استاندارقمدرپیامیبهمناسبت هفتهنیرویانتظامی:

نخستین روزنامه استان قم

اقتدار و صالبت پلیس قم در تامین امنیت مثالزدنی است

ایمان :استاندار قم با صدور پیامی هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت
و اعالم کرد :نیروهای پلیس با اقتدار و صالبت در برابر هر نوع ناامنی و
ایجاد شرارت و بینظمی و اخالل در نظم و امنیت عمومی استان ایستادگی
میکنند.
در پیام حجتاالسالم والمسلمین صالحیمنش آمده است :هفته نیروی انتظامی
یادآور ایثار ،رشادت و جانفشانی غیور مردان نیروی انتظامی در تامین نظم و امنیت
و صیانت و پاسداری از ارزشهای اصیل انقالب اسالمی است .دالور مردانی که برای
برقراری و حفظ آرامش و امنیت کشور و دفاع از نوامیس و حریم اخالقی و اجتماعی
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جامعه ،جان عزیزشان را در طبق اخالص نهاده و با نثار خون پاک و مطهر خویش،
نام و یاد و خلوص و مردانگی را برای همیشه در تاریخ جاودانه ساختند.
در ادامه این پیام تصریح شده است :برخورداری از امنیت در زندگی
اجتماعی ،از آرمانهای دیرین بشری است و نیروی انتظامی در
نظام مقدس جمهوری اسالمی ،برآمده از دل چنین نیاز
ضروری و تامینکننده بخش عمده ای از امنیت کشور است.
این رسالت خطیر موجب شده تا نام نیروی انتظامی با
مفهوم مهم امنیت عجین شده و ....
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مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم:

تفکیکامالکروستاییبدونهماهنگی
بنیادمسکنغیرقانونیاست

دکتر روحانی در همایش ملی روز روستا:

فردو نمادی از
فناوری صلح آمیز
هستهای است

بنیاد مسکن متولی تفکیک و الحاق امالک در روستاها است

ایمان :مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم گفت :تفکیک اراضی روستایی بدون هماهنگی بنیاد مسکن انقالب
اسالمیغیرقانونیاست.
به گزارش خبرنگار ما ،مهندس غالمرضا صالحی روز گذشته در آستانه 15مهرماه «روز روستا» در جمع خبرنگاران با اشاره به علت نامگذاری
این روز اظهار داشت :با هدف ارج نهادن به روستائیان و فرهنگ روستایی ،به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با تصویب شورای فرهنگ
عمومی کشور و شورای عالی انقالب فرهنگی این روز در تقویم درج شده است .وی افزود :روستاهای کشور از پتانسیل باالیی برخوردار هستند
ولی متاسفانه در چند سال گذشته آن طور که باید و شاید به روستاها توجه نشده و ....
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مدیرکل دامپزشکی استان قم خبر داد:

ذبح بیش از  2100راس دام همزمان با عید قربان

2

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم:

پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد در قم
اینترنتیشد

ایمان :مدیرکل تامین اجتماعی استان از مهیا شدن
امکان پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد و اختیاری در قم به
صورت اینترنتی خبر داد.
سید مجتبی موسوی در حاشیه بازدید از چگونگی اجرای طرح
گسترش خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی در شعبه دو قم افزود:

اداره کل تامین اجتماعی قم در راستای تحقق دولت الکترونیک،
پس از اجرایی کردن طرح ارائه لیست حق بیمه کارگران توسط
کارفرمایان به صورت اینترنتی اقدام به فراهم کردن امکان صدور برگ
پرداخت و پرداخت مبلغ حق بیمه بیمهشدگان حرفه و مشاغل آزاد
و اختیاری از طریق اینترنت کرده است....

رئیس مرکزاورژانس قم خبر داد:

2

نوشتاریازمصطفیسعادتطلب:

معماری« اسالمیایرانی»
معماری « انسانی» است

آیتاهللهاشمیرفسنجانی:

2

نجات جان مادر باردار و وضع حمل در آمبوالنس
 4دقیقه زمان حضور پرسنل اورژانس 115بر بالین مادر
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باید سنتهای ازدواج را با مقتضیات زمانه تطبیق کنیم

ایمان :رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تسهیل ازدواج را امری ضروری دانست وگفت :باید
سنتهای ازدواج را با مقتضیات زمانه تطبیق کنیم.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از مسؤولین معاونت ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و
جوانان با تأکید بر اهمیت نقش و جایگاه جوانان در جوامع ،گفت :جوانان شاداب ،خانوادهها و جامعه را با نشاط
و برای آیندهنگری امیدوار میکنند.
جدی برای هر جامعهای خواند و افزود :باید نمونههای موفق دنیا را بررسی
وی استحکام خانواده را مسأله ّ
و از نکات مثبت آنها استفاده کرد تا عواقب منفی دوران گذار از سنت به مدرنیته خانوادهها را کمتر تحت تأثیر
قرار دهد .وی آزادی و محدودیت را دو اصطالح مهم و ضروری برای مطالعه مسایل جوانان توصیف و خاطرنشان
کرد :افراط و تفریط در هر دو موضوع ،مطالعات را از مسیر درست منحرف مینماید و به تبع آن جوانان به جای
میدانداری منطقی ،منزوی میشوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان مصادیقی از تالشهای بزرگان ادیان دنیا در جهت حفظ بنیان
خانوادهها ،اظهار کرد :حفظ و تقویت بنیان خانواده مشکل مشترک همهی جوامع در دنیای معاصر است و
بزرگان ادیان با وجود تفاوت در فرهنگها در این زمینه دغدغههای مشترک دارند.

آگهی مزایده (نوبت دوم)

دفترنمایندگیاوقاف
و امور خیریه کهک

در نظر دارد چهار قطعه زمین مسکونی با مشخصات ذیل از
موقوفه مسجد حاج احمد را با مجوز نماینده محترم ولی فقیه و
ریاست سازمان اوقاف از طریق مزایده به صورت ملکی به فروش
برساند .جهت کسب اطالعات بیشتر به این دفتر واقع در شهر
کهک ،جنب امامزاده زینب خاتون (س) مراجعه و یا با شماره
تلفن  34224250تماس حاصل فرمائید.
قطعه 10بهمساحت 236/64مترمربعبهشمارهثبت35- 1/1576مورخ 86/7/18بامبلغکل 449/616/000:ریال.
 قطعه 11به مساحت 160/90متر مربع به شماره ثبت35-1/1577مورخ 86/7/18بامبلغکل 321/800/000:ریال.
قطعه 21بهمساحت 200مترمربعبهشمارهثبت 35-1/1578مورخ 86/7/18بامبلغکل 420/000/000:ریال.
 قطعه 41به مساحت 180/15متر مربع به شماره ثبت35-1/1583مورخ 86/7/18بامبلغکل 306/255/000:ریال.
متقاضیان میتوانند حداکثر تا تاریخ  93/7/26جهت شرکت در مزایده به این

اداره مراجعه و کمیسیون مزایده نیز در تاریخ  93/7/27ساعت  10صبح در اداره
اوقاف کهک برگزار میشود.

آدرس :شهر کهک ،آستان مقدس امامزاده معصومه (س)
دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه کهک

عضو مجلس خبرگان رهبری نگاه اسالم و قرآن به خانوادهها را بسیار جامع و راهگشا توصیف کرد و گفت:
آیات و روایات اسالمی بر تقویت بنیان خانواده تأکید میکنند .هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اهمیت برنامهریزی
برای امور جوانان در ایران ،اظهار کرد :در عصر انفجار اطالعات ،ابزار اطالعرسانی به شکل گسترده در دسترس
همگان است و هیچکس نمیتواند جلوی رشد علم و تکنولوژی را بگیرد.
وی اضافه کرد :نکات مثبت ابزار اطالعرسانی باعث رشد و توسعه دانشها میشود که در هر حالتی بر جهل
مقدم است .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با اشاره به تصویب منشور جوانان در سالهای پس از جنگ،
تصریح کرد :بازنگری آن با توجه به مقتضیات زمان از ضرورتهاست که امیدواریم کارشناسان ،چراغی مناسب
برای تصمیمگیری و ارائه راهکارها تدوین نمایند.
هاشمی رفسنجانی توجه به امور روانشناسی در مطالعات مربوط به جوانان را ضروری دانست و گفت :باید با
ادبیات جوانان با آن صحبت کرد ،چون جوانان سرشار از عقل و احساس هستند .وی استفاده از تجربیات موفق
دیگر کشورها در هر موضوعی را متناسب با شیوه درست مدیریت خواند و تاکید کرد :عواطف و احساسات در
وجود انسانهاست که باید در مسیر خوبیها فردی و اجتماعی جهت داده شود .هاشمی رفسنجانی ،تسهیل
ازدواج را امری ضروری دانست و...
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اطالعیه

شهـرداریقـم

در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  17522مورخ  91/12/14شورای
محترم اسالمی شهر قم نسبت به تامین 200واحد پارکینگهای عمومی
و اختصاصی از طریق بخش خصوصی با رعایت مطالعات مکان گزینی و
ضوابط احداث پارکینگهای عمومی و اختصاصی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان دعوت میگردد جهت دریافت اسناد و اطالع از سایر شرایط
از تاریخ نشر آگهی نوبت اول به مدت  10روز به استثنای ایام تعطیل به
حوزه سرمایهگذاری شهرداری قم واقع در بلوار امام موسی صدر ،ساختمان
شهرداری مرکز مراجعه و در صورت نیاز با شماره تلفن 02536104359تماس
حاصلفرمایند.

شهرداری شهر مقدس قم

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه
مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان
 1393از طریق سامانه www.evat.ir
حداکثر تا  15مهرماه میباشد.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قم
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اخبار
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آیتاهللهاشمیرفسنجانی:

سرمقــاله

بایدسنتهایازدواجرابامقتضیاتزمانهتطبیقکنیم

معماریاسالمیایرانی
معماریانسانیاست

بحث معماری اسالمی ایرانی طی چند سال گذشته در
حوزه آکادمیک مورد بررسی قرار گرفته و اساتید این حوزه به
نتایج خوبی هم رسیدهاند ،اما به دلیل اینکه دانشگاهها شروع
کننده این بحث نبوده و از مراکز دیگری مطرح شده است ،تبیین آن برای افرادی که ارتباط
مستقیمی با معماری اسالمی ایرانی ندارند ،کار راحتی نیست.
در خصوص تعریف معماری اسالمی ایرا نی ،اما و اگرهایی وجود دارد .یعنی اینکه
ما میخواهیم بگوئیم معماری اسالمی ایرانی ساختمان هایی است که با ضوابط اسالمی
ساخته شده است؛ یا اینکه معماریای که در دوره ای که اسالم در ایران بوده بنا شده
است .به نظر آنچه مورد بحث امروز جامعه است ،قسمت اول تعریف میباشد ،یعنی
ساختمانهایی که با ضوابط اسالمی ساخته شده است .چرا که به معماریای که در دوره
اسالمی بوده بهتر است بگوئیم معماری دوره اسالمی .با توجه به اینکه هر معماری در قالب
زمان و مکان تحقق پیدا میکند ،در عبارت معماری اسالمی ایرانی ،اسالم به دوره و زمان
اشاره دارد و ایران به مکان .یعنی دوره اسالم زمان بحث است و کشور ایران مکان آن ،این
میشود معماری اسالمی ایرانی.
حاال اگر بخواهیم معماری اسالمی و ایرانی را تعریف کنیم ،بنده اعتقاد دارم که معماری
اسالمی ایرانی ،معماری انسانی است .این معماری انسانی در اکثر بافت های قدیمی
شهرهای مختلف حتی کشورهای مختلف وجود دارد .وقتی بحث اسالم مطرح میشود،
طبیعتا یک سری ضوابط خاص اسالم است که در این بناها دیده میشود .برای مثال بحث
اشراف یا دید یک موضوعی است که در اسالم توجه ویژه به آن شده و در بناهای سنتی
ما مورد توجه قرار گرفته و شکل خاصی به بناهای ما داده است .حیاط مرکزی هم یک
الگویی است که در معماری ایران زیاد دیده میشود ،البته در دیگر معماریها هم وجود
دارد و خیلی از کشورهای دیگر هم حیاط مرکزی را دارند .ولی در ایران حیاط مرکزی
کمی با دیگر کشورها تفاوت دارد .در ایران بیشتر حیاط مرکزی در فضاهای خصوصی و
خانه ها استفاده شده است ،هر چند در مدارس ،بازارچه ،تیمچه و کاروانسراها هم این
حیاط مرکزی بوده است .در معماری مسکونی در ایران حیاط مرکزی خاصیت اصلی خود
را داشته و یک خانواده را دور هم جمع می کرده و نیازهای آن را پاسخ می داده است.
درون گرایی که یکی از مبانی معماری سنتی ماست ،در خانههای قدیمی با حیاط
مرکزی تحقق پیدا کرده است .البته اگر بخواهیم معماری اسالمی و ایرانی را علمی و واقعی
بحث کنیم ،به نظر من معماری اسالمی ایرانی آن است که به نیازهای کاربر پاسخ دهد.
حاال آن کاربر مسلمان است ،انسان است و ایرانی ،بنابراین تمام نیازهایی که کاربر دارد را باید
جواب دهد از جمله زندگی ،معیشت ،آسایش ،همزیستی مسالمت آمیز و یا دیگر مواردی
که ما در زندگی روزمره به آن نیاز داریم که در معماری گذشته به وفور دیده میشود .اگر
بخواهیم به صورت ساده این موضوع را تبیین کنیم ،یعنی اینکه خانهها و بناها در کنار هم
و در جوار همدیگر قرار میگیرند ،بدون اینکه مزاحمتی برای هم داشته باشند و از طرفی
هم کارکرد خود را دارند و مشکلی هم از این جهت پیدا نمیکنند .
معماری اسالمی و ایرانی را می توانیم دو جور تعریف کنیم ،یکی در مفاهیم و دیگری در
مصادیق .مفاهیم را میتوانیم در حوزه کاربری ،احترام به همسایه ،تعادل در فضا و تناسب
آن با کارکرد تعریف کنیم .اما در مصادیق باید بگوئیم که معماری اسالمی ایرانی دارای سه
آیتم است ،یکی فضاهای بسته مثل اتاق و آشپزخانه ،فضاهای باز مثل حیاط و فضاهای
نیمه باز مثل تراس یا ایوان ،که این از این سه مورد ،تنها یک مورد در معماری امروز ما دیده
می شود و آن هم فضاهای بسته یا اتاق است .در خانهسازی امروز حیاط را تقریبا نداریم یا
خیلی کوچک و مشاع بوده و از کیفیت پائینی برخوردار است .ایوان یا تراس را هم خیلی
کم داریم .یعنی امروز از سه فضای اصلی خانه بر اساس معماری اسالمی و ایرانی ،تقریبا
دو فضا را نداریم یا ناقص داریم و فقط یک مورد که همان اتاق یا فضای بسته باشد را در
خانهسازیهاداریم.
اینکه میبینیم اتاق و فضای بسته در ساختمانهای امروزی زیاد مورد توجه قرار
میگیرد ،به دلیل این است که چون آن دو فضای دیگر یعنی حیاط و ایوان را کم دارند،
مجبور هستند با رسیدگی به فضای بسته کمبود فضاهای دیگر را جبران کنند.
البته بعضا در خانههای امروزی تراس یا همان ایوان وجود دارد ،ولی ایوانی که اشراف
داشته باشد و ابعاد مناسبی هم ندارد ،نمیتواند چندان مورد استفاده قرار گیرد و از نظر
کیفیت فضایی بسیار پائین است و نمیتواند مثل فضاهای گذشته کارکرد داشته باشد.
حیاطهای خانههای قدیمی بزرگ بودند و امکان کاشت درخت ،آبنما و  ...را داشتند که
در خانههای امروزی دیگر چنین فضاهایی وجود ندارد.
اگر بخواهیم سرانگشتی حساب کنیم ،در معماری امروز ما ،یک سوم از تقسیم بندی
اصلی ساختمانسازی بر اساس معماری اسالمی ایرانی است.
* رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسالمی شهر قم
مصطفی سعادت طلب *

یادداشتروز

به مناسبت15مهرماه روز روستا

روستامحلیبرای
خودکفایی

روستا به عنوان بخش بزرگي از نظام اجتماعي و
جمعيتي کشور که در آن تعداد کثيري از عوامل انساني
مولد سکونت دارند محسوب مي شود .در روستاها عوامل و منابع ارزشمندي اعم از
عوامل انساني و منابع طبيعي و اقتصادي به عنوان ذخاير استراتژيک کشور وجود دارند
که در پيشرفت جامعه نقش مهمي ايفا مي کنند .براي جامعه اقتصادي ما بسياري از
دستاوردهاي روستاييان نقش استراتژيک داشته و اهرم قابل اتکايي در پشتيباني از نظام
اقتصادي کشور در عرصه جهاني از طريق صادرات و ورود کاالهاي ملي به بازارهاي
پرظرفيت جهاني بوده ،يعني درحقيقت شناسه قدرت اقتصادي کشور در نزد جهانيان
تلقي گرديده مضافاً اينکه تکيه براقتصاد تک محصولي نفتي را تقليل مي دهد .فعال
سازي ساکنان روستاها در ايران مي تواند کمک شايان توجهي به تامين امنيت اجتماعي
نموده و باعث کاهش حجم زياد ناماليمات اجتماعي گشته و منجر به کاهش پديده
"مهاجرت روستا -شهري" شود .ايجاد و راه اندازي کسب وکارها مانند کسب وکارهاي
خانوادگي و گروهي در روستاها به دليل وجود پيوندهاي قوي اجتماعي و روحيه باالي
مشارکت و تعاون در روستاها باالتر از شهرهاست .روحيه کار و تالش و مسئوليت پذيري
و التزام و تعهد به پيشرفت درميان جمعيت روستايي بيشتر از شهرنشينان وجود دارد.
تمامي جوامع روستايي با معضل بيکاري به نوعي دست به گريبان هستند و ابعاد
اين معضل ،بخشهاي اقتصادي ،اجتماعي و حتي سياسي را نيز متاثر ساخته است.
اين معضل به عنوان يکي از مهمترين مشکالت اقتصادي و اجتماعي روستاها مطرح
ميباشد.در حال حاضر ،ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در مناطق روستايي کشور از
اهميت دو چنداني برخوردار است .زيرا عالوه بر آمار باالي بيکاري در روستاها ،کشور
با معضل مهاجرت روستاييان به شهرها ،بخصوص به شهرهاي بزرگ مواجه است که
اين امر خود پيامدهاي منفي زيادي در زمينه هاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،زيست
محيطي و امنيتي دارد .همچنين جوانگزين و نخبهگزين بودن مهاجرتهاي روستايي
از جمله عواملي است که فرايند توسعه درونزا و روند بهبود شرايط زندگي در روستاها
را مختل مي سازد.در گذشته بعضي مديران و سياستگذاران امر توسعه ،صرفاً بر "توسعه
کشاورزي" متمرکز ميشدند که امروز نتايج نشان داده است که توسعه روستايي صرفاً از
اين طريق محقق نميشود .روستا جامعهاي است که داراي ابعاد اجتماعي مختلف است
و نيازمند توسعه همهجانبه است نه صرفاً توسعه کسبوکار و نظامي به نام "کشاورزي".
هرچند بايد گفت که از طريق توسعه کشاورزي موفق نيز الزاماً توسعه روستايي محقق
نميشود .چون اوالً فوايد توسعه کشاورزي عايد همه روستاييان نميشود (بيشتر عايد
زمينداران ،بخصوص مالکان بزرگ ،ميشود) ،ثانياً افزايش بهرهوري کشاورزي باعث
کاهش نياز به نيروي انساني ميشود (حداقل در درازمدت) و اين خود باعث کاهش
اشتغال روستاييان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بيشتر به سمت شهرها ميشود.
بر طبق اعالم مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰
جمعیت روستایی ایران از  ۷۵۱۴۹۶۶۹نفرکل جمعیت حدود  ۲۱میلیون نفر یعنی
 ۲۸/۵درصد اعالم شد .این در حالی است که جمعیت روستایی کشور در سال  ۱۳۸۵و
 ۱۳۷۵به ترتیب برابر با  ۳۱و  ۳۹درصد بود .بر اساس این سرشماری جمعیت روستایی
استان قم با  188روستا 55هزار و 798نفر اعالم شده است و تنها  5/6درصد جمعیت
استان قم روستایان تشکیل می دهند .با این وجود استان قم در زمینه تولید برخی
محصوالت کشاورزی و لبنی و دام وطیور جایگاه مناسبی در کشور دارد که با افزایش
حمایتهای مسئوالن امکان ارتقاء این جایگاه وجود دارد .اواخر سال  ۲۰۰۵میالدی
(سال  )۱۳۸۴سازمان ملل متحد پیش بینی کرد که تا سال  ۲۰۱۵یعنی سال ۱۳۹۴
جمعیت روستایی ایران به  ۲۶درصد کاهش می یابد که با تحقق این امر و با کاهش
جمعیت روستانشینان ایران در سال  ۲۰۱۵به  ۲۶درصد ،پیش بینی می شود ایران تا
رده یکصد و سی و دومین کشور روستایی نشین جهان سقوط کند و در سطح جهان
جزو کشورهای دارای کمترین جمعیت های روستایی قرار گیرد .به این ترتیب با آمار
و اطالعات به دست آمده کنونی مشخص می شود که این پیش بینی تا حدود زیادی
در حال تحقق یافتن است.حال شرایط ایجاب می کند که دست اندر کاران امر توسعه
روستایی که به نظر می رسد تاکنون غایب بوده وارد عمل شوند و با برنامه ریزی مناسب،
کمبودها و کاستی ها و نقاط ضعف و قوت برنامه های روستایی را شناسایی و نسبت به
اصالح آن اقدام نمایند کاری که به جد باید پیگیری و اجرا شود .در همین راستا شورای
فرهنگ عمومی کشور با هدف تقویت روحیه عزت روستائیان و ارج نهادن به روستائیان
و فرهنگ روستایی 15مهرماه رابعنوان روز روستا نام گذاری کرده است .این روز جهت
درج تقويم رسمي كشور به تصویب شوراي عالي انقالب فرهنگي نیز رسیده است.
امید می رود مسوالن با حساسیت بیشتری در جهت رفع مشکالت روستاییان
برنامه ریزی نمایند تا در سال های آينده شاهد کاهش مشکالت روستاییان بعنوان
تولیدکنندگان کاال های اساسی مورد نیاز شهرنشیان باشیم چرا که به هر میزان
مشکالت روستاییان کاهش یابد شاهد افزایش تولید ناخالص ملی خواهیم بود وهمچنین
مهاجرت روستاییان به شهرها کاهش می یابد شاهد بازگشت روستاییان از شهر ها به
روستاها خواهیم بود.
روح اهلل کرمانی جمکرانی

ایمان :رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام تسهیل ازدواج را امری
ضروری دانست و گفت :باید سنتهای
ازدواجرابامقتضیاتزمانهتطبیقکنیم.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار
جمعی از مسؤولین معاونت ساماندهی امور
جوانان در وزارت ورزش و جوانان با تأکید
بر اهمیت نقش و جایگاه جوانان در جوامع،
گفت :جوانان شاداب ،خانوادهها و جامعه را
با نشاط و برای آیندهنگری امیدوار میکنند.
جدی برای
وی استحکام خانواده را مسأله ّ
هر جامعهای خواند و افزود :باید نمونههای
موفق دنیا را بررسی و از نکات مثبت آنها
استفاده کرد تا عواقب منفی دوران گذار از
سنت به مدرنیته خانوادهها را کمتر تحت
تأثیر قرار دهد .وی آزادی و محدودیت را دو
اصطالح مهم و ضروری برای مطالعه مسایل
جوانان توصیف و خاطرنشان کرد :افراط
و تفریط در هر دو موضوع ،مطالعات را از
مسیر درست منحرف مینماید و به تبع آن
جوانان به جای میدانداری منطقی ،منزوی
میشوند .رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام با بیان مصادیقی از تالشهای بزرگان
ادیان دنیا در جهت حفظ بنیان خانوادهها،
اظهار کرد :حفظ و تقویت بنیان خانواده
مشکل مشترک همهی جوامع در دنیای
معاصر است و بزرگان ادیان با وجود تفاوت
در فرهنگها در این زمینه دغدغههای
مشترک دارند .عضو مجلس خبرگان
رهبری نگاه اسالم و قرآن به خانوادهها را
بسیار جامع و راهگشا توصیف کرد و گفت:
آیات و روایات اسالمی بر تقویت بنیان

خانواده تأکید میکنند .هاشمی رفسنجانی
با تأکید بر اهمیت برنامهریزی برای امور
جوانان در ایران ،اظهار کرد :در عصر انفجار
اطالعات ،ابزار اطالعرسانی به شکل گسترده
در دسترس همگان است و هیچکس
نمیتواند جلوی رشد علم و تکنولوژی را
بگیرد .وی اضافه کرد :نکات مثبت ابزار
اطالعرسانی باعث رشد و توسعه دانشها
میشود که در هر حالتی بر جهل مقدم
است .رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،با اشاره به تصویب منشور جوانان
در سالهای پس از جنگ ،تصریح کرد:
بازنگری آن با توجه به مقتضیات زمان از
ضرورتهاست که امیدواریم کارشناسان،
چراغی مناسب برای تصمیمگیری و ارائه
راهکارها تدوین نمایند .هاشمی رفسنجانی
توجه به امور روانشناسی در مطالعات
مربوط به جوانان را ضروری دانست و گفت:

باید با ادبیات جوانان با آن صحبت کرد،
چون جوانان سرشار از عقل و احساس
هستند .وی استفاده از تجربیات موفق دیگر
کشورها در هر موضوعی را متناسب با شیوه
درست مدیریت خواند و تاکید کرد :عواطف
و احساسات در وجود انسانهاست که باید
در مسیر خوبیها فردی و اجتماعی جهت
داده شود .هاشمی رفسنجانی ،تسهیل
ازدواج را امری ضروری دانشت و اظهار کرد:
باید سنتهای ازدواج را با مقتضیات زمانه
تطبیق کنیم .تا هم انتظارات خانوادهها
تأمین شود و هم جوانان فکر نکنند ازدواج بر
آنهاتحمیلمیشود.رئیسمجمعتشخیص
مصلحت نظام همچنین دوری از ازدواج به
خاطر مسایل مادی را برای جوانان مسلمان
ناپسند و توجیهناپذیر خواند و گفت :قرآن با
صراحت به جوانان میگوید که در ازدواج به
خداوند توکل کنید .وی در ادامه استفاده

از همه امکانات و راهکارهای جامعه اسالمی
برای گسترش ازدواج را سازنده دانست و
خیران در کارهای خیر به
خاطر نشان کردّ :
میزان ثواب میاندیشند و اگر فرهنگسازی
شود که تسهیل ازدواج ثواب دنیا و آخرت
خیران در ایران ثابت کردهاند که در
داردّ ،
کار خیر از دیگران سبقت میگیرند .هاشمی
رفسنجانی تدوین سیاستهای کلی برای
حفظ و تقویت بنیان خانواده را از اقدامات
مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و
گفت :باید همه مسؤوالن و مردم به وظایف
خویش عمل نمایند تا مشکل جوانان،
مخصوصاً در ازدواج ،مسکن و اشتغال حل
شود .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
توجه به بحران اخالقی را ضروری خواند و
گفت :باید آسیبشناسی علمی کرد و دامنه
مصادیق اخالقی را گسترش داد تا جامعه
به جای توجه به موضوعات عمیق ،گرفتار
ایسنا ،وی

ظاهرسازیها نشود .به گزارش
همچنین پرهیز از نزاع را از روشنترین
اخالقیاتاسالمیدانستواظهارکرد:سست
شدن پایههای جامعه اسالمی در نزاعهای
مذهبیوتضعیفپایههایکشوردرنزاعهای
سیاسی یکی از مصادیق ضد اخالقیها است
که متأسفانه هر دو مورد را در روزگار خود
میبینیم .هاشمی رفسنجانی افزود :پیروان
دینی که  60کشور دنیا را با یک میلیارد و
هفتصد میلیون جمعیت جهان دارند ،به
خاطر اختالفات مذهبی دارند همدیگر را
میکشند و منابع مسلمانان را هدر میدهند
و این بهترین معنی برای «فشل» بودن
است.

آيت اهلل" سعيدي :

نيرويانتظاميمظهراقتداردرجامعهاست

ایمان :نماينده ولي فقيه در استان قم ،با تاکيد
براينکه نيروي انتظامي مظهر اقتدار ،هوشياري و
مهربانيدرجامعهاست ،گفت:نيرويانتظاميبااقتدار
قانونوصالبتهمراهبااخالقوقاطعيت،تامينامنيت
اجتماعيرابرعهدهدارد.
آيت اهلل"سيدمحمد سعيدي" روز گذشته در آيين
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان قم ،همزمان با
اولين روز از هفته ناجا ،با گراميداشت هفته نيروي انتظامي
گفت :يکي از مهمترين وظايف نيروي انتظامي تامين امنيت
اجتماعي است که بايد مدنظر اين مجموعه قرار گيرد .وي
تصريح کرد :اگر امنيت نباشد بسياري از خيرات جامعه از آن

جامعه رخت بر ميبندد چراکه امنيت زمينه پيشرفتهاي
مادي و معنوي يک جامعه را فراهم ميکند .آيت اهلل سعيدي
امنيت را از نعمات بزرگ الهي و ثمره خون شهيدان دانست
و گفت :مظهر اقتدار ملي در ايجاد امنيت نيروي انتظامي
است که در سايه دينداري و پايبند بودن به اصول کارآمد
و اثرگذار است .وي افزود  :نيروهاي انتظامي با پوشيدن
اين لباس مقدس رسالت سنگيني را بر عهده ميگيرند و
پليس بايد با مقابله مستمر با آلودگيهاي اجتماعي و اخالقي
اعتمادسازي بين مردم و پليس را تقويت کنند .امام جمعه
قم تصريح کرد :حضور مأموران انتظامي در جامعه مردم را از
زندگي آرام برخوردار کرده و پرسنل پليس وعده الهي مبني

بر تأمين امنيت را جامه عمل ميپوشانند .آيت اهلل سعيدي،
امنيت را بزرگترين و مهمترين نياز جامعه دانست و ادامه
داد :در سايه وجود امنيت پايدار مي توان آرامش و آسايش
را در زندگي احساس کرد و نيروي انتظامي در تامين امنيت
اجتماعي ،شهداي بسياري را تقديم انقالب اسالمي کرده
است که اين خود نمونه بارز از جان گذشتگي اين نيروي
خدوم است .نيروي انتظامي استان قم در مراسم صبحگاه
مشترک نيروهاي نظامي و انتظامي که روز دوشنبه در
نخستين روز از هفته ناجا برگزار شد ،اقتدار و توان عملياتي
يگاه ويژه پاسداران خود را در برخورد با هنجارشکنان به
نمايشگذاشت.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم:

پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد در قم اینترنتی شد

ایمان :مدیرکل تامین اجتماعی
استان از مهیا شدن امکان پرداخت
حق بیمه مشاغل آزاد و اختیاری در
قم به صورت اینترنتی خبر داد.
سید مجتبی موسوی در حاشیه بازدید
از چگونگی اجرای طرح گسترش خدمات
غیرحضوری تامین اجتماعی در شعبه
دو قم افزود :اداره کل تامین اجتماعی قم
در راستای تحقق دولت الکترونیک ،پس
از اجرایی کردن طرح ارائه لیست حق
بیمه کارگران توسط کارفرمایان به صورت
اینترنتی اقدام به فراهم کردن امکان صدور
برگ پرداخت و پرداخت مبلغ حق بیمه

بیمهشدگان حرفه و مشاغل آزاد و اختیاری
از طریق اینترنت کرده است.وی تصریح کرد:
بیمهشدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری
باید در اسرع وقت با مراجعه به شعبه مربوطه
تامیناجتماعینسبتبهدریافتنامکاربری
و رمز عبور اقدام کنند.مدیرکل تامین
اجتماعی قم خاطرنشان کرد :این گروه از
بیمهشدگان میتوانند با دسترسی به سامانه
پرداخت غیرحضوری به نشانی http://
 samt.tamin.irبرگ پرداخت خود را
با انتخاب دوره پرداخت از یک ماه تا پایان
اسفند هر سال دریافت کرده و با داشتن رمز
دوم کارت بانکی خود از طریق شبکه شتاب

مبلغ حق بیمه را پرداخت کنند.وی گفت:
لینک سامانه پرداخت غیرحضوری در پایگاه
اطالعرسانیادارهکلتامیناجتماعیاستان
قم به نشانی  www.qom.tamin.irو در
بخش « خدمات آنالین» ارائه شده است.
تداوم بیمه پردازی کارگران
ساختمانی به تاریخ اعتبار کارت
مهارت آنان بستگی دارد
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم
همچنین در دیدار با اعضای هیات مدیره
انجمن کارگران ساختمانی قم گفت :تداوم
بیمهپردازی کارگران ساختمانی بستگی
به اعتبار داشتن تاریخ کارت مهارت آنان

دارد .سید مجتبی موسوی با بیان اینکه
دریافت حق بیمه از کارگران ساختمانی
فقط تا پایان اعتبار کارت مهارتشان میسر
است افزود:کارگران ساختمانی می بایست
 6ماهقبل از اتمام کارت مهارت خود به
اداره کل فنی و حرفه ای استان مراجعه
و نسبت به تمدید اعتبار آن اقدام کنند.
وی تصریح کرد:تاکنون  12هزار و 850
نفر کارگر ساختمانی در استان قم بیمه
شده اند و با اختصاص سهمیه مجدد به
استان،روند بیمه شدن کارگران ساختمانی
دارای کارت مهارت فنی معتبر با قوت ادامه
خواهد یافت.

مدیرکل دامپزشکی استان قم خبر داد:

ذبح بیش از  2100راس دام همزمان با عید قربان در قم

ایمان  :مدیرکل دامپزشکی استان قم از ذبح بیش از  2هزار و 100راس دام در
روز عید قربان در این استان خبر داد.
محمدمهدی رفیعی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه
 14مهرماه روز ملی دامپزشکی است بیان کرد :شعار امسال "دامپزشکی در خدمت
سالمت" است.وی ادامه داد :روز هشتم مهرماه به عنوان روز دامپزشکی و بهداشت
عمومی ،روز نهم مهرماه روز دامپزشکی و پدافند غیرعامل ،روز دهم مهرماه روز دامپزشکی
و حقوق حیوانات ،روز یازدهم مهرماه به عنوان روز دامپزشکی و سالمت جامعه ،روز 12
مهرماه به عنوان روز دامپزشکی و امنیت غذایی ،روز  13مهرماه به عنوان روز دامپزشکی و
نظارت بهداشتی و روز  14مهرماه به عنوان روز دامپزشکی و توسعه پایدار نامگذاری شده
است.مدیرکل دامپزشکی قم عنوان کرد :دامپزشکی نقش موثری در مبارزه و پیشگیری از
بیماریهای مشترک و تامین فرآوردههای دامی و همچنین تأثیر مستقیم آن در سالمت
جامعه دارد.
معدوم سازی بیش از  26تن فرآورده خام دامی
وی در خصوص آمار  6ماهه دامپزشکی افزود :طی  6ماهه نخست سال  26هزار و
 700بازدید از فروشگاهها و مراکز عرضه دام انجام گرفته است.رفیعی گفت :طی این مدت
بیش از  26تن و  700کیلوگرم فرآورده خام دامی معدوم سازی شده است.وی عنوان
کرد :دامپزشکی در این مدت بر کشتار  9میلیون و  680هزار قطعه طیور نظارت بهداشتی
داشته است که از این تعداد  31هزار قطعه مرغ در خط کشتار شناسایی و معدوم شدند.
مدیر کل دامپزشکی استان قم بیان کرد :در کشتارگاه دام استان بالغ بر  272هزار راس
گوسفند و بز کشتار شده است که تمامی مراحل نیز توسط همکاران در اداره کل مورد
نظارت قرار گرفته است.وی ادامه داد :همچنین در کشتارگاههای دام استان بیش از 64
تن گوشت دام شناسایی و معدوم سازی شدهاند.رفیعی بیان کرد :طی  6ماهه نخست
سال بالغ بر  63تن آالیش دامی غیربهداشتی شناسایی و معدوم سازی شدند.وی با اشاره
به فعالیت قرنطینه سیار افزود :در دامشهر نیز یک پست قرنطینهای فعالیت میکند.مدیر
کل دامپزشکی استان قم ادامه داد :طی این مدت بیش از  260هزار راس گوسفند و بز و
همچنین هشت هزار و  400راس گاو و گوساله نیز وارد مجتمع دامشهر شدند.
کاهش  20درصدی ورود دام به قم
وی اضافه کرد :به دلیل وجود بیماری لمپی اسکین میزان ورود دام طی  6ماهه

نخست سال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته  20درصد کاهش داشته است.
رفیعی بیان کرد :طی  6ماهه نخست سال بالغ بر  308هزار راس گاو و گوساله و
 881هزار راس گوسفند و بز علیه بیماریها واکسیناسیون شدند ،همچنین  2هزار و
 590قالده سگ نیز علیه بیماری هاری واکسیناسیون شدند.وی گفت :طی  6ماهه
نخست سال از  20هزار راس گاو تست سل انجام شد و همچنین از  17هزار و 400
راس گاو نیز تست بروسلوز انجام گرفت.مدیر کل دامپزشکی استان قم عنوان کرد:
طی  6ماهه نخست سال یک میلیون و  770هزار متر مربع جایگاه دامداری سمپاشی
شد که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته سه برابر شده است و همچنین طی
این مدت  860متر مربع جایگاه دام نیز ضدعفونی شد.وی بیان کرد :بالغ بر  65هزار
انواع آزمایشات دامی و طیور در آزمایشگاههای دامپزشکی انجام گرفته است.رفیعی
در خصوص اقدامات انجام گرفته توسط دامپزشکی استان قم از ابتدای سال افزود:
طرح ردیابی تخم مرع برای نخستین بار در کشور در استان قم انجام گرفته است که
در این طرح تخم مرغهایی که به بازار عرضه میشود اسم مرغدار و کد ردیابی نیز بر
روی آنها درج میشود.وی بیان کرد :از دیگر اقدامات دامپزشکی ،استقرار مسئولین
فنی و بهداشتی در مرغداریهای تخم گذار استان بوده است که با تعامل اتحادیه
مرغداران انجام گرفته است.
عرضه تخم مرغ شکسته ممنوع است
مدیر کل دامپزشکی استان قم گفت :هیچ مرکز عرضه فرآوردههای خام دامی اجازه
عرضه تخم مرغهای شکسته را ندارد و کلیه کارگاههای تولیدی تنها مجاز به عرضه تخم
مرغهای سالم میباشند .وی در خصوص فعالیتهای دامپزشکی در عید قربان افزود :در
روز عید قربان  2هزار و  113راس دام ذبح و مورد بازرسی قرار گرفت و در مجموع 114
کیلوگرم گوشت غیربهداشتی توسط ناظران بهداشتی شناسایی شدند.رفیعی ادامه داد:
تعداد دامهای قربانی شده در عید قربان امسال نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی
داشته است.وی توصیه کرد :با توجه به کشتار دام در زمان بازگشت حجاج و همچنین
ایام محرم و صفر شهروندان دامها را پس از کشتار به کشتارگاهها انتقال دهند ،همچنین
کشتار در معابر مشکالت بسیاری را در بر خواهد داشت و بسیاری از بیماریها نیز که
مشترک میان دام و انسان است از طریق خون دام منتقل میشود.وی در پایان گفت:
شماره تلفن  1512دامپزشکی پل ارتباط میان دامپزشکی با شهروندان است.

در هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی انجام می شود:

برگزاری بیش از 50عنوان برنامه درقم

ایمان :مدیرعامل جمعیت هالل احمر قم از
برگزاری بیش از  50عنوان برنامه در هفته کاهش
بالیای طبیعی خبر داد.
محمد گلفشان با بیان اینکه از  18الی  24مهرماه
به عنوان هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی نامگذاری
شده است ،اظهار کرد :در این ایام جمعیت هالل احمر
قم برنامههای مختلفی را پیشبینی کرده است .وی از
برگزاری مانور بزرگ امدادی در روستای حصارشنه به
صورت ساعت صفر خبر داد و بیان کرد :همچنین در این
هفته و به مناسبت فرا رسیدن عید غدیر همایش باران
غدیر برگزار میشود.

گلفشان گفت :این همایش با حضور مسئوالن
جمعیت هالل احمر کشور و استان و شرکت اعضای
جمعیت هالل احمر  20مهر ماه در سالن همایشهای
شهرداری برگزار میشود.وی با اشاره به فروش کتاب
آبی امداد و کمکهای اولیه در این هفته افزود :قیمت
اصلی این کتاب  15هزار تومان است ولی به مناسبت
هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی و دهه والیت این
کتاب با تخفیف  70درصد یعنی به مبلغ  4هزار تومان
به فروش میرسد.گلفشان تصریح کرد :فروش این کتاب
از  16مهر ماه در مراکز جمعیت هالل احمر و چادرهای
مستقر در سطح شهر آغاز شده و تا پایان هفته کاهش

اثرات بالیای طبیعی ادامه دارد.مدیرعامل جمعیت هالل
احمر قم برگزاری جشن کودکان با عنوان باران غدیر،
با حضور کاله قرمزی و هنر پیشههای کشوری را یکی
دیگر از برنامههای هالل احمر دانست و گفت :این برنامه
 21مهرماه همزمان با عید غدیر در سالن ورزشی شهر
فرودگاهی قم برگزار خواهد شد.این مقام مسئول برپایی
چادرهای هالل احمر برای ایستگاه سالمت ،فراخوان
عضویت و فروش کتاب آبی امداد ،پخش کلیپهای
آموزشی انیمیشن از طریق سیمای مرکز نور در طول
هفته کاهش بالیای طبیعی را از اهم برنامههای هالل
احمر قم دانست.

دبير جشنواره فيلم كودك استان قم خبر داد:

اكران 7فيلم در نخستين جشنواره فيلم كودك استان قم

ایمان :دبير جشنواره فيلم كودك استان قم از اكران  7فيلم در نخستين
جشنواره فيلم كودك استان قم خبر داد و گفت :اين فيلمها از  14تا  17مهر در
سينماتربيتقماكرانميشود.
حامد حجتي روزگذشته در مراسم افتتاحيه نخستين جشنواره فيلم كودك استان قم كه
در سينما تربيت برگزار شد گفت :اين جشنواره يكي از جشنوارههاي تاثيرگذار در سطح كشور
است كه ميتواند در راستاي فرهنگسازي تالش كند.
وي بيان داشت :جشنواره فيلم كودك براي بيست و هشتمين دوره خود در اصفهان در

حال برگزاري است كه امسال براي نخستين بار در استان قم برگزار ميشود و از استقبال
پرشوري نيز برخوردار است.
حجتي تصريح كرد :هدف ما در اين جشنواره اين است تا بتوانيم نگاهها به سمت فرهنگ
را تغيير داده و از ظرفيت هنر در راستاي گسترش مسائل فرهنگي و هنري استفاده كنيم.
دبير جشنواره فيلم كودك استان قم گفت :جشنواره فيلم كودك در استان قم به مدت
چهار روز از  14تا  17مهر در قم برگزار ميشود كه پنج سانس صبح و عصر فيلمها اكران
خواهد شد.

حــوادث

همزمان با اولین روز هفته نیروی انتظامی:

صبحگاهمشترکنیروهایمسلحاستانقم
برگزارشد

ایمان:به مناسبت آغاز هفته ناجا آیین صبحگاه مشترک نیروهای مسلح
استان صبح روز دوشنبه در ستاد فرماندهی انتظامی قم برگزار شد.

در این آیین که آيت اهلل سیدمحمد سعیدی امام جمعه قم و نماینده ولی فقیه در
استان ،فرماندارقم ،شهردارقم ،دادستان قم نمایندگان قم در مجلس شورای اسالمی
مدیران دستگاههای اجرایی ،یگان های نمونه نظامی،انتظامی و بسیج ،خانواده معظم شاهد
و ایثارگر شرکت داشتند فرمانده انتظامی استان قم نقش نیروهای انتظامی در جامعه را
حائز اهمیت و بسیار گسترده دانست.سردار کاظم مجتبایی ،با بیان اینکه شعار "پلیس،
تالش جهادی ،کارآمدی و اقتدار" است ،افزود :برقراری نظم و امنیت جامعه مرهون تالش
شبانه روزی نیروهای این مجموعه خدوم است.وی تصریح کرد :پلیس برای دستیابی به
اقدامی جهادی باید در مکتب اسالم ،ایمان ،تقوا و اخالص درسها را فرا گرفته و با حرکت
در مسیر کارآمدی و اقتدار به انسانی مجاهد برسد.فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد:
پلیس هیچگاه نباید از جاده انصاف خارج شود و اگر بخواهد به مجاهد باشد و بماند نباید
به افراد خاص امتیاز دهد و از منطق فاصله نگیرد .مجتبایی با تاکید براینکه پلیس باید در
جامعه مظهر ایستادگی و عزت بخشی باشد ،گفت :بدون شک انتخاب این شعار ،پلیس باید
روز به روز برای رسیدن به مقصد نهایی از مسیرکارامدی مردم محوری را در صدر فعالیت
های خود قرار دهد .وی با بیان اینکه پلیس باید در کنار سایر وظایف سعی کند پشتیبان
مردم باشد تصریح کرد :اقتدار پلیس خدمتگزار در سایه مردم داری و قانون مداری،تعامل و
همکاریمتقابلامکانپذیراست.فرماندهانتظامیاستانقم،گفت:فعالیتهایگستردهای
که پلیس با پشتیبانی شورای تامین در مبارزه با هنجارشکنان و فروشندگان مواد مخدر
در قالب طرح های ذوالفقار انجام می دهد در راستای معرفی پلیس مقتدر انجام می شود.
مجتباییافزود:امنیتزیربنایتوسعهجامعهاستونیرویانتظامیبااقتدارباهمهنابسامانی
ها و ناهنجاری ها مقابله می کند .در ادامه اين مراسم از خانواده شهداي نيروي انتظامي،
بازنشستگان ،تعداي از جانبازان ،پرسنل ساعي و ترفيع بگير با اهداي لوح تقدير تجليل
شد.سپس يگان هاي مختلف نيروي انتظامي با برنامه هاي گوناگون ،ضمن به نمايش
گذاشتن اقتدار و صالبت اين نيرو ،آمادگي خود را در برابر مقابله با هرگونه نا امني و تخلف،
ثابت و تبعيت از فرماندهي کل قوا و ولي امر مسلمين را اعالم کردند .حرکات رزمي و
نمايشي ،شکستن اجسام سخت ،مانور موتورسوران يگان ويژه ،تعقيب و گريز توسط پليس
 ،110يگان ويژه و يگان امداد و عمليات نجات گروگان از جمله برنامه هاي يگان هاي
مختلف نيروي انتظامي استان قم در مراسم صبحگاه مشترک بود.
در اولین روز از هفته نیروی انتظامی راه اندازی شد:

يگان عملياتي فوريت هاي 197در قم

ایمان:فرماندهانتظامياستانقمگفت:مسئوليتدرنيرويانتظاميازاهميت
بااليي برخوردار است در نتيجه آسيب هايي نيز متوجه آن خواهد بود که بايد
کنترل و نظارت بر آن انجام شود.
سردار "کاظم مجتبايي" در مراسم افتتاحيه يگان عملياتي فوريت هاي 197
اظهارداشت :نيروي انتظامي يک مجموعه اي است که از نظر تعداد ماموريت ها و مسئوليت
هايي که به آن سپرده شده است و همچنين از نظر حساسيت و اهميت در بين تمام
سازمان ها و ادارات کشور بي نظير است .وي نيروي انتظامي را شغلي حساس دانست و
خاطرنشان کرد :نمي توان اداره يا سازماني را در کشور از نظر تعداد ماموريت ها و حساسيت
کار با ناجا مقايسه کرد .سردار مجتبايي افزود :مسئوليت در نيروي انتظامي از اهميت بااليي
برخوردار است در نتيجه آسيب هايي نيز متوجه آن خواهد بود که بايد کنترل و نظارت
هاي بيشتري بر آن انجام شود .وي با اشاره لزوم دقت و سرعت در ماموريت هاي پليس،
گفت :ناجا از طرفي بايد بعد رحماني با همه مردم و از طرف ديگر بعد اقتدار و قاطعيت خود
را حفظ کند .فرمانده انتظامي استان قم با بيان اينکه نبايد سهل انگاري و سستي در نيروي
انتظامي وجود داشته باشد ،خاطرنشان کرد :اگر انحراف  ،بي عدالتي و يا تندروي صورت
گيرد با نظارت کنترل و با شخص خاطي برخورد مي شود .سردار مجتبايي با ابراز رضايت
از عملکرد  197در استان ،اضافه کرد :مالقات حضوري با مردم باعث مي شود تا حقوق
شهروندي رعايت شود و الزم است که در کنار رسيدگي ها و نظارت همگاني يگان فوريتي
 197نيز وجود داشته باشد .فرمانده انتظامي استان قم گفت :مانند فوريت هاي پليسي
 110که مردم با آن تماس مي گيرند ،با راه اندازي يگان عملياتي فوريت هاي  197نيز اگر
مردم درخواستي داشته باشند به آن رسيدگي خواهد شد و اين خيلي با ارزش است .سردار
مجتبايي نيروي انتظامي نيروي مردم محور و خدمت گذار دانست و گفـت :پليس وظيفه
اش پاسداري از حرمت مردم است و پاسداري از  197پاسداري از حقوق شهروندي عدالت
و قانون مداري است .فرمانده انتظامي استان افزود 7:اکيپ بالفاصله به موضوعات مطروحه
توسط مردم رسيدگي مي کنند و انشاهلل بتوانيم اين يگان را شبانه روزي کنيم .رييس
بازرسي فرماندهي فرماندهي انتظامي استان قم نيز اظهار داشت :اين سامانه با هدف کنترل
فعاليتهاي اداري و ارتقا سطح رضايتمندي مردم و شهروندان ايجاد شده است.سرهنگ
"فرزاد عسگري"گفت :شهروندان مي توانند همه روزه در ساعت هاي اداري از طريق اين
سامانه هر گونه مشکل و يا نارضايتي خود از روند فعاليت هاي اداري ناجاي استان را اطالع
رساني کنند.وي افزود :شهروندان بايد پس از مشاهده موارد تخلف اعم از پرداخت رشوه،
ضرب و شتم و يا توهين به ارباب رجوع مراتب را از طريق اين سامانه اطالع  ،تا ماموران
مربوطهجهترسيدگيسريعاواردعملشوند.رييسبازرسيفرماندهيفرماندهيانتظامي
استان با بيان اينکه اين سامانه در حال حاضر تنها در وقت اداري فعال است ،افزود :تالش
مي شود تا در آينده در طول تمامي ساعات شبانه روزي آماده دريافت شکايات مردم باشد.
عسگري همچنين با اشاره به راه اندازي سيستم ويديو کنفرانس جهت برقراري ارتباط
مستقيم مردمي با فرماندهي انتظامي استان ،افزود :کليه افرادي که بواسطه بعد مسافت
و يا دوري راه امکان برقراري ارتباط به صورت حضوري با فرماندهي را نداشته باشند ،از
طريق اين سيستم مي توانند با فرماندهي ارتباط برقرار کرده و طرح موضوع و مساله نمايند.
رييس پليس فتا استان قم خبرداد:

سارقاطالعاتشخصي
از طریق هک ایمیل دستگیر شد

ایمان :رييس پليس فتا استان قم از دستگيري فردي خبر داد که از طريق
هک ايميل همکارش اقدام به تغيير پسورد و ترانسفر دامينها و سرقت اطالعات
شخصي وي مي کرد.
سرهنگ "حسن محمد رضايي" در اين رابطه اظهارکرد :در پي شکايت فردي مبني بر
هک ايميل اش توسط شخصي ناشناس و تغيير پسورد و ترانسفر دامينها و سرقت اطالعات
شخصي وي پرونده در دستور کار ماموران پليس فتا استان قم قرار گرفت .وي گفت :پس
از جمع آوري مستندات و همچنين شواهد جرم ضمن بررسي فني و تخصصي متهم
شناسايي و با اخذ دستور قضايي نامبرده دستگير شد .رييس پليس فتا استان گفت :وي
در تحقيقات ماموران صراحتاً به بزه انتسابي اعتراف و انگيزه اش را سوء استفاده از اعتماد
شاکي عنوان کرد .گفتني است ،متهم به انضمام پرونده تشکيل شده جهت سير مراحل
قانوني تحويل مراجع قضايي استان و در نهايت با صدور قرار قانوني مناسب راهي زندان شد.
رئیس مرکزاورژانس قم خبر داد:

نجات جان مادر باردار و
وضع حمل در آمبوالنس

ایمان  :رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان قم از نجات
جان مادر باردار و وضع حمل توسط مرکز فوریتهای پزشکی این استان خبر داد.
محمد جواد باقری بیان کرد :روز جمعه در یک مورد تماس تلفنی با مرکز اورژانس،115
وضعیت وخیم جسمی مادری بارداری در منزل در حوالی بلوار حاجی زاده به اورژانس
 115قم اطالع داده شد.وی افزود :به محض اولین تماس بالفاصله نزدیک ترین آمبوالنس
به محل اعزام شد.رئیس مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان قم گفت :تا
قبل رسیدن پرسنل اورژانس  115به جهت وضعیت بارداری این مادر ،اطالعات امدادی
و درمانی مورد نیاز به خانواده توسط کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس  115قم به بیمار
ارائه شد و پس حضور پرسنل عملیاتی در منزل ،و انجام اقدامات اولیه درمانی جهت تکمیل
مراحل درمانی به بیمارستان اعزام شدند که این مادر باردار قبل از رسیدن به بیمارستان
به سالمت در امبوالنس اورژانس  115وضع حمل کرد.وی زمان حضور پرسنل اورژانس
 115بر بالین این مادر را چهار دقیقه اعالم کرد و گفت :خوشبختانه این مادر و نوزاد با
حال عمومی مناسب به مرکز درمانی حضرت معصومه(س) تحویل داده شدند.باقری در
پایان از شهروندان و مسافران خواست :به محض بروز و مشاهده هرگونه مشکل وحادثه ای
که در آن فرد یا افرادی نیازمند خدمات فوریت های پزشکی باشند ،باید بالفاصله با شماره
 115تماس بگیرند.
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در بخشنامهای ابالغ شد؛

طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

4,115,000

یکگرمطالی18

949,950

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

9,265,000

سکهامامی

9,268,000

نیمسکه

4,700,000

عسکه
رب 

2,680,000

سکه یک گرمی

1,710,000

نام خودرو

قیمتبازار

 206تیپ 5

37,000,000

206SDوی 8

38,000,000

پژو GLX 405

30,000,000

پژو SLX 405

33,000,000

پژو پارس ELX

41,000,000

پژو پارس سال

38,000,000

تندر E2 90

40,000,000

رانا LX

33,000,000

رانا TU5

32,000,000

سمندLX

31,000,000

سمند LX EF7

32,000,000

سورن ELX

37,000,000

نام خودرو

قیمتبازار

زوتی 300 S

77,000,000

سايپا کارا151

17,000,000

سایپا111

20,000,000

سایپا131

20,000,000

سایپا132

21,000,000

سایپاتیباSX

24,000,000

نام خودرو

قیمتبازار

315 MVM

39,000,000

530 MVM

42,000,000

MVM X33

66,000,000

 MVM X33جدید اتومات

78,000,000

 MVM110چهارسیلندر

21,000,000

شرکت جنرال الکتريک آمريکا:

ما براي فعاليت در ايران آمادهايم
مدیر ارشد شرکت جنرال الکتریک آمریکا اعالم کرد در صورت برداشته
شدن محدودیتها ،شرکتش برای فعالیت اقتصادی در ایران آماده است.
فرصتهای اقتصادی جدید در منطقه خاورمیانه درحال شکل گیری است .ایران یکی
از کشورهایی است که در این حوزه مطرح است .البته درهای ایران به روی شرکتهای
آمریکایی باز نیست که می خواهند فعالیت کنند.
باید توجه داشت که ایران بازار بزرگ مصرف کنندگان دارد و درعین حال ،منابع
عظیمی از نظر نفت و گاز در اختیار دارد .سئوال مطرح این است که اگر بازارهای ایران باز
شود ،شرکتهای آمریکایی در این عرصه چه نقشی ایفا خواهند کرد؟
جان رایس معاون رئیس و مدیر بخش بین الملل شرکت جنرال الکتریک آمریکا در
این خصوص گفت" :من نمی دانم که چه زمانی بازارهای ایران باز خواهدشد .حدس خود
من این است که یک روز چنین اتفاقی رخ خواهد داد .ایران به زیرساخت نیاز دارد .اگر
دولت آمریکا و دولتهای دیگر بگویند حاال زمان فعالیت اقتصادی در ایران فرارسیده است،
شرکتهایی همانند شرکت ما حاضر هستند این کار را انجام بدهند".

 6دستور جهانگیری به دستگاهها برای خروج غیرتورمی از ركود

معاون اول رئیس جمهور به منظور حسن پیگیری
اجرای كلیه سیاستهای ابالغی دولت برای خروج
غیر تورمی از ركود ،در بخشنامه ای ،وزارتخانهها ،بانك
مركزی و موسسات دولتی را به انجام وظایفی در این
راستامكلفكرد.
اسحاق جهانگیری در این بخشنامه از كلیه وزارتخانه ها،
بانك مركزی و موسسات دولتی خواست همكاری الزم برای
اجرای سیاستهای مزبور و گزارشدهی منظم اقدامات انجام
شده در چارچوب بندهای این بخشنامه را به عمل آورند.
در این بخشنامه آمده است :به منظور حسن پیگیری اجرای
كلیه سیاستهای ابالغی دولت برای خروج غیر تورمی از
ركود ،دستگاههای اجرایی موظفند همكاری الزم برای اجرای
سیاستهای مزبور و گزارشدهی منظم اقدامات انجام شده در
چارچوب بندهای زیر به عمل آورند:
 -۱در اجرای ماده  ۱۸تصویبنامه شماره /۵۶۹۱۷
ت ۵۰۵۸۲هـ مورخ  ۹۳/۵/۲۵هیأت وزیران ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تشكیل شورای
راهبردی و كارگروههای تخصصی پیگیری و نظارت بر حسن
اجرای "سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی
از ركود" اقدام نماید.
 -۲دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای "سیاستهای
اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از ركود" موظفند ظرف
مدت یك ماه از ابالغ این بخشنامه ،برنامههای زمانبندی و
نقشه راه اجرای سیاستها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی
ارسالنمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است شاخصهای
پایش هر بند از سیاستها را حسب مورد به صورت شناسنامه
مستقل طراحی و به دستگاههای ذیربط ارسال نماید.
 -۳دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای "سیاستهای
اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از ركود" مكلفاند
ظرف یك هفته از ابالغ این بخشنامه نماینده تاماالختیار خود
را جهت حضور در جلسات كارگروههای تخصصی به وزارت
امور اقتصادی و دارایی معرفی نمایند .نماینده هر دستگاه،
دبیر كارگروه تخصصی مربوطه خواهد بود و وظیفه پیگیری

اجرای مصوبات ابالغی به دستگاه متبوع و مكاتبات وزارت امور
اقتصادی و دارایی را به عهده خواهد داشت.
 -۴كلیه دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای
"سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از ركود"
مكلفاند گزارشات پیشرفت كار ماهانه بر اساس شاخصهای
اعالمی وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداكثر تا پایان هفته
اول ماه بعد به صورت الكترونیكی به آدرسی كه توسط آن
وزارتخانه اعالم خواهد شد ،ارسال نمایند.
 -۵وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارشات
ارسالی را جمعبندی و تلفیق و در قالب گزارش واحد از روند

ایران در محاصره سیل بیکاران ارزان؛

بازگشت کارجویان ایرانی از عراق به خانه

بی توجهی دولتها در متقاعد کردن کشورهای
نیروپذیر برای جذب نیروی متقاضی کار ایرانی ،نبود
تفاهم نامههای رسمیهمکاری در این بخش ،ناآشنایی
به زبان خارجی ،منطبق نبودن تحصیالت دانشگاهی
با نیازهای شغلی خارجی ،گران بودن متقاضیان کار
ایرانی،تحریمها،بیتوجهیپیمانکارانایرانیدرفراهم
کردن زمینه اشتغال اتباع ایرانی در طرحهای خارجی و
عدم مهارت کارجویان برای حضور در بازار کار خارجی؛
 8دلیل عمده شکست سیاستهای اعزام نیروی کار به
خارج در یک دهه اخیر گزارش شده است.
یکی از مباحث و فرصتهایی که دولتها میتوانند برای
نیروهای متقاضی کار کشور به ویژه در مورد فارغ التحصیالن
دانشگاهی فراهم کنند ،امکان اشتغال در خارج کشور و حضور
در بازارهای کار دیگر کشورها است.
قرار داشتن در مسیر توسعه ،بازسازی ،کمبود نیروی
متخصص ،تالش برای جذب استعدادها و سرمایههای دیگر
کشورها؛ از جمله دالیلی است که باعث میشود تا برخی
کشورها نسبت به فراهم کردن زمینه جذب نیروی کار در
بازارهای خود ،اقدام کنند.
بنابراین در این شرایط ،برخی کشورها مانند ایران همواره
سعی کرده اند تا بتوانند به بخشی از بازار کار کشورهای
نیروپذیر دست پیدا کنند .این اقدام میتواند باعث انتقال دانش
و تکنولوژی به داخل کشور ،ارزآوری و اشتغال دستکم بخشی
از نیروهای متقاضی کار شود.
یکبار در دهه  60حضور گسترده نیروهای کار ایرانی در
کشور ژاپن اتفاق افتاد و در آن مقطع زمانی هزاران نیروی
کار ساده و تحصیل کرده ایرانی به امید یافتن شغل به کشور
ژاپن رفتند .پس از آن ،دیگر چنین امکانی برای حضور مناسب
نیروی کار ایرانی پیش نیامد و یا اینکه دولتها تالش موثری
را در اینباره به عمل نیاوردند که البته خود میتواند دالیلی
داشته باشد که عنوان خواهد شد.
نتیجه اعزام نیرو به خارج
ارزآوری و انتقال تکنولوژی
هرچند نمیتوان از ظرفیت سایر کشورها برای حل کامل
مشکل بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی استفاده کرد
و این مسئله نیازمند انجام برنامه ریزیهای کالن داخلی و
فعالسازی ظرفیتهای موجود در کشور است ،اما همانگونه
که ذکر شد میتوان برای اشتغال زایی بخشی از متقاضیان کار
از این ابزار استفاده کرد.
کارشناسان این بخش معتقدند حذف مباحث مربوط به
اعزام نیروی کار در مذاکرات دیپلماتیک و سیاسی کشور با
سایر کشورها و یا دستکم کمرنگ شدن آن ،بی توجهی به
انعقاد تفاهم نامههای رسمیهمکاری با سایر کشورها در این
بخش از سوی دولتها ،ناآشنایی کارجویان تحصیل کرده
ایرانی به زبانهای خارجی ،نداشتن مهارت انجام کار ،غیرقابل

پذیرش بودن تمام و یا بخشی از واحدهای دانشگاهی در خارج
کشور و همچنین گران بودن نیروی کار ایرانی نسبت به سایر
کشورها؛ عمده ترین دالیلی است که کارجویان ایرانی را برای
حضور در بازارهای کار خارجی ناکام گذاشته است.
البته یک دلیل دیگر نیز برای این مسئله ذکر میشود و آن
هم تحریمهای ظالمانه برخی کشورها بر علیه ایران است .با
وجود اینکه همواره در کشور پتانسیل اعزام نیروهای مناسب
کار برای حضور در بازارهای خارجی وجود دارد ،اما تحریمها
باعث شده تا برخی کشورهای نیروپذیر متاثر از تحریمها ،از
انعقاد هرگونه تفاهم نامه رسمیهمکاری در جهت اعزام نیروی
کار و یا پذیرش انفرادی جویندگان کار ایرانی در کشورهای
خود دچار تردید شوند.
شاید وجود اینگونه مسائل باعث شده تا پس از آن اتفاق
دهه  60که باعث اعزام هزاران کارجوی ایرانی به کشور ژاپن
برای کار شد ،کارجویان دیگر امید چندانی به صورت گرفتن
اقدامات دسته جمعی از سوی کشور در قالب تفاهم نامههای
اعزام نیروی کار نداشته باشند و به صورت کلی ،جستجوی کار
در این بخش در حال حاضر به صورت انفرادی و توسط خود
افراد صورت میگیرد.
جستجوی شغل در سایر کشورها از طریق آشنایان و اقوام
ساکن در خارج کشور ،شرکت در آزمونهای جذب نیروی کار،
انتقال سرمایهها به خارج و ارائه مدارک دانشگاهی در مقاطع
باال؛ از جمله راهکارهایی است که این روزها کارجویان برای
اشتغال در خارج از کشور در دست دارند.
اقدام انفرادی کارجویان برای اشتغال در خارج
وجود دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی نیز نتوانسته
در این زمینه گشایشی داشته باشد چرا که مدیران این دفاتر
معتقدند دولتها باید از طریق انعقاد تفاهم نامههایی ،زمینه
اعزام نیروی کار به خارج کشور را فراهم کنند تا دفاتر مشاوره
شغلی بتوانند با شناسنایی کشورهای هدف و نیروپذیر در
راستای اعزام کارجویان ایرانی به خارج کشور اقدام کنند.
یکبار در قالب برنامه چهارم توسعه اعزام  100هزار نیروی
کار به خارج کشور برنامه ریزی شده بود که بنا به دالیلی که
پیش تر ذکر شد ،در این زمینه هیچگونه توفیقی به دست
نیامد و این مسئله باعث شد تا سیاست گذاران طرح چنین
مسئله ای را در برنامه پنجم توسعه تغییر داده و دیگر از
هدفگذاری کمیدر این بخش خبری نباشد.
به تمامیدالیل عنوان شده میتوان یک موضوع دیگر را نیز
به عنوان موانع اعزام نیروی کار به خارج کشور ذکر کرد و آن
هم عدم تالش پیمانکاران ایرانی شاغل در خارج از کشور برای
انجام پروژهها با نیروی کار داخلی است.
به بیان ساده تر در زمانی که پیمانکاران ایرانی اجرای برخی
پروژهها را در خارج از کشور بر عهده میگیرند ،توجهی به
مسئله جذب نیروهای کار ایرانی در آن طرحها نداشته و عموما
از طریق نیروی کار همان کشورها کار دنبال میشود.

اجرا ،حداكثر تا پایان هفته سوم هر ماه جهت اتخاذ تصمیم به
هیأت وزیران منعكس نماید .دبیر هیأت دولت موظف است
زمان ویژه خارج از نوبت جهت ارایه گزارش مذكور به هیأت
وزیران اختصاص دهد.
 -۶كلیه دستگاههای اجرایی مكلفاند رونوشتی از تمامی
دستورالعملها ،آییننامهها ،بخشنامهها و یا هر مقرره دیگری
كه در اجرای سیاستهای یادشده صادر مینمایند به وزارت
امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند .همچنین مكلفاند
مقررات مذكور و عملكرد دستگاه در اجرای سیاستهای
مذكور را به نحوه مناسب به اطالع عموم برسانند.
در سالهای گذشته تذکرهایی در اینباره و لزوم توجه
پیمانکاران ایرانی شاغل در خارج کشور برای فراهم کردن
زمینه اشتغال نیروی کار داخلی در طرحهای خارجی ،مطرح
شده بود .هرچند شاید امکان انجام یک پروژه در خارج کشور
تماما توسط نیروهای کار ایرانی نباشد و آن کشورها نیز تمایل
به اشتغال زایی برای نیروهای کار خود داشته باشند ،اما با اندک
تالشی میتوان زمینه اشتغال دستکم گروهی از ایرانیان را در
این طرحها فراهم کرد.
اخیرا مقامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از لزوم انجام
برخی برنامه ریزیها برای اعزام نیروی کار به خارج و ایجاد
رونق در این بخش خبر میدهند .در تازه ترین اقدام صورت
گرفته ،با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار،
دومین نشست کارگروه موضوع ماده  35آئین نامه کاریابیها
برگزار شد.
بازگشتکارجویانایرانی
از عراق و شکست برنامه اعزام به ترکیه
به استناد مفاد ماده  35آئین نامه اجرایی قانون مجازات
به اشتغال حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه مصوب ،1387
کارگروه یاد شده به منظور سیاست گذاری کالن در خصوص
چگونگی اعزام نیروی کار مازاد و یا کارآفرین و نیز صدور
خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور برنامه ریزی خواهد
کرد.
ایننشستهاباحضور نمایندگانتاماالختیاروزارتخانههای
امور خارجه ،کشور ،بانک مرکزی ،تامین اجتماعی و انجمن
صنفی کاریابیهای بین المللی و به ریاست معاون توسعه
کارآفرینی و اشتغال برگزار میشود .
عالوه بر این ،کارگروه موضوع ماده  35به همسو کردن دو
دیدگاه بخش دولتی و خصوصی در این امر ،همراه با واگذاری
سیاست گذاری و نظارت به بخش دولتی و اجرا به بخش
خصوصی (کاریابیهای خصوصی بینالمللی) میپردازد.
اولین جلسه کارگروه  21مردادماه امسال به منظور هماهنگی
سیاستها و برنامه ریزی ،هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی
کار به خارج از کشور تشکیل شده بود.
بابکهاشمیپور در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت بسیار
نامناسب اعزام نیروی کار به خارج کشور و به نوعی توقف
استفاده از این ظرفیت برای اشتغال زایی کارجویان ایرانی
گفت :در حال حاضر ،فعالیت کاریابیهای خارجی شدیدا در
رکود قرار دارد.
رئیس کانون کارفرمایی انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره
شغلی و کاریابیهای سراسر کشور اظهارداشت :تا زمانی که
برای اعزام نیروی کار به خارج کشور تفاهم نامههایی نداشته
باشیم ،امکان دستیابی به فرصتهای شغلی در بازارهای کار
خارجی وجود نخواهد داشت.
هاشمیپور ادامه داد :عالوه بر رقابتی که برخی کشورها
برای تصاحب فرصتهای شغلی کشورهای نیروپذیر دارند،
بحث تحریمها نیز بر روند اعزام نیروی کار ایرانی به خارج
کشور اثرگذار بوده است و این مسئله باعث میشود تا برخی
کشورهاینیروپذیرنسبتبهانعقادتفاهمنامههمکاریباایران
اقدامنکنند.
این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور درباره
زمینههایی که برای اشتغال نیروی کار ایرانی در کردستان
عراق ایجاد شده بود تاکید کرد :متاسفانه به دالیل سیاسی،
وضعیت حضور نیروهای کار خارجی در کردستان عراق به
شدت ناامن شده است.
به گفته وی ،کارفرمایان حاضر در کردستان برای دریافت
منابع مالی از حکومت مرکزی با مشکالتی مواجه هستند که
این مسئله باعث مسائلی برای نیروهای کار خارجی حاضر در
عراق شده است.
رئیس کانون کارفرمایی انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره
شغلی و کاریابیهای سراسر کشور تصریح کرد :این مسائل
باعث شده تا بسیاری از نیروهای کار ایرانی که پیش تر برای
کار در کردستان عراق رقته بودند ،حاال در مسیر بازگشت به
کشور قرار داشته باشند.
هاشمیپور همچنین درباره امکان اشتغال نیروهای کار
ایرانی در کشور ترکیه نیز بیان داشت :در ترکیه نیز مباحثی
داشتیم که به دلیل نبود تفاهم نامه نتوانستیم کاری از پیش
ببریم .از سویی در حال حاضر به دلیل حضور آوارگان سوری و
عراقی در ترکیه ،این کشور با سیل متقاضیان کار ساده مواجه
شده که حاضرند با یک چهارم دستمزد معمولی نیز کار کنند؛
بنابراین این شرایط باعث میشود تا دیگر مجالی برای حضور
نیروی کار ایرانی آن هم از نوع تحصیل کرده در این کشورها
فراهمنباشد.

ی در "برزخ" حضور در ایران
خودروسازان اروپای 

سوم آذر  24( 1393نوامبر  )2014روزی است که
سرنوشت حضور خودروسازان اروپایی در بازار بزرگ
ایران تعیین خواهد شد ،بازاری که این شرکتها
آرزوی حضور در آنرا دارند.
ویژگیهایی چون باال بودن تقاضا ،باال بودن نسبی قدرت
خرید مصرفکنندگان و همچنین قدیمی بودن برخی
خودروهای پرتیراژ در حال تولید ،بازار خودروی ایران را به
بازاری جذاب و رویایی برای خودروسازان بزرگ جهان به
ویژه خودروسازان اروپایی ،تبدیل کرده است.با این وجود به
دلیل تحریمهای یک جانبه بر ضد صنعت خودروی ایران،
خودروسازان اروپایی در چند سال اخیر نتوانستهاند وارد بازار
خودروی ایران شوند و هماکنون نیز با دل نگرانی مذاکرات
ایران با گروه  5+1را دنبال میکنند تا راه برای حضور آنها
هموار شود.جذابیت بازار ایران برای خودروسازان اروپایی در
حدی است که برخی از این شرکتها در مذاکراتی که در
یک سال اخیر با خودروسازان داخلی داشتهاند تمایل خود

را برای سرمایهگذاری برای راهاندازی خطوط تولید خودرو
در کشور اعالم کردهاند.این شرکتها همچنین مذاکراتی نیز
با دولتهای متبوع خود داشته و تالش میکنند با یادآوری
منافع کالن اقتصادی حاصل از حضور در بازار ایران ،مجوز
حضور در بازار خودروی ایران را از دولتهای خود دریافت
کنند.این وضعیت در حالی است که تحت تاثیر بحران اقتصاد
جهانی در سال  2008و به دلیل کاهش تولید و فروش در
بازارهای اروپایی در سالهای اخیر ،این شرکتها نیاز مبرمی
به ایجاد بازارهای جدید برای تولید و فروش خودروهای خود
دارند.ادامه برزخ خودروسازان اروپایی برای حضور در ایران در
حالی است که در یکی دو سال اخیر اخباری در رسانههای
خارجی مبنی بر تمایل شرکتهای آمریکایی از جمله
جنرال موتورز برای حضور در ایران منتشر شده و در مواردی
اروپاییها ،آمریکاییها را متهم کردهاند که پس از جلوگیری
از حضور شرکتهای اروپایی در ایران ،به دنبال جایگزینی
شرکتهای آمریکایی در این بازار هستند.

معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت اعالم کرد:

پیششرطهای پرداخت وام
به تولیدکنندگان بدهکار

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تشریح پیششرطهای اختصاص وام
به واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی ،گفت :واحدهای تولیدی با نظم
در حسابرسی ،اعالم گزارشات حسابرسی و توافق با بانکها در جریان تامین
نقدینگی در اولویت تسهیالت دهی بانکها قرار دارند.
محسن صالحینیا در خصوص پرداخت وام به آن دسته از واحدهای تولیدی بدهکار
به سیستم بانکی گفت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت اولویت خود را در حمایت از آن
دسته از واحدهای تولیدی قرار داده است که شرایط سخت تحریم را پشت سر گذاشتهاند
و میتوانند به عنوان عاملی برای پیشران خروج از رکود مطرح باشند ،در غیر این صورت
حمایتی از صنایع غیررقابتی صورت نخواهد گرفت.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت
افزود :واحدهای تولیدی با نظم در حسابرسی ،اعالم گزارشات حسابرسی و توافق با بانکها
در جریان تامین نقدینگی در اولویت تسهیالت دهی بانکها قرار دارند ،این در حالی است
که واحدهای تولیدی بدهکار نیز باید در خصوص بدهکاری قبلی خود با بانکها ،تعیین
تکلیف کنند تا منابع جدیدی در اختیار آنها قرار گیرد.وی تصریح کرد :در عین حال
برآوردهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشانگر این است که چنانچه  60درصد از منابع
مالی موجود به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یابد ،می توان شاهد
افزایش تولیدات صنایع باشیم.به گفته صالحی نیا ،در نیمه او ل امسال نسبت به سال
گذشته تولیدات صنعتی کشور افزایش یافته و این امیدواری وجود دارد که رشد ارزش
افزوده بخش صنعت ،در سال جاری به مراتب باالتر از سنوات گذشته باشد.
صنایع لبنی اعالم کردند؛

افزایش قیمت شیرخام منوط به ابالغیه کتبی

در حالی که یارانه  450میلیارد تومانی دولت برای شیرخام و اظهارات وزیر
کشاورزی نشان از افزایش  50تومانی قیمت خرید شیر خام دارد ،صنایع لبنی
اعالم کردند که "هنوز نامهای به آنها ابالغ نشده است".
هفته گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که یارانه  450میلیارد تومانی برای
خرید شیر خام از دامداران در نظر گرفته شده که براساس آن کارخانهها باید  50تومان
به نرخ خرید شیرخام اعالم شده از سوی خودشان ( 1250تومان) به ازای هر کیلوگرم
بیافزایند و دولت نیز با دادن مابهالتفاوت  140تومانی به ازای تحویل هر کیلوگرم شیر به
دامداران قیمت شیر خام برای تولیدکنندگان را به  1440تومان برساند.
در حالیکه این یارانه و مابهالتفاوت درنظر گرفته شده از سوی دولت نشان میداد که
صنایع لبنی باید هر کیلوگرم شیر خام را حداقل  1300تومان یعنی  50تومان گرانتر
از نرخ متوسط خریدشان در شش ماهه گذشته بخرند و این موضوع قرار بود در جلسه
سهشنبه هفته گذشته مورد بررسی قرار گیرد ،محمد فربد عضو هیات مدیره انجمن
صنفی صنایع در این باره گفت تاکنون هیچ نامه و ابالغیهای از سوی دولت و وزارت جهاد
کشاورزی مبنی بر افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران به انجمن صنایع لبنی ارسال
نشده و این موضوع فعال از دستور کار خارج شده است.وی افزود :تا زمانی که به صورت
کتبی پیشنهادی برای افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران به انجمن صنفی صنایع
لبنی ارسال نشود نمیتوانیم آن را در جلسه هیات مدیره مطرح و بررسی کنیم.
در  5ماهه امسال،

تولید  3میلیارد نخ سیگار

در پنج ماهه نخست امسال بیش از سه میلیارد نخ سیگار در شرکت دخانیات
ایران تولید شد .این در حالی است که برنامه تولید این شرکت در این مدت
حدود  3.4میلیارد نخ بوده است.
شرکت دخانیات ایران پیش از این برنامه تولید امسال سیگار را در این شرکت شامل 16
میلیارد نخ سیگار مشارکتی و 5.5میلیارد نخ توسط عاملیتهای صنعتی اعالم کرده بود.
براساس آمارهای منتشر شده ساالنه حدود 65تا 70میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف
میشود که دستکم  30درصد از نیاز بازار داخلی سیگار توسط سیگارهای قاچاق تامین
میشود.نکته جالب اینجاست که بین آمار مصرف سیگار در کشور بین نهادهای مختلف
اختالف نظر جدی وجود دارد؛ به طوری که خرداد ماه امسال رئیس پژوهشکده آمار با
اشاره به اینکه ساالنه  8300میلیارد تومان از درآمد مردم صرف خرید سیگار میشود،
عنوان کرد که مصرف کل سیگار کشور در سال  1392بیش از  55میلیارد و 390
میلیون نخ برآورد شد که اختالفی دستکم  10میلیارد نخی با آمار ارائه شده از سوی
شرکت دخانیات ایران و حتی مرکز نظارت و برنامهریزی دخانیات کشور دارد.از سوی
دیگر براساس آمار گمرک ایران در شش ماهه نخست امسال بیش از  6000تن سیگار
حاوی توتون به ارزش تقریبی  47.4میلیون دالر وارد کشور شد .این در حالی است که
چندی پیش سرپرست مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به اینکه طبق
تبصره  3ماده  102برنامه پنجم توسعه موظف هستیم واردات سیگار را تا پایان برنامه
به صفر برسانیم و نیاز بازار را از طریق تولیدات داخلی تامین کنیم ،اعالم کرده بود که
برنامه این مرکز به صفر رساندن واردات سیگار تا پایان سال  1394است.در همین راستا
مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور از واحدهای سیگارسازی داخلی خواسته تا
برنامههای خود را برای افزایش تولید ،اجرای طرحهای توسعه و استفاده از ظرفیتهای
خالی کنونی ارائه دهند .در همین حال این مرکز از هشت واحد تولید سیگار که واردات هم
داشتهاند تعهد گرفته تا این شرکتها تا پایان سال آینده واردات خود را به صفر برسانند.
واردات این هشت شرکت حدود  9میلیارد نخ برآورد میشود.براساس آخرین آمار مرکز
برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور در حال حاضر  9تولیدکننده و  15واردکننده
رسمی سیگار در کشور وجود دارد که از این تعداد شرکت ،چهار شرکت هم تولیدکننده
و هم واردکننده سیگار هستند.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری:

بیش از  6میلیون تن کاال
از مرزهای کشور ترانزیت شد

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل نقل جاده
ای از ترانزیت بیش از 6میلیون و 760هزار تن کاال طی نیمه نخست سال جاری
خبرداد و گفت :این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،رشد پنج درصدی
را نشان می دهد.
محمد جواد عطرچیان با بیان اینکه در مدت یاد شده بیش از  6میلیون و  494هزار تن
انواع کاالهای نفتی و غیرنفتی از کشورمان معادل  96درصد از طریق جاده ترانزیت شد،
گفت  :سهم راه آهن با  265هزارتن چهاردرصد بود .
وی تصریح کرد :بهبود زیرساخت های حمل و نقل و تقویت کریدورهای ترانزیتی از
مسیر جمهوری اسالمی ایران موجب شد که میزان ترانزیت جاده ای در نیمه نخست
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش  6درصدی داشته باشد .
عطرچیان افزود :مجموع کاالهای ترانزیت شده ،سه میلیون و  182هزار تن مواد نفتی
و سه میلیون و  576هزار تن غیرنفتی بودند که عمده ترین بخش مواد غیرنفتی کاالهایی
نظیر مواد سوختی ،انواع پنبه ،کاالهای ساختمانی ،لوازم خانگی ،وسایل نقلیه باری و
مسافری است.مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی گفت :پایانه پرویزخان با یک
میلیون و  851هزار تن معادل  27درصد فعال ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود کاال در
نیمه نخست امسال بود و مرزهای بندرعباس ،باشماق و بازرگان در رده های بعدی قرار
داشتند.
وی در خصوص ترانزیت خروج کاال از کشور نیز افزود :بندر امام (ره ) با دو میلیون و 383
هزار تن معادل  35درصد در رده نخست و پس از آن مرزهای بندرعباس ،سرخس و لطف
آباد در رده های بعدی قرار گرفتند.عطرچیان بیشترین حجم تردد کامیون های حامل بار
ترانزیتی را از مبدأ عراق به مقصد امارات اعالم کرد و افزود :از  293هزار دستگاه تعداد سفر
کامیون های حمل کننده کاالهای ترانزیتی 174 ،هزار دستگاه معادل  59درصد توسط
کامیون ایرانی و مابقی توسط سایر ملیت ها از کشور حمل شد.
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رئیس فدراسیون جهانی والیبال :تیم ملی ایران دنیا را شگفتزده کرد

تاللهی:
عز 

میخواهم در اروپا پیشرفت کنم

بازیکن تیم فوتبال اتلتیکو مادرید و تیم ملی جوانان ایران میگوید ،بازی
کردن در تیمهای سطح اول اروپایی برایش دارای اولویت بسیار باالتری از بازی
در لیگهای عربی با پولهای هنگفت است.
سعید عزتاللهی در آستانه آغاز رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا درباره شرایط این تیم،
وضعیتش در اتلتیکومادرید و  ...صحبت کرد:
* کمی از شرایط بازی در اتلتیکو مادرید بگویید.
از روز اولی که به آن جا رفتم به خوبی از من استقبال شد و به عنوان اولین ایرانی که در
این باشگاه اسپانیایی پا به توپ شده ،نگاه ویژهای به من داشتند .با وجود شرایط دشوار در
تمرینها ،تمام تالشم را میکنم تا روز به روز بهتر شوم .در حال حاضر یک مربی بدنساز
روزانه دو جلسه با من تمرین میکند.
*باتیمبزرگساالنهمتمرینداشتی.سبکوسیاقتمرینبادیگهسیمئونه
چطوراست؟
بله .یک هفته پیش از آمدن به ایران دو جلسه با تیم اصلی اتلتیکو تمرین کردم .تمرین
کردن با یک تیم که در سطح اول اروپا و جهان قرار دارد واقعا تجربهای فوقالعاده است.
سیستم تمرین آنها کامال با ایران متفاوت است و بهترین شرایط برای پیشرفت را مهیا
کردهاند .در مورد دیگو سیمئونه هم باید بگویم که او یک مربی کامال حرفهای است.
سیمئونه شخصیتی عالی دارد و بر عکس آنچه در مورد این مربی برداشت میشود ،او
کامال یک فرد خوشاخالق است که با بازیکنان رابطهای صمیمانه دارد.
* چقدر برای رسیدن به تیم اصلی تالش میکنی؟
قطعا آرزوی هر فوتبالیستی بازی کردن در یک تیم سطح اول اروپاست ،من هم تمام
تالشم را میکنم تا بتوانم خودم را به تیم اصلی اتلتیکو برسانم ،برای همین هم تمام
سختیها را به جان میخرم.
* در حال حاضر هیچ بازیکنی از ایران در لیگهای تراز اول اروپایی بازی
نمیکند و به همین خاطر بسیاری امیدوارند تا شما در ترکیب اصلی اتلتیکو
پا به توپ شوی.
بعد از جام جهانی  2014و عملکرد ملیپوشان ایران در برابر حریفان انتظار داشتم
بازیکنان بیشتری در تیمهای اروپایی حاضر شوند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد .وقتی
دیدم اشکان دژاگه از فوالم به لیگ قطر رفت جا خوردم .یا بازیکنان دیگر تیم ملی که به
لیگهای عربی رفتند برایم کمی باورش مشکل بود .با این حال این انتخاب شخصی آنها
بوده و نباید ایرادی گرفت.
* اگر قرار باشد بین یک پیشنهاد وسوسهکننده مالی از کشورهای عربی و
یک تیم اروپایی یکی را انتخاب کنی ،کدام گزینه را انتخاب میکردی؟
من حضور در تیمهای برتر اروپایی را ترجیح میدهم .هر کسی تفکر خودش را دارد
ولی به نظرم همیشه میتوان پول را به دست آورد اما حضور در تیمهای برتر اروپایی
چیزی نیست که بتوان به راحتی به دست آورد .خوشبختانه بازیکنانی مثل سردار آزمون
و علیرضا حقیقی هم این مسیر را برای پیشرفت در فوتبال انتخاب کردهاند.
* حضور پدرت در کنارت یکی از عوامل اصلی موفقیت بود ،تا چه حد
رسیدن به این جایگاه را مدیون او هستی؟
من نه تنها رسیدن به اتلتیکو مادرید ،بلکه تمام فوتبالم را مدیون پدرم هستم .او همواره
در کنار من حضور داشت و عالوه بر پدر به عنوان یک مربی من را همراهی کرد .هیچ
وقت تمرینهای فشرده صبح و عصر با پدرم را فراموش نمیکنم.
* از شرایط تیم ملی جوانان بگو .خیلیها امیدوار هستند که پس از حذف
تیمهای ملی امید و نوجوانان ،این تیم بتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد.
در حال حاضر حدود دو سال است که بر روی تیم ملی جوانان فعالیت جدی صورت
پذیرفته است .تمام تالش ما رفتن به جام جهانی جوانان است و قطعا اگر این اتفاق رخ
دهد افتخاری برای همه مردم ایران است .امیدوارم همه از این تیم حمایت کنند تا بتوانیم
نتایج مطلوبی را در میانمار به دست آوریم .از صداوسیما هم انتظار داریم که تمامی
بازیهای تیم ملی جوانان در میانمار را به صورت زنده پخش کند.
* انتظار حذف تیم ملی امید آن هم به این صورت را داشتی؟
به هیچ عنوان! وقتی نتایج تیم ملی امید را دیدم جا خوردم .کسب این نتایج اصال باور
کردنی نبود .به نظرم این اتفاق نشان دهنده پیشرفت فوتبال در شرق آسیاست و اگر به
خودمان نیاییم باید منتظر پیشی گرفتن کشورهای شرق آسیا از فوتبال ایران باشیم .با
این حال امیدوارم تیم ملی در رقابتهای کسب سهمیه المپیک  2016ریو موفق عمل
کند و بتواند سهمیه المپیک را بگیرد.
* تیم سابقت شرایط خوبی در لیگ ندارد .به نظرت چرا این اتفاق رخ داده؟
ملوان امسال با یک تیم جوان پا به میدان گذاشت و برخی بازیکنان فصل گذشته خود
را از دست داد و این یکی از دالیل ضعف در عملکرد این تیم است .ملوان فصل گذشته
یک سرمربی خوب داشت که طرفداران خواستار حفظ او بودند ،اما اینکه چرا اسکوچیچ
تغییر کرد بنا به نظر و صالحدید باشگاه بود .ملوان در حال حاضر شرایط بحرانی دارد و
باید یک شوک به آن وارد شود .اگر این رویه ادامه پیدا کند ،فاصله با تیمهای دیگر بیشتر
میشود و ما نیز باید منتظر آنچه فصل قبل برای مس کرمان رخ داد و به لیگ دسته
یک سقوط کرد ،باشیم.
* لیگ برتر ایران را دنبال میکنی؟ شرایط آن را چطور ارزیابی میکنی؟
فکر میکنم لیگ برتر نسبت به فصل قبل کیفیت باالتری پیدا کرده و شرایط
حرفهایتری دارد .از ویژگیهای مثبت لیگ امسال غیر قابل پیشبینی بودن نتایج است.
امیدوارم روز به روز به کیفیت لیگ برتر اضافه شود.

اخراج ميثم حسيني از پرسپوليس در نيم فصل

ميثم حسيني مدافع چپ پرسپوليس در مصاحبهاي تأكيد كرد كه هر
بازيكني در پرسپوليس اعتراض ميكند به تركيب ثابت راهمييابد .حسيني
حتي به اين موضوع اشاره كرد كه حميد درخشان در بازي با سپاهان نبايد به
تركيب تيم برنده دست ميزد.
حرف هاي حسيني باعث عصبانيت شديد حميد درخشان شده و او به نزديگان و
همچنين دستيارانش گفته كه در تعطيالت نيم فصل دوم قطعا حسيني را اخراج خواهد
كرد.درخشان حتي گفته حسيني به هيچ عنوان در حد بازي در پرسپوليس نيست ولي
االن به دليل كمبود بازيكن نمي تواند بازيكني را اخراج كند.درخشان امروز در واکنش
به انتقادات میثم حسینی از او و شرایط پرسپولیس گفت :حسینی بازیکن است و من
پاسخش را نمیدهم ،اگر قرار باشد عکسالعملی صورت بگیرد از طرف باشگاه و کمیته
انضباطی خواهد بود ،نه من.

ملوان فعال بدون سرمربي؛

بوناچيچ ميآيد يا استيون؟

پس از شکست ملوان مقابل استقالل قرار بود جلسه هیات مدیره باشگاه
ملوان برگزار و اعضا بر سر انتخاب سرمربی جدید ملوان به توافق برسند اما این
جلسه با نظر سیروس محجوب مالک باشگاه لغو و به چهارشنبه موکول شد.
همچنین تا زمان انتخاب سرمربی جدید ملوان تمرینات این تیم تعطیل اعالم شده
است .این در حالی است که نصرت ایراندوست نیز هنوز قراردادش را فسخ نکرده است .با
این وجود از باشگاه ملوان شنیده می شود لوکا بوناچیچ اصلی ترین گزینه هدایت ملوان
در ادامه لیگ چهاردهم است.از طرفي يكي از ايجنت هاي سرشناس ايران هم يك
گزينه كروات به اسم استيون را به محجوب پيشنهاد داده است و حاال بايد ديد چه كسي
جايگزين ايراندوستخواهد شد.

رکورد حمل توپ با پیشانی کشور شکسته شد

مسوول کمیته ثبت رکوردهای ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی گفت:
رکورد حمل توپ با پیشانی کشور ،توسط «هاتف ساریجالو« ،در مجموعه
باستانی شهر زیر زمینی «نوش آباد» شکسته شد.
«هادی رضایی» در خاتمه آیین ثبت رکورد حمل توپ کشور در قلعه تاریخی
«سیزان» نوش آباد در گفت و گو با خبرنگاران افزود :این ورزشکار با رکورد جدید 22
کیلومتر و  400متر حمل توپ با پیشانی که در مدت چهار ساعت و نیم انجام شد و به
تایید کمیته ثبت رکوردهای ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی رسید ،رکورد قبلی را
که در اختیار خودش بود به میزان  500متر بهبود بخشید.
وی اظهار داشت :پیش بینی می شد این رکورد در کمپ گردشگری «فیض آباد» نوش
آباد به  30کیلومتر برسد ،اما وزش باد شدید ،گرمای هوا و شرایط نامساعد جوی مانع از
رسیدن به این رکورد شد.
رضایی تصریح کرد :با توجه به عدم ثبت رکورد ورزشکاران ایران در کتاب گینس،
برای نخستین بار کتاب رکورد کشورهای اسالمی ظرف  50روز آینده منتشر می شود.

خوشحال میشوم پیشنهاد میزبانی شما را ببینم

رئیس فدراسیون جهانی والیبال از عملکرد تیم ملی
ایران در رقابتهای جهانی لهستان به وجد آمده است.
وی پیش بینی کرد که ایرانیها این روند موفقیت آمیز
خود را ادامه خواهند داد .دکتر "آری گراسا" همچنین
از پیشنهاد میزبانی ایران برای رقابتهای جهانی 2018
استقبال کرد و گفت :خوشحال میشوم این پیشنهاد
از سوی ایرانیها را ببینم.
تیم ملی والیبال ای��ران در رقابتهای جهانی والیبال که در
لهستان برگزار شد با کسب عنوان ششمی به کار خود پایان
دادند .این برای نخستین بار بود که ایران موفق شد به جمع
شش تیم برتر رقابتها راه پیدا کند .ایران همچنین روز جمعه
توانست برای نخستین بار به عنوان قهرمانی بازی های آسیایی
دست پیدا کند آن هم در حالیکه در طول مسابقات تنها دو
ست را به حریفان خود واگذار کرد.
"آری گراسا" وضعیت والیبال ایران را امیدوارکننده توصیف
کرده و همچنین ابراز امیدواری کرده ایران میزبان این رقابتها
در س��ال  2018شود .مشروح مصاحبه با رئیس فدراسیون
جهانی والیبال در پی می آید:
* آقای آری گراسا ،عملکرد ایران در رقابتهای جهانی
لهستانراچطورارزیابیمیکنید؟
 ایران در مسابقات جهانی لهستان عالی ظاهر شد .بازیکنانایرانی با دو برد نخست خود در رقابتهای جهانی برای نخستین
بار ،همگان را بهت زده کردند .این برای پنجمین بار بود که

ایران در این رقابتها شرکت میکرد اما این بار ،ایران واقعا یکی
از قدرتهای برتر بود .در نتیجه بازیکنانی از این تیم در پایان
دور اول به عنوان برترین مدافع ،برترین پاسور و برترین دریافت
کننده معرفی شدند .ایران می تواند به تیم خود ببالد.
* تی�م ایران برای نخس�تین ب�ار در تاریخ به جمع
شش تیم پایانی راه پیدا کرد .آیا فکر میکنید این تیم
همچنان بتواند به روند صعودی خود ادامه دهد؟
 بله ،یقین بدانید که چنین است .تیم ایران خود را به عنوانیک ستاره رو به جلو مطرح کرده و فدراسیون والیبال ایران،
خود را متعهد میداند تا هرآنچه از دس��تش برمیآید برای
قدرتمند شدن تیم ملی والیبال انجام داده و بهترین تمرین
را برای ورزشکاران فراهم کند .با نتایج بسیار خوبی که ایران
در رقابتهای جهانی کسب کرد من اطمینان دارم که این تیم
به روند رو به جلوی خود ادامه خواهد داد .من منتظرم ببینم
ایران در رقابتهای جهانی  2018چه میکند.
* برگزاری این رقابتها در لهستان را چگونه دیدید؟
آیا آنها انتظارات را برآورده کردند؟
 رقابتهای جهانی والیبال در لهستان یک موفقیت بزرگ بهحس��اب میآید و آن را باید جشن جهانی والیبال نام نهاد .از
تمامیمسابقاتاستقبالبسیارخوبیبهعملآمدوتماشاگران
لهستانی واقعا رقابتهای جهانی را به تجربهای تماشایی تبدیل
کردند .ما حس واقعی والیبال در لهستان را احساس کردیم
و اکنون میدانیم که باید به آنجا بگوییم "سرزمین والیبال".

مراسم افتتاحیه این مسابقات در ورشو با  70هزار تماشاگر
در استادیوم ملی ورشو ،رکورد تماشاگر در جهان را شکست.
در روز بازی پایانی 12 ،هزار نفر سالن "اسپودک" کاتوویچ را
پر کردند و این یکی از تماشایی ترین مسابقات تاریخ والیبال
بود که بین تیم میزبان و قهرمان س��ه دوره این مس��ابقات،
برزیل ،برگزار شد .این در حالی است که ده ها هزار نفر دیگر از
طریق صفحه های بزرگ تلویزیونی در کل کشور لهستان ،این
بازی را تماشا کردند .من واقعا تحت تاثیر رویکرد لهستانیها
به والیبال قرار گرفتم .لهستانیها موفق ترین میزبانی تاریخ
رقابتهای جهانی را در آستانه ریو  2016به انجام رساندند.
* به نظر ش�ما بهتری�ن بازیکن ایرانی ای�ن دوره از
مسابقاتکدامبازیکنبود؟
 همانطور که پیش تر گفتم ،سه بازیکن ایران به نام هایمحمد موسوی ،کاپیتان سعید معروف و فرهاد قائمی به عنوان
برترینهای دور نخس��ت برگزیده شدند .اگرچه هر بازیکنی
نقش ویژه ای دارد و به عنوان فرد نقشی کلیدی در تیم ایفا
می کند اما والیبال ورزشی تیمی است و روحیه تیمی بر بازی
حاکم است .بنابراین من واقعا بر این باورم که عملکرد روحیه
بخش ایران در ای��ن دوره از رقابتهای جهانی حاصل تالش
تمامی نفرات تیم بود.
* آیا سفر به ایران در برنامه های شما جایی دارد؟
 در ای��ن لحظ��ه برنامهای برای س��فر به ای��ران ندارم امافدراس��یون جهانی والیبال خیلی مش��تاق است که ارتباط
تنگاتنگ تری با ایران داشته باشد و میخواهیم روابط مثبت
با این فدراسیون را تقویت کنیم .امیدوارم بازدید از ایران زیاد
بهطولنینجامد.
* آخرین س�وال اینکه آیا ایران م�ی تواند میزبان
تورنمنتیمعتبربهمانندرقابتهایجهانیشود؟
 والیبال یکی از محب و ترین رش��تههای ایرانیهاس��ت وهواداران بیش��ماری در آنجا حضور دارند بنابراین چراکه نه.
ایران تا به حال میزبان رقابتهای جهانی نبوده اما این کشور
رقابتهای لیگ جهانی را تجربه کرده اس��ت .میخواهیم به
تمامی کش��ورها این فرصت را بدهیم تا بتوانند میزبان این
رقابتها ش��وند .من باور قوی دارم که والیب��ال باید در همه
نقاط جهان توسعه پیدا کند و ورزشکاران هم باید این افتخار
نصیبشان شود که در دوران بازیگری خود در تورنمنتهای
مهم در خاک خودشان بازی کنند .خیلی خوشحال خواهم
شد پیشنهاد ایران برای میزبانی رقابتهای جهانی سال2018
راببینم.

رابطه جوان نشدن تیم ملی با قرارداد کیروش؛

آنچلوتی:

رونالدو برنده توپ طال  2014خواهد شد

سرمربی تیم رئال مادرید بعد از پیروزی پرگل 5بر صفر یکشنبه شب تیمش برابر اتلیتک
بیلبائو اظهار کرد که رونالدو امسال هم برنده توپ طال خواهد شد.
کارلو آنچلوتی در نشست خبری پس از این دیدار گفت :بسیار راضی هستم .همان طور
بازی کردیم که می خواستم .در دفاع و حمله همه چیز به خوبی پیش رفت .همه بازیکنانم
نمایشیعالیارایهدادند.
وی ادامه داد :بیل،بنرما و رونالدو سه مهاجم ما استثنایی بودند .کریستیانو و بنزما گل زدند و
بیلهمپاسگلداد.بهاینهماهنگینیازداریم.بازیکنانخطمیانیبینقصبودند.هواداران
هم امروز بسیار خوب از تیم حمایت کردند.
وی افزود :وقتی توپ در اختیار ماست با سه مدافع میانی بازی می کنیم .بیل در دفاع به ما
کمک می کند .رودریگز هم در قسمت چپ زمین تحرک باالیی دارد .او در پست جدیدش
به خوبی جا افتاده است و از او کامال رضایت دارم.
سرمربی رئال مادرید خاطرنشان کرد :این بهترین بازی ما بود که نسبت به فصل گذشته
در همین زمان ،بسیار بهتر بازی کردیم .امروز گلی هم دریافت نکردیم و یک نکته مثبت
بازی همین موضوع بود .تغییر سیستم نداده ام .فقط به دنبال این بودم که بازیکنان جدید،
خودشان را با سیستم رئال وفق بدهند که خوشبختانه همین طور هم شده است.
سرمربی سابق آ.ث میالن در پایان به تمجید از رونالدو پرداخت و گفت :شکی ندارم که
امسال هم رونالدو برنده توپ طال خواهد شد و فکر می کنم که دیگر کسی شکی نداشته
باشدکهبرندهتوپطالیامسالکریستیانواست.رویاینبازیکننمیتوانقیمتگذاشت.

رونالدو :

بنزما بهترین مهاجم اللیگا است

کریستیانو رونالدو ضمن ابراز خرسندی ازپیروزی پرگل 5بر صفر تیمش برابر
اتلیتکبیلبائواظهارداشت:کریمبنزمابهترینمهاجماللیگااست.
ستارهپرتغالیرئالمادریدگفت:عملکردمانخیلیبهترشدهوپیشرفتخوبیحاصلشده
است .ما در حال پیشرفت هستیم و هنوز جا برای پیشرفت داریم.
وی در مورد دو گل بنزما در این میدان اظهار داشت :من برای او خوشحالم .وی بهترین
مهاجماللیگاویکیازبهترینمهاجماندنیاست.انتقاداتبخشیاززندگییکفوتبالیست
هستند و باید به آن عادت کنیم.
وی افزود :رونالدو در مورد بیل  ،بنزما و رونالدو در خط حمله رئال گفت :به بازی کردن در
کنار هم عادت کرده ایم و خرسند هستیم.
رونالدو در پایان گفت :تیم خیلی خوب بازی کرد و توانست پنج گل به ثمر برساند و گلی
نخوردیم.منخیلیخوشحالم.
در این دیدار کریس��تیانو رونالدو در دقایق  25 ، 2و  88و کریم بنزما در دقایق  41و 69
برایرئالگلزنیکردند.

پیروزی چلسی برابر آرسنال

کارلوس به فکر خودش است!

نوع قرارداد مرحلهای و مشروطی که
فدراس�یون فوتبال با کیروش منعقد
کرد دس�ت و پای این تئوریس�ین که
اس�تاد برنامهریزی اس�ت را بس�ت تا
او تمایلی ب�رای جوانگرایی تیمش در
راه جام ملتهای آس�یا نداشته باشد.
وی هم مثل هر مرب�ی دیگری ابتدا به
فکر برکنار نش�دن است بعد به دنبال
جوان کردن تیم برای جامجهانی 2018
روسیه.
سه نکته در مورد قرار داد کارلوس کیروش
پ��س از عقد قرارداد وج��ود دارد که باید در
فدراسیون فوتبال روی آن بحث شود و آن
نکات این است:
اول اینکه چرا ق��رارداد کارلوس کیروش
شفاف سازی نمیشود؟ در واقع امروز جامعه
و اف��کار عمومیبه این باور اس��ت که وقتی
قراردادهای مربیان و بازیکنان باش��گاههای
استقالل و پرسپولیس به این سادگی روی
خبرگزاریها و در رسانه ملی افشا میشود
چ��را قرارداد کیروش با چنین رویکردی به
اطالع عموم نمیرسد؟
آیا کیروش تافته ای جدا بافته اس��ت؟ آیا
افشاگری برای س��رخابیها خوب است اما

برای ک��یروش بد؟ مگر در ه��ر دو قرارداد
وزارت ورزش نق��ش نظارتی نداش��ته؟ آیا
این درس��ت است که دو نوع نگاه برای یک
رشته وجود داشته باشد؟ اگر افشای قرارداد
س��رخابیها بد بود و اش��تباه چ��را وزارت
مس��ئولیت آن اشتباه را که هر دو باشگاه را
در ک��ورس قهرمانی متض��رر کرد به گردن
نمیگیرد و اگر خوب بوده و تبعاتی نداشته
چرا قرارداد کیروش شفاف سازی نمیشود؟
دوم اینکه از ال به الی حرفهای مسئولین
فدراس��یون چنین ب��ر میآید که ق��رارداد
کیروش مرحله به مرحله است :به این بخش
از مصاحبه عزیزی خادم عضو هیات رییسه
فدراسیون فوتبال دقت کنید ":در قرارداد با
کیروش سه مرحله را برای فسخ قرارداد در
نظر گرفته ایم که مرحله اول آن بعد از جام
ملتهای آسیا ،مرحله دوم تا زمان مشخص
شدن وضعیت ایران در مرحله انتخابی جام
جهانی  ۲۰۱۸روسیه و مرحله سوم آن پایان
جام جهانی  ۲۰۱۸است".
این شرطی کردن قرارداد کیروش به شرط
موفقیت آیا شرط درستی است؟ یعنی اگر
کیروش خواس��ت مث��ل برانکو عمل کند
(برانکو تیم امید را به بوسان کره جنوبی برد و

همین تیم را نهایتا با تغییراتی بسیار اندک به
جام ملتهای آسیای چین برد و در نهایت سه
سال بعد به جام جهانی رساند) و تیمیجوان
را به جام ملتها ببرد برای کسب تجربه باید
چه کند؟ آیا باز هم باید به دنبال بازیکنانی
باشیم که به دیالکتیک تاریخ و حکم طبیعت
به جام جهانی  2018روسیه نمیرسند؟
ک��یروش الی منگنه اس��ت او هیچ چیز
نداشته باشد حتما یک برنامه ریز خوب است
و اگ��ر او را با این نوع ن��گاه وارد کارزار جام
ملتها کنیم فوتبال ایران چه سودی خواهد
برد؟ با چنین قراردادی در واقع سازندگی را از
کیروش گرفته ایم و جوانگرایی و ریسک آن
را برای کیروش چون سمیمهلک دانسته
ایم که میتواند قرارداد کیروش را بخورد و
تمامکند.
آیا بهتر نبود برای کیروش مینوشتیم که
باید از جوانها استفاده کند تا تیم ایران برای
آینده آماده شود؟ اصال به تیم ملی ایران نگاه
کرده اید؟ چند بازیکن پرسن و سال داریم؟
نکونام و آندو و خس��رو حیدری و پوالدی و
سید جالل حس��ینی و صادقی و  ...به جام
 2018روس��یه میرس��ند؟ پاس��خ منفی
اس��ت پس از حاال برای چهار سال بعد باید

برنامهریزی کنیم تا بازیکنانی قویتر و بهتر
داشته باشیم که تورنمنتهای بین المللی
دیده باشند نه اینکه در روسیه زانوهایشان
بلرزد و از ترس قافیه را ببازند!
با وجود این میانگین س��نی بای��د از امروز
دست به کار شویم اما قرارداد کیروش مانع
از این کار است و دست او را برای جوانگرایی
و ریسک کردن میبنند و به این ترتیب او که
یک حرفه ای است قرارداد نقد را به قرارداد
نسیهنمیفروشدوبیشترازبازیکنانیاستفاده
میکند که همین امروز در اوج بلوغ خودشان
بوده باشند نه جوانترهایی که چهار سال بعد
به بلوغ میرسند!
نکته سوم اینجاست :آیا متر مشخصی برای
موفقیت کیروش وجود دارد؟ موفقیت برای
تیم ملی ایران که  40سال است قهرمان جام
ملتها نشده آیا قهرمانی است؟ و اگر قهرمان
نش��دیم باید او را با توجه به بندهای قرارداد
برکنار کنیم؟ آیا نایب قهرمانی هدف است؟
مقام س��ومیچطور؟ آیا برای سنجش ادامه
قرارداد کیفیت فنی مهم است؟ کیروش با
این قرارداد تنه��ا به فکر تمدید خواهد بود
نه سازندگی کاش او را از الی منگنه بیرون
میآوردیم.

با استقبال مردم قم

دارنده مدال طالی بازیهای آسیایی به قم بازگشت

ایم�ان  :دارن�ده مدال طلای کاراته
بازیهای آس�یایی اینچئ�ون در میان
اس�تقبال مردم به قم بازگشت و مورد
اس�تقبال مس�ئوالن اس�تانی قم قرار
گرفت.
به گزارش خبرنگار ما ،امیر مهدی زاده ستاره
کاراته قم که در مسابقات آسیایی اینچئون
کره جنوبی موفق به کس��ب مدال طال شد
صبح دوش��نبه به میهن اسالمی بازگشت و
ساعتی بعد وارد قم شد.
مه��دی زاده ،کاراتهکای قم��ی که در وزن
منهای  60کیلوگرم کاراته بازیهای آسیایی
 2014کره جنوبی برای نخستین بار مدال
طالی با ارزش این مس��ابقات را از آن خود
کرد ،کسب مدال طالی جام جهانی کاراته را
نیز در کارنامه خود دارد.
مهدی زاده که عضو تیم آذر خودروی قم در
سوپر لیگ کاراته کشور است ،صبح دوشنبه از
طریق فرودگام امام خمینی(ره) راهی بهشت
زهرا شد تا به ساحت شهدای گمنام جنگ
تحمیلی ادای احترام کند.وی سپس در میان
استقبال مردم قم و تنی چند از مسئوالن از
جمله رضا سیار فرماندار قم ،سید ابوالفضل
اسماعیلی سرپرست معاونت امور هماهنگی
زائران استانداری قم ،اسماعیل زارعی کوشا
قائم مقام شهردار قم و حسن عابدی مدیر کل

ورزش و جوانان قم به شهر خود بازگشت .در
این مراسم مردم قم با ذبح قربانی و اهدای گل
از مهدی زاده تجلیل کردند و وی را در آغوش
گرفتند .وی همچنین پس از ورود به شهر قم
به همراه مدیر کل ورزش و جوانان اس��تان
راهی حرم مطهر حضرت معصومه (س) به
زیارت پرداخت.در هفدهمین دوره بازیهای
آسیایی  2014در اینچئون کره جنوبی ،در

دیدار نهایی دسته منهای  60کیلوی مردان
امی��ر مهدی زاده مقابل مصطفی رحمان از
اردن به برتری رسید و مدال طال را از آن خود
کرد در حالی که وی در مس��ابقات گوانگجو
مقام چهارم را کسب کرده بود.مهدی زاده در
مسابقه نخست  8بر صفر برابر کاراته کایی
از تاجیکس��تان به برتری رسید و سپس در
دومین مب��ارزه 11 ،بر  4نماینده چین را از

پیش رو برداشت.پیروزی  3بر  2امیر مهدی
زاده برابر کاراته کای کره ای س��بب راهیابی
وی به دیدار نهایی شد و سرانجام مهدی زاده
با پیروزی بر حریف��ی از اردون مدال طالی
آس��یا را به ویترین افتخارات خود افزود.امیر
مهدی زاده در س��ال  2012ب��ا پیروزی بر
داگالس سانتوز از برزیل مدال طالی قهرمانی
جهان را در فرانسه کسب کرد.

تیم های فوتبال چلسی و آرسنال در برابر یکدیگر قرار گرفتند و این دیدار با
نتیجهدوبرصفربهسودتیمچلسیبهپایانرسید.
ژوزه مورینیو سرمربی چلسی که در  11رویارویی قبلی با آرسن ونگر (سرمربی آرسنال )
شکستنخوردهبود،درایندیدارهمتوانستهفتمینپیروزیاشرامقابلاینمربیباتجربه
جشن بگیرد .تیم چلسی که در 6بازی اخیر خود 5،پیروزی و یک تساوی کسب کرده بود،
موفق شد نوزدهمین امتیاز فصل را در یک دیدار پربرخورد و جنجالی به دست آورد.
نیمه اول با برتری چلسی شروع شد ولی دفاع خوب و منطقی آرسنالی ها ،اجازه موقعیت
س��ازی را به شاگردان مورینیو نمی داد .ادن آزارد ،با یک حرکت انفجاری موفق شد دفاع
آرسنال را باز کند و کوشینلی برای توقفش ،چاره ای به جز خطا روی او نداشت که این خطا
باعث شد تا داور نقطه ی پنالتی را به نفع چلسی نشان دهد  .بدین ترتیب آبی ها با ضربه ی
ادن آزارد از روی نقطه پنالتی ،اولین گل خود را در این بازی جشن گرفتند.
نیمه دوم را آرسنال بهتر شروع کرد ولی باز هم این چلسی بود که رفته رفته بازی را در
دست گرفت و در اواخر بازی و در دقیقه  ،78دیگو کاستا موفق شد گل دوم بازی را به ثمر
برساند .از اتفاقات جالب و جنجالی بازی ،درگیری ژوزه مورینیو و آرسن ونگر در کنار زمین
بود که کار به جدال فیزیکی کش��ید ولی داور به هر دو هشداری جدی داد .همچنین در
داخل زمین نیز بازی بسیار پربرخورد پیگیری شد و داور 7کارت زرد به بازیکنان نشان داد.
در دیدار دیگر دو تیم تاتنهام و ساوت همپتون نیز در وایت هارت لین به مصاف یکدیگر
رفتندوتاتنهامباتکگلکریستیناریکسنموفقشدحریفسرسختخودساوتهمپتون
را شکست دهد.

نارضايتيستارهبرزيليازتصميمپزشکبارسا؛

نيمار نميخواست از زمين بيرون بيايد

يکيازاتفاقاتجالببازيبارسلوناولوانتهدردقيقه 50رخداد.زمانيکهنيماربه
دليلمصدوميتازناحيهمچپايچپبهکنارزمينمنتقلشد
بارسلوناموفقشدتادرزمینلوانته،چهارمینپیروزیمتوالیخوددراللیگاراجشنبگیرد.
این تیم موفق شد میزبانش را با نتیجه 0-5شکست دهد.اما یکی از اتفاقات جالب این بازی
در دقیقه 50رخ داد .زمانی که نیمار به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پای چپ به کنار زمین
منتقلشدتاتحتمداواقراربگیرد.پزشکبارسا،آقایپرونا،پسازبررسیمصدومیتنیمار،
از لوئیس انریکه خواست تا دستور تعویض این بازیکن را صادر کند.
این در حالی بود که ستاره برزیلی به شدت از پزشک بارسا می خواست که از تصمیم خود
صرفنظر کند؛ چرا که اعتقاد داشت مشکلی برای بازی کردن ندارد.اما انریکه ترجیح داد تا به
خواست پزشک تیمش عمل کند و بالفاصله ساندرو را به جای نیمار وارد زمین کرد .ساندرو
هم دقایقی بعد گل سوم بارسا را به ثمر رساند .نیمار نیز با نارضایتی روی نیمکت نشست و
چهره او تا پایان بازی مغموم بود.

ونگر:

از هل دادن مورینیو پشیمان نیستم

سرمربی آرسنال از هل دادن همتای پرتغالیاش در جریان شکست شاگردان
مقابلچلسیپشیماننیست.
حرکت خش��ن گری کیهیل ،مدافع آبیپوشان لندنی روی الکسیس سانچس ،مهاجم
توپچیهای لندن در دیدار چلسی مقابل آرسنال در هفته هفتم لیگ برتر انگلیس اعتراض
آرسن ونگر به داوری را به همراه داشت که در این بین سرمربی فرانسوی آرسنال همتای
پرتغالی خود را با دست به عقب هل داد .ونگر پس از شکست  2بر صفر شاگردانش در این
دیدار با حضور در کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش که «آیا از حرکتی که کردید
پشیمان نیستید؟» گفت :خیر ،برای چه باید پشیمان باشم؟ من میخواستم از نقطه Aبه
نقطه  Bبروم ولی ناگهان سر راهم فردی (مورینیو) که عالئمی از خوشامدگویی در او دیده
نمیشد سر راهم سبز شد.
نقطه Bسانچس بود که میخواستم ببینم مصدومیتش تا چه حدی جدی است .صادقانه
بگویم که اص ً
ال به حرفهایی که مورینیو میزند ،گوش نمیدهم.وی با قبول اینکه آقای
خاص را هل ریزی داده است ،تصریح کرد :فکر میکنم اسکار با توجه به خطاهای مکرری
یداد ،خوشش��انس بود که در زمین باقی ماند .او در دقیقه  88یک کارت زرد
که انجام م 
فدار بود .برانیسالو ایوانوویچ هم دست کمی از او
یداد هد 
گرفت ولی هر خطایی که انجام م 
نداشت و چندین خطای بد روی بازیکنان ما انجام داد .به هر حال داور باید در این خصوص
تصمیم میگرفت نه من.سرمربی  64ساله توپچیهای لندن در پایان خاطرنشان کرد2 :
تیم موقعیتهای زیادی روی دروازه یکدیگر خلق کردند پس مسئله این بود که کدام تیم
از موقعیتهای خود بهتر استفاده میکند .ما نتوانستیم گلزنی کنیم ولی در مقابل چلسی
توانست پس در پایان این دیدار باید گفت که چلسی بیرحمتر بود.
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«پنیرباد»گیاهی
با خواص دارویی و کاربرد صنعتی

«پنیرباد» از گیاهان دارویی جنوب سیستان و بلوچستان به شمار می رود که
بهره برداری صنعتی از آن برای درمان برخی بیماری ها از جمله سرطان نیازمند
سرمایه گذاری است.
بومیان از این گیاه که در منطقه بلوچستان می روید ،از دیرباز برای درست کردن پنیر
بهره می گرفتند ،اما اکنون محققان دریافته اند که این گیان خواص دارویی نیز دارد و
حتی در درمان سرطان نیز موثر است.
این بوته جزو پوشش گیاهی شهرستان های سراوان ،ایرانشهر ،سرباز ،سیب و سوران،
زابلی ،ایرندگان ،گوهرکوه و چاه احمد ،حاشیه تفتان ،کوه های پنج انگشت ،سیاه بند و
بیرک و نیز حوالی زاهدان به شمار می رود و در دشت و دامنه کوه به وفور می روید.
این بوته جنگلی در تمام فصول سال سبز است و در اوایل تابستان میوه آن به ثمر
میرسد؛ در برخی کتاب ها از این گیاه به نام «ویتانیا» نیز یاد شده است.
«پنیرباد» دارای برگ های گوشتی و سبز رنگ است که از خاک در برابر توفان نیز
محافظتمیکند.
شاخه های این گیاه منشعب و سفید رنگ ،برگ های آن چرمی ،سخت و نیزه ای است
و میوه های کروی و زرد رنگی دارد.
این گیاه ،بومی مناطق جنوب شرق کشور بویژه منطقه بلوچستان است که از دیرباز
بومیان منطقه از میوه و بذر آن به عنوان «مایه پنیر» برای درست کردن پنیر محلی بهره
می برده اند.
بومیان پس از خشک شدن بذر یا میوه این گیاه ،آن را می کوبیدند و از پودر به دست
آمده به سبب داشتن خاصیت انعقاد شیر به عنوان مایه پنیر استفاده می کنند.
بذر و برگ پنیرباد خاصیت ضدسرطانی نیز دارد و به همین منظور اکنون یک گروه
تحقیقاتی یک شرکت خصوصی در اصفهان برای مطالعه روی این گیاه ،فرآوری و
بهرهگیری از خاصیت دارویی آن اظهار تمایل کرده است.
تاکنون از این گیاه در داخل استان استفاده صنعتی نشده و بهره گیری از آن تنها جنبه
عمومی دارد اما ساالنه می توان در اوایل فصل تابستان نزدیک  200تن پنیرباد از منطقه
بلوچستانبرداشتکرد.
اداره کل منابع طبیعی می تواند با بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای
استفاده مطلوب از این گیاه اقداماتی را در این زمینه انجام دهد.
اکنون فعالیت تحقیقاتی برای کاشت و تکثیر گیاه بومی پنیر باد در آزمایشگاه کشت
بافت گیاهی زیر نظر گروه زیست شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در حال انجام
است و به دلیل خواص باالی پنیرباد تحقیقات در زمینه خواص مفید این گیاه همچنان
در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و تزیینی دانشگاه سیستان و بلوچستان ادامه دارد.
با توجه به این که در ایران از مایه پنیر حیوانی استفاده می شود که حجم عمده آن
از مواد وارداتی است ،می توان با تولید انبوه این گیاه را جایگزین مایه پنیر حیوانی کرد.
مسوول مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و تزیینی دانشگاه سیستان و بلوچستان در
اینباره گفت :از سال  1388تحقیقات در زمینه کاربردهای مختلف این گیاه در این مرکز
آغاز شد که بعد از چندین سال تحقیقات گسترده چندین خاصیت موثر ضد سرطانی این
گیاه و همچنین خواص تهیه مایه پنیر این گیاه شناسایی شد.
دکتر جعفر ولی زاده افزود :دانشگاه سیستان و بلوچستان در تالش است بعد از تامین
اعتبار و انجام کارهای تحقیقاتی ،برخی ترکیبات ضد سرطانی این گیاه را به عنوان دارو
عرضه و روانه بازار دارویی کند.
مدیر کل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان نیز گفت :تحقیقات در زمینه خواص
گیاهان دارویی همچون پنیر باد بر عهده مراکز تحقیقات استان است که در این راستا دو
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در شمال استان و ایرانشهر وجود دارد.
«محمد نبی یاری» با بیان این که منابع طبیعی سیستان و بلوچستان در زمینه
سرمایهگذاری این گونه گیاهی تاکنون درخواستی نداشته است ،افزود :این اداره برای
سرمایه گذاری مردم استان و دیگر عالقه مندان سرمایه گذاری در این زمینه آمادگی
کامل دارد.وی ادامه داد :اداره کل منابع طبیعی سیستان و بلوچستان در صورت درخواست
سرمایه گذاران این بخش شرایط الزم را برای این امر برای آنان فراهم خواهد کرد.
نقاط مختلف سیستان و بلوچستان بویژه شهرستان خاش ،سرشار از انواع گیاهان
دارویی است که بهره برداری مطلوب از آنها می تواند موجب درآمدزایی و رونق اقتصادی
منطقه و اشتغالزایی برای بومیان شود.
انتظار می رود در آینده نزدیک مردم منطقه شاهد شناسایی و بهره برداری مطلوب از
انواع پوشش گیاهی منطقه و سرمایه گذاری مطلوب در این زمینه باشند.

پرتقال ،دشمنی بر علیه سرطان

از نظر شیمیایی پرتقال را منبع غنی ویتامین Cمیدانند و جالب آنكه پوست آن در
بسیاری موارد حتی مغذی تر از پرتقال است .كارشناسان مؤسسه ملی سرطان آمریكا
معتقدندمواردسرطانمعدهدرآمریكاتقریب ًاكماست،زیرادرتمامماههایسالپرتقال
و مركبات در دسترس همه قرار دارد و بیشتر مردم آنها را مصرف میكنند .ویتامینC
یكیازعواملمهممهاركنندهسرطاناستبهطوریكهاینویتامینرادشمننیرومندی
بر علیه یكی از عوامل شناخته شده سرطان زا یعنی نیتروزامین ها()Nitrosamies
میشناسند.
مصرف زیاد پرتقال عالوه بر پیشگیری از سرطان معده  ،در پیشگیری از انواع دیگر سرطانها نیز
مؤثر است .از جمله سرطان مری در اشخاصی كه زیاد پرتقال میخورند 50،درصد كمتر از اشخاصی
است كه آن را كمتر مصرف میكنند و یا اص ً
ال نمیخورند .همچنین میزان ابتال به سرطان لوزالمعده
در مصرف كنندگان پرتقال در پایین ترین حد قرار دارد.
محققان دریافته اند كه پرتقال و سایر مركبات در پایین آوردن كلسترول خون نیز مؤثرند و این
خاصیتمدیونوجودپكتین()Pectinیامادهالیافیپوستوورقههاینازكمابینپرههایپرتقال
است.درمواردیكههدفكاهشكلسترولوتأمینسالمتشریانهاباشد،برایاستفادهازحداكثر
نیروی درمانی پرتقال ،توصیه میشود كه پرتقال را با الیه سفید رنگ زیر پوست و الیه های نازك
داخلپرتقالكهحاویپكتینهستندمصرفكنید.
پیشگیری از عفونت های ویروسی از خواص دیگر پرتقال است كه در عصاره آن وجود دارد.
یدانند،بلكهمعتقدندكهممكن
دانشمنداناینخاصیترافقطبهدلیلویتامین Cموجوددرآننم 
است یك تركیب ناشناخته ضد ویروسی نیز در عصاره پرتقال موجود باشد.
الزم است بدانید كه یك لیوان آب پرتقال دارای  120میلی گرم ویتامین Cیعنی دوبرابر مقدار
توصیه شده در روز است و عالوه بر آن دارای مقادیری كلسیم ،پتاسیم ،نیاسین و اسید فولیك است.
آب پرتقال سرشار از الیاف (فیبر) است ،به ویژه اگر با ( )Pulpeیا گوشت میوه مصرف شود .آب
پرتقال هر اندازه كه سردتر باشد و در یخچال نگهداری شود ویتامینCآن بیشتر حفظ خواهد شد.
آب پرتقال صحیح چگونه به دست میآید؟
پرتقال را پوست كنده ،البته مانند پوست كندن یك سیب ،یعنی پوست دوم سفید رنگ روی
آن بماند و بعد به قطعات كوچك ببرید و در ماشین آب میوه گیری بیندازید ،درست مثل زمانی
كه میخواهید آب هویج بگیرید .آب پرتقال شما باید شیری رنگ باشد و نه كام ً
ال نارنجی ( از
دیدگاه طب نتروپت و درمان های طبیعی).
فشار خون باال و نوشیدن آب پرتقال
افرادی كه فشار خونشان باالست و برای كنترل آن دارو مصرف میكنند ،به احتمال زیاد
به دلیل استفاده از داروهای ضد فشار خون و یا به دلیل باالبودن سدیم در بدنشان ،پتاسیم
آمده و مشكالتی در وضع سالمت
آنها از حد طبیعی( )3/5-5پائین تر

آن به وجود میآورد .این بیماران باید به طور مرتب پتاسیم خونشان را مورد آزمایش قرارداده
و كام ً
ال زیر نظر باشند.
البته درمان كمبود پتاسیم به طور مصنوعی امكان پذیر است و با تجویز پزشك صورت
میگیرد ،ولی این بیماران باید همیشه در تغذیه روزانه خود از موادغذایی حاوی پتاسیم باال
استفاده كنند .آب پرتقال سرشار از پتاسیم است و در یك لیوان بزرگ آب پرتقال حدود 350
میلی گرم پتاسیم وجود دارد.
میوه های زرد مانند موز -انواع مركبات -زردآلو -هلو -انگور -خرما و طالبی نیز دارای پتاسیم
فراوان هستند ،ولی چون آب پرتقال كالری كمتری دارد مناسب تر است ،زیرا مواد خوراكی كه
كالری زیاد تولید میكنند برای مبتالیان به فشار خون مناسب نیستند.
توصیههاییدربارهمصرفپرتقال
 -1آب پرتقال با مزه شیرین متمایل به ترش ،سرشار از انواع ویتامین ها میباشد ،مخصوصاً
از نظر مقدار ویتامین Cبسیار غنی است؛ بنابراین توصیه میشود به منظور تأمین ویتامینC
و ایجاد نیرو و مقاومت در مقابل انواع بیماری ها ،در طول  24ساعت به میزان یك تا دو لیوان
از آب پرتقال بنوشید.
هر  28گرم پرتقال حاوی  11كیلوكالری ارزش انرژی زایی است.
 -2آب پرتقال به علت دارابودن پروتئین و كلسیم قابل جذب و نیز قند كافی ،یك ماده
مغذی و مقوی محسوب میشود كه میتوان به منظور تقویت عمومیبدن از آن استفاده نمود.
 -3وجود هورمون های نمو ،كلسیم ،فسفر ،آهن ،ویتامین Aو ویتامین Cدر پرتقال ،شرایط
الزم را برای رشد ونمو استخوان ها و عاج سازی به منظور استحكام دندان ها فراهم میكند؛
برای تقویت و رشد اطفال و نیز تأمین موادالزم بدن ،مصرف آن به زنان باردار و شیرده توصیه
میشود.
 -4مصرف پرتقال به دلیل این كه حاوی موادمعدنی كافی به ویژه پتاسیم است ،منجر به
افزایش حجم ادرار در طول شبانه روز میشود و از این طریق سموم بدن دفع میگردد؛ در
نتیجه انسان را با نشاط میسازد.
الزم به ذكر است آن عده از بیماران آسمی ،رماتیسمیو پوستی كه روزانه مقداری تركیبات
كورتون مصرف میكنند برای جلوگیری از خیز و عوارض دیگر ،پیوسته باید مقداری پتاسیم
مصرف كنند كه البته طبیعی ترین راه ،مصرف پرتقال است.
 -5در فصولی كه پرتقال فراوان است ،بهترین و طبیعی ترین راه مبارزه با یبوست خوردن
روزانه یك تا دو لیوان آب پرتقال است.
 -6قبل از این كه پرتقال كام ً
ال رسیده شود ،با فشردن قسمت خارجی پوست پرتقال تازه،
اسانس پرتقال به رنگ زرد و بوی معطر و طعم مالیم جدا میشود كه از آن در تهیه ادكلن،
محلول های زیبایی و معطر كردن شربت های طبی استفاده مینمایند.
اسانسپرتقالخاصیتضدعفویكنندگیدارد؛بنابراین
-7
در تهیه پمادهای ضدعفونی كننده به كار
میرود.
 -8پرتقال بهترین محرك
برای افزایش اشتها است؛ به
همین دلیل سعی كنید
آن را قبل از غذا میل
كنید نه بعد از آن.

یک دانشجوی انگلیسی برای جلوگیری از دور ریزی محصوالت غذایی،
برچسبی با واکنش بیولوژیکی طراحی کرده است که تاریخ انقضا را با توجه به
وضعیت مواد غذایی داخل بسته به روز می کند.
بانک جهانی مقدار محصوالت غذایی را که هر سال به دور ریخته می شود« ،شرم
آور» خوانده است.
برآورد شده که فقط در انگلیس این مقدار به  15میلیون تن می رسد.
«اسلو ِوگا پاکستِیت» که برنده جایزه طراحی «جیمز دایسون» شده است در باره این
برچسب گفت :این یک برچسب با واکنش بیولوژیکی است که تاریخ انقضا را با توجه به
وضعیت مواد غذایی داخل بسته به روز می کند.
وی ادامه داد:یک الیه ژالتین را روی یک سطح زبر زدم چراکه ژالتین یک ماده طبیعی
است و مانند مواد غذایی و به همان سرعت فاسد می شود و چون در ابتدای کار ،ژالتین
جامد است ،شما زبری سطح را احساس نمی کنید و ژالتین این خاصیت را دارد که وقتی
به طور کامل خراب شد ،به یک مایع تبدیل می شود.
در این صورت شما برجستگی های زیر آن را احساس می کنید و این نشان می دهد
که دیگر غذا برای خوردن خوب نیست.
این برچسب ،مانند مواد غذایی و با همان سرعت تجزیه می شود و بنا به غلظت ژالتین،
می توان آن را برای هر غذایی استفاده کرد.

چگونه خیسی را احساس میکنیم؟

با اینکه بدن انسان فاقد گیرندههای درک حالت خیسی پوست است ،اما
مغز انسان با توجه به تجربههای قبلی نوعی احساس ذهنی را هنگام خیسی
تداعیمیکند.
محققان دانشگاه اکسلین پس از انجام آزمایشهای گوناگون بر روی نحوه شکلگیری
احساس خیسی در مغز دریافتند احساس خیسی نتیجه تشخیص احساس سرما و المسه
است .آنها همچنین با بررسی بر روی حسگرهای حسی پوست نحوه انتقال اطالعات به
مغز را مورد بررسی قرار دادند.
محققان پس از انجام آزمایش بر روی  13نفر دریافتند توانایی درک خیس شدن با
کاهش دما افزایش مییابد به طوریکه درک خیسی با کاهش دمای آب نسبت به دمای
بدن سریعتر اتفاق میافتد.
آنها همچنین متوجه شدند
پوستهای مو دار به نسبت
پوست صاف توانایی تشخیص
باالتری دارند.
محققان پس از انجام
آزمایشهای مختلف و درک
چگونگی ترکیب پیامهای
مختلف حسی در مغز و
تداعی احساسی متفاوت
اظهار کردند :با فهم بهتر
عملکرد مغز و حسگرهای
پوستی می توان نقش و
کارکرد پیچیده مغز را بهتر
و سریعتر مورد بررسی و
آزمایش قرار داد.

درمان نابینایی با سلولهای بنیادی سطح چشم
محققان انگلیسی روش درمانی احتمالی را برای رایجترین شکل نابینایی با
استفاده از سلولهای بنیادی خاص بر روی سطح چشم یافتهاند.
مطالعه صورت گرفته توسط دانشگاه ساوتهامپتون نشان میدهد ،امکان جمعآوری
سلولهای بنیادی از ناحیه لیمبوس قرنیه وجود دارد؛ این بخش از چشم ،یک شکاف
باریک بین قرنیه شفاف و صلبیه سفید است.
تحت شرایط درست ،این سلولها را میتوان به رفتار کردن مانند سلولهای مورد نیاز
برای دیدن نور – سلولهای گیرنده نوری – وادار کرد.
از دست دادن سلولهای گیرنده نوری (فتورسپتورها) باعث نابینایی غیرقابل برگشت
شده و محققان امیدوارند که نتایج این مطالعه به توسعه نسل جدید درمان برای مشکالتی
از جمله دژنراسیون ماکوال وابسته به سن – علت اصلی نابینایی در کشورهای توسعه
یافته – منجر شود.
به گفته پروفسور «اندرو التری» متخصص چشمپزشکی بیمارستان ساوتهامپتون،

ساعت شادی که زمان مرگ را پیشبینی میکند!

محققان سوئدی مدعی ساخت ساعتی شدهاند که از قابلیت محاسبه امید به
زندگی و پیشبینی زمان مرگ برخوردار است.
ساعت مچی  Tikkerبا استفاده از مجموعهای از سواالت در خصوص تاریخچه پزشکی
فرد ،زمان احتمالی مرگ را اعالم میکند.
برای راهاندازی ساعت ،کاربر باید پرسشنامهای شامل سابقه بیماریهای مختلف را
تکمیل کند؛ کشیدن سیگار ،مصرف الکل یا مواد مخدر ،وجود هرگونه سابقه سرطان،
دیابت یا بیماریهای ارثی در خانواده ،مدت زمان ورزش در طول هفته و وزن فرد بخش
دیگری از سواالت این پرسشنامه است.
سپس سن فرد از نتیجه بدست آمده کسر شده و زمان احتمالی مرگ مشخص میشود؛
ساعت مرگ دارای شمارشگر معکوسی است که میزان سال ،روز ،ساعت ،دقیقه و حتی
ثانیههای باقی مانده از عمر فرد را اعالم می کند.

چراغ رومیزی با احساس

در نیوزیلند یک چراغ رومیزی رباتیک ساخته شده است که قادر به انجام
واکنشهای انسانی است.
در نیوزیلند یک چراغ رومیزی توسط «آدام بن درور»« ،جوس داگت» و «شنشن زو»
به نام پینوکیو ساخته شده است.
در نگاه اول به نظر میرسد این چراغ زنده است؛ پینوکیو دارای مدار آردونیو و شش
سیلندر است؛ المپ آن دارای یک دوربین است که توسط آن قادر به شناسایی انسان و
محیط اطراف است و جالبتر از همه ،این چراغ قادر به واکنشهای انسانی است.
این چراغ میتواند با انسان همدردی کند و قادر به درک احساسات انسانی است.

صندلی مهربانی که شما را در آغوش میگیرد

شرکت ژاپنی صندلی جالبی را طراحی کرده که همیشه آماده در آغوش گرفتن
شماست.
«صندلی آرامش» بسیار بزرگتر از یک عروسک پارچهای و با صورتی دوستانه وکالهی
جذاب طراحی شده است؛ اما نکته مهم در مورد این صندلی ،داشتن دستهای بلند است
که شما را با مهربانی در آغوش میگیرد.در حال حاضر حدود یک چهارم جمعیت ژاپن بیش
از  65سال سن دارند که انتظار میرود در دهههای آینده این میزان  40درصد افزایش یابد.
این صندلی در نمایشگاه بینالمللی توانبخشی و لوازمخانگی توکیو برای افراد مسن به قیمت
46هزار ین به فروش میرسد و با ویلچر تطبیق داده شده است.در این نمایشگاه ،وسایل غیر
ت توسط متخصصان برای ارتقا روحی افراد
عادی مختلف دیگری مانند تختخواب و توال 
مسن ارائه شده است.این صندلی برای افرادی که تنها زندگی میکنند همصحبت و همدم

یک کارشناس تغذیه گفت :سالمندان برای بهبود وضعیت قلب و عروق و
آرتروزکنجدبخورند.
مریم شیرمستی درباره تغذیه مناسب برای سالمندان اظهار کرد :یکی از مهمترین نکات
تغذیهای که سالمندان باید رعایت کنند مصرف آب برای هر دو ساعت یکبار است ،زیرا
سالمندان در دوران پیری زیاد احساس تشنگی نمیکنند.
وی مصرف انواع میوه و سبزی را برای سالمندان ضروری دانست و تاکید کرد :چون
بیشتر این افراد مشکالت دستگاه گوارش دارند ،توصیه میشود میوه و سبزی را پخته یا
به صورت پوره مصرف کنند.
این کارشناس تغذیه افزود :اغلب سالمندان مبتال به پوکی استخوان هستند بنابراین
مصرف کلسیم برای آنها الزم است .استفاه از شیر و ماست میتواند به تامین کلسیم
سالمند کمک کند ،اما اگر این افراد مشکل دستگاه گوارش دارند میتوانند از فرنی،
شیربرنج و کشک استفاده کنند.
شیرمستی ادامه داد :چربیهای مفید نیز برای سالمندان ضروری است و میتواند برای
قلب و آرتروز آنها مفید باشد که این چربیها را میتوان از طریق انواع مغزها ،کنجد و روغن
زیتون تامین کرد .وی معتقد است برای سالمندانی که به سردرد و مشکالت استخوانی
مبتال هستند دم نوش نعناع می تواند مفید باشد.
عرق بهارنارنج ،بادرنجبویه و دم نوش گل گاوزبان و سنبل طیب از دیگر داروهای گیاهی
است که میتواند برای آرامش خواب ،آرامش اعصاب و کاهش التهاب در سالمندان مفید
باشد و شیرمستی از آنها نام برد.

لوازم آرایشی را از داروخانهها بخرید

رییس مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر لزوم
توجه به تاریخ مصرف محصوالت آرایشی و بهداشتی تاکید کرد و گفت :تاریخ
انقضای یک محصول براساس نگهدارندههای موجود در آن محصول ،تعیین
شده و عدم توجه به تاریخ انقضای آن ممکن است عوارض مختلفی را در پوست
به دنبال داشته باشد ،بنابراین بهتر است تهیه لوازم آرایشی از داروخانهها و با
توجه به مجوز وزارت بهداشت انجام شود.
دکتر پرویز طوسی ضد آفتابهای رنگی را محصوالتی متنوع و فاقد عوارض جانبی
عنوان کرد و گفت :بهتر است کرم پودرها به میزان کمتری استفاده شوند؛ چرا که به پوست
آسیب وارد میکنند .عالوه بر آن ،این محصوالت با ضد آفتابها نیز تداخل دارند و در
صورت استفاده از آنها ،فرد نمیتواند از محصوالت ضد آفتاب استفاده کند.
وی با تاکید بر لزوم مشورت با متخصصان پوست برای انتخاب لوازم آرایشی معتبر
و متناسب با هر نوع پوست ،گفت :محصوالتی متنوع و بدون مجوز وزارت بهداشت در
سطح بازار موجود است ،بنابراین بهتر است تهیه لوازم آرایشی از داروخانهها و با توجه به
مجوز وزارت بهداشت صورت گیرد .این متخصص پوست با تاکید بر لزوم توجه به تاریخ
مصرف محصوالت آرایشی و بهداشتی ،ادامه داد :تاریخ انقضای یک محصول براساس
نگهدارندههای موجود در آن محصول ،تعیین شده و عدم توجه به تاریخ انقضای آن ممکن
است عوارض مختلفی را در پوست به دنبال داشته باشد .طوسی با تاکید بر اینکه اغلب
المپهای صنعتی ،نوری مشابه نور آفتاب و اشعه  UVتولید میکنند ،به افراد دارای
س توصیه کرد که در منزل نیز از ضد آفتاب استفاده کنند تا
پوستهای روشن و حسا 
اثرات مضر این المپها موجب آسیب به پوست آنها نشود .این استاد دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی استفاده از لوازم آرایشی برای سنین پایینتر از  18سال را مناسب ندانست
و گفت :ضد آفتابها نقش حفاظتی دارند و در گروه لوازم آرایشی محسوب نمیشوند.
طوسی در پایان یادآور شد :در مجموع استفاده از ضد آفتابها در تمام فصول
و از سن  6ماهگی برای همه افراد توصیه میشود.

اگر میخواهید در پاییز سرما نخورید
فلفل بخورید

ی فنــاوری
نیــم تــای علم 
برچسببیولوژیک
برای جلوگیری از دور ریزی مواد غذایی

همه خوردنیهایی که برای سالمندان
مفید است

خوبی است .همچنین افراد میتوانند با این صندلی به موسیقیهای قدیم ژاپن که برای افراد
مسن خاطرهانگیز است گوش دهند.صندلی « »Life Rhythm Dollبرای یادآوری زمان
مصرف دارو و رفتن به توالت در زمانهای خاص برنامهریزی شده است.همچنین در این
نمایشگاه ربات فک دریایی به نام « »Paroبرای درمان برخی اختالالت به معرض نمایش
گذاشته شده بود.دستگاههای انیماترونیک جذابی نیز توسط شرکت  AISTارائه شده است
تا افراد عالقهمند به نگهداری از حیوانات خانگی که در آپارتمان زندگی میکنند و اجازه
نگهداری از حیوانات را ندارند ،از رباتهای این شرکت استفاده کنند.مسوول غرفه Paro
ن رباتیک حرکت
اظهار کرد :این فک دریایی مانند حیوان واقعی رفتار میکند .این حیوا 
کرده ،در واکنش به محیط اطراف چشمان خود را باز وبسته کرده و حتی اگر آنها را اذیت
کنید عصبانی خواهند شد.

امکان استخراج این سلولها
حتی از چشم یک فرد
 97ساله نیز وجود دارد؛
این سلولها به آسانی در
دسترس بوده و بدلیل
انعطافپذیری باالیی که
دارند ،یک منبع سلولی
بینظیر برای درمانهای
آینده محسوب میشوند.
با توجه به استخراج
سلولها از چشم خود بیمار ،خطر آلودگی یا عوارض رد کردن سلولهای دریافتی برطرف
میشود.
این ساعت دارای صفحه نمایش دیجیتالی است
که در ردیف باال سال ،ماه ،روز و در ردیف دوم،
ساعت ،دقیقه و ثانیه باقی مانده از عمر فرد را نشان
داده می شود؛ در ردیف سوم نیز زمان به وقت
محلی قابل مشاهده است.
اگرچه این ساعت زمان احتمالی مرگ را
پیشبینی میکند ،اما طراحان آن را «ساعت
شادی» مینامند ،چراکه به مردم کمک میکند
تا عالوه بر تغییر الگوی نامناسب شیوه زندگی ،به
بهترین شکل از زمان باقی مانده عمر خود استفاده
کنند .با جمعآوری بودجه الزم برای تولید
تجاری ،ساعت مرگ  Tikkerبزودی با قیمت
 80دالر به بازار عرضه خواهد شد.

درمان افسردگی با تحریک مغناطیسی مغز

محققان آمریکایی در تالش برای ساخت ایمپلنت تولیدکننده پالسهای
مغناطیسی برای درمان افسردگی هستند.
محققان پس از مطالعات فراوان بر روی مرکز تحلیل حالتهای احساسی و ادارکی مغز
دریافتند که میتوان با استفاده از پالسهای ضعیف مغناطیسی و ارسال آن به نقاط حساس
مغز ،افسردگی را درمان کرد.
دکتر مارک دوبین ،متخصص علوم اعصاب و روان دانشگاه کارولینای جنوبی اظهار کرد:
برای درک بهتر تاثیر افسردگی بر مغز و چگونگی درمان آن با آزمایش بر روی  17بیمار مبتال
به افسردگی دریافتیم ،ارتباط الکتریکی بخشهای مختلف تولید احساسات در مغز بیماران
مبتال به افسردگی بیشتر از افراد سالم است که این امر حاکی از شناسایی علت ابتال به عارضه
پیچیده افسردگی در مغز است.
به گفته دکتر جان کریستال ،بیولوژیست و محقق هرچند که برای درمان قطعی بیماری
افسردگی هنوز تحقیقات بیشتری الزم است ،اما توانایی شناخت ارتباط تحریک مغز با درمان
و کنترل الکتریکی بخشی از مغز بسیار قابل تحسین است.
وی در ادامه افزود :با کمک این یافتهها در آینده نزدیک میتوان با استفاده از تحریک بخش
تولید کننده احساسات در مغز درمان افسردگی را بسیار آسان کرد به طوریکه در مدت کوتاه
و تنها با استفاده از وسیلهای ساده این امر امکان پذیر خواهد بود.

در صورتی که شخصی مشکل خاص معده نداشته باشد ،در خوردن غذاهای
تند منع مصرف ندارد مگر اینکه دچار التهاب معده باشد یا با خوردن این غذاها
بهحساسیتمبتالشود.
حمید عبدی متخصص تغذیه گفت :غذاهای تند به خاطر فلفلی که دارند و فلفل سرشار
از ویتامین  Cاست و ویتامین  Cآنتی اکسیدان محسوب میشود بسیار برای سالمتی
مفید است بنابراین ایمنی بدن را افزایش داده و سبب میشود دیرتر فرد را به بیماری مبتال
سازد.وی افزود :در فصل پاییز اگر افراد عادت کنند از سوپ تند استفاده کنند هم ویتامین
 Cبیشتری دریافت میکنند و هم دیرتر دچار عوارض فصلی میشوند این غذاها به دلیل
اینکه آنتی اکسیدان محسوب میشوند میتوانند جز ضد سرطانها به شمار روند.
عبدی تصریح کرد :در صورتی که شخص مشکل خاص معده نداشته باشد در خوردن
این غذاها منع مصرف ندارد مگر اینکه دچار التهاب معده باشد و یا با خوردن غذاهای
تند به حساسیت مبتال شود در این صورت باید از خوردن این غذاها جلوگیری کند.وی
اظهار داشت :فلفل جزء غنیترین منبع ویتامین  Cمحسوب میشود و به دلیل دارا بودن
ویتامین  Cدر پیشگیری از سرماخوردگی مفید است.این متخصص در پایان خاطرنشان
کرد :فلفل نه تنها به هضم غذا کمک میکند .بلکه ریسک ابتال به بیماریهای قلبی را نیز
کاهش میدهد و به دلیل خاصیت ضدباکتری میتواند از اسهال ممانعت به عمل آورد.

هنر درمانی شیوهای نو برای کمشنوایان

تأثیرهنردرمانیدرافزایشمهارتهایزیانی،افزایشوضوحگفتاریوبهبود
مهارتهای شنیداری امروزه در دنیا بسیار مطرح است.
سپیده ربیعی آسیبشناس گفتار و زبان به هنردرمانی در پیشبرد مهارتهای گفتاری
و شنیداری کودکان کم شنوا و کاشت حلزون اشاره کرد و گفت :هنر درمانی از فرایندهای
خالقانه هنری استفاده میکند تا سالمت جسمی ،روانی و هیجانی فرد را در همهی
ردههای سنی ،بهبود و ارتقاء بخشد.وی در ادامه گفت :هنر درمانی بر پایه این اعتقاد
قرار داد که فرایند خالقانه در خود بیانگری هنری ،به مردم در حل تعارضات و مشکالت،
تقویت مهارتهای ارتباطی و گفتاری ،تنظیم رفتار ،کاهش استرس ،افزایش عزت نفس و
خودآگاهی و به دست آوردن بینش بهتر و بیشتر کمک میکند.ربیعی با بیان اینکه هنر
درمانی مبتنی به دانش رشد است و در آن از تکنیکهای درمانی متنوعی استفاده میشود،
افزود :میتواند به مشکالت اجتماعی ،روابط بینفردی و افزایش اعتماد به نفس ،افزایش
مهارتهای شنیداری و گفتاری غلبه کند.وی افزود :هنر درمانی یک ابزار مؤثر در مشکالت
بازتوانی ،پزشکی ،توانبخشی ،هیجانی و احساس است و بیان آزاد هنر کودکان معرف نوعی
کالم نمادین است که میتوان نتیجهگیری کرد بیان خود انگیخته هنر میتواند اساس
معالجههای درمانی باشد.وی در پایان گفت :تأثیر هنر درمانی در افزایش مهارتهای زبانی،
افزایش وضوح گفتاری و بهبود مهارتهای شنیداری امروزه در دنیا بسیار مطرح است و
اساس آن تبدیل تمامی لحظات زندگی به محیط آموزشی درمانی است.

توت خشک وانجیر
بهترین همراهان این نوشیدنی پرطرفدار

چای نوشیدنی مورد عالقه بسیاری از افراد است که به یک همراه مفید

نیازمنداست.
ی پرطرفدار میان
دکتر برلیانت بزرگمهر متخصص تغذیه  ،گفت :چای یک از نوشیدن 
خانوادههای ایرانی است که در عین دلچسب بودنش میتواند مضر هم باشد.
وی ادامه داد :اگر این نوشیدنی دلچسب به درستی استفاده نشود میتواند مضراتی را
به دنبال داشته باشد مثال اینکه در نوشیدن آن افراط شود یا اینکه پررنگ سرو شود و از
همه مهمتر با انواع شیرینیها مصرف شود میتواند برای بدن مضر باشد.وی با بیان اینکه
مصرف موادی مانند قند یا زولبیا بامیه که از قند باالیی برخوردار است به همراه چای برای
بدن مفید نیست ،گفت :مصرف بیش از حد نرمال این مواد به همراه چای میتواند عوارض
زیادی را برای بدن داشته باشد پس بهتر است کمتر مورد استفاده قرار گیرند.وی در پایان
به بهترین مواد خوراکی اشاره کرد و گفت :میتوان با چای توت خشک ،انجیر ،برگههای
هلو و زردآلو و کشمش مصرف کرد که هم دارای ویتامین هستند هم برای بدن مغذیاند.

این دمنوشهای گیاهی
دندانهایتان را نابود میکنند

با وجود هشدارهای فراوان مبنی بر خطرناک بودن مصرف نوشیدنیهای
شیرین برای دندان اما دمنوشهای گیاهی هم میتوانند اثری مخرب بر روی
دندانهاداشتهباشند.
کارشناسان هشدار میدهند خوردن دمنوشهای گیاهی با وجود انواع فواید برای
سالمتی بدن میتواند نقش تخریبی بر روی دندانها بگذارد .گفتنی است ،کارشناسان
به ویژه آن دسته از دمنوشهای گیاهی را که از گیاهان دارای خواص اسیدی و یا به
همراه عصاره لیمو ترش مصرف میشوند را برای سالمت دندانها بسیار مضر میدانند.
بررسیها نشان میدهند ،کارشناسان دندانپزشکی اعتقاد دارند بعد از نوشیدن و یا خوردن
یک غذای اسیدی اثر اسید آن ماده تا یکساعت بر روی زبان و دندانها احساس میشود و
میتواند موجب پوسیدگی دندانها شود .کارشناسان توصیه میکنند افراد بعد از نوشیدن
دمنوشهای گیاهی با خاصیت اسیدی حتما دندانهای خود را به جهت پیشگیری از
پوسیدگیبشویند.
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دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات؛

ممنوعیتاستعمالدخانیات
در اماکن عمومی کلید خورد

اعالم همکاری جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و ستاد کشوری کنترل دخانیات در اعمال ممنوعیت مصرف
دخانیات در کشور بصورت طرحی جامع و مدون در دستورکار قرار گرفت.
دکتر محمدرضا مسجدی ،دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ضمن اشاره
به هر گونه همکاری مبنی بر ممنوعیت استعمال دخانیات در کشور با وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و ستاد کشوری کنترل دخانیات ،گفت :این سازمان مردم نهاد
ضمن ابراز خشنودی از فعال شدن ستاد کشوری مبارزه با دخانیات در وزارت بهداشت
همکاری خود را با این وزارتخانه اعالم میکند.مسجدی در ادامه افزود :همچنین بر اساس
برنامهریزیهای وزارت بهداشت مقرر شد که این سازمان مردم نهاد در رابطه با ماده
یک آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مبنی بر ممنوعیت
استعمال دخانیات در اماکن عمومی ،سازمانهای غیردولتی و غیره بر اساس لیستی اماکن
را مشخص و نحوه اعمال ممنوعیت استعمال دخانیات را با هماهنگی ستاد کشوری
کنترل دخانیات برنامهریزی کند.وی ادامه داد :با توجه به فرارسیدن ایام عاشورا و ماه محرم
الحرام و نیز با قدری تامل در جایگاه و تاثیر عمیق روحانیت در این ایام مقرر شد که سمن
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با هماهنگی ستاد کشوری کنترل دخانیات برنامه
جامعی را برای اماکن ،سازمانها و نهادها در این ایام تهیه کند.دبیر کل جمعیت مبارزه
با استعمال دخانیات در ایران با اشاره به مولفه مالیات خردهفروشان در ادامه متذکر شد:
قرار است گروه کاری در جهت عملیاتی کردن مالیات بر خردهفروشان با هماهنگی وزارت
بهداشت،سایروزارتخانههاوسازمانهایذیربطتشکیلشود.مسجدیدرخاتمهبااشارهبه
طرح پاد (پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارسکشور) که چندین سال است توسط
این سازمان برگزار میشود ،عنوان کرد :قرار است این طرح با هماهنگی واحد آموزش و
اطالع رسانی وزارت بهداشت ،ستاد کشوری کنترل دخانیات و حمایت سازمان آموزش و
پرورش نیز به صورت گسترده در سطح کشور اجرا شود.
سرهنگمهرایی:

تابلوهای راهنمایی و رانندگی
دیجیتالی میشوند

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا از دیجیتالی شدن عالئم و تابلوهای
راهنمایی و رانندگی خبر داد.
سرهنگ محسن مهرایی ،رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا گفت :باتوجه به اینکه
بعضی از عالئم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی مانند جاده لغزنده است موضوعیت زمانی
و مکانی دارند ،لذا دیجیتالی شدن این تابلوها و عالئم در دستور کار پلیس راهنمایی و
رانندگی قرار گرفته است .وی در ادامه افزود :از این رو تابلوهایی که قابلیت دیجیتالی شدن
را دارند ،با اتصال به یک مرکز فرمان ،به طور خودکار و هوشمند فعال خواهند شد .مهرایی
همچنین اظهار داشت :درحال حاضر تابلوهای نصب شده در تونلهای توحید ،نیایش،
رسالت و پل طبقاتی صدر به سیستم دیجیتالی و هوشمند تجهیز شدهاند .ریئس پلیس
ترافیک شهری راهور در خصوص نصب و تعمیر تابلوهای راهنمایی و رانندگی بیان داشت:
برابر با ماده  97آیین نامه راهنمایی و رانندگی تهیه و نصب تابلوها و عالئم راهنمایی و
رانندگی بر عهده شهرداری و جانمایی این تابلوها وظیفه راهنمایی و رانندگی است .سردار
مهرایی با اشاره به اینکه برابر همین ماده ،پلیس این اختیار را دارد که تغییراتی در تابلوها
ایجاد کند خاطر نشان کرد :در واقع تهیه ،نصب و پشتیبانی عالئم راهنمایی و رانندگی در
داخل شهرها با شهرداریها و در بیرون از شهرها با اداره راه و شهرسازی است.
حکایت این روزهای آموزش و پرورش؛

گالیهی کمبود معلم در مدارس

اکنون  13روز از آغاز سال تحصیلی جدید میگذرد ولی حضور برخی از
اولیای دانش آموزان از کمبود معلم در مدارس فرزندانشان گلهمندند.
موضوع کمبود معلم در مقطع ابتدایی قبل از سال تحصیلی مطرح بود به طوری که در
تهران از کمبود  400آموزگار صحبت میشد .مسئوالن آموزش و پرورش بارها گفتند که
با ساماندهی نیروی انسانی این مشکل را حل میکنند اما درحال حاضر که  13روز از سال
تحصیلی جدید میگذرد هنوز برخی اولیا از نبود معلم در دبستانهای فرزندانشان گزارش
و گالیه دارند که دلیل این موضوع را از معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
جویا شدیم .محمد دیمه ور در این خصوص گفت :بخشی از این کمبود معلمها به دلیل
نقل و انتقاالت نیروها است که از یک منطقه به منطقه دیگر وارد میشوند و ممکن است
این ورود با چند روز تأخیر همراه باشد البته این موضوع به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و
معلم باید از همان روز اول مهرماه سرکالس باشد .وی در ادامه افزود :طبق بررسیهایی
که صورت گرفته مشکل به دلیل ساماندهی نیروی انسانی نیست بلکه جا به جایی نیروی
انسانی و شیفتها علت موضوع است که در هفته جاری تمامی مشکالت حل خواهد شد.

تاثیرات بلند مدت کودکآزاری
و چگونگی رفتار با کودک آزار دیده

در حالی که امروزه طبق آمارهای جهانی یونیسف،
کودک آزاری جسمی ،جنسی و هم چنین غفلت و
بیتوجهی در تمامیدنیا در پسران به نسبت دختران
بیشتر است و اغلب در گروه سنی  4تا  12سال رخ
میدهد ،کمتر خانوادهای میداند مصرف الکل و مواد
مخدر،سرطان،بیماریهایمزمنریوی،کبدیویاچاقی
مفرط و غیره میتواند از دیگر تاثیرات بلند مدت کودک
آزاری در فرد آزاردیده باشد.
شیرین صدر نوری ،مددکار انجمن حمایت از حقوق
کودکان گفت :کودکانی که به طور دایم در معرض خشونت
و کودک آزاری قرار میگیرند ،احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه
و یا بزهکارانه در آنها نسبت به کسانی که خشونت را تجربه
نمیکنند و یا کمتر در معرض آن هستند ،بیشتر است.
وی در ادامه تصریح کرد :بعضی افراد غفلت ،بیتوجهی و آزار
روانی را جزو کودک آزاری محسوب نمیکنند و کودک آزاری
جنسی را تابویی میدانند که نباید در باره آن صحبتی کرد ،لذا
بیشترین آمارها متعلق به کودک آزاری جسمیاست.
وی ضمن اشاره به انواع کودک آزاری که در برگیرنده کودک
آزاریهای جسمی ،جنسی ،غفلت و بیتوجهی است ،گفت:
برخی عوامل همچون تک والدی که عامل آن طالق ،جدایی
و یا فوت یکی از والدین است ،سلطهگری والدین ،جنسیت
و تبعیض جنسیتی ،عقب ماندگی ذهنی و جسمی ،کودکان
لجباز و بهانه گیر و یا پرخاشگر ،حضور در خانوادههای مبتال به
بیماریهای روانی و اعتیاد ،مشغله زیاد والدین و عدم رسیدگی
به فرزندان ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین و وجود سابقه
خشونت در اعضای خانواده از جمله عوامل تشدید کودک
آزاریهستند.
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه نمیتوان گفت
کودک آزاری در خانوادههای تحصیل کرده و یا با وضعیت
اقتصادی مناسب ،اتفاق نمیافتد ادامه داد :منزوی بودن افراد
خانواده ،بارداری ناخواسته ،کودکان نامشروع یا با جنسیت
غیر دلخواه ،فرهنگها و قومیتهایی که داشتن فرزند دختر
را خوشایند نمیدانند از جمله دیگر عوامل دخیل در تشدید
احتمال کودک آزاری هستند.
تاثیرات بلند مدت کودک آزاری
وی درباره تاثیرات بلندمدت کودک آزاری گفت :مصرف الکل
و مواد مخدر ،سرطان ،بیماریهای مزمن ریوی ،کبدی و یا چاقی
مفرط و غیره و همچنین عدم تعادل بهداشت روان از تاثیرات
بلند مدت در فرد آزاردیده است.
این فعال حقوق کودک ضمن اشاره به اینکه کودک آزاری
احتمال بزهکاری فرد را افزایش میدهد ،در این باره نیز اظهار
کرد  :اگر فردی به طور دائم در معرض خشونت قرارگیرد
احتمال بروز رفتارهای بزهکارانه خصوصاً در ارتباط با کسانی
که ضعیف تر از خودش هستند زیاد میشود ،البته نمیتوان
گفت در معرض کودک آزاری قرار گرفتند شرط الزم و کافی
برای بزهکاری فرد در آینده است اما میتواند از عوامل تاثیرگذار
باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :البته موارد بسیاری وجود
دارد که کودک آزاردیده در آینده ،خود به فعاالن حقوق
کودک مبدل شده و در اقدامات و کارهای حمایتی از کودکان
فعالیتهای مهم و تاثیر گذاری داشته است.
چراغخاموش
آمارهای کودک آزاریهای جنسی
وی با انتقاد از اینکه ارائه آمارهای کودک آزاریهای جنسی
در خاموشی قرار دارد ،گفت :آمارهای منتشره توسط اورژانس
اجتماعی ( )123قابل اعتمادتر هستند اما مرجع ملی حقوق
کودک ،بیالن کاری مشخصی در مورد ثبت آمارهای کودک
آزاری ارائه نداده است.
وی بیشترین آمارهای ارائه شده در خصوص کودکآزاریها
را مربوط به «خشونت جسمی» دانست و گفت :بعضی افراد
غفلت ،بیتوجهی و آزار روانی را جزو کودک آزاری محسوب
نمیکنند و کودک آزاری جنسی را تابویی میدانند که نباید در
باره آن صحبتی کرد ،لذا بیشترین آمارهای موجود متعلق به
کودک آزاری جسمیاست.
این فعال حقوق کودک از جمله مشکالت حاضر در زمینه
عدم دسترسی به آمار دقیق کودک آزاری جنسی را ترس خود
کودک از متهم شدن یا تشدید مجازات و هم چنین خانوادهها
به علت نگرانی از بیآبرویی و مسائل حیثیتی دانست و اظهار
کرد :گاهی کودک آزاری جنسی توسط یکی از اعضای خانواده
اتفاق میافتد به همین دلیل معموال در مورد آن سکوت

میشود .به همین دلیل در صورت آگاهی هم خانوادهها آن را
علنی نمیکنند و یا معموال مدت زمان زیادی از آن میگذرد
که مطرح میشود که باز هم اغلب خانوادهها آن را از مراجع
قانونیپیگیرینمیکنند.
با کودک آزاردیده چگونه رفتار کنیم؟
صدرنوری هم چنین درباره بهترین نحوه برخورد والدین با
کودک آزاردیده اظهار کرد :وظیفه والدین و یا مراقبان کودک
این است که بالفاصله بعد از اینکه متوجه میشوند کودکشان
مورد آزار جسمیو یا جنسی قرار گرفته است اقدامات قانونی
الزم را انجام دهند و هم چنین از خدمات مشاورهای و
روانشناسی به عنوان بخش مهمیاز تامین سالمت روحی و
روانی آینده کودک ،استفاده کنند.
این فعال حقوق کودک در ادامه تاکید کرد :اصرار ما بر این
است که کودک آزاری گزارش شود تا افراد و افکار عمومینسبت
به این موضوع حساس شوند زیرا یکی از علتهایی که خشونت
بر علیه کودکان زیاد اتفاق میافتد این است که بعضی افراد
اصال نمیدانند که خشونت علیه کودکان ،جرم است.
کودک آزاری جرم است
و نیاز به شاکی خصوصی ندارد
وی افزود :طبق ماده  4الی  6الیحه حمایت از خانواده
مصوبه شورای نگهبان ،کودک آزاری جرم است و نیاز به شاکی
خصوصی ندارد .هم چنین بر اساس این مفاد هر یک از افرادی
که کودک آزاری را مشاهده کنند مکلفند به محض مشاهده
آن را جهت پیگرد قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات
صالح قضایی اعالم کنند و تخلف از آن موجب حبس و یا
جزای نقدی خواهد بود.
صدر نوری در ارتباط با اینکه چرا کودک آزاریها در ایران
ی که در
رسانهای نمیشوند؟ گفت :بسیاری از موارد کودک آزار 
خانوادهها رخ میدهد برای اینکه اختالفات خانوادگی تشدید
نشود معموال گزارش نمیشود.
این فعال حقوق کودک همچنین گفت :در حال حاضر اکثر
سازمانهای مردم نهادی که در مورد کودکان فعالیت میکنند،
در بخشهای آموزشی ،درمانی و تامین هزینه تحصیلی فعالند
و کمتر سازمان مردم نهادیست که در زمینه حقوق کودک
فعالیتداشتهباشد.
خالءهای قانونی حمایت از کودکان
به گزارش ایسنا ،به گفته فعاالن حقوق کودکان ،در زمینه
مقابله با کودک آزاری  ،خالءهای قانونی وجود دارد که صدر
نوری هم به پارهای از این خالءهای قانونی اشاره کرد و گفت:
به طور کلی در ارتباط با کودک آزاری دو دسته قوانین تحت
عنوان قوانین کیفری و بازدارنده در سطوح بین المللی وجود
دارد .قوانین بازدارنده با وجود اینکه در کاهش کودک آزاری
بسیار تاثیرگذار هستند اما در حال حاضر در ایران این قوانین یا
کمرنگ هستند و یا به درستی اجرا نمیشوند .قوانین کیفری
نیز دچار خالءهایی است که در این باره میتوان به حق مالکیت
پدر بر فرزند اشاره کرد.
این فعال حقوق کودک تصریح کرد :بنا به قانون مجازات
اگر پدر و یا جد پدری فرزند را به قتل برسانند مجازات فقط
در حد حبس است ،اما به نظر میرسد در مورد کودکان که
اغلب توانایی دفاع از خود را ندارند بهتر است کمیسختگیرانه
تر برخورد شود.
وی در ادامه تصریح کرد :بحث ما تحقق مجازات قصاص
نیست بلکه همان طور که اشاره شد بهتر است موضع

ُخرده مدیریت نکنید
ن اعتماد کنید
به کارمندا 

کودکان محبت ندیده امروز
والدین بیتفاوت فردا

یک روانشناس گفت :روابط سرد خانوادگی در آینده از فرزندان این خانوادهها
پدر و مادری بیتفاوت نسبت به کودکانشان میسازند.
ربابه غفار تبریزی روانشناس گفت :بین اعضای خانواده رابطهای عاطفی حاکم است که
باعث گرمی محیط زندگی میشود .وی افزود :گاهی رابطهی عاطفی بین اعضای خانواده
به دالیل مختلفی کم میشود .وی با اشاره به عوامل سردی رابطه بین زوجین ،اظهار
داشت :یکی از دالیل سردی رابطه ازدواجهای اجباری یا منطقی بدون عالقه است کمه در
این صورت رابطه بین زن و شوهر سرد میشود و زوجین برای یکدیگر وقت نمیگذارند و
به تبع با یکدیگر تامل ندارند.
غفار تبریزی بیان کرد :سردی روابط حاکم شده بین زوجین موجب میشود والدین
وقت کافی برای فرزندان خود نگذارند و از کلمات عاطفی برای ابراز محبت به آنان استفاده
نکنند .این روانشناس ادامه داد :بدین ترتیب محیط خانوادگی سردی بین اعضا حاکم
میشود و باعث آرامش بدون شادی در خانه و یا بالعکس محیطی بسیار متشنج با داد
و فریاد میشود.
غفار تبریزی روانشناس تصریح کرد :کودکان محبت را از والدین یاد میگیرند و در
صورت وجود محیط خانوادگی سرد فرزندان نیز در آینده پدر و مادری بیتفاوت میشوند.
وی خاطر نشان کرد :جدایی عاطفی بین زن و شوهر ممکن است ریشه در تضاد فرهنگ،
مشکالت اقتصادی،احساسی یا حتی جنسی داشته باشد که با خانواده درمانی ،یاددهی
قوانین ارتباطی بین زوجین ،آموزش مدیریت خشم،حل مسئله و در مواقع شدید با مصرف
دارو برطرف میشود.
استعداد در کودک تزریق شدنی نیست!
غفار تبریزی گفت :برای کشف استعدادها و تواناییها مهمترین منبع رفتار خود کودک
و چگونگی برخورد او در مواجهه با مسائل مختلف است.
وی اظهار داشت :نحوه برخورد کودک در کالس به عنوان نخستین حضور جدی وی در
جامعه و گروه همساالن ،میتواند بیانگر مواردی از قبیل توانایی برقراری ارتباط با دیگران
باشد که تنها در چنین محیطهایی قابل بررسی است.
ت او در بررسی نشان دهنده میزان عالقه
این روانشناس ادامه داد :همچنین کودک فعالی 
او بر آن موضوع است .این کارشناس با اشاره به حضور کودک در زمینههای گوناگون
گفت :کودک زمانی میتواند عالقه و استعدادش را در زمینهای نشان دهد که بطور کامل
در آن محیط قرار گیرد و با افراد موفق در آن حوزه گفتگو داشته باشد تا در صدد الگو
برداری از آنان برآید.
تبریزی به برنامه ریزی در کشف استعدادها نیز اشاره و اظهار داشت :شکوفایی هر توانایی
در کودک نظم و برنامه ریزی میخواهد والدین عالوه بر قرار دادن کودک در محیط باید
او را تشویق کنند و به عالقه وی معنا ببخشند تا با گذشت زمان اهداف واالتری در افق
دید فرزندشان قرار گیرد.
وی تصریح کرد :در صورتی که کودک بدون هدف خاصی و صرفا برای راضی کردن
والدین خود در پی انجام کاری برود بعد از گذشت مدتی آن را رها کرده و به دنبال عالقه
خود میرود که در این بین سالهای زیادی از دوران طالیی زندگیاش را از دست میدهد.
وی خاطر نشان کرد :عالقه تزریق شدنی نیست و باید از درون بجوشد ،و برای دستیابی
به این هدف بهتر است والدین به عالیق فرزند خود اهمیت داده و پیشرفت در راه مورد
عالقه او را برایش هموار سازند.

وقتی به مدیران موفق در طول تاریخ نگاه کنیم –
چه در حوزه سیاست مانند ژولیوس سزار یا در حوزه
تجارت مانند استیو جابز مدیرعامل سابق شرکت اپل
ممکناستفکرکنیمکهآنهانقشبسیارفعالیرادرپیشبردسازمانخودایفاکردهاند.
وقتی به مدیران موفق در طول تاریخ نگاه کنیم – چه در
حوزه سیاست مانند ژولیوس سزار یا در حوزه تجارت مانند
استیو جابز مدیرعامل سابق شرکت اپل  -ممکن است فکر
کنیم که آنها نقش بسیار فعالی را در پیشبرد سازمان خود
ایفا کردهاند .سزار کسی بود که شخصا ارتش خود را همراهی
میکرد و جابز مشهور بود که کوچکترین قطعات طراحی
شده در محصوالت اپل را بازبینی میکند.
اینجا است که نظری از سوی دیگر مطرح میشود .جی.
کیث مورنیان ،استاد مدیریت و سازمان در دانشگاه مدیریت
کالگ میگوید این روش خوبی برای مدیریت سازمان نیست.
او در کتاب تازهاش با عنوان «دست به کاری نزن» ،عنوان
میکند که بیشتر رهبران موفق در عمل ،تمام کارهای روزمره
را به کارمندانشان واگذار میکنند تا برای یاری رساندن و
هماهنگ کردن کل پرسنل وقت کافی داشته باشند .این کار،
نه تنها روحیه مدیر را باال میبرد که باعث باال رفتن بهرهوری
و پایین آمدن تنشهای احتمالی هم میشود.
مورنیان میگوید« :بیشتر رهبران بیش از حد نیاز کار انجام
میدهند و هنگامی که این کارها را انجام میدهند مثل مدیر
خردهکار به نظر میآیند».
از انجام دادن کارهای روزمرهای که خوب بلدید
پرهیزکنید
محتوای کتاب حاصل نزدیک به  40سال تدریس مورنیان
است.او معتقد است« :تصمیمگیری ،گفتوگو و مهارت
ایجاد تشکل و کار گروهی اساسیترین مسوولیتهای سطح
مدیریت هستند .یک منطق نهایی که از تشکیل یک گروه از
کارمندان معتمد و تمرکز بر امور کلی و مهم سازمانی میتوان
برداشت کرد این است که رهبران در زمینه امور روزمره نباید
دخالتداشتهباشند».

او از سوژههای خود که عموما یا مدیر اجرایی هستند یا قصد
دارند در آینده به این پست برسند ،میپرسد« :به نظر شما اگر
توان و استعدادهای بالقوه همه اعضای زیرگروه شما بالفعل
شود ،اوضاع چطور خواهد بود؟» وی اضافه میکند« :همه
مخاطبان این پرسش ،پس از این حرفم لبخند میزنند .بعد
میگویم ،چرا به آنها کمک نمیکنید که به این وضعیت دست
یابند؟ تنها کاری که باید بکنید این است که کمی هماهنگی
کنید و راه را برایشان هموار کنید» .مورنیان البته تاکید دارد
این کاری است که حرف زدن در موردش راحت ولی اجرایش
خیلیکارسختیاست.
برای افرادی که به شغل خود عالقه دارند و به موفقیت
میاندیشند ،سخت است که بخواهند خود را از جزئیات و
خردهکارهای روزانه عقب بکشند .یک مشکل متداول این
است که افراد به خاطر اینکه برای مثال تکنسینهای قابلی
بودهاند به مناصب مدیریتی ارتقا پیدا میکنند درحالیکه
بسیار مهم است وقتی مدیر شدند ،دیگر دست از کار
تکنسینی بردارند و کار را به کارمندانشان محول کنند.
این امتناع از ترک عادتهای گذشته مشکالت زیادی بهبار
میآورد .بسیاری ازاین رهبران از گروههایی که اعضایشان
بیکار ماندهاند یا چالشی برای دست و پنجه نرم کردن ندارند،
غافل میشوند .این کارمندان عملکرد الزم را ندارند و در نهایت
ممکن است بهترینهایشان با نارضایتی گروه را ترک کنند.
با آزمایش بزرگ شروع کنید
مورنیان چند روش را برای آموختن «انجام ندادن کار»
پیشنهاد میکند .برای کسانی که تازهکار هستند ،رهبران
باید کارمندانی را که توانمندتر هستند انتخاب کنند و شرایط
مناسب را برای همکاری با آنها فراهم کنند.او همچنین اشاره
میکند که حرکت اولیه رهبران برای هدایت یک گروه معموال
این است که به اعضا وظایف کوچک محول کنند .با این کار،
به تدریج هم آنها را آزمایش میکنند و هم اینکه درصد خطر
را پایین میآورند ،ولی مورنیان میگوید این کار هم درست
نیست.
پیشنهاد او این است« :در عوض مشق اول شما این است

جدیتری نسبت به قتل کودک در خانواده داشته باشیم یا
قوانین بازدارنده در این مورد وضع شود.
وی ادامه داد" :تادیب" نیز یکی دیگر از خالهای قانونی است؛
به طوری که طبق ماده  1379قانون مدنی «تنبیه کودک در
حد تادیب مجاز دانسته شده است» یعنی ابوین حق تنبیه
طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود
را خارج از حدود تادیب کنند ،در حالی که این "حد" مشخص
نیست پس در این مورد نیز شاهد نقص قانون هستیم.
صدر نوری ادامه داد :در تبصره  2ماده  49قانون مجازات
اسالمیذکر شده است که «هرگاه برای تربیت طفل بزهکار
تنبیه بدنی آنها ضرورت یافت ،تنبیه باید به میزان و مصلحت
باشد» اما در اینجا این سوال مطرح است که اوال کودک بزهکار
کیست؟ بزه چیست؟ این میزان و مصلحت را چه کسی
مشخصمیکند؟.
صدرنوری حق حضانت را از دیگر خالءهای قانونی دانست و
گفت :در قانون ،مادر تا هفت سالگی حق حضانت فرزند را دارد
و بعد از هفت سال این حق به پدر واگذار میشود ،یا اگر مادر
ازدواج کند به طور قانونی میتوان حق حضانت را از وی گرفت
در حالی که این قانون برای پدر وجود ندارد .نمیتوان مطمئن
بود در صورت ازدواج مجدد پدر آیا همسر وی رفتار مناسب را
با کودک خواهد داشت یا نه ؟ و از طرفی سلب حضانت از ابوین
به دلیل جرایم خاصی انجام میپذیرد و گاهی دیده شده اگر
پدری معتاد باشد به دلیل اعتیاد از وی سلب حضانت نشده
است و این درحالیست که بسیاری از کودک آزاریها توسط
والدین معتاد صورت میگیرد.
صدر نوری هم چنین گفت :برخی از قوانین نیز مربوط به
خود کودک و جرایمیاست که توسط آنها انجام میشود.
این فعال حقوق کودک افزود :در سطح بینالمللی در مورد
کودکان کاملترین معاهده ،پیمان نامه حقوق کودک است،
عالوه بر آن بخشهایی از میثاق نامه فرهنگی اجتماعی و
اعالمیه حقوق کودک را نیز داریم.
وی افزو  :به نظر میرسد باید در قوانین مرتبط با کودکان
بازنگری انجام شود تا به اهداف پیمان نامه جهانی حقوق کودک
که کشور ما نیز از معاهدین آن است نزدیک تر شویم .صدر
نوری پیشنهاد داد :بهتر است در برخی از جرایم مربوط به
کودکان بعنوان مثال دعوای دو کودک در مدرسه که منجر
به شکستن دست یا پای یکی از طرفین میشود ،از مجازات
جایگزین استفاده شود .برای مثال طفل خاطی مجبور باشد
مسئولیتی را در مدرسه عهده دار گردد که البته مطابق با توان
او باشد .در حال حاضر در ایران نیز برخی از قضات از چنین
مجازاتهایتربیتیجایگزیناستفادهمیکنند.
این فعال حقوق کودک در ارتباط با کاهش خشونت علیه
کودکان ،آموزش پیماننامه حقوق کودک ،راههای مقابله
با خشونت و یا آزارهای جنسی از طریق مدارس به صورت
مستقیم به دانشآموزان و والدین را موثر دانست و گفت:
کودکان و نوجوانان و مراقبین آنها نیز باید کم و بیش به قوانین
و حقوق مربوط به کودک آگاهی داشته باشند.
صدرنوری برای کاهش مشکالتی از قبیل کودکآزاری
عالوه بر اینکه توصیه کرد تا در کنار تشویق خانوادهها برای
فرزندآوری ،شیوههای فرزندپروری نیز به آنها ارائه شود ،خواست
تا تدابیری اتخاذ شود که تمام افراد جامعه از سنین کودکی و
در طول دوران تحصیل آموزشهای الزم را برای تشکیل نهاد
خانواده و فرزندآوری فراگیرند.
که با اعضای گروه خود مشورت کنید و به فایلهای پرسنل
در کارگزینی مراجعه کرده و آنها را مطالعه کنید تا دریابید آنها
چه میزان مهارت دارند و روی چه پروژههایی کار میکنند» .
صد البته او به مدیران پیشنهاد نمیکند که به معنی واقعی
کلمه هیچ کاری انجام ندهند و بروند گلف بازی کنند .با وجود
واگذاری وظایف ،رهبران کارآمدی که از این روش استفاده
میکنند کماکان در امور سازمان درگیر هستند .او اضافه
میکند که« :مهمترین کار این است که در راهرو قدم بزنند
و از کارمندان دو سوال ساده بپرسند :یکی اینکه حال شما
چطور است؟ و دیگری آیا میتوانم شرایط کار کردن را برای
شما تسهیل کنم؟ این دو سوال نشان میدهند که مدیر هم
به خود کارمند و هم به کارآیی او اهمیت میدهد».
او اضافه میکند که« :اگر شما بدانید مدیرعامل به شما
اهمیت میدهد ،انگیزه بیشتری برای کارآیی بیشتر بهدست
میآورید ».برای یک مدیر موفق« ،تسهیل کردن شرایط» و
«هماهنگ کردن» تنها دو کلمه حفظ شده از کتاب درسی
مدیریت نیستند .یک رهبر و مدیر میتواند به دیگران کمک
کند که در آنچه انجام میدهند به موفقیت برسند .به بهترین
مدیر فروش خود و گروه کاری خود تا جایی که میتوانید
اطالعاتی راجع به خریداران احتمالی بدهید.
مطمئن شوید که همه ،کار خود را به موقع میرسانند تا
همه چیز سر موقع مقرر آماده شود .با انجام دادن کمتر و کمتر
کارهای روزمره ،شما زمان پیدا خواهید کرد که برای آینده
برنامهریزی کنید .کتاب مورنیان دو استثنا را در این رویکرد
رهبری بر میشمارد :هنگامی که شما تنها فرد با مهارت
مورد نیاز برای یک کار فوری هستید و زمانی که یک کار
غیرمتعارف باید انجام شود و الزم است کسی آستینهایش
را باال بزند .در مورد کار اول ،یادتان باشد که فقط باید یک
بار اتفاق بیفتد چون پس از آن شرکت باید یکی از کارمندان
موجود را برای به دست آوردن آن مهارت آموزش دهد یا فرد
جدیدی برای آن کار استخدام کند.
امتیازمدیرهمیشهمحفوظاست
دخالت نکردن در خردهکارهای روزمره ،همیشه منافع
زیادی به همراه دارد ،نیروی کار راضیتر ،محصول نهایی
بهتر ،دوباره کاری کمتر ،زمان بیشتر برای برنامهریزی و
مدیرانی آرامتر .همچنین اعضای تیم شما مهارتهایی را
از خود بروز خواهند داد که شما پیش از این از آنها خبر
نداشتید و دستاوردهایی خواهند داشت که از انتظارات شما از
تواناییهای آنها فراتر میرود .در این صورت مدیران میتوانند
کار هفتگی خود را به نصف کاهش دهند و به سبک فرانسوی
 ۳۵ساعت برسانند .البته این روش ممکن است برای کارتان
خطرآفرین باشد .ممکن است رقیبان شما در سازمان شایعه
کنند که شما دارید تنبلی میکنید.
ولی در مقابل ،چون اعضای گروه در نتیجه سپردن
مسوولیتهای بیشتر به آنها انگیزه باالیی پیدا کردهاند،
کارآییشان باال رفته و میتوانند از گروههای رقیب دیگر
پیشی بگیرند .زمانی که اعضای گروه شما عملکرد عالی داشته
باشند اعتبار چه کسی باال میرود؟ البته شما .وی میافزاید:
« عملکرد گروهها همیشه منعکس کننده کارآیی مدیرشان
است .اگر تیم شما موفق باشد و مردم ببینند شما کاری
نمیکنید ،آنها شما را تنبل نمیپندارند و در عوض میخواهند
بدانند رمز موفقیت شما در چیست».

عصبانی بشوید ،برایتان خوب است

آنها که خشم خود را سرکوب نمیکنند و میآموزند که آن را به شکل
مناسبی بیان کنند ،اعتماد به نفس بیشتری در درازمدت پیدا میکنند.
جنبه مثبت عصبانیت این است که باعث افزایش اعتماد به نفس و پیشرفت شما
میشود.
محققان میگویند عصبانیت آن طور که تا به حال تصور میکردیم ،برای سالمتی
فقط ضرر ندارد؛ بلکه فایدههایی هم دارد .به گزارش بیبیسی ،تازهترین مطالعات
نشان داده که آنها که خشم خود را سرکوب نمیکنند و میآموزند که آن را به شکل
مناسبی بیان کنند ،اعتماد به نفس بیشتری در درازمدت پیدا میکنند و همین سبب
پیشرفت شغلیشان میشود.
بر اساس این مطالعه که در دانشگاه هاروارد انجام شده ،مشخص شده که آنها
که علت اصلی خشمشان را هم ،با انفجار عصبانیت ،فرومیخورند و بیان نمیکنند،
 3برابر بیشتر از سایرین احتمال دارد که در موقعیت شغلی خود بمانند و پیشرفت
نکنند .البته این محققان توصیه نمیکنند که آتش خشمتان را هرجا و هر طور که
پیش آمد ،بر سر دیگران فروبریزید .آنها میگویند عصبانیت در صورتی میتواند
حاوی چنین جنبه مثبتی برای زندگی انسان باشد که تحت کنترل او باقی بماند و
به اصطالح ،از دستش در نرود!
پیش از این مطالعات زیادی انجام شده بودند که همگی از نقش منفی عصبانیت
و بداخالقی بر سالمت جسمی و روانی خبر داده بودند .به عنوان مثال ،چند هفته
گذشته ،نتایج مطالعه محققان دانشگاه ییل منتشر شد که نشان میداد عصبانیت به
صورت مزمن در بیماران قلبی می تواند احتمال بروز حمله مجدد را در آنها افزایش
دهد .همچنین برخی مطالعات نشان دادهاند که خشم میتواند روند ترمیم زخمها
را کند کند .بر همین اساس ،در مطالعه محققان دانشگاه اوهایو که سال گذشته در
همین روزها منتشر شد ،مشخص شده عصبانیت با آزاد کردن نوعی واسطههای
شیمیایی و هورمونی ،میتواند روند ترمیم زخمها را به تعویق بیندازد.
مطالعه دیگر نشان داد که زمینه بروز احتمالی بیماریهای قلبی در افراد عصبانی
بیشتر است .در این مطالعه که در شماره ژانویه  2008نشریه «اپیدمیولوژی
آمریکا» منتشر شد ،مشخص شد در افراد بداخالق و عصبانی ،میزان برخی از
آنتیاکسیدانهای خون کمتر از سایرین است و همین میتوان زمینه را برای ابتالی
بیشتر آنها به بیماریهای قلبی فراهم کند.
سرکوب عصبانیت یا مدیریت آن؟
محققان هنوز هم بر نقش منفی خشمگین شدن ،به ویژه به صورت مکرر ،تاکید
دارند .با این حال آنها معتقدند که نباید برای جلوگیری از انفجار خشم خود ،علت را
به طور کلی نفی کنید و با جمالت مثبت و توخالی ،خود را از واقعیت موجود ،هرچند
تلخ و ناگوار ،دور نگه دارید(.جمالتی با ظاهر زیبا و بیتناسب با موقعیت دردناک و
آزاردهنده مانند این که «همه چیز خوب است»« ،هیچ اتفاق بدی نیفتاده است» یا
«امروز بهترین روز زندگی من خواهد بود»)
آنها میگویند ضمن این که باید بیاموزید که واکنشهای خود را نسبت به
موضوعات آزاردهنده کنترل کنید ،باید خودتان را طوری تربیت کنید که بتوانید در
موقع مناسب ،از حق خود هم دفاع کنید و نظرات مخالف خود را ،حتی در برابر مقام
مافوق اداریتان ،با صراحت و البته به شیوه موثر ،بیان کنید .به این ترتیب ،عالوه بر
مهارت «مدیریت عصبانیت» ( )anger managementبه مهارت جراتورزی یا
 assertivenessهم دست پیدا کردهاید.
به این ترتیب محققان روانپزشکی ،به خصوص روانپزشکی شغلی ،به طور
مشخص تاکید میکنند که میتوان از احساسات و عواطف منفی هم ،برای رشد و
بهبود سالمت روان به خوبی بهره برد.

چگونه استرس در محل کارمان را کم کنیم؟

روز کاری خود را با داشتن انرژی مثبت آغاز کنید .ورزش و داشتن تغذیه ی
مناسب و خواب کافی از عوامل مهمی است که باعث میشود کمتر دچار استرس
شویم.
استرس یکی از دغدغه های مهم در کار و فعالیت روزانه است معموال حجم کار و
مسئولیت ها باعث ایجاد استرس میشود .همچنین استرس روی روند کاری تاثیر میگذارد
و ممکن است باعث ایجاد تاثیر منفی روی عملکرد کار و فعالیتهایی که در شغلمان داریم
بشود.داشتن مسئولیتها و وظایف کاری در هر شغل و تجارتی متفاوت است اما همیشه
با استفاده از برنامه ریزی میتوان مسئولیت های کاری را با استرس کمتری انجام داد
چون برنامه ریزی نظم بیشتری را در کار و شغلی که داریم ایجاد میکند.با استفاده از یک
برنامه ریزی خوب میتوانیم زمان بندی خوبی برای وظایف و مسئولیتهای مختلف داشته
باشیم تا کمتر دچار کمبود وقت و استرس شویم .برنامه ریزی در کار روزانه به ما کمک
میکند تا تالشی که میکنیم از کیفیت باالتری هم برخوردار باشد.داشتن انرژی مثبت و
مثبت اندیشی از مهمترین چیزهایی است که به ما کمک میکند تا کمتر دچار استرس
شویم .منفی بافی و داشتن انرژی منفی به استرس بیشتر کمک میکند وقتی که اهداف و
موفقیتهای کاری خود را در نظر بگیریم بیشتر تالش میکنیم تا به آنها دست پیدا کنیم.روز
کاری خود را با داشتن انرژی مثبت آغاز کنید .ورزش و داشتن تغذیهی مناسب و خواب
کافی از عوامل مهمی است که باعث میشود کمتر دچار استرس شویم .مدیریت زمان نیز
باعث میشود تا نظم بیشتری در انجام کار و فعالیت روزانه داشته باشیم .همیشه برای
انجام وظایف مختلف در کار و شغل با داشتن زمان بندی مناسب کمتر دچار کمبود زمان
و استرس میشویم.چالشها و مشکالت کاری نیز ممکن است باعث ایجاد استرس شود اما
اگر یک برنامهریزی خوب داشته باشیم راحت تر میتوانیم با چالشهای کاری مقابله کنیم.
کار کردن با عالقه و انگیزه ی زیاد به موفقیت در کسب و کاری که داریم کمک میکند.
مشکالت و چالشهای کاری در اغلب کسب و کارهای مختلف وجود دارد اما با کسب
تجربهیبیشتربهترمیتوانیمباچالشهاکناربیاییم.استرسرویروندکاریماتاثیرمیگذارد
بنابراین باید همیشه سعی کنیم تا از راهکارهای ساده برای از بین بردن آن استفاده کنیم
چون با داشتن استرس کیفیت کاری کاهش می یابد.داشتن برنامه ریزی ،مدیریت زمان
و آن تایم بودن از عواملی است که به ما کمک میکند تا کمتر دچار استرس شویم .سر
وقت رسیدن و آن تایم بودن باعث میشود تا کار روزانه ی خود را سر وقت شروع کنیم و
با کمبود زمان مواجه نشویم چون در طول یک روز کاری وقت و استفاده از زمان اهمیت
زیادی دارد بنابراین دیر رسیدن در محل کار باعث ایجاد استرس و کمبود وقت میشود.
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
موجب اجراییه صادره از شعبه  5محاکم حقوقی قم که در ا جرای احکام به
شماره 2/90ج 192/ثبت گردیده له جواد تقی لو و علیه نصرت اهلل صادقی که
محکوم علیه محکوم است به پرداخت  517/199/700ریال در حق محکوم له و
تادیه حقوق اجرائی به صندوق دولت که محکوم له در راستای وصول محکوم به
اقدام به توقیف باغ نموده که کارشناس به شرح ذیل ارزیابی نموده :
آقای نصرت اهلل صادقی به نظر یه کارشناسی اولیه درخصوص ارزیابی باغ
موضوع صورت جلسه توقیف اموال مورخ  93/2/15که با حضور نیروی انتظامی و
اعضا شورای اسالمی قلعه چم و محکوم له آقای تقی لو امضا شده و همچنین نامه
پاسگاه انتظامی بعنوان اجرا که پیرو صورتجلسه فوق  ،حسب اظهار اهالی به حقابه
باغ فوق اشاره گردیده است مستحضر میدارد :
محل مشخص شده معروف به باغ کنجدی درابتدای روستای قلعه چم سمت
راست نبش کارگاه در حال ساخت مورد بازدید و بررسی قرار گرفته و مساحت
تقریبی  840متر مربع ( 7من ) از محدوده مندرج در صورتجلسه که ا ستخری
در شمال شرقی آن در سطح حدود  480متر مربع و در عمق متوسط  1/7متر با
مصالح سنگ و سیمان احداث و در تاریخ بازدید از آب پر بوده و همچنین اشجار
انار با تراکم  2/5در  3متر مالحظه و مورد بازدید و بررسی قرار گرفت  .ارزش
فعلی مساحت صدر الذکر از باغ تو قیف شده فوق با قدر السهم از آب مورد نیاز
بانضمام اشجار آن و استخرذخیرهآب کال به مبلغ  ( 465/000/000چهارصدو
شصت پنج میلیون ) ریال برآورد و اعالم می گردد .قیمت فوق بعنوان قیمت پایه
و برای فروش از طریق مزایده می باشد.
که مقرر گردیده باغ فوق الذکر در تاریخ  93/08/08ساعت  9الی  9/30صبح به
آدرس قم  ،خیابان ساحلی  ،جنب زندان ساحلی دادگاه های حقوقی واحد اجرای
احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش برسد .لذا افرادی که
قصد بازدید از باغ را دارند می توانند درمدت پنج روز مانده به مزایده با هماهنگی
این اجرا ازمورد مزایده بازدید و درصورت تمایل درجلسه مزایده شرکت نمایند .
قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند
واگذار می گردد .برنده مزایده باید ده درصد ارزش مزایده را فی المجلس والباقی
را قبل از یکماه پرداخت نماید  .این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی
درج می گردد جهت اطالعات بیشتر به این واحد مراجعه نمائید.
حسن کاظمی – دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قم
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دکتر روحانی در همایش ملی روز روستا:

فردو نمادی از فن آوری صلح آمیز هستهای است

رئیس جمهور در همایش ملی روستا گفت :روستاییان در
دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس پیشتاز در مرزداری و
مرزبانی از کشور بودند.
حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز در همایش ملی روز
روستا که در سالن اجالس در حال برگزاری است با تبریک عید
قربان و عید غدیر گفت :عید بزرگ اسالمی غدیر خم روز پرشکوه
سرنوشت سازی برای تاریخ اسالمی است امیدواریم همه روزهای ما
پر از خیر و برکت باشد.
وی با اشاره به اینکه حضور در جمع روستاییان ویژگی خاص خود
را دارد ،گفت :وقتی ما کلمه روستایی را مطرح می کنیم ممکن است
از دید غیر روستاییان اقتصاد ،تولید و کشاورزی به ذهن متبادر شود،
اما برای کسی که خودش روستایی است روستا مفهوم فرهنگی دارد
قبل از آنکه مفهوم اقتصادی داشته باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه روستا یعنی جمعی که با هم تعامل و
همزیستی مسالمت آمیز برادرانه و مهربانانه دارند ،افزود :روستا یعنی
مکانی که غل و غش وجود ندارد ،روستا یعنی پاکی ،صفا ،صداقت،
وفای به عهد و امانت داری ،یعنی ایمان سرشار به خداوند و پیامبر و
ائمه اطهار ،روستا یعنی جایگاهی که در ان انسان مسیر تالش ،کار و
فداکاری را به خوبی مشاهده می کند .روحانی ادامه داد :بسیاری از
بزرگان ما ،مراجع تقلید و بزرگان سیاسی مشروطه و انقالب اسالمی
روستایی و اهل روستا بودند ،روستا تنها ذخیره برای بخش کشاورزی
و امثال آن نیست ،در روستا ذخایر بزرگ فرهنگی ،میراث و آداب و
سنن اسالمی و ایرانی نهفته است.
وی با اشاره به اینکه در اوایل نهضت اسالمی و در  15خرداد،
اوج شکوه حضور مردم و فداکاری مردم باقرآباد ورامین بود ،گفت:
روستاییان در بسیاری از استان ها پیشتاز حرکت نهضت اسالمی
بودند و در  15خرداد نمونه بارز آن حرکت کفن پوشان روستایی بود.
روستای فردو نمادی از فن آوری صلح آمیز هستهای است
رئیس جمهور با اشاره به روستای فردو گفت :امروز روستای فردو
نمادی از فن آوری صلح آمیز هسته ای است و نامش در همه اسناد و
مدارک تاریخی تحت عناوین مختلف ثبت شده است ،فردو روستایی
است که حدود هزار نفر جمعیت دارد و در مجموع بیش از صد نفر
شهید تقدیم انقالب اسالمی کرده است.
روحانی با تاکید بر اینکه روستاییان پیشتاز در انقالب اسالمی و
دفاع مقدس در مرزداری و مرزبانی در کشور بوده اند ،تصریح کرد:
از معاونت توسعه روستایی می خواهیم کار ویژه ای برای روستاییان
مرزنشین انجام دهند ،این روستاییان هم مرزبان و هم مرزدار هستند
که در فقه اسالمی به کسی که هم مرزبان و هم مرزدار باشد مرابط
گفته میشود .روحانی با اشاره به بحث گردشگری در روستاها گفت:
روستاها استعداد زیادی برای بخش گردشگری دارند ،روستا اگر
روستا بماند و آن را تبدیل به شهر نکنیم و تسهیالت الزم را برای
روستاییان ایجاد کنیم میتواند جاذبه توریستی خوبی باشد.
توسعهروستا،توسعهشهرهاراپایدارمیکند
رئیس دولت ادامه داد :برای جذب توریست نباید معماری روستاها
را خراب و آن را به نمودی از شهر تبدیل کنیم .ما باید مردم داخل
و خارج را تشویق کنیم که به روستاها بروند تا از جاذبه های معنوی
و فرهنگی این مکانها استفاده کنند چراکه بسیاری از جوان های
شهری ما از آداب و رسوم و سنتی که در روستاها وجود دارند بی
اطالع و یا کم اطالع هستند.
روحانی با تاکید بر اینکه روستاها از نظر طبیعت و فرهنگ باید
مراکز توریستی در کشور باشند گفت :برای این کار سرمایه گذاری
الزم است و باید بخش خصوصی وارد میدان شود.
رئیس جمهور ادامه داد :روستاها باید توسعه یابند چراکه توسعه
روستایی توسعه شهری را پایدار می کند.
روحانی با بیان اینکه برای توسعه روستایی باید به طبیعت و

جنگلها برسیم گفت :اگر به طبیعت نرسیم طبیعت تبدیل به غول
خطرناک میشود که آب ،درخت ،مراتع و خاک خریدنی نیست و
اگر تخریب شود قابل جبران نخواهد بود .رئیس دولت ادامه داد :اساسا
یکی از امتیازات مهم روستاها هوای پاک و نسیم روح بخش است و
طبیعت یکی از جاذبه های روستا است.
روستاییانبایدنصفشهرنشینان
برایبهداشتهزینهکنند
روحانی با اشاره به برنامههای دولت برای بهداشت و سالمت در
روستاها گفت :هر مخارجی که یک شهری باید برای درمان پرداخت
کند ما نصف آن را برای روستاییان و شهرهای کوچک مقرر کردیم
و قدم به قدم میبینید که موضوع بهداشت روستاییان به عنوان یک
اولویت مدنظر دولت خواهد بود .رئیس جمهور تصریح کرد :مسئله
بیمه گسترش خانه بهداشت از برنامه های اولویت دار دولت است.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مشارکت سیاسی روستاییان
در صحنه های مختلف گفت :در صحنه های سیاسی مشارکت
روستاییان کمتر از شهریان نیست بلکه گاهی نیز بیشتر است.
وی ادامه داد :عجیب است که با استفاده از وسایل ارتباطی شهر
و روستا به یکدیگر متصل هستند و در دورترین نقاط روستاها نیز به
خوبی حوادث و رخدادهای سیاسی را دنبال می کنند همچنان که
در  24خرداد سال گذشته روستاییان حماسه بزرگ آفریدند.
روحانی گفت :این منتخب کوچک شما در برخی از روستاهای

کوچک تا  100درصد رای داشت؛ یعنی یک روستای  96نفره همه
شان به من رای داده بودند و این نشان از این دارد که روستای امروز ما
روستای دیروز نیست روستاییان ما کامال از تحوالت سیاسی ،جهانی
با اطالع هستند و مسائل کشور را به خوبی رصد می کنند.
وی با اشاره به وجود ماهواره و ارتباط جمعی در روستاها گفت:
امروز در روستاها تعداد زیادی وبالگ نویس داریم و روستاییان ما با
استعداد ،فعال و فهیم هستند.
رئیس دولت با بیان اینکه ما باید قدر روستاییان را بدانیم گفت:
امروز بسیار تاسف بار است که روستا کم کم از درون تهی می شود
و جوانان آن به شهرهای بزرگ جذب می شوند و مراکز تحقیقاتی و
دانشگاهی ما باید بررسی کنند که چرا روستاییان روستا را ترک می
کنند ،ولی اگر در شهرها نیز امکانات آماده و شغل فراهم بود این
مهاجرت قابل قبول بود اما اگر بیایند حاشیه نشین شهری شوند هم
از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ اجتماعی قابل قبول نیست.
برای توسعه پایدار باید سهم قابل مالحظهای
بهروستاهابدهیم
وی تاکید کرد :اگر میخواهیم توسعه پایدار باشد باید سهم قابل
مالحظهایبهتوسعهروستابدهیم.روستاییکهزیربنایتولیدجامعه
است و می تواند یاری برای شهرهای بزرگ باشد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی تنها مشمول
شهرنشین ها نیست گفت :یک روستایی از من پرسید شما دائما

صحبت از حقوق شهروندی می کنید اما به حقوق روستاییان توجهی
ندارید من نیز در جواب گفتم حقوق شهروندی تنها مخصوص
شهرنشینان نیست و حقوق شهروندی شامل همه شهروندان ایرانی
چه آنان که در روستا و چه آنان که در شهرها زندگی می کنند
میشود .روحانی در ادامه با بیان اینکه بعد از انقالب ما به روستاییان
در رفاه و مصرف کمک کردیم گفت :اساس کمک به روستا حرکت
در تولید است ما باید کاری کنیم که روستاییان درآمدشان چند برابر
شود و ارزش افزودهشان باال رود .بنابراین تالش ما باید این باشد که
چگونه بتوانیم بهره وری و ارزش افزوده روستا را باال ببریم.
وی علمی کردن آبیاری در زمین های کشاورزی را یکی از
روشهای توسعه روستایی نام برد و گفت :چون آب در ایران کم
است و ما در خشکسالی هستیم ،بنابراین مشکل آب داریم و تالش
این دولت از روز اول این بوده است که بهره وری از آب را باال ببرد و
این کار آغاز شده است.
روحانی ادامه داد :ما  5/5میلیون هکتار زمین آبیاری داریم که
باید تالش کنیم آبیاری در این زمین ها شروع شود و ما این کار
را در سفر استانی به خوزستان ،سیستان و بلوچستان و ایالم انجام
داده ایم و هر ماه  2هزار هکتار زیر پوشش این طرح قرار می گیرد و
در مجموع تا  4 ،3سال آینده  5500هزار هکتار زیر پوشش آبیاری
مدرن قرار خواهد گرفت.
رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه باید تسهیالت ویژه برای
روستاییان قائل شویم گفت :باید به روستاییان تسهیالت با بهره کمتر
بدهیم و معاونت توسعه روستایی باید با همکاری وزارتخانه ها تالش
کند که ارزش افزوده ،فعالیت اقتصادی روستایی را باال ببرد.
روستاها در زمینه صنایع دستی و تبدیلی فعال شوند
وی با بیان اینکه روستاییان در حال حاضر در زمینه صنایع دستی
فعالیت خوبی دارند گفت :روستاییان باید در صنایع تبدیلی هم فعال
شوند تا حرکت خوبی از لحاظ اقتصادی ایجاد شود چراکه باید به
دنبال کشاورزی صنعتی و صنعت کشاورزی باشیم .روحانی ادامه داد:
در زمینه صنایع دستی باید به روستائیان کمک کنیم تا صنایع دستی
آنها به شهرها بیاید و همین طور که امروز همایشی به نام روز ملی
روستا در تهران برگزار شده است ،بیایید در هر استانی برایش یک روز
خاص در نظر بگیریم و همایشی برگزار کنیم تا مردم دیگر شهرها با
فرهنگ ،آداب و رسوم آن شهر آشنا شوند که این موضوع نیز از لحاظ
فرهنگی و معنوی به نفع کشور است.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید سنتهای درست گذشته را حفظ
و از تمدن امروز آنچه که مفید است استفاده کنیم ،گفت :نمیشود
از سنت رها و در کوچه های تجدد سرگردان باشیم ،باید استراتژی
درست فرهنگی در شهرها و روستاها داشته باشیم؛ چرا که کج
مدرنیته نداریم .توسعه ما باید متوازن ،همزمان ،جامع و پایدار باشد.
وی ادامه داد :فکر نکنید که همه مشکالت کشور را دولت باید
حل کند ،دولت نه توانش را دارد و نه امکاناتش را ،دولت تنها می
تواند زمینه و تسهیالت آماده کند و سرمایه آفرینان و کارآفرینان
باید به میدان بیایند.
دولت دست واسطهها را کوتاه کند
روحانی با بیان اینکه دامداری ،باغداری و کشاورزی را باید متحول
کنیم ،گفت :همچنین دولت باید دست واسطهها را کوتاه کند تا هم
سود واقعی به جیب تولید کننده و محصول خوب به دست مصرف
کنندهبرسد.
رئیس جمهور با بیان اینکه برای توسعه روستا باید بخش
خصوصی و تعاونی را فعال کنیم ،تصریح کرد :دولت نیز باید ثبات،
آرامش و امید به آینده ایجاد کند و کار آفرینان نیز باید به صحنه
بیایند تا روستایی آباد داشته باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد :همه باید برای آبادانی ایران دست به
دست هم دهیم و با وحدت ،اتحاد و همدلی و با استماع بیانات و بهره
گیری از رهنمودهای رهبری برای ایرانی آباد تالش کنیم.

سخنگویقوهقضائیه:

رفعتحریمبابکزنجانیتاثیرچندانیندارد

سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده ریحانه
جباری ،بابک زنجانی( ،م.ر) ،بیمه توسعه ،خبرنگاران
بازداشتی واشنگتن پست ،اختالف در مورد قیمت باشگاه راه
آهن،پرونده سقوط هواپیمای آنتونف ،موضوع خروج اسناد
تاریخی از کشور و ...را تشریح کرد.
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای در هفتادمین نشست
خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درخصوص آخرین وضعیت
اجرای حکم ریحانه جباری اظهار داشت :اگر ملتزم به قانون باشیم به
نفع همه است .قصاص قانون مسلم اسالم است و حق شخصی برای
صاحبان دم می باشد .اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند با عنوان
دیگری پرونده رسیدگی می شود اما اگر درخواست قصاص داشته
باشند و ارتکاب قتل ثابت و به قطعیت برسد و در دیوان عالی کشور
حکم تایید شود پادرمیانی برای رضایت آغاز خواهد شد .حال اگر
اولیای دم رضایت ندهند حکم باید اجرا شود.
وی افزود :در این پرونده با دقت به آن رسیدگی شده و در مرحله
مصالحه است .اگر رضایت حاصل شد مشخص است که حکم اجرا
نمی شود اما اگر رضایت حاصل نشود حکم باید اجرا شود .آخرین بار
نیز  10روز برای کسب رضایت فرصت داده شد .اینکه برخی رسانه ها
و در فضای مجازی اعالم می کنند به دلیل فشار ما و یا کمپین حکم
اجرا نشده صحیح نیست و همانطور که گفتم برای کسب رضایت10
روز فرصت داده شده است.
خبرنگاری درخصوص قانون جدید آیین دادرسی پرسید که
سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت :یکی از سیاست های کلی
نظام و قوه قضاییه ،قضازدایی است تا از مجازات های بدل حبس
استفاده شود .همچنین تالش می کنیم فرآیند دادرسی را ساده تر
کنیم .وی افزود :در مقام اجرا هم برای خود محکوم و خانواده اش
شرایطی فراهم شود تا امکان بازگشت او به جامعه وجود داشته باشد.
پرسش بعدی خبرنگاران درباره گالیه معاون سازمان محیط
زیست از طوالنی شدن رسیدگی به پرونده های زمین خواری و نقش
فساد اداری در این پرونده ها بود که معاون اول قوه قضاییه در پاسخ
اظهار داشت :فساد اداری به دو صورت وجود دارد .یکی صرف تخلف
اداری است که ما در این موارد وارد نمی شویم دوم هم جرم رخ
می دهند که دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود .اگر
دستگاه های نظارتی نیز در این باره گزارشی دهند قوه قضاییه ورود
پیدا می کند.
وی ادامه داد :درخصوص زمین خواری نیز گاهی زمین خواری
اختالف میان دو دستگاه دولتی یا دستگاه دولتی با شهرداری که
رسیدگی به این پرونده ها طوالنی خواهد بود .گاهی نیز زمین تصرف
شده و در آن ساخت و ساز یا کشت و کار صورت می گیرد .وقتی
حکم تخریب صادر می شود مسئوالن استانی می گویند باید شورای
تامین استان تشکیل شود و این کار تبعات دارد .هفته گذشته خانم
ابتکار با من تماس گرفت و گفت تعدادی از احکام قلع و قمع صادر
شده اما در مجموعه ما اجرا نشده است که قول دادم این موضوع را
پیگیری کرده و دادستان تهران نیز در حال پیگیری مواردی است که
در تهران وجود دارد.
رسیدگی به پرونده بیمه توسعه در
شعبه  15دادسرای تهران
خبرنگاردیگریدربارهآخرینوضعیتپروندهبیمهتوسعهپرسید
که سخنگوی دستگاه قضا در این باره گفت :پرونده در شعبه 15
دادسرای تهران در حال رسیدگی است و عالوه بر آن بحثی نیز در
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده که امیدواریم در همین
ستاد به آن رسیدگی شود.
رفع تحریم بابک زنجانی و نقش آن در پرداخت بدهی های این
متهم پرسش بعدی خبرنگاران بود که معاون اول قوه قضاییه در این
باره گفت :من نیز این موضوع را در رسانه ها خواندم .این متهم ابتدا
مدعی بود پول هایی در دو بانک در مالزی و تاجیکستان دارد که
این ادعا بررسی و مشخص شد صحت ندارد .مبلغ ناچیزی در این
بانک ها وجود داشت .سهام شرکت هایی نیز در کشورهای همسایه

دولت محدودیتی برای تامین مالی جلوگیری از عناوین
مجرمانه در شبکه های اجتماعی ندارد
وی در مورد اینکه آیا همچنان قوه قضائیه با فیلتر شبکه های
اجتماعی مانند وایبر و واتس آپ مخالف است؟گفت :همه ما خواهان
استفاده از فناوری های جدید هستیم؛ چراکه در این شبکه های
اجتماعی هم مسائل خوب است و هم مسائل مجرمانه که وظیفه قوه
قضائیه پیشگیری از جرم است حاال اگر جرم واقع شود ،توقع شما از
قوه قضائیه چیست؟ خواسته قوه قضائیه این است که مردم بتوانند از
شبکه های اجتماعی استفاده کنند و هم از فساد جلوگیری شود که
در این خصوص جلسه ای هم با برخی وزرا در قوه قضائیه داشتیم و
گفته شد که هیچ محدودیتی برای قرارداد و تامین مالی در جلوگیری
از عناوین مجرمانه در این شبکه ها نداریم.
به گزارش مهر ،معاون اول قوه قضائیه در مورد وضعیت نابسامان
 400زندانی ایرانی در ترکمنستان هم توضیح داد :متولی آن وزارت
امور خارجه است که باید موضوع را دنبال کند .در مورد پرونده غنچه
قوامین هم که گفته شده اعتصاب غذا کرده است ،طبق آخرین آمار
و اخبار هیچ اطالعاتی مبنی بر اعتصاب غذا در زندان های کشور
نداشته ایم و پرونده این فرد در حال رسیدگی است.

و همچنین اموال منقولی دارد که این موارد شناسایی شده و در این
زمینه اقداماتی صورت گرفته که وکالی وی نیز در جریان هستند.
رفع تحریم تاثیر چندانی در این قضیه ندارد.
پرسش خبرنگار دیگری در خصوص گالیه نمایندگان از سطح
پایین همکاری قوه قضاییه با مجلس بود که محسنی اژه ای در این
باره اظهار داشت :قوه قضاییه و مجلس درخصوص لوایحی که از دولت
به مجلس ارسال می شود همکاری های الزم را دارند و نمایندگان قوه
قضاییه نیز با حضور در مجلس دفاعیات الزم را در این باره انجام می
دهد .درخصوص طرح هایی که خود مجلس نیز می دهد ما حضور
فعالی داریم .بازرسی کل کشور هم با کمیسیون اصل  90و دیگر
کمیسیون ها همکاری دارد.
خبرنگاری پرسید آزادی یکی دیگر از خبرنگاران بازداشتی
واشنگتن پست صحت دارد که معاون اول قوه قضاییه در این باره
اظهار داشت :در این خصوص دو نفر تاکنون آزاد شدند و دو نفر دیگر
در بازداشت هستند.
اختالف در مورد قیمت باشگاه راه آهن
خبرنگاری درباره تعیین تکلیف باشگاه راه آهن پرسید که
سخنگوی قوه قضاییه در این باره خاطرنشان کرد :هنوز این پرونده
تعیین تکلیف نشده و اختالف بر سر قیمت است.
خبرنگار دیگری درخصوص انتشار اسامی افرادی که بورسیه
دریافت کرده اند در فضای مجازی پرسید که محسنی اژه ای در
این باره گفت :اگر در این خصوص شکایت خصوصی صورت گیرد
دستگاه قضایی به آن رسیدگی می کند.
خبرنگار دیگری گفت :شنیده شده در پرونده بابک زنجانی از چهار
وزیر دولت قبل نام برده شده است آیا از این افراد تحقیق شده است
که سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت :در این پرونده از سه وزیر و
رئیس بانک مرکزی تحقیقاتی صورت گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه در مورد ادعای نمایندگان درباره پرونده
رانت هفت هزار میلیاردی در دولت قبل اظهار داشت :باید این گزارش
به قوه قضاییه ارسال شود تا درباره آن اظهار نظر کرد .خبرنگار ديگري
درباره مصاحبه جمشيد بسم اهلل با يكي از رسانه ها پرسيد كه وي در
پاسخ گفت :به اتهامات اين فرد رسيدگي شده است.
ارسال لوایح پرونده (م .ر) به دیوان عالی
خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده (م.ر) پرسید که محسنی

اژه ای اظهار داشت :متهم و برخی افراد دیگر که در این پرونده هستند
لوایح خود را داده اند که برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال
می شود.
محسنیاژهای در مورد موضوع تخریب باغها و قطع درختان
در تهران گفت :این موضوع شاید سه علت داشته باشد برخی
مجوز ندارند و اقدام به تخریب باغ یا درخت می کنند که قوه
قضائیه وارد می شود ،اما گروهی دیگر مجوز دارند ،اما برخی از
اقدامات آنها غیرقانونی است و گروه سوم مواردی است که موجب
اختالف نظر میان دو دستگاه است که تا وقتی اختالف رسیدگی
نشده نمی توان اقدام به تخریب یا قلع و قمع کرد ،اما اگر اثبات
شود تا رفع اختالف ممکن است ضرری وارد شود دستور توقف
صادر خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه در مود پرونده سه هزار میلیاردی هم افزود:
بخشی از پرونده در حال اجرا است و برخی از متهمان در حال رد مال
هستند ،گروه دیگری هم محاکمه شده و یا در حال اعاده دادرسی
می باشند .محسنی اژه ای در مورد پرونده سعید مرتضوی اضافه کرد:
اینکه وی گفته است من متهم نیستم ،امری عادی است چون هیچ
متهمی نمی گوید من گناهکارم .بخشی از پرونده وی در دیوان عالی
کشور و بخشی دیگر هنوز حکمش صادر نشده است.

توضیح درباره خروج اسناد تاریخی از کشور
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده خروج اسناد تاریخی از
کشور هم افزود :افرادی در این پرونده با پیگیری وزارت اطالعات
دستگیر شده اند که دو نفر بازداشت و تعدادی دیگر هم شناسایی
شدهاند و این نشان می دهد که بی بی سی و وابستگان آن تالش می
کنند تا از طریق جاسوسی به اسناد طبقه بندی شده ما دست پیدا
کنند و حتما این موضوع از طریق مجامع بین المللی هم قابل پیگیر
است .خبرنگاری در مورد اینکه باید چه کار کرد که شهرام جزایری
دیگری در جامعه پدیدار نشود ،خاطرنشان کرد :این وظیفه رسانه ها
است تا مردم را آگاه کنند و بحث پیشگیری از وقوع جرم هم یک
موضوع حکومتی است و تمام دستگاهها باید وارد شوند.
محسنی اژه ای در مورد اینکه شورای فناوری اطالعات قوه قضائیه
اعالم کرده که تعاملی الکترونیکی در فضای مجازی ایجاد خواهیم
کرد و آیا این موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی نیست،
گفت :شاید در جاهایی این تعارض پیدا شود ،اما تصمیم شورای عالی
مجازی بر تمامی تصمیمات حاکم است .وی در ادامه این نشست به
برخی موانع و محدودیتها در شهر تهران اعتراض کرد و گفت :شاهد
ساخت و ساز ساختمان های بزرگ در سطح شهر هستیم که مالکان
اقدام به محدود کردن پیاده راه و ریختن زباله ساختمانی می کنند
و شاید این ساخت و ساز یکسال طول بکشد که از شهرداری می
خواهیم بررسی کنیم چراکه اگر فردا مشکلی رخ دهد برای شهرداری
و صاحب ملک گرفتاری دارد ،اما موانعی که خود شهرداری بر اساس
قانون ایجاد می کند ،مانعی ندارد.

پرونده سقوط هواپیمای آنتونف در دادسرای تهران
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده آنتونف هم ادامه داد:
پرونده سقوط هواپیما از سوی سازمان بازرسی هنوز نهایی نشده و
دادسرای تهران هم در حال بررسی پرونده است .خبرنگاری در مورد
اینکه در مجلس هشتم شکایت های متعددی از احمدی نژاد به دلیل
برداشت غیرقانونی از بانک ها عدم اجرای برنامه چهارم توسعه و یا
موضوع سهام عدالت شده است ،اما چرا این پرونده ها در قوه قضائیه
همچنان معطل است؟ ،تصریح کرد :اگر پرونده ای آمده باشد و ما
اقدام نکرده باشیم ،حق با شما است ،اما پرونده هایی است که طرف
را احضار کردیم و حتی از مجلس هم استعالم شده است و از آن
فرد در مورد اسناد توضیح خواسته ایم .وقتی یک پرونده تحقیق و
تفحص یکسال طول می کشد قطعا رسیدگی قضایی آن هم طوالنی
می شود ،اما باید گفت که برخی از این پرونده ها اصال قضایی نیست
و دیوان محاسبات پیگیری می کند با این حال در این گونه پرونده
ها احکام و کیفرخواست هایی هم صادر شده است که حتی ممکن
است از خود نماینده هم شکایت شود.

تکذیب برداشت پول یا قلع و قمع اموال بابک زنجانی
سخنگوی دستگاه قضا در مورد اینکه گفته شده پول های بابک
زنجانی از حسابش خارج شده است ،اظهار کرد :در این پرونده ابتدا
وزارت نفت شکایت نکرد و تنها درخواست ممنوع الخروجی این متهم
را داشت ،اما خبری به قوه قضائیه رسید که احتمال دارد فرد از کشور
خارج شود برای همین وی را بازداشت کردیم.
وی ادامه داد :در این گونه پرونده ها اموالی در داخل و خارج از
کشور موجود است و واقعا هم دولت و وزارت خارجه و وزارت نفت
همکاری کردند و کارهای خوبی انجام شده است که تالش خواهیم
کرد اموال را برگردانده و نتیجه نهایی را حفظ کنیم ،اما برداشت پول
یا قلع و قمع اموال صحیح نیست.
یکی از خبرنگاران در پایان جلسه از مشاهده معتادان در سطح
شهر که اقدام به استعمال مواد مخدر می کنند ،خبر داد که سخنگوی
قوه قضائیه تصریح کرد :اینطور که شمامی گویید نیست مثال معتاد
با بافور در سطح شهر حرکت کند! البته معتادان متجاهر باید طبق
قانون بازداشت شوند که این وظیفه پلیس است.

پياماستاندارقم
بهمناسبتهفتهنيرويانتظامي

مقاممعظمرهبري:نیروهایانتظامیامینمردمند.
هفته نيروي انتظامي يادآور ايثار ،رشادت و جانفشاني غيور مردان نيروي انتظامي در
تامين نظم و امنيت و صيانت و پاسداري از ارزش هاي اصيل انقالب اسالمي است .دالور
مرداني که برای برقراري و حفظ آرامش و امنيت كشور و دفاع از نواميس و حريم اخالقي
و اجتماعي جامعه ،جان عزيزشان را در طبق اخالص نهاده و با نثار خون پاك و مطهر
خویش ،نام و یاد و خلوص و مردانگی اشان را براي هميشه تاريخ جاودانه ساختند.
برخورداری از امنیت در زندگی اجتماعی ،از آرمان های دیرین بشری است و نيروي
انتظامي در نظام مقدس جمهوري اسالمي ،برآمده از دل چنين نياز ضروري و تامين كننده
بخش عمده اي از امنيت كشور است .اين رسالت خطير موجب شده تا نام نيروي انتظامي
با مفهوم مهم امنيت عجين گشته و هر جا سخن از امنيت و اقتدار باشد ،نام اين نيروي
پرافتخار ،همچون نگيني تابناك و به عنوان سروش امنيت و آسايش خاطر بدرخشد .اين
سازمان ارزشي ،انقالبي ،از بدو شكل گيري ،همواره در كنار و همراه مردم و در خدمت
اهداف متعالي نظام بوده و آحاد مردم نيز به وجود چنين نیروي مقتدر و با صالبتي افتخار
می کنند .بدون شك فراهم ساختن آرامش وامنیت در جامعه به عنوان بستر و زمینه ساز
رشد وبالندگی ايران اسالمي در همه عرصه ها به ويژه در عرصه خودکفایی اقتصادی و
افزايش ضريب اعتماد عمومي ،سالمت و نشاط و پويايي جامعه  ،ثمره مجاهدت و تالش
شبانه روزي نيرو هاي خدوم و پرتالش انتظامي است .
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران امروز با استعانت از خداوند متعال و بهره مندي
از رهنمودهاي معمار كبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني(ره) و تحت فرماندهی
معظم كل قوا حضرت آیتاهلل العظمي خامنهای(مدظله العالي) و با پشتیبانی وحمایت
بي دريغ ملت بیدار وهمیشه درصحنه و تعامل سازنده وهمکاری صمیمانه با ديگر قواي
مسلح كشور ،به عنوان مظهر اقتدار و رأفت و رحمت نظام و دژ مستحكم امنيتي كشور در
برابر مجرمان و قانون شكنان عرض اندام مي نمايد .در اين ميان ،رسالت دلير مردان نيروي
انتظامي در استان مقدس قم به عنوان ام القراي جهان تشيع و كانون اصلي انقالب اسالمي
و قرار گاه فرهنگي نظام بسيار خطير و چشمگير تر بوده و تالش هاي جهادي اين نيرو در
كنار خدمات خالصانه ساير نهادها و دستگاه هاي امنيتي و انتظامي ،براي استقرار و حفظ
نظم و امنيت و تامين رفاه و آسايش زوار و مجاورين حرم كريمه اهل بيت سالم اهلل عليها و
مسجد مقدس جمكران و فراهم ساختن زمينه هاي پيشرفت و توسعه روزافزون اين خطه،
خدمتي بزرگ و جهادي بس مقدس و ارزشمند بوده و شايسته تقدير مي باشد .عزيزاني
كه با اقتدار و صالبت و اخالص برخاسته از تعهد و بصيرت و غيرت ديني و ملي مثالزدني
خود قاطعانه و با قدرت در برابر هر نوع ناامني و ايجاد شرارت و بي نظمي و اخالل در نظم
و امنيت عمومي استان مقابله كرده و راه را براي عظمت و بالندگي و نيل قم به جايگاه
شايسته آن به عنوان شهري پاك و عاري از هر گونه فساد و ناپاكي و الگوي مدنيت شيعي
و اسالمي فراهم مي نمايند.
ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي جان بركف عرصه نظم و امنيت ،فرا رسيدن
هفته نيروي انتظامي با شعار"پلیس ،تالش جهادی ،کارآمدی و اقتدار" را به تمامي
فرماندهان و كاركنان غيور نيروي انتظامي به ويژه سردار مجتبايي فرماندهي محترم
انتظامي استان قم و همكاران ارجمند ايشان ،تبريك عرض نموده ،توفيقات روز افزون
همه عزيزان را در راه انجام وظايف و رسالت هاي محوله ،از درگاه ايزد منان مسالت دارم.
محمد صادق صالحي منش  /استاندار قم

نامحرمانه

احمدخاتمی:منمظلومیتدولترامیبینم
گفته می شود :آيت اهلل سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفته است :من
این مظلومیت را میبینم کسانی دیگر حرف نامربوط میزنند ولی پای دولت ثبت میشود.
وی تخریب دولت را کاری نادرست خوانده و تاکید کرده است :به بهانه تخریب نخست
وزیر انگلیس حق نداریم رئیس جمهور را بکوبیم .دیدار رئیس جمهور با نخست وزیر
انگلیس به درخواست دیوید کامرون بوده و در آن دیدار حرفهای محکمی زده شده .ما
حق نداریم به بهانه اینکه نخست وزیر انگلیس حرف نامربوط زده ،رئیس جمهور کشورمان
را بکوبیم .این درست نیست.خاتمی با بیان اینکه ما میخواهیم دولت محترم با خاطری
آرام که مردم همراهی می کنند خدمت و کشور را آباد کند اظهار کرده است :آبادی کشور
به سبد نظام اسالمی ریخته میشود و ما عملکرد بسیاری از دولتمردان گرامی را عملکرد
خدمتگزارانه میدانیم .وی با بیان اینکه یکی از منتقدان دولت اول و دوم احمدینژاد بوده
است تصریح کرده است :بنده در برنامه شناسنامه هم گفتهام که در انتخابات به احمدینژاد
رای دادهام اما با مشاهده کمترین انحرافی ،موضع گرفتم .در دولت اول احمدینژاد بود که
دوستی با مردم اسرائیل مطرح شد نه دولت دوم ،ولی بعضیها میگویند بنده در دولت
دوم احمدینژاد منتقد شدم.
انتقاد نماینده ولی فقیه در بسیج از معراجیها
گفته می شود :حجت االسالم والمسلمین محمدرضا تویسرکانی نماینده ولی
فقیه در سازمان بسیج ،با اشاره به فیلم و سریالهایی که در حوزه دفاع مقدس
ساخته شده به انتقاد از سریال معراجی ها ساخته مسعود دهنمکی پرداخته و
تصریح کرده است :االن شما به عنوان مثال همین سریال معراجی ها که این
شبها از تلویزیون پخش می شود را ببینید؛ به نظرم سریال کممحتوایی است.
یعنی به قدری ما در این حوزه خوب عمل نکرده ایم که همین سریال هم گرفته
است؛ در حالی که سئوال من این است واقعا این سریال چه پیامی دارد؟! غیراز
اینکه گاهی اوقات به خاطر کمبود محتوا و پر کردن وقت مردم ،با دست خودمان،
خودمان را مسخره می کنیم؟! به گزارش سایت بسیج ،وی ادامه داده است :من
نمی دانم کسانی که این سریال ها را می سازند ،با خودشان چه فکری می کنند و
به دنبال چه هدفی هستند؟ واقعا متعجبم؛ یعنی هدف از تولید سریال معراجی ها
آشنا کردن مردم با چیست؟ با لودگی ؟ بی دینی دانشگاه؟ عدم همراهی مسئوالن
آموزشی کشور با فرهنگ شهدا؟ و یا بی بندو باری دختر و پسرها در دانشگاه ها؟
چه چیزی را قصد دارد به مردم انتقال دهد؟
تشکراحمدینژادازسیدحسنخمینی
گفته می شود :محمود احمدینژاد ،در نامهای به حجتاالسالم والمسلمین سید
حسن خمینی ،یادگار امام(س) ،از اختصاص فضای مناسب در موزه آستان حضرت امام
خمینی(س) برای استقرار هدایای گروههای مردمی ،دولتها و شخصیتهای داخلی و
بینالمللی که در دوره ریاست جمهوری دریافت داشته ،قدردانی کرد ه و خواستار تنظیم
چیدمان و برنامهریزی به منظور انتقال این هدایا شد.
انگلیس تحریم بابک زنجانی را لغو کرد
گفته می شود :وزارت خزانهداری انگلستان با بروزرسانی تحریمهای مالی علیه
کشورمان اعالم کرده است  :داراییهای برخی افراد و سازمانها از جمله بابک زنجانی،
دانشگاه شریف ،شرکت ملی نفتکش ایران و بیمه معلم رفع توقیف شدهاند .در بیانیه وزارت
خزانهداری اعالم شده است که داراییهای این افراد و سازمانها بر اساس حکم دادگاه کل
اتحادیه اروپا رفع توقیف شدهاند و از آنجایی که دو ماه از صدور این حکم گذشته و اعتراضی
به آن صورت نگرفته است ،بنابراین تصمیم دادگاه وارد فاز اجرایی میشود.
مصرف ساالنه 200میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران
گفتهمیشود:حسن تامینیلیچائینایبرئیسکمیسیونبهداشتودرمانمجلس
نهم ،در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت ضمن ارائه آماری درخصوص افزایش مصرف
مشروبات الکلی در برخی نقاط کشور ،گفته است :بر اساس اعالم مدیر کل سالمت روان
وزارت بهداشت متاسفانه در بسیاری از مناطق مصرف الکل افزایش داشته به گونه ای که
بیش از  200میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف
میشود .وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون پلیس امنیت نتوانسته از تولید مشروبات الکلی
جلوگیری کند  ،درباره راهکارهای در نظر گرفته شده برای بهبود این وضعیت ،یادآور شده
است :؛ ما اکنون درصدد هستیم تا از تولیدکنندگان الکل که درنظر دارند در تولیدات خود
از ماده تلخ کننده استفاده کنند به شکلی حمایت کنیم.
آگهیافراز
موضوع :نظر به اینکه آقای سیف اله حسنی پناه از مالکین مشاعی پالک 10923/5
اصلی بخش  1ثبت قم تقاضای افراز سهم خود و صدور سند مالکیت افرازی را نموده است
لذا جهت انجام عملیات افراز نماینده و نقشه بردار این اداره روز شنبه مورخ  93/8/3از
ساعت  9الی  12در محل وقوع ملک میشوند لذا از شما دعوت میشود در موعد مذکور در
محل وقوع ملک ح ضور بهمرسانید تا از شما حقی ضایع نگردد .ضمنا عدم حضور شما مانع
از ادامه عملیات نخواهد شد .نام و نام خانوادگی خوانده افراز :کلیه مالکین مشاعی به شرح
پرونده ثبتی .آدرس :مجهول المکان.
جعفر کاظمی – رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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سه شنبه  -پانزدهم مهرماه - 1393سال هفدهم  -شماره3553

اذان صبح 4/43 :طلوع آفتاب 6/05 :اذان ظهر 11/54 :اذان مغرب18/01 :

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم:

تفکیکامالکروستاییبدونهماهنگیبنیادمسکنغیرقانونیاست

ایمان :مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم گفت :تفکیک اراضی
روستاییبدونهماهنگیبنیادمسکنانقالباسالمیغیرقانونیاست.
به گزارش خبرنگار ما ،مهندس غالمرضا صالحی روز گذشته در آستانه  15مهرماه «روز
روستا» در جمع خبرنگاران با اشاره به علت نامگذاری این روز اظهار داشت :با هدف ارج نهادن
به روستائیان و فرهنگ روستایی ،به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با تصویب
شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقالب فرهنگی این روز در تقویم درج شده است.
وی افزود :روستاهای کشور از پتانسیل باالیی برخوردار هستند ولی متاسفانه در چند سال
گذشته آن طور که باید و شاید به روستاها توجه نشده و همین امر موجب مهاجرت بیرویه
روستائیان به شهرها شده است.
وی ادامه داد :دولتها در سالهای اخیر با توجه بیشتر به روستاها سعی نمودهاند که
مهاجرت را معکوس نمایند و زمینه بازگشت روستائیان را به روستاهای خود فراهم کنند.
صالحی تصریح کرد :بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  90استان قم دارای 188
روستای دارای سکنه و کد آبادی است که از این تعداد  47روستا باالی  100خانوار33 ،
روستا باالی  50خانوار 51 ،روستا باالی  20خانو ار و  57روستا زیر  20خانوار جمعیت دارد.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم تعداد خانوارهای روستایی را  16هزار
خانوار عنوان کرد و افزود :با توجه به جمعیت استان قم حدود  5/6درصد جمعیت استان
قم در روستاها ساکن هستند .وی در ادامه به برخی اقدامات بنیاد مسکن در روستاها اشاره
کرد و گفت :تهیه و اجرای طرح هادی روستایی ،بهبود شرایط زیست محیطی ،تامین عادالنه
امکانات ،تدوین سند توسعه روستاها و  ...از جمله فعالیتهای بنیاد مسکن در روستاها به شمار
میرود .صالحی با اشاره به اینکه طرحهای هادی سند توسعه روستاها هستند و این طرح باید
برای همه مالک عمل باشد؛ تصریح کرد :کل روستاهای باالی  50خانوار استان قم برای یک
بار طرح هادی در آنها اجرا شده و امسال نیز طرح هادی در  23روستا با اعتباری بالغ بر 3/5
میلیارد تومان اجرا خواهد شد و همچنین تهیه طرح هادی برای دو روستا و بازنگری طرح
هادی در  3روستا نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه از ابتدای فعالیت بنیاد مسکن تا پایان سال  90برای  47روستای
باالی  100خانوار استان طرح هادی تهیه و اجرا شده است ،ادامه داد :در  33روستای باالی
 50خانوار و در  36روستا باالی  20خانوار طرح هادی اجرا شده است.
صالحی با بیان اینکه دولت برای اجرای طرح هادی در روستاهای زیر  20خانوار هیچ
برنامهای ندارد ،گفت :بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم از محل درآمدهای محلی و
خودیاری تا کنون برای  10روستای زیر  20خانوار هم طرح هادی را اجرا کرده است.
وی بیان داشت :در مجموع تا کنون برای  148روستا با هزینه ای بالغ بر  15میلیارد تومان
طرح هادی اجرا شده است.
واگذاری 3900قطعه زمین به متقاضیان در روستاهای قم
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه
تامین زمین برای جوانان روستایی متقاضی مسکن بر عهده بنیاد مسکن میباشد ،گفت :در
 60روستای استان قم 680هکتار زمین تملک شده که بعد از تفکیک ،با هماهنگی مسئوالن
محلی  3هزار و  900قطعه زمین به واجدین شرایط واگذار شده است.
صالحی ادامه داد :برای جلوگیری از واسطهگری در زمینهای روستایی ،بنیاد مسکن کار
ساخت مسکن روستایی را تا مرحله سفتکاری در دستور کار قرار داده تا از احداث بنا در
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زمینهای واگذار شده اطمینان حاصل شود .
وی تصریح کرد :با این کار عالوه بر اینکه از واسطهگری جلوگیری میشود ،مقاومسازی
مسکن روستایی که یکی از اهداف بنیاد مسکن نیز میباشد محقق خواهد شد.
صدور 10هزار جلد سند روستایی
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :یکی از اقدامات دیگر بنیاد مسکن انقالب
اسالمی در روستا ،سنددار کردن امالک روستایی با هدفمندی ساماندهی نظام مالکیت اراضی
روستایی ،افزایش قیمت امالک و بهرهمندی روستائیان از تسهیالت بانکی با استفاده از اسناد
مالکیتیمیباشد.
وی افزود :بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری اداره ثبت اسناد و امالک استان قم تا
کنون  14هزار جلد سند صادر نموده که از این تعداد  10هزار جلد سند مربوط به امالک
روستایی بوده است و امسال نیز صدور  350جلد سند روستایی در دستور کار قرار دارد ولی

با توجه به ظرفیتهای موجود و همکاری خوب اداره کل ثبت اسناد و امالک این تعداد قطعا
افزایش خواهد یافت.
طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
اشاره کرد و گفت :از سال  84تا کنون  6هزار و  200واحد مسکونی در روستاهای قم نوسازی
شده است.
وی اضافه کرد :این در حالیست که در این مدت  7هزار و  500پرونده تشکیل و به بانک
معرفی شدهاند ولی هنوز مراحل نوسازی و بهسازی آن به پایان نرسیده است.
وی بیان داشت :این طرح یکی از طرحهای خوب و موثر در کاهش تلفات جانی و مالی و
بهبود وضعیت مسکن روستایی میباشد که در حال حاضر نیز در حال انجام است.
صالحی ادامه داد :نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در دولت یازدهم نیز ادامه دارد و

سقف وام در نظر گرفته شده از  12/5میلیون تومان به  15میلیون تومان با کارمزد  5درصد و
اقساط ده ساله افزایش یافته است.
مدیر کل بنیاد مسکن قم گفت :دارا بودن پروانه ساختمانی مالک اصلی برای دریافت
این تسهیالت میباشد و این تسهیالت همگام با فرآیند ساخت و به صورت مرحلهای بعد از
تائید ناظر پرداخت میشود و این وام از جمله وامهایی است که صد در صد در محل خود
هزینهمیشود.
وی بیان داشت :درخواست ما برای امسال  1500واحد برای نوسازی است که اگر این روند
ادامه پیدا کند تا  5سال آینده بافت فرسودهای در روستاهای قم وجود نخواهد داشت و همه
نوسازی و بهسازی میشوند.
صالحی تاکید کرد :امسال وام ساخت حمام روستایی با هدف ارتقاء سطح بهداشت روستاها
و وام تعمیر واحدهای مسکونی روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از مصوبات پر خیر و برکت
مقام معظم رهبری به استان قم ساخت مسکن برای نیازمندان بود ،گفت :از محل اعتبارات
این طرح حدود  600واحد مسکونی در روستاهای استان برای افراد نیازمند احداث شد که هر
واحد  6میلیون تسهیالت قرض الحسنه دارد.
وی ادامه داد :متاسفانه هنوز بخش زیادی از این افراد نسبت به بازپرداخت اقساط خود
اقدام نکردهاند که این موضوع باعث خواهد شد ما نتوانیم این طرح را در روستاهای دیگر
اجرانمائیم.
صالحی در ادامه سخنان خود گفت :احداث پارکها و فضای سبز را در ورودی روستاهای
خوش آب و هوا در دستور کار داریم تا افرادی که برای تفریحات به این مناطق سفر میکنند،
نارضایتی در بین روستائیان ایجاد نکنند.
وی بیان داشت 4 :روستای هدف گردشگری در استان قم داریم که یکی از این روستاها
«وشنوه» است که  200میلیون تومان اعتبار برای اجرای معابر آن هزینه شده است و طرح
هادی روستای فردو هم در سال جاری در دست اجراست و روستاهای قاهان و دستجرد نیز از
محل اعتبارات سال  92طرح هادی آن تهیه شده و در مرحله تصویب نهایی است.
بنیاد مسکن متولی تفکیک و الحاق امالک در روستاها است
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید
بر اینکه بنیاد مسکن متولی تفکیک و الحاق امالک در روستاها است ،اظهار داشت :متاسفانه
برخی صاحبان باغات و اراضی زراعی در محدوده روستاها بدون هماهنگی با بنیاد مسکن و با
تائید شوراهای روستا اقدام به تفکیک غیر قانونی اراضی خود نمودهاند.
صالحی گفت :این تفکیک از جنبههای مختلف مشکالتی را به وجود خواهد آورد که از آن
جمله میتوان به باریک بودن شوارع و معابر و همچنین در نظر نگرفتن سرانهها اشاره کرد.
وی اضافه کرد :از صاحبان امالک زارعی میخواهیم که هر گونه تفکیک را با هماهنگی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی انجام دهند ،چرا که متولی تغییر کاربری و الحاق این زمینها
به محدوده طرح هادی فقط بنیاد مسکن است و در غیر این صورت بنیاد مسکن هیچ گونه
مسئولیتی را در قبال تفکیک غیر قانونی این اراضی قبول نخواهد کرد.
وی ادامه داد :بیش از  70درصد از درآمد حاصل از تفکیک اراضی در روستاها در همان
روستا و به ویژه در همان منطقه تفکیک شده برای ایجاد زیرساختهای الزم از جمله شوارع
و معابر هزینه خواهد شد.

