آیتاللهرئیسی:

وزیرکشور:

انتخابات مجلس به مانور قدرت تبدیل شود

روزنامهصبحایران

وزیر کشور گفت :باید انتخابات این دوره مجلس شورای اسالمی را
به مانور قدرت تبدیل کرده و در فضای کامال آرام و قانونی به صورت
سالم و امن و با مشارکت باال آن را برگزار کنیم .عبدالرضا رحمانی
فضلی روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه استانداران قزوین که
در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد ،افزود:دشمنان
انقالب اسالمی به زعم خود میخواهند فضای انتخابات را زمینهساز
و بسترساز اختالفات جامعه کرده و از این شرایط بهره برداری کنند.
وی اضافه کرد :دشمنان ،سال گذشته برای اتفاقی عظیم در دهه فجر
ریل گذاری کرده و با تهییج و تحریک مردم ،حادثه پشت حادثه را رقم
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اروپا نتوانست ایران را به عدم اجرای گام سوم متقاعد کند

گامسومایران

فضایکشور،فضایمقاومتاست

رئیس قوه قضاییه گفت :فضای کشور ،فضای مقاومت و روحیه
مردم نیز به طور کامل روحیه ایستادگی است .آیت الله سید ابراهیم
رئیسی عصر پنجشنبه در شورای اداری استان زنجان افزود :رهبر
معظم انقالب پرچم مقاومت را بلند کردند و ما همگی سربازان ایشان
هستیم .وی ادامه داد :چرا امروز آمریکایی ها برای مذاکره مستأصل
هستند؟ چه کسی دنبال مذاکره است؟ آنها دنبال مذاکره اند و این
را همه در دنیا فهمیده اند که این آمریکایی ها هستند که به مذاکره
نیازمندند .وی افزود :ما اگر در موضع اقتدار و مقاومت بایستیم این
وعده الهی و تاکید رهبری است که در این میدان پیروزیم و مشکالت
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همزمان در بیش از  ۶هزار نقطه ایران برگزارشد

شکوهمیثاقشیرخوارگان

حاصلاقداماتآمریکا

با شهید خردسال کربال

جزئیات نامه ظریف به موگرینی
حسنبهشتیپورتحلیلگرمسائلسیاستخارجی:

کاهش تعهدات هستهای توقف دیپلماسی نیست

تحلیلگرانورسانههایجهانادامهسیاستهایضدایرانیکاخسفیددرچارچوبرویکردفشارحداکثریرادلیلبینتیجه
گذاشتن تالش های دیپلماتیک «امانوئل مکرون» و دستور رئیس جمهوری کشورمان برای آغاز گام سوم ایران در مسیر کاهش
تعهداتبرجامیمیدانند.دوماهپسازگامدومایراندرکاستنازتعهداتبرجامی«،حسنروحانی»رئیسجمهوریکشورمان
دستورآغازگامسوم راصادرکرد.اگرچهدرهفتههایاخیربرشدتتالشهایدیپلماتیکبرخیکشورهابهویژهفرانسهافزوده
شداماپافشاری«دونالدترامپ»برمواضعغیرمنطقیخودباعثشدتاهمهتالشهای«امانولمکرون»رئیسجمهوریفرانسه
 2و7

حذفیاران هثروتمندانگامیمثبتاماناکافی

یارانه پولدارها فقط  ۴۵هزار تومان است؟
5

معاونپارلمانیرئیسجمهوری:

شرایطکشوردر ۲سالآیندهامیدوارکنند هاست

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت :شرایط کشور
در  ۲۴ماه باقی مانده از عمر دولت تدبیر و امید ،حسب
تحلیلهای کارشناسی و اعالم نظر کارشناسان و آمار و
ارقامی که وجود دارد ،خوب و امیدوار کننده خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی:

حسینعلی امیری روز پنجشنبه در همایش حقوق
شهروندی در شهرستان ممسنی افزود :تحلیلها بیانگر
آن است که کشور در مسیر درست ثبات اقتصادی قرار
میگیرد.
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عکس:اکبرتوکلی

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم :

نقدینگیبایدبهسمتتولیدهدایتشود
5

قم،کمترینسهمدرانتصابزناندرمدیریتاستانها
8

آگهی تجدید مزایده ( نوبت اول )

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی

مشاغل شهری شهرداری قم

درنظرداردچهاربابغرفهرا،ازطریقمزایدهعمومیبامشخصاتوشرایطکلیزیربهاشخاص
واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مزایده :واگذاری سرقفلی و اعیانی غرفه با کار بری بار فروشی واقع در بلوک 11
میدان بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی .
متراژ  ، ،مبلغ پایه مزایده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و میزان تضمین شرکت
در مزایده و به شرح ذیل می باشد:
شمارهغرفه
غرفه شماره1
غرفه شماره2
غرفه شماره3
غرفه شماره5
غرفه شماره6

مساحتعرصه
 230متر مربع
 230متر مربع
 230متر مربع
 230متر مربع
 230متر مربع

مساحتاعیانی
 270متر مربع
 270متر مربع
 270متر مربع
 270متر مربع
 270متر مربع

ارزش اعیانی و سرقفلی ( ریال )
10/110/000/000
10/915/000/000
11/720/000/000
12/252/000/000
13/330/000/000

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال )
670/000/000
670/000/000
670/000/000
670/000/000
670/000/000

 تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان (با حداقل اعتبار3ماه) یا واریزوجه نقد به حساب بانک انصار شعبه مرکزی به شماره  351082491518231بنام سازمان میادین
میوه و تره بار می باشد که باید به ضميم ه پيشنهاد تسليم گردد.
محل دریافت اسناد  :قم -جاده قدیم قم تهران -روبروی بهشت معصومه  -بلوار شهید رجایی میدان
بزرگ میوه و تره بار شهید رجایی -ساختمان اداری سازمان میادین -واحد درآمد مراجعه نمایند  ،تلفن
. 36641174
 دریافت اسناد از مورخ  98/06/20لغایت  98/07/02می باشد. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.تذکر :برنده مزایده می بایست  %50مبلغ پیشنهادی را نقد ًا و الباقی مبلغ را بصورت
ماهیانه و در  18قسط پرداخت نماید.
مشخصات غرف به شرح ذیل می باشد:الف ) اسکلت غرف فلزی سنگین با سقف ورق گانوانیزه و پوشش داخلی آن پشم شیشه و کارتن
پالست می باشد  .ب) غرفه با بر 10متر و طول 23متر  ،ج) داخل غرفه سرویس بهداشتی و دو اتاق در
همکف و یک اتاق بزرگ روی آن بنا شده.
مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها  :تا پایان وقت اداری  98/07/02می باشد .
سایر شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده است .شرکت کنندگان مکلف اند کلیه اسناد و مدارکرا امضاء کرده و به همراه پیشنهاد خود ارائه نمایند .امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط
میباشد.
محل تسلیم پیشنهادها :قم -بلوار امام موسی صدر -ساختمان شهرداری مرکز طبقه  - 4معاونت
خدمات شهری و امور اجتماعی – واحد حراست تحویل نمایند.
روابط عمومی سازمان میادین شهرداری قم

شهردار قم :

نظم و امنیت ایام محرم را به بهترین وجه تامین می کنیم
رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان قم تاکید کرد :نظم و امنیت ایام
محرم را به بهترین وجه تامین می کنیم .سرهنگ پیام کاویانی اظهار داشت :ماه محرم برای
مسلمانان جهان بخصوص شیعیان  ،نقطه عطف تاریخی و فرهنگی به شمار آمده و استعاره
های فرهنگی این دهه از ارزش های معنوی و الهی واالیی در میان محبان اهل بیت برخوردار
است .رئیس پلیس امنیت عمومی استان ادامه داد :ماه محرم نمود ارزش های معنوی و
فرهنگی اسالم است و احیاء و تداعی فلسفه قیام ابا عبدالله الحسین (ع) در این ایام برای
اعتالی اسالم و حفظ ارزش های آن بسیار ضروری و مهم است .وی با بیان اینکه ایجاد فضای
معنوی ،امنیت مردم و حفظ ارزشهای دینی در ایام محرم در اولویت است ،تصریح کرد:
نیروی انتظامی باید تالش کند تا محافل عزاداری حسینی(ع) به صورت باشکوه در سطح
استانبرگزارشود.سرهنگکاویانیدرادامهبابیاناینکهپلیسامنیتعمومیاستانآمادگی

تاریخ آگهی نوبت دوم98/06/20:
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بوستان هزار هکتاری تا سال ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد
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شهردار قم از بهرهبرداری بوستان هزارهکتاری شهر قم تا سال  ۱۴۰۰خبر داد و گفت:
خدمات مناسبی در این بوستان از جمله باغ پرندگان ،تلهسیژ ،تلهکابین ،باغ گیاهشناسی
و غیره پیشبینیشده است.دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد در گفتگویی با اشاره به اهمیت
توسعه شهر هوشمند ،اظهار داشت :زیرساختهای شهر الکترونیک در قم با قدرت در دست
اقدام است و هماکنون  ۹۰کیلومتر فیبر نوری در شهر گسترده شده است.شهردار قم با بیان
اینکه تمام نرمافزارهای شهرداری جمعبندی و یکپارچ ه شده است ،ابراز کرد :در سال ،۹۷
هفده خدمت و در سال  ۹۸تعداد خدمات الکترونیکی  ۲۱خدمت در نظر گرفت ه شده است
ولی شهر الکترونیک شهروند الکترونیک میخواهد.سقائیاننژاد با تأکید بر اینکه متأسفانه
استقبالمناسبیازخدماتالکترونیکیشهرداریتاکنوننشدهاست،عنوانکرد:شهرداری
منطقه پنج به عنوان آزمایشی در این زمینه در نظر گرفت ه شده است که مورد استقبال عموم
8
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اخبار
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معاونپارلمانیرئیسجمهوری:

شرایط کشور در  ۲سال آینده امیدوار کنند ه است

قدر زمان را بدانیم

جمهوری اسالمی ایران در گام سوم کاهش تعهدات
تصمیم گرفت محدودیتهای برجامی در زمینه تحقیق و
توسعهوساختوسازسانتریفیوژهارابردارد.
دکترحسنعابدینی*
این اقدام طبق بند  ۲۶و  ۳۶در چارچوب برجام است و
نقض توافق تلقی نمیشود .متن و ضمیمه برجام ۲۵،محدودیت را برای مدت ۱۰تا۱۵
سالبرایایراندرنظرگرفتهاست.
اینمحدودیتهاصنعتهستهایکشوررانهفقطدرزمینهپپیشرفتعلمیکندمیکرد
بلکه به علت استفاده نکردن از نسلهای جدید سانتریفیوژ با چالش کارایی هم مواجه
میکرد.
ً
طبق بندهای  ۳متن و  ۳۲ضمیمه برجام ،محدودیت تحقیق و توسعه صرفا روی
سانتریفیوژهای ۸-IR,۶-IR,۵-IR,۴-IRبه مدت ۱۰سال خواهد بود.
قدرت جداسازی اورانیوم در سانتریفیوژهای نسل  IR۸افزون بر  ۲۴برابر نسل IR۱
است که هم اکنون در سایتهای هستهای ایران زیر بار است .این محدودیت براساس نوع
سانتریفیوژرویتکماشینتازنجیرههای ۳۰تاییتعریفشدهاست.
بند ۳۲ضمیمه پا را از این فراتر گذاشته و هرگونه تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژهای
پیشرفته با قدرت جداسازی بیش از ۸-IRرا که حداکثر۲۴سو قدرت جداکنندگی دارد،
برایهمیشهممنوعکردهاست.
سانتریفیوژهای نسل جدیدی در دنیا وجود دارد که توان ان  ۳۰۰سو است که نسبت
سانتریفیوژهایحتینسل ۸بهنسلیکمانندتوانتراکتوربهگاوآهناست.
شش هزار و  ۱۰۴سانتریفیوژ نسل  IRIکه در نطنز و فردو استفاده میشود ،به سبب
فناوری قدیمی درصد خرابی زیادی دارد که جایگزینی انها طبق بند  ۲۷ضمیمه با
سانتریفیوژهایپیشرفتهبهمدت۱۰سالممنوعاست.
نکته جالب ان است که طبق بند  ۳۰ضمیمه تعویض سانتریفیوژهای صدمه دیده یا
خرابشدهباسانتریفیوژهایمشابههمبهمدت ۱۰سالصرفاباتائیدآژانسمیسراست.
بند ۳۱ضمیمه ،نصب سانتریفیوژها و زیرساختهای مربوط به غنی سازی و تحقیق و
توسعهرابهمدت ۱۵سالممنوعکردهاستیعنیبکارگیریبیشازتعدادسانتریفیوژهای
فعلیممکننیست.
طبق بند ۷۲ضمیمه هم تحقیق و توسعه به مدت ۱۵سال فقط در نطنز است .بند۴۵
ضمیمه تصریح دارد که هر نوع فعالیت تحقیق و توسعه روی مواد شکافپذیر در فردو به
مدت ۱۵سالممنوعاست.
سایتهستهایفردوکهبهسببقرارگرفتن ۸۰تا ۹۰متریزیرزمینمصونیتراهبردی
دارد همواره برای غربیها از ان رو که نمیتوانند به راحتی به ان نفوذ کنند یا صدمه بزنند،
چالشبرانگیزاست.
بند ۸۱ضممه برجام ،استفاده از سایر روشهای پیشرفته جداسازی ایزوتوپی اورانیوم
(بجزگازی)ازقبیللیزری،الکترومغناطیسیو...درفعالیتهایتولید،تحقیقوتوسعه،
تحت راستی آزمایی آژانس به مدت ۱۰سال را ممنوع کرده است.
اینمحدودیتهاوچندینممنوعیتدیگربابرداشتنگامسومازبینرفتهاست.
اینفرصتطالییبرایمسئوالنودانشمندانهستهایاستکهبابهرهگیریازفرصت
پیشامدهیکباردیگرانگیزهودانشخودرابهرخجهانیانبکشند.
ارادهپوالدینوانگیرهخداییدستاندرکارانهستهایرازمانیکهازسایتهستهایفردو
دیدن میکردم ،در جملهای باالی سر یکی از جوانان در مرکز کنترل مشاهده کردم ،که
نوشته بود " از کوهی که به ما سپرده اید چنان محافظت میکنیم که آیندگان ما را اصحاب
احدنخوانند".انشاءاللهکهعزماینمردانالهی،زمینهسازفراگیرشدنکلیدواژه،معجزه
آسای"مامیتوانیم"درهمهعرصههاشود.
این کشورهای اروپایی هستند که از این پس بایستی دنبال مذاکره باشند .عقربههای
ساعت در حوزههای تحقیق و توسعه به نفع جمهوری اسالمی ایران به حرکت در امده
است.قدرزمانرابدانیم.
کارشناسارشدمسایلبینالمللی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت :شرایط کشور
در  ۲۴ماه باقی مانده از عمر دولت تدبیر و امید ،حسب
تحلیلهای کارشناسی و اعالم نظر کارشناسان و آمار و
ارقامی که وجود دارد ،خوب و امیدوار کننده خواهد بود.
حسینعلی امیری روز پنجشنبه در همایش حقوق
شهروندی در شهرستان ممسنی افزود :تحلیلها بیانگر
آن است که کشور در مسیر درست ثبات اقتصادی قرار
میگیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه داد :با همه
تنگناهایی که وجود دارد آمارهای کارشناسی و آمارهای
توسعهای رو به رشد است و امروز همه باید منسجم و متحد
در کنار همدیگر قرار گیریم و آینده روشنی را برای کشور رقم
بزنیم.
این مقام مسوول با اشاره به خدمات دولت در  ۶ساله
گذشتهوتوسعهایکهدرمناطقمحرومصورتگرفتهیادآور
شد :در شرایطی این دولت این خدمات را انجام داده که در
ماههای شروع فعالیت دولت تدبیر و امید با محدودیتهای
منابع مالی بسیار مواجه بودیم و شرایط بین المللی بر ما
سختبود.
امیری افزود :آن زمان بازار نفت ما از دست رفته بود و
زمانی که بازار نفت را پیدا کردیم با سقوط قیمت جهانی
نفت مواجه شدیم حتی بعضی از کشورهای صادرکننده
نفت مثل ونزوئال و عراق با مشکالت جدی مواجه شدند.
وی ادامه داد :عربستان در این شرایط از منابع ذخیره
ارزی خود استفاده کرد ،عراق استقراض کرد ،ونزوئال دچار
مشکالت اقتصادی شد که گاهی در اخبار شاهد حمله
مردم برای تامین مواد غذایی مورد نیازشان به فروشگاهها و
سوپرمارکتهابودیمامابهلطفخداوندمتعالدرآنشرایط
با تدابیر و برنامهریزیهای صورت گرفته با تالش مدیران

کشور در تمام سطوح و همکاری مردم کارهای توسعه ای
در کشور انجام گرفت .معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خاطرنشان کرد :آن زمان برخی کشورها مثل روسیه ارزش
پولشان به حدی سقوط کرد که برنامههای توسعه را متوقف
کردند اما در ایران این برنامهها متوقف نشد وتداوم یافت.
امیری افزود :با یک قطعنامه آثار قطعنامههای ظالمانه
منتفی شد که یکی از آنها این بود که کشور و نظام
جمهوری اسالمی ایران تحت فصل هفت منشور سازمان
ملل قرار گرفته بود یعنی اجازه داشتند علیه ما عملیات
نظامی انجام دهند که این موضوع منتفی شد و شرایط
آرامی در کشور حکم فرما گردید و با آن شرایط کارهای
توسعه انجام گرفت و در حال حاضر نیز در حال انجام است.

وی ادامه داد :با محدودیت منابع مالی که دولت دارد ما
می بینیم هر روز در بخشی از کشور شاهد افتتاح طرح های
بزرگ و رونق تولید است.
معاون رئیس جمهوری گفت :دشمنان ما که فکر می
کردند تا اواخر سال  ۱۳۹۶نظام را ساقط می کنند و حتی
فکر جایگزین نیز بودند اما نقشه آنها نقش بر آب شد و
کشور در حال قرار گرفتن در مسیر مناسبی است.
امیری افزود :درست است که مردم دشواریهای سختی
را پشت سر گذاشتند و تنگناهای زیادی را به جان خریدند
اما مقاومت ،پایمردی  ،همکاری ،همدلی و همراهی و
انسجاممردمبهعنوانیکیازمولفههایقدرتملی،کشور
را از این شرایط سخت عبور داده است.

رئیس کل بانک مرکزی :

فشارهای چندین ماهه طراحان تحریم شکسته شد

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک از فعاالن اقتصادی حمایت الزم را
خواهد کرد ،گفت :با تالش بانک مرکزی و تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی که در واقع
رزمندگانجنگاقتصادیهستندفشارهایچندینماههطراحانتحریم،شکستهشده
و فضای نسبتا باثباتی در فضای اقتصادی کشورمان حاکم شده است.
عبدالناصرهمتیروز پنجشنبهدرشورایگفتوگویبخشدولتیوخصوصیاستان
کرمانضمنتشریحوضعیتاقتصادیکشورافزود:معتقدیمفعاالنبخشخصوصیدر
این دوره تعیین کننده میتوانند نقش بسیار مهمی را در اقتصاد داشته باشند.
وی اظهار داشت :به طور قاطع می توان گفت فشار تحریم را با تالش و کوشش
همگانی شکسته ایم و اکنون در شرایط به نسبت با ثباتی هستیم و الزم است این ثبات
ادامه پیدا کند.
همتی افزود :در صورت رفع نشدن مشکالت فعاالن اقتصادی نمیتوان با تحریم
ها مبارزه کرد زیرا رزمنده اصلی در این شرایط فعال اقتصاد است و بر این اساس حل
مشکالت حوزه فعالیت بازرگانان و تولیدکنندگان از اولویت های بانک مرکزی است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه هدف اصلی این است که از صادرکنندگانی
که مقید به بازگشت ارز حاصل از صادرات است ،حمایت شود گفت :اگر برخی

ً
محدودیت هایی که اعمال می شود صرفا برای افرادی است که از امکانات کشور استفاده
کرده اند اما در مقابل از بازگشت ارز خودداری می کنند لذا در همین راستا برای برخورد
قانونی ،اسامی آنها به قوه قضاییه ارسال شده است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود ،سیاست بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز را
از میان بردن اختالف نرخ اعالم و اظهار کرد :در این راه نیز به موفقیت هایی دست یافته
ایم ضمن آنکه بانک مرکزی با تمام توان در راستای تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی
گامبرمیدارد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به صادر کنندگان این اطمینان را میدهم تا
زمانیکهمندربانکمرکزیهستمهمراهصادرکنندگانخواهمبودافزود:صادرکنندگان
نیز می توانند با بازگرداندن ارز به کشور کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور کنند.
وی ادامه داد :میزان ارزی که به کشور برمیگردد و میزان تقاضایی که از واردات تامین
می شود برای من مهم است و اکنون بانک مرکزی با تمام توان در مسیر تامین نیازهای
واقعی ارزی کشور گام بر میدارد.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد :هدف ،آمدن ارز به سامانه نیما نیست بلکه
آمدن ارز به کشور هدف است و سامانه نیما فقط مظهر دخل و خرج ارزی کشور است.

فرماندهسپاه:

آموزشوپرورش،نیازمند
خانهتکانی

دشمن در میدان عمل قدرت واقعی ما را میبیند

دنیایامروزدنیایی پرشتاببهسویآیندههااستوآینده
مملوازدگرگونیهایبسیارزیاداست.نظامآموزشوپرورش
و به عبارت شایستهتر سازمانمندی اخالقگستر دانشافزون بشری که به آن نظام تعلیم
یگویند ،یکی از مهمترین دستاوردهای نهادی زندگی اجتماعی بشر در همه
و تربیت م 
زمانهاییاستکهبرماگذشتهاست.
اگربخواهیمدرتاریخبشریکنهادبسیارموثرودارایعمقواثراستراتژیکبازیابیکنیم،
باید در میان تمام نهادها به آموزش و پرورش و سازمانمندی اخالقگستر و دانشافزون آن
توجهداشتهباشیم.چراکهتاایناخالقگسترینباشد،سالمتجامعهحفظنمیشودوتا
ایندانشافزاییهدفمند،هوشمندانهوهوشیارانهصورتنپذیرد،بشرپیشرفتوتوسعهای
را تجربه نمیکند؛ لذا توسعه پویای همه جوامع در همه ادوار تاریخ و همه زمانهایی که
انسانزیستداشتهاست،درگروتعلیموتربیتاست.
متاسفانه آموزش و پرورش در ایران نه نظام آموزش و پرورش بلکه چندپارگیهایی به نام
آموزش و پرورش است که بدون توجه به تفکر سیستمی ،تفکر انتقادی و آیندهاندیشی
و پیشرفت مناسب و متناسب با دگرگونیهای پرشتاب جامعه ،تنها به انباشت اخبار و
ورودیهایی میپردازد که هنوز در باب «داده» بودن و «اطالعات» بودن آنها از منظر
معرفتسنجی و صحت و سقم نهایی آنها به عنوان باورهای موجه سابق ،تردید وجود
دارد و مغز فرزندان این مرز و بوم را مانند انبارهای میبیند که باید اخبار موثق و غیرموثق و
گزارههای درست و نادرست را در آن انباشته کرد و بر آنها قفل زد و ُمهری به نام «نمره» را بر
آن نهاد .از این جهت در این نظام آموزش و پرورش ،خالقیت و گمانهپروری و تصویرسازی
خالقازبینمیرودودرمسیرحیاتنظامآموزشی،درعمل،شاهدخروجیهاییهستیم
کهتنهامیتوانددربهترینوجهحافظههاییپرازدادههایمتفاوترابهجامعهعرضهدارد.
حافظههایی که خروجیهای آن به مثابه حافظهای کامپیوتری ارزش دارد و حتی برای
بهترینخروجیهایآنهمنمیتوانبیشازآنارزشیدرنظرداشت.
آموزشوپرورشایرانبهیکخانهتکانیوسیعوگستردهازمنظرذهنیوعلمی نیازمند
است.یکتحولراهگشاکهازیکسوبتواندسپهرتعلیموتربیبترادرایرانتغییردهدواز
طرفدیگرنیرویانسانیمناسبومتناسبباتحولوبازآفرینیدرنظامآموزشیمنطبق
بر خردورزی و فراواقعگرایی انتقادی را در جامعه تربیت کند .چراکه جامعه پرورشدهنده
خالقیتها و گمانهزنیهای آیندهاندیشانه برای پیشرفت و توسعه ملی است .لذا از وزیر
آموزش و پروزش جدید در ایران توقع میرود که با توجه به آنچه گفته شد ،گامی هر چند
کوچک در این مسیر بزرگ بردارد .آن هم در مدت زمان نه چندان زیادی که تا پایان عمر
دولتدوازدهمماندهاست.
به هر حال ما االن در شهریورماه سال ۱۳۹۸هستیم و در سال ۱۴۰۰دولت جدیدی در
ایران شکل خواهد گرفت .وزیری که در روزهای روزسه شنبه گذشته از مجلس رای اعتماد
گرفت ،باید بیمهابا بعه سوی تحوالت گام بردارد و کنشهای معطوف به این مهم را طی
فرصتیکهدراختیاردارد،بهانجامبرساند.
استاددانشگاه
مهدیمطهرنیا*

فرمانده کل سپاه گفت :سپاه پاسداران انقالب اسالمی
امروز بیش از هر زمان دیگر آماده دفاع از انقالب و ایران
اسالمی است و دشمنان در میدان عمل قدرت واقعی ما
را خواهند دید.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی پس از بازدید از
جزیره فارس و ارزیابی وضعیت و آمادگی های یگان ها و
رزمندگان مستقر در منطقه بوشهر در سخنانی با اشاره به
اینکه قدرت نظامی ایران اسالمی بارها آزموده شده است،
گفت :دشمنان ما تنها از بخش کوچکی از واقعیت توان
دفاعی ما اطالع دارند،با این وجود می دانند که قدرت
نظامی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران  ،نفوذ ناپذیر و
شکستناپذیراست.
وی افزود :توان بازدارندگی ایران اسالمی برمبنای غلبه بر
دشمنان بزرگ ایجاد شده و به فضل الهی هر روز با ارتقای

این قدرت ،برای صیانت از امنیت ملی؛ مرزهای سرزمینی
و استقالل و تمامیت ارضی آماده هستیم و مردم ما هم
اطمینان خاطر دارند که رزمندگان با رصد شبانه روزی
دشمنان ،امنیت کامل را همچون گذشته برای آنان به
ارمغان خواهند آورد.
سرلشکر سالمی افزود :بر اساس راهبرد غلبه بر قدرتهای
استکباری فرامنطقه ای تجهیزات و قدرتمان را توسعه و
گسترش داده ایم و در عرصههای مختلف و برخی جلوه
های عملیاتی ،بخش هایی از آن را به نمایش گذاشته ایم.
وی افزود :دشمنان ما هم قابلیت فناورانه تجهیزات ما را
دیده اند و هم اراده و عزم رزمندگان ما برای دفاع از ارزشهای
انقالب اسالمی را نظاره کرده اند؛ ما قدرت آزموده شده در
منطقه هستیم و بنابر این در میدان عمل قدرت واقعی ما
را خواهند دید.

فرمانده کل سپاه از عاشورای حسینی به عنوان چشمه
جوشان ایمان رزمندگان برابر جبهه کفر یاد کرد و گفت:
فرزندانملتایراندرنیروهایمسلحباتکیهبرقلهرفیعیکه
حضرتاباعبدالله (ع)ویارانشآفریدندمطمئنومستحکم
پیش می روند .سرلشکر سالمی با تکریم و گرامیداشت
دالورمردی ها و رشادتهای شهدای نیروی دریایی سپاه
از جمله نادر مهدوی و بیژن گرد در نبرد با ناو های جنگی
آمریکا افزود :نخستین نتیجه ایثارگری ها و شهادت این
سرداران  ،اعتماد به نفس خلل ناپذیر  ،پایدار و قابل انتقال
به نسل های آینده بود و امروز رزمندگان نسل جدید رهروان
شهیدانی چون نادر مهدوی هستند که با بصیرتی عمیق ،
نگاهی ژرف  ،ایمانی آگاهانه و با صالبتی برگرفته از تاریخ
این سرزمین و الگو پذیری از مکتب عاشورا ؛ پرچم های
استقامت و استکبار ستیزی را در دست گرفته اند.

معاونحقوقیرئیسجمهوری:

وحدت ملی اولین ماموریت همه در کشور است
معاون حقوقی رئیس جمهوری ،وحدت ملی را اولین ماموریت همه گروه ها و تشکل
ها در کشور دانست و گفت :همه برای ایجاد اتحاد و انسجام در کشور باید تالش کنیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ لعیا جنیدی ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای کانون وکالی
استان های کرمانشاه ،ایالم،کردستان و لرستان در سرسرای شهدای دولت استانداری
کرمانشاه ،ایران را کشوری متشکل از همه بینش ها ،منش ها و مسلک های قومی و
مذهبی دانست و افزود :ما ایرانیان یک ملت واحدی هستیم و در طول تاریخ انسجام و
اتحاد داشته ایم.
او اطالق واژه اقلیت قومی و مذهبی در کشور را مناسب ندانست و گفت :ما یک ملت
واحدی با بینش ها و منش های قومی و مذهبی هستیم و کسی اقلیت نیست.
اوبابیاناینکهمشکالتصنفیماراغافلازماموریتمهمنکند،افزود:مشکالتصنفی
وکال را قبول دارم و پیگیری می کنم اما اگر قرار باشد به تمامیت ارضی و وحدت ملی محل
آسیب باشد جزییات اهمیتشان را از دست می دهند.
جنیدی ادامه داد :بخشی از وقت کانون وکال به عنوان یک ایرانی مسوول ،وظیفه تعریف
کنید و اهداف کالن را تعیین کنید و حقوق مردم در مقابل حکومت و متقابل هم باید در
نظر گرفته شود و بعد هم حقوق مردم در برابر مردم که در کشور ضعیف است.
وی با بیان اینکه نگران مباحث فساد و اختالس بوده ایم و الیحه شفافیت به این دلیل
تهیه شد و روی آن کار کرده ایم ،گفت :الیحه نهاد ملی و حقوق شهروندی و الیحه ای

به رییس جمهور در مورد شادمانی و حق شادی مردم داده ایم و الیحه ای برای حقوق
سالمندان نیز ارائه کرده ایم ودر این ارتباط پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه شما وکال رهبری برخی از حقوق و منافع مردم ایران را برعهده دارید،
افزود :احساس دادگستر کردن برای مردم مهم تر از ایجاد عدالت است و در عین پیگیری
مطالبات صنفی اهداف بزرگ را فراموش نکنید.
او گفت :یکی از انتظارات از وکال همگرایی درونی است البته رقابت سالم باید باشد چرا
که رقابت سالم سنگ بنای مدیریت است و رقابت سالمت توسعه با خودش دارد.
وی با بیان اینکه زمان همگرایی است ،تصریح کرد :به نظر می رسد که همگرایی در
کانون وکال نیست و مشکل پراکندگی دارید و باید متحد و منسجم باشید.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ما در دولت با همه تعامل داریم و اهل تعامل و
گفت و گو هستیم ،گفت :معتقدیم که باید با تعامل به دنبال رفع مشکالت باشیم.
جنیدی در ارتباط با هجمه های رسانه ها به وکال که از سوی برخی از سخنرانان در جلسه
مطرح شد از آنان خواست به صورت مصداقی آن را مستند و به دفتر معاونت حقوقی رئیس
جمهوری برای پیگیری ارسال کنند و گفت :ما هم این موضوعات را حتما پیگیری می
کنیم.
وی با بیان اینکه برای رفع مشکالت تنها طرح کردن و گالیه کردن کافی نیست ،گفت:
باید اراده ای برای ارائه راهکارهای عملگرایانه و اجرایی وجود داشته باشد.

ظریف در اجالس آیورا اعالم کرد:

همزماندربیشاز ۶هزارنقطهایرانبرگزارشد

شکوه میثاق شیرخوارگان با شهید خردسال کربال

همزمان با نخستین جمعه ماه محرم عظیمترین و بیبدیلترین اجتماع مادران و
شیرخوارگانحسینی(ع)همراهبانوایالالییعلیاصغر(ع)درهمایشیجهانی،امسال
در هفدهمین سال برگزاری در بیش از ۶هزار نقطه ایران و ۴۵کشور جهان برگزار شد.
همایششیرخوارگانحسینی(ع)درحالیکهتعدادیازمادرانکودکانخودرادرآغوش
داشتندبهیادطفلشهیدکربالدرحسینیهها،تکایاومصلیهابرگزارشد،مادراناطفال
سوگواربابستنسربندهایسبزوقرمزرنگباعنوانیاحسینبرپیشانیشیرخوارگانخود
به عزاداری برای سرور و ساالر شهیدان  ،اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و شهدای کربال
پرداختندودرمظلومیتشیرخوار ۶ماههامامحسین(ع)اشکماتمریختند.
مادرانعزادارحسینیکودکانخردسالشیرخوارخودرابررویدستانپرمهرخودگرفته
وبهیادحضرتعلیاصغر(ع)ومادرگرامیشانحضرترباب(س)گریهکردند.
این مادران دیروز با چشمانی اشک بار و فریاد یاحسین شیرخوار خود را تقدیم امام
حسین(ع)کردندوازآنبزرگوارشفایدوعالمفرزندخودراتقاضاداشتند.
مداحان اهلبیت (ع) نیز دیروز دربرنامه های همایش شیرخوارگان حسینی (ع) در
مظلومیت سرور و ساالر شهیدان و عزای طفل ۶ماهه این امام مظلوم ،مرثی ه سرایی کردند
ی اصغر (ع) اشک ماتم ریختند و مادران عزادار حسینی نیز با
و مردم نیز به یاد حضرت عل 
ی اصغر (ع) را گرامی
خواندن الالیی یاد شهید خردسال مظلوم دشت کربال حضرت عل 
داشتند.
ذکرمصیبتهایواردهبرحضرتعلیاصغرورباب(ع)،برپاییایستگاههایصلواتی،
خیمه های معرفت  ،بصیرت عاشورایی  ،نمایش تعزیه شهادت علی اصغر (ع) و قرائت
نذرنام هشیرخوارگانازدیگربرنامههایاینهمایشمعنویدرسراسرکشوربود.
اجتماع بزرگ شیرخوارگان حسینی در صحن جامع رضوی حرم امام رضا (ع) مشهد،
صحن امام خمینی حرم حضرت معصومه (س)  ،مسجدمقدس جمکران و بسیاری از
امامزادگانوبقاعمتبرکهومساجدوحسینیههاومصلیهایاقصینقاطکشوربرگزارشد.
همایش شیرخوارگان حسینی آئین سوگواری به یاد کودکانی است که در روز عاشورا به
شهادت رسیدهاند ،این مراسم در صبح روز اولین جمعه ماه محرم هر سال در مساجد،
حسینیههاوتکایایشهرهایایرانوبرخیکشورهایجهانبرگزارمیشود.دراینمراسم
مادران به همراه کودکان شیرخوار خود با لباس ،روسری و پیشانیبند به رنگ سبز حضور
مییابندوشرکتکنندگانبرایعلیاصغرکودکشیرخوارامامحسیندرکربالمیپردازند
وگهوارهنمادیناورادرمجلسمیگردانند.

امنیت منطقه را نمیتوان از بیرون خرید
وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر این که شکوفایی
اقتصاد آبی نیاز به امنیت و ثبات در کل منطقه دارد گفت:
ایراناعتقادداردکهاینسرمایه،برآمدهازهمکاریکشورهای
منطقه باشد و نمیتوان آن را از بیرون خریداری کرد زیرا این
امر منجر به افزایش پایگاههای نظامی در منطقه خواهد شد.
محمد جواد ظریف در سومین اجالس کشورهای حاشیه
اقیانوس هند (آیورا) افزود :دریاها و اقیانوسها آینده ما
هستند و زندگی بیش از  ۳میلیارد نفر به دریاها و سواحل آن
وابسته است .اقتصاد آبی به عنوان یک مدل و رویکرد بهره
برداری جامع با مالحظات محیط زیستی و مسائل اجتماعی
است.
وی با بیان این که اقیانوس هند ذخایر زیادی دارد که باید

برای بهره مندی جوامع و کشورهای حاشیه این پهنه آبی
کشف شود اضافه کرد :ابعاد اجتماعی اقیانوس هند مربوط
به نقش مهم این اقیانوس در امنیت غذایی و رفاه جوامع و
کشورهایحاشیهایناقیانوساستوامنیتغذاییوامنیت
کشتیرانی باید در اولویت توجه و تمرکز قرار گیرد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه اقیانوس هند با چالش های
زیادیمواجهاست،قاچاقاعمازانسان،موادمخدر،اسلحه،
ماهیگیری غیرقانونی ،آلودگی و بهره برداری غیرقانونی
از منابع دریایی را از جمله این چالشها عنوان کرد و گفت:
امنیت و ثبات این اقیانوس برای همه ما بسیار مهم است.
ظریف گفت :برای همه ما افزایش یک جانبه گرایی ،افراط
گرایی و دیپلماسی قایق های مسلح مانع جدی در مسیر

حاکمیت قانون است و اقدامات غیر قانونی علیه شهروندان
منجربهتروریسماقتصادیمیشودواینهانهتنهاازمهمترین
چالشهای پیش روی کشورهای حاشیه اقیانوس هند بلکه
چالشی برای دستاوردهای جهانی است که تاکنون و طی
دهه های گذشته حاصل شده است.
وی با تاکید بر اینکه شکوفایی اقتصاد آبی نیاز به امنیت
و ثبات در کل منطقه دارد ،افزود :جمهوری اسالمی ایران
اعتقاد دارد که این سرمایه ،برآمده از همکاری کشورهای
منطقه باشد و نمی توان آن را از بیرون خریداری کرد زیرا این
امر منجر به افزایش پایگاههای نظامی در منطقه خواهد شد.
ظریف در پایان گفت :ما آماده همکاری جمعی در این
زمینههستیم.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور:

اصالح نظام اداری اجباری است

معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت :اصالح
نظام اداری در برهه کنونی یک انتخاب نیست و باید با همه توان به این سمت حرکت
کنیم.
جمشید انصاری روز پنجشنبه در شورای اداری آذربایجانغربی که برای تجلیل از
دستگاههای اجرایی در قالب جشنواره شهید رجایی برگزار شد ،افزود :گستردگی نظام
اداریدرکشوربهگونهایاستکهدرسالهایآینده،همهدرآمدهایکشوربههزینههای
جاری آن اختصاص خواهد یافت و اعتباری برای طرحهای عمرانی باقی نمیماند.
وی اضافه کرد :باید در این مسیر به سمت دولت الکترونیک حرکت کنیم که این امر
میتواند در قطع ارتباط مردم با کارکنان سازمان در راستای کاهش بروز مفاسد ،ایجاد
حقوق برابر برای مردم ،کاهش هزینههای خدمات اداری و سرعت بیشتر در انجام
خدمات به ارباب رجوع بسیار موثر است .وی بیان کرد :عالوه بر آن باید به سمت بهبود
فرهنگ سازمانی نیز حرکت کنیم که در این بخش نیز دولت ۲۰ ،مولفه عمومی از جمله

انضباط اداری ،وجدان کاری و حفظ بیتالمال را طراحی کردهاست.
معاونرئیسجمهوریدرادامهبااشارهبهابرازرضایتمقاممعظمرهبریازفعالیتهای
صورتگرفته توسط دولت در بخش رونق تولید ادامه داد :عالوه بر بخش دولتی ،بخش
خصوصی نیز باید در این راستا با جدیت بیشتر وارد کارزار شود و در رفتارهای خود برای
توسعهسرمایهگذاریتغییرایجادکند.
انصاری گفت :لزوم تعیین قیمت تضمینی و حمایتی برای کاالهای مختلف بهویژه در
بخش کشاورزی از جمله خواستههایی است که نباید در همه کاالها مطالبه شود و باید
زمینه فروش بر اساس عرضه و تقاضا را نیز فراهم کنیم.
وی با اشاره به اینکه تفویض اختیار به مدیران استانی باید از طریق تصویب قانون
مطالبه شود ،افزود :هر قدر مسووالن و مدیران استانی اختیار بیشتری داشته باشند،
موجب سرعت و سهولت در کارها میشود ولی باید ساز و کار آن نیز به شکل قانونی مورد
توجه قرار گیرد.

وزیرکشور:

انتخابات مجلس به مانور قدرت تبدیل شود
وزیر کشور گفت :باید انتخابات این دوره مجلس شورای اسالمی را به مانور قدرت تبدیل
کرده و در فضای کامال آرام و قانونی به صورت سالم و امن و با مشارکت باال آن را برگزار کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه استانداران قزوین که در
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد ،افزود:دشمنان انقالب اسالمی به زعم
خود میخواهند فضای انتخابات را زمینهساز و بسترساز اختالفات جامعه کرده و از این
شرایطبهرهبرداریکنند.
وی اضافه کرد :دشمنان ،سال گذشته برای اتفاقی عظیم در دهه فجر ریل گذاری کرده
و با تهییج و تحریک مردم ،حادثه پشت حادثه را رقم میزدند ولی مردم با درایت و آگاهی در
صحنهحضوریافتهوبادسیسههایآنهامقابلهکردند.
رحمانی فضلی ادامه داد:در این راستا با همدلی مردم و شناخت دشمنان ،اعتراضات
و تجمعات در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه قبل  ۳۸درصد کاهش داشته
درحالی که فشارها و نارضایتیها در برخی حوزهها افزایش یافته است.
وی گفت :هم اینک کشور ایران اسالمی بعد از  ۴۰سال از انقالب در یک ارزیابی اولیه و
کلی ،پنج خبر اول دنیا را دارد که اهمیت و وزن جمهوری اسالمی و تاثیرگذاری ایران را در
تحوالت منطقه ای و بین المللی نشان میدهد.
رحمانی فضلی اضافه کرد ۴۰:سال است که دنیا تهدیدات آمریکا و اذناب آن از
جمله اسراییل و حکومتهای مرتجع منطقه را از رسانهها برای فروپاشی نظام میشنود
درحالیکه هم اکنون خبرهای رسانه های جهان به ورود ایران به فضای رقابتی فناوریها،
استفاده ایران از انرژی صلح آمیز و  ...تبدیل شده که نشان دهنده قدرت ،اقتدار و
تاثیرگذاری و نفوذ ایران است.وزیر کشور اضافه کرد :امروز توانستهایم ضمن اثبات خود
حوزه وسیعی از نفوذ را در دنیا به دست آورده و در توازن و تعادل جهانی نیز تاثیرگذار باشیم
که باید آن را شگرگذاری کرد .وی با بیان اینکه شکرگذاری این موضوع تقویت مولفهها و
عناصر موجبه انقالب است ،افزود :اسالم به عنوان سرچشمه و آبشخور حقیقت جویی
مردم و وقوع انقالب همیشه باید مد نظر مسئوالن باشد چون اگر در ارزشهای دینی،
اعتقادی و اخالقی خود کوتاه آمده یا منفعل شویم یکی از استوانههای اصلی انقالب را
دچار خدشه کردهایم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه والیت و رهبری یکی از استوانههای انقالب است ،افزود:
در شرایط کنونی مقام معظم رهبری با سرافرازی ،درایت و عقالنیت کشور ایران را از
طوفانهای ایجاد شده به سالمت عبور داده و نباید ذرهای در این زمینه شک کرده و دچار
انفعال شویم .وی با اشاره به اینکه عنصر مردم بسترساز ،زمینه ساز و قاعده هرم انقالب
است ،افزود :مردم در هر شرایطی با تکیه بر اعتقادات دینی خود مقابل فشارها استقامت
کرده و انقالب را به چهل سالگی آن رسانده اند.
رحمانی فضلی ادامه داد:کارگزاران نظام در هر حوزه قضایی ،تقنینی ،اجرایی و در
کسوت روحانیت و روشنفکری و هر مسئولیت رسمی و اجتماعی باید قدردان مردم بوده
و خود را خدمتگزار آنها بدانند.
رئیس شورای عالی استان ها:

فرایندهای فسادزا در همه ساختارها باید
اصالح شود
رییس شورای عالی استان ها گفت :چنانچه افشاگری انجام شود اما مشکل به قوت
خودباقیبماند،مسالهفسادتداوممییابد،بنابراینمأموریتمااصالحفرایندهایفسادزا
در همه ساختارها است.
مرتضی الویری روز پنجشنبه در بیست و دومین اجالس عمومی شورای عالی استان ها
که در محل مجلس قدیم برگزار شد ،افزود :افشاگری ها در چرخه رقابت های سیاسی
کارکرد خود را از دست میدهند و به این ترتیب فساد در پله و الیههای عمیقتر پنهان می
شود یعنی هر چند افشاگری انجام شود اما مشکل سیستمی به قوت خود باقی بماند
مساله فساد کماکان تداوم مییابد بنابراین مأموریت ما اصالح فرایندهای فسادزا در همه
ساختارهااست.ویافزود:تداومحیاتفساددرشهرهاچالشیکلیدیاستکهرسیدگی
به آن اولویت دارد .مدیریت شهری برای حل این معضل نیاز به شفاف شدن همه اقدامات
و فعالیتهای خود دارد در سالهای اخیر برای شفاف کردن فرآیندها تالش مضاعف
صورتگرفت.
الویری ادامه داد :یکی از نمونههای موفق شفافیت ساماندهی وظایف شوراهای
معماریمناطقدرتهراناستکهبدونتوقفوحذفساختارتنهاملزمبهثبتتصمیمات
درسامانهشهرسازیشدندکهمرحلهبعدیشفافیتبرایآنهاانتشارعمومیاطالعاترا
شامل می شود .وی افزود :انتشار مصوبات ،قراردادها و معامالت اگرچه مهم است اما تنها
بخشی از این تالش است و هنوز کافی نیست ما خوب می دانیم که این اصالحات زمانبر
و دشوار است اما مسئولیت آن بر دوش خود می دانیم.
الویریگفت:ازسویدیگرپیشنهادهایجدیدیبرایکاهشتخلفوفساددرسیستم
ها شناسایی و انحالل گلوگاه های فساد جایگزینی مدیران سالم با ناسالم و تغییر ضوابط
و قوانین برای بهبود شفافیت و مبارزه با فساد وجود دارد .
وی اضافه کرد :از آن جایی که انتشار انبوهی از تخلفات که برخوردی با آنها نشده و تنها
بهعادیسازیتخلفاتمیانجامد،نیازاستتانهادهاینظارتیهمچونقوهقضاییهبرای
پاسخبهمطالبهگریافکارعمومیتخلفاتراپیگیریکنند.مدیریت شهرینهتنهادراین
دوره اخیر بلکه در سالهای اخیر هم باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
باهدف کاهش تعهدات هسته ای ایران

جزئیات نامه ظریف به موگرینی
سخنگوی وزارت امور خارجه جزئیات نامه آقای ظریف به خانم موگرینی را اعالم کرد.
سیدعباس موسوی گفت :وزیر امور خارجه ایران دیروز با ارسال نامهای خطاب به خانم
موگرینی نماینده عالی سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا اعالم کرد به علت تبعات
ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحمیل مجدد تحریمهای آن کشور و ناتوانی سه کشور
اروپایی به اجرای تعهدات خود در برجام و در بیانیههای کمیسیون مشترک ،جمهوری
اسالمی ایران از امروز تمامی تعهدات خود در برجام در حوزه تحقیق و توسعه هستهای
رامتوقفمیکند.
وی افزود :در این نامه تاکید شده است که این اقدام دقیقا در راستای حقوق ایران در
برجام و به ویژه بر مبنای پاراگراف  ۳۶آن بوده و در پاسخ به نقض گسترده و مستمر برجام
طی  ۱۶ماه گذشته صورت میگیرد و جزئیات فنی و عملیاتی توقف تعهدات ایران در
حوزه تحقیق و توسعه هستهای متعاقبا به اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد
رسید.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :در پایان نامه وزیر امور خارجه ایران تاکید شده است
که جمهوری اسالمی ایران به منظور نشان دادن حسن نیت خود ،آمادگی دارد به گفتگو با
طرفهای باقی مانده در برجام در تمامی سطوح ادامه داده و در صورت عمل طرفهای
مقابل به کلیه تعهدات خود در برجام ،مجددا به اجرای کامل برجام برگشت نماید.
رئیس جمهوری اسالمی ایران چهارشنبه شب ( ۱۳شهریور) بعد از جلسه سران قوا از
اجرایی شدن گام سوم کاهش تعهدات برجامی کشورمان از روز جمعه خبر داد .سازمان
انرژی اتمی اعالم کرده است که بهروز کمالوندی سخنگوی این سازمان روز شنبه ۱۶
شهرویور در نشستی خبری جزئیات گام سوم کاهش تعهدات برجامی و اقدامات سازمان
انرژی اتمی را تشریح میکند.
خطیبنمازجمعهتهران:

ایران محتاطانه به مذاکره با اروپاییها
ادامه میدهد
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه گام سوم کاهش تعهدات برجامی از دو گام قبلی
ثمرات بهتری خواهد داشت ،گفت :ما به مذاکرات با اروپایی ها بدبینانه ،محتاطانه و با
دقت ادامه میدهیم اما دیگر با مذاکره کشدار موقعیت خود را متوقف نمی کنیم.
حجتاالسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه
تهران در جمع نمازگزاران در دانشگاه تهران گفت :جمهوری اسالمی ایران تصمیم خود را
گرفته است و مرحله به مرحله تصمیمات خود را اجرا میکند .تنها موضوعی که میتواند
حاصلی از مذاکرات داشته باشد عمل اروپاییها است
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه دیگر وعدههای اروپاییها به درد ما نمیخورد و
آنها باید عمل کنند ،تصریح کرد :ملت ما دیگر به وعدههای پوچ و خیالی اروپاییها توجه
نمیکند و فقط به دنبال اقدام و عمل آنها است.
حاج علی اکبری تاکید کرد :اروپاییها باید به  ۱۱تعهدی که داشتند عمل کنند ،هر
زمان به این تعهدات عمل کردند میتوان سایر مسائل را پیش برد و در غیر این صورت
نمیتوان به وعدهها اکتفا کرد.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه منطق و مکتب حسینی ما را به همه آرزوها و آمال
می رساند ،گفت :باید بایستیم و مقاومت کنیم و این مقاومت هوشمندانه ،خردمندانه و
فعال ،زمینه گشایشهای فراوانی در اقتصاد ،فرهنگ و سیاست و دیپلماسی ما خواهد
بود.
امام جمعه موقت تهران دربخش دیگری از سخنان خود به پیروی ملت ایران از مکتب
حسینی به پرچم داری امام راحل (ره) اشاره کرد و گفت :انقالب اسالمی ایران با نام
اباعبدالله شروع شد و با همان نگاه امتداد پیدا کرد .ملت ما شاگردان شایستهای برای
مکتب اباعبدالله بودند .انقالب و نظام ما بنیانش حسینی است و تاکنون بر اساس
آموزههای حسینی تداوم یافته است .آموزههای حسینی را در رفتار شهدای انقالب و
شهدای مدافع حرم دیدیم .تداوم این نهضت با پیروی از مکتب حسینی ممکن است .هم
حسینیالحدوثوهمحسینیالبقاست.
وی گفت :این ملت حسینی ،انشالله مقدمات را برای ظهور یادگار امام حسین (ع) ،امام
زمان(عج) آماده میکند .پیام امام حسین (ع) از البه الی قرون هنوز شنیده می شود و این
پیام در سراسر جهان فراگیر شده است.
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فرمول میوهای برای مقابله با عوارض درمان سرطان

روش های درمان سرطان ،مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی ،می توانند موجب
عوارضجانبیبسیاریشوندوخوراکیهایمصرفیشمامیتواننددرتشدیدیابهبود
آنهانقشداشتهباشند.
رژیم غذایی شما می تواند بر خطر ابتال به سرطان تاثیرگذار باشد .بر همین اساس،
مصرف مواد غذایی سالم و مغذی حین یا پس از درمان سرطان اهمیت دارد.
برخی مواد غذایی از جمله میوه ها حاوی ترکیبات تقویت کننده سالمت هستند که
ممکن است رشد تومور را کند کرده ،برخی عوارض جانبی ناشی از درمان این بیماری
را کاهش داده و به هموار کردن مسیر ریکاوری کمک کنند.
در ادامه با برخی از بهترین میوه ها که می توانید حین و پس از درمان سرطان مصرف
کنیدبیشترآشنامیشویم.
انتخاب های میوه ای برای افراد مبتال به سرطان
زمانی که روند درمان سرطان یا دوران ریکاوری را طی می کنید ،انتخاب های غذایی
شمافوقالعادهمهمهستند.
روش های درمان سرطان ،مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی ،می توانند موجب
عوارضجانبیبسیاریشوندوخوراکیهایمصرفیشمامیتواننددرتشدیدیابهبود
آنهانقشداشتهباشند.
از عوارض جانبی شایع شیمی درمانی و پرتو درمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
خستگی-کمخونی-حالتتهوع-استفراغ-تغییراتاشتها-اسهال-یبوست-بلعدردناک -خشکی دهان -زخم های دهان -اختالل در تمرکز -تغییرات خلق و خو
یک رژیم غذایی سرشار از مواد غذایی مغذی ،از جمله میوه ها ،به تامین ویتامین ها،
مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها طی روند درمان سرطان کمک می کند.
با این وجود ،شما باید درباره انتخاب میوه ها بر اساس عالئمی که دارید ،تصمیم
گیریکنید.
بهعنوانمثال،اگربلعبرایشمادشواراست،پورهمیوههایااسموتیمیوهگزینههای
خوبی هستند ،و اگر یبوست را تجربه می کنید ،میوه های سرشار از فیبر می توانند به
بهبود شرایط اجابت مزاج شما کمک می کنند.
همچنین ،بر اساس عالئمی که تجربه می کنید شاید الزم باشد از برخی میوه ها
پرهیز کنید .به عنوان مثال ،میوه های خانواده مرکبات ممکن است زخم های دهان را
تحریک کرده و موجب تشدید احساس خشکی دهان شوند.
در نهایت ،مصرف میوه های کامل ،مانند سیب ،زردآلو ،و گالبی برای برخی بیماران
مبتال به سرطان به واسطه زخم های دهان ،دشواری در بلع ،خشکی دهان ،یا حالت
تهوع می تواند دشوار باشد.
بلوبری
بلوبری سرشار از فیبر ،ویتامین  ،Cو منگنز است .این میوه حاوی آنتی اکسیدان
های مختلف نیز است و به واسطه خواص ضد سرطان خود به خوبی مورد مطالعه قرار
گرفتهاست.بلوبریممکناستبهتسکینمغزشیمیاییکمککند.ایناصطالحبرای
مشکالت حافظه و تمرکز که برخی افراد طی دوران درمان یا ریکاوری سرطان تجربه می
کنند ،استفاده می شود.یک مطالعه کوچک نشان داد که نوشیدن روزانه آب بلوبری
برای 12هفته به بهبود حافظه و یادگیری افراد مسن کمک کرد.
نتایج یک بررسی شامل 11مطالعه نیز نشان داد که بلوبری برخی جنبه های عملکرد
مغزی در کودکان و بزرگساالن را بهبود می بخشد.
در شرایطی که این مطالعات با حضور افرادی که روند درمان سرطان را دنبال می
کردند ،انجام نشده است ،اما همچنان می توان نتایجی مشابه را در نظر گرفت.
پرتقال
پرتقال یکی از میوه های محبوب از خانواده مرکبات است که از محتوای مواد مغذی
چشمگیری سود می برد.یک پرتقال اندازه متوسط می تواند نیاز روزانه شما به ویتامین
 Cرا تامین کند ،در شرایطی که مواد مغذی دیگری مانند تیامین ،فوالت و پتاسیم را نیز
در اختیار بدنتان قرار می دهد.ویتامین Cنقشی کلیدی در ایمنی بدن دارد و می تواند
به تقویت سیستم ایمنی حین و پس از درمان سرطان کمک کند.
پژوهش ها نشان داده اند که ویتامین  Cممکن است رشد و گسترش سلول های
سرطانی را کاهش دهد و به عنوان یک عامل درمانی علیه برخی انواع سرطان عمل
کند.

ویتامین  Cموجود در پرتقال می تواند جذب آهن از غذاهای مصرفی را نیز تقویت
کند .این شرایط به محافظت در برابر کم خونی ،یکی از عوارض جانبی شایع شیمی
درمانی کمک می کند.
موز
موز می تواند یک افزودنی غذایی خوب برای افرادی باشد که روند درمان یا ریکاوری
سرطان را دنبال می کنند.مصرف موز نه تنها برای افرادی که با دشواری در بلع مواجه
هستند ،قابل تحمل است ،بلکه منبع خوبی برای مواد مغذی مهم از جمله ویتامین
 ،B6منگنز ،و ویتامین Cمحسوب می شود.
افزون بر این ،موز حاوی نوعی فیبر به نام پکتین است که به ویژه برای افراد مبتال به
اسهال ناشی از روش های درمان سرطان مفید است.
از آنجایی که موز سرشار از پتاسیم است می تواند به احیای الکترولیت های از دست
رفته به واسطه اسهال یا استفراغ نیز کمک کند.
افزون بر این ،مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که پکتین ممکن است محافظت
در برابر رشد و گسترش سلول های سرطان روده بزرگ را ارائه کند.
با این وجود ،به پژوهش های بیشتری برای بررسی توانایی پکتین موجود در موز برای
کند کردن رشد سلول های سرطانی در انسان نیاز است.
گریپفروت
گریپ فروت میوه ای سرشار از آنتی اکسیدان ها ،ویتامین ها و مواد معدنی است.
افزونبرتامینمقادیرچشمگیرویتامین،Cپروویتامین،Aوپتاسیم،اینمیوهسرشار
از ترکیبات مفیدی مانند لیکوپن است.لیکوپن یک کاروتنوئید با خواص ضد سرطان
قوی است .برخی پژوهش ها نشان داده اند که این ترکیب ممکن است برخی عوارض
جانبی منفی روش های درمان سرطان ،مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی را کاهش
دهد.یکمطالعهباحضور 24بزرگسالکهروزانه 500میلیلیترآبمیوههایمرکباتی،
از جمله گریپ فروت ،مصرف می کردند ،افزایش جریان خون به مغز را نشان داد که می
تواندبهکاهشمغزشیمیاییکمککند.
به خاطر داشته باشید که گریپ فروت ممکن است با برخی داروها تداخل ایجاد کند،
از این رو ،پیش از افزودن آن به رژیم غذایی با پزشک خود در این زمینه مشورت کنید.
سیب
سیب نه تنها میوه ای محبوب در جهان است ،بلکه یکی از مغذیترین آنها نیز
محسوب می شود.هر وعده از این میوه سرشار از فیبر ،پتاسیم و ویتامین  Cاست که
تمام این مواد مغذی می توانند برای ریکاوری سرطان مفید باشند.
فیبر موجود در سیب می تواند به تنظیم اجابت مزاج و فعالیت روان دستگاه گوارش
کمک کند.پتاسیم بر تعادل مایع بدن تاثیرگذار است و می تواند از احتباس مایع که
یکی از عوارض جانبی شایع ناشی از برخی انواع شیمی درمانی است ،پیشگیری کند.
در نهایت ،ویتامین Cبه عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند و از عملکرد سیستم
ایمنی پشتیبانی کرده و با رشد سلول های سرطانی مبارزه می کند.
لیمو
لیموها که به واسطه مزه ترش و رایحه دلپذیر خود معروف هستند می توانند ویتامین
ها ،مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها را در اختیار بدن شما قرار دهند.
به طور خاص ،آنها سرشار از ویتامین  Cهستند و منبع خوبی برای پتاسیم ،آهن ،و
ویتامین  B6محسوب می شوند.مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که عصاره لیمو
ممکن است به پیشگیری از رشد برخی انواع سلول های سرطانی کمک کند.
برخی مطالعات با حضور سوژه های حیوانی نشان داده اند که برخی ترکیبات موجود
در لیمو ،از جمله لیمونن ،می تواند خلق و خو را بهبود بخشیده و با استرس مبارزه کند
که به پیشگیری از افسردگی و اضطراب کمک می کند.
در شرایطی که به پژوهش های بیشتری برای تایید این نتایج در انسان ها نیاز است،
مصرف لیمو به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم می تواند مفید باشد.
انار
انار میوه ای خوشمزه ،مغذی و ارائه دهنده فواید سالمت مختلف است که آن را به یک
افزودنی ایدهآل برای هر رژیم غذایی تبدیل می کند.
همانند میوه های دیگر ،انار سرشار از ویتامین Cو فیبر است و همچنین منبع خوبی
برای ویتامین ،Kفوالت و پتاسیم محسوب می شود.

گرما یا سرما؛ کدام یک برای تسکین درد عضالت بهتر است؟
استفاده از کمپرس سرد بالفاصله پس از ورزش می
تواند روند التهاب را کند کرده و درد را کاهش دهد .به
طور خاص ،سرمادرمانی به نظر می رسد در بهبود
مفاصل متورم یا ملتهب موثر عمل می کند.
در شرایطی که افراد اغلب از گرما و سرما برای تسکین
درد و تسریع روند بهبودی آسیب دیدگی ها استفاده می
کنند ،باید توجه داشت که این دو روش درمانی برعکس
یکدیگر عمل می کنند زیرا گرما جریان خون را افزایش
می دهد ،در شرایطی که سرما موجب کاهش آن می
شود .استفاده از گرما و سرما برای تسکین دردهای
عضالنی روشی رایج است ،اما این که چه زمانی از کدام
یک از آنها باید استفاده کرد ،اهمیت دارد.

چهزمانیازسرمادرمانیاستفادهکنیم؟
سرمادرمانی که به نام کرایوتراپی نیز شناخته می شود ،جریان خون به بخش آسیب دیده را کاهش می دهد .بر همین اساس است
که افراد از بسته های یخ استفاده می کنند .بسته یخ جریان خون به محل تحت تاثیر قرار گرفته را کاهش می دهد و شدت کبودی
اجتناب ناپذیر ناشی از آسیب دیدگی را کاهش می دهد .اما سرما چگونه بر درد عضله تاثیر می گذارد؟
سرمادرمانی با کاهش جریان خون موجب کاهش التهاب ،تورم و آسیب بافتی می شود .زمانی که ورزش می کنید ،عضالت شما
آسیب دیدگی ها و پارگی های ریز را تجربه می کنند که به بروز التهاب ،انباشت مایع و برخی موارد دیگر منجر شده و احساس درد
در عضله را به همراه دارد.
استفاده از کمپرس سرد بالفاصله پس از ورزش می تواند روند التهاب را کند کرده و درد را کاهش دهد .به طور خاص ،سرمادرمانی
به نظر می رسد در بهبود مفاصل متورم یا ملتهب موثر عمل می کند.
بدون در نظر گرفتن نوع آسیب دیدگی  -پارگی های ریز یا موارد دیگر  -سرمادرمانی بهتر است طی  48ساعت پس از یک آسیب
دیدگی به کار گرفته شود.
از اقداماتی که می توانید مد نظر قرار دهید :یک بسته یخ یا کمپرس سرد را در یک پارچه نازک پیچیده و روی موضع قرار دهید تا
از سرمازدگی موضعی پیشگیری شود ،یخ را به صورت مستقیم روی پوست قرار ندهید؛ از وان حاوی یخ استفاده کنید .کرایوتراپی
تمام بدن را امتحان کنید.
چهزمانیازگرمادرمانیاستفادهکنیم؟
گرمادرمانی به گشاد شدن رگ های خونی و افزایش جریان خون کمک می کند .این به شل و باز شدن عضالت دردناک و به آرامش
رسیدن آنها کمک می کند .با افزایش جریان خون ،اکسیژن و مواد مغذی بیشتری در اختیار عضالت قرار می گیرد و به طور همزمان
اسید الکتیک حذف می شود که برای بهبودی عضله ضروری است.
پژوهش ها نشان داده اند که گرمادرمانی می تواند درد با تاخیر عضله ( )DOMSرا طی 24ساعت پس از ورزش 47درصد کاهش
می دهد.
همانند سرمادرمانی ،بهتر است گرمادرمانی نیز بالفاصله پس از انجام ورزش انجام شود.
در برخی موارد باید مراقبت استفاده از گرما باشید :گرما بهترین گزینه برای درمان دردهای با تاخیر عضله به نظر می رسد ،اما
معموال برای درمان آسیب دیدگی ها خوب نیست .اعمال گرما بر یک آسیب دیدگی تازه می تواند روند التهاب را تسریع کرده و حتی
به درد بیشتر منجر شود.
ازاقداماتیکهمیتوانیدمدنظرقراردهید:ازوانحاویآبگرماستفادهکنید؛ازپدهایگرماییالکتریکیاستفادهکنید؛بهسونا
یا اتاق بخار بروید؛ ماساژ سنگ داغ دریافت کنید.
سرما و گرمای متناوب
بسیاری از ورزشکاران از متضاد درمانی ( - )contrasting therapyاستفاده از سرما و گرما به طور متناوب  -برای کاهش درد عضالت
استفاده می کنند .روش کار این گونه است که ابتدا جریان خون در بخش تحت تاثیر قرار گرفته با سرما کاهش می یابد و بالفاصله
پس از آن با اعمال گرما جریان خون افزایش می یابد .پژوهش ها نشان داده اند که متضاد درمانی در کاهش درد عضالنی موثر است،
اما کارایی بیشتری نسبت به دیگر تکنیک های ریکاوری ندارد.
به خاطر داشته باشید که اگرچه علم از استفاده از سرما و گرما برای تسکین درد عضالنی پشتیبانی می کند ،اما هیچ کدام از آنها
روش درمانی قدرتمندی نیستند که به تنهایی کارایی الزم را داشته باشند ،از این رو ،آنها را نباید به عنوان گزینه درمان اصلی برای درد
در نظر گرفت .در عوض ،گرما و سرما باید بخشی از رژیم بهبودی چند جانبه شما باشند.

افزون بر این ،برخی پژوهش ها نشان داده اند که مصرف انار ممکن است حافظه
انسان را بهبود ببخشد که می تواند به بهبود اختالل در تمرکز یا حافظه ناشی از شیمی
درمانیکمککند.
مطالعه ای با حضور  28نفر نشان داد که مصرف روزانه  237میلی لیتر آب انار برای
چهار هفته به افزایش فعالیت مغزی و بهبود حافظه در آنها منجر شده است.
مطالعات با حضور سوژه های حیوانی نیز نشان داده اند که انار ممکن است به کاهش
درد مفاصل ،یکی دیگر از عوارض جانبی شایع ناشی از روش های درمان سرطان،
مانندشیمیدرمانی،کمککند.
توت
انار میوه ای خوشمزه ،مغذی و ارائه دهنده فواید سالمت مختلف است که آن را به یک
افزودنی ایدهآل برای هر رژیم غذایی تبدیل می کند.
همانند میوه های دیگر ،انار سرشار از ویتامین Cو فیبر است و همچنین منبع خوبی
برای ویتامین ،Kفوالت و پتاسیم محسوب می شود.
افزون بر این ،برخی پژوهش ها نشان داده اند که مصرف انار ممکن است حافظه
انسان را بهبود ببخشد که می تواند به بهبود اختالل در تمرکز یا حافظه ناشی از شیمی
درمانیکمککند.
مطالعه ای با حضور  28نفر نشان داد که مصرف روزانه  237میلی لیتر آب انار برای
چهار هفته به افزایش فعالیت مغزی و بهبود حافظه در آنها منجر شده است.
مطالعات با حضور سوژه های حیوانی نیز نشان داده اند که انار ممکن است به کاهش
درد مفاصل ،یکی دیگر از عوارض جانبی شایع ناشی از روش های درمان سرطان،
مانندشیمیدرمانی،کمککند.
توت
توت ها ( )Mulberriesدر بسیاری از اشکال پزشکی سنتی برای درمان سرطان مورد
استفاده قرار گرفته و پژوهش های جدید نیز آثار ضد سرطان بالقوه آنها را تایید کرده اند.
توت سرشار از ویتامین Cو آهن هستند که ممکن است به محافظت در برابر کم خونی
ناشی از روش های درمان سرطان کمک کند.
همچنین ،آنها سرشار از نوعی فیبر گیاهی به نام لیگنین هستند که توانایی خود در
بهبود عملکرد ایمنی و نابودی سلول های سرطانی را در مطالعات آزمایشگاهی نشان
داده است.
با این وجود ،به پژوهش های بیشتری برای ارزیابی مفید بودن مصرف توت در مقادیر
متوسط حین و پس از درمان سرطان در انسان نیاز است.
گالبی
فرمول میوهای برای مقابله با عوارض درمان سرطان
گالبی یک میوه مغذی و منبع خوبی برای فیبر ،مس ،ویتامین  ،Cو ویتامین K
محسوب می شود.
به طور خاص ،مس نقشی کلیدی در عملکرد سیستم ایمنی و کاهش استعداد بدن
برای ابتال به عفونت دارد که می تواند حین درمان سرطان مفید باشد.
همانند میوه های دیگر ،گالبی ممکن است حاوی ترکیبات ضد سرطان قوی باشد.
در واقع ،نتایج یک مطالعه درباره داده های بیش از 478هزار نفر نشان داد که مصرف
بیشتر سیب و گالبی با کاهش خطر ابتال به سرطان ریه مرتبط بوده است.
آنتوسیانین ها ،نوعی رنگدانه گیاهی موجود در گالبی ،در مطالعات آزمایشگاهی
توانایی خود در کاهش رشد سرطان و تشکیل تومور را نشان داده اند.
توتفرنگی
توت فرنگی سرشار از ویتامین ،Cفوالت ،منگنز ،و پتاسیم و همچنین حاوی ترکیبات
آنتیاکسیدانی،مانندپالرگونیدیناست.افزونبرمحتوایموادمغذیچشمگیر،توت
فرنگی ممکن است برای ریکاوری پس از سرطان مفید باشد.
توت فرنگی رسیده میوه ای نرم است که آن را به گزینه ای مناسب برای افرادی که با
دشواری در بلع خفیف مواجه هستند ،تبدیل می کند.
همچنین ،یک مطالعه با حضور سوژه های حیوانی نشان داد که تغذیه همسترهای
مبتال به سرطان دهان با توت فرنگی به کاهش تشکیل تومور کمک کرده است.
مطالعه ای دیگر روی موش ها نشان داد که عصاره توت فرنگی به نابودی سلول های
سرطان پستان و جلوگیری از رشد تومور کمک کرده است.با این وجود ،برای تایید آثار
ضد سرطان توت فرنگی در انسان به پژوهش های بیشتری نیاز است.
گیالس
گیالس حاوی ویتامین ،Cپتاسیم و مس است .همچنین ،این میوه منبع خوبی برای
آنتی اکسیدان هایی مانند بتا کاروتن ،لوتئین ،زیزانتین است که همگی آنها می توانند
برایسالمتانسانمفیدباشند.
مطالعات بسیاری نشان داده اند که آنتی اکسیدان های موجود در گیالس می تواند
رشد سلول های سرطانی را کند سازند.
به عنوان مثال ،یک مطالعه آزمایشگاهی نشان داد که عصاره گیالس موجب نابودی
سلول های سرطان پستان و جلوگیری از گسترش آنها شده است.
با این وجود ،در این آزمایش ها آثار عصاره های بسیار غلیظ گیالس مورد بررسی قرار
گرفته اند و به پژوهش های بیشتر برای تایید نتایجی مشابه برای انسان نیاز است.
توتسیاه
توت سیاه سرشار از ویتامین  ،Cمنگنز و ویتامین  Kاست .همچنین ،این میوه حاوی
آنتی اکسیدان هایی مانند اسید االژیک ،اسید گالیک ،و اسید کلروژنیک است.
برخی پژوهش ها نشان داده اند که مصرف توت ها ممکن است به محافظت در برابر
آسیب دیانای ،خنثی سازی ترکیباتی مضر به نام رادیکال های آزاد ،و کند کردن رشد
و گسترش سلول های سرطانی کمک کند.
مطالعات آزمایشگاهی و با حضور سوژه های حیوانی نشان داده اند که توت سیاه می
تواند سالمت مغز را حفظ کند و حافظه را بهبود ببخشد ،که به طور بالقوه می تواند به
پیشگیری از برخی عوارض شیمی درمانی کمک کند.
با این وجود ،برای تایید نتایجی مشابه در انسان به پژوهش های بیشتری نیاز است.

وحشتناکترین بیماریهای مرگآور؛ از کرم چشم تا انسان سنگی و مرد فیلی
با بیماریهایی که ترسناکترین عالئم بالینی را با خود به همراه میآورند در ادامه آشنا شوید.
عالئمبسیاریازبیماریهامیتواندتغییراتظاهریترسناکیدرفردایجادکندامابرخیازبیماریهاباایجادعالئمشدیدپوستی
و تغییرات مضاعف در اندامها ،آنها را در لیست وحشتناکترین بیماریها قرار میدهد.
لوا لوا فیالریازیس یا کرم چشم
بیماری پوستی و چشمی است که عامل آن کرم loa loaاست که در چشم زندگی میکند و دومین عامل اصلی نابینایی در سراسر
جهاناست.
انسانها هدف این انگل هستند و در صورت قرار گرفتن در چشم به آسانی قابل مشاهده است؛ این بیماری در پوست میتواند
موجب تورم ،قرمزی و خارش شود .کرمهایی که در چشم زندگی میکنند ،با عمل جراحی خارج میشوند.
جذام
این عفونت باعث التهاب پوست و چشم می شود و در نهایت می تواند منجر به از دست رفتن وحشتناک قسمت های بدن و بینایی
شود .لپروز نوعی بیماری عفونی است که باعث ایجاد زخم های شدید ،گسیختگی پوست و آسیب عصبی در بازوها ،پاها و نواحی
پوست در بدن می شود .این بیماری فقط در صورت تماس نزدیک و مکرر با قطرات بینی و دهان از کسی که مبتال به جذام درمان
نشده است ،منتقل میشود .کودکان بیشتر از بزرگساالن مبتال به جذام هستند؛ براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی ،بیشتر
مبتالیاندرآفریقاوآسیاهستند.
بیماریکالرکسون
در این بیماری نادر ،نشت پالسما از رگهای خونی باعث تورم بدن بیمار می شود .عالوه بر این ،پزشکان هنوز نمی دانند که علت
این بیماری را نمی دانند.
سندرم درد منطقه ای پیچیده ()CRPS
در بیشتر موارد این بیماری پس از یک جراحت پدید میآید؛ این وضعیت باعث ایجاد دردی شدید و طوالنی تر ،نسبت به درد
ً
جراحت اولیه میشود .معموال این درد تنها در اندام آسیب دیده احساس میشود ،اما در برخی موارد درد ناشی از این سندروم می
تواند به اندامهای دیگر هم سرایت کند و پوست ناحیه آسیب دیده میتواند به قدری حساس شود که کوچک ترین لمس ،ضربه یا
تغییر دما ،درد شدیدی ایجاد کند.
در نهایت ،درد می تواند آنقدر زجرآور شود که منجر به مشکالت سالمت روان مانند افسردگی و اضطراب شود.
نوما یا یا  cancrum orisاین بیماری یک عفونت وحشتناک به سرعت پیشرونده در دهان و صورت است که باعث ایجاد زخم در
غشاهای مخاطی دهان میشود و نابودی سریع و دردناک سلولها میتواند بافت استخوان ها را در صورت تخریب کند .این بیماری
در  ۹۰درصد منجر به مرگ میشود.
سندرممردفیلی
در این این بیماری پوست ضخیمی ایجاد میشود که شباهت زیادی به پوست فیل دارد؛ با وجود گذشت بیش از  ۱۰۰سال از
مرگ اولین قربانی این بیماری ،دانشمندان هنوز مطمئن نیستند که چه عواملی منجر به ناهنجاری های وحشتناک این بیماری
می شود.
مایستومایاپایمادورا
مایستوما که گاهی به نام های «پای مادورا» و یا «مادورومایکوزیس» هم نامیده می شود یک عفونت مزمن است که بافتهای
جلدی و زیر جلدی را درگیر میکند و مشخصه آن سینوس های تخلیه کننده چرک است که توده هایی به نام گرانول را خارج
میکنند و در این گرانول ها باکتریهای ایجادکننده عفونت حضور دارند.
پیکا
پیکامیلشدیدبرایخوردنوسایلغیرغذاییاستکهمشکالتینظیرمسمومیتباسربناشیازرنگیاگچ،یبوست،کمخونی
همولیتیک جنینی ،بزرگ شدن بناگوش ،صدمه به دندان به دلیل مصرف موادی که به دندان آسیب رسانده است ،انسداد معده و
روده کوچک و عفونتهای رودهای ناشی از انگلهای موجود در خاک از عوارض پیکا به شمار میآیند.
سندرم انسان سنگی یا Fibrodysplasia ossificans progressiva
این بیماری یک بیماری بافت همبند بسیار نادر است که در آن ماهیچه ها ،تاندون ها و بافت همبند به آرامی به استخوان تبدیل
ً
میشوند و در نهایت بیمار کامال از نظر حرکتی ناتوان میشود .این بیماری شدید و ناتوان کننده بدون درمان و معالجه است.
فیبرودیسپالسیکا
این عفونت بیشتر بر اثر خوردن ناشی از خوردن و نوشیدن غذای آلوده یا داشتن زخم باز هنگام شنا ایجاد می شود؛ این بیماری
میتواند منجر به طیف وسیعی از عالئم مانند استفراغ  ،اسهال شدید  ،درماتیت تاول و درد شدید شکم شود.
راههای تشخیصی این بیماری شامل آزمایشهای خون است که برای شناسایی کم خونی ،اندازهگیری مایعات و الکترولیتها به
کار برده میشود همچنین رادیوگرافی شکم هم در برخی اوقات مورد استفاده قرار میگیرد.
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میزان خواب مورد نیاز ما احتماال تحت کنترل ژنی خاص است

چرا برخی افراد به خواب بیشتری نیاز دارند؟

محققان یک جهش ژنتیکی را توسط افرادی که به خواب کمتری برای استراحت نیاز
دارند ،شناسایی کردهاند .این یافتهها میتواند روزی برای تولید داروها یا روشهای
درمانی که به افراد در خواب بهتر کمک میکند ،مورد استفاده قرار گیرد
خواب ضعیف با مشکالت بسیاری همراه است ،بنابراین هر چیزی که به افراد کمک
کند تا خواب بهتری داشته باشند ،منجر به نتایج بهتر سالمتی خواهد شد.
خواب یک تجربه همگانی و عمومی است .با وجود اینکه همه ما یکسوم از عمر خود
را در خواب سپری میکنیم ،اما هنوز علم برای این سؤال که چرا برخی افراد به خواب
بیشتر یا کمتری نسبت به دیگران نیاز دارند ،جواب کاملی را نیافته است.
بیشتر افراد میدانند که به چه میزان خوابی برای استراحت کامل نیاز دارند و میدانند
باید در هفته چقدر بخوابند تا بتوانند خوب کار کنند؛ اما دالیل خاص این میزان
تمایالت تا حدودی مرموز است.
محققان دانشگاه کالیفرنیا در حال کشف برخی از این رمز و رازها هستند .بخصوص
یافتن جواب این سؤال که ژنها در میزان خواب فرد چه نقشی دارد .مطالعات آنها در
هفتههای اخیر در یکی از مجالت منتشر شده است:
محققان خانوادهای را که دارای یک جهش ژنی بودند مورد بررسی قرار دادند تا
مطمئن شوند آنها با وجود خواب شبانه کمتر از 8ساعت احساس راحتی میکنند.
یکی از متخصصین ژنتیک در این بررسی ابتدا این جهش ژنی را در افراد نیازمند به
خواب کوتاه شناسایی نمود .آنها اکنون در مرحلهای قرار دارند که میخواهند پازلی
را تکمیل کنند و اولین قطعه آن را برای ساختن یک تصویر کامل ،بیابند .این تحقیق
بسیار هیجان انگیز است زیرا به متخصصین کمک میکند تا چگونگی تنظیم خواب
در بدن را درک کنند.
ژنتیک چگونه در روند خواب دخالت دارد؟
قبل از بررسی ،مهم است که دو کارکرد خواب را درک کنیم:
ً
اول ،عملکرد شبانهروزی که نسبتا خوب درک شده است؛ ریتم شبانهروزی در اصل
ساعت داخلی بدن است .این ساعت تعیین میکند که بدن در چه ساعاتی از روز
احساس هوشیاری کند .همچنین زمانهایی که در طول یک شبانهروز بدن نیازمند
خواب است را مشخص مینماید.
مطالعهاینمحققانباسیستمدومیعنیدرایوهوموستاتیکسروکاردارد.اینسیستم
به عنوان یک تایمر داخلی یا پیشخوان عمل میکند .به طور خالصه ،هر چه فرد بیشتر
بیدار باشد ،فشار بیشتری برای خوابیدن بیشتر بر او وارد میشود.
درایو هوموستاتیک تنوع زیادی دارد .بسیار میشنویم که افراد میگویند به یک
خواب شبانه  8ساعته احتیاج دارند اما واقعیت این است که بسیاری دیگر از افراد به
مقدار خواب بیشتری برای استراحت نیازمند هستند .ریتمهای شبانهروزی و درایو
هوموستاتیک به طور هماهنگ برای تأثیرگذاری بر الگوهای خواب کار میکنند ،اما
هنوز هم درایو هوموستاتیک به خوبی درک نشده است .برای کسب اطالعات بیشتر،
این محققان خانوادهای را با یک نوع جهش یافته از ژن  ADRB1مورد مطالعه قرار
دادند.
ً
این افراد واقعا جالب هستند .آنها شبانه 4تا 6ساعت میخوابند و هنگام بیدار شدن
احساس خوبی دارند .آنها بسیار کمتر از میزانی که دیگران به طور میانگین در طول
زندگی خود میخوابند ،به خواب میروند.
این ژن جهش یافته که باعث میشود این افراد به طور طبیعی کمتر بخوابند ،مربوط
بهگیرندهای برای ترکیبی به نام آدنوزین است.
گیرندههای آدنوزین یکی از اهدافی است که کافئین روی آن عمل میکند و در سایر
عواملبیولوژیکینیزنقشدارد.
بهگفتهاینمحققینوقتیمااینژنرانقشهبرداریوکلونکردیم،بسیارهیجانانگیز
ً
بود ،زیرا این اولین اثبات مستقیم بود که نشان میداد این ژن و این گیرنده مستقیما در
هموستازخوابیاتنظیمخوابدخیلهستند.
هر چه افراد بیشتر بیدار بمانند ،این بر عملکرد شناختی ،تصمیمگیری ،احساسات
و رفتارهای آنها تأثیر میگذارد .بنابراین اگر شما بتوانید بر درایو هومیوستاتیک تأثیر
بگذارید ،ممکن است به اندازه خواب فعلی احتیاج به خواب نداشته باشید ،که یک
امکان نظری بسیار قدرتمند برای تفکر است .این دانشمندان اذعان میکنند که
تحقیقات بیشتری برای درک بهتر این ارتباطات مورد نیاز خواهد بود .هر کاری برای
کمک به بهتر خوابیدن افراد ،از دیدگاه بهداشت عمومی سودمند خواهد بود.
همه ما میدانیم که کمبود خواب مزمن باعث افزایش خطر ابتال به بسیاری از
بیماریها مانند انواع مختلفی از سرطان ،بیماری خود ایمنی ،بیماری روانی ،تخریب
عصبی و غیره میشود .اگر متخصصین بتوانند ترکیباتی را تولید کنند که به افراد
کمک کند تا بهتر بخوابند و خواب بیشتری داشته باشند ،میتواند به طور کلی نتایج
گستردهای برای بهبود سالمت انسان به دنبال داشته باشد.
بنابراین چه اینکه شما یک جغد شب باشید و یا صبح زود بیدار شوید ،به طور معمول
کم بخوابید و یا خواب طوالنی داشته باشید ،ژنتیک در این صفات شما سهم دارد.
لمینتکردندندانها،نیازیازیبایی؟

طول عمر ونیرهای کامپوزیتی
یک جراح و دندانپزشک گفت :لمینتهای سرامیکی یا کامپوزیتی تنها در مواردی
خاصوباتشخیصدندانپزشکساختهمیشوند.
محمدپارسیونجراحودندانپزشکدرگفتوگوباخبرنگارحوزهکلینیک گروهعلمی
پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره لمینتها یا ونیرها اظهار کرد :ونیر به معنای
پوستهیاپوششاست،اینعاملازجنسکامپوزیتیاسرامیکهستند،لمینتهابرای
اصالح شکل و رنگ دندان به کار میروند.
او بیان کرد :اگر فرد از بد شکلی و بد رنگی خاص رنج ببرد ،باید از لمینتها یا ونیرها
استفاده کنیم ،در غیر این صورت ،سالمتی فدای زیبایی میشود ،اگر دندانپزشک
بیشترین مهارت را داشته باشد و از بهترین مواد مصرفی هم برای ساخت لمینتها
استفاده شود ،باز هم فلور طبیعی دهان تغییر میکند که این موضوع در طوالنیمدت
اثری منفی دارد.
این جراح و دندانپزشک افزود :لمینتهای کامپوزیتی از موادی همرنگ دندان و در
رسلنی)دندانپزشک
مطبساختهمیشوند،ولیبرایساختلمینتهایسرامیکی ِ(پ ِ
نخست روی دندان فرد را کمتر از یک میلیمتر تراش میدهد و الیهای از مینای دندان
را برمیدارد سپس از دندان ،قالبگیری میکند و قالبها را به پروتزکار میفرستد ،او،
پوسته را به کمک دستگاهها و کورههای مخصوص میسازد و دندانپزشک پوستهها را با
چسبهایی به نام َسمان روی دندان شخص نصب میکند.
این جراح و دندانپزشک افزود :لمینتهای کامپوزیتی از موادی همرنگ دندان و در
رسلنی)دندانپزشک
مطبساختهمیشوند،ولیبرایساختلمینتهایسرامیکی ِ(پ ِ
نخست روی دندان فرد را کمتر از یک میلیمتر تراش میدهد و الیهای از مینای دندان
را برمیدارد سپس از دندان ،قالبگیری میکند و قالبها را به پروتزکار میفرستد ،او،
پوسته را به کمک دستگاهها و کورههای مخصوص میسازد و دندانپزشک پوستهها را با
چسبهایی به نام َسمان روی دندان شخص نصب میکند.
پارسیونتاکیدکرد:لمینتهامیتوانندشکلورنگدندانیاهر ۲رااصالحکنند،اگر
تنها مشکل بد شکلی دندان وجود داشته باشد دندانپزشک میتواند فقط دندانهایی
که بیرونزده یا فرورفته هستند ،به کمک لمینت اصالح کند ،ولی اگر بخواهیم رنگ
دندانها را تغییر دهیم ،باید دندانهای خط لبخند و فک باال و پایین را لمینت کنیم.
مزایاومعایبلمینتهایسرامیکی
او تصریح کرد :دوام رنگ لمینتهای سرامیکی نسبت به کامپوزیتی بیشتر است،
لمینتهای سرامیکی در طوالنیمدت تغییر رنگ نمیدهند ،لمینتهای سرامیکی
در مقایسه با کامپوزیتی گرانقیمتتر هستند ،اگر لمینتهای سرامیکی آسیب
ببینند ،اغلب قابل تعمیر نیستند یا بهسختی تعمیر میشوند در حالی که لمینتهای
کامپوزیتی تعمیرپذیر هستند .پارسیون طول عمر لمینتهای کامپوزیتی را در بهترین
شرایط حدود هفت تا هشت سال دانست و گفت :پس از این مدت لمینتهای
کامپوزیتیبایداصالحیاپرداختشوند.

4

اجتماعی

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری تشریح کرد

تمهیدات شهرداری قم برای ایام
تاسوعا و عاشورای حسینی

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم از تشکیل ستادهای
خدماترسانی در ایام محرم به عزاداران حسینی در مناطق هشتگانه در جهت کنترل
تنظیف و مناسب سازی محیط شهری از طریق شستشو و الیروبی انهار و آماده سازی
محیط های پیرامون مساجد خبر داد.
سید محسن میرهادی با اشاره به آماده سازی شهر کریمه اهل بیت(س) همزمان با
فرا رسیدن ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا…الحسین(ع) و یاران با
وفایش ،اظهار داشت :برنامههای ویژهای را برای ایام سوگواری ماه محرم از قبیل سیاه
پوش نمودن یکپارچه سطح شهر با نصب انواع پرچمها و ریسه های مشکی و بنرهای
متناسب با این ایام ،المان نخل و زنجیر ۱۲۰ ،سرو و بیرق عزای حسینی در میدان
آستانه و اکران المانهایی با مضامین عاشورایی در سطح میادین ،معابر و شوارع و محل
عبور دستجات عزاداری توسط مناطق هشتگانه و سازمانهای تابعه حوزه معاونت خدمات
شهری ،با محوریت پیرامون حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) و مسجد مقدس جمکران
درنظرگرفتهایم.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم در ادامه از تشکیل
ستادهای خدمات رسانی در ایام محرم به عزاداران حسینی در مناطق هشتگانه در جهت
کنترل تنظیف و مناسب سازی محیط شهری از طریق شستشو و الیروبی انهار و آماده
سازی محیط های پیرامون مساجد و همچنین سیستم یکپارچه کنترل پسـماندهای
شهری از طریق بـکارگیری  ۱۷۰دستگاه ماشین آالت مـکانیزه خدمات شهری ،مخازن
فان ،سطلهای کارتن پالست ،استقرار تانکرهای ویژه آب شرب بهداشتی و وضو ،نصب
داربست جهت هدایت دستجات هیئات مذهبی و فعالیت شبانه روزی بیش از  ۲۰۰۰نفر
پرسنل خدمات شهری ،فضای سبز ،آتش نشانی ،پیشگیری و رفع تخلفات و ستادی در
جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.
میرهادی به دیگر خدمات ارائه شده توسط مدیریت شهری اشاره کرد و ضمن بیان
صدور بیش از  ۱۷۰مجوز برای متقاضیان ایستگاههای صلواتی و ساماندهی آنها در
راستای رعایت اصول ایمنی ترافیکی و بهداشتی ،از تمامی متولیان ایستگاهای صلواتی
درخواستکرد:درمحلهایتوزیعنذوراتنسبتبهنظافتپیرامونمحلتوزیعاهتمامالزم
را داشته باشند تا انشاءالله از فیوضات معنوی آن در این ایام بطور کامل بهره مند شویم.
وی همچنین در راستای افزایش ضریب ایمنی شهر از فعالیت و آماده باش ایستگاهها
و استقرار اکیپهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در هسته مرکزی شهر پیرامون
حرم مطهر حریمه اهل بیت(س) و مسجد مقدس جمکران در قالب اکیپهای پیاده و
خودروئیبههمراهماشینآالتوتجهیزاتآتشنشانیوموتورسیکلتهای EFTخبرداد.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری قم از فعالیت اکیپ های
پیشگیری و رفع تخلفات شهری در راستای کنترل ناهنجاریهای اجتماعی از قبیل سد
معبر و متکدیان و غیره پیرامون حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) و سطح شهر به عنوان اهم
اقدامات شهرداری در این ایام عنوان کرد و بیان داشت :خدمات حمل و نقل همگانی با
یرانی جهت جابجایی و حمل و نقل عزاداران در
سرانی و تاکس 
آماده باش سازمانهای اتوبو 
این ایام می باشند .میرهادی در ادامه از برگزاری نماز پرفیض ظهر عاشورا به روال هر سال
خبر داد و اظهار داشت :نماز عاشورا به عنوان رساترین پیام حادثه کربال و تجلی جلوههای
زیبای بندگی است .وی تصریح کرد :ستادهای هشتگانه شهرداری آمادگی الزم جهت
آماده سازی فضا و برپایی این فریضه مهم در ظهر تاسوعا و عاشورا در مناطق هشتگانه،
تهیهوتوزیعمهروسجادهبنریوموکتوهماهنگیباایستگاههایصلواتیجهتوقفهدر
توزیع نذورات در زمان پخش اذان و اقامه نماز ظهر عاشورا اشاره نمود.
مدیرکل نظارت و هماهنگی امور خدمات شهری شهرداری قم گفت :ضمن تقدیر و
تشکر از کلیه متولیان دستجات مذهبی تقاضامندیم با توجه به حضور پرشور عاشقان و
عزاداران در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و امامزاده های سطح شهر جهت
حفظ کامل شأن و منزلت این اماکن مقدس حتیالمقدوراز ذبح و قربانی کردن در محدوده
این مکانهای مقدس خودداری نموده و قبل از هر گونه اقدام تمهیدات الزم را جهت
شستشوی سریع محل فراهم نموده و در صورت نیاز با سامانه ۱۳۷تماس حاصل نمایید تا
نسبت به اعزام اکیپ های شستشو اقدام گردد.
مدیرعامل سازمان بهسازی ،نوسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س):

زیرساخت اراضی  ۴۸هکتاری پردیسان قم
تا  ۵ماه دیگر انجام میشود

مدیرعامل سازمان بهسازی ،نوسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س)
گفت :مقرر شده آمادهسازی پروژه  ۴۸هکتاری را که پشتوانه احیای بافت فرسوده است،
آغاز کنیم و در مرحله نخست با زمانبندی حدود ۵ماه ،جدولگذاری و زیرساخت مسیرها
انجامشود.
علیرضا خاکی در جلسه شورای تأمین مسکن استان که در سالن جلسات معاونت
هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد ،با اشاره به تشکیل هیئت اجرایی ستاد
بازآفرینیاستانوتشکیلجلسهبامعاونوزیرمسکن،اینسازمانراب هعنوانمدیراجرایی
پروژههایبازآفرینیدانستواظهارداشت:ازطریقسازمانتوسعهوعمرانشهرداریقرار
شده که آمادهسازی پروژه ۴۸هکتاری را که پشتوانه احیای بافت فرسوده بوده آغاز کنیم و
درمرحلهنخستبازمانبندیحدود ۵ماه،جدولگذاریوزیرساختمسیرهاانجامگیرد.
مدیرعامل سازمان بهسازی ،نوسازی و زیباسازی اطراف حرم حضرت معصومه (س) از
اجرای طرحهای آب ،برق و گاز و انتخاب پیمانکاران تا قبل از رسیدن به بستر اصلی ورود
به این اراضی خبر داد و گفت :در خصوص کاربریها و تراکم و تفکیک ،توافق داشتیم که
ساختار کلی با شبکههای اصلی حفظ شود ،اما با توجه به تغییرات قیمتی که در این چند
سال در  ۴۸هکتاری پردیسان رخداده میتوان بلوکها را بازنگری و یا تعدیل کرد ،چون در
این مرحله هم وارد آمادهسازی مسیرهای فرعی نمیشویم.
خاکی افزود :یکزمان یکماهه را قول دادهایم که بتوانیم این کار را انجام دهیم و در این
زمینه اگر هر نقط ه نظری باشد با هماهنگی کمیسیون ماده  ۵و مجموعه راه و شهرسازی
انجام میدهیم که با توجه به تغییراتی که در قیمت ،ساختوساز و احداث مسیرها در
محدوده  ۴۸هکتاری اتفاق افتاده ،باید با استفاده از ظرفیتهای همه گروههایی که
بتوانند این پروژه را زودتر به هدف خود برساند ،برنامههایی را اجرا کنیم.
وی تصریح کرد :در مورد پروژه  ۳۲هکتاری اعالم آمادگی کرده ایم تا مانند اراضی ۴۸
هکتاری ،زیرساخت را آماده کند و این آمادگی را دارد تا زمینهایی که در حاشیه بافت
یا سکونتگاههاست و شاید برای تولید مسکن با اولویت اجرای باال ،موقعیت مناسبتری
داشته باشد ،با این اراضی تهاتر شود تا از طریق انبوهسازان و سرمایهداران وارد تولید
مسکندراینزمینهاشوند.مدیرعاملسازمانبهسازی،نوسازیوزیباسازیاطرافحرم
حضرت معصومه (س) اضافه کرد :یکی دو نمونه نیز پیشنهاد شده و ما در حال شناسایی
هستیم که تا ۸۰هکتار آمادگی سکونت پیدا کند که این اتفاق شاید کمی طول بکشد ،اما
این زمینها برای آغاز عملیات اجرایی و صدور پروانه و زیرساختها آمادگی بیشتری دارند.
خاکی با بیان اینکه موارد آن در هیئت اجرایی قرائت میشود و در جلسه بعدی شورای
تأمین مسکن برای بحث سرمایهگذاری پیشنهاد دهیم ،تصریح کرد :در مورد انبوهسازان
در بافت فرسوده صحبت شد که ما یکی از مواردی که تعریف کردیم بحث تسهیلگری و
سرمایهگذاری است که یکی دو مورد را حتی به مصوبات خیلی خوبی از کمیسیون ماده۵
ً
رساندیم ،اما در مرحله اجرا تقریبا کار را رها کردند .وی خاطرنشان کرد :ما این آمادگی را
داریم که هماهنگی و تسهیل گری را با شهرداری و دستگاههای اجرایی انجام دهیم و در
مورد تنفس هم شورا اعالم آمادگی کرده که البته این بسته به موقعیت پروژه و تأثیری که در
احیای بافت فرسوده دارد ،تنظیم میشود ،اما در یکی دو مورد گذشته ،مدیریت شهری
ً
کامالهمکاریوهماهنگیداشتاماسرمایهگذارانموفقنبودند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد

استفاده از مکانیزم های تشویقی جهت استفاده
مردم از خدمات الکترونیکی
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم در زمینه شهر هوشمند،
یادآور شد :فاصله زیادی بین الکترونیکی کردن تمام خدمات شهرداری وجود دارد و هنوز
اعتمادی در بین مردم برای استفاده از این خدمات به وجود نیامده است.
مجتبی سبحانی ثابت اظهار داشت :فاصله زیادی بین الکترونیکی کردن تمام خدمات
شهرداری وجود دارد و هنوز اعتمادی در بین مردم برای استفاده از این خدمات به وجود
نیامدهاست.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم شفافیت را یکی از دالیل
استقبال مردم از طرحهای الکترونیکی خدمات ذکر کرد و گفت :باید اطالعات پایهای
در این زمینه در دسترس مردم باشد و با استفاده از مکانیزم های تشویقی باید مردم را
به استفاده از این خدمات الکترونیکی تشویق کنیم که در این زمینه نیاز به اطالعرسانی
بیشتری احساس میشود .زینالعابدین قراچورلو عضو شورای شهر نیز در این زمینه
اضافه کرد :اهداف شهر هوشمند سبب کاهش رفتوآمدهای سازمانی میشود ولی باید
اعتمادسازی برای استفاده مردم از این خدمات فراهم شود.
احمدی عضو دیگر شورای اسالمی شهر نیز با تأکید بر لزوم آموزش کاربران میز خدمت
الکترونیکی ،تصریح کرد :گزارشگیری لحظهای ،ایجاد اپلیکیشن موبایلی و افزایش
ایمنی در کنار احراز هویت باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
امراللهی رئیس کمیسیون حملونقل شورای اسالمی شهر قم نیز خاطرنشان کرد:
صدور کامل پروانه به صورت الکترونیکی شاید به این دوره شورا نرسد ولی میتوان حداقل
پرداختها شامل پرداخت عوارض خودرو و نوسازی در سیستم الکترونیکی عملیاتی
شود تا مردم در این زمینهها حضور فیزیکی نداشته باشند .مجید اخوان رئیس کمیسیون
برنامهوبودجه شورای اسالمی شهر قم در این زمینه ،ابراز کرد :خدمات خوبی در زمینه
الکترونیکی در شهر در حال انجام است که نیاز به اطالعرسانی بیشتر به مردم دارد ولی
بسیاری از مردم عادت به حضور فیزیکی و مراجعه حضوری به شهرداری دارند که باید
نیازهایآنانباخدماتالکترونیکیمرتفعشود.
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ایمان از علت خشونت علیه کادر درمان گزارش میدهد:

کادر درمان ،قربانی مشکالت اقتصادی و اجتماعی

گزارش از امیر پروسنان
خشونت علیه کادر درمانی اتفاق جدیدی نیست .موضوعی که نه در ایران و نه جهان ،هیچ
آمار مستندی از آن وجود ندارد ،اما حداقل هر هفته خبری از این موضوع منتشر میشود.
اتفاقی که به نظر میرسد به واسطه مشکالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین با خدشهدار
کردن اعتماد عمومی نسبت به کادر درمان ،مواجه است.
هفتهاینیستکهخبریازخشونتعلیهکادردرمانمنتشرنشود.خشونتعلیهپرستاران،
کادر پزشکی و به خصوص نیروهای اورژانس اتفاقی است که باید منشا آن را جست و جو کرد.
یعنی اگر قرار است همواره از نگاه بیمار به وضعیت بهداشتی و درمانی و نظام سالمت نقد وارد
کرد ،بی انصافی است که آن طرف ماجرا را نادیده گذاشت و به خشونتها علیه کادر درمان
بی اعتنا بود.
این در شرایطی است که اول باید ریشه این خشونتها را واکاوی کرد و بعد به این پرداخت که
نظام سالمت چه راهکاری برای مقابله و پیشگیری از این مشکل دارد .هرچند به نظر می رسد
این ماجرا چیزی فراتر از توان نظام سالمت باشد و ریشه های آن گسترده تر است.
آمار دقیقی از خشونت علیه کادر درمان وجود ندارد
مریم حضرتی ،معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز درباره خشونت علیه پرستاران و کادر
درمانی به خبرنگار سالمت ایرنا میگوید :آمار دقیقی در رابطه با خشونت علیه کادر درمان و
به خصوص پرستاران وجود ندارد و میزان و نوع خشونت نیز متفاوت است .امکان دارد برخورد
لفظی تند را خشونت بدانیم و همچنین مشت زدن هم خشونت است .حتی در جهان هم
آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد ،اما هر ماه حداقل یک تا دو مورد از خشونت علیه کادر
درمانی گزارش می شود.
وی ادامه می دهد :پرستاران معموال نفر اول مواجهه با بیمار هستند و گاهی بیمار از جای
دیگری عصبانی است و این موارد را به شکل خشونت بروز می دهد.
علی رضا عسگری ،مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت هم
در این رابطه به خبرنگار سالمت ایرنا گفت :گزارش خشونت ها علیه کادر درمان به قسمت
های مختلفی از جمله حراست ها ،بازرسی های دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه نظارت بر
درمان منعکس می شود و حتی بسیاری از این موارد اصال گزارش نمی شوند .در نتیجه آمار
مشخصی در این رابطه به شکل جمع بندی شده وجود ندارد.
خشونت را از همه زوایا بررسی کنیم
مهدیپرستاریکیازبیمارستانهایپایتختاست.اودربارهیکیازریشههاوعلتهایبروز
این خشونتها میگوید :یکی از دالیل این خشونتها و درگیریها با کادر درمان و به خصوص
پرستاران ،این است که بیماران و همراهان آنها در بسیاری از موارد اطالعی از اختیارات
پرستاران ندارند .به طور مثال بیمار درد دارد و همراه بیمار جهت دریافت مسکن به ایستگاه
پرستاری مراجعه می کند و بعد پرستار به دالیل شرایط بیمار می گوید که باید دارو را پزشک
تجویز کند .در این شرایط نحوه رفتار و بیان پرستار بسیار اهمیت دارد ،زیرا ممکن است باعث
تحریک همراه بیمار شود و درگیری لفظی و از آن بدتر ،درگیری فیزیکی اتفاق بیفتد.
این پرستار معتقد است که باید برخی مسائل به بیمار و همراه او توضیح داده شود تا از وقوع
درگیری های لفظی و فیزیکی جلوگیری کرد .وی ادامه می دهد :در این وضعیت اگر به همراه
بیمار توضیح داد که به دلیل شرایط بیمار باید این دارو را حتما با تجویز پزشک مصرف کند و در
غیراینصورتممکناستمشکلیبرایبیمارایجادکند،قطعانتیجهبهتریکسبمیشود.
بنابراین بهتر است که عالوه بر آرامش بخشیدن به بیمار و همراه او ،روی نحوه برخورد و کالم
پرستاران و کادر درمان هم کار کرد .زیرا اگر به دنبال پیشگیری از خشونت علیه کادر درمان
هستیم ،باید این مشکل را از همه زوایا بررسی کنیم.
رد پای مسائل اقتصادی و اجتماعی
اباذر اشتری ،جامعه شناس معتقد است که ریشه بسیاری از این خشونت ها در مسائل
اقتصادی و اجتماعی نهفته است .او به خبرنگار سالمت ایرنا میگوید :خشونت به دو گونه
تقسیم بندی میشود .اول اینکه ممکن است ریشه آن در مسائل و عوامل فردی باشد و دوم
اینکه ریشه آن در عوامل اجتماعی است .مسائل فردی مثل اینکه افراد ممکن است دچار
افسردگی ،دو شخصیتی یا پارانویا باشند و اگر در شرایط خاصی قرار بگیرند ،ممکن است
عصبانیشوندودستبهخشونتبزنند.موضوعاساسی،شرایطاجتماعیاستوبایدببینیم
شرایط به چه شکل اتفاق میافتد که فرد برای بروز خشونت آماده میشود .گاهی افراد در
جمع یا گروهی قرار میگیرند و ناخودآگاه همرنگ جماعت میشوند.
اشتری ادامه می دهد :بروز خشونت علیه کادر درمان ممکن است نه فردی باشد و نه اینکه
در گروهی قرار گرفته باشد .در این زمینه می توان چند نظریه مطرح کرد و بر اساس تحقیقات
مشاهدهمیکنیمکهوقتیفردازشرایطزندگیخودمثلاقتصادیواجتماعیناراضیاست،
امکان دارد این خشونت را بروز دهد.
عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی می گوید :مشکالت مختلف
اقتصادی و اجتماعی ،در هنجارشکنی ها نمود پیدا می کند .به طور مثال قانون گریزی در
قانون های راهنمایی و رانندگی از جمله این موارد است .وقتی فرد از شرایطی که در آن قرار
دارد ،رضایت ندارد ،با کوچک ترین کمی و کاستی که انتظارش را دارد ،از کوره در می رود.
خشونت علیه کادر درمان در برخی استانها بیشتر است
نکته جالب این است که بروز خشونت در مراکز درمانی و بیمارستان ها در برخی استان ها
بیشتر از سایر جاهاست .عسگری ،مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت
بهداشت در این رابطه به خبرنگارت ایرنا گفت :فراوانی خشونت علیه کادر درمان در جاهای
مختلف کشور متفاوت است و به نظر میرسد مسائل فرهنگی و اجتماعی در این زمینه تاثیر
دارد .به طور مثال این مشکل در یزد کمتر و در استانهایی مثل لرستان ،خوزستان و گلستان

باالتر است .باید بررسی کرد که چرا در برخی استانها میزان خشونت علیه کادر درمان باالتر
است .این مسائل به کار فرهنگی بیشتری نیاز دارد و به طور مثال باید میزان توقع بیمار و همراه
او را در نظر گرفت.
عسگریبیانکرد:گاهیاینخشونتهاودرگیریهادرمراجعهاورژانس ۱۱۵بربالینبیمار
یا مصدوم و گاهی در بیمارستانها اتفاق میافتد و یک دغدغه مهم محسوب می شود .در
بسیاری از مواقع ،تکنسین های اورژانس ۱۱۵مورد حمله قرار می گیرند ،اما بسیاری از رسانه
ها به این موضوع نمی پردازند و منعکس نمی شود.
واکنش نظام سالمت در برابر خشونتها
این در شرایطی است که نظام سالمت قادر نیست شرایط اقتصادی یا اجتماعی جامعه را به
شکلی کنترل کند که از بروز این خشونت ها پیشگیری کند .نقش نظام سالمت در این زمینه
چیزی جز ارائه آموزش های عمومی به مردم و آموزش های تخصصی به کادر درمان است.
اشتری ،جامعه شناس در این رابطه می گوید :نظام سالمت یا اورژانس تنها کاری که در این
زمینه می تواند انجام دهد ،این است که همراهی و همدلی بیشتری با افراد داشته باشند.
مهم ترین مشکل ما در این زمینه ،این است که وقتی می خواهیم مشکلی را حل کنیم ،طرف
مقابل را هدف می گیریم .هیچ وقت دانشگاه های علوم پزشکی برای دانشجویان پزشکی یا
پرستاری ،دو واحد جامعه شناسی یا مردم شناسی در نظر نمی گیرند .وقتی فرد در نوک پیکان
نظام سالمت و در اورژانس ۱۱۵کار می کند ،باید فرهنگ اقوام مختلف را بشناسد.
خدشه دار کردن اعتماد عمومی به کادر درمان و افزایش خشونتها
موضوع دیگری که در زمینه بروز خشونت علیه کادر درمانی موثر است ،خدشه دار کردن
اعتماد عمومی نسبت به پزشکان و کادر درمانی است .بحثی که در بسیاری از موارد مانند
موضوع کارتخوان ،یک مطالبه عمومی و قانونی است ،اما از آن طرف ممکن است ذهنیت
عموم را به نوعی خدشه دار کند و در بروز خشونت ها موثر باشد.
اشتری در این زمینه می گوید :این موضوع قطعا تاثیر دارد .شاخص سرمایه اجتماعی بر
اساس آخرین مطالعه انجام شده در کشور حدود  ۳۰درصد است .سرمایه اجتماعی یکی از
مهم ترین مولفه ها است تا بتوان روابط مردم را پیش بینی کرد و شکل داد .این موضوع چند
زیرشاخه دارد که اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و پیوند اجتماعی از جمله این موارد
است.
این جامعه شناس ادامه می دهد :وقتی مولفه های سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد
اجتماعی خدشه دار می شود ،هیچ شخصی از آسیب در امان نخواهد بود.
عسگری ،مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت هم در این زمینه
بیان کرد :گاهی جو به سمتی می رود تا نظام ارائه خدمت محکوم شود .به هر حال وقتی
اعتماد مردم نسبت به کادر درمانی خدشه دار می شود و آسیب می بیند ،اصالح این اعتماد
بسیار دشوار خواهد بود.
بحرانیترینبخشبیمارستان،اورژانساست
معموال خشونتها علیه کادر درمان در بخش اورژانس بیمارستانها بیشتر اتفاق میافتد.
قسمتی از بیمارستان که بیمار یا همراه او شرایط چندان مساعدی از لحاظ روانی ندارد و
نگرانیبرایبیمارپررنگتراست.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در این رابطه میگوید :در بخش اورژانس بیمارستانی خیلی
دقت میشود که از پرستاران با تجربه استفاده کنیم ،اما به هر حال این موضوع رخ میدهد.
زیرا بیماران یا همراهان آنها گاهی توقع باالیی دارند و ممکن است خواستههای آنها برآورده
نشود و به همین دلیل عصبانی شوند و دست به خشونت بزنند.
وی ادامه میدهد :این مسائل بیشتر در بخش اورژانس بیمارستانها اتفاق میافتد ،زیرا
این بخش ،بحرانیترین قسمت بیمارستان است .گاهی به بیمار حق میدهیم ،زیرا در شرایط
بحرانی شدیدی قرار دارد و تاب آوری ندارد .در نتیجه از لحاظ پزشک و پرستار تالش می شود
که با تجربه ترین نیروها در اورژانس حضور داشته باشند.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت معتقد است که وقتی امنیت
کافی وجود نداشته باشد ،نیروهای باتجربه ترجیح می دهند در اورژانس کار نکنند .عسگری
در این رابطه گفت :اگر کادر درمان در اورژانس بیمارستان که خط اول درمان محسوب می
شود ،امنیت کافی نداشته باشند ،حداقل اثر این است که نیروهای کارآمد و با تجربه دیگر
در اورژانس خدمت نمی کنند و از طرفی در صورت نبود این امنیت ،نمی توان سطح خدمت
مطلوب را انتظار داشت.
تالش میکنیم بستر را آرام کنیم
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا می توان بازه زمانی را مشخص کرد که میزان
این خشونت ها از آن زمان بیشتر شده است ،گفت :خشونت علیه کادر درمان همواره وجود
داشته و یک مشکل اجتماعی است .تالش وزارت بهداشت این است که بستر ارائه خدمت را
آرام کند تا بیماران احساس رضایت بیشتری داشته باشند.
حضرتی ادامه می دهد :البته در زمینه تاب آوری پرستاران و کادر درمانی نیز کار می شود.
زیرا معنی پرستار ،تاب آوری ،عشق ،صبوری و مقاومت است .پرستاران یا کادر درمانی خود
را در معرض مشکالت قرار می دهند و به هر حال در مواجهه با مصدومان تصادفات ،دچار
آسیب های روحی می شوند .آنچه در این زمینه اهمیت دارد ،باال بردن تاب آوری جامعه و
البتهکادردرمانیاست.زیرانظامسالمتبهتنهاییقادرنیستمشکالتمختلفاجتماعیرا
برطرف کند و شاید کمترین سهم را در این زمینه داشته باشد ،اما همانند آسیب های ناشی از
تصادفات رانندگی ،این نظام سالمت است که باید هزینه کم کاری سایر بخش ها و حوزه های
اجتماعی را پرداخت کند .هرچند آمار دقیقی از خشونت علیه کادر درمانی وجود ندارد ،اما بر
اساس مشاهدات می توان افزایش این خشونت ها را نسبت به گذشته به خوبی دید و میزان
اهمیت پویشی برای غربالگری سالمت روان جامعه را بیشتر از قبل احساس کرد.

چگونه ذهن آمادهای برای درآمدزایی داشته باشیم؟

همه میخواهند که پولدار و ثروتمند شوند بدون اینکه قدمی بردارند و تالشی بکنند و
در آخر هم ناکام و بدبین ،همه افراد ثروتمند را قضاوت کرده و فکر میکنند که حقشان
خوردهشدهاست.اینموضوعتنهامختصایندورهوزمانهنیستوهمیشهوجودداشته
و دارد؛ اما تعدادی از افراد بودهاند که بدون توجه به زمزمههای منفی اطرافیان راه درست
را رفته و موفق شدهاند.
اگر شما هم باور دارید که با سعی و تالش میشود هر چیزی را بهدست آورد و
میخواهید پیشرفت کنید باید از ذهن خود این فرآیند را شروع کنید.
استیو سیبولد ،یک ثروتمند خود ساخته و نویسنده کتاب «ثروتمندان چگونه فکر
میکنند؟» ،از یک ترفند جالب برای تغییر زندگیاش استفاده کرد ،او مینویسد «:اگر
میخواهید ثروتمند شوید بهتر است یاد بگیرید ثروتمندان چگونه فکر میکنند ،من
یکبار افکارم را تغییر دادم و پول به سمت من سراریز شد .تنها راه افکارثروتمند داشتن این
است که ،زندگی ثروتمندان را مطالعه و بررسی کنید» در ادامه هشت مورد تغییر در سبک
زندگی را که استیو سیبولد به آنها عمل کرده را بررسی میکنیم .اگر میخواهید مثل
استیودرکارهایتانموفقباشید،بهتراستاینهشتموردرامطالعهوبهآنهاعملکنید.
دو یا حتی بیشتر منبع درآمد داشته باشید
ثروتمندترینها همواره بر منبع درآمد تمرکز میکنند و به طور معمول آنها به یک منبع
درآمد رضایت ندارند .همانطور که توماس سی کورلی نویسنده ،در مطالعه چند ساله
خود در مورد میلیونرهای خودساخته یافته ( ،ثروتمندان به یک منبع درآمد واحد متکی
نیستند).
اومینویسد«:اگرعاداتخودراتغییردهید،زندگیخودراتغییردادهاید».اوهمچنین
مینویسدثروتمندانخودساختهحداقلشصتوپنجدرصدسرمایه،تاسقفیکملیون
دالر را خودشان از راه شغلهای نیمه وقت و پروژهای بدست آوردهاند.
دایره ارتباطی با ادمهای موفق را وسیعتر کنید
ارتباطات شما مهم هستند ،این موضوع حتی میتواند بر روی ارزش شخصیت شما
هم تاثیرگذار باشد ،در بیشتر موارد ارزش شما از نزدیکترین دوستانتان به شما میرسد.
ما مانند افرادی میشویم که با آنها ارتباط برقرار میکنیم و به همین دلیل برندگان به
برندگان جذب می شوند .کورلی میگوید« :برای انسانهای ثروتمند این موضوع که با
چهکسیمعاشرتمیکنندخیلیمهماست.هدفآنهاایجادروابطبادیگرافرادباموفق
است ».اگر نمیدانید افراد بسیار با انگیزه در شبکه شما وجود دارد ،کورلی پیشنهاد
میکندبهیکگروهحرفهایبپیوندید.
برای سرمایه ،پول پسانداز کنید
سرمایهپولیچیزیاستکهشمارابهابرثروتمندتبدیلمیکند،کورلیمیگوید«:تنها
دلیل پسانداز کردن پول این است که روزی آن را سرمایهگذاری کنید .در حقیقت این
موضوعکهشماچقدرصرفهجوییمیکنیدوسرمایهگذاریمیکنید،خیلیمهماست.
رامیت ستی ،کارشناس امور مالی شخصی در کتاب «من به شما یاد می دهم که ثروتمند
شوید ،به طور متوسط میلیونرها ساالنه  20درصد از درآمد خویش را سرمایه گذاری
ت آنها با مبلغی که هر سال بدست میآورند ،اندازهگیری نمیشود؛ بلکه با
میکنند .ثرو 

نحوه ذخیره و سرمایه گذاری در طول زمان انجام می شود».
امور مالی خود را خودکارکنید
هنگامی که متعهد شدید پول خود را سرمایهگذاری کنید ،سادهترین راه برای منسجم
کردن پولها با گذشت زمان ،اتوماتیک ساختن فرآیند است  -به این معنی که شما باید
قبل از دیدن موجودی حساب خود پول پساندازتان را در حساب مخصوص انتقال
دهید .به بیان ساده اگر شما در ماه  700هزار تومان پسانداز کنید .در طول یک سال
میشود 8ملیون و چهارصد و اینگونه میتوانید برای خود ،سرمایه جمع کنید.
کارهایی که دوست ندارید هم انجام بدهید
اگر میخواهید پول بیشتری بهدست آورید و در زندگی خود پیشرفت کنید ،اولین قدم
این است که باید از محیط راحتی و عالیق خود خارج شوید .یکی از راههای باالبردن
پتانسیل پول درآوردن این است که درباره حقوق خود مذاکره کنیم و باالترین پیشنهاد
را قبول کنیم .هنوز افرادی هستند که حتی درباره این موضوع صحبت هم نمیکنند.
مطمئنا ،مذاکره در یک تجارت میتواند دشوار باشد ،اما پرداختنکردن آنچه شما ارزش
دارید میتواند به معنای تفاوت بین یک زندگی متوسط و پولدار باشد .شماره یک چیزی
که باعث میشود پتانسیلهای درآمدی در آینده شما رقم بخورد و شما را سریعتر به100
میلیون تومان برساند ،این است که امروز چه مقدار پولی در میآورد.
روزانه 20دقیقه به یادگیری مهارت جدید اختصاص دهید
کورلی یافته است که افراد ثروتمند یک ویژگی مهم دارند :آنها به پیشرفت خود اهمیت
میدهند و برای آن وقت میگذارند .خواندن کتاب با موضوع ناآشنا ،شرکت در کالس
یا پیوستن به یک گروه شبکه محلی ،راههای خوبی برای توسعه یک مهارت جدید است.
یک مربی سابق حرفهای گوگل میگوید ،در واقع یادگیری یک مهارت جدید میتواند به
ی کارهایی انجام میدهید که خارج از
شما کمک کند تا شغلی را پایهگذاری کنید .وقت 
منطقه راحتی شما و خارج از آن حلقه عالیق و سالیق باشند ،باعث ناراحتی میشود .اما
هر بار فعالیت جدیدی را انجام میدهید که باعث ناراحتی میشود ،در واقع شما دارید
حلقه خود را گسترش میدهید و رشد میکنید.
خودنمایینکنیدخودراباالبکشید
کاردون یکی از ثروتمندان بیلیونر خود ساخته میگوید« :من تا زمانیکه از مشاغل
و سرمایهگذاریهایم مطمئن نشدم و درآمدهای چند جانبه ایجاد نکردم،اولین ساعت
مچی و اتومبیل لوکس خود را نخریدم و همچنین ماشین تیوتای خود را هنوز دارم
درحالی که میتوانم گرونتر و بهترش را بخرم ،سعیکنید در اصول و اساس کاری خود
پیشرفت کنید نه در خرید کردن .وارن بافت سرمایه گذار افسانهای ،با همین استراتژی
زندگی کرده و میگوید هیچگاه برای ساندویچ صبحانه بیشتر از سه دالر و هفده سنت
خرجنکردهام.
بزرگفکرکنید
اگر انتظارات استثنایی شما همواره در حال باال رفتن است و مدام دارید خود را به
چالش میکشید پس در مسیر درستی هستید و در آخر ،هیچکس ثروتمند نخواهد شد
مگر با رویاها و انتظارات بزرگ.

استاندارقمتاکیدکرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت عظیم زائران برای
توسعه اقتصادی استان قم
استاندار قم با اشاره به حضور بیش از  ۲۵میلیون زائر در قم به صورت ساالنه ،استفاده از
این ظرفیت عظیم برای توسعه اقتصادی استان قم را ضروری دانست و گفت :تهیه بسته
سوغات زائر و معرفی صنایع دستی قم به مسافرین میتواند به رونق تولید و اشتغال منجر
شود.
بهرام سرمست در اولین همایش تولیدکنندگان زیورآالت سنتی استان قم طی سخنانی
اظهارکرد:هنرهایدستیدرگرامیداشتوتداومرسومآئینینقشمحوریایفامیکنند.
بهرام سرمست جهانی شدن و به هم پیوستگی عرصههای مختلف از جمله سیاست،
فرهنگ و اقتصاد را مورد توجه قرار داد و افزود :صنایع دستی از معدود عرصههایی است
که میتواند مصون از تهاجمات هویت خود را حفظ کند .وی با بیان اینکه هنرمندان بسیار
خوبی در استان قم در زمینه صنایع دستی داریم ادامه داد :زنجیره تولید و مصرف در
استان قم در برخی حوزهها تکمیل شده است؛ با این وجود نیاز است تا در مقابل مشکالت
مسئوالنبهیاریتولیدکنندگانبشتابند.استاندارقمبااشارهبهایجادچندخوشهصنعتی
در استان قم در سال جاری گفت :آغاز فعالیت خوشه انگشتر در قم نیازمند حمایت
شهرکهای صنعتی ،سازمان صمت و میراث فرهنگی است .وی در ادامه فعالیت ۸۰۰
واحد تولیدی انگشتر با هزار نفر اشتغالزایی در قم را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد :با ارائه
آموزشهای الزم ،ثبت برند ،اعطای تسهیالت و ایجاد بستر شرکت در نمایشگاههای ملی و
بینالمللیمیتوانیماینصنعترارونقببخشیم.
مشکلاصلیتولیدکنندگانزیورآالتسنتیقمبیمهاست
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان قم نیزدر این همایش گفت:
مساله بیمه مشکل و معضل اصلی فعاالن و تولیدکنندگان زیورآالت سنتی در این استان
است .حمید یزدانی افزود :مواد اولیه ،بازاریابی ،صادرات ،مشکالت گمرکی و فقر آموزش
از دیگر مشکالت مهم خوشه انگشتر است .وی اضافه کرد :برای توسعه زیورآالت سنتی و
انگشترسازی قم حضور در نمایشگاههای ملی و بینالمللی افزایش پیدا خواهد کرد .وی
اضافه کرد :ایجاد رقابت سالم ،تبادل اطالعات ،معرفی استعدادها ،استفاده از تجربیات،
بازاریابی و شناخت بازارهای هدف از اهداف و مزیتهای حضور در نمایشگاههای
بینالمللیاست.ویخاطرنشانکرد:حمایتازصنایعدستیارتباطمستقیمومستمری
با توریست پذیری و رونق تولید داشته و زمینه معرفی و جذب ظرفیتهای بومی استان را
فراهم میکند .وی خاطرنشان کرد :خوشه انگشتر سازی صنعتی بوده که در بین زائران و
توریستهای کشورهای خارجی از عالقهمندی و استقبال ویژهای برخوردار است .یزدانی
با اشاره به اثر مثبت صنایعدستی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار ابراز کرد :توسعه و رونق
صنایعدستی مانند انگشترسازی در راستای توسعه پایدار است .مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری قم ابراز کرد :با اقدامهای انجامشده شرایط برای توسعه و رونق
صنایعدستینسبتبهگذشتهوضعیتمطلوبتریبهخودگرفتهاست.
 ۱۲۰۰نفر در صنعت انگشترسازی قم مشغول به کار هستند
عامل توسعه خوشه انگشتر قم نیز در این همایش گفت :در این استان ۸۰۰کارگاه تولید
زیورآالت سنتی فعال و برای بیش از  ۱۲۰۰نفر اشتغال آفرینی به وجود آمده است.
مصطفی صابری افزود :ظرفیت برای افزایش اشتغال و ارزشافزوده در این صنعت
بسیار بیشتر از وضعیت کنونی است .وی بیان کرد :در خوشه انگشترسازی مانند سایر
خوشههایاستانوصنایعکوچکبهرغمفعالیتزیادواحدهایکارگاهیاماتعداداشتغال
در آنها اندک است .صابری تصریح کرد :با حمایت از صنایع کوچک و خوشههای مصوب
استانبخشمهمیازمشکالتاشتغالومعیشتوضعیتمطلوبیبهخودخواهدگرفت.
عامل توسعه خوشه انگشتر قم بیان کرد :طبق بررسیهای انجامشده تامین مواد اولیه و
فروش و بازاریابی ۲ ،معضل عمده زیورآالت صنعتی در استان است .وی اضافه کرد :برای
رفع مشکل تامین مواد اولیه زیورآالت صنعتی باید گروههای کاری تشکیل و مواد اولیه
از طریق خرید عمده انجام شود .صابری ادامه داد :برای توسعه و رونق خوشه انگشتر
و زیورآالت سنتی چارهای جز حضور در بازارهای بینالمللی نیست ،تبادل و مشارکت با
شرکتهای بازرگانی و صادراتی در این رابطه امر اجتنابناپذیری است .وی تصریح کرد:
برای موفقیت توسعه خوشهای در استان در درجه نخست باید همدلی و همکاری بین
فعاالن این صنعت تقویت و مستمر باشد .صابری با تاکید بر ضرورت حمایت سازمانهای
متولی از توسعه خوشه انگشتر اظهار داشت :برای بالندگی و رونق زیورآالت سنتی باید
حمایتهای دستگاههای متولی از فعاالن این صنعت ادامه داشته باشد.
دبیر علمی دومین همایش کتاب سال حکومت اسالمی :

آبان ماه آخرینمهلت ارسال اثر به همایش
کتاب سال حکومت اسالمی است
دبیر علمی دومین همایش کتاب سال حکومت اسالمی بابیان اینکه همایش مذکور در
بهمنماه امسال در قم برگزار میشود ،گفت :نویسندگان و پژوهشگران تا پایان آبان ماه
سال جاری فرصت دارند ،آثار خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.
حجتاالسالموالمسلمین امین رضا عابدی نژاد روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران
اظهار کرد :فقه حکومتی ،اندیشه سیاسی و حقوق عمومی سه محور اصلی این همایش
است.ویافزود:محورفقهحکومتیبازیرمجموعههای«فلسفه،مبانیومسائلکالنفقه
حکومتی»«،فقهساختارهایاجتماعیونهادهایحکومتی»«،فقهقواعدوسیاستهای
اداره نظام» و «والیتفقیه و نظامات سیاسی و اجتماعی» است .وی ادامه داد :برای محور
اندیشه سیاسی نیز زیرمجموعههای «مبانی نظری اندیشه سیاسی در اسالم»« ،فلسفه
سیاسی اسالم»« ،کالم سیاسی»« ،اخالق سیاسی در نظام اسالمی» و «جامعهشناسی و
آیندهپژوهشیسیاسیانقالباسالمی»درنظرگرفتهشدهاست .قائممقاممرکزتحقیقات
علمی حکومت اسالمی اضافه کرد :همچنین محور حقوق عمومی شامل «مبانی و
مسائل حقوق اساسی اسالمی»« ،حقوق بشر اسالمی»« ،دولت اسالمی و حقوق عامه» و
«حقوقبینالمللاسالمی»میشود.ویشناساییکتابها،پایاننامههاونویسندگانبرتر
حکومت اسالمی و معرفی آنها به جامعه علمی و تشویق و حمایت از نویسندگان کتابها
و پایاننامههای برتر حکومت اسالمی را ازجمله هدفهای این همایش برشمرد .وی
افزود :کمک به اعتالی سطح دانش و فرهنگ مکتوب حکومت اسالمی ،ترویج فرهنگ
پژوهشهای راهبردی در موضوعهای حکومت اسالمی در میان حوزویان و دانشگاهیان
و جهتدهی پژوهشهای علمی حکومت اسالمی در جهت اولویتهای نظام اسالمی از
دیگر هدفهای همایش مذکور است .عابدی نژاد گفت :عالقهمندان برای شرکت در این
همایش ،میتوانند  ۲نسخه از آثار مرتبط (کتاب و پایاننامه) را به همراه فایل الکترونیکی
را به دبیرخانه همایش به نشانی؛ قم ،میدان رسالت ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،
مرکز تحقیقات علمی حکومت اسالمی ارسال کنند .وی گفت :نویسندگان و محققان
برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به تارنمای مرکز تحقیقات علمی حکومت اسالمی
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به نشانی اینترنتی  http://www.rcipt.irو یا کانال این
همایش در پیامرسان ایتا به نشانی  @markazetahgheeghatمراجعه کنند و یا در قم با
تلفن ۳۷۸۳۸۸۷۷با پیششماره ۰۲۵تماس بگیرند.
برایچهارمینسالمتوالی

آبفار مازندران در جشنواره شهید رجایی مقام
اول را كسب كرد

شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان
با کسب رتبه اول در جشنواره شهید رجایی سال  98در مجموع شاخص های عمومی و
اختصاصیبرایچهارمینسالمتوالیخوشدرخشید.
به گزارش اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران؛
هر ساله بعد از هفته دولت ،عملکرد دستگاههای اجرایی در قالب جشنواره شهید رجایی
ارزیابی و دستگاههای برتر معرفی می شوند و مورد تقدیر و تجلیل قرار می گیرند،در همین
راستا در جشنواره شهید رجایی امسال شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران از میان
دستگاههای اجرایی دیگر در ارزیابی مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی برتر شد و
مقام اول را کسب کرد.در این جشنواره که در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استانداری مازندران برگزار شد مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
روستایی مازندران،تندیس و لوح تقدیری از مجید حسین زادگان استاندار مازندران دریافت
کرد و از زحمات وی قدردانی شد.در این لوح تقدیر آمده است :نظام اداری کشور به عنوان
بستر هدایت و تنظیم فرآیند توسعه از نقش خطیر و برجسته ای برخوردار است به نحوی که
هرگونه پیشرفت و توسعه جامعه منوط به عملکرد سالم و سازگار این نظام است ،سنجش
میزان پویایی و بالندگی نظام اداری به منظور بهبود مستمر آن در راستای تحقق اهداف
توسعه کشور امری ضروری است که هر ساله با اتکاء به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
بهعنواناجزاینظاماداریومبتنیبرشاخصهایعمومیمنبعثازبرنامهعملیاتیاصالح
نظام اداری و شاخص های اختصاصی دستگاهی صورت می گیرد.در همین راستا در سال
 97شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران در بین دستگاههای اجرایی استان در مجموع
شاخص های عمومی و اختصاصی به عنوان دستگاه برتر شناخته شده است ،بدینوسیله از
تالشخالصانهواقداماتاثربخشجنابعالیومجموعههمکارانکهبنابراحساسمسئولیت
و درک ارزشهای اسالمی و انسانی به ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم عزیر استان اهتمام
ورزیده اید،تقدیر و تشکر به عمل می آید.امید است با اتکال به خداوند متعال و پیروی از
منویاتمقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی)واجرایسیاستهایعالیهدولتتدبیروامیدشاهد
بهبود مستمر فرآیندهای انجام امور و توفیق ارائه خدمت بیشتر به مردم شریف استان باشیم.

اقتصادی
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حذفیاران هثروتمندانگامیمثبتاماناکافی

یارانه پولدارها فقط  ۴۵هزار تومان است؟

حذف یارانهی دهکهای ثروتمند گامی مثبت برای کاستن از بار هزینههای دولت به
شمار می رود اما ثروتمندان همچنان از یارانه های پنهان بیشترین سود را می برند.
به گزارش گروه تحلیل ،تفسیر و پژوهشهای خبری ایرنا ،حذف یارانه افراد و اقشار
پردرآمد ،از جمله حذف سه دهک باالی درآمدی یکی از چالش های اصلی دولت در
موضوعهدفمندییارانههااست.
هدف اصلی اعطای یارانه ،چه یارانهی آشکاری که به صورت نقدی ماهانه به مردم
ً
پرداخت می شود و چه یارانه های پنهان که لزوما همه مردم از آن به یکسان بهره مند نمی
شوند کمک به اقشار آسیبپذیر ،توزیع عادالنه ثروت و افزایش قدرت خرید و سطح رفاه
جامعه است .اما به نظر می رسد ،سازوکار حمایت های یارانه ای به شیوه کنونی نه تنها از
اهداف اصلی آن فاصله بسیاری گرفته است ،بلکه به یک بار اضافی بدل شده است که
بر شانه های دولت و به بخصوص بودجه ساالنه کشور سنگینی می کند .به همین خاطر،
چندسالی است که حذف یارانه ثروتمندان در دستور کار دولت قرار گرفته است.
«محمدشریعتمداری»،وزیر تعاون ،کارورفاهاجتماعیروزسهشنبهدر حاشیهنشست
تخصصی بررسی نقش و جایگاه تعاونیهای زنان در توسعه اقتصادی اجتماعی درباره
حذف یارانه دهک های پردرآمد گفت :دولت شناسایی دهک های پردرآمد را با دقت و
وسواس بیشتری انجام میدهد و تالش میکنیم که حذف یارانه سه دهک را از پایان
شهریورماه آغاز کنیم .الزم به ذکر است که بر اساس بودجه سال ۹۸بخش مربوط به یارانه
نقدی،جهتساماندهییارانهبگیرانبهاستانهاواگذارشدهاست.بهعبارتدیگردولت
وظیفه شناسایی سه دهک درآمدی باال جهت افزایش سرعت و دقت کار را به استان ها
واگذار کرده است.

دولت چقدر یارانه پرداخت میکند؟
واقعیت این است که یارانه پرداختی دولت محدود به حدود  ۴۵هزار تومان یارانه
نقدی نبوده و یارانههای پنهانی که در قالب پایین نگه داشتن قیمت کاالهای اساسی و
حاملهای انرژی پرداخت میشود ،حتی بیشتر از یارانههای نقدی است.
طبق گزارش رسانهها ،سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ارقام یارانه پرداختی در کشور
شامل آشکار و پنهان را محاسبه و رقم کل آن را ۹۰۰هزار میلیارد تومان در سال اعالم کرده
است .حدود  ۶۰۰هزار میلیارد تومان آن به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص
یافته که ۲۱۵هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی این رقم معادل ۱۰.۹میلیون تومان یارانه اعطایی
ً
به ازای هر فرد و تقریبا ۲.۲برابر بودجه ساالنه کشور است .آنها معتقد هستند که هدفمند
نبودن این رقم باعث توزیع ناعادالنه در سطح جامعه شده و همگان به درستی از آن بهره
مند نمی شوند .برای مثال برآوردها نشان می دهد که از میان  ۲۴۹هزار میلیارد تومان
یارانه پنهان مستقیم ۱۵/۸،هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد میرسد و رقم۱۲۱
هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد میشود.
الزم به ذکر است که در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت
یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار ۴۱۱هزار میلیارد ریال است .اختصاص ۴۱۱هزار میلیارد
ریال برای پرداخت یارانه نقدی بدین معنا است که در سال جاری به طور میانگین ،هر
ماه امکان واریز یارانه نقدی برای  ۷۵میلیون و  ۲۷۴هزار نفر وجود خواهد داشت .البته
باور کارشناسان بر این است که با توجه به رشد جمعیت و با فرض عدم حذف  ۳دهک
پر درآمد ،تعداد یارانه بگیران تا پایان سال  ۱۳۹۸مرز  ۷۹میلیون نفر را رد خواهد کرد.

کیانپور با اشاره به بازگشت قیمت به آگهی های اینترنتی مسکن تاکید کرد؛

همچنین ،برآوردهای انجامشده نشان می دهد که در سال ۹۸نیز مجموع یارانه آشکار
و پنهان به ۸۹۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
تاریخچهیارانهها
بر اساس پژوهشهای انجام شده نخستین اقداماتی که در جهت اصالح نظام پرداخت
یارانهها در کشور انجام شد به دوران بعد از اتمام جنگ تحمیلی و اوایل دهه  ۷۰باز
میگردد .اما هنوز قانون مشخصی در این مورد به تصویب مجلس نرسیده بود .در برنامه
دوم توسعه اشاراتی به اصالح نظام یارانهها شده و علنی کردن بخشی از یارانههای پنهان
و همزمان با آن تقویت نظام تأمین اجتماعی ،بیمه ،امداد و برقراری کمکهای مستقیم
در موارد الزم تأکید شده بود .سپس در برنامه سوم دولت مکلف شد با انجام مطالعات
و بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی برای هدفمند کردن پرداخت یارانه کاالهای
اساسی شامل گندم ،برنج ،روغن نباتی ،قند ،شکر ،پنیر ،شیر ،دارو ،شیر خشک ،کود،
بذر ،سم ،حامل های انرژی و سایر موارد را انجام دهد.
در برنامه چهارم براساس ماده  ۳این برنامه مقرر شد تا پایان این برنامه قیمت فرآورده
های نفتی طی پنج سال به سطح قیمت های فوب خلیج فارس افزایش یافته و در کنار
آن بر توزیع عادالنه درآمد در کشور و کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق
تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه ای تأکید شد.
در نهایت ،با تصویب قانون هدفمندی یارانهها و اجرایی شدن آن در دولت نهم و دهم
مهمترین گام در این راستا برداشته شد .افزایش قیمت محصوالت مشمول یارانه و توزیع
درآمدهای حاصله به صورت نقدی بین گروههای هدف ایده اصلی قانون هدفمندی
یارانههابود.
عالوه برآن ارائه طرح تحوالت اقتصادی که حاصل جلساتی بود که دولت نهم به منظور
آسیب شناسی اقتصاد کشور در ابتدای شروع به کار خود در سال ۱۳۸۴تشکیل می
داد نیز موضوع یارانهها را شامل میشود .در این طرح قرار بر این شد که بخش های
کلیدی اقتصاد که بتواند محرک ها و مشوق ها جدی را در کل اقتصاد کشور ایجاد نماید
اصالح شود .بخشهایی که انتخاب شد عبارت بود از :یارانه ،مالیات ،گمرک ،بانکداری،
ارزشگذاری پول ملی ،نظام توزیع کاال و خدمات بهره وری.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز ،پیوسته از حذف چند میلیون نفر از یارانه بگیران
سخن گفته شدهاست .به نظر میرسد این موضوع به پایان خود نزدیک شده و اگر همه
چیز به خوبی پیش برود چند میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف میشوند.
کمک به توزیع عادالنه درآمد و افزایش رفاه اقشار کم درآمد ،همواره به عنوان یکی از
اهداف اصلی پرداخت یارانه ها مطرح شده است .حذف افراد ثروتمند از لیست یارانه
بگیران نیز می تواند گامی مهم در راستای برقراری عدالت تفسیر شود .اما ،سهم این
بخش از جامعه دریارانه های پنهان بسی بیش از سهم آنها از یارانه نقدی است .بنابراین،
اهمیت این بخش از یارانهها کمتر از یارانه های نقدی نیست .زمانی میتوان از توزیع
عادالنه ثروت در جامعه صحبت کرد که برای حذف یاران ه های پنهان نیز اقدامی انجام
شود .درواقع ،بی عدالتی اصلی در شیوه تخصیص یارانههای پنهان نهفته است .این
بی عدالتی از آنجا ناشی می شود که توزیع یارانه به شکل کنترل قیمت زیر قیمت بازار
به معنای برقرار کردن یک رابطه مستقیم بین میزان مصرف و بهره مندی از یارانه است.
به این ترتیب که هر قدر میزان مصرف فرد از کاالهای مشمول یارانه بیشتر باشد ،میزان
مطلق بهره مندی وی از یارانه نیز بیشتر خواهد بود .از آنجا که سطح درآمد و ثروت عامل
اصلی مؤثر بر مصرف است ،لذا طبیعی خواهد بود که اقشار پردرآمد و ثروتمند با توان
مصرفی باالتر بیش از اقشار کم درآمد از یارانه بهره مند شوند.

قائممقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش :

وزارت مسکن سازوکار تعیین قیمت طراحی کند

خودروهای معوق تا پایان مهرماه تحویل می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :وزارت راه و
شهرسازی باید با برنامه ریزی دقیق ،اقدام به ایجاد یک
پایگاه اطالعاتی جامع برای تعیین قیمت مسکن در
سایتهایاینترنتیکند.
مجیدکیانپور باانتقادازبازگشتاعالمقیمتمسکن
به آگهی های خرید و فروش اینترنتی ،گفت :در دو
سال اخیر بازار مسکن شاهد افزایش  120درصدی
قیمت مسکن بود که این مسئله مشکالت بسیاری را
برای مردم و خریداران ایجاد کرد.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :کارشناسان دالیل بسیاری را برای افزایش
قیمت مسکن اعالم می کنند ،فعالیت دالالن ،کمبود
مسکن در بازار و افزایش نرخ ارز بخشی از دالیل اعالم می شود ،حال در این مسیر نقش سایت های اینترنتی در تالطمات بازار مسکن
نیز مشهود است .متأسفانه سایت های اینترنتی بدون هیچ چارچوب و ساختاری اقدام به انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن می
کردند ،یعنی هر فردی می توانست بدون احراز هویت و ثبت نام خاصی ،آگهی مسکن را با قیمت های متفاوت و بعضا باالتر از میانگین
بازار منتشر کندوی گفت :متأسفانه سایت های اینترنتی بدون هیچ چارچوب و ساختاری اقدام به انتشار آگهی های خرید و فروش
مسکن می کردند ،یعنی هر فردی می توانست بدون احراز هویت و ثبت نام خاصی ،آگهی مسکن را با قیمت های متفاوت و بعضا باالتر
از میانگین بازار منتشر کند .این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد :شرایط سایت های اینترنتی به گونه ای بود که دالالن به صورت
شبکه ای اقدام به قیمت گذاری مسکن می کردند و این مسئله موجب افزایش نرخ مسکن در بازار می شد ،البته خوشبختانه با دستور
دستگاه قضا و پلیس فتا ،این سایت ها در اردیبهشت ماه از درج قیمت منع شدند.کیانپور تصریح کرد :حال بعد از گذشت چند ماه،
سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن می کنند ،در آن زمان قرار بود که وزارت راه و
شهرسازی با همکاری دستگاه های دیگر ساز و کاری را برای قیمت گذاری متعارف مسکن طراحی کند ،اما این اقدام صورت نگرفته و
امروزقیمتهاباهمانشیوهقبلیدرجمیشود.عضوکمیسیونعمرانمجلسگفت:وزارتراهوشهرسازیبایدبابرنامهریزیدقیق،
اقدام به ایجاد یک پایگاه اطالعاتی جامع برای تعیین قیمت مسکن در سایت های اینترنتی کند.

قائممقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در
امور فروش ،گفت :تمام خودروهای معوق سال
گذشته و تعهدات مرتبط با سال  ۹۷را تا پایان
مهرماهبهمشتریانتحویلمیدهیم.
مجید باقری افزود :با توجه به تکمیل و
تجاریسازی تعداد زیادی از خودروهای دارای
کسری قطعات و همچنین اجرای موفقیتآمیز
طرح عبور مستقیم و تولید تمام محصوالت سایپا
بهصورت کامل ،تا پایان مهرماه همه تعهدات
مربوط به سال  ،۹۷تحویل داده خواهد شد.
وی گفت :خودروهای پرتیراژ قابل عرضه سایپا
مشمول این طرح خواهند بود و ثبتنامکنندگان
محصوالت خانواده رنو ،برلیانس و آریو که به دلیل بدعهدی و ترک ایران از سوی شرکای خارجی از خودروهای غیرقابل تولید
هستند در صورت مشارکت در طرح تبدیل ،خودروهای تبدیلی خود را تحویل میگیرند.
به گفته باقری در چندماه گذشته ،بخشی از محصوالت خانواده پراید و تیبا بهدلیل کمبود تعدادی از قطعات پیشرفته ،بهصورت
ناقص تولید میشد که این روند با تالش مدیریت ارشد سایپا هم اکنون به روال عادی بازگشته و موجب تسریع در تحویل خودروها
شده است.
وی ادامهداد:سایپابهدلیل جایگزینیهر یک از محصوالتبرند مشترکبادو یاسه محصولقابلعرضه خود،با افزایش تعهدات
در خصوص تعداد خودروهای تحویلی مواجه شد که این امر ،زمینه طوالنی شدن روند تحویل محصوالت را ایجاد کرد.
قائممقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش گفت :هم اکنون بهطور همزمان ،پاسخگویی به پیشفروشهای
مربوط به سال گذشته ،فروشفوری و فروشاعتباری امسال و همچنین اجرای طرحهای جایگزینی خودروهای خارجی را در
حجم زیادی از محصوالت قابل عرضه در ردههای مختلف است.
دستور کار داریم که مشمول ِ
باقری افزود :پس از پایان تحویل خودروهای معوقه سال ،۹۷پاسخگویی به تمام تعهدات امسال را نیز بهسرعت آغاز خواهیم کرد
تا هم میزان تقاضای موجود را به تعادل برسانیم و هم زمینه تنظیم بازار را فراهم کنیم.

داستان پر رمز و راز رمزارزها در ایران

رمزارزها در ایران همچون سایر کشورها فراز و نشیب های بسیار
داشتهودولتضمنبهرسمیتشناختنصنعتماینینگ،مبادله
رمز ارزها در داخل کشور را ممنوع اعالم کرده است.
بروز پدیده رمزارزها و استفاده گسترده آن در مراودات تجاری
دنیا ،زمینهای را فراهم کرده تا بسیاری از کشورهای دنیا رو به
استفاده از این ابزارهای مالی نوین مبتنی بر فناوری بیاورند و
دستورالعملها و سیاستگذاریهای متناسب با آن را تدوین و
تصویبنمایند.برهمیناساساستکهیکیازمهمتریناتفاقات
چند سال اخیر را به جرأت میتوان ظهور بالکچین و محصول
ُپرطرفدارومحبوباینفناورییعنیکریپتوکارنسیهایاارزرمزها
دانست؛ اما سیاست دولتها در قبال این پدیده جدید چیست؟
در این میان ،از آنجایی که مهمترین ویژگی ارزهای رمزنگاری
شده غیر متمرکز بودن ،عدم کنترل آنها توسط یک دولت خاص
و ناشناس بودن مالک است؛ اکثر دولتها این نوع از ارزها را
عامل ایجاد بی ثباتی نظام پولی و افزایش دهنده جرایمی مانند
قاچاق مواد مخدر و پولشویی میدانند؛ زیرا بر اساس تازهترین
گزارشهای منتشر شده ،بیش از  ۷۰۰۰مورد پولشویی با
استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در دنیا در سال۲۰۱۸
به ثبت رسیده که تنها  ۱۰۰۰مورد آن در کشور ژاپن بوده و این رقم
به نسبت سال گذشته در این کشور  ۱۱برابر شده است.
همچنین استقبال بینظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه
فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده
است تا بتوانند با هک حسابهای کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم
صرافیهایارزهایدیجیتالی،ازطریقحمالتسایبریگسترده
مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند که هک گسترده  ۵صرافی Mt.
 Goxژاپن ،بیت فلور ،پولونیکس ،بیت استمپ و بیتفینکس در
تاریخ ارزها رمز نگاری شده که منجربه تعطیلی این مراکز شد؛
بیانگر این امر است.
تنظیم مقررات برای رمزارزها با توجه به مسائلی که گفته شده
یکی از بزرگترین مسائل قانونگذارها در سال  ۲۰۱۸میالدی
است و کشورهای بسیاری بهدنبال انتشار دستورالعملی برای
مسائل نظارتی و قانونی در انجام معامالت با این نوع ارزها هستند
و مقامات برخی کشورها نیز به دلیل عدم وضع قوانین مجبور
به ممنوعیت معامله با ارز رمزها یا استفاده از آنها را برای مقاصد
غیرقانونی شده و یا از روشهای احراز هویت سختگیرانه و مالیات
بر دارایی برای مهار آن ،استفاده کردهاند .برخی کشورهای دیگر
نیز ریسک خروج سرمایه را پذیرفته ،اجازه دادهاند تا کسبوکارها
قبل از وضع قانون ،فعالیت کنند که این روند در ادامه بررسی
میشود.
وضعیت کشورها در خصوص ارز رمزها
برخی از کشورها مانند چین ،روسیه ،ویتنام ،بولیوی ،کلمبیا و
اکوادور معامله و استخراج ارز دیجیتال به دلیل تسهیل کارهای
خالفی همچون پولشویی ،فرار مالیاتی و فساد اقتصادی را
ممنوع اعالم کردهاند .عالوه براین در کشورهایی دیگر مانند

دنیا با ارزهای دیجیتال چه کرده است؟

آمریکا،کانادا،استرالیا،سوئیس،فنالند،بلژیک،قبرس،انگلیس،
بلغارستان ،سنگاپور ،روسیه ژاپن ،کره جنوبی و آلمان اجازه
استفادهازارزهایدیجیتالازجملهبیتکوینرابهشهروندانخود
دادهاند؛ به این معنا که ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای مالی
به رسمیت شناخته شدهاند و شهروندان کشورهای مزبور اجازه
دارند برای خرید انواع کاال یا خدمات از این ارزها استفاده کنند.
ایاالتمتحده آمریکا در مورد قوانین و مقررات رمزارزها کمی
سختگیر است و بستگی به هر ایالت دارد ،یعنی در بعضی
ایالتها مبادالت رمزارزها مجاز است درحالیکه سایرین آن را
ممنوع کردهاند .سازمان بورس و اوراق بهادار ،سکههای دیجیتال
را بهعنوان اوراق بهادار به رسمیت میشناسد و مقررات دشواری
برای عرضه اولیه سکهها در نظر گرفته است .کمیته بازرگانی
معامالت آتی کاال نسبت به رمزارزها کمی مالیمتر است و انجام
معامالت باهمه مشتقات رمزارزها را مجاز اعالمکرده که موجب
پذیرش مردم و افزایش قیمت آنها شده است؛ درصورتی که
خزانهداری اشتیاق چندانی ندارد و برای ایجاد مسائل پولشویی از
این مسیر و نیاز به قانون گذاری در این خصوص ،بارها درخواست
تجدیدنظرکردهاست.
بر این اساس سازمان مالیاتی آمریکا رمزارزها را بهعنوان دارایی
شناخته و دستورالعملهای مربوط را نیز صادر کرده است،
بهاینترتیب که باید سود و زیان صاحبان این داراییها محاسبه
شوند،اماازآنجاکهمعامالتبربسترهایگوناگونیانجاممیشوند،
محاسبات دشوار است .همچنین ژاپن یکی از لیبرالترین مناطق
در آسیا در معامالت رمزارزهاست و یکی از معدود کشورهایی
است که بیتکوین را بهعنوان پول قانونی میشناسد و یک

روش مشخص برای معامالت وجود دارد .البته هک اخیری که
در مبادالت این ارزها در ژاپن صورت پذیرفته است ،بیش از نیم
میلیارد دالر به سرمایهگذاران هزینه تحمیل کرده است و درنتیجه
قانونگذاران ناچار شدهاند روشهای اتخاذشده قبلی را بازنگری
کنند.
در انگلستان یک چارچوب قانونی وجود دارد ،بااینحال الزم
است که رمزارزهای مرتبط با کسبوکارها با استانداردهای مشابه
در بازارهای مالی متناسب شوند .همچنین باید قوانین مبارزه با
پولشویی رعایت شوند ،بهطوریکه کسبوکارها باید اطالعات
خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا بتوانند بهصورت قانونی
فعالیت کنند .بهدلیل فقدان ویژگیهای پول سنتی ،رمزارزها در
انگلیسبهعنوانپولقانونیتلقینمیشوند.
کانادا نیز رمزارزها را بهعنوان یک پول قانونی تلقی نمیکند.
بااینوجود ،در قوانین و مقررات مربوط به آن پیشرفتهایی
ایجادشده است ،زیرا کانادا اولین کشوری است که قانون ملی
را برای ارزهای دیجیتال ارائه کرده و این سند از سال  ۲۰۱۴به
تصویب دولت کانادا رسیده است .کانادا همچنین در فناوری
بالکچین فعال بوده است و بانک مرکزی کانادا در نظر دارد
برای پرداختهای کالن از آن استفاده کند .کرهجنوبی یکی از
مهمترین کشورهای انجام دهنده مبادالت ارز مجازی است .البته
دولتکرهجنوبیدریکمقطعزمانیقصدتوقففعالیتهایاین
مبادالتراداشت،امابهدلیلمحبوبیترمزارزهاوفشاراعمالشده
توسط مردم ،تاکنون این امر محقق نشده است.
سوئیس فعاالنه تالش میکند تا خود را بهعنوان کشوری امن
برای انجام پروژههای مرتبط با رمزارزها معرفی کند .این کشور

به قطب عرضه اولیه سکهها تبدیلشده است .دراین کشور ،یک
کارگروه برای این منظور وجود دارد که هدف آن افزایش اطمینان
قانونی ،حفظ یکپارچگی مرکز مالی و اطمینان از نظارت بر
فناوری است .سنگاپور از فناوریهای جدید استقبال میکند و
همانند کانادا قصد دارد روند پرداختهای بینبانکی را از طریق
بالکچینانجامدهد.
موضعایراندرخصوصکریپتوکارنسیها
ایرانباتوجهبهتحریمها،شرایطاقتصادیخاصودغدغهدولت
برای عدم خروج ارز از کشور به منظور تعادل در بازار ،بهره گیری از
فناوری بالک چین و بزرگترین دستاورد این تکنولوژی که ارزهای
رمز نگاری شده است را با احتیاط بیشتری دنبال میکند و با وجود
وضعیت خاکستری کشور تا دی ماه سال  ۱۳۹۶در زمینه ارزهای
رمزنگاربااعمالمحدودیتتوسطشورایعالیمبارزهباپولشویی،
معامله ارزهای رمزنگار از جمله بیت کوین و استفاده از این پدیده
مالی در بانکها تا به امروز با محدودیت مواجه بود و در  ۱۸تیرماه
امسال بانک مرکزی با صدور بخش نامهای اعالم کرد :انتشار
رمز ارز با پشتوانه ریال ،طال و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار
بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره
شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک ،از نظر این
بانک،غیرمجازمحسوبمیشودوبانکمرکزیحقپیگردقانونی
اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات ،به ایجاد و اداره شبکه اقدام
یا نسبت به آن تبلیغ میکنند را برای خود محفوظ میداند.
همچنینهرگونهضرروزیانناشیازفعالیتبراساسشبکههای
پولیوپرداختمبتنیبرفناوریزنجیرهایبلوکوکسبوکارهای
مرتبط با آن ،متوجه ناشر (ین)،پذیرنده (گان) و یا متعامالن آن
است .در  ۱۳مردادماه سال  ۹۸نیزهیئت وزیران با تصویب آئین
نامهفرآیندماینینگرمزارزها؛استخراجکریپتوکارنسیهادرایران
را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت؛ اما خرید و فروش آن
همچنان در کشور با ممنوعیت مواجه است؛ زیرا معامالت با ارزها
رمز نگاری شده میتواند منجربه افت پایه پولی و خروج بیشتر ارز
از کشور شود و صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد
کند.
به گفته مدیرعامل صندوق بینالمللی پول ،فن آوری های
جدید مالی همچون ارزهای دیجیتال و فناوری بالک چین ،در
حال «تکان دادن» سیستم بانکداری جهان هستند و برای حفظ
ثباتوپایداریبایدتحتنظارتدولتهاقراربگیرندوایجادچنین
تغییراتی در صنعت مالی باید با مقررات و قانون همراه باشد و
شرکتهای مرتبط با فناوری که وارد فضای بانکداری میشوند نیز
باید تحت قوانین مناسب فعالیت کنند و با مبانی اقتصادی بازار
پول بیش از پیش آشنا باشند .از این رو بانک مرکزی ایران همانند
بسیاری از کشورها سیاست مناسبی در برخورد با رمز ارزها و
فناوری بالک چین در پیش گرفته و فعالیت در این بخش را منوط
به مجوز و نظارت بانک مرکزی کرده است؛ زیرا عدم نظارت بر این
فناوری میتواند آثار مخربی در اقتصاد کشور داشته باشد.
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ایمان گزارش میدهد؛

 ۴.۵هزار میلیارد تومان اسکناس مردم کجا رفت؟

بررسی آمار نشان میدهد حجم اسکناس در اختیار مردم از ۵۴.۷هزار میلیارد تومان در
پایان سال  ۹۷به  ۵۰.۲هزار میلیارد تومان در خرداد  ۹۸رسیده که نشاندهنده کاهش
 ۴.۵هزار میلیارد تومانی ( ۸.۳درصدی)ا ین شاخص است.
نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان میدهد که مجموع اسکناس و
مسکوک کشور در پایان خرداد امسال به  ۶۵.۷هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به
خردادسال ۹۷حدود ۱۶.۸درصدافزایشداشتهامانسبتبهاسفند ۹۷تغییرینداشته
است.
حجم اسکناس و مسکوک در خرداد ۹۷معادل ۵۶.۲هزار میلیارد تومان و پایان اسفند
 ۹۷حدود  ۶۵.۷هزار میلیارد تومان بوده است.
اسکناس و مسکوک موجود در کشور در اختیار سه بخش ،شامل مردم ،بانک مرکزی
و بانکها قرار دارد.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که سرعت رشد حجم اسکناس و مسکوک در
دوره یکساله منتهی به بهار  ۹۸نسبت به مدت مشابه گذشته ،افزایش یافته است؛ به
طوری که حجم اسکناس و مسکوک در دوره منتهی به خرداد  ۹۸معادل  ۱۶.۸درصد
بوده اما در دوره یکساله منتهی به خرداد  ۹۷رشد  ۵.۲درصدی داشته است.
نوسان حجم اسکناس در اختیار مردم
میزان اسکناس در دست مردم نیز در خرداد ۹۷حدود ۴۰هزار میلیارد تومان بوده که با
رشد  ۲۳.۷درصدی به  ۵۰هزار میلیارد تومان در خرداد امسال رسیده است.
نکته قابل توجه این است که حجم اسکناس در اختیار مردم در خرداد  ۹۸نسبت به
پایان سال  ۹۷حدود  ۸.۳درصد کاهش یافته؛ میزان اسکناس در اختیار مردم در اسفند
 ۹۷معادل ۵۴.۷هزار میلیارد تومان بوده است.
 افزایش ۵۰درصدی منابع اسکناس بانک مرکزی
بررسی اسکناس و مسکوک در اختیار بانکها نیز در خرداد  ۹۸به  ۱۲.۲هزار میلیارد
تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال  ۷.۴درصد رشد و نسبت به اسفند ۹۷
معادل  ۳۸.۹درصد رشد کرده است.
میزان اسکنال و مسکوک در اختیار بانک ها در خرداد  ۹۷حدود  ۱۱.۴هزار میلیارد و
اسفند ۹۷معادل ۸.۸هزار میلیارد تومان بوده است.
میزان اسکناس در اختیار بانک مرکزی نیز در پایان بهار  ۹۸حدود  ۳.۲هزار میلیارد
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۳.۷درصد کاهش داشته اما نسبت
به اسفند  ۹۷حدود  ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است.
 جزئیات جابجایی  ۴.۵هزار میلیارد تومان اسکناس
نگاهی به آمار بانک مرکزی نشان می دهد در دوره سه ماه اسفند  ۹۷تا خرداد  ۹۸که
حدود ۴.۵هزار میلیارد تومان از اسکناس و مسکوک در اختیار مردم کاسته شده است.
بررسی دقیقتر حکایت از این دارد که اسکناس غیب شده از جیب مردم به منابع در
اختیار بانکها و بانک مرکزی منتقل شده است.
در واقع ،اسکناس و مسکوک در اختیار بانکها از ۸.۸هزار میلیارد تومان در اسفند۹۷
به  ۱۲.۲هزار میلیارد تومان در خرداد  ۹۸رسیده که نشاندهنده رشد  ۳.۴هزار میلیارد
تومانی است .اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی نیز از  ۲.۱هزار میلیارد تومان
در اسفند ۹۷به ۳.۲هزار میلیارد تومان در پایان بهار ۹۸رسید که از رشد ۱.۱هزار میلیارد
تومانی حکایت دارد .در واقع در دوره مورد بررسی ،مردم بخشی از اسکناس در اختیار
خود را برای کسب سود بانک یا سایر دالیل به شبکه بانکی منتقل کردهاند که بخشی از
این اسکناسها در شبکه بانکی سپردهگذاری و ماندگار شده اما بخشی دیگر در قالب
پرداختهایالکترونیکیمورداستفادهقرارگرفتهاست.

عضوکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلس:

آیا استانی شدن بودجه  ۹۹عملیاتی می شود؟
عضوکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلسدربارهاستانیشدنبودجهسال۹۹
و تاثیرات آن توضیحاتی ارائه کرد.
محمد حسینی درباره استانی شدن بودجه  ،99گفت :براساس قانون برنامه ششم،
حدود  30درصد اعتبارات موجود در بودجه ساالنه باید تا پایان برنامه ،در اختیار استانها
قرار گیرد .نماینده مردم تفرش ،آشتیان و فریمان در مجلس شورای اسالمی افزود :با
استانی شدن بودجه ،تخصیص اعتبارات در استانها با توجه به پتانسیلها ،شرایط و
اولویتها صورت می گیرد در نتیجه بسیاری از مشکالت استانها رفع می شود .سازمان
برنامه و بودجه تصمیم دارد در بودجه سال  99اعتباراتی که به صورت متمرکز در اختیار
وزارتخانهها قرار داشت را به استانها واگذار کند تا استانها براساس اولویت و مصوبات
شورای برنامه ریزی توسعه استان این اعتبارت را تخصیص دهند.وی اظهار کرد :به نظر
می رسد سازمان برنامه و بودجه تصمیم دارد در بودجه سال  99اعتباراتی که به صورت
متمرکز در اختیار وزارتخانهها قرار داشت را به استانها واگذار کند تا استانها براساس
اولویت و مصوبات شورای برنامه ریزی توسعه استان این اعتبارت را تخصیص دهند .عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد :هر استان دارای ظرفیتهای
خاصی برای درآمدزایی است که باید براساس شناسایی آنها و تفویض اختیار به استانداران
اینظرفیتبیشترتقویتشودتادرآمدهایمطمئنحاصلودغدغهکسریبودجهازبین
رود .این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با استانی شدن بودجه زمینه برای برون
رفت کشور از مشکالت فراهم میشود ،ادامه داد :میتوان از طریق افزایش درآمدهای
مالیاتی با شناسایی مودیان مالیاتی جدید ،اعمال مالیات بر خانههای خالی و زمینهای
ساخته نشده و ..درآمدهای دولت را افزایش داد اما هریک از این موارد در یکی از استان
های کشور قابلیت اجرا دارد که با استانی شدن بودجه میتوان به راحتی درآمدزایی کشور
را افزایش داد .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سوال
که آیا استانی شدن بودجه سال 99عملیاتی میشود ،تصریح کرد:این موضوع عملیاتی
است ،در صورتی که بودجه استانی شود کشور سریعتر و بهتر اداره می شود.
رئیسکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلسمطرحکرد؛

میلیاردها تومان فرار و معافیت مالیاتی در کشور
تو
رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :میلیاردها تومان معافی 
فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و براساس آن دولت بزودی الیحه ساماندهی مالیاتی را
بهمجلسارائهمیکند.
غالمرضا تاجگردون با اشاره به اینکه بررسی الیحه مالیات برارزش افزوده در مجلس
بسیار طوالنی شده و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود ،گفت :در برخی از بخشها
بحث مالیات رها شده و در بعضی قسمتهای دیگر هم باید ساماندهی شود .رئیس
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت یک چارچوبی را در
بخش ساماندهی مالیاتی تدوین کرده است ،اظهار کرد :این الیحه شامل مباحث
معافیتهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است و بزودی به مجلس ارائه خواهد شد.
لزومتجدیدنظردرمعافیتهایمالیاتینهادها
ویتاکیدکرد:حجممعافیتهایمالیاتیدرکشوربهحدود 1100تا 1200میلیاردتومان
میرسد که رقم باالیی است ،همچنین فرار مالیاتی هم  100هزار میلیارد تومان است که
اگر بتوان این ارقام را به چرخه اقتصاد کشور و بودجه بازگرداند ،میتواند بسیار موثر باشد.
تاجگردونباتاکیدبراینکهدرالیحهساماندهیمالیاتیمعافیتهایمالیاتیحذفنمیشود،
گفت :معافیتها تنها ساماندهی میشوند مثال برخی بخشها حدود 30تا 40سال پیش,
از پرداخت مالیات معاف شدهاند در صورتی که اکنون تبدیل به یکی از بخشهای مهم
اقتصادی شده و ظرفیت و درآمد باالیی دارند لذا باید در مورد معافیت مالیاتی آنها تجدید نظر
شود که این الیحه در اصالح ساختار اقتصادی بودجه هم لحاظ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی:

نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت :میدانیم رشد نقدینگی ثبات قیمتها را متاثر
میکند بنابراین مشکل ،وظیفه و تمرکز نخست ما روی کنترل این موضوع است.
عبدالناصر همتی در سفر خود به کرمان با اشاره به تالش بانک مرکزی در راستای ثبات
قیمتها اظهار داشت :میدانیم رشد نقدینگی ثبات قیمتها را متاثر میکند بنابراین
مشکل ،وظیفه و تمرکز نخست ما روی کنترل این موضوع است .وی ادامه داد :نکته
دوم در این مورد ،این است که نقدینگی به سمت تولید و رونق آن هدایت شود و الزمه
آن این است که بدانیم چه تولیداتی با تزریق نقدینگی موجب رونق اقتصاد میشوند
و درواقع بخش مولد اقتصاد کشور هستند ،بنابراین شناسایی این بخشها بسیار مهم
است .رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد :از همین روی سفرهای استانی کمک میکند
تاازنزدیکبااینبخشهایمختلفآشناوکمککنیمتامشکلنقدینگیآنهاحلشود.
چون وقتی تولید آنها افزایش یابد از طریق درآمد ایجاد شده ،تقاضا برای بخشهای دیگر
اقتصادی نیز افزایش مییابد که زمینهساز رونق در اقتصاد کشور است.
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سلطانیفردردیدارباپیشکسوتان:

واگذاری به سود استقالل و پرسپولیس است
ساخت :فوتبال هلند در دهه هفتاد با استفان کواکس و آژاکس و برخورداری از بازیکنان
بزرگ سه دوره قهرمان اروپاشدند و در دو جام جهانی  ١٩٧٤و  ١٩٧٨هم به فینال راه
پیدا کردند و هلند با تکیه بر برنامه ریزی مدون و با توجه به فعالیت علمی مدرسه فوتبال
آژاکس همچنان یکی از قدرت های اروپا و جهان است و همیشه دارای پشتوانه قوی
هستند.
سلطانیفر ،فوتبال آلمان و برخورداری از شش رده مختلف لیگ را هم مورد توجه
قرار داد و تصریح کرد :شاکله اصلی بوندسلیگا هم بازیکنان آلمانی هستند و سازمان
و تشکیالت بسیار خوبی در این زمینه دارند .چرا چون در مقاطع سنی مختلف
استعدادیابی کرده و آنان را آموزش می دهند تا برای تیم اصلی آماده شوند.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به مشکالت فراوانی که پرسپولیس و استقالل
از آن برخوردار بودند ،رویکرد خود در این وزارتخانه را سرو سامان دادن به وضعیت آنها
به دلیل جامعه پرمخاطب هوادارانشان عنوان کرد و اظهار داشت :از ابتدای فعالیتم در
این وزارتخانه این دو باشگاه با مشکالت عدیده ای مواجه بودنداما با جلسات مکرر و
تالش شبانه روزی و حل کردن مشکالت متعدد ،این دوباشگاه باالخره مجوز حضور در
لیگ قهرمانان آسیا را بدست آوردند که این تالش ها به دلیل احترام به هواداران پرشور
و پرتعداد آنها صورت گرفت.
سلطانیفر به اهمیت فوتبال برای مردم اشاره کرد و توضیح داد :اوج آمال و آرزوهای
طرفداران میلیونی این دو باشگاه در سراسر ایران آن است که اوقات فراغت خود را با
دنبال کردن و طرفداری از پرسپولیس و استقالل پر کنند و بدون شک فوتبال ،ارزانترین
و سالم ترین ابزار هم برای پر کردن اوقات فراغت چهل تا پنجاه میلیون ایرانی محسوب
می شود ،به همین دلیل اهتمام ویژه ای برای سامان دادن به اوضاع این دو باشگاه
داریم.
پرسپولیس و استقالل را به یک چشم نگاه می کنم
وزیر ورزش و جوانان در ادامه با بیان اینکه پرسپولیس و استقالل را به یک چشم نگاه
می کنم ،تاکید کرد :همه تالش و توان خود را بکارخواهم گرفت که این دو باشگاه تا
پایان امسال واگذار شوند چرا که واگذاری را به سود فوتبال و ورزش کشور می دانم و برای
تحقق واگذاری از هیچ کوششی دریغ نمی کنم.
سلطانیفر بار دیگر هماهنگی و هم افزایی بین پیشکسوتان باشگاه استقالل را مورد
توجه قرار داد و با بیان اینکه باشگاه هم باید از ظرفیت پیشکسوتان بهره ببرد ،به اهمیت
حفظ شان و جایگاه آنها در راستای اعتالی فوتبال تاکید کرد.
در این جلسه پیشکسوتان باشگاه استقالل با بیان نقطه نظرات خود ضمن تقدیر و
تشکر از وزیر ورزش و جوانان برای تشکیل این جلسه ،خواستار تعامل بیشتر باشگاه
با پیشکسوتان و استفاده از نقطه نظرات آنان و فعال شدن کمیته فنی و حمایت از
مدیرعامل برای اجرای برنامه های بلند مدت شدند و اعالم آمادگی کردند تا از همه توان
خود برای کمک به باشگاه استقالل استفاده و دل هواداران را شاد نمایند.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد که واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به سود
آنهاست و باید این اتفاق بیفتد.
مسعودسلطانیفردرنشستباپیشکسوتانومدیرعاملباشگاهاستقاللکهظهرپنج
شنبه در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد ،جایگاه پیشکسوتان باشگاه استقالل و نقش
آفرینی های آنها در افتخارات این باشگاه را مورد احترام مردم و هواداران پرشمار این
باشگاه دانست و هدف از این نشست را همدلی و هم افزایی به منظور کمک به این
باشگاهپرطرفدارعنوانکرد.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه نمی توان نتایج دو هفته ابتدائی لیگ برتر را مالک
قضاوت عملکرد باشگاه و سرمربی عنوان کرد ،افزود :در فوتبال همیشه فراز و نشیب

وجود داشته و حضور یک سرمربی جوان و با رزومه ای مناسب می تواند مایه امیدواری
اینباشگاهباشد.
سلطانیفر در بخش دیگری از سخنانش اهمیت فعالیت های آکادمی های فوتبال
در باشگاه های پرسپولیس و استقالل را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد :اگر در هر
عرصه ای از زندگی در صدد کسب نتیجه خوب باشیم ،باید خوب بکاریم تا به خوبی هم
برداشت کنیم بنابراین در فوتبال هم وقت آن رسیده که پرسپولیس و استقالل با برنامه
ریزیبلندمدتوعلمی،شرایطرابرایایجادوپرورشاستعدادهایفوتبالیفراهمآورند
تا بتوانند از دسترنج خود ،به منظور موفقیت بهره بگیرند.
وزیر ورزش و جوانان در ادامه این بحث؛ فوتبال هلند را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان

فابرگاس :بارها پیشنهاد رئال را رد کردم

حکم محرومیت بیل اعالم شد

عذرخواهی داور ترکیهای از راموس

هافبک اسپانیایی موناکو تاکید کرد
که بارها پیشنهاد رئال را رد کرده است
چرا که رویای او بازگشت به بارسلونا بود.
سسک فابرگاس از معدود بازیکنان
بارسلونا به شمار میآید که در بین
هواداران رئال هم محبوب است.
فابرگاس که االن در موناکو بازی
میکند فاش کرد که بارها با پیشنهاد
حضور در رئال مادرید مواجه شده اما
راهی این تیم نشده است.او گفت :فلورنتینو پرس و قبل از او رامون کالدرون چند
بار با من تماس گرفتند که راهی رئال مادرید شوم اما من به پیشنهاد آنها پاسخ مثبت
ندادم .فابرگاس ادامه داد :پیشنهاد نخست رئال مادرید زمانی بود که تنها  ۱۸سال
سن داشتم .پیشنهاد آنها از نظر مالی بسیار باال بود اما من راهی لیگ برتر انگلیس
شدم تا پیراهن آرسنال را بر تن کنم .من راهی رئال مادرید نشدم اما برای همیشه
شکرگزار مدیران این باشگاه به خاطر رفتار بسیار خوبشان خواهم بود .او در پایان
گفت :در سن  ۲۳سالگی وقتی مصدوم بودم باز هم با پیشنهاد رئال مادرید مواجه
شدم .آنها حاضر بودند که با من قرارداد امضا کنند اما باز هم پاسخ منفی دادم چرا
که رویای من بازگشت به بارسلونا بود و در نهایت هم به این رویای خود رسیدم.

کمیته انضباطی اللیگا نه تنها
درخواست باشگاه رئال مادرید برای
بخشش گرت بیل را رد کرد بلکه این
بازیکن را هم جریمه مالی کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت
 ،۳۶۰گرت بیل در دیدار برابر ویارئال
عملکردبسیارخوبیداشت.اینبازیکن
ولزی دو بار توانست دروازه ویارئال را باز
کند تا رئال مادرید بازنده این دیدار
نباشد.
بیل در دقایق پایانی بازی از داور کارت زرت دوم خود را دریافت کرد تا از بازی
اخراج شود .باشگاه رئال مادرید به کارت زرد دوم ستاره ولزیاش اعتراض کرد و
خواستار بخشش او شد .کمیته انضباطی اللیگا اعتراض باشگاه رئال مادرید را رد و
اعالم کرد که بیل نمیتواند در دیدار بعدی برابر لوانته رئال را همراهی کند .کمیته
انضباطی همچنین گرت بیل را  ۶۰۰و باشگاه رئال مادرید را هم  ۳۵۰یورو جریمه
کردند .رئال مادرید با هدایت زیدان در فصل جدید اللیگا عملکرد خوبی از خود
نشان نداده و در سه بازی که به میدان رفته یک پیروزی و دو تساوی داشته تا با صدر
جدول ۴امتیاز فاصله داشته باشد.

داور ترکیهای از مدافع اسپانیا در دیدار
برابر رومانی به خاطر نشان دادن کارت زرد
عذرخواهیکرد.
تیم ملی فوتبال اسپانیا پنجشنبه شب در
مرحله مقدماتی یورو  ۲۰۲۰توانست  ۲بر یک
رومانی را شکست دهد .گل نخست الروخا
را سرخیو راموس از روی نقطه پنالتی به ثمر
رساند .مدافع اسپانیایی شادی گل خاصی
داشت و نشان داد که عینک روی چشمانش
است .به همین خاطر دنیز آیتکین ،داور سرشناس ترکیه ای او را جریمه کرد .راموس در
واقع این شادی گل را به برادر زاده اش تقدیم کرد و قصد نداشت هواداران را تحریک کند.
مدافع اسپانیایی در این رابطه گفت :پس از پایان نیمه نخست به آیتکین توضیح دادم که
شادی پس از گلم برای برادرزادهام بود .خواستم او را تشویق کنم و به همین خاطر گلم را
به او تقدیم کردم اما داور آن حرکت را این چنین ندید و من را جریمه کرد .پس از توضیحات
راموس ،داور از کار خود پیشمان شد و از بازیکن اسپانیایی عذرخواهی کرد .با این حال
داور از بازیکنان تیم ملی اسپانیا رضایت نداشت .به همین خاطر پس از ۶سال یکی از ملی
پوشان را اخراج کرد .آخرین باری که یکی از بازیکنان الروخا اخراج شده به سال ۲۰۱۳
برمی گشت .جرارد پیکه در آن سال کارت قرمز دریافت کرد.

واعظآشتیانی:

برگشت داورزنی به والیبال خطای استراتژیک است
مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل گفت :برگشت داورزنی به والیبال بزرگترین خطای
استراتژیکمدیریتیاست.
امیررضا واعظ آشتیانی درمورد احتمال حضورش در انتخابات فدراسیون والیبال
گفت :اگر بخواهیم انتخابات فدراسیونها با نشاط برگزار شود و همراه با شفافیت و
سالمت باشد باید افراد مدیر و متعهد در انتخابات ثبت نام کنند .وزارت ورزش باید از
نقش مهندسیاش دور شود .وزارت ورزش باید فضا را به گونهای آماده کند که افراد
دارای سابقه اجرایی و موفق ،ریاست یک فدراسیون را در دست بگیرند ،اما این موضوع با
مهندسیکردنمتفاوتاست.
وی ادامه داد :آقایان باید اجازه دهند افرادی به صحنه بیایند که سابقه مدیریتی دارند.
کارشناسان و کارمندان وزارت ورزش که سابقهای در موضوع مدیریت و کارهای اجرایی
ندارند.
اگر وزارت ورزش این فضا را آماده و از مهندسی کردن پرهیز کند و مصلحت باشد در
انتخابات فدراسیون والیبال ثبتنام خواهم کرد .اگر فضا پاکیزه باشد به صحنه میآیم
تا انتخابات پرشور باشد؛ البته صاحبان رای و هیأتهای استانی هم باید برای انتخاب
بهترین گزینه تالش کنند و به بهترین برنامه رای بدهند.
قائم مقام سابق سازمان تربیت بدنی خاطرنشان کرد :هدف رای دهنده باید این باشد
که برنامه کاندیدا را بشنود و بخواند و در نهایت با توجه به سوابق اجرایی افراد بهترین
گزینه را انتخاب کند .اگر در جریان انتخابات محدودیت و مهندسی باشد ،اگر وزارت

ورزش فرد خاصی را حمایت کند نشانههای مهندسی انتخابات است .چه لزومی دارد
که کارمند و کارشناس وزارت ورزش بخواهد رئیس یک فدراسیون شود؟ ریاست یک
کار اجرایی و کالن است؛ بنابراین وزارت ورزش باید به سمت شفافیت و ایجاد فضای
دموکراتیکبرود.

ثبتنامسعادتمندیعنیمهندسیانتخاباتفدراسیونوالیبال!
واعظآشتیانیبااشارهبهثبتناماحمدسعادتمنددرانتخاباتفدراسیونوالیبال،تصریح
کرد :ثبتنام سعادتمند یعنی مهندسی انتخابات فدراسیون والیبال! صاحبان رای باید
استقالل داشته باشند و به مهندسی توجهی نکنند .آقایان از وزارت ورزش با چه سابقهای
میخواهندکاندیدانتخاباتفدراسیونوالیبالشوند؟ویدرپاسخبهاینسوالکهآیاالزم
ً
استرئیسآیندهفدراسیونوالیبالازجنسهمینرشتهباشدیاخیر،گفت:اصالربطی
ندارد .چه لزومی دارد رئیس آینده از جنس همان رشته باشد؟ مگر یزدانیخرم از جنس
والیبال یا کشتی بود که در این دو فدراسیون عملکرد موفقی داشت؟ متاسفانه مملکت
ما دچار عدم شایستهساالری است .انتخابها نباید به صورت سلیقهای ،باندی ،حزبی و
گروهی باشد؟ برای فدراسیونها فردی باید انتخاب شود که وزارت ورزش بتواند با وی کار
کند؛ فردی که مدیر و مدبر باشد .مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل درخصوص احتمال
بازگشت داورزنی به فدراسیون والیبال عنوان کرد :برگشت داورزنی به والیبال بزرگترین
خطای استراتژیک مدیریتی است .به نظر من موفقیتهایی که در یک دوران مدیریتی
کسب میشود باید با نگاه مثبت در افکار عمومی ماندگار شود .وقتی به مجموعه قبلی
برگردیم برخیها به دالیل مختلف تالش میکنند که موفق نباشید .من زمانی در باشگاه
ً
استقالل بودم و قطعا دیگر به آنجا برنخواهم گشت ،چراکه اعتقاد دارم موفقیتها باید
ماندگار شود .بازگشت مکرر یک مدیر به یک مجموعه اشتباه است .به صالح داورزنی هم
نیست که به والیبال بازگردد ،چراکه موانعی برایش میسازند تا زمین بخورد.

همزمان با هفته دولت صورت گرفت

افتتاح پروژه های عمرانی شاهد شهر

پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری شاهد شهر
با حضور طاهری فرماندار شهرستان شهریار  ،معاونین
فرماندار،نمایندهامامجمعهشهرستانشهریار،مهندس
سلمانی شهردار  ،رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر،
مسئولین شهری و شهرستانی و خانواده معظم شهدا در
هفته دولت مورد بهره برداری قرار گرفت.

شهردارشاهدشهر در خصوص پروژه ها گفت  :ساخت
کمربندی حد فاصل میدان انقالب تا میدان کشاورز به
طول  1/5کیلومتر با اعتباری معادل  15میلیارد ریال
تکمیل و در حال حاضر ادامه آن جهت اتصال از ضلع
جنوب جاده آدران شهریار باقی مانده که در دستور کار
قرار دارد.

مهندسسلمانیافزود:مرکزاورژانسنیزدرقطعهزمین
اختصاصی به مساحت 500مترمربع توسط شهرداری و
شورای اسالمی شهر احداث شده است.
سپس هزینه عمرانی ساخت و تجهیز مرکز اورژانس و
شبکه بهداشت را حدود  20میلیارد ریال برآورد کرد و پس
ازآن بهمرکزساماندهیمعتاداناشارهنمودوتاکییدکرد:
معتادانیکهبهتازگیازداماعتیادرهایییافتهاند،نیازمند
کسب آموزشهای مختلف هستند که این موضوع را در
قالب مرکز آموزشی گروه شاهد با هزینه  1میلیارد ریال
به بهره برداری رساندهایم .شهردار شاهدشهر به بخشی
از پروژه های عمرانی در حال اجرای سال 98اشاره کرد
که عبارت اند از  :احداث سه پارک به مساحت  2هکتار
به منظور افزایش سرانه فضای سبز با اعتباری بالغ بر 50
میلیاردریال،تکمیلاستخربااعتباریمعادل 20میلیارد
ریال  ،جابجایی تیر برق و پیاده رو سازی در بلوار شهدا
با اعتباری معادل  20میلیارد ریال  ،زیرسازی و آسفالت
محور شهریار آدران و ورودی شاهدشهر به طول 1/5
کیلومتر با اعتباری بالغ بر  15میلیارد ریال  ،فعالسازی
فرهنگسرا ،افتتاح مهد کودک با مجوز آموزش و پرورش
 ،راهاندازی مجتمعهای فرهنگی و ورزشی ،ساماندهی
تابلوها و مبلمان شهری به خصوص مبلمان پارکها و

مردیکهدیگرنمیخواهدهدففحاشیهاباشد

ماجرای مهاجرت فغانی چیست؟

علیرضافغانی،داورسرشناسایرانیبهفکرمهاجرتبهاسترالیاافتادهاستوقصددارد
زندگی خود را خارج ایران ادامه دهد.
فغانی بعد از حضور در جام جهانی روسیه به فکر مهاجرت افتاد و حواشی و عکسهایی
که از او بعد از برگشت به ایران و زمان حضور در جام جهانی منتشر شد ،کاری کرد که او
محکمترازهمیشهبهفکرمهاجرتبیفتد.
فغانی که به قله داوری در جهان رسیده و در فینال المپیک ،جام باشگاههای جهان و
ردهبندی جام جهانی قضاوت کرده است ،در ایران ،منتقدان زیادی داشته است و بعد از
قضاوتهربازیافرادزیادیازاشتباهاتموثراوصحبتمیکردند.حاالاوتصمیمگرفته
استتابرایادامهزندگیبهاسترالیابرود.
او درمورد مهاجرتش به خبرآنالین میگوید« :اگر موقعیتش فراهم شود برای تحصیل
بچهها و آینده بهترشان ،به فکر مهاجرت هستم و امیدوارم که برای ترم زمستان این اتفاق
میسرشود.کارهایمنهمدرحالانجامشدناستومیخواهممهاجرتکنم».
نکتهمهمماجرااماایناستکهفغانیقصدنداردکهپرچمایرانراکناربگذاردومیخواهد
درهرجاییکههست،بانامایرانفعالیتکند.اومیتوانددرباالترینسطحفوتبالاسترالیا
داوری کندوهمچنان در رقابتهای آسیاییو جهانیبرای ایران افتخارآفرینی کند .او این
شانس را داشت که به اروپا برود و در باالترین سطح فوتبال جهان به قضاوت بپردازد ،اما
بهخاطر حضور در فهرست AFCباید یکسال منتظر میماند تا به لیست UEFAاضافه
شود و بهنظر میرسد ،او با در نظر گرفتن همه این شرایط به فکر رفتن به استرالیا افتاده
است.
اودرسالهایاخیردرتبلیغاتتلویزیونیحضورپررنگیداشتهبااینکهشغلاصلیاش
کارمندی شهرداری است ،در چارچوب یک سلبریتی در جامعه حضور داشته است و
بزرگتر از یک داور برجسته با او برخورد شده است.
این اتفاق فقط به فغانی کمک میکند که او مانند گذشته مورد هدف فحاشیهای
تماشاگران قرار نگیرد و دائما درباره رنگی بودن او صحبت نکنند و به راحتی به اولین داور
ایرانیای تبدیل شود که در دو جام جهانی سوت زده است.

علیجباری:جلسهباسلطانیفریکمیهمانیبود!

وزیر گفت پرسپولیسی نیست اما واقعیت را
نمیتوان انکار کرد

رئیسکمیتهپیشکسوتانباشگاهاستقاللباتأکیدبراینکهپرویزمظلومیدرموردشایعه
عالقهوزیرورزشبهپرسپولیسصحبتهاییراانجامداد،گفت:مننمیخواهمچیزیرا
بازکنمامایکسریازواقعیتهارانمیتوانانکارکرد.
علیجباریدرخصوصجلسهایکهروزپنجشنبه پیشکوستاناستقاللباوزیرورزشو
ً
جوانانبرگزارکردندودلیلاینجلسهچهبود،گفت:حقیقتامندرمراسمافتتاحیکهتل
از طرف صندوق حمایت از قهرمانان دعوت شده بودم که ابطحی مدیرعامل این صندوق
حرکت خوبی انجام داده بود .وقتی به آنجا رفتم دیدم تمام قهرمانان و اسطورههای کشور
دررشتههایمختلفدرآنجاحضورداشتندضمنآنکهازمحمدنصیرینیزتقدیربهعمل
آمد .در حاشیه مراسم متوجه شدم که وزیر ورزش و جوانان هم در آنجا حضور دارند و من در
پایان مراسم خودم را به وزیر نزدیک کردم و به او گفتم میخواهم با شما صحبت کنم .بعد
از این اتفاق آقای سلطانیفر اعالم کرد که هفته آینده با من تماس میگیرد و هماهنگ
میکندکهیکروزبهوزارتبروموبااوصحبتکنم،ولیدیروزحدودساعت 10صبحآقای
نصراللهعبداللهیپیغامدادمابایدساعت 11دروزارتورزشحضورپیداکنیم.
ویافزود:وقتیبهوزارتورزشرفتمدیدمکههمهدوستانمدعوتشدهاندوآنجاتعجب
کردمچونقراربودمنتنهاییباوزیرورزشصحبتکنمویکسریمسائلرابهاوبگویمولی
بههرحالازاینکهدوستانمراکنارهمدیدمخوشحالهستم.
رئیس کمیته پیشکسوتان باشگاه استقالل در پاسخ به این سوال که آیا در این نشست
بهنکاتیکهمدنظرشبودرسید،گفت:اینجلسهدوجنبهداشت،اولاینکهپیشکسوتان
استقالل آنچه میخواستند به وزیر گفتند ولی از طرف دیگر صحبتهایی که من
میخواستم مطرح کنم و فراتر از این نشست بود ،مطرح نشد و در واقع این جلسه شبیه
بهیکمیهمانیبود.
وی در خصوص اینکه ظاهرا امیرحسین فتحی که در جلسه حضور داشته از برخی
مسائل مطرح شده توسط پیشکسوتان ناراحت شده است ،گفت :به هر حال دوستان
یکسری مسائل را سربسته عنوان کردند ماها قدیمیهای ورزش هستیم و اگر در جمعی
بنشینیم حرمت را حفظ کرده و حجب و حیا میکنیم.دیروز حتی آن کسی که زبانش
خیلی تند است حفظ حرمت کرد و هر چیزی به زبان نیاورد .به هر حال ما سن و سالی
داریم و احترام به حاضرین در جمع برایمان در اولویت قرار دارد ،اما در مجموع آن چیزی
کهمیخواستمبگویم،نشد.
جباری در خصوص اینکه پیش از این از وزیر ورزش انتقاد کرده بود و آیا با جلسه دیروز
دیدگاه او نسبت به وزیر تغییر کرد یا خیر،گفت :حقیقتا برای من چیزی عوض نشد و
دیدگاهم تغییر نکرد اگر به تنهایی مسائل را عنوان میکردم ،شاید خیلی چیزها بر دلم
نمیماند .من دوست داشتم به وزیر ورزش که رئیس مجمع باشگاه استقالل است بگویم
که چه اتفاقاتی در این باشگاه میافتد .دوست داشتم او صحبتهایم را موشکافی کند و
بعدهمهچیزرابررسیکندوتصمیمبگیرد.منخیلیدوستداشتمبدانممسائلداخل
و اطرافباشگاه را چگونهبه گوشوزیر میرساندوعادتندارم در جمع چنین حرفهایی
را بزنم اما به هر حال دیروز فرصت این کار فراهم نشد .رئیس کمیته پیشکسوتان باشگاه
ً
استقاللدرخصوصاینکهظاهراوزیرورزششایعهگرایشوعالقهاشبهتیمپرسپولیس
را در این نشست تکذیب کرده است ،گفت :بله ،این صحبت توسط خود وزیر انجام شد
ً
اما اجازه بدهید آن را باز نکنم اتفاقا آقای مظلومی چنین صحبتی را به وزیر ورزش منتقل
کردندولییکسریواقعیتهارانمیشودانکارکرند.منبههمینصحبتبسندهمیکنم.
جباری با تأکید بر اینکه در این جلسه اتفاق خاصی رخ نداد،گفت :به نظر من جلسه
ً
معمولیبودوچیزخاصیپیشنیامد.مطمئناباشگاههمتغییرنخواهدکردوتنهاصحبتی
که وزیر از ما خواست این بود که همدل باشیم و از شرایط استفاده کنیم .به نظر من هم
چیزخاصیتغییرنکردهودستوریصادرنشدهواینجلسهتنهایکصلهرحمبود.ویدر
پایانگفتوگوبافارستأکیدکرد:استقاللکارزیادداردولیهمانطورکهگفتممادراین
نشستحفظحرمتکردهومسائلرابازنکردیممنیکصفحهمطلبآمادهکردهبودمکه
بهوزیرورزشمنتقلکنمولیبهیکبارهدیدمجلسهجمعشدوزمانزیادیهمنداشتیم.
کاپیتانتیمملیبسکتبال:

تجهیز فضاهای سبز به آبخوری ،سرویس بهداشتی و...
مهندس سلمانی سپس بر پیگیری جدی سازمان تحت
مدیریت خود در انجام پروژههای زیرساختی و اتصال
شبکههای شهری تأکید کرد و گفت :جلسات کمیته
بحران و پدافند غیر عامل ،جلسات شورای معاونین
شهرداری و جلسات پاسخگویی شورای اسالمی شهر به
صورت هفتگی و منظم برگزار میشود و در همین مدت
کوتاه ،برنامه پنج ساله شاهد شهر را در دستور کار قرار
دادهایم که به امید خداوند تا پایان شهریور ،با تدوین برنامه
پنج ساله به کار خود ادامه خواهیم داد .وی در خاتمه به
ارتباط موثر و مستمر با آقای دکتر نگهبان مدیر کل راه و
شهرسازی استان تهران و آقای اسداللهی رئیس اداره راه
ح تفضیلی
و شهرسازی غرب تهران در زمینه بازنگری طر 
زمینهای بایر ورودی شاهد شهر و همچنین ساماندهی
 17هکتار بافت فرسوده پرداخت.

امیدوارم پایان جام جهانی برایمان خوب باشد

کاپیتان تیم ملی بسکتبال درباره
رقابتهای تیم ملی در جامجهانی
گفت :شروع جام برای ما خوب نبود
اما امیدوارم پایانش خوب شود و
سهمیهالمپیکبگیریم.
«صمد نیکخواهبهرامی» اظهار
داشت :تیم ملی متاسفانه دیدار
نخستباپورتوریکوراباشکستپشت
سر گذاشت و این موضوع خیلی
اتفاق بدی بود اما خوشبختانه هیچ
تیم آسیایی به جمع ۱۶تیم نرسید و
ایرانهنوزشانسکسبسهمیهدارد
وامیدوارمبتوانیمدردیدارهایبعدیبااختالفخوببرندهشویموسهمیهبگیریم.
کاپیتانتیمملیبسکتبالافزود:میدانجهانیسختاستوهمهتیمهاباآمادگیزیاد
واردچینشدهاند،چراکههمهبهدنبالکسبسهمیههستند.
ویادامهداد:درمجموعغیرازدیدارباتونسعملکردخوبیدرمرحلهگروهیداشتیمو
انرژیمثبتیکهبهمادادهشدنشانمیدهدکهازعملکردماراضیهستند.
نیکخوا ه بهرامی همچنین گفت :کشورهای بزرگ جهان آمدهاند که سهمیه بگیرند و
کار واقعا سخت است .این نکته را هم فراموش نکنیم که خیلی از کشورها حتی سهمیه
جامجهانیراهمنگرفتهاند.
کاپیتان تیم ملی تاکید کرد :تالش ما این بود که به مرحله دوم صعود کنیم و سهمیه
المپیکبگیریم.هدفاولکهازدسترفتاماهنوزمیتوانیمالمپیکیشویموشایدشروع
خوبنبوداماپایانخوبیبرایمانرقمبخورد.
وی درباره دیدار با اسپانیا نیز تصریح کرد :دیدار با اسپانیا قابل قبول بود و خیلی خوب
بازی کردیم .بعد از بازی بد برابر تونس برابر اسپانیا خوب بودیم .البته من زمانی راضی
میشوم که برنده باشیم اما اسپانیا تیمی مطرح در دنیا است و توانستیم عملکرد خوبی
داشتهباشیم.

سیاسی
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آیت الله رئیسی در شورای اداری استان زنجان:

فضای کشور ،فضای مقاومت است

رئیس قوه قضاییه گفت :فضای کشور ،فضای مقاومت و روحیه مردم نیز به طور
کاملروحیهایستادگیاست.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر پنجشنبه در شورای اداری استان زنجان افزود:
رهبر معظم انقالب پرچم مقاومت را بلند کردند و ما همگی سربازان ایشان هستیم.
وی ادامه داد :چرا امروز آمریکایی ها برای مذاکره مستأصل هستند؟ چه کسی
دنبال مذاکره است؟ آنها دنبال مذاکره اند و این را همه در دنیا فهمیده اند که این
آمریکاییهاهستندکهبهمذاکرهنیازمندند.
وی افزود :ما اگر در موضع اقتدار و مقاومت بایستیم این وعده الهی و تاکید رهبری
است که در این میدان پیروزیم و مشکالت کنونی نمی تواند مشکل تلقی شود.
آیت الله رئیسی قیام امام حسین(ع) را حماسه سازترین ،انسان سازترین،
خونبارترین و انقالبیترین حرکت انقالبی عالم برشمرد و افزود :این حرکت عظیم
با برنامه و طراحی شده بود چرا که قرار است عاشورا مرکز تحول در بشریت باشد.
وی بابیان اینکه انقالب اسالمی از جلوه های عاشورا بود که موجب بیداری شد،
اظهار داشت :امروز خون شهدا برکات این انقالب را روز به روز افزایش می دهد.
آیت الله رئیسی افزود :امروز حزب الله لبنان و آنچه در یمن اتفاق می افتد و سبب
استیصال استکبار شده ،همه جلوه هایی از عاشورا است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امکان حل همه مشکالت هست ،گفت :بعضی از
مشکالت ،دشمن ساخته و یا ناشی از برخی بی تدبیری هاست که به دست توانای
افراد بااراده حل می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی تصمیم ها و اقدامات برای حل
مسایل و مشکالت در استان زنجان اشاره کرد و گفت :در خصوص مساله تعرض به
اراضی ملی قرار شد ظرف یک ماه بر اساس سازو کارهای مبتنی برقانون به موضوع
رسیدگیشود.
آیت الله رئیسی تصریح کرد :نباید در کشور شاهد این باشیم که نسبت به ثروت
ملی و اراضی و منابع طبیعی تعرضی صورت گیرد و باید جلوی آن گرفته شود.
وی در خصوص مدیریت منابع آب نیز گفت :چرا در کشور باید شمار چاههای غیر
مجاز به اندازه چاه های مجاز و یا حتی بیشتر از آن باشد.
آیت الله رئیسی افزود :دستگاه های مسئول چرا جلوی چنین کارهایی را نمی
گیرند ،غیرمجاز یعنی نوعی خالف قانون عمل کردن و یک جایی باید این مساله
تمامشود.
وی گفت :همه مسئوالن و مدیران در حوزه خودشان مرزبان هستند و مرزبانی
فقطمنحصربهمرزهایجغرافیایینیست.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد :اگر مدیرانی در یک دوره مدیر بودند و جلوی
چشم آنان تخلفی انجام شده ،به قصور و تقصیر چنین مدیرانی هم باید رسیدگی
شود .وی گفت :باید به طرف قانونمنداری در کشور و اجرای عدالت در همه سطوح
برویم.
آیت الله رئیسی افزود :در خصوص تعرض به اراضی و ایجاد باغشهرها که از سوی
برخی سازمان ها انجام شده ،سوال از آنها خیلی جدی تر است و این قابل قبول
نیست که سازمان ها و اداراتی که خودشان باید حافظ قانون باشند ناقض قانون
شوند.
آیت الله رئیسی ادامه داد :اگر سازمان ها به خودشان اجازه دهند به خاطر جایگاه
و قدرتشان تخلفی کنند ،این تخلف اشد است.

وی در خصوص تعیین تکلیف انبار پسماند روی شهرک صنعتی روی زنجان نیز
گفت :این موضوع یک مساله محیط زیستی جدی است و در اسرع وقت تعیین
تکلیفخواهدشد.
آیت الله رئیسی به پیگیری ها برای حل موضوع زمین های قولنامه ای اشاره کرد و
افزود :باید اسناد رسمی برای مالکیت ها در کشور باب شود.
خصوصیسازیهابایدبازنگریشود
وی نسبت به احراز اهلیت در واگذاری واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت :قرار
نیست با خصوصی سازی شاهد بروز مشکالتی شویم.
رئیس قوه قضائیه به مشکالت موجود در خصوصیسازیها و رکود و توقف ناشی
از این اقدام اشاره کرد و گفت :نحوه خصوصی سازیها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
همه قوا در مبارزه با فساد سهم داشته باشند
رئیس قوه قضاییه همچنین روز پنجشنبه در جمع شماری از علما ،روحانیون و
نخبگان در زنجان گفت :اعالم فساد اعتماد ساز نیست بلکه باید در مقابل فساد
اقدام کرد و در این راستا همه قوا در رسیدگی به فساد سهم داشته باشند.
آیتاللهابراهیمرئیسیروزپنجشنبهدرجمعشماریازعلما،روحانیونونخبگان
در زنجان اعتماد مردم را پشتوانه عظیم و ماندگار نظام جمهوری اسالمی عنوان
کرد و افزود :دولت باید ساختارهای فسادزا و مجلس نیز مقررات و قوانین فسادزا یا
منافذی که سوداگران و قانون گریزان از آن استفاده می کنند را شناسایی و اصالح
کند.
وی تاکید کرد :روحیه امر به معرف و نهی از زشتی ها و فریاد بلند در برابر بی
عدالتی بسیار حس مبارکی است که باید تشویق شود و پشتوانه ارزشمندی در
مشارکت مردم برای اجرای قانون و مقررات و مبارزه با فساد است و اگر در جامعه ای
این روحیه نباشد ،آن جامعه مرده است.
آیت الله رئیسی امر به معروف و نهی از منکر را از مسئولیت های مهم قوه قضاییه
ذکرکرد و گفت :امروز رسیدگی به پرونده های روی میز قضات به خصوص پرونده
هایی که در ذهن مردم به عنوان سوال مانده است از اولویت های مهم قوه قضاییه
است.
وی با تاکید بر اینکه بعد از توحید هیچ مفهومی به گستردگی و فراگیری عدالت
در مفاهیم دینی ماوجود ندارد ،اظهارداشت :عدالت یک امر بسیار مهم و محوری
است و به برکت سال امیرالمومنین که از سوی رهبری نامگذاری شد ،نویسندگان و
فرهیختگان بسیاری در این خصوص نوشتند و آثار با برکتی به جا گذاشتند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد :بحث ما عدالت توصیفی نیست سخن در عدالت
اثباتی و میدان اجرای عدالت است و در این باب برپایی عدالت سخت اما شدنی
است و امام عدالت گستر ما حضرت علی به بشریت آموخت که عدالت امری شدنی
است.
وی اظهارداشت :همه خدمتگزاران در این نظام باید عادل باشند تا مردم نسبت
به عدالت کامیاب شوند در هر کوی و برزنی اگر هر مسئول و هر کسی که به نام
نظام خدمت می کند بهره مند از ملکه عدالت باشد می تواند مردم را نیز از آن بهره
مندکند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد :برای هر اموری اگر در جای خودش تصمیم گیری
درست و اقدام مناسب انجام شود اجرای عدالت است و توجه به قانون و اجرای آن در
زمان ما بهترین شاخص برای اجرای عدالت و هرگونه قانون شکنی ،دور زدن قانون،

رابطه ناسالم اداری ،پارتی بازی و فساد ،نقض عدالت و خدشه وارد کردن به اجرای
آن است.
فرارمالیاتیقابلتحملنیست
رئیس قوه قضاییه فرار مالیاتی را نیز یکی از مشکالت موجود در کشور ذکرکرد و
گفت :امروز فرار مالیاتی از سوی افرادیکه درآمدهای کالن دارند قابل تحمل نیست
چار که این افراد حقوق حقه کشور را پرداخت نمی کنند.
وی با بیان اینکه این مالیات ها بخشی از درآمد کشور را تامین و کسری بودجه را
جبران می کند ،افزود :رسیدگی به این موضوع نیز از نکات بسیار مهم در اجرای
عدالتاست.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد :آنچه برای همه ما موضوعیت دارد آن است
که منویات رهبری معظم انقالب اسالمی و آنچه که ایشان تاکید دارند دردها و
دغدغههای مردم است و آنجه ایشاد فریاد می زنند دقیقا مصلحت نظام است و
تحققاینمنویاتموضوعمحوریماستگفتمانغالب.درکشوربایدگفتمانامام
و رهبری باشد .
وی یادآورشد :عملکرد دستگاه های ما باید جلوه اجرای سخن و فرامین رهبری
باشد اگر این محقق شود مردم احساس می کنند رهبری فرمان می دهد ،هدایت
می کند رهنمون می دهد و دستگاه ها هم خود را موظف به اجرا می دانند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد :مردم احساس اجرای قانون و عدالت کنند و این
احساس تنها با عمل اتفاق می افتد و غیر آن نیست تمام همت دستگاه ها باید براین
باشد و در قوه قضاییه نیز این مبنای عمل است.
دور زدن قانون خط قرمز دستگاه قضا است
آیتالله سیدابراهیم رئیسی همچنین در سفر یکروزه خود به زنجان و در جمع
خبرنگاران با اشاره به اهداف این سفر یکروزه ،گفت :حضور در زنجان آنهم در ماه
محرم توفیقی است که برای من و همکارانم حاصل شد تا در قالب هفت هیئت در
پایتخت شور و شعور حسینی حضور یافته و به بررسی عملکرد دستگاه قضائی در
استانبپردازیم.
ویبایادآوریاینکهنتایجاینسفردرشورایعالیقضائیموردبررسیقرارخواهد
گرفت ،به موضوع خصوصیسازی و روندی که این مقوله طی کرده است ،اشاره
کرد و افزود :متأسفانه روند خصوصیسازی در کشور باعث ایجاد رکود در بسیاری از
بخشها شده و به همین خاطر این موضوع نیاز به بازنگری مجدد دارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اعتباراتی برای حل و فصل برخی از مشکالت
از جمله زندانها ،شورای حلاختالف ،دادگستری و پزشکی قانونی به میزان ۳۰۰
میلیارد ریال مصوبشده است ،تصریح کرد :یکی ازدغدغههای پیش رویدستگاه
قضا،کمبودنیرویانسانیدردادگستریاستانزنجاناستکهاینکمبودهاشامل
کارمند و قاضی شده که باید برای مرتفع کردن آن به دنبال راهکار باشیم.
ویباتاکیدبراینکهبدونانجاماقداماتفرهنگینمیتوانانتظارکاهشجرایمدر
جامعه را داشت ،ادامه داد :در حال حاضر دستگاههای فرهنگی کشور باید در این
زمینه به جد ورود پیدا کنند تا شاهد کاهش ورودی پروندههای دادگستری باشیم.
توسعهیافتگینبایدمنجربهنابودیثروتملیشود
رئیس دستگاه قضا از زمینخواری بهعنوان یکی از دغدغههای امروز جامعه یاد
کرد و با تاکید بر اینکه توسعهیافتگی نباید خارج از قانون و ضوابط بوده و منجر
به نابودی ثروت ملی شود ،اظهار کرد :اعتقاد راسخ به این مهم داریم که هرگونه
توسعهیافتگی باید با پیوست قانون همراه باشد تا بتوانیم از تعرض به اراضی
کشاورزیومهمترازآنمنابعطبیعیجلوگیریکنیم.
رئیسی با اشاره به اینکه در خصوص ساخت و سازهای غیرقانونی که انجام شده،
اطالعاتی در اختیار داریم ،بیان کرد :معتقدیم باید جلوی اینگونه ساخت و سازها
از سوی هر شخص و یا ارگانی که باشد ،مقابله کرد ،از این رو اولویت ما در این زمینه،
جلوگیریازدستدرازیبهمنابعطبیعیکشوراستوبرخوردبااینگونهاقداماتاز
سوی هر کسی که باشد ،ضروری است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به موضوع پسماند روی در استان زنجان به عنوان
یکی از دغدغههای مسئوالن این منطقه اشاره کرد و یادآور شد :بدون شک ،هر
گونه توسعهای باید با رعایت مسائل زیستمحیطی همراه باشد ،به همین خاطر با
توجهبهاینکهموضوعزیستمحیطیشهرزنجانموضوعیغیرقابلگذشتاست،
به همین خاطر مقوله پسماند روی این شهر باید در کوتاهترین زمان ممکن تعیین
تکلیف شود .وی با تاکید بر اینکه برای حل و فصل شدن موضوع زمینخواری
که از اولویتهای مسئوالن کشوری و استانی است ،بازه زمانی یک ماهه را تعیین
کردهایم ،افزود :برای اینکه این موضوع مهم نیز همانند سایر موضوعات به دست
فراموشی سپرده نشود ،باید گزارشهای الزم در این زمینه دریافت شده و اقدامات
الزم در راستای رفع این دغدغه صورت گیرد.
رئیسی با بیان اینکه یکی از خطوط قرمز دستگاه قضا ،دور زدن قانون توسط
برخی از افراد است ،تصریح کرد :باید با مردم رو راست باشیم؛ چرا که همین مردم
در برهههای مختلف پشتیبان واقعی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بودهاند،
لذا در انجام هر کاری باید قانون را مالک کارهای خود قرار دهیم.
وی ،از انتقال زندانهای فعال در مراکز استانها به خارج از شهر به عنوان یکی
دیگر از اقدامات اولویتدار دستگاه قضا دانست و خاطرنشان کرد :این مهم در
خصوص زندان زنجان نیز صدق میکند.

حسنبهشتیپور:

کاهش تعهدات هستهای توقف دیپلماسی نیست

تحلیلگر مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه کاهش تعهدات
هستهای به معنای توقف دیپلماسی نیست ،تاکید کرد :گام سوم
سیگنالمهمیبهطرفمقابلاستکهاگرایرانبخواهدمیتواند
به راحتی به دوران پیش از برجام برگردد.
«حسن بهشتیپور» با اشاره به اجرای گام سوم کاهش تعهدات
برجامی از سوی ایران گفت :اجرای گام سوم کاهش تعهدات
برجامی در حالی انجام میشود که  ۱۲۰روز پیش و در سالگرد
خروج آمریکا از این توافق ،ایران در واکنش به این اقدام آمریکا و
همچنین بیعملی اروپا بخشی از تعهدات خود منطبق با توافق
هستهای را کاهش داد.
وی با بیان اینکه ایران برای کاهش تعهدات خود برنامه گام به گام
طراحی کرده است ،اظهار داشت :این گا م ها نه به شکل یکباره
بلکه به صورت گام به گام اجرا میشوند و سیگنال و پیامی به طرف
مقابل هستند تا به طرف اروپایی هشداری داده باشد و آنها برای
انجامتعهداتشانبراساسبرجاماقدامکنند.
این کارشناس مسائل هستهای با بیان اینکه ایران امیدوار است
با کاهش تعهدات طرف مقابل تکانی به خود بدهد ،تصریح
کرد :اینکه ما فکر کنیم با اقدامات هستهای و کاهش تعهدات به
تنهایی میتوانیم طرف مقابل را به تجدیدنظر وادار کنیم ،خطای
محاسباتی است .آنها از تحریم و تحت فشار قرار دادن ما استفاده
میکنند و ما باید این ابزار را با افزایش توان اقتصادی و باال بردن

تولید در کشور بیاثر کنیم .بهشتیپور با بیان اینکه وادار کردن
طرف مقابل به انجام تعهداتش تنها منوط به کاهش هستهای
نیست ،خاطرنشان کرد :ما باید اصالحاتی اساسی در حوزه
بانکداری،مالیاتی،بیمهو...انجامدهیم.موانعتولیدراشناسایی
و زمینه فعالیت تولیدگران و انجام سرمایهگذاری توسط صاحبان
سرمایه را فراهم کنیم .خوشبختانه شاخصههای اقتصادی در
ماههایاخیرافزایشیافتهکهامیدوارکنندهاست.
وی ادامه داد :اصالحات اقتصادی باید به صورت همهجانبه
در دستورکار قرار گیرد که البته این اقدام تنها کار دولت نیست
و کل نظام اعم از بخش خصوصی ،دولتی و خصولتی باید این
اصالحات را پیش ببرند.
 ایران باید با شدت بیشتری دیپلماسی فعال را
دنبال کند
اینتحلیلگرمسائلسیاستخارجیبابیاناینکهایرانهمزمان
با افزایش توان اقتصادی باید توان هستهای خود را افزایش دهد،
ابراز داشت :ارزیابی من آن است که کاهش تعهدات هستهای
منجر به آن نخواهد شد که طرف مقابل اقدامات اساسی برای
تامین منافع ایران انجام دهد .ارزیابی آمریکاییها این است که
سیاست فشار حداکثری جواب داده و توانسته اقتصاد ایران را
تحت فشار قرار دهد و به همین خاطر هم است که انعطافی از
خود نشان نمیدهند و به میانجیگریهای مختلف مانند تالش

فرانسه پاسخ منفی میدهند .بهشتیپور با بیان اینکه ایران
باید همزمان با افزایش توان هستهای و باال بردن توان اقتصادی
خود ،اقدامات دیگری را هم در دستورکار خود قرار دهد ،عنوان
کرد :ایران باید دیپلماسی همه جانبهای که طی ماههای اخیر
در دستورکار قرار داده است را با شدت و گستر ه بیشتری دنبال
کند چرا که کاهش تعهدات هستهای به معنای توقف دیپلماسی
نیست و نباید هم باشد.
گام سوم نقض فاحش برجام نیست
بهشتی پور با بیان اینکه اگر مردم بدانند دولت و نظام به فکر آنها
هستند ،به کمک خواهند آمد ،یادآور شد :مسالهای که اکنون
مطرح است و آمریکا آن را هدف قرار گرفته ،استقالل و تمامیت
ارضی ایران است و همراهی مردم میتواند نقش مهمی در خنثی
کردن تحریمهای آمریکا داشته باشد .در این راستا ،انتخابات آتی
مجلس میتواندنمایش حمایت ملی ازنظامباشد.
این کارشناس مسائل بینالملل در پاسخ به این سوال که آیا گام
سوم موجب نزدیکی اروپا و آمریکا نمیشود ،بیان کرد :گام سوم
بیاثرکننده تالشهای اروپا نیست .همچنین گام سوم نقض
فاحش برجام نیست که موجب نابودی توافق هستهای شود اما
سیگنالمهمیبهطرفمقابلاستکهاگرایرانبخواهدمیتواند
به راحتی به دوران پیش از برجام برگردد .تاکنون صبوری ایران
مانع نزدیکی اروپا ،روسیه و چین به آمریکا شده است .وی با

بیان اینکه دو اقدام گذشته ایران در کاهش تعهدات هستهای تا
حدودی توانست اروپا را از رخوت خارج کند ،گفت :تا قبل از دو
گام ایران ،اروپا دچار بیعملی و بیتحرکی شده بود ولی اقدام
ایران آنها را از این رخوت خارج کرد ،ولی این کاهش تعهدات
کافی نیست و ایران باید اصالحات جدی در عرصه داخلی و
اقتصادی را دنبال کند.

سخنگوی شورای نگهبان:

قانون انتخابات نیازمند بازنگری است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه انتخابات به دغدغه تمام افراد تبدیل شده است،
گفت :قانون انتخابات مربوط به سال  ۶۵است لذا نیازمند ارزیابی و بازنگری توسط افراد
خبرهحقوقیاست.
عباسعلی کدخدایی شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه اجالسیه نخبگان حقوقی
و قضائی کشور در مشهد افزود :الزم است تا نظام انتخاباتی کشور توسط نیروهای دلسوز

انقالب ارزیابی و راهکارهای اصالحی درباره آن مطرح شود.
وی ادامه داد :درطول این دو سالی که بازنگری اصالح قانون انتخابات مطرح شده است
مجلس شورای اسالمی اصالحاتی را انجام داد ولی در بحث اجرا با خالهای قانونی رو به رو
هستیم که برای بهتر برگزار شدن انتخابات باید لحاظ شود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت :تاکید برسه مولفه شامل مفاسد اقتصادی ،مفاسد
اخالقی و ضدیت با حاکمیت از اهمیت بسیاری برخوردار است و نیاز داریم تا قانون مربوطه
به انتخابات با این موارد همراه باشد.
کدخدایی ادامه داد :درحوزه انتخابات از سوی نیروهای امین انقالب هیچ طرح جامعی
به مجلس و شورای نگهبان ارائه نشده است ولی انتقادهای موردی و شخصی مطرح شد و
جایی مانند بسیج حقوقدان ها می تواند این کار را انجام دهد.
وی با اشاره به تاکید رهبر انقالب بر مطالبه عدالت و اجرای قانون افزود :نظارت بر اجرای
صحیح قانون به عنوان یکی از وظایف بسیج حقوقدان ها می تواند مطرح شود و در عین
حال باید به دنبال اجرای عدالت باشیم و در این مدت حرکت های پراکنده ای انجام شده
است ولی این گونه صدای افراد به جایی نمی رسد.
سخنگویشوراینگهبانگفت:توسعهوشبکهسازیبسیجازطریقنیروهایخود،باعث
ایجاد هم افزایی می شود تا درمواقعی که جامعه به آنها نیاز دارد بتوانند انجام وظیفه کنند.

کدخدایی افزود :مطالب مختلفی علیه نظام با زبان حقوقی مطرح می شود ولی کمتر
از سوی مدافعان انقالب شاهد پاسخ روشن به آنها بوده ایم و این نشانی است بر این که در
بخش شبکه سازی نتوانسته ایم به خوبی عمل کنیم.
وی اضافه کرد :در زمان حمله آمریکا به عراق که به اقرار خودشان یک عملیات پیشگیرانه
تعریف شده بود بیش از  ۶۰نفر از حقوقدان های آن کشور به این امر خالف ،مشروعیت
بخشیدند و آن را تائید کردند تا کشور آمریکا بتواند از آن ظرفیت استفاده کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت :در حوزه بین المللی نیز بحران هایی برای بعضی از
کشورهای اسالمی ایجاد می شود که با همیاری و کمک حقوق دانان انقالبی می توان
نظراتی در تراز جمهوری اسالمی منتشر کرد.
کدخدایی افزود :مجلس شورای اسالمی قوانینی را به تصویب می رساند و مصوباتی را
پیشنهاد می کند ولی آیا این مصوبات برای کشور الزم است و آیا نمی شود قوانین جامع و
بهتری به تصویب برسد تا در زمان اجرا کمتر دچار مشکل شود؟ به نظر می رسد با کمک
نخبگان حقوقی و قضایی می توان یک برداشت همه جانبه از قانون به دست آورد تا
مشکالت کمتری برای کشور ایجاد شود.
وی ادامه داد :بیانیه گام دوم انقالب که در چله انقالب اسالمی و از سوی رهبر انقالب
منتشر شد راهگشا و نقشه راه ۴۰ساله آینده کشور است.
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اروپا نتوانست ایران را به عدم اجرای گام سوم متقاعد کند

گام سوم ایران؛ حاصل اقدامات آمریکا

تحلیلگران و رسانه های جهان ادامه سیاست های ضدایرانی کاخ سفید
در چارچوب رویکرد فشار حداکثری را دلیل بی نتیجه گذاشتن تالش های
دیپلماتیک «امانوئل مکرون» و دستور رئیس جمهوری کشورمان برای آغاز گام
سوم ایران در مسیر کاهش تعهدات برجامی می دانند.
دوماه پس از گام دوم ایران در کاستن از تعهدات برجامی « ،حسن روحانی»
رئیس جمهوری کشورمان دستور آغاز گام سوم را صادر کرد.
اگرچه در هفته های اخیر بر شدت تالش های دیپلماتیک برخی کشورها به
ویژه فرانسه افزوده شد اما پافشاری «دونالد ترامپ» بر مواضع غیرمنطقی خود
باعث شد تا همه تالش های «امانول مکرون» رئیس جمهوری فرانسه ثمره ای
جزناکامینداشتهباشد.
روحانی دستور اجرای گام سوم را از روز جمعه صادر و در این چارچوب تاکید
کرد:هرآنچهکشوردرزمینهتحقیقوتوسعهفناوریهستهاینیازدارد،سازمان
انرژی اتمی اقدام کند.
وی با بیان اینکه بخش های پژوهشی صنعت هسته ای کشور بدون توجه به
محدودیت هایی اعمال شده در چارچوب توافق هسته ای فعالیت عادی خود
را از سر بگیرند افزود  :اقدام های ایران در چارچوب مقررات آژانس خواهد بود.
البته مهلت  ۶۰روزه دیگری پیش روی اروپاست ،هر زمان به تعهدات خود
برگردند ما هم به تعهدات برجامی بر می گردیم.
رئیس جمهوری کشورمان با تاکید بر این نکته که  ۴+۱بعد از خروج آمریکا،
نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند عنوان داشت به همین دلیل راهی را که از
 ۴ماه پیش جمهوری اسالمی ایران در زمینه برجام انتخاب کرده است ،کاهش
تعهدات بود که اعالم شد.
دستور آغاز گام سوم پس از دور جدید تحریم های کاخ سفید
در دو مرحله پیشین تهران با افزایش میزان ذخیره غنی سازی و سپس باال
بردن سطح غنی سازی ،به طرف های برجام به ویژه اتحادیه اروپا و از جمله ۳
کشور اروپایی  60روز فرصت داده شد ،اما چون ایران به نتیجه مطلوب و منافع
برجامی خود دست پیدا نکرد آغاز گام سوم در دستور کار قرار گرفت .نکته قابل
توجه اینجاست که گام سوم ایران تنها چند ساعت پس از تحریم های جدید
واشنگتن علیه ایران که به صورت ویژه صنعت نفت و حل و نقل آن را هدف گرفته
بود ،اعالم شد.
در چارچوب گام سوم رئیس جمهوری کشورمان سازمان انرژی اتمی را موظف
کرد در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور است ،بالفاصله انجام دهد
و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده را کنار بگذارد.
حسن روحانی در این زمینه اظهار داشت :گسترش در حوزه تحقیق و توسعه
در زمینه انواع سانتریفیوژهای جدید و هر آنچه که برای غنیسازی نیاز داریم را
سازمان انرژی اتمی انجام دهد و شاهد سرعت عمل در این زمینه باشیم.
البته روحانی خاطرنشان ساخت این فعالیت ها با نظارت آژانس و در چارچوب
برنامه های صلحآمیز هسته ای کشور انجام می شود و بار دیگر  ۲ماه هم به
کشورهای  ۴+۱فرصت داده می شود تا در صورت دستیابی به توافق ،تهران بار
دیگر به تعهدات برجامی خود باز می گردد.
این اقدام جمهوری اسالمی ایران پس از آن صورت گرفت که وزیر امورخارجه
فرانسه در روزهای گذشته اعالم کرد اجرای بسته پیشنهادی کاخ الیزه در مورد
حفظ توافق هسته ای منوط به پذیرش ترامپ است .کاخ سفید اما روز قبل
مجموعه ای از تحریم ها را علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسالمی وضع
کرد و در عمل نشان داد که به دنبال هیچ توافقی با ایران حتی بر مبنای ابتکار
فرانسه ،متعهد نیست .پیشنهاد مکرون شامل اعطای یک خط اعتباری ۱۵
میلیارد دالری برای خرید نفت ایران در دوره ای چند ماهه در قبال خودداری
تهران از کاهش تعهدات برجامی بود.
هراسغربازتوسعهسانتیفیوژها
گام سوم ایران مورد توجه بسیاری از رسانه های جهان قرار گرفت .مهمترین
محوری که به شدت حساسیت غربی ها را برنگیخت بحث توسعه سانتریفیوژها
بود .بسیاری از تحلیل ها اقدام کاخ سفید را عامل شکست خوردن تالش های
مکرون در جلوگیری از توسعه ظرفیت های هسته ای ایران دانسته اند.
تارنمای شبکه خبری «الجزیره» در گزارشی با بیان اینکه ایران محدودیت
های هسته ای بیشتری را که در قالب برجام پذیرفته بود کنار گذاشت عنوان
داشت تهران سومین گام خود را عملی کرد .براساس این تحلیل ،از زمان خروج
واشنگتن از توافق هسته ای و تشدید تحریم ها در چارچوب فشار حداکثری،
ایران تاکید می کند که می خواهد توافق برجام را حفظ کند .تهران در مقابل به
کشورهای امضاکننده توافق که در برجام باقی ماندند به ویژه اروپایی ها ،تاکید
کرد که باید حمایت های بیشتر اقتصادی را از ایران در پیش بگیرند.
منابع در ایران و غرب ابتکار کاخ الیزه را یک خط اعتباری و نه وام توصف کردند
اما جزئیاتی از آن را ارائه نکردند .به نوشته این شبکه خبری در حالی که گمان
میرفتپیشنهادفرانسهشکلاجراییپیدامیکنداماشرایطتغییرکرد«.برایان
هوک» هماهنگ کننده سیاست های ایران در وزارت امور خارجه آمریکا البته روز
قبل با بیان اینکه واشنگتن برای دادن معافیت تحریمی به ایران هیچ تضمینی
نمی دهد ،آشکارا اعالم کرد که طرح مکرون را نمی پذیرد.
روزنامه «گاردین» نیز دلیل آغاز گام سوم ایران مبنی بر توسعه سانتریفیوژها را
بی توجهی ایاالت متحده به ابتکار فرانسه برای کاهش تنش ها عنوان کرد.
طبق این گزارش ،ساعاتی پس از برقراری تحریم های جدید کاخ سفید علیه
تهران در حوزه نفتی و کشتیرانی ،رئیس جمهوری ایران هم از توسعه فعالیت
های تحقیقاتی و کار بر روی سانتریفیوژهای جدید برای غنی سازی اورانیوم
خبر داد ... .این اقدام آمریکا در حالی صورت گرفت که ترامپ در نشست سران
«گروه »۷در بیاریتز فرانسه نگرش مثبتی را به طرح فرانسه نشان داده بود.
این روزنامه با اشاره به ادامه روند اقدامات ضدایرانی واشنگتن عنوان داشت
روز گذشته هنگامی که برایان هوک از تحریم  ۲۶فرد یا نهاد در ایران ،لبنان و
سوریه سخن می گفت ،روزنامه «فایننشال تایمز» گزارشی را منتشر کرد که از
پیشنهاد رشوه چند میلیون دالری وی به کاپیتان نفتکش «آدریان دریا» برای
تسهیل توقیف این کشتی از سوی کاخ سفید پرده برداشت .جالب این است
وزارت امور خارجه آمریکا ارائه این پیشنهاد در بیش از ۱۰روز قبل را تایید کرد که
البته مورد قبول ناخدای هندی کشتی قرار نگرفت.
شبکه خبری «فاکس نیوز» هم در این زمینه مهمترین محور گام سوم ایران
در کنار گذاشتن تعهدات برجامی را توسعه سانتریفیوژها تفسیر کرد و افزود:
براساس برجام به ایران اجازه داده شد تا تعداد محدودی از سانتریفیوژهای
نسل یک را در دو تاسیسات هسته ای حفظ کند .ایران می گوید از غنی سازی
تنها برای تولید سوخت تاسیسات هسته ای استفاده می کند اما بکارگیری
سانتریفیوژهای پیشرفته تر ظرفیت ایران را تا سطح تولید سالح افزایش می
دهد.
شبکه خبری «فرانس  »۲۴نیز دستور آغاز گام سوم را اگرچه به مفهوم توسعه
تجهیزاتی دانست که به افزایش سرعت غنی سازی ایران منجر می شود اما
معتقد است در مقابل به کشورهای اروپایی دوماه دیگر زمان داده شد تا برای
نجات توافق چند جانبه هسته ای تالش کنند.
این گزارش هم با اشاره به تالش های دیپلماتیکی که در دوره اخیر انجام
شده بود و اقبال نسبی که پیشنهاد پاریس داشت ،اضافه کرد با این حال ایاالت
متحده نه این پیشنهاد را رد کرد و نه نسبت به آن واکنش گرمی نشان داد .برایان
هوک اما روز قبل اعالم کرد :ما امروز تحریم هایی را اجرا کردیم و در آینده هم
تحریم های بیشتری را وضع می کنیم .ما صریح تر از این نمی توانیم نشان دهیم
که به رویکرد فشار حداکثری متعهد هستیم و به همین دلیل استثنا یا معافیتی
راتضمیننمیکنیم.
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کاریکاتـور
رئیس شورای شهر اسالمی قم :

رئیس شورای شهر اسالمی قم با اشاره به اینکه پروژه های عمرانی از
طریق مناقصه واگذاری می شود ،گفت :باید اقدامات موثری در جذب
سرمایه گذار انجام شود.
عبدالله جاللی با اشاره به واگذاری پروژه های شهری ،اظهار داشت:
پروژه های شهرداری از قبل تعریف شده است و برای واگذاری به بخش
خصوصی به مناقصه گذاشته می شود و با انتخاب پیمانکار  ،شروع خواهد
شد .رئیس شورای شهر اسالمی قم ادامه داد :هر واگذاری پروژه های
شهری که در قالب الیحه بودجه مورد تصویب شورا قرار گرفته است باید از
طریقمناقصهواعالمعمومیبهپیمانکارذیصالحواگذارشودواینبهترین
روش برای واگذاری پروژه های عمرانی است .جاللی با اشاره به اینکه این
در چارچوب قانون بیان شده است ،گفت :در حوزه سرمایه گذاری ،سرمایه
گذاران می توانند با شهرداری وارد مذاکره شوند و به بخشی از پروژه ها در
قالب مشارکت ورود پیدا کنند که این هم شرایط خاص خود را دارد مانند
اینکه زمین از شهرداری و ساخت و ساز با بخش خصوصی و یا موارد دیگر
باشد .وی عنوان داشت :برخی پروژه های عمرانی دولتی که بودجه کافی
برای اجرا و اتمام پروژه ندارد به بخش خصوصی واگذار می شود تا توسط
این بخش تکمیل و به بهره برداری برسد.
رئیس شورای شهر اسالمی قم افزود :این مسئله مشمول پروژه هایی می
شود که توسط دولت در حال اجرا میباشد و دولت بودجه ای برای تکمیل
آن ندارد .رئیس شورای شهر اسالمی قم خاطرنشان کرد :پروژه های
شهرداری چون از درآمد های محلی است و در قالب الیحه بودجه ای که
به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد عموما باید به روش پیمانکاری از
طریق مناقصه باشد و یا ترک تشریفات باشد.
جاللی با اشاره به اینکه بودجه مصوب شهرداری قم در سال جاری۲۱۶۴
میلیارد تومان است ،ابراز داشت :سهم چهارماهه آن  ۷۲۱میلیارد تومان
بوده که  ۵۹۰میلیارد تومان معادل  ۸۲درصد آن محقق شده است.
وی اضافه کرد ۹۰ :درصد این تحقق بودجه بهصورت نقدی بوده است
و مابقی این تحقق بودجه در این چهار ماه مربوط به اوراق مشارکت،
کمکهای دولتی ،ارزشافزوده ،مجموع عوارضها و غیره بوده است.
رئیس شورای شهر اسالمی قم با اشاره به هزینه های شهرداری ،عنوان
ً
داشت :مجموعا  ۷۴درصد هزینههای جاری ۵۵ ،درصد هزینههای
عمرانی ۹۸،درصدهزینههایپرسنلی ۳۵،درصدتملکاتانجامشدهاست
که در حوزه عمرانی بیشتر پروژهها با پیشرفت فیزیکی روبرو شده است.
جاللی در خاتمه افزود :کمترین درآمد بودجه شهرداری در حوزه سرمایه
گذاری است که باید در این بخش اقدامات موثر و بیشتری انجام بگیرد.

احداث پارکینگ های عمومی روباز در
سطح منطقه پردیسان
شهردار منطقه هشت قم از احداث پارکینگ های عمومی روباز در سطح
منطقهپردیسانخبرداد.
ابوالفضلمستقیمیبااشارهبهاهمیتاحداثپارکینگعمومیدرمحل
های پرتردد از جمله مکان های مجاور مراکز آموزشی ،تفریحی و بوستان ها
ابراز داشت :در سال جاری احداث پارکینگ عمومی محالت  ۲و  ۸مسکن
مهر در دستور کار قرار دارد .وی در ادامه با بیان اینکه این طرح با هدف
احداث پارکینگ و ساماندهی تردد در محل های پر ازدحام اجرا خواهد
شد ،بیان داشت :پروژه احداث پارکینگ عمومی محالت ۲و ۸مسکن
مهرتاکنون۵۰درصد پیشرفتفیزیکیداشته است .مستیقیمی مساحت
پارکینگ های فوق را مورد توجه قرار داد و افزود :مساحت این دو پارکینگ
۳۵۰۰مترمربع و گنجایش آن بیش از ۱۴۰دستگاه خودروی سواری می
باشد .وی در ادامه خاطر نشان کرد :در خصوص این پروژه اقداماتی نظیر
خاکبرداری ،جدولگذاری ،زیرسازی و آسفالت و نصب عالئم ترافیکی پیش
بینی شده است که تاکنون بالغ بر۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

استقرار بیش از  ۷۰ایستگاه صلواتی در
محدوده حرم مطهر
شهردار منطقه هفت قم از استقرار بیش از  70ایستگاه صلواتی در
محدوده حرم مطهر در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.
مجید متینفر با اشاره به تدبیر نصب المانهای مناسبتی و ریسه مشکی
در اطراف حرم مطهر ،خاطرنشان کرد :استقرار  ۵منطقه به عنوان ستاد
خدمات رسانی و اطالعرسانی در اطراف حرم مطهر برای خدمات دهی
به زائرین برنامهریزی شده است .متین فر با اشاره به استقرار بیش از ۷۰
ایستگاه صلواتی در محدوده حرم مطهر حضرت معصومه(س) در ایام
تاسوعا و عاشورای حسینی ،گفت :در همین راستا برنامهریزی برای توزیع
وسایلنظافتیوهمچنینکنترلونظافتمستمرمحدودهاینایستگاهها
در دستور کار است .وی آماده سازی محدوده میدان بزرگ امام خمینی(ره)
و میدان آستانه برای تردد دستهجات عزاداری را مورد توجه قرار داد و افزود:
داربست کشی از چهار راه بازار تا حرم مطهر جهت راهنمایی دسته جات
عزاداری صورت خواهد گرفت .شهردار منطقه هفت قم افزود :ستادهای
خدماترسانیواطالعرسانیمناطقدرهستهمرکزیشهردرمیدانبزرگ
امام ،پارکینگ شرقی ،چهارمردان ،تقاطع عماریاسر و آذر ،بلوار بهار مستقر
خواهندبود.

طرح:مازیاربیژنی

شهردار قم :

بوستان هزار هکتاری تا سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری میرسد

ایجاد محدودیت های ترافیکی
در هسته مرکزی قم در ایام محرم

شهردارمنطقههشتقمخبرداد

شهردار قم از بهرهبرداری بوستان هزارهکتاری شهر قم تا سال  ۱۴۰۰خبر داد و گفت:
خدمات مناسبی در این بوستان از جمله باغ پرندگان ،تلهسیژ ،تلهکابین ،باغ گیاهشناسی و
غیرهپیشبینیشدهاست.
دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد در گفتگویی با اشاره به اهمیت توسعه شهر هوشمند،
اظهار داشت :زیرساختهای شهر الکترونیک در قم با قدرت در دست اقدام است و
هماکنون ۹۰کیلومتر فیبر نوری در شهر گسترده شده است.
شهردارقمبابیاناینکهتمامنرمافزارهایشهرداریجمعبندیویکپارچ هشدهاست،ابراز
کرد :در سال ،۹۷هفده خدمت و در سال ۹۸تعداد خدمات الکترونیکی ۲۱خدمت در نظر
گرفت هشدهاستولیشهرالکترونیکشهروندالکترونیکمیخواهد.
سقائیاننژادباتأکیدبراینکهمتأسفانهاستقبالمناسبیازخدماتالکترونیکیشهرداری

تاکنون نشده است ،عنوان کرد :شهرداری منطقه پنج به عنوان آزمایشی در این زمینه در
نظر گرفت ه شده است که مورد استقبال عموم مردم قرار نگرفته و هنوز مردم بهصورت سنتی
بهدنبالدریافتخدماتهستند.
وی توسعه شهر الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی را دو هدف عمده در شهر
هوشمندبرشمردوافزود:سامانههایزیادیازجملهمیزخدمتالکترونیک،پرتالخدمات،
ی شده است ولی
شبکه الکترونیک خدمات ،سامانه شفافیت و غیره در این زمینه پیشبین 
زیاد مورد استقبال مردم قرار نگرفته است.
شهردار قم با تأکید بر اینکه طبق برنامهریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۰برنامه شهر هوشمند
قم نهایی شده باشد ،تصریح کرد :یکی از خدمات در این زمینه کارت شهروندی قم کارت
است که از اول مهرماه در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
سقائیاننژاد با بیان اینکه خدمات مختلفی شامل کیف پول ،هزینههای حملونقل
عمومی و برخی عوارضها توسط قم کارت قابلیت پرداخت دارد ،یادآور شد :قم بعد از
تهران ،اصفهان و مشهد چهارمین کالنشهر کشور است که کارت شهروندی در اختیار
شهروندانقرارمیدهد.
وی سرانه فضای سبز شهر قم را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد :هماکنون سرانه فضای
سبز شهر قم  ۲۰متر بهازای هر شهروند است که باید این سرانه تا سال  ۱۴۰۰به  ۲۷متر
برسد.
شهردار قم با تأکید بر اینکه هماکنون  ۳۵۶بوستان در سطح شهر قم وجود دارد ،گفت:
برای رسیدن سرانه فضای سبز هر شهروند به  ۲۷متر باید ساالنه  ۲۵۰هکتار فضای سبز
افزوده شود که طبق برنامهریزیها این مهم در دست اقدام است.
سقائیاننژاد احداث بوستان  ۱۰۰۰هکتاری را از مهمترین پروژههای شهر قم دانست
و افزود :خدمات مناسبی در این بوستان از جمله باغ پرندگان ،تلهسیژ ،تلهکابین ،باغ
گیاهشناسی و غیره پیشبینیشده است که امیدواریم تا سال ۱۴۰۰به بهرهبرداری برسد.
وی کاشت گیاهان مثمر در شهر قم را یکی از اقدامات برای کاهش مصرف آب فضای سبز
ذکرکردوادامهداد:درقسمتهاییکهجمعیتکمتریوجودداردازگیاهانمثمراستفاده
میشود و کاشت چمنهای کم آب بر در دستور کار قرار دارد.

قم ،کمترین سهم در انتصاب زنان در مدیریت استانها
در جلسه هیات دولت ،کارنامه انتصاب زنان در پست های مدیریتی دولتی در کل کشور توسط معاون
رییس جمهور در امور زنان و خانواده ارائه شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاونت امور زنان و خانواده،
بر اساس این گزارش مدیران زن در همه سطوح از 13.7درصد در سال  ۱۳۹۶به  18.6درصد در سال
 ۹۸افزایش یافته و به طور کل انتصاب مدیران زن طی دو سال اخیر شاهد رشد  ۳۶درصدی بوده است.
این گزارش حاکیست مدیران زن در استانداری از  6.2درصد در سال  ۹۶به  9.2درصد در حال حاضر
افزایش یافته و در مجموع شاهد رشد  48.7درصدی انتصاب مدیران زن در استانداری ،فرمانداری
و بخشداری ها در دو سال اخیر بوده ایم.جدول دیگری که نمایشگر درصد مدیران استانداری ها و
مدیران کل دستگاهی زن در استان های کشور است نشان می دهد ،کمتری میزان انتصاب مدیران
زن در استان قم و بیشترین آنها در استان بوشهر بوده است .بعد از بوشهر به ترتیب استان های گیالن،
چهارمحال و بختیاری ،هرمزگان ،البرز ،سمنان و لرستان بیشترین انتصابات مدیران زن را به خود
اختصاص داده اند.بعد از استان قم ،استان های خوزستان ،آذربایجان شرقی ،کهگیلویه و بویراحمد،
خراسان رضوی و اصفهان نیز کمترین میزان انتصابات را داشته اند.

صدور کارت سوخت متقاضیان تا پایان مهر
معاون برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از صدور کارت هوشمند سوخت همه
متقاضیان تا پایان مهر خبر دادشهرام رضایی در خصوص آخرین وضعیت صدور کارتهای المثنی
گفت :از ابتدای اجرای این طرح ،حدود ۳میلیون و ۶۰۰هزار درخواست صدور کارت المثنی داشتهایم
که از این عدد حدود  ۷۰درصد آن تولید شده و مابقی کارتها نیز نهایتا تا آخر مهر تولید می شود و به
دستمردمخواهدرسید.ویدرزمینهزمانانتظارصدورکارتافزود:فرآیندتولیدکارتسوختالمثنی
در شرایط عادی ۲ ،تا  ۳هفته است ،اما با این حجم درخواستی که امروز با آن مواجه ایم ممکن است
این فرآیند به یک ماه نیز برسد.رضایی اضافه کرد :اگرچه مردم استقبال خوبی در زمینه ثبت نام کارت
سوخت انجام دادهاند ،اما از آنجا که کماکان کارت جایگاهها فعال است زیر  ۱۰درصد از مردم از کارت
شخصی استفاده میکنند که امیدواریم این عدد افزایش یاب
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به ماجرای برادران صدرالساداتی
اسماعیلیسخنگویقوهقضائیهدرپاسخبهسوالدیگریدربارهآخرینوضعیتبرادرانصدرالساداتی
گفت :همانطور که اعالم شده ،بازداشت نشدهاند و بقیه ماجرا به زودی مشخص میشود .درباره
احتمال ربوده شدن این افراد نیز یک منبع مطلع پیشتر به تسنیم گفته است :احتمال ربایش برادران
صدرالساداتی که از روز چهارشنبه مفقود شده اند ،منتفی بوده و ارزیابی نهادهای ذیربط بر اختفای
اختیاری و هدفمند آنان به عنوان گزینه اصلی قابل پیگیری تاکید دارد .گفتنی است برخی از فعاالن
فضای مجازی در کانال های خود با طرح این موضوع نوشته اند :سید مهدی و سید روح الله و سید
رضاصدرالساداتی و مجتبی پرگر ساعت  ۲ونیم بامداد چهارشنبه  ۱۳شهریور از قم خارج شده اند
که از فرودگاه مهرآباد به بندرعباس روند ،اما هیچ اطالعی از آنان در دست نیست و تلفن همراهشان
نیز خاموش است .حجت االسالم والمسلمین سید روح الله صدرالساداتی نماینده مردم هرمزگان در
مجلسخبرگانرهبریمیباشد.
توقف دریافت کپی مدارک شناسایی توسط بانکها
معاون وزارت اقتصاد از لغو الزام بانکها برای دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان خبر داد و
گفت:بانکها به سامانه سازمان ثبت احوال متصل هستند و میتوانند اصالت مدارک هویتی مشتریان را
بررسی کنند.عباس معمارنژاد با اعالم این خبر گفت :این موضوع در جلسه اخیر شورای عالی مقابله با
جرایم پولشویی با حضور وزیر اقتصاد مصوب شد که بعد از طی مراحل قانونی و ابالغ به بانکها ،اجرایی
میشود.وی اظهار داشت :در حال حاضر نظام بانکی کشور به سامانه اطالعات هویتی سازمان ثبت
احوالمتصلاستومیتوانداصالتمدارکهویتیمشتریانرابررسیکندونیازیبهدریافتتصویراین
مدارکنیست.معمارنژادگفت:اینمصوبهبرایهوشمندسازیاقتصاد،سهولتاموروکاهشهزینهها
اجرامیشود

استاندارقم تاکید کرد

پیشگیری از بروز هرگونه نقط ه ضعف در برگزاری انتخابات

استاندار قم گفت :کوچکترین مساله در برگزاری
انتخابات در این استان میتواند آثار جانبی زیادی داشته
باشد ،لذا ضروری است از بروز هرگونه نقطهضعف در
برگزاریانتخاباتپیشگیریکنیم.
بهرام سرمست در جلسه ستاد انتخابات استان  ،بر
ضرورت اشراف کامل اعضای ستاد انتخابات قم بر مقررات
برگزاریانتخاباتتاکیدکرد.
وی بابیان ضرورت نظارت جدی بر عملکرد هیات های
اجرایی ازسوی اعضایستاد انتخابات ،خاطرنشان کرد :در
مسیر اجرای انتخابات تعامل هیات اجرایی با هیات نظارت
ضروری است تا بهدوراز هرگونه اختالف و در کنار یکدیگر
زمینه برگزاری انتخابات که اعتبار نظام است ایجاد شود.
وی همچنین بابیان ضرورت برگزاری مستمر و منظم

جلسات کمیتهها ،اظهار کرد :در کنار ارائه و مبادله اخبار
و اطالعات در حوزه انتخابات ،بررسیهای تحلیلی
نیز در دستور کار قرار گیرد تا روند برگزاری انتخابات در
مسیرهای پیشبینیشده شکل گیرد .استاندار قم با اشاره
به سیاستهای کلی انتخابات ابالغی از سوی رهبر معظم
انقالب ،افزود :این سیاستها در دستور کار برگزارکنندگان
انتخابات قرار گیرد و بهعنوان سندی باالدستی اجرایی
شود .وی همچنین التزام به سیاستهای دولت تدبیر
و امید در برگزاری انتخابات را مورد تاکید قرار داد و اضافه
کرد :با تجارب عملی اعضای ستاد انتخابات استان و
پیشبینیهایی که بر پایه تجربه به دست میآید ،میتوانیم
شاهد برگزاری انتخابات در فضایی پرشور و امن در استان
باشیم .سرمست به برگزاری جلسات ستاد انتخابات استان

پیش از آغاز زمانبندی اجرای انتخابات اشاره و تصریح کرد:
این جلسات در آمادگی بهموقع اعضای ستاد برای عملیات
اجرایی انتخابات اهمیت ویژهای دارد که با بررسی نقاط
قوت و ضعف انتخابات دورههای گذشته در این جلسات ،در
پیشگیری از بروز مشکالت اثری زیادی دارد.
وی همچنین با تاکید بر اصالحیههای قانون انتخابات
در سالهای اخیر ،ادامه داد :آموزش اعضا در حوزههای
فنی و حقوقی امری ضروری است تا اعضای ستاد بر تمام
اصالحات و موارد قانونی اشراف داشته باشند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و اولین
میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با
موافقتشوراینگهبانروزجمعهدوماسفندماهسالجاری
برگزارمیشود.

رئیسپلیسامنیتعمومیاستانقم:

نظم و امنیت ایام محرم را به بهترین وجه تامین می کنیم

رئیسپلیسامنیتعمومیفرماندهیانتظامیاستانقمتاکیدکرد:نظموامنیتایام
محرم را به بهترین وجه تامین می کنیم.
سرهنگ پیام کاویانی اظهار داشت :ماه محرم برای مسلمانان جهان بخصوص
شیعیان  ،نقطه عطف تاریخی و فرهنگی به شمار آمده و استعاره های فرهنگی این دهه
از ارزش های معنوی و الهی واالیی در میان محبان اهل بیت برخوردار است.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان ادامه داد :ماه محرم نمود ارزش های معنوی و
فرهنگی اسالم است و احیاء و تداعی فلسفه قیام ابا عبدالله الحسین (ع) در این ایام
برای اعتالی اسالم و حفظ ارزش های آن بسیار ضروری و مهم است.
وی با بیان اینکه ایجاد فضای معنوی ،امنیت مردم و حفظ ارزشهای دینی در ایام
محرم در اولویت است ،تصریح کرد :نیروی انتظامی باید تالش کند تا محافل عزاداری
حسینی(ع) به صورت باشکوه در سطح استان برگزار شود .سرهنگ کاویانی در ادامه با
بیاناینکهپلیسامنیتعمومیاستانآمادگیکاملرابرایبرقراریامنیتدرایاممحرم
دارد ،گفت:جلسات و هماهنگی های الزم با هیئت های مذهبی انجام گرفته و پلیس
استان نیز با آمادگی کامل آماده تامین امنیت شهروندان در این ایام است.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان قم گفت :با کمال افتخار در راستای تأمین نظم و
امنیت و خدمتگزاری به مردم قدرشناس و والیی با مشارکت و همراهی قاطبه عزاداران
عزیزانجاموظیفهخواهیمنمود.

محدودیتهای ترافیکی روزهای تاسوعا و عاشورا در قم
سرپرست پلیس راهور فرماندهی انتظامی قم همچنین گفت :همزمان با ایام تاسوعا
و عاشورای حسینی ،ممنوعیتهای ترافیکی در برخی از نقاط شهر قم اعمال میشود.
سرهنگ حسن قیصری در گفتوگویی اظهار داشت :از ساعت  ۲۴مورخ ۱۷/۶/۹۸
تا ساعت  ۲۴مورخ ( ۱۸/۶/۹۸روز عاشورا) عبور و مرور و توقف هرگونه وسایل نقلیه اعم
از خودرو و موتورسیکلت بهاستثناء وسایل نقلیه امدادی درمعابر زیر ممنوع است.
وی این نقاط را شامل بلوار عمار یاسر  -آذر به سمت س هراه بازار ،کوچه مخابرات باجک
به سمت چهارراه بازار ،خاکفرج پل رجایی به سمت میدان مطهری ،میدان سعیدی ،از
فروشگاه رفاه به سمت چهارراه غفاری ،از خیابان اراک دوربرگردان جنب پل حجتیه به
سمت پل آهنچی و تقاطع حجتیه و دوربرگردان بلوار منتظری حدفاصل پل نیروگاه و
تقاطعحجتیهبهسمتتقاطعحجتیهاعالمکرد.
به گفته وی ،این محدودیتها در میدان جانبازان به سمت صفائیه ،میدان شهدا به
سمت میدان جانبازان ،میدان روحالله به سمت تقاطع شهدا ،تقاطع ناشران به سمت
تقاطع عمار یاسر – انقالب ،بلوار عمار یاسر انقالب به سمت تقاطع چهارمردان ،تقاطع
سجادیه به سمت تقاطع عمار یاسر انقالب ،تقاطع روحانی _ آذر به سمت عمار یاسر –
آذر ،کنارگذر عمار یاسر به سمت تقاطع عمار یاسر – آذر و س هراه بازار و گلزار شهدا از بلوار
شاهرودیتقاطعخیابانسقایتیبهسمتگلزاراعمالمیشود.

بابرگزاریهمایششیرخوارگانحسینی؛

زمزمه الالیی حضرت علیاصغر(ع) در قم طنینانداز شد

قائممقام شهردار قم خبرداد

اتمام ممیزی  ۵۰۰هزار ملک در قم
قائممقام شهردار قم از اتمام ممیزی  500هزار ملک در قم خبر داد.
در یکصدو دهمین جلسه رسمی شورای شهر قم با اشاره بر لزوم
الکترونیکی کردن خدمات شهرداری بر اعتمادسازی بیشتر مردم برای
استفاده از این خدمات تأکید شد.
یکصدو دهمین جلسه رسمی شورای شهر قم با حضور شهردار قم،
قائممقام شهردار ،معاونان شهردار و اعضای شورای شهر در سالن جلسات
شهید باکری این شورا برگزار شد .ابراهیم معتمدی در این جلسه با اشاره به
ممیزی انجام شده در مناطق ،ابراز کرد :تا سه سال پیش ممیزی امالکی
در شهر قم وجود نداشت که حدود یک ماه پیش این ممیزی به اتمام رسید
که ۵۰۰هزار فقره همراه با خود اظهاری مالکین مورد مطابقت ممیزی قرار
گرفتهاست.قائممقامشهردارقمبابیاناینکهممیزیامالکدرمنطقهپنج
به اتمام رسیده است ،ادامه داد :لینک الکترونیکی اتصال به اتوماسیون
اداره ثبت در حال مذاکره است.

روح اهلل کرمانی – سعید عبداللهی

حمایتکرباسچیازشهردارقم
دبیرکل حزب کارگزاران_سازندگی گفت :در  ۴تا  ۵سال گذشته شهرداری در قم منصوب شده است
جزو اصالح طلبان نیست و به ضرس قاطع می گویم به لحاظ خدمات و توسعه_شهری ،فضای_سبز
و ساخت_معابر در طول صد سال گذشته شهرداری به خوبی وی در قم نیامده است.غالمحسین_
کرباسچی عصر روز سه شنبه در نشستی که در محل حزب ندای_ایرانیان برگزارشد در بخشی از
اظهاراتش در جمع اصالح_طلبان اظهارداشت  :هم اکنون بر سر ماجرای تحصیل فرزندانش در خارج
از کشور علیه او فضاسازی می کنند .می توانم ادعا کنم در این ۵سال نظافت قم از تهران بهتر است .می
خواهم بگویم اصالح طلبی این است که یک شهردار خوب به مردم خدمت کند و کار انجام دهد ،حاال
این اسمش هرچه که می خواهد باشد اصولگرا یا صالح_طلب.

ل و نقل و ترافیک شهرداری قم خبرداد
معاون حم 

لونقلوترافیکشهرداریقمازپیشبینیتدابیرومحدودیت
معاونحم 
های ترافیکی برای امنیت عزاداری ها و دسته جات در هسته مرکزی شهر
در ایام محرم خبر داد.
عباسذاکریانبااشارهبهایاممحرمولزوماتخاذتدابیروتمهیداتترافیکی
الزم در هسته مرکزی شهر ،اظهار داشت :در ایام محرم و صفر بهخصوص در
دهه اول محرم هسته مرکزی شهر نیازمند اجرای محدودیتهای ترافیکی
برای امنیت عبور دستههای عزاداری و مدیریت ترافیک بیشتری است.
ل و نقل و ترافیک شهرداری قم مسیرهای عبوری دستههای
معاون حم 
عزاداری را برای رسیدن به حرم مطهر مورد بررسی قرارداد و افزود:
مسیرهایی که دستههای عزاداری میتوانند عبور کنند مشخصشده و
برای عبور و مرور امن مردم ساماندهی میشود .ذاکریان تأکید کرد :برای
مدیریت دقیق ترافیک هسته مرکزی شهر در ایام خاص مانند دهه محرم و
صفر نیازمند همکاری هیئات مذهبی با شهرداری بوده تا نظم و ترافیک
هسته مرکزی شهر حفظ شود .وی ورود  ۲۰میلیون زائر و مسافر را در طول
سال مورد توجه قرارداد و خاطرنشان کرد :دهه محرم یکی از ایامی است که
با ورود مسافران و زائران روبهرو بوده و نیازمند همکاری مردم در عدم استفاده
ل و نقل
از خودروهای شخصی در هسته مرکزی شهر هستیم .معاون حم 
و ترافیک شهرداری قم تأکید کرد :قبل از شروع دهه محرم برای هیئات
مذهبیکهنیازمندحملگاریوماشینحملسیستمهایصوتیهستند
مسیرها اعالم میشود تا شاهد بروز کمترین مشکل در حوزه ترافیک و
حمل و نقل عمومی در هسته مرکزی شهر باشیم.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی خواهرزاده گرامیتان را
تسلیت و تعزیت عرض نموده ،از خداوندمتعال برای آن مرحوم
علو درجات اخروی و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان
صبر و بردباری مسئلت داریم.

دریافت هزینه درمان در قالب خدمات فنی!
برخی از پزشکان در اعتراض به پایین بودن تعرفههای درمانی هشدار دادنداگر تعرفهها اصالح نشود
در قالب هزینههای فنی از مردم پول میگیرند بدون اینکه کسی متوجه شود.

باید اقدامات موثری در جذب
سرمایه گذار انجام شود

جناب آقایان محسن و مهدی حمداهلل زاده

همزمان با نخستین جمعه ماه محرم ،مادران در حرم مطهر
حضرت فاطمه معصومه(س) با در آغوش گرفتن فرزندان
خود به یاد کوچکترین سرباز  ۶ماهه کربال ،با سوگواری و
مرثیهسراییزمزمهالالییحضرتعلیاصغر(ع)سردادند.
شبستانامامخمینی(ره)بارگاهملکوتیکریمهاهلبیت(ع)
در ششمین روز از ماه محرمالحرام میزبان دلسوختگان
و عاشقان ائمه اطهار(ع) شد و مادران با در آغوش گرفتن
شیرخوارگان خویش به یاد کوچکترین شهید کربال اشک
ماتمریختند.

در این آیین ،مادران با پوشاندن لباسهای مخصوص
شیرخوارگانحسینیوبابستنپیشانیبند«یاعلیاصغر(ع)»
با مدیحهسرایی و روضهخوانی ،یاد طفل شهید روز عاشورا را
گرامی داشتند .از گوشه و کنار حرم ملکوتی بانوی آب و آینه
ندای الالیی علیاصغر(ع) به گوش میرسید و مادران قمی
همنوا با مداحان اهلبیت زمزمهکنان ،به عزاداری و سوگواری
پرداختند .در این آیین پرفیض معنوی مداحان با مرثیهسرایی
و بازگو کردن وقایع جانسوز عاشورا ،به شهادت حضرت
علیاصغر(ع) و دردهای مادر بزرگوارش پرداختند.

حضورخیلعظیمدوستدارانخاندانعصمتوطهارت(ع)
و بانوان غیر ایرانی به همراه نوزادانشان از دیگر جلوههای
معنویاینهمایشبود.همچنیندرشبستانکربالیمسجد
مقدس جمکران ،پس از برگزاری مراسم دعای ندبه ،همایش
شیرخوارگانحسینیبرگزارشد.
در بقاع متبرک امامزادگان و مساجد استان قم نیز دیروز با
برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی یاد و خاطره کودک
تشنه  ۶ماهه کربال را زنده نگه داشتند و از مادران عزادار
میزبانیکردند.

تقاطعی به قامت مونوریل
محمداصغرزاده*

بعضی افراد و رسانه ها به ویژه در فضای مجازی،مدتی است که موضوع اجرای تقاطع غیر
همسطح خیابانهای امام و کیوانفر را بسیار مهم یافته اند و به آن می پردازند.اکنون می توان این
پرسش را مطرح کرد که اجرای این طرح چه دستاوردهای احتمالی در پی دارد و با کدام مالحظات
فنی و حقوقی روبروست؟
-۱تردیدینیستکهاجرایاینطرح،ترافیکتقاطعخیابانهایاماموکیوانفرراحلمیکند.اما
روان سازی حجم ترافیک در این نقطه سبب افزایش ترافیک و تجمع وسایل نقلیه در میدان سعیدی
می گردد.به بیان واضح،آنگاه که این وسایل با سرعت به سوی میدان سعیدی روانه شوند،به سبب
آنکه این میدان ظرفیت تحمل ورودی پرحجم وسایل نقلیه را ندارد،با اضافه بار روبرو میشود.حال
آنکه به لحاظ فنی ایجاد وقفه در تردد وسایل نقلیه از اضافه بار ترافیکی جلوگیری می کند.
-۲تقاطع خیابانهای امام و کیوانفر به هیچ روی درگیر چنان بحرانی نیست که برای حل آن اجرای
تقاطع غیر همسطح ضروری باشد.شهروندان حتی هنگام اوج ترافیک نیز با یک مرتبه تغییر رنگ
چراغ راهنما،مسیر خود را ادامه می دهند.حال آنکه عبور از تقاطع ها و میدانهای دیگری در شهر
سبب اتالف وقت و نارضایتی شهروندان است.اگر کمی از نقطه مورد بحث فاصله بگیریم به تقاطع
کیوانفر و هفت تیر می رسیم.که عبور از آن حتی در ساعتهای کم ترافیک نیز کالفه کننده است.
-۳شهرداری به شکل قابل فهمی با کمی بودجه روبروست.این ابهام به طور جدی وجود دارد
پافشاری بر اجرای طرح تقاطع غیر همسطح امام و کیوانفر-که بدون تردید ترافیک بخش بزرگی از
شهر را مختل می کند-چه توجیهی دارد؟
-۴به دالیل فنی آشکار است که در صورت اجرای این طرح،خیابان امام زیرسطحی خواهد
شد.حال آنکه حرم نما بودن این خیابان،به بخشی از هویت شهرسازی قم تبدیل شده است.
مخدوش سازی این هویت ،توجیه پذیر نیست.
 -۵رویه اداری این گونه بوده است که شورای ترافیک استان به سبب اختیارات و وظایف قانونی
خوداجرای این طرحها را بررسی و درباره آن اظهارنظر کرده است.آشکار است که توان فنی اعضای
شورای ترافیک به آنان صالحیتی قابل اعتماد می دهد تا بتوانند درباره این طرحها تصمیم بگیرند.
مشخص نیست که چرا برخی اصرار دارند این فرایند قانونی طی نشود.
برخی افراد که هنگام تصویب و اجرای مونوریل با حمایت و سکوت خود و بدون توجه به نظرات
کارشناسی،میراثی مصیبت آمیز برای شهر به یادگار گذاشتند امروز برآنند که همان شیوه را درباره
تقاطع امام وکیوانفر تکرار کنند.اجرای تقاطع غیر همسطح این خیابانها از آنجا که با هویت
شهرسازی قم در تعارض است،سبب پرحجم شدن ترافیک میدان سعیدی می گردد،باتوجه به
تنگنای مالی که شهرداری با آن روبروست،به هیچ نحوی اجرای این پروژه اولویتی قابل توجیه ندارد
.سرانجامآنکهاگراینپروژه بدوندریافتنظرمراجعدارایصالحیتانجامگیرد،میتواندهمچون
اجرایمونوریل،خودبهمشکلیبرایفرداینزدیک تبدیلگرددکهمدافعانامروزشپاپسبکشندو
دیگران ناگزیر باشند آن را چاره کنند.

آیتالله سعیدی در خطبههای نماز جمعه قم :

گام سوم کاهش تعهدات موجب بیاعتباری بیشتر
آمریکا و اروپا شد
امامجمعه قم با اشاره به اعالم گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام گفت :این اقدام لبیک به
رهبری برای مقابله با بدعهدیهای اروپا و آمریکا بود و به بیاعتباری بیشتر آنها منجر شد.
آیتالله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم افزود :سیاستهای ترامپ در
مقابل ایران شکستخورده است ،چراکه با پیشرفت نظامی ایران و ساقط کردن پهپاد آمریکایی توسط
سپاه پاسداران ،قدرت نظامی و بازداندگی ایران اسالمی به رخ آمریکا کشیده شد.
وی بابیان اینکه تحریمهای اقتصادی آمریکا نتوانست اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کند ،اظهار
داشت :ایستادگی جمهوری اسالمی در مقابل آمریکا ،اعتبار ایران را بهطور چشمگیری ارتقا داده و ثابت
کرده که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و ما آمریکا را زیر پا خواهیم گذاشت و این واقعی است که
محقق شده است.
سعیدیباتاکیدبراینکهایراننهتنهابهابرقدرتیمنطقهایبلکهبهابرقدرتیجهانیتبدیلشدهگفت:
جمهوری اسالمی به دنبال اجرای قانون خدا در دنیاست و این در حالی است که غرب به دنبال قانون
جنگ و حذف دیگران میباشد که راه مقابله با این تفکر ،مقاومت است .وی تاکید کرد :غربزدگان
نگونبخت و نفوذی ،به مسئوالن کشور نشانی غلط مذاکره میدهند ولی باید بدانند مذاکره مجدد با
دشمن بههیچوجه برای مردم و مسئوالن قابلقبول نخواهد بود.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در ادامه ،با حمایت از اراده جدی قوه قضائیه در برخورد
با مفاسد گفت :نمازگزاران جمعه قم از تصمیم قاطع و اراده و اقدام عملی دستگاه قضایی و آیتالله
رئیسی در برخورد با فساد ،رانتخواری ،مجرمان اقتصادی و غارت گران و مفسدان اقتصادی حمایت و
از رئیس دستگاه قضا انتظار داریم حکم خدا را در برابر این مفسدان اجرا کرده و در این زمینه هیچگونه
رافتینبایدلحاظشود.
سعیدی اضافه کرد :انتظار مردم این است که دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی مالحظه
هیچ مقامی را نکرده و بداند که ملت ایران پشتیبان آنهاست.

