رییسدفتررییسجمهوری:

باپیامکهایتهدیدآمیزمیخواهند
مانع تصویب بودجه شوند

 شماره 4951ت و دوم 
دوشنبه -نهم دی ماه  -1398سال بیس 

روزنامهصبحایران

دوشنبه  9دی 3 1398جمادی االولي  30 1441دسامبر  2019شماره  4951سال بیستودوم  2000تومان

وزیر راه و شهرسازی:

رییس دفتر رییس جمهوری با انتقاد از تالشهای و فعالیتهای اتاق
فکر و تبلیغات گسترده رسانه ای آن علیه لوایح مرتبط با FATFگفت:
در شرایطی که با تحریمهای سخت و فشار حداکثری دشمنان مواجه
هستیم ،با پیامکهای تهدیدآمیز به اعضای کمیسیون تلفیق مجلس
میخواهند تا مانع از تصویب کلیات بودجه در این کمیسیون شوند.
محمود واعظی روز یکشنبه در جلسه سرمایهگذاری و توسعه استان
ایالم تالش برای تخریب دولت به عنوان بخش بزرگی از نظام را موجب
صدمه و آسیب به کلیت نظام برشمرد و تاکید کرد :امروز بیش از هر زمان

2

امتیاز مسکن ملی قابل
خرید و فروش نیست

رییسسازمانبرنامهوبودجه:

اولویت دولت کاهش هزینههای
مردم است
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معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت :اولویت
دولت کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم است ،در این راستا به هیچ وجه
اعتباراتچهارحوزهازپرداختیهایدولتدرسالآیندهکاهشنمییابد.
محمدباقر نوبخت شنبه شب در نشست شورای برنامهریزی خراسان
رضوی افزود :ایران در دومین سال تحریم جدی و بزرگ قرار گرفته و هنوز
برخی باور ندارند که در چه شرایط سختی ،کشور را اداره میکنیم .وی
اظهار داشت :این تحریمهای یکجانبه اقتصاد نفتی ایران را هدف قرار
داده است و جدا از تحریم ایران در صادرات نفت ،هر نوع مبادله ارزی از
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غالمرضاتاجگردون:

وقت آن رسیده
دوپارلمانی شویم

مرحله دوم ثبت نام مسکن ملی از نیمه بهمن ماه

وزیرراهوشهرسازیگفت:امتیازمسکنملیفروختنینیستودرصورتفروشکدرهگیری،کدملیفردمتخلفازسیستم
حذف میشود .محمد اسالمی روز یکشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از  ٢٤٣دستگاه ناوگان جدید حمل و نقل ریلی در
جمع خبرنگاران درباره خرید و فروش کد رهگیری مسکن ملیف اظهار داشت :این کار خالف قوانین و تخلف محسوب می شود.

نباید از حسن اعتماد مردم سوء استفاده کنیم
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بایداعتمادعمومیجامعهرابرگردانیم

حسینزاده،عضوهیاترئیسهفراکسیونامیدمجلس:

تنهاراهموفقیتجریاناتسیاسی
گفتوگو با مردم است
علیرضارحیمیعضوهیاترئیسهمجلس:
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برخی نمایندگان به دنبال
زمینگیر کردن دولت هستند

عضوهیاترئیسهمجلسمیگوید:شعار«نجاتاقتصاد
ایران» که از سوی مخالفان دولت و رقبای اصالحطلبان
مطرح میشود ،بیشتر شبیه یک بلوف سیاسی است
و البته مردم هم گوششان از این شعارها پر شده است
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و فریب نمیخورند .فشارها برای ردکلیات الیحه بودجه
 ۹۹دولت روحانی به جایی نرسید و کلیات در کمیسیون
تلفیقبهتصویبرسید،اماحواشیآنهمچنانادامهدارد.
آنچنان که برخی نمایندگان مجلس خبر از ارسال پیامک

استاندار قم خبر داد:دهه فجر

آغازعملياتاجرايیفازنخستكمربندیجديدقم

تامین ۸۰دستگاه واگن برای متروی قم

استاندار قم از آغاز عملیات اجرایی فاز نخست كمربندی جدید قم در دهه فجر خبر داد
و گفت :امیدواریم با جدیت سرمایه گذار این پروژه و تعامل مسئوالن شاهد بهره برداری
هرچه سریعتر از این پروژه باشیم .دكتر بهرام سرمست در نشست با گروه سرمایه گذار
پروژه كمربندی قم طی سخنانی با اشاره به اقدامات كارشناسی صورت گرفته در راستای
اجرایی شدن این طرح اظهار كرد :این پروژه ضمن كاهش معضل ترافیك شهر قم ،مزایای
زیادی برای استان دارد.
وی با اشاره به عدم كارایی كمربندی فعلی شهر قم ،كلنگ زنی طرح كمربندی جدید
قم در دهه فجر را خواستار شد و افزود :امیدواریم با تعامل و پیگیری مسئوالن و جدیت
بخشخصوصیشاهدبهرهبرداریازفازنخستكمربندیجدیدقمبهطول 30كیلومتر
باشیم.

هیئت وزیران با اصالح مصوبه قبلی خود با واردات  ۸۰دستگاه واگن برای متروی قم
موافقت کرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت ،هیئت وزیران در جلسه
 ۴دی  ۱۳۹۸با لغو بند ( )۴تصویبنامه شماره  ۵۵۷۶۶ /۱۲۴۴۱۳مورخ  ۲۱آذر ۱۳۹۷
موافقت نمودند .بر اساس مصوبه قبلی هیئت وزیران ،باید  ۵۱درصد از قطعات حداقل
 ۲۵درصد واگن های مترو قم تولید داخل باشد اما به دالیلی چون افزایش هزینه های
تولید و عدم مهیا بودن زیرساختهای داخلی و همچنین تقاوت اساسی مشخصات خط
و سیستم تغذیه قطار شهری قم با سایر شهرها امکان تولید داخلی این  ۸۰واگن فراهم
نشد .گفتنی است :علیرضا قاری قرآن معاون سابق فنی و عمرانی شهرداری قم اوایل
امسال درگفتگویی بااشاره به پیشرفت  34درصدی فازیك قطار شهری قم گفت:درصورت
رفع موانع  ،این طرح درسال  98به بهره برداری خواهد رسید .وی اظهار داشت :برای این
مرحله از خط یك مترو به طول  14كیلومتر  6ایستگاه پیش بینی شده است.
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رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور :

هدف از غائله آبان ماه ،پروژه سوریهسازی ایران بود
2

استخدام  ۵هزار پرستار در کشور
8

تروریسم اقتصادی آمریکا و بی عملی اروپا

پیام شهردار قم به مناسبت سالروز حماسه  ۹دی ماه

سعیدمحمدی*

خانم اورسوال فون در الین ،رئیس جدید کمیسیون اروپایی در گفتوگویی با
روزنامه «الرپوبلیکا» ،در مورد توافق اتمی با ایران و در پاسخ به این سئوال که آیا
«فکر میکنید میشود توافق اتمی با ایران را نجات داد؟» ،پاسخ داده است:
«سختتر و سختتر شدهاست؛ برای نجاتش ایران هم الزم است به آن پایبند
بماند ،چیزی که در یک خطر فزاینده قرار گرفتهاست».
ظاهرا باید به هر مسئول اروپایی جدیدی که از راه می رسد باید توضیحاتی
در مورد پایبندی ایران به برجام و نقض آن یا بی عملی توسط شرکای دیگر ارایه
کرد .برجام توافقی میان ایران و  5( 5+1عضو دائم شورای امنیت و آلمان) بود
که  24تیر  ۱۳۹۴به سرانجام رسید و تمامی اعضای آن ملزم به تعهداتی شدند.
در میان تعهدات ایران ،پذیرش نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی ()IAEA
بر تاسیسات اتمی ایران بود .نمایندگان آژانس پس از هر بازدید ،در گزارشهای
خود اعالم کرده اند که ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است .در مقابل
تعهدات ایران ،شرکای دیگر برجام نیز متعهد شدند تحریمهای شورای امنیت،
اتحادیه اروپا و ایاالت متحده (تحریمهای ثانویه) را لغو نمایند .هرچند ایران از روز
اول مصمم شد که تعهدات خود را تمام و کمال اجرا کند ،ولی طرف مقابل در
اجرا بسیار کند بود.
با به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا ،کندی اجرای تعهدات  5+1بیشتر از قبل
شد و نهایتا با خروج آمریکا از برجام در  ۱۸اردیبهشت  ،۱۳۹۷تعهدات آنها به
دستفراموشیسپردهشد.دونالدترامپانجامتکالیفاینکشوررابیهیچدلیل
منطقی زیر پا نهاد و تحریمها علیه ایران را بطور یکجانبه احیا نمود .حرکت ترامپ
که تحت سیاست فشار حداکثری علیه ایران صورت گرفت ،توافق برجام را به
خطر انداخته و موجب نگرانی جدی جامعه جهانی در مورد عدم تعهد و پایبندی
دولت ایاالت متحده آمریکا نسبت به اجرای سایر تعهدات و معاهدات بین المللی
این کشور شد .تصمیمی که مسیر صلح و امنیت جهانی را با مخاطره جدی و
عمیقمواجهمینماید.
در مواجهه با رفتار آمریکا ،دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن تاکید بر حفظ
برجام ،صبر یکساله استراتژیک را در پیش گرفت و تعهدات خود را اجرا کرد.
ایران امیدوار بود که سایر شرکای برجام طی این یک سال اقداماتی برای نجات
برجام انجام دهند ،ولی در کمال ناباوری چنین حرکتی از سوی آنها به ویژه سه
کشور اروپایی صورت نگرفت .ایران که نمیتوانست به تنهایی بار تمامی تعهدات
برجامی را به دوش بکشد ،تصمیم گرفت در چارچوب برجام و مطابق با بندهای
 26و  36آن گامهایی را برای کاهش تکالیف خود بردارد .آنچه ایران را به این
مسیر کشید ،نقض برجام از جانب آمریکا و بی عملی اروپایی بود و شرکای دیگر
برجام نیز راه دیگری پیش روی ایران نگذاشته بودند .البته ایران در هر گامی که
برای کاهش تکالیف برداشت ،اعالم نمود که در صورت اجرای تعهدات از جانب
شرکای دیگر ،امکان بازگشت به مرحله قبل وجود دارد .البته تاکنون بی عملی
اعضای اروپایی برجام تداوم داشته و امکان اینکه ایران گامهای دیگری را هم
بردارد ،وجود دارد .با چنین روندی هر چند نگرانی خانم اورسوال فون درالین ،قابل
درک و منطقی است ،ولی او باید بداند که کلید بازگشت ایران به تمامی تعهداتش،
در دست اعضای دیگر برجام است .برجام را نه ایران ،بلکه در درجه ی اول ،آمریکا
و سپس سایر اعضای بی عمل آن ،به ویژه سه کشور اروپایی با خطر مواجه کرده
اند و خانم اورسوال فون درالین ،باید چاره برای نجات برجام را در قاره اروپا جستجو
کند.
شرکای اروپایی دقیقا میدانند که ایران صادقانه به کلیه تکالیف خود عمل
نموده و تعهد سایر شرکای برجام تنها روی کاغذ نقش بسته و عملیاتی نشده
است .اروپا حتی با گذشت بیش از یک سال ،نتوانسته است سازوکار مالی موسوم
به اینستکس را عملیاتی کند و بارقه امیدی را در میان مردم ایران بوجود آورد.
بنابراین ،انتظار از ایران برای پایبندی به تمامی تعهداتش پیش از آنکه اروپا گامی
برای نجات برجام بردارد ،غیرمنطقی و غیر عملی است.
درشرایطیکهتروریسماقتصادیآمریکاعلیهایران،بیمارانصعبالعالج،زنان
و کودکان را هدف قرار داده وکلیه مسیرهای مبادالت تجاری و انسانی را مسدود
و یا در معرض تهدید قرار داده ،انتظار این است که اروپا رفتاری متعهدانه از خود
نشان داده و در مسیر نجات برجام حرکت کند .شایسته است که آنها به خاطر
خود هم که شده اجازه ندهند یکجانبه گرایی آمریکا بیش از این سایه شوم خود را
بر توافقات بین المللی از جمله برجام ،بیاندازد و در نتیجه ،جهان را با بحران های
عمیق و غیر ضروری مواجه سازد.
کارشناسمسایلسیاسیوبینالملل

هیئتوزیرانموافقتکرد

شهردار قم در آستانه فرا رسیدن سالروز حماسه نهم دی ماه و آغاز دهه بصیرت
باصدور پیامی این روز را گرامی داشت .به گزارش شهرنیوز؛ متن پیام دکتر سید
مرتضی سقائیاننژاد شهردار قم به مناسبت فرا رسیدن سالروز حماسه  9دی و
آغاز دهه بصیرت به این شرح میباشد:
بسمهتعالی
حماسه 9دی ،تبلور بینش و قدرت تحلیل سیاسی مردم والیتمدار بود
انقالباسالمیایرانعالوهبرمشترکاتشباسایرانقالبها،ویژگیهایخاص
خود را دارد که آن را متمایز میسازد و این ویژگیها از ماهیت انقالب سرچشمه
میگیرد که هم در حدوث و هم در بقاء تأثیرگذار و باعث پویایی و مانایی آن
خواهد شد و در ذات و جوهره خویش ،حرکت و تغییر به سمت و سوی تعالی
وکمال دارد .الفبای مقاومت در ادبیات دینی ما نهادینه است و دشمن بدنبال
کم رنگسازی این مقوله مهم بوده؛ در نتیجه نیاز است با بازنگری دقیق به تاریخ
اسالم و پیامدها به بینش سیاسی اصیل دست یابیم و در این راستا میتوان گفت
که :حماسه نهم دی ،تبلور بینش و قدرت تحلیل سیاسی مردم والیتمدار بوده
و در ادامه مسیر میتوان منشوری ازکدهای بینش سیاسی را از بیانیه گام دوم
انقالباستخراجنمود.

انسجام درونی ،در شکلگیری ،ثبات و دوام هر جریان و حرکتی مؤثر است و
انقالب ما بیش از گذشته نیازمند انسجام و اتحاد بر محور والیت است و همواره
انواع تهدیدات ،توطئهها و فتنهها پیوست شرارت دشمن است؛ در نتیجه
دشمنشناسیازاهمیتخاصیبرخورداربوده؛بگونهایکهقرآنکریمشناخت
اهداف دشمنان اسالم و جامعه اسالمي را از حساسترين وظايف مسلمانان
عنوان میكند و بخوبی افقی دقیق ترسیم می نماید که دشمن حتی به پیمانش
َ ُ َ ُ
ْ
َ َ
وفادار نیست ودر آیه  8سوره توبه میفرماید «:ك ْيف َو ِإ ْن َيظ َه ُروا َعل ْيك ْم ل َي ْرق ُبوا
ُ ًّ َ ً
ِفيك ْم ِإل َول ِذ َّمة» چگونه (پيمان مشركان ارزشي دارد) درحالي كه اگر بر شما
غالب شوند نه مالحظه خويشاوندی با شما را میكنند و نه پيماني را (پايبند
هستند) و حماسه نهم دی ،از مصادیق دشمن پنهان درکالم امام علی(علیه
ً
السالم) رونمایی نمود که امام فرمود« :كن للعدو المكاتم أشد حذرا منك للعدو
المبارز» از دشمن پنهان بيشتر از دشمن آشكار برحذر باش.
دشمنشناسی از ضروریات اولیه هر مقاومت و مبارزه است و از طریق آن
میتوان بقای خود و جامعه را تضمین کرد؛ همچنین الزم است سطح شناخت
خود نسبت به مسئولیتهای اجتماعی و دینی و توان نقشآفرینی در جامعه
را باال برده و به عنوان یک فرد مسئول و نقشآفرین ،از منظر حق و تکلیف به
مقوله سیاست و مشارکت سیاسی بنگریم و نسبت به فریضه مهم امر به معروف و
نهیازمنکردرسطوحمختلفجامعهگامهایجدیبرداشتهودربازفهمیهای
صحیح مبتنی بر دین و عمل به یکدیگر کمک نمود .در این مسیر بیشک
والیتمحوری ،بصیرت و انقالبی ماندن مردم ،تداوم انقالب را بیمه خواهد نمود.
اینجانب ضمن گرامیداشت این حماسه بزرگ ،که به برکت همجواری حضرت
فاطمه معصومه (سالم الله علیها) بدست آمده است ،توفیق خدمت روزافزون
به مردم ایران اسالمی بخصوص مردم والیتمدار ،بصیر و فهیم قم را در سایه
عنایات خاصه حجت ابن الحسن العسکری (عج) و عمل به منویات مقام معظم
رهبری(مد ظله العالی) برای خود و تمامی خدمت گزاران جامعه اسالمی
مسالتدارم.
دکترسیدمرتضیسقائیاننژاد
شهردار قم -هشتم دی ماه 1398

سخنگوی وزارت امور خارجه:

درخواستفرانسه،مبنایحقوقیندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به احضار سفیر کشورمان در پاریس گفت:
فضاسازیفرانسویهانمیتواندمانعرسیدگیبهپروند هجاسوسانشود.
سید عباس موسوی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور
خارجه در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدام وزارت خارجه فرانسه در فراخوانی سفیر
کشورمان در پاریس و بیانیه آنها اظهار داشت :بیانیه وزارت خارجه فرانسه در خصوص
یک تبعه ایرانی ،اقدامی مداخله جویانه بوده و درخواست فرانسه را فاقد مبنای حقوقی
می دانیم؛ زیرا فرد مورد نظر (فریبا عادلخواه) تبعه ایران است و به اتهام «ارتکاب اعمال
جاسوسی» بازداشت شده است.
وی ادامه داد :وکیل فریبا عادلخواه از جزئیات پرونده اطالع داشته و پرونده وی توسط
قوه قضائیه در دست بررسی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در خصوص یک تبعه فرانسوی(رونالد
مارشال) نیز که با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» بازداشت است ،تاکید کرد :وی
تاکنون چند بار دسترسی کنسولی داشته است و وکیل وی از اتهاماتش مطلع بوده و با
مقامات قوه قضائیه در ارتباط است.
موسوی خاطر نشان کرد :فضاسازیها نمیتواند مانع رسیدگی به این پروندهها توسط
قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران شود؛ به خصوص در رابطه با اتهامات امنیتی که به این
دو فرد وارد شده است.
گفتنی است ،روز جمعه وزارت خارجه فرانسه ضمن احضار بهرام قاسمی سفیر ایران در
پاریس ،خواستار آزادی فوری این دو فرد که به دالیل امنیتی در بازداشت بوده و پرونده آنها
توسط سیستم قضائی کشورمان در حال پیگیری است شد.
کمیسیونامنیتملیمجلس:

تکثر لیست ها ،انتخابات را پرشور می کند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی تکثر لیستها برای انتخابات را
عاملی در پرشورتر شدن انتخابات عنوان کرد.
ابوالفضل حسنبیکی با بیان اینکه جمهوری اسالمی طی  41سال بعد از پیروزی
انقالب همواره مورد هجوم رسانههای بیگانه و تحلیلگران مخالف ملت بوده است ،گفت:
این گروهها در تمام ادوار انتخابات تالش کردند تا با جنگ روانی مردم را مایوس کرده و
حضور آنها را در پای صندوق های رای کمرنگ کنند.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی با یادآوری تالش حداکثری دشمن برای
به حداقل رساندن حضور مردم در پای صندوق های رای ادامه داد :تجربه ثابت کرده که این
تالش ها نتیجه ای نخواهد داشت و ملت رشید و بزرگ ایران در این دوره هم همانند ادوار
گذشته پرشور در صحنه انتخابات حضور پیدا خواهند کرد.
وی درباره نقش احزاب در پرشور کردن صحنه انتخابات افزود :همواره  6ماه تا یکسال
قبل از انتخابات احزاب جدیدی ظاهر شده و شاهدیم که جبهههاو جریانهای نو خود
را به عرصه کارزار انتخاباتی معرفی میکنند ،موضوعی که هم اکنون هم در جریان اصالح
طلب و هم در طیف اصولگرا شاهد آن هستیم به طوریکه هر دو جناح با سلسله حرکت های
جدیدیمواجههستند.
عضو فراکسیون اصولگرایان والیی در مجلس دهم ادامه داد :در راستای همین تحرکات
جدید است که می توان گفت جناح اصالح طلب با دو تا سه لیست وارد عرصه انتخابات
خواهندشد.
وزیر دفاع خواستار شد

تقویتبودجهدفاعیکشوردرسالآینده

شرکت مخابرات ایران – منطقه قم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست با نمایندگان مجلس شورای اسالمی
خواستار تقویت بودجه دفاعی کشور در سال ۹۹شد.
امیرسرتیپامیرحاتمیدرتوضیحنشستروزیکشنبهخودبااعضاییکیازکمیتههای
کمیسیون تلفیق بودجه گفت :با توجه به بررسی منابع بودجه در این کمیته ،یکبار دیگر
ضمن ارائه گزارش درباره آخرین وضعیت بودجه دفاعی کشور ،درخواستهای بودجهای
خود را مطرح کردیم.
وی تصریح کرد :در جلسه با نمایندگان ،در مورد امکان کمکهای بودجهای به حوزه
دفاعیومنابعیکهمیتوانبرایآنهافراهمکرد،صحبتشدکهامیدواریمدرجریانبررسی
در کمیسیون و صحن مجلس تصویب شود.
وزیر دفاع گفت :انتظار میرود تا کمک بودجهای برای تقویت حوزه معیشت ،راهبری
نیروهایمسلحوبنیهدفاعیتحققپیداکند.
جلسه کمیته های تخصصی کمیسیون تلفیق بودجه  ۹۹عصر دیروز با حضور
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد .الیحه بودجه سال  ۹۹کل کشور در
کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و به نظر میرسد جزئیات نیز با تغییرات اندکی
تصویبخواهدشد.
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رییس سازمان برنامه و بودجه:

قانونگریزیجسارتنیست

رییس شورای شهر تهران در گفتوگویی تلویزیونی از
جسارتشهردارپیشینتهرانتقدیرکرد.محسنهاشمی
گفت «:اگر یادتان باشد اتوبوسهای بیآرتی زمانی که به
مصطفیداننده*
پایتخت وارد شد دیزلی آمد در حالی که قانون هوای پاک
این اجازه را نمیداد ،ولی آقای قالیباف جسارت داشت و آنها را وارد کرد .جسارت
قالیباف در زمان شهرداری و اقداماتش نسبت به حناچی شهردار فعلی تهران بیشتر
بود».
حناچی شهردار تهران هم در قامت پاسخگویی برآمد و در توییت کرد که «:اگر بی
قانونی فاحش را جسارت بدانیم ،می پذیرم که شهرداری جسور نیستم؛ کسی که قانون
را زیرپا می گذارد جسور نیست ،قانون گریز است».
واقعا چرا به جایی رسیدهایم که زیر پا گذاشتن قانون در جامعه ما مورد ستایش قرار
میگیرد و کسی که زیر بار قانون گریزی نمیرود مورد نکوهش قرار میگیرد؟
در بسیاری از کشورهای دنیا مدیری که تالش میکند قانون را رعایت کند مورد احترام
مردم است و همیشه از او به نیکی یاد میکنند اما در ایران داستان قرق میکند .هر کسی
که بیشتر قانون را زیر پا میگذارد ،عزیزتر است و اینگونه او را جسور خطاب میکنند.
البته در جامعه هم شاهد این رفتار هستیم .کسانی که از طریق شغلهای کاذب به
آالف و الوف رسیدهاند ،مورد احترام هستند و برخی تا کمر جلوی آنها خم میشوند چون
پول دارند و ماشین آنچنانی سوار میشوند و خانهشان در فالن نقطه شهر است.
یکی از مشکالت اصلی کشور همین است .بی قانونی مورد تایید مردم است .کسی که
قانون را زیر پا له میکند ،زرنگ خطاب میشود و کسی که سعی میکند قانون را رعایت
کند و به حقوق دیگران احترام بگذارد ،بیعرضه خطاب میشود.
اتفاق بدتر این است که فردی مثل محسن هاشمی به عنوان رییس شورای شهر تهران
که باید از قانون گرایی حمایت کند و رفتار حناچی را ستایش کند میگوید قالیباف
جسورتر است .اگردر زمان قالیباف ،کسی یقه او را میگرفت که چرا برخالف قانون رفتار
میکند و شهردار وقت پایتخت جواب رفتار خود را میداد حاال شاهد اینگونه برخوردها
نبودیم .هرکسی در کشور قانون را زیر پا میگذارد باید با او برخورد شود و هر فردی تالش
میکند زندگی بر اساس قانون داشته باشد باید مورد تقدیر واقع شود.
نسل جدید ایران ،این رفتارها را میبیند و میشنود که بیقانونها ارج و قرب بیشتری
دارند به خاطر همین وقتی از آنها در مورد شغل آیندهشان سوال میکنید ،نمیگویند که
میخواهممعلمیادکترشوم،میگویندمیخواهمدالرفروششوم،ماشینمعاملهکنم،
خانه خرید و فروش کنم!
بله ،به همین راحتی اخالق و قانون گرایی در کشور قربانی میشود .شهردار فعلی
تهران سرش را باال بگیرد و به قانون گرایی خود ببالد و از برخی حرفها دلخور نشود.

غالمرضاتاجگردون:

وقت آن رسیده دوپارلمانی شویم

رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :تاکید می کنم که در حال
حاضر زمان آن فرارسیده که دو مجلس داشته باشیم ،البته ترکیب این نوع مجالس که از
جناح اصالح طلب یا اصولگرا باشند ،مهم نیست ،بلکه برای اداره کشور باید این تغییر
ایجادشود.
غالمرضا تاجگردون در گفت وگویی اظهارداشت  :شرایط مجلس دهم شرایط خاصی
از لحاظ مسائل بین المللی و داخلی بود ،به ویژه اینکه با مسائلی مانند تحریم ،مشکالت
کشور زیاد شد .فکر می کنم نسخه ای برای تمامی مجالس تعریف شده که سه قطب
شوند و هیچکدام از جناح ها حداکثری نشوند ،البته شاید برای جمهوری اسالمی این
موضوع بد نباشد .وی افزود :این دغدغه که آیا مجلس دهم در رأس امور بود تنها مربوط
به مجلس دهم نیست .این موضوع هم که گفته شود مجلس بی خاصیت است ،درست
نیست ،بلکه مجلس دهم متناسب با شرایط کشور تصمیمات خوبی اخذ کرد ،این
موضوع صحیح نیست که مجلسنمی تواند تصمیم گیری کند ،بلکه تدبیرهای امنیتی
و مدیریتی کشور سبب می شود که تصمیم گیری سمت و سوی دیگری پیدا کند .شاید
بنده و چند نماینده و حتی غالب نمایندگان نظر خاصی داشته باشند ،اما نتوانند درباره
آن تصمیم گیری کنند و در این راستاست که گفته می شود مجلس در راستای مصالح
عمومی کشور تصمیم گیری می کند .به همین دلیل مجلس بی خاصیت نبوده و خوب
عمل کرده ،اما شاید در بسیاری از ادوار آن طور که انتظار داریم و مطلوب ماست ،در رأس
امور نبوده است.
وی درپاسخ به این سوال که تعداد کاندیدا برای حضور در مجلس یازدهم افزایش یافته
است .اگر مجلس در رأس امور نیست چرا تا این حد تعداد متقاضیان برای حضور در
مجلسافزایشیافتهاست؟آیااینافرادشیفتگانخدمتهستندیاتشنگانقدرت؟چه
چیزی از بیرون درباره مجلس مشاهده می شود که تا این حد استقبال برای حضور در
پارلمان وجود دارد؟ گفت :افرادی که در انتخابات ثبت نام می کنند در سه گروه تعریف
می شوند؛ نخست گروهی که سیاسی هستند و می خواهند نقش سیاسی خود را در
اداره امور کشور حتی در حد یک بلندگوی رسمی ایفا کنند .البته فرقی نمی کند که این
افراد از جریان اصالح طلب و اصولگرا باشند ،بلکه هر دو گروه این شرایط را برای خود
متصور هستند و در نوع ثبت نام های هر دو گروه می توان این ایفاگری نقش سیاسی را
مشاهده کرد که این گروه در مجلس عدد ثابت و پایداری دارند.
وی افزود :گروه دوم افرادی هستند که احساس خدمت می کنند و به عبارتی توانایی
حضور در مجلس را داشته و در این جایگاه ایده های خود را مطرح و اجرایی کنند ،البته
تعداد این افراد روز به روز کمتر می شود.گروه سوم افرادی هستند که با توجه به جاذبه
ایجاد شده در مجلس تصمیم به کاندیداتوری می گیرند و به این منظور هزینه های
فراوانی می کنند تا به یک جایگاه باال در سطح ملی دست یابند.
رئیس کمیسیونبرنامه،بودجهومحاسبات مجلس تصریحکرد:درشرایط کنونیباید
گفت که این نوع مجلس ،با این ترکیب،نوع شرایط ورود و تصمیم گیری ها کارایی خود
را از دست داده است و شاید ضرورت ایجاب می کند که وارد فاز دو مجلسی شویم ،چرا
که در شرایط کنونی فاز چند مجلسی داریم .بدون اینکه اسم آن آورده شود ،چند مجلس
در کشور وجود دارد؛ نخست مجلس شورای اسالمی و سپس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه ،شورای عالی انقالب فرهنگی،
شورای عالی فضای مجازی ،شورای امنیت ملی ،شورای اقتصاد مقاومتی و سایر
نهادهای دیگری که کنار یکدیگر قرار گرفته اند و مصوبات آنها نافذ بر امور قانونگذاری
کشور است ،بنابراین تا زمانی که شرایط اینگونه باشد ،نمایندگان وارد مجلس شورای
اسالمی شده و همیشه این انتقاد مطرح می شود که مجلس با جایگاه مطلوب خود
فاصلهدارد.
وی ادامه داد:زمان آن رسیده که مجلسی در همین سطح و سطوح و شاید در سطح
پایین تر داشته باشیم و از سوی دیگر یک مجلس دیگر و قوی تر برای فیلترینگ قوانین
مهم کشور تشکیل شود ،وگرنه این موضوع که بلندگوهایی روشن و از پشت آن نکاتی
بیان و تذکراتی مطرح شود ،فایده ای ندارد.
وی خاطرنشان کرد :هر روز در پایان جلسه صحن علنی مجلس تذکراتی مطرح شده
و مردم آن را می شنوند ،در حالی که نماینده ای در صحن حضور ندارد و از سوی دیگر
در فرآیند قانونگذاری این تذکرات جایگاهی ندارد ،اما مردم فقط همین را می بینند
که چه کسی پشت تریبون صحبت می کند و به این موضوع که این تذکر چه اثری در
کشور دارد ،پرداخته نمی شود .بنابراین باز هم تاکید می کنم که در حال حاضر زمان آن
فرارسیده که دو مجلس داشته باشیم ،البته ترکیب این نوع مجالس که از جناح اصالح
طلب یا اصولگرا باشند ،مهم نیست ،بلکه برای اداره کشور باید این تغییر ایجاد شود.
تاجگردون تاکید کرد :همزمان با شکل گیری دو پارلمان باید موضوعات حاشیه ای
حذف شود یعنی اگر دو پارلمان در کشور وجود داشته باشد ،پارلمان دوم باید درباره
تمامیموضوعاتتصمیمگیریکند.
مردم نباید احساس کنند که فقط پای صندوقهای رأی به آنها نیاز داریم
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای افزایش
مشارکت مردم در انتخابات مجلس چیست؟ گفت :یک واقعیت را نباید فراموش کرد
اینکه مردم در شرایط کنونی مقداری ناراحت هستند ،به خصوص اوج ناراحتی آنها در
بحث افزایش قیمت بنزین نمودار شد ،باید اعتماد عمومی جامعه را برگردانیم .البته اگر
ُ
با ایجاد یک شو مردم را به صحنه بیاوریم ،ایراد دارد ،باید اعتماد عمومی مردم نسبت
به ساختار حکومت افزایش یابد .درست است مردم حکومت را دوست دارند و دوست
ندارند حکومت را از دست بدهند ولی ما نباید از حسن اعتماد مردم سوء استفاده کنیم
و مردم نباید احساس نکنند که فقط پای صندوقهای رأی به آنها نیاز داریم .اگر مردم
به شکل واقعی این اعتماد را نداشته باشند و احساس کنند ابزاری به آنها نگاه میشود
پسمیزنند.
وی ادامه داد:این دوره مجلس تمام شد ولی به نظر من میرسد که دولت نباید عالمت
سرد و منفی به جامعه تزریق کند ،مقام معظم رهبری خیلی خوب موضوعات را مدیریت
و ساماندهی می کنند ،نهادهای دیگر نظام مانند تریبونهای نماز جمعه نیز در ایجاد
اعتمادمردمخیلیتأثیردارند،نبایدبیاعتمادیرابینمردمایجادوفکرکنیمحرفیمی
زنیم که عده ای خوششان بیاید.
بعیداستاکثریتمجلسیازدهمدراختیاراصولگراهاباشد
وی در پاسخ به این سوال که ترکیب مجلس یازدهم را چگونه پیش بینی می کنید؟
گفت:
مجلس بعدی همانند مجلس دهم بوده و تنها ممکن است گروهی کرسی های بیشتر
و گروهی دیگر کرسی های کمتری در اختیار داشته باشند ،اما این موضوع که مجلس به
صورت مطلق در اختیار گروهی قرار گیرد ،بعید به نظر می رسد .ممکن است در مجلس
یازدهم ترکیب اصولگراها بیشتر شود ،اما این موضوع که مجلس به صورت مطلق در
اختیار این جناح قرار بگیرد ،بعید به نظر می رسد و هیچکس نمی تواند این پیش بینی را
انجام دهد .البته کسانی که ادعا می کنند در انتخابات مجلس یازدهم حتما رأی آوررده
و رئیس مجلس می شوند ،اشتباه می کنند ،چرا که نمی دانند کاندیدای عضویت در
مجلسی می شوند که 290نماینده داشته و هر کدام از این افراد یک ایده دارند ،مجلس
دهم نیز درس بزرگی به بسیاری افراد داده که به چیزی دل نبندند.

اولویت دولت کاهش هزینههای مردم است

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت :اولویت دولت کاهش
فشارهای اقتصادی بر مردم است ،در این راستا به هیچ وجه اعتبارات چهار حوزه از
پرداختیهای دولت در سال آینده کاهش نمییابد.
محمدباقر نوبخت شنبه شب در نشست شورای برنامهریزی خراسان رضوی افزود:
ایران در دومین سال تحریم جدی و بزرگ قرار گرفته و هنوز برخی باور ندارند که در
چه شرایط سختی ،کشور را اداره میکنیم .وی اظهار داشت :این تحریمهای یکجانبه
اقتصاد نفتی ایران را هدف قرار داده است و جدا از تحریم ایران در صادرات نفت ،هر نوع
مبادله ارزی از سوی ایران نیز با تحریم همراه است.
نوبخت با پیش بینی اینکه تحریم ها در سال آینده ادامه داشته باشد اظهار امیدواری
کرد که بتوان فشارهای اقتصادی را بر مردم کمتر کرد و بتوان خود را برای شرایط تحریم
آمادهنمود.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت :هم اینک برخی از کشورها تحریمهای یک جانبه
آمریکا علیه ایران را رعایت می کنند که در این صورت بخشی از منابع ارزی و ریالی کشور
از چرخه اقتصاد خارج میشود.
نوبخت بیان کرد :از محل منابع ارزی سال گذشته کشور که  ۱۵۳هزار میلیارد تومان
بود ۴۵ ،هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست و این مهم تاثیر خود را روی مالیات نیز
خواهدگذاشت.
وی با بیان اینکه منابع کنونی با مصارف تناسبی ندارد افزود :از  ۱۰مورد مصارف
بودجه کشور از چهار مورد به هیچ وجه نمیتوان گذشت که این چهار مورد شامل حقوق
کارکنان دولت و بازنشستگان و مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی،
پرداختهای مربوط به فرهنگیان و دانشگاهیان ،پرداختهای مربوط به نیروهای مسلح و
پرداختهای مربوط به حوزه بهداشت و درمان میشود.
هر  ۱۰روز یک بار یک پرداخت بزرگ
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت :به چند روش تالش شده است تا در بودجه سال
 ۱۳۹۹به حقوق کارکنان دولت اعم از شاغلین ،بازنشستگان و افراد مستمری بگیر از
دولتمانندمددجویانکمیتهامدادوبهزیستیبهطورمتوسطحداقل ۱۵درصدافزوده
شود.
نوبخت با بیان اینکه هر ماه دولت سه پرداخت بزرگ را پشت سرمی گذراند افزود:
پرداخت دیگر از محل بودجه الزامی است که نخست بخش "حمایتهای معیشتی" با
سهم اعتباری  ۲هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان برای  ۶۰میلیون خانوار ایرانی است که دهم
هر ماه به حساب آنان واریز میشود ،دوم یارانههای نقدی با سهم اعتباری سه هزار و۴۰۰
میلیارد تومان است که بیست و ششم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
وی بیان کرد :پرداخت سوم دولت مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت و
بازنشستگان و مستمری بگیران است که سی ام هر ماه واریز میشود و در مجموع دولت
هر  ۱۰روز یک بار در ماه یک پرداخت بزرگ دارد.
تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساسی
معاون رییس جمهوری گفت :در بودجه سال آینده به منظور کاهش فقر مطلق،
 ۱۵هزار و  ۵۵۰میلیارد تومان به افراد نیازمند و همچنین به منظور کاهش فشارهای
اقتصادی به مردم ،پنج هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان نیز به اجرای طرح تحول سالمت
اختصاصیافتهاست.
نوبخت افزود :دولت همچنان مصمم است فشار هزینههای زندگی را بر مردم کم کند

لذا در سال آینده کاالهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی که در مجموع ۱۰میلیارد
و  ۵۰۰میلیون دالر هزینه دارد برای مردم در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به برنامه دولت در حوزه اشتغال نیز گفت :به منظور بهبود وضعیت اشتغال
ودریافتیکسانیکهبیکارهستندازمحلتبصره ۱۸قانونبودجه،اعتباراتیبرایایجاد
 ۹۸۸هزار فرصت شغلی در سال آینده در نظر گرفته شده است.
نوبخت با بیان اینکه هم اینک اشتغال کشور در دو بخش واحدهای تولیدی بخش
خصوصی و پروژههای عمرانی دولت حفظ شده است افزود :دولت باید برای حفظ
اشتغال تداوم اجرای پروژههای عمرانی که اجرای آنها زودتر به اتمام می رسد را در دستور
کار قرار دهد و مانع از تعطیل شدن اجرای آنها شود.
پرداخت بی سابقه برای پروژههای عمرانی
معاون رییس جمهوری گفت :دولت امسال  ۳۹هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار که
در تاریخ انقالب اسالمی بی سابقه است را برای اجرای پروژه های عمرانی به صورت
هدفمندپرداختکردهکهنتیجهآناتمامقطعهاولآزادراهتهران-شمالوافتتاحبخشی
از راه آهن میانه – بستان آباد بود.
نوبخت بیان کرد :در بودجه سال آینده به منظور حفظ اشتغال و بهرهمندی مردم
از مزایای پروژههای عمرانی ۷۰ ،هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای عمرانی
اختصاص یافته است که با این میزان اعتبار میتوان  ۳۰طرح آبرسانی و سدسازی به
بهرهبرداری رسانید و هزار و  ۲۴۰کیلومتر از مسیر ریلی جدید که در مراحل پایانی کار
قرار دارند را افتتاح کرد.
وی اضافه کرد :در بودجه سال آینده برای ساخت آزادراهها و بزرگراهها و راههای
روستایینیزبهتناسباعتباراتیاختصاصیافتهاست.
معاون رییس جمهوری گفت :تالش دولت این است که نگذارد کسانی که این تحریم
هارابهکشورتحمیلکردندبتواننداقتصادایرانرافلجکنند،گرچهتحملشرایطکنونی
برای مردم دشوار است اما تالش خواهیم کرد جریان اقتصاد کشور را تداوم بخشیم.

در دیدار روسای قبایل سوریه:

الریجانی :آمریکا فقط به دنبال نفت سوریه است

رییسمجلسشورایاسالمیبابیاناینکهآمریکافقط
به دنبال نفت سوریه است ،گفت :ملت سوریه نیاز به ّقیم
ندارند و باید بتوانند بدون فشار بیرونی قانون اساسی
کشورشان را تدوین و تصویب کنند.
علی الریجانی در دیدار جمعی از روسای قبایل عشایر
سوریه با اشاره به نقش تعیین کننده قبایل سوریه در
ایجاد ثبات در این کشور ،افزود :نقش سوریه در چند
دهه اخیر در جریان مقاومت بسیار اثرگذار بوده ،آن هم
درشرایطیکهبرخیکشورهانمیخواهنداینکشورآرام
باشد و خسارات زیادی به آن وارد کردهاند.
وی با بیان اینکه دوره بحران سوریه سپری شده و اکنون
به دوران بازسازی آن رسیدهایم ،عنوان کرد :خوشبختانه
شیوخ عشایر در شرایط حساس کنونی سوریه ،تحلیل
درستی از وضعیت دارند و از توطئه برخی کشورها علیه
خودآگاههستند.
رییس مجلس شورای اسالمی با یادآوری این موضوع
که برخی از کشورهای منطقه مدعی بودند سوریه ظرف
مدت کوتاهی سقوط خواهد کرد ،اظهار داشت :سوریه
توانست بر توطئه خطرناک آنها توفیق یابد و مردم این
کشور نیز غیرت دینی خوبی از خود نشان دادند که نقش

شما روسای قبایل در این قضیه بسیار مهم بوده است.
الریجانی ادامه داد :ارتش آبدیده سوریه نیز کفایت
بسیار خوبی در مقابله با تروریسم از خود نشان داد.
وی با بیان این که حل برخی مشکالت سوریه باعث
میشود هیچ کشوری جرأت اقدام ماجراجویانه علیه
سوریه را پیدا نکند،گفت :حضور تروریستها در منطقه
ادلب آثار سوء فراوانی دارد و این معضل باید هرچه
سریعتر برطرف شود همچنین نقش موذیانه آمریکا در
قبال سوریه که امروز به خوبی شفاف شده باید مدنظر
قرارگیرد.
آمریکا فقط به دنبال نفت سوریه است
رییس قوه مقننه ادامه داد :اظهارات ترامپ به خوبی
نشان داد که آنها صرفا به دنبال نفت هستند و این
موضوع برای کشوری که مدعی ابرقدرتی جهان است،
آبروریزی محسوب میشود زیرا کسی که مدعی مدیریت
جهان است ،امروز تنها به یک سارق بدل شده است که
دوره آن دوامی نخواهد داشت.
الریجانی در ادامه با اشاره به مذاکرات آستانه عنوان
کرد :همکاریهای ایران ،ترکیه و روسیه در چارچوب
این مذاکرات بسیار مثمرثمر بوده است ضمن اینکه

در حال حاضر موضوع قانون اساسی در آینده سوریه
نقش محوری دارد که باید توسط ملت سوریه تدوین و به
تصویببرسدچراکهملترشیدسوریهنیازبه ّقیمندارندو
بایدبتوانندقانوناساسیکشورشانرابدونفشاربیرونی
تدوینکنند.
 شرط گذاری برخی کشورها برای بازسازی
سوریه شرمآور است
وی افزود :برخی کشورها برای بازسازی و حمایت از
سوریه شرط گذاشتهاند که این موضوع شرمآور است و
همینها باعث خسارتهای بسیار به این کشور شد ،در
حالی که ملت سوریه باید برای آنها شرط بگذارند.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :جمهوری
اسالمی ایران با هر اقدامی علیه تمامیت ارضی سوریه
و با هر تحرک تعرضآمیزی نسبت به این کشور مخالف
بوده و از سوریه در مبارزه با تروریسم و در زمینه بازسازی
حمایتمیکند.
الریجانی با اشاره به حمالت هر از چندگاه اسرائیلیها
به مواضع سوریه گفت :این حمالت از روی عصبانیت
نسبت به تسلط سوریه بر کشور خود و پیشرفتهایی
است که هر روز به آن دست پیدا میکند.

رئیسسازمانپدافندغیرعاملکشور:

هدف از غائله آبان ماه ،پروژه سوریهسازی ایران بود

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه هیچ کسی مخالف حق اعتراض
مسالمتآمیز نیست اما همه با هرج و مرج و ناامنی مخالف هستند ،گفت :هدف از غائله
آبان ماه ،پروژه سوریهسازی ایران بود.
سردار غالمرضا جاللی در نشست تبیین علل بروز ناآرامیهای آبان  ،۹۸با بیان اینکه
ارائه یک تحلیل جامع از غائله آبان ،نیازمند گذر زمان برای روشن شدن زوایای مختلف
ً
آن است تا به درک درستی از این مساله پیچیده برسیم ،تصریح کرد :این ماجرا ،کامال
پیچیده ،عمیق و چند بعدی بود.
جاللی توضیح داد :در حوادث آبان به نوعی معاندین انقالب ،با تمام ظرفیت خود در
حوزهرسانهوفضایمجازی،تحتحمایتآمریکا،گردهمآمدندو ۴قرارگاهسایبریفعال
در حوزه شناختی ،علیه ایران فعال شد.
تضعیفاحساسامنیت؛یکیازمهمتریناهدافغائلهآبان
وی یکی از مهمترین اهداف غائله آبان را تضعیف و تخریب احساس و نمادهای امنیت
در کشور دانست و بیان کرد :ما نمونه فجیع این رویکرد را در کشور عراق شاهد بودیم که
نوجوانی بیگناه را به بهانههای واهی به شنیعترین وضع ممکن سالخی کرده ،به دار
آویخته و در میدان شهر به نمایش عموم میگذارند .این اقدام هولناک هدفی جز ایجاد
هراس عمومی و از بین بردن احساس امنیت روانی جامعه ندارد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور معتقد است که پروژه ایجاد ناامنی و آشوب در
ً
کشور ما کامال سازماندهی شده از سوی دشمن بود و آنها منتظر یک فرصت برای اجرای
ً
این پروژه بودند و گرانی بنزین صرفا بهانهای برای اغتشاش و برهم زدن نظم جامعه بود.
کمااینکه ماشاهدسناریوهاییازقبیل کشتهسازیوقهرمانسازیبودیم.
هوشمندی مردم در عدم همراهی با شبکه تخریب و اغتشاش
جاللی با بیان اینکه یکی از استراتژیهای اصلی جریان اغتشاشگران این بود که شبکه
اغتشاشاترابامردمگرهبزنند،متذکرشد:اغتشاشگرانمیدانستندکههرجاازپوشش
مردم استفاده نکنند سریع متوقف خواهند شد .نمونه عینی این اتفاق ،گروگانگیری
مردم در اتوبانهای تهران بود که مردم را تهدید میکردند که خودروهای خود را در خیابان
متوقف و خاموش کرده و راه بندان مصنوعی ایجاد کنند .اما مردم ثابت کردند که اگر
اعتراضی هم داشته باشند هیچ نسبتی با اغتشاشگری و تخریب اموال عمومی ندارند و
با این کار خود از بدخواهان ،اعالم برائت کردند.

انسجام داخلی و توان باالی نظام ،عامل جمع شدن ۴۸ساعته غائله آشوب
وی با بیان اینکه ما باید حوادث آبان را تحلیل ،ارزیابی و آسیبشناسی کنیم و ضعفها
را در تمامی حوزهها شناسایی و برطرف کنیم ،اظهار داشت :اما نگاه و رویکرد دیگری نیز
میتوان به این حوادث داشت و آن اینکه از همین جنس حوادث ماههاست که در لبنان
و عراق در جریان است و این کشورها همچنان درگیر این چالشها هستند اما ما در ۴۸
ساعت توانستیم کل غائله آشوبگری را جمع کنیم .این نشان از انسجام باالی داخلی
ملت و توان نظام برای پاسخگویی به شرایط حساس دارد.
وجود رهبری آگاه ،عالم و شجاع یکی از نقاط قوت ما در مدیریت شرایط حساس
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور یکی از نقاط قوت اصلی ما در مدیریت شرایط
حساس را وجود یک رهبری آگاه ،عالم و شجاع دانست که هزینه طرحی که خود
مسئولین جسارت پذیرش آن را نداشت ،برعهده گرفتند .رهبر معظم انقالب در این
ماجرا از شخص حمایت نکردند بلکه از کلیت نظام جمهوری اسالمی حمایت کردند و
با این کار جلوی انشقاقی که ممکن بود بین بدنه حاکمیت پدید بیاید را گرفته و آن را به
یک وحدت تبدیل کردند .این نشان میدهد که داشتن چنین رهبری ،چقدر میتواند در
بزنگاههااثرگذارباشد.
مردم صف اعتراض از اغتشاش و تخریب گری را جدا کردند
وی با بیان اینکه هیچ کسی مخالف حق اعتراض مسالمت آمیز نیست اما همه با هرج
و مرج و ناامنی مخالف هستند ،تصریح کرد :نتیجه ورود مقام معظم رهبری به ماجرا این
بود که مردم با بصیرت خود به سرعت صف اعتراض از اغتشاش را جدا کردند و مردم هم
دریافتند که هدف از این غائله ،پروژه سوریهسازی ایران بوده است .همه باید آگاه و هشیار
باشند که امنیت کاالی بسیار گران قیمتی است که برخی از کشور برای بدست آوردن آن
بیش از  ۵۰سال درگیر جنگ بودهاند .این موضوعی است که ملت ایران نیز به شدت این
موضوع را درک کرده و به آن اشراف دارند.
جاللیباتاکیدبراینکهمادرپیچیدهترینجنگاقتصادیهستیمکهشایدتاکنونعلیه
هیچ کشور اعمال نشده باشد ،خاطرنشان کرد :شاید اگر تنها بخشی از این تحریمها
علیه کشورهای دیگر اعمال میشد ما شاهد فروپاشی کل سیستم آن کشور بودیم .اما
در ایران ما توانستیم با همکاری و همراهی مردم با وجود تمام این فشارهای همه جانبه و
ناجوانمردانهثباتاقتصادیکشورراحفظکنیم.

رییس دفتر رییس جمهوری:

باپیامکهایتهدیدآمیزمیخواهندمانعتصویببودجهشوند

رییس دفتر رییس جمهوری با انتقاد از تالشهای و
فعالیتهای اتاق فکر و تبلیغات گسترده رسانه ای آن علیه
لوایح مرتبط با FATFگفت :در شرایطی که با تحریمهای
سخت و فشار حداکثری دشمنان مواجه هستیم ،با
پیامکهای تهدیدآمیز به اعضای کمیسیون تلفیق
مجلس میخواهند تا مانع از تصویب کلیات بودجه در این
کمیسیونشوند.
محمود واعظی روز یکشنبه در جلسه سرمایهگذاری
و توسعه استان ایالم تالش برای تخریب دولت به عنوان
بخش بزرگی از نظام را موجب صدمه و آسیب به کلیت
نظام برشمرد و تاکید کرد :امروز بیش از هر زمان دیگری
به انسجام ،وحدت ،همدلی و همکاری در مسیر توسعه
کشور نیاز داریم و باید بدانیم با دشمنی مواجهایم که برای
او اصالحطلب ،اصولگرا ،دولت ،مجلس و دیگر ارکان
نظامهیچتفاوتیندارد.
واعظی اظهار داشت :نباید اجازه دهیم رفتار و اقدامات
تخریبی علیه دولت ،بستری برای افزایش فشار دشمنان
به مردم باشد .وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه فعاالن
اقتصادیوبخشخصوصی،مدیراندستگاههایاجرایی
در استانها و بانکهای کشور اهتمام ویژه ای به توسعه
بخشهای مختلف دارند ،گفت :خوشبختانه امروز همه با

نیتهای مثبت در مسیر توسعه کشور برنامهریزی کرده و
اقدام میکنند و جناحی هم بدون توجه به منافع ملی به
دنبال تخریب دستاوردهای دولت است.
واعظی با بیان اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که گویا
یک اتاق فکری تالش میکند و اصرار دارد که به مردم
بگوید که دولت هیچ کاری انجام نداده و نمیدهد ،گفت:
برجام براساس آنچه دیگر کشورها عنوان میکنند ،اقدام
بزرگی بود که توسط دولت به انجام رسید و عدهای زمانی
این را فهمیدند که ترامپ به واسطه اینکه برجام را برخالف
منافع آمریکا میدانست ،از آن خارج شد.
رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به تبلیغات منفی
و تخریب دستاوردهای برجام از جمله حضور شرکتهای
بزرگ خارجی در ایران ،اظهار داشت :عدهای در یک اتاق
فکر چنان علیه برجام کار کردند که گویا هیچ دستاوردی از
طریق آن برای کشور حاصل نشده است.
واعظی با اشاره به بررسی لوایح مرتبط با  FATFدر
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،خاطرنشان کرد :امروز
هم همان اتاق فکر با تبلیغات گستردهای که علیه این
لوایح در رسانههای خاص خود دارند ،باعث شدهاند ایران
در لیست سیاه قرار گیرد که این اقدام نوعی خودتحریمی
است و در آینده به ضرر اقتصاد کشور و موجب مسدود

شدن روابط بانکی با خارج میشود.
رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد :در شرایطی که
با تحریمهای سخت و فشار حداکثری دشمنان مواجه
هستیم ،به جای اینکه همه دست به دست هم داده و
بودجه خوبی را برای اداره کشور تنظیم کنیم تا به دشمنان
نشان دهیم که با وجود تحریمها در این عرصه نیز موفق
هستیم ،همان اتاق فکر با پیامکهای تهدیدآمیز به
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس میخواهند تا مانع از
تصویبکلیاتبودجهدرکمیسیونتلفیقشوند.
وییادآورشد:زمانیکهکمیسیونبهتصویببودجهرأی
داد در شایعهای مضحک گفتند که رئیس جمهور اعالم
کرده که اگر بودجه در صحن مجلس رأی نیاورد ،استعفا
خواهد داد .باعث تعجب است که چگونه یک نماینده
مجلس به طور آشکار این موضوع را بیان میکند.
رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه در این شرایط و
در ایامی که نزدیک به انتخابات هستیم آنچه اهمیت دارد،
اصل نظام است و ما باید تالش کنیم که انسجام نظام را
حفظ کنیم ،تأکید کرد :نباید برای اینکه جناحمان در
انتخابات پیروز شود ،اقدام به تخریب دولت کنیم ،بدون
اینکه توجه داشته باشیم چه آثاری را به دنبال خواهد
داشت.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

بههرگونهماجراجوییدشمنپاسخ
پشیمانکنندهمیدهیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :نیروهای مسلح به هرگونه خطای محاسباتی و
ماجراجوییدشمنانپاسخیقاطعوپشیمانکنندهخواهدداد.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درپیامی با گرامیداشت دهمین
سالروزحماسه ۹دیتاکیدکرد:نیروهایمسلحمقتدرجمهوریاسالمیایرانتحتمنویات
ورهنمودهایحکیمانهفرماندهیکلقوا،باابتکارعملراهبردی،هرگونهخطایمحاسباتی
و ماجراجویی آنان را با پاسخهای قاطع و پشیمانکننده مواجه میسازند.
متن پیام سرلشکر باقری به این شرح است:
«بسماللهالرحمنالرحیم
فرارسیدن دهمین سالروز حماسه عظیم و سرنوشتساز  ۹دیماه که در تاریخ انقالب و
میهناسالمیبهنمادالهامبخشبصیرت،زمانشناسیوسلحشوریملتعظیمالشأنایران
در صیانت از آرمانها و ارزشهای دینی و انقالبی و مصاف مقتدرانه با دشمنان اسالم ناب
محمدی (ص) تبدیل شده است را گرامی میدارم.
بی شک در شرایط و موقعیت تاریخی امروز که جبهه دشمن با محوریت آمریکا و رژیم
جعلی صهیونیستی ،سرخورده ،سرافکنده ،پژمرده و منفعل از شکست حقارت بار در پروژه
فتنهگری و آشوبطلبی آبانماه  ،۹۸با تشدید تحریمها و فشارهای اقتصادی در آرزوی
باطل و شیطانی خود ،راهبرد تردیدافکنی ،مأیوسسازی واداشتن مردم برای شورش علیه
حاکمیت اسالمی را با پروپاگاندای رسانهای و بهکارگیری شبکههای جدید و قدیم ماهوارهای
و اجتماعی معاند و بمباران روایتهای مسخ شده ،ارائه تحلیلهای مغرضانه و وارونه نشان
دادن واقعیتها و پنهان کردن جلوههای امیدبخش و انکار ّبینات و ّ
محسنات تردیدناپذیر
دنبال میکند .بازخوانی فتنههای زنجیرهای ضد جمهوری اسالمی ایران در دهههای اخیر
بهویژه آنچه در هشت ماه فتنهافروزی سال  ۱۳۸۸و نیز  ۴۸ساعت اغتشاش ،آشوبگری و
جنایتآفرینیاشرار،اراذلواوباشوتفالههایسلطنتطلبانومنافقینپلیددرآبانماهسال
جاری پدید آمد ،خواهد توانست زمینه هرگونه فرصتسازی برای تولید فتنهها و هزینههای
جدید علیه ملت و مملکت اسالمی را مسدود سازد.
خدای بزرگ را شاکریم که به برکت رهبر حکیم ،مردم بصیر و متحد ،حافظان غیور و مؤمن
امنیت ملی و سرزمینی کشور و مدافعان انقالب و نظام اسالمی ،همواره حیلهگریهای
دشمنان خارجی و داخلی با سد وحدت ،بیداری ،آگاهی ،معرفت و درک عمیق ایرانیان
برخورد و فرصتهای نوینی برای پیشروندگی پویا و توفنده انقالب و ملت ایران فراهم آمده
است .با تکریم حماسهسازان غیور و عاشورایی حماسه الهی  ۹دیماه سال  ۱۳۸۸و تاکید
بر لزوم هوشمندی و هوشیاری همهجانبه آحاد ملت شریف ایران بهویژه نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی نسبت به فتنهگریهای محتمل مزدوران دشمن زبون ،رجاء واثق دارم
ظرفیتهای بازدارندگی انقالب اسالمی و مقاومت و ایستادگی و فعال ملت ایران ،استهالک
و میرایی فشار دشمن در عرصه جنگ اقتصادی و رسانهای را رقم زده و از یک سو زوال و بی
اعتباری نظام ظالمانه آمریکا و رژیمهای عنکبوتی متحد کاخ سفید و از سوی دیگر نشاط
و سرافرازی ذاتی مردم و موقعیتها و فرصتهای بالنده فراروی کشور برای راهیابی به
دروازههای تمدن شکوهمند نوین اسالمی را در معرض جهانیان قرار خواهد داد.
نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسالمی ایران هم به اقتضای فلسفه وجودی و رسالت
ذاتیوتاریخیخودتحتمنویاتورهنمودهایحکیمانهمقاممعظمرهبریوفرماندهیکل
قوا حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) با اشراف همهجانبه بر وضعیت،
موقعیت و تحرکات جبهه دشمن و هدفگذاریهای آن در جامعه ،در یک همافزایی و
ه مراستایی هوشمندانه و خدشهناپذیر با جامعه اطالعاتی کشور ،اجازه عرض اندام به
پیادهنظامهای تحت حمایت مثلث پلید آمریکا ،اسرائیل و ارتجاع منطقه را نخواهند داد و
با ابتکار عمل راهبردی ،هرگونه خطای محاسباتی و ماجراجویی آنان را با پاسخهای قاطع و
پشیمانکنندهمواجهمیسازند».
معاونقوهقضائیه:

 ۲۵درصد پرونده های کیفری جرائم قابل
گذشتهستند

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختالف کشور تاکید کرد :حدود
 ۲۵درصد از پرونده های کیفری در دستگاه قضایی مربوط به جرائم قابل گذشت هستند که
می توان با دخالت و ایفای نقش معتمدان محلی  ،افراد دارای نفوذ و مردم ،مختومه و منجر
بهمصالحهشوند.
حجت االسالم والمسلمین حکمتعلی مظفری روز یکشنبه در آیین تکریم قضات ،کارکنان
و اعضای شورای حل و اختالف کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت :بر اساس بررسی های
انجام شده و محتویات پرونده های کیفری ریشه بسیاری از اختالف ها و تشکیل پرونده ها،
تغییر سبک زندگی و فاصله گرفتن از سنت هاست.
وی با بیان اینکه بسیاری از سنت ها ،فرهنگ ها  ،آیین ها و هویت های تاریخی و اسالمی
در سیر تحوالت و تغییر سبک زندگی در جامعه از بین رفته است ،گفت :یکی از رسالت های
اصلی شوراهای حل اختالف با کمک معتمدان محلی و روحانیت و سایر افراد بانفوذ در کنار
رسیدگی به پرونده ها  ،احیای این سنت های فراموش شده است.
مظفری یادآور شد :عدم مهارت و ارتباط افراد در محیط خانواده و جامعه و از بین رفتن
فرهنگ گفت و گو و مذاکره برای حل و فصل اختالف ها و ایجاد عطوفت با وجود گسترش
اینترنت و تکنولوژی ها و تلفن های همراه یکی از چالش های اساسی و در عین حال عوامل
دخیل در افزایش خشونت و ورودی پرونده های قضایی است.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد :قانون و دستگاه قضایی فصل خصومت می کند اما
قادر به رفع کینه ها ،نزاع ها و اختالف ها نیست و بر همین اساس نیز سیاست و راهبرد جدید
رئیس قوه قضائیه در امر شوراهای حل و اختالف بر تقدم مصالحه بر رسیدگی استوار است.
وی با بیان اینکه عامل کثرت و ورودی روزافزون پرونده ها به دستگاه قضایی محصول برخی
کم کاری ها  ،سهل انگاری ها و یا سوء مدیریت در مجموعه های دولتی بیرون از دستگاه
قضاییاست،تصریحکرد:عالجمبارزهبافسادوتحققحقوقشهروندیبابگیروببندممکن
نیست .وی همچنین تاکید کرد که در صورت همکاری و تصویب الیحه ساماندهی شوراهای
حل اختالف در دولت و مجلس تکلیف بیش از  ۱۳هزار نیروی موجود در این این نهاد نیز
مشخصخواهدشد.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد :با تصویب این الیحه امور شوراهای حل اختالف نیز به
صورت یک سازمان مستقل با ساختار سازمانی مشخص و زیر مجموعه دستگاه قضایی
فعالیتخواهدکرد.
وزیر اطالعات:

حضور بهنگام مردم در ۹دی توطئه دشمنان
را ناکام گذاشت

وزیر اطالعات گفت ۹ :دی روز بصیرت و میثاق با امام و والیت ،یاد آور خلق حماسه ای
است که با درک ،بینش و حضور بهنگام ملت بزرگ و فهیم ایران اسالمی بوقوع پیوست و
توطئهدشمنانراناکامگذاشت.سیدمحمودعلویوزیراطالعاتباصدورپیامیبهمناسبت
فرارسیدن  ۹دی تاکید کرد ۹ :دی روز بصیرت و میثاق با امام و والیت ،یاد آور خلق حماسه
ای است که با درک ،بینش و حضور بهنگام ملت بزرگ و فهیم ایران اسالمی بوقوع پیوست و
توطئه دشمنان را ناکام گذاشت.
متن پیام به شرح زیر است:
فرا رسیدن  ۹دی روز بصیرت و میثاق با امام و والیت ،یاد آور خلق حماسه ای است که با
درک ،بینش و حضور بهنگام ملت بزرگ و فهیم ایران اسالمی بوقوع پیوست و توطئه دشمنان
را ناکام گذاشت.
اینک که یک دهه ازعظمت آن حرکت تاریخ ساز می گذرد و این عظمت ،با شکل گیری
دسیسه های ناکام پیدا و پنهان استکباری ،بیش از پیش جلوه نموده ،دوستداران انقالب
شکوهمند اسالمی ایران را به توصیف و تحسین آن حضور باشکوه و سرنوشت ساز وا می دارد.
اینجانب روز پرافتخار و غرور آفرین نهم دی را به محضر با سعادت ولی امر مسلمین حضرت
آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله) و ملت آگاه ایران اسالمی تبریک عرض می نمایم.
ً
یقینا سربازان گمنام آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پایگاه عظیم مبارزه و
جهاد ،با استعانت از الطاف خفیهی الهی ،آنی در انجام وظایف خطیر خویش تعلل نورزیده
و در حفظ و حراست از امنیت پایدار این نظام مقدس ،دستاوردهای امام راحل (رضوان الله
تعالی) و شهدای واالمقام از هیچ کوشش و جانفشانی ،دریغ نخواهند نمود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به انتقادات از روند بررسی صالحیت ها:

زیر سوال بردن کلیت نظام انتخابات جز
سیاهنمایینتیجهایندارد

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ،ضمن ابراز تعجب از اینکه این انتقادات بعضا از سوی
کسانی مطرح می شود که خود با فرایند رسیدگی به صالحیتها آشنایی کافی دارند ،گفت:
همه اقدامات مانند گذشته در چارچوب قانون انتخابات و بر اساس رویه جاری در هیئت های
اجرایی انجام شده و طبق قانون کسانی که تایید صالحیت نشده اند مهلت داشتند اعتراض
خود را به هیئت های نظارت تسلیم نمایند تا در فرصت قانونی به اعتراضات آنان رسیدگی
شود.
مالنوری در ادامه سخنان خود بر لزوم پایبندی همه فعاالن سیاسی ،احزاب و ائتالف های
سیاسی انتخاباتی به قانون و چارچوب های تعیین شده در فرایند انتخابات تاکید کرد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ضمن دفاع قاطعانه از عملکرد صف و ستاد وزارت کشور
در عرصه انتخابات و تأکید بر هویت مستقل حقوقی هیأت های اجرائی انتخابات از وزارت
کشور ،اظهار داشت :چنانچه هر یک از اعضای نظام انتخاباتی کشور مرتکب تقصیر یا عدول
از وظایف قانونی خود شوند ،راه های قانونی برای رسیدگی به آن در قانون پیش بینی شده
است و زیر سوال بردن کلیت نظام انتخابات کشور نتیجه ای جز سیاه نمایی ،بی اعتبار کردن
نظاممردمساالردینیونهایتاکاهشمشارکتدرانتخاباتنخواهدداشتوهمهمیدانیمکه
این همان چیزی است که دشمنان نظام و کشور در خارج به دنبال آن هستند.
مالنوری خاطر نشان کرد :بدیهی است که از دلسوزان نظام و کشور انتظار می رود با
سخنان و اعمال خود در جهت افزایش مشارکت و مایوس نمودن دشمنان قدم بردارند نه
اینکهناخواستهدرمسیرآنانحرکتکنند.

سالمت

 شماره 4951ت و دوم 
دوشنبه -نهم دی ماه  -1398سال بیس 

گازگرفتگی؛قاتلخاموشاینروزها

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن؛ عالئم و پیشگیری

مسمومیت با مونوکسید کربن زمانی رخ میدهد که غلظت آن در خون زیاد میشود.
وقتی مونوکسید کربن زیادی در هواست ،بدن شما اکسیژن موجود در گلبولهای قرمز
خونتان را با مونوکسید کربن جایگزین مینماید و این اتفاق میتواند منجر به آسیبهای
بسیار جدی به بافتهای بدن و یا حتی مرگ شود.
سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرده است که ،در نیمه اول امسال (223،)1398
نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادهاند که این
رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14.9 ،درصد افزایش یافته است .این در حالی
است که آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان میدهد بیش از  70درصد تلفات
مسمومیت با گاز مربوط به نیمه دوم هر سال است.
مونوکسید کربن گازی بیرنگ ،بیبو و بیمزه است که از سوختن بنزین ،چوب،
پروپان ،زغال چوب یا سایر سوختها تولید میشود .دستگاهها و موتورهایی که به خوبی
ً
کار نمیکنند (احتراق ناقص دارند) ،خصوصا در فضای سرپوشیده یا بسته میتوانند
باعثشوندتجمعوغلظتمونوکسیدکربنبهسطحخطرناکیبرسد.
عالئممسمومیتبامونوکسیدکربن
عالئم و نشانههای مسمومیت با مونوکسید کربن که ممکن است با سرماخوردگی
اشتباه شود ،شامل موارد زیر میشود:
 سردرد مبهم  -ضعف  -سرگیجه  -حالت تهوع و استفراغ  -تنگی نفس  -تاری دید گیجی و خوابآلودگی  -از دست دادن هوشیاریمسمومیت با گاز مونوکسید کربن میتواند بهویژه برای افرادی که در خواب هستند
خطرناکباشد.فردممکناستپیشازاینکهحتیکسیتشخیصدهداومشکلیدارد
در اثر آسیب مغزی غیرقابل جبران از بین برود.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

اعمال فشار بر زانوی دردناک و انجام تمرینات ورزشی که درد
را افزایش می دهند نه تنها روند بهبودی را کند ساخته ،بلکه می
تواند به تشدید مشکل مسبب زانو درد منجر شود.
هنگامی که با زانو درد مواجه هستید ممکن است درباره انجام
ورزش دچار تردید شوید ،اما در بسیاری موارد نیازی نیست
تردیدی به دل خود راه دهید .با توجه به دلیل بروز درد ،ممکن
است نه تنها انجام ورزش امکانپذیر باشد بلکه برای تسکین
عالئممشکلنیزمفیدباشد.
مهمترین هدف هنگام انجام ورزش با زانوی دردناک جلوگیری
از افزایش و تشدید عالئم است .پس از مشورت با پزشک یا
فیزیوتراپ خود ،انجام ورزش با زانوی دردناک باید بر تمرینات
قدرتی ساده ،تمرینات هوازی کم فشار و حرکات کششی مالیم
برایبهبوددامنهحرکتمتمرکزباشد.
هشدار
اعمال فشار بر زانوی دردناک و انجام تمرینات ورزشی که درد
را افزایش می دهند نه تنها روند بهبودی را کند ساخته ،بلکه می
تواند به تشدید مشکل مسبب زانو درد منجر شود .اگر بدون درد
زیاد قادر به انجام ورزش نیستید و یا تشدید تورم ،قفل شدن یا
بی تعادلی در زانو را تجربه می کنید با پزشک یا فیزیوتراپ خود
مشورتکنید.
در برخی موارد ،ممکن است برای تسکین درد به مداخالت
دیگر مانند تزریقات ،استفاده از آتل یا عمل جراحی نیاز باشد تا
امکان از سرگیری ورزش یا حداقل فیزیوتراپی فراهم شود .اگر
درد زانوی شما به واسطه یک حادثه آسیبزا مانند زمین خوردن
یا تصادف خودرو شکل گرفته است ارزیابی شرایط توسط پزشک
پیش از آغاز یک روتین ورزشی بهترین اقدام است.
آرتروز
استئوآرتریت یا آرتروز یکی از شایعترین دالیل زانو درد است که
به واسطه فرسایش غضروف در مفاصل و ساییده شدن استخوان
ها روی یکدیگر رخ می دهد .اگرچه آرتروز می تواند موجب
احساس درد در پا شود اما نباید به مانعی برای انجام ورزش
تبدیلشود.
تمرکز بر تمرینات ورزشی تقویت کننده زانو می تواند به
پشتیبانی از مفصل تحت تاثیر قرار گرفته و محافظت از بروز
آسیببیشترکمککند.
بر انجام تمرینات ورزشی که عضالت پا را بدون اعمال فشار بر

عالئم هشداردهندهی مسمومیت با مونوکسید کربن میتواند نامحسوس باشد؛
اما این عارضه خطر مرگ به همراه داشته و نیازمند اقدام اورژانسی است .پس هرگاه
احساس کردید خودتان یا شخص دیگری با گاز  COمسموم شدهاید خیلی سریع وارد
هوای تازه شوید و به دنبال اقدام فوری پزشکی باشید.
بچهها نسبت به افراد بزرگسال ،تندتر نفس میکشند و همین میتواند باعث شود
بیشترمستعدمسمومیتباگازمونوکسیدکربنباشند
عللمسمومیتباگازمونوکسیدکربن
مسمومیت با مونوکسید کربن به دلیل استنشاق دود ناشی از اشتعال روی میدهد.
وقتی مونوکسید کربن زیادی در هوا وجود دارد و شما آن را تنفس میکنید ،بدنتان
اکسیژن موجود در گلبولهای قرمز خونتان را با مونوکسید کربن جایگزین میکند.
این جایگزینی که به دلیل تمایل بسیار بیشتر مونوکسید کربن به هموگلوبین نسبت
به اکسیژن به هموگلوبین است ،جلوی رسیدن اکسیژن به بافتها و اندامهایتان را
میگیرد.
دستگاهها و موتورهایی که سوخت میسوزانند ،گاز مونوکسیدکربن تولید میکنند.
ً
مقدار مونوکسید کربن تولید شده توسط این منابع معموال نگرانکننده نیست؛ اما اگر
ً
ً
این دستگاهها در فضاهای بسته یا نسبتا بسته قرار داشته باشند (مثال پخت و پز با ذغال
درفضایبسته)،تجمعمونوکسیدکربنمیتواندبهسطحبسیارخطرناکیبرسد.
استنشاق دود یک آتش نیز میتواند سبب مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شود.
ریسکفاکتورها
قرار گرفتن در معرض گاز مونوکسید کربن میتواند برای گروههای زیر بسیار خطرناک
باشد:
 .جنین :گلبولهای قرمز جنین ،بسیار راحتتر از گلبولهای قرمز یک فرد بزرگسال

میتواندمونوکسیدکربنجذبکند.بههمیندلیلجنینیکههنوزبهدنیانیامدهبیشتر
در معرض آسیب ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن است.
.کودکان:بچههانسبتبهافرادبزرگسال،تندترنفسمیکشندوهمینمیتواندباعث
شودبیشترمستعدمسمومیتباگازمونوکسیدکربنباشند.
.سالمندان:افرادسالمندیکهدرمعرضمسمومیتبامونوکسیدکربنقرارمیگیرند
بیشتر احتمال دارد دچار آسیب مغزی شوند.
 .افرادی که دچار بیماریهای قلبی مزمن هستند.
 .افرادی که سابقهی کمخونی و مشکالت تنفسی دارند نیز بیشتر ممکن است به دلیل
قرارگرفتندرمعرض مونوکسید کربن ،مسمومشوند.
.کسانیکهمسمومیتباگازمونوکسیدکربندرآنهامنجربهازدستدادنهوشیاری
میشود :از دست دادن هوشیاری نشاندهندهی آسیب جدیتر است.
عوارضمسمومیتبامونوکسیدکربن
بسته به میزان و طول مدت قرار گرفتن در معرض مونوکسید کربن ،مسمومیت با این
گاز میتواند سبب عوارض زیر شود:
 آسیب دائمی به مغز  -آسیب به قلب و احتماال منجر شدن به مشکالت خطرناکقلبی  -مرگ جنین یا سقط جنین  -مرگ
پیشگیریازمسمومیتبامونوکسیدکربن
شما با رعایت چند نکتهی ساده میتوانید از مسمومیت با مونوکسید کربن پیشگیری
کنید:
 نشانگر مونوکسید کربن نصب کنید .یک نشانگر مونوکسید کربن نزدیک به اتاقخواب قرار دهید و دستکم دو بار در سال باتریهای آن را چک کنید .اگر آالرم این
نشانگر به صدا درآمد ،خانه را ترک کرده و با آتش نشانی تماس بگیرید.
 پیش از استارت زدن اتومبیل ،درب پارکینگ را باز کنید .هرگز در فضای بسته،اتومبیلراروشننگذارید.
 از اجاق گاز یا فرهای گازی با احتیاط و طبق دستورالعمل آن استفاده کنید .از وسایلگرمایشی گازسوز فقط زمانی استفاده کنید که کسی بیدار است و میتواند آن را کنترل
ً
کند ،ضمنا در یا پنجرهها را باز بگذارید تا هوای تازه به داخل جریان داشته باشد.
ً
 دستگاه گازسوزتان را به تهویهای کامال مناسب مجهز کنید .این دستگاهها شاملموارد زیر میشوند:
 .اجاق گاز  .تنور گازی  .گریلهای زغالی  .خوراکپزهای گازی  .آبگرمکن  .پکیج
 .ژنراتورهای قابل حمل  .شومینه  .فر زغالی  .فر گازی  .موتور اتومبیل و ...
 شومینه و بخاری را همیشه چک کنید تا اگر نیاز به تعمیر دارد این کار را انجام دهید. دودکشها را به طور مرتب چک کنید تا مسدود نشده باشند. هر وسیله باید برای خودش یک دودکش مجزا داشته باشد.ّ
ّ
 هنگام استفاده از حللها در فضای بسته احتیاط کنید .متیلن کلراید حللی استً
که معموال در رنگ و لکه َبر رنگ وجود دارد و در صورت استنشاق میتواند به مونوکسید
کربن تجزیه شود .قرار گرفتن در معرض متیلن کلراید میتواند سبب مسمومیت با
ً
ّ
مونوکسید کربن شود .وقتی در خانه با حللها کار میکنید ،حتما درها و پنجرهها را باز
ً
بگذارید یا در محیطی از آنها استفاده کنید که کامال تهویه شود.
درمان
ً
کسی که احتمال میرود دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده است ،باید فورا به
هوای باز برده شده و تحت مراقبتهای اورژانسی پزشکی قرار بگیرد.
در بیمارستان هم معموال با استفاده از ماسک اکسیژن خالص و یا محفظهی اکسیژن
با فشار باال کمک میکنند تا اکسیژن جایگزین مونوکسیدکربن موجود در خون بافتها
و اندامها شود.

چگونگی انجام ورزش در زمان زانو درد

مفصل تقویت می کنند ،متمرکز شوید .به عنوان مثال ،مینی
اسکوات که شامل خم شدن زانو با زاویه کم می شود روش
خوبی برای فعال کردن عضالت چهارسر ران (جلوی ران) است.
همچنین ،بلند کردن پا به صورت صاف در شرایطی که به پشت
خوابیده اید تمرین مفید دیگری برای زانو است که می توانید
انجامدهید.
همچنین ،تمرینات هوازی کم فشار نیز روشی خوب برای
افزایشسرعتضربانقلببدوناعمالفشاربرمفاصلهستند.
از جمله این تمرینات می توان به الیپتیکال یا اسکی واره،
دوچرخه سواری و شنا اشاره کرد .این قبیل تمرینات نه تنها
سالمت قلب را تقویت می کنند ،بلکه به کاهش وزن و حفظ وزن
سالم نیز کمک می کنند .وزن اضافه می تواند فشار بیشتری را بر
مفاصل بدن انسان وارد کرده و آتروز را تشدید کند.
پارگیمینیسک
انحطاط یا پارگی در مینیسک یکی دیگر از دالیل شایع زانو درد
است .این بخش از غضروف که بین استخوان ساق و استخوان
ران پا قرار دارد به جذب فشار وارده بر مفصل و توزیع نیرو در
سراسر آن کمک می کند .در شرایطی که برخی موارد پارگی حاد
نیازمند عمل جراحی برای ترمیم هستند ،بسیاری از موارد در
نتیجه فرسایش با گذشت زمان رخ داده و انجام تمرینات ورزشی
مناسبمشکلیبرایآنهاایجادنمیکند.

در صورت پارگی مینیسک بر انجام تمرینات ورزشی بدون درد
و تقویت کننده عضالت چهار سر ران همانند مواردی که در مورد
آرتروز به آنها اشاره شد ،متمرکز شوید .افزون بر این ،از تمرینات
ورزشی که شامل حرکات سریع ،چرخشی یا اسکوات عمیق می
شوند ،پرهیز کنید زیرا معموال به تشدید مشکل منجر می شوند.
در عوض ،تمرینات ورزشی قدرتی مانند پرس پا یا اسکوات کم
عمق با کمک دیوار را امتحان کنید و زانوها را تا جایی که بدون
احساس درد می توانید حرکات را انجام دهید ،خم کنید .اگر
انجام این قبیل حرکات نیز برای شما دشوار است می توانید
گزینه های سادهتر مانند سفت کردن عضله ران و حفظ این
وضعیت برای چند ثانیه را مد نظر قرار دهید.
اسپاسموکشیدگی
اسپاسم ها و کشیدگی ها در عضالتی مانند همسترینگ یا
چهار سر ران که از زانو عبور می کنند می تواند به کاهش دامنه
حرکت و احساس درد در اطراف مفصل زانو منجر شود .اگر با
این نوع درد مواجه هستید ،انجام برخی حرکات کششی که
این عضالت را هدف قرار می دهند می تواند به بازگشت دامنه
حرکت و کاهش درد کمک کند.
حرکتاول:کششهمسترینگ
در شرایطی که کمر صاف است روی زمین نشسته و پای تحت
تاثیر قرار گرفته را به صورت صاف جلوی خود دراز کنید.

بدون این که پشت بدن گرد شود ،به سمت جلو خم شوید تا
زمانی که کشیدگی خفیف در پشت زانوی خود را احساس کنید
(زانوی خود را قفل نکنید).
این وضعیت را برای  30ثانیه حفظ کرده و دوباره به حالت اولیه
بازگردید.
حرکت دوم :کشش چهارسر ران
نزدیک پیشخوان آشپزخانه یا هر سطح محکم دیگری که می
توانید برای حفظ تعادل از آن استفاده کنید بایستید.
به آرامی کف پایی که به کشش نیاز دارد را به سمت عقب باال
بیاورید به گونه ای که پاشنه پا به سمت باسن نزدیک شود.
قوزک این پا را با دست آزاد خود گرفته و به آرامی آن را از زانو
خم کنید تا زمانی که کششی خفیف در نزدیکی پایین ران خود
احساس کنید .به اندازه ای فشار وارد نکنید که موجب احساس
درد شود.
این وضعیت را برای  30ثانیه حفظ کرده و سپس به حالت اولیه
بازگردید.
هر یک از این حرکات کششی را چند بار در طول روز انجام
دهید.
نکته
اگر انعطاف پذیری بدن شما کم است می توانید از یک بند یا
حوله برای انجام هر یک از این حرکات کششی استفاده کنید.
رگ به رگ شدن
پیرو یک زمین خوردن یا آسیب ورزشی ممکن است زانو درد
ناشی از کشیدگی یک رباط را تجربه کنید .آسیب دیدگی این
ساختارها که از مفصل پشتیبانی می کنند می تواند به بروز
مشکالتیمنجرشود.
پس از فروکش کردن تورم اولیه ناشی از آسیب دیدگی و
بازگشت توانایی برای راه رفتن بدون درد شدید ،بر بازگرداندن
قدرت به عضالتی که از مفصل زانو پشتیبانی می کنند ،متمرکز
شوید .با توجه به نوع آسیب دیدگی ،تمریناتی مانند اسکوات،
پله ،النژ و حرکات تقویت کننده همسترینگ می توانند روشی
خوب برای افزایش ثبات و تعادل شما باشند.
افزون بر این ،تمرینات هوازی کم فشار مانند دوچرخه ثابت
یا الیپتیکال (اسکی واره) روش خوبی برای بازگرداندن دامنه
حرکت و کمک به تسکین تورم هستند .البته مشورت با پزشک
برای تنظیم برنامه ورزشی بهترین اقدام است.

تقویتسیستمایمنیبافرمولغذاییمتفاوت
اگر در پی تقویت سیستم ایمنی بدن خود برای پیشگیری و مقابله با بیماری های
زمستانی هستید به طیف کاملی از مواد مغذی در رژیم غذایی خود نیاز دارید.
طی فصل زمستان با توجه به کاهش دمای هوا احتمال ابتال به بیماری هایی مانند
سرماخوردگی و آنفلوآنزا نیز افزایش می یابد .تقویت سیستم ایمنی با مصرف برخی مواد
غذایی یکی از اقداماتی است که می توان برای مقابله با این شرایط مد نظر قرار داد.
احتماال نخستین چیزی که برای تقویت سیستم ایمنی بدن از طریق رژیم غذایی در
ذهنبیشترمانقشمیبندد،افزایشمصرفویتامین Cاست.میوههاوسبزیجاتیمانند
فلفل دلمه ای قرمز ،پرتقال ،کیوی ،و بروکلی از جمله بهترین منابع برای دریافت این ماده
مغذی هستند .اما ویتامین  Cتنها ماده مغذی نیست که می تواند به تقویت سالمت و
سیستمایمنیبدنانسانکمککند.
دیگرموادمغذیتقویتکنندهسیستمایمنی
اگر در پی تقویت سیستم ایمنی بدن خود برای پیشگیری و مقابله با بیماری های
زمستانی هستید به طیف کاملی از مواد مغذی در رژیم غذایی خود نیاز دارید .در حقیقت،
کمبود هر یک از مواد مغذی زیر ممکن است اثر منفی بر توانایی بدن شما برای مبارزه با
عفونتداشتهباشد.
ویتامین  Aبه بلوغ سلول های ایمنی بدن انسان کمک می کند تا عملکرد بهتری در
مبارزه و نابودی باکتری ها داشته باشند .در حقیقت ،کمبود ویتامین  Aممکن است
توانایی بدن انسان در واکنش به واکسن ها را نیز کاهش دهد.
گیرنده های ویتامین  Dدر بسیاری از سلول های سیستم ایمنی انسان وجود دارند و به
بدن در تولید پروتئین های ضد میکروب کمک می کنند که مکانیزم های دفاعی بدن ما
را تقویت می کند.
ویتامین Eاز سلول های بدن ما در برابر آسیب محافظت کرده و به تقویت واکنش سیستم
ایمنی به عفونت ها کمک می کند.
روی به بدن انسان در تولید سلول های ایمنی کمک می کند .حتی کمبود خفیف این
ماده معدنی ممکن است توانایی بدن برای مبارزه با ارگانیزم هایی که موجب اسهال،
عفونت های تنفسی و عفونت های پوست می شوند را کاهش دهد.
افزون بر مواد معدنی و ویتامین ها ،یک رژیم غذایی سرشار از پروبیوتیک ها یا باکتری
های مفید به تقویت ایمنی از طریق ایجاد تنوع در میکروبیوم روده کمک می کند .این
باکتری های خوب در واقع به محافظت از انسان در برابر عفونت کمک می کنند .مطالعه
ای که در نوامبر  2019در نشریه  BioMed Research Internationalمنتشر شد ،نشان
داد که پروبیوتیک های سالم مانند الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریا به کاهش التهاب،
تقویت واکنش ایمنی و حذف عوامل بیماریزای بالقوه کمک می کنند .اساسا ،حضور
هرچه بیشتر باکتری های خوب به مبارزه با باکتری های بد بیشتر کمک می کند.

اماازکجامیتوانیماینقهرمانانمبارزهبابیماریوپیشگیریازعفونترادریافتکنیم؟
در ادامه پنج منبع خوب به همراه چند جایگزین برای افرادی با محدودیت های غذایی
مختلف ارائه شده اند .باید اشاره داشت که درباره این مواد مغذی بر حسب درصد ارزش
روزانه و بر اساس یک رژیم غذایی حاوی  2,000کالری برای بزرگساالن سالم صحبت
خواهیمکرد.
گوشتگاو
یک وعده گوشت گاو بیش از  100درصد نیاز تخمین زده شده برای ماده معدنی روی
را تامین می کند .اگر گوشت مصرف نمی کنید ،از جمله منابع وگان و گیاهی خوب برای
این ماده مغذی می توان به عدس ( 23درصد ارزش روزانه) ،صدف چروک ( 76درصد
ارزش روزانه) و توفو ( 36درصد ارزش روزانه) اشاره کرد .روی به عنوان یک عامل یا دستیار
برای بسیاری از واکنش های شیمیایی که سیستم ایمنی بدن انسان را تقویت می کنند،
عمل می کند.
ماهیتن
کنسرو ماهی تن منبع خوبی برای ویتامین 10( Dدرصد ارزش روزانه) به همراه مقداری
روی ( 4درصد ارزش روزانه) است .در حقیقت ،مصرف ماهی تن روش خوبی برای دریافت
مجموعه ای از مواد مغذی مفید برای تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن است.

ماهی تن در ترکیب با لوبیا سفید می تواند فواید هرچه بیشتری را برای تقویت سیستم
ایمنی بدن انسان ارائه کند .ساالد ماهی تن و لوبیا سفید می تواند  11درصد ارزش روزانه
ویتامین  Eو  22درصد ارزش روزانه روی را تامین کند.
دانههایآفتابگردان
دانه های آفتابگردان منبع خوبی برای روی ( 13درصد ارزش روزانه) و ویتامین 66( E
درصد ارزش روزانه) است و به راحتی می توانید آن را به جو دوسر ،ماست یا ساالدها اضافه
کنید تا از فواید تقویت کننده سیستم ایمنی بیشتری برخوردار شوید .ویتامین  Eبه نظر
می رسد برای افراد مسن از اهمیت بیشتری برخوردار است که می توانند از فواید آن در
تقویتواکنشسیستمایمنیبدنبهرهمندشوند.
شیر
یک لیوان شیر سرشار از مواد مغذی تقویت کننده سیستم ایمنی است .سرشار از
ویتامین  32( Dدرصد ارزش روزانه) ،یک لیوان شیر می تواند  25درصد ارزش روزانه
ویتامین Aو 16درصد ارزش روزانه روی را تامین کند .شیر را می توان یک نوشیدنی مغذی
با فوایدی بیشتر از تقویت سالمت استخوان ها دانست.
جایگزینهایشیرمانندشیرباداموشیرجودوسرنیزمعموالبااینموادمغذیغنیمی
شوند اما پیش از خرید برای حصول اطمینان باید برچسب ارزش تغذیه ای آنها را بررسی
کنید.
ماست
غذاهای تخمیر شده مانند کفیر ،کامبوچا ،یا کلم ترش همگی سرشار از پروبیوتیک ها
هستندکهبهتقویتعملکردسیستمایمنیکمکمیکنند.بااینوجود،ماستیکمنبع
راحت و در دسترس برای دریافت پروبیوتیک ها و همچنین ویتامین  7( Aدرصد ارزش
روزانه) و روی ( 13درصد ارزش روزانه) است.
با افزودن مغزدانه هایی مانند دانه های آفتابگردان و بادام هندی می توانید محتوای مواد
مغذیتقویتکنندهسیستمایمنیماستراهرچهبیشترافزایشدهید.یکوعدهماست
همراه با بادام هندی می تواند  14درصد ارزش روزانه روی را تامین کند.
هرچه پروبیوتیک ها یا باکتری های سالم بیشتری مصرف کنید ،بهتر خواهد بود .از این
رو ،نیازی نیست تا برای دریافت پروبیوتیک ها تنها بر مصرف ماست متمرکز شوید و گزینه
های دیگر مانند کامبوچا ،کفیر ،و کلم ترش را نیز به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
به خاطر داشته باشید در شرایطی که مطالعات به فواید دو سویه از باکتری ها شامل
الکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریا اشاره دارند ،احتماال بسیاری سویه های ناشناخته از
باکتری های مفید وجود دارند .عامل کلیدی برای حفظ یک میکروبیوم سالم در بدن
مصرف منابع مختلف پروبیوتیک ها به طور منظم برای حفظ یک میکروبیوم سالم به جای
نگرانی درباره برآورده کردن یک ارزش روزانه خاص است.
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دانستنیهایپزشکی؛

نوشیدن آب یخ با بدنتان چه میکند؟

آب یخ و حتی نوشیدنیهای خنک دیگر میتوانند موجب منقبض شدن رگهای خونی
شوند و اثر منفی بر گوارش داشته باشند .در این گزارش جدیدترین دانستنیهای روز
پزشکی که هر روز با آن سر و کار دارید را دنبال میکنیم.
تاثیر مصرف آب یخ بر بدن
آب یخ و حتی نوشیدنیهای سرد دیگر میتوانند موجب منقبض شدن رگهای خونی
شوند و بر همین اساس اثری منفی بر گوارش داشته باشند .همچنین ،نوشیدن آب یخ
میتواند فرایند طبیعی جذب مواد مغذی از غذای مصرفی را در مسیر گوارش مختل کند.
با نوشیدن آب یخ ،تمرکز بدن از گوارش بر تنظیم دمای بدن معطوف میشود که میتواند
موجب از دست رفتن آب بدن و احساس تشنگی شود .دمای عادی بدن  ۳۷درجه سانتی
گراداستوزمانیکهمادهغذاییبادمایبسیارکممانندآبیخیابستنیمصرفمیکنید،
بدن تالش میکند با صرف انرژی بیشتر دما را تنظیم کند .این میزان انرژی اضافه برای
تنظیم دما در اصل باید در روند گوارش و جذب مواد مغذی صرف شود .بر همین اساس
است که همواره نوشیدن آب در دمای اتاق توصیه میشود .همچنین نوشیدن آب یخ به
دلیل کاهش دمای بدن باعث کاهش ضربان قلب میشود.
نوشیدن آب یخ میتواند به ناراحتی ،درد معده و حالت تهوع منجر شود .زیرا دمای پایین
باعث جمع شدن رگهای خون میشود .عوارض دیگر مصرف زیاد آب یخ جمع شدن
معده است؛ به طوری که معده سفت میشود و نمیتواند به طور مؤثر غذا را هضم کند.
کاهش انرژی بدن با نوشیدن آب یخ
اگرچه نوشیدن آب یخ میتواند باعث سرحالی شود ،اما در واقع باعث تخلیه انرژی در
دراز مدت میشود .زیرا بدن برای گرم کردن آب و رساندن آن به دمای معتدل نیاز به مصرف
کردن انرژی اضافه دارد.
همان گونه که در یک روز سرد زمستانی ،سرما میتواند باعث آبریزش بینی و انسداد
سینوسها شود ،آب یخ نیز همان واکنش بدنی را ایجاد میکند .به عبارت دیگر ،بدن برای
گرم کردن هر نوع هوا یا مایع سرد ،مخاط ایجاد میکند .تفاوت در این است که در مورد آب
یخ ،به این عکس العمل بدنی نیاز نیست و به این ترتیب فرد دچار گلودرد میشود.
انقباض پوست با مصرف آب یخ
حتما شنیدهاید که آب گرم منافذ پوست را باز و آب سرد آنها را میبندد .شستن صورت
با آب سرد ایدهی خوبی است ،اما خوردن نوشیدنیهای گرم برای سالمت کلی پوستتان
بهتر است .زیرا آب گرم گردش خون را افزایش میدهد و پوست را درخشان و سالم میکند.
یبوست
آشامیدن آب هم دمای اتاق به دستگاه گوارش کمک میکند ،درحالی که مصرف آب
یخ باعث یبوست میشود .با مصرف آب یخ ماده غذایی که ازدستگاه گوارش میگذرد،
منجمد و سفت میشود .این در حالی است که رودهها منقبض میشوند ودر دفع کردن
مدفوعمشکلایجادمیکند.
سردرد
همان گونه که خوردن بستنی باعث یخ زدن مغز میشود ،خوردن آب یخ نیز همین حالت
را ایجاد میکند .آب یخ باعث میشود خیلی از عصبهای حساس ستون فقرات عکس
العمل مناسب نداشته باشد و این پیغام سریع به مغز منتقل میشود که این امر به نوبه خود
باعث سردرد میشود.
عاملشوک
بهتر است از مصرف آب یخ پس از انجام تمرینات ورزشی پرهیز کنید .زمانی که ورزش
میکنید ،بدن گرمای زیادی تولید میکند و نوشیدن آب یخ بالفاصله پس از تمرینات
ورزشی به واسطه عدم تطابق دماها میتواند اثر منفی بر دستگاه گوارش داشته باشد.
مصرف آب یخ بالفاصله پس از ورزش میتواند به بدن شوک وارد کرده و موجب معده درد
شود.
تشدیدآشاالزی
برخی پژوهشها نشان داده اند که افراد مبتال به بیماریهایی که مری را تحت تاثیر قرار
میدهند ،مانند آشاالزی ،باید از نوشیدن آب سرد پرهیز کنند .آشاالزی یک بیماری نادر
است که میتواند بلع غذا و نوشیدن را دشوار سازد.
به چربی اضافه منجر میشود
این فرضیه که با مصرف باالی آب سرد بدن بیشتر کار میکند و درنتیجه کالری بیشتری
میسوزاند صحیح نیست .چون دمای بدن در سرما باعث سفت شدن و یخ زدن چربی
میشود ،درنتیجه هضم آن مشکلتر خواهد شد.

چرا میوه و سبزی برای روده مفید است؟

در یک مطالعه جدید متخصصان دانشگاه داکوتای جنوبی که ابتدا قرار بود آسپیرین را
به عنوان یک درمان پیشگیرانه برای سرطان روده بزرگ بررسی کنند ،تصادفا به اطالعات
بیشتریدربارهچگونگیتاثیرمیوههاوسبزیجاتبرپیشگیریازاینسرطاندستیافتند.
به گزارش ایسنا ،سرطان روده هر ساله در بیش از یک میلیون نفر در سراسر جهان
تشخیصدادهمیشود.
عوامل خطر سرطان روده بزرگ شامل برخی از رژیمهای غذایی مانند رژیم غذایی سرشار
از گوشت قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند و نیز گوشتهای فرآوری شده مانند سوسیس
و کالباس است .از دیگر عوامل خطر ابتال به سرطان روده میتوان به چاقی و اضافه وزن
اشاره کرد.
اکنونمتخصصانعلومپزشکیپتانسیلمتابولیتفالونوئیدرابرایجلوگیریازسرطان
روده بزرگ تشخیص دادهاند .این ترکیب در میوهها و سبزیجات مانند توت سیاه ،زغال
اخته ،انگور قرمز ،سیب ،پیاز قرمز ،کلم بروکلی ،انار ،توت فرنگی ،زردآلو ،کلم قرمز و پوست
بادمجان بنفش و همچنین شکالت و چای وجود دارد.
گروهی از متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه ایالتی داکوتای جنوبی در آمریکا ابتدا
در حال بررسی آسپرین به عنوان راهی برای پیشگیری از سرطان روده بودند اما در روند
تحقیقاتخودبهجزئیاتجدیدیدربارهفالونوئیدهاوچگونگیاثرگذاریآنهادرجلوگیری
از سرطان روده بزرگ دست یافتند.
مطالعات قبلی نشان داده بودند که فالونوئیدها ،ترکیبات طبیعی موجود در میوهها و
سبزیجات ،سرطان را مهار میکنند اما هیچ کس نمیدانست که چه چیزی باعث مؤثر
بودن آنها در پیشگیری از سرطان شده است.
تیم تخصصی دانشگاه داکوتای جنوبی ضمن بررسی مکانیسم پیشگیری از سرطان
توسطآسپیرین(استیلاسیدسیلیکاسید)،درموردنقشمتابولیتهایآسپیرینوسایر
مشتقاتاسیدسالیسیلیکبرایتواناییشاندرمهاررشدسلولهایسرطانی،آزمایشاتی
را انجام دادند.
طی این فرایند متخصصان دریافتند -۲،۴،۶تری هیدروکسی بنزوئیک اسید (-۲،۴،۶
 ،)THBAترکیبی که با تجزیه فالونوئیدها توسط باکتریهای روده تولید میشود،
آنزیمهای درگیر در تقسیم سلولی را مهار میکند .آزمایشهای بعدی ثابت کرد که-۲،۴،۶
 THBAرشد سلولهای سرطانی در سلولهای بیان کننده پروتئین حامل عملکردی
( )SLC۵A۸را مهار میکند.
ً
داروهای بسیاری برای درمان سرطان وجود دارد اما تقریبا هیچ کدام از آنها برای
پیشگیری از این بیماری استفاده نمیشود .از همین رو کشف  THBA-۲،۴،۶به عنوان
مهار کننده رشد سلولهای سرطانی متخصصان را بسیار امیدوار کرده است.
متخصصانبراینباورندترکیبفالونوئیدهاو THBA-۲،۴،۶پتانسیلاستفادهبهعنوان
دارویی برای پیشگیری از سرطان را دارد ،اگرچه هنوز هم به مطالعات بیشتری در این زمینه
نیازاست.
بنابرگزارشسایتتخصصیمدیکالنیوزتودی،اینمطالعههمچنینتاکیدمجددیبر
اهمیت استفاده از میوهها و سبزیجات در رژیم غذایی روزانه افراد داشته است.

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر راي شماره 139860331010002769هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت
ملکفرديستصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضيآقايعليرضانادري فرزندرمضانعلي
به شماره شناسنامه  0922205728صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ
يک قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت  32/310متر مربع پالک  1891فرعي
از  163اصلي واقع در جاده مالرد جاده شهريار نرسيده به منظريه کوي امام حسن
پ  642خريداري از مالک رسمي کريم جمالي اصل محرز گرديده است.لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي ک اشخاص
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف
مدتيکماهازتاريختسليماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاييتقديمنمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکيت صادر خواهد شد/1869.ز
تاريخ انتشار نوبت اول98/10/09:
تاريخ انتشار نوبت دوم98/10/24:
محمد سليماني -رئيس ثبت اسناد و امالک
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اجتماعی

 شماره 4951ت و دوم 
دوشنبه -نهم دی ماه  -1398سال بیس 

وزیر علوم عنوان کرد

تأسیسمراکزحوزویدربرخیازدانشگاهها

وزیر علوم با اشاره به تأسیس مراکز حوزوی در برخی از دانشگاهها و تحصیل دانشجویان
در این مراکز در اواخر هفته گفت :با توجه به لزوم شناخت کامل از ظرفیت های علمی
در دانشگاهها و حوزههای علمیه ،هر چقدر شرایط همکاری مشترک اساتید بیشتر فراهم
ً
شود،قطعاگسترشهمکاریهاوتعمیقروابطعلمیبیشترخواهدبود.
دکترمنصورغالمی،درآیینافتتاحنمایشگاهتخصصی-دائمیگفتمانانقالباسالمی
«ویژه آثار برگزیده و برتر علوم انسانی  -اسالمی» که با حضور آیت الله اعرافی ،مدیر حوزه
هایعلمیهکشورومعاونانوزارتعلومدرمحلمدرسهفیضیهقمبرگزارشد،طیسخنانی
با بیان اینکه این نمایشگاه بسیار ارزشمند است و برای ایجاد آن زحمات زیادی از طرف
مراکز دانشگاهی و حوزوی کشیده شده است ،اظهار داشت :حضور بنده و همکارانم
در این آیین نشاندهنده این است که بر آوردن انتظار از حوزه و دانشگاه در راستای
خدمترسانی به مردم و کشور به صورت کامل تحقق یابد و این مراکز علمی تمام توان خود
را در این مسیر معطوف دارند .وزیر علوم با بیان اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری وظایف
و مسئولیتهای مشخصی برای دانشگاهها و حوزههای علمیه در جهت خدمترسانی به
کشور مشخص کردهاند ،گفت :رشد و توسعه اصلی دانشگاههای کشور پس از پیروزی
انقالب اسالمی بوده تا جایی که در دو دهه اول انقالب ،همه کارشناسان بخشهای
مختلفرافارغالتحصیالنکشورمانتشکیلمیدادندودردههسوموچهارمنیزتوانستیم
در بخش پژوهش ،فناوری و نوآوری به قدری پیشرفت کنیم که در جهان حرفی برای گفتن
داشته باشیم و رتبه  ۱۵و  ۱۶علمی جهان را کسب کنیم تا جایی که مقام معظم رهبری در
دیدار اخیرشان تاکید بر حفظ جایگاه علمی کشور داشتند .وی افزود :امروز دانشگاههای
کشور توفیقات فراوانی در صنایع مختلف به ویژه در صنایع دفاعی کشور کسب کردهاند و
متولی بخش عمدهای از پروژههای صنایع دفاعی ،دانشگاهها بودهاند.
دکتر غالمی با اشاره به پیشرفت علمی کشور در حوزههای نانو ،زیست فناوری و ماهواره
گفت :در بخش علوم انسانی نیز اساتید زبدهای در دانشگاهها و حوزههای علمیه داریم که
یکی از موارد همکاریهای مشترک همین بخش است که انشاءالله آثار و تبعات به گونهای
پیش رود که نتایج آن در اختیار همه طالبان علم و دانش قرار گیرد.
وزیر علوم با اشاره به تأسیس مراکز حوزوی در برخی از دانشگاهها و تحصیل دانشجویان
در این مراکز در اواخر هفته گفت :با توجه به لزوم شناخت کامل از ظرفیت های علمی
در دانشگاهها و حوزههای علمیه ،هر چقدر شرایط همکاری مشترک اساتید بیشتر فراهم
ً
شود ،قطعا گسترش همکاریهاو تعمیق روابط علمیبیشتر خواهد بود .همچنین در این
آیین آیتالله اعرافی ،مدیر حوزههای علمیه کشور با بیان اینکه  ۱۶نهاد علمی به صورت
مستقیم در ایجاد این نمایشگاه شرکت داشتهاند ،گفت :این نمایشگاه دائمی در اثر
همگرایی ،بدون هزینه و با روش اخالص و جهادی فراهم شده است .وی با بیان اینکه
با افتتاح این نمایشگاه از  ۳۰۰۰جلد کتاب با  ۲۵۰۰عنوان رونمایی میشود ،گفت :این
اولین نمایشگاه در جمهوری اسالمی است که به صورت یک جا به معرفی آثار برگزیده و
منتخب گفتمان انقالب اسالمی میپردازد .به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت
علوم ،در پایان این آیین ،نمایشگاه گفتمان انقالب اسالمی توسط وزیر علوم افتتاح شد.
همچنین در حاشیه این آیین ،تفاهمنامه همکاری وزارت علوم با مدیریت حوزههای علمیه
توسط دکتر غالمی و آیت الله اعرافی به امضا رسید.
مدیرکلمدیریتبحراناستانقم:

افزایشوسایلنقلیهعاملتشدیدآلودگی
هوای قم است

مدیرکل مدیریت بحران قم گفت  :افزایش وسایل نقلیه و تردد آنها درسطح شهر از
مهمترین علل تشدید آلودگی هوای قم درروزهای سرد سالجاری است.
اوروجیبیانکرد:طیسالهایاخیرتعدادخودروهایسواریوموتورسیکلتها

محسن
که بهطور میانگین بین چهار تا هشت برابر خودروها  ،آلودگی ایجاد میکنند ،درشهر قم
ش یافتهاست .وی ادامه داد :همین موضوع آسمان شهر قم
به میزان قابلتوجهی افزای 
را در معرض غلظت آالیندههای ناشی از تردد زیاد خودروها و موتورسیکلتها قرار داده
است که این وضعیت در روزهای سرد سال به دلیل وقوع پدیده وارونگی دما و پایداری
هوا ،تشدید میشود .وی افزود :همچنین درسالهای گذشته بر تعداد واحدهای صنعتی
مستقر دراستان نیز افزود ه شدهاست که این مساله نیز در موضوع آلودگیهوا بیتاثیر
نیست والزم است که مسئوالن متولی امر نسبت به کنترل استانداردها و رعایت اصول
زیستمحیطیدرواحدهایتولیدیوصنعتیحساسیتبیشتریبهعملآوردند.اوروجی
گفت  :با توجه به نکات گفتهشده از شهروندان میخواهیم کاهش استفاده از وسایل نقلیه
شخصی را موردنظر داشته باشند و در روزهایی که آلودگی هوا تشدید میشود از سفرهای
غیرضروری در سطح شهر پرهیز کنند .وی افزود  :انجام معاینه فنی و رفع نواقص خودروها
و موتورسیکلتها از دیگر موضوعهایی است که نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوای
شهر قم دارد .گفتنی است درسالجاری با شروع فصل سرما ،آسمان قم در برخی روزها به
ل شدهاست.
وضعیت ناسالم رسیده و مدارس استان نیز به همین دلیل چندین بار تعطی 
جانشین دبیر ستاد امربهمعروف و نهی از منکر استان قم خبرداد

راهاندازی دفتر امربهمعروف در
نمایشگاه دائمی استان قم

جانشین دبیر ستاد امربهمعروف و نهی از منکر استان قم از راهاندازی دفتر ثابت در محل
برگزاری نمایشگاههای استان قم باهدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و تذکر لسانی به
غرفه داران و بازدیدکنندگان خبر داد.
سید محمدتقی حسینی با عنوان «وضعیت فرهنگی نمایشگاه بینالمللی قم»اظهار
کرد :یکی از موضوعات مطرح در حوزه حجاب و عفاف در شهر قم وضعیت فرهنگی
نمایشگاههای برگزارشده در محل نمایشگاه دائمی استان قم بود .وی ادامه داد :با توجه به
حضور غرفه داران از دیگر استانهای کشور و همچنین وضعیت خاص قم در حوزه حجاب
ً
و عفاف و بعضا عدم آگاهی آنان از وضعیت این شهر ،ستاد امربهمعروف و نهی از منکر
استان قم تصمیم به راهاندازی دفتری ثابت در این نمایشگاه گرفت .جانشین دبیر ستاد
امربهمعروف و نهی از منکر استان قم با اشاره به اینکه با همکاری مسؤوالن این دفتر در محل
نمایشگاههای دائمی استان قم راهاندازی شد ،ابراز کرد :نیروهای مستقرشده در این دفتر
از نیروهای آموزشدیده ما در بحث امربهمعروف و نهی از منکر و تذکر لسانی هستند که با
حساسیتی خاص در این محل انجاموظیفه میکنند .حسینی افزود :این تذکرها با رعایت
مراتب امربهمعروف توسط نیروهای خانم و آقا به غرفه داران و بازدیدکنندگان ارائه میشود تا
هم حریم قم حفظ شود و هم غرفه دارانی که از خارج از قم به این شهر آمدهاند دید منفی
پیدا نکنند و خوشبختانه این روند بسیار مثبت بوده و آثار خوبی به همراه داشته است.
رئیس پلیس فتا استان قم تاکید کرد

ارتقای امنیت تراکنش های بانکی ،سدی در
مقابلفیشینگ

رئیس پلیس فتا استان قم بر لزوم فعال سازی سریع رمز پویا و ارتقای امنیت تراکنش های
بانکی در مقابل روش های مخرب کالهبرداران اینترنتی تاکید کرد.
علی موالی رئیس گفت :فیشینگ یک روش مخرب برای دسترسی به اطالعات
بانکی و سرقت اموال افراد است بنابراین افراد سودجو در سالهای اخیر تالشهای
زیادی برای به سرقت بردن موجودی حسابهای کاربران کردهاند .وی افزود :فیشینگ
راهی است که تبهکاران ،اطالعاتی نظیر کلمه کاربری ،رمز عبور ،شماره  ۱۶رقمی عابر
بانک ،رمز دوم و  2CVVرا از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت میبرند،
شبکههایاجتماعی،سایتهایحراجیودرگاههایپرداختآنالیننمونهایازابزارهای
الکترونیکیارتباطاتهستند.رئیسپلیسفتااستانقمگفت:افزایشکالهبرداریهای
اینترنتیازحسابهایبانکیمردمباروشهاینوینکالهبرداری،یکیازمهمتریندالیل
اجرای طرح رمزهای دوم یکبارمصرف در شبکه بانکی است از اینرو شهروندان درخواست
داریم که در نخستین فرصت رمزدوم یکبار مصرف خود را فعال کنند زیرا فعال کردن رمز
دوم پویا که فقط ۶۰ثانیه اعتبار دارد ،میتواند امنیت تراکنشهای اینترنتی را تا حد زیادی
افزایش دهد .موالی گفت :کاربران باید توجه داشته باشند که هر پیامکی که شما را به
یک سایت و یا درگاه بانکی هدایت کند و یا منجر به اخذ اطالعات شخصی حساب شما
شود ،کالهبرداری بوده و فعالسازی رمزدوم یکبار مصرف ،فقط از طریق مراجعه صاحب
حساب به همراه مدارک شناسایی به بانک مربوطه امکانپذیر است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم خبرداد

روکش آسفالت و اصالح هندسی مسیر
دستجردبهتفرش

معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم گفت :روکش آسفالت
خوبی در مسیر دستجرد به تفرش انجام دادیم و پیچ قاسمآباد نیز که در حوزه استحفاظی
قم است تعریض شد.
اکبر سلیمیان پاسخ سوالی با این عنوان که «چرا راهداری قم انتهای مسیر دستجرد به
تفرش را تعمیر نمیکند »ا ظهار کرد :در این مسیر مشکلی ازنظر تابلو و عالئم نداریم ولی
ً
در اسرع وقت بازدیدی از محل انجام خواهد شد تا اگر نقصی به وجود آمده سریعا برطرف
شود .وی ادامه داد :انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری روکش آسفالت خوبی در
این مسیر انجام دادیم و پیچ قاسمآباد نیز که در حوزه استحفاظی قم است تعریض شد و
دیگر گردنههای خطرناک این مسیر که نیاز به تعریض داشت انجامشده و قسمتی از کار
نیز در حال انجام است .معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم
با تأکید بر اینکه اصالح هندسی ،خطکشی و نصب گارد ریل در مسیر انجامشده است و
در صورت نیاز مجدد انجام خواهد شد خاطرنشان کرد :این جاده جزء جادههای کم تردد
است و تلفات و حادثه جدی در آن نداشتیم.

تفاوتهای «وارش» با «پس از باران»

بازیگر «وارش» :به من میگویند «ستایش»!

شاید خیلیها با شروع پخش «وارش» میگفتند
قرار است ادامه پس از باران را از قاب تلویزیون
تماشا کنید .اما بعد از پخش نظرها تغییر کرد و
داستان به سمتی رفت که کمتر صحبتی از این
قیاسشد.چندشبیاستکهمخاطبانتلویزیون
شاهد پخش سریالی هستند که عالوه بر اینکه
جذابیتهای بصری شمال کشور را در خود
گنجانده است ،از حضور قهرمانی زن نیز بهره
میبرد .اما این قهرمانهای زن بایستی در بستر
قصه مناسبی قرار بگیرند که به قهرمانی ماندگار
تبدیلشوند.
جابر قاسمعلی بعد از نگارش سریال «نرگس»
به عنوان شاخصترین سریالش که از قضا قصه
زندگی قهرمان زنی را نیز به تصویر کشیده بود بعد
از سیزده سال دوباره به تلویزیون برگشته است و
قصه زندگی شخصیتی به نام وارش را مصور کرده
است .وارش زنی است که اگرچه با سختیهای
بسیاری بزرگ شده و زندگی خود را هر چند با
سختی با فرزندانش ادامه میدهد و خود را به امرار
معاشمیرساند.
این سریال قصه زنی است در چند برهه زمانی
و به همین دلیل  2بازیگر اصفهانی و شمالی این
نقش را در دو برهه زمانی بازی کردهاند« .الهام
طهوری» بازیگر نقش جوانی و میانسالی وارش با
اینکه تا به حال در سریالهای «بی قیدو شرط»،
«پدر»« ،پرستاران»« ،نفس گرم» بازی کرده است،
اما برای اولین بار نقشی محوری را در این سریال
ایفاگر شده است .او که اصالتا اصفهانی است و
هنوز مادر هم نشده است ،برای ایفای این نقش
با چالشهایی مواجه بوده است ،اما با همه این
احوال هنوز نقش وارش را دوست دارد و آرزو دارد
تا این سریال ادامه داشته باشد .با طهوری درباره
تمام چالشهایی که برای ایفای نقش وارش داشته
است،گفتوگوکردیم.
** در سریالهای تلویزیونی کمتر به خانمهای
بازیگر پیشنهاد نقشهای محوری و قهرمان قصه
میشود .وقتی که این نقش به شما پیشنهاد شد
چقدر به این جریان فکر میکردید؟ و چقدر این
نقشرابانقشهایاینچنینیقیاسمیکردید؟
زمانیکهفیلمنامهاینسریالراخواندمواقعاسورپرایزشدم به این خاطر که تمام ابعاد زنی که من دوست
داشتم یک روز در تلویزیون آن را بازی کنم ،در این نقش
وجود داشت .مادر بودن ،قدرتمند بودن ،عاشق بودن و
همهخصوصیاتاخالقیکهیکزنرادوستداشتنی
میکند و من دوستش داشتم در شخصیت وارش بود
و این برایم جای کار زیادی داشت که میتوانستم روی
تمام ابعادش کار کنم و هم برایم خوشحال کننده بود.
واقعا هم در این چند ساله در سریالهای ما قهرمان زن
کمتر دیده میشد ،اما جدیدا به قهرمانهای زن در
قصههااهمیتبیشتریبهنسبتقبلمیدهند.
 از زمانی که این نقش به شما پیشنهاد شد با
توجهبهاینکهخودتانهنوزمادرنشدید،بزرگترین
چالشی که با وارش داشتید چه بود؟
 مهمترین ویژگی شخصیت وارش مادر بودنش بود وهمین برای من سختترین هم بود .چراکه خیلیها به
من گفته بودند تا مادر نشوی نمیتوانی حس مادری
را درک کنی .خودم هم میدانم که حس پیچیدهای
است برای همین بزرگترین چالشم با مادر بودن او
بود .در کل اغلب حسهایی که وارش تجربه میکند
حسهای عجیبی هستند که شاید برای همه افراد در
طول زندگیشان اتفاق نیفتاده باشد .از دست دادن
عزیز ،آنقدر مورد ظلم قرار گرفتن ،بدون کمک دیگران
برای زندگی جنگیدن ،امرار معاش و بزرگ کردن بچهها
همه چیزهایی است که شاید همه آن را تجربه نکرده
باشند .وارش حسهای پیچیدهای را تجربه میکرد که
همه آنها سخت بودند مخصوصا مادر بودنش.
 چطور با این جریان کنار آمدید و آن را در بازی
در آوردید؟
 بیشتر از تکنیک ،از حسم کمک میگرفتم .اینکهخودم را به جای شخصیت وارش میگذاشتم و خواهر
زاده و برادرزادههایم که از کودکی کنار من بزرگ شدند
را به جای بچههای وارش میگذاشتم و این حس
را عمیقتر میکردم و از این طریق در آن فضا قرار
میگرفتموتمرینمیکردم.
 و در این بخش موفق هم شدید؟
 بله خداروشکر. شما نقش وارش را در جوانی و میانسالی بازی
کردید .گریم و صدای شما در بخش دوم بازیتان
متفاوت شد .چقدر گریم و این تفاوتهای ظاهری
به کمک شما آمد تا وارش را از جوانی به میانسالی
برسانید؟
 همانطور که دیدید اختالف سنی وارش در جوانیبا اختالف سن او با میانسالی چیزی حدود  10سال
بود .معتقدم با ده سال اختالف سن آدم پیر نمیشود
اما قطعا یک نوع پختگی در رفتار و حرکات او بوجود آمد
که او را مقاومتر کرد .من نیز از این طریق سعی کردم تا
به میانسالی او برسم .از طرفی یکسری فنها از جمله
حرکتهای بدن و بیان نیز در این بخش کمکم کرد و
امیدوارم که در نشان دادن اختالف این ده سال موفق
عمل کرده باشم.
 از ابتدا که قرار بود این سریال پخش شود
زمزمههایی بود که شبیه به سریال «پس از باران»
ساخته سعید سلطانی است .اما سریال که پخش
شد از تصاویر زیبای بصری شمال کشور ،پس از
باران را برایشان تداعی کرد و در ادامه بخش کوتاه
قصهای درباره اختیار کردن همسر دوم کامال
مصداق بارزی برای شبیه بودن این دو سریال به
یکدیگر البته در کلیات بود .اما کم کم که قصه جلو
رفت حضور رحیم نوروزی در وارش و تکرار نقش
«فرخ» سریال «پس از باران» در این سریال به این
ِ

ماجرا دامن زد .خودتان چقدر این قیاس را درست
میدانید؟
 فضا ،لوکیشن ،لباسها و  ...تقریبا شبیه به پس ازباران است ،فضای ارباب و رعیتی ،حضور فردی مظلوم
و فردی ظالم همه مشترکهای بین این دو سریال
بود .اما به نظر من تفاوتهای بسیاری بین این دو
سریال وجود دارد و نمیتوانم بگویم از لحاظ فیلمنامه
و کاراکترها به هم شباهت دارند چراکه در این دو مورد
کامال با یکدیگر متفاوت هستند ،اما خب در یک فضا
کار شده بود و هر دو به تاریخ گذشته برمیگشت و یک
کار تاریخی به شمار میآمد.
 داستان این دو سریال که با یکدیگر متفاوت
بود اما در بخشهایی شباهتهایی هم وجود
داشت.
 مسلما هر چقدر هم فیلمنامه نویس فیلمنامهایرا بنویسد در بعضی جاها میگویند شبیه به فالن کار
شده است .جالب است بدانید خیلیها در این مدت
به من میگویند اینکه وارش دو بچه را بدون پدر و به
تنهایی بزرگ میکند ،او را شبیه به ستایش کرده است
و این به این معنی است که همه داستانهایی که
نوشته میشوند ممکن است در یک جاهایی شبیه به
هم شوند .این نقد اصال منفی نیست و اتفاقی است
که شاید در زندگی هر فردی رخ دهد و خیلی عجیب
نیست.
 در بخش سوم این سریال که به زمان حال
مرتبط است ،شما دیگر بازی نمیکنید و نقش
وارش را در سنین پیری خانم نسرین بابایی ایفاگر
شده است .نیازی بود که بازی شما با خانم بابایی از
نظرحسیهماهنگشود؟
 خانم بابایی اصالتا شمالی هستند .زمانیکه هنوزبازی من تمام نشده بود و بازی او هم شروع نشده
بود تعدادی از سکانسهای من را دیده بودند و بعد
از آن با هم صحبت کردیم و من درباره حسهایی که
حین بازی در نقش وارش داشتم برایش گفتم و میزان
لهجهای که برای این نقش به کار بردم را توضیح دادم و
سعی کردم هر آنچه که خودم حس کرده بودم را به وی
انتقال دهم .خانم بابایی بازیگر حرفهای شمالی است
که کار خود را به خوبی بلد است .بعد از این سریال هم
باهمدیگردوستشدیم.
 چرا ادامه نقش را تا پایان خودتان بازی
نکردید؟
 وقتی که نقش دو پسر من (امیررضا دالوری وعلیرضا جاللی تبار) انتخاب شدند ،از لحاظ سنی و
فیزیکیازمنخیلیبزرگتربودندواگرمنمیخواستم

داشت اما با قدرت وارد میشد و این دو حس را در کنار
یکدیگر به یک تعادلی رساند و با اینکه زندگی پر از فراز
و نشیبی داشت اما از همه آنها به سالمت و با قدرت و با
احساس عبور کرد.
 زنهای قوی که کمتر در سریالها میبینیم.
 بله به همین خاطر است که از تجربه کردنش سیرنمیشوم و دلم برایش تنگ میشود.
 چند ماه است که تصویربرداری و بازی شما در
سریال به پایان رسیده است؟
 حدود یکسالی میشود که کارم در سریال «وارش»به پایان رسیده است.
 اگر اشتباه نکنم نام ابتدایی سریال ،بهترین
سالهای زندگی ما بود اما به وارش تغییر نام داد.
 بله ،از همان ابتدا اسم وارش در فیلمنامه وارش بودو نام سریال بهترین سالهای زندگی ما .فکر میکنم
هم به خاطر طوالنی شدن قصه و هم به این دلیل که
شخصیت اصلی داستان وارش بود ،نام سریال تغییر
کرد .من که از این اتفاق خیلی خوشحال شدم چراکه
جدای از اینکه نام شخصیت اصلی روی کل سریال
گذاشته شده بود ،نام وارش نام بسیار زیبایی است که
هم معنی زیبایی دارد و هم اینکه در تلفظ جذاب است.
 فکر میکنم تا به حال فضای شمال کشور و
تجربه بازی در روستاهای این چنینی را نداشتید.
 قبل از اینکه به شمال سفر کنیم و بازیم شروع شودمدامبهفضایبکرآنجافکرمیکردم.وقتیبهآنجارفتم
هم به شدت لذت میبردم و گاهی اوقات واقعا حس
میکردم در بهشت زندگی میکنم ،اما یک جاهایی
آنقدر شرایطمان سخت میشد که دیگر از زیبایی آنجا
فاصلهمیگرفتیموسختیغالبمیشد.درکلخیلی
خوب بود و زمانی که به تهران برگشته بودم آنقدر که
آنجا تصویر زیبا دیده بودم ،به سختی در تهران زندگی
میکردم .در هر صورت زندگی در فضای روستایی آنهم
برای کسانی که در شهر بزرگ شدند سختیهای خاص
خود را به همراه دارد.
 با توجه به اینکه سریال به نیمه راه رسیده
است و بازی شما نیز به خوبی دیده شده است،
پیشنهادهای بازی به چه صورت است؟
 با اینکه پیشنهادهای بسیاری دارم اما فعال کاری راقبول نکردم ،به دلیل مراقبت از پدرم که کمی کسالت
دارند.
** در این بین نقشهایی شبیه به وارش به شما
پیشنهادشدهاست؟
 قبل از اینکه سریال وارش پخش شود این اتفاقبرایم افتاد و یکسری سریال و فیلمهایی که برای مراکز

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری:

تعطیالتزمستانیسببرونقگردشگری
در استان های جنوبی می شود

وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت :اجرای طرح تعطیالت زمستانی
سبب کاهش آلودگی و رونق گردشگری در کل کشور بهویژه استانهای جنوبی میشود.
علیاصغرمونسانظهریکشنبهدرحاشیهآئینافتتاحنمایشگاهسراسریصنایعدستیدر
بندرعباس اظهار کرد :در این نمایشگاه شغلهای ایجاد شده بخش صنایع دستی با حضور
صنعتگران به نماش گذاشته خواهد شد .این شغلها با سرمایهگذاری اندک و کمترین فشار
به دولت توسط بخش خصوصی ایجاد شدهاند.
وی صنایع دستی را یکی از مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و ابراز داشت:
گردشگری به این جهت اهمیت دارد که تمام ظرفیتهای ایران در این زمینه درونی است و
تحریم بر روی آن نمیتواند تأثیری داشته باشد و امروز نیز شاهد هستیم هم در داخل و هم در
خارج صنایعدستی و هنر دست صنعتگرانمان به فروش میرسد .مونسان ادامه داد :طرح
تجاریسازی صنایعدستی در کشور دو سالی است که آغاز شده است.
وی اضافه کرد :تالش شد بر طراحی مبتنی بر سلیقه مشتری و بازار کار کنیم زیرا برخی
طرحها در قدیم مانده بود و سلیقه امروز مشتری دیگر آن را نمیپسندید.امروز طراحیها
بسیار متفاوت شده و بر روی برندسازی کار بسیاری کردیم و جا دارد تالشهای خود را به برند
تبدیلکنیم.وزیرمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریمطرحکرد:زحماتصنعتگران
و هنری که خلق میکنند نباید بهصورت فلهای به فروش برسد بلکه باید در بستهبندیهای
مورد قبول جهان و با ارزش افزوده بیشتری به فروش برسد .مونسان کاربردی کردن صنایع
دستی را یکی از الزامان موفقیت آن دانست و اضافه کرد :در گذشته به صنایعدستی بهعنوان
کاالیلوکسوعتیقهاینگاهمیشدامابخشجدیدیبهعنوانکاربردیکردنصنایعدستی
باقیمتی پایینتر که در زندگی روزانه مردم کاربرد داشته باشد نیز راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه جوانان تحصیلکرده امروز در رشتههای مختلف صنایعدستی در حال
فعالیتوکارآفرینیهستندوشرمندهایمکهبهتناسبفعالیتشاننتوانستیمامکاناتحمایتی
را فراهم کنیم ،خاطرنشان کرد :موضوع بیمه هنرمندان صنایعدستی را دو سال است که
در بخشهای دولتی پیگیری میکنم اما بودجههای اندک به آن اعطا میشود .وزیر میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری با اشاره به اینکه با تناسب به پولی که دریافت کردهایم،
چهار تا پنج هزار نفر در قیاس با  ۵۰۰هزار نفر را در لیست بیمه اضافه کردهایم ،تصریح کرد:
بایداینموضوعراپیگیریکنیموامیددارمسازمانبرنامهوبودجهکشوربهامربیمههنرمندان
صنایعدستی توجه کافی کند زیرا قانون وجود دارد و نیاز به تأمین بودجه الزم داریم تا این
اطمینان خاطر برای هنرمندان این بخش فراهم شود .وی در خصوص تعیین تکلیف طرح
تعطیالت زمستانی ،اظهار کرد :این طرح را از دو سال پیش همراه با مزایایش به دولت ارائه
کردیم .مونسان با اشاره به اینکه استانهای جنوبی کشور به دلیل شرایط آب و هوایی عمده
اوقات خوب گردشگریشان نیمه دوم سال است ،گفت :طرح تعطیالت زمستانی سبب
رونق اقتصادی و گردشگری این استانها خواهد شد.
ویاظهارکرد:اینطرحباعثکاهشآلودگیهوامیشودامامتأسفانهبهاینموضوعتوجه
چندانی نشد و در چرخه وزارت آموزشوپرورش رفت و با توجه به سه مرتبه نامهنگاری آنها
اظهارنظر نمیکردند و در چرخدندههای اداری گیر کرد .وزیر میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری ابراز داشت :امسال شاهد تعطیلی زیادی در آن مقاطع بودیم اما برنامهریزی الزم
صورت نگرفته بود و چه خوب بود این تعطیلیها با برنامهریزی و دستاوردهای گردشگری و
اقتصادی برای کل کشور رخ میداد .مونسان گفت :اجرای این طرح سبب کاهش آلودگی و
رونق گردشگری در کل کشور بهویژه استانهای جنوبی میشد .بازهم پیگیرم و امیدوارم این
طرح باتجربه رخداده در سال جاری ،مورد تصویب قرار بگیرد.
خبر وزیر نیرو برای کاهش آلودگی هوا؛

موتورسیکلتهایکالنشهرهابرقیمیشود

وزیر نیرو از آغاز برنامه ای برای برقی کردن موتور سیکلتها در کالن شهرها خبر داد و
گفت :این یک برنامه موجه فنی  -اقتصادی است که در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شدن
آن به کاهش آلودگی هوا کمک می کند.
«رضا اردکانیان» روز یکشنبه در نشست با دبیران اقتصادی رسانه ها اظهار داشت :یک
موتور سیکلت تا  ۱۸برابر نسبت به سایر وسایل نقلیه آلودگی ایجاد می کند ،با توجه به این
مساله ،برقی کردن موتورسیکلتها تاثیر قابل توجهی در کاهش آلودگی هوای کالن شهرها
خواهد داشت .به گفته وی ،برقی کردن هر موتور سیکلت ساالنه پنج میلیون و  ۲۰۰هزار
تومان در مصرف سوخت صرفهجویی خواهد داشت .وزیر نیرو افزود :اینکه از گاز ،برق تولید
کنیم و به جای سوختهای فسیلی برق مصرف کنیم ،اقدام بسیار موجهی است .اردکانیان
همچنین به شایعه مصرف مازوت در نیروگاه ها پرداخت و گفت :مصرف مازوت در نیروگاه
ها به طور کلی ممنوع است و هم اکنون فعالیت تعدادی از نیروگاه ها به همین دلیل متوقف
شده است .وی اظهار داشت :از آنجا که مصرف گاز در فصول سرد سال افزایش مییابد،
تعدادمحدودیازنیروگاههادراینفصولازسوختمایع(گازوییل)مصرفمیکنندکهبرای
تامین گاز ایننیروگاهها از جملهنیروگاه منتظر قائم (استان البرز) مذاکراتیباوزیرنفت انجام
شده است.
شهردارصباشهرخبرداد؛

اجرای پروژه غیر همسطح ورودی صباشهر

مادرآنهاباشمخیلیباورپذیرنمیشدوبههمینخاطر
ترجیح دادیم تا بازیگر دیگری را برای نقش وارش در
پیری انتخاب کنیم .توسط گریم برای ایفای میانسالی
وارش سنم را زیاد کرده بودند و اگر میخواستند باز هم
پیرترم کنند که نشد .به همراه کل گروه ترجیح دادیم تا
با تغییر بازیگر ،اتفاق بهتری را رقم بزنیم.
البته شاید هم فکر میکردند با استفاده از
هنر گریم نمیتوانند آنچه در نظرشان هست را
دربیاورند.
 بله نگرانی هم از این موضوع داشتند که مبادا گریمباورپذیری درنیاید و به کلیت نقش آسیب وارد کند.
**با اینکه اصالتا اصفهانی هستید ،برای ایفای
نقش وارش چه طور با فضا و لهجه و آداب و رسوم
آنجاآشناشدید؟
 من دیرتر از سایر بازیگران به گروه تولید اضافه شدمو در همان مدتی که داشتم سعی میکردم به شهر و
بازار بروم و نوع زندگی و صحبت کردنشان را از نزدیک
ببینم .همچنین سفرهای زیادی به الهیجان داشتم و
با دوستانی که در آنجا دارم صحبت کردم تا با مدل رفتار
و کالمشان آشنا شوم .همچنین از دو بازیگر شمالی که
در این سریال نقش پسران من را بازی میکردند هم
کمک گرفتم و این برایم مهم بود که مادرهایشان در
خانه با آنها چطور رفتار میکنند و بیشتر چه ادبیاتی
را به کار میبرند .مادران شمالی ریتم صحبت کردن
خاصی دارند و من هم تالشم را به کار بستم تا با این
ریتم آشنا شوم و به همین خاطر از این دو بازیگر کمک
گرفتم.
 قرار است سریال ادامه داشته باشد یا اینکه
پروندهاش در پایان قسمت 34برای همیشه بسته
خواهدشد؟
فکرمیکنمبستهمیشودوادامهدارنباشد.ازپایانبندی سریال اطالعی ندارم اما صحبتی درباره ادامه
تولیدوارشنشنیدم.
 خودتان دوست دارید تا ادامه داشته باشد؟
 من که خیلی دوست دارم باز هم در این سریالنقش آفرینی کنم ،آن هم به این دلیل که نقش وارش
را خیلی دوست دارم به این دلیل که احساس زنانهای

استانها بود با نقش زن شمالی پیشنهاد شد اما غیر
از آن نه.
اگرپیشنهاد شودقبول میکنید؟
 بستگی به فیلمنامه و کاراکتری که قرار است بازیکنم دارد.
 شما برای بار اول با آقای کاوری همکاری
کردید .از این تجربه راضی هستید؟
 از این همکاری بسیار راضی هستم چونکه آقایکاوری خودشان بازیگر درجه یک و حرفهای هستند و
همینعالوهبرراهنماییهایشاندرجایگاهکارگردان،
در زمینه بازی نیز به من کمک میکرد.
بهگزارشفارس،احمدکاوریکارگردان،محمودرضا
تخشید تهیه کننده و جابر قاسمعلی نویسنده این
مجموعهتلویزیونیهستند.
علیرضا کمالی ،بهنام تشکر ،علیرضا جاللی تبار،
هدایت هاشمی ،برزو ارجمند ،امیررضا دالوری،
داریوش کاردان ،شهرام قائدی ،رحیم نوروزی،
رامین راستاد ،مهدی امینی خواه ،سهیال رضوی،
حدیثه تهرانی ،نیلوفر شهیدی ،الهام طهموری ،علی
سلیمانی ،فرخ نعمتی ،کورش سلیمانی ،نسرین
بابایی ،افشین سنگچاپ ،آوا دارویت ،قربان نجفی،
فریبا طالبی ،مینا نوروزی ،فریده دریامج ،سهی بانو
ذوالقدر،سانازسماواتی،وحیدشیخزاده،پیاماحمدی
نیا ،بهراد خرازی ،فرج الله گلسفیدی ،انوش نصر،
کرامت رودساز ،حمیدرضا داوری ،مهدیه کوهستانی و
 ...در این سریال بازی کردهاند.
در خالصه داستان این سریال آمده :یار محمد
براى فرار از گرسنگى و خشکسالى به شمال کشور
مىرود تا شغل ماهیگیرى را پیشه کند .او که نمىداند
ماهیگیرى آن منطقه در سلطه گردنکشى به نام تراب
ِ
است ،به دریا مىزند و مقابل تراب مىایستد.
وارش بیوه جواد که سالها تراب در خیال ازدواج با
اوست ،با دیدن دالورى یارمحمد دل به او مىبندد و
به تراب جواب رد مىدهد .تراب نقشهاى مىچیند تا
یارمحمد را از سر راه بردارد ،اما اتفاقى که هیچکس
انتظارش را نمىکشد ،از راه رسیده و سرنوشت آدمها را
به هم پیوند مىزند.

شهردار شهر صباشهر گفت :اصالح ورودی شهر یکی از مطالبات به حق شهروندان بود
که پس از  ۱۲سال انتظار پروژه غیر همسطح ورودی صباشهر با  ۱۵میلیارد تومان اعتبار
عملیاتیمیشود.
امیر کریمی از اجرای پروژه غیر هم سطح ورودی صبا شهر با  ۱۵میلیارد تومان اعتبار خبر
داد و اظهار داشت :این پروژه یکی از طرحهای خوبی است که از ضلع جنوب به شمال محور
آدران به شهریار به صورت زیر گذر احداث و در هم سطح چپ گرد ورودی به صبا شهر و دور
برگردان شاهد شهر و صبا شهر اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه اعتبار این پروژه بالغ بر  ۱۵میلیار تومان است که در بازده زمانی یک ساله
به بهره برداری خواهد رسید گفت :پیمانکار این پروژه از هفته پیش کار تجهیز را شروع کرده
و بزودی عملیات عمرانی اجرای پروژه آغاز میشود.
کریمی در ادامه بیان داشت :طبق جدول زمانی اجرای این پروژه در شهریور ماه بود که
به علت ناهماهنگی در درون مجموعه شهری کمی به تأخیر افتاد اما خوشبختانه بعد از ۱۲
سال پیگیری مشکل ورودی شهر صبا شهر حل شد و این خبر خوبی برای شهروندان صبا
شهر است و ما تمام انرژی خود را بر این گذاشتهایم که ظرف یک سال آینده به بهره برداری
برسانیم تا مشکالت مردم در این منطقه حل شود و این پروژه قولی بود که من بدو ورودم و
قبول مسئولیتم در صبا شهر به شهروندان عزیز داده بودم و امیدوارم اجرای این پروژه که یکی
از اهدافمان در صبا شهر بود مورد قبول شهروندان خوب صبا شهر قرار گیرد.
شهردار صباشهر یاد آور شد :در این پروژه جدول زمانی و بار ترافیکی را بررسی کردهایم و
مسیر جایگزینی را در فاز دوم کار احداث میشود و تالش ما بر این است که حداقل مشکل
ترافیکی را برای مردم ایجاد بکنیم و با تسریع در زمان اجرای پروژه حداقل زمان و مشکل رادر
کل محور برای مردم داشته باشیم و از آنجایی که این منطقه یکی از ورودیهای شهرستان
شهریار است میتواند بار ترافیکی دغدغه مردم باشد و مارویکرد ما این است که مردم کمترین
مشکل را متحمل بشوند و از مردم شهرستان شهریار عذر خواهی میکنم و از اینکه با صبوری
ما را در این پروژه یاری خواهند کرد تشکر و قدردانی میشود.
کریمی به حجم سنگین پروژه اشاره کرد و افزود :این پروژه حدود  ۸۰۰تن میلگرد بافی
دارد و همچنین  ۵۰هزار متر مکعب بتن ریزی در این پروژه انجام خواهد شد و  ۱۵هزار متر
عملیات خاکی دارد که نشان دهنده حجم زیاد پروژه است.
نایب رییس شورای اسالمی شهر کرج :

موزهتمبرالبرزدرمکانمناسبیجانماییشود

نایب رییس شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به اهمیت گردشگری و دیدنی موزه تمبر
یکتا استان البرز گفت  :برای جذب گردشگران باید این موزه بسیار ارزشمند به مکان مناسبی
انتقالیابد.
رحیم خستو روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و ششمین نشست رسمی شورای اسالمی شهر
کرج با اشاره به اینکه موزه تمبر یکتا واقع در فلکه اول رجایی دارای فضای کافی نیست ،بر
ضرورت اختصاص مکانی برای این موزه تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه پیگیری این موضوع جز وظایف شهرداری نیست ،ادامه داد :اما تحقق
این کار به عنوان یادگاری شورای پنجم برای مردم کرج و توجه به تاریخ کشور ،امری شایسته
است .این عضو شورا گفت :از اولین تمبری که در ایران منتشر شده تا به امروز ،در این موزه
وجود دارد ،تمبر،اسکناس و سایر آثار فرهنگی ۲۱۰کشور در این موزه نگهداری می شود که
کلکسیونی از تمبر ،سکه و اسکناس درآن دیده می شود.
بیشاز ۲میلیونتمبروصفحههایموسیقیایرانیدریکفضابهمساحتیکصدمترمربع
در این موزه جای داده شده است .خستو ادامه داد :جای درد و رنج است برای شهری(کرج
) که باید منبع گردشگری باشد ،موزه آن در جای مناسبی قرار نگیرد .این عضو شورا گفت :
به تازگی در مشهد موزه ای با همین نام تاسیس شده و در تالش هستند تا این موزه را از شهر
کرج خارج کنند .وی تاکید کرد که برای جلوگیری از این کار ،مکانی مناسب برای انتقال و
ماندگاری موزه تمبر البرز در نظر گرفته شود.

اقتصادی
5
5

 شماره 4951ت و دوم 
دوشنبه -نهم دی ماه  -1398سال بیس 

نه راه پس داریم ،نه راه پیش

 ۷۰هزار میلیارد پنهان در ارز  ۴۲۰۰تومانی!

 ۲۲ماه از آمدن نرخ پرحاشیه  ۴۲۰۰تومان در بازار ارزی و تجاری ایران میگذرد
و باوجود همه مخالفتها در این زمینه ،دولت نتوانسته آن را کنار بگذارد و نه اینکه
با اطمینان پیش ببرد و ظاهرا چارهای جز ادامه این مسیر ندارد .نرخی که پشت
تامین  ۱۰.۵میلیارد دالر برای کاالی اساسی در سال آینده رانت حدود  ۷۰هزار
میلیارد تومانی دارد و تضمین ۱۰۰درصدی هم برای پیشگیری از آن وجود ندارد.
ن  ۱۳۹۷بود که با تغییر سیاستهای ارزی ،نرخ  ۴۲۰۰تومان به بازار ارز
فروردی 
آمد .اما با وجود اینکه حواشی و بحثهای فراوانی را در این مسیر طی کرد و نظرات
منفی و مثبت بسیاری را با خود یدک کشید در نهایت سال گذشته ،امسال و حتی
برای سال آینده در اقتصاد ایران ماندگار شد.
نباید باشد ولی مانده است!
زمانی دولت اعالم کرد که تمامی نرخهای ارز ،قاچاق محسوب و فقط نرخ۴۲۰۰
تومان به رسمیت شناخته میشود؛ به طوری که کل واردات کاال با این نرخ انجام
شد .اما زمان چندانی نگذشت که اختالف قیمت بین  ۴۲۰۰تا قیمت باالی
 ۱۳هزار تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و
خروج ارز از کشور ،رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کاال بجای ساماندهی

با نرخ پایین ارز با هجمهای از گرانی مواجه گردید که اثری از کاالی وارداتی با نرخ
ترجیحی در آن وجود نداشت.
بر این اساس ،سیاست تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومان به
مجموعهای از کاالها محدود شد و در ادامه فقط واردات کاالهای اساسی با آن در
دستور کار قرار گرفت و مابقی کاالها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین
شد.
اما همین مجموعه کاالهای اساسی هم با وجود اینکه ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت
میکردند ،تضمینی برای توزیع آنها با نرخ وارداتی وجود نداشت و کارشناسان و
نمایندگان مجلس معتقد بودند که ارز  ۴۲۰۰تومانی نتوانست در سفرههای مردم
تاثیرگذار باشد و چند نرخی بودن ارز و رانت قابل توجه بین این نرخ و بازار موجب
شده قیمت کاالها با ارز آزاد محاسبه شود.
به هر صورت در جریان بودجه امسال  ۱۴میلیارد دالر برای تامین ارز کاالی
اساسی با نرخ ترجیحی پیشبینی شد که بحثها برای جایگزینی راهکاری دیگر
به نتیجه نرسید و مصوب شد ،اما این پایان ماجرا نبود و در ابتدای سال دولت چند
باری اعالم کرد که "میپذیرد نرخ ۴۲۰۰تومان با خود رانت به همراه داشته و شرایط

مدیر نوسازی ،توسعه و برنامهریزی ناوگان عمومی کشوراعالم شد

تسهیالت ۱۲میلیارد دالری برای نوسازی ناوگان عمومی

مدیر نوسازی ،توسعه و برنامهریزی ناوگان عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای از در نظر گرفتن حدود  ۱۲میلیارد دالر
یارانه و تسهیالت در قالب دو طرح برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شامل کامیون ،کامیونت ،اتوبوس و مینیبوس خبر داد.
صدرالله بمانا در گفتوگو با ایسنا درباره اینکه برخی مسئوالن شهری سهم ناوگان فرسوده کامیونهای بینشهری را در آلودگی
ً
پایتخت ۲۳درصد اعالم میکنند ،اظهار کرد :این آمار را نمیتوان یا تکذیب کرد اما باید گفت که کامیونهای برونشهری اکثرا نو و
بدون مشکل هستند و دارای معاینه فنی و کارت هوشمندی بوده که دائما رصد میشوند.
وی با بیان اینکه ۱۷درصد از کامیونها و حدود ۱۴درصد از اتوبوسهای برونشهری فرسوده هستند ،گفت :کامیونهای فرسوده
حق ورود به کالنشهرها را ندارند و برخی از آنها که چندان فرسوده نیستند اجازه محدودی در ساعاتهای  ۱۰شب تا  ۶صبح برای
ً
ورود به تهران دارند که عموما اطراف پایتخت بارشان را تخلیه میکنند بنابراین نمیتوان سهم این ناوگان را در آلودگی هوا پررنگ
دانست.
مدیر نوسازی ،توسعه و برنامهریزی ناوگان عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای افزود :دو طرح برای نوسازی ناوگان
حملونقلعمومیداریمکهیکیازآنهاتحتعنوانطرحریاستجمهوریبراینوسازیناوگانتجاریاتوبوس،مینیبوس،کامیون
و کامیونت است و در این طرح  ۱۷۴هزار و  ۵۵۰دستگاه ناوگان برونشهری و درونشهری در نظر گرفته شده و قرار است از محل
صرفهجویی سوخت دولت ۵۰درصد قیمت خودرو را در قالب یارانه به رانندگان تخفیف دهد.
بمانا ادامه داد :این تخفیف بهگونهای است که  ۵۰درصد قیمت آن از سوی دولت به کارخانههای خودرو پرداخت میشود و از
سوی دیگر نیز  ۳۰درصد کل مبلغ خودرو به رانندگان دارای خودرو فرسوده تسهیالت  ۱۸درصد با مدت بازپرداخت پنج ساله داده
میشود .وی با بیان اینکه ۲۰درصد از قیمت ناوگان حملونقل عمومی آورده دارندگان خودروهای فرسوده است ،گفت :تاکنون۲۴
تا  ۲۵هزار ثبت سفارش انجام شده که درگیر انتقال ارز است و یک میلیارد دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای تسهیالت
آن در نظر گرفته شده است.
مدیرنوسازی،توسعهوبرنامهریزیناوگانعمومیسازمانراهداریوحملونقلجادهایدربارهطرحدومبراینوسازیکامیونهای
ً
فرسوده اظهار کرد :طرح دوم صرفا برای کامیونها است و کارخانههای داخلی ،شرکتهای حملونقل و رانندگان کامیونهای
فرسوده میتوانند در قالب آن از سازمان راهداری مجوز واردات کامیونهای زیر سه سال را دریافت کنند .در این میان شرکتهای
حملونقلی میتوانند  ۱۰۰دستگاه و کارخانههای داخلی میتوانند تا  ۱۰۰۰دستگاه کامیون با این شرایط البته از کشورهای
اروپایی ،ژاپن یا کره وارد کنند که استانداردهای روز دنیا را داشته باشد.
بمانابابیاناینکهبراینوسازی ۳۴۰هزاردستگاهناوگانحملونقلعمومیفرسودهحدود ۴۰میلیارددالراعتبارنیازاست،گفت:
ازطرحنوسازیکامیونهایفرسودهاستقبالمناسبیصورتگرفتهچراکهمتقاضیانمیتوانندحدود ۵۰درصدکمترازقیمتبازار
این کامیونها را که نو نیستند ،وارد کنند .البته هنوز مجوزی صادر نکردیم اما به محض نهایی شدن مراحل اجرایی آن ،در رسانهها
به صورت عمومی اعالم خواهد شد.

نظارتی نیز به نحوی نیست که کاالهای وارداتی با نرخ ترجیحی با قیمت مناسبی
در اختیار مردم قرار بگیرد" .براین اساس ،طرح اصالح ارز  ۴۲۰۰تومانی مطرح
شد و حتی طرحهایی از جمله ارائ ه کوپن نیز روی میز آمد اما بازهم نرخ ۴۲۰۰
ادامهدار شد.
گرچه انتظار میرفت با توجه به اینکه ارز  ۴۲۰۰تومانی همچنان منتقدان خود
را داشت و حتی رئیس کل بانک مرکزی هم نسبت به اختصاص آن نگاه مثبتی
نداشته و انتقاد خود را به آن مطرح کرده بود ،در سال آینده مورد بازنگری قرار بگیرد
ولی الیحه بودجه نشان از اختصاص  ۱۰.۵میلیارد دالر با ارز  ۴۲۰۰تومانی برای
تامین کاالهای اساسی دارد.
حذف شود و نشود هر دو داستان است...
این در حالی است که در جریان تدوین الیحه بودجه ظاهرا پیشنهادی مطرح بود
مبنی بر اینکه بارز  ۴۲۰۰تومان حذف و برای کاالهای اساسی و دارو نیز با نرخ
یکسان و نیمایی واردات انجام شده و در ازای اختالف قیمت دولت یارانه پرداخت
کند ،ولی به هر دلیلی با آن موافقت نشد.
اکنون با  ۱۰.۵میلیاردی که قرار است با نرخ  ۴۲۰۰کاالی اساسی وارد شود
با توجه به اینکه در بازار نیما نرخ ارز به حدود  ۱۱هزار تومان در هر دالر میرسد
در حال حاضر حدود  ۷۰هزار میلیارد تومان اختالف قیمت ایجاد خواهد کرد،
اینکه دولت چگونه بتواند مدیریت کند که از این  ۷۰هزار میلیارد تومان اختالف
سوءاستفاده نشده و به رانتی سنگین برای واردکنندگان و توزیعکنندگان نشود
جای سوال بزرگی است آن هم در شرایطی که در سال گذشته و در سال جاری عدم
نظارت کافی و سایر مسائل موجب اتفاقهای خوبی در این باره نشده بود.
سوی دیگر ماجرا این است با وجود مخالفتهایی که در رابطه با اختصاص ارز
 ۴۲۰۰تومانی وجود دارد حذف آن نیز در شرایط فعلی موجب سوءاستفادههای
دیگری خواهد شد؛ به طوری که حتی اعالم این موضوع که قرار است ارز ۴۲۰۰
تومانی از کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود میتواند خود
موجی از گرانی را به راه اندازد و باعث احتکار کاال از جانب برخی واردکنندگان یا
توزیعکنندگان شود که این موضوع نیز با توجه به تجربه گذشته در مورد افزایش
قیمت ارز کامال بدیهی به نظر رسیده و میتواند دسترسی مردم به کاالی اساسی به
ویژه دارو را با مشکالت بسیاری مواجه کند.
لیست ارز  ۴۲۰۰جمع شد
اما در مورد تامین منابع با ارز  ۴۲۰۰تومانی تغییر حجم آن نیز قابل توجه است؛
به گونهای که در سال جاری حدود  ۱۴میلیارد دالر پیشبینی شده بود که در سال
آینده به  ۱۰.۵میلیارد دالر کاهش یافته است .دلیل این ریزش حدود  ۳.۵میلیارد
دالری به کاهش لیست کاالهای وارداتی با نرخ  ۴۲۰۰تومان بر میگردد.
به گزارش ایسنا ،امسال برخی کاالها از جمله گوشت از لیست حذف شد و بعید
نیست که در سال آینده نیز تعداد دیگری از کاالها با توجه به شرایط و تامین منابع
در داخل و عدم نیاز به واردات از جمع کاالهایی که با ارز  ۴۲۰۰تومان وارد میشود،
کناربرود.
به هر صورت در شرایط هم حذف  ۴۲۰۰تومان و هم باقی ماندن آن خود ابعاد
مختلفی را به همراه دارد که ظاهرا راهکار مناسبی برای مدیریت آن هنوز در بین
دولت و مجلس مورد توافق قرار نگرفته است.

ن خودرو و سایپا
ماجرای افزایش ۱۰هزار میلیاردی اعتبار ایرا 

صنایعدفاعبهکمکصنعتقطعهسازیمیآیند

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با بیان اینکه ورود صنایع دفاع در صنعت قطعه سازی با توجه به توانمندی
آن در تولید قطعات و فناوری ،مفید خواهد بود ،گفت :با توجه به اینکه اکنون در جنگهای نظامی نیستیم ،میتوانیم از صنایع
نظامی برای پیشبرد بهتر صنعت قطعه بهره برده و صنعت قطع ه داخلی را یاری کنیم.
مازیار بیگلو در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با ورود صنایع دفاع به صنعت قطعهسازی در جهت تامین قطعات هایتک (قطعات
با تکنولوژی باال) با توجه به خروج تعدادی خودرو از چرخه تولید و ضرورت ورود خودروهایی با ویژگیهای جدید از جمله
خودروهای با استاندارد یورو  ۵و نظایر آن اظهار کرد :نباید فراموش کرد که نیروهای نظامی ،توانمندی بسیار باال و بالقوه ای در
تولید قطعات و فناوری دارند و از ماشینآالت و فناوریهای باالیی برخوردارند.
دبیر انجمن قطعهسازان ایران افزود :عموما این توانمندیها ایجاد شده تا در دوران جنگ ب ه کار برده شود ،اما اکنون که در
شرایط جنگ نظامی به سر نمیبریم ،میتوانیم از این امکانات در صنایع مختلف از جمله قطعهسازی و خودروسازی استفاده
کنیم؛ لذا از ورود صنایع دفاعی برای حل مشکالت تامین قطعات به ویژه قطعات هایتک (با تکنولوژی باال) به شدت استقبال
میکنیم .قطعا زنجیره تامین هم خود را از این صنایع جدا ندانسته و در کنار آنها حرکت خواهد کرد.
وی در رابطه با مشکالت موجود در تامین قطعات هایتک ،تصریح کرد :همیشه دو مشکل کلی که  ۸۰درصد مشکالت را
شاملشده،مشکلنقدینگیوقیمتگذاریبودهاست.اکنونصنعتقطعهسازیبهجاییرسیدهکهدردورانجنگاقتصادی
که نمیتوان از آن انتظار سود داشت ،اما حداقل باید فکری کرد که متحمل ضرر هم نشود .در این زمینه ورود صنایع نظامی
همچونصنایعدفاعکمککنندهخواهدبود.
دبیر انجمن قطعهسازان ایران در ارتباط با مصوبه افزایش  ۱۰هزار میلیارد تومانی حد اعتباری دو شرکت خودروسازی ایران
خودرو و سایپا در هیات دولت و شورای پول و اعتبار ،اظهار کرد :در حقیقت شورای پول و اعتبار تصویب ارائه این تسهیالت را در
دستور کار قرار داده اما هنوز مصوب نشده است که امیدواریم طی چند روز آینده مصوب و ابالغ شود .این ۱۰هزار میلیارد تومان
در حقیقت تبدیل همان ۸۴۴میلیون یورو باقیمانده از تسهیالت قبلی به قیمت روز است.
دبیر انجمن قطعهسازان ایران ادامه داد :مقرر شده که شورای پول و اعتبار این تسهیالت را مصوب کند ،اما شرط استفاده
از این تسهیالت این است که هر دو خودروساز از ماده  ۱۴۱قانون تجارت خارج شوند .هر دو خودروساز اقدامات الزم را شروع
کردهاند و امیدواریم که به نتیجه خوبی برسد .صحبتها حاکی از این بوده است که دولت و مجلس اصرار داشتند که کل مبلغ
تسهیالت در زنجیره تامین توزیع شود اما خودروسازان دالیل بسیاری زیادی داشتند که ممکن است اکثر این مبلغ در زنجیره
تامین داخلی توزیع شود اما هر دو خودروساز هزینههایی از جمله خرید مواد اولیه هم دارند که به صورت ارزی بوده و باید بخشی
به این قسمت هم تعلق گیرد.
وی افزود :مبلغ این تسهیالت باالست و اگر پرداخت شود ،بار بزرگی را از دوش زنجیره تامین خواهد برداشت و عمده آن نیز
بهقطعهسازانتعلقخواهدگرفت.

رمز دوم پویا ،راهکاری پیچیده برای فرآیندی پرریسک

معضالت رمز دوم پویا؛ همه چیز زیر سر کارتبهکارت با تسویه آنی است

گفتوگوازمریمالساداتعلمالهدی

الزام استفاده از رمز دوم یکبار مصرف یا پویا برای سومین بار
به تعویق افتاد و بار دیگر سؤالهایی را برای مشتریان بانکها
ایجاد کرد .یک کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک در این
مورد میگوید بانک مرکزی بهجای استفاده از روشهای
فپولهایالکترونیکراساماندهیکند.
پیچیده،میتواندکی 
اوایل امسال بود که بخشنامه بانک مرکزی به بانکها درباره
جایگزین کردن رمز یکبار مصرف یا پویا ابالغ شد؛ رمزی که
قرار بود با طول عمر کوتاه خود از حسابهای بانکیمان در
برابر حمالت فیشینگ و دیگر سوءاستفادهها ،محافظت کند.
بانکها هم دستبهکار شدند و هر کدام به روش خود ،تالش
کردندتاامنیتکاربرانراتأمینکنند.اپلیکیشنهایجدیدی
معرفی شدند و سؤالهای جدیدی برای کاربران ایجاد کردند.
با اینکه تعداد محدودی از بانکها ،عالوه بر اپلیکیشنهایی
که برای سیستم عاملهای اندروید و  IOSطراحی شدهاند،
ب ه فکر سیست م عاملهای قدیمیتری مانند جاوا بودند ،اما
صاحبان موبایلهای ساده در این طرح فراموش شدند .عالوه
بر این ،برخی افراد تمایلی به نصب برنامههای جدید روی
موبایل خود ندارند و متقاضی استفاده از راهکارهای دیگری
مانند پیامک برای دریافت رمز دوم هستند.
رمزپویادرانتظار سامانهپیامکی
بانک مرکزی که پیش از این نیز با انتقادات مشابهی مواجه
بود ،تنها چند روز مانده به پایان مهلت استفاده از رمز دوم
ایستا ،اعالم کرد این رمزها همچنان معتبر هستند و بهمرور
و تا اواسط دیماه ،تمام بانکها برای ارسال پیامکی رمز دوم
پویا ،به سامانه یکپارچهای که به این منظور تهیه شده ،متصل
خواهندشد.
با وجود حرکت نظام بانکی و نظام پرداخت در این مسیر
پر پیچ و خم ،یک کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک از
راهحل سادهتری میگوید که میتواند این مسیر را هموار
کند .قانونگذاری در زمینه کیف پولهای الکترونیکی که
چندین سال است در انتظار ساماندهی به سر میبرند،
توصیه این کارشناس به بانک مرکزی برای کاهش فیشینگ،
سوءاستفادههای مالی و همچنین فشار زیادی است که بر
شبکه پرداخت کشور وارد شده.
علیرضا بزرگمهری ،کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک
دربارهفعالسازیرمزدومپویابهخبرنگارایرناپالسگفت:بهتر
است بانکها برای تأثیرگذاری بیشتر در زمینه سوءاستفاده
از تراکنشهای مالی ،بهجای اپلیکیشن رمز پویا ،در خود
اپلیکیشنها ،ارسال پیامک و تأیید دو مرحلهای را فعال کنند.
مسیر انجام تراکنش و دریافت رمز باید جدا باشد
وی درباره تعداد زیاد اپلیکیشنهایی که بعد از معرفی رمز
دوم پویا ناچار به نصب آنها شدهایم ،گفت :از نظر فنی باید

مسیر انجام تراکنش و مسیر دریافت رمز از یکدیگر جدا شوند.
با این حال ،بانکها میتوانستند کار سادهای انجام دهند؛
بهعنوان مثال زمانی که به مرحله تراکنش میرسیم دکمه
ارسال کد را انتخاب میکنیم و رمز دوم به همین راحتی ارسال
میشد .در این روش ،پیچیدگی خاصی ایجاد نمیشد ،اما
بانکها راهکارهای پیچیدهای مانند نصب دو اپلیکیشن را
انتخاب کردند که منطق کافی را ندارد.
وی تأکید کرد :جداسازی دو کانال انجام تراکنش و دریافت
رمز از یکدیگر ،درست و منطقی است ،اما باید توجه کرد
ً
استفادهازدواپلیکیشنمجزا،لزومابهمعنایجداسازیایندو
کانال نیست؛ چرا که اگر فردی به تلفن همراه ما دسترسی پیدا
کند ،در واقع به هر دو اپلیکیشن دسترسی پیدا کرده است.
رمز ایستا در هر صورت ناامن است
انتقاد دیگری که به طرح فعلی رمز دوم پویا وارد است ،حذف
رمزهای ایستاست .برخی میگویند بانکها میتوانستند رمز
دوم ایستا را نگ ه دارند و در کنار آن در هر تراکنش بدون کارت،
کدی را برای احراز هویت دو مرحلهای پیامک کنند.
بزرگمهری با اشاره ب ه اینکه رمز دوم پویا در هر صورت ناامن

است ،درباره این انتقاد توضیح داد :در همه روشهای احراز
هویت دو مرحلهای ،از تلفن همراه استفاده میشود .با این
حال ،رمز دوم پویا احراز هویت دو مرحلهای نیست ،چرا که
ً
لزوما رمز دوم بهصورت پیامک ارسال نمیشود و از طریق
اپلیکیشن هم بهدست مخاطب میرسد .بهطور کلی ،رمز
دوم ایستا قابل قبول نیست ،زیرا امکان سوءاستفاده از آن در
پرداختهای بدون کارت وجود دارد و به هر حال باید کنار
گذاشته میشد .سؤال دیگری که درباره رمز دوم پویا وجود
دارد ،منحصربهفرد بودن آن برای یک تراکنش خاص است.
این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک در این باره گفت:
از آنجایی که طول عمر رمزهای پویا بسیار کوتاه تعیین شده،
تنها کاری که میتوان انجام داد ایجاد فاصله بین تراکنشها
بهاندازه طول عمر این رمز است .در حال حاضر روشی وجود
ندارد که مشخص کند این رمز ،بهطور ویژه برای یک تراکنش
خاص ،تولید شده و این رمز ،برای هر تراکنشی که در مدت
زمان اعتبار آن انجام میشود ،قابل استفاده است.
اشکال از کارت به کارت بهصورت پرداخت آنی است
با وجود فعال شدن رمز دوم پویا در ماههای اخیر ،باز هم

ت به
سوءاستفادههای مالی و کالهبرداری از تراکنش کار 
کارت اتفاق افتاده است .کالهبرداران با تماس تلفنی و به
بهانه واریز وجه ،شماره کارت قربانی را گرفتند و اعالم کردند
برای تأیید پرداخت از طرف بانک ،کدی را که برایتان پیامک
شده را بخوانید .در نتیجه حساب قربانی با کدی که از سوی
خود وی در اختیار کالهبردار گذاشته شده ،خالی شده
است.
بزرگمهری ضمن تأکید بر اینکه امنیت ،امری ۱۰۰درصدی
ت بهکارت
نیست ،با انتقاد از روش فعلی تراکنشهای کار 
ت به کارت بهصورت واریز آنی در دنیای امروز
گفت :کار 
ف پول
متداول نیست و راهکارهای جایگزین آن ،استفاده از کی 
و روشهای احراز هویت دو مرحلهای هستند .ما شیوه ناامن و
غیررایج کارتبهکارت با پرداخت آنی را رواج دادیم و برای حل
مشکالتآن،بهدنبالراهکارهستیم.
وی افزود :این در صورتی است که اگر از پایه به موضوع نگاه
کنیم ،کارتبهکارتی که منجر به تسویه آنی میشود ،تراکنش
بسیار پر ریسکی است ،ولی اگر همین فرآیند با استفاده از
کیف پول الکترونیکی و تأیید دو مرحلهای انجام شود ،ریسک
آن کاهش مییابد.
وی ادامه داد :باید بهخاطر داشته باشیم امنیت ،موضوع
 ۱۰۰درصدی نیست و همواره در هر روشی ،مخاطرات امنیتی
وجود دارد .نکتهای که وجود دارد ،پیچیدهتر کردن و سختتر
کردن عبور از سدهای امنیتی است .هکرها برای سوءاستفاده
از رمز ایستا یک عمر وقت دارند ،ولی در رمز پویای دو مرحلهای
امکان سوءاستفاده فقط در بازه زمانی طول عمر رمز پویا وجود
دارد .بنابراین میزان سوءاستفاده تا حد قابل توجهی کاهش
مییابد.
اگر سیمکارتمان را عوض کنیم ،رمز دوم کارتمان چه
میشود؟
نگرانی دیگر افراد در استفاده از رمز دوم پویا ،جابهجایی و
انتقال سیمکارت است .اگر سیمکارت خود را تغییر دهیم ،چه
اتفاقی برای رمز دوم و حساب بانکیمان میافتد؟
بزرگمهری درباره تغییر و تعویض سیمکارت توضیح داد:
اگر فردی سیمکارت خود را بسوزاند و دوباره همان شماره را
دریافت کند ،خطری برای حساب بانکیاش به وجود نخواهد
آمد ،اما اگر سیمکارت را به فرد دیگری واگذار کنیم ،مسائلی
بهوجود خواهد آمد .باید این فرهنگسازی انجام شود که
شهرونداندرچنینمواقعیتغییراترابالفاصلهدرمراکزیکه
ً
قبال این شماره تلفن ثبتشده ،اعالم کنند .البته فرآیند اعالم
تغییر در حال حاضر پیچیده است .بخش زیادی از نظام بانکی
ما پشتیبانی پرقدرتی ندارد و اگر این جابهجایی و واگذاری پس
از ساعات کاری بانک انجام شود ،مالک جدید تا روز کاری بعد
امکانسوءاستفادهدارد.

وزیر راه و شهرسازی:

امتیاز مسکن ملی قابل خرید و فروش نیست

وزیر راه و شهرسازی گفت :امتیاز مسکن ملی فروختنی نیست و در صورت فروش
کد رهگیری ،کد ملی فرد متخلف از سیستم حذف میشود.
محمد اسالمی روز یکشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از  ٢٤٣دستگاه ناوگان
جدید حمل و نقل ریلی در جمع خبرنگاران درباره خرید و فروش کد رهگیری مسکن
ملیف اظهار داشت :این کار خالف قوانین و تخلف محسوب می شود.
وزیر راه و شهرسازیادامه داد :بعد از پایش اطالعات در سامانه مسکن ملی ،در
صورت واجد شرایط بودن فرد متقاضی کد رهگیری برای وی ارسال خواهد شد و
فردی که کد رهگیری خود را به فروش برساند از طرح مسکن ملی حذف می شود.
وی گفت :شناسایی فرد متخلف بر اساس شماره کارت ملی وی انجام می شود.
اسالمی هم چنین با اشاره به اتصال ۵استان به شبکه ریلی کشور اظهار کرد  :باید
ناوگان بار و مسافر ریلی را گسترش می دادیم که این کار فقط با توجه به توان داخل
امکان پذیر بود.
وزیر راه و شهرسازی گفت :صنعت داخلی ریلی در مسیر شکوفایی قرار گرفته است
و همه حلقههای مفقوده تولید که وابستگی به خارج بود قطع شده است و شاهد این
هستیم که لکوموتیو و واگنهای داخلی وارد ناوگان میشود.
اسالمی گفت :وجه تمایز حرکت امسال تمهیداتی بود که دولت برای پشتیبانی از
صنعت داخلی در تبصره قانون بودجه ( ۱۲و )۱۸داشت که این بر اساس تفاهم نامه
اسفند ۹۷محقق شده است.
وی بیان کرد  :از ابتدای امسال  ۴۵۶دستگاه انواع ناوگان وارد شبکه ریلی شده
است،بازسازیسرمایههایفراموششدهاحیاشدهاست،ازبرخیلکوموتیوهافقط
اسکلت باقی مانده بود که آن را نوسازی و مدرن سازی کردیم .ضمن آنکه لکوموتیو
ساخت داخل هم به مدار فعالیت آمده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر توسعه خطوط ریلی گفت:
ریلباسها در مسیر تولید است که این میتواند به کاهش آلودگی هوا کمک کند و از
خودرو محوری به سمت ریل محوری برویم.
اسالمی با بیان اینکه آراستگی و زیبایی قطارها هم در دستور کار قرار گرفت،
گفت:بیش از این رمپ متحرک ویژه معلوالن در ایستگاه راهآهن نداشتیم که امروز
بهبهرهبرداریرسید.
وی گفت  :اولین پرداخت شرکت نفت از تبصره  ۱۲اقدام شد و وزارت نفت هم
حمایت کرد و استفاده از قطارهای حومهای بر اساس پیمایش و کاهش مصرف
سوختمدنظراست.
اسالمی همچنین با اشاره به افتتاح متروی هشتگرد در هفته جاری گفت:
با احداث مترو هشتگرد که قطارهای آن آماده است این مترو در اختیار شرکت
بهرهبرداریمتروتهرانقرارمیگیرد.
وی گفت  :امسال در راستای حمایت از تولید داخل به تولید کنندگان داخلی توجه
کردیم و شرکتی مثل واگن پارس رکورد  ۲۰ساله را در تولید زد.

دولتیهاچقدرمالیاتمیدهند؟

شرکتها ،بانکها و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت در سال  ۹۸معادل پنج
هزار و ۴۲۴میلیارد تومان مالیات پرداخت میکنند که در سال آتی به پنج هزار و۷۸۸
میلیاردتومانافزایشخواهدیافت.
بررسی صورتهای مالی و تراز مالی شرکتها ،بانکها و موسسههای انتفاعی
وابسته به دولت نشان میدهد که شاخصهای درآمدی و هزینهای آنها روندی
افزایشیدارد.
نکته قابل توجه در بررسی عملکرد مالی شرکتهای وابسته به دولت این است که
در بین آنها از یک سو شرکتهای پردرآمدی مانند شرکت ملی نفتی ،شرکت ملی
پخش فراورده های نفتی ،شرکت ملی گاز ،بانک ملی ،بانک سپه ،شرکت ملی فوالد
و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارند و از سوی دیگر شرکتهای
زیاندهی مانند شرکتهای آب منطقهای ،شرکتهای برق منطقهای ،شرکتهای
آب و فاضالب روستایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جای گرفتهاند.
جزییاتپرداختمالیاتبخشدولتی
نگاهی به پیوستهای الیحه بودجه سال آتی نشان میدهد که شرکتها ،بانکها
و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت در سال  ۹۸معادل پنج هزار و  ۴۲۴میلیارد
تومان مالیات میپردازند که پیشبینی شده است این رقم برای سال آتی با رشد۶.۷
درصدی به پنج هزار و ۷۸۸میلیارد تومان افزایش یابد.
بر این اساس ،میزان مالیات شرکتهای دولتی در سال  ۹۸چهار هزار و ۶۷۶
میلیارد تومان است که درسال  ۹۹با رشد  ۵.۶درصدی به چهار هزار و  ۹۴۲میلیارد
تومانارتقامییابد.
حجممالیاتپرداختیبانکهایدولتی(شاملبانکمرکزیوهشتبانکدولتی)
نیز امسال به  ۷۴۵میلیارد تومان میرسد که سال آتی با رشد  ۱۲.۷درصدی معادل
 ۸۴۰میلیارد تومان خواهد شد.
موسسههای انتفاعی وابسته به دولت نیز باید برای سال ۹۸معادل ۲میلیارد و۵۱۴
میلیون تومان مالیات می دهند که سال آینده با رشد  ۹۸درصدی به پنج میلیارد
تومانافزایشمییابد.
درآمدزاییشرکتهایدولتی
شرکتها ،بانکها و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت در سال  ۹۸حدود یک
میلیون و  ۴۵هزار و  ۹۰۵میلیارد تومان درآمد دارند که در سال آتی به یک میلیون و
 ۲۴۳هزار و ۳۸میلیارد تومان افزایش مییابد.
شرکتهای دولتی در سال  ۹۸معادل  ۹۳۲هزار و  ۶۴۵میلیارد تومان برآورد شده
که در سال آتی به یک میلیون و  ۱۱۷هزار و  ۹۷۸میلیارد تومان افزایش مییابد که
رشد ۱۹.۸درصدی نسبت به درآمدهای امسال خواهد داشت.
بانکهای دولتی نیز امسال  ۱۰۵هزار و  ۶۵۷میلیارد تومان درآمد دارند که سال
آتی به  ۱۱۶هزار و  ۴۹۹میلیارد تومان رشد خواهد کرد.
موسسههای انتفاعی وابسته به دولت نیز امسال هفت هزار و  ۶۰۲میلیارد تومان
درآمدزایی میکنند که سال ۹۹به هشت هزار و ۵۵۹میلیارد تومان صعود میکند.
مدیرکلاشتغالاتباعخارجی:

اشتغال اتباع خارجی در کشور
مدیریت میشود

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :کارفرمایان
متقاضی استفاده از نیروی کار خارجی از این پس باید درخواست خود را به
کاریابیهای مجاز اعالم کنند و بر این اساس اشتغال اتباع خارجی در کشور مدیریت
میشود.
«محسن ابراهیمی» اظهارداشت :در ماده  ۱۲۱قانون کار صیانت از نیروی کار
ایرانی تکلیف شده است که در صورت عدم دسترسی به کارگر ایرانی داوطلب واجد
تحصیالت و تخصص الزم ،میتوان از متخصصان خارجی برای آموزش و جایگزینی
بعدی افراد ایرانی استفاده کرد .وی افزود :برای رعایت اصل  ۱۲۱در تهران و سایر
استانهاطرحیارائهشدکهبراساسآنکارفرمایانیکهمتقاضیاناستفادهازنیروی
کار خارجی باید درخواست خود را در سایت کاریابی ثبت کند و این خواسته در بانک
کارجویان ایرانی بررسی میشود که آیا مابه ازای نیروی خارجی ،ایرانی متقاضی کار
وجود دارد یا خیر؟
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت :چنانچه نیروی کار ایرانی وجود داشت از آنها
استفاده میشود اما چنانچه نبود ،درخواست ثبت شده در بانک کارجویان پناهنده
خارجی بررسی شده و از میان آنها ،نیروی کار معرفی میشود.
وی تصریح کرد :این اقدام برای این است که مطمئن شویم نیروی کار ایرانی وجود
ندارد و با اطمینان خاطر از این موضوع از نیروی خارجی استفاده کنیم.
ابراهیمی اظهارداشت :البته ماده  ۱۲۱قانون کار پیش از این نیز اجرا میشد ،اما
پیوسته نبود و گاهی اوقات به دلیل نبود اطالع کافی از بازار کار ممکن بود اختاللی
در این موضوع رخ داده باشد .وی افزود :در حال حاضر موضوعی در کشور مطرح
میشود که اتباع خارجی فرصتهای شغلی ایرانیان را اشغال کردند برای اطمینان
به مردم و دولتمردان بحث مدیریت تقاضای کارفرمایان ایرانی برای استفاده از نیروی
کار خارجی مطرح شد.
این مقام مسوول اظهارداشت :براساس آخرین آمار  ۲۱۵هزار نفر تبعه خارجی
رسمی در کشور فعالیت میکنند که  ۲۰۷هزار نفر از افغانستان و هشت هزار نفر
نیروی متخصص خارجی در حوزههای مختلف از دیگر کشورها به طور رسمی
مشغول ب ه کار هستند .وی افزود :البته برخی کارفرمایان به دلیل نداشتن آگاهی،
از نیروی کار خارجی غیررسمی استفاده میکنند که آماری از این افراد در دست
نیست.
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ناز «استراماچونی» خریدار دارد؟
چرا ِ

یزدانی و کریمی روی لبه تیغ

المپیکفدایتیممتموللیگکشتی!

آسیبدیدگی جدی دو آزادکار شاخص تیم ملی آن هم در فاصله  ۷ماه مانده به المپیک،
باعث نگرانی جدی کادر فنی تیم ملی و مردم کشتی دوست ایران شده است.
ششمین دوره رقابتهایی تحت عنوان کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های جهان ،با وجود
برخی مخالفتها در فلسفه و چرایی برگزاری این رقابتها از همان ابتدا ،امسال نیز به
میزبانی ایران و شهر بجنورد برگزار شد ،رقابتهایی که برگزاری آن طی سالهای اخیر نه
تنها هیچ عایدی برای کشتی ایران نداشته ،بلکه باعث هدر رفتن میلیاردها تومان پول نیز
شده است .تنها منفعت این لیگ ،بهبود وضعیت مالی چند کشتی گیر بود که البته این
مسابقات دو خسارت سنگین برای کشتی ایران داشت.
برگزاری این رقابتها به عنوان طرح ابداعی ایران طی سالهای گذشته با توجه به حضور
نماینده آمریکا با عنواندارانی همچون کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک،توماس
گیلمان ،فرانگلین گومز ،نیک گویازدوفسکی و  ...و برخی دیگر از تیمهای مطرح جهان از
کیفیت به مراتب باالتری نسبت به رقابتهای امسال برخوردار بود اما با این وجود میزبانی
ایران از این رقابت ها علیرغم طرفدارانی که داشت ،با انتقادات زیادی نیز روبرو بود.
از جمله مزایای برگزاری این رقابتها که با وجود گذشت  ۶سال از عمر آن کماکان مورد
توجه جدی اتحادیه جهانی کشتی و بسیاری از کشورهای صاحب نام کشتی در جهان
قرار نگرفته ،بحث درآمدزایی برای کشتیگیران ایرانی است ،موضوعی که امسال باعث
استقبالتمامیکشتیگیرانتیمملیازجملهچهرههایمطرحیهمچونحسنیزدانی،
علیرضا کریمی ،پرویز هادی و  ...آن هم در فاصله ۷ماه مانده به المپیک شد.
اینکه چرا بیتوجهی مسئوالن ورزش به کشتی آن هم در سال المپیک ،کشتیگیران را
مجبور میکند در فاصله کم تا این رقابتها در رقابتهایی با عنوان جام باشگاههای جهان
به روی تشک بروند جای بحث دارد ،اما اینکه چرا براحتی مجوز حضور این نفرات شاخص
در تیم متمول لیگ از سوی مسئوالن فنی کشتی صادر میشود ،موضوعی است که در
نهایت باعث اتفاقات تلخ بجنورد و مصدومیت شدید حسن یزدانی و علیرضا کریمی شد.
حسن یزدانی در حالیکه به همراه تیم خود در بجنورد حضور داشت و خود را مهیای
حضور در این رقابتها میکرد ،در تمرینات از ناحیه مینیسک زانو دچار آسیبدیدگی شد
تا در نهایت با انجام عمل جراحی مجبور به دوری  ۲ماهه از کشتی(طبق اعالم پزشکان)
شود.
اماماجرایمصدومیتعلیرضاکریمیدیگرشانساصلیایراندرالمپیکتوکیوعجیبو
قابلتاملاست،جاییکهکریمیپسازپیروزیدرمبارزهنخستبرابرحریفبامصدومیت
و لنگ لنگان تشک مبارزه را ترک کرد.
اما در کشتی فینال در شرایطی که تیم بازار بزرگ ایران  ۶بر یک از دانشگاه آزاد پیش
بود و قهرمانیاش نیز در این رقابتها مسجل شده بود ،سرمربی تیم بازار بزرگ در اقدامی
ینداشتوحتیمیتوانستمحمدجوادابراهیمی
عجیبودرحالیکههیچنیازیبهپیروز 
را به میدان بفرستد ،کریمی مصدوم را دوباره به روی تشک فرستاد!
کریمی از همان ابتدا شرایط بسیار بدی در مبارزه داشت و بالفاصله  ۵بر صفر از حریف
گمنام خود عقب افتاد ،اما باز هم سرمربی این تیم هیچ عکسالعملی در قبال وضعیت
ستاره تیم ملی و یکی از امیدهای ایران در المپیک ۲۰۲۰نداشت.
در نهایت علیرضا رضایی مدیر فنی تیم دانشگاه آزاد طاقت نیاورد و به سمت پژمان
درستکار رفت و به او گفت بخاطر جلوگیری از تشدید آسیبدیدگی کریمی ،بهتر است این
مبارزهادامهپیدانکند.
غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی نیز پس از این اتفاق در شرایطی که از مصدومیت
 ۲کشتیگیر اصلی خود شدیدا ناراحت و عصبی بود ،حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد و
توضیحی درباره این دو اتفاق نداد.
در شرایطی که کشورهای صاحب نام کشتی جهان با خودداری از قبول دعوت ایران
علیرغم پرداخت تمامی هزینه ها از سوی میزبان ،حاضر نشدند در سال المپیک در این
رقابت درجه  ۳یا  ۴حضور پیدا کنند ،کشتی ایران تمامی چهرههایش را راهی بجنورد کرد
تا در قالب تیم متمول لیگ به قهرمانی چندباره این تیم در این رویداد کمک کند ،اما جای
سوال اینجاست که چرا مسئوالن این تیم در شرایطی که قهرمانی شان از همان ابتدای
مسابقات تقریبا مسجل بود ،هوای کشتی ایران را نداشتند تا از مصدومیتها جلوگیری
کنند؟
این موضوع هم قابل بحث است که چرا مسئوالن ورزش به ستاره هایش از لحاظ مالی
چندان رسیدگی نمیکند که دو کشتی گیر شاخص ایران مجبور شوند به جای ریکاوری
پس از مسابقات جهانی ،بالفاصله وارد لیگ شوند.
در بهترین حالت حسن یزدانی  ۲ماه و علیرضا کریمی  ۴ماه دور از میادین خواهند بود و
هنوز مشخص نیست کریمی با پارگی رباط صلیبی قدامی پس از ۴ماه میتواند به میادین
بازگردد یا خیر؟ اگر کریمی به المپیک نرسد و یزدانی شرایط آرمانی برای حضور در المپیک
را بدست نیاورد ،چه کسی پاسخگوی این خسارت سنگین و غیر قابل جبران به کشتی و
ورزش ایران در بازیهای المپیک خواهد بود؟

حمیداستیلی:

حق ما برد بود؛ چند بازیکن از جمع ما
جدا میشوند

سرمربی تیم امید گفت :حق ما در این بازی برد بود و حتی اگر مقابل تیم ١٠نفره یا حتی
 ٩نفره قطر بازی میکردیم ،میتوانستیم به یک برد پرگل با پنج یا ۶گل برسیم.
حمید استیلی بعد از تساوی شاگردانش برابر قطر اظهار داشت :این مسابقه نشان داد
بچههای ما نسبت به دیدار قبلی که حدود  ٤٠روز پیش مقابل قطر همین قطر برگزار
کردیم ،پیشرفت خوبی کردند .بازیکنان حریف  ۲بار با کارت قرمز اخراج شدند اما اجازه
دادیم بازیکن جایگزین وارد زمین شود چون به دنبال انجام یک بازی قوی مقابل تیم
کامل و  ١١نفره بودیم .کادر تیم حریف هم از این حرکت قدردانی کردند .در مجموع از
عملکرد شاگردانم راضی بودم هرچند در دقایق پایانی اشتباهاتی داشتیم و تیم حریف به
گل تساوی رسید.
سرمربی تیم المپیک اضافه کرد :استراتژی و شکل تیمی برای ما اهمیت داشت که فکر
میکنم بچهها تا حدود  ۸۰درصد در اجرای آن موفق بودند .به هر صورت باید با آمادگی
بیشتری در بازی اول برابر ازبکستان به میدان برویم .باید بگویم درسهای خوبی از این
بازیگرفتیم.
استیلی همچنین گفت :توانستیم عملکرد بازیکنان را در این مسابقه به خوبی ارزیابی
کنیم چون فرصت دیگری برای انتخاب نفرات نهایی نداریم و باید در این خصوص
تصمیمگیری کنیم .همه بازیکنان ما عملکرد خوبی در این مدت داشتند ولی ناچاریم٢٣
بازیکن را انتخاب کنیم و به همین دلیل چند بازیکن از جمع ما جدا میشوند.
سرمربی تیم المپیک در پایان اظهار داشت :شاید حق ما در این بازی برد بود و حتی
اگر مقابل تیم ١٠نفره یا حتی ٩نفره قطر بازی میکردیم ،میتوانستیم به یک برد پرگل با
پنج یا  ۶گل برسیم اما مسئله مهم این بود که شرایط فنی ،تاکتیکی و بدنی بازیکنانمان
را مورد ارزیابی قرار دادیم و این موضوع بیش از هر چیزی برای ما اهمیت داشت و به فکر
نتیجهنبودیم.

مهرداد خدیر
«اعالم مذاکره با سرمربی قهر کرده و ایتالیایی تیم استقالل ،شاید این پرسش را
ً
پدید آورد که چرا همه اصرار دارند او را بازگردانند و اصطالحا این همه «نازکشی» چه
توجیهی دارد؟ این یادداشت در  ۱۰بند به این پرسش پاسخ میدهد».
ً
«با این که باشگاه استقالل رسما اعالم کرده بود داستانشان با آندرهآ
استراماچونی ،سرمربی ایتالیایی به پایان رسیده و اخباری دایر بر توافق با فرهاد
مجیدی هم منتشر شده بود اما خبرهای تازه از تصمیم به مذاکره در قطر حکایت
میکند .فرهاد مجیدی هم البته اعالم کرده تا هواداران نخواهند او پا پیش
نمیگذارد .گفته شده قرار است علی خطیر ،عضو پیشین هیأتمدیره استقالل
به همراه رحمان رضایی ،بازیکن پیشین پروجای ایتالیا و تیم ملی فوتبال ایران این
کار را انجام دهند.
با این حال این پرسش شکل میگیرد با این که «آندرهآ»ی ایتالیایی تیم را رها
کرده و تا اینجا  ۵امتیاز و صدرنشینی در جدول از کف رفته ،چرا همچنان محبوب
است و به بیان آشناتر« ،ناز» او این قدر خریدار دارد؟
راز آن شاید در این  ۱۰واقعیت باشد:
 .۱هواداران
تیم استقالل ،یک تیم معمولی نیست و میلیونها هوادار دارد( .این گزاره به معنی
نفی پرشماری هواداران تیمهای دیگر مثل پرسپولیس ،تراکتورسازی و سپاهان
ً
نیست ).طبیعتا وزارت ورزش به عنوان متولی باشگاه نمیتواند به احساسات
هواداران بیاعتنا باشد .مسابقات بهصورت مستقیم از تلویزیون پخش میشود و

«هواداران پای کار» است.
اعتراض تماشاگران را نمیتوان نادیده گرفت .مهمتر اما
ِ
همان چند صد نفر که دیروز هم مقابل باشگاه تجمع کردند و شعارها احساسی سر
دادند :استراماچونی ،برگرد به تیمت!
ً
کسب این میزان محبوبیت در تنها  ۶ماه واقعا بیسابقه است.
 .۲رسانهها
در موضوعات دیگر شاید بتوان ،رسانهها را منع کرد ولی در این فقره رسانهها به
دقت دنبال میکنند و دامن میزنند .حتی به بحث تحریمها و کنوانسیون پالرمو
ربط داده شده و مثل آمدنها و رفتنهای دیگر نیست.
 .۳کارنامه
هواداران به کارنامه و شیوۀ بازی و تزریق روحیه تهاجمی و نتایج توجه دارند .از این
احساس ِصرف نیست.
رو دیگر ابراز یک
ِ
 .۴استانداردها
استراماچونی به استانداردی برای مربیگری فوتبال بدل شده و هر چند پیش از او
هم کارلوس کیروش در مرتبهای بسیار باالتر چنین به نظر میرسید اما عالقههای
باشگاهی از جنس دیگری است .مردم ما دوست دارند در استانداردهای جهانی
زندگی کنند و خدمات بگیرند .این همه نارضایتی از خودروهای داخلی به رغم
ً
پیشرفتهای غیر قابل انکار خصوصا در وضعیت تحریم به خاطر این است که حس
میکنند با استاندارد جهانی فاصله دارد.
 .۵فیفا
باالی سر فوتبال در ایران و جهان ،فیفا (فدراسیون بینالمللی فوتبال) قرار دارد.
فوتبال ،مثل خیلی از مقوالت دیگر نیست که بتوان بیاعتنا یا کماعتنا به نهادهای

در سوپر لیگ کاراته مردان رخ داد؛

ّ
ّ
بینالمللی کار را پیش ُبرد .گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد ،جنبیدن آن پشه
عیان در نظر فیفاست! (با الهام از شعر "عقاب" ناصر خسرو).
 .۶رقبا
در فوتبال ،رقیب وجود دارد و موفقیت و ناکامی با رقیب ،محک میخورد .در
یک برنامه تلویزیونی از کارشناسی پرسیده شد چرا میتوانیم موشک بسازیم اما
خودرومان پراید است؟ آن کارشناس پاسخ داد در موشکسازی رقیب نیست تا
ل آن که اگر از محصوالت دیگر
محک بزنیم اما پراید با رقبا مقایسه میشود؛ حا 
خبر نداشتیم گمان میکردیم بهترین است .ناز استراماچونی را میخرند چون پای
رقیب در کار است.
 .۷درآمد
بر خالف تصور غالب ،هزینه کردن برای این گونه مربیان در همه حال پول دور
ریختن نیست تا بگوییم در این وضعیت اقتصادی چه ریخت و پاشی است؛ چرا که
در مقابل این هزینهها درآمدها و فایدهایی هم متصور است .تازه این در حالی است
که حق پخش تلویزیونی و لباس تیم در کار نیست.
تصور کنید استقالل ورزشگاه اختصاصی داشت و دوربین تلویزیون را بدون
دریافت حق پخش ،راه نمی دادند .آنگاه مشخص میشد میتوانند بیش از آنچه
هزینه میکنند ،درآمد داشته باشند .به اینها ترانسفر یا نقل و انتقال را هم اضافه
کنید .کافی است به خاطر حضور مربی ایتالیایی توجه رسانههای این کشور به
سری آ درآورد .از
بازیکنان تیم استقالل جذب شود و یکی مثل مهدی قائدی سر از ِ
این رو نباید تصور کرد که تنها هزینه میشود .هر چند نمیدانیم در حال حاضر چه
فایدههای مشخصی ،مترتب است؟
 .۸جانشین
هوادار استقالل میداند بعد از استراماچونی بعید است مربی بهتر از او در کار
باشد و با این وضعیت ارزی و تحریمها ناگزیرند باز سراغ کسانی چون پرویز مظلومی
یا مربیان ایرانی آزمون داده بروند .یکی از دالیل اصلی اصرار برای بازگشت آندرهآی
ایتالیایی همین است.
نقل است که نظمالدوله ،حاکم تهران از میرزارضا کرمانی ،ضارب ناصرالدین شاه
قاجار پرسید :کی پشت دروازههای شهر منتظر بود تا جای پادشاه را بگیرد که او
را از پا انداختی؟ هوادار استقالل میداند کسی پشت دروازههای باشگاه نیست!
 .۹اختفا
مدیران ورزشی خود را پشت موفقیت مربیان و ورزشکاران پنهان می کنند.
بخشی از تکاپوی مدیران ارشد به این خاطر است که میدانند اگر استراماچونی
باشد احتمال موفقیت وجود دارد و میتوانند به حساب خود بگذارند و بدون او درد
سر پشت درد سر را باید تحمل کنند .به یاد آوریم که فدراسیون فوتبال در دوران
ُ
کیروش ،غر و لندهای او را تحمل میکرد و ناز مرد پورتوگالی (پرتغالی) را میکشید
تا گرفتاری خودش کمتر باشد.
 .۱۰کاریزما
ایرانیها به کاریزمای شخصی بسیار بها میدهند .کاریزما که در واقع از «کرشمه»
فارسی گرفته شده ،جاذبه شخصی است که گاه بی آن که مشخص باشد فرد را در
کانون توجه قرار میدهد .چهرۀ کاریزماتیک الزاما با تعاریف متعارف ،خوشسیما
نباید باشد اما غالبا خوشتیپ و خوشسیما هم هستند.
در همین باشگاه استقالل میتوان از زندهیاد ناصر حجازی یاد کرد .محبوبیت
سریع استراماچونی در تیپ و چهرۀ او هم ریشه دارد و در عالقه ایرانیها و شباهت
به ایتالیاییها .موضوع ما «ناز» است و نوشتم کاریزما همان کرشمه است و رابطه ناز
و کرشمه هم نیاز به توضیح ندارد!»
رئیس هیئت کبدی استان قم:

ناکامی تیم کاراته انقالب قم با ۴شکست پیاپی

تیم کاراته انقالب قم با  ۴شکست پیاپی در دور سوم سوپر لیگ کاراته مردان کشور هفتهای تلخ را سپری کرد.
به گزارش مهر ،تیم کاراته انقالب قم که با ترکیبی از کاراته کاهای جوان وارد سطح اول کاراته مردان ایران شده است در دور سوم
سوپر لیگ کاراته مردان کشور نتایج قابل توجهی به دست نیاورد و شانسی برای صعود ندارد.
تیم کاراته انقالب قم در هر  ۴مسابقه خود در دور سوم سوپر لیگ کاراته مردان شکست خورد و نتوانست برابر حریفان خود در گروه
یک این رقابتها عرض اندام کند و در نتیجه فرصتی برای صعود این تیم از مرحله گروهی فراهم نیست.
تیم انقالب قم در هفته سوم سوپر لیگ کاراته مردان ۳۱بر صفر برابر تیم هیئت کاراته استان البرز شکست خورد و ۱۲بر ۱۹نتیجه
را به تیم ویزا کامفورت شیراز واگذار کرد .این تیم در ادامه  ۷بر  ۲۳به تیم رعد پدافند هوایی ارتش باخت و در نهایت با شکست  ۲۹بر
یک برابر پاس ناجا به کار خود در این هفته خاتمه داد.
تنها نقطه مثبت در عملکرد نماینده قم در سوپر لیگ در هفته سوم این بود که حسین ابراهیم زاده از باشگاه شهدای انقالب قم به
عنوان بازیکن برتر کومیته گروه یک انتخاب شد گرچه درخشش وی در نهایت به کمک نتیجه مثبت نهایی برای انقالب قم نیامد.
کاراته قم در زمان سرمایه گذاری آذر خودرو در این رشته سابقه یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی در سوپر لیگ را دارد گرچه آذر
خودرو به دلیل بحران مالی از حمایت از کاراته انصراف داد و دستمزد بازیکنان این تیم در آن زمان نیز پرداخت نشد.

کبدی کاران قم در رده دوم لیگ برتر کبدی مردان قرار گرفتند

رئیس هیئت کبدی استان قم از حضور کبدی کاران قم در رده دوم لیگ برتر کبدی مردان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این تیم
بتواند در لیگ ۹۸قهرمان شود.
مسلم رشیدی اظهار داشت :تیم کبدی رعد پدافند هوایی قم امسال در لیگ برتر کبدی مردان حضوری جدی دارد و یکی از مدعیان
کسب عنوان قهرمانی به شمار میرود و تا هفته دوم این مسابقات در رده دوم جدول قرار گرفته است.
وی افزود :پس از کسب  ۲پیروزی در هفته اول ،حاصل تالش تیم رعد پدافند هوایی قم در هفته دوم لیگ برتر کبدی یک پیروزی و
یک تساوی بود و با این نتایج تیم کبدی قم با  ۷امتیاز پس از تیم  ۸امتیازی سرخنکالته در رده دوم قرار گرفت.
رئیس هیئت کبدی استان قم گفت :کبدی کاران قم در جدال تماشایی با پایا تردینگ آذربایجان غربی به نتیجه تساوی  ٣٢بر ۳۲
رسیدند و در چهارمین دیدار خود در لیگ برتر برابر دانشگاه آزاد هرسین کرمانشاه  ۵۱بر  ۳۱به پیروزی رسیدند و صاحب سومین برد
خود در لیگ شد ند .رشیدی بیان داشت :لیگ برتر کبدی با حضور  ۸تیم برگزار میشود و تیم کبدی رعد پدافند هوایی قم با تیم پایا
تردینگ آذربایجان غربی که در رده سوم ایستاده هم امتیاز است و گزینه کسب عنوان قهرمانی به شمار میرود و به این موضوع امیدوار
هستیم .وی عنوان کرد :کبدی قم در راه توسعه و پیشرفت قرار دارد و افزایش جمعیت کبدی کاران سازمان یافته دختر و پسر در قم
یکی از اهداف مهم هیئت کبدی قم به شمار میرود.

یکشنبهدوستداشتنی؛

«جهانبخش»جلدنشریاتانگلیسراجوهریکرد

بدنبالپیروزیبرایتونبرابربورنموثدرهفتهبیستملیگجزیره،نشریاتروزیکشنبه
انگلیس سوژهای خاص برای پرداختن داشتند« :علیرضا جهانبخش» زننده نخستین
گل دیدار ،نخستین گل خود در لیگ برتر و البته سریعترین گل تاریخ باشگاه برایتون.
پس از پیروزی روزیکشنبه برایتون مقابل بورنموث که خیلی بیشتر از یک نتیجه  ۲بر
صفر نقش بسته روی اسکوربورد متقاعد کننده بود ،نشریات روز یکشنبه برای هواداران
ِ
برایتونخواندنیشدند.
در سوی دیگر ،برای نویسندگان و خبرنگاران نیز یک سوژه به اصطالح چرب و چیلی
پیدا شد؛ علیرضا جهانبخش و نخستین گل وی برای مرغهای دریایی در لیگ برتر
جزیره.
برای «ریچارد فورستر» از نشریه سان ،موضوع همان اصطالح آسیاب به نوبت بود و
نوشت :علیرضا جهانبخش پس از آنکه سرانجام بعد از ۱۸ماه قحطی گل در پیروزی۲
برصفربرایتونبرابربورنموثگلزنیکرد،نتوانستاحساساتخودراکنترلکند.وینگر
ایرانی که تابستان سال گذشته با قراردادی به ارزش  ۱۷میلیون پوند به این تیم ملحق
شد و گرانقیمتترین بازیکن تاریخ آن روزهای مرغهای دریایی لقب گرفت ،برای باز
کردن قفل دروازه تیم رنجور تحت هدایت «ادی هاو» تنها به سه دقیقه زمان نیاز داشت.
فورستر در ادامه نوشت :جهانبخش ۲۶ساله پس از اینکه فصل گذشته در جریان۲۴
بازی برگهای کامال سفید و عاری از گل و پاس گل را تحویل داد ،نخستین بازی فصل

جدید را تجربه میکرد .اما او از فرصت پیش آمده همچون مردی در نسخهای جدید
و هیجان انگیز بهره برد تا در نبردی حیاتی در قعر جدول ،زننده گل نخست بازی و
برایتونباشد.درادامهمیخوانیم:جهانبخشتقریبابهتزدهبهنظرمیرسیدبهطوری
که بالفاصله صورت خود را با دستانش پنهان کرد .بدیهی بود که آن لحظه برای وی که
در محاصره هم تیمیهای هیجان زده و خوشحالش گرفتار شده بود ،به اندازه یک دنیا
میارزید .او سپس روی زمین زانو زد و بعد در حالی که حسی از اطمینان در گوشه و کنار
امکس پراکنده میشد ،با مشت روی لوگوی برایتون که روی پیراهنش حک شده بود،
کوبید« .ایان ویندرو» ادامه داستان را در ساندی تایمز این چنین پیگیری کرد :اهمیت
گل دقیقه سوم علیرضا جهانبخش در جشن آمیخته با چشمان اشکبار وی محرز بود.
ملیپوش ایرانی از زمانی که به گرانقیمت ترین بازیکن وقت برایتون تبدیل شد ۱۸،ماه
آزاردهنده و نومیدکننده را پشت سر گذاشت اما در نخستین بازی خود در فصل جدید
لیگ برتر پس از  ۲۰هفته ،جواب این اعتماد را با گل خود داد ،حضورش در ترکیب را
توجیه کرد و تیمش را برای بردی به موقع روی ریل قرار داد.
گراهام پاتر سرمربی برایتون نیز گفت :گاهی اوقات در ترکیب تیم و چیدن بازیکنان
شانس میآورید .علی چکیده مجموعه تیم است .او ناامید بود اما رویکردش به تیم
بینقص بود و استحقاق این گل را داشت .او برای تاثیر گذاری مبارزه کرد و سختی
کشید و پیشرفت کرد و سزاوار این گل بود.

تیم ملی در این سالها به غفور وابسته بود

موسوی :ایران شانس اول کسب سهمیه المپیک است

محمد موسوی سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران از شرایط
والیبال و انتخابی برای توکیومیگوید و معتقد است والیبال ایران

چیزی برای از دست دادن نداد و باید المپیکی شود.
سید محمد موسوی حاال روزهای متفاوتی را در لیگ لهستان
سپری می کند .جدا از همه حاشیه هایی که در لیگ ایران
وجود داشت و حاشیه هایی که سید ناخودآگاه با آنها درگیر هم
می شد.چاره ای نبود.روزی که قرارداد با پالس لیگا را امضا کرد
گفته بود«:رفتم تا در آرامش والیبال بازی کنم».او حاال ذهن اش
آرام تر است و با خیال راحت تری،کاری که به آن عالقه دارد را
انجام می دهد.او در ابتدا درباره نیم فصل حضور در پالس لیگا
می گوید«:امسال نیم فصل متفاوتی داشتم .چرا که پالس لیگا
تفاوت زیادی ازنظر کیفی ،برنامه ریزی و حواشی دارد .لیگی به
مراتب متفاوت و بهتری است .پالس لیگا بعدازسری  aایتالیا در
ردیف لیگ های خوب است .مارکتینگ عالی دارد و باشگاه ها از
جیبشانهزینهنمیکنندووابستهبهدولتهمنیستند.باشگاه
اولشتین  70سال قدمت دارد  .من وقتی شنیدم تعجب کردم،
در حالی که نمی دانستم  70سال پیش والیبال در ایران بوده یا
نه ؟ اما آنها لیگ والیبال داشته اند.ما خیلی چیزها باید از آنها
یادبگیریم».
او با بیان اینکه از لژیونر شدن راضی است ادامه داد «:سال
قبل می خواستم خارج از ایران بازی کنم اما نشد .چرا که لیگ

رئیسکمیسیونفرهنگیمجلس:

نمیتوانیمقراردادویلموتسرامنتشرکنیم

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :باوجود اینکه قرارداد مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال به مجلس ارسال شده اما
نمیتوانیم آنرا منتشر کنیم .جمشید جعفرپور درباره اینکه چرا مجلس شورای اسالمی باوجود در اختیار داشتن قرارداد مارک ویلموتس
آنرا منتشر نمی کند؟ گفت :این قرارداد محرمانه است و انتشار آن نقض عهد محسوب می شود .به همین دلیل از انتشار آن معذوریم.
وی در پاسخ به این سئوال که «آیا در قرارداد ویلموتس بندهای عجیب و غریب دیده می شود؟» تصریح کرد :باید با کارشناسان این مسئله
را بسنجیم و در مقایسه با سایر قراردادها متوجه شویم که وضعیت این قرارداد چطور است .خوشبختانه یک مقدار از بحث بررسی بودجه
درمجلسفاصلهگرفتهایمومیتوانیماینقراردادرابازمانبیشتریبررسیکنیم.رئیسکمیسیونفرهنگیمجلسدربارهبندهایفسخ
قرارداد ویلموتس خاطرنشان کرد :در قرارداد آمده است که هر طرف آنرا فسخ کند ،باید سه ماه حقوق را غرامت بدهد .هر دو طرف هم
مدعی هستند طرف مقابل قرارداد را فسخ کرده است! جعفرپور در خصوص اینکه ویلموتس طبق قراردادش باید برای زیر نظر گرفتن
لیگ به ایران بر می گشت ،یادآور شد :ایشان معتقد است که االن قراردادی وجود ندارد و باید دادگاه ورزشی درباره وضعیتش رای بدهد.
در واقع آقای ویلموتس از ایران به فیفا شکایت کرده است .فدراسیون فوتبال هم از این مربی به فیفا شکایت کرده است.

ما ضعیف شده .خوشبختانه امسال فرصت خوبی پیش آمد.با
اینکه بهترین مدافع روی تور پالس لیگا شده ام اما خودم هنوز از
شرایطم صد درصد راضی نیستم .فکر می کنم می توانستم بهتر
کار کنم .ولی شرایط جور نبود،چرا که تیم ما تیمی گردن کلفت
با بازیکنان سطح باال نیست  ،شاید این تیم در ایران قهرمان می
شد اما در پالس لیگا تیم متوسطی است که بین تیم های چهارم
تا هفتم جدول است».
از سید پرسیدیم که یکی از دغدغه های همیشگی کوالکوویچ
خستگی بازیکنان بوده است،اتفاقی که ظاهرا در لیگ لهستان
وجود ندارد.سید در این باره توضیح می دهد«:ما اصال اینجا
خسته نمی شویم .چرا که برنامه ریزی درست است و ما هر  5روز
یک بازی داریم نه اینکه یک هفته استراحت کنیم و با فاصله سه
روز دو تا بازی داشته باشیم.برنامه هر  5روز یک بازی بازیکنان را
خسته نمی کند و فرصت ریکاوری می دهد .خستگی بازیکنان
ما در لیگ به خاطر هفته ای دو بازی است و  8روز سه بازی.من
اصال نمی دانم چرا لیگ یکشنبه و چهار شنبه برگزار می شود؟
آن هم وقتی پخش مستقیم نمی شود .در حالی که همه بازی
های تیم های پالس لیگا پخش مستقیم می شود .هیچ بازی
نیست که پخش نشود .هم درآمد باالیی برای باشگاه ها دارد و هم

بازیکنانخستهنمیشوند».
سید درباره مصدومیت غفور و البته بازگشت دوباره شهرام
محمودی به تیم ملی گفت«:از یک طرف برای امیر خیلی
ناراحتم وتیم ملی  .چرا که تیم ملی در این چند سال خیلی
به امیر غفور وابسته است  .امیر بازیکن بزرگی است که
متاسفانه در این شرایط قرار گرفت که امیدوارم مصدومیتش
خیلی حاد نباشد و برای المپیک برگردد .شهرام هم بازیکن
باتجربه ای است که با شرایط بدنی مناسب کمک حال
خوبی برای تیم است .خوشحالم از برگشتش و امیدوارم
موفق باشد».
اما حرف های پایانی سید والیبال ایران.آنجا که او درباره
انتخابی المپیک می گوید«:ایران با اختالف شانس اول کسب
سهمیهالمپیکاست.اگراتفاقخاصینیفتد.هرچندنبودامیر
و فرهاد به تیم ضربه می زند اما ما بازیکنان جوان باکیفیتی کم
نداریم .باید برای سهمیه المپیک تالش مصاعف کنیم چرا که
همه تیم ها چیزی برای از دست دادن ندارند و ما هم باید با قدرت
به این مسابقات برویم .این طور نیست که بلیت توکیو را از قبل
برای ما کنار گذاشته باشند و منتظر،تا ما آن را بگیریم.باید برای
اینسهمیهزحمتبکشیم».

سوگیتاوفورچونهرفتنیشدند

ابقاالهامیروینیمکتتراکتور

دو خارجی گران قیمت و تاریخساز تراکتور از این تیم کنار گذاشته شدند.
پس از استعفای مدیرعامل و سرمربی تراکتور تغییراتی در این تیم رخ داد و ساکت الهامی که در ابتدای فصل از نیمکت تراکتور کنار
گذاشته شده بود به این تیم برگشت و موقتا به مرد اول کادر فنی این تیم تبدیل شد .البته نتایج خوب الهامی باعث شد تا تراکتور دوباره به
جمع مدعیان برگردد و پس از پایان نیمفصل نخست حاال تغییرات عجیبی را در این تیم شاهد هستیم .کوین فورچونه ،گرانقیمتترین
بازیکن تاریخ لیگ ایران که در ابتدای فصل به تراکتور پیوست ،پس از مصدومیتهای متوالی راضی نبودن کادر فنی از این بازیکن،
قراردادش را با تراکتوریها فسخ کرد و رفتنی شد .یوگی سوگیتا ،نخستین بازیکن ژاپنی تاریخ لیگ ایران نیز علی رغم بازیهای خوبی
که در ابتدای فصل از خود نشان داده بود ،بعد از آمدن الهامی از ترکیب این تیم کنار گذاشته شده بود و حاال قرار است قرارداد او هم به
مانند فورچونه فسخ شود تا او هم راهی کشور خودش شود .دیگر خروجی احتمالی تراکتوریها ،احمد موسوی خواهد بود که به احتمال
زیاد به ماشین سازی برخواهد گشت .همچنین ساکت الهامی که موفق شد در 5دیداری که هدایت تراکتور را برعهده داشت 4،پیروزی و
یک تساوی کسب کند ،با نظر محمدرضا زنوزی تا انتهای فصل مرد اول کادر فنی سرخهای تبریزی خواهد بود.

سیاسی

 شماره 4951ت و دوم 
دوشنبه -نهم دی ماه  -1398سال بیس 

علیرضارحیمیعضوهیاترئیسهمجلس:

برخی نمایندگان به دنبال زمینگیر کردن دولت هستند

عضو هیات رئیسه مجلس می گوید :شعار «نجات اقتصاد ایران» که از سوی مخالفان
دولت و رقبای اصالحطلبان مطرح میشود ،بیشتر شبیه یک بلوف سیاسی است و البته
مردم هم گوششان از این شعارها پر شده است و فریب نمیخورند.
فشارها برای ردکلیات الیحه بودجه  ۹۹دولت روحانی به جایی نرسید و کلیات در
کمیسیون تلفیق به تصویب رسید ،اما حواشی آن همچنان ادامه دارد .آنچنان که برخی
نمایندگان مجلس خبر از ارسال پیامک های تهدید کننده به اعضای کمیسیون تلفیق
دادند.پیامکهاییکهگفتهمیشودمنشاءآنهاشهرمشهدبودهاست.امااینتنهاحاشیه
بودجه دولت برای سال آینده نیست ،آنچنان که یک نماینده عضو جبهه پایداری مدعی
شد روحانی تهدید کرده در صورت تصویب نشدن کلیات ،استعفا خواهد داد .ادعایی که از
سوی هیچ یک از اعضای کمیسیون تلفیق تایید نشد.
پروژه استیضاح وزرا نیز در کنار این اقدامات همچنان در دستور کار تندروهای مجلس
است .اقداماتی که یکی بعد از دیگری پرونده آن رو می شود و به نظر می رسد سناریوهایی
طراحی شده در اتاق فکر مخالفان دولت باشند.

علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس در گفت و گویی می گوید«:اتاق فکری که
نتوانست در انتخابات  ۹۶و  ۹۲نتیجه بگیرد به نوعی در تالش است به جای کمک به
دولت از در تخریب و کارشکنی در امور کشور وارد شود ».او تاکید دارد؛«شعار نجات اقتصاد
ایران ،یک بلوف سیاسی است که رقبای دولت و اصالح طلبان مطرح می کنند و هیچ وجه
کاربردیوعملیاتیندارد.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح این گفت و گو است:
آقای رحیمی! تالشهایی که بر سر رد کلیات الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق
صورت گرفت ،چقدر ممزوج شده با نگاه های سیاسی و جناحی و نشات گرفته از
اقدامات منتقدان دولت در مجلس بود؟
مخالفان دولت در جایگاههای مختلفی حضور دارند اما همه با یک سناریو در حال حرکت
هستند .به عبارت دیگر اتاق فکری که نتوانست در انتخابات ۹۶و ۹۲نتیجه بگیرد به نوعی
در تالش است به جای کمک به دولت از در تخریب و کارشکنی در امور کشور وارد شود .نگاه
ما این است که سناریویی که طراحی شده است سناریویی در راستای فلج کردن و زمینهگیر

کردن دولت است ولو نتیجه این سناریوها به قیمت فروپاشی اعتماد عموم و فروپاشی
ساختار اجرایی کشور تمام شود.
کمترین دلسوزی برای منافع ملی در این حرکتها دیده نمی شود .برخی استیضاح ها
هم کامال سیاسی دنبال شده است ،هرچند در مواردی نمایندگان بر اساس حسن نیت با
این استیضاحها همراه شدند اما در مجموع این نگاه که دولت را زمینگیر کنیم مانند آنچه
رئیس کمیسیون امنیت ملی صراحتا اعالم کرده که وظیفه ما به زیر کشیدن رئیس جمهور
است ،نشان دهنده عدم التزام به قانون اساسی و قبول نداشتن ساختارهای کشور از سوی
این دسته از نمایندگان است .مادامی که برخی افراد تنها به دنبال منافع جناحی و باندی
خودشان باشند وضعیت بدتر از این هم خواهد شد .در واقع این بدترین شکل ممکن نگاه
به مردم و نگاه به دولت است.
شعار نجات اقتصاد ایران ،یک بلوف سیاسی است
شعار «نجات اقتصاد ایران» از سوی منتقدان سرسخت و رادیکال دولت مطرح
می شود ،یعنی با اینکه از یک سو می گویند شرایط اقتصادی خود نیست اما بازهم
در مساله بودجه یا ماجرای بنزین به جای کمک و همراهی با دولت از در کارشکنی
بیرون آمدند ،این تناقض بین رفتار و سخنان آنها را چطور تحلیل می کنید؟
شعار نجات اقتصاد ایران که از سوی مخالفان دولت و اصالح طلبان مطرح میشود،
بیشتر شبیه یک بلوف سیاسی است و هیچ کاربرد اقتصادی ندارد .مردم هم گوششان
از این شعارها پر شده است ،قاعدتا در انتخابات هم به هیچ وجه فریب این قسم از شعارها
یعنی «نجات اقتصاد کشور» را نخواهند خورد .چون در عمل کسانی که مدعی نجات
اقتصادی کشور هستند برای اقتصاد کشور مشکلسازی کردند و در این راستا هم در دولت
های قبل و هم در دولت فعلی اجازه ندادند مسیری را که مجلس ریلگذاری کرده است
و قوانین باالدستی برای دولت تعیین کرد ه به سهولت به پیش برود .آنها اگر کوچکترین
همدلی را با مردم دارند و واقعا به فکر اقتصاد کشور هستند راهکارهای خود را به همین
دولت فعلی ارائه بدهند نه اینکه با کارشکنی و سیاهنمایی فضایی را برای کسب قدرت برای
خودفراهمکنند.
مدعیان نجات اقتصاد ایران چرا با برجام و FATFمخالفند؟
همین افرادی که شعار نجات اقتصاد ایران را می دهند در لیست مخالفان  FATFهم
هستند و ...
مصادیق زیادی میتوان برای این موضوع نام برد .در حقیقت در طول این شش سال
گذشته مدعیان نجات اقتصاد کشور هر قدمی را که دولت به نفع اقتصاد ایران برداشته
است چه در حوزه برجام و چه در حوزه  FATFو چه در حوزه ساختار دولت هم مخالفت
کرند هم مردم را نسبت به تصمیمات دولت بدبین کردند.
پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان سازماندهی شده هستند
این پیامکهایی را که گفته میشد به نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون
تلفیق ارسال شده ،از نگاه شما چقدر سازماندهی شده و در راستای همان
پیامکهایی است که در زمان برجام یا بررسی FATFدر مجلس به نمایندگان ارسال
می شد؟ ممکن است از یک اتاق فکر تغذیه شده باشند؟
با توجه به اینکه به شکل گزینش شده و انتخابی برای اعضای کمیسیون تلفیق ارسال
شده نشان می دهد یک برنامه و طراحی سازماندهی شده وجود دارد .مانند آنچه در مورد
برجام و  FATFرخ داد .البته با این تفاوت که این پیامکها آن هم به صورت انبوه تنها برای
اعضای کمیسیون تلفیق ارسال شده است و نه برای همه نمایندگان.

حسینزاده،عضوهیاترئیسهفراکسیونامیدمجلس:

تنها راه موفقیت جریانات سیاسی گفتوگو با مردم است
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس با اشاره به تضعیف
بیسابقه دو قطبی اصولگرا  -اصالح طلب در انتخابات پیش
رو گفت :هر چه تا انتخابات مجلس بتوانیم در جهت افزایش
ت مردم در انتخابات عمل کنیم ،قطعا آراء این افزایش
مشارک 
مشارکت به سبد اصالح طلبی ریخته خواهد شد.
عبدالکریم حسین زادهدرباره حضور پررنگ اصولگرایان تندرو
در ثبتنام انتخابات یازدهمین دوره مجلس گفت :به هرحال
جریان اصولگرا سعی زیادی دارد که به نوعی خودش را وارث
انقالب  57معرفی کند اما واقعیت این است که عملکرد این
جریان در سنواتی که قدرت را در دست داشته تناسب چندانی با
متن مطالبات مردم در انقالب سال 57ندارد.
 کسی حق ندارد انقالبی بودن را مصادره کند
نماینده اصالحطلب مردم نقده و اشنویه در مجلس ادامه داد:
من بر این باورم کسی حق ندارد بگوید فقط من انقالبی هستیم و
دیگران غیر انقالبیاند .البته تولید این گفتمان برای صاحبان آن
منافعی دارد اما پرسش من این است که این دوستان با تکیه بر
انقالبیگری دقیقا قصد دارند به کدام نیاز جامعه پاسخ بگویند؟
باید شفاف توضیح دهند که در عمل و اداره کشور انقالبی بودن
آنهاچطورتحققپیدامیکند؟
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس تصریح کرد :نکته
بعد اینکه مگر آنها پیش از این از محمود احمدی نژاد به عنوان

یک رئیس جمهور اصولگرای به زعم خودشان انقالبی ،حمایت
نکردند؟ دولت احمدی نژاد چه دستاوردی برای جامعه ایران و
زندگی داشت؟ در عین حال اگر مراد از انقالبی ،انقالبی بودن
به معنای سال 57است که به نظر من هیچ گروه یا دسته سیاسی
خاصی به لحاظ اخالقی حق ندارد آن را برای خودش به تنهایی
مصادرهکند.
 دوگانه اصالحطلب و اصولگرا در دوران افول خودش
قرار دارد
نزاده با تاکید بر اینکه «امروز دوگانه اصالحطلب و
حسی 
اصولگرا در دوران افول خودش قرار دارد و فضای سیاسی کشور
نیاز به صورت بندی و آرایش جدیدی درباره نیروهای سیاسی
دارد» ،گفت :واقعیت این است که جامعه ایران برای برونرفت از
وضع فعلی خودش نیاز به کاندیداهای برنامه محور و خالق دارد.
احتمال هم دارد مردم دیگر به برنامههای جریانهای سیاسی
برای رای دادن نگاه نکنند و به دنبال افرادی با کارنامه اجرایی
قوی باشند .نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در گفتوگو با
اعتمادآنالین ،ادامه داد :راه موفقیت جریانهای سیاسی در
انتخابات این است که دریچههای گفتوگو با مردم را باز کنند.
این گفتوگو نباید از سر توجیه باشد از سر ارائه راهکار و تبیین
اقداماتیکهانجامدادهاند،میخواهندانجامدهندوراهکارهایی
که برای انجام این برنامهها در آینده باشد.

نزادههمچنیندرپاسخبهنگرانیهاازحضورتندروهایی
حسی 
در مجلس آینده که گفتهاند قصد پایین کشیدن فیتیله دولت را
دارند ،گفت :عباراتی مثل «می خواهیم فیتیله دولت را پایین
بکشیم» حرفهایی با هدف رایآوری است و میدان عمل با
حرف متفاوت است.
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه «طرف
صحبتم با کسانی است که در بحث افزایش قیمت بنزین به
مجلس نقد می کنند» ،گفت :فرض کنید ما نماینده مجلس
نیستیم و شما نمایندهاید ،وقتی سران قوا درباره افزایش قیمت
بنزین تصمیم گرفتند و رهبری هم از این تصمیم حمایت کردند،
نمایندگانمجلسبایدچهعکسالعملینشانمیدادند؟
نزاده تصریح کرد :افرادی که خودشان را انقالبی
حسی 
میدانند توقع داشتند مجلس در مقابل همه مولفههایی که نام
بردم چه عکسالعملی نشان میداد؟ خودشان اگر جای ما بودند
چنین کاری انجام میدادند؟ بهنظرم تا خود منتقدان در موقعیت
زمانی و مکانی قرار نگیرند ،نمیتواند در این باره اظهارنظر کنند.
 اصالحطلبان در ثبتنام مجلس ضعیف عمل کردند
نماینده اصالح طلب مردم نقده و اشنویه در خانه ملت درباره
حضور کمرنگ اصالح طلبان در ثبت نام انتخابات مجلس آینده
برخالف اصولگرایان گفت :اگر کنش سیاسی برای حضور در
مجلس را در سه مرحله پیش از ثبتنام ،پساثبتنام تا انتخاب و

پساانتخاب قرار دهیم ،به نظرم در مرحله اول قوی ظاهر نشدیم
و باید برای ثبتنام دست پر میآمدیم .ولی باید برای پساثبت نام
تا انتخابات برنامههای قوی و متقن و صددرصد پروژهای داشته
باشیم.
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس ادامه داد :باید
برنامههای ما به نحوی باشد که درصد مشارکت مردم به واسطه
این طرحها و پروژههای عملیاتی باال برود.
 باید برای افزایش درصد مشارکت مردم تالش کنیم
حسین زاده تاکید کرد :شانس و تفاوتی که ما با جریان مقابل
داریم این است که سقف رای جریان اصولگرا در انتخابات
مشخص است ،ولی سقف رای جریان اصالحطلب اگرچه باال
است .اما مشکل اینجا است که فعال بخش عمده ای از آن در
حالت خاموش قرار گرفته است.
نمایندهاصالحطلبمجلسدهمیادآورشد:هرچهتاانتخابات
به مشارکتپذیری انتخابات کمک کنیم ،قطعا رای آن به سبد
اصالحطلبی ریخته می شود ،چرا که اصولگرایان تا پیش از این
هم آماده رای دادن بودند و این بدنه اصالحطلبی است که در
حالت عدم کنش سیاسی و مشارکت قرار دارند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد:
بنابراین باید همه توان و هنر خود را برای باال بردن مشارکتپذیری
باال ببریم؛ این فعالیت شانس پیروزی ما را باال می برد.

سیدجاللساداتیان،کارشناسبینالمللدرگفتگوییبررسیکرد

ارتباط سفر ظریف به نیویورک با پیشنهادات ژاپن

سفیر سابق ایران در لندن بر این باور است که سفر محمد جواد ظریف بر این مبنا
است که مجالی به افکار عمومی داده شود تا از زبان وزیر امور خارجه ایران توجیه شوند

که اگر حرکتی از سوی آمریکاییها انجام شود ،ایران آماده مذاکره و همکاری است
سید جالل ساداتیان ،کارشناس مسائل بینالملل و سفیر سابق ایران در لندن در
ارتباط با مباحث مطرح شده پیرامون تنشزدایی میان ایران و آمریکا بعد از دیدارهای
دیپلماتیک چند وقت اخیر ،به ویژه نتایج اعالم شده بعد از سفر حسن روحانی به ژاپن
گفت« :طرحی چهار مادهای مطرح شده که سه ماده آن بر این اساس است .ایران
بمب اتمی نمیخواهد که این امر پیشاپیش از سوی رهبری نیز مورد تایید قرار گرفته
بود .در سطح دوم ایران نباید در پی تنشآفرینی منطقهای باشد که هیچگاه چنین نیز
نبوده است .ماده سوم نیز این بود که ایران به تعهدات خود در برجام عمل کند که 15
بار این امر از سوی آزانس بینالمللی انرژی اتمی مطرح شده است».
ویافزود«:درمادهچهارماینطرحاینمسالهمطرحشدهکهآمریکاتحریمهایایران
را لغو کند .تمامی ابعاد این طرح از همان ابتدا موید مواضع ایران بوده و هست .تهران از
همان ابتدا تاکید دارد که برجام مبتنی بر قطعنامه 2231است و همه کشورهای طرف
توافق باید متعهد باشند .اکنون ژاپن بعد از فرانسه مساله تنشزدایی را مطرح کرده
است .فرانسه موضوع 15میلیارد دالر را مطرح که رقم به 18.6میلیارد نیز افزایش پیدا
کرد .پیشنهاد پاریس این بود که ایران پول نفت را به سازوکار مالی اینستکس واریز کند
و در قبال آن دارو غذا ارائه خواهد شد .این موضوع از ابتدا رد شده بود ،اروپاییها 11
تعهد داده بودند اما ظاهرا قصد ندارند ،تمامی آنها را رعایت کنند».
سفر سابق ایران در لندن ،در گفتگو با «انتخاب» در ادامه تصریح کرد« :در مقطع
کنونیکهپیشنهاد ومیانجیگریژاپنیهاطرحشده،مسالهایناستکهتوجهداشته
باشیم ژاپنیها چه کردهاند و چه میکنند .در این میان ،اگر گامی کوچک برداشته
شود ،میتوان به روند آینده امیدوار بود .در چند وقت گذشته ایران بارها بر پایبندی به

تعهدات خود در قبال پایبندی دیگر طرفهای برجام به ویژهد اروپاییها تاکید کرده
است .مقامات سیاسی کشورمان بارها این موضوع را مظرح کردهاند و در شرایط کنونی
نیزبهشینزوآبهنخستوزیرژاپنهمینموضوعراگوشزدمیکنند.ظاهرقضیهوآنچه
در رسانهها بازنمایی شده این است که آمریکاییها اندکی از فشار خود بر اروپاییها
کاسته برخی نرمشها را در ارتباط تعامل آنها با ایران نشان دادهاند .اکنون در چنین
شرایطی اگر نرمش آمریکا در برابر همکاری اروپاییها با ایران اتفاق بیافتد و اجرایی
شود ،ایران گام پنجم کاهش تعهدات را نباید بردارد و گام چهارم را میتواند تعلیق کند.
مدار و آغازگر این روند را نیز میتوان در موضوع تبادل زندانیان میان دو طرف مورد
بازخوانی قرار داد .این مساله نوعی خوشبینی را ایجاد که که امکان تنشزدایی وجود
دارد».
اینکارشناسمسائلبینالمللدربخشیدیگرازگفتههایخودپیرامونسفرظریف
به نیویورک برای حضور در یک نشست عادی شورای امنیت گفت« :پیش از اینکه این
سفر انجام شود ،مجید تختروانچی ،سفیر ایران در سازمان ملل در نشست شورای
امنیت شرکت و نقطهنظرهای ایران را مطرح کرد؛ متعاقب همین امر بود که نماینده
آمریکا در سازمان ملل گفتگویی کوتاه را با نماینده ایران داشت .هر چند حرفهای او
اظهار تاسف از مرگ یک دختر خوزستانی در نتیجه نرسیدن دارو بود اما این مصافحه
نیز به عنوان گامی مثبت تلقی شد .اکنون بر این باور هستم که سفر محمد جواد
ظریف در ادامه همین روند است تا مجالی به افکار عمومی داده شود که از زبان وزیر
امور خارجه ایران توجیه شود که اگر حرکتی از سوی آمریکاییها انجام شود ،ایران
آماده مذاکره و همکاری است .در مجموع ،بیشتر این سفر را میتوان بیشتر در سطح
تاثیرگذاری بر افکار عمومی مورد ارزیابی قرار داد».

رئیسکمیتهبینالمللکمیسیونحقوقیوقضاییمجلس

باید دغدغهها درباره پیوستن یا نپیوستن به FATFمدیریت شود

رئیس کمیته بینالملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
ضمنتشریحتمامدغدغههاییکهدرداخلکشوربرایپیوستن
یا نپیوستن به  FATFوجود دارد ،گفت :به هر حال ما باید تمام
این دغدغهها را مدیریت کنیم؛ چرا که نپیوستن به  FATFو
ایجاد یک خود تحریمی برای سیستم بانکی کشورمان کاری
عاقالنهنخواهدبود.
جلیل رحیمی جهان آبادی در خصوص لزوم تصویب FATF
در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از ایجاد
مشکالت برای مراودات سیستم بانکی کشور اظهار کرد :زمانی
که ما این موضوع را در مجلس یا در کمیسیونهای تخصصی
مورد بحث و بررسی قرار دادیم نظرات وزارتخانههای مختلف در
این باره کسب شد .در واقع تایید FATFدر مجلس با لحاظ تمام
جوانب و نظرات انجام گرفت.
ویافزود:مابایدتوجهکنیمکهسیستمبانکداریکشورماباید
با بانکداری جهانی مرتبط باشد .ما نمیتوانیم دور کشور را دیوار
کشیده و بگوییم ما نیازی به ارتباط با سیستم بانکداری جهانی
نداریم .اگرچه اکنون در شرایط تحریم قرار داریم ولی قرار نیست
این تحریمها تا ابد ادامه داشته باشد.این تحریمها شاید تا چند
ماه آینده یا تا یک سال دیگر لغو شود؛ چرا که آمریکا از تمام توان
خود تاکنون استفاده کرده و دیگر توانی در این حوزه ندارد.
رئیس کمیته بینالملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
تصریح کرد :ما باید برای ارتباط سیستم بانکی کشورمان با
سیستم بانکی بینالمللی مواردی را مورد توجه قرار دهیم .باید

توجه کنیم که در بحث مقابله با پولشویی قوانینی وجود داشته
و نگرانیهایی در خصوص جذب اینگونه پولها به کانونهای
تروریستی وجود دارد .از سوی دیگر دغدغههایی نیز برای ما در
این حوزه مطرح است؛ چرا که ما کشوری هستیم که با خیلی
از گروههای آزادیبخش در منطقه ارتباط داریم و این موضوعی
روشن برای ما و کشورهای دیگر است.
وی افزود :در واقع گروههای آزادیبخش و اسالم گرا که برای
استقالل کشور خود و رفع سلطه اسرائیل و آمریکا تالش
میکنند به لحاظ فکری و معنوی با ایران ارتباط دارند .در واقع
دغدغههایی که در این حوزه وجود دارد صحیح است .آنهایی
که نگران موضوع FATFهستند به دلیل همین دغدغه است.
رحیمی جهان آبادی تاکید کرد :پس ما باید این موضوع را
مدیریت کنیم .از سویی باید توجه کنیم که سیستم بانکداری
ما دچار خودتحریمی نشود و از سوی دیگر در خصوص
نگرانیهایی که پیرامون ارتباط ما با گروههای آزادیبخش وجود
دارد توجهات الزم را داشته باشیم؛ به گونهای که به عنوان
مقابله با تروریسم تحت فشار غربیها در این باره قرار نگیریم و به
گونهاینباشدکهبرمسائلمالیوعملیاتهایبانکیمااشراف
کاملپیداکنند.
وی بیان کرد :گره کار طوالنی شدن روند بررسی مجمع
تشخیص مصلحت نظام بر این موضوع همین بحث است .بعید
میدانممجمعبهایننتیجهنرسیدهباشدکهنپیوستنبهFATF
سیستم بانکی ما را تحت فشار قرار میدهد و ما را دچار یک خود

تحریمی میکند .ما در مجلس تعاریف خاص خود را در بحث
تروریسم مورد توجه قرار داده و آن را به تایید شورای امنیت ملی
خودمانمنوطکردیم؛یعنیماگروهیراتروریستیمیدانیمکه
شورای امنیت ملی خودمان آن را تروریستی بداند .گرچه ممکن
است غربیها نیز سر این موضوع و تعبیری که ما از مفاد این
معاهده داشتیم بخواهند «ان قلتی» وارد کنند .به هر حال ما
باید از هر ظرفیتی برای پیوستن به  FATFاستفاده کنیم و در
کنار آن نیز باید از ظرفیتهای حقوقی و سیاسی نیز استفاده

کنیم تا تنگنایی را برای ما در بحث تعامل با گروههای آزادیبخش
و نفوذ ما در منطقه ایجاد نکنند.
رئیسکمیتهبینالمللکمیسیونحقوقیوقضاییمجلسدر
پایان تاکید کرد :اما اینکه ما به صورت کلی  FATFرا رد کرده،
تصویب نکنیم و سیستم بانکی خود را فلج کنیم کار عاقالنهای
نیست؛ چرا که این کار میتواند به سیستم بانکی ما آسیب بزند.
اگر دچار این چالش بشویم در تعامالت مالی حتی با کشورهای
دوست و همسایه دچار مشکل خواهیم شد.
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اقتدار از کجا میآید؟

اقتدار؛کلیدحکمرانیکمهزینه

اقتدار واژهای است که در سخنرانی ،گفتوگو و نوشتههای حوزه سیاست و مسائل
بینالملل بسیار تکرار میشود .اما اقتدار به چه معنا است و چه کاربردی دارد؟
«ایران کشوری مقتدر در عرصه منطقه»« ،اقتدار ملی»« ،سیاستمدار مقتدر»،
«اقتدارگرایی» و  ...جمالت ،اصطالحات و کلماتی است که حول مفهوم «اقتدار» شکل
گرفته و پرتکرار به چشم و گوش میرسد.
برای بسیاری ،مفهوم اقتدار یا همان «اتوریته» ( )Authorityبا بسیاری از مترادفها
چون قدرت ،سلطه ،نفوذ ،حکمفرمایی مرز مشخصی ندارد و میتوان این واژگان را در
جایگاههمبهکارگرفت.ایندرحالیاستکهدرادبیاتعلومسیاسیوروابطبینالملل
تفاوتهای معناداری میان اقتدار و مفهومی چون قدرت یا زور و اجبار وجود دارد
اقتدارچیست؟
اقتدار به طور کلی ناظر بر وضعیت قدرت و توانمندی و شکلی از رابطه فرادستی و
فرودستی است با این تفاوت که با مفهوم دیگر یعنی «مشروعیت» گره میخورد؛ یعنی
کسانی که تحت حیطه اقتدار قرار دارند ،آن را پذیرفته و خود را مکلف به اطاعت و تبعیت
از دارنده اقتدار میدانند.
در اینجا مفهوم دیگری با اقتدار درمیآمیزد که «مسئولیت» است؛ مسئولیتی غالبا
متقابل که امکان دارد مبنای آن قانون باشد .ممکن است این مسئولیت آنچنان که
اندیشمندان کالسیک علوم سیاسی نظیر «توماس هابز»« ،جان الک» و «ژان ژاک
روسو» میگویند بر اساس نوعی «قرارداد اجتماعی» شکل گرفته باشد.
گاهرابطهقلبیبارهبرانکاریزماتیک(فرهمند)مسئولیتیرابرایپذیرشاقتدارایجاد
میکند و همچنین در مواقعی که منبع اقتدار ماهیت یا شکلی مذهبی و دینی مییابد،
مسئولیت به شکلی متقابل یا تکسویه شکل میگیرد و جنس اقتدار دینی و آسمانی
میشود.
آنچنان که گفته شد ،اقتدار در بسیاری موارد گویای یک وضعیت قانونی است یعنی
اندنمنبعیادارندهاقتداربرمبنایاسلوبهایقانونیصورتمیگیرد.بسیاری
فرما 
نر ِ
قوانیناساسیکشورهارااصلیترینمنبعوضمانتحقوقیاقتدارقلمدادمیکنند.
اقتدار ویژگی ماهوی دارد یعنی رابطه فرادست و فرودست صوری نیست و مناسبات
قدرت به معنای واقعی آن برقرار است.
ویژگی دیگری که برای اقتدار برمیشمرند ،عقالیی بودن است یعنی فرودست بر
اساس نوعی منطق و محاسباتی عقالنی از فرادست اطالعتپذیری دارد.
تمثیلیازرضایتمندیفرودستانهومحدودیتفرادستانهدررابطهاقتدار
گفتهشدکهاقتداربهمعنیقدرتمشروعاست،همچنیناقتداریکیازاشکالبسیار
کارآمد نفوذ است.
کارآمدی ممکن است از این منظر تفسیر شود که اقتدار بسیار بهصرفهتر از اعمال
سر پذیرش با اعمال اقتدار
قدرت و ِ
زور صرف است زیر فرودستان نه بر اساس ترس که از ِ
همراهمیشوند.
در اینجا باید به خصیصه دیگر اقتدار اشاره کرد که «رضایت» است .برخی از
صاحبنظران علم سیاست همچون «چارلز مریام» مدرس سیاسی دانشگاه شیکاگو
( ،)۱۸۷۴-۱۹۵۳صاحب اقتدار را به سکاندار کشتی یا راهبر قطاری تشبیه میکنند
که باید بر جاده مورد توافق ،متعارف یا قانونی پیش رود .در غیر این صورت در اولین
حق خود میبینند که از کشتی یا قطار
بندرگاه یا ایستگا ِه ممکن ،مسافران حق دارند یا ِ
پیادهشوند.
سویه دیگر این تشبیه بیان کننده ویژگی «محدودیت» در روابط مبتنی بر اقتدار است
به این معنا که فرادست برای حکمرانی با اقتضائاتی از سوی جامعه یا آحاد فرودستان
مواجه است و نمیتواند به شکلی افسارگسیخته اعمال قدرت کنند .این ویژگی در
جوامع مردمساالر نمود و بروزی آشکار دارد و نهادینه شده است.
اقتدار از کجا میآید؟
برای تشریح مفهوم اقتدار برشمردن منابع آن اهمیت مییابد« .ماکس وبر»
جامعهشناس سرشناس آلمانی ( )۱۸۶۴-۱۹۲۰سه منبع را برای اقتدار معرفی میکند
کهبهدلیلهمپیوندیمفاهیماقتدارومشروعیتاینمنابعهمسانیمییابد.
منبع سنتهای موجود در یک جامعه یا مجموعه عرف و هنجارهایی که باعث
ِ
میشود روابط حکمرانی و اطاعتپذیری بدون مقاوت یا هزین ِه زیادی شکل بگیرد .گاه
سلسلهمراتب یا ساختارهای موجود در جامعه اعم از ساختهای خاندانی ،طبقانی،
تشکیالتمذهبیو...منبعتولیدیابسترانتقالاقتدارمیشود.
منبع دیگر اقتدار ،منبع قانونی -عقالیی است یعنی قواعد تاسیسی یا قوانین جامعه
به اقتدار شکل میدهند و آن را تثبیت میکنند .سومین منبع هم منبع کاریزماتیک
است به این معنا که برخی رهبران با صفات و ویژگیهای منحصر به فرد بر قلب و ذهن
پیروان خود فرمان رانده و آنان را به اطاعتپذیری برمیانگیزند.
اقتدار در درون خود ضمانتهایی برای اجرا نیز مییابد .شکل گرفتن مناسبات اقتدار
دریکجامعهباعثمیشودنوعیضمانتنانوشتهمدنیشکلبگیردبهاینمعناکهفرد
ناقض اقتدار با نوعی طرد یا رد در جامعه مواجه شوند.
یا افراد ِ
پذیرشاقتدارهمچنینامنیتومنافعاقتصادیرادرخودداردوهمینباعثمیشود
تا افراد یک جامعه برای حفاظ منافع خود ،خواستار پابرجایی منبع اقتدار باشند.
در برخی جوامع وجود یک هدف مشترک از جنس قومی ،ملی ،مذهبی یا اهدافی از
جنس نیازهای مدنی چون مبارزه با فقر ،فساد ،بیعدالتی و  ...زمینه شکلگیری منبع
اقتدار و سپس ضمانت تداوم آن را ایجاد میکند .عالوه بر آنچه گفته شد ،حکمرانی
فرادستانه بر فکر و ذهن فرودستان از جمله ضمانتهای تداوم مناسبات اقتدار عنوان
میشود.
در مرزبندی بین اقتدار با مفاهیمی نظیر آن ،بسیاری از صاحبنظران علم سیاست
اقتدار را مفهومی دموکراتیک میدانند و بر این باورند در جوامع مردمساالر زمانی که از
اعمال قدرت سخن میگوییم در واقع به اقتدار اشاره میکنیم.
در سطح فراملی نیز مولفهها و مفاهیمی وجود دارد که اقتدار را از قدرت متمایز
میکند .در رقابت میان بازیگران ملی برخی از قدرت نظامی ،توان اقتصادی و سایر
افزاری قدرت برای توسعه نفوذ خود بهرهمیجویند .این
مولفههای سخت افزاری و نرم
ِ
در حالی است که مفهوم اقتدار گویای وضعیتی است که در یک منطقه جغرافیایی یا
سطح بینالمللی برخی ویژگیهای حکمرانی و سیاستورزی سبب الگووارگی یا جذب
دولتها و ملتها به سوی یک منبع یا بازیگر منحصربهفرد میشود.
در مجموع آنچه از مفهوم اقتدار در شرایط کنونی بیشتر به چشم میآید اینکه اقتدار
را میتوان با تمام ویژگی ،آثار و کارکردهایش به عنوان مشی و اسلوب کمهزینه و کارآمد
حکمرانی بازتولید کرد و از آن بهره گرفت.

بیانیه ارتش به مناسبت نهم دی:

حماسه نهم دی نماد عزت ،استقالل و بصیرت
مردمیاست
ارتشجمهوریاسالمیایرانباصدوربیانیهایاعالمکرد:حماسهنهمدینمادعزت،
استقالل و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسالم و آرمانهای
انقالب در برابر دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایستاد و نقشههای شوم آنها را نقش
بر آب کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،در بیانیه روز یکشنبه
ارتش در آستانه فرارسیدن یوم الله نهم دی ،روز بصیرت و میثاق با والیت آمده است:
دوران پرفراز و نشیب انقالب اسالمی ایران نقاط عطف و روزهای تعیین کننده و
سرنوشتساز بسیاری را پشت سر گذاشته است .یکی از این روزهای سرنوشتساز
انقالب شکوهمند اسالمی ایران یومالله نهم دیماه سال ۱۳۸۸است.
این بیانیه افزود :حماسه نهم دی نماد عزت ،استقالل و بصیرت مردمی است که تا
پای جان برای حفظ اصول اسالم و آرمانهای انقالب در برابر دشمنان نظام جمهوری
اسالمی ایستاد و نقشههای شوم آنها را نقش بر آب کرد.
در بیانیه ارتش عنوان شد :دشمنان قسمخورده انقالب اسالمی که سابقه اجرای
انقالبهای رنگین در برخی از کشورها از قبیل اوکراین ،گرجستان ،قرقیزستان و ...را
داشتند و همچنین از اقدامات مخرب و سخت افزارانه خود علیه نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران در سه دهه قبل طرفی نبسته بودند ،سعی داشتند تا با تأکید بر کلید واژه
«تقلب» پروژه خود را نیز در ایران اسالمی اجرا کنند.
این بیانیه یادآور شد :این دشمنان قسم خورده در این مسیر حتی از توهین به
مقدسات و عاشورای حسینی نیز ابایی نداشتند؛ که در نهایت با خروش دشمنشکن
مردم قهرمان و همیشه در صحنه ،بساط خیالپردازیهای دشمنان در قبال جمهوری
اسالمی ایران رخت بر بست و بار دیگر دشمنان در مقابل اراده و عزم راسخ ملت طعم
تلخ شکست را چشیدند .بیانیه ارتش خاطرنشان کرد :گرچه یک دهه است که از آن
ایام میگذرد ،اما واقعیتهای میدانی و تحرکات دشمنان قسمخورده این مرز و بوم
حکایت از آن دارد که آنها نهتنها از انجام هرگونه دشمنی در قبال کشور عزیزمان کوتاه
نیامدهاند،بلکهبهانحاءمختلفوباشکلگیریجرقههایی،مترصدبحرانسازیوایجاد
شکافبینمردمونظاماسالمیهستندتابتوانندباختهایمکررخودرادرصحنههای
نظامی ،سیاسی و امنیتی در منطقه غرب آسیا جبران کنند.
این بیانیه افزود :از سوی دیگر با در پیش بودن انتخابات سرنوشتساز یازدهمین دوره
ً
مجلس شورای اسالمی در دوم اسفندماه سال جاری ،و خصوصا پس از فشار حداکثری
استکبار به سردمداری ایاالتمتحده ،بیش از هر زمان دیگری بزرگداشت ایامالله نهم
دیماه که نماد حمایت مردم از جمهوری اسالمی است ،ضرورت دارد.
دراینبیانیهآمدهاست:ارتشجمهوریاسالمیایراندرهمینراستا،اعالممیدارد،
با همراهی سایر نیروهای مسلح و آحاد مردم شریف ایران اسالمی ضمن بزرگداشت این
روز بزرگ و حضور گسترده در راهپیمایی بزرگ  ۹دی ،آمادگی دارد تا تحت فرماندهی
ت الله العظمی امام خامنهای عزیز (مدظله العالی) با
فرمانده معظم کل قوا ،حضرت آی 
حضور در همه صحنههای دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،پشتیبان
این نظام و مردم شریفمان باشد.
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از ائتالف کاغذی تا ائتالف واقعی
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم :

حجم وسیعی از آلودگی در قم مربوط
موتورسیکلتهااست

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت :در قم ۳۰۰
هزار موتور سیکلت پالک شده وجود دارد که حجم وسیعی از آلودگی را به
خود اختصاص داده است.
علی نیک از وجود  ۳۰۰هزار موتور سیکلت در شهر قم خبر داد و بیان کرد:
در قم  ۳۰۰هزار موتور سیکلت پالک شده وجود دارد که حجم وسیعی از
آلودگی را به خود اختصاص داده است ما تنها برنامه ای که در دستور کاری
خود داریم ارتقای فرهنگ ترافیکی و ارتقای آموزشها است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم افزود :در حیطه
فعالیت ما دو موضوع افزایش معاینه فنی خودروها و ارتقای فرهنگ ترافیک
مد نظر داریم؛ در مرکز معاینه فنی در  ۱۰روزه آلودگی هوا ،ساعات کاری
معاینه فنی خودروها را افزایش دادیم اگر درخواستی برای معاینه باشد مراکز
معاینهفنیملزمبهپاسخگوییهستند.
نیک بیان کرد :در بحث ترافیک هم با همکاری راهنمایی و رانندگی بحث
تابلوهای هدایت مسیر را داریم تا معضل ترافیک شهر ک متر شود؛ این تابلوها
قرار است تا پایان سال در قم نصب شود و پلیس راهنمایی و رانندگی هم با
خودروهای دودساز برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به ارتقای آموزش فرهنگ ترافیک ،افزود :با آموزشهایی که در
کمیته ترافیک انجام شده به سمت ارتقای فرهنگ ترافیک در حرکت هستیم
تا بحث ترافیک قم مطلوب شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم همچنین از اجرای
«طرح جامع دوچرخه سواری» در قم خبر داد و بیان کرد :بحث جامع
دوچرخه سواری در شهر قم یک ماه دیگر کلید میخورد و این طرح با توجه
به موقعیتی که قم دارد مختص این استان است برای فاز اول این طرح ۱۶۰
کیلومتر در نظر گرفته شده است که امید است این امر هم برای ترافیک و هم
آلودگیرابهبودببخشد.
شهردار منطقه هشت قم :

 73پروژهدرسطحپردیسانفعالاست

شهردار منطقه هشت قم گفت :عمده پروژههای منطقه هشت باالی 70
درصدپیشرفتفیزیکیدارند.
ابوالفضل مستقیمی با بیان اینکه  73پروژه در سطح پردیسان فعال است،
اظهار کرد :بازدیدهای مستمر از این پروژهها انجام شده و کنترل صورت
میگیرد تا خللی در روند اجرای آنها به وجود نیاید.
مستقیمی با بیان اینکه اکثر پروژههای منطقه هشت باالی  70درصد
پیشرفت فیزیکی دارند ،خاطرنشان کرد :چند پروژهای هم که هنوز به این
حجمپیشرفتنرسیدهاندبهدلیلمسائلقراردادیوپیمانیبودکهپیگیررفع
آنهاهستیم.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری منطقه هشت به دنبال رفع مسائل اساسی
با راه و شهرسازی است ،گفت :شهرداری از سال  89تاکنون بیش از 500
میلیارد تومان در پردیسان هزینه کرده ،در جلسات مختلف بعضا بحث این
میشود که شهرداری رقم پروانهها را دریافت میکند در حالی که طی این
سالها حجم رقم دریافتی بابت صدور پروانه ساختمانی به  50میلیارد تومان
هم نرسیده است و نیاز است که مسئوالن استان نگاه ویژهای به منطقه
پردیسان و هزینههای آن داشته باشند.
شهردار منطقه هشت قم با بیان اینکه طی اینسالها شهرداری از
محل منابع داخلی خود هزینههای پردیسان را تامین کرده است ،افزود:
پیگیریهای متعددی در این زمینه داشتهایم و مسائل مهم را بررسی کردیم
و قرار شد نمایندگانی از تهران و راه و شهرسازی و شهرداری در خصوص
موضوعات مهم پردیسان صحبت کرده و سهمی که برای شهرداری مشخص
شده وصول شود .مستقیمی با اشاره به برخی مسائل طرح تفصیلی که
موجب درآمدزایی برای پردیسان میشود ،خاطرنشان کرد :حرکت در این
زمینه رو به جلو بوده است و با توجه به اینکه طرح تفضیلی پردیسان خاص
دیده شده و با شهر تفاوت میکند هزینههای شهری را زیاد میکند و درامدها
را کاهش میدهد چراکه ایدهآلنگرانه بوده است و اگر این روند ادامه یابد باید
مسئوالن ذیربط فکری برای اداره پردیسان کنند .وی در ادامه خاطر نشان
کرد :در سال گذشته احداث نزدیک به  10بوستان در پردیسان آغاز شده
است.
شهردار منطقه دو قم خبرداد

اجرای پروژه الیروبی کانالها و انهار
روبسته

شهردار منطقه دو قم با اشاره به اجرای پروژه اليروبي كانالها و انهار رو
بسته سطح منطقه گفت :این پروژه در سطح معابر منطقه به در حجم هزار
مترمکعبانجامشد.
رضا رحیمی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه مقابله با سیالبهای شهری
در این منطقه ،اظهار کرد :یکی از اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته
احصاء و شناسایی نقاط آبگیر در سطح منطقه بود تا بتوانیم با بررسی
مسائل و مشکالت و آسیبشناسی این نقاط را بهسازی کرده و خطر سیالب
و آبگرفتگی معابر را از بین ببریم.
شهردار منطقه دو قم با اشاره به اجرای پروژه الیروبی کانالها و انهار رو
بسته سطح منطقه ،خاطرنشان کرد :این پروژه در سطح معابر منطقه در
حجم هزار مترمکعب انجام شد .رحیمی همچنین به الیروبی مسیر رودخانه
قمرود در محدوده منطقه دو اشاره و تصریح کرد :این پروژه نیز به حجم۱۲۰۰
مترمکعبصورتگرفت.
وی ادامه داد :الیروبی سپتیک های منطقه به متراژ  ۲۰۰متر مکعب ،حفر
چاه جذبی از ابتدای سال  ۱۳۹۸به تعداد 20حلقه ،خرید یک دستگاه پمپ
مکنده آتی سر ،پمپ کفکش ،شن و ماسه ،نمک و… نیز از دیگر اقدامات
انجام شده در این زمینه است .شهردار منطقه دو قم همچنین به پاکسازی
انهار روباز سطح منطقه به صورت مستمر اشاره کرد و افزود :اخطاریههایی
هم برای امالک مشرف به رودخانه صادر شده که بالغ بر  40مورد میباشد تا
ایمنسازی در این خصوص را انجام دهند.
شهردار منطقه 4قم خبرداد

اتخاذ تمهیدات الزم برای مقابله با
مشکالتاحتمالیدرفصلزمستان

شهردار منطقه  4قم از اتخاذ تمهیدات و اقدامات الزم در خصوص طرح
زمستانیشهرداریمنطقهخبرداد.
مهندس مهدی اصفهانیان ضمن اشاره به آسیب شناسی صورت گرفته و
نیز بازدید های کارشناسی به عمل آمده و برگزاری جلسات متعدد با معاونین
زیربنابی و خدمات شهری و کارشناسان منطقه در این خصوص افزود :طرح
الیروبی نهرها و جوی ها و اقدامات فنی و عمرانی در جهت هدایت آبهای
سطحی در دستور کار قرار گرفت که طی آن جدول گذاری و روکش آسفالت
و لکه گیری شوارع و معابر اصلی و فرعی در محل های مشخص شده در
کمترین زمان با توجه به اولویت ها اجرا شد.
وی با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما از اقدامات صورت گرفته و جداگان ه در
دو بخش برف و باران با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر و ارتقای توان عملیاتی
دستگاه های خدمت رسان و با همت مجموعه شهرداری قم خبر داد و بیان
کرد  :برای آمادگی هر چه بیشتر در تمام سطح منطقه ،ماشین آالت سنگین و
سبک شامل لودر ،بیل مکانیکی ،گریدر ،نمک پاش و کامیون های شهرداری
و بخش خصوصی نیز در این طرح تجهیز و به صورت آمادهباش قرار دارند و در
سطح منطقه نیز شن و نمک به مقدار کافی برای مقابله با مشکالت احتمالی
تدارک دیده شده است.
شهردار منطقه 4در ادامه از همکاری و فعالیت بیش از  400نیروی امانی
و پیمانکاری با آمادگی در طرح زمستانی خبر داد و خاطر نشان کرد  :در این
طرح حدود  350تن شن ،حدود  5000کیسه خاک خریداری و ذخیره
سازی و تعداد  50عدد باکس شن و نمک با ظرفیت  600کیلو در سطح
منطقه جانمایی شده است و همچنین سایت آب نمک نیز جهت استفاده در
موارد مورد نیاز نیز آماده بهره برداری می باشد.
وی در پایان افزود  :تمهیدات الزم برای فصل سرما دیده شده و پرسنل
زحمت کش شهرداری ،آمادگی الزم و کافی را جهت بحران های احتمالی
دارند ،عالوه بر اینکه آرزو داریم بارش های خوبی نازل شود از طرفی هم
امیدواریم بتوانیم بیشترین و با کیفیت ترین خدمت رسانی را به مردم داشته
باشیم و انتظارمان این است که مردم هم در این راستا احساس مسئولیت
کنند تا با همکاری آنان ،شهروندان عزیز با کمترین مشکل در فصل سرما
مواجهگردند.

استخدام  ۵هزار پرستار در کشور
مدیرکل دفتر ارتقای سالمت وزات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :حدود پنج هزار
پرستار از طریق آزمون استخدامی وزارت بهداشت در اسفند  ۹۸در بیمارستانهای دولتی
استخدام میشوند .مریم رسولی روز یکشنبه در حاشیه افتتاح بخش ویژه بیمارستان کوثر سمنان
از برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت در اسفند  ۹۸در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر
کشور خبر داد.وی بیان کرد :اولویت استخدام وزارت بهداشت در این آزمون ،مناطق محروم است
و بیشترین سهمیه استخدامی برای مناطق محروم و مناطقی که از نظر تعداد پرستار با بیشترین
کمبود مواجه هستند ،در نظر گرفته شده است.رسولی ادامه داد :آبان  ۹۸نیز آزمون استخدامی
وزارت بهداشت برای جذب  ۹هزار نفر برگزار شد که حدود  ۵هزار نفر پرستار هستند.این مقام
مسوول وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ادامه داد :استخدام این تعداد نیرو شاید کمبود
نیروهای پرستاری را جبران نکند ،اما قطعا کمک بزرگی به این حوزه خواهد بود.
استخدام در شهرداری تهران ممنوع است
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تاکید کرد که جذب هرگونه
نیروی جدید در شهرداری تهران تحت هر نامی ممنوع و خالف مصوبات شورا است .احمد
مسجدجامعی روز یکشنبه در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران توضیح
داد :چندی پیش فراخوان انتخاب مدیران محله منتشر و ثبت نام از آنها از  ۲۷آذر انجام شد.وی
ادامه داد :در جلسه ای با حناچی شهردار تهران گفتم که این موضوع خالف است و ایشان هم
تایید کردند اما اتفاق خاصی نیفتاد و تغییری در این وضع ایجاد نشد.مسجد جامعی تاکید کرد
که انتخاب مدیران محله غیرقانونی است و ظاهرا مدیران میانی از عمل به باالترین مرجع شهر
خودداری می کنند.این عضو شورا خاطرنشان کرد :جذب هر گونه نیروی جدید در شهرداری
تهران خالف مصوبات شورای شهر است و بجز من دیگر اعضا هم خواستار عمل به این مصوبه
هستند.
مهاجری :رئیسی کاندیدای  ۱۴۰۰است
محمدمهاجری روزنامه نگار و فعال سیاسی اصولگرا گفت :مجلس بعدی مجلس کوتولههای
سیاسیاست.البتهمننمیگویمهمهکسانیکهواردمجلسبعدیمیشوند،نیروهایباوزنکم
سیاسیهستند؛اماشاکلهاصلیاشوفضایافراطیایکهایجادمیکنند،دستهماننیروهای
ً
کموزنوشناختهنشدهسیاسیاست.آقایقالیبافرااصالچهرهایکهدارایشخصیتسیاسی
باشد نمیدانم .ایشان یک تکنوکرات و مدیر اجرایی خوب است .به جد معتقدم آقای رئیسی در
ً
انتخابات ۱۴۰۰مجددا کاندیدا خواهد شد .نشانههایش هم از همین االن مشخص است .بعضی
ً
ً
کارهایی که آقای رئیسی میکند اصال کار رئیس قوه قضائیه نیست؛ مثال بازدید از کارخانه یا مرکز
 UCFاصفهان و...

طرح:محمدعلیرجبی

نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت درقم خبرداد

مذاکره با عربستان برای سفر حج عمره و افزایش سهمیه حجاج

نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت از مذاکره با
عربستان برای سفر حج عمره و افزایش سهمیه حجاج خبر
داد و گفت :البته باید شروط ما مورد قبول طرف عربستانی
قرار بگیرد تا بتوانیم این اعزام را داشته باشیم.
حجتاالسالموالمسلمینسیدعبدالفتاحنوابدرمجمع
عمومی نمایندگان طالب و فضال در سالن جلسات جامعه
مدرسینحوزهعلمیهقمگفت:پسازرایزنیهاباعربستان،
در حج تمتع ۹۹حدود ۱۰۰هزار تن اعزام خواهند شد تا از
تعداد افرادی که در نوبت قرار دارند ،کاسته شود.
وی اظهار داشت :حج امسال با عنایات الهی حجی
آرام و مشحون از موفقیت برای زائران خانه خدا بود؛ برای
اولین بار بعد از نزدیک دو دهه همه زائران با هواپیماهای
جمهوری اسالمی ایران نقلوانتقال یافتند و برخالف تنش
زائدالوصف دو کشور ،میهمانان خداوند باادب اسالمی
وظایف خویش را به انجام رساندند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت ابراز داشت :یکی از
مسائلیکهباعربستانرایزنیشده،پیشنهادمسقفکردن
مسیر چادرهای حجاج ایرانی در شرق منا تا جمرات در
غرب مناست که کلیات آن پذیرفته شد و ساعت آغاز حرکت
حاجیان ایرانی برای رمی جمرات نیز از ساعت  ۱۰صبح به
هشتصبحتغییریافت.
نواب در پاسخ به سوالی درباره دیه شهدای منا،
خاطرنشان کرد :ما دو گروه شهید در سال  ۹۴داشتیم
که شهدای مسجدالحرام و شهدای منا بودند و تاکنون دیه
شهدای مسجدالحرام از عربستان دریافت شده و قرار است

نظر صادق زیباکالم درباره ردصالحیت برادر اصولگرایش
صادق زیباکالم گفت :نمیدانم رد صالحیت سعید زیباکالم با چه هدفی بوده ،فقط میدانم
که او در دو سه سال گذشته انتقادات بسیار تندی را متوجه بسیاری از سیاستهای نظام
کرده است؛ یعنی مساله فقط قوه مجریه نیست ،بلکه او به مجموعه سیاستهای کالن نظام
انتقادات بسیار تند و گزندهای داشته است .استاد علوم سیاسی و فعال سیاسی اصالح طلب به
جماران گفت :من به درستی ،پاکی و صداقت ،متدین بودن و معتقد به نظام بودن برادرم خیلی
بیشتر از خودم و با تمام وجود باور دارم .اما طرح این مسائل به خاطر این نیست که برادرم رد
صالحیت شده است ،بلکه اساسا معتقدم که ّ
نص تایید صالحیت توسط هرنهادی که باشد،
چه هیاتهای اجرایی ،چه شورای نگهبان و چه قوه قضاییه با ابتداییترین اصل مردمساالری
مغایر است.

خانواده شهدا به عمره مشرف شوند تا بتوانند دیه را دریافت
کنند؛ اما درباره شهدای منا تاکنون به نتیجه مطلوب
نرسیدهایم و مسئوالن عربستانی بیان میکنند که ما هنوز
در بررسی و تحقیق هستیم و پاسخ روشنی نمیدهند.
فاجعه منا همزمان با روز عید قربان و هنگام حرکت زائران
برای رمی جمرات براثر سوء مدیریت مسئوالن سعودی در
سال  ۹۴رخ داد .در این فاجعه دلخراش بیش از چهار

هزار و  ۷۰۰زائر کشته ،مفقود و مصدوم شدند که جمعی از
جانباختگان و مصدومان از زائران ایرانی بودند.
نواب افزود :امروز قریب یکمیلیون و  ۲۰۰هزار تن برای
حج تمتع و قریب به پنج میلیون و  ۸۰۰هزار تن برای سفر
عمره در نوبت قرار دارند و باید روحانیانی برای همراهی
این عزیزان انتخاب شوند که توانایی انجام کارها را داشته
باشند.

آیتالله ناصر مکارمشیرازى :

شیخ زکزاکی به کشور اسالمی منتقل و درمان شود
یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه شیخ زکزاکی در حقیقت شهیده زنده جهان اسالم
است ،گفت :امیدواریم صدای شخصیتها به گوش رهبران نیجریه برسد و آنها موافقت
کنند که شیخ زکزاکی به یکی از کشور اسالمی منتقل و روند درمان وی پیگیری شود.
آیتالله ناصر مکارمشیرازى در دیدار شماری از اعضای خانواده شیخ ابراهیم زکزاکی ،با
تجلیل از شخصیت این عالم وارسته و مردمی ،از وی به عنوان شخصیتی قهرمان و مبارز یاد
کرد که 6فرزند خود را تقدیم اسالم کرده است .وی با ابراز تاسف از وضعیت بسیار اسفناک
جسمی شیخ زکزاکی و همسرش ،اظهار کرد :ظلمی نیست که در حق شیخ و خانوادهاش
نکردهباشند،متاسفانهسازمانهایبینالمللیهمدراینخصوصبیتفاوتند.
این مرجع تقلید با ابراز تاسف از سکوت خفت بار مدعیان حقوق بشر و سران کشورهای
اسالمی در قبال این ظلم آشکار ،تصریح کرد :ما این ظلمها و جنایت در حق شیخ زکزاکی
و خانواده ایشان را محکوم میکنیم و دولت نیجریه را در قبال آن مسؤول میدانیم.
وی شخصیتها و متفکران جهان اسالم را به تحرک بیشتر در این خصوص توصیه اکید
کرد و گفت :ما از اندیشمندان و صاحبنظران جهان اسالم میخواهیم نسبت به این

موضوع اعتراض کنند ،دولت نیجریه نیز باید در این خصوص مسؤوالنه عمل کند و به
ظلم علیه شیخ زکراکی پایان دهد .آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به نقش شیخ زکزاکی
در گرایش مردم نیجریه به سمت اسالم و مکتب اهل بیت(ع) فداکاری ایشان و همچنین
جنایات و ظلمهایی که در حق وی شده را در تاریخ اسالم کم سابقه دانست .وی اظهار کرد:
شیخ زکزاکی در حقیقت شهیده زنده جهان اسالم است ،امیدواریم صدای شخصیتها به
گوش رهبران نیجریه برسد و آنها موافقت کنند که شیخ زکزاکی به یکی از کشور اسالمی
منتقل و روند درمان او پیگیری شود .این مرجع تقلید افزود :ایشان علیه حکومت نیجریه
قیام و حرکتی نکرده است ،گناه او این است که نفوذ مردمی زیادی دارد و مردم ایشان را
دوست دارند .وی دولت و دستگاه دیپلماسی ایران اسالمی و رسانهها را به فعالیت بیشتر و
جدیتر در پیگیری وضعیت شیخ ابراهیم زکزاکی توصیه کرد و گفت :باید در این خصوص
اعتراض و پیگیریهای الزم صورت گیرد تا شیخ زکزاکی از این وضعیت دشوار و بغرنج
خالصی پیدا کند .آیت الله مکارم شیرازی در پایان ضمن دعا برای سالمتی شیخ زکزاکی،
از صبر و شکیبایی ایشان ستایش کرد.

آیتالله سعیدی در دیدار دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم :

کارهایفرهنگیاولویتپیشگیریازاعتیادباشد

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ،با تاکید بر انجام کار فرهنگی
توسط مسئوالن در زمینه پیشگیری از اعتیاد گفت :باید کلیه افراد در امر پیشگیری از
اعتیاددرجامعهکمککنند.
آیتالله سید محمد سعیدی روز یکشنبه در دیدار ابوالفضل شریفی دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم در سالن محراب حرم مطهر حضرت معصومه(س)،
بر لزوم توجه به دالیل کشیدن شدن افراد به سمت مصرف مواد مخدر و آگاهسازی و
اطالعرسانی در این زمینه به منظور جلوگیری از گرایش افراد به سوی مواد مخدر تاکید
کرد .وی گفت :باید در این زمینه به نقشههای دشمن توجه کرد تا دشمنشناس شویم و
ببینیم که آنها در این زمینه چه میکنند.
آیتالله سعیدی با بیان اینکه نگاه در این زمینه نباید توجیهگرایانه باشد ،اضافه کرد:
نقشه های دشمنان را باید به منظور شناخت و جبههگیری در برابر آن بیش از پیش
معرفی کنیم .وی خاطرنشان کرد :باید چرخه تولید مواد مخدر و فرایند آن را برای جامعه
بیان و مردم را با مضرات ،خطرات و مجازات در این امر آشنا کرد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم:
ُ
بیش از  ۶تن مواد مخدر در قم کشف شدهاست
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم نیز در این دیدار گفت :از ابتدای امسال
ُ
تاکنون  ۶ ،تن و  ۱۶۳کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان قم کشف و ضبط و  ۱۱هزار و
َ
 ۲۶۱تن در این زمینه دستگیر شدهاند .ابوالفضل شریفی با بیان اینکه  ۶۷عملیات در
این زمینه انجام شده است ،افزود :امسال ،نسبت به زمان مشابه سال گذشته حدود۵۰۰
کیلوگرم افزایش کشف انواع مواد مخدر را داشتهایم .وی در زمینه درمان معتادان اظهار
کرد ۸۶ :مرکز در استان قم داریم که در زمینه درمان فعال هستند که حدود  ۸۰مرکز
خصوصی میباشند .وی گفت :از این تعداد مرکز ۱۰،مرکز برای بستری معتادان وجود
دارد که هشت مورد از آنان خصوصی هستند .شریفی افزود :در قم  ۲مرکز دولتی در این
زمینه فعالیت دارند که در مرکز مردان  ۱۶۵تن و در مرکز زنان  ۲۵تن بستری هستند که
بر اساس قانون تا  ۳ماه افراد در این مرکزها نگهداری میشوند که این زمان تا  ۶ماه قابل
تمدید است .وی گفت :در این مراکز کارگاههایی مانند معرق ،خیاطی و صنایع دستی

فعال است که افراد در این کارگاهها آموزش میبینند تا انشاءالله پس از ترخیص پاک
بمانند و بتوانند در حرفهای مشغول به کار شوند .وی با بیان اینکه در بخشهای گوناگون
همچون مبارزه ،پیشگیری ،درمان و انجام کار فرهنگی این شورا فعالیت دارد ،گفت :در
زمینه پیشگیری از اعتیاد و اطالعرسانی در این زمینه نیازمند مشارکت و همکاری همه
آحادجامعههستیم.
شریفی با اشاره به همکاری و همافزایی با دستگاههای گوناگون استان در این زمینه
بیان کرد :در زمینه انجام کارهای فرهنگی در محل کار ،محالت ،مسجدها ،مدرسهها
و دانشگاهها مشغول فعالیت هستیم .دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم
ُ
خاطرنشان کرد :در حال حاضر ِ ۴۸ان .جی .ا )NGO( .فعال در سطح استان قم داریم
که در زمینههای مختلف مشغول فعالیت هستند .وی درباره وضعیت اعتیاد در کشور و
استان قم گفت :بر اساس تحقیق علمی انجام شده در سال  ۱۳۹۵حدود  ۵.۴درصد
جمعیت ۱۵تا ۶۴سال که جمعیت فعال کشور محسوب میشود ،درگیر اعتیاد هستند
که در قم با توجه به ویژگیهای آن این رقم  ۲.۱درصد است .شریفی در بخش دیگر
سخنان خود گفت :برنامهریزی و هماهنگی فعالیت حدود  ۳۰دستگاه استانی در این
زمینه ،با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است و ریاست این شورا را نیز استاندار
برعهدهدارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم:

طرح ساماندهی امامزاده موسی مبرقع(ع) ۱۷۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم اعتبار موردنیاز
برای تکمیل طرح ساماندهی امامزاده موسی مبرقع (ع) را
بیش از ۱۷۰میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :اتمام این طرح
نیاز به ۴۰میلیارد تومان برای تملک و ۱۳۰میلیارد تومان نیز
برای ساخت کاربریهای دیگر دارد.
غالمرضا جانقربان با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی
اطراف امامزاده موسی مبرقع(ع) اظهار داشت :در سال 90
وبعدازسفرمقاممعظمرهبری،براساساعتباراتاختصاص
دادهشده از سفر ایشان به این مکان مقدس ،تفاهمنامهای
بین چند دستگاه دولتی و استانداری برای بازسازی امامزاده
مبرقع(ع)امضاشد.
وی شهرداری را نیز یکی از امضاکنندگان تفاهمنامه اعالم
کرد و افزود :شهرداری هیچ وظیفهای در قبال ساماندهی
امامزادگان نداشته و تنها برای ساماندهی طرح مانند دیگر
دستگاهها و برحسب همکاری مشترک وارد پروژه شده و

علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه شد
سخنگوی دستگاه قضا از انتصاب علی باقری کنی به عنوان معاون امور بینالملل قوه قضاییه
و دبیر ستاد حقوق بشر خبر داد.
به گزارش رسانه قوه قضاییه ،غالمحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا اعالم کرد :علی
باقری کنی با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد
حقوق بشر منصوب شد؛ بنابراین گزارش ،دکتر علی باقری کنی دانش آموخته و استاد دانشگاه
امام صادق (ع) است .وی همچنین معاون سابق سیاست خارجی و امنیت بینالملل دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی و مدیرکل سابق اروپای وزارت امور خارجه بوده است.پیش از این دکتر
جواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بود.

در صورت تزریق مرتب بودجه ،متولی انجام تملک اطراف
امامزاده شده است .معاون شهرسازی و معماری شهرداری
قم ،وسعت طرح ارائهشده توسط مشاور را  4.3هکتار
دانست و تصریح کرد :طرح با وسعت 43هزار مترمربع شامل
 304پالک ملکی بوده و براساس طرح  2صحن ،پارکینگ،
حوزهعلمیه،ملکتجاریوخدماتزائربرایآنطراحیشده
و مصوبات کمیسیون ماده 5آن نیز گرفت ه شده است.
وی از تملک  150پالک به مساحت  14هزار مترمربع با
هزینهای بالغبر  30میلیارد تومان خبر داد و گفت :اعتبار
هزینه شده به تفکیک  10ونیم میلیارد تومان از سفر مقام
معظمرهبری 1.9،میلیاردازسازمانعمرانبهسازیکشور،
 5.2میلیارد تومان آورده شهرداری 1.8 ،میلیارد تومان از
استانداری و  3.8میلیارد تومان ستاد بحران استان بوده
است .جانقربان ارزش شبکه معابر اطراف امامزاده را بیش
از  15میلیارد تومان دانست و خاطرنشان کرد :درواقع سهم

شهرداری  20میلیارد تومان بوده و تا امروز  45میلیارد تومان
در این طرح هزینه شده است.
وی هزینه الزم برای تکمیل تملک و خرید  150پالک
باقیمانده را  40میلیارد تومان برآورد و بیان کرد :برای تملک
 150پالک باقیمانده به نرخ امروز  40میلیارد تومان دیگر
احتیاج داریم ،اما از سال  95اعتبارات استانی و سفر مقام
معظم رهبری و سایر دستگاهها قطعشده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم ادامه داد :از سال
 95شهرداری از اعتبارات داخلی خود هزینه کرده تا توانسته
کیفیت زندگی در این منطقه را ارتقاء داده و شرایط به وجود
آمده را ساماندهی کند .وی اعتبار موردنیاز برای تکمیل طرح
را بیش از 170میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :اگر بخواهیم
این طرح را تا پایان اجرا کنیم به 40میلیارد تومان برای تملک
و  130میلیارد تومان نیز برای ساخت این چند کاربری با 70
هزار مترمربع بنا نیاز داریم.

کتمان حقیقت در ماجرای بوی نامطبوع تهران
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به بوی نامطبوع پایتخت در سال گذشته ،گفت:
در بررسیهایی که سال گذشته انجام دادیم برای خود من مسجل شد که یک دستگاهی کتمان
حقیقت میکند.اسماعیل نجار در نشست خبری پیش از ظهردیروز خود درباره منشاء بوی
نامطبوع تهران در سال گذشته و روزهای گذشته گفت :در بحث بوی نامطبوع تهران با توجه به
اینکه مساله در حوزه آالیندگیهاست ،مسئولیت اصلی با سازمان حفاظت محیطزیست است و
آمادگی داریم که در این زمینه هرکمکی از ما بخواهند انجام دهیم.
واکنش وزیر ورزش به استعفای تاج :ناگوار بود
مسعود سلطانیفر با ابراز ناراحتی از شنیدن خبر کناره گیری مهدی تاج از ریاست فدراسیون
فوتبال گفت :حمالت قلبی اخیر نگرانی شدیدی را برای آقای تاج و جامعه ورزش ایجاد کرد و
شنیدن خبر استعفای ایشان به دلیل بیماری برای من هم ناگوار بود.
مسعود سلطانیفرافزود  :ایشان مدیری توانا و پر کار و دقیق بود و ما بهترین نتیجه تاریخ فوتبال
کشور در جام جهانی با ایشان گرفتیم و موفقیتهای فوتبال ساحلی ،فوتسال و فوتبال زنان
بخشهای دیگری از موفقیتهای آقای تاج بود.
 هشدار یک فرمانده سپاه به کاندیداهای انتخابات
فرماندهسپاهثاراللهاستانکرمانخطاببهبرخیکاندیداهایانتخاباتمجلسشورایاسالمی
گفت :برخی در این استان به دنبال آن نباشند که با پول رای بخرند ،زیرا دست آنها را رو خواهیم
کرد؛ حال وابسته به هر کجا باشند ،اما سپاه دست آنها را رو خواهد کرد .متاسفانه شاهد حضور
افرادی هستیم که دست چپ و راست خود را نمیشناسند .این افراد مرده متحرک هستند و مردم
باید جلوی حضور این افراد در مجلس را بگیرند.

ضرورتنوسازیساختارهایفرسودهسیاسیقم
آرشکیانفر*

حدود  ۳ماه پیش شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم طی یک اقدام یکجانبه و پیشدستانه
اقدام به معرفی کاندیداهای مورد حمایت خود نمود و خبر آن در ابعاد گسترده ای درسطح استان و
کشور انتشار یافت ؛ حرکت شتابزده این بخش کوچک از طیف گسترده اصولگرایان قم با واکنشهای
منفی و تند از سوی جریانهای مختلف مواجه شد.
محمد عرب دبیر حزب موتلفه اسالمی استان قم در مصاحبه اعتراضآمیز خود این اقدام را در قالب
گفتمان بی نیازی قم از استقراض کاندیدا مطرح نمود .تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه
ً
علمیه قم در واکنش های غیر رسمی خود به این اقدام تلویحا اعتراض کردند سایر گروه های سیاسی
واجتماعی نیز از این شیوه انتخاب گالیه مند بودند و نقطه اوج این نارضایتی واگرایی و انشعاب بخش
وسیعیازبدنهاصولگرایانقم،اعالمموجودیتتشکیالتجدیدمستقلاصولگرایانتحتعنوانابناء
(ائتالف بزرگ نیروهای انقالب اسالمی )بود.
صرفنظر از قضاوت در مورد افراد معرفی شده ،از آنجا که این شیوه اقدام در گذشته نیز مسبوق به
سابقه بوده و پیامدهای آن بر ساختارهای سیاسی اجتماعی استان قم تاثیرات زیادی داشته است در
این نوشتار به واکاوی آن پرداخته ایم.
انتخابات علی القاعده باید ترجمه عملی اراده مردم در محیطی آزادانه و با حق انتخاب باشد تصمیمگیری یک جمع محدود وتحمیل آن بردیگران با استفاده از ابزارهای مختلف گرچه به لحاظ شکلی
ً
ممکن است ایرادی نداشته باشد اما ماهیتا با روح انتخاب آزاد در تعارض می باشد.
اقدام پیش دستانه و شتابزده در معرفی کاندیداها آن هم چند ماه قبل از ثبت نام کاندیداها اقدامیً
عقالنی نیست و این امر نیز با ماهیت انتخابات همخوانی ندارد چرا که اوال سوت پایان مسابقه حتی
قبل آغاز رقابت ها زده شده است و برندگان در سکوهای اول تا سوم ایستادند سوال اساسی که باید از
ً
این جریان محدود پرسیده شود و افکار عمومی قم به شدت دنبال پاسخ آن هستند این است که اوال
معیار انتخاب شما چیست؟ انتخاب اصلح که گفتمان مسلط امام راحل در موضوع انتخابات بود با این
اقدام چگونه انطباق داده شده است؟
عقالنیت  ،منطق و شاخص ها کمک می کند که اگر به دنبال انتخاب اصلح هستیم علی القاعده
بایستی بعد از ثبت نام و اعالم حضور افراد با سالیق مختلف نسبت به ارزیابی آنها اقدام و کاندیدای
ً
اصلح به مردم معرفی شود ،انتخاب چند نفر از دایره بسیار محدود و بدون بررسی سایر کاندیداها قطعا
فرصتسوزی بزرگی است که به هیچ وجه قابل جبران نیست.
 -۳ازپیامدهای منفی و خسارت جبران ناپذیر این شیوه انتخاب این است که نخبگان و فرهیختگان
ً
که اتفاقا جمع آنها در قم کم نیست و سوابق درخشان فکری ،علمی و اجرایی دارند چون تصور می
ً
کنند نتیجه مسابقه از قبل معلوم شده است برای انتخاب اساسا ثبت نام نمیکنند و عدم حضور
ً
نیروهایکارآمدعمالدرکیفیتوترکیبمجلسآیندهنیزتاثیرگذاراستوبااینروشمتاسفانهبسیاری
ً
از افراد صالحیت دار عمال از گردونه رقابتها حذف میشوند و به تعبیر دیگر نخبگان سیاسی و فکری
استان به ویژه جوانان بسیار با استعداد دچار افسردگی سیاسی خواهند شد .
 -۴نکته بسیار مهم دیگر که باید مد نظر قرار گیرد این است که کاندیدهای معرفی شده با شیوه فوق
ً
عمال نمی توانند همه گروه های اجتماعی و سیاسی استان را پوشش دهند وبه تعبیردیگر نمیتوانند
نماینده اکثریت طیفهای سیاسی و اجتماعی استان قم باشند و بعد از انتخابات نیز نمی توانند از
ظرفیتهای فکری همه گروه های سیاسی اجتماعی برای توسعه قم بهره گیرند د و خسارات آن در
سطح استان متوجه مردم قم و در سطح ملی متوجه منافع کالن ملی خواهد شد.
ً
- ۵این شیوه انتخاب عمال با روح وحدت در تعارض است و خود موجب تفرق و انشقاق است.
 -۶تجربه نشان داده است متعاقب این انتخابات نوبت به انتخابات شورای شهر می رسد و متاسفانه
این شیوه به انتخابات شورای شهر نیز تعمیم داده خواهد شد به گونهای که علیرغم رعایت همه مسائل
شکلیمتاسفانهوجدانعمومیجامعهازنتیجهانتخاباتراضینیست.
امروزه به مدد توسعه فناوری اطالعات و گسترش شبکه های اجتماعی و افزایش سطح آگاهی آحاد
مردم زمان آن فرا رسیده است که عموم مردم شریف استان قم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی که اسفندماه برگزار خواهد با مطالعه دقیقتر و صرفنظر از نگاه تنگ نظرانه حزبی و
جناحی و جدا از لیست های سنتی چپ و راست کاندیداهای اصلح را انتخاب نمایند و نمایندگانی
ً
را به مجلس روانه کنند که عمال ترجمه عقالنیت و جامعیت مردم شریف قم باشند .به نظر می رسد
درصورت تحقق این امر ساختارهای فرسوده سیاسی قم نیزنوسازی وشاهد بروز و ظهور چهره های
خوش فکروکارآمدتری درعرصه فعالیت های سیاسی در قم خواهیم بود.

