مرتضیمبلغ:

معاونحقوقیرییسجمهور:

ضمانتاجرایمهریه
نباید از بین برود

روزنامهصبحایران

سه شنبه  11تیر 28 1398شوال 2 1440جوالی 2019شماره 4833سال بیست و دوم  2000تومان

معاون حقوقی رئیس جمهور ،بابیاناینکه برای پرداخت مهریه
که بسیاری از بانوان به این منبع مالی متکی هستند باید راهکارهای
جایگزینی را ایجاد کنیم تا بتوان از راهکارهای جزایی صرف نظرکرد
تاکیدکرد که اگر نتوانیم در این حوزه راهکار موثر ایجاد کنیم ،نباید
ضمانت اجرایی موجود را از بین ببریم .لعیا جنیدی در مورد تصمیم
جدیدقوهقضائیهبرایآزادسازیزندانیانمهریه،گفت:بهطورکلبه
عنوانیکقاعدهحقوقی کسی کهمدیونبهدیگری است...
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رئیسمجلسشورایاسالمی:

نشاطسیاسیرا
بهکشوربرگردانیم

یک عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با اشاره به
وضعیت فعلی کشور گفت :برای جبران این شرایط ،حاکمیت باید
در بعضی از سیاستهای خود تجدیدنظر کند .یکسری روشها و
رفتارهای موازی وجود دارد که باید در اینها تجدیدنظر شود .این
اتفاق باید رخ دهد و اهمیت آن خیلی فراتر از بحث انتخابات است و
توگویملیدرسطححاکمیت
هرچهزودترهمبایدشکلبگیردوگف 
هرچهسریعترایجادشودتافضایبانشاطسیاسیو...
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اصالحاتدرساختار
جذب ۱۲هزار میلیارد ریال
اقتصادیکشورضروریاست سرمایه گذاری در قم
شهردار قم خبرداد

*تدبیربانکمرکزیباعثبهبودشرایطارزیشد
*همهبایدپشتیبانصنعتگرانباشند
* نظاممالیاتیبایدتغییرکند

کاهش بدهی های شهرداری به  700میلیارد تومان
شهرک خودرویی قم بزودی راه اندازی می شود
5

محمدجوادظریف:

دربرابرفشارهایبینالمللیکوتاهنمیآییم
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طرح نو یا انشعاب از اصولگرایی و اصالح طلبی

زمزمه های مبهم از ظهور جریان سوم

تردیدها درباره اثرگذاری استراتژی های دو جریان
سیاسی اصولگرا و اصالح طلب در انتخابات آینده مجلس،
زمزمه های مبهم از ظهور جریان سومی را به گوش
می رساند که بین انشعاب از اصولگرایی-اصالح طلبی
و استقالل گفتمانی در نوسان است.تجربه چهل ساله
برگزاری انتخابات در ایران نشان میدهد که بازار این

پروسه تنها دو یا سه ماه پیش از برگزاری آن داغ میشود
و اعالم حضور و یا تاکید بر عدم حضور پیش از این موعد؛
گمانه زنی رسانهای در گعده های سیاسی است .آنچه این
روزها نمود مییابد این است که هر دو جریان در پی اتخاذ
استراتژیهای تازه هستند؛ استراتژیهایی که قدر مسلم
در انتخابات پیش رو باید متفاوتتر از دورههای ...
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وزیرفرهنگوارشاداسالمی:

 88درصدمردمکشورتاکنونسینمانرفتهاند

معاونفرهنگیحرممطهرحضرتفاطمهمعصومه(س):

2

شرکتملیپخشفرآوردههاینفتی؛تاپایانتیرماه

یکبارباکارتسوختشخصیبنزینبزنید
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آب پاکی سردار کمالی روی دست مشموالن غایب
سرمقـاله
پیامهاینشستگروهبیست

در زبان و ادبیات شیرین فارسی ضرب المثل ها و
سخنانحکمتآمیزفروانیهستکهبهطورطعنهآمیزی
بر «نقش پول»در «رفع مشکالت بزرگ» تأکید می کند،
ضربالمثلهاییکهحکایتحالاینروزهایبنسلمان ،محمدمهدیمظاهری
ولیعهد جوان سعودی است که هر چند بر اساس گزارش
سازمان ملل ،نقش اساسی وی در قتل جمال خاشقچی ،روزنامه نامه منتقد سعودی
بر همگان آشکار شده ،اما به لطف پترودالرهای کشورش که بی مالحظه آنها را در هر
کجا الزم باشد ،خرج می کند ،فعال در مجامع بین المللی در حال جوالن دادن است و
نگذاشتهدرمناسباتشباجامعهجهانیوسرانکشورهاآبازآبتکانبخورد.شایدبرای
طرفداران حقوق بشر ،آزادی بیان و اندیشه و روزنامه نگاران منتقد جای شگفتی باشد که
در عکسهای یادگاری نشست اخیر گروه بیست ،بن سلمان با لبی خندان در حالی در
ردیف اول ایستاده بود کهدر یک طرف او رییس جمهور آمریکا ودر طرفدیگر نخست
وزیر کشور میزبان یعنی ژاپن ایستاده بود و هیچ کس هم به روی خودش نمی آورد که
او همان کسی است کهدستور قتل فجیع و مثله کردن یک روزنامه نگار رادر ساختمان
کنسولگری عربستان در ترکیه داده ،اما قطعا این تصاویر برای وجدانهای بیدار گویای
ماهیتتلخوغیرانسانیروابطبینالمللوتداومضعفاجراییحقوقبینالمللهستند.
حمایتپوتینازمیزبانیعربستانبراینشستآتیاینگروهودفاعترامپازتداومروابط
آمریکاباعربستانعلیرغمانتشارگزارشسازمانمللدرموردقتلخاشقچیتنهابااین
استدالل که عربستان از ما سالح می خرد و برای مردم آمریکا ایجاد اشتغال می کند ،از
دیگر چهره های این نشست بود که به طور مرتب ضرب المثل هایی همچون «پول بده
و سر سبیل شاه ناقاره بزن» را تداعی می کرد .اما حضور بیدغدغه بن سلمان و حمایت
سران کشورهای حاضر از وی ،تنها وجه اعجاب برانگیز نشست گروه  20امسال نبود.
روابط روسای جمهور ترکیه و امریکا و چین و آمریکا هم از شگفتی های نشست امسال
بود.درشرایطیکهدرماههایاخیراختالفاتترکیهوآمریکابهخاطرتصمیمآنکارابرای
خرید سامانه موشکی اس  ۴۰۰روسیه به اوج خود رسیده بود و ترامپ بارها این کشور
را به تحریم و تعلیق همکاری دو کشور در پروژه عظیم طراحی و ساخت جنگندههای
اف ۳۵-ایاالت متحده تهدید کرده بود ،امادر نشست اخیر ،رییس جمهور آمریکا تغییر
موضعی180درجه ایداد و گناه خریدهای نظامی ترکیه از روسیه را به گردن گروههای
سیاسی داخلی آمریکا و دار و دسته اوباما انداخت! این بود که در نشست اخیر اردوغان
و پوتیندوشادوش هم راه رفتند ،سخن گفتند و عکس یادگاری گرفتند ودیگر خبری
از تهدید و تحریم نبود .توافق سران آمریکا و چین برای شروع مجدد مذاکرات تجاری و
توقف اعمال تعرفههای جدید بر کاالهای چینی ازدیگر تحوالت مهم نشست گروه20
بود؛ بعد از اینکهدر یکسال اخیر جنگ تجاری بین چین و آمریکا باال گرفت و واشنگتن
 25درصد عوارض اضافی بر  200میلیارد دالر کاالهای چینی وضع کرد و پکن نیز در
مقابل با وضع عوارض بر اکثر واردات آمریکایی تا 60میلیارد دالر این اقدام را تالفی کرد،
حالدر نشست اخیر باز هم با نرمشی از سوی رییس جمهور امریکا،دونالد ترامپ و شی
جین پینگ رؤسای جمهور آمریکا و چین پس ازدیداردوجانبهدر اوساکای ژاپن با شروع
مجدد مذاکرات تجاری موافقت کردند و ظاهرا ترامپ با تأخیر اعمال هر گونه تعرفههای
جدیدبرکاالهایچینیدردورهاحیایمذاکراتموافقتکردهاست.همهکوتاهآمدنهای
ترامپدر حالی بود که سران سایر کشورها ضمن تالش برای رفع اختالفاتشان با آمریکا،
چندان از مواضع خود کوتاه نیامدند ،نه تنها اردوغان و شی جین پینگ در نشستهای
خبری خود بر تسلیم نشدن در برابر فشارها تأکید کردند ،بلکه سران سایر کشورهای
عضو گروه  20نیز بی توجه به مخالفت آمریکا با توافق آب و هوایی پاریس  ،در بیانیه
پایانی نشست خود باردیگر به اجرای کامل این پیمان متعهد شدند؛ اقدامی که به طور
مشخص رییس جمهور آمریکا را انزوا قرارداد .ترامپ پس از حضوردر نشست گروه۲۰
در اوزاکای ژاپن راهی کره جنوبی شد تادر منطقه غیرنظامی شده بیندو کره با رهبری
کره شمالیدیدار کند،دیداری که بر اساس تمایل هردو طرف صورت گرفت و هر چند
بسیار ساده و بی برنامه بود و هیچ تغییری در روند مناسبات دو کشور ایجاد نکرد ،اما به
خشوبشکردنمقاماتدوکشور،دعوتمتقابلآنهاازیکدیگربرایسفربهکشورشان
و نیز تشکیل تیمی برای ادامه مذاکرات ختم شد .این رویکرد نشان می دهد هر چند
ترامپ قصد کوتاه آمدندر برابر کره شمالی و لغو تحریمهای این کشور را ندارد ،اما می
کوشد به افکار عمومی آمریکا اینگونه القا کند که مذاکرات با کره شمالی خوب پیش می
رود ودر جریان است.در مجموع می توان گفت نشست اخیر گروه 20حاوی چند پیام
مهمبود؛نخستاینکهروابطبینالمللهمچونهمیشهتاریخبیشازانکهچهرهحقوقی
داشته باشد ،بر اساس منافع تنظیم شده و قدرت و توان اقتصادی بیش از هر چیزدیگردر
آندارای اهمیت است و می تواند کشورها را به اهداف خود برساند .نکته مهمدیگر که از
این نشست برداشت می شود این است که همانگونه که واقع گرایان در آموزه های سنتی
خودتأکیدمیکنند،درعرصهسیاستدوستودشمندائمیوجودنداردهمهکشورها
می کوشند بر اساس منافع ملی خود به تعامل با یکدیگر بپردازند و از طریقدیپلماسی و
چانه زنی اختالفات و تضاد منافع بین خود را پشت سر بگذارند.

عکس:محسنکرمعلی
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جشن های دهه کرامت در
 ۱۲۰نقطه کشور برگزار می شود
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معاون فنی و عمرانی شهرداری قم :

معاونفرهنگیحرممطهرحضرتفاطمهمعصومه(س)گفت:جشنهایدههکرامتامسالدر
 ۱۲۰نقطهکشوربرگزارمیشود،همچنینجشندخترانآفتابنیزدرسطحتماماستانهاترتیب
خواهدیافت.حجتاالسالموالمسلمینمهدیاحمدیروزدوشنبهدرجمعخبرنگارانافزود:ویژه
برنامه ۱۰روز ۱۰روایت در یکی از صحنهای اصلی حرم مطهر ویژه دختران نوجوان همزمان با ایام
دهه کرامت برگزار خواهد شد ،در این برنامه  ۱۰روایت به نوجوان تبیین میشود.وی اضافه کرد:
همچنین پیشبینی پخش بیش از ۲هزار و ۶۰۰دقیقه برنامه نیز از طریق رسانه ملی در نظر گرفته
شده است.احمدی ادامه داد :در این ایام  ۱۰جشن با عنوان جشنهای کرامت در  ۱۰مسجد و ۱۰
بوستان شاخص شهر قم با همکاری شهرداری و کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان برگزار
خواهدشد.ویتصریحکرد:هدفآستانمقدسحضرتمعصومه(س)...
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راهبازگشتیجزتکمیل
مونوریلوجودندارد

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به آخرین وضعیت مونوریل قم گفت :به طور قطع
راه بازگشتی جز تکمیل مونوریل وجود ندارد و آخرین تصمیم در مورد این طرح اتفاق نظر تمام
مسئوالن استان برای راه اندازی ۴.۷کیلومتر از مونوریل است.علیرضا قاری قرآن روز دوشنبه در
گفت و گو با خبرنگاران  ،با اشاره به برخی مشکالت حقوقی مونوریل ادامه داد :تغییرات اساسی در
قرارداداینطرحبهعنوانطرحمهرماندگارنیازمندپیگیریهایحقوقیوقانونیاستکهنیازمند
ورود دیوان محاسبات کشور و دستگاههای نظارتی در این زمینه هستیم.قاری قرآن ادامه داد:
مشکالت حقوقی این طرح در قالب سندی در شهرداری تدوین و به سازمانهای نظارتی ارسال
شده است که نیازمند ورود و تصمیم گیری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در این
زمینههستیمتاباگرهگشاییازمشکالتحقوقیاینطرح،امکانتکمیلو...
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نعمتی با اشاره به برگزاری نشست اوپک:

کاهشتولیدنفت
پیشبینینمیشود

یگوید:اگرچه آمریکا میخواهد به هر طریق به اوپک
عضو هیات رئیسه مجلس م 
فشار آورد اما از آنجا که این سازمان نفتی دارای خرد جمعی است کاهش تولید جهانی
نفتپیشبینینمیشود.
بهروز نعمتی با اشاره به برگزاری نشست اوپک به پیشبینی دستاوردهای این
اجالسیه و سیاستهایی که ایران ودیگر کشورهادر ایندوره از اجالسیهدنبال میکنند
پرداخت و گفت:در اجالسیه قبلی اوپک مقرر شد؛ ایران هیچگونه کاهش سهمیه تولید
نفتی نداشته باشد هرچند ترامپ مترصد کاهش یک میلیون بشکهدر روز از سهم تولید
اوپک بود و وزیر انرژی روسیه نیز سه پیشنهاد کاهش یک میلیون و800هزار بشکه ،یک
میلیون و 500هزار بشکه و یک میلیون بشکه را داد اما طی جلسات مقامات نفتی ایران
با روسیه این پیشنهادات پذیرفته نشد و اوپک نیز بهعنوان یک سازمان منسجم به طور
مستقل فعالیت کرده و تحت تاثیر فضای بیرون از این سازمان قرار نگرفت بنابراین هیچ
یک از این پیشنهادات در اجالسیههای قبلی اوپک رای نیاورد.
* آمریکا میخواهد به هر طریق به اوپک فشار آورد
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه کشورهای خارج از عضو اوپک نمیتوانند این سازمان نفتی را متاثر از
خواستههای خود کنند ،ادامه داد :آمریکا میخواهد به هر طریق حتی بهرهگیری از
کشورهای دستنشانده خود به اوپک فشار آورد اما تجربه نشان داده ،این سازمان جهانی
نفتیدارای عقلی جمعی نشات گرفته از سیاستهای تمام اعضاء است و تحتتاثیر این
جوسازیها قرار نخواهد گرفت.
ایران همراه نسبت به "فریز نفتی" تاکیددارد و معتقدیم میزان نفتی که اکنوندر بازار
توسط اوپک عرضه میشود تنظیمکننده بازار بوده و قیمتها نسبت به عرضه و تقاضا
مناسب است ،بنابراین کاهش تولید مورد استقبال مواضع نفتی ایران در این اجالسیه
نخواهدبود
وی با اشاره به سیاستهایی که ایران در این دوره از اجالسیه اوپک دنبال میکند،
اضافه کرد :ایران همواره نسبت به "فریز نفتی" تاکید دارد و معتقدیم میزان نفتی که
اکنون در بازار توسط اوپک عرضه میشود تنظیمکننده بازار بوده و قیمتها نسبت به
عرضه و تقاضا مناسب است ،بنابراین کاهش تولید مورد استقبال مواضع نفتی ایران در
این اجالسیه نخواهد بود.
* ایران هیچگونه کاهش سهمیه را از اوپک نمیپذیرید
نعمتی با تاکید بر اینکه ایران هیچگونه کاهش سهمیه را از اوپک نمیپذیرد ،اظهار
کرد :این اجالسیه ی اوپک یکی از اجالسیههای تعیینکننده برای شفافیت ماهیت خود
این سازمان نفتی است.

ارتباط با روزنامه
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یادداشت()1
ساختارجبههاصالحات
باید اصالح شود

رئیسقوهقضاییه:

مسئوالندستگاههاازحاشیهسازیبپرهیزند

پایاندادن به الیگارشی حاکم بر جبهه اصالحات تنها
راه بازسازی و اصالح جریان اصالحات است .نباید اجازه
رحمتاللهبیگدلی
دهیمکهتحتلوایاصالحطلبی،انحصارطلبی،ناکارآمدی
ش کند.ساختار فعلی تحمیل شده بر جبهه
دردل جبه ه اصالحات نفوذ ودر آنجا خو 
اصالحات کارآیی الزم را ندارد و منشأ آسیبهای جدی به جبهه اصالحات شده است.
از سالها پیش معتقد به ضرورت بازسازی جبهه اصالحات بوده و همراه با جمعی از
همفکرانبهصورمختلفایناعتقادخودرابیانکردهایم،امامتاسفانهبرخیاصالحطلبان
به ویژه برخی از مجاهدان شنبه و ُمنت ِ
َحالن این جبهه که دیر آمده و به واسطه برخی
انتساباتفامیلیومحفلیدردلاینجبههجاخوشکردهاند،نهتنهامخالفاینبازسازی
بودند ،بلکه با جوسازی تالش کردند مانع تبدیل این خواسته به مطالبه عمومی شوند.
امروز این خواسته ما تبدیل به مطالبه عمومی نه تنها در میان فعاالن سیاسی جبهه
اصالحات ،بلکه در میان هواداران این جریان بزرگ در سراسر کشور شده است و در
نتیجه امروز با روشن شدن ضعفها و مشکالت این ساختار ،مخالفاندیروز هم نه تنها
دم از ضرورت بازسازی جبهه اصالحات میزنند ،بلکه سعی میکنند خود را جلودار این
تفکر نشان بدهند!»ما برای بازسازی جبهه اصالحات باید به آسیبشناسی این جبهه
در زمینههای مختلف بپردازیم تا ببینیم که چه علل و عواملی موجب مشکالت فعلی
برای این جریان شده است .یکی از علل اصلی مشکالت ما در جبهه اصالحات فقدان
دستور راهنمای عمل بوده است .فقدان دستور راهنمای عمل آسیبهای زیادی زده و
شکافهای بسیاری رادر ایجاد کرده است .من براساس مطالعاتی کهدر باره جنبشهای
سیاسی و اجتماعیداشتهام از سالها پیش معتقد بودم که عمل بدوندستور راهنمای
عملدر هر زمینهای از جملهدر جنبش اصالحات بسیار خطرناک است و معلوم نیست
منتهی به کجا بشود .بر این اعتقاد هستم که باید مانیفستی حداقلی که مورد توافق
همه طیفهای جریان بزرگ اصالحات باشد ،توسط حامالن این جنبش تدوین شود
تا به مانند قانون اساسیدر مقام نظر و عمل راهنمای ما باشد و همه مادر چارچوب آن
فعالیت کنیم تادر تقابل با جریانهای مخالف اصالحات و یا نفوذیهای این جبههدر
برخی دامها نیافتیم .این مانیفست باید به منزله سندی باشد که در آن اصول اهداف و
برنامههایی که جنبشدردوران مبارزه و پس ازدردست گرفتن قدرت بایددنبال کند
مشخص شده باشد».معموالً سخن از اصالحدر جایی مطرح میشود که چیزی را قبول
داشته باشیم و سپس بخواهیم آسیبهایی را که متوجه آن شده است ،برطرف و اصالح
کنیم.مااصالحطلبان،آرمانهایانقالباسالمی،نظامجمهوریاسالمیوقانوناساسی
آن را قبول داریم ،ولی معتقدیم که برخی از اصول مهم قانون اساسی که از آرمانهای
مهم مردم و انقالبیون بود مغفول مانده است .آرمانهای مهمی چون استقالل بهمعنای
واقعی ،عدالت ،فقرزدایی ،مبارزه با فساد در همه زمینهها ،آزادیهای سیاسی و مدنی،
حقوق اقوام و ادیان و مذاهب ،حقوق بشر ،حقوق شهروندی ،حقوق زنان ،توجه ویژه
به جوانان ،توسعه پایدار و … از جمله مطالبات آرمانی ما هستند که در صورت تحقق
آنها بسیاری از مشکالت فعلی کشور برطرف میشود.یکی از علل مهمدیگر ناکارآمدی
ساختارجبههاصالحات،حاکمیتنوعیالیگارشیبرجبههاصالحاتاست.معموالًاین
عنوان را برای اقلیت حاکمی به کار میبرند که قدرت را در راه سود خود به کار میبرند
و اکثریت ناراضی را سرکوب میکنند .متأسفانه برخی افراد برآمده از جنبش اصالحی
دوم خرداد ۱۳۷۶که جنبشی مردمی بود ،ساختاری غیردموکراتیک را سازماندهی و بر
جبهه اصالحات تحمیل و جنبش ضد الیگارشی اصالحات را به ضد آن تبدیل کردند.
یکی از بزرگترین اهداف جبهه اصالحات تحقق جامعه مدنی بود و حال اینکه سخن
از جامعه مدنی گفتن بدون تمکیندر برابر الزامات آن از جمله توسعه نهادهای جامعه
مدنی جز عوامفریبی معنایی ندارد».الیگارشی حاکم بر جبهه اصالحات سالهاست که
تحزب را به ُمحاق برده و مانع توسعه آن شده است .این الیگارشی حاکم با جایگاهی که
از طریق تکیه بر برخی مسندهادردولت اصالحات و مجلس ششم بهدست آورده ،نوعی
والیت غیرپاسخگو را برای جمعی سامان داده و مانع توسعه تحزب شده است .امروز
که همگان متوجه ناکارآمدی این ساختار شدهاند باید با مردم صادق باشیم و اگر واقعاً
خواهانبازسازیجبههاصالحاتهستیمبایداینبهالیگارشیپایاندهیم».وقتیجنبش
ونهضتیراهمیافتدافرادوطیفهایگوناگونباعقایدوتمایالتگوناگونباآنجنبشو
نهضتهمراهمیشوندوآنگاهکهجنبشونهضتتبدیلبهنظامشد،آنافرادوطیفها
درصدد نیل به خواستههای شخصی و طیفی خود بر میآیند .بعضاً این خواستهها در
تقابل با شعارها و اهداف اعالمشده جنبش و نهضت است و برای آن جنبش و نهضت
مشکلساز و منشأ اختالفاتدرونی بین حامالن جنبش و حامیان آن و بدبینی مردم به
جنبش میشود .از اینرو برای نیل به وحدت آگاهانه و مثم ِر ثمر بودن جنبش اصالحات
و زدودن بدبینیها به این جنبش و حامالن آن ،باید مانع نفوذ آنالوگهای منفعتطلب
بهدرون سیستم حیاتی جبهه اصالحات شویم.برای بقای جنبش اصالحات که تنها راه
نجات کشور است باید به شناسایی آنالوگهای نظری و عملی و انسانی در این جبهه
بپردازیموباآنهامقابلهکنیم.نبایداجازهدهیمکهتحتلوایاصالحطلبی،انحصارطلبی،
ناکارآمدی ،سوءتدبیر ،فساد ،رانتخواری ،اختالس ،تعدی به حقوق ملت ،الیگارشی اعم از
خانوادهساالری ،فامیلساالری و محفلساالری در دل جبهه اصالحات نفوذ و در آنجا
خوش کند و مانع تجلی اراده ملی و شایستهگزینی و موجب سلب اعتماد مردم از جریان
اصالحات و فروپاشی آن شود!»
* مدرس حوزه و دانشگاه

یادداشت()2
تیمیکهحاال«موظف»
به پیرو ز شدن است!

رئیس قوه قضاییه گفت :امروز اولویت
اول کشور ،مقاومت و ایستادگی ،رونق
تولید ،معیشت مردم و صیانت از ارزش
پول ملی است .بر این اساس از همه بویژه
مسئوالندستگاههایمختلفمیخواهم
که ضمن پرداختن به این اولویت ها ،از هر
گونهحاشیهسازیپرهیزکنند.
حجتاالسالموالمسلمینسیدابراهیم
رئیسی روز دوشنبه در جلسه مسئوالن
عالی قضایی افزود :طرح برخی مسائل در
سطح افکار عمومی هیچ مشکلی را رفع
نمی کند بلکه صرفاً موجب نگرانی بی
جهت مردم می شود .بر همین اساس اگر
مسالهایهموجوددارد،بایدبینمسئوالن
قوا ودستگاه هادردیدارها و جلسات مطرح
شود تا راه حل ها نیز به درستی مورد
بررسیقرارگیرد.
وی با تاکید بر ضرورت اجرایی کردن
تاکیدهای مقام معظم رهبری در دیدار
مسئوالنوکارکناندستگاهقضایی،اولویت
اول کشور را معیشت مردم ،رونق تولید،
مقاومت و ایستادگی و صیانت از ارزش پول
ملیدانست و از همه مسئوالن خواست که
ضمن پرداختن به اولویت ها از طرح هر
گونه مباحث حاشیه ای که اذهان عمومی
را مشوش می سازد ،پرهیز کنند.
* تاکیدهای رهبر انقالب در همه
بخشهایقوهقضاییهاجراییشود
رئیسی با اشاره به پشت سر گذاشتن
هفته قوه قضاییه ،شاخص ترین برنامه این
هفته رادیدار مسئوالن و کارکناندستگاه
قضایی با مقام معظم رهبری دانست و با
بیاناینکهتاکیدهایحکیمانهرهبرمعظم
انقالب باید در همه بخشها و زوایای قوه
قضاییهاجراییشود،تصریحکرد:اولینگام
در ارتباط با تحول دستگاه قضایی ،مساله
شناختقوهقضاییهوبررسیدقیقکاستی

ها و نواقص است که این بررسی میدانیدر
بخشهایقضایی،نظارتیوسازمانهایتابعه
قوه قضاییه،در حال انجام است.
وی افزود :گام دوم ،عبارت است از
اجرای برنامه تحول در سه بخش کوتاه
مدت ،میان مدت و بلند مدت که بخش
های کوتاه مدت و میان مدت این برنامه
تحولی با برگزاری جلسات فشرده ابالغ
شدهاستوبرنامهبلندمدتتحولنیازمند
کاروپیگیریبیشتراست.
*ستاداجرایتحولدرقوهقضاییه
تشکیلمیشود
رئیس قوه قضاییه گفت :ستاد اجرای
تحول در دستگاه قضایی زیر نظر معاون
اول قوه قضاییه و بادبیری معاون راهبردی
به منظور پایش روند اجرای برنامه ها و رفع
موانع اجرایی فعال خواهد شد تا هم مردم
و هم مسئوالن ،دست اندرکاران و اجزای
دستگاه قضایی این تحوالت را کام ً
ال لمس
کنند و از نتایج آن بهره مند شوند.
* فساد درون قوه قضاییه قابل
تحملنیست
رئیسی ،محور دوم تاکیدهای رهبر
معظم انقالب را کهدغدغه همه مسئوالن

قضایی است ،مساله فساد در قوه قضاییه
عنوانکردوگفت:فساددرونقوهقضاییهبه
هیچوجهقابلتحملنیستواولینمدعی
فساد نیز خود قضات شریف و مسئوالن
قضایی هستند .قاضی ،وکیل ،کارشناس،
ضابط و همه افراد درگیر در پرونده های
قضایی مشمول امر خطیر مبارزه با فساد
هستند.وی افزود :در این راستا با همکاری
همه بخش های نظارتیداخل قوه قضاییه
نظیر مرکز حفاظت اطالعات و دادسرای
انتظامی قضات و همچنین بخش های
بیرونی از جمله نیروی انتظامی ودستگاه
های امنیتی کمیته ای فعال خواهد شد
که البته جلسات ابتدایی آن برگزار شده
است .در این مسیر ،باید شاهد همکاری
فعال همه بخش های مرتبط با پرونده ها
از جمله کانون وکال ،کانون کارشناسان
رسمی دادگستری ،مرکز مشاوران قوه
قضاییه و سایر بخشها باشیم.رئیسی افزود:
ما می خواهیم واقعاً همه حس مبارزه با
فساد را داشته باشند و هیچکس در این
میدان،غایبنباشد.کمیتهمذکورباحضور
همهبخشهاتشکیلخواهدشدتاموضوع
فساد را مجدانه دنبال کنند و مردم هم

مطمئن باشند کهدر برخورد با فسادداخل
قوهقضاییههیچرحمینخواهیمداشت.
وی با اشاره به موضوع رفع اطاله
دادرسی گفت :عموم پرونده ها با مشکل
اطاله دادرسی مواجه نیستند اما بعضی
پرونده ها در برخی استان های خاص
به دلیل کثرت ورودی و کمبود نیروی
انسانی به این مشکل دچار هستند و ما
معتقدیمایننگرانیدغدغهمنداندادرسی
عادالنه ،باید با انجام کار جدی کارشناسی
و مطالعات دقیق ،هر چه زودتر رفع شود.
* ماموریت معاونت حقوقی برای
فراهمساختنسازوکارهایاصل۱۵۶
رئیس قوه قضاییه از ضرورت دفاع از
عدالت و آزادی های مشروع سخن گفت
و بر لزوم فراهم ساختن ساز و کارهای الزم
برای این امر تاکید کرد و از معاونت حقوقی
خواست تا ساز و کار این بند مهم از اصل
 ۱۵۶قانون اساسی را که مورد تاکید مقام
معظم رهبری نیز قرار دارد ،فراهم کند تا
گسترش عدل ودفاع از آزادی های مشروع
به شکلی قاعده مند و مشخص به مرحله
اجرادرآید.
* کسی به اقدامات جزئی اروپا
دلخوشنباشد
وی با اشاره به پایبند نبودن کشورهای
اروپایی برای انجام تعهدات برجامی گفت:
اروپا همچنان متعهد است مشکالتی را
که به ناحق برای ملت ایران ایجاد شده،
برطرف کند .ایجاد یک خط اعتباری نظیر
اینستکس ،بی فایده نیست اما به هیچ
عنوان کفایت نمی کند و کسی نباید به
این قبیل اقدامات جزئی دلخوش باشد .بر
همین اساس امیدواریم کشورهای اروپایی
با حفظ استقالل خود در برابر زیاده خواهی
های ایاالت متحده آمریکا ،به آنچه که در
برجاممتعهدشدهاندعملکنند.

محمدجوادظریف:

در برابر فشارهای بین المللی کوتاه نمی آییم

وزیر امور خارجه گفت :در برابر فشارهای بین المللی
کوتاه نمی آییم و ما همراه مردمدنیا ،آنها را مجبور خواهیم
کرد که جز با زبان احترام با ملت ایران سخن نگویند و هیچ
گاه یک ایرانی را تهدید نکنند.
«محمدجوا د ظریف» روز  -دوشنبه .در آئین
گرامیداشتدهم تیرماه روز ملی صنعت و معدندر سالن
اجالسسرانکشورهایاسالمیباتحلیلازشرایطکنونی
کشورافزود:فشارهاییکهامروزآمریکابرجمهوریاسالمی
ایران وارد کرده ناشی از قدرت آمریکا و ضعف ما نیست.وی
خاطرنشان کرد :این فشارها به خاطر شکستهای مستمر
آمریکادر حوزه منطقهای و بین المللیدر برابر ایران است.
رئیسدستگاهدیپلماسی ادامهداد :آمریکاییها به این
نتیجه رسیدند که جمهوری اسالمی ایران با توافق برجام از
زنجیرهایی که به دست آن زده شده بود آزاد شده و توانسته
در منطقه پیشروی کند ،حضورش را افزایش داده است و
قدرتونفوذشرادرمنطقهباالببردوهمزمانآمریکاییها
هر روزدر صحنه بین المللی منزویتر شدند.
ظریف تصریح کرد :آمریکا برای اینکه علیه ایران حامی
پیدا کند به هر وسیلهای متوسل میشود به طوری که سال
گذشتهچهاربارجلسهشورایامنیترابرایمحکومکردن
ایران یک بار در سطح رئیس جمهوری و یک بار در سطح
وزیر امور خارجه برگزار کرد ،اما ناموفق بود و بر این اساس
آمریکاییها وادار شدند که از تنها حربه باقی مانده که حربه
اقتصادیبود،استفادهکنند.
* ایران در حوزه میدانی در موضع ضعف نیست
وی با بیان اینکه امروز ایران در حوزه میدانی در موضع

ضعف نیست به طوری که آمریکاییها در عراق ،سوریه،
لبنان و یمن شکست خوردند ،افزود :آمریکاییها در حوزه
اقتصادی از فرصت میان مدتی که با حاکمیت دالر بر
صحنه اقتصادی وجود داشت ،سعی کردند فشارهایی بر
ما وارد کنند اما در حقیقت در درازمدت برای خودشان
مشکل ایجاد کردند.وزیر امور خارجه یادآور شد :اخیراً
روسیه و چین تصمیم گرفتند که معامالت خود را بدون
دالر انجام دهند ،همچنین سال گذشته دالر از  ۳۵درصد
معامالت ایران و ترکیه حذف شد و حتی امارات و هند
تصمیمگرفتندکهدربخشیازمعامالتشانازدالراستفاده
نکنند و همه اینها به معنای کاهش نقشدالردر معامالت
بین المللی است.وی درمورد اجرای اینستکس نیز گفت:
ارزش استراتژیک و راهبردی آن به فاصله گرفتن نزدیک
ترین متحدان آمریکا از آن است ،امروز ما در کوتاه مدت
ناچاریم از طریق تولیدداخلی و اتکا به توانمندی ملی با این
حربهاقتصادیآمریکامقابلهکنیم.
* آمریکا به دنبال شکستن مقاومت و معیشت
مردم ایران است
رئیس دستگاه دیپلماسی افزود :ایران در چند سال
گذشته نشان داد که در برابر احترام با احترام برخورد کرده
ودر برابر فشارها مقاومت میکند.
ظریف تصریح کرد :آمریکا بهدنبال شکستن مقاومت
و معیشت مردم ایران است .مردمی که در چهار دهه اخیر
به خوبی مقاومت کردند و رکن اساسی اقتدار جمهوری
اسالمیایرانهمینمردمهستند.
وی تاکید کرد :مردم ولی نعمتان ما هستند و بر گردن

مسئوالن حق باالیی دارند به همین دلیل باید با تأمین
معیشت آنها و تقویت تولید برای این مردم همه تالش خود
را انجامدهیم.
وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرد :فعالن صنعتی
و معدنی بتوانند با فعالیت شایسته پاسخی مقتدرانه به
بدخواهانوآمریکاییهابدهند.
ایران از مرز ۳۰۰کیلو گرم اورانیوم غنی شده عبور کرد
وزیر امور خارجه عملیاتی شدن اینستکس را یک
حرکت مقدماتی برای اجرای تعهدات اروپا عنوان کرد و
گفت:بعدازجلسهکمیسیونمشترکهماعالمکردیمکه
اقداماتاروپاییهاکافینبودهوایرانهمانطورکهقبالبرنامه
اش را اعالم کرد آن را اجرا خواهد کرد.
«محمدجواد ظریف» در حاشیه مراسم بزرگداشت
مرتضیصفارینطنزینمایندهفقیدمردمنطنزوقمصردر
جمع خبرنگاران در در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه
که آیا ایران مرز ۳۰۰کیلوگرم اورانیوم غنی شده را رد کرده
است ،گفت :آنطور که من اطالع پیدا کردهام ایران طبق
برنامهاشازمرز ۳۰۰کیلوگرماورانیومغنیشدهعبورکرده
و این را هم قب ً
ال اعالم کرده بودیم.
ظریف تصریح کرد :ما براساس آنچه اعالم کردیم
خیلی شفاف گفتهایم که چه کار میکنیم .براساس آن
عمل میکنیم و این را از حقوق خودمان در داخل برجام
یدانیم.
م
وزیر امور خارجهدر پاسخ به سوالدیگریدرباره تحریم
اینستکس از سوی آمریکا گفت :آن مشکل اروپاییها است
که باید مشکل خود را حل کنند.

معاونحقوقیرییسجمهور:

ضمانتاجرایمهریهنبایدازبینبرود

بعد از هر پیروزی تیمملی والیبال ایران ،جوانهایی
توئیت هوا میکنند«:شما یادتون نمیاد زمانی گرفتن یک
ست از این تیم برای ما آرزو بود» .خوشمزهبازی مجازیدر
واکنش به تکرار کلیشهای این جمله توسط گزارشگران.اما واقعیت آن است که بیساری
ازآنهاکهاینجوربهپیروزیهایتیمملیوالیبالواکنشنشانمیدهندیادشاننمیآید
که پیروزی  2-3مقابل پاکستان چه کیفی داشت! یادشان نمیآید در همین سالن
 12هزار نفری آزادی بعد از چهارمشدن در آسیا ملیپوشان ما دور افتخار زدند.کسانی
میگویند«:مگرانتظارداشتیدتاابدآرزوییکستگرفتنازژاپنداشتهباشیم؟پیشرفت
طبیعی است ».البته که طبیعی است اما مگر تیمهایدیگر که از ما جلوتر بودند ،متوقف
شدند تا ما به آنها برسیم و سبقت بگیریم؟دیگران هم تالش کردند اما موفقیت تیمملی
والیبالدراینچندسالخیرهکنندهاست.آنهاکاریکردهاندکهپیروزیدرهرمسابقهای
و مقابل هر حریفی به یک توقع ملی تبدیل شده است و بعد از هر شکستی به شدت مورد
انتقاد قرار میگیرند .یعنی بُردن وظیفه آنها شده است.دیروز در بلغارستان تیم دوم ایران
موفق شد با تعدادی جوان کم نام و نشان  0-3میزبان را شکست دهد .جوانهایی که
فرصت کرده بودند از زیر سایه سعید معروف ،امیر غفور ،محمد موسوی و  ...بیرون بیایند
نشاندادندکهازکیفیتبسیارخوبیبرخوردارندگرچهکارشناسانمعتقدندنسلطالیی
ما همین ترکیب اصلیمان است کهدر لیگ ملتها به میدان میرود و بسیار بعید است
بهاینزودیهابتوانبرایمیرسعیدمعروفلَکرانیکه 34سالهشدهجانشینیپیداکرد.
او بازیکنیدر استانداردهای جهانی است .یک پنجه طالی واقعی که ضربان قلب تیم را
تنظیم می کند.این نسل ایران را بعد از  52سال به المپیک بردند،در بازیهای آسیایی
قهرمانشدندوحاالمدتهاستکهبهپایثابتمسابقاتبینالمللیتبدیلشدهاند.تیمی
جنگنده ،پرانرژی و با طراوت که هر حریفی را آزار میدهد .موفقیت والیبال ایران بیش
از هر چیزی در کشف استعدادهای جوان در سراسر کشور بود .محمدرضا یزدانیخرم را
شاید بتوان به عنوان معمار اصلی رنسانس والیبال ایران نام گذاشت.او از سال  1368تا
سال 1385سکان هدایت فدراسیون والیبال را بر عهدهداشت سکان هدایت فدراسیون
والیبالرابرعهدهداشتبابرگزاریلیگهایمنظم،آوردنمربیانخارجیبرایتیمملی
جوانان و نوجوانان و اخذ بودجه و تجهیزات برای فدراسیون والیبال توانست زمینهساز
پیشرفتپایهایوالیبالایرانشود.
احسانمحمدی

خبــر

سخنگویقوهقضائیهخبرداد:

شناساییمامورانمقصردرقتلزندانفشافویه

سخنگوی قوه قضائیه گفت :در ارتباط با این حادثه رئیس قوه قضائیه سه تیم
کارشناسی را مامور بررسی حادثه کرد که هر سه تیم بررسی های الزم را انجام و گزارش
های خود را به رئیس قوه قضائیه تقدیم کردند.
غالمحسین اسماعیلی با بیان اینکه اهتمام سازمان زندان به طبقه بندی زندانیان و
جداسازی زندانیان بر اساس نوع جرم است و این امر متناسب با امکانات موجود بادرصد
قابل قبولی محقق شده است اضافه کرد :حادثه زندان فشافویه در یک آن و لحظه و با
یک غفلت رخداده است.در آن بند یک تعداد زندانیان امنیتی نگهداری می شدند ودر
قسمت دیگری زندانیان اراذل اوباش بودند و اینها به نوبت از هواخوری مشترک استفاده
می کردند ودر یک لحظه غفلتدر زمان توزیع غذا ،قاتل وارد مجموعه نگهداری مقتول
شده و موجب این حادثه می شود.
اسماعیلی اضافه کرد :در ارتباط با این حادثه رئیس قوه قضائیه سه تیم کارشناسی را
مامور بررسی حادثه کرد که هر سه تیم بررسی های الزم را انجام و گزارش های خود را
به رئیس قوه قضائیه تقدیم کردند و با ارائه این گزارشات ،برخی از افراد به عنوان کسانی
که مرتکب قصور و تقصیر شدند شناسایی شدند ودستور برخورد با آنها از ناحیه هیات
های رسیدگی به تخلفات یا دادستانی تهران صادر شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور ،بابیاناینکه برای پرداخت مهریه که بسیاری از بانوان
به این منبع مالی متکی هستند باید راهکارهای جایگزینی را ایجاد کنیم تا بتوان از
راهکارهای جزایی صرف نظرکرد تاکیدکرد که اگر نتوانیم در این حوزه راهکار موثر ایجاد
کنیم ،نباید ضمانت اجرایی موجود را از بین ببریم.
لعیاجنیدی درموردتصمیمجدیدقوهقضائیهبرایآزادسازیزندانیانمهریه،گفت:
به طور کل به عنوان یک قاعده حقوقی کسی که مدیون بهدیگری است باید به عنوان
یک امر حقوقی و نه کیفری تلقی شود و به تبع الزام به انجام تعهد مالی شود ،پس اینکه
نباید بهدین جنبه کیفریداده شود به عنوان یک سیاست کلی حقوقیدر تمامیدنیا
درست است ،به این معنا که مدیون بودن جرم نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور ،ادامه داد :این موضوع به عنوان یک سیاست کلی
درست است و نباید بهدلیل نگاه جنسیتی اصل سیاست رادر این مورد نادیده بگیریم،
اما اینکهدر موارد خاص،در مورد یکدین بهدلیل نوع آن ممکن است سختگیریهایی
اتفاق بیفتد نیز سابقه وجود دارد ،کما اینکه به دیون ناشی از چک فارغ از اینکه فرد سوء
نیتداشتهیانداشتهاست،جنبهکیفریمیدهیم.

وی تصریح کرد :مثالدیگر وقتی است کهدیونی منجر به حکم قطعی میشود،در
این فرض چنانچه طرف از ایفای دین فرار کند یا تدارکاتی ببیند تا در پی آن اموالش را
به نام دیگران انتقال داده و تعهداتش را اجرا نکند ،برای آن جنبه جزایی در نظر گرفته
میشود.جنیدی تاکید کرد :در مورد مهریه هم که بسیاری از بانوان به این منبع مالی
متکی هستند باید راهکارهای جایگزینی را که این نیاز آنها تأمین و طلبشان پرداخت
شود به نحو موثر ایجاد کنیم تا در پی آن بتوان از راهکارهای جزایی صرفنظر کرد.
وی یادآورشد :اگر نتوانیم در این حوزه راهکار موثر ایجاد کنیم ،نباید یک ضمانت
اجرایی موجود را از بین ببریم ،بدون اینکه بگوئیم چه ضمانت اجرایی موثری را جایگزین
کردهایم .معاون حقوقی رئیس جمهور ،خاطرنشان کرد :این امر مطلوبی است که برای
پرداختمهریهتاجاییکهامکانداردازراهکارکیفریاستفادهنکنیم،امامشروطبراینکه
ضمانتهای اجرایی موثر جایگزین داشته باشیم و تا زمانی که این امر محقق نشود،
حذف ضمانتهای اجرایی گذشته به توانمندی مالی و تکیه گاهی که بخشش قابل
توجهی از بانواندارند ،صدمه وارد میکند ،بنابراین نبایددر این حوزه به طور یک بعدی
تصمیمگیریشود.

محمدرضا تابش :

کارآمدی اینستکس باید در عمل به اثبات برسد

نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی
گفت:فعالکردننسبیاینستکسدرشرایطجدیدگامی
مثبت است اما این آغاز راه است و کارآمدی آن باید در
عملبهاثباتبرسد.
«محمدرضاتابش»روزدوشنبهدرگفتوگوباخبرنگار
پارلمانی ایرنا اظهارداشت :همیشه این گالیه وجودداشته
که اروپا در ایفای تعهدات برجامی خود خصوصاً تعهد به
جبران خساراتی که به دلیل خروج آمریکا از این توافق
به ایران وارد شده ،تعلل کرده است .فعال کردن نسبی
اینستکس در شرایط جدید گام مثبتی است اما این آغاز
راه است و به هیچ وجه انتظار از اروپا را برآورده نمیکند.
وی با بیان اینکه اروپا نتوانسته به تعهدات خویش در

قبال جبران تحریمها گامی بردارد ،افزود :ابزار به کار گرفته
شده نباید دکوری باشد بلکه باید در عمل کارآمدی آن به
اثباتبرسد.
نایب رییس فراکسیون امید مجلس تاکید کرد :آنها
میگویند ما تحت تأثیر تحریمهای آمریکا نمیتوانیم از
شما نفت خریداری کنیم و از آن طرف پولی نداریم که
از کانال اینستکس مبادله شود اما این توجیه برای ما قابل
پذیرشنیست،اروپاییهامیگویندنمیتوانندموردیرابر
شرکتهایخصوصیتحمیلکنندولیخودشانمیتوانند
کاالهای مورد نیاز را از طریق ایران تأمین کنند.
تابش پیشنهاد کرد که برای برپا ماندن برجام که حافظ
صلح و امنیت بین المللی است و برای اروپا پا برجا بودن

آن حائز اهمیت است ،طرف اروپایی خط اعتباری به ایران
بدهد.وی ادامه داد :شرایط که همیشه به این صورت
نخواهند ماند،در قبال خط اعتباری که به ایران میدهند ما
درآیندهیابهآناننفتصادرمیکنیمیاآنهامیتوانندازاین
کشورکاالبگیرند.تابشهمچنینپیشنهادکردکهآنهامع
الغیر واسطهای برای انتقال پولهای ایراندر سایر کشورها
شوندیعنیباپیگیریاروپااینستکسوسیلهایبرایمبادله
پولهای ایراندر سایر کشورها با کاال شود.
وی افزود :انتظار دیگر این است که فراتر از مبادله دارو
و مواد غذایی ،اینستکس بتواند به ابزار کارآمد برای تأمین
قطعاتکاالوتجهیزاتوموادخامکارخانههایایرانتبدیل
شود تا تولید در ایران رونق بگیرد.

سخنگویوزارتخارجه:

اروپا تا ۱۶تیر برای اجرای اینستکس باید اقدام عملی انجام دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :امیدواریم اروپایی ها در فرصت  ۱۰روزه
باقیمانده و تا پایان مهلت  ۶۰روزه اقدام عملی و ملموسی برای اجرای اینستکس
بردارند در غیر این صورت ایران  ۱۶تیرماه گام دوم را بر می دارد.
«سیدعباس موسوی» روز-دوشنبه-در مراسم بزرگداشت مرتضی صفاری نطنزی
نماینده فقید مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسالمی که در مدرسه شهید
مطهری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره راه اندازی اینستکس (ابزار
حمایت از مبادالت تجاری) بیان کرد :آن طور که ما میبینیم و خبرهایی که فع ً
ال
درباره این سازوکار منتشر شده ،این چیزی نیست که جمهوری اسالمی ایران و مطالبه
ملت ایران باشد .رایزنیها ادامه دارد .پیام ما به طرفهای اروپایی منتقل شده است.
حدود  ۱۰روز فرصت هست و امیدواریم در این مدت بتوانند گام مهم و عملیتری
نسبت به اجرایی کردن اینستکس بردارند.
موسوی تصریح کرد :اگر در این مدت گام مهمی از سوی اروپا برداشته نشود ایران
در  ۱۶تیرماه گام دوم را برمی دارد.
ویدر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که گفته شده ایران امروز از مرز  ۳۰۰کیلوگرم
اورانیوم  ۳ /۶۷درصد عبور کرده است ،گفت :این سوال را از دوستان انرژی اتمی

بپرسید چراکه آنها این موضوع را بهتر میدانند.
سخنگوی وزارت امور خارجهدر پاسخ به سوالدیگری مبنی بر اینکه گامدوم ایران
در صورتی که اروپاییها به اینستکس عمل نکنند چه خواهد بود ،تصریح کرد :گام دوم
به آنها اعالم شده است که بخشی از آن در زمینه غنی سازی است که درصد و سطح
آن را به زودی اعالم میکنیم.
موسوی خاطرنشان کرد :ما در حال حاضر تقالها و اقداماتی را از سوی اروپاییها
مشاهده میکنیم .اما باید آنها اقداماتی انجام بدهند که تأمین کننده مطالبات ایران
باشد.
وی یادآور شد :ما به آنها اعالم هم کردهایم که اگر آنها گام عملی تر ،ملموستر
و قانع کنندهتر بردارند ،حتماً این کاهش تعهدات ایران قابل بازگشت است وگرنه به
مسیر خود ادامه خواهیم داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره سرنوشت اسدالله اسدی دیپلمات
ایرانی بازداشت شدهدر اروپا اظهارداشت :پیگیریها هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ
سیاسی ودیپلماتیک ادامهدارد به ویژه وکالی وی مجدانهدر حال پیگیری این پرونده
هستند .امیدواریم به زودی بیگناهی وی ثابت شده و از این بند رها شوند.

اخبــار

وزیرفرهنگوارشاداسالمی:

 88درصدمردمکشورتاکنونسینمانرفتهاند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :بیش از هزار شهر در کشور از امکان سینما بی
بهره هستند و بر اساس آمارها حدود۸۸درصد مردم کشور تاکنون به سینما نرفته اند.
سید عباس صالحی روزدوشنبهدر همایش یک روزه معاونان عمرانی استانداریهای
سراسر کشور که به میزبانی البرز برگزار شد ،با بیان اینکه امید است این اجتماع فرصت
خوبیبرایعمرانوآبادانیبیشازپیشکشورباشد،افزود:توسعهروزافزونشهرنشینی
در کشور پیامهای متعددی را برای ما دارد.وی ادامه داد :برای ارتقای شاخصهای
فرهنگیوعمومیسازیدسترسیفرهنگیوبمنظورکمکبهاحداثپردیسسینمای
امیددر شهرهای فاقد سالن سینمادر کشور با مشارکت شهرداریها ،تفاهم نامهای بین
سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور و معاون وزیر و رئیس سازمان سینمای ایران
امضا شد.صالحی افزود :باید از طرحها و تسهیالت بازآفرینی شهری که دولت تدبیر و
امید تاکید ویژه ای بر روی آن دارد به نحو مطلوب بهره برداری کرد چرا که حدود
 ۲۰میلیون نفر از جمعیت کشوردر بافتهای فرسودهداخل شهری و مناطق حاشیه
نشین درگیر هستند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :جامعه البرز نیز با رشد سریع
مهاجرت آثار جدیدی را از هویت ملی در خود دارد و یکی از راههای برون رفت از خطر
آسیبهای توسعه شهرنشینی ،تعریف شهر بعنوان یک زیست بوم است چراکه اکنون
شهرها به مخل خواب و کار تبدیل شدهاند.وی افزود :با بررسیهای صورت گرفته در
شرایط کنونی شهرهای کشور با مشکل جدی کمبود فضاهای فرهنگی و هنری مواجه
هستندکهبایدمعاونانعمرانیاستانداریهایسراسرکشوردرپروژههااینامکاناتمهم
را لحاظ کنند.صالحی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه و عمران البرز ،گفت:
استاندار البرز همت واالیی در راستای توسعه همه جانبه این استان و به ویژه در حوزه
فرهنگ و هنردارد.
عضوکمیسیونامنیتملیمجلس:

منطقهخلیجفارسبهق ّیمنیازندارد

قیم نیاز ندارد و
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت  :منطقه خلیج فارس به ّ
کشورهامیتوانندبهتنهاییدرمنطقهامنیتایجادکنند.کشورهایبزرگیهمچونچین
و ژاپن هم میتوانند از این امنیت برخوردار باشند .کشورهای منطقه با این کار تودهنی به
آمریکا زده که فکر نکند بزرگ و کدخدایدنیاست.
سیدقاسم جاسمیدر واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه
دیگر لزومی بر تأمین امنیت کشتیهای ژاپن و چین برای تردد در منطقه خاورمیانه و
خلیج فارس وجود ندارد ،گفت :آمریکا از ۴۰سال گذشته تاکنون با ایراندشمنیداشته
و در این راه از هیچ تالش و کوششی فروگذار نکرده است .او دست به جنگ روانی زده
یداند که ایران میتواند
و اقداماتش را در راستای ایران هراسی انجام میدهد ،چون م 
به تنهایی ثبات و امنیت را در منطقه ایجاد کند منتها شرط آن همراهی و همکاری
قیم نیاز ندارد و کشورها
کشورهای همسایه با ما است.وی افزود :منطقه خلیج فارس به ّ
میتوانندبهتنهاییدرمنطقهامنیتایجادکنند.کشورهایبزرگیهمچونچینوژاپن
هممیتوانندازاینامنیتبرخوردارباشند.کشورهایمنطقهبااینکارتودهنیبهآمریکا
زده که فکر نکند بزرگ و کدخدایدنیاست.جاسمی تاکید کرد :با یک تفاهم منطقهای
و رابطهدیپلماسیدر کشورهادر آینده میتوانیم به آمریکا فشار وارد کرده تادیگر نیازی
بهحضورشدرمنطقهنباشد.دراینراستابایدکشورهایمنطقهبایکدیگرمتحدبودهتا
آمریکا را از منطقه خارج کرده و خودشان امنیت را حفظ کنند.
سرلشکررشید:

برایتحمیلهزینهسنگینبهمتجاوزانآمادهایم

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا (ص) با هشداردر مورد اینکه زمان ودامنه جنگ
در کنترل کسی نخواهد بود ،گفت :برای تحمیل هزینههای سنگین به متجاوزان بسیار
بیشترازگذشتهآمادهوچابکهستیم.
به گزارش مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح ،سرلشکر «غالمعلی رشید» روز
دوشنبه در جریان بازدید و ارزیابی میدانی از یگان های نیروی دریایی ارتش و سپاه در
استانهرمزگان(سواحلوجزایر)درجمعفرماندهان،گفت:ملتشریفایرانهزینههای
جنگ و دستاوردهای آن را در دوران دفاع مقدس با همه وجود درک کرده است.وی
افزود :به همان اندازه که از وقوع جنگ با اشراف اطالعاتی حکمت ودوراندیشی با قدرت
مراقبتخواهیمکردبرایتحمیلهزینههایسنگینبهمتجاوزانبسیاربیشترازگذشته
آماده و چابک هستیم و به سرعت تصمیم گیری و اقدام خواهیم کرد.فرمانده قرارگاه
مرکزی خاتم االنبیا (ص) تاکید کرد :هشدار میدهیم که زمان ودامنه جنگدر کنترل
هیچکس نخواهد بود .آمریکا باید از اشتباه تجاوز به عراق و افغانستاندرس گرفته باشد
که موجب تحمیل ۷هزار میلیارددالر و ۷۰هزار کشته و مجروح به این کشورها شد ودر
محاسباتخودبرایتصمیمگیریدچاراشتباهبدونبازگشتنشود.ویدرپایانتصریح
کرد :نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بدون هیچ گونه تردید در برابر هرگونه اقدام
تجاوزکارانهدشمن به جزایر و مرزهایدریایی زمینی و هوایی ایران اسالمی پاسخ قوی
و پشیمان کننده خواهدداد.
علیالریجانی:

ترامپدرصحنهبینالمللیبیآبروست

رئیسمجلسشورایاسالمیبااشارهبهشرایطیکهتحریمهایظالمانهآمریکابرای
اقتصاد کشور به وجود آورده است ،گفت :این شرایط گذرا است .البته باید برای آن مقررات
خاص در نظر بگیریم.علی الریجانی در همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن
گفت :این جلسه حتی از نظر شکلی نیز با شکوه است.در این جلسه همه صنعتگران،
وزرای دفاع و علوم و رئیس بانک مرکزی حضور دارند و این نشان از یک همبستگی و
مقاومت در شرایط امروز است .این نشان از این دارد که امروز ما تا کارگاهها و دانشگاهها
همه با هم هستیم.وی افزود :اوضاعی که آمریکا ایجاد کرده است یک به هم ریختگی در
نظام بینالمللی است و این موضوع فقط به ایران اختصاص ندارد .این فردی که در آمریکا
حاکماستبارفتارهایغیرقابلپیشبینیشدهدرمنطقهمشکالتیراایجادکردهاست.
روزی یک توافق را با یک کشوری به هم میزند و یک روز دیگر با یک کشور دیگر یک
رفتار دیگری دارد .شاید بتوان واژه تروریسم اقتصادی را برای این فرد علیه ایران به کار
برد .این فرد رفتارهای رذیالنهای دارد و در صحنه بینالمللی فردی بی آبرو است .ما با این
پدیده مواجه هستیم .البته ایندوره گذرا است .نه تنها این وضعادامه نخواهدداشت بلکه
کشورهای دیگر هم این وضع را تحمل نمیکنند.رئیس مجلس ادامه داد :در خصوص
دولتهایدیگر که قصددارند موضوع را حل کنند باید بگویم ما از هر پیشنهاد سازندهای
که منافع ملی را صیانت کند استقبال میکنیم ،ولی بازیچهدست کسی نمیشویم .ما
تشخیص میدهیم که این پیشنهادها کدام قابلیت اجرایی دارد و کدام ندارد.
رئیسدفتررئیسجمهور:

ازشرایطسختعبورخواهیمکرد

رئیسدفتررئیسجمهوربااشارهبهتحریمهایناعادالنهوفشارهایاقتصادیگفت:
باوجود همه مشکالت ،مصمم هستیم با عبور از مشکالت  ،طرحهای توسعه ای کشور
را در همه استان ها به پیش ببریم.محمود واعظی در جلسه سرمایه گذاری و توسعه
استان خراسان شمالی ،با اشاره به ظرفیت های فراوان استان خراسان شمالی ،تاکید کرد:
ظرفیت های استاندر حوزه های کشاورزی ،گردشگری ،صنعت و معدن بسیار عظیم
است که از این ظرفیت ها می تواندر راستای اجرای طرحهای توسعه ایدر حوزه های
مختلفبهرهگرفت.واعظیبااشارهبهتحریمهایناعادالنهوفشارهایاقتصادی،تصریح
کرد :باوجود همه مشکالت ،مصمم هستیم با عبور از مشکالت ،طرحهای توسعه ای
کشور را در همه استان ها به پیش ببریم و در راستای این راهبرد ،بهار امسال  27هزار
میلیارد تومان بودجه برای ادامه روند طرح های توسعه ای استانها اختصاص یافته است.
وی افزود :بی تردید با وحدت و انسجام داخلی و امید به آینده روشن از شرایط سخت
عبور خواهیم کرد و می توانیم باوجود فشارهای سیاسی  ،تبلیغاتی و روانی دشمنان،
دستبهدستهمدادهوبهمسیرتوسعهوپیشرفتکشورادامهدهیم.رئیسدفتررئیس
جمهور موضوع اشتغال و رفع بیکاری را از مسائل مهم مورد توجه دولت عنوان کرد و
افزود :منابع بانکی باید به پروژه های واقعی اشتغال زادر استان اختصاص یابد.
سخنگویکمیسیونامورداخلیکشوروشوراها:

استانیشدنانتخاباتمجلسمنتفیاست

سخنگویکمیسیونامورداخلیکشوروشوراهاتاکیدکرد:باتوجهبهایراداتشورای
نگهبان به طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلسدیگر امکان برگزاری انتخابات به
طور استانی وجود ندارد .اصغر سلیمی درباره آخرین وضعیت طرح اصالح موادی از قانون
انتخابات مجلس شورای اسالمی بیان کرد :اکنون این طرح در کارگروهی متشکل از
نمایندگان وزارت کشور ،مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای شورای نگهبان
در حال بررسی است .موادی کهدیگر قابل اصالح نیست از قبیل :استانی شدن انتخابات
مجلسدر حال تفکیک شدن است و انشاءالله بعد از تعطیالت مجلسدر کمیسیون
امور داخلی کشور و شوراها بررسی خواهد شد.وی در ادامه اظهار کرد :دو راه حل پیش
روی ما است ،یا مادر کمیسیون موادی که قابل اصالح است را اصالح میکنیم و بعد از
بررسی در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال کنیم و یا اینکه آن را با الیحه
جامع انتخابات ادغام کنیم و به طور جامع به صحن بیآوریم که در این زمینه بعد از
تعطیالتمجلسکمیسیونشوراهاتصمیمگیریخواهدکرد.
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ارتباطبینآنتیکولینرژیکهاودمانس

داروهایی که مصرف بلندمدتشان ،احتمال آلزایمر را افزایش میدهد

دانشمندان به ارتباط بین داروهای آنتیکولینرژیک و افزایش
خطر ابتال به زوال عقل پی بردهاند .در حال حاضر تحقیقات
جدید نشان میدهد که این داروها میتوانند خطر ابتال به زوال
عقل را تا  50درصد افزایش دهند.
احتمال ابتال به زوال عقل ،با مصرف بلندمدت برخی داروها
بیشتر میشود .دستهای از داورها به نام آنتیکولینرژیکها وجود
دارند که برای درمان طیفی از بیماریها از افسردگی گرفته تا
مشکالت مثانه به کار میروند .داروی ضدافسردگی پاکسیل،
یکی از داروهای طبقهی آنتیکولینرژیکهاست که مطالعهای
جدید نشان داده ،در اثر مصرف بلندمدت میتوانند ریسک زوال
عقل یا دمانس را افزایش بدهند.
این پژوهش نشان داده افرادی که سالهای متمادی و طوالنی
از داروهای آنتیکولینرژیک استفاده میکنند با افزایش سن
بیشتر در معرض ابتال به آلزایمر هستند .البته این فرضیهی
جدیدی در مورد این دسته از داروها که برای درمان بیماریهایی
چون افسردگی و بیاختیاری ادرار و صرع به کار میروند نیست؛
ً
اما مطالعهای که اخیرا انجام شده ،بزرگ و گسترده است و کاربرد
این داروها را به طور دقیقتر و جزئیتر و طی مدت طوالنیتری از
زمان ،تجزیه و تحلیل کرده است.
*از چه داروهایی صحبت میکنیم؟
داروهای آنتیکولینرژیک شامل داروی ضدروانپریشی
کلوزاپین ،داریفناسین که دارویی برای درمان بیاختیاری
ادراراست ،داروی ضد تهوع اسکوپوالمین ،ایپراتروپیوم که دارویی
برای درمان برونشیت مزمن است ،تیزانیدین که شل کنندهی
عضالنی است ،آنتیهیستامینهایی مانند دیفن هیدرامین و
داروهایضدافسردگیمانندپاروکستیناست.
این داروها با مهار یک مادهی شیمیایی به نام استیل کولین که
یک فرارسان عصبی بوده و در بسیاری از عملکردهای سیستم
عصبی از جمله حرکات عضالنی ،ضربان قلب ،گشاد کردن
رگهای خونی ،عملکردهای تنفسی و انقباضات عضالنی
در معده طی گوارش نقش دارد ،عمل میکنند .در مغز،
انتقالدهنده عصبی استیل کولین در یادگیری و حافظه دخیل
است ،به همین دلیل است که سردرگمی و مشکالت حافظه از
عوارض جانبی رایج بسیاری از داروهای آنتیکولینرژیک است.
احتمال اینکه این داروها برای افراد بزرگسال تجویز شوند
ً
بیشتر است ،زیرا این افراد معموال بیشتر دچار مشکالتی در
سالمتیشان میشوند .برخی از کارشناسان میگویند افراد با

سوابق پزشکی ثبت شده از  1500مرکز پزشکی و درمانی گرفته
شد .محققان ،شرح حال بیمارانی که زوال عقل در موردشان
تشخیص داده شده بود بررسی کرده و داروهایی را که به مدت
 11سال تا یک سال قبل از تشخیص زوال عقل مصرف میکردند
آزمایش کردند .آنها شرایط این افراد و داروهایشان را با شرایط
افرادی که زوال عقل نداشتند مورد مقایسه قرار دادند و دریافتند
 56داروی آنتیکولینرژیک وجود داشتند که برای این افراد تجویز
شده بود و در دوزهای مختلف و مدت زمانهای گوناگون مصرف
میشده است .فاکتورهایی مانند شاخص توده بدنی ،سیگار
کشیدن ،مصرف الکل و سایر وضعیتهای پزشکی و مصرف
داروهای دیگر نیز در این تحقیق لحاظ شده بود.
این پژوهشگران دریافتند ریسک زوال عقل در افرادی که به
ً
مدت تقریبا سه سال در عرض ده سال گذشته ،از یک داروی
آنتیکولینرژیک قوی به طور روزانه استفاده میکردند 50،درصد
افزایش یافته بود .این ارتباط در مورد داروهای ضدافسردگی،
داروهای مثانه ،داروهای ضد روانپریشی و داروهای صرع قویتر
بوده است .محققان دریافتند مصرف داروهای آنتیهیستامین،
داروهای درمان برونشیت ،داروهای شل کنندهی عضالنی و

افزایشسن،استیلکولینکمتریترشحمیکنندوداروهاییکه
این فرارسان عصبی را مهار میکنند میتوانند تأثیر قویتری بر
افراد سنین باال داشته باشند.
*نتایجتحقیقاتپیشینچهبودهاست؟
سایر مطالعات نیز نشان داده بودند که استفادهی بلندمدت از
برخی داروهای آنتیکولینرژیک ممکن است ریسک زوال عقل
ً
در افراد سالمند را افزایش بدهد .مثال مطالعهای در سال 2015
دریافت افراد باالی  65سال که این داروها را به مدت سه سال
یا بیشتر مصرف میکنند ،نسبت به آنهایی که این داروها را به
مدت سه ماه یا کمتر مصرف میکنند 54 ،درصد بیشتر ممکن
است دچار زوال عقل شوند.
پژوهشی در سال  2014نیز نشان داده بود اختالل حواس
و سایر عالئم افت ادراک و شناخت ،با مصرف داروهای آنتی
کولینرژیک در برخی از افراد شدت میگیرد.
*مطالعهیجدیدچگونهانجامشد؟
ً
دانشمندان ،داروهای آنتیکولینرژیک ِ تجویز شده برای تقریبا
ً
 285000فرد  55سال به باال را مورد بررسی قرار دادند .حدودا
 59000نفر از آنها دچار زوال عقل بودند .این اطالعات از

یا داروهایی که برای اسپاسمهای معده یا آریتمی قلب تجویز
میشوند ارتباطی با افزایش ریسک زوال عقل نداشتند.
ارتباط میان داروهای آنتیکولینرژیک با زوال عقل در افراد زیر
 80سال و افرادی که زوال عقل عروقی (دمانس عروقی) داشتند،
در مقایسه با افرادی که دچار آلزایمر شده بودند ،قویتر بوده
است.تحقیقاتقبلینیزنشانمیدهدکهمصرفطوالنیمدت
داروهای آنتیکولینرژیک خطر ابتال به زوال عقل را حتی تا 20
سال بعد هم افزایش میدهد.
*محدودیتهای این تحقیق چه بوده است؟
یکی از نکات مهمی که در این پژوهش باید به آن توجه داشت
این است که این مطالعه ،شهودی است .یعنی راهی وجود ندارد
که بتوان فهمید آیا داروی مصرفی ،نقش مستقیم بر زوال عقل
دارد یا نه .چیزی که این پژوهش نشان داده این است که ریسک
ابتال به زوال عقل در افرادی که برخی از داروهای آنتیکولینرژیک
رامصرفمیکنندباالتراست.بهگفتهیدانشمندانایناحتمال
هموجودداردکهبرخیشرایطمانندافسردگی،زمینهسازیبرای
ً
افت ادراک باشند .مثال ممکن است بعضی افراد که داروهای
ضدافسردگیمصرفمیکنندبابتچیزیتحتدرمانباشندکه
در واقع از عالئم اولیهی زوال عقل است ،بنابراین این افسردگی
است که احتمال زوال عقل را در این افراد افزایش میدهد ،نه
دارویی که برای درمان مصرف میکنند.
*چه باید کرد اگر مجبور به استفاده از داروهای
آنتیکولینرژیکهستید؟
در نظر داشته باشید آنچه در باال گفته شد معنایش این نیست
که اگر شما از داروهای آنتیکولینرژیک استفاده کنید ،احتمال
این که دچار زوال عقل شوید  50درصد است بلکه منظور این
است که اگر احتمال ابتال به این عارضه در شما  20درصد باشد،
با مصرف این داروها این احتمال به  30درصد افزایش پیدا
میکند .در مقایسه ،سیگار کشیدن و بیتحرکی ،خطر ابتال به
زوال عقل را  40تا  60درصد افزایش میدهند.
ً
هنوز کامال ثابت نشده اما این احتمال وجود دارد که برخی از
داروهایآنتیکولینرژیک،احتمالزوالعقلراباالببرند.پساگر
الزم است بابت بیماری یا عارضهای که دارید ،در بلندمدت از این
داروهااستفاده کنید،باپزشکتاندرموردسایرگزینههایدارویی
که در طبقهی آنتیکولینرژیکها قرار نمیگیرند صحبت کنید،
ً
مثال داروی پروزاک و سلکسا برای درمان افسردگی .در خیلی از
موارد دیگر هم جایگزینهای دیگری وجود دارند.

نکاتی درباره نوشیدنیهای قبل از خواب
اگرچه هنوز الزم است مطالعات بیشتری درباره
نوشیدنیهایی که باعث بهبود کیفیت خواب میشوند ،انجام
گیرد اما متخصصان تاکید دارند که باید از مصرف برخی
نوشیدنیها پیش از خواب خودداری کرد.
به گزارش ایسنا ،به گفته متخصصان مصرف نوشیدنیهای
حاوی کافئین پیش از خواب به طور قطع برای اغلب مردم
مناسبنیست.البتهزمانخودداریازمصرفایننوشیدنیها
پیش از خواب در طول روز به میزان حساسیت افراد به کافئین
بستگی دارد ،به طوری که برای برخی این زمان بعدازظهرها و
برای برخی درست پس از صرف شام است تا خوابی راحت را در
طول شب داشته باشند.
به عبارت دیگر اگر عادت دارید برای جلوگیری از چرت
بعدازظهر قهوه بنوشید برای داشتن خوابی آرام در شب بهتر

و اجازه بازیابی را به بدن در طول شب نمیدهد و در نتیجه فرد
به هنگام بیدار شدن احساس خستگی و کوفتگی میکند.
برخی از مطالعات نیز حاکی از آن است که نوشیدن شیر به
ویژه مخلوط شیر گرم و عسل پیش از خواب به بهبود کیفیت
خواب در طول شب کمک میکند .این یکی از توصیههایی
است که مدتهاست برای داشتن خوابی راحت وجود داشته
است ،چرا که شیر منبع "تریپتوفان" محسوب میشود.
تریپتوفان یک اسید آمینه است که میتواند برای داشتن
خوابی راحت مفید باشد چرا که به محض ورود به بدن به دو
ماده شیمیایی مرتبط با خواب در مغز تبدیل میشود .این
دو ماده شامل مالتونین که به تنظیم خواب و چرخه بیداری
طبیعی بدن کمک کرده و سروتونین که باعث آرامش و
خوابآلودگیمیشود،هستند.

است به تدریج از مقدار آن بکاهید.
یک مطالعه کوچک منتشر شده در سال  ۲۰۱۳میالدی
نشان میدهد بهترین زمان خودداری از نوشیدن قهوه ،شش
ساعت پیش از خواب است.
متخصصان همچنین تست ژنتیک را برای تعیین میزان
حساسیتبهکافئیندرافرادپیشنهادمیکنند.کافئینعالوه
بر قهوه در برخی از انواع چای ،نوشابه و شکالت نیز وجود
دارد.
متخصصان همچنین نسبت به خطرات نوشیدن الکل در
ارتباط با خواب هشدار میدهند .نوشیدنیهای حاوی الکل
خواب را سبکتر کرده و کیفیت خواب را در طول شب به طور
قابل توجهی کاهش میدهد .این نوع از نوشیدنیها از حرکت
سریع چشمها در خواب و رفتن به خواب عمیق جلوگیری کرده

با این حال هنوز به تحقیقات بیشتری برای بررسی تأثیر شیر و
شیرگرمبربهبود کیفیت خواب افرادنیازاست ،چرا کهبسیاری
از متخصصان بر این باورند که "تأثیر روانی" نوشیدن شیر پیش
از خواب بیش از تأثیرات دیگر است.
برخی از متخصصان نیز نوشیدن آب را بیش از هر نوع
نوشیدنی دیگری پیش از خواب توصیه کرده و بر اهمیت
مصرف کافی آب در طول روز تاکید میکنند .بر اساس اعالم
بنیاد ملی خواب ایاالت متحده حتی کمبود بسیار جزئی آب
پیش از خواب میتواند باعث ایجاد اختالل در خواب شود.
بنا بر گزارش سیانان ،برای حفظ میزان مناسب آب بدن،
متخصصان به مردان نوشیدن روزانه حدود  ۳.۷لیتر معادل
 ۱۵.۵فنجان آب و به زنان نوشیدن روزانه حدود ۲.۷لیتر معادل
 ۱۱.۵فنجان آب را توصیه میکنند.



امارات بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان را میسازد

امارات به دنبال ساخت بزرگترین نیروگاه انرژی خورشیدی جهان در ابوظبی به نام نور
است که قادر به تولید نزدیک به  ۱.۲گیگاوات ساعت برق است.

مقامات اماراتی قصد دارند با هدف کاهش وابستگی به نفت ،نیروگاه خورشیدی نور را
تأسیس کنند که پس از راه اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان محسوب خواهد
شد.
در حال حاضر بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در امریکا واقع بوده و قادر به تولید
 ۵۶۹مگاوات ساعت برق است که در مقام مقایسه با نیروگاه نور رقم قابل مالحظهای
محسوبنمیشود.
بر اساس برآوردها در حدود  ۳.۲میلیون صفحه خورشیدی در این نیروگاه نصب
میشود و برق تولید شده توسط آن برای تأمین نیازهای حدود  ۹۰هزار نفر کافی است.
راه اندازی این نیروگاه میزان انتشار گازهای گلخانهای را تا یک میلیون تن متریک کاهش
میدهد .این بدان معناست که ۲۰۰هزار خودرو فعالیت خود و آلوده کردن محیط زیست
رامتوقفکنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند امارات علیرغم همه ادعاهای خود در زمینه کاهش
وابستگی به نفت ،هنوز به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و برای تحقق اهداف
خود در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی راه درازی در پیش دارد .امارات قصد دارد در
نهایت  ۲گیگاوات ساعت برق مورد نیاز خود را با استفاده از صفحات خورشیدی تأمین
کند .از سوی دیگر ،عربستان سعودی هم درصدد راه اندازی نیروگاههای خورشیدی با
مجموع ظرفیت ۲.۶گیگاوات ساعت است.

تجزیه مواد با محلولهای ساخت داخل ممکن شد

یکی از شرکتهای دانشبنیان داخلی توانست
تجهیزات آزمایشگاهی تجزیه را تولید و تجاری سازی
کند.
در کنار وجود تجهیزات ابزارهای آزمایشگاهی دقیق،
موادی که آزمایشگاهیها به عنوان «آزمونکننده» می
شناسند ،باعث میشود تا آزمایش نتیجه دقیق تری
بدهد.
یک شرکت دانشبنیان داخلی یک نوع از این مواد
محلول آزمایشگاهی را با نام تجاری «تیترازول» تولید و به
بازار تجاری روانه کرده است.
افشین رجبی خرمی مدیر شرکت دانش بنیان
تولید کننده این مواد با بیان اینکه «محلول استاندارد
آزمایشگاهی»اینشرکتدانشبنیانوظیفهعیارسنجی
دقیق آزمایشگاهی را عهدهدار است ،افزود :تعیین
عیار که در اصطالح با عنوان تیتراسیون شناخته
میشود ،نیازمند محلولهای با کیفیت و دقیقی است

که محلولهای حجمسنجی این کار را انجام میدهد.
یکی از این محلولهای مجاز ،تیترازول است که با دقت و
میزان مشخص ،وظایف تیتراسیون را برعهده دارد.
ویبااشارهبهکاربرداینمحلولدرحوزههایگوناگون
آزمایشگاهی گفت :این محلول برای تعیین عیار دقیق و
میزان ترکیبات در آزمایشگاههای شیمی ،پزشکی ،مواد
غذایی و محیط زیست به کار میرود.
این فعال دانشبنیان با اشاره به اینکه محصول
یادشده با کیفیتی مشابه نمونه خارجی و برخوردار از
استانداردهای ملی و بینالمللی عرضه میشود ،گفت:
با بومی کردن دانش فنی تولید این نوع فرآوردهها ،ضمن
اینکه گواهینامه آزمایشگاه همکار از سازمان ملی
استاندارد ایران ،سازمان غذا و دارو و سازمان حفاظت
محیط زیست را دریافت کردیم ،طرح صنعتی این
محصول نیز ثبت شده است.
رجبی خرمی ،با اشاره به همکاری این شرکت

دانشبنیان با شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،ادامه داد:
به عنوان یک مرکز تخصصی آموزشی ،آموزشهای
تخصصی الزم به سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان
غذا و دارو دانشجویان ،مسئولین ّفنی و مدیران کنترل
کیفیتارائهمیشود.
وی به فعالیت  ۱۵نفر از متخصصان داخلی در این
شرکت دانشبنیان اشاره کرد و گفت :یکی از مزیتهای
عمده این محصول ،قیمت پایین آن نسبت به نمونه
خارجی است ،در حالی که نمونه وارداتی از مبادی غیر
قانونی وارد میشود و مشکالتی از جمله ارائه نمونه های
ً
غیر اصل را به همراه دارد .همچنین با توجه به بازار نسبتا
خوبی که این فرآورده از آن برخوردار است ،با جلوگیری از
قاچاق و حمایت از نمونه ساخت داخل ،میتوان انتظار
داشت ضمن ایجاد اشتغال غیر مستقیم ،زمینه ارتقای
کیفیتآزمایشگاههاوجلوگیریازخروجارزفراهمشود.

با این مچبند از احساس خود باخبر شوید

ً
پژوهشگران"دانشگاهلنکستر"()LancasterUniversityبریتانیااخیرامچبندیراتوسعه
دادهاند که میتواند به کاربران اطالع دهد درهر زمان چه احساسی دارند.
بهگزارشایسنا،اینمچبندبهیکحسگرپوستیمجهزاستوباتغییررنگ،گرمشدن،
ارتعاشیاسفتشدنبهکاراطالعمیدهدکهچهزمانیاحساساتیشدهاست.
"محمداومر"(،)MuhammadUmairیکیازنویسندگاناینمطالعهوپژوهشگردانشگاه
لنکسترگفت:شناختاحساساتمانونحوهکنترلآنها،مهارتهایپیچیدهایهستندو
بسیاریازمردمنمیتواننداینکارراانجامدهند.
ایده این است که فناوریهایی برای کمک به خود توسعه دهیم تا مردم بتوانند در زندگی
روزمره خود استفاده کنند .این مچ بندها میتوانند به عنوان پلی بین ذهن و بدن عمل
کرده و افراد را از احساساتشان آگاه کنند .البته این نخستین باری نیست که مچ بندی
برای اطالع از احساسات ساخته میشود زیرا در سال  ۲۰۱۶نیز مچ بندی به نام "The
 "Feel Wristbandمعرفی شد که از طریق چند حسگر زیستی احساسات را با ثبت سابقه
ً
عاطفیکاربردرگذشتهدرهرلحظهتجزیهوتحلیلمیکند.اخیرانیزآمازونبررویچنین
دستگاهی کار میکند .اومر گفت :هدف این است که به مردم کمک کنیم تا هر زمان از
احساساتخودخبرداشتهباشند.بهگفتهپژوهشگراندانشگاهلنکستردانستناحساسات
مهارتهای پیچیدهای است که برای بسیاری از مردم دشوار است .با داشتن این مچ بند
افرادمیتوانندپسازانجامکارهایمتفاوتیازقبیلغذادرستکردن،مکالمهباافرادوبازی
کردنباحیواناتازاحساسخودباخبرشوند.

ردیابی افراد با ضربان قلب توسط پنتاگون

پنتاگونروشیبرایشناساییافرادازطریقضربانقلبآنهاابداعکردهاست.اینروشبا
کمکلیزرمادونقرمزضربانقلبهرفردرابهطورجداگانهردیابیمیکند.
طبقگزارشیجدیدپنتاگونروشیبرایشناساییورصدافرادازطریقضربانقلبآنها
ابداعکردهاست.ضربانقلبهرفردماننداثرانگشتاومتمایزاستواینتمایزازفاصلهای
قابلبررسیاست.فناوریپنتاگوننیزباتکیهبراینامروبرایشناساییسربازاندرمناطق
جنگی ابداع شده است .این فناوری با کمک یک لیزر مادون قرمز می تواند به ضربان قلب
خاص هر فرد گوش کند .جالب آنکه بر خالف روش های شناسایی دیگر مانند شناسایی
صورت ،در این متد نمی توان ضربان قلب را مخفی کرد .لیزر مادون قرمز از فاصله ۲۰۰
متری و از روی لباس قادر به رصد ضربان قلب هر فرد است .محققان تصمیم دارند در آینده
اینفناوریراارتقادهندتاازفاصلهدورترنیزبتواندضربانقلبرارصدکند.بههرحالنمونه
اولیهاینلیزرمادونقرمزبااستفادهازتکنیکنوسانسنجیلیزرکارمیکند.اینتکنیک
درحقیقتمیزانارتعاشسطحبدندرنتیجهضربانقلبرابررسیمیکند.بهعبارتدیگر
اینفناوریفقطازرویلباسهاینازکمانندتیشرتمیتواندضربانقلبفردرابخواند.
بهگفتهمحققاناینروشبسیاردقیقترازشناساییصورتاستونرخدقتتشخیصآن
 ۹۵درصد است .اما یکی از محدودیت های این فناوری نیاز به مخزنی از ضربان های قلب
استکهباسیگنالهایهرفردبهطورجداگانههمخوانشود.

یکمتخصصروانپزشکیمطرحکرد

راهکارهایی مفید برای کنترل اضطراب کنکور
یک متخصص روانپزشکی با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون سراسری
ورود به دانشگاهها و به دنبال آن افزایش استرس و اضطراب شرکتکنندگان،
راهکارهایی برای کنترل استرس و اضطراب کنکور ارائه کرد.
دکتر مصطفی حمدیه با بیان اینکه استرس به معنای عوامل فشارزای روانی است،
ً
گفت :معموال به دنبال بروز حوادث و یا شنیدن برخی اخبار و اتفاقات ،احساس
نگرانی ،ترس و استرس را در افراد تشدید میکند ،در این حالت فرد میتواند با ورزش،
تمرکز بیشتر ،استراحت و تغذیه مناسب شرایط استرس زای موجود را به صورت سالم
مدیریتکند.
وی با اشاره به نشانههایی مانند افزایش تپش قلب ،داغ شدن بدن و عدم تمرکز
ذهن در افراد دارای زمینه بیماریهای اضطرابی ،عنوان کرد :این دسته از افراد باید
درباره وضعیت خود و سابقه وجود اضطراب و بیماری اعصاب در خود و یا خانواده خود
ً
حتما با روان پزشک مشورت کنند تا در صورت تشخیص پزشک از دارو و یا رواندرمانی
استفادهکنند.
وی با اشاره به سایر نشانهها و عوارض استرس کنترل نشده ،خاطرنشان کرد:
اغلب اوقات در این شرایط فرد به صورت جدی از خواب و خوراک افتاده و به دنبال
عدم توانایی برای تمرکز ذهن دچار افت شدید عملکرد درسی میشود .البته اینها
ً
واکنشهایی است که از حد متعارف خارج شده و فرد در این شرایط باید حتما
به پزشک مراجعه کرده و در صورت نیاز دارو مصرف کند .در شرایطی که واکنشها
متعارف باشد فرد باید به تنهایی استرس و اضطراب خود را مدیریت کند.
دکتر حمدیه با اشاره به کنکور و یا همان آزمون سراسری که در کشور ما به یک رقابت
جدی و استرسزا در بین نوجوانان و شرکتکنندگان تبدیل شده است ،گفت :به دلیل
رقابت سنگین شرکتکنندگان در آزمون سراسری و جو حاکم در سیستم آموزشی
کشور ما در رابطه با کنکور ،واکنشهای استرسی افراد در این برهه زمانی بسیار
باالست،البتهازنظرمتخصصین،بخشزیادیازایناسترسهاطبیعیوفیزیولوژیک
بوده و میتوان با یادگیری مدیریت استرس ،شرایط حاکم را مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه اکثر مراجعان ما در برهه زمانی کنکور دچار بیماری حاد اضطرابی
نبوده و تنها مساله آنها استرس آزمون و کنکور است ،گفت :همه انسانها در زمان
بروز حوادث و مشکالت مختلف ،احساس نگرانی کرده و خواب و خیال و تغذیه آنان
دچار اختالل میشود .به طور طبیعی همه آدمها در شرایط ویژه این حالتها را تجربه
میکنند که این بیماری نیست ،بلکه پاسخ فیزیولوژیک بدن به استرس و اضطراب
است.
این متخصص روانپزشکی با ارائه توصیههایی در این زمینه ،ادامه داد :توصیه کلی
این است که دانشآموزان و دانشجویان در زمان آماده سازی خود برای شرکت در آزمون
خیلی فشارهای جدی به خود وارد نکرده و ساعات درس خواندن خود را به صورت
بهینه مدیریت کنند ،به عنوان نمونه پشت سرهم درس نخوانند ،بلکه زمانبندی
درس خواندن خود را به دورههای یک تا  ۱.۵ساعت تقسیمبندی کنند و در بین آن
استراحتهای کوتاهی داشته باشند .چراکه ساعتهای طوالنی مطالعه به کاهش
تمرکزفردمنجرمیشود.
حمدیه با تاکید بر اینکه داوطلبان روزهای آخر نزدیک به کنکور ساعتهای طوالنی
ً
مطالعه نکنند ،گفت :دانش آموزان یا دانشجویان حتما قبل از امتحان به خودشان
استراحت داده و بیشتر اوقات خود را با ورزش و تفریح پر کنند تا ذهنشان آزاد شود.
ً
افرادی که تا آخرین لحظه درس خوانده و به خودشان فشار میآورند معموال در روز
امتحان دچار اضطراب شده و برای پاسخگویی به سواالت با مشکل روبرو میشوند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه در خاتمه با اشاره به عوارض مصرف خودسرانه
داروی ریتالین توسط برخی دانشجویان و داوطلبان کنکور ،خاطرنشان کرد :ریتالین
دارویی است که اغلب برای افراد دارای اختالل توجه و تمرکز تجویز میشود ،با اینحال
برخی از افراد به صورت خودسرانه و بدون تجویز پزشک آن را مصرف میکنند که گاه
منجر به افزایش اضطراب ،بی قراری ،ناآرامی و توهم در فرد شده و تصورات موجود در
رابطه با اثر این دارو در بیداریهای بلندمدت افراد ،غلط است.
چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟

 7اشتباه تشدید کننده یبوست
در صورت مصرف غذاهای فرآوری شده ،یبوست شما ممکن است به یک کابوس
تبدیل شود .کراکرها ،پاستا ،و نان غذاهایی با سرعت گوارش آهسته هستند که می
تواند یبوست را تشدید کند.
یبوست شرایطی ناخوشایند و گاهی اوقات حتی دردناک است ،اما خوشبختانه
روش های مختلفی از جمله برخی درمان های طبیعی برای مقابله با آن وجود دارند.
با این وجود ،اگر اشتباهاتی که موجب تشدید یبوست می شوند را انجام دهید ،روش
های درمانی مورد استفاده شما ممکن است تاثیر چندانی در بهبود این شرایط نداشته
باشند.
البتهبایدبهایننکتهاشارهداشتکهگاهیاوقاتیبوستبدونانجامایناشتباهات
نیز ممکن است پایدار باقی بماند .گاهی اوقات ،یبوست نشانه ای از شرایطی جدیتر
مانند سندرم روده تحریک پذیر یا دایورتیکول است .اگر یبوست شما بیش از دو هفته
ادامه داشته است ،برای بررسی دقیق شرایط به پزشک مراجعه کنید.
برای تسریع روند بهبودی یبوست باید از اشتباهات زیر پرهیز کنید.
*مصرف غذاهای فرآوری شده
در صورت مصرف غذاهای فرآوری شده ،یبوست شما ممکن است به یک کابوس
تبدیل شود .کراکرها ،پاستا ،و نان غذاهایی با سرعت گوارش آهسته هستند که
میتواند یبوست را تشدید کند .افزون بر این ،غذاهای فرآوری شده اغلب حاوی
فروکتانها هستند که می توانند در روند عادی و طبیعی گوارش اختالل ایجاد کنند.
همچنین ،بیشتر غذاهای فرآوری شده از محتوای نمک زیاد نیز برخوردار هستند که
ممکن است شرایط یبوست را به واسطه کاهش محتوای آب مدفوع تشدید کند.
*کمتحرکی
کم تحرکی به واسطه ابتال به یبوست اشتباهی بزرگ است .اگرچه یبوست شدید می
تواند حرکت کردن را برای انسان به شرایطی ناخوشایند و ناراحت کننده تبدیل کند،
اما برای کمک به بهبود آن باید تحرک داشته باشید .انجام ورزش به عملکرد مطلوب
دستگاه گوارش کمک می کند .نیازی نیست تا تمرینات ورزشی طوالنی مدت و شدید
انجام دهید .حتی پیادهروی های کوتاه یا تمرینات ورزشی ساده در خانه نیز می توانند
مفیدباشند.
*مصرف مکمل های کلسیم یا آهن
زمانی که به یبوست مبتال شده اید بهتر است کلسیم و آهن را از مواد غذایی دریافت
کنید.اینموادمعدنیمیتواننددرانقباضهایدستگاهگوارشاختاللایجادکنند.
در واقع ،دریافت این مواد معدنی از منابع گیاهی به افزایش دریافت فیبر کمک
خواهد کرد که می تواند به تسکین یبوست کمک کند.
*استفاده بیش از حد از ملین ها
ملین ها ممکن است راه حلی عالی برای یبوست باشند ،اما استفاده بیش از حد از
آنها نیز می تواند اثری متضاد به همراه داشته باشد .وابستگی به ملین ها برای اجابت
مزاج می تواند موجب تشدید یبوست شود .به صورت دائم از ملین ها استفاده نکنید.
بهتر است برای مقابله با یبوست از گزینه های دیگر مانند نوشیدن آب فراوان و افزایش
مصرففیبراستفادهکنید.
*مصرفشکالت
مصرف شکالت کمکی به بهبود ناراحتی و یبوست شما نمی کند .در واقع ،این کار
ممکن است موجب تشدید یبوست شود .افرادی بسیاری مبتال به یبوست و سندرم
روده تحریک پذیر به این نکته اشاره داشته اند که مصرف شکالت موجب تحریک
عالئم در آنها می شود .پژوهشگران درباره دلیل این شرایط مطمئن نیستند ،اما مواد
موجوددرشکالت،مانندشیروکافئینممکناستازمقصرانتشدیدوخامتیبوست
باشند.
*مصرف بیش از حد لبنیات
احتماال می دانید که یک رژیم غذایی سرشار از لبنیات می تواند به واسطه کند کردن
آهنگ گوارش موحب یبوست شود .توصیه می شود زمانی که به یبوست مبتال شده
اید از مصرف پنیر ،ماست ،و دیگر محصوالت لبنی پرهیز کنید .همچنین ،از دیگر مواد
غذایی با منشا حیوانی مانند تخم مرغ و گوشت نیز پرهیز کنید و به جای آنها مواد
غذایی سرشار از فیبر ،مانند میوه ها ،سبزی ها ،و غالت کامل را مصرف کنید .البته با
افزایش مصرف فیبر باید به میزان کافی نیز آب بنوشید زیرا در غیر این صورت ممکن
است با تشدید یبوست مواجه شوید .اگر نمی توانید محصوالت لبنی را به صورت کامل
کنار بگذارید ،جایگزین های بدون الکتوز را انتخاب کنید.
*مصرفبرخیداروهایتجویزی
بیشتر داروهای فشار خون می توانند یبوست را تشدید کنند زیرا آنها ادرارآور هستند.
این داروها آب را از بدن دفع می کنند و نرم نگه داشتن مدفوع را دشوار می سازند.
استفادهازضداسیدهابرایمقابلهباسوزشسردلنیزمیتواندموجبتشدیدیبوست
شود ،به ویژه اگر آنها حاوی آلومینیوم و کلسیم باشند .داروهای ضد افسردگی نیز می
توانند مشکل آفرین باشند .اگر فکر می کنید داروهای مصرفی شما دلیل یبوست
هستند ،با پزشک خود درباره تغییر در این شرایط صحبت کنید.
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مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در قم :

طرح مدرسه تابستانی رضوی در  ۶شهر کشور
اجرا می شود
مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در قم گفت :طرح مدرسه تابستانی رضوی در
قالب سومین جشنواره علمی سیره امام رضا (ع) آموزه ها و کارکردها در ایام دهه کرامت
در بیش از  ۶شهر کشور اجرا خواهد شد.
حجت االسالم علی راد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت :فعالیت این
مدرسهیکیازمحورهایپنجگانهجشنوارهیادشدهاستکهدرشهرهایاصفهان،ارومیه،
ً
شیراز،میاندوآب،یزد،استانمازندرانواحتماالتبریزوچندشهردیگرتشکیلخواهدشد.
وی بیان کرد :در هر یک از این مدرسه ها استادان برجسته حوزه و دانشگاه و متخصص
در حوزه سیره و میراث حدیثی و تفسیری امام رضا (ع) که صاحب اثر هستند حضور پیدا
می کنند .وی ادامه داد :در حوزه های علمیه و دانشگاه ها برای شرکت در کالس های
این مدرسه ثبت نام می شود ،و برای هر مدرسه  ۱۶تا  ۳۲ساعت برنامه تعریف شده و در
پایان دوره نیز آزمون علمی برگزار ،و به پذیرفته شدگان گواهی علمی معتبر اعطا می شود.
مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در قم در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین
تفاوت این دوره از جشنواره با دوره های قبل آن تصریح کرد :عمده ترین تفاوت در تنوع
برنامه ها و گستره جغرافیایی آن است .راد اضافه کرد :در دو جشنواره پیشین برنامه ها در
دو سطح نشست های علمی و همایش ارائه شد ،ولی امسال عالوه بر مدرسه تابستانی
در چهار محور دیگر شامل کرسی ها و نشست های علمی ،سیره امام رضا (ع) در گفتار
استادان حوزه و دانشگاه ،برگزاری سومین همایش علمی سیره امام رضا (ع) آموزه ها و
کارکردها و نمایشگاه کتاب رضوی ارائه خواهد شد .وی بیان داشت :در نخستین محور دو
کرسیترویجیونشستعلمیبرنامهریزیشدهکهکرسیرویکردتمدنیبهسیرهامامرضا
(ع) یکی از آنهاست و دوازدهم تیرماه ساعت  ۱۰در نمایندگی آستان قدس رضوی برگزار
می شود .وی از برگزاری نشست سیره پژوهی امام رضا (ع) مبانی و قواعد در ساعت ۱۰روز
 ۱۶تیر در محل یاد شده خبر داد و افزود :نشست علمی مدیریت در سیره امام رضا (ع) و
همچنین نشست علمی کتاب رضوی در آینه پژوهش با موضوع نقد و بررسی نشر آستان
قدس رضوی نیز در روز  ۱۸تیر در محل نمایندگی آستان قدس رضوی قم برگزار خواهد
شد .وی با اشاره به برنامه های دومین محور همایش اظهار کرد :امسال برای نخستین بار
با همکاری رادیو معارف پس از خبر سراسری ساعت ۱۴تعداد ۱۰برنامه تولیدی با موضوع
سیره امام رضا (ع) در گفتار استادان حوزه و دانشگاه از طریق این رسانه پخش خواهد شد.
وی گفت :این برنامه ها نخستین کار مشترک بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس
رضوی با رادیو معارف است که به سبک تولیدی از  ۱۲تا  ۲۲تیر و همزمان با دهه کرامت
به روی آنتن می رود .راد با بیان اینکه در دهه کرامت سومین همایش علمی سیره امام رضا
(ع) آموزه ها و کارکردها را با رویکردی جدید و تازه و با همکاری انجمن مدیریت و انجمن
کالم اسالمی حوزه علمیه برگزار خواهیم کرد ،گفت :این همایش متشکل از بخش های
مختلفی از جمله سیره مدیریتی امام رضا در محورهای سه گانه آینده پژوهی ،مدیریت
بحران امامت در سیره امام رضا و روش شناسی سیره مدیریتی و همچنین سیره امام رضا
در تبیین حکمت شیعی است که ۲۳تیر در سالن همایش های موسسه آموزشی پژوهشی
امام خمینی (ره) قم برگزار می شود .مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در قم با اشاره
به برپایی نمایشگاه کتاب به عنوان آخرین محور جشنواره امام رضا افزود :در این نمایشگاه
که در محل نمایندگی این آستان برپا می شود کتاب های منتشر شده با موضوع امام رضا
با تخفیف ویژه برای عموم عرضه خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم خبرداد

قم پایلوت تحقق «شهر سبز»

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم از انتخاب قم به عنوان پایلوت شهر سبز خبر
داد و گفت :مردم و مسؤوالن برای دستیابی به شهر سبز و محیط زیست پاک و سالم باید
عزم و اراده جدی و اعتقادی راسخ داشته باشند .سید رضا موسوی مشکینی در نشست
بررسی راهکارهای توسعهساختمانهایسبز در قم گفت :کالنشهر قمبا توجه به جایگاه
علمی ،سیاسی و معنوی به عنوان پایلوت «شهر سبز» مطرح شده است و همه باید برای
رسیدن به این مهم تالش کنیم .وی بر ضرورت سیاستگزاری واحد در حوزه محیط زیست
در مدیریت شهری تأکید کرد و گفت :برای دستیابی به شاخص ها و مؤلفه های شهر سبز
و برخورداری از محیط زیست پاک و سالم ،همه مردم و مسؤوالن باید عزم و اراده جدی و
اعتقادی راسخ داشته باشند ،زیرا بدون دغدغه جدی نسبت به محیط زیست این مسأله
تحقق نمی پذیرد .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه باید با برنامه
ریزی درست و جامع ،تخصیص اعتبارات الزم و هماهنگی و مشارکت همگانی در راستای
بهبود وضعیت محیط زیست گام برداریم ،خاطرنشان کرد :باید طرح و برنامه مشخص
برای توسعه ساختمان های سبز در قم تدوین و ارائه شود .وی در پایان لزوم اخذ مجوز
از کارگروه آمایش استان قم را نیز مورد توجه قرار داد و گفت :دستگاههای اجرایی باید
هرکدام نحوه همراهی و همکاری خود در جهت تحقق شهر سبز به ویژه توسعه ساختمان
های سبز در قم را کامال مشخص کرده تا بتوانیم اقدامات بعدی را به خوبی انجام دهیم.
در پایگاه پدافند هوایی قم :

پیکرهای مطهر دو شهید گمنام در قم
به خاک سپرده شد
پیکرهای مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس مربوط به تک زبیدات و عملیات رمضان،
دیروز در پایگاه پدافند هوایی حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.
پیکرهای مطهر دو شهید بی نشان دفاع مقدس طی مراسمی صبحدی با حضور
فرماندار قم و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و خانوادههای معظم شهدا در محل
پایگاه پدافند هوایی حضرت معصومه (س) قم تشییع و خاکسپاری شد .در این مراسم،
که با مرثیه سرایی ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و روایتگری یکی از طالب راوی همراه
بود ،طی آیین باشکوهی پیکرهای شهید گمنام  ۲۷ساله مربوط به تک زبیدات در سال
 ۶۷وشهیدگمنام ۱۷سالهتفحصشدهدرشرقبصره-منطقهعملیاتیرمضان-درسال
 ،۶۱تشییع و خاکسپاری شد تا مزار مطهرشان میعادگاه عاشقان فرهنگ عاشورایی ایثار
و شهادت و مرزبانان حریم آسمان والیت باشد .در این مراسم حجت االسالم محمدباقر
روشندل رئیس عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش و جمعی دیگر از مسؤوالن
این یگان ،مرتضی حیدری فرماندار قم ،احمد بیطرفان جانشین فرمانده سپاه امام علی
بن ابیطالب (ع) و حجت االسالم علی لقمانپور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس استان قم حضور داشتند .همچنین حجت االسالم عزت الله معتمد فرمانده تیپ
 ۸۳و جمعی از روحانیون رزمی تبلیغی تیپ ،صادقی معاون هماهنگ کننده ناجا ،رییس
مجتمع شهدای بعثت ،سرهنگ شمسعلی اسدی فرمانده پایگاه پدافند هوایی حضرت
معصومه(س)بههمراهپرسنلوسربازاناینیگانوسایریگانهایارتشدرقموهمرزمان
و خانوادههای معظم شهدا از دیگر مسؤوالن و میهمانان مراسم بودند .با خاکسپاری این
دو شهید بزرگوار ،آمار شهدای گمنام استان قم به  ۸۷تن در  ۴۲یادمان رسید که از بین
آنان دو شهید گمنام مدفون در پردیسان و دانشگاه قم احراز هویت شدهاند.
رئیس انجمن صنفی خانه مسافرهای استان قم خبرداد

وجود  400خانه مسافر غیرمجاز در استان قم
رئیس انجمن صنفی خانه مسافرهای استان قم گفت :حدود  400خانه مسافر بدون
مجوز در استان وجود دارد که این خانه مسافرها باید ساماندهی شوند و به آنها مجوز داده
شود حجتاالسال م والمسلمین جواد عرب بافرانی با اشاره به لزوم توسعه خانه مسافرها
در استان قم اظهار کرد :این استان در زمینه خانه مسافرها عقب است و در حالی که
هفت هزار خانه مسافر مجوزدار در شهر مشهد وجود دارد ،تعداد خانه مسافرهای دارای
مجوز در قم 170خانه مسافر است .وی ادامه داد :حدود 400خانه مسافر بدون مجوز در
شهر قم وجود دارد که این خانه مسافرها باید ساماندهی شوند و به آنها مجوز داده شود،
باید این مسئله در جلسات مدیریت استان مورد تصویب قرار بگیرد چرا اکه صاحبان خانه
مسافرهای غیرمجاز در شهر قم تمایل به گرفتن مجوز دارند .رئیس انجمن صنفی خانه
مسافرهای استان قم افزود :اگر درب خانه منازل در استان در قالب خانه مسافر به روی
زائران باز نشود ،هیچ گاه ظرفیت اقامتی بخش دولتی و هتلها در استان قم جوابگوی
نیاز اسکان زائرین نیست ،عرضه و تقاضا این مساله را نشان میدهد و به همین دلیل
خانه مسافرهای غیرمجاز در استان پر از زائرین است .عرب بافرانی با اشاره به راه افزایش
مدت زمان اقامت زائرین در استان قم اظهار کرد :برای اینکه قشر متوسط در این استان
باقی بمانند ،تنها راه گسترش خانه مسافرهای ارزان قیمت دارای مجوز در قم است .وی
خاطرنشان کرد :هیچ گاه مسافر هتل نشین به خانه مسافر نمیرود و به همین دلیل با
وجود خانه مسافرهای زیاد در شهر مشهد ،هتلهای این شهر رونق دارند.
مدیرکل اداره پست استان قم :

طرح ملی استانداردسازی آدرسها در پست
قم اجرایی میشود
مدیرکل اداره پست استان قم با بیان اینکه پروژه GNAFیعنی استانداردسازی آدرسها
در دستور این اداره کل قرار دارد ،گفت :در این پروژه ،آخرین نقشه بهروزرسانی شده
توسط شهرداری و آخرین کد پستیهای بهروز شده توسط اداره پست استان بر روی نقشه
ص شد .ابوالفضل باقرمنش در گفت و گویی اظهارداشت :پست استان قم با هدف
مشخ 
پاسخگویی و رضایت شهروندان و همچنین ایجاد بازارهای جدید پستی سالهای زیادی
استکهخدماتمتفاوتیدرقالبپستعادی،سفارشی،نامهوارسالبستههایمختلف
در ابعاد کوچک ،متوسط و بزرگ با استفاده از امکانات بهروز ازجمله قبول ،آمادهسازی،
رهسپاری و توزیع مرسوالت پستی به شهروندان خدمات شایستهای ارائه داده است .وی
افزود :در سال گذشته درصد توزیع استان قم نسبت به سایر استانها کم بود اما در سال
جاری با توجه به برنامهریزیهای انجامشده در فروردین و اردیبهشت بیش از  90درصد
توزیعبهروزداشتیم.

در باب فاجعهای آشنا و پنهان در نظام آموزشی

آخرین میخ تابوت

سال  1234بود که وزارت علوم ایران توسط علی قلی میرزا اعتضادالسلطنه ،رییس
وقتدارالفنونتأسیسوویازسویناصرالدینشاهقاجاربهسمتوزیریعلومبرگزیده
شد.
گرچه چنین اقداماتی در دوران انجماد و حتی عقبگرد تاریخی کشور ،گام بزرگ و
سیاه این سرزمین،
ارزشمندی محسوب میشد ،اما جبر زمان و زیستن ایشان در روزگار ِ
مانع به ثمر رسیدن نتایج خدمات نخبگانی چون او و امیرکبیر در آن دوران بود.
باالخره با پایان حکومت قاجار و مدتی پس از آن به قدرت رسیدن رضاخان ،ایر ِان
بختبرگشته که در دوران تاخت و تاز اروپا ،تحت لوای حاکمانی که تنها حاکم حرمسرای
خود بودند ،از آب و خاک و ثروت و حیثیت به تاراج رفته بود ،رنگ زمامداری را به خود دید
که حداقل در رؤیای خویش ناجی کشور بود .رضاشاه برای جان بخشیدن به کشور به
تقلید از دول غربی در یکی از اقداماتش دیوانساالری را تغییر شکل داد و نوسازی کرد.
اینساختارجدیدووسیعدولتیباموقعیتشغلیممتازوآبرومندانهایکهدرآنزمان
داشت ،برای جذب نیرو ،افراد تحصیلکرده را در اولویت قرار میداد .از آنهایی که ۶
کالس سواد داشتند تا تحصیلکردههای دانشگاههای فرنگ .کار دوم رضاشاه ،توسعه
زیرساختها در کشور بود .پروژههای ایجادشده به خصوص در اوایل این دوران رزق و
جماعت حسرت بهدل ایرانی که
رونق مهندسین همهفنحریف فرنگی بودند .رفته رفته
ِ
ِ
تنها در مقام کارگران ساخت ایران بودند ،جهت تصاحب جایگاه خود در این پروژهها ،به
رقابت برای تحصیل علوم و فنون مهندسی جدید در دانشگاهها پرداختند.
سالها بعد و در دورهی پهلوی دوم و پس از عبور از حداقل معیارهای حرکت به سمت
توسعه ،بحث افزایش بهداشت عمومی مطرح شد و باز هم جوانان ایرانی برای پر کردن
جای پزشکان وارداتی بنگالدشی و هندی به رقابت برای ورود به دانشگاههای پزشکی
پرداختند .این تغییرات با چنان سرعتی پیش میرفت که عدم تناسب بین ظرفیت و
تقاضا برای ورود به بعضی از رشتههای تحصیلی که در جامعه از موقعیت اجتماعی
بهتری برخوردار بودند ،برای نخستین بار منجر به برگزاری مسابقه ورودی در تعدادی از
دانشکدههای دانشگاه تهران شد و پس از آن در سال  ۱۳۴۲اولین مسابقهی سراسری
ورود به دانشگاه برگزار گردید.
آنچه در گذر از این دوران در ناخودآگاه ذهن ایرانی نهادینه شد ،این بود که رسیدن
به اعتبار اجتماعی و درآمد از طریق دانشگاه و داشتن مدرک دانشگاهی تضمین شده
است و البته در اوایل هم همینگونه بود؛ وضعیتی که رفته رفته از اساس دگرگون شد.
از همان آغار دوران واردات توسعه به بعد ،دولتها و حکومتهای فیلسوفمآب ،در هر
مقطع از تاریخ ایران تالش داشتند تا ساختار جامعه را بر مبنای ایدئولوژیهای رنگارنگ
تقلیدییاناآزمودهیخودتغییردهند.
ً
دولتها و حکومتهایی که از بخت بد ،مستقیما بر ثروت و منابع ملی نشسته و برای
حل مشکالت نیازی به مالیات هم نداشتند .دولتهایی که برای اجرای ایدههای خود،
پول کافی برای تبدیل تمام نهادهای فرهنگی ،علمی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه به
یک ساختار اداری تحت حاکمیت و جهتدهی خود را داشتند .همین حقیقت بود
که دست آنها را برای هر ساختارسازی اجتماعی دستوری بدون توجه به نتایج آن باز
گذاشت و سرنوشت نسلهای یک ملت را در خوشبینانهترین حالت قربانی مفروضات
غلطحاکمانخودتئوریسینپندارکرد.
ً
امروز بعد از  ۱۶۴سال از تأسیس وزارت علوم ،ساختار جامعه اساسا تغییر کرده و گام
برداشتن در مسیر تحصیالت ،نه تنها یک ارزش اساسی اجتماعی ،بلکه چهارچوبی
ثابت است که هر ایرانی حداقل  ۱۲سال از عمر گرانقدر را به اجبار در آن قرار میگیرد.
چهارچوبی که کودکان پرهیاهو را از سن۷سالگی ،نیمی از روز از این کالس به آن کالس
و از پای این درس به پای آن درس میکشاند .کودکانی که ارزش ذهن بایر و مشتاق به
کشف و شهودشان ،فارغ از تفاوت شخصیت ،عالقه ،استعداد و حتی شرایط محیطی،
همه و همه به کارت حافظه یا مخزن اطالعاتی تنزل مییابند که هر چند موقت ،مملو
است از هزاران فرمول و صفت و موصوف و آیه و حدیث.
کودکانی که غرولندکنان از ابتدای صبح گوششان به صدای زنگ آزادیست تا نیمه
دیگر روز را نیز به مرور آنچه مجبور به یادگیری شدند ،انجام تکلیف و آماده شدن برای
روز امتحانات بگذرانند .در این شرایط کودک خیلی زود میفهمد که هدف سیستم
ً
عریض و طویلی که تمام این ساعتها و سالها او را مجبور به آموختن خواهد کرد ،صرفا
عبور از جلسه امتحان است و بدین ترتیب تمام محتوای آموزشی و پرورشی ،در حد پاس
کردن امتحان و نه آموختن برای زندگی تقلیل شأن مییابند.
اما این تازه آغاز داستان است .ابعاد ماجرا چنان وسیع است که سیطرهی نظام
آموزشی برای همین هدف حقیر ،فضایی را ایجاد میکند که آمیزهای است از استرس،
اضطراب ،تحقیر و تولید حس ناتوانی در کودک؛ فضایی که نه تنها کودکان قربانی
بیچون و چرای آنند ،که خود معلمان نیز در این فضای پوسیده ،در رنج دائمیاند.
فضایی که با ایجاد ارزشهای کاذب در دانشآموزان و خانوادهها ،جامعهای به وسعت
حداقل دو نسل را درگیر رسیدن به استانداردهای پوشالی کرده و خسارتهای مادی و
معنویجبرانناپذیریبهآنهاواردمیکند.
و فاجعه آنجاست که در جامعهای که ارزشهای واقعی در تعلیم و تربیت نسلهای
گذشتهی آن نیز تنها تعریفی سطحی و کمعمق داشتند ،خانوادهها نه تنها مقاومتی در
مقابل این جریان ویرانگر نمیکنند ،بلکه خود دست کودکان معصوم را گرفته و بر این
موجمینشانند.خانوادههاییکهخودرشدیافتهدربسترسستجامعهایدرحالگذار
و پر از ارزشهای بیاساس و بادآورده بودند ،حاال به سادگی به رنگ تغییرات درآمده
و برای رساندن خود به سطح این استانداردهای واهی ،کودکان را پیش از موعد وارد
رقابتمیکنندودررقابتهاخردشانمیکنند.بههمینسادگیوبههمینبیرحمی!
این وسط بزرگترها ،بازی خودشان را میکنند ولی مهرههای این بازی را نسلی
قرار میدهند که قرار بود منجی فردای همهمان باشد .گویی آنها نه انسان بلکه
فیل و رخ و قلعهی شطرنج هستند .به همان سادگی که به مهرههای شطرنج ضربه
میزنیم ،فرزندانمان هم در این رقابت پوچ ضربه میخورند و اکثرشان محکوم به
شکست میشوند .از طرفی نظام آموزشی نیز در اینجا مانند هر نظام دیگری بر اساس
استانداردهای ایدئولوژیک خود بر انسانها برچسب برتری و بدتری میزند .هرساله،
تعداد پرشماری از کودکانی که در مقطع ابتدایی درس میخوانند ،تحت تأثیر همین
فضا برای تیزهوش خواندهشدن بر طبق استانداردهای این نظام یا به اجبار ،برای پر
کردن دهان خانوادههایشان در آزمونهای مدارس تیزهوشان شرکت میکنند.
حاال دیگر دغدغهی کودک و خانواده نه فقط رد شدن آبرومندانه از امتحانات هر ترم،
بلکه خوب درس خواندن و آماده شدن برای تیزهوش خطابشدن بعد از آن  ۶سال
است؛ و این آب گلآلود جهالت پر میشود از تور ماهیگیرانی که رزقشان عمر و روح
بچهها و گاه حتی تمام دوران پرنشاط دبستان و پیشدبستانی ،و طعمهشان نه تنها
سرنوشت آنان ،بلکه سرنوشت یک ملت است...
ً
نتیجه نیز کامال قابل پیشبینیست .از بین آن همه دانشآموزی که این سیستم،

جشن های دهه کرامت در  ۱۲۰نقطه کشور
برگزار می شود

ذهنشان را آکنده از آرزوی تیزهوشان کرده ،عدهی کمی بر طبق روشهای غربالگری
تکبعدی آن ،تیزهوش و توانمند تلقی میشوند و بقیه کندهوش و ناتوان! برای
بزرگترهایی که تحقیر و تنبیه از سوی والدین ،خاطرهی مشترک همهشان است ،شاید
مهم نباشد ولی برای کودکی که با هزاران امید و آرزو رؤیای بزرگ شدن دارد و در خیالش
خود را ابرقهرمان آینده تصور میکند ،تجربهی وحشتناکی رقم خورده است ،او پیش
خودش فروشکسته و چون از قبولی در تیزهوشان بازمانده ،اولین حسی که پیدا
میکند ،تردید به احساس متفاوت بودن خود است .اینجاست که اگر تحقیر از سمت
والدین و کمی ضعف روحی خود کودک همراه ماجرا شوند ،او رؤیاها را روی طاقچه
میگذارد و شعلهی شمعی پیش از به هیزم رسیدن برای همیشه خاموش میشود.
حال آنهایی که از این رقابت سربلند بیرون میآیند ،از چاله درآمده و گرفتار چاههای
عمیقتر میشوند .عدم درک درست و بیبهرگی تصمیمگیران رده باالی سیستم از
مفاهیمی مثل پرورش ،شکوفایی ،استعدادیابی و حتی خود هوش موجب میگردد
که حتی همین نوع از استعدادها هم که در اینگونه مدارس جمع شدهاند ،به هدر
روند و هدفگذاری صورتگرفته چیزی بیشتر از انباشت ذهن کودکان و نوجوانان با
محفوظاتحداکثریجهتموفقیتدرکنکورورودیدانشگاههانباشد.
وقتی به جای ایجاد بستری وسیعتر برای شکوفایی ذهنهای خالق ،روز به روز
بر چهارچوبهای ذهنی کودکان میافزاییم ،وقتی به جای دادن زمان بیشتر به
استعدادهای برتر برای طی کردن روند کشف و شناخت ،ساعات بیشتری آنها را در
کالسهای فوقبرنامه مینشانیم ،وقتی به جای تشویق به پرسشگری بیشتر ،به آنها
نمونه سؤال بیشتر میدهیم و وقتی به جای اندیشیدن به آنها اندیشه میآموزیم،
این میشود که اضطراب پوج همیشگی این دانشآموزان را حتی بیشتر از سایرین فرا
میگیرد و کیست که نداند یادگیری همراه با اضطراب ،حتی نعمت خدادادی هوش را
همزایلمیکندآنهمزمانیکهفردتنهارنجمسیررامتحملمیشودنهشیرینیمقصد
یا حتی انتخاب آن را!
کار به جایی میرسد که برای بسیاری از این دانشآموزان که پیش از ورود به این مدارس
به دلیل آمادگی ذهنی بیشتر ،شوق مطالعه و یادگیری بیشتر بود ،مفهوم مطالعه تنها
ً
در خواندن کتابهای درسی معنی مییابد و احتماال فرصت نمیکنند که هیچ کتاب
غیردرسی بخوانند .از الطاف سیستم به دانشآموزان خاص ،آزمونهای تستیست
که به طور مداوم به منظور آمادهسازی جهت کنکور دانشگاه ،در این مدارس برگزار
میشوند .لطفی که میشود نان و نوای مؤسسات گوناگون و سوهان روح دانشآموزان.
آزمونهایی که شاید مهمترین پیامی که در دل خود برای کودک دارند این است که
مسائل زندگی ،تنها یک راهحل دارند ،درست مانند سؤاالت چهارجوابی که تنها یک
ً
گزینه صحیح دارند و هر گزینه دیگری جز آن ،قطعا غلط است .کودک نمیآموزد که
ً
برای هر مسئله در زندگی ،معموال راههای متعددی وجود دارند و نباید بین افراط و تفریط
حیران بماند .نمیآموزد که گاهی حتی نمیتوان راهی یافت بلکه باید راهی ساخت .و
باز هم خانوادهها به پای مدارسی که زمان بیشتری از کودک را در مدرسه تلف کنند،
سهم بیشتری از ذهن کودک را برای جاسازی تعلیمات بیمصرفشان طلب کنند و بیش
از سایرین ذهن آزاد کودک را در چهارچوبهای تنگ خود محدود کنند ،پول بیشتری
میریزند!
ریشهی این نابخردی به این استدالل حقیر و واهی برمیگردد که میگوید بچه را به
مدرسه بفرست تا برای دانشگاه آماده شود! بنابراین تصور میکنند ،اگر ثابت شود که
ً
فالنمدرسهیخاص،دانشآموزانزیادیرابهدانشگاهفرستاده،آنمدرسهحتماموفق
بوده است .اگر ثابت شود خروجی مدارس نمونهدولتی مدالهای المپیادی بیشتری
ً
بوده ،حتما تأثیر مثبتتری روی دانشآموزان داشته است .اگر ثابت شود دانشآموزان
ً
مدارس تیزهوشان از آمادگی ذهنی بیشتری برخوردارند ،حتما ذهن کودکان را به روش
صحیح پرورش دادهاند! حال آنکه این حکایت هم مثل حکایت همان شیخیست که
سیل آمد و گفت مفتخریم که دریاچه را ما احیا کردیم!
حال اگر بر فرض بپذیریم هر آنچه در مدارس به کودکان میآموزیم ،آموختنی است
و گریزناپذیر ،پیشپاافتادهترین پرسش اینجاست که چرا هزاران میلیارد تومان پول و
ً
هزاران مثال تکنیک و ترفند آموزشی صرف تعلیمات دینی و پرورشی به دانشآموزان
میشود اما خروجی آن جامعهای هر روز بیدینتر و بیاخالقتر است!؟ چرا نتیجهی
 ۱۲سال آموزش زبان و ادبیات فارسی ،فارغالتحصیالنی است که اکثرشان از نوشتن
یک نامهی عادی اداری عاجزند!؟ چطور افرادی که در این سیستم  ۷سال آموزش زبان
خارجی دیدهاند ،به صرف این آموزش قادر به خواندن یک روزنامهی ساده نیستند!؟
چگونه است که سالها آموزش ریاضی و فیزیک به ضمیمهی صدها کتاب
کمکدرسی و… جامعه دانشجویانی را منجر شده که بیسوادیشان سوژهی تفریح
مهندسین نسل گذشته است!؟ و صدها آموزش دیگر که داده میشود و ثمری ندارد.
بماند آنچه که یاد داده نمیشود و حتی یادگیری آن تشویق هم نمیشود ،مهارتهای
زندگی،صبر،مسئولیتپذیری،تعامالتاجتماعی،مدارا،امید،خالقیت،فنمذاکره،
قدرت حل مسئله ،جرئت و جسارت است؛ بماند که در یک نظام آموزشی سالم ،کودک
باید به اقتضای سنش کودکی کند ،سعی و خطا کند ،کشف کند ،شکوفا شود ،از
آزمودن راههای تازه نهراسد و آموختن را در زندگی یاد بگیرد .باید بدانیم و بداند که عمر
و طراوت و استعداد او ارزشمندترین سرمایه است در درجهی اول برای خود ،و سپس
برای جامعه .بدانیم که ذهن بدیع او ،در حصار تنگ جادههای از پیش طیشدهی ما،
برای تعالی بشر مسیر و مقصد جدیدی نخواهد یافت .بدانیم آنچه که به عنوان روش
تعلیم و تربیت به ارث بردهایم ،شاید نه نعمتی از سوی نسل گذشته ،بلکه عذابی برای
آیندهباشد!

مسئوالن استان قم دغدغه حفاظت ازدریاچه نمک دارند

تالش برای جلوگیری از شکستن آیینه طبیعت در قم

بخش قابل توجهی از وسعت دریاچه نمک که از آن
به عنوان آیینه طبیعت یاد می شود ،در محدوده قم قرار
گرفته است و به همین خاطر یکی از دغدغه های مسئوالن
استان حفاظت از این پدیده شگفت انگیز در قلب ایران
است .بستر دریاچه نمک طی سالهای گذشته به دلیل
کاهش شدید ورودی آب و همچنین گرمای زیاد با خطر
خشک شدن مواجه شده است و این تهدید در مناطق
حاشیهای دریاچه به طور جدی تر مشاهده میشود،
هرچند بارشهای فراوان بهار سال جاری تا حدی این
خطر را به تعویق انداخت اما مشکل همچنان باقیست و
خشک شدن بستر دریاچه نمک خطرهای بسیاری برای
محیط زیست و سالمت انسانها در پی دارد .دریاچه نمک
در ناحیه شرقی قم و درحد فاصل سه استان قم ،سمنان
و اصفهان قرار گرفته و بزرگترین دریاچه فصلی و فراشور
کشور است که حدود  ۲۰۰هزار هکتار وسعت داشته و
یک سوم آن در محدوده جغرافیایی قم قرار گرفته است.
این دریاچه دارای ساختار زمین شناختی کم نظیر شامل
پوسته نمکی و حاشیه باتالقی است که در سالهای اخیر
به دلیل خشکسالی و تخصیص نیافتن حقابه آن به یکی از
کانونهای فعال ریزگردها در منطقه تبدیل شده است.در
همین رابطه خبرنگار ایرنا نظر شماری از مسئوالن استان
را پیرامون آخرین راهبردهای مورد نظر برای نجات دریاچه
نمک جویا شد.
*پیگیرحقابهبرایدریاچهنمکقمهستیم
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در این
خصوص گفت :پیگیر حقابه زیست محیطی برای دریاچه
نمک این استان هستیم تا شاهد بحران مربوط به این
دریاچه درآینده نباشیم .احمد امیرآبادی فراهانی اظهار
داشت :دریاچه نمک با استفاده از پساب فاضالب قم احیا
نمیشود از این رو نیازمند تخصیص حقابه قم در سطح
ملی از سد کرج و ساوه میباشیم .وی افزود :دستگاههای
مربوطه از جمله شرکت آب و منطقهای قم نیز باید
پیگیریهای الزم را در این زمینه انجام دهند .وی با بیان
اینکه اگر حقابه زیست محیطی قم تأمین نشود تا  ۱۵سال
آینده کسی نمیتواند در قم زندگی کند گفت :این دریاچه
کانون گرد و غبار و بحران زاست و در آینده مشکالتی را
برای این استان به همراه خواهد داشت .امیرآبادی گفت:

وضعیت دریاچه نمک قم باید مدیریت شود تا در آینده نه
چندان دور دچار مشکل نشویم.
*شورایهماهنگیحوضهآبریزدریاچهنمکهرچه
سریعترتشکیلشود
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم نیز گفت:
امیدواریم هرچه سریعتر شورای هماهنگی حوضه آبریز
دریاچهنمکباحضوراستانداراناستانهایذیربطتشکیل
شود .سید رضا موسوی مشکینی با اشاره به تغییرات سطح
آب دریاچه نمک طی  ۴۰سال گذشته و حرکت آب شور
به سمت سفرههای منطقه ،خاطرنشان کرد :استان قم
به لحاظ سهم ناحیههای مستعد تولید گرد و غبار نسبت
به مساحت کل استان ،در رتبه اول قرار داشته و در حال
حاضر بحرانیترین حوزه آبخیز و دشت ممنوعه کشور
بشمار میرود .موسوی گفت :هر گونه برنامه ریزی برای
بهرهبرداریازدریاچهنمکبایدبامطالعاتزیستمحیطی
دقیقباشدتاشرایطشکنندهدریاچهوخیمترنشود.
*فعالیتهایعمرانیدراطرافدریاچهنمککنترلشود
مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانقمنیزبیانکرد:
در برابر کاهش آب ورودی به دریاچه نمک ،فعالیتهای
سنگین عمرانی همچون احداث آزادراه ،خطوط انتقال
انرژی و راه آهن در بستر دشت مسیله که روان آبهای آن به
دریاچه نمک وارد میشود ،شرایط حفظ حیات این دریاچه
را سختتر کرد.سید محمدتقی سجادی ادامه داد :برای
اجرای طرحهای توسعهای باید شرایط زیست محیطی را
درنظر گرفت ،در غیر این صورت باید منتظر واکنش سخت
طبیعتبود؛درنتیجهبرخیفعالیتهایانسانیدرحوضه
آبریز دریاچه نمک ،هم اکنون منطقهای که روزگاری دارای
پوشش گیاهی بود در حال تبدیل شدن به بیابانهای
خشک و کانونهای تولید گرد و غبار است .سجادی گفت:
مساله دیگری که در اثر خشک شدن روان آبهای بستر
دریاچه نمک به وجود آمده است ،بازگشت شورآبه ها از
بستر دریاچه به سطح دشتهای اطراف است .وی افزود:
این اتفاق باعث میشود دشتها و زمینهای کشاورزی
اطراف دریاچه به دلیل شور شدن منابع آبی و سطح زمین،
دیگر قابلیت کشت گیاه را نداشته باشد و به تدریج تبدیل به
بیابان و کانون گرد و غبار شود .وی ادامه داد :بعد از خشک
شدن تدریجی روان آبهای دریاچه نمک ،بلورهای نمک

معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) :

که در سطح زمین قرار گرفته در اثر سرما و گرما به تدریج
شکسته و خرد میشود و با یک وزش باد به حرکت درمی
آید و میتواند طوفانهای نمکی که برای سالمت انسانها
بسیار مخرب است را ایجاد کند.
*حقابه دریاچه نمک از خشکی آن جلوگیری میکند
مدیرکل مدیریت بحران استان قم نیز در گفت وگو
با خبرنگار ایرنا بیان داشت :کاهش بارندگی در اثر
خشکسالیهای پی درپی ،حفر چاههای عمیق برای بهره
برداران از منابع زیر زمینی و برداشت بی رویه از منابع آبی
از جمله مهمترین عواملی است که خطر خشک شدن
دریاچه نمک را تشدید میکند .محسن اوروجی بیان کرد:
مطالعات و پایش وضعیت دریاچه نمک و دشتهای اطراف
آن به طور مستمر انجام میشود تا با راهکاری عملی از
وقوع بحران زیست محیطی در استان قم و مناطق مرکزی
ایران ،جلوگیری شود .وی ادامه داد :پایین رفتن سطح
منابع آبی دریاچه نمک موجب پیشروی آبهای شور شده
است که این پدیده نیز آسیبهای فراوانی به محیط زیست
وارد میکند .اوروجی گفت :حوضه آبخیز ایران مرکزی که
استان قم نیز در آن واقع شده است با کمبود جدی منابع
آبی مواجه است ،برای حل این مشکل باید حقابه های
اختصاص یافته به این منطقه تأمین و وارد این حوضه آبخیز
شود؛ در همین رابطه وزارت نیرو حقابه مناسبی به حوضه
آبخیز رودخانه قمرود اختصاص داده است که با ورود این
حجم از آب به منطقه بسیاری از مشکالت زیست محیطی
برطرف و تا حدی از روند خشک شدن دریاچه نمک
جلوگیری میشود .وی افزود :اگر منابع آبی و سفرههای
زیرزمینی حوضه دریاچه نمک خشک شود ،گرد و خاک
ناشی از آن ،تمام استانهای مرکزی ایران همچون قم،
تهران ،اصفهان و مرکزی را درگیر مشکلهای زیست
محیطیمیکند.

معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) گفت :جشنهای دهه کرامت
امسال در  ۱۲۰نقطه کشور برگزار میشود ،همچنین جشن دختران آفتاب نیز در سطح
تماماستانهاترتیبخواهدیافت.
حجتاالسالموالمسلمین مهدی احمدی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود :ویژه
برنامه  ۱۰روز  ۱۰روایت در یکی از صحنهای اصلی حرم مطهر ویژه دختران نوجوان
همزمان با ایام دهه کرامت برگزار خواهد شد ،در این برنامه  ۱۰روایت به نوجوان تبیین
میشود .وی اضافه کرد :همچنین پیشبینی پخش بیش از  ۲هزار و  ۶۰۰دقیقه برنامه
نیز از طریق رسانه ملی در نظر گرفته شده است .احمدی ادامه داد :در این ایام  ۱۰جشن
با عنوان جشنهای کرامت در  ۱۰مسجد و  ۱۰بوستان شاخص شهر قم با همکاری
شهرداری و کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان برگزار خواهد شد .وی تصریح کرد:
هدف آستان مقدس حضرت معصومه (س) بر مردمیتر کردن جشنهای دهه کرامت
است ،این اقدام در پیشبرد اهداف تعریفشده نقش مهمتری دارد .احمدی در ادامه
گفت :چهارمین اجالسیه عتاب مقدس نیز همزمان با دهه کرامت برگزار میشود .مسابقه
کتابخوانی در رابطه باشخصیت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) نیز مانند سالهای
گذشته ترتیب خواهد یافت .وی در ادامه تاکید کرد :طرح حافظان که برای مقابله با
ً
مشکالت فرهنگی در اطراف حرم مطهر در حال اجراست صرفا بر محورهای فرهنگی
متکی بوده و هیچگونه برخوردهای قهری در آن صورت نمیگیرد.
اولین کنگره ملی شعر فاطمی در قم برگزار میشود.
بازسازی ۳۰واحد مسکونی در مناطق سیلزده
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیل ابتدای سالجاری در مناطق
مختلف کشور بویژه لرستان اظهار کرد :در راستای حمایت از محرومان کلنگ احیا و
بازسازی یکی از روستاهای لرستان همزمان با دهه کرامت به زمین زدهشده و  ۳۰واحد
مسکونی ویژه سیلزدگان ساخته میشود .معاون اجرایی حرم مطهر حضرت فاطمه
معصومه (س) نیز دراین مصاحبه گفت::همزمان با دهه کرامت طرح توسعهای پرورش
ماهیان خاویار و فاز توسعهای ۵هکتار گلخانه نیز اجرایی خواهد شد.
برگزاری جشن کرامت در ۲۰مرکز بین المللی
هادی محمود نژاد درادامه گفت :تعویض پرچم حرم مطهر روز  ۱۲تیرماه در صحن
اتابکی انجام میشود ،در بیش از  ۲۰مرکز بینالمللی در سطح کشورهای مختلف دنیا
جشنهای دهه کرامت برگزار میشود .وی تاکید کرد :همزمان با دهه کرامت نخستین
کنگره ملی شعر فاطمی پیرامون شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) ترتیب یافت ،در
پایان این کنگره از شاعران برگزیده تجلیل به عمل خواهد آمد .وی گفت :اعزام سفیران
کریمه به بیش از  ۱۲۰نقطه کشور نیز در این ایام انجام میشود ،همچنین سفیران کریمه
در  ۲۰مرکز بینالمللی نیز فعالیت خواهند پرداخت .معاون اجرایی حرم مطهر حضرت
فاطمه معصومه (س) خاطرنشان کرد :اجتماع بزرگ بانوان فاطمی نیز همزمان با دهه
کرامتبرگزارمیشود
 ۲هزار برنامه مردمی همزمان با دهه کرامت برگزار میشود
مدیر روابط عمومی آستان مقدس حضرت معصومه (س) نیز در این مصاحبه بیان
کرد :اتفاق ارزشمندی که امسال در تمام کشور رقم میخورد پویش مردمی سهم
من از بهشت است که برای ساخت شبستان بزرگ امام علی (ع) هزینه خواهد شد.
حجتاالسالموالمسلمین جواد بهشتی پور اضافه کرد :این پویش با همکاری کانونهای
فرهنگی هنری مساجد در سطح مساجد کشور بهصورت جدی دنبال میشود .وی با
اشاره به اهمیت حمایت از تشکلهای مردمی نیز عنوان کرد :بیش از ۲هزار برنامه مردمی
با همکاری تشکلهای مردمی همزمان با دهه کرامت برگزار خواهد شد .روزهای یکم تا
یازدهم ذی القعده که بین سالروز والدت حضرت معصومه (س) تا سالروز والدت امام رضا
(ع) قرار دارد به نام دهه کرامت نامگذاری شده است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم:

راهبرد قم جذب صنایع پیشرفته است
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :راهبرد اصلی استان برای توسعه
هرچهبیشتراقتصادی،جذبصنایعپیشرفتهوباتکنولوژیباالست.
محمود سیجانی بیان کرد :شهرک های صنعتی مستقر در قم از امکانات مطلوبی برای
استقرار صنایع پیشرفته برخوردار است و سرمایه گذاران عالقه مند به فعالیت در این زمینه
می توانند با برخورداری از تسهیالت درنظر گرفته شده از جمله معافیت های مالیاتی و
بستههایحمایتمالیدربخشهایموردنظرخودمشغولبهکاروتولیدمحصولشوند.
وی افزود :هم اکنون نیز واحدهای صنعتی دانش بنیان در بخش های مختلف صنعتی
استان فعال و مشغول تولید محصوالت با فناوری باال هستند و ما آمادگی داریم این حوزه
را بیش از پیش گسترش دهیم .وی ادامه داد :همچنین وجود دانشگاه های صنعتی
مطرح و نیروی انسانی متخصص و ماهر از دیگر امتیازات قم برای تبدیل شدن به قطب
صنایع پیشرفته کشور است و می تواند بسترهای الزم برای خودکفایی در تولید محصوالت
با تکنولوژی باال و تقویت اقتصاد ملی را فراهم کند .سیجانی با اشاره به موقعیت ویژه قم
در نزدیکی به پایتخت و همچنین برخورداری از راه های ارتباطی مناسب ،گفت :سرمایه
گذاران عالقه مند به فعالیت در این بخش می توانند با حضور در شهرک های صنعتی قم،
محصوالت تولیدی خود را در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه به مهمترین بازارهای
مصرف داخلی و بین المللی ارسال کنند .وی بیان کرد :در همین رابطه انجمن تحقیق و
توسعه صنعتی در استان توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت راه اندازی شده است تا
راهکارهای استقرار هر چه بیشتر صنایع پیشرفته در قم با توجه به شرایط موجود ،تدوین
شود .وی افزود :به دنبال توسعه صنعتی قم از طریق فعال سازی اقتصاد دانش بنیان
هستیم و در این زمینه پژوهش های گسترده ای توسط کارشناسان برجسته حوزه صنعت
درحال انجام است۲ .هزار و  ۳۰۰واحد صنعتی کوچک ،متوسط و بزرگ در قم وجود دارد
که از این تعداد حدود ۹۰درصد مربوط به صنایع کوچک و متوسط است؛ همچنین حدود
 ۵۴هزار تن در واحدهای صنعتی استان فعالیت می کنند .قم دارای هفت شهرک صنعتی
شکوهیه ،الغدیر ،چاپ و نشر ،سلفچگان ،محمود آباد ،ثامن االئمه (ع)  -قنوات  -و فناوری
اطالعات و ارتباطات ( )I.C.Tو چهار ناحیه صنعتی خورآباد ،دستجرد ،سیرو و طغرود
است .وجود  ۴۰هزار واحد صنفی تولیدی و توزیعی و همچنین  ۲درصد ذخایر معدنی
کشور در قم از دیگر ظرفیتهای مهم اقتصادی قم در بخش صنعت ،معدن و تجارت است.
دهم تیرماه به نام روز صنعت و معدن در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده است.
معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم :

ارتقای سطح مهارتی و حرفه ای خبرنگاران قم
پیگیری می شود
معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با اشاره
به تالش برای ارتقای سطح مهارتی
خبرنگاران قم گفت :دوره ها آموزش
خبرنگاری در سطوح مبتدی و پیشرفته
با حضور اساتید مطرح علوم ارتباطات
کشور شهریورماه امسال در قم برگزار
می شود.
محمدجواد با اشاره به همکاری
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم و
مرکز مطالعات توسعه رسانههای وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای برگزاری
دورههای آموزش خبرنگاری در این
استان افزود :این برنامه آموزشی شهریور
ماه امسال به مدت پنج هفته در دو روز پنجشنبه و جمعه و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به
صورت فشرده ترتیب خواهد یافت.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای مهارتهای حرفهای خبرنگاران استان ادامه داد :این دوره
با حضور بهترین اساتید حوزه ارتباطات کشور و فعاالن باسابقه روزنامه نگاری برنامه ریزی
شده است .معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم ،هدف از این
دورههای آموزشی را ارتقای سطح کیفی خبرنگاری در استان دانست و ادامه داد :یکی از
مهمترین وظایف مرکز مطالعات توسعه رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش
خبرنگاری است که در این زمینه همکاری خوبی میان این مرکز و اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی قم طی سالهای اخیر شکل گرفته است.
محرابی ادامه داد :برگزاری دورههای آموزشی در راستای ارتقای دانش علمی روزنامه
نگاران و خبرنگاران فعال رسانههای استان یکی از برنامههای جدی ،اداره کل فرهنگ
وراشاد اسالمی قم است که میتوان از این دوره آموزشی به عنوان عالیترین دوره آموزش
روزنامه نگاری غیردانشگاهی از آن یاد کرد .وی ادامه داد :پس از دوره آموزشی مبتدی،
کسانی که موفق به سپری کردن این دوره باشند ،در دوره تکمیلی شرکت کرده و در نهایت
به این افراد مدرک معتبر از وزرات ارشاد داده میشود که این مدرک جزو معتبرترین مدارک
آموزش روزنامه نگاری است.
معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم ،افزود :اولویت
شرکت در این دورههای آموزشی با خبرنگاران رسانههای استان است و در صورت وجود
ظرفیت خالی ،از روابط عمومی دستگاههای مختلف استان به صورت محدود نیز در این
دروه دعوت میشود .محرابی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری بهتر دومین جشنواره
مطبوعات و خبرگزاریهای استان به مناسبت روز خبرنگار گفت :جزئیات این جشنواره به
زودی در نشسست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم تشریح میشود.
 ۳درصد رسانههای دارای مجوز کشور متعلق به استان قم است .از ۴۲خبرگزاری کشور،
بیش از ۱۵خبرگزاری در قم دارای نمایندگی است ،ضمن اینکه از ۱۷۲روزنامه دارای مجوز
برای توزیع سراسری ،حدود ۱۰روزنامه سراسری در قم دارای دفتر نمایندگی میباشد.

اقتصادی 5

 شماره 4833ت و دوم 
سهشنبه -یازدهم تیر ماه  -1398سال بیس 

رئیسمجلسشورایاسالمی:

اصالحات در ساختار اقتصادی کشور ضروری است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :ایجاد اصالحات در
ساختار اقتصادی کشور ضروری است که البته یک مقدار
پیچیدگی دارد اما به هرحال پیگیریهای الزم برای اصالحات در
بخشاقتصادیانجاممیشود.
علیالریجانیروزدوشنبهدرآئینگرامیداشتروزملیصنعتو
معدن اظهار داشت :دشمنان میخواستند شرایط داخلی کشور
را بهم بزنند ،بی ثباتی در ارز وجود داشت؛ برای حل این مسائل و
عبور از چالشها ساعتها بحث و بررسی شد ،با فکر و تدبیر کار
کردیم و امروز وضعیت ارز نابسمانی گذشته را ندارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :تالشهای خوبی در حوزه
بانک مرکزی شده است ،اوضاع به این شکل نبود و شرایط نیز
ابتدا به ساکن و یک مرتبه تغییر نکرد؛ فکر و تدبیر و تصمیم گیری
ها باعث بهبود شرایط شده است.
وی تصریح کرد :بانک مرکزی با کمک کمیسیون اقتصادی
و مرکز پژوهش های مجلس برنامه تدوین کرد که پس از بحث و
تصویب در شورای هماهنگی سران قوا تصمیم گیری کردیم و
اکنونی به نتیجه های خوبی هم رسیدیم.
الریجانی افزود :مسائل اصالح ساختاری در کشور مقداری
پیچیدگی دارد ،در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه گزارشی
از اصالح ساختار بودجه تهیه کرده که در دستور کار شورای
هماهنگی سران قوا قرار که در مجلس هم مطرح خواهد شد.
*برای صیانت از تولید نیاز به تدبیر است نه قانون
الریجانی گفت :ما برای صیانت از تولید و زنده نگه داشتن
ظرفیت تولید کشور در شرایط فعلی ،احتیاج داریم که ساز و
کارهای متناسب برای تولید در نظر بگیریم که خیلی از آنها هم
قانوننیستبلکهتدبیراست.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :به عنوان مثال ،در اخذ
مالیات بر ارزش افزوده ،به چه دلیل پرونده  ۱۰سال گذشته را
بررسی میکنید؟ آیا هم اکنون وقت این کارها است؟ میتوان
همه این پروندهها را نگه داشت چرا که این آزار به بخش تولید
است.
الریجانی اظهار داشت :من شنیدم که آقای «جهانگیری» هم
بخشنامه کرده است که فقط پروندههای یک سال گذشته بررسی
شود .پس چرا این کار را انجام میشود؟ باید قبول کنیم که اگر
تولید ،محور توسعه بوده و پیشران توسعه کشور نیز صنعت کشور
است ،بنابر این همه بخشها بایستی به کمک آن بیایند.
وی ادامه داد :ممکن است در پاسخ صحبتهای من بگویید

که وقتی شما مشکل ارز دارید و نفت کشور این تلون پیدا کرده
است،پسبایداقتصادمانمتکیبهمالیاتشود،بنابراینچارهای
نداریم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :اینکه می گویم همه
باید پشتیبان این پیشران توسعه کشور یعنی صنعت باشند به این
معنی است که به هر چقدر که وزیر صنعت به دنبال این موضوع
است ،وزیر اقتصاد و بانک مرکزی هم باید این موضوع را دنبال
کنند چرا که این پیشران اقتصاد کشور است.
الریجانی بیان کرد :باید همه این موارد را در یک ظرف ببینیم،
مالیات بگیریم اما به اندازه وسع آنها مالیات گرفته شود .اینکه می
گویم برای امروز باید شرایط خاص در نظر گرفته شود به این دلیل
است .زیرا که این موضوع به قانون نیاز ندارد بلکه تدبیر نیاز است
و امروز ما باید تدبیر کنیم.وی عنوان کرد :همین مساله در مورد
بحثتأمیناجتماعینیزاست.
*همهبایدپشتیبانصنعتگرانباشند
وی با اشاره به وجود شرایط سخت در بخش تولید کشور و با

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

تاکید بر اینکه همه باید پشتیبان صنعتگران باشند ،افزود :پیش
از این نیز ایرانیان بارها شرایط سخت و حتی وحشیانه را سپری
کردهاند ،اما همواره همبستگی خود را حفظ کردهاند.
وی با اشاره به تعجب یکی از سران کشورهای متخاصم ایران از
حفظ همبستگی ملی ایرانیان تحت فشارهای شدید اقتصادی
و سیاسی گفت :بلوچ ،ترکمن ،کرد و سایر قومیتها همه با هم
هستند که نشان دهنده تمدن ایران و ریشه دار بودن این تمدن
است .ایرانیها سختیهای زیاد کشیدهاند اما غیرت ایرانی خود
را حفظ کردهاند.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اهمیت رونق تولید
ملی گفت :امروز شرایط کشور سخت است ،اما ما باید همبسته
بوده و با هم باشیم ،باید بر روی فکر صحیح مقاومت ایستادگی
کنیم و امروز رونق تولید ملی مهمترین جلوه این مقاومت است.
الریجانی با اشاره به لزوم کنار گذاشتن اختالفها در داخل
ً
کشور گفت :بعضا دیده میشود برخی رسانهها موارد جزئی را
مطرح کرده و مشاجرات بال وجه را بزرگ میکنند که این نشان

دهنده نفهمی است .همانگونه که رهبری فرمودهاند باید مسائل
اصلی را چسبید و فرعیات را کنار گذاشت .وجود اختالف نظرها
طبیعی است ،اما امروز روزی نیست که مسائل فرعی را بزرگ
کنیم.
*نظاممالیاتیبایدتغییرکند
وی بیان کرد :اصالح ساختار اقتصادی ابعاد مختلفی دارد که
به بانک ها ،صندوق های بازنشستگی مختلف و نظام یارانه ای در
کشور شامل می شود و بخشی هم به نظام مالیاتی کشور مربوط
است.رئیس مجلس با اشاره به برخی از اشکاالتی که در نظام
مالیاتی کشور وجود دارد ،افزود :در بخش های تولید و یا بخش
هایی مانند کارکنان دانشگاه یا آموزش و پرورش و یا ادارات دولتی
که حقوق ثابت دریافت می کنند و یا کارگران و تولیدکنندگان،
مالیات خیلی روشن گرفته می شود ،اما آنهایی که در بخش های
ملکیکارمیکنندویاآنهاییکهزدوبندهایتجاریدارند،مالیات
بحق گرفته نمی شوند.الریجانی بیان کرد :سوق دادن مالیات به
سمت تولید ،این حوزه را با مشکل مواجه کردده است .باید این
نظاممالیاتیبایدتغییرکند؛البتهپیشنهاداتیهمارائهشدهاست
که این تغییر در اصالح ساختار اقتصادی کشور یک امر ضروری
است ،اما پیچیدگی دارد و باید پی گیری شود.رئیس مجلس
گفت :یکی از مسائلی که مخل تولید است و مالحظه کردید چه
شتاب هایی داشت و یک انفجاری در تورم کشور ایجاد شد االن
وضع خوبی نداریم.
*وزارت صمت برای تولید «ضوابط خاص در شرایط خاص»
در نظر بگیرد
وی با اشاره به برخی از مسائل و مشکالت که در حوزه تولید
و صنعت وجود دارد گفت :به وزیر صنعت ،معدن وتجارت (رضا
رحمانی) توصیه می کنم که متناسب با شرایط امروز یک ضوابط و
مقررات و خاص برای تولید در نظر بگیرد
ویگفت:منمخالفنوشتناستراتژیصنعتینیستمدرکشور
از این اسناد زیاد نوشته شده است که برای شرایط عادی خوب
است ،از اینکه دورنمای روشن و درستی از آینده داشته باشیم
استقبال می کنیم و اگر اتاق بازرگانی این اسناد را تدوین کند
آن را پی گیری هم می کنیم .الریجانی بیان کرد :صنعت و تولید
کشور در حال حاضر با مسائل روزمره شدیدتری مواجه است که
باید بجای وقت گذاشتن روی برنامه های بلندت مدت بر مبنای
شرایطاقتصادامروزراهکارهاییتدوینومسائلفوریترصنعتو
تولید کشور را حل کنیم.

جزئیات طرح پیشنهادی وام رهن و اجاره مسکن

نهضت ساخت داخل به تنهایی صنعت کشور را به رونق می رساند

اقساط و سود وام کمتر از نرخ اجاره بها

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :چنانچه پارسال سرآمد برنامههای وزارت صنعت حفظ تولید بود ،اما امسال عالوه بر آن ،نهضت
ساخت داخل راه اندازی شده که می تواند صنعت کشور را به رونق برساند« .رضا رحمانی» امروز دوشنبه در آیین گرامیداشت دهم
تیرماه ،روز ملی صنعت و معدن در محل سالن اجالس سران کشورهای اسالمی با تقدیر از حضور پررنگ و اعضای هیات دولت در این
مراسم ،آن را حامل پیام اعالم حمایت از بخش صنعت و معدن برشمرد .وی بیان داشت :پارسال در همین ایام ،در ماههای نخست
تهاجم اقتصادی دشمنان و تحریم ها را شاهد بودیم ،اما این جنگ اقتصادی را از ابتدا جدی گرفتیم و باور کردیم و متناسب با آن حرکت
انجام شد .رحمانی با اشاره به عملکرد جهادی صنعتگران در  ۲۰سال گذشته ،اظهار داشت :امروز در حالی به تولید ادامه می دهیم
که صنعت کشور در پیشانی تحریم ها قرار گرفته ،نقل و انتقاالت بین المللی ما مشکل داشته و کشتیرانی ایران تحریم شده است .وزیر
صنعت ،معدن و تجارت اضافه کرد :دشمنان در حالی سخت ترین تحریم ها را علیه کشورمان به اجرا گذاشتند که فکر میکردند تولید
از کار افتاده و زمین خواهد خورد ،اما با همت صنعتگران و با وجود همه مشکالت امروز تولید پابرجاست .وی گفت :بانک جهانی رشد
منفی ۶درصدی برای بخش صنعت کشورمان را در سال گذشته پیش بینی کرده بود ،اما امروز با قدرت اعالم میکنیم که صنعتگران ما
راهکارها را یافته اند یا ایجاد کردند و بر این اساس امروز سرپا هستیم و به تولید ادامه میدهیم .این مقام مسئول تأکید کرد :طی جلسات
متعددی که با بخش های مختلف فوالد ،پتروشیمی ،قطعه سازی ،خودرو سازی ،ریلی و غیره داشتهایم بر توسعه داخلیسازی تاکید
شده و وزارت دفاع در این راه به همکاری با بخش صنعت پرداخته و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکتهای
دانش بنیان و وزارت علوم به دانشگاه ها دستور همکاری با بخش صنعت را صادر کرده است .به گفته رحمانی ،وزارت صنعت برای
تکمیل راهبرد توسعه صنعتی کشور آمادگی دارد و این مهم را به بخش خصوصی به عنوان رزمندگان امروز جبهه جنگ اقتصادی
تفویض میکند .وی تاکید کرد :هدف اصلی امروز ،دستیابی به رونق تولید و ممانعت از تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران و صنعتگران
است .رحمانی گفت :برای توسعه صنایع ریلی و کشتیسازی نیازمند تامین مالی هستیم و اکنون با قدرت اعالم میکنیم که برای
 ۱۰سال آینده ،چنانچه با  ۱۰۰درصد ظرفیت خود در صنایع ریلی و کشتیسازی کار شود ،تقاضا همچنان وجود خواهد داشت ،اما
نیازمند تأمین مالی است .وی ابراز امیدواری کرد :شیوه ای برای جمع آوری نقدینگیهای سرگردان در دست مردم تعریف شده و این
نقدینگی ها به پای تولید آورده شود .به گفته این مقام مسئول ،باید مشکالت را از پیش پای فعاالن اقتصادی برداشت و در تخصیص
منابع محدود کشور بهینه عمل کرد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان کرد :امروز در حوزه صادرات به ویژه به ۱۵کشور همسایه و
همچنین برای مدیریت بازار برنامه داریم ،عالوه بر آن در موضوع مبارزه با رانت و فساد هیچ مالحظه ای نداریم .به گفته وی ،امروز تامین
مواد اولیه پتروشیمی ها بهتر شده ،سامانه جامع انبارها راه اندازی و بیش از ۵۰۰هزار انبار در آن ثبت شده و سامانهای نظیر سامانه افق
راه اندازی شده که تا مرحله صدور فاکتور کاالها را به صورت الکترونیکی انجام خواهد داد .وی در پایان با اشاره به راه اندازی نهضت
فعال سازی معادن ،افزود :اکنون و با وجود همه تحریم ها و فشارها ،بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان پروژه معدنی آماده افتتاح داریم.

معاون وزیر اقتصاد گفت :وام به حساب موجر واریز
میشود و مستاجر هزینه سود وام را پرداخت میکند که
قطعا کمتر از هزینه اجاره خواهد بود
محمد دهقان دهنوی در خصوص پیشنهاد وزارت امور
اقتصادی و دارایی مبنی بر تأسیس صندوق رهن و اجاره
برای کمک به مستأجران افزود :راهاندازی این صندوق
یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است و قرار
نیست به صورت الیحه تنظیم شود.
معاوناقتصادیوزیراموراقتصادیوداراییاضافهکرد:
در حال حاضر که قیمتهای مسکن و هزینههای اجاره
افزایش یافته و به تبع آن شرایط برای مستاجرین سخت شده است ،تأسیس صندوق رهن و اجاره میتواند تسهیلکننده امور
باشد.
ً
وی ادامه داد :البته باید تاکید کنم که این موضوع صرفا در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک راه حل قطعی باشد و از
فردای تأسیس صندوق همه صاحب خانه شوند .دهقاندهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره ،گفت :هدف این
است کسانی که توانمندی الزم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به
این وام سود تعلق میگیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل میشود ،ولی محاسبات نشان میدهد که این هزینه سود کمتر از
هزینه اجارهای است که افراد پرداخت میکنند .وی افزود :در واقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک و نیم میلیون تومان اجاره
بدهد ،یک میلیون تومان سود میدهد و میتواند تا حدودی در هزینههای خود صرفهجویی کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :پیش بینی شده است که برای کنترل ریسکهای بانک ،وام در اختیار
موجر قرار گیرد .دهقاندهنوی در مورد بانک عامل هم توضیح داد :با توجه به اینکه بحث مسکن است از این رو اولویت با بانک
مسکن خواهد بود .وی در رابطه با اینکه راهاندازی این صندوق راههای زیادی برای رانت ایجاد میکند و احتمال سوءاستفاده از
کد رهگیری معامالت وجود دارد ،تصریح کرد :باید سازوکاری درنظر بگیریم که احتمال سوءاستفاده را کاهش دهد .اینکه بگوییم
صد در صد میتوان جلوی سوءاستفاده را گرفت درست نیست ،اما میتوان کارهایی کرد که سوءاستفادهها کاهش یابد .دهقان
دهنوی ادامه داد :به عنوان مثال میتوان این وام را به کسانی داد که سال دوم قراردادشان است .وی ارائه توضیحات بیشتر در
مورد سازوکار صندوق رهن و اجاره را به نهایی شدن این پیشنهاد در دولت موکول کرد.
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حق الوکاله وکیل و مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک که وکیل خواهان با حضور در این مرجع اظهار داشتند به موجب کپی مصدق دو فقره
چک تقدیمی به شماره 9367/048642مورخ 1394/ 09/28به مبلغ 100/ 000/000ریال عهده بانک اقتصاد نوین شعبه مدرس
مشهد کد 1804و چک به شماره1513/ 877006/28مورخ 1394/ 09/10به مبلغ 100/ 000/000ریال عهده بانک ملت شعبه
مرکزی مشهد کد 49049موکل اینجانب مبلغ 200/ 000/000ریال از خواندگان به نحو تضامنی طلبکار می باشد و ظهرنویسی توسط
خوانده ردیف دوم از بابت انتقال چک به دارنده آقای میرفاضل بهلولی می باشد که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر
رسید از تادیه و پرداخت آن خودداری می نمایند فلذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته مورد استدعاست  .با توجه به مجهول
المکان بودن خواندگان و حسب درخواست وکیل خواهان و به تجویز از ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی از طریق روزنامه
کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن خواندگان در جلسه رسیدگی شورا حاضر نگردیده اند و الیحه نیز ارسال نداشته اند و دلیلی مبنی بر اداء
دین یا برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده اند .نظر به این که وجود اصل چک ها و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه
در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه مرقوم دارد و دعوی مطروحه و مستندات آن مصون از تعرض خواندگان باقی
مانده است و این که به نظر می رسد امضاء ظهر سند به عنوان ضمانت بوده است و ظهر نویس مسئولیت پرداخت خواهد داشت ،قاضی
شورا با استصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان  ،دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد  198و  515و  519و 522
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  310و 313و 315قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون
صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 9قانون شوراهای حل اختالف
مصوب 1394حکم به محکومیت خوانندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 200/ 000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97 / 9 /10لغایت اجرای حکم که مطابق تغییر شاخص ساالنه بانک مرکزی تعیین و
توسط اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 2/ 650/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد  ،رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این شورا و ظرف مهلت  20روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان شهریار می باشد .در
خصوص مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکها  ،نظر به این که تاریخ سررسید چکها سال 1394بوده ولی در سال1397
جهت مطالبه اقامه دعوا شده است و با توجه به این که خسارت تاخیر در تاديه خالف اصل بوده و نظر به عدم اقدام قانونی برای طرح
دعوی ظرف مهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت چک مورد نظر در زمره اسناد عادی تلقی می شود و خواهان با اراده و اختیار خود در
این مدت هیچگونه اقدام قانونی جهت مطالبه خود به عمل نیاورده  ،لذا برابر قاعده اقدام استحقاق در یافت خسارت تاخیر در تادیه مدت
زمانی را که خود به هر دلیل به خوانده جهت پرداخت مهلت داده است را ندارد فلذا خواسته خواهان در این خصوص را غير وارد تشخيص
 ،مستندا به مواد  2و  197قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می دارد .حکم صادره ظرف مهلت  20روز
پس از ابال قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان شهریار صادر و اعالم می دارد.
ایرج عباسی قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار
....................................................................................
شماره پرونده  1100/3/97شماره دادنامه 98/1/31 25
مرجع رسیدگی  :شورای حل اختالف شهرستان شهریار حوزه سوم اندیشه
خواهان  :آقای میرفاضل بهلولی با وکالت خانم زهرا ترابی به نشانی اندیشه فاز یک مجتمع فجر طبقه دوم واحد۱۴،
خواندگان -۱ :آقای عباس سیفی  -۲آقای امیر قلی زاده  :هر دو مجهول المكان
خواسته مطالبه وجه چک
گردشکار :خواهان دادخواستی بشرح فوق تقدیم شورا نموده است که پس از ثبت و جری تشریفات قانونی جلسه رسیدگی با حضور
قاضی شورا برگزار و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای می
نماید.
(( رای قاضی شورا ))
در خصوص دادخواست خواهان آقای میرفاضل بهلولی با وکالت خانم زهرا ترابی به طرفیت خواندگان  -۱:آقای عباس سیفی  -۲آقای
امیر قلی زاده به خواسته مطالبه دو فقره چک به مبلغ  35 / 000 /000ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تاخیر در تادیه که وکیل
خواهان با حضور در این مرجع اضهار داشتند  :موکل اینجانب به موجب کپی مصدق دو فقره چک تقدیمی به شماره  977491مورخ
 1394 / 06 /25به مبلغ  20/ 000 /000ریال و شماره  977490به تاریخ  1394/06/10به مبلغ  15/000/000ریال هر دو عهده
بانک سپه شعبه آستارا جمعا به مبلغ  35/000/000ریال از خواندگان به نحو تضامنی طلبکار می باشدند خوانده ردیف دوم به عنوان
ضامن ظهر چک را امضا نموده است که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تادیه و پرداخت آن خودداری می
نمایند فلذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 35/000/000ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و
هزینه داددرسی در حق موکل اینجانب مورد استدعاست .با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان و حسب درخواست وکیل خواهان

و به تجویز از ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی از طریق روزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن خواندگان در جلسه
رسیدگی شورا حاضر نگردیده اند و الیحه نیز ارسال نداشته اند و دلیلی مبنی بر اداء دین یا برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده اند.
در خصوص دعوای خواهان نسبت به خواندگان نظر به این که وجود اصل چک ها و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه
در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانندگان به میزان وجه مرقوم دارد و دعوی مطروحه و مستندات آن مصون از تعرض خواندگان مانده
است و این که به نظر می رسد امضاء ظهر سند به عنوان ضمانت بوده است و ظهر نویس مسئولیت پرداخت خواهد داشت،لذا قاضی شورا
با استصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان  ،دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد  198و  515و  519و  522قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  310و 313و 315قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور
چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 9قانون شوراهای حل اختالف مصوب
 1394حکم به محکومیت خوانندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  35/ 000 /000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97 / 9 /10لغایت اجرای حکم که مطابق تغییر شاخص ساالنه بانک مرکزی تعیین و توسط
اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ 2/ 560/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد  ،رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
شورا و ظرف مهلت  20روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان شهریار می باشد .اما در خصوص
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک هر چند در فرجه قانونی خواهان به بانک محال الیه رجوع و گواهی عدم پرداخت دریافت
نموده است لیکن پس از گذشت چند سال اقدام به طرح دعوی جهت استیفا حقوق خود نموده که این تصمیم به نوعی اقدام علیه خود
محسوب و دریافت خسارت تاخیر تادیه از این حیث فاقد وجاهت است مستندا به ماده  2قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و
اعالم می دارد قرار صادره ظرف مهلت 20روز پس از ابال قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان شهریار میباشد.
ایرج عباسی قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار
....................................................................................
شماره پرونده  1272/3/97شماره دادنامه 98/3/11 222
مرجع رسیدگی  :شورای حل اختالف شهرستان شهریار حوزه سوم اندیشه
خواهان  :آقای میرفاضل بهلولی با وکالت خانم زهرا ترابی به نشانی اندیشه فاز یک مجتمع فجر طبقه دوم واحد۱۴،
خواندگان -۱ :آقای داود رسولی  -۲آقای رحیم قربان زاده :هر دو مجهول المكان
خواسته مطالبه وجه چک
گردشکار :خواهان دادخواستی بشرح فوق تقدیم شورا نموده است که پس از ثبت و جری تشریفات قانونی جلسه رسیدگی با حضور
قاضی شورا برگزار و پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای می
نماید.
(( رای قاضی شورا ))
در خصوص دادخواست خواهان آقای میرفاضل بهلولی با وکالت خانم زهرا ترابی به طرفیت خواندگان  -۱ :آقای داود رسولی -۲
آقای رحیم قربان زاده به خواسته مطالبه یک فقره چک به مبلغ  12 / 700 /000ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه
دادرسی و حق الوکاله وکیل و مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک که وکیل خواهان با حضور در این مرجع اظهار داشتند به موجب کپی
مصدق یک فقره چک تقدیمی به شماره  0876/390966مورخ  1394 / 12 /10به مبلغ  12/ 700 /000ریال عهده بانک صاردات
موکل اینجانب مبلغ 12/700/000از خواندگان به نحو تضامنی طلبکار می باشد خوانده ردیف دوم به عنوان ظهر چک را امضا نموده
است که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تادیه و پرداخت آن خودداری می نمایند فلذا تقاضای رسیدگی و
صدور حکم وفق خواسته مورد استدعاست  .با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان و حسب درخواست وکیل خواهان و به تجویز از
ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی از طریق روزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن خواندگان در جلسه رسیدگی شورا
حاضر نگردیده اند و الیحه نیز ارسال نداشته اند و دلیلی مبنی بر اداء دین یا برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده اند .نظر به این که
وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه مرقوم
دارد و دعوی مطروحه و مستندات آن مصون از تعرض خواندگان باقی مانده است و این که به نظر می رسد امضاء ظهر چک به عنوان
ضمانت بوده است و مسئولیت پرداخت خواهد داشت ،قاضی شورا با استصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان  ،دعوی خواهان را مقرون
به واقع تشخیص و با استناد به مواد  198و  515و  519و  522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد
 310و 313و 315قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 9قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394حکم به محکومیت خوانندگان به صورت تضامنی
به پرداخت مبلغ  12 / 700 /000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست97 / 10 /16
لغایت اجرای حکم که مطابق تغییر شاخص ساالنه بانک مرکزی تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار محاسبه می
گردد و پرداخت مبلغ  227 / 000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می
دارد  ،رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت  20روز دیگر قابل تجدید نظر
خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان شهریار می باشد .در خصوص مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید
چکها  ،نظر به این که تاریخ سررسید چکها سال  1394بوده ولی در سال  1397جهت مطالبه اقامه دعوا شده است و با توجه به این که
خسارت تاخیر در تاديه خالف اصل بوده و نظر به عدم اقدام قانونی برای طرح دعوی ظرف مهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت چک
مورد نظر در زمره اسناد عادی تلقی می شود و خواهان با اراده و اختیار خود در این مدت هیچگونه اقدام قانونی جهت مطالبه خود به
عمل نیاورده  ،لذا برابر قاعده اقدام استحقاق در یافت خسارت تاخیر در تادیه مدت زمانی را که خود به هر دلیل به خوانده جهت پرداخت
مهلت داده است را ندارد فلذا خواسته خواهان در این خصوص را غير وارد تشخيص  ،مستندا به مواد 2و 197قانون آیین دادرسی مدنی
حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می دارد .حکم صادره ظرف مهلت 20روز پس از ابال قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی
حقوقیشهرستانشهریارمیباشد.
ایرج عباسی قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

وزیرنفت:

اینستکس بدون واریز پول نفت پاسخگو نیست

وزیرنفتگفت:اگراینستکسرابهعنوانیکعملیاتدرنظربگیرند،بدونواریزمطمئن
پول به آن و یا با واریز سه یا چهار میلیون دالر یا یورو ،این سازوکار پاسخگو نیست؛ باید پول
نفت به آن واریز شود.
بیژن زنگنه دیروز در بدو ورود به هتل کوبورگ وین ،در جمع خبرنگاران حاضر شد و در
پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران با تمدید توافق کاهش تولید برای  ۹ماه دیگر موافق
است؟ گفت :من مشکلی با کاهش تولید ندارم؛ مشکل و گرفتاری اصلی اوپک در حال
حاضر،یکجانبهگراییاست.
*بزرگترینخطراوپکچیست؟
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد :اوپک به صحبت ،مشورت و تصمیمگیری جمعی برای
مسائل نیاز دارد؛ این روال اوپک نبوده است که یکی دو نفر خارج از اوپک توافق کنند و بر
توافق خود در اوپک مهر تأیید بزنند .این بزرگترین خطری است که اوپک با آن روبهروست.
وزیر نفت با بیان اینکه اوپک  ۱۴عضو دارد و همه مسائل باید در جمع اوپکیها بررسی
و تصمیمگیری شود ،تاکید کرد :اوپک باید به عنوان اوپک وجود داشته باشد ،اما االن
بهشدتتضعیفشدهاست.
زنگنه در پاسخ به این پرسش که چرا برای تمدید کاهش تولید ،توافق در ژاپن انجام شد نه
در وین؟ گفت :این سوال من هم هست.
وی اظهار کرد :ما اینجا نیستیم تا تصمیمهایی را که در بیرون گرفته میشود ،اجرا کنیم.
معتقدم اگر اوپک میخواهد زنده بماند ،باید تصمیماتش را در داخل اوپک بگیرد ،نه اینکه
دستورالعمل را از خارج اوپک دریافت کند.
به گفته وزیر نفت ،در حال حاضر ،فقط یکجانبه گرایی ترامپ نیست که دنیا را تهدید
میکند ،بلکه برخی یکجانبه گراییهای دیگر هم وجود دارد؛ اوپک جایی برای
تصمیمگیریهای جمعی است و فکر میکنم اعضای اوپک هم در مقابل رویهای غیر از
اینمقاومتمیکنند.
*باید پول نفت به اینستکس واریز شود
زنگنه در پاسخ به سوال دیگری درباره سازوکار اینستکس عنوان کرد :اگر اینستکس را
به عنوان یک عملیات در نظر بگیرند ،بدون واریز مطمئن پول به آن و یا با واریز سه یا چهار
میلیون دالر یا یورو ،این سازوکار پاسخگو نیست؛ باید پول نفت به آن واریز شود.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آیا شما با تمدید  ۱۲ماهه توافق کاهش تولید هم
موافق هستید؟ عنوان کرد :حتی اگر سه سال هم بخواهد تمدید شود ،مشکلی نیست
ً
اما همانطور که قبال هم گفتم ،هر وقت تحریمها برداشته شود ،تا هر میزانی که بتوانم نفت
بفروشم ،کوتاهی نخواهم کرد .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا میخواهید اوپک
درباره آمریکا و تحریمها بیانیه بدهد ،عنوان کرد :تحریمهای ما در اوپک نیست؛ بعضی
اعضایاوپکمیخواهندبگوینداوپکیکسازمانغیرسیاسیاست.اماازاوپکبهعنوان
ابزار بزرگ ضد ایران و یک ابزار سیاسی استفاده میکنند.
*چه کسی بیشترین سود را از تنش در منطقه میبرد؟
زنگنه به سوالی درباره اینکه آیا ایران مسئولیت ساقط کردن پهباد آمریکایی یا حملهها در
دریایعمانوتنگههرمزرامیپذیرد،اینگونهپاسخداد:بایدببینیمکهچهکسیبیشترین
سودراازتنشهایبیشتردرمنطقهمامیبرد.مامیخواهیمدروضعیتیصلحآمیززندگی
کنیم؛ اما آمریکا و برخی از کشورهای همسایه در خلیج فارس میخواهند به ما فشار وارد
کنند .این ناعادالنه است ،زیرا ما هیچ مشکلی با توافق جهانی که امضا کردهایم نداریم.
آمریکا توافق را به خطر انداخت و ما میخواهیم همه قدرتهای جهانی به توافقی که امضا
کردیم،پایبندباشند.زنگنهدرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهآیامالقاتیباوزیرانرژیروسیه
خواهد داشت ،گفت :مشکلی برای دیدار با هیچکدام از وزرا ندارم .جلسات دیگری نیز
امروز خواهم داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا فکر میکنید دیگر وزرای اوپک هم
نگرانیهای شما را دارند ،گفت :نمیدانم اما اینطور فکر میکنم.
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در حال حاضر به اروپا نفت میفروشید ،گفت:
به شکل رسمی؛ هیچ.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار دارید صادرات نفت به چین در ماههای آینده
افزایش یابد ،نیز یادآور شد :نمیتوانم چیزی درباره تحریمها بگویم.
*طرح همکاری اوپک و غیراوپک در حال حاضر موضوعیت ندارد
زنگنه در بخش دیگری از صحبتهای خود ،درباره طرح همکاری کشورهای عضو و
غیرعضو اوپک گفت :اساسنامه همکاری در این زمینه ،یکی از موارد برنامه مذاکرات است
که آن را رد میکنم .فکر میکنم اکنون زمان بحث درباره این نوع مسائل نیست ،زیرا زمانی
که درون اوپک چالشهای بسیار داریم ،نمیتوانیم به شکلی معنادار درباره همکاریهای
جدید میان اوپک و غیراوپک بحث کنیم .بهتر است ابتدا همکاری میان اعضای اوپک را
شکلدهیم.
*ایران اوپک را ترک نمیکند
زنگنه به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه اگر این رویه ادامه یابد و عربستان و روسیه به
طور یکجانبه سیاست اوپک را تعیین کنند ،آیا ایران تهدید میکند که اوپک را ترک خواهد
کرد؟ گفت :نه .ایران اوپک را ترک نمیکند ،اما باور دارم اوپک خواهد مرد .با این فرایندها،
اوپک خواهد مرد .وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما اصرار خواهید کرد اوپک در بیانیه
ً
خود ،موضعگیری خاصی ،مثال اظهارنظری درباره شرایط سیاسی کند تا شما آن را امضا
ً
کنید ،گفت :موضع ما بسیار شفاف است .قبال هم به شما گفتم من هیچ مشکلی با تمدید
توافق کاهش تولید یا کاهش بیشتر آن ندارم و نمیخواهم جلوی کاهش تولید گرفته
شود .زنگنه در پاسخ به اینکه چگونه میخواهید با یکجانبه گرایی مقابله کنید ،گفت :این
مأموریت من به تنهایی نیست .این مشکل اوپک بهطور کلی است .این یکجانبهگراییها،
کلیت اوپک را تهدید میکند ،نه فقط ایران را .یکجانبهگرایی ضد ایران نیست ،بلکه ضد
موجودیت اوپک ،اتحاد و همدلی اوپک است .من به دیگران میگویم و اطالع میدهم و
فکر میکنم دیگران به خوبی این موضوع را درک میکنند .اما چگونگی آن ،بستگی به
بحثها دارد .وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا با دیگر اعضای اوپک به جز عربستان
اجماع دارید ،عنوان کرد :من هیچ مشکلی برای بحث با عربستان ندارم.

ارز همچنان در سراشیبی

قیمت ارز در بانکها و صرافیهای مجاز بانک مرکزی دیروز هم نسبت به روز یکشنبه با
کاهش همراه شده است .به گزارش ایسنا ،بانکها دیروز قیمت ارز را نسبت به روز یکشنبه
کاهش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در بانکها که روز گذشته  ۱۲هزار و ۵۷۶
تومان بود ،دیروز با کاهش همراه بوده و به  ۱۲هزار و  ۴۳۱تومان رسید .همچنین شعب
ارزی بانکها ادیروز هر یورو را  ۱۴هزار و  ۱۱۲تومان میخرند که قیمت این ارز نیز حدود
 ۲۵۰تومان کاهش داشته است .هر پوند انگلیس نیز روز یکشنبه در شعب ارزی بانکها به
قیمت  ۱۶هزار و  ۷۸۵تومان خریداری می شد.
*نرخ ارز مسافرتی
قیمت ارز مسافرتی در بانکها همچنان از قیمت فروش آن در بازار باالتر است؛ به طوری
که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانکها  ۱۴هزار و  ۸۲۱تومان اعالم شده که با احتساب
کارمزد به حدود  ۱۵هزار و  ۱۰۰تومان میرسد.
*نرخ ارز در صرافیهای بانکی
اما صرافیهای مجاز بانک مرکزی قیمت دالر را نسبت به روز یکشنبه  ۲۵۰تومان کاهش
دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در این صرافیها  ۱۲هزار و  ۶۰۰تومان و قیمت
فروش آن  ۱۲هزار و  ۷۰۰تومان است .این صرافیها همچنین ،دیروز هر یورو را به قیمت
 ۱۴هزار و  ۵۰۰تومان میخریدند و  ۱۴هزار و  ۶۰۰تومان میفروختند که این نرخها نیز
نسبت به روز یکشنبه  ۲۵۰تومان کاهش داشته است.
شرکتملیپخشفرآوردههاینفتی؛

یکبار با کارت سوخت شخصی بنزین بزنید

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به دارندگان کارت هوشمند سوخت توصیه
کرد که تا پایان تیرماه ،حداقل یک بار با کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کنند.
براساس اعالم این شرکت ،نظر به اجرای مصوبه های دولت و مجلس شورای اسالمی و
با توجه به برنامه عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت از ۲۰مرداد ماه امسال،
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران توصیه میکند به منظور کسب
اطمینان از صحت عملکرد کارت سوخت ،مالکان تمامی خودروها و موتورسیکلتها تا
پایان تیرماه حداقل یک بار از کارت سوخت شخصی خود استفاده و در صورت بروز هر
گونه مشکل احتمالی ،به آدرس سایت wwww.niopdc.irمراجعه کنند.
بر پایه توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ،قرار است از  ۲۰مراد ماه
سوخت گیری خودروهای شخصی در پمپ بنزین ها از طریق ارائه کارت سوخت شخصی
انجام شود با این حال تغییری در قیمت این حامل انرژی بوجود نمی آید و همچنان قیمت
بنزین معمولی برای هر لیتر یکهزار تومان و بنزین سوپ یکهزار و ۲۰۰تومان است.
هدف از انجام اینکار کنترل شیب مصرف بنزین در کشور و همچنین جلوگیری از قاچاق
سوختبهکشورهایهمسایهاست.زمستانسالگذشته،شرکتملیپخشفرآوردههای
نفتی از مردم خواست تا در صورت مفقودی کارت سوخت ،نسبت به دریافت کارت المثنی
اقدام کنند و پس از آن اعالم شد می توان یکی از کارت های بانکی صاحب خودرو را به
عنوان کارت سوخت در نظرگرفت.
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مهدیزاده :اگر هروی از بزرگان تیم ملی حساب می ُبرد من در انتخابی شرکت نمیکردم
قهرمان کاراته جهان گفت :اگر شهرام هروی از بازیکنان
بزرگ تیم ملی حساب میبرد من به عنوان پرافتخارترین
کاراتهکا ایران در انتخابی شرکت نمیکردم.
توگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری
امیر مهدیزاده در گف 
تسنیم ،در خصوص مصدومیت خود در انتخابی تیم ملی
کاراته اظهار داشت :روز گذشته(یکشنبه) زانوی خود را به
دکتر نشان دادم و خدا را شکر موضوع خاصی نیست ،اما باید
 72ساعت یخ بگذارم و  10روز مراعات کنم.
وی در خصوص رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته و
انتخاب به عنوان نماینده وزن -67کیلوگرم ایران در مسابقات
قهرمانی آسیا گفت :بعد از تغییر وزن ،انتقادات زیادی نسبت
به تصمیم من انجام شد و این در حالی بود که با توجه به
شرایط جسمانی و مشورت با استاد دباغیان به عنوان کسی
که من را تبدیل به امیر مهدیزاده کرده است ،این تصمیم را
گرفتم .از  18سال پیش که برای اولین بار نزد استاد دباغیان
رفتم ایشان با زحمات خود من را از یک پسر 11ساله تبدیل به
پرافتخارترینکاراتهکاایرانکرد.
دارنده دو مدال طال و یک برنز کاراته جهان تصریح کرد :نظر
استاد دباغیان نیز در شرایط فعلی تغییر وزن من بود و خودم
نیز به این نتیجه رسیدم و وزنم را تغییر دادم .نیاز داشتم که
خود را در وزن  -67کیلوگرم ثابت کنم و در این وزن جا بیفتم،
اما هنوز نیاز به تالش و کار بیشتر دارم و باید موقعیتی که در
 60کیلوگرم داشتم را در  -67کیلوگرم نیز به وجود بیاورم .این
موضوع نیازمند زمان است و به خوبی درک میکنم که باید
تالشبیشتریانجامبدهم.
مهدیزاده در خصوص ریسک باالی تغییر وزن خود در
آستانهمسابقاتالمپیکگفت:بهتواناییخوداعتقادوایمان
دارم .من همان امیر مهدیزاده هستم ،اما در حال حاضر وزنم
 10کیلوگرم تغییر و حریفانم نیز تفاوت کردند .در المپیک
وزن  -60کیلوگرم نداریم و وزن  -67کیلوگرم داریم .در این
شرایط بهتر بود در فاصله یک سال و نیم تا رقابتها المپیک
به وزن جدید بیایم و بدنم با حریفان جدید برخورد و آنها را
شناسایی کنم .قطعا اگر این تصمیم را در المپیک گرفته بودم
این تغییر وزن برای من گنگ بود ،اما در حال حاضر این خال
را برطرف میکنم تا در المپیک مشکلی نداشته باشم .تغییر
وزنم یک تصمیم عقالنی بود و به حاشیهها کاری ندارم و تمام
تالش خود را برای بهتر شدن انجام میدهم و مطئنم به هدفم
میرسم.
وی با گالیه از رئیس فدراسیون کاراته گفت :طباطبایی قلب
بزرگ و مهربانی دارد و تالش میکند حاشیهها را دوستانه
مهار کند ،اما برخی اوقات هجمههای ناحق و حتی هتک
حرمت و تهمتهایی به بچهها ،کادرفنی و مخصوصا شهرام
هروی زده میشود که نیازمند برخورد فدراسیون کاراته است.
از فدراسیون کاراته گالیه دارم چرا کمیته انضباطی در این

از طباطبایی گالیه دارم

مسائل ورود نمیکند .وقتی کسی حرمتشکنی و شروع به
بیاخالقی میکند و تالش دارد در تیم ملی تنش ایجاد کند،
وظیفهفدراسیونکاراتهایجابمیکندتاازتیمملی،کادرفنی
و بچهها حفاظت روانی کند.
دارنده مدال طال و نقره بازیهای آسیایی خاطر نشان کرد:
نبایدشرایطیوجود داشتهباشد کههر کسی بهواسطهفضای
مجازی هر مسئله و موضعی را آزادانه مطرح کند .این کار را نیز
کسی انجام میدهد که به اصالح قهرمان است ،اما در رزومه
او فقط یک قهرمانی آسیا وجود دارد .او در بازیهای آسیایی
هیچ مدالی را کسب نکرده است و در مسابقات جهانی در
بخش انفرادی و تیمی نیز موفق به کسب مدال نشده است.
رزومه بازیکنی مثل ایشان به هیچ وجه در حدی نیست که در
خصوص پرافتخارترین تیم کاراته ایران و یکی از پرافتخارترین
تیمهای ورزشی ایران اظهار نظر کند.
مهدیزاده تاکید کرد :نه تنها رزومه بازیکنی بلکه کارنامه
مربیگری او نیز در حدی نیست که خود را در جایگاه یک
کارشناسببیندوکادرفنیرابهبدترینشکلتحقیروبازیکنان
را در مقابل کادرفنی قرار بدهد .طباطبایی نباید به خاطر قلب
بزرگ و مهربان خود با این مسائل برخورد نکند .بازیکنان تیم
ملی تا امروز نسبت به گفتههای او سعه صدر به خرج دادند و
چیزی را عنوان نکردند.
وی با انتقاد شدید از یکی از منتقدان تیم ملی کاراته عنوان
کرد :یکی از مسائلی که این به اصالح کارشناس مطرح کرده
است ،حساب بردن سرمربی تیم ملی از بازیکنان است که از
لحاظقانونیبهخاطرتهمتوافترواپیگردقانونیدارد.مطرح

هافبک پیشین چلسی همتیمی حسینی و
امیری شد
کاپیتان تیم ملی فوتبال نیجریه
همبازی سیدمجید حسینی و وحید
امیری در ترابزوناسپور شد.
ناوبیمیکل
باشگاهترابزوناسپور،جا 
را با قراردادی دو ساله که قابلیت تمدید
برای سال سوم دارد به خدمت گرفت.
رسانههای ترکیهای خبر دادهاند این
هافبک نیجریهای به ازای هر فصل
 1.5میلیون یورو از این باشگاه ترکیهای

دستمزدخواهدگرفت.
بر اساس گزارش نشریه «فوتو ماچ» ترکیه ،در قرارداد اوبیمیکل بندی وجود دارد که
این هافبک 32ساله باید در 70درصد بازیهای سوپرلیگ ترکیه برای آبیوعنابیهای
ترابزون به میدان برود و در هر دیداری که به زمین میرود حداقل باید  45دقیقه بازی
کند.
جان اوبیمیکل که بین سالهای  2006تا  2017در تیم فوتبال چلسی عضویت
داشت و با این تیم  2قهرمانی در لیگ برتر انگلیس 3 ،قهرمانی در جام حذفی
انگلیس ،یک قهرمانی در جام اتحادیه انگلیس ،یک قهرمانی در جام خیریه انگلیس،
یک قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و یک قهرمانی در لیگ اروپا را تجربه کرد.
این هافبک نیجریهای که پس از جدایی از چلسی برای تیمهای تیانجین تدا
چین و میدلزبرو انگلیس بازی کرده ،همبازی سیدمجید حسینی و وحید امیری در
ترابزوناسپورشد.

کردن این مسائل فقط ترویج بیاخالقی و حرمت شکنی
است و این در حالی است که در تیم ملی بازیکنان 18 ،17
ساله حضور دارند که شنونده این بیاخالقیها هستند .ما
نباید نسل کاراته و مهمترین اصل ورزش و این رشته که اخالق
است را از بین ببریم .بازیکن  17ساله ما با شنیدن این تهمت
که شهرام هروی از فالن بازیکن میترسد چه فکری میکند.
شاید بازیکن جوان ما به دلیل نداشتن تجربه این تهمتها را
باور کند و بزرگترین لطمه را به فدراسیون کاراته وارد کند.
قهرمان کاراته آسیا با اعالم اینکه با مطرح کردن اسم این فرد
به دنبال بزرگ کردن آنها نیست ،گفت :متاسفانه مربی خود
اینمنتقددیگراورادرباشگاهشخصیاشراهنمیدهد.شاید
دباغیان از این حرف من ناراحت شود ،اما واقعیت این است که
اگر ایشان در دوران قهرمانی از این فرد حمایت نمیکرد شاید
او حتی رنگ تیم ملی را نمیدید .او در جایگاهی نیست که
اسم امیر مهدیزاده را بیاورد .من در حال حاضر با لطف خدا
و زحمات و تالش خودم پرافتخارترین کاراتهکا ایران هستم و
دو طال و یک برنز جهان ،طال و نقره بازیهای آسیایی ،نقره
ورلد گیمز ،دو طالی دانشجویان ،دو طالی قهرمانی آسیا و
هر مدالی در کاراته وجود دارد را کسب کنم.
مهدیزاده افزود :کسی که تنها یک طالی آسیا دارد در
جایگاهی نیست در خصوص من و شهرام هروی اصال نظر و
صحبت کند .شهرام هروی سه دوره پشت سر هم تیم ایران
را قهرمان جهان کرده است و حتی یک آدم کور نیز در این
شرایطبایدسکوتکند.نتایجهرویباتیمملیکاراتهغیرقابل
انکار است و او بهترین نتایج تاریخ را کسب کرده است .در این

رئال مادرید مهاجم خود را به بنفیکا
فروخت

مهاجم اسپانیایی تیم فوتبال رئال
مادرید فصل آینده در لیگ پرتغال بازی
خواهدکرد.
باشگاه رئال مادرید رائول دتوماس،
مهاجم  24ساله خود را در ازای 20
میلیون یورو به تیم فوتبال بنفیکا
فروخت.
این مهاجم اسپانیایی محصول
آکادمی باشگاه رئال مادرید است که در
تیمهای پایه و تیم دوم باشگاه هم توپ میزد اما از آنجایی که شانسی برای رسیدن
به تیم اول باشگاه نداشت ،از سال  2015به تیمهایی مانند کوردوبا (،)16-2015
وایادولید ( )17-2016و رایو وایکانو (از  )2017قرض داده شد.
در نهایت رئالیها برای تأمین بودجه خریدهای تابستانی امسال خود رضایت
دادندکهبازیسابقتیمزیر 19سالههایاسپانیارابهبنفیکابفروشند.بهاینترتیب
او بدون انجام حتی یک بازی برای تیم اصلی باشگاه رئال مادرید از این باشگاه
خواهدرفت.
دتوماس یکی از بازیکنانی است که رئال مادرید باید در تابستان امسال بفروشد
تا تراز مالیاش را بعد از خریدهایی که انجام داده موازنه کند .بازیکنانی مانند متئو
کواچیچ ،خامس رودریگس ،مارتین اودگارد ،بورخا مایورال ،گرث بیل و سبایوس
هم در فهرست مهرههای مازاد و فروشی تیم تحت هدایت زینالدین زیدان قرار
دارند.

شرایط قطعا هدف این آدم جز تخریب نیست .در هیچ دور ه
تیمهای ملی سابقه نداشته است بازیکنان جوان و عنواندار
برای حضور در انتخابی تیم ملی در یک کفه ترازو قرار داشته
باشند.
ویخاطرنشانکرد:درانتخابیتیمملی،منباعلیکریمی
که یک کاراتهکا  18ساله و آیندهدار است در یک شرایط کامال
برابر انتخابی زدم و قطعا اگر او من را شکست داده بود ،در تیم
ملی انتخاب میشد .در کدام دور ه یا حتی دوره همین آقا که
دباغیان از او حمایت کرد ،انتخابیها اینگونه برگزار میشد؟
تمام بچههای باتجربه و قدیمی تیم ملی از شرایط انتخابی
ناراحت بودند ،اما شهرام هروی در جایگاه سرمربی تیم ملی
نمیتوانست به اراجیف او توجه کند یا تیم را کنترل کند؟.
اعتقاد دارم باید در این موضوع شخصا طباطبایی ورود کند
تا نیاز نباشد بازیکنان جواب بدهند .وقتی در کاراته حرمت
که یک اصل است شکسته شود دیگر سنگ روی سنگ بند
نمیشود.
قهرمان کاراته جهان در پاسخ به این سوال که این اظهارات
منتقدان بین بازیکنان قدیمی با جوانان ایجاد فاصله نخواهد
کرد،گفت:صددرصدجوانانباشنیدنایناظهاراتتحریک
میشوند .وقتی به قول سیاسیون یک فردی لجن پراکنی
میکند دیگر مشخص نیست یک بازیکن جوان  18ساله که
سال اول حضور خود در تیم ملی را تجربه میکند چگونه فکر
کند .این اظهارات باعث میشود این جوانان ناخودآگاه جبهه
بگیرند و حتی خدایی نکرده آینده خود را خراب کنند.
مهدیزاده تصریح کرد :من اگر کاراته را در حال حاضر کنار
بگذارم برای دو بار قهرمان جهان شدم ،اما جوان  18ساله
در ابتدای راه اگر وارد این مسائل شود دیگر راه خود را گم
میکند و به جایی نمیرسد .این بچهها باید در آینده همانطور
که ما جایگزین نسل گذشته شدیم ،جایگزین ما شوند.
باید فدراسیون کاراته محکم برخورد کند تا این مسائل ادامه
نداشته باشد .شهرام هروی سه دوره ما را قهرمان جهان کرده
است ،اما به جای خسته نباشید به او تهمت میزنند .هروی
اگر از ما حساب میبرد که من به عنوان پرافتخارترین کاراته
ایراندرانتخابیتیمملیباجوانانکومیتهنمیزدم .باتصمیم
هروی در انتخابی شرکت کردم و یک کلمه هم حرف نزدم و
فقط کومیته خود را زدم.
وی در پایان به تسنیم گفت :خیلی دوست داشتم بعد از
انتخابی بگویم این منتقد در حدی نیست که بخواهم در
خصوص مسائل کاری خودم توضیح بدهم .اگر دباغیان نبود
او حتی رنگ تیم ملی را نمیدید .او نه رزومه بازیکنی ،نه رزومه
مربیگری و نه رزومه بازیکن سازی دارد و در هیچ زمینهای
رزومهای ندارد و تنها یک بار قهرمان آسیا شده است .مطمئنم
با درایت طباطبایی در این زمینه با قدرت ورود و این قضیه را
حلمیکند.

تباس :ترجیح میدهم نیمار به بارسلونا
بازنگردد
خاویر تباس ،رئیس سازمان لیگ اسپانیا
ترجیح میدهد نیمار به بارسونا و اللیگا
بازنگردد.
این روزها شایعات زیادی مبنی بر عالقه
نیمار 27سالهبرایبازگشتبهبارسلونامطرح
است و حتی گفته میشود او که از ترک
آبیواناریها پشیمان است ،برای امضای
قراردادی  5ساله با بارسلونا به توافق رسیده
است.
این مهاجم برزیلی دو سال پیش در ازای پرداخت شدن رقم فسخ  222میلیون
یورویی قراردادش توسط باشگاه پاریسنژرمن از بارسا به این تیم فرانسوی ملحق
شد.
خاویر تباس در گفتوگو با شبکه رادیویی «اوندو ِسرو» اسپانیا در خصوص شایعه
بازگشت نیمار به بارسلونا اظهار داشت :ترجیح میدهم که نیمار به بارسلونا بازنگردد .ما
همیشه میخواهیم که بازیکنان بزرگ در اللیگا بازی کنند ،اما در مورد نیمار باید بگویم
که رفتارهای او مناسب اللیگا نیست چون در نهایت رسانهها از این مینویسند که فالن
بازیکن این کار را کرد و یا آن کار را کرد.
ما تالش زیادی کردهایم تا ارزش و اعتبار اللیگا را باال ببریم و رئیس سازمان لیگ اسپانیا
ادامهداد:نیمارمیتواندبازیکنبزرگیشود،امافاکتوررفتاردرارزشهاییکهمابهاللیگا
بخشیدهایم ،خیلی اهمیت دارد .اگر نیمار در خارج از زمین الگوی مناسبی نیست ،من
ترجیح میدهم او به اللیگا بازنگردد.

ایران-لهستان؛حیثیتیترازهمیشهدرشیکاگو

پنجشنبه  ٢٠تیر؛ معروف و کوبیاک در روغن داغ!

والیبال ایران و لهستان در مرحله نهایی همگروه شدند تا انتظار
یک بازی جذاب و پرحاشیه را بکشیم؛ دیداری که حضور کوبیاک
آن را حیثیتی کرده است.
ساعت  ۵بامداد پنجشنبه  ۲۰تیرماه؛ آغاز یک نبرد حساس و
حیثیتی برای والیبال ایران است .جایی که بلندقامتان ایرانی بعد
از ۵سال بار دیگر در مرحله نهایی لیگ ملتها کار خود را استارت
می زنند و برای رفتن روی سکو و کسب نخستین مدال هم انگیزه
باالییدارند.
جدا از حساسیتهایی که دیدار با لهستان و برزیل برای والیبال
ایران از نظر جدولی و ثبت نتیجه تاریخی در لیگ ملتهای۲۰۱۹
دارد؛ یک اتفاق ویژه هم در شیکاگو رقم خواهد خورد .آن هم
رویارویی ایرانیها با میشل کوبیاک است .این بازیکن که فقط در
هفته اول لیگ ملتها در کشور خودش به میدان رفت و بعد از آن
به خاطر محرومیت و مرخصی در ترکیب لهستان حضور نداشت،
احتماالدردورنهاییبهخاطرحساسیتباالیمسابقاتبهترکیب

تیمملیکشورشبازمیگردد.
دیدارهایی ایران و لهستان در سالهای اخیر همواره از
حساسیت باالیی برخوردار بوده ،اما این مسابقه از هر نظر ویژهتر
است .بعد از صحبتهای عجیب و توهینآمیز کوبیاک علیه مردم
ایران ،این بازیکن از سوی فدراسیون جهانی و فدراسیون لهستان
به محرومیت  ۶جلسه ای محکوم شد .حتی رییس فدراسیون
لهستان مجبور شد به خاطر اظهارات این بازیکن به صورت رسمی
در ارومیه از مردم ایران عذرخواهی کند؛ اگرچه همگان انتظار
داشتند این نامه از سوی خود کوبیاک نوشته شود.
دیدار ایران و لهستان در غیاب کوبیاک در ارومیه  ۳بر  ۲به سود
ایران به پایان رسید ،اما دست تقدیر بار دیگر این دو تیم را روبه روی
یکدیگر قرار داده؛ آن هم در یک مرحله حساس که باخت یا برد
شبیه مرگ و زندگی برای  ۲تیم خواهد بود.
قطعا بازگشت میشل کوبیاک و بارتوش کورک به ترکیب لهستان
کهسابقهدرگیریبابازیکنانایرانراداشتهاند،باعثمیشودهمه

فنونیزاده:بهموفقیتکالدروندرپرسپولیسخوشبینم

حفظ بیرانوند از نان شب هم واجبتر است

بازیکنپیشینتیمفوتبالپرسپولیسگفتکهکالدرونیکانتخاب
مناسببرایسرمربیگریاینتیماست.
یزاده درباره حضور گابریل کالدرون در تهران ،عنوان
ی فنون 
مرتض 
کرد :به موفقیت این مربی در پرسپولیس خیلی خوشبین هستم.
او همبازی مارادونا بوده و  3بار حضور در جام جهانی را با تیم ملی
آرژانتین تجربه کرده است .کالدرون سوابق بازیگری کاملی دارد و در
ج فارس
عرصه مربیگری نیز هدایت تیمهای اسپانیایی و حوزه خلی 
را در کارنامه دارد .او مربی فوقالعاده و اسم و رسم داری است و فکر
میکنم مبلغ دستمزدش نیز با توجه به اینکه بیکار بوده ,پائین باشد.
وی با بیان اینکه «فکر میکنم حضور کالدرون در پرسپولیس
میتواند به ادامه پیشرفت این تیم بعد از جدایی برانکو منجر شود»
تصریح کرد :جدا از انتخاب سرمربی ,حفظ بازیکنان نیز خیلی مهم است .تاکنون قرارداد چند بازیکن تمدید شده و امیدوارم سایر بازیکنان
نیز قراردادشان را تمدید کنند و در تیم ماندنی شوند .همچنین فرشاد احمدزاده که یکی از بازیکنان ارزشمند است بازگشته و میتواند برای
تیممفیدباشد.
یزاده ادامه داد :باشگاه اگر بتواند مهدی طارمی را نیز جذب کند دیگر مشکلی نخواهد داشت .نمیدانم که علی علیپور در تیم
فنون 
میماند یا خیر اما باید بگویم که همه بازیکنان پتانسیل باالیی دارند و اگر طارمی به تیم اضافه شود مشکل گلزنی و خط حمله تیم حل
میشود .به هر ترتیب حفظ بازیکنان باید اولویت باشگاه باشد.
ً
ت هواداران روی طارمی و احمدزاده یادآور شد :دلیل اینکه این بازیکنان قبال از پرسپولیس جدا
پیشکسوت پرسپولیس درباره حساسی 
شدهاند ,کیروش بوده و او صددرصد به این بازیکنان گفته که به خارج از کشور بروند تا به تیم ملی دعوت شوند .فرشاد احمدزاده ,صادق
محرمی یا مهدی طارمی این پولها را در پرسپولیس هم میتوانستند بگیرند و اگر از تیم جدا شدهاند فقط برای صحبتهای کیروش بوده
است .باید بازگشت این بازیکنان را به فال نیک بگیریم و امیدوارم که هواداران مثل همیشه از تیم حمایت کنند.
یزاده گفت :کریم باقری نیز میتوانست هدایت تیم را برعهده بگیرد و تیم را قهرمان کند .او هم شهرت دارد و هم کار را بلد است و چند
فنون 
ی دستیار برانکو بوده اما نمیدانم چرا باشگاه به او اعتماد نکرد .همانطور که در گذشته این شانس به یحیی گلمحمدی ,افشین پیروانی
سال 
و حمید استیلی داده شد میتوانست به کریم باقری هم داده شود.
وی درباره جدایی احتمالی علیرضا بیرانوند به تسنیم گفت :بدون اغراق میگویم که همه بچهها برای موفقیت تیم زحمت کشیدهاند اما
بیرانوند  50درصد تیم است ,مثل زمانی که احمدرضا عابدزاده یا بهروز سلطانی در تیم بودند و من اعتقاد داشتم که آنها نیز  50درصد تیم
ً
بودند .همه بازیکنان ,مخصوصا خط دفاع تیم خیلی زحمت کشیدند و من برای همه بازیکنان احترام زیادی قائلم اما باید بگویم که حفظ
بیرانوند از نان شب و حتی انتخاب سرمربی هم واجبتر است .بیرانوند غیرتمند است و فکر نمیکنم با جداییاش هواداران را ناراحت کند.

انتظار یک دیدار جنجالی را در شیکاگو بکشند .به این  ۲بازیکن
پرحاشیهویتالیهینن،سرمربیفعلیلهستانراهماضافهکنید.
این مربی بلژیکی که در کنار زمین فعالیت زیادی دارد و سعی
می کند داوران را با حرکاتش تحت تاثیر قرار دهد ،بعد از خروج
از ارومیه صحبت هایی را به زبان آورده که به مذاق والیبال دوستان
ایرانی خوش نیامد .او از ازدحام جمعیت در این شهر انتقاد کرده
بود و حتی پاسخ سرپرست فدراسیون والیبال را هم داد!
با وجود این وضعیت کوالکوویچ و شاگردانش باید با دوری
از حاشیه فقط به فکر تداوم موفقیت خود در لیگ ملتهای
 ۲۰۱۹و صعود به جمع  ۴تیم باشند .البته که پیشبینی برخورد
باحاشیهسازیلهستانیهابایددردستورکارملیپوشانباشد.
شاید حاال زمان آن فرا رسیده تا انتقام سختی از میشل کوبیاک
به خاطر صحبتهایش علیه مردم ایران بگیریم؛ شکست دوباره
لهستان قطعا میتواند شایستگیهای ایران را ثابت کند .از همین
حاال انتظار این بازی جذاب و تماشایی را میکشیم.

نائب رئیس هیات فوتبال قم:

تیم فوتبال صبای قم وجود خارجی ندارد

نائب رئیس هیات فوتبال قم با اشاره به آخرین وضعیت تیم صبای
قم گفت :این تیم از جرگه رقابتهای لیگ کشوری در همه ردهها
خارج شده است و دیگر وجود خارجی ندارد.
سید جواد خازنی افزود :زمانی که تیم صبای قم از لیگ برتر به
لیگ دسته یک سقوط کرد ،ما در مسابقات شرکت کردیم ولی بعد از
سقوط تیم به لیگ دسته دوم ،در مسابقات حاضر نشده و از گردونه
لیگهای کشوری خارج شد.
وی ادامه داد :وقتی تیم در لیگ دسته دوم ،شرکت نکنند طبق
آیین نامه ،به صورت اتوماتیک به دو دسته پایینتر سقوط میکند،
یعنی تیم فوتبال صبای قم دیگر در لیگ دسته سوم هم نمیتواند
حاضر شود ،بلکه تنها راه حضور در لیگ استانی و با شرایط خاصی
است.
قائم مقام وقت باشگاه صبای قم یادآورشد :اگر این تیم خواهد در
لیگباشگاههایاستانقمشرکتکندبایدبدهیهایخودراتسویه
و پنجره نقل و انتقاالت آن نیز باز شود.
وی ادامه داد :تیمهای پایه صبای قم نیز با نامهای افشید و مهام پلیمر در رقابتهای در مسابقات حضور دارند و دیگر صبایی در کار
نیست و این تیم در حقیقت وجود خارجی ندارد.
خازنی از تالش برای حضور یک تیم از استان قم در لیگ دسته دوم کشوری خبر داد و گفت :مدیرکل ورزش و جوانان استان قول
داده و هنوز هم به آن پایبند است که تیمی از قم در لیگ دسته دوم کشوری با ترکیب بومی حضور داشته باشد و رایزنیهایی در این
زمینهصورتگرفتهاست.
تیم فوتبال صبای قم در سال  ۱۳۸۰توسط شرکت باتریسازی نیرو تأسیس و در سال  ۱۳۸۷از تهران به قم منتقل شد .این تیم قبل
از انتقال به قم ،سابقه قهرمانی در جام حذفی فوتبال ایران در دوره ،۱۳۸۳–۸۴قهرمانی سوپر جام ایران و حضور در لیگ قهرمانان آسیا
رادرکارنامهخودداشت.دراینتیممربیانبزرگیمانندپرویزمظلومی،میالنزیوادینوویچ،مجیدجاللی،محمدحسینضیایی،فرهاد
کاظمی،یحییگلمحمدی،فیروزکریمی،رسولکربکندی،محمودیاوری،عبداللهویسی،محمدمایلیکهن،مهدیتارتار،علیدایی
عبدالصمدمرفاویفعالیتکردند.
این تیم در سال  ۱۳۹۵به لیگ دسته یک سقوط کرد و در سال  ۱۳۹۶نیز فصل بسیار ناکامی را در لیگ دسته یک پشت سر گذاشت
و در نهایت به لیگ دسته دوم سقوط کرد .صبا باید سال ۱۳۹۷در لیگ دسته دوم شرکت میکرد که به علت حاضر نشدن در مسابقات،
طبق آئین نامه دو پله سقوط کرد.

جزییاتی از اردوی همزمان تیمهای
ویلموتس و مجیدی

تیم ملی بزرگساالن و امید بعد از اردوی همزمان در کمپ تیمهای ملی ،در نهایت در
دیداری دوستانه به مصاف هم میروند.
از نوزدهم تا بیست و چهارم تیرماه  ۹۸روزهای شلوغی برای فدراسیون فوتبال و کمپ
تیمهای ملی است .با برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی سازمان تیمهای ملی ،تیم
ملی فوتبال بزرگساالن با هدایت مارک ویلموتس در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال
تمرینات خود را برگزار میکند.
تیم ویلموتس در این اردو بدون حضور لژیونر و با شرکت بازیکنان لیگ برتری به تمرین
میپردازدتاسرمربیبلژیکیبهشناختبیشتریازبازیکنانشدستیابدوبرایشهریور
ماه و برگزاری بازی تدارکاتی در روزهای رسمی فیفا ،تغییراتی در تیمش ایجاد کند.
ویلموتس در دو بازی تدارکاتی با سوریه و کره جنوبی ،ترکیبی از بازیکنان حاضر در جام
ملتهای آسیا و جام جهانی را به کار برد و به نقاط ضعف تیمش از جمله در خط دفاعی
پی برد و اعالم کرد که به دنبال رفع نقاط ضعف این تیم است.
با این وجود او به طور از تیمش رضایت دارد و در مصاحبه اخیر خود هم اعالم کرد که
میراث خوبی از سرمربی سابق تیم ملی به جا مانده است.
در سوی دیگر و در زمین شماره یک تیمهای ملی اردوی تیم ملی امید برگزار میشود.
سازمان تیمهای ملی برای رفع مشکالت گذشته و پایان دادن به اعتراض تیمها مبنی بر
نیازمندیبهبازیکنانردهسنیامید،همزمانبااردویتیمملیبزرگساالنبرایتیمملی
امید هم اردویی را در نظر گرفته است تا مجیدی نیز بعد از برگزاری یک مرحله اردو در
خرداد ماه ،بازیکنان برگزیده خود را در اردوی پیش رو محک بزند.
او در این اردو که متشکل از بازیکنان گلچین از اردوی گذشته تیم ملی است ،بیشتر
روی مباحث فنی و روانی تمرکز دارد .البته او همچنان بازیکنان جدیدی را در این اردو
خواهد داشت که برای استمرار حضور در اردوهای تیم ملی امید تا مسابقات انتخابی
المپیک باید توانایی خود را به سرمربی جوان تیم ملی امید نشان دهند.
* بازی تدارکاتی تیم ویلموتس و تیم مجیدی
در پایان این اردوهای پنج روزه ،هر دو تیم برای بررسی تیمهای خود در دیداری
ً
تدارکاتی مقابل همدیگر قرار میگیرند که احتماال بازی در زمین شماره دو که از چمن
استاندارد و مطلوبی برخوردار است ،به میدان میروند.
برگزاری این بازی برای تیم ملی امید که تا چند ماه دیگر باید دیدارهای مهمی را برگزار
کند ،حائز اهمیت است و میتواند مقابل تیم ملی ایران که از قدرتهای آسیا در رده
سنی بزرگساالن است ،محک خوبی بخورد.
* تقدیر از پژمان منتظری
ً
همچنین احتماال در همین اردو از پژمان منتظری که به تازگی از حضور در بازیهای
ً
ملی خداحافظی کرده توسط همبازیهایش قدردانی خواهد شد .منتظری حدودا۱۰
سال برای تیم ملی ایران بازی کرد و سابقه حضور در جام جهانی را نیز دارد.
توافق نفت آبادان با اسکوچیچ

دراگان امروز وارد ایران میشود

باشگاه نفت آبادان با دراگان اسکوچیچ برای هدایت این تیم در لیگ نوزدهم به توافق
رسید.
مسئوالن باشگاه نفت آبادان پس از مذاکره و بررسی گزینههای داخلی و خارجی ،در
نهایت با دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق فوالد به توافق رسیدند.
اسکوچیچ امروز برای مذاکرات نهایی وارد ایران میشود و در صورتی که در روند
مذاکرات مشکلی پیش نیاید ،اسکوچیچ در لیگ نوزدهم هدایت نفت را بر عهده
خواهد داشت .فصل گذشته سرجیو هدایت نفت آبادان را بر عهده داشت و در حالی
که مسئوالن باشگاه با او برای لیگ نوزدهم نیز به توافق رسیده بودند این مربی پرتغالی
با پیشنهاد بهتری از سوی تیم التعاون عربستان روبهرو شد و هدایت این تیم را پذیرفت.
پس از توافق نهایی؛

گابریلکالدرون رسماسرمربیپرسپولیسشد

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال آرژانتین که سابقه فعالیت در فوتبال آسیا و تیم های
عربی را دارد با امضای قرارداد خود به عنوان سرمربی پرسپولیس در فصل آینده لیگ
برترانتخابشد.
نشست نهایی گابریل کالدرون با مدیران باشگاه پرسپولیس صبح امروز برگزار شد تا
طرفین به تفاهمات نهایی الزم برای عقد قرارداد رسمی برسند.
درایننشستطوالنیکهبیرونازساختمانباشگاهپرسپولیسجریانداشتطرفین
درباره تمامی بندهای قرارداد خود به توافق دست پیدا کردند تا این مربی به طور رسمی
براییکفصلسرمربیسرخپوشانپایتختشود.
در قرارداد کالدرون ذکر شده است در صورت توافق مجدد قابلیت تمدید برای یک
سال دیگر وجود دارد.
کیروشاستنلی:

عالقهای ندارم در مورد شایعات صحبت کنم
کیروشاستنلی،مهاجمتیمفوتبالسپاهاندرهجدهمیندورهلیگبرتربهشایعات
مربوط به جداییاش از این تیم واکنش نشان داد.
کیروش استنلی در مورد احتمال ماندن یا جداییاش از سپاهان و اینکه شایعه شده
ً
با باشگاههای پرسپولیس و تراکتورسازی مذاکره کرده است ،گفت :من معموال دوست
ندارم زیاد مصاحبه کنم و در دو فصل گذشته که در فوتبال ایران حضور داشتم چنین
چیزی را نشان دادم .عالقهای ندارم در مورد شایعات یا پیشبینیهای دیگران صحبت
کنم و هر وقت برای فصل آینده تصمیم گرفتم ،همه چیز مشخص خواهد شد.
وی در ادامه افزود :من مسئول انتشار شایعات و پاسخگویی به آنها نیستم .نکته روشن
این است که بهزودی باید در مورد آیندهام تصمیم بگیرم و این اتفاق هم به بهترین شکل
رخ خواهد داد.

جدایی همام از استقالل در صورت
پرداخت نشدن مطالباتش
طارق همام ،هافبک عراقی تیم فوتبال استقالل در صورت پرداخت نشدن مطالباتش
از این باشگاه جدا خواهد شد.
طارق همام یکی از بازیکنان استقالل است که شرایط مبهمی دارد و با اینکه تمرینات
آبیپوشان آغاز شده ،هنوز در تمرینات این تیم شرکت نکرده است.
هر چند همام عراقی یک فصل دیگر با باشگاه استقالل قرارداد دارد ،ولی این بازیکن
مطالبات فصل گذشتهاش را از این باشگاه دریافت نکرده و همین موضوع باعث شده
است تا در تمرینات شرکت نکند.
شرط همام برای حضور در تمرینات ،پرداخت مطالباتش است و اگر این اتفاق رخ
ندهد ،او استقالل را ترک خواهد کرد .البته مسئوالن باشگاه استقالل به دنبال آن
هستند تا مطالبات این هافبک عراقی را پرداخت کنند تا او به تمرینات برگردد.

علی علیپور در پرسپولیس ماندنی شد
مهاجم پرسپولیس به دلیل عدم پرداخت هزینه انتقالش از سوی تیم فوتبال زولته
وارخم بلژیک در جمع سرخپوشان ماندنی شد.
باشگاه پرسپولیس حاضر بود رضایتنامه علی علیپور را در ازای دریافت ۸۰۰هزار یورو
برای زولته وارخم بلژیک صادر کند تا مهاجم سرخپوشان پایتخت لژیونر شود .مدیران
پرسپولیس برای دریافت این مبلغ تا صبح
امروز به بلژیکی ها فرصت داده بودند اما
این پول به حساب پرسپولیس واریز نشد
تا مهاجم ملی پوش پرسپولیس مجبور به
ماندن در این تیم و انتقال او منتفی شود.
علیپور در صورت رفتن به لیگ بلژیک،
مبلغ پانصد هزار یورو نیز خودش دریافت
می کرد اما بدقولی مدیران زولته وارخم در
انتقال پول به حساب باشگاه مانع از انجام
این کار شد .قرار است علیپور از امروز در
تمرینات پرسپولیس حاضر شود تا خود
را برای رقابت های فصل آینده لیگ برتر
آمادهکند.

سیاسی
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مرتضیمبلغ:

طرح نو یا انشعاب از اصولگرایی و اصالح طلبی

زمزمه های مبهم از ظهور جریان سوم

تردیدها درباره اثرگذاری استراتژی های دو جریان سیاسی اصولگرا و اصالح
طلب در انتخابات آینده مجلس ،زمزمه های مبهم از ظهور جریان سومی را به
گوش می رساند که بین انشعاب از اصولگرایی-اصالح طلبی و استقالل گفتمانی
در نوسان است.
تجربه چهل ساله برگزاری انتخابات در ایران نشان میدهد که بازار این پروسه
تنها دو یا سه ماه پیش از برگزاری آن داغ میشود و اعالم حضور و یا تاکید بر
عدم حضور پیش از این موعد؛ گمانه زنی رسانهای در گعده های سیاسی است.
آنچه این روزها نمود مییابد این است که هر دو جریان در پی اتخاذ استراتژیهای
تازه هستند؛ استراتژیهایی که قدر مسلم در انتخابات پیش رو باید متفاوتتر از
دورههای پیشین باشند تا حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رأی را تضمین
کند.تاکنون و در فاصل ه ای هشت ماهه باقی مانده تا انتخابات ،مباحثی همچون
دعوت از جوانان ،کاندیدای اصلح و ائتالف از مهمترین دغدغههای جریان اصولگرا
برای انتخابات مجلس یازدهم است .آیت الله «محمدتقی مصباح یزدی» به عنوان
رهبر فکری دستکم طیف پایداری به طرح دغدغه انتخاب نامزد اصلح پرداخته
است« .سیدحسین نقوی حسینی» نماینده اصولگرای مجلس؛ طیف متبوع خود
را میداندار انتخاب ات آینده دانسته و گفته است« :طبیعی است که مردم به
اصولگرایان رای بدهند ،باید به اصولگراها رای بدهند».
به نظر می رسد این روزها وحدت مهمترین دغدغه اصوگرایان برای انتخابات
پیش رو است .اما در مسیر تحقق این رؤیا ،موانع وابهاماتی از جنس نواصولگرایی
وجود دارد .محمد باقر قالیباف با طیفهای اصولگرا استراتژی دوری و دوستی در
پیش گرفته است؛استراتژی که هرگونه «راه آمدن» با او برای هر نوعی از ائتالف
را دشوار می کند.
جریان رقیب هم با مشکالتی البته از جنسدیگر روبروست .اصالح طلباندر سه
دوره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ،مجلس دهم و ریاست جمهوری دوازدهم
پیروز انتخابات ریاست جمهوری بودند و سطح انتظارات از این طیف در جامعه
باالست و با عملکرد منتخبان منتسب به این طیف هماهنگی ندارد .اصالح طلبان
هم مانند رقیب با اختالفات درون گروهی مواجه هستند که در مقاطعی علنی
و رسانه ای هم می شود .آنها هنوز استراتژی مشخصی برای انتخابات اتخاذ یا
دستکم اعالم نکرده اند اما با همه تردیدها در پی سازوکارهای تاثیرگذاری بیشتر
در انتخابات هستند.
نگاهی به رویدادهای دو جریان سیاسی طی هفته های گذشته نشان می دهد؛
اثر بخشی تالشهای دو جریان اصولگرا و اصالح طلب در انتخابات مجلس یازدهم
با تردیدهایی روبروست و شاید به همیندلیل است که زمزمههای تشکیل راهی تازه
در برخی محافل سیاسی و رسانه ای به گوش می رسد.
* نشانه شناسی جریان سوم
نو اصولگرایی و نسل دوم اصالحات تالشهای درون جریانی میان اصولگرایان
و اصالح طلبان است که هر دو با تکیه و تاکید برظرفیت جوانان در پی انداختن
طرحی نو در سپهر سیاست ایران هستند .هرچند تشکیالتی از این دست در اعالم
رسمی خود را جریان سوم نمی دانند اما پتانسیل تبدیل شدن به این جریان را خود
میبینند .ناامیدان از این دو جریان هم قابلیت بالقوه درتبدیل شدن به جریان سوم
را دارند .شاید به همین دلیل است که طرفداران رییس جمهوری اسبق و منتقدان
جریان اصولگرا او را همان جریان سوم می دانند .نیاز به حضور راه تازه و فرای
اصولگرایی و اصالح طلبی از مقطع اعتراضات اقتصادی دی  ۹۶بیشتر احساس شد.
امروز باید دید آیا این احساس نیاز می تواند به شکل گیری راه سوم منجر شود یا دو
جریان چپ و راست سنتی باز هم میداندار انتخابات خواهند بود.
* چرا راه تازه؟
به نظر می رسد رویدادهای کشور و عملکرد مسووالن و شخصیت های سیاسی
طی چند سال گذشته زمینه ساز بروز انتقادات از هر دو جریان اصولگرا و اصالح
طلب شده است .به همین دلیل نیاز به در پیش گرفتن راه تازه در چارچوب قانون
اساسی و منافع ملی بیش از گذشته احساس می شود .در این بین تالش عده ای
برای القای این موضوع که مردم اعتمادی به جریان هایسیاسی ندارند؛ تا حدودی
اثرگذار بوده و زمزمه های ایجاد جریان سوم هم واکنشی به این شرایط و با هدف
ایجاد اعتماد تازه میان مردم و سیاستمداران است.
اینکه اما چنین جریانی انشعابی از اصالح طلبان یا اصولگرایان خواهد بود یا
مستقل از این دو جریان ،و یا جریان سوم برآیند معتدالن اصولگرا و اصالح طلب
ش های مهمی است که تاکنون پاسخی برای آن داده نشده است.
است یا نه؟ پرس 
گرچه طیفهای معتدل این دو جریان در انتخابات مجلس دهم توانستند پیروز
انتخابات شوند اما همچنان این تئوری که اعتدال مشی است نه جریان سیاسی،
مورد توجه و قبول بسیاری از چهره های سیاسی در هر دو جناح است.
* بسترهای مورد نیاز جریان سوم
ایجاد راه سوم در جاده سیاست ایران اما بسترهای خاص خود را میطلبد و
صرف احساس نیاز و ضرورت یا توان بالقوه طیفهای سیاسی برای ظهور و تکوین
آن کافی نیست .مهمترین مانع تشکیل چنین جریانی را میتوان ابهامات ایدئوژیک
آن دانست .جریان سوم باید حرف تازه ای فراتر از گفتمان اصولگرایی یا اصالح
طلبی ارائه دهد مشروط بر اینکه در چارچوب قانوناساسی جمهوری اسالمی ،عرف
سیاست ورزی در کشور و حراست از منافع ملی باشد .چنین گفتمانی باید حداقل
فاصله را با مطالبات جامعه و نیازهای مردم در حوزه های مختلف داشته باشد تا
بتواند اعتماد آنها را جلب کند .طبعاً کسانی که از این خط مشی تبعیت می کنند
باید سال ها تجربه سیاست ورزی در کارنامه خود داشته و از آزمونهایی سربلند
بیرون آیند.چنین جریانی باید بتواند حداکثر شفافیت در حوزه های مختلف را به
جامعه تضمین دهد ،نیروهای سیاسی این جریان ضمن داشتن پیشینه ای قابل
قبول و قابل اعتماد در سیاست باید شهره به پاکدستی سیاسی ،اقتصادی و اخالقی
باشند ،چنین جریانی باید نسبت خود را با مردم و قدرت به طور صریح روشن و
اعالم کند ودر نهایت باید شناخت نسبتاً کامل و جامع ازدغدغه ها و مطالبات مردم
داشته برنامه عملیاتی در این زمینه ارائه دهد.واقعیت آن است که تجمیع چنین
شروط و بسترهایی در یک جریان سیاسی در فاصله هشت ماه تا انتخابات دور از
انتظار است .حتی اگر به القائات کاهش اعتماد مردم به جریانهای سیاسی هم اعتنا
کنیم باز هم نمی توان بر توان جریان سوم برای تاثیرگذاری بر این اعتماد و احیای
آن اعتنا کرد .این مدعا اما می تواند در شرایطی باطل هم شود؛ شرایطی که در آن
تمام بازیگران عرصه قدرت در ایران برای ایجاد و اثرگذاری این جریان سوم متحد و
متعهد شوند .جریانی که عرف سیاست ورزی در ایران را همراه با برخی تابوهای بی
منطق درشکند و طرحی نو برای انتخابات مجلس یازدهم دراندازد.

یک عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان با اشاره به
وضعیت فعلی کشور گفت :برای جبران این شرایط ،حاکمیت باید
در بعضی از سیاستهای خود تجدیدنظر کند .یکسری روشها
و رفتارهای موازی وجود دارد که باید در اینها تجدیدنظر شود.
این اتفاق باید رخ دهد و اهمیت آن خیلی فراتر از بحث انتخابات
توگوی ملی در
است و هرچه زودتر هم باید شکل بگیرد و گف 
سطححاکمیتهرچهسریعترایجادشودتافضایبانشاطسیاسی
و اجتماعی برای برون رفت از همه مشکالت و ورود به انتخابات به
وجودبیاید.
مرتضی مبلغ در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که
موفقیتدر انتخابات مجلس یازدهم تا چه میزان زمینه موفقیت
جریانهای سیاسی در انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم را
فراهم میکند ،گفت :اصوال انتخاباتهادر هردوره مهم است چون
انتخابات بخشی از وضعیت مدیریتی کشور را مشخص میکند
و طبیعی است که جناحهای سیاسی هم تالش میکنند که در
انتخابات پیروز شوند تا بتوانند منویات خود رادنبال کنند .ایندور
همهمچوندورههایدیگرانتخاباتمهماست.
اینعضوشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبانتصریحکرد:
تفاوت این دور از انتخابات این است که متاسفانه به دلیل برخی
ناکارآمدیهایی که در سیستم مدیریتی کشور به وجود آمده و
مشکالت حادی بر کشور وارد شده سطح نارضایتیها باال رفته و
مردم آن شور و نشاط سیاسی الزم را در شرایط فعلی ندارند .امروز
مهمترین مساله این است که فضای سیاسی اجتماعی کشور به
گونهای شکل بگیرد که شور و نشاط سیاسی و اجتماعی به جامعه
بازگردد.
این فعال سیاسی اصالحطلب در پاسخ به این سوال که ایجاد
یدانید؟ ،اظهار کرد:
نشاط سیاسی در کشور را وظیفه کدام نهاد م 
من فکر میکنم وظیفه کل حاکمیت است چون این مشکالت به
برخی از رویکردها و سیاستهای غلطی باز میگردد که در طول
سالیان گذشته به تدریج انباشت شده و در روند اداره کشور به وجود
آمده که محصولش بعضی از این مشکالت و نارضایتیها شده
است،درنتیجه کل حاکمیت باید چارهاندیشی کند که بخشی از
آن مربوط به حاکمیت است و تمام قوا ودستگاههادر بهوجود آمدن
آنمسئولیتداشتهاند.
توگوی ملی میتواند چه
وی در پاسخ به این سوال که گف 
نقشی در ایجاد نشاط سیاسی در جامعه ایفا کند؟ ،گفت :تنها راه
توگوی
برون رفت از مشکالت این است کهدر سطح حاکمیت گف 
سازندهای شکل بگیرد که بر سر نحوه برونرفت از چالشهای
سیاسی و ابرچالشهایی که به وجود آمده یک اجماع ملی پایدار
بهوجود بیاید .این امر هم از طریق دستور و روشهای کلیشهای
محققنمیشودبلکهحتمابایدبهشکلتعاملیسازندهاتفاقبیافتد
و همه باید خطاها و بعضی رویکردهای غلط را قبول کنند و سپس
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در بعضی از سیاستها تجدیدنظر و اجماعی شکل گیرد تا آثار خود
رادر سایر سطوح کشور بگذارد.
مبلغ در پاسخ به این سوال که اختالف و انشقاق بین احزاب
و شخصیتهای جریان اصالحطلبی میتواند نتیجهای همچون
نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را باعث شود ،امروز نیز
این اختالفات بین اصالحطلبان دیده میشود و بعضی معتقدند
این اختالفات ریشه در شورای سیاستگذاری دار د ،حال
شما این اختالفات را چطور ارزیابی میکنید؟ ،گفت :انتخابات
ریاستجمهوری نهم قطعادرسی برای اصالحطلبان شد که سعی
کنند اختالفات به آن شکل ظهور و بروز نکند ،عمال همدیدهاید که
درانتخاباتهایبعدیسعیشدکهازایناختالفاتجلوگیریشود
و با اجماعسازی نتایج خوبی هم برای کشور و اصالحطلبان حاصل
شد و امیدواریم این روند ادامهداشته باشد.
این سیاستمدار اصالحطلب خاطرنشان کرد :بعضی از نقطه
نظرات متفاوتی که در آستانه هر انتخابات مطرح میشود این
است که بعضی آنها را حمل بر اختالف میکنند .اصالحطلبی
جریانی پویا است و چهرههای متفاوتیدر این جریان هستند که
نظریهپردازی میکنند که گاهی بسیار هم متعارض است .این
نقطهنظرات در اتاقهای دربسته هم ارائه نمیشود بلکه به شکل
عمومی مطرح میشود و آثار مثبت خود را میگذارد و جامعه با
این افکار آشنا میشود ،مهم این است که این نقطه نظرات بتوانددر
آن فرایند اجماعسازی به نقطه نظر مشترک و واحد تبدیل شود.

این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان گفت:
بعضیهافکرمیکنندایننقطهنظراتمتفاوتیکهمطرحمیشود
معنایش بروز اختالف و انشقاق بین اصالحطلبان همچون عدم
اتحاددر انتخابات نهم ریاستجمهوری است .من فکر میکنم این
نظرهای متفاوتدر حال تبدیل شدن به یک نقطه نظر واحد طی
چند وقت آینده است و اصالحطلبان با راهبردهای مشخصی در
عرصه سپهر سیاسیدر آستانه انتخابات حاضر میشوند.در چند
انتخابات گذشته هم که بین اصالحطلبان اجماع شکل گرفتدر
ماههای قبل از برگزرای انتخابات نظرات گاها متعارضی مطرح
میشدهواینهادریکفرایندسازندهپختهمیشودوبهجمعبندی
واحدیتبدیلمیشود.
وی در پاسخ به این سوال که نحوه عملکرد احزاب سیاسی
در «شورای هماهنگی جبهه اصالحات» و «شورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان» را چقدر متفاوت میبینید و اینکه
آیا این دو شورا یک هدف را دنبال میکردند یا خیر؟ ،گفت:
کارکردهایشورایهماهنگیباشورایعالیمتفاوتاست.شورای
هماهنگی بین احزاب اصالحطلب که عضو هستند راجع به بعضی
مسائل مشترک هماهنگی ایجاد میکند و نقطه نظرات را به
یکدیگر نزدیک میکند ،اما شورای عالی اهداف گستردهتری دارد و
درباره مسائلکالن انتخاباتیو راهبردهایکلی اصالحطلبانبحث
میکند .باید توجه شود اعضای شورای هماهنگی همان اعضای
شورای عالی هستند به اضافه بعضی چهرههایدیگر که آن جمع

راکاملترمیکند.
مبلغ گفت :نقش اینها متفاوت است و در طول یکدیگر
هستند نه در عرض هم .باید توجهکنیم بین احزاب اصالحطلب
هم اختالفنظر وجود دارد و وقتی نام شورای هماهنگی یا شورای
عالی به میان میآید یعنی این نقطه نظرات متفاوتدر یک رویکرد
توگوی سازنده بتواند در این شوراها به یک وضعیت
تعاملی و گف 
واحدواجماعیتبدیلشودکهدرآنراهبردمشخصیشکلبگیرد.
اختالف اصالحطلباندر روش است ،نه هدف
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما اختالف بین
اصالحطلبان متوجه هدف است یا روش؟ ،گفت :جواب این سوال
سادهاست.تنهاکافیاستکهبهمتنصحبتهاواظهارنظرهاتوجه
شود .اختالفات عمدتا و قریب به نزدیک صددرصد در روشها است.
اختالف در روشهایی است که به راهبردی واحد ختم میشود.
بههرحال هر حزب و جریانی یک نقطه نظردارد اما اصالحطلبان
درباره اهداف اختالفی ندارند و اهدافشان روشن و مشخص است که
بهدنبال چه هستند و سالیان سال است که روی این اهداف بحث
ی اصالحطلبان
شده است .حالدر سطوح جزئی ممکن است بعض 
هم مثال به دنبال قدرت باشند که این رویکردی شخصی است و
ربطیبهجریاناصالحطلبیندارد.
مبلغدر پاسخ به این سوال که اصالحطلبان چگونه میتوانند
به بزرگترین سرمایه خود که مردم هستند امید ببخشند؟ ،گفت:
شرایط بهوجود آمده ناشی از مشکالتی است که طی چند دهه
انباشت شده و اخیرا هم فشارهای گسترده و سیستماتیک
خارجی بعد از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای مخرب
تشدید شده است .برای جبران این شرایط ،حاکمیت باید در
بعضی از سیاستهای خود تجدیدنظر کند .یکسری روشها و
رفتارهای موازی وجود دارد که باید در اینها تجدیدنظر شود .این
اتفاق باید رخدهد و اهمیت آن خیلی فراتر از بحث انتخابات است
توگوی ملی در سطح
و هرچه زودتر هم باید شکل بگیرد و گف 
حاکمیت هرچه سریعتر ایجاد شود تا فضای با نشاط سیاسی و
اجتماعی برای برون رفت از همه مشکالت و ورود به انتخابات
به وجود بیاید.
این فعال سیاسی اصالحطلب اظهار داشت :اصالحطلبان در
این میان مهمترین مسالهشان مردم است که بتوانند گشایشی
در مشکالت مردم به وجود بیاورند .اصالحطلبان در حدی که
توان دارند همواره سعی کردهاند که این گشایشها را ایجاد کنند.
توگو سعی
اصالحطلبان حضور عمدهایدر قدرت ندارند اما با گف 
ش مردم در حل
میکنند مردم را به مشکالت کشور و اهمیت نق 
اینمشکالتآگاهکنند.اصالحطلبانسعیمیکنندتعاملسازنده
خود را برقرار کرده و روشهای خود را روزآمد و سازندهتر کنند .این
کاری است که اصالحطلبان همواره به دنبال آن بودهاند و این دور
هم تالش بیشتریدر این قضیه به عمل خواهند آورد.

جناحهایسیاسیوانتخاباتشورایاریها

رقابتاصولگرایانواصالحطلباندرمحلهها
نـگاه ویـژه داشـته و بـا تشـکیل واحـدی بـرای معتمدیـن،
سـازماندهی نیروهای همفکر را در دسـتور کار قرار داده اسـت.

قـرار اسـت در اولین جمعـه مـرداد ،انتخابات شـورایاریها
در مناطق  ۲۲گانه شـهرداری تهران برگزار شـود .در این میان
برخـی احـزاب بـا دیدگاههای متنوع سیاسـی قصـد اثرگذاری
بر انتخابات شـورایاری شـهر تهـران را دارند .در ایـن گزارش به
مهمترین جریانهای سیاسـی حاضـر در انتخابات شـورایاری
میپردازیم.

* حزب همبستگی و رفقای قدیمی
محمـد سـاالری دبیـر کل حزب همبسـتگی ،دیگر چهره
موثـر انتخابات شـورایاری ها اسـت .او در انتخابات گذشـته به
عنـوان ناظـر انتخابـت تلاش زیـادی کـرد تـا ردصالحیتها
حداقلـی باشـد و از همیـن رو ،چهرههـای اصلاح طلب فعلی
حاضـر در شـورایاری نـگاه مثبتی بـه سـاالری دارند.
سـاالری در ایـن مـدت نیـز نـگاه مثبتی بـه شـورایاریها
داشـته و بـا بعضـی اعضـای آن ارتبـاط خوبـی دارد و بـه نظر
میرسـد او نیـز جمعـی از نزدیـکان خـود را بـرای حضـور در
انتخابـات شـورایاری تشـویق کند.

* اتحـاد ملـت و بنیـان دموکراسـی در انتخابـات
شـورایاری هـا
پیـش از ایـن جبهـه مشـارکت توجـه ویـژه بـه مسـئله
شـورایاری داشت ،برخی اعضای برجسـته این حزب مثل زهرا
مجـردی و حسـین خسـرو نـژاد نیـز در شـورایاری محلههای
مختلـف حضـور داشـتند .از طرفی در آسـتانه تاسـیس حزب
اتحاد ملت ،غالمرضا انصاری به سـابقه حزب اعتدال و توسـعه
در ترکیـه اشـاره کـرده بـود کـه پیـروزی در انتخابـات محلی،
مقدمـه پیـروزی در انتخابات سراسـری شـده بود.
حـزب اتحـاد ملـت در این چند سـال به پـروژه شـورایاری

* خانـه کارگر و تشـکیالت مویرگی بـرای انتخابات
شورایاری
خانـه کارگـر یکـی از تشـکیالتی بـود کـه در دوره قبلـی

انتخابـات شـورایاری در بسـیاری محلههـا نامزد معرفـی کرد،
ایـن نهاد بـا عضوگیری مویرگـی از کارگرهـا در سراسـر ایران
هـم نامزدهـای بالقـوه دارد و هـم رای دهنـده و از این رو بعید
نیسـت ایـن دوره هم بتواننـد در انتخابـات موثر باشـند .امروز
سـازمان جوانـان این حـزب در بیانیـهای از جوانان درخواسـت
کـرد تا نامـزد انتخابات شـورایاری شـوند.

* لیست طالیی سردار برای شورایاری ها
سـردار طالیـی دوره قبل (پیش از مسـجدجامعی) رئیس
سـتاد هماهنگی شـورایاریها بود و توانست شـورایاران زیادی
را در سـتادهای سـردار قالیباف سـازماندهی کند ،در آن زمان
بـه خاطر هزینه باالیی که شـهرداری برای شـورایاران میکرد،
و امتیازاتـی مثـل طـرح ترافیک ،تراکم ،سـفر مشـهد و کربال
و حضـور در صحـن شـورای شـهر ،طالیـی بـرای طیفـی از
اصولگرایـان بسـیار محبـوب شـد .او از مدتهـا قبل جلسـات
منظمـی با دوسـتان قدیمـی خـود در شـورایاریهای محالت
تهـران برگـزار میکند.

* سازماندهی اصولگرایان در دو جبهه
شـنیده شـده در بسـیاری محلهها پایگاههای بسـیج قصد
دارند با سـازماندهی لیسـتی به نام یاران انقالب منتشـر کنند،
لیسـتی که بـه خاطر قـرار داشـتن حوزههـای رای گیـری در
مسـاجد ،از شـانس باالیی برای موفقیت در انتخابات برخوردار
است.
اصولگرایـان به جز لیسـت یـاران انقلاب در جبهه دیگری
نیـز سـازماندهی شـدهاند؛ از چند هفته قبـل از انتخابات ،یک
سـایت اینترنتی به نام جهادگـران نیوز آغاز به کار کرده اسـت
که مشـخصا هدف کوتاه مدت آن ،انتخابت شـورایاری اسـت،
هنـوز کیفیت ورود این افراد به انتخابات مشـخص نیسـت.
چنـد هفته قبل از انتخابات شـورایاری ،اسـدالله بادامچیان
از موتلفه اسلامی پیشنهاد داد انتخابات شـورایاری لغو شود و
هزینـه آن به مناطق سـیل زده اختصاص بیابـد ،این نظریه در
احـزاب نخبه گرا (و ثروتمند) مثل کارگزاران نیز طرفـدار دارد،
انتخابـات مویرگـی مـورد توجه نخبـگان اقتصـادی دو جریان
نیست.

آیتاللهمحسنغرویان:

کاندیداهایاصلحجبههپایداری،موردقبولمردمنیستند

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه تجریه نشان داده که مردم
انتخاب افراد موردنظر پایداریها را به عنوان انتخاب اصلح قبول
ندارند ،گفت :بر همین اساس شاهد بودیم بسیاری از اعضای جبهه
پایداری از لیست منتخب مردم حذف شدند و مردم به پایداری ها
آیتالله مصباح در آخرین دیدار خود با شورای مرکزی جبهه
پایداری باردیگر بر "انتخاب اصلح"در انتخابات تاکید کرد ،واژهای
که البته به کلید واژه پایداریهادر چند انتخابات اخیر تبدیل شده
است.
پدر معنوی پایداری ها البته این را هم گفته که اگر مجبور شویم
نظر اکثریت را بپذیریم می پذیریم اما همه باید قول دهند زیرش
نزنند .آیتالله مصباح در بخش دیگری از اظهارات خود هر گونه
سهم خواهی گروه های سیاسی را نیز مورد انتقاد شدید قرار داده
است.
این توصیههای انتخاباتی در حالی از سوی مصباح یزدی به
عنوان پدر معنوی جبهه پایداری مطرح شده که از قضا رصد رفتار
سیاسی جبهه پایداری حکایت از از آن دارد که در بزنگاه حساس
انتخابات همین پایداری ها بوده اند که رویهای متفاوت رادر پیش
گرفته و اتفاقا بر هم زننده وحدت اصولگرایان بوده اند.
اظهارات آیتالله مصباح درباره کاندیدای اصلح مبهم و کلی
است
در همین زمینه آیت الله محسن غرویان اظهارات اخیر آیتالله
مصباح یزدی را مبهم ،کلی و بدیهی خواند و به خبرآنالین گفت:
اینگونهاظهاراتبسیارکلیومبهماستزیراهمهگروههاوجناحها
بر انتخاب اصلح تاکید دارند اما بحث در این است که مصداق فرد
اصلحکیستوشرایطاصلحچیست؟دقیقااینجاستکهاختالف
نظر پدید آمده و هر گروهی شرایطی را برای اصلح تعیین کرده

و دیگران را غیراصلح می داند و در واقع مصداق اصلح را گزینه
موردنظر خود می داند بنابراین طرح اظهاراتی در این سطح کلی
دردی از کسیدوا نمی کند.
وی درباره بخش دیگری از اظهارات آیتالله مصباح مبنی بر
پرهیز از سهمخواهی گروههادر انتخابات ،افزود:در مقام اظهارنظر
همه بر پرهیز از سهم خواهی تاکید دارند اما در عمل و زمانی که

مصداقهاتعیینمیشودگروههاواحزاببهصورتکمتریابیشتر
سهمخواهیمیکنند؛حتیدرتعیینمصادیقهمتنهانظرجناح
خود را اصلح می دانند و در وحدت هم بر این نظرند که با کسانی
به وحدت میرسیم که راه ما را ادامه دهند بنابراین با وجود چنین
نگاهی طرح چنین اظهاراتی بیشتر شعاری و بی فایده و بی اثر بوده
و تجربه هم نشانداده که تاکنون نتیجه ایدر بیرون نداشته است.

مردم انتخاب های اصلح جبهه پایداری را قبول ندارند
غرویاندربارهرفتارسیاسیجبههپایداریومیزانپاییندیآنها
به اظهارات آیت الله مصباح ،تاکید کرد :پایداریها به نظر خودشان
انتخاب اصلحدارند ولی تجریه نشانداده که مردم انتخاب آنها را به
عنوان انتخاب اصلح قبول نداشتند و بر همین اساس بود که شاهد
بودیم بسیاری از اعضای جبهه پایداری از لیست منتخب مردم
حذف شدند و مردم اصال به پایداری ها رای ندادند.
این استاددانشگاه حوزه علمیه قم با بیان اینکه جبهه پایداری
و سایر جبهه های سیاسی باید اصلح را از دیدگاه مردم شناسایی
کنند،تاکیدکرد:اینکهگروههااصلحراازدیدگاهخودشانبسنجند
قابل قبول نیست زیرا طبیعی است که هر گروهی خود را اصلح می
داند ایندر حالی است که اصلح کسی که صالحیت بیشتری برای
انجام مصالح مردم دارد.
غرویانباتاکیدبراینکهمردمبهخوبیمصلحتخودراتشخیص
دادهوافرادوگروههاراانتخابمیکنند،تصریحکرد:تجربهگذشته
نشان می دهد انتخاب هایی که جبهه پایداری در گذشته داشته
مورد قبول مردم نبوده و مردم پایداری را اصلح نمی دانند.
پایداری هادر انتخاب های گذشته بر هم زننده ائتالف بودند
این استاد حوزه علمیه قم وی درباره تاکید آیتالله مصباح بر
شکلگیری ائتالف گفت :جبهه پایداری وحدت و ائتالف را به این
معنی میداند کهدیگران همه بیایند و حرف های آن را تایید کنند
در حالیکه معنای ائتالف و وحدت این است هه گروه ها اطراف این
وحدت حاضر باشند و در مواردی از حرف های خود کوتاه بیایند
وگرنه اینکه به طور کلی گفته شود کسی زیر ائتالف نزند همه آن را
قبولدارنداماخودهمینگویندگانچنیناظهاراتیکسانیبودند
کهدر انتخابهای گذشته ائتالف را بر هم زدند.

رسول منتجب نیا :

روحانیبایدازحصارخودبیرونبیاید

اینکـه حسـن روحانی ششـمین سـال ریاسـت جمهوری خـود را
پشـت سـر گذاشـت اما درباره آینده سیاسـی او تحلیل هـا متفاوت و
بعضا متضاد اسـت .گروهی معتقدند حسـن روحانی هشـتمین سـال
ریاسـت جمهوری را تجربه نمی کند و نخسـتین رئیس دولتی خواهد
بود که اسـتعفا می دهد و می رود؛ در مقابل هسـتند کسـانی که می
گوینـد حسـن روحانـی تا آخر مـی مانـد و از االن هـم در حال زمینه
چینـی برای آینده سیاسـی پس از ریاسـت جمهوری اسـت.
رسـول منتجـب نیـا فعال سیاسـی اصلاح طلب بـه دیـدگاه دوم
معتقـد اسـت .با او دربـاره چرایی این دیدگاهـش به گفتگو پرداختیم.
مشروح این گفتگو رادر ادامه بخوانید.

حـال حمایت از دولت هسـتند .در چنین وضعیتی احتمال اسـتعفا و
کنارگیری آقای روحانی از ریاسـت جمهوری منتفی اسـت .حاال اینکه
آقـای حسـن روحانی بتواند در پایـان دوره دوم ریاسـت جمهوری اش
موفق و سـربلند باشـد و مشـکالت را حل کند بحث هایی مطرح می
شـود .ایـن اتفـاق بـه نظر من عملی اسـت ،منتهـا شـرطی دارد که تا
بـه حـال دولـت به این شـرط تن نـداده اسـت .رئیس جمهـور باید از
حصـار خـود بیرون بیاید ،با صاحب نظران و اندیشـه هـای حوزه های
مختلـف دیـدار کند و نظرات آنها را برای برون رفت از شـرایط سـخت
فعلـی بگیـرد .قطعـا ال به الی ایده هـا و نظراتی که طرح می شـود راه
حل مناسـب وجود دارد.

* دولـت آقـای روحانی چه سرنوشـتی پیدا مـی کند ،بقا
تـا سـال  1400را به خـود می بیند یـا در نیمه را اسـتعفا می
دهد؟
امـروز یـک وحـدت و انسـجامی بین آقای حسـن روحانی ،سـران
سـایر قـوا و نهادهـای منتقـد دولـت بـه وجـود آمـده و آنها امـروز در

اصالح طلبان معتقد به عبور از روحانی اقلیت هستند
* آیـا صحت دارد که اصلاح طلبان از آقـای روحانی عبور
کردند و بین خود و روحانی مرز روشـنی کشـیدند؟
اصلاح طلبـان که عـده محدودی نیسـتند یـا در شـخص و افراد
خاصی خالصه نمی شـوند .اصالحات یک پهنه وسـیعی دارد و سالیق

و نظـرات گوناگـون را درون خود جا می دهد که وجه مشـترک شـان
هـم اصلاح طلبی اسـت .ممکـن اسـت تعـدادی از اصالح طلبـان به
ایـن نتیجه رسـیده باشـند کـه نباید بیـش از ایـن هزینـه پرداخت و
الزم اسـت جریـان اصالحـات خرج خـود را از آقـای روحانی جـدا و از
او عبور کند چون آقای روحانی نتوانسـت مشـکالت کشـور را مطابق
وعـده های انتخاباتـی اش حل کند .اما اکثریت قریـب به اتفاق اصالح
طلبـان معتقدنـد باید دولـت را حمایـت و در عین حال انتقـاد کرد تا
دولت به سـمت حل مشـکالت مـردم گام بـردارد.
باید دولت را تحت فشار قرار دهیم
معتقـدم کنارگیـری اصلاح طلبـان از حمایـت دولـت نـه تنهـا
مشـکلی را حـل نمی کنـد بلکه امتیـازی را هـم برای اصلاح طلبان
ایجـاد نخواهـد کـرد .مـا قبل از فکـر کردن بـه حفظ و نجـات جریان
اصالحات ،باید به حل مشـکالت مردم بیاندیشـیم .راه رسـیدن به این
هـدف هم آن اسـت که دولت را تحت فشـار قرار دهیـم که به دیگران
هـم بهـا دهـد و از صاحب نظـران راه حـل دریافت کند تا انشـاءالله از

ایـن مخمصه ای کـه در آن قـرار گرفتیم خارج شـویم.
* به نظر شـما آقای روحانـی بعد از ریاسـت جمهوری چه
سرنوشـتی پیدا می کند؟
آقای روحانی تالشـش این اسـت که بعد از ریاسـت جمهوری در
حکومت بماند و پل های پشـت سـرش را خراب نکند بلکه بخشـی از
شـعارهای تند گذشـته و بخشی از عملکرد این  6سـال را بتواند ظرف
ایـن یکـیدو سـال جبـران کند که موجب بقـاء اودر حکومت باشـد.
چنیـن نظـری را آقای روحانـی دارد .آقـای روحانی فردی نیسـت که
راضی به انزوای و کنارگیری از حکومت و خانه نشـین شـدن باشـد .او
تالش می کند بعد دوران ریاسـت جمهوری اش یک جایگاه مناسـبی
در حکومـت کسـب کنـد .حاال اینکه نظـام هم جای مناسـبی را مثل
گذشـته به آقای روحانی بسـپارد آن بحث دیگری است ولی ایشان در
محاورات و سیاسـت ها و برخوردهایش احسـاس می کنم یک گوشـه
چشـمی بـه آینده خـود دارد و می خواهد آینده خود را بازسـازی کند
و تا هسـت در جایگاه مناسـبی از حکومت بماند.
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اخبــار

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم :

کاریکاتور

برنامه بعدی محسن افشانی لو رفت!

مدیرعاملسازمانفرهنگیهنریشهرداریقم:

مجموعهجشنوارههای«قمشهر
دوستداشتنی»برگزارمیشود

مدیرعاملسازمانفرهنگیهنریشهرداریقمگفت:بهمنظورمعرفی
ظرفیتهای گردشگری مذهبی ،فرهنگی ،تفریحی و طبیعی استان قم
و ارائهآموزشهای شهروندی به شهروندان قمی مجموعه جشنوارههایی
ت .ابوالقاسم
ی شده اس 
تداشتنی»برنامهریز 
تحت عنوان «قم شهر دوس 
مقیمیدرجمعخبرنگارانبااشارهبهفرهنگهاوخردهفرهنگهایاستان
و کالنشهر قم اظهار داشت :بهمنظور معرفی ظرفیتهای گردشگری
مذهبی ،فرهنگی ،تفریحی و طبیعی استان قم و ارائه آموزشهای
شهروندی به شهروندان قمی ،مجموعه جشنوارههاییتحت عنوان «قم
تداشتنی» برنامهریزیشده است.مدیرعامل سازمان فرهنگی،
شهردوس 
هنری ،ورزشی شهرداری قم توجه به سنتها و آئینهای بومی محلی و
جلوگیری از خطر بحران هویت را از دیگر اهداف این جشنوارهخواند و
با تأکید بر اهمیت اقدامات پایدار فرهنگی در معرفی شهر قم و استفاده
از تمامی ظرفیتهای شهری دراین طرح بزرگ اعالم کرد :مهمترین
تداشتنی»درسال،98جشنوارهاقوام،عشایر
جشنوارههای«قمشهردوس 
و سوغاتدر ایامدهه کرامت ،جشنواره غذا و تفریحات سالمدردهه والیت،
تداشتنیباموضوعآیینهایعاشوراییدرایاممحرم
سوگوارهقمشهردوس 
و صفر و قم قدیمدر روز قم است.مقیمی با اشاره به اینکه صیانت ،حفاظت
و معرفی میراثهای فرهنگی هنری ماندگار و کهن اسالمی و ایرانی از
اهداف این جشنواره است ،تأکید کرد :ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه
و ارتقاء سطح بینش فرهنگی واجتماعی در جامعه و بهرهگیری از ابزار و
راهکارهای فرهنگی هنری اقوام و عشایر در فرصت مناسب اوقات فراغت
شهرونداندرایامفصلتابستان،ازمحورهاینخستینجشنوارهازمجموعه
تداشتنی» با عنوان اقوام ،عشایر و سوغات
جشنوارههای «قم شهردوس 
ت.مدیرعامل سازمان فرهنگی ،هنری ،ورزشی شهرداری قم با اشاره به
اس 
ایجاد  70غرفه در فضای بیش از 700مترمربع ،افزود :هدف از برگزاری
جشنواره اقوام ،عشایر و سوغات ،معرفی تنوع قومی و فرهنگیدر استان قم
وآشنایی زائران و شهروندان با صنایعدستی ،سوغات ،غذا ،بازیهای بومی
و محلی ،توانمندیهای بانواندر ایامدهه کرامت ( 13لغایت 21تیرماه)در
ت.
بوستانهایسطحشهراس 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قم:

آب شرب در قم
ازفضایسبزجدامیشود

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قم از جداسازی آب فضای سبز
از آب شرب در این استان طی امسال خبر داد.
علی جان صادق پور در رابطه با پروژههایی که در استان قم در حال
اجرا هستند ،گفت :حفر و تجهیز پنج حلقه چاه در شهر قم و شهرهای
تابعه و پیگیری تصویب پروژه تصفیه خانه فاضالب شهر پردیسان از جمله
پروژههایدر حال اجرادر این استان هستند.وی گفت :برنامه جدیدی برای
قرائت کنتور مشترکین با استفاده از زیرساخت شبکه اینترنتی در حال
انجام است.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قم عنوان کرد :تکمیل
سامانه تله متریدر سه مرحله خرید تجهیزات مرتبط با فشار شکنها و
فشارسنجهایشبکهتوزیع،نصبفشارسنجهایالگرداروفشارشکنهای
شبکه توزیع و اقدامات مربوط به پایدارسازی سامانه پایش و راهبری و نرم
افزار  HMIدر دستور کار قرار دارد.وی گفت :اجرایی کردن قانون استفاده
بهینه از آب شرب شهری و روستایی ،تکمیل بازسازی تأسیسات چاههای
آب شرب علی آباد ،توسعه بخش خصوصی در بهره برداری آب پساب،
تکمیل عملیات بازسازی تصفیه خانه شماره چهار فاضالب و مطالعه و
طراحیفراینداجراسیستمدفعلجنتصفیهخانهفاضالبشماره ۲وسهاز
جمله برنامههایدر نظر گرفته شده توسط آبفای قم است.صادق پور اظهار
کرد :تفاهم اولیه برای جداسازی آب فضای سبز از آب شرب انجام گرفته
است.وی گفت :با استفاده از ابزارهای مدیریتی و فنی و قانونیدر امسال به
کاهش هدررفت آب مورد استفاده خواهیم پرداخت.
مدیرعاملسازمانتوسعهوعمرانشهرداریقمخبرداد

افتتاحزیرگذرتقاطعطباطبایی
در دهه کرامت

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از افتتاح زیرگذر
تقاطع عالمه طباطبایی همزمان بادهه کرامت خبرداد.عباس حلوایی زاده
اظهار کرد :پروژه زیرگذر تقاطع عالمه طباطبایی در بلوار امام رضا(ع) و
مجاور مجموعه پلهای  ۹دی ،از آذر ماه سال  ۱۳۹۷به سازمان توسعه و
عمران قم بعنوان پیمانکار تحویلداده شد که میزان هزینه پروژه با توجه
به افزایش عملیات و اجرای روشنایی در حدود  ۳۰میلیارد ریال است.
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران شهرداری قم میزان پیشرفت پروژه را
 ۹۵درصد عنوان کرد و افزود :اقدامات عمرانی برای اصالح ،بازسازی و
تکمیلدسترسی های زیرگذر عالمه طباطبایی شامل ۲۳۰۰مترمکعب
بتن ریزی ۳۱۰۰ ،مترمکعب قلوه ریزی ۵۵۰۰ ،مترمکعب خاکبرداری و
 ۱۲۰تن آرماتوربندی بوده است.حلوایی زاده با تاکید بر اینکه زیرگذر از
لحاظاجراییبعنوانپروژههایخاصتعریفمیگردد،تصریحکرد :علیرغم
حجم عملیات با معارضات تحت االرض بسیار زیادی مواجه گردیده است،
لذا با لحاظ اقدامات صورت گرفته و ایجاددسترسیدر حاشیه ریل راه آهن
واقداماتترافیکیمناسبجهتکاهشبارترافیکی،محورمذکورمشکالت
بسیار زیادی از شبکه حمل و نقل تحت تاثیر را مرتفع می نماید و اقدام به
سفردرسطحمنطقهرا تسهیلمی نماید.

انحراف به چپ ثمره بی دقتی است.
شما الیق یک سفر ایمن و آسوده هستید.
پلیس راهوراستان قم  -فرهنگ ترافیک

نامحـرمانه

آب پاکی سردار کمالی روی دست مشموالن غایب
بهدنبال انتشار برخی شایعات در مورد احتمال از سرگیری طرح فروش سربازی ،بخشش
اضافهخدمت غایبان و معافیتهای جدید سنی ،رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای
مسلح اعالم کرد که نهتنها هیچ تصمیمیدر مورد ارائه تسهیالت به سربازان غایب اتخاذ نشده ،بلکه
بهزودی برخورد با این افراد تشدید نیز خواهد شد.سردار موسی کمالی در گفتوگو با ایسنا ،درباره
بخشش اضافه خدمت سربازان غایب اظهار کرد :برابر قانون ،سربازانی که تا سه ماه غیبت از سربازی
داشته باشند ،سه ماه اضافه خدمت ،سربازانی که از سه ماه تا یک سال غیبتداشته باشند شش ماه
اضافه خدمت و سربازانی که بیش از یکسال غیبت داشته باشند عالوهبر شش ماه اضافه خدمت،
مشمول مجازاتهای مربوط به سربازان فراری نیز میشوند .وی با بیان اینکهدر گذشته طی چندین
مرحله اضافه خدمتهای ناشی از غیبت سربازان بخشیده شده بود ،اظهار کرد :اما دیگر خبری از
چنین بخشودگیها و تسهیالتی نخواهد بود و بخشودگی اضافه خدمتهای ناشی از غیبت ،دیگر
تکرار نخواهد شد و تنها آندسته از سربازانی که به سربازی اعزام شده ودارای حسن انجام وظیفه و
اخالق باشند با تشخیص فرمانده معادلدو سوم از اضافه خدمت ناشی از غیبتشان بخشیده خواهد
شد و بجز آن هیچ بخششدیگری وجود ندارد .کمالیدر مورد اینکه آیا احتمال اجرایدوباره طرح
فروش سربازی یا همان جریمه ریالی سربازی وجود دارد؟ ،به ایسنا گفت :پرونده فروش سربازی یا
جریمه ریالی سربازی مختومه شده و دیگر اجرا نخواهد شد ،بنابراین الزم است مشموالن غایب به
امید اجرایدوباره چنین طرحهایی نمانده ،وضعیت سربازی خود را مشخص کنند.

ناوگاناتوبوسرانیقم
در حال نوسازی است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ،با بیان اینکه کل ناوگان
اتوبوسرانی قم در حال نوسازی است گفت :عالوه بر نوسازی و تعمیرات
اساسیکلناوگاناتوبوسرانیقم،کلنظاممدیریتوبهرهبرداریازسازمان
اتوبوسرانی این شهر نیزدر حال تغییر است.
عباس ذاکریان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران ،هزینه خرید
هر دستگاه اتوبوس را بالغ بر  ۱۴میلیارد ریال برآورد کرد و تاکید کرد :کل
ناوگان اتوبوسرانی با حفظ مالکیت شهرداری برای بهره برداری به بخش
خصوصی برون سپاری میشود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم،
با بیان اینکه تعمیر اساسی  ۱۰۷دستگاه اتوبوس قم در دستور کار است
گفت ۱۷۷ :دستگاه اتوبوس جدید در حال تحویل به قم و افزوده شدن با
ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر است.وی با بیان اینکه مکانیزه شدن
 ۱۰پل عابر پیاده به پله برقی در سال  ۹۷در دستور کار قرار گرفت گفت:
با وجود پنج بار مناقصه برای اجرایی شدن این طرحها ،به دلیل نوسانات
اقتصادیهیچشرکتیحاضربهشرکتدراینمناقصههانشدواینموجب
شد تا با وجود تأمین اعتبار الزم برای مکانیزه کردن این طرحها ،این موضوع
در سال ۹۷اجرایی نشود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ،تجهیز
پلهای عابر پیاده به آسانسور را از جمله موضوعاتدردستور کار شهرداری
دانستوگفت:باپیگیریهایصورتگرفته،چهارپلعابرپیادهکهبهدلیل
تصادفات دارای باالترین اولویت هستند ،تا پایان سال به بهره برداری می
رسند.وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامههای شهرداری بازنگری
در طرح جامع حمل و نقل قم است گفت :مطالعات این طرح تا ۳ماه آینده
نهایی میشود که به طور قطع با اجرایی شدن این طرح شاهد افزایش
ایمنی و آرام سازی تردد در سطح شهر خواهیم بود.معاون حمل و نقل و
ترافیک شهرداری قم ،تاکید کرد :استفاده از سامانههای ترافیکی راهکاری
مناسب برای آرام سازی ترافیکی در سطح شهر است که به دلیل اینکه
عمده تجهیزات این سامانهها نظارتی نیازمند تخصیص ارز هستند ،برای
فعال سازی آنها مشکالتی وجود داشت.وی با اشاره به آمار باالی تصادفات
و تلفات ناشی از حوادث رانندگی در بلوار آیت الله بروجردی قم ،گفت :در
روزهای گذشته  ۱۸دوربین ثبت تخلف در بلوار آیت الله بروجردی در ۶
نقطه نصب شده است که با نصب این دوربینها شاهد بهبود چشمگیر
وضعیتترافیکیوکاهشتصادفاتدراینبلوارهستیم.

پیامآموزشی

فیروزهمظفری

شهردار قم خبرداد

جذب ۱۲هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در قم

شهردار قم با بیان اینکه تاکنون ۱۲
هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این
شهر محقق شده است ،گفت :شرایط
ناپایدار اقتصادی کشور جذب سرمایه گذار
را با سختی مواجه کرده ولی با تمام این
شرایط ،شورای سرمایه گذاریدر مجموعه
شهری ایجاد شده است.
سید مرتضی سقائیان نژاد روزدوشنبه
درگفتوگوباخبرنگاران،افزود:باپیگیری
های صورت گرفته قرارداد چهار هتل پنچ
ستاره قطعی شده بود ولی بهدلیل شرایط
اقتصادی دو سرمایه گذار انصراف دادند؛
ضمن اینکه مطلع شدیم که قرارداد دو
هتل دیگر در حاشیه بلوار پیامبر اعظم
(ص) توسط فرمانداری رد شده است.
وی با انتقاد از اقدام فرمانداری قم برای
رد الیحه شورای شهر قم پیرامون قرارداد
شهرداری و سرمایه گذاران ساختدو هتل
درحاشیهبلوارپیامبراعظم(ص)گفت:این
بلواردر کمیسیون ماده پنج تصویب شده
است و به بهانه اینکه این طرح تصویب
نشده ،نباید جلوی کار را گرفت.
وی در ادامه ،وظایف شهرداریها را
بسیارگستردهدانستوگفت:شهرداریها
 ۳۷۲وظیفه به عهده دارند که از تولد تا
مرگ ،با مردم عجین و همراه هستند به
همیندلیلاقدامهایشهرداریهامیتواند
منجربهتقویتسرمایهاجتماعینظامشود.
سقائیان نژاد با اشاره به وضعیت
شهرداری قم در چهار سال گذشته گفت:
چشم انداز  ۲۰ساله و تدوین برنامه پنج
ساله اول شهرداری در قالب برنامه قم
 ۱۴۰۰از اولین اقدامهای صورت گرفته در
دوره مدیریت بود که این برنامهها بر اساس
جایگاه ویژه این شهر تدوین شده است.
سقائیاننژادافزود:تمامامورشهرداریو
بودجه نویسی بر اساس چشم انداز تدوین
شده قم ،برنامه ریزی و اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه شهرداری عالوه بر
مدیریتدرآمدی،دارای مدیریت هزینهای
است به همین دلیل ،از طریق عوارض،
بودجه خود را تأمین میکند ادامه داد:
درآمدهای محقق شده شهرداری از ۵۴۵
میلیارد توماندر سال  ۹۳به  ۲هزار و ۲۰۰
میلیارد توماندر سال ۹۷رسیده است.
وی ادامه داد :برای مدیریت شهر قم،
نیازمند درآمد روزانه  ۶میلیارد تومان و
هزینه همین مبلغ برای ارائه انواع خدمات
شهریهستیم.
سقائیان نژاد ،اظهار داشت :از سال ۹۳
تا ۹۷نسبت بودجه جاری به عمرانی قم از
۳۰درصد به حدود۱۷درصد کاهش یافته
است که این نشان از کیفیت باالی بودجه
ریزی شهرداری قم است.
وی افزود :بودجه عمرانی شهرداری
قم از  ۳۲۴میلیارد تومان در سال  ۹۳به
یک هزار و  ۹۵۸میلیارد تومان در سال ۹۷
افزایش یافته که  ۵۰۴درصد رشد بودجه
عمرانی رادر سالهای اخیر شاهد هستیم.
* کاهش بدهی های شهرداری قم
به 700میلیاردتومان
وی با اشاره به بدهی  ۲هزار و ۴۰۰
میلیارد تومانی شهرداری قم در سال ۹۳
گفت :این بدهی امروز به  ۷۰۰میلیارد
تومان کاهش یافته ضمن اینکه بدهی۶۵
شرکت مختلف قم به شهرداری تسویه و
با این اقدام حدود یک هزار میلیارد تومان
درآمد کسب شده است.
شهردار قم ،با بیان اینکه  ۳۱۰میلیارد

تومان طرحهای مختلف در  ۴سال
گذشته برای افزایش سرانه فضای سبز در
قم اختصاص یافته است گفت :با اقدامات
صورت گرفته در سالهای اخیر ،سرانه
فضای سبز این شهر از  ۱۴.۵مترمربع در
سال ۹۳به ۱۹.۷مترمربعدر سال ۹۷ارتقا
یافتهاستکهاینسرانهبایدبه ۲۷مترمربع
افزایش یابد ،ضمن اینکه تعداد بوستانها
نیز در سالهای اخیر از  ۲۶۵بوستان به
 ۳۶۵بوستان افزایش یافته است.وی با
بیان اینکه  ۳هزار میلیارد ریال برای بهبود
آسفالت و افزایش کیفیت معابر شهری
اختصاص یافته است ،ادامه داد :تکمیل۱۴
تقاطع غیرهمسطح از جمله تقاطعهای
غیرهمسطح  ۱۵خرداد ،شهدای مدافع
حرم ،پلهای۹دی و همچنین اجرای بلوار
آیت الله بروجردی ،اجرای میدان ولی عصر
(عج) ،اجرای تقاطع بلوار حضرت خدیجه
(س) ،شروع اجرای تقاطع بلوار پیامبر
اعظم (ص) و فردوسی ،آغاز احداث تونل
جمهوری ،و آغاز تقاطع ورودی جعفریهدر
دستور کار شهرداری قم قرار دارد.
سقائیان نژاد با اشاره به ضرورت راه
اندازیسامانههایثبتتخلفودوربینهای
نظارتی در قم گفت ۹۰ :دوربین نظارتی
تا کنون در سطح معابر قم نصب و ۱۱۰
دستگاهنیزدرحالنصباستضمناینکه
تا پایان سال نیز  ۱۸۶دوربین ثبت تخلف
دیگر به این مجموعه افزوده میشود.
وی ادامه داد :ورود۱۵۴دستگاه اتوبوس
جدید و بهسازی  ۱۰۴دستگاه اتوبوس،
احداث  ۱۴کیلومتر در خط یک مترو با
هشت ایستگاه و همچنین پایان مطالعات
فاز دوم قطار شهری ،اجرای احداث ۸
مجموعه ورزشی با  ۴۵۰میلیارد تومان و
همچنینجذب ۱۲هزارمیلیاردریالپروژه
سرمایهگذاریازجملهمهمتریناقدامهای
شهرداری قمدر چهار سال گذشته است.
* آخرین وضعیت راه اندازی
مترویقم
وی با اشاره به آخرین وضعیت راه
اندازی متروی قم ادامه داد ۱۴ :کیلومتر
قطار شهری در خط یک مترو با هشت
ایستگاه احداث شده ضمن اینکه مطالعات
فازدوم قطار شهری نیز به اتمام رسیده که
به دلیل نوسانات اقتصادی آغاز عملیات
اجرایی آن به تأخیر افتاده است.شهردار قم،
تاکید کرد :برای راه اندازی خط یک مترو
قم یک هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار
اوراق مشارکت نیازمند تزریق به این طرح
است.ویحجمتولیدروزانهپسمانددرشهر
قم را  ۷۰۰تن دانست و گفت :برای تبدیل
این پسماند به کودهای کمپوست ،در فاز
اول  ۳۰۰تن از حجم آن به کود کمپوست
تبدیل شد و تا پایان سال این ظرفیت به
 ۶۰۰تن افزایش مییابد.
سقائیان نژاد ادامه داد :راه اندازی مرکز

انتقال پسماند موقت برای سرعت انتقال
پسماند از سطح شهر ،راه اندازی سه مرکز
پسماند خشک ،نصب و راه اندازی ۴۵
غرفه بازیافت در سطح شهر و همچنین
ساماندهی فعالیت  ۲۰۰خودروی ویژه
تفکیکزبالهازمبداازدیگراقدامهاییاست
که در سالهای اخیر در قم اجرایی شده
است.وی ادامه داد :تبدیل آبیاری سنتی
به نوین از  ۶۰درصد به  ۹۰درصد ،ارتقای
سطح ایمنی شهر قم به استانداردهای
جهانی با تکمیل  ۱۰ایستگاه آتش نشانی
جدید ،اجرای بیش از  ۹۰کیلومتر فیبر
نوریوراهاندازیکارتشهروندالکترونیک،
ایمنسازیبوستانهابامبلغ ۱۰۰میلیارد
تومان و همچنین اجرای  ۱۰مورد احیای
بافت فرسوده از دیگر اقدامهای شهرداری
قمدر  ۴سال گذشته است.
* شهرک خودرویی قم بزودی
راه اندازی می شود
شهردارقم،اظهارداشت:احداثشهرک
خودرویی با مساحت  ۳۳هکتار و ظرفیت
فعالیت یک هزار و  ۵۰۰واحد صنفی
مربوط به خودرو از جمله زیرساختهای
مهمی است که با راه اندازی این شهرک
در روزهای آینده شاهد ساماندهی فعالیت
واحدهای صنفی خودرودر سطح این شهر
خواهیم بود ضمن اینکه شهرک صنوف
برای استقرار  ۴هزار واحد صنفی مرتبط
با ساختمان ازدیگر اقدامهایی است کهدر
حال انجام است.
ویبااشارهبهمهمتریناقداماتعمرانی
شهرداری قم در چهار سال گذشته ،اظهار
داشت :احداث تقاطع مقداد با ۷۸۰میلیارد
ریال ،آزادراه آیت الله بروجردی با ۱۳۰۰
میلیارد ریال ،تقاطع شهدای  ۱۵خرداد با
 ۴۲۰میلیارد ریال ،تقاطع شهدای مدافع
حرم با  ۳۲۰میلیارد ریال ،اجرای تقاطع
میثمبا ۱۰۰میلیارد،تکمیلاحداثمیدان
امام خمینی (ره) با  ۳۸۰میلیارد ریال و
همچنین تکمیل پلهای  ۹دی با ۱۴۰
میلیارد از جمله این اقدام هاست.
سقائیان نژاد ،ادامه داد :اجرای تقاطع
شهید کریمی با ۴۰۰میلیارد ریال ،تقاطع
غیرهمسطح بلوار حضرت خدیجه با ۸۰
میلیارد ریال ،بلوار شهید کبیری با ۱۵۰
میلیارد ریال ،اجرای رمپ و لوپ میدان
غدیر با  ۳۵۰میلیارد ریال ،اجرای بلوار زائر
با  ۹۰میلیارد ریال ،کمپ بوستان فدک با
 ۵۰میلیارد ریال و اجرای کمپ بوستان
غدیر با  ۸۰میلیارد ریال از دیگر اقدامهای
شهرداری قمدر چهار سال گذشته است.
شهردار قم ،افزود :اجرای تقاطع
مرجعیت و قدس با  ۳۰۰میلیارد ریال،
تکمیل و احداث بلوار کارگر با  ۸۰میلیارد
ریال ،تکمیل و احداث بلوار جمهوری با
 ۲۵۰میلیارد ریال ،اجرای تقاطع شهدای
روحانیت با  ۱۷۰میلیارد ریال ،تکمیل و

احداث بلوار فردوسی تا جمهوری با ۲۷۰
میلیارد ریال و هم چنین اجرای پیاده راه
ارم با  ۴۰میلیارد ریال از دیگر اقدامهای
شهرداری قم از سال ۹۴تاکنون است.
وی با بیان اینکه اقدامات گسترده
شهر داری در زمانی است که کشور در
شرایط تحریم قراردارد گفت :در این
شرایط ،شاهد افزایش بودجه شهرداری قم
واجرایطرحهایمهمدراینشهرهستیم
که این نشان میدهد اگر هم افزایی در
مجموعههای مدیریت شهر وجود داشته
باشد ،تحریمها را میتوان بی اثر کرد.
سقائیان نژاد ،قم را شهری بین المللی
دانست و ادامه داد :بخش بین المللی
شهرداری قم با همکاری حوزه علمیه و
جامعه المصطفی ایجاد شده است تا از
ظرفیت این نهادها برای شهر قم از جمله
خواهرخواندگیباشهرهایمختلفجهان
و همچنین جذب سرمایه گذار خارجی
استفادهشود.
*مهمترینطرحهایشهرداریقم
در سال جاری
وی در ادامه با اشاره به مهمترین
طرحهای شهرداری قم در سال جاری
گفت :شروع مراحل اجرای تقاطع
ورودی جعفریه و بلوار امام علی با ۱۰۰
میلیارد ریال ،احداث تقاطع فردوسی با
 ۴۶۰میلیارد ریال ،تعریض پل آیت الله
طباطبایی با ۲۳۰میلیارد ریال و۸۵درصد
پیشرفت ،احداث بوستان فرامنطقه ای
کوثر (پارک هزار هکتاری) ،احداث شهر
بازی بوستان غدیردر سه فاز با ۶۰میلیارد
ریال و  ۳۰درصد پیشرفت ،باغ پرندگان با
 ۱۱۰میلیارد ریال و  ۶۹درصد پیشرفت،
احداث تونل جمهوری ،تقاطع امام حسین
(ع) و شروع مراحل تقاطع غیرهمسطح
خیابان کیوانفر و امام (ره) و احداث تقطع
میدان ولی عصر با  ۴۶۰میلیارد ریال از
جمله مهمترین طرحهای در دست اقدام
شهرداریاست.
وی با تاکید بر اینکه مدیر پروازی در
قم نداریم ادامه داد :حرکت به سمت شهر
هوشمند ،ساماندهی وانت بارها و دست
فروش هاو بهبود نظافت شهر در تراز
کالن شهرهای کشور از جمله اولویتها
و اقدامهای مهم شهرداری در سال جاری
است.وی با بیان اینکه مونوریل ،فاز چهار
عماریاسرومجتمعزمزمطرحهایقدیمی
است که از گذشته بر روی دست مدیریت
شهریقمماندهاستگفت:مونوریلاشتباه
بود و قرار نیست اشتباهدیگران را ما تکمیل
کنیم به همیندلیل باید این طرح تأمین
بودجهشود.
* ضرورت ورود دستگاههای
نظارتیبهوضعیتمونوریل
شهردار قم با اشاره به ضرورت ورود
دستگاههای نظارتی به وضعیت مونوریل
گفت :دفترچه  ۲۰۰صفحهای از وضعیت
مونوریل تهیه و به نهادهای نظارتی برای
تعیین تکلیف ارائه شده است تا شرایط راه
اندازیوفعالیتمجددمونوریلفراهمشود.
وی با اشاره به برخی گمانه زنیها
پیرامون استعفای یکی از معاونین وی
گفت :وزارت راه و شهرسازی درخواست به
کارگیری یکی از معاونین شهرداری قم را
داشت که با بررسی جمیع جهات به این
نتیجه رسیدیم که فعالیت این معاون در
قم ادامه یابد و استعفای وی کذب محض
است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم :

راهبازگشتیجزتکمیلمونوریلوجودندارد

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم با اشاره به آخرین
وضعیت مونوریل قم گفت :به طور قطع راه بازگشتی جز
تکمیلمونوریلوجودنداردوآخرینتصمیمدرمورداین
طرح اتفاق نظر تمام مسئوالن استان برای راه اندازی۴.۷
کیلومترازمونوریلاست.
علیرضا قاری قرآن روز دوشنبه در گفت و گو با
خبرنگاران  ،با اشاره به برخی مشکالت حقوقی مونوریل
ادامه داد :تغییرات اساسی در قرارداد این طرح به
عنوان طرح مهر ماندگار نیازمند پیگیریهای حقوقی و
قانونی است که نیازمند ورود دیوان محاسبات کشور و
دستگاههاینظارتیدراینزمینههستیم.
قاری قرآن ادامه داد :مشکالت حقوقی این طرح در
قالبسندیدرشهرداریتدوینوبهسازمانهاینظارتی
ارسال شده است که نیازمند ورود و تصمیم گیریدیوان
محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه
هستیم تا با گره گشایی از مشکالت حقوقی این طرح،
امکان تکمیل و تحویل آن به قم توسط پیمانکار فراهم

شود.علیرضا قاری قرآن روز دوشنبه در گفت و گو با
خبرنگاران ،با بیان اینکه نوسانات اقتصادی فعال سازی
خط یک مترو قم را با چالش مواجه کرده است افزود:
با توجه به افزایش هزینه تکمیل این طرح بر پیمانکار
به دلیل رشد چند برابری قیمتها ،امیدواریم با اصالح
قرارداد زمینه برای تسریع در راه اندازی این طرح فراهم
شود.وی با بیان اینکه تأمین تجهیزات مترو به دلیل
تحریم با مشکالت جدی مواجه شده است ،ادامه داد:
تولید واگنهایداخلیدر شرایط تحریم ،به یک اولویت
در کشور تبدیل شده است و در صورتی که سهم تولید
واگنداخلی افزایش یابد ،امکان تأمینبخشی ازنیاز مترو
وجود خواهد داشت.معاون فنی و عمرانی شهرداری قم،
تاکید کرد :با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی کشور،
امکان تعیین زمان برای بهره برداری از خط یک مترو قم
ممکن نیست ولی تمام مجموعه مدیریتی قمدر تالش
است تا مشکالت پیش پای این طرح برطرف شود و فاز
اول آن به زودی به بهره برداری برسد.وی افزود  :فاز اول

خط یک مترو قم ۶۴درصد پیشرفت فیزیکیدارد که۶
ایستگاه این خطدر حال تکمیل است
* مذاکره برای جمع آوری خط آهن متروکه
داخلشهرقم
وی در ادامه ،گفت :مذاکره برای اجرای خط قطار
سریع السیر به سمت جمکران و جمع آوری خط آهن
متروکه از جمکران تا مرکز شهر در دستور کار قرار
میگیرد.وی ادامه داد :برنامه ریزی برای جمع آوری
خطهای راه آهن متروکه درون شهری قم و تبدیل آنها
به فضای سبز از جمله موضوعاتی است که مورد توجه
شهرداریاستکهنهاییشدنآننیازمندتصمیمگیری
توسط وزارت راه و شهرسازی میباشد.
قاری قرآن همچنین با بیان اینکه نهضت آسفالت
معابر از سال  ۹۵در شهر قم آغاز شده است ،گفت:
زیرسازی و آسفالت معابر فرعی به ویژه مناطق حاشیهای
قم از جمله اولویتهای شهرداری برای آسفالت و بهبود
معابرشهریاست.

مرعشی:تحریمرهبریبیشتربهجوکشبیهبود
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت :آمریکاییها برای پاسخ به حقارتشان در برابر اقدام
قاطع ایران ،مقام معظم رهبری را تحریم کردند .حسین مرعشی ،سخنگوی حزب کارگزاران
سازندگی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه تحریم مقام معظم رهبری به جوک
بیشتر شبیه است ،گفت :این اقدامات نشانه کم آوردن آمریکاییها در برابر ایران اسالمی است .وی
ادامه داد :ایران با قدرت به تجاوز پهپاد آمریکایی به حریم کشورمان پاسخ داد و آنها محکوم بودند
و نتوانستند پاسخ دهند و روی به تحریم آوردند .مرعشی با بیان اینکه آمریکاییها برای پاسخ به
حقارتشان در برابر اقدام قاطع ایران مقام معظم رهبری را تحریم کردند ،یادآور شد :آمریکاییها
عالقمند به مذاکره با ایران هستند چرا که میدانند هیچ راهی ندارند و میخواهند مسیر غلط در
پیش گرفته را جبران کنند.
برخورد با کشف حجاب در فردوگاهها
فرمانده پلیس فرودگاههای کشور از برخورد با کشف حجاب در محیط فرودگاهها خبر داد و گفت:
مأموران پلیس اگر مواردی را مشاهده کنند که پوشش افراد مروج مدلهای غربی است ،حتماً با آن
برخورد خواهد شد .سردار حسن مهری در گفتگو با ایسنا گفت :در مورد برخورد با کشف حجاب
ما دستورالعمل سازمانی داریم و مقامات قضائی هم از پلیس حمایت خوبی کردهاند .وی با بیان
اینکه با کشف حجاب در فرودگاهها برخورد میکنیم ،گفت :مأموران پلیس اگر مواردی را مشاهده
کنند که پوشش افراد مروج مدلهای غربی است ،حتماً با آن برخورد خواهیم کرد .فرمانده پلیس
فرودگاههای کشور درباره اینکه آیا امکان جلوگیری از سفر افراد بدحجاب نیز وجود دارد یا خیر؟
اظهار کرد :ممکن است از سفر جلوگیری شود .برای چنین افرادی پرونده قضائی تشکیل شده و
تحویل مقامات قضائی خواهد شد.
علیمطهری:سایتشهیدبهشتیبایدرفعفیلترشود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد که فلسفه فیلتر سایت شهید بهشتی از بین رفته
است و قاعدتا باید رفع فیلتر شود.علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگیدر گفتوگو با خانه ملت،
با اشاره به ادامه فیلترینگ سایت "حفظ و نشر آثار شهید بهشتی" گفت :موضوع فیلترینگ سایت
شهید بهشتی تا کنوندر مجلس شورای اسالمی مطرح نشده ،بنده هم اطالع نداشتم که این سایت
همچنان فیلتر است.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد :همانطور که می دانید به خاطر
حوادث سال 88این سایت بسته شد ،ولی به نظر می رسددلیل قانع کننده ای برای ادامه فیلترینگ
این سایت وجود ندارد ،اطالع ندارم که آیا فرزندان شهید بهشتی پیگیری قضایی کرده اند یا نه.
نظرترقیدربارهفراخوانقالیباف
حمید رضا ترقی فعال سیاسی اصولگرا گفت :ابتکار قالیباف این است که میخواهد نیروهای
جوان را شناسایی و جذب کند .به نظر من او از فرصت خوبی استفاده کرده است البته سایر احزاب
اصولگرا نیز بدون اعالمدر همین زمینه عمل کردهاند ،ولی قالیباف اعالم ویژه کرده است تادستش
برای وحدت پر باشد.
دادستانیتهران:محسنافشانیبازداشتاست
دادستانی تهران درباره آخرین وضعیت پرونده محسن افشانی توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش
فارس ،براساس اعالم دادستانی ،محسن افشانی در دادسرا دو پرونده دارد؛ یکی از پروندههای وی در
دادسرای فرهنگ و رسانه و دیگری در دادسرای امنیت مفتوح است.هر دو دادسرا آزادی افشانی را
تکذیب کردند و وی هم اکنون در زندان بزرگ تهران به سر میبرد.

اخبــار

معاونشهرسازیومعماریشهرداریقم:

ورودی های شهر قم
ساماندهیمیشوند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه ساماندهی  ۶ورودی شهر در دستور کار
است ،گفت :با اجرای طرح ارتقای کیفی ،تمام ورودیهای شهر قم از نظر سیمای شهری ،معماری و
شهرسازی،اقتصادیشهریووضعیتترافیکیساماندهیوارتقامییابند.
غالمرضا جانقربان قبل از ظهردیروزدردیدار شهردار قم با اصحاب رسانه ،افزود :طرح ارتقای کیفی
ورودی جعفریه به قم در سال  ۹۴آغاز و این طرح عالوه بر محور ساماندهی  ۲۰۰هکتار از راضی
مجاور آن در حال عملیاتی شدن است.معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم ادامه داد :ساماندهی
ورودیهای جاده اراک ،ورودی جاده قدیم تهران ،آزادراه و همچنین آزاد راه کاشان به شهر قم به
عنوان یک اولویت در دستور کار است.جانقربان افزود :ورودی جاده اراک مراحل پایانی برای تصویب
در کمیسیون ماده  ۵را سپری میکند که طرح ارتقای کیفی این محور به عنوان ورودی پر جمعیت
قم در شاخصهای ویژهای تعریف شده است.وی ادامه داد :طرح ارتقای ورودی آزادراه کاشان به قم و
 ۱۰۰هکتار از مجاورت آن به عنوان یکی از محورهای محور ورودی به قم نیز از دیگر طرحهایی است
در حال نهایی شدن است.معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با بیان اینکه محدوده و حریم
شهر قم بالغ بر  ۴۵هزار هکتار است ،گفت ۱۳ :هزار هکتار از این وسعت محدوده قم و  ۳۲هزار هکتار
باقی مانده آن شامل حریم شهری آن است.جانقربان با بیان اینکه طرح جامع و طرح تفصیلی حریم
و محدوده قم تعیین شده است ،گفت :بیش از  ۱۰طرح موضوعی و موضعی برای ساماندهی حریم و
محدوده قانونی قم تدوین شده که یکی از این طرحها ساماندهی ورودیهای شهر قم است.وی ادامه
داد:بهمنظورارتقایوضعیتبافتهایفرسوده،محرکهایتوسعهاینبافتهادرقالباحداثمسجد
و مکانهای ورزشی ،ساالنه برای این مناطق تعریف میشود که این برنامهها به حسب بودجه بر اساس
برنامه پنج ساله قم به منظور ارتقای کیفی این بافتها تعریف و اجرایی میشوند.معاون شهرسازی و
معماری شهرداری قم با اشاره به وجود یک هزار و ۶۰۰هکتار بافت فرسوده مصوبدر قم ،گفت۳۰۰:
هکتار سکونت گاه غیررسمیدر قالب ۱۷محلهدر قم شناسایی و مطالعات ساماندهی این محالت تا
فازدوم نیز انجام شده است.
معاونبرنامهریزیوسرمایهانسانیشهرداریقم:

۱۲۲محلهقمدارایبرنامه
ارتقایکیفیمیشوند

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با بیان اینکه برنامه ارتقای کیفی برای تمام۱۲۲
محله شهر در دستور کار است ،گفت :بر اساس برنامه چشم انداز قم ،هر محله دارای برنامه ارتقای
کیفی است که اجرای این طرح ،زمینه مشارکت و نقش آفرینی مردم را توسعه محالت فراهم می کند.
محسن رنجبر قبل از ظهر دیروز در دیدار شهردار قم با اصحاب رسانه ،ارتقای سرمایه اجتماعی را
مورد نیاز شهرداری ها دانست و گفت :شهرداری جز با مشارکت مردم امکان ارائه خدمات ندارد که
توسعهمشارکتهایاجتماعینیازمندارتقایزیرساختهاست.
معاونبرنامهریزیوسرمایهانسانیشهرداریقمبابیاناینکهبیشاز۹۵درصدطرحهایشهرداری
محقق شده است ،افزود :با استفاده از سیستم راهبردی برآورد طرح های شهرداری ،آخرین وضعیت
طرح ها به صورت مستمر رصد و ارزیابی شده و خطاها و انحراف هادر اجرای آنها را مشخص می کند
کهاینسامانهدرپیگریبرایتحققطرحهابسیاراثرگذاراست.رنجبرهمچنینبااشارهبهنهاییشدن
مقدمات اجرای کارت شهروند الکترونیکدر قم ،گفت :مراحل راهاندازی آزمایشی این کارت آغاز شده
است که با اتمام این آزمایش ها ،به زودی این کارت هادر مرحله اول جای بلیتهای کاغذی اتوبوس ها
ودر مراحل بعدی امکان پیگیری بسیاری از خدمات شهری قم از طریق این کارت فراهم می شود.وی
یکی از برنامه هایدر نظر گرفته شده برای تحقق شهر خالق و هوشمند را صدور قم کارت عنوان کرد و
گفت:قمکارتنوعیکارتهوشمندشهریاستکهتمامخدماتشهرداری،امورپولیومالیمیتواند
ازطریقآنبهصورتالکترونیکیانجامشود.معاونبرنامهریزیوسرمایهانسانیشهرداریقمهمچنین
با اشاره به برخی اخبار پیرامون تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای شهرداری به صورت گزینشی ،گفت:
از ۱۷سال قبل با مستقل شدن شهرداری ها ،نحوه استخدام و قرارداد بستن افراد با شهرداری ها معلوم
نیست.رنجبر ادامهداد :با مصوبهدوره چهارم شورای اسالمی شهر قمدر سال ،۹۳مجوز تبدیل وضعیت
 ۱۲۰تن از نیروهای شرکتی شهرداری قم داده شد که روند این تبدیل وضعیت این افراد چند سال به
طول انجامیده است به گونه ای که برخی از آنهادر ماههای گذشته وضعیت آنها نهایی شد.وی تاکید
کرد:هیچگونهتبدیلوضعیتجدیددرسالهایاخیربهتصویبنرسیدهاست،بههمیندلیلتبدیل
وضعیتیدر شهرداری قم نداریم.

