .اسالمی گفت :برای بهبود
خدمات ریلی به مردم نیاز به ۱۰۰رام قطار جدید داریم .او با بیان اینکه
قیمت بلیت قطار در نوروز  ۹۸افزایش نیافته است افزود :شرکتهای
حمل و نقل ریلی اقدام به افزایش  ۱۵درصدی عرضه صندلی در
سفرهاینوروزیکردهاند.

هیاتحلاختالفمستقردرادارهثبتاسنادوامالکمنطقهدوقمتصرفاتمالکانهمفروزی
متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد
مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
 -1رای شماره  139760330002032238مربوط به پرونده کالسه
 1396114430002002013آقای محسن کاظمی بهزاد فرزند شوقعلی در قسمتی از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 107مترمربع پالک شماره فرعی
از  2111اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع
الواسطه از غالم رضا شیخی ( .م الف )5802
 -2رای شماره  139760330002033475مربوط به پرونده کالسه
 1393114430002000309آقای عیوض داستانی گویداش فرزند یداله در قسمتی
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  126مترمربع پالک شماره
 1فرعی از  2167اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی
خریداری مع الواسطه از بتول میرئی ( .م الف) 5801
 -3رای شماره  139760330002034076مربوط به پرونده کالسه
 1397114430002001719آقای قاسم سلیمانی فرزند غفار در سه دانگ مشاع از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ششدانگ  105مترمربع پالک
شماره  47فرعی از  1947اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی خریداری مع الواسطه از عزیز علی سلیمی و لطف اله عزتی بالمناصفه ( .م الف) 5800
 -4رای شماره  139760330002034078مربوط به پرونده کالسه
 1397114430002001720آقای غفار سلیمانی فرزند ایل خانی در سه دانگ مشاع از
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت ششدانگ  105مترمربع پالک
شماره  47فرعی از  1947اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه
عادی خریداری مع الواسطه از عزیز علی سلیمی و لطف اله عزتی بالمناصفه ( .م الف) 5799
 -5رای شماره  139760330002034192مربوط به پرونده کالسه
 1396114430002000746آقای هابیل جوانی فرزند تقی در قسمتی از ششدانگ
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  121مترمربع پالک شماره فرعی از 1755
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از
محمدتقی اسفندانی بزچلوئی ( .م الف )5767
 -6رای شماره  139760330002030461مربوط به پرونده کالسه
 1391114430002010893آقای محمد صبور فرزند امیدعلی در قسمتی از ششدانگ

رئیس اتحادیه مشاوران امالک مطرح کرد

ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت  126متر مربع نسبت به قسمتی از پالک شماره فرعی از  10281اصلی واقع در بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی در دفتر  573به موجب سند قطعی(.14042م الف)5625
 -7رأی شماره  139760330001019475مربوط به پرونده کالسه  1397114430001000168اقای حسن ارژنگ فرزند غالمعلی
در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 83/99متر مربع نسبت به قسمتی از پالک شماره  10333اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت
ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری از علی رجبی جعفرآبادی (.م الف )5626
 -8رأی شماره  139760330001018244مربوط به پرونده کالسه  1397114430001000091اقای حجت اله محمدزاده فرزند
نعمت اله در ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 90متر مربع نسبت به قسمتی از پالک شماره  11039اصلی واقع در بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  262به موجب سند قطعی  2738مورخ ( .85/12/10م الف )5627
 -9رأی شماره  139760330001019490مربوط به پرونده کالسه  1396114430001000125خانم عذری کشایشی فرزند مسلم
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  56/73متر مربع پالک شماره  8و 9و 10فرعی از 10365اصلی واقع در قم بخش یک حوزه
ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی به شماره  19033مورخ  83/11/18دفتر خانه  24قم (م الف)5593
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم
دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه
از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است
که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشارنوبت اول 1397/12/11:تاریخ انتشارنوبت دوم1397/12/27:
محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس از حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در جلسه امروز  -یکشنبه  -این فراکسیون خبرداد و گفت :وزارت صنعت برای کاهش
قیمت خودرو در حال اخذ تصمیماتی است.
مهرداد بائوج الهوتی با تشریح نشست دیروز فراکسیون مستقلین والیی مجلس با
«رضا رحمانی» ،افزود :یکی از موارد مورد بحث در این جلسه شرکت های خودروسازی
بود .وی افزود :بر اساس گزارشهای ارائه شده خودرو متقاضیانی که سفارش آنها با
تاخیر مواجه شده بود ،تحویل داده شده است .نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت در زمینه تعدیل قیمت خودروها در
حال اخذ تصمیماتی است تا شرایط مناسب فراهم شود .الهوتی از دیگر موارد مورد
بحث در این جلسه را توجه به معدن ذکر کرد و یادآور شد :ایران یکی از کشورهای غنی
دنیا از نظر معدن است و ما میتوانیم صادرات مواد معدنی را جایگزین صادرات نفت
کنیم .این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی افزود :باید کمک کنیم تا حدود یک
میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه معادن سرمایه گذاری شود.
سخنگوی فراکسیون مستقلین والیی مجلس خاطرنشان کرد :در زمینه استعداد
کشورهای همسایه نیز در این جلسه مواردی مطرح شد ،این کشورها حدود یک هزار
و 300میلیارد دالر واردات دارند که رقم بسیار باالیی است و باید از آن استفاده کنیم.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی همچنین گفت:
سهم ایران از ظرفیت واردات کشورهای منطقه حدود 2درصد است ،در صورتی که سهم
 2درصدی ایران از ظرفیت واردات کشورهای منطقه باید به چهار درصد ارتقا یابد که
حدودا  25میلیارد دالر به میزان صادرات ایران افزوده میشود .الهوتی با بیان این که
با توجه به شرایط رکود و کاهش توان تولید داخل صادرات میتواند واحدهای تولیدی
کشور را پویا نگه دارد ،گفت 15 :کشور همسایه از نظر صادراتی مورد هدف قرار گرفته
شدهاند تا بتوانیم سهم2درصدی صادرات خود را از بازار موجود به دو برابر افزایش دهیم.
یک کارشناس مطرح کرد

پیشبینی سبد کاال در کنار افزایش حداقل مزد

یک کارشناس اقتصادی گفت :شورای عالی کار برای دستمزد سال  ۹۸باید عالوه
بر افزایش حداقل مزد حمایتهای جانبی نظیر توزیع دوازده نوبت سبد کاال به کارگران
راحتمادرنظربگیرد.
حمید حاج اسماعیلی  ،با بیان اینکه فردا آخرین جلسه تعیین دستمزد کارگران
خواهد بود ،گفت :با توجه به اعالم وزیر کار مبنی بر اینکه دستمزد تا پایان امسال نهایی
میشود ،فردا جلسه نهایی تعیین حداقل مزد سال  ۹۸خواهد بود و امیدواریم مزدی
منطقی و قابل قبول برای جامعه کارگری تعیین شود.
وی با بیان اینکه دولت نقش تعیین کنندهای در تعیین مزد دارد ،گفت :دولت به عنوان
سومین شریک اجتماعی ،برای متقاعد کردن دو گروه کارگری و کارفرمایی ابزار کافی در
اختیار دارد و لذا انتظار میرود در تعیین دستمزد برای کارگران تالش کافی صورت دهد،
چون اگر دستمزد در حد کفایت نباشد گروههای حداقل بگیر به شدت آسیب میبینند
و افکار عمومی دولت را مسئول افزایش یا کاهش مزد کارگران میدانند .این کارشناس
اقتصادی با اشاره به تصویب افزایش  ۴۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان در سال آینده،
گفت :معتقدم در بودجه دولت اتفاق خوبی برای کارمندان افتاده است و اگر میانگین
افزایش مزد را برای کارمندان حداقل بگیر حساب کنیم سال آینده بیش از  ۴۰درصد
افزایشمزدخواهندداشتکهرقمقابلقبولیاستولیدرموردحداقلبگیرانکارگری
هم باید این نسبت را رعایت کنیم چرا که آنها هم در این جامعه زندگی میکنند و از
نوساناتنرخارزوافزایشقیمتهاحتیبیشازکارمندانلطمهدیدند.حاجاسماعیلی
افزود :ما باید از گروههای آسیب پذیر و حداقل بگیرها به دلیل جمعیت گستردهای که
دارند حمایت کنیم و تاکید دارم که در کنار افزایش حداقل مزد باید حمایتهای جانبی
ً
نظیر اختصاص دوازده نوبت سبد کاال به کارگران را برای سال آینده حتما ببینیم .وی
گفت:اگرتوزیعبستههایحمایتیبهکارگرانصورتگیردفشاربرگروههایکارفرمایی
کمتر خواهد شد و کارگران نیز در کنار افزایش نقدی مزد از حمایتهای جانبی بهرهمند
میشوند .این کارشناس اقتصادی در پایان گفت :شورای عالی کار میتواند همچون
سالهایگذشتهبرایسایرسطوحمزدیهمترکیبیتصمیمگیریکندیعنییکمبلغ
ثابت به اضافه درصدی ،ولی باید حداقل بگیران را هم پوشش دهد.
وزیر نفت :

برخی ملی کردن نفت را انزوا معنا میکنند
وزیر نفت گفت :در زمان تحریم نمیتوان روی هیچ مشتری راهبردی برای خرید نفت
حساب باز کرد مگر اینکه این مشتری خود آمریکا باشد.
بیژن نامدار زنگنه  ،درباره ملی شدن صنعت نفت اظهار داشت :هدف ملی کردن نفت
فقطکوتاهکردندستانگلیسیهابودکهانجامشداکنوناستقاللواقعیصنعتنفت
به لحاظ مدیریت و اداره بعد از انقالب اتفاق افتاد اما برخی میخواهند از ملی شدن
استفادهانزوابکنند.
وی درباره نداشتن مشتری راهبردی برای نفت گفت :مشتری راهبردی داریم ،اگر
منظور این است که در زمان تحریم از ما نفت بخرد ،به این مشتری راهبردی نمیگویند،
چنین مشتری راهبردی در دنیا پیدا نمیشود مگر خود آمریکا .وزیر نفت همچنین
درباره سفر رئیس جمهور به عراق و تصمیم گیری در خصوص همکاری توسعه میادین
تصریح کرد :ما درباره دو میدان نفتشهر و خرمشهر توافق کردیم.

4

ورزشی

 شماره 4774ت و یکم 
دوشنبه -بیستوهفتم اسفند ماه  -1397سال بیس 

داورزنی:

صالح نیست دولت تیمداری کند

معاونتوسعهورزشقهرمانیوحرفهایوزارتورزشوجوانانگفت:چشمرئیسجدید
فدراسیوننبایدبهکمکهایوزارتورزشوکمیتهملیالمپیکباشدچوندراینصورت
بامشکالتجدیمواجهخواهدشد.
محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در
حاشیه انتخابات فدراسیون ورزشهای ناشنوایان اظهار داشت :کار کردن با ناشنوایان
لذت خاصی دارد و من به آقای تیشهگران که توفیق خدمت به این عزیزان را پیدا کرده
تبریکمیگویم.
وی ادامه داد :چشم رئیس جدید فدراسیون نباید به کمکهای وزارت ورزش و کمیته

ملی المپیک باشد چون در این صورت با مشکالت جدی مواجه خواهد شد .دولت
بخشیازهزینههایفدراسیونراتقبلمیکند.
معاون توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت :ناشنوایان نیاز به
ترحم ندارند بلکه نیاز آنها احترام در حد سایر ورزشکاران است .حق آنها در اعزامها و سایر
موارد نباید ضایع شود و کرامت آنها همواره باید در نظر گرفته شود .من احساس کردم که
برخی ازورزشکارانناشنوافکر میکنند کمتر ازسایرین مورد احترام هستند .آنها روحیه
حساسیدارندوخدمتب هآنهایکوظیفهجدیبرایماست.
داورزنی تصریح کرد :شرایط اقتصادی کشور در سال  98نا امید کننده نیست چون

قهرمانی اصفهان و قم در رقابت های ووشوی
دانشجویانایران

مردم ایران در 40سال گذشته تواناییهای خود را نشان دادهاند .مدیران ما در سال آینده
باید منابع خود را بهتر اداره کنند .برای مثال در اعزامهای خارجی بدون ضربه زدن به
اصل موضوع صرفهجویی شود .ما کشور ثروتمندی هستیم و اگر بگوییم منابع نداریم از
بیعرضهگیماست.رئیسجدیدفدراسیونبایدازظرفیت 31استاندیگراستفادهکند
وتنهارویتهرانتمرکزنداشتهباشد.
وی ادامه داد :ما حدود  3ماه قبل مجبور شدیم با آقای کریمی خداحافظی کنیم و
فدراسیون مدتی با سرپرست اداره شد .در نهایت در مجمع امروز جناب تیشهگران با25
رایبهعنوانرئیسجدیدفدراسیونانتخابشد.
معاون توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مورد تحصن تعدادی
از ورزشکاران در ورودی هتل المپیک اظهار داشت :تیشهگران باید برای سرپرست شدن
معضالت و مشکالت این عزیزان تالش کند .آنها خواستههایی از فدراسیون دارند که
من به رئیس جدید در مورد برآورده شدن خواستههای قانونی آنها تذکرات الزم را دادهام.
ورزشکارانناشنواروحیهخاصیدارندوبایدکرامتآنهاحفظشود.
داورزنی گفت :موضوع مهم امروز برای ما برگزاری دموکراتیک انتخابات بود و حاال
مسئولیتبرعهدهرئیسجدیدفدراسیوناست.ویدرموردپرداختپاداشبهورزشکاران
ناشنوادرسالآیندهگفت:ماآییننامهمشخصیدرموردپاداشهاداریمولیمندرحال
حاضرنمیتوانمقولیبهاینعزیزانبدهموسالآیندهشرمندهآنهاشوم.
معاون توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مورد واگذاری دو
تیم استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت :این بحث از نظر وزارت ورزش تمام
شدهاستومسئولیتآنبرعهدهسازمانخصوصیسازیاست.همکارانمادرمجلس
شورایاسالمیدرموردنحوهواگذاریایندوباشگاهبهبخشخصوصینظراتمتفاوتی
داشتندکهمشکالتیدراینبینایجادکرد.نظردولتایناستکهدوباشگاهاستقاللو
پرسپولیسصددرصدبهبخشخصوصیواگذارشودودولتکامالآمادهاینکاراست.ما
معتقدیمکهصالحنیستدولتتیمداریکند.
داورزنی در پایان در مورد در نظر گرفتن بودجه جداگانه برای استخدام مربی خارجی
توسط فدراسیونهای ورزشی گفت :وزارت ورزش در این مورد بودجه خاصی در نظر
نگرفته است ما تنها مقداری از بودجه الزم برای استخدام مربی خارجی را در قالب کمک
بهفدراسیونهااهداخواهیمکرد.

با کسب  32امتیاز و با زدن  35گل رقم خورد

تیم فوتبال سرخ پوشان شادقلی در لیگ برترقم درسال  97با
اقتدار قهرمان لیگ برتر فوتبال استان قم شد.
سرمربی تیم فوتبال سرخپوشان استان قم در گفت و گو با
خبرنگار ما درخصوص روند کسب عنوان قهرمانی این تیم
در لیگ برتر فوتبال استان قم گفت :تیم فوتبال سرخ پوشان
شادقلی قم در ثبت یک اقدام بی نظیر در این استان توانست
کمتر از دو سال با کسب  3قهرمانی در دسته دوم و دسته یک
و در نهایت لیگ برتر استان قم در سال  96و  97جواز حضور در
مسابقات لیگ دسته سوم ایران را به دست بیاورد.
علی اصغری افزود :این تیم خوب و با تعصب با کسب 32
امتیاز و با زدن  35گل دارای بهترین خط حمله و آقای گل
مسابقات محمد علی جان جان و با کمترین گل خورده بهترین
خط دفاع را به دست بیاورد.
وی ادامه داد :این تیم با حدود شش زحمت های فراوان و
تمرینات منظم و بدون بازیکنان اسم و رسم دار و با یک مجموعه
کامال دوست داشتنی و بی ادعا سه قهرمانی پی در پی البته با
کمترین هزینه و امکانات موجود را بدست آوردند.
وی بیان داشت :امسال لیگ بسیار خوبی را داشتیم که تا
آخرین لحظه شش تیم مدعی قهرمانی بودند و این کار را برای
ما دشوار می کرد.
اصغری افزود :تیم های خوب این جام مهام پلیمر ،وحدت
شریف از لحاظ فنی و تاکتیکی از بهترین های جام بودند
بهگفتهوینداشتنتجربهکافیباعثعدمموفقیتآنهاشددر

قهرمانی تیم فوتبال سرخ پوشان شادقلی در لیگ برترقم

ضمن اگر اشتباهات داوری به ما ضربه نمی زد مخصوصا پنالتی
های هدررفته در مقابل سوهان محمد و بازی رفت مقابل مهام
پلیمر دیده می شد ما زودتر می توانستیم قهرمان قم بشویم.
وی تصریح کرد :البته این اشتباهات در فوتبال طبیعی است و
عمدی در کار نبوده است و در اینجا از داوران نجیب این استان
تشکر می کنم و از کمیته اجرایی و هیات فوتبال استان تشکر
کرده و ان شاء الله تمامی مسئوالن به کمک این تیم آمده تا این

نامجومطلق:

شاگردانشفربرایهرتیمیخطرناکهستند

مربی پیشین تیم فوتبال استقالل با تمجید از
آیانداپاتوسیگفت:اینتیمباخریدهاییکهدرنیم
فصل انجام داده میتواند برای هر تیمی خطرناک
باشد.
مجید نامجومطلق درباره پیروزی یک بر صفر تیم
فوتبال استقالل مقابل نساجی مازندران ،عنوان
کرد :خستگی بازیکنان استقالل در این بازی
ً
کامال مشخص بود .از ترکیب استقالل هم میشد
فهمید که شفر میخواست به برخی از بازیکنانش
استراحت دهد .استقالل بازیکنان ذخیره و
مجموعه بسیار خوبی دارد که میتواند شرایط را در
فشردگی بازیها به نفع خودش تغییر دهد.
وی ادامه داد :استقالل شروع خوبی داشت و فوتبال خوبی ارائه کرد ،همچنین موقعیتهای زیادی خلق کرد و توانست در
نیمه اول به گل برسد .در نیمه دوم اما این تیم به گونهای بازی کرد که بتواند گل زدهاش را حفظ کند ،چون کسب این  3امتیاز
در این شرایط برای ماندن در کورس قهرمانی برای استقالل خیلی حیاتی بود و بیشتر در ضد حمالت سعی میکردند به دروازه
حریفنزدیکشوند.
نامجومطلق با بیان اینکه استقالل در این بازی فوتبال روان و منظمی ارائه کرد ،اظهار داشت :استقالل باید به خودش ببالد
که بازیکنی مانند پاتوسی را در ترکیبش دارد .پاتوسی هم به خوبی جریان بازی را عوض و خلق موقعیت میکند و هم به خوبی
در موقعیتها قرار میگیرد .او بازیکن بسیار تاثیرگذاری است و نظم باالیی دارد .استقالل با پاتوسی روز خوب و موفقی را داشت
و توانست خودش را در جمع مدعیان نگه دارد.
مربی پیشین تیم فوتبال استقالل با اشاره به قرار گرفتن این تیم در رتبه دوم جدول ردهبندی گفت :با شرایط خوب استقالل
میتوانیم این تیم را جزو مدعیان اصلی قهرمانی بدانیم .اگرچه باید ببینیم سپاهان در بازی عقبافتادهاش با ذوب آهن چه
نتیجهای کسب میکند اما با توجه به بازیهای باقیمانده و شرایط دربی خیلی از مسائل مشخص خواهد شد.
نامجومطلق درباره دربی پایتخت که قرار است  10فروردین  98برگزار شود ،به تسنیم گفت :از االن زود است که درباره دربی
نظر بدهم ،اما استقالل میتواند برای هر تیمی خطرناک باشد .استقالل در 2جبهه (لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا) حضور و
بازیهای فشردهای دارد ،اما با توجه نیمکت قوی که دارد میتواند این خالء را پر کند .این تیم برخالف نیم فصل اول برای نیم
فصل دوم بازیکنان بسیار خوبی جذب کرده است.
وی ادامه داد :فکر میکنم با این شرایط امسال دربی خوبی داشته باشیم ،چرا که استقالل و پرسپولیس کیفیت بسیار خوبی
دارند و هر دو در کورس قهرمانی هستند و نتیجه این بازی برای هر دو تیم بسیار تعیین کننده است .با این وضعیت  2تیم
مجبورندبازی هجومی را در دستور کار قرار دهند تابه پیروزیبرسندوگرنه کسب تساوی میتواند هر دو تیم را از کورس قهرمانی
عقب بیندازد .همین مسئله میتواند جذابیتهای دربی  89را افزایش دهد .از جهت دیگر این بازی در نوروز برگزار میشود و
مردم میتوانند در این ایام شاهد یک بازی خوب فوتبال باشند.

تیم خوب و بومی و پرتماشاگر در مسابقات کشوری حضور یابد.
اصغری با تشکر از دروازه بان این تیم "حسین عبادی" که نقش
بسیار مهمی را در این قهرمانی داشته تشکر کرد و افزود :این
دروازه بان در دقایق  90بازی با عقاب و همام دو پنالتی را مهار
کند و امید تیم را به قهرمانی بیشتر کند که ایشان بهترین دروازه
بان چند سال اخیر قم می باشد.
وی در ادامه از تمامی بازیکنان و مربیان و سرپرست این تیم

تشکر کرد و گفت :تیم سرخ پوشان با صرف فعل خواستن و
تالش مضاعف توانستند این رکورد بینظیر را به یادگار بگذارند.
وی یادآور شد  :ما سال قبل و امسال با کمترین امکانات و
نبود بودجه کافی توانستیم تیمی منظم و خوب را وارد مسابقات
کنیم.
اصغری در پایان از شرکت بیمه آسیا و مخابرات قم و نیز قنادی
تینا به دلیل حمایت های خود از این تیم تشکر الزم را کرد.
بازیکنان این تیم حسین عبادی ،سعید مرادی ،محمدرضا
رحمانی ،میثم محمدی مفید ،امین زندی ،پرویز محمدپور،
احمد صفری ،حسین جعفری ،حسن عطایی ،حامد صالحی
پاک ،مسعود اسدی ،حسین اصغری ،محمدحسن حسینی،
ستار علیمرادی ،محمدعلی جان جان ،رضا تقی پور ،حسین
بزرگی،مرتضیپایمزد(،علیرضاکولیوند،محمدحسننصیری،
محمدحسین صمیمی و مربی خوبشان حسین اکبرزاده ) و
عواملاینتیمسرپرستخلیلاصغری،سرمربیعلیاصغریو
مدیرعامالن محمد حسینی و یوسف عطایی  ،مدیر فنی و مربی
عباس رحمانی و کمک مربی محمد شوکت.
البته الزم به ذکر است ،آقای علی اصغر مربی جوان و با
استعداد این تیم که قهرمانی  ،نائب قهرمانی و مقام سومی در
مسابقاتردهجوانانونیزقهرمانیونائبقهرمانیردهامیدهای
قم و دو مقام سومی در لیگ برتر استان قم و یک نائب قهرمانی در
لیگ استان قم را در کارنامه ورزشی خود داشته است امسال نیز
توانست کمتر از دو سال قهرمان تیم برتر استان قم گردد.

ذوالفقارنسب:

سطح دربی  ۸۹باالتر از آسیا خواهد بود

کارشناس فوتبال ایران گفت :در شرایطی که وضعیت پرسپولیس
ایدهآل نبود پیروزی مقابل سپیدرود اعصاب بازیکنان را آرام کرد و فشارها
را کاهش داد.
بیژنذوالفقارنسبدربارهپیروزی 3بریکتیمفوتبالپرسپولیسمقابل
سپیدرود رشت ،در هفته بیست و دوم لیگ برتر گفت :یک پیروزی به
موقعبرایپرسپولیسبهدستآمد.نمیتوانگفتوضعیتپرسپولیس
بحرانی است ،اما در شرایطی که اوضاع برای این تیم ایدهآل نبود این
پیروزی میتواند اعصاب بازیکنان را آرام کرده و فشارها را کاهش دهد.
این پیروزی دلچسب برای ادامه راه چه در مسابقات آسیایی و چه در
مسابقات داخلی اثربخش خواهد بود .این نتیجه میتواند بخشی از
مشکالتپرسپولیسرابرطرفکند.
وی افزود :تعطیلی کوتاه مدت لیگ فرصت خوبی است تا بازیکنان
جدید با تیم هماهنگتر شوند و تیم به روال عادل خودش بازگردد و نتایج
بهتری برای پرسپولیس رقم بخورد .پرسپولیس میتواند از این فرصت
استفاده کرده و بازیهای دوستانه خوبی انجام دهد .زمانی که تیمها
مسابقات پرفشار انجام و نتایج غیرمنتظرهای کسب میکنند تعطیالت
 15یا  20روزه میتواند برای آنها خیلی خوب باشد .تعطیالت نوروزی
میتواند هم از لحاظ ریکاوری بدنی و هم از لحاظ روحی و روانی برای
ً
تیمها بسیار مفید باشد ،مخصوصا پرسپولیس که با اضافه شدن نفرات
جدیدشنیازبیشتریبرایهماهنگیدارد .کارشناسفوتبالکشورمان
درباره عملکرد سپیدرود در این دیدار خاطرنشان کرد :سپیدرود در 20
دقیقه ابتدایی اعتماد به نفس الزم را نداشت و منظم بازی نکرد و همین
عامل باعث شد که در نیمه اول با 3گل عقب بیفتد .در نیمه دوم این تیم
در  15 - 10دقیقه بازی خوب و به اصطالح «شمالی» ارائه داد که همراه
با سرعت و ارسال به عمق بود .در همین حین آنها به گل رسیدند و یک
ضربهپنالتینیزکسبکردند.
ذوالفقارنسب اضافه کرد :سپیدرود میتواند فرصتهای خوبی در
ادامه مسابقات داشته باشد .امیدوارم تیمهای پرطرفدار مانند سپیدرود
اگر در بازیهایشان هم نتیجه نمیگیرند ،بتوانند هوادارانشان را راضی
نگه دارند ،مانند بازی روز گذشته که فکر میکنم هواداران سپیدرود با
وجود شکست مقابل پرسپولیس از ورزشگاه ناراضی خارج نشدند.
وی با اشاره به بحث و جدل بازیکنان فوتبال با داورها به تسنیم گفت:

پیشکسوتپرسپولیس:

رادوشوویچ جای بیرانوند را پر کرد

نکتهای که الزم میدانم به آن اشاره کنم ،اعتراضهای شدید و مکرر
بازیکنان دو تیم به داور بود .مدام بازیکنان با داور حرف میزدند و به
تصمیمات او اعتراض داشتند ،مثل اینکه در این باشگاهها هیچ کانون
و نهادی نیست که به این مسائل فرهنگی رسیدگی کند .هیچجای دنیا
ندیدهام که بازیکنان تا این حد به داور بیاعتماد باشند .این مشکلی
است که برای فوتبال ما به وجود آمده و باشگاهها ،کمیته انضباطی و
مربیان باید آن را مدیریت کنند .نباید اجازه داده شود بازیکنان برای هر
خطایی ،پرخاشگرانه به داور اعتراض کنند یا با حرکات دست اعتراض
خود را نشان دهند .با این موضوع باید برخورد جدی شود تا فوتبال ما
از این بیانضباطیها رهایی پیدا کند .از همه مهمتر این است که این
مسائل در باشگاهها پیگیری شود .پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس
راجع به دیدار بعدی این تیم مقابل استقالل در قالب دربی پایتخت که
 10فروردین  98برگزار میشود ،گفت :فکر میکنم دربی امسال جزو
دربیهای خیلی خوب باشد ،چون هر دو تیم کادر فنی خوب و شرایط
به نسبت مناسبی دارند .هر دو تیم فوتبال مبتنی بر برنامه را در دستور
کار خود دارند و امیدوارم بازی خوبی را شاهد باشیم .حداقل امیدوارم
این بازی آلوده مسائل حاشیهای و اعتراضهای مکرر به داوری نباشد.
ذوالفقارنسب راجع به اینکه چه پیشبینی از این دیدار دارد ،گفت:
پیشبینی این بازی بسیار سخت است ،اما میتوانم پیشبینی کنم
سطح باالتری از فوتبال آسیا و حداقل ایران در دربی  89خواهیم دید.

علی دبیر و امیر خادم؛ نبرد محبوبیت و سیاست

جذاب ترین نبرد 98؛ روی تشک و بیرون از آن

باثبتنامعلیرضادبیربرایانتخاباتفدراسیونکشتی،رقابتاو
با امیر خادم برای ریاست این فدراسیون علنی شد.
وزارت ورزش دقیقه  ۹۰تصمیم خود را گرفت تا ثبت نام از
کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی قبل از پایان سال ۹۷انجام
شود .امیر خادم با نام نویسی در همان اولین ساعت از اولین روز
آغاز ثبت نام از نامزدها همه را غافلگیر کرد و بعد از چند روز هم
کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد تا صحبت های خود را به گوش
اهالیکشتیبرساند.
بعد از اعالم حضور رسمی امیر خادم گمانه زنی های زیادی
وجود داشت که چه افرادی برای انتخابات پا پیش می گذارند.
در این میان برخی نام های نه چندان سرشناس وارد گود شدند و
حتیخبرثبتنامشانهمرویخروجیخبرگزاریهاقرارنگرفت.
امروز اما باالخره علیرضا دبیر تصمیم نهایی خود را گرفت و
راهی فدراسیون کشتی شد .قهرمان المپیک سیدنی که سال
ها از فدراسیون کشتی دور بوده ،اما در بخش مدیریتی و ورزش
حضور داشته ،حاال برای تغییرات گسترده در این رشته وارد گود
شده است.
حاال همان دوقطبی و رقابت جذابی که همه انتظارش را
داشتند ،برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون کشتی
شکل گرفت .از یک طرف امیر خادم که به نظر می رسد حمایت
رسول خادم ،رییس مستعفی فدراسیون را پشت سر خود می بیند
و از طرف دیگر علیرضا دبیر که از چند ماه قبل تصمیم خود را برای
حضور در انتخابات گرفته بود و امروز با حضورش در فدراسیون این

تصمیمراعلنیکرد.
با اینکه ممکن است در روزهای آینده نفراتی همچون مجید
خدایی ،علیرضا حیدری و حمید بنی تمیم هم وارد گود انتخابات
شوند ،اما به نظر می رسد دوئل جذاب انتخاباتی میان دبیر و خادم

مسابقات قهرمانی ووشوی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی کشور به میزبانی دانشگاه قم به پایان رسید .در این دوره از مسابقات  ۸۰ووشوکار
از  ۳۰دانشگاه کشور حضور داشتند که به ترتیب در بخش دختران تیمهای اصفهان،
الزهراء (س) و قم مقامهای اول تا سوم را کسب کردند در بخش پسران نیز دانشگاههای
قم ،اصفهان و اسفراین به ترتیب اول تا سوم شدند.
نتایجدانشجویاندختردراوزانمختلف:
تیم اول  :دانشگاه اصفهان  ۲طال  ۲ .نقره  ۲ .برنز
تیم دوم  :دانشگاه الزهرا  ۲طال  ۱ .نقره  ۱ .برنز
تیم سوم  :دانشگاه قم  ۱طال  ۱ .نقره  ۳ .برنز
وزن  ۴۸-کیلو گرم :اول :فاطمه عالی نژاد دانشگاه مالیر دوم  :سرور شله های
دانشگاه اصفهان سوم  :شیوا قمری دانشگاه الزهرا سوم  :فاطمه نقی پور دانشگاه قم
وزن – ۵۲کیلو گرم :اول :آرزو سلیمی دانشگاه شهرکرد دوم  :کوثر محمد عبد الزهره
داشگاه قم سوم  :حانیه سیداسماعیلی دانشگاه قم
وزن  -۵۶کیلو گرم :اول :زینب علی اکبر آوا دانشگاه قم دوم  :الناز معتمدی نژاد
دانشگاه اصفهان سوم  :مائده حیدری دانشگاه خوارزمی
وزن  -۶۰کیلو گرم :اول :فاطمه ویسی دانشگاه اصفهان دوم  :فاطمه شجاعی
دانشگاه لرستان سوم  :سمانه عباسی دانشگاه شهرکرد سوم  :فاطمه خدایاری
دانشگاه خرم آباد
وزن  -۶۵کیلوگرم :اول :زینب خادمی دانشگاه لرستان دوم  :پردیس شریعت زاده
دانشگاه علمی کاربردی سوم  :رویا داودیان دانشگاه اصفهان سوم  :فاطمه شکاری
دانشگاهقم
وزن  -۷۰کیلوگرم :اول :ملیکا آریانی دانشگاه اصفهان دوم  :محدثه پاکدین
دانشگاه الزهرا سوم  :مریم دشتی دانشگاه قم
تالو :سپیده شاکریان  ۲ :طال الزهرا-ساناز چراغی  ۲طال خوارزمی-معصومه شفائی
 ۲نقرهطلوعمهر-فاطمهکرمی ۲برنزاصفهان-مهتابباباشاهی ۱برنزارومیه-محبوبه
سالخورده ۱طال ۱نقره مازندران
نتیجمسابقاتقهرمانیکشورووشودانشجویانپسر
تیم اول  :دانشگاه قم  ۴طال  ۲ .نقره  ۲ .برنز
تیم دوم  :دانشگاه اصفهان  ۲طال  ۲ .نقره  ۳ .برنز
تیم سوم  :دانشگاه اسفراین  ۱طال  ۳ .برنز
وزن -۵۶کیلو گرم :اول :محمدرضا داودی اصفهان دوم  :ابوالفضل رجبی قم سوم
 :جواد رضایی اسفراین
وزن  -۶۰کیلو گرم :اول :محسن نمایانی اسفراین دوم  :آرمان علی محمدی رازی
کرمانشاه سوم  :محمد مشهدی قم سوم  :رضا موسیومد اصفهان
وزن  -۶۵کیلوگرم :اول :محمد رضا کرامندلی گنبد کاووس دوم  :اسماعیا امیری
اصفهان سوم  :نیما عبدالهیان محقق اردبیلی سوم  :حسن حقیقت اسفراین
وزن  -۷۰کیلوگرم :اول :احسان مهدوی رازی کرمانشاه دوم  :ایمان کیوانی قم
سوم  :علی اصغر اکبریان اصفهان سوم  :میثم نادری پیام نور قم
وزن  -۷۵کیلو گرم :اول :جواد قزلسفلو گنبد کاووس دوم  :محمدرضا نظری
اصفهان سوم  :رضا حاتمی تبریز سوم  :مصطفی پیر داده لرستان
وزن  -۸۰کیلو گرم :اول :سجاد اسماعیلی قم دوم  :رضا غالمی لرستان سوم :
حسین علیدخت خوروش اسفراین سوم  :سجاد الخماری قم
وزن  -۸۵کیلو گرم :اول :مجتبی باقرزاده خراسانی محقق اردبیلی دوم  :سجاد
خورشیدی پیام نور قم سوم  :اصغر اسماعیلی امیر کبیر سوم  :محمد بیگلو علمی
کاربردی
وزن -۹۰کیلو گرم :اول :میالد عارفی مقام قم دوم  :محم جواد راستگردانی پیام نور
قم سوم  :حسینعلی آشوق اصفهان
وزن  +۹۰کیلو گرم اول :سید عبای مصطفوی قم دوم  :حسام ملک زاده امیرکبیر
تالو :امیر انیسی قم ۱طال ۱نقره
سید سجاد سجادی نسب فردوسی مشهد ۱طال ۱نقره
سید علی حسینی هاشمی فردوسی مشهد ۱طال ۱نقره
محمد یوسف زاده اصفهان ۱طال ۱نقره

باشد .این رقابت در روزهای پایانی سال علنی شده و احتماال تا،۲
 ۳ماه آینده که مجمع انتخاباتی برگزار می شود ،ادامه دار خواهد
بود.
امیر خادم با شعار تداوم کارهای صورت گرفته توسط رسول

خادم و اصالح برخی از اتفاقات که در مصاحبه اخیر خود به آنها
تا حدودی اشاره کرد ،می خواهد بعد از  ۱۷ ،۱۶سال بار دیگر به
صندلی ریاست فدراسیون کشتی تکیه بزند .خادم در ۵سال اخیر
در پست معاونت پارلمانی وزیر ورزش فعالیت داشت و این اواخر
هم شائبه هایی پیرامون استفاده اش از این جایگاه برای به دست
آوردن رای در انتخابات کشتی مطرح شده بود که در نهایت منجر
به استعفایش شد .او سابقه یک دوره حضور به عنوان نماینده
مجلس شورای اسالمی را هم دارد.
علیرضا دبیر که ۸سال از رقیب این روزهای خود جوان تر است،
طالی المپیک  ۲۰۰۰و طالی جهانی  ۱۹۹۸را در کارنامه دارد.
او در بخش مدیریتی هم  ۲دوره عضو شورای شهر تهران بود و یک
دوره هم نایب رییسی کمیته ملی المپیک را برعهده داشت .حاال
بعد از گذشت مدتی علیرضا دبیر برای تغییرات زیرساختی در
کشتی ایران وارد گود شده است .با اینکه او در طول سال های
اخیر همواره در برابر اتفاقات رخ داده در فدراسیون و تیم های
ملی سکوت کرده ،مشخصا سیاستی متفاوت با برادران خادم دارد
و در ماههای اخیر هم رایزنی هایی برای جمع کردن رای در استان
هایمختلفداشتهاست.
وجود  ۲چهره مطرح کشتی ایران که هم در دوره قهرمانی و
هم دوره مدیریتی موفقیت هایی داشتند و در میان اهالی کشتی
جایگاه باالیی دارند ،نه تنها جامعه کشتی بلکه جامعه ورزش را
امیدوار می کند که در انتظار یک رقابت داغ و جذاب در انتخابات
فدراسیونکشتیباشند.

مربی پیشین دروازه بانان پرسپولیس گفت:رادوشوویچ به خوبی جای علیرضا بیرانوند
را درون دروازه پر کرد.
نادر باقری در خصوص پیروزی پرسپولیس مقابل سپیدرود رشت گفت :پرسپولیس
خیلی خوب بازی کرد و این تیم در نیمه اول توانست کار را تمام کند .فکر میکنم در
نیمه دوم به دلیل فشردگی بازیهای پرسپولیس خستگی را در ساق پای بازیکنان
میتوانستیم ببینیم .همین موضوع هم باعث شد تا نیمه دوم سپیدرود چند موقعیت
گلزنی داشته باشد .مربی پیشین دروازهبان های پرسپولیس درباره عملکرد بوژیدار
رادوشوویچ در این دیدار اظهار داشت :او به خوبی توانست جای علیرضا بیرانوند را در
درون دروازه پرسپولیس پر کند .او پنالتی حریف را هم گرفت که آمار را به نفع خودش و
پرسپولیس کرد .وی افزود :با این حال بهتر است برای جذب یک دروازه بان خارجی کلی
نگری کرد .باید عملکرد او را بطور کلی دید .رادوشوویچ چند بازی در سه سال گذشته
برای پرسپولیس انجام داده است و چقدر هم دالر گرفته است .سهمیه خارجی خودمان
را صرف دروازه بان کردیم .به نظرم ایرادی نداشت گلر جوان ایرانی را کنار علیرضا بیرانوند
قرار میدادند تا پیشرفت کند و به پرسپولیس و فوتبال ملی ایران هم کمک کند.
باقری درباره دیدار دربی پایتخت در دهم فروردین ماه  ۹۸نیز خاطرنشان کرد :در
چندسال گذشته باز هم دربی به اوج حساسیت خود رسیده است .هر دو تیم نشان داده
اند امسال خیلی عالی هستند .امیدوارم بار فنی این دیدار به قدری باال باشد که سطح
دیدگاهکارشناسانمعتبردنیاهمنسبتبهفوتبالباشگاهیایرانافزایشپیداکند.
محمدنوری:

استقالل لیگ را گرم کرد
پیشکسوت آبی پوشان گفت :پیروزی خوبی که استقالل در لیگ به دست آورد باعث
شد تا لیگ برتر گرم تر از گذشته دنبال شود.
محمد نوری اظهار داشت :استقالل بازی خوبی مقابل نساجی ارائه داد و شایسته
پیروزی بود .وی در خصوص از دست رفتن چند موقعیت خوب گل توسط مهاجمان
گفت :این بازی در سرنوشت استقالل بسیار تأثیرگذار بود و این باعث شد تا در دقایقی
از بازی استرس بر بازیکنان مستولی شود و این استرس مانع از به ثمر رسیدن گل در آن
صحنهها شود .نوری گفت :در این مقطع امتیازات کامل بازی مهمتر از بقیه مسائل بود و
این خیلی خوب بود که آبی پوشان هر ۳امتیاز را گرفتند .پیشکسوت آبی پوشان با اشاره
به نزدیک شدن این تیم به صدر جدول بیان داشت :حضور استقالل در رده دوم جدول
و نزدیکی امتیازات به صدر جدول تنور لیگ را داغتر از همیشه کرد و حاال میتوان گفت
یک رقابت بسیار گرم و جذاب را در کورس قهرمانی شاهد خواهیم بود .مدافع پیشین
تیم استقالل با بیان این که حاال باید استقالل را یک شانس بزرگ برای قهرمانی دانست،
اظهار داشت :امیدوارم حسرت چند ساله این تیم در پایان این فصل به سر برسد و شاهد
باال رفتن جام قهرمانی توسط آبی پوشان باشیم.

بازیکنان خارجی استقالل به مرخصی رفتند

با پایان دیدارهای استقالل در سال ،۹۷بازیکنان خارجی آبی پوشان به کشورهای خود
سفر کردند .بازیکنان خارجی استقالل با پایان دیدارهای این تیم در سال  ۱۳۹۷و با
کسب اجازه از کادر فنی به کشورهای خود سفر کردند و با شروع تمرینات دوباره به تهران
باز خواهند گشت .به این ترتیب طارق همام ،ایسما ،گادوین منشأ و پاتوسی شب گذشته
و صبح امروز تهران را ترک کردند تا در فرصت تعطیلی لیگ برتر به استراحت بپردازند.
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علل شایع تب را بشناسید

بیماری ویروسی

بیماری های ویروسی شایع ترین علت تب در افراد
بزرگسال هستند ،مانند بیماری آنفلوآنزا .عالئم
بیماری های ویروسی غیر از تب شامل آبریزش
بینی ،گلودرد ،سرفه ،گرفتگی صدا و درد عضالنی
است .همچنین ویروس ها باعث اسهال،استفراغ و
دل درد می شوند .بیماری های ویروسی با استفاده
از آنتی بیوتیک ها درمان نمی شوند.

بعضی اوقات نمی توان علت تب را مشخص کرد.اگر دمای بدن شما بیش از سه هفته 38/3
درجه سانتیگراد یا بیشتر بود و پزشک نتوانست علت تب را تعیین کند ،در این صورت تب
شما با علت نامعلوم است .درجه حرارت طبیعی بدن در طی روز تغییر می کند .دمای بدن
صبح ها پایین تر و عصرها باالتر است .در حقیقت دمای طبیعی بدن بین ۳۶/۱تا۳۷/۲
درجه سانتیگراد متغیر است.اگرچه بیشتر افراد ۳۷درجه را مناسب می دانند ،ولی دمای
بدن شما ممکن است یک درجه یا بیشتر فرق کند .عواملی مثل عادت ماهانه در خانم ها یا
انجام ورزش های سنگین روی دمای بدن موثرند .بعضی اوقات نمی توان علت تب را مشخص
کرد.اگر دمای بدن شما بیش از سه هفته ۳۸/۳درجه سانتیگراد یا بیشتر بود و پزشک
نتوانست علت تب را تعیین کند ،در این صورت تب شما با علت نامعلوم است.

 ۱۰خوردنی مفید برای کنترل قند خون
بیماری باکتریایی

عفونت های باکتریایی ایجادکننده تب ،می توانند
روی هر کدام از اندام های بدن تأثیر بگذارند .این
بیماری ها با آنتی بیوتیک ها درمان می شوند.
مثال عفونت مغز و نخاع باعث تب ،سردرد،
خشکی گردن و گیجی می شود .این عفونت می
تواند باعث مننژیت یا عفونت پرده مغزی شود ،لذا
باید فورا به پزشک مراجعه کرد.

اینفوگرافی :محسنعبداللهی*
عفونت قارچی
عفونت قارچی در هر اندامی می تواند
دیده شود .برای درمان این نوع عفونت،
از داروهای ضد قارچ استفاده می شود.

تماس با حیوانات

مسافرت
هر کسی که مسافرت می کند خصوصا به خارج از کشور ،می تواند در اثر
غذاهای جدید ،مسمومیت ها ،حشرات و بیماری های قابل پیشگیری با
واکسن دچار تب شود.

برخی افرادی که با حیوانات سروکار دارند ،در معرض آلودگی با باکتری های نادری
هستند که باعث تب می شوند .این باکتری ها در چهارپایان اهلی ،شیر و لبنیات
غیرپاستوریزه و در ادرار حیوانات بیمار وجود دارد .در این نوع عالوه بر تب ،سردرد ،درد
عضالت و مفاصل نیز دیده می شود.

داروها
برخی داروها مثل آنتی بیوتیک ها ،داروهای فشار خون باال یا داروهای ضدتشنج می توانند باعث افزایش دمای بدن شوند.
تزریق برخی واکسن ها مثل واکسن سهگانه یا ثالت (دیفتری ،کزاز ،سیاه سرفه) و واکسن پنوموکوک (ذات الریه) نیز باعث بروز
تب در بدن می شوند.
لخته خون
گاهی اوقات یک لخته خون می تواند در ساق پا بوجود آید و باعث ورم و دردپا گردد .قسمتی از این لخته می تواند جدا شده و
به ریه ها برود (آمبولی ریه) و باعث درد قفسه سینه و سختی نفس کشیدن گردد .گاهی وقت ها فرد به دلیل التهاب رگ های
خونی دچار تب می شود .در این صورت باید سریعا به پزشک مراجعه کرد.
تومورهای بدخیم
سرطان هم می تواند باعث بروز تب شود .گاهی اوقات تومور ،موادشیمیایی را می سازد
که باعث بروز تب در خودشان می شوند .گاهی وقت ها تومور ،عفونت می کند .تومورهای
مغز می توانند از تنظیم دمای بدن توسط هیپوتاالموس (ترموستات بدن) جلوگیری کنند
و باعث تب شوند.
بسیاری از داروهایی که بیماران سرطانی استفاده می کنند ،باعث تب می شوند .در
نهایت سیستم ایمنی در بدن بیماران سرطانی ضعیف می شود ،در نتیجه در معرض ابتال
به عفونت های مختلف قرار می گیرند.
عوامل محیطی
گاهی وقت ها وقتی بدن بیش از حد گرم می شود ،دمای بدن خیلی باال می رود.
افزایش دمای بدن در اینگونه مواقع را هیپرترمیا می گویند.
این شرایط در اثر ورزش شدید یا در اثر بودن در آبوهوای گرم و مرطوب ایجاد می
شود .شیوه درمان هیپرترمیا با سایر علل ایجادکننده تب متفاوت است .این یک حالت
اورژانسی است و فرد دچار هیپرترمیا باید سریعا خنک شود.
گرمازدگی و آفتاب سوختگی شدید نیز باعث بروز تب می شوند.


کلسیم امکان بروز حمله قلبی را افزایش میدهد

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی نشان دادند
که شاید رسوب کلسیم ،یکی از عوامل بروز حمله قلبی
باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکالاکسپرس ،ساالنه
حدود شش میلیون نفر به خاطر درد قفسه سینه به
ً
اورژانس مراجعه میکنند اما این مشکل حتما ناشی
ً
از حمله قلبی نیست و شاید بسیاری از این افراد اصال
در معرض خطر حمله قلبی قرار نداشته باشند و یا این
احتمال در آنها بسیار کم باشد.
پژوهش جدیدی که در مؤسسه قلب مرکز پزشکی
"اینترمانتین"( )Intermountainآمریکا صورت گرفته،
نشانمیدهدکهبررسیوجودداشتنیانداشتن"کلسیم
عروق کرونر"( )CACدر شریان بیماران میتواند میزان
خطر حمله قلبی در آینده را مشخص کند.
"ویت لی"( ،)Viet Leپژوهشگر ارشد این پروژه گفت:
نتایج این پژوهش نشان میدهند که وجود کلسیم عروق

کرونر میتواند به ما کمک کند تا حدس بزنیم چه کسی
بیشتردرمعرضخطرابتالءبهمشکلقلبیقراردارد.این
توانایی نه تنها در مورد زندگی آینده بلکه برای حدس زدن
نشانههایکنونیآننیزصدقمیکند؛درنتیجهمیتوان
به یافتن راههایی برای توقف این مشکل نیز امیدوار بود.
پژوهشگران در این پروژه ۵۵۴۷ ،بیمار که سابقه
بیماریقلبی-عروقینداشتندوبهخاطردردقفسهسینه
به بیمارستان مراجعه کرده بودند ،مورد بررسی قرار دادند.
آنها بیماران را با پتاسکن مورد بررسی قرار دادند تا وجود
کلسیم عروق کرونر را در دیواره شریان آنها بررسی کردند
تا امکان بروز مشکالتی مانند تصلب شریان را در آنها
مشخصکنند.سپس،نتایجپژوهشراتاچهارسالآینده
مورد بررسی قرار دادند.
در این بررسی مشخص شد بیمارانی که کلسیم عروق
کرونر بیشتری در اسکن آنها مشخص شده بود ،نسبت
به بیمارانی که کلسیم عروق کرونر در پتاسکن آنها وجود

آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی صدرا الکترو مهبد سهامی خاص به شماره ثبت
15089وشناسهملی10104063882بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادیبطور
فوق العاده مورخ  1397/11/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -1 :آقای محمود خسروی
به شماره ملی  0450184234و خانمها شهناز خسروی به شماره ملی 0053963202
و مهناز خسروی به شماره ملی  0059595663بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند -2 .آقایان حمیدرضا میرحیدری به شماره ملی 0012832693
به عنوان بازرس اصلی  ،حسین قیطرانی به شماره ملی 3920245881به عنوان بازرس
علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()418277
---------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی صدرا الکترو مهبد سهامی خاص به شماره ثبت
 15089و شناسه ملی  10104063882به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 1397/11/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای محمود خسروی به شماره ملی
 0450184234به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانمها شهناز خسروی به
شماره ملی 0053963202به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و مهناز خسروی به شماره
ملی  0059595663به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند . .کلیه اوراق و اسناد
تعهدآور بهادار و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت
معتبرمیباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()418281
---------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت تعاونی امید دشت نو به شماره ثبت  2884و شناسه ملی
 10860977016به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/12/11و مصوبه
مورخه  1397/05/29هیئت مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
تصمیمات ذیل اتخاذ شدتصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید :
استان قم  ،شهرستان قم  ،بخش جعفرآباد  ،دهستان جعفرآباد  ،روستا علی آبادمستوفی،
روستای علی آبادانقالب  ،خیابان آزادگان  ،خیابان مطهری  ،پالک  ،269طبقه همکف
کد پستی 3744147646تغییر یافت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()418419
---------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت دشت حریر آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 11715
و شناسه ملی  10590037364به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1397/08/03تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم نرگس رفیعان بشماره ملی
 0373022867با پرداخت مبلغ  200.000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء
شرکت قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ 100.000.000ریال به100.200.000ریال
افزایش و ماده  4اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید در نتیجه سهم الشرکه هر یک
از شرکاء پس از افزایش سرمایه عبارتست از  :سید محمد رضا صمدانی بشماره

نداشت ،بیشتر در معرض مشکل قلبی قرار داشتند .آنها
همچنین دریافتند احتمال ابتالء به "بیماری سرخرگ
کرونری"( )CADیا دیگر مشکالت وخیم قلبی-عروقی،
در افرادی که کلسیم عروق کرونرباالتری در پتاسکن آنها
وجود داشته بیشتر است .لی افزود :ما میتوانیم با بهبود
سبکزندگی،بابروزچنینمشکالتیمقابلهکنیم.
پژوهشگران تاکید کردند که برای نشان دادن نقش
کلسیم عروق کرونر در پیشبینی بهتر مشکالت قلبی
عروقی ،به پژوهشهای بیشتری نیاز است.

ملی 0386230021دارنده  50.000.000ریال سهم الشرکه  ،نفیسه محبی
اشنی بشماره ملی 0384760635دارنده50.000.000ریال سهم الشرکه و نرگس
رفیعان بشماره ملی  0373022867دارنده 200.000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم ()418420
---------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی برق شفق شرکت با مسئولیت محدود به شماره
ثبت 12719و شناسه ملی 10590049584به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1397/10/20تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیت مدیره به 5
نفرافزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()418421
---------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی تراکتور داران استان قم به شماره ثبت
 4999و شناسه ملی  10860997813به استناد نامه شماره  37547/1104مورخه
 1397/12/12اداره تعاون ،روستایی شهرستان قم وصورتجلسه مجمع عمومی عادی
مورخ  1397/11/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقایان مجید بهرامی به شماره ملی
 0601083601و ولی خسروی به شماره ملی 0600429016بعنوان بازرسان اصلی
برای مدت یکسال انتخاب شدند -2 .سرمایه شرکت از مبلغ  784.200.000ریال به
مبلغ 868.200.000ریال افزایش یافت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()418422
---------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت شفا نگر نظری با مسئولیت محدود به شماره ثبت  12670و
شناسه ملی  10590048982به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/19/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید :استان
قم  ،شهرستان قم  ،بخش مرکزی  ،شهر قم ،پردیسان  ،خیابان شهیداسماعیل کریمی ،
خیابان شهیدان تلخابی  ،پالک  ، 0مجتمع مروارید  ،بلوک  ، 10طبقه سوم  ،واحد  5کد
پستی 3749113857تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()418423
---------------------------آگهیتغییرات
آگهی تغییرات شرکت کاال آوران پدیده برنا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  9949و
شناسه ملی  10590017137به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1397/09/14تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ماده دو اساسنامه موضوع فعالیت شرکت
اصالح وموارد ذیل به آن اضافه گردید  .دام زنده و فرآورده های دامی ،نهادهای خوراک دام،
داروی دامی و تجهیزات مرتبط  -انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم از دستگاه
مربوطه -ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری قم ()418424

خانه ای روی آب با یک سوم وزن
خانههای عادی

اگر عالقه دارید خانهای زیبا و مجهز برای زندگی در روی آب در اختیار داشته باشید،
یک شرکت تجاری با محصول جدیدش این امکان را برای شما فراهم آورده است.
شرکت کودا در استونی خانهای شناور به نام  Light Floatتولید کرده که در آن به جای
بتون و سیمان از چوبهای سبک و مقاوم استفاده شده است .محیط اطراف این قایق نیز
پوشیده از چوب است تا افراد بتوانند در صورت خروج از آن اندکی قدم زده و زیباییهای
دریا را تماشا کنند .وزن کم این خانه کشیده شدن آن با استفاده از قایقهای عادی را
ممکن میکند .وزن این خانه در حدود  ۸.۹تن است که در قیاس با نمونههای مشابه تا
سه برابر سبک تر است .از این خانه روی آب میتوان به عنوان کافه ،استودیوی هنری یا
خانهای برای گذراندن تعطیالت استفاده کرد .یک پل محدب کوچک نیز برای متصل
کردن این خانه به خشکی در نظر گرفته شده است .وسعت محیط داخلی این خانه۲۵.۸
متر مربع بوده و فاصله سقف شیروانی خانه تا کف زمین حداکثر به  ۳.۳متر میرسد .در
داخل این خانه یک محوطه نشیمن و یک آشپزخانه در نظر گرفته شده و پلکانی نیز برای
جدا کردن طبقه باال از طبقه همکف در سمت چپ اتاق نشیمن در نظر گرفته شده است.
در طبقه دوم این خانه نیز اتاق خوابی با ظرفیت دو نفر قرار دارد .حمام و دستشویی نیز در
کنارآشپزخانهقراردارد.قیمتوزمانعرضهعمومیاینخانههنوزمشخصنشدهاست.

اگر به دیابت مبتال هستید ،میتوانید گزینههای خوشمزه و غافلگیر کنندهای در
آشپزخانهخودبیابیدکهبهتنظیمقندخونتانکمکمیکنند.
به گزارش ایسنا ،کلید تنظیم قند خون در افراد مبتال به پیشدیابت یا دیابت ،داشتن
برنامهغذاییمناسباینبیماریاست.
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افراد مبتال به دیابت برای افزودن به رژی م غذاییشان آورده شده است:
 )۱انواع حبوبات :همه انواع حبوبات اعم از عدس ،لوبیا قرمز ،لوبیا چیتی ،لوبیا
سیاه یا نخود ،شاخص گلوکز (شاخص گلیسمی) پایینی دارند و این بدان معناست که
کربوهیدرات موجود در خود را به تدریج آزاد میکنند .از همین رو احتمال افزایش قند
خون پس از مصرف آنها بسیار پایین است .بر اساس یک مطالعه اخیر ،مصرف روزانه
یکفنجانحبوباتبهمدتسهماهبهعنوانبخشیازرژیمغذاییکمگلیسمی،سطوح
هموگلوبین گلیکوزیله راتا ۵۰درصد کاهش میدهد.
 )۲سیب :بسیاری از افراد تصور میکنند هیچ میوهای در رژیم غذایی افراد دیابتی
وجود ندارد اما این تصور اشتباه است .میوههایی همچون سیب که شاخص گلیسمی
پایینی دارند را میتوان در رژیم غذایی دیابتی مصرف کرد .خوردن روزانه یک سیب
مزایای دیگری نیز دارد چرا که سیب حاوی فیبر باال و ویتامین Cبوده و فاقد چربی است.
همچنین نیاز به گفتن این نکته نیست که میانوعدهای راحت و قابل حمل محسوب
میشود .میتوانید سیب را به صورت خام بخورید یا با دارچین پخته و میانوعدهای گرم
تهیهکنید.
 )۳پودرهای مخصوص دیابت :بعضی روزها تصمیمگیری برای انتخاب یک خوردنی
مناسب میتواند کار دشواری باشد .اما برخی پودرهای آماده در بازار وجود دارد که حاوی
کربوهیدراتهایی است که به آرامی هضم و جذب میشوند تا به کاهش قند خون کمک
کنند و از این رو برای دیابت مناسب هستند .این پودرها معموال در هر وعده کمتر از۲۳۰
کالری دارند .در صورتی که این پودرها را همیشه به همراه داشته باشید ،میتوانید در هر
زمان آن را با آب مخلوط کرده و میانوعدهای سالم و ایمن داشته باشید.
 )۴بادام :این نوع از آجیل سرشار از منیزیم است که میتواند به بدن شما کمک
کند تا انسولین خود را به طور موثرتری مصرف نماید .در صورت امکان روزانه حدود
 ۲۳دانه بادام کامل را به رژیم غذایی خود اضافه کنید که حدود  ۲۰درصد از نیاز شما
به ماده معدنی منیزیم که متعادلکننده قند خون است را تامین میکند .عالوه بر این
آجیلهایی مانند بادام سرشار از اسیدهای چرب تک زنجیرهای اشباع نشده ،پروتئین
و فیبر زیاد هستند که آنها را به میانوعدهای مناسب برای افراد دیابتی تبدیل میکند.
میتوانید بستههای کوچک  ۳۰گرمی بادام آماده کنید تا روزانه یکی از آنها را مصرف
کنید.
 )۵اسفناج :هر فنجان از این برگ سبز پخته شده  ۲۱واحد کالری دارد و سرشار از
منیزیم مفید برای قند خون و فیبر است .میتوانید اسفناج را به صورت خام ،تفت داده
با روغن زیتون یا پخته یا مخلوط با دیگر سبزیجات مصرف کنید.همچنین میتوانید
مشتی از برگهای کوچک اسفناج را به اسموتی خود اضافه کرده یا از آن به جای کاهو
در ساالد استفاده کنید.
 )۶دانه چیا :ممکن است شنیده باشید که کنترل یا کاهش وزن یکی از بهترین
راههایی است که میتوانید برای بهبود سطح قند خون خود انجام هید .دان ه چیا از
خوردنیهایی است که در این زمینه به شما کمک میکند .در یک مطالعه اخیر مشخص
شد افراد دیابتی که برای شش ماه روزانه حدود  ۳۰گرم از دانه چیا را به رژیم غذایی با
کیلوگرمی وزن و
محدودیت کالری خود اضافه میکنند پس از مدتی با کاهش حدود دو
ِ
حدود چهار سانتیمتری از دور کمر خود روبهرو میشوند .عالوه بر آن این دانهها سرشار
از فیبر بوده و حاوی پروتئین و  ۱۸درصد از میزان مورد نیاز کلسیم مصرفی فرد است.
برای مصرف این دانهها میتوانید یک چهارم از یک فنجان دان ه چیا را با یک فنجان شیر
یک درصد چربی یا فاقد چربی و نیمی از یک فنجان از میوههای برشزده مخلوط کرده
و آن را شب در فریزر قرار داده و صبح برای صبحانه میل کنید.
 )۷بلوبری :بلوبری حاوی ترکیباتی است که ثابت شده به کاهش خطر بیماریهای
قلبی و بهبود چگونگی استفاده بدن از انسولین کمک میکند .یک مطالعه اخیر نشان
داد مصرف روزانه حدود دو فنجان بلوبری ،حساسیت به انسولین را در افراد مقاوم به
انسولین و با اضافه وزن بهبود میبخشد .بلوبری همچنین یک منبع عالی فیبر و سایر
مواد مغذی مانند ویتامین  Cو آنتی اکسیدان ها است .میتوانید یک فنجان بلوبری به
اسموتی خود اضافه کنید یا نیمی از یک فنجان بلوبری تازه یا منجمد را با یک قاشق سر
صاف از ماست بدون شیرینی مخلوط کرده و میل کنید.
 )۸بلغور جو دوسر :بلغور جو دوسر تنها برای قلب شما مفید نیست بلکه غذایی است
که به کنترل قند خون نیز کمک میکند .بلغور جو دوسر و جوی پرک نیز مانند سیب
شاخص گلیسمی پایینی دارند .اما باید توجه کرد که اگرچه بلغور جو دوسر و جوی پرک
به دلیل فرآوری شدن شاخص گلیسمی پایینی دارند اما جوهای فرآوری نشده شاخص
گلیسمی باالیی داشته و برای قند خون مناسب نیستند .میتوانید بلغور جو دوسر یا
جوی پرک را با ادویه ماساال پخته یا همراه با بلوبری طبخ کرده و به عنوان صبحانهای
گرممیلکنید.
 )۹زردچوبه :این ادویه طالیی حاوی کورکومین است .این ماده میتواند به حفظ
سالمت پانکراس کمک کرده و از تبدیل پیشدیابت به دیابت نوع  ۲جلوگیری کند.
محققان طی یک مطالعه به مدت ۹ماه به برخی از شرکتکنندگان مطالعه روزانه۱۵۰۰
میلیگرم مکمل کورکومین و برخی دیگر از دارونماها را دادند .در نهایت  ۱۶درصد از
افرادی که دارونما استفادهمیکردند به دیابت مبتال شدند ،این در حالی است که هیچ
یک از افرادی که مکمل کورکومین مصرف میکردند به این بیماری مبتال نشدند .این
مطالعه چگونگی تاثیر ادویهای قدیمی مانند زردچوبه را بر بهبود حساسیت افراد به
انسولین مشخص کرد .میتوانید ادویه کاری خود را با میزان مناسبی از زردچوبه مخلوط
کنید و این ادویه را روزانه در غذاهای خود استفاده نمایید.
 )۱۰چای بابونه :چای بابونه برای بسیاری از بیماری ها به مدت طوالنی مورد استفاده
قرار گرفته است .تحقیقات موجود حاکی از خواص آنتیاکسیدانی و ضد سرطانی این
چای بوده و یک مطالعه اخیر نشان داده که میتواند به کنترل قند خون نیز کمک کند.
در این مطالعه شرکتکنندگان به مدت شش هفته روزانه سه بار بعد از هر وعده غذایی
یک فنجان چای بابونه نوشیدند .نتایج مطالعه حاکی از کاهش قند خون ،انسولین و
مقاومت به انسولین در این افراد بود .میتوانید بعد از شام یک فنجان چای بابونه را همراه
با یک تکه از لیمو برای بهبود طعم و افزایش ویتامین Cآن بنوشید.

هرگز عسل را با این مواد غذایی نخورید!
رای اصالحی
تاریخ  1397/11/11جلسه هیات دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل در خصوص پرونده کالسه
 1391114430002016054مربوط به آقای فیروز بخشی موضوع رای شماره
 139760330002023287اعالم می گردد پالک گزارش کارشناسان و مطابق
اقرار  94/11/28-167198دفتر  11قم پالک اصلی بصورت  2218اصلی آمده
که صحیح آن  2216اصلی است بدیهی است کلیه مندرجات اربعه پالک مجاور نیز
به شرح زیر با حدود اربعه زیر اصالح می شود:
شماال  :به طول  7متر دیوار به دیوار خانه احداثی در قسمتی از پالک  2218اصلی
شرقا :بطول  24متر دیوار به دیوار خانه احداثی در قسمتی از پالک  2218اصلی
جنوبا :بطول  7متر و دیواریست به شارع  10متری
غربا :بطول های  16متر و  8متر متر دیوار به دیوار خانه های احداثی در قسمتی از
پالک  2218اصلی
حقوقارتفاقیندارد
حدود اربعه کارشناسی اصالح شده :
شماال  :به طول  7متر دیوار به دیوار خانه احداثی در قسمتی از پالک  2216اصلی
شرقا :بطول  24متر دیوار به دیوار خانه احداثی در قسمتی از پالک  2216اصلی
جنوبا :بطول  7متر و دیواریست به شارع  10متری
غربا :بطول های  16متر و  8متر متر دیوار به دیوار خانه های احداثی در قسمتی از
پالک  2216اصلی
حقوقارتفاقیندارد
بدیهی است بقیه مندرجات رای به قوت خود باقی می باشد و رای اولیه اصالحی
توآمان قابلیت اجرا دارد .
مرتضی نورانی آرانی – رئیس ثبت منطقه دو قم

اگهیمفقودی
بدینوسیله به اطالع می رساند پروانه بهره برداری
برای معدن سنگ الشه به شماره پروانه  1417مورخ
 81/11/15مزرعه درخت بید در روستای چاله گنبد در
جاده قدیم قم – اصفهان مربوط به شرکت تعاونی خرسند به
دلیل اسباب کشی و سهل انگاری مفقود گردیده است.

همه ما شنیده ایم که می گویند هرگز عسل را با خربزه نخورید ،اما چرا؟ در این مطلب
غذاهایی که هرگز نباید با عسل بخورید و دلیل علمی آن را بیان می کنیم.
همیشه توصیه هایی درباره مصرف مواد غذایی دارد ،اینکه چه غذاهایی را نباید
همزمان بخوریم زیرا بسیار خطرناک بوده و ممکن است در مواردی حتی منجر به
مرگ شوندو از طرفی چه غذاهایی بهتر است با هم مصرف شوند تا تاثیرشان چند
برابرشود.
خوردن هر ماده غذایی که دیرهضم باشد با هر ماده غذایی که سری ع هضم است یا دو
ماده خوراکی طبیعت سرد یا هر دو گرم میتواند در درازمدت (در صورتی که به طور مکرر
و عادتی به مصرف برسند) مسئلهساز شود.
خوردن خربزه با عسل
مصرف عسل و خربزه همزمان به دلیل دیر هضم بودن عسل و زود هضم بودن خربزه
برای دستگاه گوارش مشکل ساز و سبب ورم معده می شود و در برخی افراد سبب ایجاد
معده درد شدید می شود که برخی به اصطالح می گوییند معده سفت و مانند سنگ
شده است.
البته ممکن است برای یک نفر خوردن عسل و خربزه هیچ مشکلی ایجاد نکند و برای
شخص دیگر باعث دلدرد های خیلی شدید و اورژانسی شدن فرد بشود.
کشمشباعسل
کشمش نیز مانند خربزه زود هضم است و مصرف همزمان آن با عسل همان مشکل را
به وجود آورده و سبب اختالل در گوارش و گاهی دل درد می شود .همچنین گرم بودن
طبع هر دو ماده نیز بر این امر تاثیر می گذارد.
تکرار این موارد در راز مدت سبب اختالل جدی در دستگاه گوارش فرد می شود.
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نوروز همچنان در فرهنگ ایرانیان می درخشد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم خبرداد

اجرای طرح آرامش بهاری در 36امامزاده قم
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم گفت :در نوروز امسال بقاع متبرک  36امامزاده در این
استان ،با حضور 80روحانی مبلغ میزبان طرح آرامش بهاری است.
حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود:
این طرح در 6بقاع شاخص شامل حرم حضرت موسی مبرقع(ع) ،امامزاده خضر نبی(ع)،
امامزاده جعفر زواریون(ع) در محور اراک  -قم ،امامزاده عبدالله(ع) در روستای قلعه چم،
مسجد جمکران و حرم حضرت معصومه(س) به صورت ویژه و با برپایی خیمه های معرفت
اجرایی خواهد شد .به گفته وی ،غرفه های کودک و نوجوان ،عفاف و حجاب ،شهید و
شهادت ،مشاوره فردی و خانوادگی ،احکام ،چندرسانه ای ،ترویج فرهنگ وقف ،قرآن،
اقتصاد مقاومتی و معرفی اماکن زیارتی و فرهنگی قم از جمله بخش های مختلف طرح
آرامش بهاری است .وی اضافه کرد :در بقاع امامزاده هایی همچون حضرت موسی
مبرقع(ع) که زائران خارجی به ویژه از کشورهای پاکستان ،افغانستان و عراق حضور پیدا
می کنند ،اجرای طرح آرامش بهاری با رونق خاصی همراه خواهد بود .اسکندری ادامه
داد :عالوه بر مشارکت  80تن از مبلغان 400 ،خادم و عضو هیات امنای بقاع امامزاده ها
نیز در راستای ارائه خدمات رفاهی و پاسخگویی به نیازهای زائران مستقر می شوند .وی با
بیان این که مردم را در همه فعالیت های اوقاف و امور خیریه مشارکت خواهیم داد ،گفت:
امسال طرح آرامش بهاری با مشارکت مردم دنبال می شود و این مساله نخستین قدم برای
مردمی کردن فعالیت های اوقاف و امور خیریه است .به گفته وی ،طرح آرامش بهاری از28
اسفندماه جاری آغاز می شود و تا  15فروردین ماه  98ادامه دارد که برای جذب کودکان،
نوجوانان و جوانان در این طرح ،جوایزی از محصوالت ایرانی و اسالمی در نظر گرفته شده
است .مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم بیان کرد :در این مدت تور قم گردی نیز با حضور
راویان آموزش دیده و با هدف زیارت و آشنایی مردم قم و زائران سایر استان ها با امامزاده
ها با مشارکت شهرداری اجرا خواهد شد .وی به امکان اسکان زائران در بقاع امامزاده ها
اشاره و بیان کرد :بقاع متبرک ظرفیت اسکان  45تا  50هزار زائر را دارد و در بقاع امامزاده
هایی از جمله پنج امامزاده(ع) ،امامزاده جعفر شهید(ع) و امامزاده جمال الدین(ع) نیز
فضای اضطراری در نظر گرفته شده است تا در زمان بارندگی مورد استفاده قرار گیرد .وی
خاطرنشان کرد :سالن ها و سوییت های بقاع متبرک مجهز به وسایل اولیه زندگی شده
است تا زائران عالوه بر استفاده از شبستان امامزاده ها ،در این فضاها نیز اسکان یابند.
اسکندری در بخش دیگری از سخنان خود گفت :اداره کل اوقاف و امور خیریه مسئول
قبور اطراف بقاع متبرک است و پولی که از بات فروش قبر از مردم دریافت می کند را صرف
ساماندهی فضاهای اطراف بقاع می نماید .وی با بیان این که در فروش قبر نگاه درآمدزایی
نداریم ،اضافه کرد :میزان مبلغی که بابت قبر از مردم دریافت می شود ،ارتباطی با گرانی
و نرخ ارز ندارد ،بلکه بر اساس تصمیم کمیته مربوطه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
است .وی خاطرنشان کرد :یکسان سازی قبور واقع در بقاع امامزاده ها در گذشته انجام
شده و از زمانی که مدیریت اوقاف قم را قبول کردم ،این کار متوقف شد .اسکندری تاکید
کرد :با وجود متضرر شدن پیمانکار مربوطه ،از این پس حتی یک سنگ قبر هم بدون اجازه
و جلب رضایت خانواده ها تغییر نخواهد کرد.
وی تصریح کرد :کسانی که نسبت به این مساله معترض هستند از مجاری قانون اقدام
کنند ،اداره کل اوقاف و امور خیریه نیز وظیفه پاسخگویی دارد.
در شب میالد حضرت جواداالئمه(ع):

 10پروژه بزرگ عمرانی در قم افتتاح شد
آیین افتتاح  ۱۰پروژه بزرگ شهرداری قم با حضور شهردار و نماینده مردم قم در مجلس
شورای اسالمی برگزار شد.
آیین افتتاح و بهرهبرداری از  ۱۰پروژه بزرگ عمرانی شهرداری قم شنبه شب با حضور
دکتر سقائیاننژاد شهردار ،احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای
اسالمی ،عبدالله جاللی رئیس شورای شهر قم ،محسن بهشتی معاون امور عمرانی
استاندار و دیگر مسووالن شهری ،استانی و اعضای شورای اسالمی شهر در مسجد طفالن
مسلم بلوار توحید برگزار شد .این پروژهها با اعتباری بالغ بر هزار و ۱۰۰میلیارد ریال شامل
رمپ و لوپ  Aپل  ۹دی ،بلوار فردوسی حدفاصل میدان نماز تا راهآهن ،بلوار شهدای
روحانیت حد فاصل پل انقالب تا بلوار امام رضا ،رمپ تونل غدیر ،بلوار کارگر ،ساماندهی
و بهسازی معابر شهر ،احداث کانال رینگ غربی هدایت آبهای سطحی ،بلوار محدت
قمی ،خیابان فراشاهی ،بلوار خسروبیگی و… آماده افتتاح شده است .علیرضا قاری قرآن
معاون شهردار قم در این مراسم با بیان اینکه یک پروژه ویژه سال آینده شهرداری اجرای
امتداد بلوار جمهوری است گفت :این پروژه فرا منطقهای بوده و بافت منطقه را دچار
تغییراتاساسیمیکندوارتباطرینگجمهوریبارینگپیرامونیشهرراتکمیلمیکند؛
اجرایاینپروژهحدفاصلمیدانامامحسینتابلواریادگارامامطیبرنام هپیشبینیشده
به صورت پروژه دو سطحه برنامهریزی کردیم و سعی بر اجرای دو طبقه بوده تا کمترین
حجم تملکات شکل بگیرد .وی تصریح کرد :تمام سعی و تالش مجموعه مدیریت شهری
بر این است که پروژه جمهوری سال آینده آغاز شده و در دو فاز از میدان امام حسین تا
سه راه و از سه راه تا بلوار یادگار امام را طی دو سال احداث کنیم .معاون شهردار قم بیان
کرد :به دنبال این هستیم که فاصله زیرساختی این مناطق را با مناطق دیگر به حداقل
برسانیم .امیدواریم با تمام مشکالت اقتصادی که در کشور وجود دارد و سختتر شدن
اجرای پروژههای عمرانی ،توان حداکثری را در پیشبرد برنامههای توسعهای شهر داشته
باشیم .امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی هم در این مراسم با اشاره به
افتتاح چندین پروژه شهری به همت شهرداری قم اظهار کرد :اکثر این پروژهها در مناطق
کم برخوردار قم واقع شده که در راستای ایجاد توازن منطقهای شکل گرفته است؛ این کار
خوب و بسیار مبارکی است که حدود  ۱۱۰میلیارد تومان هزینه در این مناطق شده که
قابل تقدیر است .وی ضمن تقدیر از نگاه شورای شهر و شهردار در راستای محرومیتزدایی
از مناطق محروم تصریح کرد :امیدواریم در سال آینده هم این روند ادامه یافته و با تالش
مجموعه مدیریت شهری و استان مناطقی به عنوان مناطق کمبرخوردار و محروم در قم
نداشته باشیم .نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مجموعه
شهرداری و شورای شهر با وجود مشکالت متعدد مالی توسعه چشمگیری را رقم زدهاند
گفت :حفظ مدیریت شهری در قم موجب شده که با تکیه بر همدلی و همراهی شرایط
خوبی در سالهای اخیر در قم رقم بخورد.
رئیس شورای اسالمی شهر قم :

سوهان فروشی های میدان هفتاد و دو تن
منتقل خواهند شد

رئیس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به مشکالت صنف سوهان فروشان در میدان
هفتاد و دو تن افزود :واگذاری غرفههای فروش در میدان هفتاد و دو تن تا سقف  ۶متر
به این افراد واگذار شده بود اما برخی از این افراد واحدهای فروشگاهی خود را تا  ۷۰متر
توسعه دادهاند ،درحالیکه بسیاری از این زمینها ،معارض خصوصی دارد.
عبدالله جاللی افزود :حکم تخریب تمام غرفههای سوهان فروشی میدان هفتاد و دو تن
در کمیسیون ماده ۱۰۰گرفتهشده است ،فعاالن اقتصادی این بخش تعهد دادهاند که در
صورتیکه اراضی ۴۰هکتاری در نظر گرفتهشده در محور کاشان به این صنف اختصاص
پیدا کند ،در شش ماه آینده بهصورت کامل به آنجا منتقل شوند .جاللی با اشاره به
برخی از مشکالت استقرار و فعالیت صنف سوهان فروشان در ورودی هفتاد و دو تن قم
نراهی جلوه و ورودی شهر قم را بسیار نامطلوب و با
تأکید کرد :فعالیت این واحدهای بی 
معضالت اجتماعی و ترافیکی روبهرو کرده است .وی با بیان روند انتقال واحدهای عرضه
کاالی مستقر در میدان هفتاد و دو تن قم خاطرنشان کرد :صنف سوهان فروشان مستقر
در میدان هفتاد و دو تن برای انتقال به اراضی  ۴۰هکتاری تمام الگوهای ساخت و انتقال
ً
را در اراضی۴۰هکتاری تدوین کرده و برای انتقال صرفا منتظر واگذاری زمین هستند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری قم خبرداد

راهاندازی  ۲۶غرفه برای عرضه ماهی و
تزئیناتسفرههفتسین
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری قم از راهاندازی  ۲۶غرفه برای عرضه
ماهی و تزئینات سفره هفتسین در سطح شهر خبر داد.
علیرضا مظفری با اشاره به راهاندازی غرفه های خدماترسانی در آستانه نوروز برای
تسهیل تامین مایحتاج مردم در این ایام اظهار کرد :در همین راستا طبق برنامهای که
هرساله اجرا میشود غرفه هایی برای تنظیم بازار ،عرضه ماهی و تزئینات سفر ه هفتسین
در سطح شهر راهاندازی شده است.
وی با تاکید بر اینکه  ۲۶غرفه در حال حاضر مشغول عرضه ماهی قرمز و تزئینات سفره
هفتسین در سطح شهر هستند گفت :تمام مسائل ترافیکی و بهداشتی در راهاندازی این
غرفه ها در سطح شهر مد نظر قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم با
اشاره به نحوه مکان یابی در مناطق شهر بیان کرد ۶ :غرفه در منطقه یک ،دو غرفه در
منطقه دو ،سه غرفه در منطقه سه ،هفت غرفه در منطقه چهار ،دو غرفه در منطقه پنج،
دو غرفه در منطقه  ،۶دو غرفه در منطقه هفت و دو غرفه هم در منطقه هشت جانمایی و
راهاندازی شده است.
معاون حملو نقل و ترافیک شهرداری قم:

 ۳۰هزار بلیط کارت اتوبوس در قم توزیع می شود

معاون حملو نقل و ترافیک شهرداری قم از تهیه و توزیع  ۳۰هزار قطعه بلیط کارت
اتوبوس در قم خبر داد.
عباس ذاکریان اظهار داشت :با تالشهای صورت گرفته مشکل کارت بلیط اتوبوس رفع
شده و  ۳۰هزار کارت در سطح شهر توزیع میشود.وی خاطرنشان کرد :پنج هزار کارت
بلیط طی هفته گذشته در سطح شهر توزیعشده و مابقی کارتها نیز طی روزهای آینده
توزیع شده و این مشکل در شهر رفع خواهد شد.

نوروز ،آیین پر رمز و راز کهن

نوروز سه هزارساله پس از گذر از فراز و فرودهای
بسیار همچنان در فرهنگ ایرانیان می درخشد،
این آیین اسرار آمیز عالوه بر درونمایه سراسر نشاط
و سرزندگی ،دربردارنده پیام ها و کارکردهای بسیار
است.
مورخان آغاز پیدایش جشن نوروز این کهنسال
ترین رسم باستانی را به جمشید ،چهارمین پادشاه
گ نگار ه های
پیشدادی ایران نسبت دادهاند ،سن 
ن دهنده آیین
باقیمانده از دوران هخامنشی نشا 
نوروز در تختجمشید است.
این آثار نمایشی از تقدیم هدایا از جانب اقوام و
ملل تابع هخامنشیان به حضور پادشاه است ،در
این زمان حکایت های مختلفی در فلسفه نوروز آمده
است ،برخی محققان بر این باورند جمشید به فرمان
اهورامزد به جنگ با اهریمن پرداخت و از آنجا که
پس از نابودی او بار دیگر شادمانی و برکت به زندگی
مردم برگشت و هر درختی که خشک شده بود سبز
شد مردم آن روز را 'نوروز' یا 'روز نوین' خواندند پس
از آن این رسم برای ایرانیان جاودانه شد .برخی
ی کرد ،هنگامی که
گفتند جمشید در جهان سیر م 
به آذربایجان رسید ،با تاج و تخت بر بلندای نقطهای
در مشرق جای گرفت و پس از آنکه روشنایی آن تاج
و تخت در هنگام طلوع خورشید مردمان را خیره کرد
و آن روز را روز نو خواندند و جشن گرفتند .گروهی
دیگر معتقدند خداوند در اولین روز از ماه فروردین
کار خلقت انسان و سایر مخلوقات را به پایان رساند
و انسان برای سپاسگزاری و قدردانی از خداوند به
نیایش و شادمانی پرداخت ،همچنین برخی نزول
فروهرهای درگذشتگان به زمین در روز اول فروردین
را مترادف با نوروز دانستهاند.
فروهرهای درگذشتگان پاک بر اساس کتاب اوستا،
در اول فروردین(ماهی که متعلق به فروهران) برای
ی آیند و با دیدن
احوالپرسی از اقوام خود به زمین م 
مسرت و شادمانی بازماندگان از اهورامزدا برای آنان
طلب خیر و رحمت میکنند.
بازماندگان پیش از آمدن فروهرها به نظافت و خانه
تکانی منزل پرداخته و آماده پذیرایی از آنان میشوند.
اسناد تاریخی حاکی از آن است در دوران ساسانی،
ی کردند و روز
عید نوروز را بین  6تا  30روز برگزار م 
ششم فروردین یا نوروز بزرگ را 'خرداد روز' مینامیدند.
پادشاهان ساسانی نیز در دربارهای خود آیینهای
ی کردند ،شاه در پنج
نوروز را با شکو ه خاصی برگزار م 
روز اول یا 'نوروز عامه' به رفع حاجتهای مردم می
پرداخت ،سپس 'نوروز خاصه' یا نوروز بزرگ را که از
روز ششم فروردین آغاز میشد به خود و نزدیکانش
اختصاص می داد.
نوروز که سمبل عظمت و شکوه ایرانیان شناخته
شده بود حاال به گفته مورخان در سراسر دوران
اسالمی ،حتی در زمان خلفایی که اعتنایی به این
آیین ها نداشتند ،برپا می شد .از سوی دیگر آگاهی
ن هدیه دادن به
فرمانروایان اموی و عباسی از آیی 
حاکمان ،گرایش فرمانروایان عرب به برگزاری نوروز
را به دنبال داشت و سرانجام کاهش قدرت و نفوذ
عربها بر دولتهای ایرانی ،ایجاد حکومتهای
مستقل مانند صفاریان و سامانیان همچنین تعلق
خاطر پادشاهان ایرانینژاد به اجرای سنت های
ایرانی ،نوروز و جشن های مرتبط با آن را احیا کرد
تا اینکه با روی کار آمدن حکومت صفوی و رسمیت
یافتن مذهب تشیع ،برخی از آداب اسالمی با
آیینهای نوروزی درآمیخت و تالش عالمان شیعه در
جمعآوری احادیث و روایات اهل بیت (ع) در رابطه با
نوروز ،بر رونق بیشتر این جشن افزود.
*نوروز ،چکیده خرده فرهنگ ها
آئین های نوروزی در این تحول طبیعی ،به گفته
'علی بلوکباشی' جدا و متفاوت از یکدیگر در سه
مرحلۀ زمانی نمود می یابند ،وی در کتاب خود با
عنوان 'نوروز :جشن نوزایی آفرینش' نقل کرده است:
نخستین مرحله ،در روزهای پایانی سال که دورۀ
وداع با سال کهنه و استقبال از سال نو و آمادگی برای
گام نهادن به یک دورۀ زمانی تازه است ،این دوره با
خیزش جمعی مردم در آئین های پلشت زدایی و
پاک سازی فضای زیست و راندن و نابود کردن دیوان
واهریمنانی که در سیاهی ها و آلودگی های محیط
زندگی النه کرده اند ،همراه است.
کنش های مردم در آیین پاک سازی و وداع نمادین
با سال کهنه و سیاهی ها و آلودگی های آن با 'خانه
َ
تکانی'،گندزدایی،معطرکردنفضایخانه،تطهیرو
نو کردن جامه و اسباب واشیای زندگی  ،آتش افروزی
و آتش بازی ،تجلی می یابند.
وی ادامه می دهد :دومین مرحله ،دورۀ  12روزه
آغازسال نو در فروردین است که از زمان تحویل سال
آغاز می شود که یک دورۀ انتقالی میان سال کهنه و
سال نواست ،اوقات مردم بیشتر در جمع خانواده و با
خویشان و دیدار با یکدیگر می گذرد ،گستردن 'خوان
نوروزی' ،آب بازی و آب پاشی به یکدیگر ،رفتن به خانه
های خویشاوندان و آشنایان و دید و بازدید یکدیگر،
نوروزانه یا عیدانه و عیدی دادن ،و بازی هایی ویژه
مانندتخممرغبازیپسرانومردان،ازچشمگیرترین
کنش های آیینی این دوره انتقالی هستند.
سومین مرحله به گفته این نویسنده ،روز سیزده
فروردین ،روز پایان دوره آستانه ای دوازده روزه و بیرون
آمدن از آن و آماده شدن در بازپیوستن به زندگی نوین
نظم و سامان یافته است.
در این روز نظم و قرارهای زندگی اجتماعی و
الگوهای رفتاری معمول وعادی مردم برهم می
خورد و آشوب و آشفتگی هایی فضای زندگی را می
آکند ،بازنمای برجستۀ روز ' سیزده به در' ،بازگشت و
باز پیوستن انسان به طبیعت وجوهره طبیعی خود
است ،مردم در این روز خانه ها را رها می کنند و به
طور دسته جمعی به در و دشت می روند و تمام روز
را در باغ و بوستان ،و در کنار سبزه و آب روان و چشمه
سارهامیگذرانند.
از مهم ترین شاخصه های رفتارهای نمادین مردم
در این روز ،درآب افکندن سبزه های رویانده نوروزی،
دم بخت ،خوردن آش
گره زدن سبزه به دست دختران ِ

رشته و باقال پلوی پخته شده در دشت و صحرا ،پای
کوبی و نوشکامی و سرگرم شدن با بازی ها و نمایش
هایی مانند تاب خوردن دختران و زنان ،کشتی
پهلوانی ،جنگ ورزا و اسب دوانی و بازی های برد و
باختیهستند.
در بخش دیگری از این کتاب آمده است :هر یک از
عناصر شکل دهندۀ آیین های نوروزی به گونه ای در
فرهنگی زندگی مردم و هویت بخشی به آنان
ساختار
ِ
نقش داشته اند ،البته نقش و اثر گذاری آنها در جامعه
ها و پاره فرهنگ های گوناگون و در مقاطع تاریخی
مختلف متفاوت بوده است ،در میان این آیین ها،
مناسکپاکسازیوتطهیربههنگاماستقبالازسال
نو ،گستردن خوان نوروزی و جمع شدن افراد خانواده
به دور آن در هنگام سال تحویل ،دید و بازدیدها ،به
در و دشت رفتن و به طبیعت پیوستن مردم در سیزده
نوروز و گذراندن یک روز با شادی و شادکامی در
طبیعت ،از برجسته ترین رفتارهای این مجموعه از
آیین ها درهویت سازی فرهنگی و ایجاد پیوندهای
همبستگی و یگانگی در میان افراد خانواده و جامعه و
زمینهسازیکزندگیسالموپرنشاطبرایافرادجامعه
بوده و هنوز هم هستند.
این نویسنده در بخش دیگری از کتاب خود آورده
نمادین مربوط به جشن
است :درمیان رفتارهای
ِ
نوروز گستردن 'خوان نوروزی' بیش از همه نقش
کلیدی و محوری ایفا می کند که می توان دو نقش
و کارکرد مهم و اساسی تصور کرد .یکی نقش روان
اجتماعی که با باورمندی به فرود آمدن روان ایزدان
و درگذشتگان به ضیافت نوروزی ،و نشستن آنها
بر سر خوان با صاحبان سفره و تبرک کردن و برکت
بخشیدن به سفره خانواده تحقق می یابد.
کارکرد دیگر ،کارکرد اجتماعی آن در گردآوردن
اعضای خانواده به دورهم و بر سریک سفره است،
َ
ایرانیان هرجا که باشند ،در سفر یا َحضر ،و در راه دور
یا نزدیک به هر طریقی که بتوانند پیش از تحویل سال
به خانه هایشان باز می گردند و با پدر و مادر و همسر و
فرزند و خواهر و برادر و افراد دیگر خانواده بر سر سفرۀ
نوروزی می نشینند و تحویل سال نو را با هم جشن
میگیرند.
بنابر باورهای عامه ،اگر کسی در سر سال تحویل
درخانه و بر سر سفره نوروزی حضور نداشته باشد ،تا
آخر سال از خانه و خانواده دور و آواره ،و از یاری خدا
َ
و ف َر َورها و دعای خیر روان درگذشتگان محروم خواهد
بود.
* ظهور تسامح و تساهل
کارشناس میراث فرهنگی در این خصوص معتقد
است نوروز بهترین نشانه هویت ایرانی است.
محیط طباطبایی در گفت و گو با ایرنا افزود:
همزیستی افراد با زبان  ،گویش و نژاد های مختلف
درکنار همدیگر یکی از جلوه های هویت ایرانی است
است که در نوروز به بهترین شکل انعکاس می یابد.
وی اظهارداشت  :تسامح و تساهل ایرانیان را در
هیچپدیدهفرهنگیدیگریهمچوننوروزنمیبینیم.
وی تصریح کرد  :سفره نوروز نیز نشان از این ویژگی
دارد زیرا که تکاثر آیین ها در نوروز باعث شده هر
قومیتی طبق سنت ها و برداشت های خود از نوروز
چیزی به این سفره اضافه کند .وی با بیان اینکه
سفره نوروز به همه ایرانیان اعم از مسلمان ،مسیحی،
زرتشتی  ،کرد  ،لر ،ترک وغیره متعلق است ،افزود:
گستره این سفره به پهنه جهانی است که همگان در
اطراف آن از ظرفیت باالیی برای صلح و با هم زیستن
بهرهمیگیرند.
* بازخوانش یک تمدن
یک پژوهشگر علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به
ایرنا گفت :نوروز بازخوانش یک تمدن از عهد اسطوره
ای تا دوران معاصر است حسینعلی قبادی افزود :
نوروز دعوت انسان برای بازگشت به خویشتن  ،درک
همزاد پندارانه انسان با عالم پیرامون و دعوت به
فطرتاست.
به گفته وی توانمندی تمدن سازان ایران خلق نوروز
را به دنبال داشت .وی در پاسخ به این پرسش که چرا
نوروزباوجود این دگرگونیها پایدار ماندهوبه دست ما
رسیده است اظهارداشت :اگر بپذیریم که علت های
پایدارییکپدیدهبایدریشهدرجنسعواملیداشته
باشد که آن را به وجود آورده اند درمی یابیم که تمدن
ایرانی توانست توانمند باقی بماند چرا که نوروز باقی
مانده است  .او نوروز را یکی از بزرگترین شاخص های
تمدن ایران دانست و اظهارداشت :انتخاب روز اول
فروردینبراینوروزنشانهسلیقهوفرهیختگیایرانیان
است که با اعتدال گرایی آنها گره خورده است .وی
'ظرفیت های انسانی نوروز ،گسترش عواطف و
سرمایه سازی در حوزه تبادل عاطفه انسانی'' ،کارکرد
تربیتی اخالقی نوروز'' ،جهانی سازی ایران و انتقال
عظمت ' '،جنبه جهان شمولی فرهنگ ایرانی به
دیگران'را از کارکردهای نوروز دانست.
قبادی 'اصالت قوم ایرانی' ' ،نشان یکپارچگی و
وحدت بخشی هویت ایرانی''،قدرت انتخاب تمدنی
' ' ،نشان دهنده تلفیق عناصر نوروز در فرهنگ ایرانی
اسالمی '' ،ظرفیت معنوی نوروز' '،کارکرد اجتماعی '
و 'مظهریت سالمت افزایی ' را به عنوان سایر کارکرد
های نوروز نام برد.
*نوروز،انسجاماجتماعی
کارشناس ارشد جامعه شناسی اظهارداشت:
آغاز تکاپوی دسته جمعی از چند روز مانده به نوروز
و تقسیم کارها ،تالش برای نو شدن ،خرید های
گروهی ،دید و بازدیدها ،اهتمام به دور هم بودن،
سرزدن به خانواده های داغدار ،عیدی دادن،
مسافرت و تالش برای از بین بردن کدورت ها در
نهایت همبستگی اجتماعی را تقویت می کند .پریا
صالح نژاد افزود :یکی از مهم ترین کارکردهای نوروز
نشاط افزایی فردی و اجتماعی است و اهمیت این
مساله هنگامی که جامعه افسرده مدام در رکود به سر
می برد دو چندان می شود .این جامعه شناس اضافه
کرد :کارایی فردی و جمعی در جامعه ای که تحرک
و نشاط در آن به اندازه کافی ایجاد می شود باالتر
خواهد بود و نوروز انعکاس این حقیقت است.

به گفته وی نوروز به عنوان جشن مشترک اقوام
مختلف ایران ،در بر دارنده مفاهیم مهمی مانند
وحدت و همدلی است.
* تحرک اقتصادی نوروز
کارشناس مطالعات فرهنگی معتقد است نوروز از
دیرباز تا زمان حاضر حتی در سخت ترین تنگناهای
مالی ،مظهر جوشش و تحرک اقتصادی بوده است.
امیر صمدی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه کارکرد
اقتصادی نوروز را می توان از  2منظر تحلیل کرد،
افزود :نوروز و فرصت گردشگری و مسافرت در آن
بستر قدرتمندی ایجاد کرده است که توسعه مشاغل
موقتی و تمرکز روی صنعت توریسم را به دنبال داشته
است.
وی افزود :اقبال عموم مردم برای خرید اقالم مرتبط
بااینآیینهمچنینتولیدوپیدایشکاالهایجدیدو
متنوع نوعی چرخه اقتصادی موقت را در این ایام رقم
می زند .به گفته وی گرچه امروزه مشکالت اقتصادی
و گرانی بر روی این کارکرد اثر مستقیم گذاشته است،
اما نوروز همچنان از ظرفیت باالیی برای خلق ایده
های اقتصادی و کسب سود برخوردار است.
*آیینی فراتر از مرزها
بهعقیدهپژوهشگراننوروزعالوهبرایراندربسیاری
از کشورها نیز جشن گرفته می شود.جغرافیای نوروز
دربردارنده کشورهایی همچون بالکان ،قزاقستان،
تاتارستان،سودان،قفقاز،هند،پاکستان،بنگالدش،
نپالوغیرهمیشود.همچنینکشورهاییمانندمصر
و چین ،جشن هایی مشابه مراسم نوروز دارند.
این آیین باستانی در میان اقوام گوناگون با وجود
تشابه ،در بعضی از سنت ها با هم تفاوت دارد .برای
نمونه در افغانستان روز نخست نوروز ،سفره هفت
میوه می چینند ،اما در ایران ،سفره هفت سین می
اندازند .در این دو کشور که تقویم هجری خورشیدی
به کار برده می شود ،نوروز ،روز آغاز سال نو به شمار
می رود ،اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز ،تقویم
میالدی متداول است ،نوروز به عنوان آغاز فصل بهار
جشن گرفته می شود اما روز آغاز سال نیست.
مردمان ازبکستان در این میان به منظور برگزاری
نوروز از دو تا سه ماه پیش فعالیت های خود را در
این زمینه آغاز می کنند .جشن نوروز در هند همان
'جشن هولی' به شمار می رود که به مدت  50روز
در فصل بهار برپا می شود .مردم چین بر پایه آیین
های کهن در زمان شب عید نوروز ،کاغذهای سرخ
رنگی را به شیشه ها و چارچوب پنجره ها نصب می
کردند ،آنها اعتقاد داشتند ،این کاغذها می تواند روح
شیطان را از خانواده یشان دور کند ،اینک این سنت
با اندکی تغییر همچنان برپا می شود .نوروز در ترکیه تا
نخستین سال های تشکیل جمهوری در این کشور
برگزار می شد اما به مرور این مراسم اهمیت پیشین
خود را از دست داد و تنها در منطقه های کردنشین و
بخشی از نواحی شمال ،برگزار می شد تا آن که دولت
ترکیه در این سال ها برگزاری این عید را به صورت
رسمی اعالم کرد.
بسیاری از مردم پاکستان نیز مراسم نوروز را برگزار
می کنند ،بیشتر پاکستانی ها نوروز را 'عالم افروز' می
نامند که حکایت از عالقه مندی مردم این کشور به
این آیین دارد.عید باستانی نوروز در میان روس ها از
اهمیت بسزایی برخوردار است و آنان این آیین را به
عنوان عید آغاز بهار و شکوفایی دگربار طبیعت ارج
مینهند.
اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻی ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز در میان کشورهای
گوناگون جهان سبب شد تا مجمع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را در ﭼﻬﺎرم
اﺳﻔﻨﺪ  1388ﻫﺠﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  23ﻓﻮرﯾﻪ
 2010ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼم کند و ﻣﻨﺸﺎء
اﯾﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ بشناسد و در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
برﺳﺎﻧﺪ.
پس از این امر ،هر ساله همایشی با نام جشن
جهانی نوروز با شرکت سران کشورهایی که این آیین
بزرگ را پاس می دارند ،برگزار می شود .هفتم فروردین
 1389خورشیدی نخستین دوره این همایش در
تهران برگزار شد و این شهر عنوان «دبیرخانه نوروز» را
به خود اختصاص داد .هر ساله یکی از این کشورها،
میزبانی این جشن را بر عهده می گیرند.
*نوروز ،سپری در برابر تهاجم فرهنگی
استاد تاریخ با اشاره به تشابه های فرهنگی ایران
با کشورهای اطراف منطقه ،بیان داشت :برگزاری
سنت نوروز به عنوان یک مراسم فرهنگی در ایران
با دیگر کشور های منطقه به ویژه کشورهای آسیای
مرکزی تفاوت دارد ،در کشورمان ،نوروز بیشتر جنبه
تعطیالت به خود گرفته است؛ هر چند نباید از نظر
دور داشت که مراسمی همچون سفره هفت سین،
دید و بازدید و دیگر مراسم نیز انجام می شود ،به
همین دلیل مراسم نوروز تا میزانی از آیین پارسی
ایرانیفاصلهاندکیگرفتهاست،بایدگفتنوروزآداب
و رسم و رسومی دارد که با به جای آوردن آن نتیجه
های مثبت در فرد و اجتماع ایجاد می کند.
حسن شجاعی مهر افزود :در کشورهایی مانند
تاجیکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان که با ایران
مناسبات فرهنگی دارند ،نوروز با تغییر آنچنانی روبرو
نشده است و مراسمی که در هنگام نوروز در این
کشورهابرگزارمیشود،بیشترشبیهنوروزایرانباستان
و نخستین سده های ورود اسالم به کشور است.
وی خاطر نشان کرد :در کشورهای دیگر نوروز با
تعطیلیهمراهنیست؛بلکهنگاهآنهابهنوروزبهعنوان
یک فستیوال یا جشنواره بزرگ فرهنگی است که
مردم در یک یا دو روز از نوروز در میدان شهر یا اطراف
شهر و روستای خود جمع می شوند و هر فردی به
اندازه توان خود و هر آنچه که در بضاعت دارد ،با خود
خوراکی به آنجا می آورد و تمامی مردم از غذاهای هم
استفاده می کنند ،زیرا اعتقاد آنها بر این است که هر
چیزی که در این جشنواره میان مردم تقسیم شود،
خوش یمنی و خیر و برکت به همراه می آورد .به گفته
وی سنت هایی که در عید در کشورهای اطراف برگزار
می شود ،شکل گیری ارتباط های اجتماعی میان
افراد جامعه را به همراه می آورد .این استاد دانشگاه
افزود :در کشورهای اطراف عیدی دادن حالتی
نمادین و بیشتر جنبه معنوی دارد تا آن که به مقدار
عیدی و جنبه مادی آن توجه شود ،آنچه در این زمینه
از اهمیت برخوردار استُ ،بعد خیر و برکت این مقوله
در زندگی به شمار می رود .شجاعی مهر در ارتباط با
حمایت هایی که از نوروز در دیگر کشورها می شود،
بیان داشت :نوروز به صورت یک جشنواره ملی-
دولتی درآمده است زیرا دولت ها برای این آیین،
هویتی خاص قائل هستند ،به همین علت این سنت
برای آنها جنبه هویتی پیدا کرده است.
وی تصریح کرد :از آنجا که در ایران از احیای فرهنگ
اسالمی -ایرانی سخن گفته می شود و کشور در برابر
تهاجم فرهنگی قرار داد ،بایستی نوروز به شکل ویژه
ای برپا شود و مسئوالن مربوطه در برگزاری هر چه
باشکوه تر آن بکوشند ،انتظار می رود که شبکه های
اجتماعی که اینک نقش مهمی در آگاهی رسانی به
افراد جامعه دارند ،به بررسی ماهیت و فلسفه نوروز در
جامعهبپردازندودراینامربهآگاهیبخشیبپردازند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم :

300طرح اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی قم
اجرا می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم گفت :بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) برای سال آینده 11هزار طرح اقتصاد مقاومتی را در روستاهای کشور پیش بینی
کرده که  300طرح آن برای قم بویژه روستای قمرود از توابع بخش مرکزی می باشد.
محمود نوربخش عصر شنبه در نهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاالر
امام جواد (ع) استانداری اظهار داشت :فارغ از وظایف معمول دستگاه های اجرایی برنامه
ریزی برای اجرای طرح های عمرانی در راستای ضوابط و سیاست گذاری های اقتصاد
مقاومتی ،مورد اهتمام جدی استان است .طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در
سال  ،1395قم دارای  127روستا با جمعیت باالی  20خانوار است ،جمعیت ساکن
مناطق روستایی این استان بیش از  55هزار و  865تن است که در قالب  17هزار و 385
خانوار زندگی می کنند .وی افزود :ازسوی دستگاه های اجرایی استان  13طرح مختلف
اقتصاد مقاومتی در حوزه های کشاورزی ،صنعت و انرژی جهت اجرا در سال 98پیشنهاد
شده که از نظر ما سه طرح احداث طرح واحدهای لجستیک حمل و نقل کاال ،احداث
کمربندی آزاد راه قم  -سلفچگان  -راهجرد و همچنین احداث راه دسترسی به دریاچه
نمکبهعنوانطرحهایپیشرواقتصادمقاومتینسبتبهسایرطرحهاازاولویتبیشتری
برخوردار هستند ،و بقیه به دلیل متناسب نبودن با سیاست های اقتصاد مقاومتی باید به
صورت عادی دنبال شود .نوربخش  ،بهینه سازی مصرف آب سامانه های نوین آبیاری و
لوله گذاری ،توسعه گلخانه ها و گیاهان دارویی و سامان دهی کشتارگاه های استان را از
جمله طرح های پیشنهادی در حوزه کشاورزی دانست و بیان کرد :اجرای عملیات کشف
و بهره برداری از معادن ،تکمیل عملیات اکتشاف معدن طال در روستاهای زواریون بخش
سلفچگان و همچنین واگذاری حق بهره برداری از مناطق اکتشافی و معدنی استان نیز از
جمله محرک های اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت است .وی اضافه کرد :توسعه ظرفیت
نیروگاهی و سرمایه گذاری و احداث نیروگاه های خورشیدی و سیکل ترکیبی نیز از طرح
های ارائه شده در حوزه برق و انرژی به شمار می آید .نوربخش گفت :در سال های  95تا
 97در مجموع 123طرح اقتصاد مقاومتی تعریف شده که 27طرح آن با توجه به سیاست
ها و منابع اعتباری تکمیل و به بهره برداری رسیده است .معاون عمرانی استانداری قم نیز
در این جلسه با تاکید بر ظرفیت های گردشگری قم یادآور شد :هشت سال قبل یک ردیف
اعتباری با همین عنوان برای استان در نظر گرفته شد ،که احداث میدان بزرگ امام (ره)
محصول آن است .محسن بهشتی گفت :برای اختصاص این ردیف اعتباری در سال 99
باید از هم اکنون زمینه سازی ،و آن را در اولویت ستاد اقتصاد مقاومتی بگنجانی م تا امکان
دفاع از آن را داشته باشیم .وی همچنین تخصیص پساب مورد نیاز استان را نیز از جمله
اهم پیگیری ها و فعالیت ها در حوزه اقتصاد مقاومتی دانست و افزود :با توجه به محدودیت
های آبی ،ساالنه  8.5میلیون متر مکعب پساب تخصیص داده شده به قم توزیع شد و در
حال حاضر نیز با توجه به پایدار بودن پساب ،امکان گرفتن سهمیه 20میلیون متر مکعب
در سال نیز وجود دارد ،تا زیرساخت بسیاری از طرح های اقتصاد مقاومتی را تامین کنیم.
معاون استاندار قم همچنین گفت :در حالی که زیرساخت های خوبی در دام شهر قم
وجود دارد ،ولی استفاده از این ظرفیت برای حل معضل کمبود گوشت مورد غفلت واقع
شده است .وی همچنین با اشاره به جلسه اخیر مسئوالن استان با بنیاد برکت گفت :با
توجه به سوابق قم می توانیم از ظرفیت بنیاد برکت و موسسه های وابسته به ستاد اجرایی
فرمانحضرتاماماستفادهکنیم.
فرماندارقم:

خانواده ها هیجان فرزندان خودرا در
چهارشنبه آخرسال کنترل کنند
فرماندار قم گفت :خانواده ها با کنترل و مدیریت رفتار و هیجانات فرزندان خود بهترین
عامل بازدارنده از وقوع حوادث چهارشنبه آخرسال هستند.
کرضا سیار افزود :در این روزهای پایانی سال باید با مدیریت شرایط موجود تالش کرد تا از
بروز خسارت های مالی ،جانی و روانی به کودکان و نوجوانان جلوگیری نمود.
وی با اشاره به کنترل امنیتی و اطالعاتی سطح شهر ،اضافه کرد :کمیته امنیتی و شورای
تامین مراقبت های الزم را خواهند داشت تا رفتار افراد نفوذی که قصد دارند از شور و
هیجان مردم برای بر هم زدن نظم عمومی سوءاستفاده کنند را کنترل نمایند.
وی تاکید کرد :با حضور عوامل نیروی انتظامی و پایگاه های بسیج چهارشنبه پایان سال
را همانند سال های قبل تحت کنترل خواهیم داشت و در این راستا نیروهای آتش نشانی و
اورژانس در صحنه حاضر هستند .سیار ادامه داد :رسانه ها نیز باید با اطالع رسانی صحیح
نسبت به خطرات استفاده از وسایل آتش زا خانواده ها را آگاه نمایند و طریقه کنترل
احساسات جوانان را آموزش دهند .وی ابراز امیدواری کرد :با کنترل هایی که صورت
خواهد گرفت ،انشاء الله شاهد اقداماتی که منجر به دستگیری و برخورد شود ،نباشیم و
وقایع ناگواری رخ ندهد .در حوادث چهارشنبه آخر سال  19 ،96تن در قم مصدوم شدند
که 16تن از آنان به صورت سرپایی مداوا و سه تن نیز در بیمارستان بستری شدند .در سال
 95نیز 77 ،تن شامل  63مرد و  14زن مصدوم که  33تن در محل حادثه درمان و  44تن
بهمراکزبیمارستانیمنتقلشدند.
مدیرکل دامپزشکی استان قم خبرداد

اجرای طرح نوروزی نظارت بر فرآورده های
دام و طیور در قم
مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت :طرح نوروزی نظارت بر تولید ،توزیع و عرضه فرآورده
های خام دام و طیور که از روز  25اسفندماه در این استان آغاز شده است ،تا  16فروردین
ماه سال  98ادامه دارد.
مهدی رفیعی محمدی افزود :در این طرح بیش از 165کارشناس بهداشتی و دامپزشک
در قالب  30اکیپ نظارتی و  66تیم عملیاتی بر عرضه فرآورده های خام دامی و طیور در
مراکزی از جمله رستوران ها ،تاالرها ،مراکز تهیه غذا و واحدهای فروش گوشت و مرغ
نظارت دارند .وی اضافه کرد :اداره کل دامپزشکی عالوه بر این فعالیت ها ،گشت های
نظارتی مشترکی نیز با اداره کل تعزیرات حکومتی ،سازمان صمت و اصناف بر مراکز تولید،
توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی اجرا می نماید .به گفته رفیعی ،در این مدت کشتارگاه
های دام و طیور زیر نظر دامپزشکان می باشد تا گوشت سالم در سطح شهر عرضه شود و
کمبودی در این زمینه به وجود نیاید .وی بیان کرد :تیم قرنطینه دامپزشکی نیز به صورت
شبانه روزی ،آمد و شد خودروهای حمل دام و فرآورده های خام دامی را در سطح شهر
کنترلمیکند .رفیعیخاطرنشانکرد:مراکزدامپزشکیکهبهداروخانهها،مراکزدرمانی
داموطیور،مایهکوبی،فروشواکسنوآزمایشگاههایبخشخصوصیخدماتمیدهد،
شیف بندی شده تا در تامین دارو و واکسن با مشکلی مواجه نشوند .مدیرکل دامپزشکی
قم تاکید کرد :نظارت بیشتر و جدی تری روی رستوران ،هتل ها و مراکز توزیع و عرضه
گوشت قرمز و مرغ که در مسیر زائران و مسافران قرار گرفته ،اعمال خواهد شد .وی با تاکید
بر تهیه فرآورده های خام دامی از مراکز مجاز ،از شهروندان درخواست کرد :در صورت
مشاهده هر گونه تخلف و رعایت نکردن مسائل بهداشتی مراتب را به شماره های  1512و
 02536123456اطالع دهند.
معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی:

 42دستگاه آمبوالنس درطرح نوروزی
اورژانس قم فعال است

معاون فنی و عملیات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی قم گفت :یک فروند
بالگرد 42 ،دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس درطرح نوروزی  98فعال
می باشد و به مصدومان حوادث داخل شهری و محورها امدادرسانی خواهد نمود.
مهدی فراهانی افزود :طرح نوروزی اورژانس از روز گذشته آغاز شده و تا  17فروردین ماه
ادامه دارد .وی با اشاره به آماده باش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اضافه
کرد :اورژانس قم با  350نیروی عملیاتی ،ستادی و مدیریتی به صورت تمام وقت در
خدمت زائران و مسافران است .وی با بیان اینکه دراجرای این طرح 10دستگاه موتورالنس
نیز مشارکت دارد ،گفت :عالوه بر  42دستگاه آمبوالنس آماده ماموریت 10 ،دستگاه
آمبوالنس نیز به صورت پشتیبان آماده خدمات رسانی هستند .به گفته فراهانی10،
دستگاه موتورالنس نیز دراختیار اورژانس قرار دارد که به تناسب نیاز و در ترافیک سطح
شهر به کار گرفته خواهد شد .وی افزود :سه ایستگاه سالمت درمحورهای قم-تهران ،قم-
کاشان و عوارضی قم -تهران که شلوغ ترین محورها می باشد و مسافران عبوری سالهای
گذشته بیشترین مراجعه را به ایستگاه های سالمت داشته اند ،ایجاد شده است .وی
ادامه داد :در ایستگاه های سالمت خدمات درمانی سرپایی از جمله سنجش فشار خون
و قند خون ارائه می شود و با این طرح ورود افراد برای کار درمانی سرپایی جلوگیری می
شود تا ظرفیت بیمارستان ها برای موارد اورژانسی تر اختصاص یابد .معاون اورژانس قم
خاطرنشان کرد :با توجه به پیش بینی افزایش حجم زائران در زمان سال تحویل در حرم
حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران ،اورژانس با تمام ظرفیت آماده خدمات رسانی به
بیماران و مصدومان احتمالی است .در حال حاضر  20پایگاه شهری 18 ،پایگاه جاده ای
و یک پایگاه هوایی در استان قم فعال می باشد.
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نکتـه

سال ،98سالی متفاوت برای ما ایرانی ها است

ترسیمرهبریازنقشهراهپیشرویکشور

سال ،1398سالی متفاوت برای ما ایرانی ها است؛ سالی که ادامه مسیر 40سالهدر آن
نیازمندترسیمنقشهراهیجامعبرایعبورازچالشهااست؛رهبریچارچوبومحورهای
اصلی این نقشه راه را ترسیم کرده اند .سال  97در حالی روزهای پایانی خود را سپری
می کند که پرونده بسیاری از مسائل سیاسی هنوز باز است و گویا به این زودی ها بنای
بستهشدنندارد؛مسائلیکهبالتکلیفیوسردرگمیدرنحوهمواجههباآنها،چالشهایی
ساخته که زمان و انرژی بسیاری را برای برطرف شدن می طلبد .حال آنکه تصمیم گیری
سریع،قاطعانهومصلحتجویانهنهادهایمرتبطدرخصوصاینمسائلمیتوانستمنافع
مسلمکشورمانراپیشترازاینتامینکند.اختالفنظرهایموجوددرموردمسایلیچون
سیاستگذاریهایفرهنگی،نوعوشیوهمواجههبافضایمجازی،چگونگیحضورایراندر
کنوانسیونهاومجامعبینالمللیونیزتصمیمگیریهایمربوطبهسیاستخارجیدر
منطقهوجهان،سرنوشتلوایحمرتبطبا،FATFحلوفصلچالشهایاقتصادی،نحوه
مدیریت بازار ارز ودر نهایت عبور موفق و کم هزینه از تحریم های ضدایرانی ،بهره گیری از
فرصتهایموجوددرراستایمنافعملیکشورمانراپرچالشکردهاست.ضرورتعبوراز
تنگناهایپیشرووبهرهگیریازفرصتهایموجوددرسالجدید،موجبشدرهبریدر
دیدارروزپنجشنبه(23اسفند)بااعضایمجلسخبرگانرهبری،اصولوچارچوبگفتمان
ونقشهراهیتازهراترسیمکنندکهبایددرسالجدیدبرایمواجههباموانعوموقعیتهای
چالش زا طراحی و به کار گرفته شود.
*درکمشترکازچالشها؛مهمترینگامعبورازمشکالت
ایجاد وضعیت تعلیقدر مسایل مهم کشور را می تواندر تفاوت رویکرد ،اختالف نظر
و شیوه کنشگری متفاوت تصمیم سازانداخلی و منابع متکثر قدرتدر ایران ریشه یابی
کرد .نبود نگاه جامع به فرصت ها و تهدیدها ،رویکردهای جناحی و سیاسی به مسایل،
بیتوجهیبهتجربیاتگذشته،عدمشناختواقعیتهایکشور،درکوتفسیرمتفاوت
از قوانین و  ...از جمله دالیلی است که مانع از اجماع گروه ها و نهادهای داخلی در مورد
مواجهه با مسایل مهم در حوزه های مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...می شود.
سال،98سالیمتفاوتبرایماایرانیهااست؛سالیمتفاوتازنظراقتصادی،سیاسی
و فرهنگی که از نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران عبور به سالمت از آن نیازمند
تجهیز نهادهای قدرت و جامعه با ابزارهایی چون فهم مشترک از چالش ها ،اجماع و
وحدتدرموردراهکارهایغلبهبرآنهااست.جنگاقتصادیتمامعیاریعلیهکشورمان
از سوی آمریکا در جریان است؛ جنگی که اهدافی فراتر از شکست اقتصادی کشور را
برنامه ریزی کرده است.در چنین شرایطی تنها راهکار عقالیی بهره گیری از همه فرصت
ها و اجتناب از تهدیدها علیه کشور است .عدم تصمیم گیریدر مورد مسایل مهم کشور
و تعلیق بسیاری از روندهادر این شرایط ،به فرصت سوزی می ماند کهدر کنار فشارهای
داخلی ،منافع ملی را بیش از پیشدچار آسیب می کند .ایجاد یک گفتمان و فهم عمیق
در مورد نوع و چگونگی مواجهه کشور و افراد موثر با چالش ها ،به حتم مهمترین گام در
عبورموفقازمشکالتکنونیاست؛مسالهایکهموردتوجهعالیترینمسوولنظامقرار
گرفت و شخص رهبری اصول و چارچوب های کلی آن را مشخص کرد.
* نقشه راهی جامع برای عبور موفق از چالش ها
شاید بتوان یکی ازمهمترین فرازهای بیانات رهبریدر تصویر نقشه راه عبور از چالش
ها را در تاکید ایشان بر ضرورت تفکر و تعمق در مورد «جوان گرایی» جست .جوان
گرایی مفهومی است که بسیاری از جنبه های مورد نظر رهبریدر ترسیم نقشه راه عبور
از چالش ها را در دل خود گنجانده است؛ اصولی چون مواجهه ابتکاری با مشکالت به
جای مواجهه عکس العملی ،رویارویی امیدوارانه با چالش ها به جای برخورد مایوسانه،
مواجههفعاالنهوچارهجویانهبهجایبرخوردانفعالی،مواجههشجاعانهبهجایرودررویی
بزدالنه با مشکالت و  ...بر خالف تصور عام و سطحی ،اصل جوان گرایی بر «پیرزدایی»
داللتنمیکند.جوانگرایینوعیتفکرورویکرددرمدیریتاستکهبهجایحفظوضع
موجود ،به بهبود وضعیت در راستای کارآمدی بیشتر نظام می اندیشد .جوان گرایی به
معنی بهره گیری از ایده های مثبت و کارآمد (نه لزوما ایده های جدید) با بهره گیری
از تجربیات گذشته است .چنانکه رهبریدر بیانات خود تاکید کردند،در این راستا باید
با مشکالت و چالش ها با حزم و تدبیر برخورد کرد و از سهل اندیشی و سهل انگاری
خودداری کرد .پیامدهای نامطلوب نحوه مواجهه با فضای مجازی در یک سال گذشته ،از
ناکارآمدیرویکردهاینهادهایمرتبطحکایتدارد.رجوعگستردهمردمبهفیلترشکن
ها و آسیب های ناشی از دسترسی گریزناپذیر جوانان و نوجوانان به اینترنت بدون مرز،
یک باردیگر ضرورت های اتخاذ الگویی کارآمد برای تصمیم گیریدر موارد اینچنینی
را می نمایاند .این در حالی است که تالش برای شناخت واقعیت های میدانی و پرهیز
از شتابزدگیدر تصمیم گیری ،مانع از شکل گیری چالش هایی می شود که اکنوندر
مساله فضای مجازی با آن مواجه هستیم .نگاه جامع به تهدیدها و فرصت ها از دیگر
کلیدهایی است که رهبری برای عبور از چالش ها در اختیار تصمیم سازان کشور قرار
دادهاند.دریکسالگذشتهنگاهیکجانبهصرفبهتهدیدهایافرصتها،دوگانگیآسیب
زایی رادر بحث تصویب لوایح مرتبط با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به
 FATFایجاد کرد .فضایی دو قطبی شکل گرفت و دو طرف گاه مخالفان یکدیگر را به
همراهی بادشمنان منتسب کردند .نتیجه این شد که تصمیم گیریدر مورد الحاق به
کنوانسیونمبارزهباتامینمالیتروریسمموسومبهپالرموو CFTبهسال 98موکول شد
و به تعبیر بسیاری از کارشناسان،در این حوزه شاهد فرصت سوزیدر مجمع تشخیص
مصلحت نظام بودیم .ایندر حالی است که مرزبندی مشخص بادشمن ،احیای قانون
گرایی و حرکتدر چارچوب منافع ملی ،مواجهه مبتنی بر مدیریت و کنترل احساسات
میتواندکشورراازوضعیتبالتکلیفیدرآوردهوباترسیمالگووچارچوبیمشخصبرای
مواجهه با چالش ها ،کشور را از فرصت سوزی هایی که بیشتر به خودتحریمی می ماند
نجاتدهد .بدون شک تحقق گامدوم انقالب ،تنها با غلبه کامل بر مسایل و چالش های
داخلی و تقویت انسجم و اتحاد ملی امکان پذیر خواهد بود.
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رئیس جمهوری در اجتماع مردم استان بوشهر:

حقوق کارگران بیش از ۲۰درصد افزایش می یابد

رئیس جمهوری گفت:در بودجه سال آینده تالش کردیم که
بتوانیم برای کارمندان حدود  20درصد و برای کارگران بیش از
 20درصد افزایش حقوق قائل شویم.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در
اجتماع مردم استان بوشهر در ورزشگاه شهدای کنگان افزود :در
بودجه سال آینده برای دارندگان درآمد ثابت اعم از کارمندان
و بازنشستگان که مجموع آنها حدود پنج میلیون و 500هزار
نفر است و برای همه کارگران که 14میلیون نفر هستند ،تالش
کردیم که بتوانیم افزایش قائل باشیم.
رئیس جمهوری افزود :نمایندگان مجلس در تصویب الیحه
بودجه افزایش  20درصدی حقوق را با فرمول خاصی تصویب و
به قانون تبدیل کردند که دولت قانون مصوب را اجرا میکند؛ در
مورد میزان افزایش حقوق کارگران نیز این هفتهدر شورای عالی
کار تصمیمگیری خواهد شد.وی افزود :تورم بیش از  20درصد
بوده ولی توان ما برای حقوق بیش از این نبوده امیدوارم سال
آینده شرایطی مطلوب ایجاد شود.
رییس جمهوری همچنین گفت :مردمی کهدارایدرآمد ثابت
هستند امروز سخت ترین مشکالت را خواهند داشت و آنهایی
کهدرآمد شان متغیر است بطور طبیعی خود را با شرایط تطبیق
میدهند.
* دشمنان نخواهید توانست ملت ایران را در برابر خود
تسلیمکنند
وی ادامه داد :از ملت بزرگ ایران تشکر و سپاسگزاری می کنم
بدلیل اینکهدر سالی که توام با مشکالت و سختی های اقتصادی
بود در همه مراسم ها با شکوه انقالبی ،دینی و مذهبی ،اجتماع
شان ،مقاومت شان و حضورشان را به رخ جهانیان کشیدند.
وی یادآور شد :مردم به دشمنان اعالم کردند که ممکن است
شما سختی و مشکالتی برای ما بوجود آورید اما نخواهید توانست
ملت بزرگ ایران رادر برابر خود تسلیم کنید.
رئیس جمهوری افزود :این ملت ،ملتی شجاع و مقاومدر برابر
انواع توطئه های شما بوده و خواهد بود.
رئیس جمهوری ادامه داد :امسال مردم در مقاطعی مشکالت
داشتند و هنوز همدارند باید همه تواندولت و همه مسئوالندر
سراسر کشور به گونه ای باشد تا شب عید مردم بتوانند تا حدی
احساس راحتی کنند و از خدا بخواهیم در سال آینده شرایط
بهتریداشتهباشند.
وی گفت :به مردم قول میدهیم همه امکانات و توانایی ها که
از آن ملت ایران است برای رفع مشکالت به خدمت گرفته شود.
روحانی با اشاره به اینکه مستمریبگیران و افراد تحت پوشش
کمیته امداد نیازمندی بیشتری دارند ،تصریح کرد :در طول 3
سال ،مستمری ها را به بیش از  4برابر افزایش دادیم ولی باز می
دانیم در سختی و فشار هستند و برای سال آینده در حد توان
افزایش میدهیم.
وی گفت :با حمایت بانک ها ودولت باید شرایطی فراهم شود
تا محصوالت زراعی و صنعتی با قیمت مناسب در اختیار مردم
قرار گیرد.
* همه تالش ها را بکار گیریم تا مشکالت جوانان
برطرفشود
رئیس جمهوری افزود :مسئله سوم اشتغال جوانان است که
باید همه تالش ها را بکار گیریم تا مشکالت فراروی این قشر
برطرف شود.
وی یادآورشد :وضعیت اشتغال ما در سال  97خوب بوده ولی
شمار بیکاران بیش از سه میلیون است و باید به تالش خود در
زمینه ایجاد فرصت های شغلی جدید ادامه دهیم.
رئیس جمهوری گفت:دولت تاکنون بیش از  34هزار میلیارد
تومان برای پروژه های عمرانی در سال جاری پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه امسال تمام پروژه های بزرگ افتتاح شده
اند افزود :بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات کشور به افتتاح نهاییدر
سال  97رسید و پاالیشگاه هرمزگان با ظرفیت  14میلیون لیتر
و ستاره خلیج فارس با  36میلیون لیتردر روز که نیمی از بنزین
مورد نیاز کشور را تامین می کند افتتاح شد.
روحانی اضافه کرد :در یکی دو هفته پیش پروژه راه آهن
قزوین به رشت افتتاح و کلنگ راه آهن رشت به آستارا نیز به
زمین زده شد که این طرح خلیج فارس و دریای عمان را به
کشورهای شمالی اروپای شرقی و مرکزی متصل می کند.
وی گفت :در سفر امروز به استان بوشهر  4فاز جدید پارس
جنوبی با سرمایه گذاری  11میلیارد دالر به عنوان یکی از پروژه
های مربوط به انرژی کشوردر پارس جنوبی توسط خادمان ملت

گسترده خدادادی ،گفت :امروز از لحاظ منابع خدادادی ،در سطح
اول و در زمینه تولید در سطح چندم جهان قرار داریم و این در
حالی است که قدرت نظامی در کنار قدرت فرهنگی ،تاریخی و
تأثیرگذاریدر منطقه و جهان معنا پیدا میکند.
رئیس جمهور اظهار داشت :هنگامی که تولید نفت و گاز در
کشور افزایش پیدا میکند در حقیقت قدرت ملی ما باال رفته
است.

افتتاح می شود .
رئیس جمهوری افزود :در اواخر فروردین طرح بزرگ کشاورزی
سدی آبی با حدود  10میلیارد دالر به افتتاح می رسد که یکی
از پروژه های بزرگ برای بحث آب و محصوالت کشاورزی است.
وی اظهارداشت:درست است که امریکا  ،صهیونیسم و برخی
کشورهای مرتجع منطقه بر مردم ایران فشار وارد می کنند ولی
با این وجود رابطه ما با همسایگان روز به روز توسعه خواهد یافت.
روحانی ادامهداد:در سفر اخیر به عراق مشخص شد که روابط
ملت و دولت های این  2کشور یک رابطه نمونه و مثال زدنی در
منطقه و جهان است.
وی گفت :ساالنه  7میلیون جمعیت بین ایران و اعراق تردد
می کنند در این سفر تصمیم گرفته شد تا روادید برای مردم
رایگان شود تا مردم سفر خود را در ایام اربعین و غیر اربعین
انجامدهند.
رئیس جمهوری با اشاره به مالقاتهای خود با مراجع بزرگ
کشور عراق از جمله آیتالله سیستانی که وی را افتخار شیعیان
جهان معرفی کرد ،گفت :سفر  3روزه به عراق و توافقهایی که
با این کشور انجام شد به این معناست که رابطه ما تنها رابطه دو
دولت نیست بلکه رابطه تمام اقشار و گروهها و شخصیتهای
سیاسی ،اجتماعی و مذهبی است.
* میخواهیم رابطه صمیمی با همسایگان خود داشته
باشیم
دکتر روحانی با بیان اینکه ما میخواهیم این رابطه صمیمی
را با همه همسایگان خود داشته باشیم ،گفت :ما عالقمندیم با
همه همسایگان خود رابطه خوبی داشته باشیم ،اگر با برخی از
همسایهها هم مشکلی هست ،این مشکل از طرف آنها آغاز شده
است ما با همسایگان خود از جمله قطر ،عمان ،ترکیه ،آذربایجان،
ترکمنستان،افغانستانوپاکستانرابطهخوبیداریمومیخواهیم
با همه همسایهها وجودداشته باشد از نظر ما شیعه و سنی ،شمال
خلیج فارس یا جنوب خلیج فارس مهم نیست هدف ما باید
توسعه و پیشرفت همه منطقه باشد.
وی ادامه داد :احداث و توسعه جاده ها در راستای توسعه
گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی از اولویت های
دولت در استان بوشهر است و در این زمینه بومگردی ها نیز باید
توسعهیاید.
روحانی با اشاره به وجود  25مرکز بومگردی در استان بوشهر
اظهارداشت :جذب گردشگر می تواند شتاب توسعه ای را در این
استانبیشترکند.
وی گفت :در زمینه کشاورزی باید سامانه های نوین آبیاری و
کشت گلخانه ای توسعه داده شود و در این زمینه در سفر امروز
ده ها طرح کشت گلخانه ای اجرایی می شود.
روحانی ادامه داد :بوشهر مرکز انرژی کشور است ،بیشترین
گاز کشور از این استان است که در برابر بهره برداری از این منابع
زیرزمینی مردم استان نیز باید از آن بهره مند شوند.
* هدف آمریکا از تحریم ،نگران کردن مردم از آینده
است
رئیس جمهور هدف آمریکا عصر یکشنبه در آیین افتتاح
 ۴فاز میدان گازی پارس جنوبی از تحریم ایران را نگران کردن

مردم از آینده دانست و با تاکید بر اینکه این تحریمها جنایت
علیه بشریت است اما آمریکا بداند ملت ایران در صف واحدند
و سر فرود نخواهند آورد ،گفت :آمریکا فکر می کرد تحریم،
پیشرفت ما را متوقف می کند؛ ملت تاریخ ساز و ایثارگر ایران،
آنها را مایوس کرد.
وی  ،با قدردانی از وزارت نفت ،قرارگاه خاتم و همه مدیران،
مهندسان و کارکنان بابت این افتخار آفرینی ،اظهارداشت :از ۱۰
فاز ،به فعالیت  ۲۵فاز در پارس جنوبی رسیدیم و با این  ۴فاز،
روزانه  ۱۰۰میلیون متر مکعب بر تولید گاز افزوده شد.
دکتر روحانی با بیان اینکه بهرهبرداری از این فازها برای ملت
ایران مبارک و خوشحالکننده است ،گفت :این بهرهبرداری ضربه
محکمی بهدشمنان این مرز و بوم بویژه آمریکا است که با اعمال
تحریمهایغیرانسانیوغیرقانونی،تصورمیکردندتمامیطرحها
و پیشرفتهای ملت ایران متوقف میشود.
دکتر روحانی افزود :آنها خیال میکردند با اعمال تحریم مردم
ایران را چنان در فشار اقتصادی قرار میدهند که عجز خود را
نشان دهند ،اما ملت بزرگ ،تاریخساز ،فداکار و ایثارگر ایران در
همه مقاطع تاریخی بویژه در سال جاری ایستادگی و مقاومت
خود را در برابر زیادهخواهی دشمنان به خوبی نشان داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در طول دولت یازدهم و دوازدهم،
 5بار برای بهرهبرداری از فازهای مختلف پارس جنوبی به این
منطقه سفر کردهام ،گفت :بهرهبرداری از فازهای گسترده پارس
جنوبی ،نشاندهنده این است که ملت ایران مسیر پیشرفت و
تعالی خود را به حول و قوه الهی به خوبی انجام داده و ادامه
خواهدداد.
دکتر روحانی اظهارداشت :بهرهبرداری از چندین طرح مهم
زیربنایی و اقتصادی در هفتههای اخیر در کشور و ایجاد پیوند
مستحکم با کشور عراق ،مایه خرسندی است.
رئیس جمهور بهرهبرداری از پاالیشگاه عظیم ستاره خلیج
فارس و طرح افزایش کیفیت تولید پاالیشگاه بندرعباس را مایه
افتخار دولت و ملت ایران دانست و اظهار داشت :اینکه تولید
بنزین از ابتدایدولت یازدهم تاکنون  2برابر شده ،نشان از تحرک
فعالیتها ،ایثار ملت و فعاالن صنعت نفت است که توانستهایم
میزان تولید بنزین را از  52میلیون لیتر به بیش از  101میلیون
لیتردر سال برسانیم.
دکتر روحانی ادامه داد :دشمنان ملت ایران و آمریکاییها
بدانند بر فرض اینکه در این  5سال ،هیچ اقدامی انجام نگرفته
است ،اما همین که تولید بنزین را از  52میلیون لیتردر سال 92
به بیش از 101میلیون لیتر رساندهایم ،افتخاری برای صنعت نفت
و ملت ایران است .البته شاید برخی خوششان نیاید که بگوییم
این افتخاردولت است ،اما همه مسئوالن رده باالی کشور از طرف
مردم این بار مسئولیت را برعهده دارند و اگر افتخاری وجود دارد،
متعلق به مردم است.
رئیس جمهور افزایش واحدهای پاالیشگاهی و دریایی در
پارس جنوبی از  10فاز در سال  92به  25فاز در حال حاضر را
اقدامی بزرگ و موجب افتخار دانست و گفت :با افتتاح فازهای
پارس جنوبی ،ظرفیت تولید گاز در کشور  100میلیون متر
مکعب افزایش یافته که این نشان از قدرت ملی ماست.
دکتر روحانی با اشاره به قدرت فرهنگی ،تاریخی ،جغرافیایی،
اقتصادی ،فنی و انرژی ملت ایران و بهرهمندی کشور از منابع

* در تولید بنزین ،گازوییل و گاز خودکفا شده ایم
دکتر روحانی با اشاره به ضرورت و اهمیت خوداتکایی در
کشور،گفت :پیش از این در بخش ِ
نفت گاز ،بنزین و گاز نیاز
به واردات داشتیم ،اما در چند سال اخیر توانستهایم در بنزین،
گازوییل و گاز ،روی پای خود بایستیم که این موجب استقالل
و خوداتکایی شده و در این صورت هیچ کس نمیتواند به ملت
ما زورگویی کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه پیش از این هنگامی که
میخواستند ملت ایران را تحریم کنند ،واردات بنزین را مورد
تحریم قرار میدادند ،اما امروز خبری از تحریم واردات بنزین
در صدر تحریمها نیست ،گفت :دشمنان ملت ایران ،امروز به
خوبی میدانند ،که ما نیازی به واردات بنزین و ِ
نفت گاز ،نداریم و
توانستهایم روی پای خود بایستیم.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه در دولت گذشته در ایامی در
فصل زمستان که کشور نیاز به واردات گاز داشت ،هنگامی که
میخواستیم آن را از کشوری بگیریم به دلیل نیاز ،قیمت گاز را
 9برابر ،افزایش دادند و دولت هم در آن زمان چارهای جز خرید
نداشت ،گفت :هنگامی که روی پای خود بایستیم قدرت ،جایگاه
و تأثیرگذاری ما افزایش خواهد یافت.
رئیس جمهور فشارهای حاصل از تحریمهای اقتصادی را
علیه ملت ایران ناجوانمردانه برشمرد و خاطر نشان کرد :امروز
در موضوع محیط زیست بخاطر اعمال تحریم برای حل برخی
مشکالت زیست محیطی و کاهش تبعات آن دچار مشکل
هستیم ودر این راستا تحریم آمریکا علیه ایران یک جنایت علیه
بشریتاست.
* تحریم پیش از آنکه جنگ اقتصادی باشد ،جنگ
روانی است
دکتر روحانی افزود :تحریم پیش از آنکه جنگ اقتصادی باشد،
جنگ روانی است و در این راستا هنگامی که میخواهیم کاالیی
را برای رفع نیاز کشور وارد کنیم ،آنها به سیستم بانکی جهان
فشار میآورند و مانع از ورود برخی کاالهای مورد نیاز میشوند که
کمبود این مواد تبعات روانی را در جامعه به دنبال دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در سال  92و در آغاز کار دولت
تدبیر و امید به واسطه آنکه مردم نسبت به توانمندی دولت و
اینکه دولت میتواند مشکالت را حل و فصل کند ،امیدوار شده
بودند ،قیمتها کاهش یافت و سرمایهگذاریها آغاز شد و میزان
اشتغالدر کشور افزایش پیدا کرد ،اظهارداشت :امیدواری و امید
به آینده در مردم موجب شد تا این روند در کشور شکل بگیرد.
دکتر روحانی با بیان اینکه امروز دشمنان برای آنکه مردم
نسبت به آینده خود ناامید و دلسرد شوند ،توطئه تحریم را در
پیش گرفتند ،گفت :هنگامی که مردم نسبت به آینده و چند ماه
دیگر خود نگران باشند مطمئناًدر سرمایهگذاری ،تولید ،آرامش
روانی جامعه و اشتغال تأثیرگذار خواهد بود.
* آمریکا بداند ملت ایران در صف واحدند و سر فرود
نخواهندآورد
رئیس جمهور تأکید کرد :آمریکاییها باید بدانند که هرگز به
اهداف خود نخواهند رسید و اینکه تصور میکنند ملت ایران با
اعمال فشار در برابر مسیر غلط و زیادهخواهی آنها سر فرود خواهد
آورد ،امکان ندارد چرا که ملت ایران در کنار مسئوالن و رهبری
شجاعدر برابر آنها ایستادهاند.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد :آنهایی که میخواهنددر صف
واحد ملت ایران فاصله بیندازند ،مخالف فرمان خدا و قرآن که
مؤمنین را به مانند بنیان مرصوص میداند ،عمل کردهاند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه به هر حال در کشور از لحاظ
زیربناهای اقتصادی با مشکالتی مواجه هستیم که سابقه آن به
پیش از انقالب برمیگردد و اگر مشکلی داریم به فرد ،مدیر و
دولتی خاص مربوط نمیشود ،گفت :در شرایط تحریم و فشار
اداره و مدیریت کشور سختتر میشود اما امروز همه مسئوالن
بار مدیریت را برعهده دارند و در راستای توسعه کشور ،تالش
میکنند.

علیالریجانی:

رئیـس مجلـس شـورای اسلامی کشـورمان با حضـوردر برنامـه "من طهـران" به
سـواالتی پیرامون نقش ایران در منطقه ،آینده توافق هسـته ای و سـازوکار مالی با اروپا،
حضـور آمریـکا و تالش برای تفرقه افکنی و توطئه چینی تحت عنـوان «معامله قرن»،
ظهـورداعـش ،جنـگ یمن ،سـوریه و عراق و نقش مخرب رژیم صهیونیسـتی و برخی
کشـورهای حاشـیه ای حامی تروریسـت پاسـخ داد .گفت و گو با علی الریجانی ،رئیس
مجلس شـورای اسلامی کشـورمان به شـرح زیر است:
* بـا چالشهـای مختلفـی رو بـه رو هسـتیم کـه در ابتـدا بـه موضـوع
تحریمهـای آمریـکا علیه ایـران میپردازیـم؛ تقریب ًا یک سـال پیش رئیس
جمهـور آمریـکا به طور یـک جانبه از برجام خارج شـد و سـپس تحریمهای
جدیـدی را علیه ایران وضـع کرد .قبل از ورود به بحث درباره توافق هسـتهای
بـه بحـث تحریمهـای آمریکا علیـه ایـران میپردازیـم .تحلیل شـما از این
مفهـوم و معانی این اقدام یعنـی وضع تحریم علیه ایـران در این مقطع زمانی
و بـه ایـن روش چیسـت؟ و ایـران چگونه با این سیاسـت مقابلـه میکند؟
مشـکل آمریکا امروزدر صحنه بین المللی تنها با ملت ایران نیسـت با همهدولتها
درگیر اسـت ،تنها از توافق هسـتهای خارج نشـده است ،آمریکا با چین هم مشکل دارد،
از توافق موشـکی روسـیه هم خارج شـده اسـت ،از توافق آب و هوایی پاریس هم خارج
شـده اسـت ،اخیراً با کشـور ترکیه هم دچار مشـکل شـده اسـت و این نشـان میدهد
دولـت آمریـکا ،یـکدولـت بـی مسـئولیت اسـت و کاری به قـرار و قواعـد بین المللی
نـدارد ،خـروج از برجـام نشـان دهنده غیرقابـل اعتماد بودن آمریکاسـت؛ ایـن اقدامات
البته ممکن اسـت نسـبت به شـعارهایی که آقای ترامپ میدهد یعنی اول آمریکا یک
منفعـت تاکتیکی باشـد امـا در دراز مدت تمام صحنـه بین المللـی را در مقابل آمریکا
قـرار میدهد.توافـق هسـتهای با ایران با درخواسـت خـود رئیس جمهـور آمریکا انجام
شـده اسـت ،رئیـس جمهور قبلـی آمریـکادو نامه به رهبر انقلاب نوشـت و اعالم کرد
غنی سـازی هسـتهای ایـران را قبول دارنـد ،حقوق ملت و دولـت ایران را قبـول دارند و
میخواهنـد بـا ایـران وارد مذاکـره شـوند ،بعد از ایـن دو نامه که توسـط رئیس جمهور
آمریـکا نوشـته شـد ،ایـران پذیرفت مذاکرات را تحت شـرایطی مشـخص انجـامدهد؛
بعـد از یـک مذاکـرات بسـیار طوالنی بـا  ۱+۵توافـق حاصل شـد ،حـال آمریکاییها از
ایـن توافـق خـارج شـدند البته آنها بـهدنبال ایـن بودند که توافـق را از بیـن ببرند ولی
کشـورهای دیگـر این موضـوع را قبول نکردنـد ،در این که به حیثیت خودشـان و اصل
«مذاکـره بـا آمریـکا» لطمه زدند ،تردیدی نیسـت ،اما نکته مهم این اسـت کـه با وجود
آنکـه آمریـکا تحریمها علیه ایـران را باز گردانـد ولیدنیا این موضـوع را نپذیرفت ،البته
ممکن اسـت بعضی از شـرکتها از ترس تحریمهای آمریکا مالحظاتی داشـته باشـند
ولی شـما میبینید امروز ما با ترکیه ،چین و کشـورهای دیگر مبادالت اقتصادی انجام
میدهیم؛ شـما شـاهد هسـتید که در چند روز گذشـته آقای روحانی سـفری به عراق
داشـتند و توافقاتی کردند ،اینطور نیسـت که دنیا تسـلیم تصمیمات آمریکا بشـود.کار
آمریکاییهـا غلـط بود ولی آنهـادیگر اعتباری ندارنـد که بخواهند اعمالشـان رادردنیا
سـرایت بدهند؛ البته آمریکا مشـکالتی را برای کشـورما به وجود آورده است که با تدبیر
قابل حل اسـت.
* دربـاره موضوع تحریمهـای آمریکا ،قبـل از ورود به بحث برجام ،شـما
زمانـی درباره فوایـد و آثار مثبت این تحریمهـای آمریکایی ترامپی صحبت
میکردید زیرا طی چهل سـال گذشـته و بـه اعتراف دشـمنان ،تحریمهای
آمریکایی علیه ملت ایران پیوسـته با شکسـت مواجه شـده است شاید به
ایـن دلیـل که آنهـا هنوز آن طور که باید و شـاید ملـت و دولـت و رهبران و
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نظـام و حکومت ایران را نشـناخته انـد در حالی که ایران سیاسـتهای بین
الملـل را بـه خوبی شـناخته اسـت .فواید و آثـار مثبت تحریمهـای آمریکا
علیه ایران چه هسـتند؟
مسـئلهای که آمریکا در منطقه دنبال میکند مهمتر از مسـئله تنها با ایران اسـت،
آنهـا چیـزی برای خودشـان درسـت کردند به نام معاملـه بزرگ قرن و بـا آن در منطقه
جـوالن میدهنـد! مشـکلی کـه آمریکاییهـادارند این اسـت که شـناختدرسـتی از
منطقـه ندارند به همین دلیلـی امروز رئیس جمهور آمریـکا میگوید ما هفت تریلیون
دالر خـرج کردیـم ولی نمیتوانیم در منطقه حضـور پیدا کنیم! چرا ایـن کار را کردند؟
چرا آنها در عراق و افغانسـتان حاضر شـدند؟ چه حاصلی داشت؟ نکته مهمتر این است
کـه صهیونیسـتها طرحی را پیـاده کردند تا بحران را در سـوریه ایجاد کننـد و داعش
را بـا کمک آمریکاییها در منطقه سـاختند که هم در سـوریه ،هم در عـراق و بعدها در
ترکیـه ،اردن و برخی کشـورهای خلیج فارس و حتی نقاط دیگـر از جهان بحران ایجاد
کنند و ضمینه حضور اسـرائیل در کل منطقه را فراهم کنند.توطئه بسـیار بزرگی آنها
در سـوریه راه انداختند؛ عمق این حادثه را بسـیاری از کشـورها متوجه نشدند ،بسیاری
از کشـورها پـی نبردنـد کـه آنها چه میکنند و حتی شـاید خیلـی از کشـورهادر ابتدا
نـگاه مثبتـی بـه اقدامات امریکاداشـتند ولی  ۸سـالدرگیریدر سـوریه به شکسـتی
بزرگ برای توطئه آمریکایی-سـعودی ختم شـد ،آنها نمیخواستند سوریه به این وضع
بیفتـد ،در تالش بودند از سـوریه عبور کنند ،داعش هم که بسـیاری از مناطـق عراق را
گرفتـه بـود و بـا تمام این اقدامات بـهدنبال این بودند که یک معضـل بزرگدر منطقه
بـه وجـود بیاورند و عم ً
ال اسـرائیل را بر منطقه مسـلط کنند؛ این طرح شکسـت خورد
و امـروز سـوریه روی پـای خود ایسـتاده اسـت و با مقاومتی که کرده اسـت اسـرائیل را
شکسـت داده اسـت حاال چند اقدام مذبوحانه را هم شـاید آنها انجام بدهد؛ اینها معلوم
اسـت مثـل یـک بچـه میمانند که یک سـیلی محکـم از یک بزرگتـر خـورده و حاال
یـک سـنگ را هـم مـی پرتـاب میکند ایـن اقـدامدفاع نیسـت؛ تئوری آنها شکسـت
خـورد و بـه همین خاطـر امـروز آمریکاییها گرفتار هسـتند؛ فکر میکنـم امروز هیچ
کدام از کشـورهای منطقه اعتمادی به آمریکا نداشـته باشـند .ممکن اسـت از ترس به
آنهـا پایگاهی داده باشـند ولـی وقتی با آنها مذاکره میکنیم اعتمادی بـه آمریکا ندارند.
من خاطرم اسـت چند سـال پیش با یکی از مقامات مهم منطقه مذاکراتی داشـتم
در آن برهه از زمان رابطه خوبی با آن کشـور داشـتیم ،در این مذاکرات مشـخص شـد با
اینکـه آنهـا روابط صمیمانـه ای با آمریـکادارند ولی به من میگفتند مـا از آمریکاییها
بیشـتر ازدشمنانمان میترسیم.
* بـا توجه بـه وجههای که آمریکا در منطقـه دارد آیا این موضـوع بر روند
توافق هسـتهای تأثیر خواهد داشـت و ایران در این زمینه چـه کار میتواند
انجام دهد؟
مسـئله هسـتهای ایران از شـرایط قبل عبور کرده اسـت؛ زمانی اینها میخواسـتند
ایران دانش و فناوری هسـتهای نداشـته باشد ،خاطرم هست از سال  ۸۲تقریباً مذاکرات
بـا اروپاییها آغاز شـد آنها به تهـران آمدند و مذاکرات را آغاز کردند؛ درخواسـت آنها این
بود که ظرف سـه ماه ایران فعالیت هسـتهای خود را تعلیق کنید و گفتند ما تحت این
شـرایط به نتیجه می رسـیم و تـا به امروز این داسـتان طوالنی ادامـه دارد.در این فاصله
ایران با همه بهانههایی که آنها داشـتند به دانش هسـتهای رسـید و امروز برآن تسـلط
دارد؛ ماداهیانهدر مسـئله هسـتهای گام برداشـتیم ،ما تحقیق و توسـعه مان را متوقف
نکردیـم ،کارمان را انجام میدهیم؛ سـانتریفیوژهای ما دارد می چرخـد و کارش را انجام

سـن نیت مـان را به طرف مقابل نشـان
میدهـد؛ منتهـا مـا بـرای اینکـهدردورهای ُح ِ
بدهیم قبول کردیم مذاکره کنیم و به توافق رسـیدیم؛ حاال آنها مطمئن هسـتند کاری
نمیتوانند بکنند چون کشـوری که به دانش فناوری هسـته دسـت پیدا کند از میدان
بـدرش کردنش ممکن نیسـت؛ لذا آنها گرفتار هسـتند و من فکر میکنـم راهی ندارند
تا بـا ایران اصولیتـر برخورد کنند.
* بـه نظر شـما آیـا مذاکره بـا آمریکا بـر مبنای شـرایط جدیـد صورت
خواهـد گرفت؟
آنهـا حرفهایـیدارنـد ،میگویند مـا بـرای مذاکره شـرایطیداریم ولـی ما توافقی
در ایـن شـرایط نداریـم ،مـا یـک بـار توافـق را انجـام دادیم و تمام شـده اسـت و حاضر
نیسـتیم شـرایطدیگـری را بپذیریم؛ آنهـا باید بـه توافقات قبلی پایبند باشـند فلذا ما
بحث مذاکـرهای نداریم.
* اگـر دولت الیحه ازسـرگیری یا عدم ازسـرگیری مذاکـره را به مجلس
بفرسـتد شروط شـما برای ازسـرگیری مذاکره چیست؟
ً
فعلا مـا همان تصمیمی کهدر مجلس گرفتیم همان مبنا اسـت و موضوعدیگری
مطرح نیست.
* اروپاییهـا میگویند شـما برای رسـاندن برجام به نتیجـه ،اعتمادی به
آنها ندارید یا قبولشـان ندارید؟
آنهـا مصر هسـتند که ایـن روند ادامه پیـدا کند و به همیندلیل گفتند یک سـازو
کار ایجاد شود.
* آنهـا اصـرار دارند امـا اقـدام عملی نمیکننـد .ایـران از آنها انتظـار دارد
اقدامـات عملی صورت دهند .شـما گفته ایـد که صبر ایران تمام خواهد شـد؟
بله همینطور اسـت یعنی آنها اقدامات عملی متناسـب برنداشـتند لکن اخیراً یک
سـازو کار مالی را درسـت کردند که از این طریق بتوانند کارشـان را انجام دهند .ادعای
آنهـا ایـن اسـت و گفتـه انـد اراده سیاسـی مـا بر این اسـت کـه توافق هسـتهای را نگه
داریم اما برخی شـرکتهای ما مراودات و مشـکالتی دارند به همین دلیل سـازو کاری
را فراهـم کردنـد .ایـن سـازو کار اگر فعـال شـود و برای مـراودات مفید باشـد ،میتواند
تحریمهـای آمریـکا را دور بزند .این به رفتار اروپاییها و ارادهشـان برای این کار بسـتگی
دارد .تـا اینجـا اگر بخواهیم تحلیل کنیـم ،اروپاییها کار مهمی انجـام ندادند.
* سـوال دیگـر را دربـاره توافق هسـتهای می پرسـم و خواهش میکنم
صریـح و واضـح به من جـواب بدهیـد .آیـا مذاکره دیگـری دربـاره توافق
هسـتهای در پیـش داریم یـا کار به درگیـری و رویارویی میکشـد؟
توافق ما از روی احساسات نبود .در ایران مسائل استراتژیک با تحلیل درست ،بررسی
و ارزیابـیدرسـت انجـام میشـود چـهدر موضوع هسـتهای ،چهدر مسـائل منطقهای.
اینطور نیست که مث ً
ال یک حرکت احساسی انجام دهیم .بنابراین گامی که در گذشته
برداشـته ایم بر اسـاس محاسـبه و دقت بود و جمهوری اسلامی ضرر نکرد .اینکه آقای
ترامـپ بدون یک رفتار درسـت دیپلماتیـک کاری را انجام میدهد معنیاش غلط بودن
راه نیسـت؛ مثل این اسـت که شـما در لبنان پایه کار را بر مقاومت میگذارید و نتایجی
هم دارد و گاهی هم ممکن اسـت اشـتباهی در لبنان رخ دهد ،این دلیل نمیشـود که
مقاومت غلط اسـت.در مسـئله هستهای هم ما یک اسـتراتژیداریم ،حاال ممکن است
یک جایی دیوانهای سـنگی هم بیندازد این دلیل بر غلط بودن اسـتراتژی نیسـت.
*رهبـر انقالب اسلامی بر موضوع اقتصاد مقاومتـی و عدم تمرکز بر نفت
و درآمدهـای نفتـی تأکید کرده اند ،شـما بـه عنوان رئیس مجلس شـورای
اسلامی فکـر میکنید کـه این امـر تا چه انـدازه محقق شـده یـا خواهد

شـد؟ و برنامههای بعدی شـما بـرای اجرای این طرح چیسـت؟
کارهـای خوبـیدر این زمینه شـروع شـد .اگر به اقتصـاد مقاومتی توجه کنید چند
مؤلفه دارد یعنی اقتصاد باید درونش قوی و برون زا باشـد و بتواند صادرات کند .ببینید
در حال حاضر صادرات ایران نسـبت به دو دهه پیش چقدر رشـد کرده اسـت .صادرات
پتروشـیمی و محصـوالت صنعتیداریـم و خیلی بیش از فـروش نفتدر قیمت فعلی
صـادرات داریـم پـس بنابراین ما در این مسـیر قـرار گرفته ایم .در اقتصـاد مقاومتی این
وجود دارد که از داخل کشـور اسـتفاده بهینه شـود هم از نیروی انسانی و هم از امکانات.
بر این مسـیله باید بسـیار کار کرد .این روند شـروع شـده اما جای کار فراوان دارد و باید
از نیروی کار کشـته اسـتفاده شـود .درمجلس هم کمیسـیونی برای این مهم تشـکیل
شـده اسـت .مسـیر روشن اسـت و شـرایط سـخت هم اگر پیش بیایید باز همین مهم
به کارمـان میآید.
* بـه عنـوان آخریـن سـوال در این بخـش از گفتوگـو ،ارزیابی شـما از
نقشـه راهی کـه رهبر انقالب اسلامی برای چهل سـال دوم طرح کـرده اند
چیست ؟
نکاتی که رهبری انقالب برای گامدوم فرمودند نکات مهمی اسـت یعنی مسـیر آینده
کشـور را هـم بـرای مردم و هم برای حکومت مشـخص کردنـد .البته این یـک اراده قوی
میخواهـد برای اینکه حرکتهایی که متناسـب با آن هسـت را فراهم کند .ثقـل آن این
اسـت کـه آن روحیـات انقالبـی که انقالب اسلامی از آن به جـود آمد کام ً
ال احیا شـده و
بـا یـک تازه نفسـی حرکتـش را ادامهدهـد .این هم به تربیـت کادر ،هم به سـاختارهای
حکومتـی و هـم بـه افراد مربوط اسـت.پارلمان (مرکـز پژوهشها) ودولت بر این مسـئله
کار میکنند.من فکر میکنم ایشـان جهت را برای چهل سـال اینده نشـاندادند که اگر
میخواهید ایران و ملت سـعادتمند باشـند این جهتگیری را باید دنبال کنند.
* این پیامی روشـن از سـوی رهبر انقالب اسلامی اسـت مبنی بر اینکه
ایـران باقی اسـت و پایدار اسـت نه فقـط امروز بلکـه در آینده .این کشـور
آمادگـی کامـل دارد تا در مقابـل تمام چالشهـا مقاومت میکند؟
تروریسـتها که در گذشـته در ایران اقدامات تروریسـتی داشـتند غالباً از دو جهت
حمایـت میشـدند؛ یکـی آمریکاییهـا ودیگری برخی کشـورهای منطقـهای که فکر
میکردنـد از طریـق اقدامـات تروریسـتی میشـود کاری کـرد .درسـت اسـت برخی از
بـزرگان مـا را ترور کردند چون موفق نشـدند اقدامات دیگری را آغاز کردنـد .جنگ را راه
انداختند ،هشـت سـال طول کشـید اما باز هم موفق نشـدند.در این فاصله یک شرایط
جدید به وجود آمد مخصوصاً ایجاد هسـتههای تروریسـتیدر افغانسـتان و نقاطدیگر.
در قضیـه عـراق؛ نـوع برخـورد آنها با مـردم ،جریانی مقابل بـا آمریکا را شـکل داد و
کل منطقـه را فرا گرفت ،همچنین توطئه ای که برای سـوریهداشـتند ایـن را مقابله را
خیلـی بزرگتـر کرد .لـذا آنها یک ماجرایی در منطقـه ایجاد کردهانـد و این خانمی که
ً
قبلا وزیـر خارجه آمریکا بـود هم گفت که ما خودمـان داعش را به وجـود آوردیم؛ یک
نکتهایدر اینجا هسـت که آمریکاییها و بعضی از کشـورهای منطقه که میشناسـید،
فکـر میکنند این جریانهای تروریسـتی کـه به وجـود میآورند ،میتواند یـک ابزاری
باشـد برای رسـاندن آنها به هدف باشـد .ولی این در ادامه دامنگیر خودشـان میشـود
چـون نمیتواننـد آن را مدیریـت کنند .با این اوصـاف آیا میتوانند با ایران مقابله کنند؟
بلـه چنـان که گفتید یک بار به مجلس حمله کردند و چند سـاعتی درگیری به وجود
آوردنـد یـا در اهواز و یا در سیسـتان و بلوچسـتان؛ اما ما کامل تسـلط داریـم که اینها از
کجا تغذیه میشـوند و چه کسـانی پشت آنها هستند.
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شهردارقم:

شهردار قم ،با تاکید بر راه اندازی فاز اول قطار
شهری به عنوان یک اولویت سال  98گفت:
تمام مسئوالن استان بر راه اندازی  4.7کیلومتر
از مونوریل قم نیز هم نظر هستند ،تا با کارکرد
فرهنگی و توریستی به بهره برداری برسد.
سید مرتضی سقائیان نژاد روز یکشنبه در
گفت و گو با خبرنگاران افزود :با وجود محدودیت
های اقتصادی ایجاد شده  ،امکان تامین چهار
بسته تجهیزاتی استاندارد برای مترو در داخل
کشور وجود داشت که از ظرفیت های داخلی
تامین شد ولی هفت بسته تجهیزاتی همچنان
نیازمند تامین از خارج کشور است که این
موضوع بهره برداری از مترو را با مشکل مواجه
کرد.وی اظهارداشت :خط یک مترو قم باداشتن
 6ایستگاه بزرگ ،ایجاد شده است که در تالش
هستیم که این خط در سال  98به بهره برداری
برسد.
* اختصاص یک هزار دستگاه واگن مترو
به قم قطعی شد
وی درادامه با اشاره به روند رشد بودجه
شهرداری قم از سال  94تا  ،96ادامه داد :بودجه
شهرداری از هشت هزار و  680میلیارد ریال در
سال  94به  20هزار میلیارد ریال در سال 96
افزایش یافت ضمن اینکه در تفریغ یازده ماهه
بودجه سال  ،97در حوزه نقدی  95درصد و
در حوزه غیر نقدی  103درصد محقق شده
است.سقائیان نژاد با بیان اینکه بودجه سال 98
شهرداری قم بالغ بر  23هزار و  500میلیارد ریال
برنامه ریزی شده است ،گفت 7 :هزار میلیارد
ریال اوراق مشارکت ،یک میلیون و  400هزار
یورو فاینانس و همچنین قطعی شدن اختصاص
یک هزار دستگاه واگن مترو با اعتبار یک هزار
میلیارد ریال به قم ،در اصل بودجه سال  98دیده
نشده است که با در نظر گرفتن این موضوعات،
بودجه شهرداری به طور چشمگیری افزایش می
یابد.وی با اشاره به حجم توناژ آسفالت اجرا شده
در معابر قم گفت :توناژ آسفالت اجرا شده درقم
در سال  ،96بیش از  303هزار تن بوده که این
مقدار ،بیش از کل آسفالت اجرا شده در تهران
بزرگ می باشد.
* راه اندازی  4.7کیلومتر از مونوریل
مورد اجماع مسئوالن استان است
سقائیاننژاددرادامهباتاکیدبراینکهراهاندازی
 4.7کیلومتر از مونوریل مورد اجماع مسئوالن
استان است گفت :به دنبال واگذاری این طرح
در قالب ماده  27به بخش خصوصی هستیم تا
مونوریل نه به عنوان کاربرد حمل و نقلی بلکه با
کارکرد توریستی و فرهنگی راه اندازی شود.وی
با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مردم قم
در مجلس شورای اسالمی پیرامون قطعی شدن
نظرسرمایهگذاریبرایتکمیلتمام 18کیلومتر
مونوریل قم ،افزود :چیزی که می توانیم راجع به

فاز اول قطار شهری قم سال آینده راه اندازی می شود

آن صحبت کنیم این است که تمام مسئوالن
استان برای راه اندازی  4.7کیلومتر از مونوریل به
اجماع رسیده و صحبت هاییدیگردر این زمینه
تاکنونقطعینیست.
*طرحجامعبلوارپیامبراعظمتاکنونبه
تصویبنرسیدهاست
شهردار قم ،در ادامه با تاکید بر اینکه طرح
جامع بلوار پیامبر اعظم تاکنون توسط شورای
عالی شهر سازی وزارت راه به تصویب نرسیده
است گفت :چندین طرح درحال انجام در این
بلوار دردستور کار است که به دلیل اینکه طرح
جامعمسیرتاکنونبهتصویبنرسیده،آیندهاین
طرح ها مبهم است.وی افزود :در اولین جلسه با
وزیر جدید راه و شهرسازی درخواست تعیین
تکلیف سریع طرح جامع بلوار پیامبر اعظم در
شورای عالی شهرسازی راداشته ایم تا از ظرفیت
های این طرح استفاده شود.
* آکواریوم تنها وعده محقق نشده
شهرداری قم است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه آکواریوم تنها وعده محقق نشده شهرداری
قم است گفت :مراحل تفاهم نامه احداث اکواریوم
تا90درصد جلو رفت و با سرمایه گذاری ترکدر
حال نهایی کردن قرار داد بودیم که نوسانات نرخ
ارز موجب شد تا اعتبار ساخت این طرح را به طور
چشمگیریافزایشکند.شهردارقماظهارداشت:
در صورتی که بازار ارز به یک ثباتی برسد ،احداث
آکواریوم به عنوان یکی از وعده ها به مردم قم در
دستور کار خواهیم داشت.وی در ادامه با اشاره به
آخرین روند احداث باغ پروندگان قم ادامه داد:
قیمت تور فلزی این باغ کهدارای آلیاژ مخصوصی
است از 70میلیارد به  300میلیارد ریال افزایش
یافته است که به دنبال استفاده از ظرفیت های
داخلیکشورهستیم.
* سال  98نوید بخش برای بافت های
فرسودهاست
وی دربخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه  2قطعه زمین به مساحت  48هکتار و

اخبــار

معاونعمرانیاستانداریقم:

معادن شن و ماسه قم
نیازمندبازنگریجامعاست

معاون عمرانی استانداری قم گفت :ساماندهی معادن شن و ماسهدر
این استان از اهمیت زیادی برخوردار است ،از این رو باید بازنگری جامعی در
این زمینه صورت گیرد .محسن بهشتی عصر یکشنبهدر ششمین جلسه
شورای معادن قم در تاالر امام جواد(ع) استانداری اظهار داشت :دفتر فنی
استانداری به این موضوع ورود پیدا کرده و اطالعات خوبی را نیز از وضعیت
معادن شن و ماسه استان بدست آورده و باید کمیته ای ویژه در این زمینه
تشکیل شود.قم دارای  37معدن شن و ماسه است که  20مورد آن فعال
می باشد.معاون استاندار قم با تاکید بر اینکهدر سال 98یک جلسه شورای
معادنبهمقولهشنوماسهاختصاصپیداکند،افزود:بایدمحدودهبرداشت
از این معادن که تا  24هکتار و بیشتر از آن است را کاهش دهیم.بهشتی
با اذعان به اینکه معادن مذکور یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود،
بیان کرد :اگر یک چارچوب کلی را تصویب کنیم ،تصمیم گیری ها آسانتر
خواهد شد.ویدر بخشدیگری از سخنان خود موضوعدریاچه نمک قم را
مورد اشاره قرار داد و گفت :بهره برداری از این دریاچه باید یکی از محورهای
شورای معادن استان در سال آینده باشد.وی با یادآوری اینکه مدیریت بهره
برداری از این دریاچه به قم واگذار شده است ،افزود :به این موضوع در
بسیاری از جلسه ها پرداخته شده و به عنوان یکی از طرح های اقتصاد
مقاومتی نیز به شمار می آید.
معاونفنیوعمرانیشهرداریقممطرحکرد

ختم پیمان 30درصد
از پروژههای شهری

معاونفنیوعمرانیشهرداری قمگفت:امسالبهدلیلتغییرقیمتها
 30درصد از پروژههایی که شهرداری شروع کرد ،به ختم پیمان رسید،
چون قیمتهای قراردادها جوابگوی هزینههای پیمانکاران نبود .علیرضا
قاری قرآن با اشاره به وضعیت اجرای پروژههای عمرانی در شهرداری قم
اظهار کرد :در سال جاری به دلیل مسائل اقتصادی و کمبود منابع مالی،
پروژهها را اولویت بندی کردیم و احداث برخی از پروژهها را با وجود این
که طرحهایشان آماده شده بود ،در سال  97شروع نکردیم.افزود :تعداد
پروژههای پیش بینی شده در بودجه سال  97شهرداری قم 710پروژه
است که این عدد در بودجه سال  737 ،96پروژه بود و  70درصد این
پروژههای پیش بینی شده در سال گذشته اجرا شدند ،امسال به دلیل
تغییر قیمتها 30درصد از پروژههایی که شهرداری قم شروع کرد ،به ختم
پیمان رسید ،چون قیمتهای قراردادها جوابگوی هزینههای پیمانکاران
نبود.معاونفنیوعمرانیشهرداریقمافزود:درسالگذشتهضریبپولس
پیمانکاران در پروژهها به صورت میانگین  20درصد بود ،اما امسال این
عدد به 60تا 70درصد رسید ،براین اساس انتظار کاهش تعداد پروژههای
عمرانیدر شهر قم راداشتیم.
مدیرکلمحیطزیستاستانقم:

وضعیتدریاچهنمکوخیمترشدهاست

مدیرکلمحیطزیستاستانقمباتأکیدبروضعیتنامطلوبدریاچهنمک
وادامهخشکیدامن هداراینحوزهآبیگفت:متأسفانهوضعیتدریاچهنمک
ازنظرزیستمحیطینسبتبه ۵سالگذشتهبسیاروخیمترشدهاست.
سیدرضا موسویمشکینی دیروز در جلسه شورای معادن که در
سالن جلسات استانداری برگزار شد ،اظهارداشت :یکی از نگرانیهای مهم
دغدغهمندان محیطزیست ،شکل و نحوه سرمایهگذاری در حوزه مهم
و حساس آبی دریاچه نمک است.وی با اشاره به مسئله سرمایهگذاری
معدنی و گردشگری در دریاچه نمک افزود :بررسیهای سازمان
محیطزیست بر واحدهای گردشگری فعالدر حوزهدریاچه نمک هنوز به
پایاننرسیدهونمیتواننسبتبهآیندهفعالیتهایانجامشدهنظرقطعی
داد.رئیس سازمان محیطزیست استان قم با تأکید بر وضعیت نامطلوب
دریاچه نمک و ادامه خشکی دامنهدار این حوزه آبی عنوان کرد :متأسفانه
وضعیت دریاچه نمک ازنظر زیستمحیطی نسبت به  5سال گذشته
بسیار وخیمتر شده است.

نامحـرمانه

 30هکتار برای ساماندهی بافت های فرسوده به
قم واگذار شده است گفت :این اقدام  ،سال 98
نوید بخش ساماندهی بافت های فرسوده است.
سقائیان نژاد با تاکید بر ضرورت ایجاد مدیریت
واحد در بافت فرسوده قم اظهار داشت :اجتناب
از موازی کاری و ایجاد مدیریت واحد با حضور
دستگاه های مختلف قم و با محوریت ساماندهی
و نوسازی اطراف حرم حضرت معصومه(س) در
دستور کار قرار گیرد.
* تحریم ها بر روی روحیه جهادی
مسئوالنقمتاثیرگذارنبودهاست
ویدر بخشدیگری از سخنان خود با تشریح
عملکرد سال 97شهرداری قم ،گفت :این نهاد به
دلیلداشتن 23هزار میلیارد ریال بودجه ساالنه،
ارگانی محوری در حوزه اجرا در شهر است.وی
اظهار داشت :شهرداری قم  11برنامه راهبردی
در دستور کار دارد و در راستای توسعه این شهر
در تالش برای ایجاد مجمع مشورتی با حضور
دستگاههایمختلفاستانبامحوریتاستانداری
هستیم تا با ترسیم مسیر حرکتیدستگاه های
مختلف ،ضمن پرهیز از موازی کاری ،با هم افزایی
بهدنبال توسعه شهر باشیم.سقائیان نژاد با اشاره
به تدوین برنامه سه ساله شهرداری بر اساس
چشم انداز قم  1404گفت :برخورداری از محیط
زیست پایدار ،رفع گره ها و متعادل کردن عبور و
مرور شهری ،اعتالی نقش و جایگاهی ملی وبین
المللی قم ،خدمات مناسب به شهروندان از جمله
راهبردهاری اساسی شهرداری قم بوده است.وی
با بیان اینکه سیر حرکتی شهرداری به دلیل
مشکالت اقتصادی کشور در ماه های اخیر کند
شده است ،ادامهداد :بهدنبال خرید200دستگاه
اتوبوس و ورود به ناوگان حمل و نقل عمومی قم
بودیم که تمام اتوبوس های آماده خرید در کل
کشور به این تعداد نمی رسید ضمن اینکه هزینه
خرید هر دستگاه اتوبوس از  4میلیارد ریال به
 14میلیارد ریال افزایش یافته است و این موجب
شده تا با وجود همه پیگیری ها تاکنون موفق
به این کار نشویم.سقائیان نژاد با مقایسه وضعیت

توسعه قم با سایر کالن شهرها گفت :تحریم ها
به هیچ وجه بر روی روحیه جهادی مسئوالن
شهرداری تاثیرگذار نبوده است و به دلیل انسجام
و همدلی مسئوالن  ،قم درزمینه توسعه دارای
شاخص هایی باالیی در مقایسه با سایر کالن
شهر هادارد.
* سرانه فضای سبز قم از 13.2به 19متر
افزایشیافتهاست
شهردار قم درادامه با بیان اینکه افزودن ساالنه
 300هکتار فضای سبز از سال  95در قم محقق
شده است اظهارداشت :سرانه فضای سبز شهری
از  13.2متر در سال  94به  19متر در سال 97
افزایش یافته است که این آمار باید به  27متر
افزایش یابد.وی ،با اشاره به مهمترین طرح های
تعریف شده شهرداری در بودجه سال  98گفت:
احداث  6سالن ورزشی ،باغ پرندگان ،بوستان
کوثر به عنوان یکی از پنج فاز بوستان یک هزار
هکتاری قم ،اجرای بلوار جمهوری حد فاصل امام
حسین(ع) تا یادگار امام ،احداث فاز پنجم عمار
یاسر،احداثتقاطعغیرهمسطحکیوانفر،احداث
تقاطع غیرهمسطح امینی بیات ،احداث تقاطع
غیرهمسطحامامرضا(ع)بایادگاراماموهمچنین
اجرایتقاطعغیرهمسطحخیابانکارگرازجمله
طرح های تعریف شده برای سال آینده است.
* تبدیل زباله به کود کمپوست  600تن
افزایشمییاید
سقائیان نژاددربخشدیگری از سخنان خود
با اشاره به اقدام های صورت گرفته شهرداری در
حوزه خدمات شهری گفت :تاکنون 720تن زباله
به صورت روزانه دفع می شد که تا پایان سال
 ، 97خط تبدیل زباله به کود کمپوست به بهره
برداری می رسد.شهردار قم اظهار داشت :با به
روز رسانی تجهیزات موجود در سایت البرز قم،
ظرفیت تبدیل زباله به کمپوست تا اوایل سال98
به  600تن می رسد.وی گفت 200 :دستگاه و
 50ایستگاه ثابت برای تفکیک زباله از مبدادر قم
ایجاد شده است که با توجه به همکاری با آموزش
و پرورش برای آموزش و فرهنگسازی امیدواریم
تادر سال آینده شاهد افزایش تفکیک از مبدادر
شهر باشیم.ویدر بخشدیگری از سخنان خود
با اشاره به وجود 24ایستگاه فعال آتش نشانیدر
قم ،ادامه داد :آتش نشانی قم دارای استانداردترین
وضعیت از نظر تعداد ایستگاه آتش نشانی در
کشوراست.
* طرح تفصیلی شهر قم نیازمند
بازنگریاست
وی درادامه با تاکید بر اینکه طرح تفصیلی
شهر قم نیازمند بازنگری است گفت :این طرح
در شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه
تصویب و در سال  92به شهر ابالغ شده که البته
در تعریف تراکم هادچار اشکال است .وی با بیان
اینکه تغییر ضوابط طرح تفصیلی در سال های

اخیر موجب شده تا مردم را به سمت خالف
کردن سوق دهد اظهار داشت :نسبت به طرح
تفصیلی تعریف شده اعتراض هایی داریم که
این اشکاالت در کمیسیون ماده  5وزارت راه و
شهرسازیدر حال بررسی است.
* جلوی ساخت و ساز در حاشیه بلوار
آیتاللهبروجردیمحکمایستادهایم
وی در ادامه با تاکید بر اینکه جلوی ساخت
و ساز در حاشیه بلوار آیت الله بروجردی را با
قاطعیت می گیریم  ،گفت :تاکید ما این بوده
است که حاشیه این بلوار تا  200متر به فضای
سبز تبدیل شود و این در حالی است که هم
اکنون  13ارگان در صف ایستا ده اند تا در
محدوده این بلوار پمپ بنزین ایجاد کنند.
شهردار قم اظهار داشت :نگران هستیم که
حاشیه این بلوار تملک و ساخت و ساز شود که
در این زمینه هشدار می دهم و از رسانه ها می
خواهم که جلوی این کار را با نظارت و مطالبه
گری بگیرند.وی ادامه داد :شهرداری 300میلیارد
ریال برای احداث این بلوار هزینه نکرده است تا
برای تملکدیگران تصاحب شود بلکه برای ایجاد
یک شاهراه مواصالتی و فضای سبز برای آیندگان
بوده است.
* درآمد پایدار شهری الزمه مدیریت
شهریاست
وی در ادامه با تاکید بر اینکه درآمد پایدار
شهری الزمه مدیریت شهری است اظهارداشت:
شهرداری ها به دلیل خودکفایی از بودجه دولتی
ازدهه  ،70به سمت تراکم فروشی روی آورده اند
و این موجب شده تا  60درصد درآمدهای آنها
از این طریق تامین شود که بودجه ای ناپایدار
برای شهر است.سقائیان نژاد  ،تنها بودجه پایدار
عوارض شهری را عوارض و مالیات بر ارزش
افزوده برشمرد و گفت :به دلیل ناکارآمد بودن
ساز و کار تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به
شهرداری ها ،هم اکنون برای درآمد پایدار آنها ،
سه قانوندردستور کار مجلس است که تا قبل از
تصویب نهایی این قوانین،درآمدهای پایدار برای
شهرداری ها بر روی هواست.
* لزوم اخذ عوارض سنگین برای
ساختمان های دارای نمای رومی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه در بیانیه گام دوم اسالمی بر تمدن نوین
اسالمی تاکید شده است گفت :مظاهر این تمدن
باید در سبک زندگی دیده شود و یکی از نشانه
های آن  ،نمای ساختمانی است که متاسفانه
بخشیازایننماهابرگرفتهازفرهنگغربیاست.
شهردار قم ،با تاکید بر لزوم اخذ عوارض سنگین
برای ساختمان های دارای نمای رومی ادامه داد:
باید هزینه های وارد شده به سرمایه گذار به اندازه
ای افزایش یابد که وی رغبتی برای اجرای نمای
رومینداشتهباشد.

ظریف امروزبهقممیآید
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه امروزدوشنبه با سفر به قم ضمندیدار با برخی از علما و مراجع
تقلید ،در شورای اداری استان قم حضور خواهد یافت.ظریف در بدو ورود به شهر قم با حضور در دفتر
حجت االسالم والمسلمین شهرستانی نماینده تاماالختیار آیت الله سیستانی در ایران با وی دیدار و
گفتوگو خواهد کرد.دیدار با آیت الله مکارم شیرازی ،آیتالله نوری همدانی و آیتالله وحید خراسانی از
دیگر برنامههای نوبت صبح وزیر امور خارجهدر سفر فردادوشنبه به قم خواهد بود.به گزارش ایلنا ،وزیر
امور خارجه کشورمان برای اقامه نماز ظهر در موسسه علوم وحیانی اسراء حاضر خواهد شد و ضمن
اقامه نماز به امامت آیتالله جوادی آملی با وی دیدار و گفتوگو خواهد کرد.وزیر امور خارجه کشورمان
در ساعت  ۱۴در شورای اداری استان قم حضور خواهد یافت تا از روند جاری در استان قم مطلع شود.
دیدارهاینوبتعصرمحمدجوادظریفدرسفریکروزهقمهنوزمشخصنشدهامااحتماالدیدارهایی
همدر ساعت عصر صورت خواهد گرفت.
مستند«آیتاهللجنتی»ساختهمیشود
پژوهشها برای ساخت مستند «آیتالله جنتی» ادامه دارد و امیدواریم بسترها برای ساخت و
تولید مستند در سال  ۹۸فراهم شود.به گزارش تسنیم ،این روزها قرار است مستند دیگری درباره
یکی از علمای قدیمی اهل سیاست کار شود؛ او سالها در نظام جمهوری اسالمی خدمت کرده و
این روزها در کسوت ریاست مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان فعالیت میکند؛ نامش
آیتالله احمد جنتی است .یاسر فریادرس رئیس مرکز مستند حوزه هنریدرباره ساخت این مستند
به خبرنگار خبرگزاری تسنیم ،گفت :پیشتر از اینها بهدنبال ساخت مستند آیتالله جنتی بودهایم اما
بارهااینپیشنهادمطرحشدوایشاننپذیرفتند؛سرانجامهمآقایکدخداییسخنگویشوراینگهبان
میانجیگری کردند تا این اتفاق بیفتد.وی افزود :مراحل پژوهش و تحقیقات درباره زندگی آیتالله و
شناساییکارگردانکاربلدوپویاییبرایساختاینمستندادامهدارد.اینکار قابلیتپخش تلویزیونی
دارد و قاعدتاً قبل پخش تلویزیون ،همچون مستندهایدیگر یک سیر حضوردر جشنواره و اکرانهای
دانشگاهیراخواهدداشت.احتماالًسبکتولیدمابهصورتپرترهخواهدبودوبایدمنتظربمانیمدرباره
مراحل ساخت و تولید با حضور کارگردان به یک جمعبندی نهایی برسیم.
طرحامیدیهابرایسفرهمردم
سخنگوی فراکسیون امید گفت که این فراکسیون طرحی برای بهبود وضعیت معیشت مردم ارائه
خواهدکرد.فاطمهسعیدیدرگفتگوباایسنادرتوضیحجلسهدیروزفراکسیونامیدگفت:فراکسیون
امیدکمیتهویژهایبهنام«کمیتهویژهساماندهییارانه،سوخت،ارزوکاالهایاساسی»ایجادکردهاست
کهقرارشداینکمیسیونطرحیبرایبهبودوضعیتمعیشتخودبامشورتکارشناسانونمایندگان
تدوین کرده و به اعضای فراکسیون ارائه کند تا پس از تصویب نهاییدر قالب یک طرحدر صحن علنی
مجلس مورد بررسی قرار گیرد .وی ادامه داد :در این جلسه تاکید شد که طرح تدوین شده باید به
گونهای باشد که با ارائه راهکارهای قانونی بهدستگاههایدولتی این امکان را بدهد تا کاالهای اساسی را
به موقع با قیمت مناسب و حذف رانت به مصرفکنندگان برسانند .سخنگوی فراکسیون امیددر پایان
گفت:در تدوین این طرح از نظرات کارشناسان برجسته اقتصادی کشور و مدیران با تجربه و خوشنام
استفاده خواهد شد تا در نهایت بتوانیم برای مردم شرایط سال آینده را با کمک دولت بهبود بخشیم.
احضارسفیرکنیابهوزارتامورخارجهایران
سفیر کنیا به وزارت خارجه ایران احضار شد .همزمان سفیر ایراندر کنیا هم به تهران فراخوانده شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم خبر فوق ،گفت" :بهدنبال صدور رایدادگاه کنیا
مبنی بر نقض حکم آزادیدو زندانی ایرانی به نام های احمد ابوالفتحی و سید منصور موسوی ،روز شنبه
خانم رقیه سوبو سفیر کنیادر تهران توسط مدیرکل آفریقای وزارت امورخارجه احضار و مراتب اعتراض
جمهوریاسالمیایرانبهرایمدكوربهویابالغگردید".دراينديدارمدیرکلآفریقایوزارتامورخارجه
با ابراز ناخرسندی جمهوری اسالمی ایران از "رای ناعادالنه دادگاه کنیا" ،به طرف كنيايي اطالع داد كه
جمهوریاسالمیایرانسفیرخوددرکنیاراجهتمشورتبهتهرانفراخواندهاست.سفيركنيانیزدراين
ديداراظهارداشتکهمراتباعتراضوناخرسنديكشورمانرابهدولتمتبوعخودمنتقلخواهدكرد.
ادعاییدربارهدستگیریزوجایرانیدرآرژانتین
زن و شوهر ایرانی ،با پاسپورت جعلی در آرژانتین دستگیر شدند .بر اساس هاآرتص ،دو تن از
شهروندان ایرانیدر روز شنبهدر بوینس آیرسدستگیر شدند ،پلیس اینترپل تایید کرده که این زوج
با هویتی دیگر وارد آرژانتین شدند ،اما هویتهای این افراد جعلی است .مرد  ۲۷ساله خود را به عنوان
سجاد ناصرانی معرفی کرده و مدعی شد که یک عکاس است .زن ۳۱ساله هم خود را مهسوره سبزعلی
معرفی کرد و گفت که مهندس معمار است .اشکاالت فاحش در پاسپورتهای این زوج ایرانی شک
ماموران را برانگیخت و موجبدستگیری ایندو تندر بوینس آیرس آرژانتین شد .این زن و مرد ایرانی
اکنوندر زندان به سر میبرند.
کشوربهمدیریتنیازداردنهخیریه
محمد بحرانی ،بازیگر و صداپیشه ،شامگاه شنبه  ۲۵اسفند ،مهمان علی ضیا در برنامه نوروزی
«فرمول یک» بود ،او در بخشی از این برنامه با انتقاد از نبود مدیریت درست در کشور ،گفت :تعداد زیادی
بنیادهایخیریهدرکشوردرحالفعالیتهستندکهبهظاهرنیزاتفاقخوبیاستوبیانگرایناستکه
ما مردم همدیگر رادوستداریم ،اما به نظرم این اتفاق خوبی نیست .اگردر کشوری اوضاعدرست باشد
ما به این همه خیریه و خیر احتیاج نداریم بلکه به مدیریتدرست نیازداریم.
استاندارقم:

اخبــار

دستگاههایاجراییمحرکهای
اقتصادمقاومتیرامعرفیکنند

استاندار قم گفت :دستگاههای استان باید محرکهای اقتصاد مقاومتی در حوزه فعالیت خود را
معرفیکنند.
بهرام سرمست در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع)
استانداریبااشارهبهمحرکهایاقتصادمقاومتیدرقماظهارکرد:دستگاههایاستانبایدمحرکهای
اقتصاد مقاومتی در حوزه فعالیت خود را معرفی کنند ،البته باید این محرکها متفاوت از برنامههای
روتین این دستگاهها باشد.وی ادامه داد :استفاده حداکثری از منابع بخش خصوصی باید یک رویکرد
مهمدر برنامههایدستگاههای اجرایی استان قمدر حوزه اقتصاد مقاومتی باشد.استاندار قم افزود :هنوز
در سطح کشور و استان تعریف واحدی از اقتصاد مقاومتی ایجاد نشده است ،باید دستگاههای اجرایی
استان قم برنامههای خود را در راستای اهداف کلی اقتصاد مقاومتی تدوین کنند.
* هدایتاعتباراتدولتیبهسمتپروژههایاقتصادمقاومتیقم
مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری قم در ادامه این
جلسهگفت:برایمسالهاقتصادمقاومتیاعتباریدیدهنشدهاست،هنرمدیرانایناستانکهاعتبارات
دستگاههایخودرابهسمتپروژههایاقتصادمقاومتیهدایتکنندوبتوانندکهازظرفیتمنابعمالی
بخشخصوصیدراینزمینهکمکبگیرند.ویخاطرنشانکرد:افزایشتولیدوصادراتازشاخصهای
مهم اقتصاد مقاومتی هستند ،اقتصاد مقاومتی زمان عملیاتی میشود که از خام فروشی جلوگیری و
ارزش افزوده ایجاد کنیم.
امیرآبادینمایندهمردمقمخبرداد

احداث شهرک صیفیجات و داروهایی دامی در قم

نماینده مردم قمدر مجلس شورای اسالمی گفت :احداث شهرک صیفیجاتدر شهرک قنوات و
شهرک داروهای دامی در دام شهر دو پروژه مهمی بود که دقیقاً در راستای اقتصاد مقاومتی بوده که
میتواننددههاهزارشغلایجادکنند.
احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات استانداری برگزار
شد،اظهارداشت:بسیاریازمفاهیماقتصادمقاومتیهنوزدربینبرخیدستگاههایاستانیبهدرستی
تفهیم نشده است.وی با انتقاد از رویه برخی دستگاههای استانی در قرار دادن پروژههای معمولی و
دستگاههای خود در قالب پروژههای اقتصاد مقاومتی افزود :متأسفانه هدف اقتصاد مقاومتی هنوز در
بین برخی مدیران بهدرستی جا نیفتاده است ،پروژههای روتین و جاریدستگاههای استانیدر حوزه
اقتصاد مقاومتی نمیگنجد.نماینده مردم قمدر مجلس شورای اسالمی تأکید کرد :احداث طرحهایی
مانند جادهسازی و مجتمعهای فرهنگی بههیچوجهدر قالب اقتصاد مقاومتی تعریف نمیشود و جز
ابتداییترینوظایفجاریدستگاههایاستانیاست.عضوهیئترئیسهمجلسشورایاسالمیبااشاره
به احداث دو شهرک تخصصی در قم عنوان کرد :احداث شهرک صیفیجات در شهرک قنوات و
شهرک داروهای دامی در دام شهر دو پروژه مهمی بود که دقیقاً در راستای اقتصاد مقاومتی بوده که
میتواننددههاهزارشغلایجادکنند.ویاضافهکرد:کاهشمصرفوهدررفتانرژیوافزایشبهرهوری
از شاخصهای مهم اقتصاد مقاومتی است ،مسئوالن استان از تعریف کردن پروژههای عادی و جاری
برخی ازدستگاههای استانی بهعنوان اقتصاد مقاومتی جلوگیری کنند.نماینده مردم قمدر مجلس
شورای اسالمی با انتقاد رویه برخی دولتمردان نیز ادامه داد :متأسفانه برخی از دولتمردان پروژههایی که
دلبستگی خاصی به آنهادارند رادر قالب اقتصاد مقاومتی تعریف میکنند،درحالیکه این پروژه تأثیر
خاصیدر زمینه اشتغال و افزایش بهرهوری و تولید ندارند.
رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانقماعالمکرد
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رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت۲۰:میلیارددالر ارزش تقریبی منابع معدنی
موجوددردریاچه نمک است.
محمود سیجانی عصر دیروز در جلسه شورای معادن که در سالن جلسات استانداری برگزار شد،
اظهارداشت:دغدغهازدسترفتنمنابعطبیعیبابهرهبرداریازمعادنمهمترینمشکلدربهرهبرداری
از منابع معدنی استان است.سیجانی با اشاره به مشکل دسترسی دریاچه نمک و استفاده از منابع
معدنی موجوددر آن اضافه کرد :از محل اعتبارات زیرساختها برای احداث راهدسترسیدریاچه نمک
اعتباراتی از طریق منابع ملیدر نظر گرفتهشده است .احداث راهدسترسی به ایندریاچهدر بودجه سال
 98قم نیز گنجاندهشده است.سیجانی ادامهداد:دریاچه نمک ازنظر گردشگری و منابع معدنیدارای
ظرفیتهای ویژهای بوده که با احداث راه دسترسی به آن امکان استفاده از ظرفیتهای موجود در آن
ممکن میشود.وی با اشاره به احداث شهرک تخصصی سنگهای قیمتی و نیمهقیمتیدر قم تصریح
کرد :در حال حاضر برند عقیق قم ثبت ملی شده که میتواند ارزشافزوده خاصی را برای تولیدکنندگان
این محصول در استان همراه داشته باشد ،تالش میشود عقیق قم بهزودی ثبت جهانی شود.وی
خاطرنشان کرد 20:میلیارددالر ارزش تقریبی منابع معدنی موجوددردریاچه نمک قم است .بهعقیده
مسئوالن سازمان محیطزیست کشور عامل آلودگی و گردوغبار قم بههیچوجهدریاچه نمک نیست.
یجانی تصریح کرد :مشکل اصلی امروزدریاچه نمک عدم تخصیص حقابههای این حوزه آبی است.

