والدت امام سجاد (ع) را تبریک می گوئیم

کوچک کردن دولت با پول بیتالمال تعجببرانگیز است

انتقاد روحانی از کسانی که بذر یاس میافکنند

روزنامهصبحایران

رئیس جمهور با انتقاد از کسانی که بذر یاس می افکنند ،گفت :صدها کمپانی ،شرکت و
موسسه اقتصادی دنیا مسابقه گذاشتند برای اینکه به ایران بیایند و ایران را بهترین مکان
سرمایه گذاری می دانند اما یک رسانه داخلی که از بیت المال هم پول می گیرد ،می گوید
کسی در ایران سرمایه نمی گذارد و کسی به ایران نمی آید.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست شورای اداری
استان کرمان به آغاز بکار مجلس دهم طی روزهای آینده اشاره کرد و خطاب به نمایندگان
مجلس فعلی گفت :خواهش می کنم روزهای آخر دوره ،کار شتابزده و سریع انجام ندهند.
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روحانی افزود :مجلس بعدی هم همان مجلس است و کار همان را دنبال می کند،
اینها متصل به یکدیگر هستند ،مجلس دهم ادامه کار مجلس نهم و مجلس
نهم ادامه کار مجلس هشتم است و نعوذباالله که انقالب نشده و چیز
جدیدی که پیش نیامده است .رئیس جمهوری گفت :حکومت که
همان حکومت است و برنامه و راه هم که همان است حاال یک
عده نماینده می بینند که روزهای آخر است می خواهند اصل
«هشتاد و پنجی» کنند آن هم قانون اساسی و ...

مخالفانبرجام
اشتباهمیکنند
آیتاللههاشمیرفسنجانی:

نگاهی به کارنام ه کاری محمد سرافراز در رسانه ملی؛

سرافراز
چرا رفت؟

محمدسرافرازدرورودبهمدیریتصداوسیمایکشعار
را سرلوحه کاری خود قرار داد :چابکسازی و بر همین
اساس بسیاری از بازنشستگانی که همچنان در سازمان
مانده بودند را از کار برکنار کرد .ادغام برخی شبکههای
رادیویی و تلویزیونی هم؛ بیکاری و نارضایتیهای
درونسازمانی را به دنبال داشت .کار به جایی رسید که
صدای عزتالله ضرغامی (مدیر سابق) بلند شد .گرچه
واکنششدیدامیرتاجیک(مدیرشبکهمستند)ضرغامی
را وادار به سکوت کرد .محمد سرافراز سرانجام از
ِ
ریاست محمد هاشمی
صداوسیما رفت .سرافراز در زمان
در رسانه ملی در این سازمان مشغول بهکار شد .او یکی از
قدیمیترین نیروهای سازمان بهشمار میآید که بهصورت
پلکانی مراحل ترقی را یک به یک پشت سر گذاشت و در
دوران عزتالله ضرغامی نیز جزو مدیران ارشد سازمان
بود .او از سال  ۷۱سمتهایی همچون معاونت برونمرزی
صداوسیما ،مدیر شبکههای انگلیسی زبان پرستیوی
و اسپانیایی زبان هیسپان تیوی و مسئولیت راهاندازی
شبکه آی فیلم را برعهده داشته است...

دعواهای مربوط به برجام را کنار بگذاریم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :آنان که با برجام مخالفت می کنند و انتظار سقوط آن را می کشند ،نمی گوییم
دلسوزنیستند،امااشتباهمیکنند...
2

علیمطهری:

درمجلس جدید ُحرها بیشتر شدهاند

2

جابریانصاری:

7

عربستانمسئولبستنراه
حجاج ایرانی است

سخنگوی وزارت امور خارجه صدور روادید و حمل و
نقل زائران ایرانی بیت الله الحرام را از مسائل مورد اختالف
با عربستان سعودی بیان کرد و گفت :اگر درباره اینها توافق
ایجاد نشود عربستان مسئول بستن راه اعزام حجاج ایرانی

اینجا آخر خط
احمدینژادبود

خواهد بود .سخنگوی وزارت امور خارجه در یک گفت و
گوی تلویزیونی درباره آخرین وضعیت حج سال  1395برای
حجاج ایرانی اظهار داشت :مانند سالهای گذشته برای اینکه
دربازه زمانی حج ،اعزام حجاج و...
2

توسط امیر پوردستان مطرح شد:

ناگفته هایی از تالش داعش برای نفوذ به ایران

2

7

حقوقماهانهروحانیچقدراست؟
8

مسعودپزشکیان:

دولت قبل باید
محاکمه می شد

میالد با سعادت
سید الساجدین امام
زین العابدین (ع)

2

تجربه نشان داد ،آن كسی كه به «آخر خط رسیده بود»
احمدی نژاد بود« ،نه ایران» .گفتوگوی حجتاالسالم
والمسلمین مصباحی مقدم با «انتخاب» حاوی نكات
شگفتانگیزی از دوران زعامت محمود احمدینژاد بر
قوه مجریه است .مصباحیمقدم برای اولین بار از گزارشی
سخن گفته كه احمدینژاد آن را برای رهبری آماده كرده
و به ایشان میگوید« :به آخر خط رسیدیم» اما رهبری نظر
او را نمیپذیرد .مصباحی میگوید« :احمدینژاد گزارشی
به رهبری داد که ما به آخر خط رسیدیم و با توجه به
قطعنامههای شورای امنیت درباره انرژی هستهایی باید،
آن را امضا کنیم» .به اعتقاد من پردههای ستر و عفافی كه
بر اعمال احمدینژاد كشیده شده ،هنوز باال نرفته است.
به گفته آقای مصباحی مقدم رهبری خودشان مسئولیت
پرونده را از آن مقطع میپذیرند..

موسسه اعتباری کوثر استان قم

اطالعیهمهم مالیاتی

صاحبانمحترممشاغل

بر اساس اصالحیه جدید قانون مالیات های
مستقیم،مهلتارائهاظهارنامهمالیاتبردرآمد
صاحبانمشاغل(اشخاصحقیقی)ازتیرماهبه
خردادماهتغییریافتهومودیانمحترمبایستی
اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1394را از
طریق سامانه www.tax.gov.irحداکثر تا پایان
خردادماه 1395ارائه نمایند.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قم

7

2

اخبار
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اخبــار

آیتاللههاشمی:

مخالفانبرجاماشتباهمیکنند

با حکم رهبر معظم انقالب

عبدالعلیعلیعسگری
به ریاست صدا و سیما منصوب شد

حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی ،در حکمی «با پذیرش
ارزشی ایشان،دکتر عبدالعلی
استعفای آقای محمد سرافراز و تشکر از تالشهای انقالبی و
ِ
علیعسگری را به ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند».
به گزارش ایسنا ،متن حکم رهبر انقالب اسالمی در این باره به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقایدکتر عبدالعلی علیعسگریدام توفیقه
محمد سرافراز و با تشکر از تالشهای انقالبی و
نظر به استعفای جناب آقای ّ
ارزشی دلسوزانهی ایشان که هرگز نباید فراموش شود ،جنابعالی را که برخوردار از پیشینه
ِ
انقالبی و تجربیات مدیریتیدر رسانه ملّی ،هستید ،به ریاست سازمان صداوسیما منصوب
میکنم .آنچه باید توصیه شود ،در حکم اینجانب به جناب آقای سرافراز به تفصیل آمده
است .لذا مؤکداً سفارش میکنم به برنامهریزی ،رعایت راهبردهای کالن ،جذب و حفظ و
تربیت نیروهای انقالبی و کارآمد و حضور مؤثردر فضای مجازی اهتمام بورزید و به خدای
متعال توکل و اعتماد کنید .توفیقات شما را ازدرگاه ربوبی مسألت میکنم.
س ّید علی خامنهای  ۲۲/اردیبهشت۹۵
رهبر معظم انقالب اسالمی همچنین آقای سرافراز را ب ه عضویتدر شورایعالی فضای
مجازی منصوب کردند .آقای سرافراز پیش از انتصاب به ریاست سازمان صداوسیما ،عضو
حقیقی شورایعالی فضای مجازی بود.
رییسجدیدصداوسیماکیست؟
اما عبدالعلی علیعسکری در حالی به سمت ریاست سازمان صداوسیما منصوب
شده است که در دوران ریاست سید عزتالله ضرغامی ،معاونت توسعه و فناوری رسانه
صداوسیما را عهدهدار بود .او همانند ضرغامی در رشته فنی تحصیل کرده است و ضرغامی
شهریور 84بود که حکمش را در مقام معاونت توسعه و فناوری رسانه صداوسیما امضاء کرد.
علیعسکری متولد،1337دارایدیپلم ریاضی ،کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک
از دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ،کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران و
دکترای مهندسی صنایع با گرایش سیستم و بهرهبرداری ازدانشگاه علم و صنعت است.
جریان تبدیل تلویزیون آنالوگ به دیجیتال در دورهی معاونت او شکل گرفت و در یک
دوره هم در اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه به عنوان مهندس برتر انتخاب
شد.درکارنامهدکترعبدالعلیعلیعسکری سابقه فعالیتهای فرهنگی ضدرژیمپهلویدر
دوران شاه نیز دیده میشود .در  16سالگی از سوی ساواک دستگیر شد .علیعسکری در
دروان جنگدر حوزههای مدیریتی صنایع هوا و فضا ورود پیدا کرد و سپسدر سمتهایی
چون مدیریت تهیه طرحهای شورای عالی انقالب فرهنگی ،معاون وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،مدیرعامل سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی ،عضو شورای سیاستگذاری
سازمان اوقاف و امور خیریه ،مدیرعامل بنیاد فرهنگی پژوهشی غربشناسی ،معاون
آموزشی سازمان و رییسدانشکده صداوسیما ،معاون توسعه و فناوری سازمان صداوسیما،
مشاور رییس قوه قضاییه ،مشاور رییس سازمان صداوسیما به کار پرداخت .وی کتابها و
مقاالتی نیز در حوزههای رسانه ،مدیریت ،فناوری نوین ،تولید در کالس جهانی و الگوی
نظام اسالمیدارد.در عین حال عضو هیات علمیدانشگاه صداوسیماست.
در همایش رؤسای دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی عنوان شد

نظرآیت الله جنتی درباره نظارت استصوابی
شوراینگهبان

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت :نظارت استصوابی
شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است و این اقدام سابقه هم داشته است.
به گزارش ایرنا ،آیت الله احمد جنتیدر همایش رؤسایدفاتر استانی شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی سراسر کشور درباره ابطال انتخابات برخی نامزدها به علت دستیابی به
اسناد جدید که حاکی از عدم صالحیت برخی افراد بود ،افزود :در مورد فردی که بعد از
رأیآوردن معلوم شد ،مدرک تحصیلیاش فاقد اعتبار است و انتخابات را شورای نگهبان
ابطال کرد .بعضی ادعا میکنند بعد از رأیگیری فقط مجلس است که میتواند اعتبارنامه
فرد فاقد صالحیت را تأیید نکند .این ادعا عالوه بر این که خالف نظارت استصوابی قبل از
ورود به مجلس است ،تاریخ هم نشان نمیدهد که در مجلس اعتبارنامهای را به جز یک
مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ این جای معامله و بده و بستان است.
آیت الله جنتی در ادامه به فعالیت های شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اشاره کرد
وگفت :شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هم الزم است با یک حرکت انقالبی رسالت خود
را در رساندن پیام انقالب اسالمی به نسل جوان به خوبی ایفا کند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت :در حوزههای علمیه اگر میخواهند
خدمتی صادقانه به اسالم و نظام کنند ،باید انقالبی باشند؛ مجلس شورای اسالمی هم باید
انقالبی باشد .وی خاطر نشان کرد :دولت و مجلس باید مسأله مهم اقتصاد مقاومتی را با
روحیه انقالبی پیگیری کند تا مشکل تولید و اشتغال حل شود؛ قوه قضائیه هم باید انقالبی
باشد تا بتواند اجرای عدالت کند؛ دولت باید انقالبی باشد تا در خدمت به نظام و مردم و
اجرای قانون موفق باشد؛ بدون روحیه انقالبی و استکبارستیزی ـ که الزمه انقالبیگری
است ـ نمیتوان اصول و مبانی انقالب اسالمی را حفظ کرد .آیت الله جنتی گفت :حتی
چنانکه رهبر معظم فرمودند حوزه علمیه یعنی مراجع ،اساتید ،طالب باید انقالبی باشند تا
به درد مردم و مملکت بخورند؛ وگرنه هر چه با سواد و معلومات فقهی و اصولی و غیره باشند
به این نظام اسالمی برخاسته از جهاد و ایثارگری شهدا و جانبازان نمیتوانند خدمتی بکنند،
مسأله حفظ نظام از سایر مسائل اسالمی مهم تر است؛ باید مرجع مثل آیتالله سیستانی
در مقابله با توطئههایدشمن فتوای انقالبی صادر کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی،
وی بیانداشت که شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هم الزم است با یک حرکت انقالبی
رسالت خود را در رساندن پیام انقالب اسالمی به نسل جوان به خوبی ایفا کند.
جابریانصاری:

عربستان مسئول بستن راه حجاج ایرانی است

سخنگوی وزارت امور خارجه صدور روادید و حمل و نقل زائران ایرانی بیت الله الحرام
را از مسائل مورد اختالف با عربستان سعودی بیان کرد و گفت :اگر درباره اینها توافق ایجاد
نشود عربستان مسئول بستن راه اعزام حجاج ایرانی خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،سخنگوی وزارت امور خارجه در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره
آخرین وضعیت حج سال  1395برای حجاج ایرانی اظهار داشت :مانند سالهای گذشته
برای اینکهدربازه زمانی حج ،اعزام حجاج و برگزاری مراسم حج برای ایرانیان انجام شود ،باید
مقدمات اجرای حج فراهم می شد .جابری انصاری افزود :متاسفانه دولت عربستان سعودی
علیرغم ادعاهای مکرر مبنی بر اینکه مساله حج را با اختالفات سیاسی با ایران همراه نمی
کند ،عمال با انواع کارشکنی ها تا به امروز امکان توافق اجراییدرباره جنبه های مختلف حج
و اعزام حجاج ایرانی را فراهم نکرده است .وی با اشاره به کارشکنی های عربستان سعودی
در مسائل اساسی همچون صدور روادید حجاج ،حمل و نقل ،خطوط هوایی ،امنیت و
سالمت حجاج اظهارداشت :همچنان فرصتداریم و امیدواریم عربستان سعودی سیاست
اشتباه خود را تغییر دهد و در دقایق آخر امکان توافق درباره امور اجرایی شود ،اگر نشود
عربستان مسئول بستن راه حجاج ایران است .سخنگویدستگاهدیپلماسی صدور روادید
و حمل و نقل زائران را از موارد اساسی اختالف خواند و افزود :مقامات عربستانی اعالم می
کنند روادیددر خارج از ایران ودر کشور ثالث صادر شود،درست است عربستان سعودیدر
تهران سفارت ندارد ،اما سفارت سوییس به عنوان حافظ منافع عربستاندر تهران مشغول
به کار است .جابری انصاری گفت :ما اعالم کردیم آمادگی داریم که هر تعداد نیروهای مامور
صدور روادید عربستان را به سرعت روادید بدهیم که در سفارت سوییس یا در ساختمانی
خاص مستقر شوند و کار صدور روادید را انجام دهند.
وی موضوع حمل و نقل زائران را از دیگر موارد اختالفی با عربستان سعودی ذکرکرد
و افزود :پیش از این همیشه خطوط هوایی ایران و عربستان سعودی به صورت 50-50
جابه جایی زائران را بر عهده داشتند اما االن عربستانی ها می گویند خطوط هوایی ثالث
این کار را انجام دهند ،طبیعی است وضعیت غیرعادی از سوی ایران قابل پذیرش نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :انجام حج منوط به انجام وظایف بدیهی دولت
میزبان مناسک حج،در زمینه مسائل اجرایی مختلف بر اساس رویه های همیشگی موجود
و تضمین حج ،امنیت و سالمت حجاج است و اگر درباره این موارد توافقی صورت نگیرد،
عربستان مسئول بستن راه اعزام حجاج ایران خواهد بود.
وزیراطالعات:

دولت جناحی نبوده و جناح را نمیشناسد

وزیر اطالعات با تاکید بر اینکه این دولت جناحی نبوده و جناح را نمیشناسد اظهار
کرد :دولت تدبیر و امید به دنبال سربلندی ملت ایران است و برای همه اقشار جامعه نیز
احترام قائل است.
حجتاالسالم سید محمود علوی با تبریک اعیاد شعبانیه و با اشاره به سفر رییس
جمهور به استان کرمان گفت :به دلیل پهناور بودن استان کرمان و همچنین حجم باالی
پروژههای این استان ،ایشاندستوردادند وزرایی به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهوری
در شهرستانهای استان حضور پیدا کنند تا از نزدیک با مردم سخن گفته و در جریان
مسائل و مشکالت آنان قرار گیریم .وی ادامه داد :امیدواریم با تصویب طرحها و پیشنهادهای
ارائه شدهدر سفر رئیس جمهور و هئیتدولت به استان کرماندر شهرستان «رابر» شاهد
رشد و شکوفایی این شهرستان باشیم .علوی در ادامه به امنیت باالی کشور اشاره کرد و
افزود :اقتصاد و امنیت الزمه جامعه پویاست ودولت نیز به دنبال امنیتی همراه با شادابی و
نشاط است .وزیر اطالعات با تاکید بر اینکه ایندولت جناحی نبوده و جناح را نمیشناسد
اظهار کرد:دولت تدبیر و امید بهدنبال سربلندی ملت ایران است و برای همه اقشار جامعه
نیز احترام قائل است .وی با اشاره نامگذاری شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و
عمل» از سوی مقام معظم رهبری ادامهداد :همه باید برای تحقق شعار با کار و تولیدداخلی
سهیم باشید و هرچه میزان تولید در کشور ما باال برود ،اقتصاد کشور مقاومتر میشود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفت :آنان که با برجام مخالفت می کنند
و انتظار سقوط آن را می کشند ،نمی گوییم
دلسوزنیستند،امااشتباهمیکنند.
به گزارش ایرنا ،آیت الله اکبر هاشمی
رفسنجانی روز چهارشنبه در بازدید از طرح
های عمرانی منطقه آزاد انزلی اظهار کرد :ایران
از موقعیت ویژه ای برخوردار است و می تواند
چونخورشیدیدرمنطقهبدرخشد،ایرانامن
است ودنیا به ما احتیاجدارد.
وی خاطرنشان کرد :ما با تجربه ای که در
 2سالنخستانقالبدرمقابلهباتروریسمحاد
بدست آورده ایم ،می توانیم به دیگران برای
مقابلهباتروریسمکمککنیم.آیتاللههاشمی
با بیان این که تنها راه موفقیت ،تقویت روابط با
دنیاست،افزود:نمیگوییممخالفانبرجام،دلسوزنیستند،اما
اشتباه می کنند و بدون توجه به ارقام و اعداد محاسبه کرده اند.
وی ادامه داد :برجامی که انجام شد ،یک طرفه نیست و
طرف مقابل ،بیش از ما به این برجام احتیاج دارند چراکه می
دانند در منطقه ،کشوری مثل ایران وجود ندارد و ایران می
توانددرمنطقهتاثیراتاساسیبگذاردوباایندیدگاهبایدروابط
را پی گیری کرد.
آیت الله هاشمی یادآور شد :در حال حاضر منطقه به
عنوان کانون خطری برای دنیا تبدیل شده ،تروریسم یک
جریان خطرآفرین است ودنیا به این زودی ها نمی تواند از شر
تروریست ها خالص شود.
رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظامتصریحکرد:االنآنها
از طریق فضای مجازی ،مدیریت و سربازگیری می شوند ودر
هر جایی در حال سازماندهی هستند .وی با اشاره به این که
افغانستانبهمدت 30سالگرفتارجنگاست،افزود:تروریسم
ازافغانستانتوسعهپیداکردوناتوباهمهتوانشنتوانستکاری
بکند .وی خاطرنشان کرد :مواد مخدر  10برابر و تروریسم به
قدری قوی شد که هر کاری بخواهد می کند و کشورهایی
که برای امنیت خود اهمیت قائلند ،از این بابت نگران هستند.
آیتاللههاشمیباتاکیدبراینکهموفقیتدولتروحانیدر
برقراری روابط با دنیا و کسب موفقیت در دستاورد هسته ای
کار بزرگی بود ،افزود :ما با داشته های خودمان و بدون حمایت
دیگراندر همه مراحل هسته ای می توانیم تاثیرگذار باشیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام متذکر شد :باید از
این موقعیت ها استفاده کنیم ودعواهای مربوط به برجام را که
ثمری جز تفرقه افکنی ندارد ،کنار بگذاریم .آیت الله هاشمی

خاطرنشان کرد :مردم می فهمند کسانی که با برجام مخالفت
می کنند ،اشتباه می کنند و ما نمی گوییم سوء نیت دارند.
وی تاکید کرد :باید وحدتمان را حفظ کنیم و کشورمان را در
دنیای پر آشوب ،نگهداریم .رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام در ادامه افزود :اگر تنگ نظری های شعاریون را نداشتیم،
تمام خطوط از ایران عبور می کرد.
وی اظهار کرد :با توجه به موقعیت خوب منطقه آزاد انزلی،
می توانیم با فراهم کردن شرایط الزم آن را به کانون داد و ستد
منطقه خزر تبدیل کنیم .وی با اشاره به این که توسعه های
سطحی کم هزینه ولی ناپایدار است ،متذکر شد :با زیرساخت
های خوب ،توسعه هم می آید و سرمایه گذار را بهدنبال خود
می آورد .آیت الله هاشمی یادآور شد :قبل از شروع توسعه
اقتصادی واقعی ،در اواخر جنگ به این نتیجه رسیده بودیم
که منطقه آزاد باید فعال شود .وی افزود :قبل از ما ،دوبی و
ابوظبی فعال شده بودند؛ ما هم کارمان را شروع کرده و همین
جامنطقهویژهاعالمکردیم.رئیسمجمعتشخیصمصلحت
نظام گفت :در چند سال گذشته ،اشتباهات اساسی داشتیم
که تحریم شدیم و در عین حالی که خزانه پر بود ،اما استفاده
نشد؛ فاصله ای طوالنی صرف شد و فرصت ها ازدست رفت.
وی خاطرنشان کرد :گرچه آن فرصت از دست رفت ،ولی
دوبارهدولتی بر روی کار آمد که تفکرات توسعهدارد.
آیت الله هاشمی با اشاره به این که ایران بهترین منطقه
در اطراف خزر است ،افزود :در اواخر دولت سازندگی ،زمزمه
فعالسازی کریدور شمال  -جنوب آغاز شده بود .وی تاکید کرد:
االن زمان مناسبی است؛ ارتباط ما با روسیه بهتر از گذشته
شده و باید کریدور شمال  -جنوب را به عنوان نقطه جدید
جادهابریشمقراردهیم.رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظام

علیمطهری:

متذکر شد :باید سواحل خزر را برای توسعه
گردشگری آماده کنیم و منطقه آزاد انزلی می
تواندموقعیتقابلقبولیدرسطحپیشرفتدنیا
پیداکند.
وی با اشاره به ساخت اسکله های بندر
کاسپینگفت:میدانیماسکلهساختندرخزر،
سخت و متفاوت با جنوب است اما در گذشته
حضوربخشخصوصیبااینوسعترانداشتیم.
آیت الله هاشمی خاطرنشان کرد :وقتی بخش
خصوصی،سههزارمیلیاردریالهزینهمیکند،
نشانگر ظرفیت باالی توسعه ای منطقه آزاد
انزلی است .وی افزود :راه آهن باالخره در حال
عملیاتی شدن است ،از دولت ما شروع شد و تا
امروز به این مرحله رسیده است.
وی اظهار کرد :تعداد زیادی از کشورهای
شمال ایران در خشکی محصورند و آرزوی ارتباط با آب های
جنوب رادارند و برای عبور باید ازدریای سیاه بگذرند .آیت الله
هاشمی با بیان اینکه منطقه آزاد یعنی اینکه بدون هیچ مانعی
بتواند تولید کند ،متذکر شد :هماهنگی بیندستگاه ها برای
اجرای طرح های اساسی مطلوب نیست .وی اظهار کرد :مادر
جنوب نیز به توسعه منطقه آزاد اروند که سرزمین آنهادر زمان
جنگ معدوم شد و سرمایه گذاران فرار کردند ،احتیاجداریم و
می تواند موقعیت ممتازیدر آنجا احیاء شود.
وی افزود :چابهار ،منطقه آزاد طالیی است؛ در گذشته
آمریکایی ها برای سرمایه گذاری به آنجا توجه داشتند و در
شروع انقالب ،بسیاری از امکانات فنیدر آنجا انباشه بود .آیت
الله هاشمی تاکید کرد :چابهار نیز باید آباد شود چراکه هزاران
محصول پتروشیمیدر آنجا می تواند فرصت جدیدی ایجاد
کند و به عنوان مسیر بزرگی برای جنوب و شمال ایران تلقی
شود .وی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد :همکاری
محیطزیستبامنطقهآزادانزلیبسیارضروریاستواینجابا
حدود سه سال فعالیت،در آینده می تواند به منطقه فعال و پر
نشاطی تبدیل شود .آیت الله هاشمی تاکید کرد :آزادراه قزوین
رشت و خط ریل باید به سرعت تکمیل و مهیا شود تا تردد
برای مردم و حمل و نقل کاال آسان شود .وی تصریح کرد :ما
خطوطارتباطیمانراکهزمینهآندرهمینجاست،آمادهکرده
ایم؛ فیبرنوری 20سال پیش طراحی شد اما امروز صادرات آن
راداریم .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که
نقطه مهم جاده ابریشمدر منطقه ماست ،متذکر شد :نگذاریم
ایراندردعواهایبیهودهسیاسیکهنتیجهایجزکینهووقت
تلف کردن ندارد ،گرفتار شود.

کوچک کردن دولت با پول بیتالمال تعجببرانگیز است

انتقاد روحانی از کسانی که بذر یاس میافکنند

رئیس جمهور با انتقاد از کسانی که
بذر یاس می افکنند ،گفت :صدها کمپانی،
شرکت و موسسه اقتصادی دنیا مسابقه
گذاشتند برای اینکه به ایران بیایند و ایران
را بهترین مکان سرمایه گذاری میدانند اما
یک رسانه داخلی که از بیت المال هم پول
می گیرد ،می گوید کسی در ایران سرمایه
نمی گذارد و کسی به ایران نمی آید.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم و
المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبهدر
نشست شورای اداری استان کرمان به آغاز
بکار مجلس دهم طی روزهای آینده اشاره
کرد و خطاب به نمایندگان مجلس فعلی
گفت :خواهش می کنم روزهای آخر دوره،
کار شتابزده و سریع انجام ندهند .روحانی
افزود :مجلس بعدی هم همان مجلس است
و کار همان را دنبال می کند ،اینها متصل
به یکدیگر هستند ،مجلس دهم ادامه کار
مجلس نهم و مجلس نهم ادامه کار مجلس
هشتم است و نعوذباالله که انقالب نشده و
چیز جدیدی که پیش نیامده است .رئیس
جمهوری گفت :حکومت که همان حکومت
است و برنامه و راه هم که همان است حاال
یک عده نماینده می بینند که روزهای آخر
است می خواهند اصل «هشتاد و پنجی»
کنند آن هم قانون اساسی و قوانین مهم
مسائل بانکی و پولی؛ مگر اینها می شود اصل
 ،85مگر آزمایش است؟ روحانی تصریح کرد:
اجرای آزمایشی برای زمانی است که کاری
تاکنون نکرده ایم ،اینکه  60- 50سال است
انجام می دهیم و  100بار قوانین را تغییر
دادیم ،مستحکم کردیم ،آزمایشی اصال معنا
ندارد و خالف قانون اساسی است .وی با
بیان اینکه اصل  85برای ضرورت هاست،
گفت :هیچ کاری با عجله نه لزومی دارد و
مثال بخواهیم قانون پنج ساله را عرض چند
روز درستش کنیم ،اصال نمی شود؛ قانون با
فوت کردن درست نمی شود و دوره و زمان
می خواهد ،مثل این است که دانش آموز
به یک بارهدانشگاه برود و بگوییمدبیرستان
نیازی نیست که امکان پذیر و شدنی نیست.
انتخاباتاخیرنشانه
توسعهسیاسیاست
رئیسجمهوریبایادآوریاینکهانتخابات
اخیر کشور در فضایی آرام برگزار شد ،اظهار
داشت :مردم در تهران و شهرهای بزرگ به
لیست اعتماد می کردند اما این دفعه بیش
از همیشه اعتماد کردند که نشانه توسعه
سیاسی است .روحانی ادامه داد :مردمی که
وقتی عده ای از مسئوالن و فرهیختگان را
ببینند که از یک لیست حمایت می کنند،
میگویندمابهاینهااعتمادداریمهمانشیوه
ای است که با مرجع تقلید کار می کردیم و
مردم که نمیدانستنددر قم 10نفر از علمای
بزرگ و فرهیخته هستند ،به یک عده فضال
و مدرسان عالی اعتماد می کردند .رئیس
جمهوری گفت:در مجلس خبرگان به نوعی
چنین چیزی بود و خبره ها بودند که مراجع
از طریق آنها به مردم معرفی می شدند .وی
ابراز امیدواری کرد که با مجلس آینده بتوانیم
در برنامه ریزی کشور شریک تر شویم و
نزدیک تر ،همدل تر و هم صدا تر باشیم.
رئیس جمهوری اظهارداشت :وقتی مجلس
ودولتدر کنار یکدیگر هستند و یکجور فکر
میکنندبهحل مشکالت مردمبسیارکمک
می کند و راحت تر می توان کار را پیش برد.
شرایط به مراتب بهتر می شود
رئیس جمهوری تاکید کرد :شش ماه
پیش شرایط ما به مراتب از شش ماه قبل از
آن بهتر بوده و روز به روز شرایط بهتری پیش
پای ما است .وی اضافه کرد :شرایطی که امروز
خیلیازموسساتتحقیقیغربیدنیاایرانرا
یک محیط مساعد برای سرمایه گذاری می
دانندموسساتیتحقیقاتیکهمیگویندایران
استعداد یکهزار میلیارد دالر سرمایه گذاری
دارد .روحانی گفت :این موسسات خارجی
جنبه های عظیم و مثبت ،زیرساخت ها،
انرژی ،نیروی تحصیل کرده و امنیت این
کشور را می شمارند ودهها ویژگیدیگر را نیز
برای ایران می شمارند .وی گفت :ببینید یک
شخص و موسسه اروپایی و آمریکایی اینگونه

حرف می زند ولی متاسفانه نمی دانیم در
داخل کشور یک عده با چه هدفی بذر یاس و
ناامیدیرادرافکارعمومیکشورمیافشانند.
رئیسجمهوریباتاکیدبراینکهباالترینامید
راداریم ،افزود :بهترین شرایط را امروز ماداریم،
شرایط امروز ما شرایطی است که رابطه ما با
جهان تثبیت شده ،روابط بانکی و روابط پولی
و اقتصادی ما رو به رشد است .وی عنوان کرد:
صدها کمپانی ،شرکت و موسسه اقتصادی
دنیا مسابقه گذاشتند برای اینکه به ایران
بیایند و ایران را بهترین مکان سرمایه گذاری
میدانندامایکرسانهداخلیمیگویدکسی
در ایران سرمایه نمی گذارد و کسی به ایران
نمی آید .وی افزود :در شرایطی که جهان
به دنبال تعامل با ایران است ،کوچک کردن
کشور آن هم با پول بیتالمال تعجب برانگیز
است.رئیسجمهوریگفت:آدمدچارحیرت
می شود که این افراد به دنبال چه چیزی و
چه هدفی هستند .روحانی اظهار کرد :امروز
شرایط ما شرایطی است که به جز اسرائیل
غاصب و نامشروع که علیه ما کار می کند و
یکی دو کشور منطقه که با شرایطی که در
ماه های اخیر با رقابت ناسالمی که با ایران
دارند آن هم به دلیل گذشته های تاریخی
و با توجه با بازندگی کهدر صحنه هاداشتند
سراسر دنیا به کار با ایران ،رابطه با ایران و
سرمایه گذاری در این کشور امید بسته اند.
وی با اشاره به توان محدوددولت برای سرمایه
گذاری اقتصادی گفت :باید بخش غیردولتی
و کارآفرینان به صحنه بیاید و بخشدولتی و
غیردولتیباهممشارکتکنندتابتوانکشور
را متحول کرد .رئیس جمهوری تاکید کرد:
مابایداقتصادمانرا قدرتمندو توانمندکنیم،
اقتصادمقاومتییعنیاقتصادقوی،یعنیاگر
کسی بخواهد هل بدهد از بین نرود ،یعنی
اقتصادی که با یک فشار همه چیزش را از
دست نمیدهد و توانمند و قوی است.
دشمن به دنبال
دو قطبی کردن کشور است
رئیس جمهوری گفت :یکی از توطئه
هایدشمنان کهدر رسانه های جمعی خود
تبلیغ می کنند و متاسفانه برخی رسانه های
داخلی هم با توجه یا بی توجه ،دانسته یا
ندانسته همان خط را دنبال می کنند ،دو
قطبی بودن کشور است.
روحانی تاکید کرد :در سطح کشور هر
چه وحدت ،اتحاد و همبستگی و یکپارچگی
باشد کارها بهتر پیش می رود.
رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه در
ایران دو قطبی بودن وجود ندارد ،خاطر
نشان کرد :کشوری که ولی امر و والیت فقیه
دارد و جایگاهی که والیت فقیه در شرع و
قانون اساسی ما دارد اگر قوا مشکلی داشته
باشند او حالل مشکل است و خود قوا در
کناریکدیگرهستند.رئیسجمهوریگفت:
تالش من در دولت یازدهم همواره این بوده
که با دو قوه اگر هم مورد ،نکته و گله ای
بوده با خود آنها مطرح شود و کمتر در سطح
رسانه ها مطرح شود ما در کنار هم کار و
تالش کردیم و االن هم همینطور است.
روحانی تاکید کرد که مسئوالن
جمهوری اسالمی ایران و قوای سه گانه خود
را تحت نظر و فرمان رهبر معظم انقالب می
بینند و همه آنها یک هدف واحد را دنبال
می کنند و آن پیشرفت و ارتقای اخالق و
معنویتدر کشور است.
وی افزود :نباید جایزه بدهیم به آدم

هایی که به ملت ما توطئه می کنند با تکرار
حرف آنها در رسانه های داخلی .روحانی
گفت :رسانه های خارجی کارشان این است
که یک کلمه از این و آن پیدا کنند اینها
را روبروی هم قرار دهند و بگویند این یکی
مقصودش این بوده و آن یکی مقصودش آن
بوده است.
وظیفه می دانیم که نیروهای
مسلح ما قوی باشند
رئیس جمهوری همچنین گفت :هیچ
دولتیبهاندازهدولتیازدهمبرایتقویتتوان
دفاعی نیروهای مسلح کار نکرده است که اگر
الزم شود من این آمار و ارقام را در مقایسه
با دولت های گذشته اعالم خواهم کرد .وی
گفت :ما شعار نمیدهیم و وظیفه میدانیم
کهنیروهایمسلحماقویباشند.روحانیبیان
کرد :ما به آینده کشور ودنیا و منطقه بدبین
نیستیم اما ساده لوح هم نیستیم که بگوییم
کسی با ما کار ندارد و لذا باید آماده و توانمند
باشیم .وی گفت :اگر صلح می خواهیم باید
قوی باشیم و اگر ضعیف باشیم یعنی اینکه
جنگ می خواهیم و قوی که باشیم یعنی
صلح می خواهیم ،اما الزم نیست هر روز
بیاییمشعاردهیموحرفهاییبزنیمکهتاثیر
مثبتی ندارد .وی گفت :اگر ما نیروی مسلح
قویداریمدیگرانمیفهمندوضرورتیندارد
اینقدربگوییموتکرارکنیم.
صلح در سایه اقتدار معنا پیدا می کند
رئیس جمهوری با بیان اینکه ما اهل
شعار نیستیم اما باور داریم صلح در سایه
اقتدار معنا دارد ،گفت :باید شعارها را کم
کنیم بویژه امسال که سال شعار نیست بلکه
سال اقدام و عمل است و همیشه باید سال
اقدام و عمل باشد.
روحانی افزود :اقتصاد مقاومتی یعنی
اقتصاد قوی یعنی اقتصادی که اگر کسی
بخواهد تکانش دهد از جایش تکان نخورد
و با یک فشار همه چیزش را از دست نمی
دهد و ما باید اقتصادمان را توانمند کنیم.
تولید داخلی ،پایه اصلی
اقتصادتوانمند
وی با بیان اینکه پایه اصلی یک اقتصاد
توانمند ،تولید داخلی آن است اظهار کرد:
تولید داخلی را باید تقویت کنیم البته باید
با دنیا هم رابطه داشته باشیم و از امکانات
جهانی هم استفاده کنیم .رئیسدولت تدبیر
و امید گفت :یک فعالیت علمی یا فناورانه
را اگر بخواهیم از صفر شروع کنیم می
توانیم اما ممکن است  20سال یا  30سال
طول بکشد تا به ثمر برسد .وی افزود :اما
اگر فناوری را از یک کشوری بگیریم و به
ترتیب ادامهدهیم و تکمیل کنیم و بعد روی
پای خودمان بایستیم  30سال جلو خواهیم
افتاد .روحانی با بیان اینکه اکنون در صنایع
مختلف پیشرفت های خوبی کردیم گفت:
اینکه می خواستیم از ابتدا شروع کنیم هیچ
جای دنیا این کار را نمی کنند .وی اظهار
کرد :غربی ها در دورانی از ما یعنی دنیای
اسالم استفاده کردند چرا که دنیای اسالم
در تمدن ،علم و دانش ،کتابها و تحقیقات
پیشرفت بزرگی کرده بود .وی گفت :اکنون
ما باید علم و فناوری آنها را پایه قرار بدهیم و
به جلو حرکت کنیم و البته غرب که همیشه
پیشتاز علم و فناوری نخواهد ماند؛ دنیا
همواره باال و پایین می شود و یک روز آنها
و یک روز ما ،اینطور نیست که یک ملت تا
ابد پیشتاز مساله ای باشد .رئیس جمهوری

اضافه کرد :یک زمانی اینطور بوده که ایران
و رم پیشتاز بوده اند و یک زمان دیگران
خواهند بود و همواره در حال تغییر است،
از این رو در این شرایط باید زمینه را هم در
سطح استانی و هم ملی برای یک حرکت
آمادهکنیم.
نباید بدعتی در کشور به وجود آید
رئیس جمهوری روز گذشته درپایان
سفردوروزه خود به کرماندرنشست خبری
گفت :گزارش بلوکه کردن اموال ایران
منتشر می شود تا مردم بدانند چه اقداماتی
شده و چه اقداماتی باید انجام می شد و در
نهایت آن را برای قوه قضائیه می فرستیم تا
مورد رسیدگی قرار گیرد.
حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی در پاسخ به سئوالی درباره مصادره
دو میلیارد دالر از دارایی های ملت ایران
گفت :هیاتی را مامور کرده ایمدر این زمینه
بررسی کرده و اکنون این گزارش آماده شده
است .وی اظهار کرد :این اقدام ،کار غلط و
خالفی از سوی آمریکا بوده که موارد مربوط
را به دادگاه بین المللی الهه مطرح می
کنیم .رئیس جمهوری تصریح کرد :تمام
اقدامات آمریکا رادر بلوکه کردن اموال ایران
نامشروع می دانیم .وی گفت :ذخایر ارزی
کشور در اختیار بانک مرکزی است و برای
اینکه بخواهد از این منابع استفاده کند آن را
در بانک های جهانی قرار می دهد .روحانی
افزود :بانک مرکزی در ایران استقالل دارد
و دولت نمی تواند به ذخایر آن دست بزند
زیرا آن ذخایر مربوط به ملت ایران است .وی
اظهار کرد :دولت ها و بانک های مرکزی
دارای استقالل هستند و این به معنای آن
است که دادگاه یک کشور نمی تواند دولت
یا بانک کشوری دیگری را متهم و درباره
اموال آنها تصمیمی اتخاذ کند .وی گفت:
آمریکایی ها در سال  1375تصمیماتی را
نسبت به مسئولیت دولت ها اتخاذ کردند
و بر مبنای ادعای آن در مساله تروریزم
مسائلی را طرح کردند که می توانددردادگاه
آمریکادربارهداراییدولت و بانک های ایران
مصوباتیداشته باشد .رئیس جمهوری ادامه
داد :از همان زمان هشدارهایی به بانک
مرکزی داده شده بود که اموال و اوراق
دولتی را در بانک های آمریکا قرار ندهند.
وی گفت :زمانی که در برخی از مسائل
لبنان ،ایران را متهم می کردند باید پول و
اوراق ما ازدسترس آنهادور می شد .روحانی
افزود :متاسفانه در فرصتی که دولت و بانک
مرکزی ما در سال های  86تا  87داشته
است ،اقدام الزم انجام نشده و احتیاط الزم
بود که بانک مرکزی این اوراق را از بانک ها
خارج کند و مقداری از این اوراق آن زمان
فروخته شده و بخشی زیادی باقی مانده
است .وی خاطرنشان کرد :وقتیدر سال 87
دادگاه استیناف رای به مسدود شدن این
دارایی ها میدهد این پول توسط آمریکایی
ها با حکم دیوان ،مصادره می شود.
وی درباره موضوعات مربوط به مینو
خالقی (منتخب مردم اصفهان) بیان کرد:
درباره برخی موارد که در اختیار من نبوده،
دولت نظر خود را مطرح کره است و در
سخنرانی عمومی نیز اعالم کرده ام که روند
قانونی بایددنبال شود و هنوز ناامید نیستیم
و وزارت کشوردر این زمینه کار خود را انجام
میدهد .رئیس جمهوری گفت :نباید اجازه
دهیم بدعتی در این زمینه در جامعه ایجاد
شود زیرا مردم ما امید به آینده دارند و اگر
قانون قرار باشد نقض شود ،امید مردم از بین
می رود.
وی همچنین افزود :از ابتدای فعالیت
بنای ما این نبوده که هرکسدردولت قبلی
کار می کرده در دولت ما کار نکند و برای
ما مهم این بود که برنامه دولت را به عنوان
برنامه خود بداند .رئیس جمهوری گفت:
اگر کسی بخواهد برنامه دولت را اجرا نکند
تخلف است چون مردم به دولت رای دادند
و همه باید با آرای مردم هماهنگ باشند،
بحثدولت فقط مطرح نیست هماهنگی با
نظر مردم مهم است و این امر در استانها
مورد تاکید ماست.

اخبار

درمجلس جدید ُحرها بیشتر شدهاند

نماینده مردم تهراندر مجلس شورای اسالمی گفت:در موضوع خانم خالقی به هیئت
حل اختالف قوا هم امیدوار نیستم اما احتمال اینکه به نفع خالقی هم رایدهند وجوددارد.
به گزارش ایسنا ،علی مطهریدر جمعدانشجویاندانشگاه هنر اصفهان طی سخنانی به
بحث مینو خالقی اشاره کرد و اظهارداشت :ما در خصوص این منتخب مردم اصفهان نامهای
به آقای جنتی و سپس به آقای رئیسجمهور ارسال کردیم.در اینجا قانون انتخابات روشن
بوده و ابهامی ندارد و در ماده  73آن به صراحت همه چیز اعالم شده است و آمده که بعد از
اعالم سالمت انتخابات حوزه ،شورای نگهبان اعتبارنامههای افراد را امضا و به مجلس ارسال
کند .وی افزود :در این موضوع شورای نگهبان انتخابات اصفهان را تأیید کرد ولی انتخاب این
فرد را باطل اعالم کرده است .چنین چیزی با عقل جور در نمیآید .چطور میشود شورای
نگهبان این فرد را تأیید کند و نظر قطعی و نهایی را بدهد امادوباره چنین مباحثی را مطرح
کند؟ نماینده مردم تهران افزود:در آییننام هداخلی مجلس آمده است که اگر مدارکی بعد
از انتخاب نماینده پیدا شد ،باید مجلس تعیین کند که اعتبارنام ه آن فرد مورد تأیید است یا
خیر .موضوع در مورد خانم خالقی روشن است و شورای نگهبان هم میداند که اشتباه کرده
است و کامال مطمئن است که اعتبارنامه خالقی در مجلس رای میآورد اما آنها اشتباهی
که قبال مرتکب شدهاند را میخواهند حاال جبران کنند .اصال چنین چیزی وجود ندارد.
وی با اشاره به صدور رای از سوی هیئت حل اختالف قوا ادامه داد :آقای الریجانی
بحث خانم خالقی را به هیئت حل اختالف ارسال کردند و آنها باید نظر بدهند .در واقع
نظر آنها باید به رهبری اعالم شود و ایشان حکم نهایی را اعالم کنند .البته من به آن هیئت
حل اختالف هم امیدوار نیستم اما احتمال اینکه به نفع خالقی هم رایدهند وجوددارد.
وی در پاسخ به سواالت متعدد دانشجویان در خصوص مباحث سیاسی و اجتماعی
اظهار کرد :گاهی برداشت غلط از اصول وجود دارد و گاهی دوستان نادان بدجوری به
انقالب ضربه میزنند ودر واقع پیشبینیهای شهید مطهری نیزدر مورد این اختالفها
سالها پیش انجام گرفته و ایشان بارها بر خودداری از تعصبات بیمورد تأکید کردهاند.
مطهری با بیان اینکه اساسا هر کسی حرف نو و انتقادی دارد باید به او اجازه دهیم که
صحبت کند ،ادامه داد :ما نباید سخنرانیهای افراد را به هم بزنیم و رهبری هم صد در صد
با چنین نظری مخالفند .نماینده منتخب مردم تهران در مجلس دهم ،افزود :عدهای در
کشور حق اعتراض را قبول ندارند و این نگاه موجب ایجاد حوادث سال  88شد .اگر همان
روز اجازه تجمع و اجازه حضور افراد در صدا و سیما داده میشد ،قطعا اتفاقات سال 88
قابل حل بود .مطهری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مینو خالقی بازگشت و
اظهار کرد :اینکه میگویند هیئت حل اختالف ،خانم خالقی را رد کرده است یک سوال به
وجود میآورد که چرا علت این ابطال را نمیگویید؟ چرا نمیگویید به چه علت چنین رای
و نظری دادهاید؟ چرا هیچ دلیلی نمیآورید؟ این یک رویه اشتباه است .از کجا معلوم که
در هنگام نطق یک نماینده در مجلس ناگهان ایشان را از مجلس بیرون نکنند؟ اصال اگر
این طور باشد یک موقع رئیس مجلس را وسط نطقش پایین میکشند و او را از مجلس
اخراج میکنند .وی به بحث ستار بهشتی نیز اشاره کرد و گفت :وقتی یک جوانی مثل
ستار بهشتی زیر شکنجه میمیرد و وقتی میخواهیم اعتراض کنیم میگویند کتمان کن،
این غلط است .اینجا احتمال اینکه ظلم غلبه پیدا کند وجوددارد .مطهری با بیان اینکهدر
مجلس جدید ُحرهابیشتر شدهاند ،خاطرنشان کرد :رئیسکمیسیون اصل 90باید یک فرد
حقوقدان یا قاضی باشد تا بتواند با دقت و با علم در مباحث ورود کند.
ویدر خصوص حجاب نیز خاطرنشان کرد :از نظر اسالم تجسس ممنوع است و اینکه
جدیداًبحث مأموران مخفی پیش کشیده شده این مأموران فقط به حجاب کار ندارند .اصل
قضیه این است که آنها قرار است خفتگیری ها ،زورگیریها و دزدیها را خارج از ساعت
اداری اعالم کنند که بدحجابی هم یکی از زیرمجموعههای این طرح است.
عضوهیاترئیسهمجلس؛

ورود موبایل به صحن مجلس ممنوع شود

یک عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به مباحثی کهدر مورد بیتوجهی
نمایندگان به موضوعات مطرح شدهدر صحن علنی مجلس عنوان میشود ،پیشنهاداتی را
برای رفع این مشکل ارائه داد.
عبدالرضا مصریدر گفتوگو با ایسنا گفت :تا وقتی که کسیدر صحن علنی قرار نگیرد
متوجه این نیست که آیا نماینده متوجه اتفاقاتی که در صحن میگذرد است یا نه و این
تجربه به هیچ عنوان قابل انتقال نیست .اگر کسی به تصویر نگاه کند فکر میکند که نماینده
حواسش به صحن نیست .ولی در همان لحظه اگر از هر نمایندهای حتی کسی که فکر
میکنید اص ً
ال حواسش نیست سوال کنید ،جزء به جزء بحثی را کهدارد اتفاق میافتد برای
شما توضیح میدهد؛ یعنی نماینده یاد گرفته که حواسش بهدستور باشد ولو اینکه به نظر
میآید کاردیگری همدارد انجام میدهد البته چند اشکالدر جلسات علنی وجوددارد که
اگر آن را اصالح نکنیم حداقل این تصور میرود که دقت نیست.
او ادامه داد :اشکال اول وجود موبایل است ،یعنی نماینده وقتی برای امر مهمی به نام
قانونگذاری وارد صحن علنی مجلس میشود اینکه هر لحظه هر کس تلفن زد مشغول
گفتوگو با او شود و حواسش هم به صحن باشد که چهدارد میگذرد طبیعتاً به نظر میآید
در این دو کار با هم موفق نیست چون هر دو شنیداری است؛ یعنی هم حرفهایی که در
صحن گفته میشود و هم تلفن را باید بشنود ،به نظر من اگر مجلس بخواهد تمام توجه به
قانونگذاری باشد که شرعاً ،قانوناً ،عرفاًو اخالقاً موظفیم آن ساعتی را کهدر صحن هستیم
به وظیفه قانونگذاریمان به خوبی عمل کنیم .این نماینده مجلس اضافه کرد :نکتهدوم
این است که هرگونه وسیله نوشتاری ممنوع شود؛ آنچه که به اطالعات نیاز داریم روی
مانیتورها موجود است و نماینده مشغول کاردیگری نشود .سومین اشکالی کهدر مجلس
ما وجود دارد گستردگی صحن مجلس به نسبت جمعیت است .همین جمعیت وقتی در
ساختمانمشروطهمینشینیمنمایندگانخیلیمنظمترازاینمجلسمیشوندچونخود
کنار هم بودن صندلیها نظم میدهد و محدودیت ایجاد میکند.
مصری تاکید کرد :من فکر میکنم در این چند عامل باید اصالحاتی صورت بگیرد
تا بتوانیم حواس نمایندگان را به صورت کام ً
ال جمع داشته باشیم .بعضی از این عوامل
ساده است؛ مث ً
ال تصمیم بگیریمدیگردر صحن موبایل نداشته باشیم .اگر این مسأله اعالم
عمومی شود که همه مخاطبین و موکالن نمایندگان بدانند نمایندهای کهدر صحن علنی
مجلس وارد میشود موبایل در اختیارش نیست ،انتظار جوابگو بودن هم ندارند .در همین
مجلس چند کیوسک تلفن بود که نمایندگان بعد از اینکه صحن تمام میشد از آنها استفاده
میکردند .زمانی موبایل نبود؛ ما میگوییم خوش به حال نمایندگانی که در آن زمان نماینده
بودند .اگر موبایل را حذف کنیم فکر میکنم 60،70درصد مشکالت حل میشود.
مسنترینمنتخبمجلسدهم:

مشکلخالقیحلشود
جوانترین فرد هیأت رئیسه سنی است

مسنترین منتخب مردم تهران در مجلس دهم ،ضمن تشریح روند تشکیل هیأت
رئیسه سنی مجلس ،بیان کرد :رقابت برای کرسی ریاست قطعاً بین عارف و الریجانی
خواهد بود امادر حال حاضر نمیتوان پیشبینیدقیقیداشت.
عبدالرضا هاشمزائی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به روند ترکیب هیأت رئیسه سنی
مجلس،اظهار کرد :بر اساس آنچهدر آییننامه مجلس پیشبینی شده مسنترین منتخب
به عنوان رئیس سنی انتخاب میشود و نفر بعدی به لحاظ سن به عنوان نایب رئیس سنی
و جوانترین فرد هم به عنوان منشی هیأت رئیسه سنی انتخاب میشود .وی افزود :تا
آنجایی که اطالع دارم جوانترین فرد در حال حاضر فاطمه حسینی منتخب تهران است
اما اگر مشکل اعتبارنامه مینو خالقی حل شود وی جوانترین فرد محسوب میشود؛ زیرا
ایندو نفر چهل روز با یکدیگر اختالف سنیدارند .منتخب مردم تهراندر مجلس تصریح
کرد :بنابراین رئیس سنی رسمیت جلسه را برای افتتاحیه اعالم و سخنرانان را به جایگاه
دعوت میکند و پس از انجام تشریفات افتتاحیه تنفس اعالم میشود و در جلسه بعدی
مجلس نیز هیأت رئیسه موقت که ترکیب آن همانند هیأت رئیسه دائم است انتخاب
میشود .هاشمزائی در بخش دیگری از این گفتوگو به ارزیابی خود از کاندیداتوری عارف
و الریجانی برای کرسی ریاست مجلس ،اظهار کرد :در حال حاضر آنچه در اذهان مطرح
است کاندیداتوری این دو نفر میباشد و این مسأله شوخی ندارد و این دو نفر قطعاً رقیب
هم هستند .وی تأکید کرد :بنابراین برای انتخاب رئیس مجلس قطعاًرقابتی میان الریجانی
و عارف وجود دارد اما اینکه بتوان به طور دقیق پیشبینی کرد که کدام یک از این دو نف
ربه عنوان رئیس انتخاب می شوند احتمال میدهم تا  7یا  8روز آینده بتوان حدس زد که
شانس با کدام یک است .هاشمزائی همچنین با بیان اینکه مجلس آینده سه فراکسیون
خواهدداشت ،اظهار کرد :اصالحطلبان ،اعتدالیون و طرفداراندولت قاعدتاً یک فراکسیون
هستند ،اصولگراها هم فراکسیوندیگر .گرچهدر موضعگیریهایشان اصولگرایاندو طیف
میباشند اما بعید است کهدو فراکسیون تشکیلدهند.
سخنگویکاخسفید:

مخالفانتوافقهستهایاشتباهمیکردند

سخنگوی کاخ سفید گفت :منتقدان توافق هستهای میگویند که ایراندر نتیجه رفع
تحریمها صدها میلیارددالردریافت میکند اما این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش ایسنا ،جاش ارنست ،سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری در کاخ
سفید با اشاره به توافق هستهای ایران و گروه  5+1گفت :ما اکنون با این توافق قادر خواهیم
بودبر فعالیتهایهستهایایراننظارتداشتهباشیم.مخالفان ماو مخالفانتوافقهستهای
میگفتند که ایران به تعهداتش عمل نخواهد کرد ،آنها اشتباه میکردند .مخالفان همچنین
میگفتند که هیچ راهی برای راستی آزمایی پایبندی ایران به توافق وجود ندارد .آنها در
این مورد هم اشتباه میکردند .وی ادامه داد :اکنون بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی
دسترسی الزم برای راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران طبق توافق هستهای رادارند.
ارنست همچنین گفت :مخالفان ما عالوه بر این میگفتند که این توافق سبب میشود
صدها میلیارد دالر به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد ،این هم اتفاق نیفتاد و ما شاهد
این هستیم که مقامات ایرانی میگویند آنچه انتظار داشتهاند را از رفع تحریمها دریافت
نکردهاند؛ بنابراین انتقادات از توافق هستهای اشتباه بود و ثابت شد که تالشهای ما برای
دفاع از توافق تا چه حد مبتنی بر حقیقت بوده است.
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قائم مقام وزیر کشاورزی خبرداد:



طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

4,583,000

یکگرمطالی18

1,058,000

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

10,360,000

سکهامامی

10,370,000

نیمسکه

5,320,000

عسکه
رب 

2,880,000

سکه یک گرمی

1,940,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

 206تیپ 5

37,000,000

دنا با موتور EF7

43,000,000

پژو GLX 405

28,000,000

پژو SLX 405

31,000,000

پژو پارس ELXسال

33,000,000

پژو پارس سال

35,400,000

تندر E2 90

36,000,000

رانا LX

32,800,000

رانا TU5

33,300,000

سمند LXسال

30,300,000

سمندEF7

30,300,000

سورن ELX

35,800,000

نام خودرو

قیمتنمایندگی

زوتی 300 z

57,000,000

سایپا کاراEX151

17,420,000

سایپا111

20,600,000

سایپا SE 132

20,100,000

سایپا SE 141

18,000,000

سایپا131

19,000,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

315 MVM

39,500,000

 550 MVMدنده ای

46,000,000

تیگوX33

53,000,000

وزارت کشاورزی اعالم کرد

ایران هفتمین تولیدکننده عسل در دنیا
رئیس کارگروه زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی گفت :میانگین تولید عسل از هر کندو
حدود  10کیلو و  800گرم است و ساالنه  77هزار تن عسل در کشور تولید میشود.
به گزارش خبرنگار ایسنا در لرستان ،محمد میرزایی ،در کارگروه آموزشی تولید ژل
رویال ،گرده گل و پرورش زنبورعسل ،بیان کرد :در سطح کشور حدود  74هزار نفر به
صنعتزنبورداریمشغولهستند.
وی با اشاره به وجود شش میلیون و  690هزار کندوی زنبور عسلدر کشور افزود :از این
تعداد کندو حدود  77هزار تن عسل در سال تولید میشود.
میرزایی اظهار کرد :میانگین تولید عسل هر کندو در کشور حدود  10کیلو و  800گرم
است و ایران در رتبهبندی جهانی رده هفتم تولید را به خود اختصاص داده است.
این مسئول با بیان اینکهدر کلونی زنبورعسل ،ایران رتبه چهارم رادارد ،گفت :همچنین
در استان لرستان  1700نفر به پرورش زنبورعسل مشغول هستند که با  167هزار کلونی
حدود  1300تن عسلدر سال تولید میکنند.
وی میزان تولید عسل رادر استان به طور میانگین برای هر کندو حدود هشت کیلوگرم
اعالم و اضافه کرد :لرستان رتبه دوازدهم را در سطح کشور از نظر میزان تولید عسل به
خود اختصاص داده است.
میرزایی هدف برگزاری این دوره را خروج از تولید تک محصولی زنبورعسل دانست و
گفت :استفاده از توان ژنتیکی زنبورعسل و بهرهگیری مناسب و باال از طبیعت با ارائه یک
مدیریت توانمند ودانشبنیان از اهداف ماست.

جریمه تعرفهای برای صنایع روغنی متخلف

سال گذشته علیرغم تعهد صنایع روغن نباتی برای حمایت از
کشاورزان ،دانه های روغنی تولید داخل در مقطعی از کشاورزان
خریداری نشد که البته پس از دخالت وزارت کشاورزی قائله ختم به
خیر شد و برای امسال نیز قائم مقام وزیر کشاورزی در امور بازرگانی،
از افزایش تعرفه واردات روغن خام برای صنایعی که محصول تولید
داخل را از کشاورزان نخرند ،خبر داده است.
به گزارش ایسنا ،تنظیم بازار روغن نباتی در سال گذشته که به
صنایع واگذار شده بود خاطرات خوشی در بر نداشت ،چرا که علی
رغم تعهد صنایع روغن نباتی به وزارت جهاد کشاورزیدرباره حمایت
از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی ،این صنایع بودند که نیمه های
سال گذشته به بهانه اینکه سازمان حمایت به آن ها اجازه افزایش
قیمت محصولشان را نیدهد ،دولت را تهدید کردند که دیگر دانه
روغنی تولیدداخل را خریداری نیکنند که البته وزیر جهاد کشاورزی
از خجالت آن ها درآمد و برایشان خط و نشان کشید!
داستان از اینجا شروع شد که محمد قبله -دبیر سابق انجمن روغن
نباتی -اعالم کرد :با وجود صدور مجوز افزایش قیمت پنج درصدی
روغن نباتی از سوی ستاد تنظیم بازار ،کارخانههای روغن مورد تهدید
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفتهاند ،از
سویدیگر وعدههای وزارت جهاد کشاورزی نیز تا کنون اجرایی نشده
است لذادیگردانه روغنیداخلی را نمیخریم.
اما دقیقا فردای این تهدید محمود حجتی در سومین گردهمایی
سراسری مدیران وزارت جهاد کشاورزی گفت که عده ای میخواهند
ن کنند و نسبت به نخریدن
روغن را که در همه دنیا ارزان شده ،گرا 
دانههای روغنی تهدید هم میکنند که خطاب به آنها تصریح کرد
"بیخود کردید که دانه روغنی از کشاورز نمیخرید؛ کشور بیصاحب
نیستکهتهدیدمیکنید".
به گفته وزیر کشاورزی ،در سال  1393چهار میلیارد دالر واردات
روغن خام صورت گرفته است که به همین میزان سرمایه های بین
نسلی از جمله نفت را فروخته ایم و دانه روغنی وارد کرده ایم .از

سوی دیگر تهدید یکنند که از امروز سویا نیخریم ،بیخود کردید که
نمیخرید .در همه دنیا قیمت روغن کاهش یافته است و چون در
داخل افزایش نیافته تهدید میکنند؛ مگر کشور صاحب ندارد.
این خط و نشان حجتی برای روغنی ها جواب داد ،چرا که دو هفته
بعد از این سخنرانی وزیر ،علی اکبر مهر فرد  -قائم مقام وزیر جهاد
کشاوزی در امور بازرگانی  -اعالم کرد که بازار روغن نباتی در سال
گذشته به انجمن واردکنندگان روغن نباتی واگذار شده بود ،اما آنها
در شش ماهه اول پس از قرارداد همکاری مشترکشان به تعهداتشان

عمل کرد و در شش ماهه دوم تعهدات خود را فراموش کردند.
وی افزود :با توجه به عدم پایبندی انجمن صنفی روغن نباتی
در زمینههای مختلف از جمله پرداخت مناسب و به موقع بهای
محصوالت کشاورزان در حال حاضر با تامین اعتبار مورد نیاز تنظیم
بازار و خرید محصوالتدانههای روغن برعهده وزارت کشاورزی است
و بر این اساس هر کارخانه روغن کشی یا روغن نباتیدانههای روغنی
کشاورزان رادر کنار شرکت بازرگانیدولتی بخرد به ازای هر کیلوگرم
دانه روغنی خریداری شده از کشاورزان تسهیالت برای واردات

سرنوشت مبهم وام  10میلیونی ازدواج

مصوبه وام  10میلیونی ازدواج با وجود تمامی ادله و
مخالفتهایی که شبکه بانکی برای غیرعملیاتی بودن آن
مطرح کرد ،بزودی در قالب قانون بودجه  1395ابالغ خواهد
شد .اما مشخص نیست که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار،
چه تدبیری برای اجرایی شدن قانونی که یکباره به رشد
سه برابری منابع نیاز دارد ،می اندیشد و چه زمانی آن را در
پیشخوان بانکها قرار خواهدداد.
به گزارش ایسنا ،در حالی بانک مرکزی عنوان می کند که
در اواخر سال گذشته بررسی های الزم برای افزایش سقف وام
ازدواج از سه به پنج میلیون تومان را نهایی کرده و قرار بوده

تا در شورای پول و اعتبار آن را مطرح و مصوب کند که در
همین میان ،نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا این وام را
از سه به  10میلیون تومان افزایش دهند .مصوبه ای که با اما
و اگر و بعضا مخالفت هایی از سوی شبکه بانکی همراه شد.
کمبود منابع الزم در قالب قرض الحسنه برای تامین
نقدینگی الزم اعطای وام  10میلیونی و حتی سه میلیون
تومانی موجود ،دلیل بانکها برای غیر عملیاتی بودن آن است.
در عین حال که عنوان می شود با توجه به نبود منابع اگر قرار
باشد که به یکباره رقم وام تا بیش از  300درصد افزایش یابد،
آنگاه باید میزان پرداختی را به یک سوم کاهش داد که خود

عاملی برای ایجاد رانت و بی عدالتی بین متقاضیان خواهد
شد.
با این حال با توجه به اینکه نمایندگان مجلسدالیل بانکها
و بانک مرکزی را نپذیرفته و حتی شورای نگهبان نیزدر قالب
بودجه این موضوع را تایید کرد،اکنون باید منتظر ابالغ آن از
سویدولت به بانک مرکزی و سیاستهای این بانک بود .ایندر
حالی است که اظهارات متفاوتیدرباره سرانجام اجرایی شدن
این وام مطرح است.
آخرین پیگیری ها از مدیران ارشد بانکی حاکی از آن است
که با وجود تمام مخالفتی که با رشد سه برابری وام ازدواج
دارند؛ اما به هر حال وقتی این موضوع در قالب قانون بودجه
درآمده ،الزم االجراست .در عین حال عنوان می شود که باید
مجموعه کارشناسان و مدیران بانکی و بانک مرکزی گرد هم
آمده و چاره ای بیندیشند که راهکاری برای افزایش منابع
ایجاد شود و یا اینکه چاره ای جز کاهش تعداد پرداخت ها
با توجه به منابع موجود نیست که خود عامل طوالنی شدن
صف هایی است که در حال حاضر تا حدود  450هزار زوج
کاهش یافته است.
در حالی فعال سرنوشت مشخصی برای وام  10میلیونی
ازدواج وجود ندارد که حتی در بین برخی مدیران هم امیدی
برای اجرای مصوبه وام  10میلیون تومانی با وجود الزام آن
نیست ،به طوری که اخیرا یکی از مدیران دفتر برنامهریزی
ازدواج وزارت ورزش و جوانان پرداخت این وام را بعید دانسته
و عنوان کرده که وزارت ورزش و جوانان هیچ مخالفتی با
پرداخت این وامها به جوانان در آستانه ازدواج ندارد ،ولی بعید
به نظر میرسد با این شرایط مالی بانکها بتواننددر پرداخت
وام 10میلیونی مساعدت کنند.

زمینخواری در پوشش کاشت درخت!

نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال گفت :زمینخواران
به بهانه کاشت درخت در حال شکافتن کوههای لواسان و ساخت و ساز در این منطقه
هستند.
حسین معصوم در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :وضعیت منطقه لواسان از حد یکی دو
پرونده خارج شده و متخلفان به شکل گسترده به جان کوههای لواسان افتادهاند .طی
بازدیدی که از این منطقه داشتیم متوجه شدیم زمینخواران ابتدا با کاشتن درخت آثار
تصرف ایجاد میکنند ،بعد با اقداماتی پیچیده سند میگیرند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال با بیان اینکه متصرفان
به مناطق خوش آب و هوای کشور رخنه کردهاند ،گفت :نقاط خوش آب و هوایی که
میتواند به نفع منافع ملی و گردشگری توسعه پیدا کند ،امروزه در حال حیف و میل
شدن است.
معصوم همچنین به گسترش پدیده شوم زمینخواری در استانهای شمالی اشاره و
خاطرنشان کرد :در گیالن ،مازندران و گلستان اراضی که میتواند به ارزش افزوده تبدیل
شود و در حوزه گردشگری اشتغال ایجاد کند بسیار راحت به تصرف سودجویان درآمده
است .به طوری که اگر ارگانهای دولتی بخواهند طرحهای توسعه خود را در روستاها
پیاده کنند ،در ابتدای راه با مشکل زمین مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه باید در حوزه زمینخواری از جرمزدایی به سوی جرمانگاری برویم،
افزود :متخلفان باید هزینه تخلف را بپردازند؛ در حالی که هماکنون به دلیل تجهیز نبودن
ما به ابزارهای حقوقی و قانونی ،برخورد قاطعی با این افراد صورت نمیگیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :وقتی به روستاها سر میزنیم میبینیم اغلب
روستاییان از اقدامات رضایت ندارند و میگویند ما که ساکن اینجا هستیم اگر بخواهیم
محیطی برای اسکان فرزندانمان بسازیم با مانع مواجه میشویم اما افراد دیگر به اینجا
میآیند ،خیلی راحت اقدام به ساخت و ساز میکنند و برخوردی هم با آنها نمیشود.
معصوم با اشاره به صدور مجوز غیرقانونی ساخت توسط  9مرجعدر شمال کشور گفت:
در داخل محدوده شهرها بر اساس طرحهای جامع ،شهرداریها موظف به صدور پروانه
هستند که البته آن هم بر اساس طرحهایی که به تصویب میرسد .در خارج از محدوده
شهرها نیز که مربوط به طرحهای هادی است بخشداریها میتوانند بر اساس طرحهای
مصوب هادی اقدام به صدور مجوز ساخت کنند .لذا هرگونه مجوز از سوی هر دستگاه
دیگری از جمله سازمان همیاری شهرداریها غیرقانونی است.
وی اظهار کرد :جدا از مراجعی که به شکل غیرقانونی اقدام به صدور مجوز میکنند،
ساخت و سازهای بدون مجوز بسیار زیاد است .در حال حاضر بنگاههای معامالت ملکی
بزرگترین نقطه آسیب زمینخواری هستند .بنگاهها افراد را به معاملهدعوت میکنند و
میگویند زمین را بخر ما برایت مجوز ساخت میگیریم.

مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرد :

تنگنای اعتباری معضل سیستم بانکی کشور
شبکه بانکی کشور در سالهای اخیر به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد با افزایش رشد
مطالبات معوق مواجه شده و در حال حاضر با تنگنای اعتباری دست و پنجه نرم می کند،
بنابر این به گفته مدیرعامل بانک مسکن ،بهترین روش برای حل این مشکل رسوبزدایی
از سیستم بانکی است.
به گزارش ایسنا ،محمد هاشم بتشکن در آستانه برگزاری بیست و ششمین همایش
سیاست های پولی و ارزی ،افزود :اقتصاد ایران در سالهای تحریم آسیبهای بسیاری را
متحمل شد و با جهش سه برابری نرخ ارز در سالهای گذشته تورم افسار گسیخته 40
درصدی را تجربه کرد.
وی تصریح کرد :این تورم به همراه رکود اقتصادی بیسابقه منجر به ورشکستگی بسیاری
از صنایع تولیدی و رشد اقتصادی منفیدر کشور شده است.
بتشکن خاطرنشان کرد :تمام این عوامل اقتصاد ایران را در شرایط غیرعادی قرارداد و در
این وضعیت دیگر ابزار عادی و متعارف جوابگوی اقتصاد ایران نبودند.
وی با اشاره به شیوع بیماری هلندی در سالهای قبل ،گفت :در این شرایط نقدینگی
کشور به بخش مسکن ب ه عنوان یک کاالی سرمایهای سرازیر شد ودر شرایط فعلی با رکود
بخش مسکن میزان قابلتوجهی از منابع بانکی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این
بخش قفلشده است.
مدیرعامل بانک مسکن ادامهداد :از طرفدیگر نیز عمدهای ازداراییهای بانکها بهصورت
بدهیدولت به شبکه بانکی و مطالبات معوق قفلشده بنابراین برای تقویت سیستم بانکی
باید این بدهیها از ترازنامه بانکها خارج شود تا این مؤسسات مالی بتوانند به شرایط عادی
بازگردند.
بتشکن با اشاره به بحران مالی  2008میالدی در آمریکا ،گفت :اثرات زیانبار این بحران
تا کشورهای جنوب شرقی آسیا و ژاپن گسترش یافت و مهمترین شاخص آن نیز افزایش
قابلتوجه حجم مطالبات معوق بانکهادر این کشورها بود.
بتشکن عنوان کرد :این کشورها برای حل این معضل ب ه جای افزایش سرمایه سیستم
بانکی ،بانکها را رسوبزدایی کردند و این امر به معنای این بود که معوقات بانکی که
داراییهای سمی بهحساب میآیند را از بانکها خریداری و شبکه بانکی را از شر این مطالبات
خالص کردند  .بنا بر اعالم روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی وی افزود :در این کشورها
شرکتهای مدیریت دارایی عمومی بهمنظور خریداری مطالبات معوق بانکها ایجاد و در
ازای این مطالبات به سیستم بانکی پول نقد پرداخت شد و از این طریق بانکها رسوبزدایی
و به شرایط عادی خود بازگشتند .مدیرعامل بانک مسکن بهترین راهکار برای تقویت شبکه
بانکی در کشور بهرهبرداری از این تجربه عنوان کرد و گفت :ایجاد شرکتهای مدیریت
دارایی عمومیدر کشور برای رسوبزدایی از شبکه بانکی را میتوان بهعنوان یکی از روشها
بهمنظور تقویت بانکهای کشور دانست .وی در پایان گفت :بخشی از منابع این طرح می
تواند با موافقت مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی تأمین شود زیرا دولت بهمنظور
تحرک اقتصادیدردرجه اول بایددرصدد حمایت و تقویت از شبکه بانکی حرکت کند.
پس از پنج سال؛

نفتكش های ایرانی ماه آینده
به بنادر اروپا باز میگردد
معصوم ،نقش وزارت کشور را در برخورد با پدیده زمینخواری موثر دانست و گفت:
اگر فرمانداریها ،بخشداریها و استانداریها به مبارزه با تخلفات وارد شوند ،زمینخواری
بسیار تخفیف پیدا میکند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در حفظ اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه در گذشته
بعضا پروژههای کالن زمینخواری توسط استانداران حمایت میشد ،گفت :پدیده
شاندیز یکی از این پروژههاست که مقامات مسوول وقت با حضورشان در این پروژه از
اقدامات غیرقانونی حمایت میکردند .تا زمانی که این رفتارهای نادرست را اصالح نکنیم
نمیتوانیم به حفظ حقوق عمومی امیدوار باشیم.
به گفتهی معصوم ،امروزه تخریب محیط زیست به عنوان جنایات بشری مورد توجه
است ولی ما این مسائل را بسیاردست پایین نگاه میکنیم .به همیندلیل تخلفات روز به
روز در حال گسترش است .البته رکود مسکن ،مقداری در کاهش تخلفات زمینخواری
موثر بوده ولی بیم آن میرود که با رفتن بخش مسکن به سمت رونق ،تخلفات افزایش
یابد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :صرفا با ساز و کار دولتی نمیتوان به مقابله
با تخلفات حوزه زمین پرداخت .نقش مردم بسیار میتواند موثر باشد .اگر مردم کمک
کنند ما نیز حمایت میکنیم .بدین ترتیب با هزینههای بسیار کم توفیقات زیادی حاصل
میشود .اما اگر فقط بر اساس گزارش و کارکرد دولتی بخواهیم کار را پیش ببریم یقینا با
این حجم تجاوز به عرصه محیط زیست نمیتوان به اصالح کارها امیدوار بود.

کارمزد کارت به کارت بانکی چقدر است؟

مشتریان بانکها برای دریافت خدمات کارت به کارت
در شبکه بانکی بین  500تا  3300تومان کارمزد پرداخت
میکنند .این نرخ از سال  1387تغییر نکرده است.
به گزارش ایسنا ،دریافت کارمزد از خدمات بانکی با وجود
اینکه در تمام کشورهای دنیا مرسوم بوده و شبکه بانکی
ارقام باالیی را از طریق خدمات بانکداری الکترونیکدریافت
کرده و جزوی از درآمد آن محسوب میشود ،اما در حوزه
بانکداری ایران چندان در درآمدهای بانکها موثر نیست و
به گفته مدیران بانک مرکزی  10درصد هزینه بانکها را
هم پوشش نمیدهد.
این در حالی است که ارقام دریافتی بابت کارمزد خدمات
بانکی نیز در حد قابل توجهی نبوده و حتی گاها نسبت
به افزایش آن و یا تغییر رویه در دریافت کارمزد طرحی
مطرح شده که با مخالفتهایی همراه بوده است .به عنوان
نمونه موضوع دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوانها که
در حدود یکسال کشمکشدر نهایت با مخالفت و پافشاری
اصناف این موضوع ملغی شد و تنها به جابهجایی دریافت
کارمزد از بانکی که وجوه از آن پرداخت می شود به بانکی
که منابع رادریافت میکند منتهی شد.
اما یکی از خدماتی که تا حد زیادی در بین مشتریان
بانکها از استقبال خوبی برخوردار بوده و کارایی نسبتا
باالیی دارد ،کارت به کارت کردن وجه در شبکه بانکی

دانههای روغنی یا روغن خامدریافت میکنند.
این وضعیت چندان طول نکشید و یک ماه بعد علیرضا مهاجر-
مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر کل دانه های روغنی وزارت جهاد
کشاورزی  -از بازگشت مجدد تنظیم بازار ورغن نباتی به بخش
خصوصی و صنایع به ایسنا خبر داد و اعالم کرد :انجمن صنفی روغن
نباتی مجددا متعهد شد تا بهای خرید محصول شرکت بازرگانی
دولتی را به کشاورزان پرداخت کند و از این پس نیز مابقی دانههای
روغنی را خریداری کرده و تا  72ساعت پول کشاورزان را پرداخت
کند و به همین جهت مجددا بازار روغن نباتی به این انجمن بازگشت.
قیمت کلزا نیز با  15درصد افزایش به  2530تومان در سال جاری
رسید و از سویی دیگر یارانههای بسیاری برای کشاورزان در نظر
گرفتیم که میتوان به یارانه  80درصدی برای خرید بذر و تسهیالت
در نظر گرفته شده برای مکانیزاسیون و غیره اشاره کرد.
اما به نظر یرسد وزارت جهاد کشاورزی امسال برنامه مطمئن تری
برای حمایت از تولید کنندگانداخلیدانه روغنی تنظیم کرده است،
چرا که واردات روغن خام را به خرید محصول تولیدی از کشاورزان گره
زده است .چرا که علی اکبر مهر فرد ،قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی
در امور بازرگانیدر این باره به خبرنگار ایسنا گفت :امسال وارداتدانه
های روغنی آزاد است و دو مکانیزم دارد یا اینکه متقاضیان و تولید
کنندگان روغن نباتی،دانه های روغنی تولیدداخل را خریداری یکنند
و روغن خام یادانه های روغنی را با تعرفه پایین وارد یکنند و یا اینکه
دانه های روغنی تولید داخل را از کشاورزان خریداری نیکنند و با
تعرفه باال واردات خود را انجام یدهند.
وی افزود :امسال پیش بینی یشود حدود  400هزار تن دانه های
روغنی در کشور تولید شود اما نیاز داخلی بسیار بیشتر از این میزان
است؛ بنابراین به واردات نیاز داریم و هم اکنون نیز که دانه روغنی
تولید داخل نداریم صنایع باید متعهد شوند که در هنگام فصل
برداشت محصول ،دانه روغنی را از کشاورزان خریداری یکنند تا
بتوانند روغن خام را با تعرفه پایین تری به کشور وارد کنند.

است که از سه طریق خودپردازها و درگاههای اینترنتی و
همچنین کارتخوان شعب بانکها انجام میشود  .میزان
کارمزددراین خدمات با توجه به منابع قابل جابهجایی بین
 500تا  3300تومان متفاوت است.
در حالی نرخ کارمزد کارت به کارت از سال  1387تاکنون
براساس بخشنامه بانک مرکزی تغییر نکرده که مشتریان
بانکها میتوانند از طریق خودپردازها ودرگاههای اینترنتی
تا سقف سه میلیون تومان وجوه را در شبانه روز جابهجا
کنند .در عین حال که در همین بازه زمانی از طریق کارت
خوانها که در شعب بانکها وجود دارد با احراز هویت تا
سقف 15میلیون تومان قابل جابهجایی است.
بنا بر بخشنامه بانک مرکزی در سال  ،1387مشتریان
بانکها برای کارت به کارت کردن وجه باید بر این اساس
کارمزد بپردازند :تا یک میلیون  500تومان ،یک تا دو
میلیون  700تومان ،دو تا سه میلیون  900تومان ،سه تا
چهار میلیون  1100تومان ،چهار تا پنج میلیون 1300
تومان ،پنج تا شش میلیون  1500تومان ،شش تا هفت
میلیون 1700تومان ،هفت تا هشت میلیون 1900تومان،
هشت تا  9میلیون  2100تومان 9 ،تا  10میلیون 2300
تومان 10 ،تا  11میلیون  2500تومان 11 ،تا  12میلیون
 2700تومان 12 ،تا  13میلیون  2900تومان 13 ،تا 14
میلیون  3100تومان و از  14تا  15میلیون  3300تومان.

مقام ارشد صنعت نفت گفت :ناوگان نفتكش های ایرانی خرداد ماه امسال تردد خود در
بنادر اروپایی را پس از پنج سال تحریم ،از سرخواهد گرفت.
به گزارش ایرنا به نقل از شركت ملی نفتكش ،نصرالله سردشتی مدیر بازرگانی شركت ملی
نفتكش ایراندر همایش بین المللی ال.پی.جی كهدر تهران برگزار شد ،گفت :شركت ملی
نفتكش با دارا بودن بزرگترین ناوگان حمل و نقل دریایی مواد نفتی جهان سعی كرد از یك
سال و نیم پیش و قبل از اجرای برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) ،خود را برای ورود دوباره
به بازارهای اروپا آماده كند .وی با بیان اینكه با موسسه های ردهبندی معتبر بینالمللی وارد
ی هایمان را نهایی كنیم ،افزود :عالوه براین،
گفتگو شدیم و توانستیم رده بندی و كالس كشت 
روند فعالیت خود را با كلوپهای بیمهای موسوم به پی اند آی ( ) P&Iمشخص كرده و
ی هایمان را نیز انجام دادهایم تا بتوانیم به بهترین شكل به
تعمیرات اساسی مورد نیاز كشت 
بازارهای اروپا بازگردیم .وی افزود :البته فعالیت نفتكش های ایران در بازارهای بینالمللیدر
دوران تحریم متوقف نشده بود و كشتیهای ما سفرهای خود را به مقاصد كره جنوبی  ،چین
و برخی كشورهای دیگر انجام میدادند.سردشتی با بیان اینكه تمامی نفت صادراتی ایران
دردوران تحریمها توسط ناوگان نفتكش ایران بدون هیچ مشكلی به مقاصد مورد نظر حمل
شده است ،گفت :این روند هم اكنون و با برداشته شدن تحریمها نیز ادامه دارد .وی با بیان
اینكه صادرات نفت ایران از زمان برداشته شدن تحریمها دو برابر شده و به روزانه دو میلیون
بشكه رسیده است ،ادامه داد :هر چند برای حمل نفت صادراتی كشور از تعدادی كشتی
خارجی هم استفاده شده ،اما آمادهایم به محض مهیا شدن برخی شرایطدیگر ،بالفاصله تردد
خود را در بازارهای اروپا از سر بگیریم.
سردشتی درباره حمل محمولههای نفتی ایران به اروپا نیز گفت :قبل از وضع تحریمها،
میزان صادرات نفت ایران به اروپا نزدیك به  700میلیون بشكه بود كه بخشی از آن توسط
ناوگان شركت ملی نفتكش و بخشدیگر توسط مشتریان خارجی شركت ملی نفت ایران
به طور مستقیم به مقاصد اروپایی حمل میشد .وی با بیان اینكه پس از لغو تحریمها نیز
برخی از مشتریان اروپایی نفت ایران ،خود اقدام به حمل نفت خریداری شده كردند ،ادامه
داد :آمادگی خود را برای حمل محمولههای نفتی در مسیر بنادر اروپایی اعالم كردهایم به
طوری كه میتوانیم از ابتدای ژوئن( 2016خرداد  )95فعالیت در این مسیر را دوباره شروع
كنیم.مدیر بازرگانی شركت ملی نفتكش ایران به ورود چند فروند كشتی غولپیكر حمل
گاز ( )VLGCبه ناوگان نفتكش ایران اشاره كرد و افزود :با این اقدام ،ایران توانایی خود را در
زمینه حمل و نقلدریایی گاز افزایشداد .به گزارش ایرنا ،صادرات نفت ایراندردوران تحریم
به كشورهای تركیه ،چین ،هند ،ژاپن و كره جنوبی محدود شده بود كه بخش عمده آن
توسط نفتكش های ایرانی انجام می شد.شركت های بین المللی بیمه ای در دوران تحریم
از بیمه نفتكش های ایرانی خودداری می كردند و در نتیجه این نفتكش ها قادر به تردد در
همه بندر جهان نبودند.
پس از رفع تحریم ها ،مذاكرات با شركت های بیمه بین المللی آغاز و قرار است به زودی
همه پوشش های بیمه ای برقرار شود.
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چشمها در آزادی ،گوشها در اهواز

«عبداهلل ،برانکو و پرویز» در سودای جام

پانزدهمین دوره لیگ برتر عصر جمعه هفته جاری با برگزاری
دیدارهای هفته سیام به اتمام میرسد و مشخص خواهد شد که جام
بهچهتییمیرسد.
لیگ پانزدهم روز جمعه  24اردیبهشت با برگزاری هشت دیدار
همزمان به پایان میرسد و تیم قهرمان ،سه تیم راه یافته به رقابتهای
فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا و تیمهای سقوطکننده به لیگدسته
اول نیز مشخص خواهند شد.در این بین سه تیم شانس قهرمانیدارند
و سه تیم پشت سر آنها نیز برای کسب عنوان چهاریتالش خواهند
کرد.در پایین جدول نیز از بین تیمهای راهآهن ،سیاهجامگان و ملوان،
فقط یک تیم در لیگ برتر باقی خواهد ماند .در زیر نگاهی به هشت
دیدار روز آخر مسابقات لیگ که پانزدهمین سال خود را سپری کرد،
خواهیمداشت:
استقالل خوزستان  -ذوبآهن اصفهان
هواداران پرسپولیس بیش از آنکه به دیدار تیمشان توجه داشته
باشند یک نگاه ویژه به این مسابقه دارند ،دیداری که برای یک
طرف فوقالعاده حائز اهمیت و برای دیگری بیتأثیر است .شاگردان
ویسی تا حدی خوششانس هستند که نتیجه این بازی تأثیری در
سرنوشت ذوبآهن ندارد،در غیر اینصورت تیم یحیی با انگیزه کام ً
ال
متفاوتی در این دیدار حاضر میشد .ذوبآهن فقط در یک صورت
میتواند با پیروزی در این دیدار در لیگ چهارم شود و آن هم باخت
تراکتورسازی به استقالل اهواز و شکست فوالد مقابل سایپا خواهد
بود .در چنین شرایطی گلمحمدی کار سختی برای ترزیق انگیزه
به شاگردانش جهت دیدار با صدرنشین لیگ خواهد داشت .سرمربی
پیشین پرسپولیس خوب میداند هواداران این تیم انتظار دارند او با
توقف استقالل خوزستان نقشیدر قهرمانی تیم محبوبشان ایفا کند

و با این کار قطعاً وی محبوبیت خود رادر بین پرسپولیسیها افزایش
خواهدداد.
استقالل خوزستان بعد از مدتها ایستادن در بین سه تیم اول
میخواهد فصل را با قهرمانی تمام کند و این اتفاق در صورتی رخ
خواهد داد که آنها ذوبآهن را شکست داده و پرسپولیس هم با
اختالف کمتر از سه گل راهآهن را ببرد .البته این در صورتی است
که صدرنشین لیگ با اختالف بیشتر از یک گل حریف اصفهانیاش را
شکستدهد .هر چقدر این اختالف بیشتر شود ،پرسپولیس هم باید
تعداد گلهای خود را در مقایسه با بازی رقیبش به بیشتر از دو گل
اختالفبرساند.
پرسپولیس-راهآهن
ورزشگاه آزادی بدون شک روز جمعه جای سوزن انداختن هم
نخواهدداشت .پرسپولیس بعد از هشت سال این فرصت را پیدا کرده
که یک بار دیگر در این ورزشگاه جشن قهرمانی بگیرد .این بار با این
تفاوت که حریف آنها سپاهان نیست ،بلکه راهآهنی است که تا اینجای
فصل تعداد امتیازاتش از تعداد بازیهایش بیشتر بوده است .تیم برانکو
فصل را خوب شروع نکرد ،اما هر چه از بازیها گذشت اهالی فوتبال
بیشتر پرسپولیس را جدی گرفتند .تییکه چهار گل به استقالل و
گسترش فوالد میزند ،قاعدتاً میتواند راهآهن را هم (در صورت
پیروزی استقالل خوزستان مقابل ذوبآهن) با اختالف بیش از دو
گل ببرد ،اما نباید فراموش کرد که فشار و استرس در این بازی حریف
اصلی سرخپوشان خواهد بود .تیم توپالیدیس روزهای پر فرازونشیب
در این فصل زیاد داشته و آنها در روز آخر بازیها برای بقا فقط یک
شانسدارند و آن هم پیروزی مقابل پرسپولیس و تساوی سیاهجامگان
در مشهد خواهد بود.

چنانچه پرسپولیسدر این فصل قهرمان شود این سومین قهرمانی
سرخپوشان در لیگ حرفهای و اولین قهرمانیاش در این رقابتها با
سرمربی خارجی خواهد بود.
صبای قم  -استقالل
شکست مقابل تراکتورسازی تا حد زیادی استقالل را از کورس
قهرمانی خارج کرد و آنها تنها امیدشان برای کسب این عنوان باخت
استقالل خوزستان و پرسپولیس است ،البته آن هم در شرایطی که
شاگردان مظلویبا اختالف بیش از یک گل موفق به شکست صبای قم
شوند .باخت در این دیدار هم برای استقالل شاید به قیمت از دست
دادن مقام سویتمام شود ،از این جهت که تراکتورسازی این شانس
را دارد که تیم تهجدولی استقالل اهواز را با بیش از اختالف سه گل
شکست دهد .در این صورت آبیپوشان پایتخت برای کسب سهمیه
آسیا فقط باید قهرمان جام حذفی شوند .مظلوی برای اینکه بتوانددر
فینال جام حذفی روی نیمکت استقالل بنشیند ،چارهای جز شکست
صبا در قم ندارد.
تیمدایی فقط برای حفظ جایگاه هفتمیاشدر جدولدر ایندیدار
ظاهر میشود و حتی در صورت پیروزی هم شانس صعود در جدول
رقابتها را نخواهدداشت.
سایپا  -نفت تهران
نفت یکی دیگر از تیمهایی است که شانس بسیار کیبرای کسب
عنوان چهاریلیگ دارد و این اتفاق هم فقط در صورت شکست
تراکتورسازی مقابل استقالل اهواز و پیروزی این تیم برابر سایپا
با اختالف بیش از یک گل ممکن است .شاگردان منصوریان
در هفتههای اخیر بارها اعالم کردهاند که برای به پایان رساندن
مسابقات لیگ لحظهشماری میکنند و دلیل آن هم وضعیت

نامشخصی است که این باشگاه دارد .سایپا با بردی که هفته قبل
مقابل استقالل اهواز کسب کرد ،این شانس را دارد که خود را در تا
رده هفتم جدول برساند.
ملوانبندرانزلی-سیاهجامگانمشهد
دیدار مرگ و زندگی روز آخر لیگ در مشهد برگزار میشود .ملوان
بعد از تساوی خانگی در دیدار قبلی خود مقابل صبا حاال برای بقا در
لیگ نباید مقابل سیاهجامگان با اختالف بیش از سه گل بازنده باشد.
بردن با این اختالف گل برای شاگردان فرهاد کاظیکارنشدنی نمیتواند
باشد ،چرا کهدر فوتبال هیچ چیز غیرممکن نیست .تیم سیاهجامگان
دردیدارهای قبلیاش فرصتهایی بهمراتب بهتر از اینداشت تا شانس
خود را برای بقا در لیگ باال ببرد ،اما از آنها استفاده نکرد تا در این
شرایط سخت گرفتار شود.
فوالدخوزستان-گسترشفوالدتبریز
نتیجه این بازی تأثیر چندانی در تغییر جایگاه دو تیم در جدول
رقابتها ندارد و هردو تیمدر صورت کسب سه امتیاز نهایتاً میتوانند
یک یا دو پله صعود در جدول داشته باشند .در چنین شرایطی
نمیتوان حساسیتی برای این بازیدر نظر گرفت .این مسابقه فرصت
خوبی را در اختیار اسکوچیچ و کمالوند قرار خواهد داد تا تعدادی از
بازیکنان جوان تیمشان را به میدان بفرستند و آنها را برای فصل آینده
محکبزنند.
سپاهان اصفهان  -پدیده خراسان
یکی دیگر از دیدارهای بیاهمیت روز آخر لیگ را سپاهان و پدیده
برگزار خواهند کرد .به احتمال خیلی زیاد این مسابقه آخرین حضور
قاسم زاغینژاد بهعنوان سرمربی روی نیمکت سپاهان خواهد بود از این
جهت که مسئوالن این باشگاه از حاال به دنبال انتخاب سرمربی برای
فصل آینده هستند .در آن سوی میدان رضا مهاجری چند هفتهای
است که برخی بازیکنان جوان تیمش را تست میکند تا از بین آنها
لیست فصل آینده پدیده را تکمیل کند.
تراکتورسازیتبریز-استقاللاهواز
شکست دادن استقالل در ورزشگاه آزادی شانس تیم قلعهنویی را
برای کسب مقام چهاریجدول ردهبندی لیگ برتر خیلی باال برد و حاال
فقط یک برد مقابل تیم استقالل اهواز الزم است تا تیم تبریزی شانس
کسب سهمیه حضور در مرحله پلیآف فصل آینده لیگ قهرمانان
آسیا راداشته باشد .فقط قهرمانی استقاللدر جام حذفی تیم چهارم
لیگ را به مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آسیا میفرستد و مسلماً
تراکتورسازی نمیخواهد این شانس را ازدست بدهد.
 برنامه هفته سیام و پایانی پانزدهمیندوره مسابقات فوتبال لیگبرتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه 24/2/95 -
استقالل خوزستان  -ذوبآهن اصفهان ،ساعت  ،18ورزشگاه غدیر
اهواز
پرسپولیس  -راهآهن ،ساعت  ،18ورزشگاه آزادی تهران
صبای قم  -استقالل اهواز ،ساعت  ،18ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
سایپا  -نفت تهران ،ساعت  ،18ورزشگاه پاس قوامین
سیاهجامگان مشهد  -ملوان بندرانزلی ،ساعت  ،18ورزشگاه ثامن
مشهد
فوالد خوزستان  -گسترش فوالد ،ساعت  ،18ورزشگاه تختی اهواز
سپاهان اصفهان  -پدیده خراسان ،ساعت  ،18ورزشگاه فوالدشهر
اصفهان
تراکتورسازی تبریز  -استقالل اهواز ،ساعت  ،18ورزشگاه یادگار
امام(ره)تبریز

کیروش:هنوز افرادی در فدراسیوناند که با اهداف موافق نیستند
االن نباید درباره رفتن حرف زد

تمجید کرهایها از پیشرفت تکواندودر ایران

ورزش اول کره در تسخیر جوانان ایرانی

سایت معروف کرهای به تمجید از پیشرفت تکواندو در ایران پرداخت و نوشت ایرانیها
از ورزش اول کره پیشی گرفتهاند .تکواندو ورزش اول کشور کره جنوبی محسوب میشود
ولی در سالهای گذشته در تسخیر ایرانیها قرار گرفته و اکنون همه نگاهها از کره به ایران
است به همین خاطر معروفترین سایت ورزشی در کره جنوبی یعنی یوهان اسپرت در
گزارشی به بررسی این وضعیت پرداخته ودر این باره نوشته است :تکواندو ورزشی که از کره
جنوبی نشات گرفت در اوایل دهه  1970قبل از انقالب اسالیدر ایران متولد شد .آن هم به
خاطر سفری بود که هیات نظایاز کره جنوبی برای آموزش افسران ارتش ایران به این کشور
رفتند تا از آن زمان به بعد ایرانیها نیز با این ورزش آشنا شوند .در طول  50سال حضور
این ورزش در ایران تکواندو به ورزشی محبوب در ایران تبدیل شده که در حال حاضر 3
هزار و  500مرکز تمرین در سراسر کشور ایران وجود دارد که تعداد تیمهایی که در ایران
در سطوح مختلف رقابت میکنند به  500تیم میرسد .بیشتر افراد باشگاههای تکواندو
ورزشکاران هستند .در حالی که  9هزار مرکز تکواندو در کره جنوبی از کودکی ورزشکاران
را به خدمت میگیرند و این تنها تفاوتی است که بین مراکز تکواندو در ایران و کره است.
این تفاوت در فرهنگ باعث شده است ایران در عرصه بینالمللی در رشته تکواندو کشوری
قدرتمند باشد و حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد و به طور مداوم از کره جنوبی در
راه کسب مدال پیشی بگیرد .برای مثال در بازیهای آسیایی  2010گوانگجو ایران با سه
طال و یک برنزدر مردان قهرمان شددر حالی که کره جنوبی  2طال و  3نقره کسب کرد .این
عملکرد خوب تنها باری نیست که ایران از کره جنوبی پیشی گرفته است .تیم ملی تکواندو
ایران اغلبدر عرصه بینالمللی کره جنوبی را شکست میدهد .خیلی از این نتایج مثبت به
خاطر خدماتی بوده است که کانگ چین چائول مربی نامآشنای کرهای با سفر به ایران در
سال  1985و تاسیس اتحادیه تکواندو ایران انجام داد .کانگ در ادامه سرمربی تیم ملی ایران
شد و بیش از  200مربی را در ایران تعلیم داد و روشهای تمرینی سختی را از جمله قدم
زنی و کارهای استقامتی سنگین در برنامه کاری تکواندوکاران ایرانی قرار داد .حتی دولت
ایران در سال  2014برنامهای را تشکیل داد تا از کانگ چین چائو به خاطر  30سال خدمت
در تکواندو تجلیل کند .حاال میتوان گفت تکواندو بعد از فوتبال به رشته مورد عالقه در
ایران تبدیل شده است .موفقیت هادی ساعی در تکواندو به محبوبیت این رشته ورزشی نزد
عالقهمندان ایرانی تاثیرداشته است .ساعیدو بار به قهرمانیدر بازیهای المپیکدر2004
آتن و 2005پکندست یافته است.داستان موفقیت هادی ساعی به سرعتدر ایران پیچید.
در کنار آن ایجاد لیگ تکواندو که به نوعی در جهان منحصر به فرد در سال  ،1999قدرت
این رشته ورزشی را در ایران دو چندان کرد .جایی که سه گروه سنی از تکواندوکاران با هم
رقابت میکنند تا بلیت دعوت به تیم ملی را برای خود اوکی کنند .در جلسهای که حسن
روحانی رییس جمهور ایران و پارک گئون هائه رییس جمهور کره جنوبیدر تهران موفقیت
تکواندو در ایران چندین بار به عنوان مثالی برای همکاریهای دو جانبه همواره مطرح شد.
یکی از اعضای اتحادیه تکواندو کره جنوبی کهدر تمرینهای تیم جوانان کرهدر ایران اواخر
ماه نوامبر شرکت کرده بود ،اعالم کرد تمرین تکواندو در ایران در سطح بینالمللی است و
ایرانیها خیلی به ورزش اول ما عالقهمند شدهاند.

واکنش کیانوش رستمی
به اظهارات سرمربی تیم ملی

سرمربی تیم ملی باردیگر با تاکید بر حل مشکالت گفت که نمیتواند چشمانش را ببندد و
برخی مسایل را بپذیرد .او میگوید که هنوز افرادی در فدراسیون فوتبال هستند که با اهداف و
مسیرموافقنیستند.
کارلوس کیروش پس از دومین جلسهاش با مهدی تاج که حدود  3و نیم ساعت به طول
انجامید ،اظهار کرد :تاج درخواست یک تحلیل عمیق از وضعیت تیم ملی داشتند .فرصتی
پیش آمد تا آنچه را که برای پیشرفت تیم ملی الزم است مرور کنیم اما باید بدانیم که این
تحلیلهای گسترده و عمیق زمانبر است و به همین دلیل زمان بسیاری را صرف کردیم تا آن
را به رییس جدید فدراسیون فوتبال ارائه دهیم .وی افزود :این تحلیلهای گسترده خیلی زمانبر
است بنابراین ما وقت زیادی را در این چند روزه صرف کردیم تا این تحلیلها را به تاج ارائه کنیم.
امروز نشست بسیار خوب و مفیدی را پشت سر گذاشتیم و توانستیم یک سری از شرایط ناشفاف
و غیرشفاف را بشکنیم و از سر راه برداریم .من قدردان توجه ویژه و سریع آقای تاج به مسائل
تیم ملی هستم .آقای تاج پس از انتخابشان به عنوان رییس فدراسیون فوتبال سریعا توانستند
چند مشکل بزرگ که تیم ملی ماهها با آن دست و پنجه نرم میکرد را از سر راه بردارند .با توجه
به اینکه فعال آقای تاج وقت کیدارد تصمیم گرفتیم که ادامه صحبتهایمان را به فردا موکول
کنیم .من هم این فرصت را خواهمداشت که به رییس جدید فدراسیون فوتبال اطالعاتدقیقتر
و کاملتری را ارائه کنم .ایمان دارم که فردا بتوانیم صحبتهایمان را نهایی کنیم .کیروش در
پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا شما به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به کارتان
ادامه میدهید یا خیر گفت :شما سوال منصفانهای پرسیدید .من اعتقاد دارم در حال حاضر که
فقط چند روز از ریاست آقای تاج میگذرد نباید این سوال مطرح شود .کیروش اضافه کرد:
نباید در حالی که چند روز از ریاست جدید این فدراسیون میگذرد این سوال را مطرح کرد.
مطلبی که باید درک کنید این است که مطالب بسیار جدی و حساس وجود دارد که در راه
آمادهسازی تیم ملی تاثیرگذار خواهد بود .من میخواهم یک تصویر خیلی شفاف راجع به مسائلی
که با آقای تاج مطرح کردیم ارائه کنیم .کیروش در ادامه تصریح کرد :سوال اصلی این نیست
که کسی به اندازه کارلوس کیروش پیدا کنیم و در اینجا راجع به شخص کیروش صحبتی
مطرح نیست .اگر سوال اصلی درباره من بود احتیاج به کتو شلوار شیک و مجلل ندارم .من
انسان بسیار خاکی هستم و با یک تیشرت هم راحت خواهم بود .سوال اصلی که مطرح است
این است که امروز توانستیم به طور جدی درباره مشکالت صحبت کنیم .تا چند روز قبل هیچ
گونه فرصتی وجود نداشت کهدرباره مسائل به صورت جدی صحبت کنیم .واقعیت این است که
ما باید کتی بدوزیم که به اندازه قواره فوتبال ایران باشد و بتواند موفقیت فوتبال ایران را تضمین

کند و آرزو و خواستههای میلیونها هوادار فوتبال ایران را برآورده کند .وی ادامه داد :همان طور
که شما متوجه شدید وقتی صحبت از کسی میشود که قواره تیم ملی باشد ،مطمئنا مباحث
پیچیدهای پیش میآید زیرادر این باره صحبت از آمادهسازی منابع مالی مناسب ،منابع انسانی
مناسب که برای آمادهسازی تیم ملی فوتبال نیاز است مطرح شد .همه اینها به خاطر یکدلیل
ساده است و آن هم این است که ما در حال حاضر در حال از دست دادن زمان هستیم .یک ماه
دیگر باید قطر بازی کنیم .اردوی تیم ملی از یک هفتهدیگر آغاز میشود امادر حال حاضر هیچ
صحبتی درباره اردو نداریم .سرمربی تیم ملی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام مسائل زیر
نظر تاج است ،خاطرنشان کرد :او بسیار مسئوالنه با مشکالت برخورد میکند و تمام مسائل را
با تمام جزئیات بررسی میکند و به همین خاطر ما نمیتوانیم جوابهای پیش پا افتاده و بسیار
سطحی را در اختیار رسانهها قرار بدهیم .پاسخهای ما باید پایه محکیداشته باشد و به راحتی
نباید هر جوابی را به سواالت بدهیم .من خدمت ملت عزیز و بزرگ ایران عرض میکنم منافع
تیم ملی باید فراتر از هر شخص و یا هر گروهدیگری باشد .منافع تیم ملی باید اولویت اول فوتبال
ایران باشد .من خیلی شفاف و صریح میگویم که به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایراندیگر
قبول نمیکنم شخص یا گروهی بخواهد مخل منافع تیم ملی باشد.دیگر آن زمان گذشته است.
به هیچ عنوان نمیتوانم چشمانم را ببندم و مسائلی را بپذیرم .در نهایت باید بگویم ما در حال
کار کردن هستیم و امیدواریم فردا با آقای تاج به یک جمعبندی مناسب برسیم .کیروش در
ادامه درباره جام جهانی  2018روسیه هم گفت :مهمترین پیام من برای هواداران فوتبال ایران
این است که جام جهانی برای تیم ملی ایران در سال  2018نخواهد بود بلکه جام جهانی برای
فوتبال ایران از سال  1395شروع میشود .یعنی خردادماه امسال جام جهانی برای فوتبال ایران
آغاز خواهد شد .جام جهانی  2018برای کشورهای قدرتمند مثل آلمان ،فرانسه ،آرژانتین است
البته نمیخواهم نایاز پرتغال بیاورم اما واقعیت این است که کشورهایی مثل پرتغال و شیلی
هستند که جام جهانی برای این کشورها است زیرا اینها همه رقابت میکنند تا به مقام اول تا
سویدست پیدا کنند .اما این را فراموش نکنید که آنها مشق شب خود را  50 - 40یا  60سال
قبل نوشتهاند .این کشورها تعلیمات مربیگری ،توسعه فوتبال پایه و یک سیستم رقابتی حساس
مثل چمپیونز لیگ ،استادیومهای پیشرفته ،مراکز تمرینی مناسب ،زمینهای باکیفیت را از60
سال قبل داشتهاند االن کارشان تمام شده است و به مقامهای جام جهانی فکر میکنند .این
تیمها استحقاق این را دارند که به جام جهانی بروند و برای مقام اول تا سویبجنگند .سرمربی
تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه در گروه دیگر کشورهایی هستند که برای کسب افتخار
ملتشان به جام جهانی میآیند و میجنگند،اظهار کرد:در سال  2018این کشورها برای غرور
و افتخارآفرینی و خوشحالی ملل خودشان به جام جهانی میآیند .به طور مثال در جام جهانی
 2014برزیل کشورهایی مثل کاستاریکا ،تیم ملی الجزایر و البته باید با کمال خضوع بگویم تیم
ملی فوتبال ایران جزو تیمهایی بود که با غرور در این جام حضور داشتند و باعث خوشحالی
ملتشان شدند .این تیمها غرور و سربلندی را برای ملتشان بهدست آوردند .ایندر حالی است
که هنوز افرادی را در فدراسیون فوتبال داریم که با این هدف و این مسیر موافق نیستند .من به
آنها احترام میگذارم .اما این همان فرصتها و تهدیدهای عمیقی است که فیمابین ما و تاج
مطرح میشود .فراموش نکنید فوتبال بازیای است کهدر آن عقاید مختلفدخیل هستند .باید
سعی کنیم به تفکرات مختلف احترام بگذاریم .اما یک مطلب هست که همه باید روی آن تفاهم
داشت ه باشند و آن این است که همدل و متحد باشیم و منافع تیم ملی را ارجح بر هر چیزی قرار
دهیم .باید متحد باشیم و با هم کار کنیم و بهترین دستاوردمان را به مردم ارائه کنیم .کیروش
در پایان یادآور شد :مسئولیت مادر تیم ملی از یک هفتهدیگر آغاز میشود .مادر جلساتمان با
تاج مطالب مختلفی را مطرح میکنیم همان طور که گفتم جام جهانی برای ایران از خرداد امسال
آغاز خواهد شد و مادر حال حاضر زمان را ازدست میدهیم.در نهایت امیدوارم فردا صحبتهای
نهایی را با آقای تاج مطرح کنیم تا بتوانیمدر برابر رسانهها پاسخهای مناسبی را بدهیم.

چرا منصوریان ،حجازی و مجیدی بدون جام محبوبند؟

مردی که جام میآورد اما او را با بطری میزنند!

نایب قهرمان وزنهبرداری جهان گفت :آن شخصی که عنوان کرده شرایط من برایش مهم
نیست ،نظر خودش را گفته است و امیدوارمدوستانمدر المپیک بهترین نتیجه را بگیرند.
کیانوش رستیپس از اعالم بی تفاوتی سرمربی تیم ملی نسبت به شرایطش واکنش
نشان داد .رستیدر جواب خود به اظهار نظر سرمربی تیم ملی بیان کرد :خدا را شاکر هستم
مسئوالن ارشد ورزش ایران به ویژه وزیر ورزش و آقای مرادی به عنوان پدر خانواده وزنه
برداری کامال حرفه ای هستند و تفکر المپیکی دارند .او ادامه داد :شخصی عنوان کرده
شرایط من برایش مهم نیست ،او نظر خودش را داده است .با این حال من برای تمام اعضای
کاروان ورزشی ایران آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم دوستانم در تیم ملی وزنه برداری
بهترین نتیجه رادر المپیک بگیرند.در حال حاضر مهم این است کاری کنیم تا پرچم ایران
در ریو به اهتزاز درآید و خدا را شکر با تدبیر رییس فدراسیون من در این راه قدم برمیدارم.
رستیهمچنین گفت :باید به اطالع مردم برسانم که شرایط همه برای من اهمیت دارد .وقتی
میبینم مادر تهراندر نهایت امنیت مشغول تمرین و زندگی هستیم اما غیور مردانیدر آن
سوی مرزهادر محاصرهدشمنان هستند و برایدفاع از اعتقادات و مرزهای ایران از جانشان
مایه یگذارند ،مگر یشود نسبت به چنین مردانی که روزهای سختی را یگذرانند ،بی تفاوت
بود؛ از این رو من نیز احساس مسئولیت بیشتری یکنم و انرژی مضاعفی یگیرم تا برای به
اهتزازدرآوردن پرچم ایراندر ریو تالش بیشتریداشته باشم.

امیر قلعهنویی باید از خودش بپرسد که چرا با تعداد زیادی
از اهالی فوتبالدرگیر شده ودر تبریز و تهران و اصفهان برخی
هواداران با او زاویه دارند و حتی استقاللیها به سمتش بطری
پرتابمیکنند؟
حرف امیر قلعهنویی در مورد اینکه رحمتی باید به بزرگتر
خود احترام بگذارد درست است اما ماجراهای این روزهای
قلعهنویی ،شبیه به آن بنده خدایی شده که در اتوبان همت
رادیو را روشن کرد و شنید که گوینده یگوید« :رانندگانی که در
اتوبان همت هستند مراقب باشند یک اتومبیلدرحال حرکت
در جهت مخالف اتوبان است ».او لحظه ای فکر کرد و بعد
گفت« :یکی نیست که قربونت برم ،هزار تا هستند»!
امیر قلعهنویی شاید با واکنشدر ورزشگاه آزادی مواجه شده
بود ،اما هرگز پیراهن آبی برتن مردمانی نبود که به سمت
او بطری پرتاب میکردند و علیه او شعار میدادند .امیر قلعه
نویی باید در این رابطه فکر کند ،او چه کرده که به اینجا که
امروز هست ،رسیده است؟ امیر قلعه نویی چه کرده بود که
نتوانست برای دیدار با تراکتورسازی همراه استقالل به تبریز
برود ،چه بود که «تی تی»های تبریز علیه او موضع گرفته
بودند آنقدر که شرایط برای حضور در تبریز و حتی نشستن
روی نیمکت استقالل هم برایش ممکن نبود؟ امیر قلعه نویی
باید از خودش بپرسد که چرا حتی در اصفهان که قهرمان

لیگ هم شد اصفهانیها از حضور او در این باشگاه استقبال
نمیکنند؟ چه شد که با وجود کسب باالترین رتبه در لیگ
برای تراکتورسازی و در حالی که او با لقب «امیر پاشا» در
بدو ورود ده هزار استقبال کننده داشت ،وقتی رفت هواداران
تراکتور خوشحال شدند و وقتیدوباره برگشت با شعار هواداران
علیه خودش مواجه شد! امیرقلعه نویی باید از خود بپرسد
کجای کارش اشتباه است که از شمال تا مرکز هرجا رفته
مقام و جام آورده اما او را با بطری میزنند؟ علیه او کمپین
ایجاد میکنند؟ او را نمیخواهند آنهم درحالی که میدانند او
جام آور است و مربی خوبی محسوب میشود .امیرقلعه نویی
باید از خود بپرسد که چرا با مرحوم حجازی درگیر شده بود
و عالوه بر مصاحبهها کارش با وی به شکایت رسید؟ باید از
خودش سوال کند که چرا با جباری بارها به مشکل خورد؟
چرا با سیاوش اکبرپور کارش به درگیری در انزلی رسید؟ چرا
باپورحیدریعلیههممصاحبهمیکردند؟چرابامظلویمشکل
دارد؟ باید از خود بپرسد چرا با فتح الله زاده به چالش رسید؟
چرا با افشارزاده مشکل دارد؟ چرا با نظری جویباری در قهر و
آشتی است؟ چرا با آندو بر سر لیدرهای منتسب به خودش
درگیر شد؟ چرا با نکونام به دادگاه رفت؟ چرا با سازمان لیگ و
فدراسیون فوتبال مشکل پیدا میکند؟ با صفایی فراهانی چرا؟
امیر حسین صادقی چرا که این بازیکن شاگرد و کشف خودش

بود؟ بیک زاده چرا؟ خسرو حیدری چرا؟ امیر قلعهنویی
پرسشهای زیادی باید از خود داشته باشد مثال اینکه چرا در
تیم ملی با واکنش سنگینتر از اندازه واقعی مردم و کارشناسان
پس از حذف با ضربات پنالتی مواجه شد و چرا مردم با همان
نتیجه توسط کیروش کنار میآیند؟ چرا امیر جام میآورد و
مردم دوستش ندارند (نه همه مردم) اما حجازی جام هم که
نمیآورد ،دوستش داشتند؟ چرا با خبرنگارها ،با عادل فردوسی
پور و  ...درگیر است؟ اینها پرسشهایی است که اگر امیر قلعه
نویی پاسخ آنها را بیابد ،میتواند همه آینده کاریاش را عوض
کند .او اگر در ورزشگاه آزادی بطری به سمتش پرتاب میشود
و بازیکن پیشین خودش با او درگیر میشود ،شاید همان درو
میکند که خودش کاشته است؟ در انزلی کاشته و رختکن
پیشگاه هادیان ،در تبریز و رختکن یادگار امام(ره) ،در تهران
و رختکن آزادی ،در اصفهان و رختکن فوالد شهر .شاید او به
دیگران احترام نمیگذارد تا احترام ببیند ،شاید زیادی ترش
رویی میکند ،شاید حرفهایش از تهدل نیست وگرنه امسال
منصوریان دو بار استقالل را با نفت برد و اگر قرار باشد یک
استقاللی جام را از استقالل گرفته باشد او علیرضا منصوریان
است و نه امیر قلعه نویی اما او تشویق میشود ،فرهادی که
هنوز جایبه عنوان مربی نیاورده محبوب است؟ اما امیر را با
بطری یزنند! چرا؟

نظریجویباری:

پرسپولیسیهای باشگاه استقالل
از این تیم حمایت کردند

معاون ورزشی پیشین باشگاه استقالل گفت :خط مشی بعضی از آقایان در باشگاه
ی است و بهصورت علنی از این تیم حمایت میکنند.
استقالل ،پرسپولیس 
علی نظری جویباریدرباره ابقای پرویز مظلومی ،وضعیت استقالل و  ...صحبتهایی را
انجام داد که در زیر میخوانید:
چه نظری در مورد ابقای پرویز مظلویدارید؟
با توجه به اینکه تنها یک بازی در لیگ باقی مانده است ،در این مقطع تغییر سرمربی
تأثیری روی عملکرد تیم نداشت .بیشتر مربیان مطرح لیگ برتری هم با باشگاههای خود
قرارداد دارند و کسی نمیتوانست سرمربی استقالل شود .اگر نیتشان این است که
استقالل جام بیاورد و مردم خوشحال شوند ،باید به تیم شوک بدهند .بهنظر من آقایان
شنبه هفته آینده یک تصمیمدیگری خواهند گرفت و منتظر پایان بازی با صبا هستند.
یعنی تصمیمگیری برای تغییر سرمربی به بازی با صبا بستگی دارد؟
قطعاً همینطور است .پس از بازی با صبا نزدیک به  20روز فرصت باقی است و باید
زودتر اقدام کنند .البته صالح مملکت خویش خسرواندانند ،اما من طبق آنچه که تجربه
داشتم و جاهایی که بودم این حرف را میزنم .باید اتفاق لیگ هفتم رخ بدهد که با شوک
دادن به تیم ،استقالل قهرمان جام حذفی شد .ما مستقیم و غیرمستفیم حرفهایمان را
زدیم و آقایان خودشان میدانند که چه تصمیمیم بگیرند.
ظاهراًدر باشگاه شرایط را به گونهای پیش بردند که در استقالل نباشید ...
کسی به من نگفت که به باشگاه نیا و خودم تصمیم به کنارهگیری گرفتم ،ولی شرایط
را طوری برایم فراهم کردند که بروم .خط مشی بعضی از آقایان در باشگاه ،پرسپولیسی
است و به صورت علنی از این تیم حمایت میکنند! آقایان از زاویه استقالل از پرسپولیس
حمایت کردند .چرا وقتی کرار جاسم را از استقالل اخراج کردند ،جایگزینی برای او پیدا
نکردند؟ فقط مظلویمقصر نتایج تیم نیست .آنهایی که گفتند استقالل بدون کرار هم
قهرمانمیشود،بایدپاسخگوباشند.مافریادزدیماستقاللنبایدبهسوئدبرود.پرسپولیس
برای اردوی چند روزه راهی کشور عمان شد ،اما استقالل در سوئد تفریح کرد .قرار نیست
در منزل نشست و برای استقالل تصمیم گرفت .سفر تفریحی به سوئد باعث شد که
استقاللدردیدار با استقالل خوزستان و سپاهان امتیاز ازدستداده و مقابل پرسپولیس
شکستبخورد.
منظورتان از مسئوالن پرسپولیسی چه کسانی است؟
افرادی کهدر باشگاه حضوردارند ،خودشان میدانند منظورم چه کسانی هستند .بدون
شک اعضای هیئت مدیره نیز این مسئله را میدانند .تییکه به این خوبی بازی کرده و امتیاز
گرفت ،چطور به یکباره جمع و جور نشد؟ همه به من و مظلویحمله میکردند .تنها کسی
که سد راهشان بود ،من بودم اما عرصه را آنقدر تنگ کردند که بروم.
در سه صفحه برای بهرام افشارزاده نوشتم که شما از استقالل شناخت نداری و با این تیم
آشنا نیستی .به عقیده من بیماری پورحیدری نیز ضربه بزرگی به استقالل زد ،اما فکری
به حال غیبت پورحیدری نکردند .برای موفقیتدر فوتبال33،درصد بازیکنان33،درصد
کادر فنی و  33درصد مدیریت باشگاه تأثیرگذار هستند .قرار نیست که مربی خودش
بهتنهایی تیم را قهرمان کند .یک جای کاردر باشگاه لنگ بزند ،تییموفق نخواهد شد.
و صحبت پایانی؟
هواداران ناراحت نتایج استقالل هستند .تأکید میکنم باید فکری به حال استقالل کنند،
چون فینال جام حذفی در پیش است و میتوان راحت در آن قهرمان شد.

فریبا:

برخیدرباشگاهنمیخواهندمظلومینتیجهبگیرد

پیشکسوت استقالل با انتقاد از هیات مدیره این تیم گفت که عدهای در این باشگاه به
دنبال نتیجه نگرفتن پرویز مظلومی هستند .او تاکیددارد که مخالفان سرمربی این تیم،
مظلویرا به "مرگ مربی" گرفتار کردهاند.
بهتاش فریبا درپاسخ به این سوال که نظرش راجع به اینکه هیات مدیره استقالل
جلسهای برگزار کرده و در آن تلویحا به این اشاره شده که مظلویتا بازی با صبا سرمربی
آبیها باشد چیست؟ گفت :کار کامال غیرحرفهای در استقالل اتفاق افتاد .مربیای که در
سه روز یک نفر را به جایش بخواهند بگذارند با چه تمرکزی باید تیمش را آماده کند؟
اگر ما خیلی ادعای حرفهای بودن داریم بهتر است مثل بایرن مونیخ و گواردیوال از همان
اول اعالم کنیم که تا آخر فصل در کنار هم هستیم نه اینکه این کارها را بکنیم .یک عده
در استقالل هستند که دوست ندارند مظلوینتیجه بگیرد و به دنبال اجرای برنامههای
خودشانهستند.
او افزود :چقدر مظلویوسط فصل گفت بازیساز و مدافع وسط میخواهم؟ این آقایان
هیات مدیره برای او چکار کردند؟ هیات مدیره ،یعنی هیات مدیره تراکتورسازی که از
دهن شیر بازیکن برای این تیم جور کرد و بازیکنی که در تمرین ملوان شرکت کرده
بود را به این تیم آورد .هیات مدیره استقالل نه تنها کمکی به مظلوینکرد بلکه در
شرایط خاص مشکل هم ایجاد کرد و میبینیم که در اواخر لیگ به دنبال جایگزین
او بودند.
وی ادامه داد :این آقایان چرا باور نمیکنند که اگر استقالل قهرمان شود افتخارش برای
آنها هم هست .خدا شاهد است کهدردوره قبلی که با مظلویکار کردم ،وقتی کهدر شیراز
قهرمان حذفی شدیم ،در رختکن او را صدا کردم و گفتم بیا یک عکس هم ما با جام
بگیریم .تنها عکس ما از جام قهرمانی هم همان است .من نمیدانم چطور وقتی استقالل
قهرمان میشود این اقایان هیات مدیره پیدا میشوند ودر زمان نیاز حضور ندارند؟
پیشکسوت استقالل درپاسخ به این سوال که با توجه به اتفاقات رخ داده ،آیا میتوان
انتظار داشت که در روحیه و شرایط بازیکنان استقالل تغییراتی ایجاد شود ،گفت :قطعا
این اتفاق میافتد .بازیکن فوتبال ،امروزه شیطنت خودش را دارد .طبیعی است بازیکنی
که بداند این مربی شاید فردا نباشد،دل به تمرین ندهد .به این میگویند مرگ مربی.
فریبا در پایان اضافه کرد :تییکه بر اساس جوانان پایه خود را میگذارد و امثال چشمی،
کریمی ،برزای ،نورافکن ،اسماعیلی ،شعبانلو و  ...را بازی میدهد ،کار بزرگی کرده است.
اشتباه مظلویاین بود که استقالل را  24هفته صدرنشین گذاشت و توقع مردم و هیات
مدیره را باال برد.
مجتبی محرمی عنوان کرد:

نکاتی که پرسپولیس باید برای قهرمانی
در لیگ برتر رعایت کند

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با اشاره به حساسیتدیدار روز جمعه سرخپوشان برابر
راهآهن به تحلیل شرایط این تیم برای قهرمانی پرداخت و گفت :پرسپولیسیها نباید از
موقعیتهایشانبهراحتیبگذرند.
مجتبی محریبا اشاره به شرایط فعلی جدول ردهبندی و حساسیت بازیهای لیگ برتر
گفت :پرسپولیس تیمدوستداشتنی و خوبی است کهدر نیم فصلدوم عملکرد خیلی
خوبی داشته و توانسته خود را به صدر جدول برساند.
وی افزود :تا چندی پیش اینطور نبود که تفاضل گل بتواند قهرمان لیگ را تعیین کند و
حاال که نوبت به پرسپولیس شد تفاضل گل تعیین کننده قهرمان لیگ است.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در رابطه با شانس قهرمانی سرخ پوشان تصریح کرد:
از ابتدای فصل این تیم مشکالت زیادی را تجربه کرد ،اما االن توانسته به چهره اصلی
قهرمانی تبدیل شود .از دید من ،پرسپولیس االن قهرمان است ،اما خیلی ها معتقدند
قهرمانی بدون جام معنایی ندارد.
وی خاطرنشان کرد :پرسپولیسی ها بایددر مسابقه پایانی عملکرد خوبیداشته باشند
و از طرفی امیدوارم ذوبآهن هم بتواند برابر استقالل خوزستان به برتری برسد تا تیم
برانکوقهرمانشود.
محریدر پایاندر پاسخ به این پرسش که پرسپولیسی برای قهرمانی به چه نکاتی باید
توجه کنند ،توضیح داد :به هرحال بازیکنان باید بدون استرس برای این بازی آماده شوند
و آرامش خود را حفظ کنند .تمام تمرکزشان را روی قهرمانی بگذارند ،از طرفی آنها باید
از تک تک توپهایی که در اختیار دارند ،استفاده و برنامه ریزی کنند و نباید به راحتی از
موقعیت هایی که به دست یآورند ،بگذرند .اگر آنها این نکات را رعایت کنند ،یتوانند جام
قهرمانی لیگ برتر را بهدست آورند.

سعودیها راضی از خوش خدمتی برادران عرب

رئیس فدراسیون فوتبال عربستان در نامهای از سه کشوری که میزبانی بازیهای این
کشور برابر نمایندگان ایران را برعهدهداشتند ،تشکر کرد.
باشگاه های عربستانی قبل از آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در اقدایهماهنگ
اعالم کردند که حاضر نیستنددر خاک ایران به میدان بروند و پیشنهاد بازیدر کشور ثالث
را دادند که در نهایت با پیشنهاد آنها موافقت شد و بازیهای نمایندگان ایران با عربستان
در سه کشور عمان ،قطر و امارات برگزار شد.
احمد عید ،رئیس فدراسیون فوتبال عربستاندر نامهای به سه کشور عربی که میزبانی
بازیهای نمایندگان این کشوردر لیگ قهرمانان آسیا را برعهدهداشتند از آنها تشکر کرد
و این کشورها را برادر و دوست خواند.
رئیس فدراسیون فوتبال عربستاندر این نامه از میزبانی این سه کشور عربی ابراز رضایت
و تاکید کرد که آنها میزبانی خوبی را برای تیم های عربستانیداشتند.
با وجود آنکه بازی کردن در کشورهای عربی به سود عربستان است تا ایران ،اما به جز
سپاهان این نمایندگان ایران بودند که بازیهای درخشانی را برابر تیم های سعودی به
نمایشگذاشتند.

علمیوسالمت
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عادات غلطی که به سالمتی لطمه یزنند
شاید تغذیه خوبیداشته باشید ،به طور مرتب ورزش کنید و به اندازه کافی هم بخوابید،
اما این احتمال وجوددارد که عاداتیداشته باشید که به سالمتی تان آسیب بزنند.در اینجا
چند خطر پنهان را که به دلیل رفتارهای روزانه ایجاد یشوند یگوییم و راه حل های ساده
ای به شما پیشنهاد یکنیم.
یکسرهآدامسیجوید
اگر به جویدن آدامس عادت دارید ،ولی در پایان روز معموال آرواره تان درد یگیرد،
باید این عادت را ترک کنید .فک یا آرواره برای جویدن غذا طراحی شده است ،نه برای
جویدن آدامس.
رانندگی کردن در مسافت های طوالنی و بدون توقف و استراحت موجب یشود خون
در پاهای تان جمع شده و خطر ایجاد لخته خون زیاد شود .آدامس جویدن مداوم یتواند
به مفصل فک فشار زیادی وارد کرده و باعث درد و مشکالت دیگر شود .اگر مفصل
فک صورت هنگام حرکت صدا کند ،نشان دهنده آسیب آن است .کمتر آدامس بجوید،
مخصوصا اگر سروصدایی در فک تان یشنوید و یا در استخوان آن احساس درد و ناراحتی
دارید.
هر روز کیف سنگینی را حمل یکنید
حمل کیفی سنگین روی یک شانه ،یتواند باعث ایجاد عدم تعادل عضالت و درد شانه ها
یشود .انجام مکرر این کار باعث یشود عضالت تان نامتقارن شده و ناراحتی مزمن برای تان
باقی بماند .وقتی کیفی را با خود حمل یکنید ،سعی کنید تا جایی که امکان دارد سبکش
کرده و مرتبا این شانه به آن شانه کنید.
صبح ها بعد از بیدار شدن از خواب ،بدنتان را کش یدهید
کشیدن بدن به عنوان اولین حرکتدر صبح یتواند سالمتیدیسک های ستون فقرات
را به خطر بیاندازد .دیسک های ستون فقرات در طول خواب شب دچار خشکی و کم
آبی یشوند و هنگایکه از خواب بیدار یشوید و به آنها فشار وارد یکنید ،آنها را در معرض
آسیب قرار یدهید.
ابتدا با انجام فعالیت های کوچک ده دقیقه بدن تان را گرم کنید ،مانند آماده کردن
صبحانه و شستندست و صورت .سپس بدن تان را بکشید.
مدت زمان طوالنی و بدون استراحت رانندگی یکنید
رانندگی کردندر مسافت های طوالنی و بدون توقف و استراحت موجب یشود خوندر
پاهای تان جمع شده و خطر ایجاد لخته خون زیاد شود .لذا بعد از  100تا  200کیلومتر
رانندگی ،استراحت کنید و کیراه بروید تا جریان خون تان متعادل شده و خطر لخته شدن
کاهش پیدا کند.
پروازطوالنیباهواپیمانیزیتواندهمینمشکالتراایجادباشد،بنابراینهروقتتوانستید
از جای خوددر هواپیما بلند شوید و کیراه بروید تادچار مشکالت ناخواسته نشوید.
کمربندتانراسفتیبندید
سفت بستن کمربند شاید شلوارتان را خوب سر جایش نگهدارد ،اما یتواند روی سیستم
گوارشی تان اثر بدی بگذارد .سفت بستن کمربند در ناحیه شکیفشار ایجاد کرده و یتواند
باعث ریفالکس معده شود.
خوابیدن روی شکم یتواند اعصاب گردن را تحت فشار قرار داده و منجر به درد و ناراحتی
گردد
ریفالکس معده عالئم گوناگونیدارد؛ از تلخ شدندهان گرفته تا احساسدرد و سوزش
در ناحیه قفسه سینه یا اختاللدر بلع غذا.
پس کمربندهای تان را خیلی سفت نبندید تا بتوانید راحت تر نفس بکشید ودر قسمت
شکم احساس فشردگی نداشته باشید.
روی شکم تان یخوابید
اگر عادت دارید روی شکم تان بخوابید ،باید بدانید که گردن تان را در وضعیت بدی
قرار یدهید که یتواند باعثدرد و کرختیدر بازوهای تان شود .این حالت خوابیدن یتواند
اعصاب گردن را تحت فشار قرار داده و منجر به درد و ناراحتی گردد .پس طوری بخوابید
که گردن تان دیگر به سمت پشت خم نشود و تحت فشار نباشد .در نتیجه اعصاب این
قسمت از فشار اضافی رها شده و دردی نخواهید داشت.
هنگام ایستادن ،زانوهای تان را سفت یکنید
شاید ایستادن با پاهای کامال صاف و کشیده راحت باشد ،اما باعث قفل شدن زانوها و
وارد آمدن فشار زیاد به مفصل زانو یشود .تمام مفاصل بدن توسط عضالت اطراف شان
نگه داشته یشوند .وقتی با زانوهای صاف یایستید ،عضالت اطراف مفاصل کار نیکنند و
در نتیجه فشار بیشتری به زانوها وارد یشود .این فشار زیاد به مفصل زانو یتواند موجب
آسیب و دردهای بعدی شود .لذا هنگام ایستادن طوالنی مدت سعی کنید زانوهای تان
را کیخم کنید.

اداره پست هوشمند با پهپادهای نامه رسان

معروف ترین شرکت خدمات پستی جهان در انتقال مرسوله های پستی از دفتر پستی
هوشمنداستفادهیکند.
شرکت پستی «دی اچ ال» از نوع جدیدی پهپاد نامه رسان با نام  Parcelcopterدر ناوگان
خدمات پستی خود استفاده یکند.این شرکت پستی مکانی را برای فرود و پرواز پهپادهای نامه
بر طراحی کرده که با قرار گرفتن در آنجا ،مرسوله های پستی بصورت خودکار و بدون دخالت
نیروی انسانیدر قسمتی که مخصوص حمل باردر پهپاد است ،گذاشته یشود و بر روی مرسوله
های پستی ریز تراشه ای قرار یگیرد که آدرس و مقصد آن را  Parcelcopterیتواند بخواند و
به آن سمت هدایت شود.در واقع این مکان تمام اتوماتیک همچون یک اداره پست کوچک
هوشمندعملیکند.
این پهپادها یتوانند تا ارتفاع  ۱۲۰۰متری از سطح دریا را پرواز کنند و قدرت پیمایش آنها
 ۷۰کیلومتر و از قدرت حمل بار  ۲.۲کیلوگرم برخوردار هستند.در حال حاضر از این سیستم
هوشمند نامه رساندر مناطق کوهستانی استفاده یشود و قرار است با ارتقا آندر مناطق شهری
هم مورد استفاده قرار بگیرد.

دانشمندان ژلی ساخته اند که پس از تزریق به داخل
بدن رگ تولید یکند .این دستاوری بزرگ در علم پزشکی
محسوب یشود که به دگرگونی بزرگی در زندگی مبتالیان
بهدیابت منتهی خواهد شد.
محققان دانشگاه تگزاس این ژل تزریقی را تولید کرده و
بر این باورند که از این پس میلیونها بیمار دیابتی به زندگی
دوباره بازگردند.
در حال حاضر میلیونها بیمار دیابتی در سراسر جهان
زندگی یکنند که بهدلیل اختاللدر عملکرد سیستم قلبی
و عروقی و از دست دادن اندامهای مختلف زندگی سختی
رادنبال یکنند.
اکنون محققان دانشگاه تگزاس از این نوآوری ارزشمند
برای رشد و نمو دادن رگهای خونی و احیای دوباره جریان
این مایع حیات بخش در شریانهای موشهای آزمایشگاهی
استفاده کرده و متوجه شده اند که تغییرات چشمگیری در
سطح سالمت جانور ایجاد یکند.
حاال این محققان امیدوارند که از ایندستاورددر سالهای
نه چندان دور برای آزمایش بر روی بیماران و به خصوص
بیماراندیابتی استفاده کنند.

آیا بدون کبد میتوان زنده ماند؟

وظیفه کبد دفع سموم مواد غذایی در بدن و منع نفوذ
گازها به داخل اعضا است اما توجه نکردن به سالمت کبد
یتواند عوارض جبران ناپذیری را برای ما به دنبال داشته
باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ یرقان یا زردی جزء بیماری
هایی است که در بدو تولد ،نوزادان هم با آن درگیر هستند
اما این زردی زمانی هولناک یشود که در بزرگسالی انسان را
مغلوب خود کند .توجه به جسم ،سبب تشخیص زودرس این
عارضه است.دکتر ملک زاده متخصص گوارش در خصوص
عالئم ظاهری بیماری کبد اظهارداشت :یرقان یا همان زردی
با زرد شدن رنگ چشم و پوست ،خود را نشان یدهد .وظیفه
کبددفع سموم مواد غذاییدر بدن و منع نفوذ گازها بهداخل
اعضا است .وی افزود :اگر از ورود این سموم به بدن جلوگیری
نشود ،موجب خستگی ،زردی پوست و یرقان میشود.
رنگ رخساره خبر یدهد از سر درون
دکتر ملک زاده متخصص گوارش در باره نقش کبد در
سالمتی بدن انسان گفت :کبد انسان تا زمانی که  90درصد
از بین نرود هیچ عالمتی نداشته و با  10درصد کبد هم،
انسان یتواند به طور طبیعی زندگی کند .اما مردم موقعی
به پزشک مراجعه یکنند که کبددیگر قابل برگشت نیست.
آزمایش خون ،سونوگرافی باید پس از سن  30الی 35
سالگی مرتب انجام شود .این متخصص تغذیه در ادامه
گفت :عالئم ظاهری بیماری کبد ،یرقان یا همان زردی است
که با زرد شدن رنگ چشم و پوست خود را نشان یدهد.
افراد چاق به هوش باشند
این متخصص گوارش اظهار کرد :مهمترین علت بیماری
های کبدی یا در حقیقت سرطان همان چاقی مفرط که
بیشتر بین زنان شیوع دارد و موجب کشاندن فرد به ورطه
نابودی شده ،اما باید بدانیم که چاقی مخصوصا در ناحیه
شکییتواند خطرناک باشد ،بخصوص در زنان که از ناحیه
شکم دچار چاقی یشوند .وی افزود:چربی بدن توسط کبد
دفع یشود ،همچنین سموم بدن از طریق ادرار و مدفوع دفع
میشود که اگر کبد انسان دچار بیماری شود این سموم از
بدن خارج نشده و بدن رادچار بیماری میکند .سرطان کبد
همان کبد چرب است کهدر حدود  ۸۰درصد افراد مبتال به
این بیماری هستند و متاسفانه این اتفاق در ایران بین افراد
بویژه بانوان شیوعدارد.
نسخهایکهمتخصصانگوارشیپیچیند
دکتر ملک زاده متخصص گوارش در ادامه تاکید کرد:
متاسفانه ما ایرانیان در غذا خوردن زیاده روی میکنیم و
همین امر مسبب بیماری کبدی میشود ،ما باید به هنگام

غذا خوردن چند قاشق مانده به سیری از سر سفره بلند
شویم تا بدن جایی برای دفع سموم غذا داشته باشد.
درصدی از مردم ایران کبد چرب  ۶۵ ،درصد ایرانیان اضافه
وزن  ۱۷ ،الی  ۱۸درصد چاقی و  ۴درصد چاقی مفرط
دارند.وی ضمن تاکید بر لزوم تغذیه مناسب برای کاهش
وزن گفت :بدترین نوع چاقی،ناحیه شکم است که مهمترین
عامل به وجود آمدن چربی در کبد است.
خانمها بیشتر از آقایان در معرض خطر هستند
این متخصص تغذیه تصریح کرد :کبد یک عضو حیاتی
بدن است و اگر این عضودچار آسیب شود بدن نمیتواند به
حیاتش ادامهدهد بنابراین شخصی که کبد خود را ازدست
داده لزوما باید تحت پیوند قرار گرفته،در غیر اینصورت جان
خود را از دست میدهد.
تاثیررنگهارارویچشمانتانجدیبگیرید
باریک بین متخصص پوست و مو در خصوص ارتباط
بیماری کبدی و پوست گفت :تنها بیماری که یتواند تاثیر
مستقیم روی پوست داشته باشد هپاتیت کبدی است که
عالئیهمچون تب و لرز  ،درد در ناحیه سمت راست و باالی
شکم  ،با گذشت زمان زردی چشم و همینطور زردی پوست
خود را نشان یدهد.وی ادامه داد :عالئیکه به این شکل روی
پوست تاثیر بگذارد در بیماری کبدی وجود ندارد و اینکه
اکثر مردم به اشتباه تصور یکنند که هر عالمتی ،لک یا
نتیجهیكتحقیقپزشكی؛

استامینوفن حس همدردی را کاهش یدهد

نتایج تحقیقات یکی از مؤسسات بهداشتی آمریکا ثابت کرده که مصرف استامینوفن به
عنوان ماده اصلی قرص های ضد درد ،عالوه بر کاهش دردهای جسمانی ،توانایی همدردی
با دیگران را نیز در انسان ها کاهش یدهد.
«دومینیک میشکووسکی» پژوهشگر انستیتوی ملی بهداشت آمریکا روز سه شنبه با
انتشار گزارشی نوشته است :زمانی که افراد برای کاهش دردهای جسمانی خود از داروهای
حاوی استامینوفن استفاده یکنند ،قابلیت و حس همدردی بادیگران را نیز ازدست یدهند.
در این گزارش تحقیقاتی آمده است که پژوهشگران انستیتوی مذکور در جریان این
مطالعات نزدیک به  80دانشجو را وادار به خواندن اخبار ناگواری از قبیل فرورفتن تیغه یک
چاقو در استخوان یک فرد و یا مرگ پدر یا عزیزان فرد دیگری کرده و به بررسی واکنش
های آن ها پرداخته اند.بر همین اساس ،واکنش احساسی آن دسته از کسانی که در زمان
برخورد با این اخبار از ماده استامینوفن استفاده کرده اند در قیاس با آن هایی که از 'شبه
داروها' یا داروهای ظاهری استفاده کرده اند ،نسبت به درد و رنج دیگران در زمان وقوع

این اتفاقات ،خفیف تر بوده است.میشکووسکی نوشته است که در آزمایش دیگری 114
دانشجویدیگردر معرض صداهای ناخوشایند و گوشخراش قرار گرفته اند و نتیجه آزمایش
نشان داده که میزان گوشخراش بودن این صداها برای مصرف کنندگان استامینوفن بسیار
کمتر از مصرف کنندگان شبه داروها بوده است.در گزارش این مؤسسه همچنین آمده است
که استامینوفن به عنوان ماده اصلی کهدر600داروی مختلف مورد استفاده قرار گرفته،در
آمریکا بیش از هر داروی دیگری مورد مصرف دارد و بیش از  23درصد افراد بالغ آمریکایی
هر هفته آن را مصرف یکنند.بالدوین وی' یکیدیگر از پژوهشگران این مؤسسه با اشاره به
اهمیت توان همدردی میان انسان ها و نقش مؤثر آن در بهبود روابط اجتماعی ،نسبت به
اثرات سوء مصرف استامینوفن در روابط میان افراد جامعه آمریکا هشدار جدی داده است.
در این گزارش تحقیقاتی اشاره شده که بر اساس مطالعات قبلی ،وقوع اتفاقات ناخوشایند
در دیگران به طور طبیعی در ذهن و مغز کسانی که ناظر آن ها هستند همان تأثیراتی را
یگذارند کهدر زمان تجربه مستقیم ،این اتفاقاتدر ذهن آن ها گذاشته شده است.

عایق های حرارتی کوره های صنعتی تولید شد

محققاندر یک شرکتدانش بنیان موفق شدند عایق های
حرارتی مورد استفاده در کوره های صنعتی را برای جلوگیری
از هدر رفت انرژی بویکنند و به تولید برسانند.
علی معتمدزادگان ،رئیس پارک علم و فناوری مازندران
با اشاره به یکی از دستاوردهای محققان در این پارک گفت:
پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان در این پارک موفق به
ساخت بردهای کلسیم سیلیکاتی مورد استفاده در صنایع
نفت ،گاز وپتروشییشدند.
وی افزود :بردهای کلسیم سیلیکاتی یا تخته های کلسیم
سیلیکاتی از جمله قطعات نسوز بادانسیته زیر ۳۰۰کیلوگرم
بر مترمکعب بوده که تاکنون در کشور تولید نیشده ولی
اکنون محققان در این شرکت برای اولین بار این بردها را
بهتولیدرساندند.
معتمدزادگان ادامه داد :اکنون نه به لحاظ تکنولوژیکی و
نه به لحاظ مواد اولیه هیچ وابستگی به کشورهایدیگر برای
تولید بردهای کلسیم سیلیکاتی یا عایق های حرارتی کوره
های صنعتی وجود نداریم؛ همچنین این بردها با هر قیمت و
دامپینکیقابلرقابتومقابلههستند.
سید مجتبی رضوی ،قائم مقام مدیر عامل عضو هیات
مدیر شرکتدانش بنیان تولید کننده بردهای کلسیم های
سیلیکاتی نیز در باره این موضوع به خبرنگار مهر گفت:
برای جلوگیری از هدررفت حرارت کوره های صنعتی نفت،
گاز ،پتروشیمی ،فوالد و  ...معموال از ایزوالسیون حرارتی یا
عایقهای حرارتی استفاده یشود.
وی افزود :یکی از بهترین عایق هایی که برای الیه های
پشت کوره وجوددارد بردهای کلسیم سیلیکاتی یا تخته های

آمارها نشان یدهد که ۲۵درصد بیماراندیابتیدر نهایت
باید به قطع عضو تن دهند.
اما محققان دانشگاه تگزاس با استفاده از تازه ترین
دستاوردهای علم مهندسی زیست پزشکی نشان داده
اند که این ژل بازتولیدکننده (احیا کننده) تا  ۸۵درصد
از جریان خون طبیعی را در اندامهایی که رگهای خونی

یک متخصص پوست و مو:

حساسیتهای پوستی در فصل بهار
تشدیدمیشوند

یک متخصص بیماریهایپوستو موگفت :حساسیتهایپوستیدرفصل بهار تشدید
میشوند.
دکتر غالمرضا عشقیدر گفتوگو باایسنا  ،اظهار کرد :حساسیتهای پوستیدر فصل
بهار تشدید میشوند و با عالئینظیر خشکی پوستدست و پا ،قرمزی چشم ،پوستهریزی
بدن و خارش همراه است.
وی افزود :آبریزش بینی ،عطسه ،سرفه و خارش گلو از عالئم حساسیت فصلی بوده و
در موارد شدیدی از آلرژی ،بیمار با عالئم تنگی نفس ،تورم دهان و گلو مواجه میشود و
در صورت عدم درمان منجر به بروز آسم خواهد شد .عامل اصلی بروز حساسیت پوستی،
خشکی هوا ،گردهافشانی گیاهان و استفاده از شویندهها بدون پوشیدن دستکش است.
در مواردی نیز مصرف بیرویه برخی داروها و عامل ژنتیک منجر به بروز حساسیتهای
پوستیمیشوند.
این متخصص پوست و مو یادآورشد :حساسیتهای پوستی معموال در اطفال و افراد
مسن بیشتردیده میشود .آنتیهیستامین جزوداروهایدرمانی حساسیتهای پوستی
است ،اما به هیچ عنوان خوددرمانی با این دارو را توصیه نمیکنیم.
وی تصریح کرد :در موارد شدیدی از حساسیتهای پوستی حتما باید به پزشک
متخصص مراجعه شود تا از داروهای ضد حساسیت متناسب با شدت بیماری استفاده
شود .بیمارانی که دچار حساسیتهای پوستی هستند باید از انداختن زیورآالت بدلی که
دارای نیکل است ،خودداری کنند.
وی با بیان اینکه لباسهای پشیعاملی برای افزایش حساسیتهای پوستی به شمار
میآیند ،تاکید کرد :در صورتی که دچار عالئم حساسیتی هستید باید از پوشیدن
لباسهای پشیدوری کنید .استفاده از مرطوب کنندههای پوستی ،استحمام مرتب و
شستو شوی پوست با شویندههایی که حاوی مواد مرطوب هستند در تخفیف و بهبود
عالئم پوستی موثر است.
ویدر خصوص نقش تغذیهدر حساسیتهای پوستی ،تصریح کرد :تغذیه نقش بسیار
موثریدر شدت و ضعف عالئم حساسیتهای پوستیدارد؛ به طوریکه مصرف پروتئین،
ویتامینها ،میوه و سبزیجات تازهدر بهبود عالئم بیماری تاثیرگذار است .مصرف غذاهای
فست فود ،کنسرو شده ،سوسیس و کالباس عالئم بیماری را تشدید کرده و موجب آزار
بیماریشود.

تمریناتی موثر برای کوچک کردن شکم
پس از زایمان

یک متخصص زنان و زایمان گفت :مادران پس از زایمان از ایستادن طوالنی مدت ،حمل
اشیاء سنگین ،دویدن ،پریدن ،ورزشهای سنگین و صاف نشستن با پاهای کشیده جدا
خودداریکنند.
دکتر کبری شجاعیدر گفتوگو با ایسنا  ،اظهار کرد :معموال شش هفته پس از زایمان،
دورهای است که طی آن تغییرات ناشی از بارداری در اعضای مختلف بدن ،به تدریج به
حالت قبل از بارداری بازمیگردد .البته ممکن است این برگشتپذیری تا ماهها به طول
انجامد.
وی با بیان اینکه مادران برای رفع کمر درد ،بدن درد و کوچک کردن شکم پس از
زایمان ،الزم است تمرینات ورزشی خاصی را با توصیه پزشک انجام دهند ،افزود :انجام
برخی ورزشها ،قدرت و توان عضالت شکیرا به تدریج به وضع اولیه بازمیگرداند و نیز
ک کننده هستند .یکی از حرکاتی که مادر در دوران پس از زایمان برای این
در تنآرایکم 
منظور میتواند انجامدهد ،این است که روی تختدراز بکشد ،یک بالشت زیر سر بگذارد،
سر و دستها را به طرف باال و پاها را به طرف پایین تخت بکشد تا ستون مهرهها اصالح
شود .البتهدر حالت ایستاده نیز میتواند این کار را انجامدهد.
شجاعی گفت :انجام حرکات چرخشی مچها نیز برای بهبود جریان خونرسانی مفید
است .تنفس عمیق نیزدفع سموم بدن و برگشتپذیری سریع فعالیت رودهای را بهدنبال
دارد .وی افزود :برای رفع درد کمر بعد از زایمان ،تمرینهایی در نظر گرفته میشود؛ از
ن که به پشت کمر خوابیده و با فشار ،باسن و کمر را از زمین بلند کنید .همچنین
جمله ای 
برای رفع بدن درد پس از زایمان به پشت خوابیده ،دستها در امتداد بدن باشد و کمکم
دستها را بلند کرده همزمان با تنفس دم و باز دم ،دستها در دو طرف بدن و در امتداد
شانهها قرار داده شود .این متخصص زنان و زایمان عنوان کرد :در تمرین سوم ،جهت
کوچک کردن شکم بهتر است مادر در حالت ایستاده قرار گرفته و دست راست را به روی
پهلوی چپ و دست چپ را به پهلوی راست به صورت ضربدری قرار داده و به طرف داخل
فشار دهد تا عضالت شکم که در حین بارداری از هم باز شدهاند ،دوباره بسته شده و فرم
اولیه خود را بگیرند .شجاعی ادامه داد :راه دیگر برای کوچک کردن شکم پس از زایمان این
است که مادر به پشت خوابیده ،شانهها را به زمین فشار داده و عضالت شکم ،باسن و سینه
را منقبض کند .وی گفت :برای بازگشت لگن به شکل قبل از بارداری نیز الزم است این
تمرینها انجام شود؛ مادر در این شرایط به پشت خوابیده ،زانوها خم و با تنفس دم ،زانوها
را به یک طرف چرخانده و با تنفس بازدم نیز به حالت اول بازگرداند .همچنین میتواند به
پشت خوابیده و یک پا کشیده و پایدیگر را روی آن قراردهد و به طرف مخالف بچرخاند.
این متخصص زنان و زایمان اظهار کرد :باید توجهداشت که تمرینات بهتر است تا شش
هفته پس از زایمان انجام شوند .البته مادرانی که به روش سزارین زایمان میکنند باید با
نظر پزشک و در زمان مناسب پس از زایمان ،تمرینات الزم را انجام دهند.

تقویت مهارت زبان کودک با بازیهای
وانمودی

کلسیمسیلیکاتیهستندکه معموالجزءاقالموارداتیکشور
محسوبیشود.
رضوی با بیان اینکه از این رو موفق شدیم بعد از انجام ۴
سال کار تحقیقاتی و علیبه ساخت این عایق های حرارتی
کوره های صنعتیدست یابیم ،گفت :این تخته ها تا کنون و
در حال حاضر از کشورهای دیگر وارد یشود و ساالنه هم بابت
همین قضیه  ۱۰میلیون دالر ارز برای ورود این تختهها از
کشور خارج یشود تا طرح های نفتی ،گازی ،فوالد و سیمان،
پتروشییکشوراجراییشوند.
وی با بیان اینکه ما توانسته ایم بعد از کسب دانش فنی
ساخت این عایق های حرارتی آن را به تولید انبوه برسانیم،
عنوان کرد :ساالنه  ۵تا  ۱۰هزار مترمکعب برد کلسیم

این ژل رگ تولید یکند

سیلیکاتیدر کشور نیاز است که ما با توجه به اینکه صاحب
تکنولوژی هستیم یتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم.
وی یادآور شد :اولین فروش این شرکت دانش بنیان به
صنعت فوالد بوده است.
رضوی گفت :این محصول به عنوان عایق حرارتی تکمیل
کننده سبد کاالیی این رده بوده و به عنوان الیه پسین در
نسوز چینی کوره های صنایع نفت ،گاز ،پتروشییو  ...مورد
استفادهقراریگیرد.
وی اظهار داشت :ظرفیت صادراتی این محصول نیز با
توجه به بویشدن مواد اولیه و ماشین آالت و امکان رقابت
قیمتی و کیفی مناسب با رقبای چینی بسیار قابل مالحظه
است.

سلولهایبنیادیدندانیجایگزینایمپلنتیشود

شان به واسطه پیشرفت بیماری از کار افتاده اند احیا یکند.
این فناوری جدید در حالی ابداع شده که روشهای
درمانی فعلی نظیر ماساژدرمانی ،استفاده از داروهای مختلف
و در نهایت جراحی تنها اثر موقتی دارند اما با این ژل تولید
کننده رگ یتوان به درمان همیشگی بیماران امیدوار شد.

رونمایی از دو محصول فناور در نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه قم

مدیر مرکز رشد دانشگاه قم با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فناورانه این
دانشگاه ،گفت :این نمایشگاه که با حضور شرکتهای فعال در این مرکز و با ارائه
محصوالت کاربردی دانشجویان و اساتید از  19اردیبهشت ماه آغاز به کار کرده بود روز
گذشته به کار خود پایان داد.
سید مهدی مدبری در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه قم گفت:
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بایستی دانشگاهها را در سطح علمی ،پژوهشی و
فناوری رصد کرده و در بحث فناوری که خروجی آموزشها و پژوهشها است باید
محصوالتی تولید شود که در فضای اجتماعی کاربردی باشند.
وی افزود :این نمایشگاه با حضور شرکتهایی که در مرکز رشد دانشگاه قم فعال
هستند و همچنین آزمایشگاههای تخصصی دانشگاه تشکیل شده و دارای  25غرفه
است که در آن  9شرکت از مرکز رشد ،دانشجویان و اساتید محصوالت خود را که
دارای فاز کاربردی هستند عرضه کردهاند.مدیر مرکز رشد دانشگاه قم ،بیان کرد :در این

جوشی روی صورتشان ناشی از التهاب کبد است .
میراث عطاری ها مجوزی برای تجویز نسخه
باریک بین تصریح کرد :اکثر مردم با این تصور غلط به
عطاری ها مراجعه و آنها مردم را به اشتباه راهنمایی یکنند
و این امر موجب بروز عوارض جلدی روی پوست اشخاص
یشود که پس از تجویز و استفاده از داروهای گیاهی اشتباه،
به پزشک متخصص مراجعه یکنند.وی ادامه داد :در بعضی
مواقعمامشاهدهیکنیمکهبیمارانبیماریهایپوستیخود
را به کبدشان ارتباط یدهند و یگویند جوش یا لک صورت
یا بسورات جلدی که در بدنم ایجاد شده از کبدم یباشد؟ نه
اینطور نیست بلکه کبد تنها در موقعی که دچار التهاب و
بیماری هپاتیت شود عالئم جدی مانند خارش نشان یدهد.
بنی آدم اعضای یک پیکرند
این متخصص پوست و مودر خصوص نشانه های آسیب
جدی به کبد یگوید :زمانی که کبد به صورت حاد دچار
آسیب شود احتمال خونریزی و زخم روی پوست وجود
خواهد داشت در غیر این صورت هیچ عالمتی ندارد .برای
داشتن زندگی شاد باید بدنی سالم داشته باشیم که در
گرو توجه ویژه به تغذیه و تحرک است چرا که گاهی یک
کوتاهی در این زمینه یتواند سال های زیادی از عمر ما را به
دست و پنجه نرم کردن با بیماری های جدی و خطرناک
تلفکند.
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نمایشگاه حاصل زحمات چند ساله تحقیق و ممارستدانشجویاندر قالبهای مختلف
نرم افزاری و سخت افزاری عرضه شده است.
مدبری گفت :در این نمایشگاه دو رونمایی انجام شد که اولین آن مرتبط با محصولی
به نام پونه بود که متعلق به یکی از شرکت های فناور دانشگاه قم است این محصول
سخت افزاری و نرم افزاری به صورت پراکنده و توزیع شده اقدام به جمع آوری و آنالیز
اطالعات کرده و آنها را در بسترهای مختلف نمایش یدهد.وی اظهار کرد :محصول
دویکه از نوآوریهای این نمایشگاه است ،تولید کفشی است که با تکنولوژی نانو محیط
کفش را از نظر بو ،تعرق و باکتری ایزوله میکند که مناسب بیماران دیابتی و افرادی
است که ساعتها پای در کفش دارند .همچنین آنها توانستند از کفشهای نظایبرق
تولید کند.
ویدر پایان از ایجاد مدرسه سه ماهه تابستانی این مرکز به عنوان مدرسه کسب و کار
تابستانه و آموزش روش های کسب و کار در این مجموعه خبرداد.

اخیرا محققان به این نتیجه رسیده اند که سلول های بنیادی دندان یتوانند درمانی برای
بیماران با مشکالتدندانی باشند.
از دست دادن دندان بخشی از دوران کودکی است ،با این حال از دست دادن دندان
مولر یا شکستگی دندان نیازمند دندان های مصنوعی یا ایمپلنت ها است .استفاده از
سلولهای بنیادیدندانی برای رشددندان جدید و استخوان آرواره یتواند مزیت هایی را برای
تکنیکهای موجوددر مورد جایگزیندندانداشته باشد.
پروفسور «ییلیک» و همکاراندر مدرسهدندانپزشکی  Tuftsراه هایی را برای رشددندان
جدید سالم و استخوان از سلول های بنیادی دندان ایجاد کرده اند .این سلول های بنیادی
پتانسیل تمایزی باالییدارند و یتوانند به انواع سلول های بافتدهانی تبدیل شوند.
در این مطالعه ،محققین بعد از بدست آوردن سلول های بنیادی از پالپدندانی بالغ سالم،
آن ها رادر آزمایشگاه جداسازی و برای تشکیل جوانهدندانی جدید تحریک کردند .این جوانه
هایدندانی بافت نریهستند که رفته رفته بهدندان بالغ تبدیل یشوند.
این روشی جدید و انقالبی برای درمان دندان از دست رفته و یا آسیب دیده محسوب
میشود .جوانه دندانی بسیار پیچیده است و تنها در شرایطی تشکیل یشوند که یک آرواره
جنینی را شبیه سازی کند و استخوان ،دندان ،کام نرم و لثه ها را بوجود یآورد.
استفاده از این سلول های بنیادی راه حل بهتری برای آسیب های دندانی است ،زیرا
برخی از بیماران در استفاده از ایمپلنت های تیتانیویاحساس راحتی ندارند .با این که این
سلولهایبنیادیدندانیبهتنهایینیزگزینهمناسبیبرایمشکالتدندانیمحسوبیشوند
اما محققان یگویند یتوان این سلول ها را رویداربست های مهندسی شده مناسب نیز کشت
داد و وضعیت را برای تشکیل جوانه دندانی بهتر کرد.

یک روانشناس گفت :بازیهای وانمودی میتواند با حمایتهای والدین و مریبان ،فرصت
مناسبی برای تقویت زبان کودک باشد.
لیال بابامرادی در گفتوگو با ایسنا  ،اظهار کرد :اکثر اوقات با کودکانی مواجه میشویم که
حین بازیهای تخیلی با اسباببازی ودوستانش ،واژههایی را به کار میبرند که هرگز فکر
نمیکردیم بلد باشند .در واقع ،کودک از پدر ،مادر و آموزگارش برخی واژههای هر چند
مشکل را میآموزد ،به تقلید از او در بازیهایش به کار میگیرد و متعاقب آن ،قدرت زبان
خود را تقویت میکند.
این روانشناس ادامه داد :کودکان با این روش یاد میگیرند که میتوانند از واژهها به
عنوان ابزاری برای بازسازی یکداستان یا سازماندهی یک نمایش بهره گیرند .به عبارتی،
این فرآیند موجب میشود که کودک بین زبان نوشتاری و گفتاری ارتباط برقرار کند و
به مهارتی دست یابد که بعدها زمینه را برای آموختن خواندن فراهم کند .وی تصریح
کرد :کودکان حین بازیهای وانمودی ،واژهنامه خود را میسازند .به همینخاطر ،والدین و
مرییاندر مواجهه با چنین بازیهایی میتوانند کودک را با واژههای مربوط به یک موضوع
ویژه آشنا کنند.
مثال اگر کودکدوستدارد بادایناسورهای اسباببازی بازی کند ،مربی میتواند با اشاره
به نام دایناسورهای گوناگون ،کودک را به آموختن این اسایترغیب کند .بابامرادی افزود:
بیشتر کودکاندوستدارند از والدیندر محیط خانه یا مربیاندر محیط مهد تقلید کنند
و کارهایی که آنها انجام میدهند را تکرار کنند.
از اینرو ،اگر همیشه مجموعهای از نشریهها ،کتابها ،کاغذ و مدادرنگیدردسترسشان
باشد ،تمایل بیشتری به اجرای بازیهای نمایشی و آموختن واژه نشان میدهند .این
روانشناس یادآور شد :با اهتمام مربی و والدین ،کودک از مهارتهای پیشنوشتاری و
پیشخوانی برای تقلید موقعیتهای واقعی در زندگیاش استفاده خواهد کرد؛ چراکه
میتواند برای اسباببازیهایش بخواند ،نامه بنویسد ،فهرست تهیه کند و حتی وانمود
کند که با تلفن اسباببازی ،پیام تلفنی دریافت میکند .در نتیجه دایره لغاتش روز به روز
گستردهترمیشود.
محققانیگویند؛

قنداق کردن ریسک مرگ نوزاد را
افزایش یدهد

طبق یک تحقیق جدید ،اگر نوزادان در زمان خواب قنداق شوند احتمال مرگ ناشی از
( SIDSسندروم مرگ ناگهانی نوزاد) بیشتر یشود.
به گزارش مهر ،به گفته محققان دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا ،قنداق کردن به
شیوه های مختلفی تعریف یشود اما معموال به حالتی اطالق یشود که کودک در داخل
پارچه یا پتویی بسته بندی یشود بطوریکه سرش بیرون و دستهایش داخل قنداق است.
این تصور وجود دارد که قنداق کردن موجب آرام شدن بچه شده و به خواب وی کمک
یکند.
اما یافته های جدید این محققان نشان یدهد که قنداق کردن یتواند کار خطرناکی باشد.
دکتر راشل مون ،سرپرست تیم تحقیق،در این باره یگوید« :نوزادانی که قنداق یشوند۵۰
تا  ۶۰درصد بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از  SIDSقرار دارند».
تیمتحقیقدراینمطالعهنتایجچهارمطالعهقبلیمنتشرشدهرابررسیکردند.مطالعات
مربوط به دو دهه و شامل مناطقی از انگلستان ،تاسمانی در استرالیا و شهر شیکاگو در
آمریکابود.
به گفته این محققان ،خطر مرگ ناشی از قنداق کردن حتی در کودکانی که قنداق بر
روی شکم شان بسته یشود به مراتب بیشتر است .این کودکان در مقایسه با کودکانی که
قنداق نیشوند در حدود  ۱۳برابر بیشتر در معرض ریسک مرگ ناشی از  SIDSقرار دارند.
به گفته مون ،این ریسک با رسیدن کودک به سن  ۶ماهگی افزایش ییابد چراکهدر این
زمان کودک قادر به غلت خوردن خواهد بود.
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به مناسبت سالروز والدت با سعادت امام سجاد (ع)

مظهر تمام و کمال عبودیت

وجود مقدس حضرت سجاد علیه السالم بنا بر
مشهورترین روایات در روز پنجشنبه برابر با پنجم
ماه با عظمت شعبان ،در سال سى و هشتم هجرى،
دو سال قبل از شهادت حضرت امیرالمؤمنان علی
علیهالسالم در شهر مدینه ،از پدرى با كرامت چون
سیدالشهداعلیهالسالم،
حضرتابوعبداللهالحسینّ ،
و مادرى با عظمت به نام ُسالفه از خاندانى اصیل و
ریشهدار كه امیرالمؤمنین وى را مریم نامید متولد
شد.
زبان و قلم از وصف مقام عبودیت علی بن الحسین
علیهماالسالم عاجز است ،کسی جز خود حضرات
معصومین علیهم السالم نیتواند ایشان را توصیف
نماید .در این نوشتار بر آن شدیم که اشاراتی به
مقام عبودیت علی بن الحسین علیهماالسالم از میان
کلمات معصومین علیهم السالم و راویان احادیث،
بیابیم ،تا شاید بر قلب قاسی نویسنده اثری افتد
چرا که سخن هرگاه از قلب برخاست الجرم بر دل
نشین .د
زیب و زین عالم امکان علی بن الحسین
نور یزدان سید سجاد ،زین العابدین
مشرق صبح ازل ،مفتون ُحسن لم یزل
دردمند شام محنت ،مبتالی شامتین()1
شیخ کلینی (ره) در کتاب شریف کافی از امام
صادق علیه السالم روایت یکند که« :علی بن الحسین
علیهماالسالم وقتی به نماز یایستاد رنگ حضرتش
دگرگون یشد و وقتی سجده یکرد تا عرق از بدنش

خارج نیشد سر بر نیداشت!» ()2
و باز از حضرت صادق علیه السالم روایت کرده که
پدرم (یعنی حضرت باقر علیه السالم) یفرمود« :وقتی
علی بن الحسین به نماز یایستاد ،گویی شاخهدرخت
بود ،که جز آنچه باد از او به حرکت در آورد چیزی از
او تکان نخورد!»()3
یعنی در مقابل خداوند با کمال خشوع و تواضع
یایستاد و همانند عبید کهدر مقابل موالی بی حرکت
یایستند و بدون اذن او هیچ کاری انجام نیدهند آن
حضرت نیز بی حرکت بود.
و صدوق(ره) نیز در کتاب علل از ابان تغلب نقل
یکند که وی به امام صادق علیه السالم گفت :من
علی بن الحسین را دیدم که وقتی به نماز یایستاد
رنگ او دگرگون یشد .امام صادق علیه السالم به او
فرمود:
«به خدا قسم علی بن الحسین به خوبی یدانست
که مقابل چه کسی ایستاده است!» ()4
حضرت سجاد علیه السالم دارای پانصد درخت
خرما بود در نزد هر درخت دو رکعت نماز یخواند و
در موقع نماز رنگش تغییر یکرد و ایستادنش در نماز
مانند ایستادن بنده ذلیل بود که در مقابل پادشاهی
بلند مرتبه ایستاده باشد و اعضای بدنش از خوف و
خشیت الهی یلرزید و به گونه ای نماز یخواند که
گویی این نماز آخرین نماز اوست و بعد از این نماز
دیگرینخواهدخواند
ابوحمزه ثمالی رضی الله عنه نقل یکند و یگوید:

حضرت علی بن الحسین علیهما السالم رادیدم که
نماز یخواند .عبای آن حضرت از دوشش افتاد ،آن
را راست و منظم نفرمود تا آن که نماز تمام شد .از
ایشان از علت این امر جویا شدم ،فرمود« :وای بر تو
آیا یدانی در خدمت چه کسی بودم؟!» ()5
و باز روایت شده که وقتی زمان وضو فرا یرسید
رنگش زرد یشد ،به ایشان گفته یشد که این چه
حالی است که شما را عارض یشود ،یفرمود« :شما
نیدانید که من مقابل چه کسی ایستاده ام!» ()6
حدیثدیگری که نسبتاً طوالنی است ولی خالی
از لطف نیست حدیثی است که مرحوم شیخ مفید
اعلی الله مقامه از امام صادق علیه السالم روایت نموده
که حضرت فرموده« :به خدا قسم که علی بن أبی
طالبعلیهماالسالمتاهنگاممرگبههیچحرایدست
نیازید و هیچ گاه بین دو امر قرار نگرفت مگر اینکه
سخت ترین آن دو را از جهت بدنی انتخاب نمود در
حالی که در هر دو امر رضایت خداوند بود و هیچ
مصیبتی بر رسول خدا وارد نیشد ،مگر اینکه رسول
خدا ،امیرالمومنین را در جریان قرار یداد ،چرا که به
او اطمینان داشت و هیچ کس از این امت غیر از
علی توانایی عمل کردن مانند رسول خدا را نداشت و
حضرتش اگر عمل خیری انجام یداد با حالت خوف
و رجاء انجام یداد و با مال خود و یا دست رنج خود
که با عرق پیشانی به دست آورده بود هزار بنده را
در راه خدا آزاد نمود و لباسش فقط از کرباس بود
و هنگایکه آستینش بلند بود آن را یبرید [و به نزد

مدیرعامل آب منطقهای قم:

خیاط نیرفت] و از بین فرزندان او هیچ کس از جهت
لباس و فقاهت به او شبیه تر از علی بن الحسین نبود.
هنگایکه ابوجعفر امام باقر فرزند علی بن الحسین -
علیهم السالم  -بر پدر وارد شده بود و دیده بود که
پدرش به گونه ای عبادت یکند که هیچ کس نیتواند
آن گونه عبادت کند و دیده بود که رنگ حضرت از
شب زنده داری زرد شده و چشمانش از شدت گریه
از بین رفته و پیشانی و بینی مبارکش در اثر سجده
مجروح شده و ساق پا و قدم های حضرت از ایستادن
در نماز ورم نموده ،امام باقر علیه السالم در چنین
حالی فرموده بودند که من نتوانستم خودم را از گریه
نگه دارم وقتی که او در چنین حالی دیدم ،پس به
حال او گریستم و او مشغول فکر کردن بود بعد از
گذشتن اندکی زمان از وارد شدن من به من رو نمود
و فرمود ای پسرم :مقداری از آن نوشته ها را که در
آن کیفیت عبادت علی بن ابی طالب هست را به من
بده! به او آن نوشته ها را دادم! حضرت سجاد علیه
السالم مقداری مطالعه نمود ،سپس آن ها را رها کرد
وفرمود :چه کسی یتواند مانند علی بن ابی طالب خدا
را عبادت کند؟!»( )7و باز شیخ مفید (ره) نقل نموده
از امام باقر علیه السالم که« :علی بن الحسیندر یک
شبانه روز هزار رکعت نماز بجا یآورد و باد او را مانند
خوشهگندمیجنباند!»
حضرت سجاد علیه السالم ،با آن شدت مواظبت
و کمال عبادت آن حالش بود که از صحیفه علی بن
ابی طالب علیه السالم چیز کیخواند و اظهار عجز

کرد! البته همه عاجزاند از عبادت مولی الموالی و همه
رعیت عاجزاند از عبادت معصومین ولی نباید انسان
که از مقام عالی باز ماند ،یکسره رها کند
[یعنی حضرت در اثر الغری و رنجوری و هم
چنین خشوع و بی حرکتی چنان به نماز یایستاد که
اگر بادی یوزید :باد او را مثل شاخه گندم به حرکت
در یآورد]
و حضرت سجاد علیه السالم دارای پانصد درخت
خرما بود در نزد هر درخت دو رکعت نماز یخواند و
در موقع نماز رنگش تغییر یکرد و ایستادنش در نماز
مانند ایستادن بنده ذلیل بود که در مقابل پادشاهی
بلند مرتبه ایستاده باشد و اعضای بدنش از خوف و
خشیت الهی یلرزید و به گونه ای نماز یخواند که
گویی این نماز آخرین نماز اوست و بعد از این نماز
دیگری نخواهد خواند)8( .
و باز در حاالت حضرت وارد شده که به گونه ای
قرآن یخواند که کسانی کهدر حال عبور بودند  -مثل
سقّاها  -آنجا توقف یکردند و بعضی از استماع قرآن
حضرت َغش یکردند! ()9
در پایان چه نیکو است که کالم را مزیّن کنیم به
کالم حضرت امام رحمة الله علیه در رابطه با این
روایات:
«عزیزم قدری تفکر کن در این احادیث شریفه،
ببین حضرت باقر علیه السالم ،امام معصوم ،از شدت
عبادت پدربزرگوارش و حالت عبادتش گریه کرد .و
حضرت سجاد علیه السالم ،با آن شدت مواظبت و
کمال عبادت آن حالش بود که از صحیفه علی بن
ابی طالب علیه السالم چیز کیخواند و اظهار عجز
کرد! البته همه عاجزاند از عبادت مولی الموالی و
همه رعیت عاجزاند از عبادت معصومین ولی نباید
انسان که از مقام عالی باز ماند ،یکسره رها کند .باید
دانست که این عبادت ،نعوذبالله ،عبث نبوده ،بلکه
راه خطرناک و طریق باریک است .و عقبات موت و
قیامت مشکل است که این طور اهل معارف حقیقیه
عجز و الحاح یکردند .این سست انگاری ما از ضعف
ایمان و سستی عقیده است و از جهل و نادانی
است!» ()10خداوند توفیق پیروی از اهل بیت علیهم
السالم را به همه ما عنایت بفرماید.
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 -6مستدرک الوسائل  ،کتاب الصلوة ،ابواب افعال
الصلوة ،باب  ،2ح . 35
 -7ارشاد مفید ص  255و  ،256باب ذکر طرف
من اخبار علی بن الحسین (علیه السالم).
 -8همان ،ص  ،256بحاراالنوار ،ج  ،46ص ،80
تاریخ سیدالساجدین ،باب  ،5حدیث .75
 -9اصول کافی ،ج  ،2ص . 615
 -10چهل حدیث امام خمینی (ره)  ،ص . 443
حمید حاج علی :مدرس حوزه علمیه قم

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هشدارداد

کتب کمک آموزشی غیراستاندارد ،دوپینگ آموزشی

رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با اشاره به اینکه کتب کمک آموزشی
غیراستاندارد حکمدوپینگ رادر فرایند آموزشدارند گفت :نتیجه استفاده از این کتب این
است کهدانش آموز گرچه ممکن استدر میدان آزمون پیروز شود ولیدر میدان یادگیری
پیروز نیست و ما باید آن را اصالح کنیم.
حجتاالسالم و المسلمین محیالدین بهرام محمدیاندر گفتوگو ایسنا،،درباره رویکرد
تجاری موجود در بازار نشر آموزشی علیرغم اهداف سازمان پژوهش که بر تحلیلی بودن و
تقویت تفکردردانشآموزان تاکید میکند اظهار کرد :این موضوعدو خاستگاهدارد؛ نخست
آنکه طبیعت بشر به آسانگیری و آسانسازی گرایشدارد یعنی سختی را تحمل نمیکند.
وی ادامهداد :برنامهدرسی بر تفکر و تحلیل محتوا توجهدارد و فرایند یادگیری رادر طول
زمان میبیند ،امادانشآموز ودستاندرکاران تعلیم و تربیت میخواهند آنچه ارائه میکنند
قابل نمایش باشد و نمایش همدر قالب کمیت و عدد بیشتر به چشم میآید.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه قابلیت این نمایش در قالب
کیدر مواردی چون تمایل مدارس به اعالم آمار قبولیدر کنکور یا راهیابیدانش آموزانشان
به مدارس تیزهوشان نمود پیدا میکند گفت :اینها باعث میشود میزان فروش تولیدات
ناشرانی کهدر بخش آزمونها یا کنکور فعال هستند باال برود.
وی دومین علت ایجاد تضاد در بازار نشر آموزشی را وجود مشکالتی در فرایند سنجش

فرماندهانتظایاستانمرکزی:

باند سرقت قطعات خودرو در اراک متالشی شد

فرمانده انتظایاستان مرکزی ،از متالشی شدن باند سرقت قطعات خودور در اراک خبر
داد .به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ کیومرث عزیزی افزود :مرکز
فوریت های پلیس  110از مدتی قبل گزارش هایی از سرقت قطعات و محتویات داخل
خودرو داشت که عمده این گزارش ها شکستن شیشه خودروهای بدون سرنشین را مطرح
یکرد .وی بیان کرد :در این راستا تییاز ماموران تخصصی آگاهی استان مسئولیت رسیدگی
بر این پرونده را برعهده گرفتند و با تحقیقات فنی و تخصصی سه سارق سابقه دار در این
خصوص شناسایی شدند.فرمانده انتظایاستان مرکزی ادامه داد :با ادامه بررسی ها سرنخ
هایی از مخفیگاه سارقان بهدست آمد و با شناسایی محل اقامت آنان،در یک عملیات هر سه
سارقدر اوایل هفته جاریدستگیر شدند.سرهنگ عزیزی اظهار کرد :از مخفیگاه متهمان
دستگیر شده هشتدستگاه ضبط خودرو و یکدستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد
و متهمان برای تکمیل تحقیقات به یگان انتظایانتقال داده شدند .وی گفت :در بازجویی
های متهمان مبادرت به  60فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در شهر اراک
اعتراف شده و مراحل کار ادامه دارد.فرمانده انتظایاستان مرکزی اضافه کرد :تاکنون  30نفر
از شاکیان پرونده های یادشده شناسایی شده اند.سرهنگ عزیزی بیان کرد :خریدار اموال
مسروقی این پرونده نیز شناسایی شده و تالش برایدستگیری آن ادامهدارد.سال گذشته
وقوع سرقت در استان مرکزی شش درصد کاهش یافت.
رییس پلیس راه استان قزوین :

برخورد  30خودرو 9مصدوم برجای گذاشت
رییس پلیس راه استان قزوین از برخورد  30دستگاه خودرو و واژگونی یکدستگاه اتوبوس
در آزاد راه قزوین  -کرج و زخیشدن  9مسافر خبر داد و گفت :این حادثه خوشبختانه تلفات
جانی به همراه نداشته است .سرهنگ بهرام زینلیدر گفت و گو ایرنا افزود:در حادثه نخست
برخورد  30خودرو در فواصل مختلف از عوارضی قزوین  -کرج تا شهرک محمدیه به طول
 12کیلومتر که در الین جنوبی این آزاد راه روی داد ،چهار نفر مصدوم و به مراکز درمانی
انتقال یافتند .وی با اشاره به ایجاد ترافیک ناشی از تصادف زنجیره ای در ساعاتی از شب در
این آزادراه ،خاطرنشان کرد :حضور به موقع ماموران پلیس راه و نیروهای امدادی باعث شد
پس از انتقال مجروحان حادثه به بیمارستان و جا به جایی خودروهای آسیب دیده ،عبور و
مرور خودروها در الین جنوبی آزادراه قزوین  -کرج به حالت عادی بازگردد.سرهنگ زینلی
توجه نکردن به جلو ،تخطی از سرعت مطمئن در جاده لغزنده و رعایت نکردن فاصله طولی
با خودرو مقابل را عامل این تصادف های زنجیره ای اعالم کرد .این مسئول انتظایاضافه کرد:
همچنیندر حادثهدوم کهدقایقی پیش رویداد یکدستگاه اتوبوس با  17مسافر از تهران
به مقصد ارومیهدر حال حرکت بود کهدر الین شمالی ودر کیلومتر  35آزادراه قزوین  -کرج
واژگون و پنج مسافر آن نیز مصدوم شدند .به گفته وی ،علت این حادثه از سوی کارشناسان
پلیس راه در دست بررسی یباشد.رییس پلیس راه استان قزوین در پایان یادآور شد :با توجه
به شدت بارش باراندر تمایسطح راه های استان ،از رانندگاندرخواست یشود ضمن رعایت
سرعت مطمئن در جاده های خیس و بارانی ،از تغییر ناگهانی مسیر در طول سفر خودداری
کرده و فاصله طولی با خودرو مقابل را نیز حفظ کنند.

نظام آموزشیدانست و گفت :مشکلدوم این است که ما هنوز نتوانستیم آزمون و سنجش
خوبی برای نظام آموزشی مان طراحی کنیم و آزمونهای ما نشاندهنده عمق یادگیری
نیست .ما آموزش را تنها با شاخصهای کیارزیابی میکنیم و شاخصهای کینیز به جای
تحلیل و تفکر بیشتر رفتارهای سطحی را میسنجند ،الزم است سازوکار سنجش را در
نظام آموزشیمان اصالح کنیم.
محمدیان افزود :به همین علت است که همیشه تاکید کردهام کتابهای کمک آموزشی
غیراستاندارد در فرایند یاددهی و یادگیری اخالل ایجاد میکنند؛ زیرا ما میخواهیم دانش
آموز فکر کند ولی آنها میگویند "الزم نیست شما زحمت فکرکردن را بکشید ،ما غذای
آماده برای شما داریم" .اینچنین است که کتابهایی که تقریبا رونویسی از کتابهای
درسی است و تنها پاسخ سواالت را در خود دارد با قیمت چند هزار تومان برای  50صفحه
عرضه میشود تا هم برای ناشر پولساز باشد و هم دانش آموز وقتش را صرف پیدا کردن
پاسخهانکند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این روش نوعی دوپینگ کردن است و
این کتابها حکمدوپینگ رادر فرایند آموزشدارند گفت :نتیجه این است کهدانش آموز
گرچه ممکن است در میدان آزمون پیروز شود ولی در میدان یادگیری پیروز نیست و ما
باید آن را اصالح کنیم.

وی به بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال جاری اشاره و درباره اقدامات
تشویقی سازمان پژوهش و برنامه ریزی در همسوسازی ناشران با اهداف آموزشی خود
گفت :ما عالوه بر اینکه کتابهای مناسب رادر کتابنامه رشد معرفی میکنیمدر صفحات
پایانی یکی از کتابهای هر پایه تولیدات برتر انتخابشده را معرفی میکنیم و از همین
فهرستها برای کتابخانه مدارس کشور اقدام به خرید میکنیم.
معاون وزیر افزود :باید با تشویق ناشرانی که عالقه مند هستند و برای کار فرهنگی انگیزه
دارند بتوانیم قدم به قدم جلو برویم و آثار نامطلوب را از بازار نشر خارج کنیم.
وی با بیان اینکه در راستای نیل به اهدافمان ناشرها تقریبا با سازمان همسو شدهاند و
عملکرد ما نسبتا موفق بوده ولی متاسفانه این همسویی با ما در میزان فروش اثر مورد نظر
تاثیر چندانی نداشته و ما در این بخش کمتوفیق بودیم گفت :علت این است که عدهای از
ناشران با تبلیغات وسیع خصوصا با در دست گرفتن رسانه ملی بازار نشر را دچار اختالل
کردند.در همین راستا مذاکراتی با صداوسیماداشتهایم و از آنها خواستهایم به استانداردهای
سازمان پژوهش تمکین کنند و تنها آثار آموزشی استاندارد را تبلیغ کنند.
محمدیان تاکید کرد :باید در پی ایجاد فضاهای دیگری برای تبلیغ و معرفی آثار خوب
باشیم که بخشی از آن میتواند مجالت رشد ما و نیز کالسهای ضمن خدمت معلمان
باشد؛ به شرطی که خود ناشران وارد عرصه شوند و در آن سرمایهگذاری کنند.

پیرزن 70ساله هندی برای اولین بار بچه دارشد

یک زوج هفتاد و چند ساله هندی 46 ،سال پس از ازدواجشان برای اولین بار صاحب
فرزند شدهاند.
به گزارش ایسنا ،دالجیندر کائور که بیش از  70سال سن دارد پس از دو سال درمان در
ایالت "هاریانا" در شمال هند باردار شد و یک فرزند پسر به دنیا آورد .او جزو سالمندترین
زنانی است که بارداری و زایمانش گزارش شده است .از آنجا که این زن شناسنامه ندارد،
سن دقیق او معلوم نیست اما خودش میگوید بیش از  70سال سن دارد .نداشتن
شناسنامه در هند امری غیرعادی نیست .دالجیندر به رئیس مرکز ملی لقاح مصنوعی
در شهر "هیسار" که درمان در آنجا صورت گرفته ،گفته است که پنج تا هفت سال از
شوهرش" ،موهیندر سینگ گیل" کوچکتر است و شناسنامه شوهرش نشان میدهد که
 79ساله است .بنابراین احتماال این زن باید بین  72تا  74سال سن داشته باشد .به گزارش
بیبیسی ،این زوج که به کشاورزی اشتغال دارند 46 ،سال پیش ازدواج کردند و شوهر این
زن گفته است که تقریبا امید خود به داشتن فرزند را از دست داده بودند و هنگایبا دوستان
خود از درمان با لقاح مصنوعی سخن گفتند ،مورد ریشخند و حتی سرزنش قرار گرفتند.
موهیندر سینگ میگوید که به جای دلسرد شدن از این اظهارات برای حاملگی همسرش
دعا کرد و میافزاید :خدا دعای ما را شنید و زندگی ما را کامل کرد .به گفته پزشکان ،نوزاد
این زوج سالمند که پسر است ،کامال سالم است و هنگام تولد چهار کیلو و  400گرم وزن

داشت .اسم او را "آرمان" گذاشتهاند" .آنوراگ بیشونی" بنیانگذار و رئیس مرکز ملی لقاح
مصنوعی در شهر هیسار که فارغ التحصیل دانشگاه لیدز انگلیس است ،گفته که پیش از
این نیز در چند مورد ،زنان سالمند در این مرکز تحت درمان قرار گرفته و توانستهاند باردار
شوند .از جملهدر سال  ،2008یکی از بیماران او برای نخستین باردر سن  70سالگی حامله
شد و یکدختر بهدنیا آورد.در یک مورددیگر نیز یک زن  66ساله سه قلو زایید .دالجیندر
و همسرش که از داشتن فرزندی از خود نومید شده بودند ،چند سال پیش کودکی را به
فرزندی قبول کردند اما او بعدا برای تحصیل به آمریکا رفت ودیگر به هند بازنگشت .بعضی
از پزشکان نسبت به درست بودن حاملگی افراد در سنین باال ابراز تردید کردهاند زیرا این
احتمال وجود دارد فرزندی که متولد میشود به زودی والدین مسن خود را به دلیل باال
بودن سنشان ازدست بدهد .در مورد جنبه اخالقی حاملگیدر سنین باال ،آنوراگ بیشونی
میگوید بعضی معتقدند که باید محدودیتی در این مورد اعمال شود و مثال از انجام لقاح
مصنوعی برای زنان باالی سنین  45تا  50سالگی خودداری کرد .اما او معتقد است که
اگر قرار است محدودیتی وجود داشته باشد ،باید هم برای زن و هم برای مرد ،منظور شود.
موهیندر سینگ به خبرگزاری فرانسه گفته است که در مورد تفاوت سنی با فرزندش و
آینده او نگرانی ندارد .او گفته است :مردم میگویند بعد از اینکه شما مردید ،این بچه باید
چه کار کند؟ اما من به خدا اعتقاد دارم و او مراقب فرزندم خواهد بود.

فرماندهانتظایاستانیزدخبرداد:

کشف  11میلیارد انواع کاالی قاچاق در یزد

فرمانده انتظایاستان از طرح دو روزه مبارزه با قاچاق کاال
توسط ماموران پلیس این استان و کشف  11میلیارد ریال
انوع کاالی خارجی قاچاق خبر داد.
سردار ایرج کاکاوند در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس ،اظهار داشت :در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و
همچنین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید
ایشان بر موضوع مبارزه با واردکنندگان کاالهای خارجی
قاچاق ،ماموران پلیس این استان اجرای اولین طرح مبارزه
با قاچاق کاال را در دستور کار قرار دادند.سردار کاکاوند ضمن
اشاره به اجرای این طرح در مدت  48ساعت گفت :ماموران
پلیس استان با اجرای این طرح انواع کاالهای گمرکی شامل؛

پوشاک ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،کفش ،لوازم یدکی خودرو
به ارزش پنج میلیارد ریال را کشف کردند.وی افزود :همچنین
ماموران پلیس در مدت اجرای این طرح بیش از دو میلیارد
و  500میلیون ریال انواع کاالهای ممنوعه را کشف که این
کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بسیار
باالیی را نشان میدهد.کاکاوند ادامه داد :ماموران پلیس در
راستای طرح مبارزه با قاچاق کاال و سوخت نیز  ،دو دستگاه
تریلی نفتکش را که عازم شرق کشور بودند ،متوقف و در
بازرسی انجام شده  40هزار لیتر فرآورده های نفتی قاچاق
خارجازشبکهتوزیعراکشفکردند.اینمقامارشدانتظایضمن
اشاره به کشفیات انواع موادخوراکی غیرمجاز و قاچاق تصریح

کرد :همچنین در مدت اجرای این طرح بیش از  50تن برنج
خارجی فاقدمجوز گمرکی به ارزش سه میلیارد ریال کشف
شد.سردار کاکاوند گفت :به طور کلیدر این طرح 11،میلیارد
ریال انواع کاالهای قاچاق کشف 15 ،دستگاه خودروی سبک
و سنگین توقیف و  30نفر از قاچاقچیان کاال دستگیر و به
مراجعقضائیمعرفیشدند.فرماندهانتظایاستانیزددرخاتمه
با بیان اینکه کشفیات ایندورهدر مقایسه با طرح مشابه سال
گذشته افزایش  20درصدی را داشته است خاطرنشان کرد:
مبارزه با قاچاق کاال و برخورد با افرادی که قصد ضربه زدن
به نظام اقتصادی کشور را دارند از اولویت های اصلی پلیس
یزد در سال  95است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم تشریح کرد:

جزییات کشف 82کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف حدود 82کیلوگرم تریاک در عملیات
مشترک پلیس قم و لرستان خبر داد .سرهنگ غالم عباس بُلفکه در گفت و گو با خبرنگار
پایگاه خبری پلیس ،اظهارداشت :در پیگیری اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
لرستان یک قاچاقچی مواد مخدر که قصدداشت با یکدستگاه کامیون محموله مواد مخدر
را از یکی از استان های جنوبی با عبور از محور مواصالتی قم به تهران منتقل کند،دستگیری
نامبرده در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم قرار گرفت .به گفته وی

پس از هماهنگی های قضایی با استقرار سه اکیپ تلفیقی از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان
های قم و لرستان در محورهای ورودی به قم نهایتاً خودرو مذکور شناسایی ،متوقف و جهت
بررسی به مقر انتظایمنتقل شد .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم افزود:سرانجام با
تالش مأموران از داخل بار و از بین کیسه های مواد شیمیایی حدود 82کیلوگرم تریاک در
قالب  5بسته کشف شد .سرهنگ بُلفکه گفت :بادستگیری راننده و سرنشین کامیون پرونده
متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

هیچ محصول کشاورزی در قم
مزیت تولید ندارد
مدیرعامل آب منطقهای استان قم گفت :اشتغال در بخش کشاورزی استان کمتر از ۵
درصد است و هیچ محصول کشاورزی در این استان مزیت تولید ندارد.
احمد حاجی حسینی مسگر شامگاه سه شنبه در نشست بنیاد قم پژوهی با موضوع
«بحرانهایدشت مسیله قم» با اشاره به اینکهدر مسائل آب و محیط زیست همیشه بحث
احیا مطرح است ،اظهار کرد :امروز محیط زیست و منابع آبی در حال مرگ است و برنامه
هایی با عنوان احیای منابع آب تدوین شده است .مدیرعامل آب منطقه ای استان قم افزود:
امروز برای موضوعات آب و محیط زیست راهکار در قالب دشت و استان داده نیشود .این
مسائل فرامنطقه ای شده است و باید آن را از سایر استان ها کنترل کرد .وی با اشاره به اینکه
 ۷سال پیش تالش هایی برای مقابله با ریزگرد انجام گرفت ،ابراز کرد :بر اساس مطالعات ،به
این نتیجه رسیدیم که اگر یخواهیم امروزدر بحث مقابله کار کنیم بایددر استان هایی مانند
اصفهان و سیستان و بلوچستان تمرکز کنیم .حاجی حسینی با اشاره به اینکه باید آسیب
شناسی کنیم که چرا به این وضع دچار شده ایم ،تصریح کرد :منابع و مصارف ما با هم تعادل
ندارند و طرح احیا و تعادل بخشی با هدف ایجاد تعادل بین منابع و مصارف انجام یشود.
مدیرعامل آب منطقه ای استان قم تاکید کرد :در سال  ۹۰با صرف هزینه بسیار زیاد برای
تامین آب شرب شهر ،طرح انتقال آب را به صورت موقت به بهره برداری رساندیم که این کار
با شرایط بسیار سختی انجام شد و حتی یک روز هم قطعی آب نداشتیم ،اگرچه کیفیت آب
تحت تاثیر قرار گرفت .وی با اشاره به اینکه از سال  ۹۰تا به امروز بیش از  ۵۰۰میلیون متر
مکعب آب در استان قم توزیع شده است ،تصریح کرد :قم جزو تنها کالن شهرهایی بوده که
در تامین آب هیچ مشکلی نداشته ایم .حاجی حسینی با اشاره به اینکه تغییری کهدر میزان
بارش ها و الگوی بارش به وجود آمده است در این خشکی ها اثرگذار بوده است ،افزود :در
فصل بهار بارش برف انجام یشود که امکان ذخیره آن به وجود نیامده است .الگوی بارش تغییر
کرده است که این ناشی از تغییرات اقلییجهانی است.
بحران در منابع آبی
مدیرعامل آب منطقه ای استان قم با اشاره به اهمیت اصالح الگوی مصرف ،گفت :امروز
سرانه مصرف آب در استان قم  ۲۵۰لیتر در روز است ،این در حالی است که در استاندارد
جهانی  ۱۵۰لیتر است .وی افزود ۹۲ :درصد منابع آب زیرزمینی و  ۸۳درصد کل منابع آب
استان در بخش کشاورزی صرف یشود اما اشتغال کشاورزی کمتر از  ۵درصد است .حاجی
حسینی با اشاره به اینکه در بحث آب و کشاورزی موضوعی به نام آب مجازی مطرح است،
افزود :استان قم در هیچ محصول کشاورزی مزیت تولید ندارد .مدیرعامل آب منطقه ای
استان قم ابراز کرد:در سال  ۱۳۴۰سرانه آب تجدیدشونده  ۵هزار متر مکعب بوده است .این
سرانه اگر به زیر ۱۷۰۰متر مکعب کاهش پیدا کند بحران است که امروز این سرانهدر استان
قم زیر  ۶۰۰متر مکعب است .وی با بیان اینکه  ۱۲۰۰میلیون متر مکعب اضافه برداشت از
منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است ،افزود :نصب کنتورهای هوشمند بر چاهها یکی از راه
های کنترل برداشت آب است که اجرایی شده است.
مدیر امالک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی قم عنوان کرد:

مهاجرت بیرویه به قم
مهمترین عامل تخریب زیست بوم
مدیر امالک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان قم با انتقاد از مهاجرت بی رویه و
کنترل نشده به استان قم ،این مسئله را یکی ازدالیل تخریب زیست بومدانست.
به ابوالفضل علیخانی شامگاه سه شنبهدر نشست بنیاد قم پژوهی با موضوع «بحرانهای
زیست محیطی دشت مسیله قم» در رابطه با توسعه بی رویه استان قم و چگونگی توسعه
پردیسان اظهار کرد :از سال  ۷۵که قم به استان تبدیل شد سیاست های وزارت مسکن و
شهرسازی مبنی بر واگذاری زمین بود که زمین و ساخت و ساز به خود مردم واگذار یشد.
مدیر امالک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان قم افزود :بعد از سال  ۷۵اما سیاست
های راه و شهرسازی هم متناسب با دولت های مختلف تغییر پیدا کرد و در قالب ساخت و
ساز با کمک مردم شکل گرفت .وی با تاکید بر اینکه یکی از مسائل در ساخت مسکن که
تا  ۴۰درصد هزینه ها را در بر میگرفت بحث زمین بود ،بیان کرد :اولین پروژه های ساخت
مسکن را در خود شهر شروع کردیم و بعد سراغ زمین های اوقافی رفتیم که امروز از این
مسئله پشیمان هستیم .علیخانی تصریح کرد :هر کجای شهر که یخواستیم ساخت و ساز
ایجاد کنیم باید باغی را نابود یکردیم که در حوزه شهرسازی شهر بهم یخورد و ترجیح دادیم
که برای حفظ محیط زیست به این زمین ها دست نزنیم .به گزارش مهر ،مدیر امالک و
حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان قم با بیان اینکه هدف ما این بود که شهر طراوت خود
را حفظ کند ،افزود :به دنبال این بودیم که سرانه جمعیت را به سمت پردیسان هدایت کنیم.
وی تصریح کرد :یکی از مسائلی که در استان قم هیچ زمانی به درستی پیش بینی نشده
بحث مهاجرت است .برای مهاجرتدر قم هیچ کسی نتوانسته آماردقیقی تعیین کند که
همین مشکالت بسیاری را ایجاد کرده و گاهی غافلگیر شدهایم .علیخانی با اشاره به افزایش
جمعیت استان قم ،افزود :حوزه های علمیه نباید اجازه دهند که همه طالب در قم استقرار
دائم داشته باشند .در حال حاضر فضای دائیبرای این افراد فراهم شده و  ۱۰تا  ۱۱هزار واحد
برای طالب در پردیسان ساخته شده است .مدیر امالک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی
استان قم با انتقاد از پروژه مسکن مهر ،تصریح کرد :مواردی زیادی در بخش مسکن برنامه
ریزی نشده بود .در سال  ۸۹و ثبت نام مسکن مهر اداره کل تعاون  ۹۰هزار پرونده در یک
و نیم سال تحویل راه و شهرسازی داد که  ۴۳هزار واحد آن تحویل داده شده است .اگر به
پرونده ها مراجعه کنیم بسیاری از آنها بوینبوده اند .وی با اشاره به احداث شهر جدید پرنیان،
ابراز کرد :باید عرضه و تقاضا در بحث مسکن هم در نظر بگیریم .اگر عرضه مسکن در شهر
جدید پرنیان صورت بگیرد از غیربویهم برای تقاضا مراجعه یکنند.
رئیس اداره شناسایی و حفاظت از اراضی راه و شهرسازی قم:

طرح مسکن مهر قم متناسب با پردیسان نبوده است

رئیس اداره شناسایی و حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت :طرح
تفصیلی مسکن مهر برای همه استانها یکسان طراحی شده و این طرحدر استان قم متناسب
با پردیسان نبوده است.
مجتبی صفری شامگاه سه شنبهدر نشست بنیاد قم پژوهی با موضوع «بحرانهای زیست
محیطی دشت مسیله قم» در رابطه با تاثیر توسعه بی رویه شهر و افزایش جمعیت در
بحرانهای زیست محیطی همچون بحراندشت مسیله اظهار کرد :بعد از انقالب برنامه ریزی
کالن مبتنی بر آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفت که در گذشته سازمان برنامه بودجه و
امروز مدیریت و برنامه ریزی آن را مدیریت یکرد ،به این صورت که بر اساس آن برنامه ریزی
یشد که برای جمعیت آینده چه اقدایصورت بگیرد .رئیس اداره شناسایی و حفاظت از اراضی
اداره کل راه و شهرسازی استان قم افزود :سازمان مدیریت و برنامه ریزی خود برنامه ریزی
مستقلداشت و به همیندلیل خیلی با راه و شهرسازی هماهنگی صورت نیگرفت .وی با
اشاره به اینکه بر اساس این برنامه ریزی کشور به  ۱۰سطح تقسیم بندی شد ،بیان کرد :هر
یک از سطوح ،در سطح خود برنامه ریزی کردند که به نتیجه مطلوب نرسید .صفری با اشاره
به اینکه جنگ تحمیلی و ضعف مدیریت سبب شد که طرح بهدرستی پیش نرود ،تصریح
کرد :افزایش بی رویه جمعیت قم در نتیجه مهاجرت صورت یگیرد .استان قم ۴پتانسیل برای
مهاجرتداشت؛ حوزه علمیه ،مسجد جمکران ،حرم مطهر و موقعیت جغرافیایی ،که مسکن
مهر هم مزید بر علت شده و افزایش جمعیت را بیشتر کرد.
رئیس اداره شناسایی و حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت :ما به
صورت علنی اعالم کردیم که برای  ۴۰هزار نفر مسکن فراهم کرده ایم .صفری با انتقاد از
یکسان بودن طراحی مسکن مهر در کل کشور ،تصریح کرد :برای طراحی مسکن مهر قم
هیچ تفاوتی با استان های دیگر قائل نشدند که این مسئله مشکالت بسیاری را به بار آورده
است .رئیس اداره شناسایی و حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان قم افزود:
این عوامل سبب شد که منطقه ای که به عنوان یک مقر مناسب در نظر گرفته شده بود و
یتوانست جریان هوا را عوض کند با برج سازی محدود کردیم و حتی هوادهی به قم را هم
ضعیف کردیم .وی افزود :تنها راهکاری که امروز بیش از این دچار بحران های زیست محیطی
نشویم فرهنگ سازی در مصرف آب و بازگشت به الگوی سنتی در ساخت و ساز است.
رئیس ستاد اقامه نماز قم :

یکی از میادین قم به نام میدان نماز
نامگذاری میشود
رئیس ستاد اقامه نماز استان قم از استقبال گسترده عالقمندان به موضوع نماز برای
شرکتدر جشنواره «شعر ،خاطره ودلنوشته نماز» خبرداد.
محمد خامهیار در حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه «شعر ،خاطره و دلنوشته نماز» که
در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه این جشنواره در ایام نوروز
فراخوان شد ،اظهار کرد :با توجه به حضور زائران در استان قم در ایام نوروز شاهد استقبال
خوبی از سوی مسافرانی که به قم آمده بودند ،بودیم و بسیاری شرکت کنندگان از استانهای
مختلف در این جشنواره شرکت کردند.وی با اشاره به اینکه  220اثر به دبیرخانه جشنواره
ارسال شد ،اظهار کرد 120 :اثر از این تعداد شعر 45 ،اثر دلنوشته و  55اثر خاطره با موضوع
نماز بوده و بسیاری از آثار ارائه شده به جشنواره از نظر کیفی در سطح بسیار باالیی بود.
رئیس ستاد اقامه نماز قم با اشاره به اینکه در مراسم اختتامیه این جشنواره سه نفر نخست
هر بخش تجلیل شدند ،اظهار کرد :در هر بخش برای  9نفر نخست هدایاییدر نظر گرفته
شده است.وی با اشاره به تقدیر از فعاالن نمازدر این مراسم اظهار کرد :شهرداریدر ایام نوروز
در پارکها ،کمپینگها و بوستانها با تجهیز نمازخانهها گام موثریدر ترویج فرهنگ اقامه
نماز برداشت و در این مراسم فرصتی مهیا شد تا از مدیران در بخشهای مختلف شهرداری
تجلیل کنیم.خامهیار با اشاره به اینکه به زودی میدانی به نام میدان نماز نامگذاری خواهد
شد ،اظهار کرد :همچنین مقرر شده است که بلوار نماز در ادامه بلوار مرجعیت احداث شود.

سیاسی
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نکتــه
اینجا آخر خط احمدینژاد بود

تجربه نشان داد ،آن كسی كه به «آخر خط رسیده بود» احمدی نژاد بود« ،نه
ایران» .گفتوگوی حجتاالسالم والمسلمین مصباحی مقدم با «انتخاب» حاوی نكات
شگفتانگیزی از دوران زعامت محمود احمدینژاد بر قوه مجریه است .مصباحیمقدم
برای اولین بار از گزارشی سخن گفته كه احمدینژاد آن را برای رهبری آماده كرده و به
ایشان میگوید« :به آخر خط رسیدیم» اما رهبری نظر او را نمیپذیرد .مصباحی میگوید:
«احمدینژاد گزارشی به رهبری داد که ما به آخر خط رسیدیم و با توجه به قطعنامههای
شورای امنیت درباره انرژی هستهایی باید ،آن را امضا کنیم» .به اعتقاد من پردههای ستر و
عفافی كه بر اعمال احمدینژاد كشیده شده ،هنوز باال نرفته است .به گفته آقای مصباحی
مقدم رهبری خودشان مسئولیت پرونده را از آن مقطع میپذیرند .او هیچ توضیحیدرباره
اینكه احمدینژاد چه تاریخی این موضوع را مطرح كرده بیان نمیكند؛ اما میتوان حدس
زد كه این ماجرا دو سال پایانی عمر دولت احمدینژاد را بدون شك دربر میگرفته است.
احمدینژاد آخرین تالشش را برای حل پرونده هستهای با دادن بیانیه یكجانبه تهران
در سال  89انجام داد .بیانیهای كه طرف غربی هیچ وقعی به آن ننهاد و در كمتر از 24
ساعت (درحالی كه اصولگرایان همچون زاكانی و رسایی از آن دفاع میكردند و برد – برد
میخواندند) قطعنامه جدید و تندی علیه ایران صادر شد .از این مقطع به بعد احمدینژاد
در برنامه هستهای كمرنگ ظاهر شد .سال  89كجدار و مریز به اتمام رسید و از اردیبهشت
 90با ماجرای عزل مصلحی و خانهنشینی احمدینژاد بحران آغاز شد .تابستان همان سال
ماجرای بزرگترین فساد اقتصادی به ابعاد  3هزار میلیارد برمال شد .همان زمان شدیدترین
قطعنامه سازمان ملل علیه ایران صادر شد .قطعنامه ( 1929كه توافق وین توانست آن
را ملغی كند) ،راه را برای تحریمهای شدید نفتی و بانك باز كرد 20 .آذرماه  90بهمنی
(رئیسكل بانك مركزی) گفت كه اگر تحری م بانك مركزی را اعمال كنند «به مثابه این است
كه چند سالدر شعب ابیطالب» .به نظر میرسد این همان مقطعی است كه احمدینژاد
گزارش را به رهبری ارائه كرده است .رهبری صراحتا با این اظهارنظرها مخالفت كردند و از
شرایط «بدر و خیبر» سخن گفتند .آن روزها كمتر كسی میدانست كه رد و بدل شدن
این جمالت احتماال به گزارشی باز میگردد كه احمدینژاد را به «آخر خط» رسانده و
قصدداشت ایران را نیز به «آخر خط» برساند .آخر خطی كه معنایش «وادادگی و تسلیم
محض» بود .به گزارش انتخاب ،آقای مصباحی مقدم فاش كرده احمدینژاد تهدید میكند
كه مسئولیت پرونده را دیگر نمیپذیرد .او میگوید« :رهبری با این گزارش مخالفت کردند
که بعد از این مخالفت احمدینژاد با رهبری دیدار کردند و گفت اگر شما این دیدگاه را
قبول ندارید ،من دیگر مسئول این پرونده نیستم و رهبری با صراحت و قاطعانه فرمودند
خودم این مسئولیت را قبول میکنم ».در این باره چند نكته قابل طرح است :اول :جنس
تهدید احمدینژاد در مورد شانهخالی كردن از مسئولیت پرونده ،درست به مانند ماجرای
خانهنشینی خودش و عزل مصلحی بود .دوم :بیان این جمله در شرایطی كه مسئول
به وجود آمدن آن وضعیت ،خود احمدینژاد بود ،مسئولیت ناپذیری بزرگی بود .سوم:
رهبر معظم انقالب قاطعانه مسئولیت پرونده را میپذیرند و اگر این اتفاق نیفتاده بود همه
هزینههایی كه ایران برای هستهای شدنداده بود بادستان محمود احمدینژاددود شده و به
هوا میرفت.در طرفدیگر احمدینژاد تصور میكرد میتواند همه تقصیرها را از گردن خود
ساقطكند؛اما«خواستخداایننبود».اوتصورمیكردمیتواندهمهمشكالتاحتمالیآینده
را به گردن نظام بیندازند .چهارم :فردای توافق نوشتیم« :بعد از خواندن توافقنامه ،اولین خبر و
مهمترین آن ضیافت افطاریدولتدر بیت رهبری بود .اعتماد نظام به تیم ظریف و روحانی
را نباید دسته كم گرفت .نظام اعتماد و اختیاری كه به روحانی و تیمش داد ،به احمدینژاد و
دولتدهمنداد(».پایاندلواپسیآغازعصرجدید)94/4/24،رازایناعتمادراحاالبهترمیتوان
درك كرد .واقعیت این است كه «شجاعت و منویات رهبر معظم انقالب» را «تدبیر روحانی»
به بار نشاند .حاصل آن نیز برون رفتن از نقطهای بود كه احمدینژاد آن را «آخر خط»
یدانست .احمدینژاد این بار حقیقت را گفته بود؛ اما نه همه حقیقت را .چیزی كه خودش
م
هم نمیدانست این بود :آنجا «آخر خط برای خود احمدینژاد بود»
* داوود حشمتی

اخبـــار
توسط امیر پوردستان مطرح شد:

ناگفته هایی از تالش داعش برای نفوذ به ایران

امیر پوردستان ،فرمانده نیروی زمینی ارتش به بیان ناگفته هایی از تالش داعش برای
نفوذ به ایران پرداخت.

پوردستان تعیین خط قرمز  40کیلومتری مرزها را به عنوان مصوبه ستاد کل نیروهای
مسلح برای مقابله با تهدیدات گروهکهای تکفیری مورد اشاره قرار داد و گفت «اگر
احساس کنیم نیروهای تکفیری قصد عبور از این خط را دارند ،این حق را برای خود قائل
هستیم که وارد میدان شده و به مقابله با آنها بپردازیم ».فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت
«در سال  ،93داعش در فاصله زمانی کوتاه خود را از استان االنبار -عراق -به استان دیالی
که هممرز استان کرمانشاه و ایالم است ،رساند .از طرف دیگر به سعدیه و جلوال آمدند و
میخواستند در گام بعدی تا خانقین در  12کیلومتری مرز ما برسند که یگانهای نیروی
زمینی با قدرت وارد عمل شدند ».وی که با فارس گفتگو می کرد ،افزود «برای مقابله با
این تهدید 5 ،تیپ عملیاتی وارد میدان شده و بر اساس مصوبه ستاد کل ،شناساییها در
آن سوی مرز شروع شد و ما آماده بودیم که اگر از خط  40کیلومتر گذشتند با این ها
درگیر شویم و همه سازوکارها نیز برای درگیری سنگین فراهم بود ».پوردستان خاطرنشان
کرد «بالگردهای ما باالی سر آنها حاضر بودند و عناصر اطالعاتی ما تا نزدیکی آنها رفته و
شناساییها را کامل کردند و مسیرها نیز با سامانههای موقعیتیاب ثبت شد تادر صورت
نزدیکی ،آنها را زیر باران سنگین توپخانه و آتشبار خود قرار دهیم که البته این مسائل
خیلی رسانهای نشد اما موجب شد تا داعش از این اقدام منصرف شود ».به گفته فرمانده
نیروی زمینی ،هنوز هم رگههایی از هواداری داعش در استان دیالی عراق وجود دارد .وی
تصریح میکند« :این تهدیدات امروزدر شرق کشور نیز به واسطه حضورداعشدر مرزهای
افغانستان و پاکستان وجود دارد و آنها عالقه مندند خودشان را به مرزهای ما برسانند اما ما
خود را متناسب با تهدیدات خود را آماده کردیم».
مدیر کل سیاسی وزارت کشور:

تغییرفرماندارانیااستانداران
ربطیبهانتخاباتندارد

مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه مثل همیشه تغییراتی در سطح
فرمانداران انجام می شود گفت :این تغییرات ربطی به انتخابات ندارد.
محمد امین رضازاده با بیان این که فرمانداران در انتخابات خیلی خوب عمل کردند
اظهار کرد :برای اولین بار نتایج تمام حوزههای انتخابیه توسط شورای نگهبان تایید شد و
همین تاییددلیل عملکرد خوب بخشداران ،فرمانداران ،استانداران و همهدست اندرکاران
اجرایی انتخاب بود .وی در ادامه افزود :با این وجود در ادامه شاهد تغییرات و جابجاییهای
طبیعی در سطح فرمانداران خواهیم بود .برخی فرمانداران بازنشسته میشوند و برخی
فرمانداران هم از شهری به شهردیگر جابجا میشوند .ممکن است بعضی از فرمانداران هم
نقض یا ضعفی داشته باشند؛ که باید این ضعف برطرف شود به هر حال سیاست وزارت
کشور این است که تغییرات در حد طبیعت باشد .این تغییرات ربطی به انتخابات ندارد،
زیرا همه فرمانداراندر زمینه انتخابات نمره قبولی گرفتند .رضا زاده همچنین با بیان اینکه
در سطح استانداران هم ممکن است تغییراتی انجام شود خاطر نشان کرد :وزارت کشور
اعالم کرده است که در این سطح تغییراتی ندارد اما مشاهده کردیم که استاندار خوزستان
به درخواست خود تغییر کرد .با این وجود تغییرات غیر طبیعی نخواهیم داشت .مدیر کل
سیاسی وزارت کشوردر توضیحدلیل تصیمم استاندار خوزستان اظهار کرد :آقای مقتدایی
تقاضای بازنشستگی داشته و طی نامههای تقاضای کناره گیری کرده بودند که تقاضای وی
دیروز پذیرفته شد .ویدرپایان تاکید کرد :عزل و نصبهادر وزارت کشوردر شرایط عادی
و پس از بررسی کامل انجام میشود .آنچه برای دولت مهم است این است که در جامعه
آرامش برقرار شده و اختالفات احتمالی مسوالن بین مردم کشانده نشود.
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مسعودپزشکیان:

نماینده مردم تبریزدر مجلس شورای اسالمی ،همراهی مجلس
نهم در اجرای خالف قانون هدفمندی یارانه با دولت گذشته را
نهادینه کردن بی قانونی دانست و گفت :دولت قبل باید در این
باره محاکمه می شد.
مسعود پزشکیان در گفت و گوی با ایرنا ،درباره اجرای قانون
هدفمندی یارانه ها افزود :دولت سابق در اجرای هدفمندی یارانه
ها خالف ّبین داشت .وی ادامه داد :طبق قانونی که خودشان نوشته
بودند باید  10درصد از خالص هدفمندی به بخش بهداشت و
درمان برای کمک به قشر ضعیف جامعه و مناطق محروم اختصاص
می یافت و از  90درصد باقی مانده باید نیمی از آن به مسائل تامین
اجتماعی و محرومان و مقداری هم به صورت یارانه نقدی پرداخت
می شد .نماینده مجلس شورای اسالمی یادآور شد :از  50درصد
باقی مانده نیز می بایست  30درصد به صنعت و کشاورزی کمک
می شد تا افزایش قیمت ،آن ها را زمینگیر نکند و  20درصد هم
به ادارات دولتی به خاطر افزایش هزینه ها پرداخت شود .پزشکیان
افزود :دولت سابق عالوه بر برداشت  100درصدی از منابع یارانه
ها 30 ،تا  40درصد هم از جای دیگر برداشت و به صورت یارانه
نقدی پرداخت کرد .منتخب مردم تبریز در مجلس دهم گفت :این
خالف قانون بود؛ یک نفر هم به آن ها نگفت که چه کسی به شما
اجازه این کار را داده است .این مصداق همان همکاری مجلس نهم
با اجرای خالف قانون است.
دولت قبل باید محاکمه می شد
پزشکیان در ادامه افزود :پول صنعت و کشاورزی را ندادند؛ از
منابع دیگر پول برداشت کردند تا یارانه را پرداخت کنند .اگر از
همان ابتدا مجلس و قوه قضاییه درست نظارت می کردند ،دولت
قبل باید محاکمه می شد .وی خاطر نشان کرد :اگر قانون یارانه
ها هدفمند است ،باید پول را به نیازمندان می دادند .دولت سابق
پول را به طور مساوی در جامعه پخش کرد؛ در صورتی که بیت
المال باید به کسانی که نیازمندترند برسد ،زیرا بخش توانمند
جامعه منابعی مانند راه ،سوخت و انرژی برق و گاز و  ...را بیشتر
از محرومان استفاده می کند .این نماینده مجلس شورای اسالمی
اضافه کرد :ما در دوره قبل به برخی از دولتمردان در کمیسیون
تلفیق اعتراض می کردیم که چرا خالف قانون عمل می کنید؟ می
گفتند ما نمی توانیمدر مقابل رئیس جمهوری بایستیم ،اما اکنون
در این دوره به دولت یازدهم می گویند چرا یارانه  24میلیون نفر
را می خواهید قطع کنید؟
پزشکیان گفت :برخی افراد به دنبال این هستند که در فضای
جامعه این طور برداشت شود که دولت سابق یارانه ها را به همه
پرداخت کرد ،اما دولت یازدهم یارانه بخشی از جامعه را می خواهد
قطع کند .این عدم شفافیت و سیاسی کاری ها و طرفداری های
غیرمنصانه بسیار زشت است.
مجلس نهم ناظری ناتوان بود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت :مجلس
نهم و دولت سابق هم در روش و هم در اجرای قانون ،خالف و
اشتباه عمل کردند .این دلیل روشنی است که در مجلس هم یک
سیاستگذار درست نبودیم و از طرفی ناظری ناتوان بودیم.
پزشکیان به سخن رئیسدولت سابق که «قانون برنامه چهارم را
قبول ندارم» اشاره کرد و افزود :قانونی که مجلس و شورای نگهبان
تصویب و تایید کرده بودند ،یک نفر از راه رسید و گفت من قبول
ندارم و اجرا هم نکرد و مجلس هم با وی برخورد نکرد ،این چه
مجلسی است؟ ما مجلس هایمان از این قبیل بوده اند.
نتیجه همراهی مجلس با اجرای خالف قانون
نهادینه کردن بی قانونی است
نماینده مجلس نهم ،نوشتن قانون و نظارت بر اجرای قانون
را از وظایف اصلی مجلس عنوان کرد و ادامه داد :گاهی مجری،
قانون را اجرا نمی کند و دقیقا همان نهادی که باید نظارت کند با
آن مجری همراهی می کند و نتیجه آن نهادینه شدن بی قانونی
در کشور است.
پزشکیان افزود :اگر سیاستگذاری و قانون درست باشد ،به
سرعت تغییر نمی کند و چند ماه بعد یک تبصره به آن اضافه
نخواهد شد .اگر به آن قانون صحیح ،درست نظارت کنیم ،وضعیت
اقتصاد ،فرهنگ و کشاورزی درست خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد کمیسیون بهداشت و پزشکیدر مجلس
نهم گفت :بسیاری از قوانین که تصویب کرده بودیم یا اجرا نشد یا
اشتباه اجرا شد و کمیسیون بهداشت نیز با این روش همراهی کرد
که نتیجه آن یک شکاف عمیق در بهداشت و درمان و مکانیسم
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های پرداخت بین مصارف و منابع است .مصرف ما در کشور به
شدت باال رفته و منابع ما در این حوزه کفاف نمی دهد .وی عدم
نظارت بر بازار و اختالف درآمدها را علت افزایش نارضایتی درون
سازمانی عنوان کرد و افزود :بحث پرداخت و دریافت نیست ،بلکه
وقتی شکاف وجود دارد نارضایتی ایجاد می کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم گفت :تدوین
برنامه راهبردی برای کمیسیون یا هر مجموعه ای ضروری است ،اما
ما آن را نیز پس از برگزاری جلسات متعدد و مذاکرات رها کردیم.
مسیر مجلس دهم همان مسیر قبل باشد
مشکلی حل نخواهد شد
پزشکیان در ادامه گفت :اگر مسیر را بر اساس یک راهبرد
مشخص علمی طی نکنیم ،همین می شود 38 .سال از انقالب می
گذرد هنوز در روستاها مشکل داریم ،هنوز در کشور مشکل راه،
آب ،صنعت ،فرهنگ و بیکاری وجود دارد .مگر می شود نقشه راه
درست بکشیم ولی ساختمان کج به وجود بیاید .مگر می شود در
راه درست حرکت کنیم ،اما به هدف نرسیم .غیر از این نیست که
یا راه را بلد نیستیم یا اصال دنبال رفتن و رسیدن به هدف نیستیم.
وی تاکید کرد :مجلس دهم به شرطی اینگونه نخواهد بود
که مسیر را عوض کنیم و این گونه عمل نکینم ،اگردر مجلس
نمایندگان تغییر کنند اما مسیر همان باشد ،هیچ مشکلی حل
نخواهد شد.
اگر فضا مناسب باشد نامزد هیات رئیسه می شوم
وی درباره نامزدی خود برای ریاست و عضویت در هیات رئیسه
مجلس دهم افزود :اگر فضا و جو مناسب و مساعدی در مجلس
فراهم باشد که بتوانم کاری انجام دهم و کمکی بکنم ،شاید نامزد
بشوم ،اما از اصول و چارچوب خود خارج نمی شوم.
سامانه دفاعی را قوی تر پیش ببریم
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی همچنین درباره
توانمندی هایدفاعی کشور نیز اظهارداشت :نباید برای همهدندان
نشان دهیم و در ضمن ثبات ،قدرت و استقالل را باید حفظ کنیم
و سامانه های دفاعی را قوی تر پیش ببریم .پزشکیان افزود :لزومی
ندارد شاخ و شانه بکشیم؛ اکنون دراین فضا نیاز به سرمایه گذاری
داریم .منتخب مردم تبریز در مجلس دهم ادامه داد :البته این بدان
معنا نیست آمریکا خواهد آمد و برای رشد و پویایی ما کار می کند؛
آمریکادستش برسد پدر ما رادر می آورد؛ امادنیادنبال رابطه است
و این رابطه باید برد – برد باشد .این نماینده مجلس خاطر نشان
کرد :یک عدهدر این مملکتدلشان نمی خواهنددولت موفق شود
و مدام می گویند دیدید ما گفتیم نمی شود.
حضور مقامات کشورهای مختلف
با دوران  8ساله گذشته قابل مقایسه نیست
منتخب مردم تبریزدر مجلسدهم با ارزیابی سیاست خارجی،
برجام و حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور گفت :باید از
فرصت به وجود آمده برجام استفاده کنیم؛ بسیاری از کشورها آمده
اند و خواهان رابطه هستند؛ مقایسه حضور تعداد مسئوالن رده
باالی کشورهای مختلف بعد از برجام با دوران  8ساله گذشته قابل

مقایسه نیست و چندین برابر بیشتر شده است؛ کشورهایی که ما را
قبول نمی کرند ،اکنون به دیدار ما می آیند.
دولت توانست انسجام جهانی برضد ایران را بهم بریزد
پزشکیان تصریح کرد :اما عده ای بستری را ایجاد می کنند که
سرمایه گذاری شکل نگیرد تا بگویند اینها ناموفق بوده اند؛ موفقیت
از این باالتر نیست که دولت توانسته انسجام و وحدت جهانی علیه
ایران را به هم بریزد و این موضوع را حتی در درون آمریکا شقه
شقه کند .وی اضافه کرد :چه سیاستی باالتر از اینکه ما وحدت
جهان علیه تحریم ها و تهدیدها برای نظام را به هم ریختیم و حتی
استقبال سرمایه گذاری ایجاد کردیم؛ حاال آنها که نمی خواستند
این اتفاق بیفتد هر روز حرفی علم می کنند تا ایندستاورد تاریخی
را به مسئله ای خائنانه تبدیل کنند .این نماینده مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :ماداریم بستر را برای سرمایه گذاری ،نامناسب
می کنیم و جوی ایجاد می کنیم که سرمایه گذار بترسد و حضور
نیابد؛ کسی هم در جامعه ای که چنین باشد ،حضور پیدا نمی
کند؛ اگر می خواهیم سرمایه گذاری صورت گیرد باید یکصدا و
منسجمباشیم.
شیوه فعلی گزینش و احراز صالحیت
عاملی برای ناکارآمدی مجلس
این نماینده مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از این
گفت و گو درباره علل حل نشدن مشکالت نیز اظهار داشت:
علت اینکه مشکالت جامعه را نتوانستیم حل کنیم این است که
نمایندگانی که بعد از دوره های اول به مجلس شورای اسالمی وارد
شدند،دیگر آن سوابق مبارزاتی ،توانمندی ها و تجربه ها را نداشتند
و امتحان نداده ها به مجلس راه پیدا کردند .پزشکیان افزود :اگر
روند انتخاب مجلس اول تا نهم را بر اساس سوابق مبارزاتی ،جایگاه
علمی ،اعتقادی و اجتماعی نمایندگان بررسی کنیم ،می بینیم
نمایندگان که بعد از دوره های اول ،وارد مجلس شدند هیچ کدام
از آن ویژگی ها و تاثیرات اجتماعی را ندارند.
وی با بیان این که نمایندگان آن دوران در کشور شناخته شده
بودند ،افزود :آنها تاثیرات عمیقی در منطقه کاری خود ،در سطح
ملی و حتی در منطقه خاورمیانه داشتند ،ولی نمایندگانی که در
دوره های بعدی در مجلس حضور خواهند داشت آن سوابق را
ندارند و نفوذ کمتری هم دارند .نتیجه این که برونداد و تاثیرگذاری
چنین مجموعه ای را در حل مشکالت جامعه به راحتی می توان
پیش بینی کرد و به دست آورد .عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس نهم با اشاره به روند گزینش ها و رد صالحیت ها نیز گفت:
ما به دنبال آدم هایی هستیم که هیچ اشتباهی نکرده باشند و غلط
ننوشته باشند ،این ها کسانی هستند که هیچ وقت کاری انجام
نداده اند و اصال دیکته ای ننوشته اند .پزشکیان افزود :اگر کسانی
هم که کاری انجامداده باشند را تایید کنیم بهدنبال اشتباهات آنها
هستیم و آن اشتباه را بزرگ می کنیم تا او را حذف کنیم .همین
آدم هایی را که تایید کرده ایم را در دوره های بعد رد می کنیم و
آدم های جدید را تایید می کنیم .این یک حلقه معیوب است که
روز به روز بزرگتر می شود و ما را به سوی افول سوق می دهد.

در مجلس دهم باید با روش علمی حرکت کنیم
پزشکیان درباره آینده فعالیت مجلس دهم نیز گفت :ما در
مجلس باید ،در قدم اول با یک روش علمی رو به جلو حرکت
کنیم تا به مشکالت جامعه پاسخ دهیم ،اما اگر با سیاست بازی
جلو برویم ،نه تنها مشکالت حل نمی شود بلکه نتیجه آن همین
چیزهایی است که در جامعه می بینیم .وزیر پیشین بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از فضای تخریب و عیب یابی در
کشور گفت :برخی به جایی اینکه همدلی و همیاری ایجاد کنند ،به
دنبال یافتن و بزرگ کردن معایب برای خراب کردن و ساقط کردن
دولت هستند .این اتفاقات به جایی که همیاری و همکاریدر کشور
به وجود بیاورد انسجام درونی را ضعیف تر می کند و نتیجه آن
اختالف و استیضاح در مجلس می شود.
شانس عارف و الریجانی برای ریاست مجلس برابر است
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به عدم
شفافیت الزم در روند مذاکرات و شرایط توافقات و تعامالت برای
به دست آوردن کرسی ریاست مجلس دهم گفت :شانس عارف و
الریجانی برای ریاست مجلس برابر و پنجاه – پنجاه است.
پزشکیان تاکید کرد :هرکدام از آقایان الریجانی و عارف ،البی
و تعامالت قوی تری داشته باشند شانس بیشتری برای تصاحب
کرسی ریاست مجلسدهمدارند .وی اظهارداشت :البته قابل پیش
بینی هم نیست که تمام کسانی که موافقت خود را از پیش اعالم
کرده اند در زمان تصمیم گیری به همان فرد رای بدهند .پزشکیان
با اشاره به مزایا و معایب هر دو نامزد مطرح برای کرسی ریاست
مجلس تصریح کرد :بهتر است به جای دعوای جناحی و سیاسی
افراد یا گروه ها برنامه هایشان را اعالم کنند که در صورت به دست
آوردن کرسی ریاست مجلس چه کارهایی انجام خواهندداد؛دراین
صورت خواهد بود که می شود تعهدات و وعده ها را پیگیری و
قضاوت و حتی از رئیس مجلس هم سوال کرد.
نظام بانکداری ما غیراسالمی ترین بانک در دنیا است
پزشکیان درباره اسالمی شدن بانک ها و دانشگاه نیز گفت :ما
برای اسالمی شدن بانک ها و یا یک سازمان و دانشگاه و یا در حوزه
های اقتصاد ،صنعت و مدیریت یکدستورالعمل نداریم و ننوشتیم
و دستور العملی به مدیران نداده ایم .وی با اشاره سیستم بانکداری
در اروپا ادامه داد :نظام بانکداری ما غیراسالمی ترین بانک در دنیا
است .قرار نیست ما شبیه بانک های سوییس شویم که به سپرده
بهره بانکی نمیدهد ،اما به سرمایه گذاری پول میدهد .راه و روش
علمیدر سیستم بانکداری روشن و مشخص است .فقط باید بدانیم
چه چیز را می خواهیم درست کنیم و به کجا می خواهیم برویم.
پزشکیان افزود :در سیستم و نظام مدیریتی باید تکلیف یک
مدیر را روشن کرد و بعددر مسیر حرکت و رسیدن به هدف مطابق
با همان دستور العمل و تکلیف ،نظارت کرد .ما هیچ دستورالعملی
برای اسالمی کردن نداریم و اگر هم وجود دارد دستور عمل
کارشناسی و صحیحی هم نیست .این موضوع را مندر زمان وزارت
بهداشت نیز در شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کردم.
این نماینده مجلس با انتقاد از فضای نقد و بررسی رایجدر کشور
گفت :مادر جامعه بهدنبال کارشناس و متخصص نمی گردیم و به
راحتی نقد می کنیم و همیشه هم مخالف هستیم ،اگر کارشناسی
هم بیاید بالفاصله با انگ زدن او را حذف می کنیم .پزشکیان گفت:
در صنعت ،بانک و مدیریت بدون توجه به گرایش حزبی ،سیاسی و
ظاهر افراد باید به دنبال کارشناس و متخصص باشیم.
پزشکیان درباره اقتصاد مقاومتی نیز گفت :رهبر معظم انقالب
در ابتدای هر سال شعاری را انتخاب و مطرح می کنند .متاسفانه
پس از آن همه در کشور رهبر می شوند و آن شعار را تکرار می
کنند و فقط در مورد آن حرف می زنند .پس چه کسی باید
انجام بدهد و اجرا کند؟ وی با بیان اینکه وقتی رهبری شعاری را
اعالم می کنند ،دیگران باید اجرا کنند ،افزود :متاسفانه هرکسی
مسئولیت را از دوش خود بر می دارد و به دیگری واگذار می کند
و این سلسله زنجیروار از باال تا پایین ادامه می یابد و سال تمام
می شود و شعار سال بعد اعالم می شود .نماینده مردم تبریز در
مجلس شورای اسالمی ادامه داد :هر شعاری که از سوی ایشان
اعالم می شود باید به یک دستور العمل اجرایی تبدیل شود تا هر
نهاد و سازمانی وظایف و تکالیف خود را برای تحقق آن شعار بداند.
پزشکیان با بیان اینکه هر طرحی باید پیوست های علمی و
کارشناسانه داشته باشد ،گفت :باید هر طرحی پیوست اجتماعی
و فرهنگی داشته باشد و تاثیراتش را بگوید تا تبدیل به قانون شود.

نگاهی به کارنام ه کاری محمد سرافراز در رسانه ملی؛

محمد سرافراز در ورود به مدیریت صداوسیما یک شعار را
سرلوحه کاری خود قرار داد :چابکسازی و بر همین اساس بسیاری
از بازنشستگانی که همچنان در سازمان مانده بودند را از کار برکنار
کرد .ادغام برخی شبکههای رادیویی و تلویزیونی هم؛ بیکاری و
نارضایتیهایدرونسازمانی را بهدنبالداشت .کار به جایی رسید که
صدای عزتالله ضرغامی (مدیر سابق) بلند شد .گرچه واکنش شدید
امیر تاجیک (مدیر شبکه مستند) ضرغامی را وادار به سکوت کرد.
به گزارش ایلنا ،محمد سرافراز سرانجام از صداوسیما رفت .سرافراز
ِ
ریاست محمد هاشمیدر رسانه ملیدر این سازمان مشغول
در زمان
بهکار شد .او یکی از قدیمیترین نیروهای سازمان بهشمار میآید
که بهصورت پلکانی مراحل ترقی را یک به یک پشت سر گذاشت و
در دوران عزتالله ضرغامی نیز جزو مدیران ارشد سازمان بود .او از
سال  ۷۱سمتهایی همچون معاونت برونمرزی صداوسیما ،مدیر
شبکههایانگلیسیزبانپرستیویواسپانیاییزبانهیسپانتیوی
و مسئولیت راهاندازی شبکه آی فیلم را برعهدهداشته است .با پایان
یافتن دوران مدیریت عزتالله ضرغامی در صداوسیما؛ گزینههای
بسیاری در درون و بیرون از سازمان برای جانشینی مرد شماره یک
آن روزهای رسانه ملی مطرح شد کهدرنهایت محمد سرافراز با حکم
رهبر معظم انقالب؛در  ۱۵آبان  ۹۳به عنوان رئیس جدید صداوسیما
بر کرسی ریاست تکیه زد و ششمین مدیر سازمان صداوسیما بعد از
انقالب اسالمی را از آن خود کرد.
رابطه با دولت
انتصاب سرافرازدر صداوسیما زمانی صورت گرفت که یک سال از
فعالیتدولت یازدهم گذشته بود.دولتی که از لحاظ سلیقه و مشی
سیاسی مانند همتای قبلیاش؛ محمود احمدینژاد؛ گوش به فرمان
رسانه نبود .اینبار از همان ابتدا دولتمردان معتقد بودند صداوسیما
آنگونه که باید دستآوردهای دولت را پوشش نمیدهد و در بیشت ِر
زاویه میان رسانه
موارد؛ گزارشهایی خالف واقع نیز پخش میکندٔ .
ملی و دولت در زمان مذاکرات برجام و پس از آن؛ نقد برجام؛ چندان
تقویت شد که هردو طرفدر هر تریبون به نقددیگری میپرداخت.
دولت از موضعگیریهای رسانه ملی و مدیران صداوسیما از نقدهای
رابطه شکرآب میان دولت و رسانه ملی هرگز رو
غیرمنصفانه دولتٔ .
ٔ
به بهبود نرفت بلکه اختالفات روز به روز بیشتر و علنیتر میشد به
گونهای که هر دو طرف در نشستهایگاه و بیگاه خود بر تندی
انتقادات خود میافزود .در این میان روزنامه جامجم؛ به عنوان یکی
از بازوهای رسانه ملی نیز با انتشار کاریکاتوری از اعضای منتقد هیات
دولت؛ به کمک پدر مالی و معنوی خود آمد .گرچه درمیان وزرای
هیاتدولت؛ حسن هاشمی؛ وزیر بهداشت ودرمان که گفته میشود
به جبهه پایداری و خط فکری محمود احمدینژاد نزدیکتر است،
کمترین آسیب را دید و بیشترین سهم را از بخشهای خبری و
گزارشهای به خود اختصاص داد.
انتصابپورمحمدیوتعطیلیبرخیشبکهها
اولین اتفاق پس از انتصاب سرافراز به عنوان مدیر جدید
صداوسیما؛ بازگشت دوباره علیاصغر پورمحمدی که در زمان
عزتالله ضرغامی از صداوسیما به وزارت ارشاد رفته بود و قائممقامی
حسینی (وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی) را پذیرفته بود ،رخ
داد .او در مدت کوتاهی دوباره به خانهاش بازگشت و به نوعی نفر
دوم این حاکمیت مقتدر شد هرچند برخی معتقد بودند اودر بخش
تلویزیون نفر اول است .ورود پورمحمدی همزمان با بازگشت افراد
دیگری همچون محمدرضا جعفری جلوه و محمد احسانی از سازمان
سینماییبهصداوسیماوپذیرفتنمسئولیتمدیریتشبکههایدوم

سرافراز چرا رفت؟

و اول شد .هرچند محمد احسانی یک سال بعد از سازمان رفت و
بهدنبال او؛ غالمی مدیر شبکه چهار نیز در شهریور  ۹۴استعفا داد.
غالمی بعد از برخی رایزنیها راضی به ماندن شد و باز اردیبهشت ۹۵
از مدیریت شبکه چهار کنار رفت.
در این مدت؛ کمبود بودجه به عنوان عامل اصلی و شعار کار
کیفی؛ پورمحمدی و سرافراز را سرگرم ادغام برخی شبکههای
تلویزیونی و ساختارهای اداری کرد .ادغام معاونت امور استانها با
اداره کل امور مجلس ،ادغام سیمافیلم با اداره کل نمایش سیما،
حذف گروه فیلم و سریال شبکه  ،۴حذف گروه فرهنگ و معارف
و کودک و نوجوان از شبکه  ۵و تغییر ماموریت این شبکه به شبکه
اقتصاد و ادغام آن با شبکه بازار ،ادغام شبکه آموزش در شبکه شما،
ادغام شبکه تماشا با نمایش و حذف شبکههای تماشا و العالم از
روی گیرندههای دیجیتال و سراسری شدن شبکههای افق و نسیم
و پخش آنها رروی گیرندههای دیجیتال ،حذف معاونت سیاسی و
تغییر آن به معاونت خبر و ارتقای واحد مرکزی خبر به خبرگزاری
صداوسیما ،بازگرداندن خبرنگاران ایرانی مقیم خارج کشور و تاکید بر
اینکه شبکههای پرس تی وی و العالم باید از نیروهای بومی استفاده
ل آنها به یک شبکه ،ارتقای
کنند ،ادغام سه شبکه جامجم و تبدی 
ش شبکههای یک
پخش شبکه مستند به اچدی ،ارتقای کیفیت پخ 
تا شش به عریض جهانی ،تبدیل شبکه اچدی به تهران و تخصصی
کردن شبکهها ازجمله تغییرات اصلیدر حوزه سیما بود.
حاشیهها هرگز دست از سر سرافراز برنداشت
محمد سرافراز در ورود به مدیریت صداوسیما یک شعار را
سرلوحه کاری خود قرار داد :چابکسازی و بر همین اساس بسیاری
از بازنشستگانی که همچنان در سازمان مانده بودند را از کار برکنار
کرد .ادغام برخی شبکههای رادیویی و تلویزیونی هم؛ بیکاری و
نارضایتیهایدرونسازمانی را بهدنبالداشت .کار به جایی رسید که
صدای عزتالله ضرغامی (مدیر سابق) بلند شد .گرچه واکنش شدید
امیر تاجیک (مدیر شبکه مستند) ضرغامی را وادار به سکوت کرد.

در این مدت؛ شبکه نسیم باوجود آنکه مدت کوتاهی از
راهاندازیاش گذشته بود؛ توانست با پخش برنامههای همچون
دورهمی و خندوانه تبدیل به شبکهای پرمخاطب شود .برخی گفتند
دورهمی به دستور سرافراز ساخته شده و بعدتر مشخص شد این
برنامه به همراه دیگر همتایان خود؛ خندوانه و شب کوک همگی
ایدههای خود را از نمونههای خارجی گرفتهاند با اینوجود این موضوع
از مخاطبان این برنامهها نکاست .در همین مدت؛ شبکه مستند از
یک شبکه منفعل و با کیفیت پایین به یک شبکه پرمخاطب تبدیل
شد و کیفیت پخش آن نیز به اچ دی ارتقا یافت و در همین مدت
مستندهایی ساخته و پخش شد که تاکنون امکان نمایش در
صداوسیمارانداشتند.
دردسرهاینمایشی
در آبان ماه سال۹۴در قسمتی از برنامه فیتیلهایها آیتمی پخش
شد که اعتراض شدید هموطنان آذری را بهدنبال داشت و به دنبال
آن راهپیماییهای گستردهای در اردبیل ،تبریز و ارومیه برگزار شد.
دامنه اعتراضات؛ تعطیلی پخش این برنامه در شبکه دو و برکناری
ٔ
ناظر پخش شبکه را بهدنبالداشت هرچند سازندگان فیتیله بعدتر
به شبکه یک آمدند.
تبدیلبرنامههایزندهایهمچونهفتکهمخاطباننسبتاخوبی
داشتند به برنامههای تولیدی؛ یکی دیگری از اقدامات سرافراز بود.
هرچند این سیاست در ادامه شکست خورد و برنامه هفت دوباره
بهصورت زنده اجرا شد .در ادامه رقابت این برنامه با برنامه نقد
سینمایی که از شکه چهار پخش میشد؛ اتفاق جالبی را به دنبال
داشت .دیدگاه این دو برنامه چنان در تضاد با هم بود که در برابر
مسایل سینمایی تناقضی آشکاردر آرایشاندیده میشد.
برنامه ماه عسل هم حاشیههایی برای سرافراز بهدنبال داشت.
حضور یک مدلینگ عروسی در این برنامه و انتشار عکسهای بدون
حجاب میهمان برنامه؛ حاشیهها را موجب شد.
علی ضیاء نیزدر زمان بازی پیروزی و استقالل شادی غیرمعمولی

از خود نشان داد که باعث رنجش سرمربی استقالل شد و او نیز برای
مدتی اجازٔه اجرا را از دست داد.
در این مدت؛ مجریانی همچون احسان کرمی ،رضا رشیدپور که
پیش از این نمیتوانستند در صداوسیما برنامه اجرا کنند؛ دوباره به
تلویزیون بازگشتند اما حسینیان بهدلیل فعالیت در سایت تی وی
پالسممنوعالتصویرشد.
پخش آیتمی از برنامه اکسیر و رفتاری که فرزاد حسنی با مهمان
برنامهداشت نیز موجی از اعتراضات را نسبت به روند برنامهسازیدر
سازمان به دنبال داشت هرچند سازندگان برنامه اعالم کردند آیتم
موردنظر؛ نمایشی بوده است.
میتوان گفت دردسرهای سرافراز در دوسالی که بر صندلی
ریاست سازمان تکیه زد؛ کم نبوده است .او با رسانههای منتقد خود
رابطهچندانگرمینداشت.درایندورانگرچهبیشترکارشناسان
نیز ٔ
حامیدولت و منتقداندولت گذشته معتقد بودند ساختار برنامههای
چ تغییری نداشته و تنها اندیشه گروهها؛
سیاسی و خبری سازمان هی 
افراد؛ نهادها و جناحهای خاصی در سازمان مدنظر قرار میگیرد اما
روند برنامهسازی سازمان به سمت فضاهای مفرحتر پیش رفت .گرچه
نه در این دوران و در سالهای پایانی ضرغامی هیچیک از تولیدات
سازمان در فیلمها و سریالها مورد توجه جدی قرار نگرفته و تولید
فیلمها و سریالهای کممحتوا همواره با نقد جدی مواجه بوده است.
تکراری بودن بخش اعظم برنامههای سازمان نیز اعتراض بسیاری از
بینندگان شبکههای تلویزیونی را به دنبال داشته است که مدیران
این سازمان با طرح موضوع بودجه سعی در قانع کردن مشتریان
خودداشتهاند.
جای خالی برنامه برای نوجوانها
ضعف در برنامهسازی رسانه ملی در دورههای مختلف و مدیران
مختلف این رسانه؛گاه نقدهای مقام معظم رهبری را بهدنبالداشته
است .رسم ایشان بر این بوده که در مناسبتهای مختلف درباره
برنامههای صداوسیما اظهارنظر کرده و انتقاداتی را مطرح کردهاند.
آخرین نکاتی که ایشان به آن اشاره کردهاند؛ روند برنامهسازی برای
جوانان و نوجوانان بود .رهبر معظم انقالب به مناسبت روز معلم
در دیدار با معلمان و دانشآموزان خطاب به صداوسیما فرمودند:
صداوسیما باید یک سرفصل کارى مخصوص آموزشوپرورشداشته
باشد؛ آ دمهاى با فکر بنشینند برنامهریزى کنند .چند روز پیش -شاید
هفتهى پیش -جمعى از نوجوانها و جوانهاى دانشآموز اینجا در
حسینیه بودند و برایشان بنده صحبت کردم .یکىشان یک نامهاى به
ّ
منداد،دیدم حرف حسابى میزند؛ نوشته بود کهدر صداوسیما براى
کودکان برنامه هست ،براى بزرگها برنامه هست ،براى ما جوانهاى
دبیرستانى برنامه نیست.دیدم راست میگوید ،حرفدرستى است.
بهدنبال این هشدار مقام معظم رهبری ،سرافراز سریعا اعالم کرد
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران به فرمایشات معظمله لبیک
گفته و به برنامهریزی و سیاست گذاریهای متناسب برای تحقق
مطالبات رهبری خواهد پرداخت و بهمنظور رفع دغدغههای رهبر
معظم انقالب آمادگی خود را برای بهرهگیری از نظرات نخبگان
و کارشناسان اعالم داشته و در این زمینه تالش خواهد کرد با
تشکیل کارگروههای تخصصی و استفاده از کارشناسان متخصص،
بسترها و زیرساختهای الزم را برای تحقق منویات رهبری در
توجه به نیازهای جوانان و تولید برنامههایی بهشیوههای هنرمندانه
و کارشناسانه برای اقناع فکری ،روحی،دینی و علمی آنان فراهم آورد.
هرچند عمر مدیریت سرافراز آنقدر طوالنی نشد تا بتواند به آنچه
گفته بود؛ عمل کند.
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طنز قمی

آیت الله مکارم شیرازی:

هدف جناحها و مسئوالن خدمت به مردم باشد

خواستگاری

چه جور بگم که با من بیدل چه ها نکه
گوندوله های عشق منو رفت و وا نکه
این قلب صاب مرده ی من عین چزّه شد
آتیش به جون گرفته چه آتیش به پا نکه
آی ونگ و ویله کردم و حی جزبال زدم
اصال به ناله های دلم اعتنا نکه
خال وارسی شدم ببینم دا که ُکج میره
ُذل زه به من قیجیک رف حیا نکه
من نمدونم دیگه چو کنم بیز باست بگم
پس زه منو به قول خودشوم وفا نکه
میسونم تو رو
گفتم که میخوامتبُخدا ّ
هسی و یخده نیگا نکه
اصال نگف کی ّ
گفتمننممیاتخونتونتحویلشبیگی
دس و پا نکه
هیچ اعتنا به این زن بی ّ
اون رفته بود خواسگاری انقه ذوقی بود
ِس ِگرمه هاش تو هم شد و اخماشو وا نکه
خواسم به پاش کنم
اُرسی براش خریدم و ّ
زه زیر اورسی و اونو یه دفعه پا نکه
نشس و رفت
قلیون اُورد و چایی اُورد و ّ
پوشیده بود صورتش و رو به ما نکه
انقه نَنَم بدش اومه از این ادا و اور
من فهمیدم تو قلب ننم خودشو جا نکه
حی میکوئید به من و بونه می گرف
عیشوه اصا نیومه ناز و ادا نکه
با مشت ننم کوفید تو بل بند دنده هام
فکر من ولیجه یک یک ال قبا نکه
گفتم که میخوامت دیگه انقه اوصور نیا
ِخشم کرد و رفت و یک کمیوم پا به پا نکه
حنّاق به تو گلوش بریزه نمخوامش دیگه
راسشو بخوای که با دل من جز جفا نکه
هر کاری که بیزا بکنه اَم ولی بدون
یک کار خوب محض رضای خدا نکه

عباسفرساد

یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه
جناحها بایددر عمل ثابت کنند که هدف آنها
شخصی نیست بر این امر تأکید کرد که هدف
جناحها و مسئوالن خدمت به مردم باشد.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در
درس خارج فقه که صبح چهارشنبهدر مسجد
اعظم قم برگزار شد ،طی سخنانی با تأکید بر
اینکه رمز پیروزی خوشبینی مردم به حکومت
است ،گفت :خوشبینی مردم میسر نمیشود
جز اینکه تالشها در مسیر خدمت باشد نه
اینکه افراددر مسیر شخص و جناحها باشند.
وی در ادامه ضمن تأکید بر اینکه همه
بایددر امور مادی و معنوی محاسبه و حساب
و کتاب داشته باشند ،گفت :کسی که به
حساب و کتاب نرسد یکدفعه ورشکست میشود و البتهدر
این میان محاسبه و حساب و کتاب در امور معنوی مهمتر

از امور مادی است.
استاد سطوح عالی حوزه در ادامه با اشاره به اینکه جناحها
باید در عمل ثابت کنند که هدف آنها شخصی نیست،

گفت :جناحها و گروهها باید ثابت کنند هدف
آنها خدمت به مردم است وگرنه بعد از مدتی
از چشم مردم میافتند.
وی افزود :امیدواریم همه کارها و اقدامات
در مسیر خدمت به مردم باشد که همین هدف
باعث میشود تا نزاعها و اختالفات از بین برود.
آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر اینکه
اعتماد مردم سرمایه است و باید این سرمایه را
جلب کرد ،بیانداشت :نمایندگان مجلس نیز
به این نکته توجه کنند کهدر عمل نشاندهند
تبلیغاتی که انجام میدهنددر راستای خدمت
به مردم و در مسیر حل مشکالت آنان است.
وی در پایان از چاپ جلد اول صحیفه
سجادیه خبر داد و گفت :امیدوارم با
عنایت خداوند بتوانیم  ۱۵۴دعای صحیفه را شرح
داده و کامل کنیم.

آیتاللهحسینیبوشهریتاکیدکرد:

ضرورتتبدیلمساجدبهپایگاههایفرهنگی

خوش اومدی جونم

اخبــار
معاونشهردارقمخواستارشد:

استفادهازتوانمندیهایبسیجبرای
ساماندهیپاركسوارهادرنیمهشعبان

معاونشهردارقمتامینمطلوبترآبآشامیدنیمسجدمقدسجمكرانرا
یكی خواستههای زائران نیمه شعبان قمدر سال گذشته خواند و گفت :امسال
از نیروهای بسیج برای ساماندهی پاركسوارها استفاده میشود تا در این راستا با
مشكلخاصیمواجهنباشیم.
سید امیر سامع سه شنبه شب گذشته در جلسه ستاد تسهیالت زائرین
نیمهشعبانكهدرسالناجتماعاتمعاونتخدماتشهریشهرداریمنطقه۵
مستقردرجمكرانبرگزارشد،بابیاناینكهخدماترسانیگستردهشهرداریقم
همزمان با نیمه شعباندر مسجد مقدس جمكران سبب افزایش رضایتمندی
زائران میشود ،اظهار كرد :این اقدام هر ساله به شیوه باشكوهتر در شهرداری قم
دنبال میشود .وی تامین مطلوبتر آب آشامیدنی مسجد مقدس جمكران را
یكی خواستههای زائران نیمه شعبان قم در سال گذشته خواند و اضافه كرد:
امسالازتوانمندینیروهایبسیجبرایساماندهیپاركسوارهااستفادهمیشودتا
در این راستا با مشكل خاصی مواجه نباشیم.
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم با تاكید بر اینكه
نمایندگاندستگاههای مختلف خدماتی استان قم طی جلسهایدر روزهای
آینده به منظور تسهیل خدماترسانی به زائران نیمه شعبان گردهم میآیند،
خاطرنشان كرد :بازدیدهای مسئوالن استانی از محیط اطراف مسجد مقدس
جمكرانانجاممیشودتارفعكمبودهایموجودپیگیریشود.
مدیركلنظارتوهماهنگیخدماتشهریشهرداریقماعالمکرد:

تشكیل۱۲ستادجهتخدمترسانی
بهزائراننیمهشعبان

مدیركل نظارت و هماهنگی خدمات شهری شهرداری قم با تاكید بر اینكه
 ۱۲ستاد به منظور خدماترسانی مطلوبتر به زائران نیمه شعباندر شهرداری
تشكیل شده است ،گفت :اقدامات محوری شهرداری قم برای نیمه شعبان
برنامهریزیشدهاست.
سید محسن میرهادی سه شنبه شب گذشته در جلسه ستاد تسهیالت
زائرین نیمه شعبان كه در سالن اجتماعات معاونت خدمات شهری شهرداری
منطقه ۵مستقردر جمكران برگزار شد ،از تشكیل ۱۰كمیته به مناسبت نیمه
شعبان در شهرداری قم یاد كرد و افزود :در این كمیتهها رسالتهای مختلف
خدماتیدنبال میشود تا بتوانیم نیمه شعبان مناسبی را برای زائران رقم بزنیم.
وی با تاكید بر اینكه  ۱۲ستاد با مدیریت شهرداران مناطق و مدیران ارشد
شهرداری قم به منظور خدماترسانی مطلوبتر به زائران نیمه شعبان در
شهرداری قم تشكیل شده است ،اضافه كرد :اكنون با برگزاری جلسات متعدد
اقداماتمحوریشهرداریقمبراینیمهشعبانبرنامهریزیشدهاست.مدیركل
نظارت و هماهنگی خدمات شهری شهرداری قم به آمادگی پاركینگها و
پاركسوارها به مساحت  ۱۴۰هكتار در اطراف مسجد مقدس جمكران اشاره
و تصریح كرد :امیداریم امسال نیز بتوانیم با مدیریت بهرهوری از فضای موجود
افزایش ظرفیت پاركینگها را بهدنبالداشته باشیم .وی با بیان اینكه عملیات
اصالح مسیردر برخی از خیابانهای جدید به پایان رسیده است ،گفت :بنرهای
اطالعرسانیدر نقاط مختلف شهر قم توسطادارهكل روابط عمومی و بینالملل
شهرداریقمدنبالمیشود.
مدیرعاملسازمانزیباسازیشهرداریقم:

جشنهاینیمهشعبان
نبایددولتیباشد

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم گفت :جشن های نیمه شعبان
یراد سه شنبه شب گذشته در جلسه ستاد
نباید دولتی باشد .وحید وزیر 
تسهیالت زائرین نیمه شعبان كهدر سالن اجتماعات معاونت خدمات شهری
شهرداریمنطقه ۵مستقردرجمكرانبرگزارشد،بابیاناینكهنیمهشعباننباید
دولتی باشد ،تصریح كرد :ظرفیتهای بسیاریدر اعیاد شعبانیه با حركتهای
مردمی در شهر رقم زده میشود كه مجموعه شهرداری باید از این حركتهای
بیشترین بهرهبرداری را انجام دهد .وی یادآور شد :برخی از نقاط مركزی شهر
قم از حساسیتهای ویژه برخوردار است به همین علت نباید فقط به بلوار پیامبر
اعظم(ص)بهعنوانمحوراصلیخدماترسانیبهزائراننیمهشعباننگاهداشته
باشیم .سید محمد موسویمنش شهردار منطقه ۶نیز با تاكید بر اینكه افزایش
هماهنگیها توسط مسؤوالن پیشبرد اهداف شهری را در نیمه شعبان رقم
میزند ،عنوان كرد :شهرداری برای انجام رسالتهای خود از هیچ اقدامی در نیمه
شعباندریغنمیكنداماامیدواریمدستگاههایمختلفدراینراستاحمایتهای
الزم را انجامدهند.
سرپرستادارهكلروابطعمومیوبینالمللشهرداریقم:

فعالیتهایشهرداریقم
درنیمهشعبانمستندسازیمیشود

سرپرست اداره كل روابط عمومی و بینالملل شهرداری قم با اشاره به اینكه
اخبار و مصاحبههای مدیران شهری از طریق پیامك برای مخاطبان شهرداری
متشكل از مدیران ارشد استانی و كشوری ارسال میشود ،خاطرنشان كرد:
فعالیتهایمجموعهشهرداریدرنیمهشعبانمستندسازیمیشود.
ابوالفضلسبزعلیانسهشنبهشبگذشتهدرجلسهستادتسهیالتزائرین
نیمه شعبان شهرداری قم كه در سالن اجتماعات معاونت خدمات شهری
شهرداریمنطقه ۵مستقردرجمكرانبرگزار شد،بابیاناینكهانعكاس فعالیت
بخشهای مختلف شهرداری در نیمه شعبان به صورت ویژه انجام میشود،
اظهار كرد :كمیته اطالعرسانی و راهنمای زائرین یكی از كمیتههای اجرایی
نیمه شعبان شهرداری قم است كه با محوریت انعكاس فعالیتها و راهنمایی به
زائران اقدامات مورد نیاز رادنبال میكند .وی از تشكیل ستاد خبری شهرنیوزدر
نیمه شعبان یاد كرد و افزود :با استفاده از ظرفیت خبرنگاران استانی فعالیتهای
شهرداری در قالب عكس ،خبر و گزارشهای توصیفی انعكاس داده میشود.

مدیر حوزههای علمیه كشور گفت:
امام جماعت نباید به خواندن نماز بسنده
كند بلكه باید مسجد را تبدیل به پایگاهی
برای فعالیتهای فرهنگی بكند و با اجرای
برنامههای تفریحیدر مسجد زمینه جذب
نوجوانان را فراهم كند.
آیتالله سیدهاشم حسینیبوشهری
در مراسم اختتامیه جشنواره شعر ،خاطره
و دلنوشته نماز و تجلیل از فعاالن عرصه
فریضه الهی نماز كه در سالن همایشهای
شهرداری برگزار شد گفت :امام جماعت
مسجد نباید به خواندن نماز بسنده كند

بلكه باید مسجد را تبدیل به پایگاهی برای
فعالیتهایفرهنگیكند.
مدیر حوزههای علمیه كشور تاكید كرد:
باید برنامههای تفریحی در مسجد برگزار
شوند تا زمینه جذب نوجوانان فراهم شود و
نسل نو بداند كه مسجد با تفریح سالم بیگانه
نیست .حسینیبوشهری بیان كرد :كیفیت
كار مساجد باید به گونهای باشد كه زمینه
ارتباط با دانش آموزان را فراهم كند و این
امر نیاز به برگزاری دورههای آموزشی برای
امامان جماعت دارد .مدیر حوزههای علمیه
كشور با بیان اینكه تبلیغ دانش آموزی از

كارهای بسیار مهم كشور است ابراز كرد:
تبلیغ دانش آموزی در ایران بسیار موفق
است و همواره تشكر و استقبال خانوادهها
را در پی داشته است .حسینیبوشهری
ادامه داد :اگر نماز برای نسل نو نهادینه
شود ابزارهای دیجیتالی نمیتوانند او را
درگیر كنند .وی با اشاره به لزوم عمل به
جای سخن در عرصه نماز گفت :باید برای
گسترش فرهنگ نماز برنامههای عملی
بگذاریم و گزارش عملكرد آن برنامهها را در
این جشنوارهها بدهیم نه اینكه در چنین
همایشهاییفقطسخنبگوییم.

مدیر حوزههای علمیه كشور با انتقاد از
جلوگیری از ورود كودكان به مساجد ابراز
كرد :برخی از هیأتهای امنا و خادمان
مساجد نمیگذارند كه كودكان وارد مسجد
شوند در حالی كه این كار اشتباه بزرگی
است و ما موظفیم فضای مسجد را برای
نسل نو دلنشین كنیم .وی با بیان اینكه
پایههای دینی نسل جوان را استوار نكردیم
اظهار كرد :برخی جوانان تنها به اجبار پدر و
مادر نماز میخوانند و در صورت آزادی این
فریضه را رها میكنند .علت این امر این است
كه ما پایههایدینی آنها را استوار نكردیم.

استاندارقم:

ازظرفیتفرهنگیاندرتحققاقتصادمقاومتیاستفادهشود

استاندار قم با بیان ضرورت استفاده از ظرفیت های
علمی فرهنگیان در راستای تدوین طرح های توسعه ای
گفت :باید از ظرفیت فرهنگیاندر تحقق اقتصاد مقاومتی
استفادهشود.
سید مهدی صادقی در جلسه ای صمیمانه با انجمن
اسالمی معلمان استان قم ،فعالیت اتاق های فکردر حوزه
های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وغیره را از اولویت های
استان عنوان کرد و افزود :استفاده از ظرفیت های علمی و
عملی همه قشرها و گروه ها بویژه فرهنگیان سهم مهمی
در ارتقای جامعه به خصوص در راستای عملیاتی شدن
اقتصاد مقاومتی دارد .وی در ادامه با اشاره به اهمیت
همنوایی همه تشکل هادر کشوردر مسیر نظام اسالمی،

اظهار کرد :دولت تدبیر و امید با در پیش گرفتن رویه
اعتدال که موضوع مورد نظر دین مبین اسالم نیز هست،
سعیدر توسعه کشور همراه با تعامل با همه قشرهادارد.
وی با بیان اهمیت انضباط تشکیالتی در همه تشکل
های کشور اضافه کرد :رفتار منطقی و مقبول اجتماع و
تعامل با دیگر گروه ها در جامعه باید رویه همه افراد شود.
صادقی با بیان ارتباط و هماهنگی مناسب بین دولتمردان
و نهادهای مختلف کشور افزود :این تعامل نقش ویژه ای در
پیشبرد اهداف کالن نظام جمهوری اسالمی دارد و مردم
نیز با هوشیاری کامل این روابط را رصد می کنند.
وی رعایت انصاف در برخوردهای اجتماعی را مورد
توجه قرار داد و گفت :قانون معیار تعامالت اجتماعی

است و در حمایت و یا برخورد با مسائل مختلف
در جامعه ،حاکمیت قانونی بر اساس رعایت اعتدال
اعمال می شود.
در ابتدای جلسه اعضای انجمن اسالمی استان قم در
خواست ها و نظرات خود در موضوع هایی همچون توجه
ویژه به مساله آموزش آینده سازان کشور ،ارتقای سطح
محتوایی آموزش ها ،آماده سازی بسترهای ارائه خدمات
رفاهی به مردم ،رسیدگی به وضعیت معیشتی و بیمه
درمانی بازنشستگان ،اصالح برخی از مسائل ساختاری
در آموزش و پرورش ،پیشگیری از آسیب های اجتماعی
دانش آموزان ،توجه به بانوان فرهنگی استان و تکریم مقام
معلمان و فرهنگیان را بیان کردند.

فرماندارقمعنوانکرد:

استفادهازظرفیتنیروهایبسیجیدرتامینامنیتجمکران

فرماندار قم گفت :استفاده از ظرفیت
طالب و نیروهای بسیجی برای تامین امنیت
مسجد مقدس جمکران در جریان برگزاری
جشن ها و آئین های نیمه شعبان ضروری
است.
به گزارش ایرنا ،رضا سیار روز چهارشنبه
در جلسه هماهنگی ستاد تسهیالت زائران
نیمه شعباندر سالن جلسات مسجد مقدس
جمکران اظهار داشت :سال گذشته حضور
طالب تیپ  83امام جعفرصادق (ع) قم
با کاورهای مشخص برای راهنمایی زائران
و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای به آنها
تجربه موفقی را به همراهداشت.
وی با اشاره به نقش ویژه طالب در
برقرارینظموامنیتمراسمنیمهشعبانسال
گذشته ،تصریح کرد :با توجه به این تجربه خوب استفاده از
این ظرفیت برای ایام نیمه شعبان امسال نیز کمک زیادی به
برقراری نظم و امنیت می کند.
سیار همچنین با اشاره به حضور نیروهای بسیجی در
پارکینگ ها و پارکسوارهای مسجد مقدس جمکران با تاکید
بر اینکه وجود این نیروها موجب کاهش قابل توجه سرقت
شد ،تصریح کرد :شهرداری امسال نیز باید مسئولیت تامین
امنیت پارکینگ های جمکران را به بسیج واگذار نماید.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه شرکت مخابرات
قم نسبت به برقرار بودن ارتباط تلفن های همراه در این
ایام ،خاطرنشان کرد :سال گذشته قطع ارتباط و آنتن دهی
نامطلوب تلفن های همراه در محدوده جمکران مشکالت
زیادی را برای زائران به همراه آورد.
وی با تاکید براهمیت برنامه های فرهنگی در این ایام،
گفت :برنامه های فرهنگی باید عالوه برداخل مسجد مقدس
جمکراندر محیط پیرامونی آن از جمله پارکینگ ها و پارک
سوارها نیز انجام شود.
فرماندار قم همچنین با اشاره به معضل هجوم ملخ ها به
شهر قم در اواخر بهار هر سال ،تصریح کرد :سال های قبل
وجود تعداد زیادی ملخ در جمکران موجب آزار و اذیت مردم
شده بود ،از این رو با توجه به تاثیرات روانی این موضوع باید
در این زمینه اطالع رسانی الزم صورت گیرد.
وی بیان داشت :برخی نقاط استان بویژه حسین آباد
میش مست به عنوان کانون اصلی وجود ملخ ها باید مورد
پایش و سم پاشی قرار بگیرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز در این جلسه با
بیان اینکه همه ساله در نیمه خردادماه ما شاهد هجوم ملخ
از کشورهای عربی و منطقه خلیج فارس به داخل کشور
هستیم ،افزود :عالوه بر آن به دلیل شرایط خشکسالی ملخ
های بومی نیز از سمت بیابان بهداخل برخی از شهرها هجوم
می آورند.
محمد رضا طالیی با بیان اینکه امسال بهدلیل بارندگی
های خوبی که انجام شده احتمال این مساله بسیار کم است،
یادآورشد :تاکنون گزارشی مبنی بر احتمال هجوم ملخ ها
از منطقه خلیج فارس به داخل کشور در این مقطع زمانی
اعالم نشده است.
دبیرکمیته تنظیم بازار و ارزاق عمومی ستاد تسهیالت
زائران نیمه شعبان همچنین با اشاره به برنامه ریزی هایی که

برای تامین ارزاق عمومی زائراندر این ایام شده است ،گفت:
برایدسترسی آسان به نان به همه نانوایی ها بویژه آنهایی که
در هسته مرکزی شهر و مسیر عبور زائران قراردارند ،خواسته
شده تا ساعت پخت خود را افزایش دهند.
وی همچنین با بیان اینکه در راستای تامین گوشت
مصرفی زائران کشتارگاه های استان کشتار را به صورت
دو روزه انجام خواهند داد ،افزود :هیچ مشکلی برای تامین
گوشت سفید و قرمز وجود نخواهدداشت.
مدیرکل مدیریت بحران و مسئول کمیته امداد و نجات
ستاد مذکور نیز در ادامه جلسه گفت :این کمیته متشکل از
دستگاه های مختلف شامل حمل و نقل پایانه ها ،اورژانس،
هالل احمر ،آتش نشانی ،راه و شهرسازی ،منابع طبیعی،
پزشکی قانونی ،انتقال خون ،مرکز بهداشت ،حفاظت محیط
زیست ،پلیس راه ،راهنمایی رانندگی و هواشناسی با برگزاری
دو جلسه ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت خود
در سال های قبل تدابیر الزم جهت خدمت رسانی به زائران
نیمه شعبان را اتخاذ نموده است.
وی گفت :طرح امداد و نجات استان ویژه نیمه شعبان
از  31اردیبهشت ماه درمسجد جمکران ،محیط اطراف و
کلیه مسیرهای مننتهی به این مکان مقدس آغاز خواهد شد.
محسن اوروجی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته
جهت برگزاری مانور عملیاتی طی هفته جاری تصریح کرد:
در این ایام عالوه بر آماده باش  6بیمارستان و مرکز خدمات
درمانی قم 12 ،اکیپ بهداشتی خدماتی سیار و همچنین
بیمارستان صحرایی با همکاری هالل احمر و دانشگاه علوم
پزشکی به صورت کامل استقرار پیدا خواهند کرد.
وی با اشاره به استقرار  6اتوبوس آمبوالنس در مقابل
درب های ورودی جمکران از هماهنگی های انجام شده با
استان های همجوار برای پوشش امدادی محورهای منتهی
به قم خبرداد و تصریح کرد :تمامی وسائل و تجهیزات ایمنی
موجود در جمکران مورد بازدید قرار گرفته است.
معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم نیز با
بیان اینکه این مجموعه از حدوددو ماه قبل عملیات پذیرایی
از زائران نیمه شعبان رادر قالب کمیته های گوناگون ایمنی،
روابط عمومی ،نظم و انضباط شهری ،فرهنگی ،زیباسازی،
اجرایی ،آمار و اطالعات آغاز کرده است ،گفت :برای این ایام
 12پارکسوار به مساحت  140هکتار پیش بینی شده است.
سید امیر سامع همچنین با اشاره به انجام عملیات
تسطیح پارکسوارها با همکاری شهرداری های مناطق 8

گانه و شهرهای تابعه ،تصریح کرد :برقراری راه
های دسترسی ،منظم شدن ورودی خروجی
و حدود و ثغور پارکینگ ها ،نصب سرویس
بهداشتی و رو شویی و همچنین مخازن آب و
فاضالب ها ،عالئم راهنمایی مسیردر منطقه 5
و اطراف مسجد جمکران از عمده ترین اقدامات
صورت گرفته است.
وی همچنین پیش بینی اتوبوس و وسیله
رفت و آمد ،فضاسازی شهری و همچنین
برگزاری مانور آتش نشانی را از دیگر اقدامات
شهرداری برای نیمه شعبان ذکر کرد و افزود:
بحث آماده سازی پارکینگ  4جمکران از
کارهایی بوده که با جدیت مورد پیگیری قرار
گرفتهاست.
وی افزود :با توجه به ضرورت مسطح کردن
و کف سازی همه پارکینگ ها و پارکسوارها به منظور
جلوگیری از گرد و غبار ،افزود :این اقدام باید از طریق روش
های مختلف بویژه پاشیدن مالچ انجام شود که همکاری
دستگاه های مربوطه نقش مهمیدر این خصوصدارد.
دبیر کمیته حمل و نقل و کنترل ترافیک استان قم نیز با
بیان اینکه کلیه پارکینگ ها و پارکسوارهای پیش بینی شده
از سوی شهرداری گنجایش پارک  25هزار دستگاه سواری
و  2هزار دستگاه اتوبوس را دارد ،تصریح کرد :رانندگان اگر
در پارک خودروی خود رعایت نظم را داشته باشند ،ظرفیت
موجود پاسخگوی کلیه وسائل نقلیه زائران خواهد بود.
محمد وحید مقدم همچنین با اشاره به آغاز طرح ویژه و
فوق العاده پلیس راهور استان برای مدیریت ترافیک در 24
ساعت قبل از نیمه شعبان ،تصریح کرد :نصب بنرهای عالئم
راهنمایی رانندگی و تابلوهای هدایت شونده در مسیرهای
منتهی به جمکران از اقدامات این کمیته برای این ایام به
شمار می رود .وی همچنین با اشاره به پیش بینی وسایل
نقلیه عمومیدرون شهری مورد نیاز شامل اتوبوس و تاکسی
جهت نقل و انتقال شهروندان و زائران ،تصریح کرد :مسیر
همه وسایل نقلیه عمومی از طریق بلوار پیامبر اعظم تعریف
شده تا تراکم و ازدحام کمتری رادر سطح شهر شاهد باشیم.
مدیرکل امنیتی استانداری و دبیر کمیته امنیت ستاد
تسهیالت زائران نیمه شعبان نیز با ارائه گزارشی از تدابیر و
اقدامات امنیتی تعیین شده ،تصریح کرد:در راستای حفاظت
اشیاء و اموال زائران بنرهایی حاوی هشدارهای پلیس تهیه
و در قسمت های مختلف مسجد نصب شده است و عالوه
بر آن بروشورهایی نیزدر برگیرنده همین مطالب بین زائران
توزیع می شود.
حسین امیری با بیان اینکه هشدارهای پلیس از طریق
پیامک نیز برای زائران و نمازگزاران ارسال می شود تا کنترل
و کاهش سرقت بیشتری را داشته باشیم ،تصریح کرد :به
منظور کنترل دستفروشان یک رینگ امنیتی را در اطراف
مسجد مقدس جمکران تعریف کردیم که به موجب آن هیچ
دستفروشی حق تجمع در آن را ندارد.
وی با تاکید بر نظارت بیشتر بر روی دستفروشان اطراف
مسجد مقدس جمکران ،گفت :بسیاری از این دستفروشان
از شهرهای دیگر به قم می آیند ،لذا هیچ کدام از آنها بدون
هماهنگی با نیروی انتظامی نمی توانند اقدام به فروش اقالم
خودنمایند.

فرمانده انتظامی استان قم عنوان کرد:

توجه به مسائل فرهنگی محور فعالیت ها ی پلیس

فرماندهانتظامیاستانقمگفت:توجهبه
مسائل فرهنگی محور فعالیت هادر نیروی
انتظامیاست.
سردار کاظم مجتبایی در دیدار حجت
االسالم دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان قم ضمن تبریک اعیاد
شعبانیه به نقش محوری فرهنگ به عنوان
عامل ثبات ارکان تشکیلدهنده یک جامعه
اشاره و رویداد بزرگ انقالب اسالمی را
مصداق انقالب فرهنگی در دنیا نام برد که
سبب تحول و تغییر نگرش و دیدگاه مردم
جامعه نسبت به دین و ارزش به سمت و

سوی مسیر واقعی شده است .وی با بیان
اینکه چرخه انقالب اسالمی بر دو مدار
دین و ارزش استوار است ،خاطرنشان کرد:
تمامی بخش های جامعه از جمله بخش
های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و ...
محور فرهنگیدارند .سردارکاظم مجتبایی
افزود :کشورهایی که فرهنگ دینی شالوده
حوزه های زیربنایی آن نیست ،قطعاً در
بخش های مختلف با چالش هایی مواجه
هستند .وی گفت :اگر دین را فضایی
بدانیم که فرهنگ در داخل آن قرار دارد،
تمامی مسائل کشور تحت الشعاع فرهنگ

قرار می گیرند .فرمانده انتظامی استان قم
افزود :نقش فرهنگ نسبت به بخش های
دیگر کلی تر است ولی یک اصالتی داردکه
می تواند نقش خود را ایفا کند خیلی از
سازمان ها کار فرهنگی را انجام می دهند
ولی فرهنگ درون این مجموعه ها مظلوم
واقع می شود.
وی با بیان اینکه اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی توانسته به رسالت هایش عمل کند،
ادامه داد :فرهنگ جایگاهی دارد که باید از
بخش هایدیگر پشتیبانی کند و این نقش
باید متقابل باشد یعنیدیگران مطالبه کنند

و مسئولین فرهنگی کشور با یک برنامه
ریزیدقیق فرهنگ را توسعهدهند.
سردار مجتبایی خاطرنشان کرد :در
نیروی انتظامی مسائل فرهنگی سال
هاست محور قرار گرفته ،قب ً
ال در نیروی
انتظامی یک سیاست پادگانی حاکم بود،
اما اکنون با وجود اقدامات فرهنگی در
پلیس این نیرو خود را مردم مدار و مردم
محور نمایان ساخته و سبب شده تا هزینه
ها کمتر شود و شاهد پشتیبانی مردم از
پلیس باشیم و استان قم در این زمینه
پیش قراول بوده است.

نامحــرمانه

بدهیبابکزنجانیچقدراست؟
گفته می شود :پرونده بابک زنجانی از هر حیث پروندهای پیچیده تلقی میشود ،هر چند بدهی وی
به وزارت نفت بهانهای برای رسیدگی به این پرونده بود اما بررسیها نشان میدهد ابعاد پرونده فراتر از
اینهاست .گفته میشود حمایتهای چهار وزیر و مقامات بانک مرکزی همراه بابک زنجانی بوده است ،هر
چند اختالف نظرهاییدر خصوص میزان بدهی مرد ٢٢میلیارد یورویی وجود دارد اما آخرین نقل قولها
نشان میدهد بدهی وی به عقیده وکیلش بیشتر از دو میلیارد و  ٢٠٠میلیون دالر و بنا بر اعالم شرکت
ملی نفت اندکی بیشتر از سه میلیارد و  ٤٠٠میلیون دالر است .در حالی دو طرف پرونده اختالفی یک
میلیارد دالری بر سر حجم بدهی زنجانی به شرکت ملی نفت دارند که متهم ،در جلسه دادگاه میزان
دارایی نقدیاش را  ٢٢میلیارد یورو عنوان کرد .وکیل شرکت ملی نفت ایران در این باره میگوید بدهی
بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران حدود دو میلیارد یورو است که با احتساب مطالبه خسارت و ضرر
و زیانهای وارده به این شرکت تا زمان ارایه دادخواست ،این رقم به حدود سه میلیارد یورو افزایش یافته
است .با تبدیل یورو بهدالر ،حجمدالری بدهی وی حدود سه میلیارد و  ٤٠٠میلیون دالر برآورد میشود.
وکیل بابک زنجانی اما مدعی است طبق رای دادگاه ،بدهکار بزرگ نفتی ،به رد مال یک میلیارد و ٩٦٧
میلیون و  ٥٠٠هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم شده است.
اتالف روزانه بیش از یکصد هزار برگ کاغذ!!! A4
گفته می شود :با دستورالعمل اجرای ثبت الکترونیکی سازمان ثبت اسناد وامالک کشور سازمان
ثبت طی دستورالعمل ثبت آنی دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرده است که قبل از تهیه نسخه نهایی
اسناد از پیش نویس اسناد ( چرک نویس ) هم یک نسخه تهیه ودر بایگانی نگهداری نمایند!!!.باتوجه به
آمار معامالت واسناد دفاتر اسناد رسمی کشور روزانه حدود یکصد هزار برگ  A4چرک نویس اسناد بی
جهت و بدون اینکه دارای بار وارزش حقوقی باشد توسط دفترخانه های سراسر کشور پرینت گرفته و
بهمراه بنچاق اصلی نگهداری می شود.درحالیکه از صفحه پشت (ظهر ) این پیش نویس ها گرفته شده
می توان مجددا پیش نویس گرفته ویا برای کپی از مدارک استفاده شود واساسا دربسیاری از اسناد نیازی
به گرفتن پیش نویس نمی باشد وبجای آن می توان صفحه کامپیوتر رادر معرضدید متعاملین قرارداد
واز اسراف و مصرف بی رویه کاغذ (بخوانید قطعدرختان بیشتر ) جلوگیری کرد.
 ۱۰جرم اول کودکان و نوجوانان
گفته می شود :فراوانی پرونده های قضایی تشکیل شده در حوزه کودکان و نوجوانان حاکی از این
است که تخلفات راهنمایی و رانندگی ،ضرب و جرح عمدی و سرقت ،جرائم اول تا سوم ارتکابی کودکان
و نوجوانان محسوب می شوند .ایراد صدمه بدنی غیر عمد (بر اساس تصادف) چهارمین و همچنین
شرب خمر پنجمین جرمدر بین ۱۰جرم اول حوزه کودکان و نوجوانان است .توهین به اشخاص عادی
نیز بااختالف اندکی در همین رتبه جای دارد .تخریب ،روابط نامشروع و تهدید ،جرائمی هستند که به
ترتیب بر حسب فراوانی و تعداد پرونده های تشکیل شده در مجتمع ،در رتبه های ششم تا هشتم از
بین  ۱۰جرم اول هستند .ورود و اقامت غیرمجاز و همچنین حمل مشروبات الکلی نیز جرم های نهم
و دهم هستند و مواد مخدر پس از این  ۱۰جرم در سال گذشته در رتبه های بعدی قرار داشته است.
تائیدصحتانتخاباتدر 40حوزهانتخابیه
گفته می شود :معاون اجرایی و انتخابات شورای نگهبان از تائید صحت انتخابات مرحلهدوم مجلس
شورای اسالمی در  40حوزه انتخابیه خبر داد .سیامک ره پیک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما افزود :در جلسه امروز شورای نگهبان ،صحت انتخابات  42حوزه از  55حوزه
انتخابیه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی ،مورد بررسی قرار گرفت که  2حوزه نیاز به بررسی ،
بازرسی و گزارشهای دقیقی داشت و برای بررسی به جلسات بعدی ارجاع شد .وی تصریح کرد :از 55
حوزه انتخابیه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی  ،صحت انتخابات در  40حوزه تائید شد و
 15حوزه انتخابیه باقی مانده نیزدر جلسات هفته آینده شورا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .ره پیک
گفت :انشاء اللهدر جلسات هفته آینده شورای نگهبان  ،صحت انتخابات حوزه های باقیمانده رسیدگی
و نتیجه نهایی کل انتخابات مرحلهدوم اعالم می شود.
نامه طالب حوزه علمیه قم به وزیر کشور
گفته می شود :جمعی از طالب حوزه علمیه قم طی نامهای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
خواستار مسدود شدن کانالهای فساد و برخورد با مدیران این کانالها در شبکههای مجازی شدند .در
نامه طالب به وزیر کشور آمده است :اکنون که جنابعالی دستور به بازداشت ادمین کانال هایی که متهم
به ترویج فسادهستند راداده اید بدین معناست کهدستگاه های اطالعاتی و امنیتی به راحتی می توانند
ادمین کانال هایی که علنا مروج فساد و مروج مطالبی علیه نظام و انقالب هستند را شناسایی کنند لذا
از شما درخواست میکنیم که این رویه به هیچ وجه متوقف نشود و اال اگر سستی در این زمینه صورت
گیرد جزء یکی از مصادیق آیه  19سوره مبارکه نور خواهیم بود که خدای متعال وعده عذاب دردناک
برای آن دسته از افراد داده است.
حقوقماهانهروحانیچقدراست؟
گفته می شود :عضو کمیسیون برنامه و بودجه حقوق نمایندگان مجلس  4میلیون و  300هزار
تومان است کهدر نهایتدریافتی آنها حدود 4میلیون میشود؛ که ضریب حقوق نمایندگان 1600است
اما حقوق رئیس جمهور  1800است یعنی در ماه حدود  6میلیون حقوق میگیرد .معاونین مجلس و
معاون رئیس جمهور ضریب حقوقی  1700دارند؛ اما قطعاً حقوق وزرا و معاونین آنها در این حد نیست
و در سطح پاداش ها حقوق های بیشتری دریافت می کنند .ثروتی با بیان اینکه روحانی اعالم کرده
است حقوقی ازدولتدریافت نمیکند خاطر نشان کرد :حقوق آقای روحانی از هیئت علمیدانشگاه ها
بوده که در حال حاضر هیئت های علمی حدود  15میلیوندر ماه حقوق میگیرند .سایت خبری رجا
این خبر را منتشر کرد.
رد مجدد بودجه 95در شورای نگهبان
گفته می شود :معاون اجرایی شورای نگهبان از رد مجدد الیحه بودجه  95کل کشور در جلسه
امروز این شورا خبر داد .سیامک ره پیک افزود :این الیحه پیشتر نیز به علت برخی ایرادها و ابهامات در
این شورا ،رد و به مجلس شورای اسالمی بازگردانده شده بود .نمایندگان مجلس نیز یکشنبه گذشته با
رفع ایرادات شورای نگهبان ،الیحه بودجه را به این شورا ارجاع کردند.
رئیسکلبیمهمرکزیاستعفاداد
گفته می شود :در حالی که طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر حقوقهای میلیونی مدیران بیمه
مرکزیدر فضای مجازی منتشر شد کهدر روز گذشته وزارت اقتصاد با انتشار بیانیهای اعالم کرد اطالق
عناوینی چون «حقوق 80میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشتهایی نادرست و شتابزده بوده
ی مدیران بیمه مرکزی روز گذشته محمد ابراهیم امین متن نامه
است.در ادامه جنجال فیشهای حقوق 
استعفای خود را بر روی سایت بیمه مرکزی منتشر کرد.
ابعاد تازه از پرونده ستایش
گفته می شود :فروزان سرپرستدادسرای اطفال گفت:در جلساتی که با امیرحسین قاتل ستایش
داشتیم مشخص شد که گذاشتن یک طبقه در اختیار پسر  16ساله و آزادی موبایل و فیلم های
مستهجن و رو دادن بزرگساالن خانواده در خوردن مشروبات به این پسر ،باعث انحراف وی شده است.
گرچه ممکن است وی بگویددر آن لحظهدر اثر مستی ،ارادهای نداشته ،اما باید قوانین یادآوری میشد و
دختر شش ساله هم در این صورت به راحتی به وی اعتماد نمیکرد و این اتفاق نمیافتاد.
حمایتبرخیازمستقلهاازریاستعارف
گفتهمیشود:نمایندگانمنتخبمجلسدهمبرایرایزنیباعارفبرایتعیینرئیسآیندهمجلس
با ویدیدار کردند.بنا بر خبرهایدریافتی عصر ایران ،بخشی از نمایندگان مستقل مجلسدهم به مالقات
عارف رفتند.این بخش از نمایندگان در دیدار با عارف از ریاست وی در مجلس دهم حمایت کردند .این
نمایندگان بر این باور هستند که عارف میتواند مجلس را به خوبی اداره کند.
بازداشتمنتشرکنندهعکسمینوخالقی
گفته می شود :ادمین كانالی كه تصاویر مینو خالقی را منتشر كرد ،بازداشت شده است .کانال قیچی
سه شنبه ساعتی پس از دستور وزیر کشور برای پیگیری منتشر کننده عکس ها ،حذف شده بود .به
گزارش انصاف نیوز ،پس از شایعاتی از ابتدای سه شنبه شب ،مهدی محمدی و یاسر جبرائیلی از دیگر
فعاالن رسانه ای اصولگرا ،تعقیب و بازداشت را تایید کردند.
رونوشتآگهیحصروراثت
آقای شمس اله صالحی یزدی فرزند غالمحسیندارای شناسنامه شماره  597به شرحدادخواست به کالسه
 950449از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده و چنین توضیح داده است که شادروان
غالمحسینصالحییزدیبهشناسنامهشماره42221درتاریخ1385/10/18دراقامتگاهدائمیخودرافوتنموده
است و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به - 1 :محمد حسین صالحی یزدی فرزند غالمحسین ش.ش
 3370نسبت با متوفی فرزند - 2.شمس اله صالحی یزدی فرزند غالمحسین ش.ش 527نسبت با متوفی فرزند.
 - 3عبدالعلی صالحی یزدی فرزند غالمحسین ش.ش 1041نسبت با متوفی فرزند - 4.مصطفی صالحی یزدی
فرزند غالمحسین ش.ش 5638نسبت با متوفی فرزند - 5.محسن صالحی یزدی فرزند غالمحسین ش.ش282
نسبتبامتوفیفرزند- 6.جهانگیرصالحییزدیفرزندغالمحسینش.ش 104نسبتبامتوفیفرزند- 7.نسرین
صالحی یزدی فرزند غالمحسین ش.ش 330نسبت با متوفی فرزند - 8.اقدس روزیخوار فرزند قنبر ش.ش10495
نسبت با متوفی زوجه .اینک با انجام تشریفات مقدماتیدرخواست مزبوردر یک نوبت آگهی می گردد تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
دهقان-رئیسشعبه 40انحصاروراثتحوزهقضائیشهرستانقم
رونوشتآگهیحصروراثت
آقای شمس اله صالحی یزدی فرزند غالمحسیندارای شناسنامه شماره  597به شرحدادخواست به کالسه
 950449از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده و چنین توضیح داده است که شادروان اقدس
روزیخوار به شناسنامه شماره10495در تاریخ1394/2/10در اقامتگاهدائمی خود را فوت نموده است و ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به - 1 :شمس اله صالحی یزدی فرزند غالمحسین ش.ش  527نسبت با متوفی
فرزند - 2 .عبدالعلی صالحی یزدی فرزند غالمحسین ش.ش  1041نسبت با متوفی فرزند - 3 .جهانگیر صالحی
یزدی فرزند غالمحسین ش.ش 104نسبت با متوفی فرزند - 6.نسرین صالحی یزدی فرزند غالمحسین ش.ش
 330نسبت با متوفی فرزند - 4.مصطفی صالحی یزدی فرزند غالمحسین ش.ش 5638نسبت با متوفی فرزند.
 - 5محسن صالحی یزدی فرزند غالمحسین ش.ش 282نسبت با متوفی فرزند .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
دهقان-رئیسشعبه 40انحصاروراثتحوزهقضائیشهرستانقم
آگهیابالغوقتدادرسیبهمتهم
نظر به اینکه آقای محرم نوروز زاده فرزنددر پرونده کالسه 950015-109-95شعبه یکصد و نهمدادگاههای
عمومی و جزائی قم خوانده پرونده مجهول المکان می باشد ،لذا بدینوسیله حسبدستوردادگاه و به تجویز ماده
 180قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار درج و به نامبرده
اخطار می گردد که در روز چهارشنبه مورخه  95/4/23ساعت  12در جلسه دادگاه حضور یابد و یا قبل از موعد،
اقدام به معرفی وکیل نماید واال وفق مقررات ،دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ و مبادرت به صدور رای غیابی می نماید.
منشیدفتریکصدونهمدادگاهعمومیجزائیقم

