حجتاالسالموالمسلمینسیدعلیخمینی

نباید در سطوح حکومتى جدال راه پیدا کند

روزنامهصبحایران

نوه گرامی امام خمینی گفت :اینکه در جمهوری اسالمی بیانات حکیمانه ی
ولی فقیه فصل الخطاب دعواها لحاظ می شود به این جهت است که این دعواها
یک جایی تمام شود و به پایان برسد واال اگر ما همینطور دعواها را به خصوص در
سطوح حاکمیتی ادامه دهیم ضربه ی مهمی را ما به نظام زدیم
حجت االسالم و المسلمین سید على خمینى با اشاره به روایتى از امام هادی
که میفرمایند تمام دین ،بازگشتش به تقوا ،ورع و خداترسی
است،تقوایالهیراپیشهکنیدواینهماندینیاستکهما
داریم و از دوستدارانمان میخواهیم که داشته باشند یکی
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از مهمترین تفاوتهای انسان متدین و بی دین را بازگشت او به همین موضوع دانست و
گفت :مهم این است که در مقام عمل متقى باشیم و نسبت به دستوران شریعت ملتزم
باشیم .یادگار امام با اشاره به فرمایش امام هادی که می فرمایند :کسی که نسبت به خدا
پرهیزکاری و تقوا داشته باشد بداند مردم هم نسبت به او همان حالت را دارند و کسی که
اطاعت خدا می کند باید بداند که مردم هم اطاعتش می کنند ،گفت :چنانچه می بینیم
اگر بزرگان دینی ما مورد اطاعت مردم قرار می گیرند به خاطر اطاعت از خدا بوده است،
امام به صراحت در صحبتهایشان دارند که مردم اگر ببینند من هم به اشتباه میروم من
رانیزکنارمیگذارند...
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سخنگویوزارتخارجه:

در آینده ای نزدیک صورت می گیرد:

آغاز اعزام
زائران به سوریه

مرحلهاول
قرارداد اس ۳۰۰
اجراییشد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی
بر ورود بخشی از سامانه دفاع ضدهوایی اس  ۳۰۰به ایران
از طریق دریای خزر گفت :توافقات بین دو کشور حاصل
شده و در مسیر اجراست و مرحله نخست قرارداد مسیر
اجرایی خود را طی کرده و امیدواریم تا پایان قرارداد
مراحل آن طی شود.
حسین جابری انصاری روز گذشته در نشست خبری
این هفته خود سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران
و امضای  40توافق و یادداشت تفاهم را مقدمه ساز
گسترش بیشتر روابط دو کشور دانست .انصاری با اشاره
به سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران گفت 40 :توافق
و یادداشت تفاهم بین طرفین امضا و پیرامون مسائل
منطقهای ،همکاریهای مشترک ،مسائل بینالمللی و
منافع مشترک بین دو کشور در گفتوگو و تبادل نظر
خواهد شد ...
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پروندههایسنگینمعوقاتبانکی

بدهی  2تا  6هزار میلیاردی دانه درشتها
7
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حجتاالسالمدکترروحانی:

تضعیف توافق در داخل
به بیاعتباری آن در خارج میانجامد

باید صدای وحدت
از کنفرانس اسالمی به گوش برسد

رییسجمهور گفت :موضوع افراطیگری ،اختالف بین
فرق و مذاهب و تروریسم ،سه خطر عمدهای است که جهان
اسالم و منطقه را تهدید میکند.
حجتاالسالمدکترحسنروحانیروزگذشتهدرنشست
خبری که پس از مراسم امضاء سندهای همکاری میان
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان برگزار شد با

برجام،بسترمذاکراتی
ایران با کشورهای
بزرگجهان

اشاره به توافق نظر طرفین ایرانی و قزاقستانی ،اظهار کرد:
ایجاد و ثبات امنیت در افغانستان ،عراق و سوریه و پایان
جنگ در یمن و البته مدنظر قرار دادن راهحلهای سیاسی در
این رابطه در مذاکرات میان ایران و قزاقستان موردتوافق دو
طرف بود .وی با اشاره به این که اجالس سازمان همکاریهای
کشورهای اسالمی در استانبول ...
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رئیس نهاد رهبری ولی فقیه در دانشگاهها تاکید کرد:

برگزاریکنسرتدردانشگاههاممنوع!
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رهبریبهدولتمردانچقدرعیدیدادند؟
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آیتاللههاشمیرفسنجانی:

ایران با تکیه بر مردم خویش
از مراحل و موانع خواهد گذشت
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با آغاز سال  ١٣٩٥ظاهرا اینگونه مقرر شده است
که برجام «مورد انتقاد و هجمه محافل سیاسی خاصی
در ایران قرار گیرد .به موازات این وضعیت بسیاری از
سرمقالههایروزنامههایمهمجهانوجلساتمؤسسات
مطالعاتیبهاختالفبینمقاماتعالیرتبهکشوراختصاص
یافته که همچنان ادامه دارد .اینکه ناگهان تمام مراکز
فکری به خاطر چند موضع گیری متوجه ایران می شوند
قطع ًا منطبق با تحلیل رهبری کشور که در آغاز سال نو
در مشهد ارائه شد می باشد که جغرافیای ایران گل
ژئوپلیتیکومهمترینموقعیتدرمنطقهخاورمیانهاست.
هر گونه تحوالت در ایران می تواند تاثیرات بین المللی
زیادی داشته باشد صرف نظر از اینکه مستقیم ًا در منطقه
موجب تحول خواهد شد .در شرایطی بسیار پیچیده و
متغیری قرار داریم .تحوالت سریعتر از آنچه متصور است
به وقوع می پیوندد...
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اخبار
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یادداشت
تاریخشمشیردولبه

اومبرتو اکو فیلسوف و نویسنده ایتالیایی در کتاب
«فاشیسم ابدی» مطلبی تحت عنوان ارتجاع در دنیای
پستمدرندارد که جالب است:
از یاد نبریم که دنیای اسالم ،مردانی چون ابنسینا به
علی الریجانی *
جهان داد که در بخارا نزدیک افغانستان فعلی به دنیا آمد و
مسلمانهایی مثل ابن رشد ،کندی ،ابنباجه ،ابنطفیل ،ابن خلدون بهدنیا عرضه کردند که
ابن خلدون را غربیها پدر علوم اجتماعی میدانند.
عربهای مسلمان اسپانیا ،دانشهایی چون جغرافیا ،نجوم ،ریاضیات یا پزشکی را در
دورهای که جهان مسحیت در خواب غفلت به سر میبرد ،گسترش دادند ،به یاد داشته
باشیم زمانی که ما یهودیها را در گتو شکنجه کرده بودیم ،اعراب مسلمان اسپانیا در حق
مسیحیان و یهودیان تسامح و رواداریداشتند.
صالحالدین ایوبی هنگامی که قدس را برای دومین بار فتح کرد ،نسبت به مسیحیان
بسیار مهربانتر ودلرحمتر بود تا مسیحیان کهدر غلبه مجدد بر قدس با مسلمانان رفتار
کردند.
تاریخ شمشیر دولبه است ،رهبران ترک دشمنان خود را به صالبه میکشیدند ،اما
رهبران ارتدوکس بیزانس ،چشمان جانشینان خطرناک خود را از حدقه بیرون میآوردند
و کاتولیکها «برونو» را سوزاندند و فرانسویها کشتار «سن بارتلمی» را به راه انداختند .آیا
باید نتیجه بگیریم که آنها وحشی هستند؟
دزدان دریایی عرب به بنیآدم رحم نکردند ولی دریانوردهای امپراتوری بریتانیا ،با جواز
مهر خورده ملکه اسپانیایی رادر جزیره کارائیب به خاک و خون کشیدند.
بنالدن و صدام برای تمدن غربدشمنان وحشتناکی بودند ،امادردل تمدن غرب هم
مردانی مثل هیتلر و استالین پرورده شدند.
نه واقعیت این است که مسئله شاخصههای داوری را نباید در دل تاریخ بجوییم ،بلکه
آن را باید در روزگار خود بیابیم .گفتنی است رییس مجلس شورای اسالمی این متن در
کانال رسمی تلگرام ،صفحه رسمی اینستاگرام و سایت شخصی خود منتشر کرده است.
* رییس مجلس شورای اسالمی

اخبـــار
وزیردادگستریخبرداد:

تقویت ستاد مبارزه با مفاسد در برنامه ششم

وزیردادگستری با تاکید بر اینکهدولت الکترونیک منجر به کاهش فساد خواهد شد ،از
تقویت ستاد مبارزه با مفاسددر برنامه ششم توسعه خبرداد.
حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزردادگستریدر گفتگو با جماران
درباره برنامه ریزی هایی که طی برنامه ششم توسعه برای کاهش فساد اقتصادی صورت
گرفته است ،افزود :موارد متعددی در تقویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،شورای عالی
مبارزه با پولشویی و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساددر برنامه گنجانده شده است که
همه این ها با هدف مبارزه با فساد برنامه ریزی شده است .وی در مورد جایگاه مبارزه با فساد
و شفافیت اطالعات در برنامه ششم توسعه نیز اظهار کرد :بخش زیادی از برنامه های ما از
جمله طرحدولت الکترونیک که عین شفافیت اطالعت است ،منجر به کاهش فساد خواهد
شد .وزیر دادگستری به موارد مصداقی برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه ششم
توسعه برای مبارزه با فساد نیز اشاره کرد .وی افزود :موارد متعددی در تقویت ستاد مبارزه
با مفاسد اقتصادی ،شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
در برنامه گنجانده شده است که همه این ها با هدف مبارزه با فساد برنامه ریزی شده است.
حجت االسالم والمسلمین پورمحمدی درباره عملکرد دولت گذشته در خصوص اجرای
برنامه پنجم توسعه و تحقق اهداف این برنامه نیز یادآور شد :متاسفانه بخش زیادی از برنامه
پنج ساله پنجم توسعه اجرایی نشد .وی در عین حال ابرازامیدواری کرد :در تحقق برنامه
ششم توسعه وضعیت بهتری را شاهد باشیم ودولت بتواند سهم و نقش خود رادر تحقق
این برنامه به خوبی ایفا کند.
در آینده ای نزدیک صورت می گیرد:

آغاز اعزام زائران به سوریه

رییس كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مجلس شورای اسالمی گفت:
مذاكراتی درباره اعزام زائران به سوریه با مسووالن این كشور انجام شده است و با توجه به
شرایط امنیتی این اعزام ها آغاز می شود.
به گزارش ایرنا ،امیر خجسته روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد سفر هیات
پارلمانی ایران به سوریه و لبنان افزود:در سفر به لبنان كه جلسه ای  6ساعت ه با سیدحسن
نصرالله برگزار شد در مورد موضوعات منطقه ای گفت وگو كردیم.
وی با تاكید بر این كه حزبالله به عنوان یك قدرت منطقهای قدرتنمایی می كند،
اظهار داشت :نام حزبالله رعب و وحشت در دل تكفیریها و صهیونیستها ایجاد كرده
است .نماینده مردم همدان در مجلس به سخنان سید حسن نصرالله در این جلسه اشاره
كرد و یادآور شد :سید حسن نصرالله با توضیح در مورد برنامه های آینده حزب الله بیان
كرد كه حزبالله به عنوان یك امید در لبنان است.
خجسته خاطر نشان كرد :سید حسن نصرالله تاكید كرد كه ما در جبهه های مختلف
با صهیونیستها ،تكفیریها ودر جبهه كشورهای خودفروخته منطقه كه حزبالله را به
شدت تحت فشار قراردادهاند و موقعیتشاندر خطر است ،می جنگیم .وی با تاكید بر این
كه حزبالله قدرت اول منطقه است ،اظهارداشت :ما بازدیدهایی از جنوب لبنانداشتیم كه
طی آن متوجه شدیم ارتش پنهان حزبالله حالت آمادهباشدارند و هر حركت اسرائیل را
سركوب می كند .خجسته با اشاره بهدیگر مالقات هایشدر لبنان گفت:در لبنان با رییس
مجلس لبناندر مورد سیاستهای مشتركدو كشوردر رویارویی بادشمن صهیونیستی
گفت وگو كردیم .وی اظهار داشت :در این سفر از طرف علی الریجانی رئیس مجلس
شورای اسالمی از رییس مجلس لبنان دعوت كردیم كه به ایران سفر كند ،همچنین در
این جلسه توافقنامههای بین ایران و لبنان انجام گرفت .این نماینده مجلس افزود:دردیدار
با دولت و مجلس لبنان با صراحت اعالم كردیم كه جمهوری اسالمی ایران آمادگی كامل
برایدفاع از مقاومت رادارد و ما با تمام توانمان از مقاومت ،حزبالله و لبناندفاع میكنیم
وبرای كمكهای نظامی به دولت لبنان اعالم آمادگی كردیم .خجسته ادامه داد :همانطور
كه آقای شمخانی با صراحت اعالم كرد جمهوری اسالمی ایران در صورت درخواست آنان
كمیته نظامی به لبنان اعزام میكند .ما هیچ خط قرمزی برای كمك به ارتش لبنان و مبارزه
با تكفیریها و رژیم صهیونیستی نداریم .وی در مورد اعزام زائران به سوریه گفت :دمشق
اكنون بسیار امن است و تهدیدات آن به حداقل رسیده است و با توجه به شرایط امنیتی
اعزام زائر به سوریه در آیندهای نزدیك آغاز خواهد شد.
احمدتوکلی:

دولت قبل 637میلیارد دالر
از درآمد نفتی خرج کرده است

نماینده مردم تهراندر مجلسدر اخطار قانون اساسی گفت :رییس جمهوری ودولت
قبل تنها ازدرآمد نفتی  637میلیارد دالر خرج کردند که این موضوع بدون احتساب منابع
صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره بوده است.
به گزارش ایرنا ،احمد توکلی در جلسه علنی روز دوشنبه و در جریان بررسی الیحه
بودجه سال  95کل کشور ،با اخطار اصل  110قانون اساسی این مطلب را بیان کرد .وی که
این اخطار رادر مخالفت با بند الحاقی تبصره چهار گزارش کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
سال  95کل کشور بیان می کرد ،ادامه داد :این عبارت نشان می دهد که از صندوق توسعه
ملی به بانک کشاورزی که بانک دولتی است ،وام داده می شود و این وام برای امور مربوط
به اعتبارات محسوب می شود که با اصل  110قانون اساسی و سیاست های کلی ابالغی
مقام معظم رهبری مخالف است .وی ادامه داد :این صندوق نمی تواند به بخش دولتی
وام دهد اما بر اساس این ماده صندوق اعتبارات را در اختیار بانک کشاورزی قرار می دهد
که خالف قانون است اما اگر صندوق در بانک مربوطه سپرده گذاری کند ،این امر اشکال
ندارد و صندوق توسعه ملیدر تمام بانک های کشور سپردهداشته باشد .عضو کمیسیون
برنامه و بودجه و محاسبات ادامه داد :صندوق می تواند تنها به بخش خصوصی و تعاونی از
طریق بانک های عامل وام دهد و بر اساس گزارش تفریغ  6ماهه آخر سال صندوق بیشتر
منابع خود را صرف امور دولتی کرده است .وی با بیان این که صندوق توسعه ملی یک امر
نجات بخش است تا توسعه تحقق پیدا کند ،گفت :تمام کشورهای نفت خیز برای توسعه،
صندوق تاسیس کرده اند و پول های اضافی خود را در آنجا می گذارند تا صرف سرمایه
گذاری شود و اگر صندوق به بخش دولتی وام بدهد ،بخش دولتی در دولت قبل و رییس
جمهوری قبلی  637میلیارد دالر پول خرج کرده که این میزان تنها از درآمدهای نفتی
بوده و بدون احتساب ذخایر صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی است .وی ادامه داد:
دولت کنونی هم مرتب از صندوق توسعه ملی پول می گیرد که نتیجه آندر نهایت خالی
شدن صندوق می شود و همین موضوع باعث شده کهدولت با کارایی عمل نکنددر حالی
که بیشتر منابع صندوق در اختیار دولت است .الریجانی اخطار توکلی را وارد دانست ولی
آن را به رأی نمایندگان نگذاشت.
رئیس نهاد رهبری ولی فقیه در دانشگاهها تاکید کرد:

برگزاریکنسرتدردانشگاههاممنوع!

رئیس نهاد رهبری ولی فقیه در دانشگاهها گفت :براساس سند موسیقی ،برگزاری
کنسرتدردانشگاهها ممنوع است.
حجت االسالم والمسلمین محمدیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری
صداوسیما بیان کرد :موضوع موسیقی سالها قبل هم مورد توجه بود و با توجه به اختالف
نظری که درباره برگزاری کنسرت ها و نوع موسیقی در دانشگاه ها بود ،الزم است که
سیاست گذاری در این رابطه صورت گیرد .وی گفت :وزارتخانه های علوم و بهداشت،
دانشگاه آزاد و نهاد رهبری ولی فقیه در دانشگاه ها متولی این سند هستند و این سند با
همکاری آن ها تصویب و به دانشگاه ها ابالغ شده است.

اخبار

آیتاللههاشمیرفسنجانی:

ایران با تکیه بر مردم خویش ،از مراحل و موانع خواهد گذشت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
تصریح کرد :ایران با تکیه بر مردم خویش،
از همهی مراحل و موانع خواهد گذشت.
به گزارش ایسنا ،آیتالله هاشمی
رفسنجانی در دیدار مارینا کالجوراند ،وزیر
امور خارجه استونی ،با اشاره به تحوالت
سیاسیوجغرافیاییکشوراستونیدرمرکز
اروپای شمالی ،گفت :در صد سال اخیری
که کشور شما با ایران روابط سیاسی دارد،
شاهد چندین بار جابجایی سیاسی بودیم،
اما استقالل مجدد جمهوری استونی و
قانون اساسی جدید ،این کشور را به ثباتی
قابل اطمینان رسانده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،
با تأکید بر سوابق تاریخی کشور استونی،
اظهار داشت :کشوری کوچک ،اما دارای
ویژگیهای ممتاز و موقعیتی بسیار خوبدارید که میتوانید
با برنامه ،به تقویت روابط خود با کشورها و به ویژه ایران
بپردازید.
هاشمی رفسنجانی ،عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو را
برای کشور استونی مناسبدانست و افزود :میتوانیددر بُعد
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،روابط منطقهای و بینالمللی
خویش را توسعه دهید و جمهوری اسالمی ایران با توجه به
رویکرد دیپلماتیکش برای ایجاد ارتباط و تقویت و گسترش
آن ،به بزرگی و یا کوچکی کشورها نگاه نمیکند ،بلکه این
ظرفیتها و زمینههاست که روابطدو کشور را شکل میدهد.
وی در پاسخ به ابراز نگرانیهای وزیر خارجه استونی که
مهاجرتهای اخیر به اروپا را بحرانی و چالش خوانده بود،
خاطر نشان کرد :مجموعهی کشورهای اروپایی به خاطر
روبروشدن با موج چند هزار نفره مهاجرین اینگونه از بحران
و چالش سخن میگویند ،در حالی که ایران از سالها پیش
میزبان چند صد مهاجر از کشورهای جنگ زده منطقه و به
ویژه افغانستان و عراق است.
هاشمی رفسنجانی ،در پاسخ به سوال خانم مارینا
کالجوراند که آینده ایران را چگونه میبینید ،با اشاره به

مشکالت و موانع متعددی که دشمنان انقالب اسالمی
در مسیر توسعه و پیشرفت ایران قرار دادهاند ،گفت :ایران
اسالمی با تکیه بر مردم علیه رژیم پهلوی به پیروزی رسید،
انواع توطئههای شوم مانند ترور ،تجزیهطلبی و به ویژه جنگ
را پشت سر گذاشت و با تکیه بر مردم ویرانیهای جنگ و
عقبافتادگیهای تاریخی را ساخت و جبران کرد و در آینده
نیز با تکیه بر مردم از همهی مراحل و موانع خواهد گذشت.
اختالفاتسیاسیداخلی
در جهت بهتر کردن امور است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تبلیغات منفی
علیه ایران در رسانههای خارج از کشور را بزرگنماییهای
سیاسی خواند و گفت :به شکل مرسوم در دنیا انتخابات
داریم و اختالفات سیاسی داخلی نیز در جهت بهتر کردن
امور است و میبینید که ایران در میان منطقهی بحران زده،
چه امنیت و ثباتی خوبیدارد .وی با تشریح مقاطع مختلف
انقالب اسالمی ،به مقطع هشت سالدفاع مقدس اشاره کرد
و گفت :در حالی که شرق و غرب و ارتجاع با ارتش بعث
علیهایرانکمکهایاطالعاتی،اقتصادی،نظامیوجاسوسی
میکردند ،ایران عالوه بر پیروزیهای نظامی در میدان ،در
سازمان ملل متحد هم به پیروزی سیاسی دست یافت.

هاشمی رفسنجانی ،با اشاره به زندگی اقوام
و پیروان ادیان و مذاهب مختلف در ایران،
گفت :پیروان ادیان مختلف در پارلمان
ایران از همکیشان خود نماینده دارند و
قومیتهای گوناگون به تقویت ایران در
همهی ابعاد میاندیشند و برای آن تالش
میکنند.رئیسمجمعتشخیصمصلحت
نظام ،با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی،
علمی ،اجتماعی ،سیاسی و آموزشی،
گفت :بعد از انقالب بزرگترین دانشگاه
حضوری دنیا را که کام ً
ال مردمی و جدای
از دولت است ،تأسیس کردیم که بیش
از  450واحد در سراسر کشور دارد .وی
وجود نیروهای تحصیل کرده در مقاطع
عالی و تعمیق پژوهش و تحقیق را یکی
از برنامههای علمی ایران برای امروز و
آینده دانست و گفت :جمهوری اسالمی ایران در این راستا
عالقهمند به گسترش همکاریها با جهان از جمله با کشور
شماست و امیدواریم این سفر مقدمهی برای تقویت روابط
و آغاز به کار نمایندگی استونی در تهران باشد .هاشمی
رفسنجانی با برشمردن برخی از ویژگیها و امتیازات ایران
به عنوان چهارراه ارتباطات جهانی که سوابق آن به احداث
جاده ابریشم در گذشته بر میگردد ،گفت :سومین کشور
دنیا هستیم که انواع معادن موجود در جهان را دارد ،منابع
ن مقدار که کشف شده برای صدها سال
فسیلی ایران هما 
کافی است و امیدواریم کشورهای جهان بعد از برداشتن
بهانهی تحریم ،برای گسترش همکاریها برنامهریزی کنند
و مطمئن باشید که ایران نیز تعامل خواهد داشت .مارینا
کالجوراند ،با ابراز خشنودی از سفر به ایران ودیدار با آیتالله
هاشمی رفسنجانی ،گفت :با هیأتی از مسؤوالن وزارت امور
خارجه و همچنین تجار و بازرگانان به ایران آمدیم تا برای
افزایش همکاریها در همه ابعاد و گسترش روابط مذاکره و
تصمیمگیری نماییم .وی با اشاره به حضور ایرانیها ،به ویژه
هنرمندان ایرانیدر استونی ،گفت :اینان میتوانند سفیرانی
خوب برای تعمیق روابطدو کشور باشند.

حجتاالسالمدکترروحانی:

باید صدای وحدت از کنفرانس اسالمی به گوش برسد

رییسجمهور گفت :موضوع
افراطیگری ،اختالف بین فرق و مذاهب
و تروریسم ،سه خطر عمدهای است که
جهان اسالم و منطقه را تهدید میکند.
حجتاالسالم دکتر حسن روحانی
روز گذشته در نشست خبری که پس
از مراسم امضاء سندهای همکاری میان
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری
قزاقستان برگزار شد با اشاره به توافق
نظر طرفین ایرانی و قزاقستانی ،اظهار
کرد :ایجاد و ثبات امنیت در افغانستان،
عراق و سوریه و پایان جنگ در یمن و
البته مدنظر قراردادن راهحلهای سیاسی
در این رابطه در مذاکرات میان ایران و
قزاقستان موردتوافق دو طرف بود.
وی با اشاره به این که اجالس
سازمان همکاریهای کشورهای اسالمی
در استانبول ،هفته جاری برگزار میشود
گفت:در اجالس سران،در مورد این موضوع
تبادل نظر داشتیم و هر دو کشور اعتقاد
دارند صدایی که از این کنفرانس باید به
گوش جهان برسد ،صدای وحدت و اتحاد،
همکاری اسالمی باید باشد.
روحانی با اشاره به این که از  25سال
پیش که استقالل قزاقستان اعالم شد
تا امروز روابط دو کشور رو به توسعه و
گسترش بوده و قزاقستان برای ما به عنوان
کشوری دوست ،مسلمان و همسایه حائز
اهمیت است ،تصریح کرد :دولت قزاقستان
در دوران تحریم و مذاکرات هستهای به
عنوان یار جمهوری اسالمی ایران بود .دو
دور مذاکرات در قزاقستان ترتیب داده شد
و در دوران اجرای برجام ،قزاقستان با ارسال
 60تن کیک زرد ،به ایران کمک خوبی در
اجرای برجام کرد.

رئیس دولت یازدهم با اشاره به اینکه
مجموعا  66سند تفاهم و همکاری بین
ایران و قزاقستان در بخشهای خصوصی و
دولتی به امضاء رسیده که نقطه عطفی در
روابط دو کشور محسوب میشود ،افزود :با
شروع همکاری بانکهای مرکزی دو کشور
و اقدامات کارگزاری بانکها و همچنین
تسهیل روابطدر روادید برای بازرگانان ایران،
جهت رفت و آمد در قزاقستان و حمایت
دولت از بخش خصوصی قدمهای مهمی
در روابط اقتصادی دو کشور برداشته شده
است.
روحانی با اشاره به این که همکاریهای
خوبی در زمینهی کشاورزی امنیت غذایی
پایدار و فعالیت مدنی بین دو کشور ایجاد
شده است ،گفت :اقدامات الزم در مسیر
تجارت آزاد بین دو کشور و تعرفههای
ترجیحی برای روابط ایران و آسیا قدمهای
مهمیدرحوزهیاقتصادمحسوبمیشوند.
رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به

اینکه در مالقاتهای خصوصی و عمومی
مسئوالندو کشور عالوه بر توسعه روابطدر
حوزهی کشاورزی و تجاری به همکاریهای
علمی و فرهنگی و فناوری ،ارتباطات
نزدیک تاکید شده است ،خاطر نشان کرد:
موضوعات نفت و گاز و پتروشیمی و سوآپ
نفت خام و فرآوردهای نفتی جزو مواردی
بودند کهدو کشور با هم تفاهمداشتند.
روحانی همچنین به همکاریها در
بخش حمل و نقل و ارتباط راه آهن میان
ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت :همکاری
دو کشور در زمینهی دریای خزر ،مسایل
زیست محیطی ،حمل و نقل دریایی،
توریسم و مسالهی رژیم حقوقیدریای خزر،
جزو مواردی بود که در مذاکرات دو طرف
مورد تبادل نظر قرار گرفت.
نظربایف:
فصل جدیدی در تاریخ روابط دو
كشور گشوده خواهد شد
رییسجمهوری قزاقستان نیز در این

نشست با اشاره به این كه فصل جدیدی
در تاریخ روابط دو كشور گشوده خواهد
شد ،گفت :برداشتن تحریم های ضد ایرانی
همكاری های مختلف و خوبی را در آینده
میان دو كشور در برخواهد داشت.
نورسلطان نظربایف افزود :از زمان
ارتباط دیپلماتیك میان دو كشور تا كنون
مشكلی نداشتیم و همواره برای پشتیبانی
و همكاری با ایران آماده ایم و در حال
حاضر مذاكرات خوبی در مسائل مختلف
با رییسجمهوری ایران صورت گرفت.
وی ادامه داد :در این سفر  66سند میان
دو طرف امضا شد كه مبلغی بالغ بر دو
میلیارددالر است كهدر زمینه های مختلف
اقتصادی ،تجاری ،توریسم ،كشاورزی و
غیره می باشد .رییسجمهوری قزاقستان
اظهار داشت :درباره هزینه اتصال راه آهن
ایران -قزاقستان -تركمنستان مذاكراتی
صورت گرفت؛ اقدامی كه می تواند فاصله
تحویل بار از چین را كوتاه كند .نظربایف با
بیان اینكه در خصوص مسائل منطقه ای
و مبارزه با تروریسم نیز بحث و تبادل نظر
صورت گرفت ،افزود :تروریسم باید از اسالم
جدا شود و كشورهای اسالمی با وحدت ،با
تروریسممبارزهكنند.
وی اضافه كرد :بین ایران و عربستان
نباید اختالفی باشد و باید این مسائل از
طریق گفت و گو حل شود .رییسجمهوری
قزاقستان گفت :معتقدم از طریق ارتباطات
جاده ای ،راه آهن و دریایی می توانیم برای
توسعه روابط اقتصادیدو كشور كمك كنیم.
نظربایف رد پایان ،از میزبانی
رییسجمهوری ایران قدردانی كرد و از دكتر
روحانی برای سفر به قزاقستان دعوت به
عمل آورد.

رئیسقوهقضائیه:

سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا درباره ایران نامربوط است

رئیس قوه قضائیه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر
خارجه امریکا گفت :واقعا کشورهای سلطه گر چه فکر
میکنند؟ مگر دنیا به خواب رفته است که این حرف ها
را به زبان می آورند؟
آیت الله صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن
عالی قضایی سخنان اخیر وزیر خارجه آمریکا درباره ایران
و برخی کشورهای منطقه را نامربوط خواند و افزود :اگرچه
مقام معظم رهبری پیش از بحث برجامدر مواضع مختلفی
درباره اهداف و نیات امریکا و مقاصد حقیقی آنها ،اظهار
تردید میکردند اما بر اساس مجموعه فکری که راجع به
منافع ملی صورت گرفت بحث برجام با آن شرایط خاص
مورد پذیرش واقع شد.
رئیسدستگاه قضا به ادعاهای اخیر وزیر خارجه امریکا
در سفر به کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت :ادعا شده
است که جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنگ افروزی

می کند.
رئیس قوه قضائیه افزود :غرض از این سفر مالحظه تاثیر
برجام بر رفتار ایران در منطقه است و از طرف دیگر وزیر
خارجه امریکا ادعا کرده که عربستان جزء پیشتازان صلح
در منطقه و در یمن است.
وی گفت :انسان از این همه وارونه کردن حقایقدر این
کشورهای مدعی حقوق بشر تعجب می کند و گویا اینکه
الفاظ ،معانی خود را نزد آنها از دست داده است.
آیت الله آملی الریجانی به جنایات عربستان در یک
سال گذشته در یمن اشاره کرد و افزود :کشوری که این
همهدر یمن جنایت کرده ،پیشتاز صلح است اما جمهوری
اسالمی ایران جزء کسانی است که در منطقه جنگ
افروزی می کند؟
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد :همانطور که وزیر
محترم خارجه ما ،امریکایی ها را استیضاح کرده است واقعا

باید پرسید این نفتی که داعش می فروشد دور از چشم
شماست؟درآمدی که حاصل می کند جز از طریق شماها
نقل و انتقال می یابد؟ و این عتیقه هایی که به عنوان میراث
فرهنگی سوریه و عراق به قیمت های فوق العاده گزاف در
بازارهای شما به فروش می رسد از دید شما پنهان است؟
آیت الله آملی الریجانی افزود :شما برای اینکه ایران را
تحریم کنید تا به هیچ میزان درآمد نفتی دسترسی پیدا
نکند نماینده ای به همه کشورها فرستادید و آنها را از
معامله با ایران منع کردید؛در این شرایط شما قادر نیستید
مسیر ارتزاق یک گروه تروریستی فوق العاده خطرناک را
ببندید؟
رئیس قوه قضائیه گفت :واقعا کشورهای سلطه گر چه
فکر می کنند؟ اگر چه امپراتوری رسانه ای غرب در وارونه
جلوهدادن حقایقدردنیا خیلی موثر بوده است اما این طور
هم نیست که فکردنیا تابع این حرفها باشد.

سخنگویوزارتخارجه:

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ
به سوالی مبنی بر ورود بخشی از سامانه
دفاع ضدهوایی اس  ۳۰۰به ایران از طریق
دریای خزر گفت :توافقات بین دو کشور
حاصل شده و در مسیر اجراست و مرحله
نخست قرارداد مسیر اجرایی خود را طی
کرده و امیدواریم تا پایان قرارداد مراحل آن
طی شود.
حسین جابری انصاری روز گذشته در
نشست خبری این هفته خود سفر رئیس
جمهور قزاقستان به ایران و امضای 40
توافق و یادداشت تفاهم را مقدمه ساز
گسترش بیشتر روابط دو کشور دانست.
انصاری با اشاره به سفر رئیس جمهور
قزاقستان به ایران گفت 40 :توافق و
یادداشت تفاهم بین طرفین امضا و
پیرامون مسائل منطقهای ،همکاریهای
مشترک ،مسائل بینالمللی و منافع
مشترک بین دو کشور در گفتوگو و
تبادل نظر خواهد شد .وی همچنین در
رابطه با سفر نخستوزیر ایتالیا به تهران
نیز توضیح داد که این سفر سه شنبه
انجام خواهد شد و به دنبال سفری است
که رئیسجمهور کشورمان بهمن ماه سال
گذشته به رم داشت.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین از
سفر هیاتی از سازمان حج و زیارت ایران به
عربستان برای پیگیری وضعیت حج تمتع

مرحله اول قرارداد اس  ۳۰۰اجرایی شد

در  26فروردین ماه خبر داد .حسین جابری
انصاری در ادامه سخنان خود گفت :فدریکا
موگريني مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا روز شنبه  ٢٨فروردين به تهران سفر
مي كند.
تغییرپستامیرعبداللهیان
امری كامال عادی است
جابری انصاری همچنین در پاسخ به
سوالی در خصوص تغییر و تحوالت در
وزارت امورخارجه بویژه تغییر پست حسین
امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای
وزارت امور خارجه اظهار داشت :تعییر و
تحول پست در وزارت امور خارجه امری

كامال عادی است و در طول هر سال و بویژه
در تابستان تعداد قابل توجهی از مدیران
مركز به نمایندگی های جمهوری اسالمی
ایران اعزام می شوند .وی تصریح كرد كه در
مورد آقای امیر عبداللهیان هم جدا از تغییر
و تحوالت طبیعی در وزارت اموتر خارجه
نیست.
وی افزود :هیچكس نه سخنگو ،نه وزیر
و نه معاونین پست های ابدی در وزارت
امورخارجه ندارند ،یك زمان آغاز می شوند
و یك زمان خاتمه می یابد .سخنگوی وزارت
امور خارجه ادامه داد :آقای امیر عبداللهیان
چند سال در این سمت شاغل بودند و
خدمات شایانی انجام دادند و در صورتی
كه گردشی صورت بگیرد كامال طبیعی
خواهد بود .جابری انصاری خاطرنشان كرد:
تفسیرها و تحلیل ها مختلفی كه در این
زمینه مطرح می شود نوعی خیاالت و حرف
ها بی اعتبار است و هیچ ربطی با تغییراتدر
وزارت امور خارجه ندارد.
عربستانسیاستخالفحركت
عقربه های ساعت دنبال می كند
خبرنگاری سوال كرد :عربستان برای
جلوگیری از افزایش صادرات نفت ایران
دست به وضع تحریم های ثانویه علیه
ایران زده و اعالم كرده است كه نفتكش
های خارجی كه یكی از  3بندر آخر محل
بارگیریشان ایران است باید قبل از ورود

به آب های عربستان از مقامات سعودی
مجوز بگیرنددر این مورد موضع وزارت امور
خارجه ایران چیست؟
سخنگوی وزارت خارجه نیز گفت:
اقدامات و مواضع این گونه عربستان سعودی
كه باالتر از ظرفیت های اجرایی این كشور
است ایستادگی در برابر اراده بین المللی و
اجرای توافقاتی است كه بین طرف های
مختلف ایجاد شده است.
جابری انصاری یادآور شد :عربستان
سعودی به دلیل این كه منافع خود را در
اجرا نكردن توافقات و تحوالت در سطح
منطقه و جهان دنبال می كند نه فقط
در برابر ایران بلكه در برابر منافع طرف
های مختلف منطقه ای و بین المللی كه
منافع خودشان را در گسترش همكاری
ها و تبادالت اقتصادی مابین ایران و
كشورهای مختلف می بینند در حال
موضع گیری است و اقداماتی را انجام
می دهد.
وی ادامه داد :اما دوران این سیاست ها
گذشته است و عربستاندر حال رویارویی با
بسیاری از كشورهای منطقه و جهان است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح
كرد :عربستان سیاستی را در مسیر خالف
عقربه های ساعت دنبال می كند و این
سیاست ،سیاست عقیمی است كه با
موفقیت همراه نخواهد شد.

فرماندهنیرویزمینیارتش:

سال 95چهار رزمایش بزرگ برگزار میشود

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت :نیروی زمینی در سال ،95
چهار رزمایش بزرگ و  17رزمایش تخصصی برگزار میکند.
به گزارش ایسنا ،امیر سرتیپ احمدرضا پوردستاندر نشست خبری صبحدیروز خود با
اشاره به اینکه اولین رزمایش نیروی زمینی در تاریخ سوم خرداد در منطقه نصرآباد اصفهان
و با نام بیتالمقدس برگزار میشود ،اظهار کرد :فضای این رزمایشها ،امنیتی و دفاعی بوده
و ما با توجه به تهدید آمادگی خود را افزایش میدهیم.
وی در ادامه افزود :رزمایشهای تخصصی در حوزه موشکی ،مهندسی ،فرماندهی
الکترونیک ،پهپاد ،هوانیروز ،جنگ نوین و رهایی گروگان برگزار میشود .به گفته امیر
پوردستان ،در سطح گردانهای نیروی زمینی  300تا  400نوع تمرین و در رده تیپ
 13نوع تمرین روی نقشه و  14تمرین پاسگاه فرماندهی نیز برگزار میشود عالوه بر آن
پنج رزمایش در حوزه بحران و بالیای طبیعی و چند رزمایش امداد و نجات در سال 95
برگزار خواهد شد .فرمانده نیروی زمینی همچنین با اشاره به رونمایی از دستاوردهای
جدید این نیرو خاطرنشان کرد :در روز  25فروردین سامانه پدافند هوایی  57میلیمتری
خودکششی چرخدار ،خودرو تاکتیکی بومی کیان ،خودرو تجسسی شهرام رونمایی شده
و تانک بهینهسازی شده چیفتن ،سالح تکتیرانداز پیشرفته و انواع خودروهای سبک،
نیمهسنگین و سنگین به یگانها تحویل داده خواهد شد .بخشی از این سالحها و
تجهیزات در رزمایش بیتالمقدس استفاده خواهد شد .در بخش دیگری از این نشست
خبری درباره امنیت مرزهای کشورمان اظهار کرد :تهدیدات وسیع شده اما متناسب با
تهدیدات ظرفیتهای الزم را در خود ایجاد کردهایم .اکنون پهپاد ،رادارهای مراقبت زمینی
و سیستمهای تصویری در اختیار یگانهای مستقر در مرزها قرار گرفته و تجهیزات و
سالحهای الزم نیز فراهم شده است .تهدیدات خاصی در مرزها نداریم هرچند برخی
کشورها تالش میکنند تهدیدهای گروههای تروریستی را به مرزهای ما نزدیک کنند.در
اسفندماه سال قبل یک گروه تروریستی به مرز ما نفوذ کرد اما در همان لحظه اول نیروی
زمینی با آنها برخورد کرد و دو نفر که جلیقه انتحاری داشتند را از بین برد .ما هیچ مشکل
امنیتیدر مرزها احساس نمیکنیم.
ارتش حضور یگانی در سوریه ندارد
فرماندهنیرویزمینیارتشهمچنیندربارهاعزامتیپ 65نوهدبهسوریهنیزخاطرنشان
کرد :ما سرباز نظامیم و هرجا نظام صالح بداند با قوت و استحکام وارد میشویم .ما به عنوان
مستشار در سطح یگان در سوریه حضور نداریم زیرا داعش را تهدید اصلی نمیدانیم که با
یگان وارد سوریه شویم .ما با جنگهای نیابتی مواجه هستیم و وظیفهداریم که این تهدید
را شناسایی کنیم .به همین منظور تعدادی از کارکنان خود و یگانهای مختلف را به سوریه
اعزام کردیم تا این تهدیدها را در فضای عملیاتی شناسایی کنند .وی با تاکید بر اینکه ما
حضور یگانیدر سوریه نداریم ،اظهار کرد :نیروی زمینی یگانهای واکنش سریع و مدرسه
تکتیراندازی را برای مقابله با گروهکهای تروریستی ایجاد کرده و ظرفیت و سالحهای
کافی را برای مقابله با این تهدیدات طراحی کرده است .امیر پوردستان در ادامه درباره خرید
سالحهای جدید از روسیه گفت :پیشنهاد خرید تانک  T90و هواپیمای سوخو  30مطرح
شده است که در ستاد کل نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفته و ما میخواهیم از
همه امکانات کشورهای مختلف برای ارتقای توان دفاعی خود استفاده کنیم با این وجود به
حوزه خطوط قرمز نظام مثل سالحهای هستهای ،شیمیایی و میکروبی وارد نمیشویم .وی
با بیان اینکه خرید تانک  T90هیچ منافاتی با قطعنامههای سازمان ملل ندارد ،خاطرنشان
کرد :آمریکادر این زمینه یاوهگویی میکند اما ما تالش میکنیم تواندفاعی خود را افزایش
دهیم.در این زمینه از ظرفیتهای موجوددر کشور هم که ظرفیتهای بسیار باالیی است
استفاده میکنیم .صنعت دفاعی کشورتانک کرار را آماده کرده که بزودی رونمایی خواهد
شد و در نیروی زمینی ارتش وسپاه به کار گرفته خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور:

بهره وری انرژی به عنوان عامل اصلی
توسعه کشور امری ضروری است

جلسه شورای عالی انرژی ظهردیروزبه ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری از «انرژی» به عنوان عامل اصلی توسعه کشور یاد
کرد و ضرورت برنامه ریزی دقیق و تالش ویژه برای افزایش بهره وری در همه بخش ها
و بویژه بهره وری انرژی را مورد تاکید قرار داد .معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره
به ارائه گزارش نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر خصوص سند ملی راهبرد
انرژی کشور ،گفت :الزم است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،نظرات و دیدگاههای
تکمیلیدستگاههای ذیربط متناسب با اقتضائات روز کشور که همه جوانب امردر سند ملی
راهبرد انرژی کشور لحاظ شده باشد را دریافت کند تا در حوزه انرژی کشور تدوین گردد.
در این جلسه پیشنهاد وزارت نیرو برای راه اندازی واحد بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات مقتضی در این زمینه اتخاذ شد .در این
نشست که وزرای نفت ،نیرو ،امور اقتصادی ودارایی ،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضورداشتند ،نماینده سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور ،گزارشی از بخش های مختلف سند ملی راهبرد انرژی کشور ارائه کرد
و مقرر شد برای تکمیل این سند ،نظراتدستگاههای مرتبطدریافت و به آن اضافه شود.
پورمختارخبرداد:

احتمالبررسیاعتبارنامهقاضیپور

رئیس کمیسیون اصل نود با بیان اینکه شکایت جمعی از نمایندگان از قاضی پوردر این
کمیسیوندر حال رسیدگی است گفت :این احتمال وجوددارد که نظرات کمیسیون اصل
نوددر زمان بررسی اعتبارنامه قاضی پوردر مجلسدهم گرفته شود.
محمد علی پورمختار در گفتوگو با ایسنا ،در مورد ورود کمیسیون اصل نود به موضوع
شکایت جمعی از نمایندگان از قاضیپور گفت :خانم فاطمه رهبر و جمعی از نمایندگان
شکایتی را از آقای قاضی پور به کمیسیون اصل نود ارجاع دادند که این شکایت به آقای
میرمحمدی به عنوان مسئول رسیدگی به شکایات نمایندگان جهت بررسی داده شده
است .وی در مورد سرانجام رسیدگی به این شکایت گفت :بحث بر سر این بود که ایشان
عذرخواهی کرده و حرف هایشان را پس بگیرند و اعالم کنند که این صحبت ها درست
نبوده تا از این طریق موضوع حل شود .اگر این اتفاق رخ ندهد و برای ما موضوع محرز شود
طبیعتاگزارشکمیسیونبهمرجعقضاییمجلسمنعکسمیشودچراکههمینشکایت
به دادستانی کل کشور نیز ارجاع داده شده است .رئیس کمیسیون اصل نود در مورد اینکه
آیا ممکن است نظر کمیسیون اصل نود در مجلس دهم در زمان بررسی اعتبارنامه قاضی
پور اخذ شود گفت :بررسی اعتبارنامه بیشتر جنبه شخصی دارد ولی ممکن است از ما سوال
شود طبیعتا ما هم اطالعات رادر اختیارشان خواهیم گذاشت.
عضوانجمناسالمیمدرسیندانشگاهها:

مردم دور دوم انتخابات را جدی بگیرند

یک عضو انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها گفت :با برگزاری مرحله دوم انتخابات،
سهم هر جریاندر مجلس محقق میشود.
علیمحمد حاضری در گفتوگو با ایسنا ،درباره اهمیت مشارکت مردم در مرحله دوم
انتخاباتدهمیندوره مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :تکلیف حدود  1.4از کرسیهای
مجلسدردوردوم محقق میشود بنابراین ایندور از انتخابات بسیار اهمیتدارد.
وی در ادامه افزود :پس از برگزاری دور دوم انتخابات مشخص میشود که سهم هر
جریان در مجلس به چه میزان است و کدام جریان اکثریت را به دست میآورد و میتواند
جهتگیریهای خود رادر مجلسدنبال کند ،بنابراین مردم باید بدانند کهدوردوم انتخابات
مجلس چه اهمیتیدارد ودر واقع سرنوشت آنها به این مرحله از انتخابات بستگیدارد.
این فعال سیاسیدر ادامه با بیان اینکه اگر جریانی نتوانددر مرحلهدوم به موفقیت برسد
در مجلس دهم در حاشیه قرار خواهد گرفت ،خاطرنشان کرد :بنابراین مردم باید دور دوم
انتخابات را جدی بگیرند .اصالحطلبان و اعتدالگرایان با مشارکت گسترده خود میتوانند
جریان خود رادر مجلسدهمدر جایگاه مناسبی قراردهند.
حاضری در پایان با اشاره به اینکه هر چه مردم در دور دوم حضور بیشتری داشته
باشند ،رای تندروها کمتر خواهد بود ،گفت :تندروها شبکه بههم پیوستهایدارند و انگیزه
و آرایش کافی برای حضور در دور دوم انتخابات را دارا هستند ،بنابراین اگر مردم بخصوص
اصالحطلبانواعتدالگرایانبخواهندبااینجریانسازماندهیشدهمقابلهکنند،بایدحضور
جدیدردوردوم انتخاباتداشته باشند تا سهم آرای تندروها تعیینکننده نباشد.
سخنگویوزارتبهداشت:

درخواستاستیضاحربیعی
از جانب وزیر بهداشت کذب است

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :سخنان منتسب به وزیر
بهداشت مبنی بردرخواست استیضاح وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کذب محض است.
ایرج حریرچی روز دوشنبه در حاشیه اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی در
گفت وگو با ایرنا با اعالم این مطلب افزود :بسیار متاسفیم افرادی غیرمسئوالنه چنین
سخنان نادرستی را بیان می کنند و برخی رسانه ها نیز چنین مطالبی را که مصلحت
نیست ،منتشر کرده و به شایعاتدامن می زنند .وی ادامهداد :طرح تحول سالمتدردولت
یازدهم با همکاری کامل و نزدیک وزارت بهداشت و وزارت رفاه اجرا شد و این دو وزارتخانه
دوشادوش هم آن را پیش بردند .حریرچی گفت :اگر همکاری وزارت رفاه و مجموعه های
تابعه آن و شخص دکتر ربیعی وزیر رفاه با وزارت بهداشت نبود ،طرح تحول سالمت تا این
اندازه پیشرفت نمی کرد .قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد :عالوه بر همکاری نزدیک دکتر
هاشمی و دکتر ربیعی در اجرای طرح تحول سالمت ،این دو از دوستان بسیار قدیمی و
همدل و همزبان هستند و شایعات مطرح شده به هیچوجه صحت ندارد .طی روزهای
گذشته برخی منابع ،به انتشار اخباری مبنی بر انتقاد وزیر بهداشت از وزیر رفاه پرداخته که
در این انتقادات ،هاشمی همچنین خواستار استیضاح ربیعی شده است.

اقتصادی 3

سهشنبه -بیستوچهارم فروردین  - 1395سال نوزدهم  -شماره 3975

آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی



طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

4,583,000

یکگرمطالی18

1,058,000

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

10,330,000

سکهامامی

10,340,000

نیمسکه

5,450,000

عسکه
رب 

2,890,000

سکه یک گرمی

1,930,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

 206تیپ 5

35,000,000

206SDوی 8

36,000,000

پژو GLX 405

28,000,000

پژو SLX 405

28,000,000

پژو پارس ELXسال

33,000,000

پژو پارس سال

34,000,000

تندر E2 90

36,000,000

رانا LX

30,000,000

رانا TU5

33,300,000

سمند LXسال

29,000,000

سمند LX EF7

28,000,000

سورن ELX

32,000,000

نام خودرو

قیمتنمایندگی

زوتی 300 S

55,000,000

سايپا کاراEX151

17,420,000

سایپا111

20,000,000

سایپا SE 132

19,800,000

سایپا SE 141

19,680,000

سایپا131

19,000,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

315 MVM

34,000,000

550 MVM

44,000,000

MVM X33

66,460,000

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

دالیل گرانی ناگهانی برنج ایرانی دربازار

دبیر انجمن برنج با بیان اینکه فروشندگان و بنکداران مقصر گرانی ناگهانی این محصول در
تهران هستند ،گفت :سازمان حمایت باید این مساله را کنترل میکرد که این کار را انجام نداد.
جمیل علیزاده شایقدر واکنش به افزایش قیمت برنج ایرانیدر بازار ،اظهارداشت :تولیدکننده
در این میان نقشی ندارد ،چراکه درحال حاضر ذخیرهای برای او نمانده یا اگر مانده برای
خودمصرفی است .وی با بیان اینکه کشاورزان تولید خود را به کارخانهها دادهاند و کارخانجات
نیز به تدریج آن را وارد بازار کردهاند ،گفت :کارخانهها سعی میکنند شب عید انبارهای خود
را تقریبا خالی و خود را برای فصل بعد آماده کنند .شایق اضافه کرد :عدهای کارخانهدار هم
که در کار تجارت برنج هستند ،با تجار قراردادهای خود را بسته و محصوالتشان را فروختهاند،
ضمن اینکهدالالن همدر فاصله فصل پاییز تا اوایل زمستاندست به چنین اقداماتی میزنند
و شرایط بازار را بر هم میریزند ،بنابراین بنکداران و فروشندگان در این میان نقش دارند.
دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه همواره در ایام محرم ،ماه مبارک رمضان و عیدن وروز
با افزایش جزئی قیمت برنج در بازار این محصول مواجه هستیم ،ادامه داد :معموال با شروع
سال جدید و نزدیک شدن به فصل برداشت برنج (مردادماه) قیمتها با شیب مالیمی افزایش
پیدا میکند اما هیچ کدام از موارد فوق شوک شدید قیمتی نیست .شایق افزود :متاسفانه در
ایام عید امسال قیمت برنج ایرانی در فروشگاهها ناگهان گران شد و این افزایش با نرخهای
موجوددر مراکز تولید همخوانی ندارد .وی با اشاره به اینکه قیمت برنجهایی کهدر تهران به
بیش از  ۱۱هزار تومان رسیده است ،گفت :در شمال بین  ۸تا  ۹هزار تومان نوسان دارد و
قیمت گرانترین نوع برنج در شمال کشور از  ۹هزار تومان بیشتر نیست .دبیر انجمن برنج
کشور با بیان اینکه با احتساب هزینه حمل و نقل از شمال تا تهران ،قیمت برنج مرغوب نهایتا
در مقصد  ۱۰هزار تومان خواهد بود ،اضافه کرد :بازهم یک تفاوت در این میان وجود دارد؛
برنجی که از شمال خریداری میشود حداکثر بیشتر از  ۴درصد خرده برنج ندارد در حالی
که همان محصول و برند وقتی از تهران خریداری شود ،درصد خرده آن باال است ،بنابراین
ارزش و قیمت کمتری همدارد .شایق افزود :عالوه بر این،در برخی از این برنجها هم ناخالصی
دیده میشود و برنجهای ارزانی با نوع مرغوب آن مخلوط شده است که البته این شامل تمام
برنجهایی کهدر تهران عرضه میشود نیست .وی تاکید کرد :تنها راه مهار افزایش قیمت برنج
ایرانیدر تهران این بود که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کنندگان بر ماجرا نظارت
میکرد که این کار را انجام نداد ،ضمن اینکه وزارت جهادکشاورزی اعالم کرده ما امسال از
نحوه نظارت این سازمان بسیار راضی هستیم!

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
 -1رأی شماره  139460330001024436مربوط به پرونده کالسه
1392114430001000043آقای/خانمابوالفضلمقدمفرزندغالمحسین6دانگیک
باب ساختمان بمساحت  380متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی - 11308اصلی
واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -2رأی شماره  139460330001023977مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001002155آقای /خانم رضا هاشمی زاده فرزند احمد 6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  176/50متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10659/2
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -3رأی شماره  139460330001017165مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001000717آقای  /خانم مریم مقبول فرزند محمد علی6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  77/28متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10936/8
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -4رأی شماره  139460330001023938مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001001290آقای  /خانم مجید پیام فرزند حسین6دانگ یک باب
ساختمان بمساحت 60متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی- 10446/1اصلی واقع
در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از محمد رئیس جعفری.
 -5رأی شماره  139460330001023834مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001010257آقای  /خانم غالمحسین منادی فرزند تقی3دانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  156متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی - 10247اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -6رأی شماره  139460330001023837مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001010258آقای  /خانم زهرا هاشمی حلوایی فرزند صادق3دانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  156متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی - 10247اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -7رأی شماره  139460330001023334مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001002649آقای  /خانم رشید خیری فرزند عزیز6دانگ یک باب
ساختمان بمساحت  143/35متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی - 864/5اصلی
واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -8رأی شماره  139460330001024025مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001010401آقای  /خانم کامبیز محمد بیگی فرزند حسن6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  272/59متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 10434/2اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -9رأی شماره  139460330001023879مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001008302آقای  /خانم محمود تجریشی فرزند عباس 6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  68/70متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی - 6568اصلی
واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -10رأی شماره  139460330001023647مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001003659آقای  /خانم ابراهیم طایری فرزند اسمعیل 6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  104/65متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 11237
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -11رأی شماره  139460330001023959مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001002331آقای  /خانم رضا عمو حسینی فرزند عباس6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  164/41متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 11142
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -12رأی شماره  139460330001023947مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001008961آقای  /خانم نورمحمد اسدزاده فرزند رضا قلی6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  128/72متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 11285/300اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
-13رأی شماره  139460330001015415مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001005493آقای/خانممصطفیسلمانیشیکفرزندحسن6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  77/65متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10420
اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از وراث مرتضی الماسی . -14رأی شماره  139460330001024346مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001007706آقای  /خانم رقیه لوافی فرزند نصراله 6دانگ یک باب
ساختمان بمساحت  100متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی باقیمانده 11240
اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از سید احمد رضوی. -15رأی شماره  139460330001024241مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001006985آقای  /خانم علی رضا خداپرست فرزند محمود6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  80متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 11005
اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از حسین تقوی یگانه .-16رأی شماره  139460330001023607مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009977آقای  /خانم حسین ابراهیمی فرد فرزند محمود6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت 140/30متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی10435
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -17رأی شماره  139460330001024377مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001001887آقای  /خانم حسین سمیعی فرد فرزند مرتضی6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  150متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 11003
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -18رأی شماره  139460330001016096مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001008000آقای  /خانم علی رضا صباغیان فرزند علی اکبر6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  116/34متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 11134/3/9اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از محمد
جواد جندقی .
-19رأی شماره  139460330001024067مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001004699آقای  /خانم سید حسین آشتیانی فرزند سید مرتضی
6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  53/16متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 10487/14اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از ابراهیم
زراعتپیشه.
 -20رأی شماره  139460330001023319مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001002281آقای  /خانم حسن خوش لهجه اکرم فرزند رضا6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت 160/85متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی10309
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -21رأی شماره  139460330001024065مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001001527آقای  /خانم حسن نداف نیا فرزند علی محمد6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  70متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10453/1
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -22رأی شماره  139460330001023228مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001008242آقای  /خانم محمد رضا محمودی فرزند
حسنعلی3دانگ مشاع از6دانگ یک باب ساختمان بمساحت 68/35متر مربع بر روی
قسمتی از پالک ثبتی - 10473/3اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع
الواسطه از خانم معصومه روحانی .
 -23رأی شماره  139460330001023227مربوط به پرونده کالسه
 1394114430001000064آقای  /خانم طاهره حکیمی فرزند یداله 3دانگ مشاع
از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  68/35متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی - 10473/3اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از خانم
معصومه روحانی .
 -24رأی شماره  139460330001023952مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001001055آقای  /خانم داود عباس زاده رهی فرزند عباس
6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  122/20متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
10933/763و- 10934اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -25رأی شماره  139460330001015384مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001004877آقای  /خانم محمود شیشه بران قم فرزند عبداله
6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  67/51متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 10435اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از فاطمه غفاری
احدی از وراث نجف غفاری.
 -26رأی شماره  139460330001023565مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001001329آقای  /خانمداود فرجامی فرزند محمد6دانگ یک باب
ساختمان بمساحت  139/30متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی - 10769اصلی
واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -27رأی شماره  139460330001017123مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009577آقای  /خانم سعدی نجفی فرزند باقر6دانگ یک باب
ساختمان بمساحت  135/60متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی - 11043اصلی
واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از منصوره میری احدی از وراث
اسماعیلمیری.
 -28رأی شماره  139460330001024369مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001001287آقای  /خانم فاطمه پور رمضانی فرزند اسداله6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  90متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10388
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -29رأی شماره  139460330001024360مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001003817آقای  /خانم روح اله عباسی فرزند محمد رضا6دانگ

یک باب ساختمان بمساحت  171/77متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 11003/9اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -30رأی شماره  139460330001023557مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001006873آقای  /خانم علی نیکخواه فرزند محمد باقر 6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  100متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 11011/49
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -31رأی شماره  139460330001017227مربوط به پرونده کالسه
 1391114430002014287آقای  /خانم وحید نکونام فرزند محمد ابراهیم
6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  99/76متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 10254/24اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -32رأی شماره  139460330001023545مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001002267آقای  /خانم سید مجتبی میر مالک فرزند سید
حسین6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  108/32متر مربع بر روی قسمتی از
پالک ثبتی - 4587اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -33رأی شماره  139460330001023940مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001002060آقای  /خانم احمد جریان فرزند محمد یوسف 6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت 198/54متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی11019
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -34رأی شماره 139460330001024100و رای اصالحی
 139560330001000233مربوط به پرونده کالسه 1392114430001001643
آقای  /خانم فاطمه سلطان اخالق پسند چوری فرزند شعبانعلی 6دانگ یک باب
ساختمان بمساحت  88/91متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی - 10343اصلی
واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -35رأی شماره  139460330001024220مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009703آقای  /خانم اصغر پارس الری فرزند علی2دانگ مشاع
از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  130/06متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی - 11490اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -36رأی شماره  139460330001024219مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009704آقای  /خانم فاطمه پاساالری فرزند اکبر4دانگ مشاع از
6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  130/06متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 11490اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -37رأی شماره  139460330001015536مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001006245آقای  /خانم عباس فالحی فرزند محمود6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  176/80متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 11003
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -38رأی شماره  139460330001024098مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001007794آقای  /خانم علی اکبر محمد تقی فرزند غالمرضا6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  73/55متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10333
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -39رأی شماره  139460330001023821مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001007146آقای  /خانم علی شیردل فرزند محمد6دانگ یک باب
ساختمان بمساحت  70متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی - 10346اصلی واقع
در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -40رأی شماره  139460330001021379مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001001121آقای  /خانم طاهره پاشای امیری فرزند محمد
علی6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  110متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 10543اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -41رأی شماره  139460330001020012مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001000524آقای  /خانم ابراهیم رجب غالمحسینی فرزند
حسین6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  152متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی - 10275اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -42رأی شماره  139460330001023988مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001006483آقای  /خانم محمد ابراهیم جعفری فرزند علی
اکبر6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  159/25متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی - 11233اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -43رأی شماره  139460330001022244مربوط به پرونده کالسه
 1394114430001000984آقای  /خانم محمد رحیمی مهر فرزند حسین3دانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  95/20متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی باقیمانده - 11307اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -44رأی شماره  139460330001023993مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001000013آقای  /خانم حسین پشتوار فرزند حبیب اله 6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  150متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 11224
اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از غالمرضا ولی . -45رأی شماره  139460330001023856مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009041آقای/خانممحمدمحسنترکمنیفرزندعباس6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت 146/30متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی10273
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -46رأی شماره  139460330001023860مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001008669آقای  /خانم اعظم زینلی فرزند علی6دانگ یک باب
ساختمان بمساحت  33/09متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی - 10541/1اصلی
واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -47رأی شماره  139460330001023828مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001000103آقای  /خانم حمیده خان بابائی فرزند محمد6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  128متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10250/18/36
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -48رأی شماره  139460330001024104مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001001885آقای  /خانم فاطمه نوحی زاده فرزند مصطفی 6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت 108/82متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی10476
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -49رأی شماره  139460330001024371مربوط به پرونده کالسه
 1391114430002018150آقای  /خانم علی اصغر رضاییه زاد فرزند علی6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت 130/24متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی10273
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -50رأی شماره  139460330001018956مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001001821آقای  /خانم نصرت اله تیموری فرزند رحبعلی 6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  67متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 11243
اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از غالمرضا ولی . -51رأی شماره  139460330001023869مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001008497آقای  /خانم عبداله مال حسینی فرزند محمدعلی
6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  47متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 10473/16اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از عباس
مبینی.
 -52رأی شماره  139460330001023842مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001008493آقای  /خانم سلیمان عباسی نیا فرزند علی اکبر6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  83/21متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 11006
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -53رأی شماره  139460330001024394مربوط به پرونده کالسه
 1394114430001001073آقای  /خانم اعظم روحانی فرزند سید محمد1دانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  367/30متر مربع بر روی قسمتی از
پالک ثبتی - 10647اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -54رأی شماره  139460330001024395مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009849آقای  /خانم حسن جهانگیریان فرزند صادق 1دانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  367/30متر مربع بر روی قسمتی از
پالک ثبتی - 10647اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -55رأی شماره  139460330001024399مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009846آقای  /خانم معصومه توانائی فرزند غظنفرنیم دانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  367/30متر مربع بر روی قسمتی از
پالک ثبتی - 10647اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -56رأی شماره  139460330001024397مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009841آقای  /خانم محمد مهدی نوش زاده فرزند محمد
علی1دانگ مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  367/30متر مربع بر روی
قسمتی از پالک ثبتی - 10647اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -57رأی شماره  139460330001024398مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009844آقای  /خانم زهرا نوش زاده فرزند محمدعلی نیمدانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  367/30متر مربع بر روی قسمتی از
پالک ثبتی - 10647اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -58رأی شماره  139460330001024396مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009847آقای  /خانم علی زیاد ثانوی فرزند حاتمعلی1دانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  367/30متر مربع بر روی قسمتی از
پالک ثبتی - 10647اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -59رأی شماره  139460330001024393مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009842آقای  /خانم مجید نوش زاده فرزند محمد علی1دانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  367/30متر مربع بر روی قسمتی از

پالک ثبتی - 10647اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -60رأی شماره  139460330001023823مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001008030آقای  /خانم محمد حسن حسینعلی پور فرزند
مرشدعلی6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  43متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی - 11241اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -61رأی شماره  139460330001015115مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001005711آقای  /خانم ابوالفضل صادقی فرزند احمد6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  120متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10250/18/36
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -62رأی شماره  139460330001023424مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001003600آقای  /خانم محمد علی خانی فرزند محرمعلی 6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت 124/02متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی11046
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از ابوالفضل بهشتی منفرد. -63رأی شماره  139460330001025771مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001001348آقای  /خانم عباس سعادت کیش فرزند نقی3دانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  198متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی - 10275اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -64رأی شماره  139460330001025776مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001001349آقای  /خانم نقی سعادت کیش فرزند مدد3دانگ مشاع
از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  198متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 10275اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -65رأی شماره  139460330001024072مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001000126آقای  /خانم ابوالفضل میالدیفر فرزند محمد6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت 141/49متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی10281
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -66رأی شماره  139460330001017019مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001005047آقای  /خانم عباس بهرامی فرزند علی6دانگ یک باب
ساختمان بمساحت  23/80متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی - 10332/1اصلی
واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از وراث محمد رضا وکیلی قمی .
 -67رأی شماره  139460330001020816مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001001523آقای  /خانم حسن رستمی فرزند محمد 3دانگ مشاع
از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  164/50متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی 10816/2مکرر -اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -68رأی شماره  139460330001020818مربوط به پرونده کالسه
 1394114430001000956آقای  /خانم مهری نظری فرزند بشیر 3دانگ مشاع از
6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  164/50متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
10816/2مکرر -اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -69رأی شماره  139460330001024379مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001009759آقای  /خانم هادی محمدی فرزند عبداله6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  86/10متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10838/12
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -70رأی شماره  139460330001024425مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001005391آقای  /خانم کبری سلطان زارعی نژاد فرزند
محرمعلی6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  74/32متر مربع بر روی قسمتی از
پالک ثبتی - 11556اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از
صادقجهانگیریان.
 -71رأی شماره  139460330001022171مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001005489آقای  /خانم غالمرضا بنی حسنفرزند حسن6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  64/18متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 11395/16/295اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -72رأی شماره  139460330001024269مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001004690آقای  /خانم علی طالبی زاد فرزند اسمعیل 6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  87/05متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10379/1
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -73رأی شماره  139460330001020585مربوط به پرونده کالسه
 1391114430002012378آقای  /خانم مصطفی اشرفی فرزند قنبر 6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  58/61متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10699
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی. -74رأی شماره  139460330001021542مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001007949آقای  /خانم جواد کدخدائی فرزند رضا6دانگ یک باب
ساختمان بمساحت  53/37متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی - 10473اصلی
واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از وراث زین العابدین ذوالمجدین
قمی.
 -75رأی شماره  139460330001019284مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001002749آقای  /خانم ناهید موسوی فرزند سید عبود 6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  141/50متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 1/245
اصلی واقع در بخش 4ثبت قم خریداری عادی از سید نصراله راوند . -76رأی شماره  139460330001023594مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001007453آقای  /خانم آیت اله جاللی علی شاه فرزند عزت
اله6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  129متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 11237اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -77رأی شماره  139460330001024240مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001001190آقای  /خانم رضا قاسمی کریم آبادی فرزند مهراب
6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  84/76متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
2و3فرعی از - 10293اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -78رأی شماره  139460330001024078مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001006311آقای  /خانم غالمرضا بابائی فرزند غالمعلی 3دانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  95متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی 10933/572و- 10934اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -79رأی شماره  139460330001024079مربوط به پرونده کالسه
 1393114430001001511آقای  /خانم زینب عربی آشتیانی فرزند حسین3دانگ
مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  95متر مربع بر روی قسمتی از پالک
ثبتی 10933/572و- 10934اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -80رأی شماره  139460330001017108مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001006229آقای  /خانم عبداله عباسی فرزند محمد6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  94/25متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10980
اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از علی میرزائی . -81رأی شماره  139460330001024262مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001002188آقای  /خانم نبی اله دهقانی فرزند ذبیح اله6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  100متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 11011/64
اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری عادی مع الواسطه از محمد صابری قمی . -82رأی شماره  139460330001023963مربوط به پرونده کالسه
 1392114430001000707آقای  /خانم حسنداروغه حسینی فرزند منصور6دانگ
یک باب ساختمان بمساحت  100/50متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 10283/7اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -83رأی شماره  139460330001023654مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001002563آقای  /خانم سید حسن علوی زاده فرزند سید یوسف
6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  134/84متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 10482/11اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -84رأی شماره  139460330001024374مربوط به پرونده کالسه
 1394114430001001468آقای  /خانم مصطفی مهدوی روش فرزند محمد
علی1/5دانگ مشاع از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  97/60متر مربع بر روی
قسمتی از پالک ثبتی - 11003اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -85رأی شماره  139460330001024375مربوط به پرونده کالسه
 1394114430001001467آقای  /خانم منصور صفرپور فرزند امراله1/5دانگ مشاع
از 6دانگ یک باب ساختمان بمساحت  97/60متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی
- 11003اصلی واقع در بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.
 -86رأی شماره  139460330001023956مربوط به پرونده کالسه
 1391114430001007945آقای  /خانم مریم معماری فرزند عباسعلی 6دانگ یک
باب ساختمان بمساحت  130/60متر مربع بر روی قسمتی از پالک ثبتی 10912/2
اصلی واقعدر بخش 1ثبت قم خریداری سند رسمی.مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء
موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدمدسترسی به مالکین مشاعی
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته
باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد منطقه 1قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض
به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا
به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اول1395/01/24 :
تاریخ انتشار دوم1395/02/08 :
جعفر کاظمی
رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم
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کفاشیان :حرف گودرزی و کیروش را قبول ندارم
رئیس فدراسیون فوتبال گفت :صحبتهای کیروش حرف دل
من نیست و ممکن است او نظرات من را بگوید ،اما شاید من صالح
ندانم این مسائل گفته شود.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم ،علی کفاشیان
در خصوص اینکه اکنون رئیس فدراسیون فوتبال است یا باید او
را سرپرست معرفی کرد ،گفت :من را به عنوان رئیس فدراسیون
فوتبال ایران معرفی کنید ،چون فرقی ندارد و تا زمانی که رئیس
فدراسیون انتخاب نشود ،رئیس قانونی است تا مجمع برگزار شود.
پس از برگزاری مجمع هرکسی رأی آورد رئیس خواهد شد و ما
در فوتبال سرپرستی ،برکناری یا انتصاب نداریم و نمیتوان رئیس
را برکنار کرد .انتخابات هم تاریخ آن را مجمع تعیین میکند که
مجمع اردیبهشتماه زمان انتخابات را تعیین کرد و ما 11اردیبهشت
انتخابات را برگزار خواهیم کرد .وی افزود :اکنون برای برگزاری
انتخابات مشکل اساسنامه داریم .مشکل هم این است که سازمان
بازرسی و وزارت ورزش ازدولت استعالم کردند و گفتند باید تأییدیه
دولت را داشته باشد .با وجود اینکه هیئت دولت در آن زمان تأیید
کرد اما اکنون گفتهاند مصوبه ندارد و باید این مصوبه گرفته شود .وزیر
ورزش هم قولداده سریعا بگیرند تا بر اساس این اساسنامه انتخابات
را برگزار کرده و کار غیر قانونی نکنیم .رئیس فدراسیون فوتبال در
خصوصبحثانتخاباتاظهارداشت:درهیئترئیسهتصمیمدیگری
هم گرفتیم و قرار شد از نهادهای ذیربطدرخواست کنیم که پروسه
تأیید اساسنامه برگزار شود ،اما قبل از آن ما انتخابات را برگزار کنیم
و دو سه ماه دیگر این اتفاق رخ دهد .چون تأیید اساسنامه در هیئت
دولت زمانبر است و شاید تا  11اردیبهشت ماه نتوان این کار را انجام
داد .اگر اینطور نشود ،ما اواخر اردیبهشت تاریخی را در نظر خواهیم
گرفت تا انتخابات را برگزار کنیم که اردیبهشتماه بحث انتخابات
به پایان برسد .کفاشیان در پاسخ به این سؤال که اگر انتخابات به
تعویق رخ بدهد در انتخابات ثبت نام خواهد کرد یا نه ،گفت :من
دیگر ثبت نام نمیکنم .سعی میکنم تجربیات و کارهایی که انجام
دادم را به رئیس بعدی انتقال دهم و کمک کنم ،اما ثبت نام نخواهم
کرد .وی درباره اینکه پس با این تصمیم به نظر میرسد با نظر وزیر
ورزش و جوانان مبنی بر اینکه رئیس بایددودورهدر فدراسیون باشد
موافق است یا از حضور در فدراسیون خسته شده است ،خاطرنشان
کرد :نه ،من موافق نیستم .چون فدراسیونهای دیگر هستند که
یک نفر چند دوره رئیس بوده است .ما تعداد دورههای فدراسیون
را بر اساس اساسنامه فیفا گذاشتیم و آنها قب ً
ال دورهای بودن را از
اساسنامه برداشته بودند و اکنون آن را سه دوره کردهاند و ما هم باید
این کار را کنیم.
کفاشیان اضافه کرد :روز اولی که ما به فدراسیون فوتبال آمدیم

صحبتهای سرمربی تیم ملی ،حرف دل من نیست

بیش از دو سال طول کشید تا بدانیم کار به چه شکل است ،بعد
از آن چند سال کار را پیش بردیم و اکنون کار پیش رفته است.
اصوالً اینطور نیست که بعد از دو دوره یک نفر بیاید و از نو کار را
انجام دهد و در این چند سالی که من بودم شاید  90درصد رئیس
فدراسیونها کشورهای مختلف همانها بودند و کار را پیش بردند.
اکنون فدراسیون جهانی دوره ریاست را سه دوره گذاشته و به نظرم
به کارآیی افراد باید نگاه شود و تصمیم را به مجمع فدراسیون بدهند
که آیا آن فرد توانمندیدارد یا نه .شاید یکی بیاید توانمندیدومین
دوره را هم نداشته باشد و او را برکنار کنند ،اما شاید یکی توانمندی
داشت و باید سه یا چهار دوره کار باید پیش ببرد.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا در این مدت که رئیس
فدراسیون بوده اتفاقی افتاده که باعث اذیت او شود و باعث شود به
فکر استعفا بیفتد ،اظهار داشت :زیاد از این اتفاقات بوده است.
ویدر پاسخ به این سؤال که بارزترین اتفاق رخداده که باعث شده
او به فکر استعفا بیفتد چه بوده و در چه زمانی افتاده است ،گفت :من
به این مسائل نمیپردازم .دخالت نهادهای دیگر بوده و این مسائل
هست و من نمیپردازم .کفاشیان که با رادیو ورزش صحبت میکرد،

در خصوص اینکه یکی از حقوق مدیران انتخاب همکاران است که
او در دور دوم ریاست از این حق محروم شده بود ،تصریح کرد :در
دوره اول اینطور بود ،اما در دوره دوم وضعیت بهتر شد و توانستیم
با یکسری تغییرات جمع منسجمی را داشته باشم .در کارم اخالقی
دارم و آنهایی که مدنظرم است را نمیآورم ،بلکهدنبال افرادی هستم
که توانمند باشند و کار پیش برود و اعضای مجمع هم آنها را قبول
کنند .دور اول نه من آمادگی کار را داشتم ،نه فضا را میشناختم و
نه میدانستم اعضای هیئت رئیسه چه کسانی هستند و فضایی برای
کار نبود .با این حالدردوردوم شرایط بهتر شد و سعی کردیم تعامل
کنیم و کار را پیش ببریم.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه در دور دوم حضورش در
فدراسیون حق انتخابدبیرکل هم از او سلب شد ،عنوان کرد :اینطور
نبود ،آنها (وزارت ورزش) چند نفر مختلف را پیشنهاد کردند و من
هم اسدی را که از قبل میشناختم را انتخاب کردم تا به فدراسیون
بیاید .دبیرکل را به پیشنهاد وزارت ورزش تغییر دادیم و اسدی که
انتخاب کردیم خوب بود .مهدی محمدنبی هم  6،7سال کار کرد و
خوب بود که در آرامش کارش را انجام میداد .ما با تعامل تغییرات را

انجام دادیم تا کار برای فوتبال بهتر پیش برود.
کفاشیان در خصوص اینکه کیروش به گونه دیگری این مسئله
را عنوان کرده و گفته است که اسدی با چتر نجات وزارتخانه به
فوتبال آمد ،گفت :من این حرف را قبول ندارم .اسدی خودش آدم
باتجربه و کارآمدی است .شاید بعضی مواقع تغییرات خوب باشد
و هیچ معلوم نیست من هم بروم بهتر و رئیس بعدی بیاید اوضاع
بهتر نشود .تغییراتدر سیستم شاید خوب باشد ،فکر جدید و انرژی
جدید میآید .اسدی هم آمد سعی کرد کار نبی را پیش ببرد و فقط
اخالقش کمی تندتر بود که این موضوع به کیروش هم برمیگردد.
کیروش هم اخالق تندی دارد و باید سعی کند با مسئوالن
فدراسیون تعامل داشته باشد و علیه مدیران فدراسیون حرف نزند.
این ایراد در خود او هم هست .رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه
در برخی محافل گفته میشود حرفهایی که کیروش علیه برخی
مدیران میزند حرف دل کفاشیان است که از زبان سرمربی تیم
ملی گفته میشود ،اظهار داشت :باالخره ما با هم جلساتی داریم،
بحث میکنیم ،من موارد را به او میگویم و شاید او صراحت دارد ،اما
مشکلی نیست و من خودم هم حرفها را میزنم .کیروش اخالق
تندی دارد که بعضی مواقع از حیطه کاری خودش که مصاحبه علیه
دیگران است خارج میشود و نباید بگوید .صحبتهای کیروش
حرف دل من نیست و شاید نظرات من را بگوید ،اما شاید من صالح
ندانم این مسائل گفته شود .کفاشیاندرباره اینکه شایددر این مدت
نتوانست شرایطی را فراهم کند که کیروش به درستی کار را پیش
ببرد و این مربی کنترل نشد و شاید این اجازه به او داده شد که به
ارکان فدراسیون توهین کند ،تصریح کرد :من این اجازه را ندادم.
وی درباره اینکه شاید بهتر بود با کیروش برخورد صورت بگیرد و
طبق قرارداد با او پیش رفت ،گفت :برخورد این نیست که ما بگوییم
خداحافظ و به خانهات برو .اگر وارد این مسئله میشدیم شاید نیاز بود
به او بگوییم برو و خسارت هم به این مربی میدادیم ،اما من رفتارها
را طوری ندیدم که چنین برخوردی کنیم و بادو مصاحبه از تیم ملی
برود .شاید او چهار مصاحبه هم کرده و حرفهایش تند بوده ،اما با
روشی که مندر این پنج سال کیروش را نگهداشتهام ،فکر میکنم
ماندنش بیشتر به نفع فوتبال بود .رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره
به اینکه  35سال در ورزش مدیریت کرده در خصوص اینکه چه
پیشنهادی برای رئیس بعدی دارد ،گفت :اولین مطلب این است که
بتواند هماهنگی الزم را با وزارت ورزشداشته باشد ،با اساسنامه جلو
برود و با فکرها و شکلهای جدیدتری جلو برود .اگر بخواهند من هم
کمک خواهم کرد ،چون دلم برای فوتبال مملکت میسوزد که خوب
پیش برود .باید سعی شود تقسیم کار شود و فکر میکنم نفراتی
کاندیدا شدهاند بتوانند کار را انجامدهند.

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا؛

هندبالانتخابیالمپیک-مالمو

توقع عالی از دستهای خالی نداشتیم

تیم ملی هندبال ایران کهدر مرحله نخست انتخابی المپیک نتوانست مقابل تیم چند
ملیتی قطر به پیروزیدست یابد و به صورت مستقیم به المپیک  2016صعود کند،در
مسابقات مرحله دوم انتخابی المپیک کار خود را با شکست برابر سوئد و اسپانیا آغاز کرد
و در سومین مسابقه هم شاگردان عرفان برابر اسلوونی قرار گرفتند که در این مسابقه
تیم رقیب توانست با نتیجه  33بر  17ایران را شکست دهند تا سومین باخت شاگردان
عرفان در این بازیها ثبت شود.
به این ترتیب پرونده ایران برای حضور در المپیک  2016ریو با ناکامی بسته شد،
هرچند که پیش از این هم کمتر کسی از هندبال ایران با شرایط خاصش توقع حضوردر
المپیک راداشت! تیمهای سوئد و اسلوونی از مرحلهدوم مسابقات انتخابی المپیک راهی
ریو شدند و ایران و اسپانیا هم به خانه بازگشتند .نتایج کامل بازیهای ایران در مرحله
نهایی انتخابی المپیک ریو  ٢٠١٦به شرح زیر است:
ایران  - ١٩سوئد ٣٤
ایران  - ٢٣اسپانیا ٣٧
ایران  - ١٧اسلونی ٣٣
عملکرد ایران در مسابقات مالمو تحلیلهای مختلفی داشت؛ برای تحلیل کردن
عملکرد ایران باید نکات مختلفی را در نظر داشت .هیچکدام از بازیکنان اصلی مانند
اللهکرم و سجاد استکی ،علیرضا موسوی ،دانیال کومایشنژاد ،سالمان بربط ،احسان
ابوئی و امید سهکناری کهدر انتخابی جامجهانی و المپیکدر تیم ملی حضورداشتند
به دالیل مختلف نتوانستند همراه ایران در رقابتهای مرحله دوم انتخابی المپیک به
میزبانی سوئد حاضر باشند و بازیکنان جوان و کم تجربهای تیم را همراهی کردند که
برخی از آنها برای نخستین بار به تیم ملی دعوت میشدند .شاید به زبان سادهتر بتوان
گفت که نیمکت تیم ملی خالی بود .نفراتی مانند امیر یوسفینژاد و علی شیرانی از
جمله جوانانی بودند که در مدت کوتاه حضور خود عملکرد خوبی داشتند ،اما واقعیت
این است که اگر تیم ملی با بازیکنان همیشگی خود در مسابقات حاضر میشد شاید
اختالفمان با حریفان اروپایی کمتر میشد .برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه
به اینکه تیم ایران شانس گرفتن جواز المپیک را نداشت زمان مناسبی بود که تیم ملی
جوانگرایی کند ،اما بهتر نبود برای اینکه زنگ تفریح نشویم تلفیقی از بازیکنان جوان و
با تجربه را راهی میدان میکردیم؟ نکته مثبتی هم در تیم جوان ایران وجود داشت که
ی نزدیکی با حریفان داشت که این
آن هم این بود که تیم ایران حداقل تا دقیقه  20باز 
نشان از جنگندگی ملیپوشان داشت ،اما این روند تا پایان بازی ادامه پیدا نکرد .کارهای
انفرادی و بیفایده در تیم ایران یکی از مشکالت تیم ملی بود؛ برای مثال شاهو نصرتی
در هر حمله تالش میکرد تا شوتش را روانه دروازه حریفان کند -البته این فقط یک
نمونه است -در حالی که حریفان ایران دفاع و سرعت خیلی خوبی داشتند و در چنین
شرایطی ملیپوشان ایران باید حمالت طوالنیتری انجام میدادند؛ یعنی سرعت بازی
را گرفته ،پاسکاری کرده و در موقعیت مناسب شوت میزدند .خیلی از گلهایی که تیم
ایراندریافت کرددر ضدحمالت بود که با اشتباه بازیکنان ایران به حریف تقدیم میشد و
شاید اینها از جمله نکات منفی و اثرات جوانگرایی باشد .به هر حال واقعیت هندبال ایران
همین است ،یعنی شرایط به گونهای شده بود که کاری از دست عرفان هم برنمیآمد،
چون برخی از بازیکنان تیم ملی نتوانستند تیم را همراهی کنند و از طرفی حریفان هم از
قدرتهای اروپا و جهان بودند .شاید اگر تیم کامل اعزام میشد نتایج نزدیکتر میشد و
حاال فدراسیون و کمیته فنی بایددرمورد عملکرد عرفان ،ماندن و رفتنش تصمیمگیری
کند .به هر حال مسابقات انتخابی المپیک تمام شد و حاال تیم قدرتمند و پر ستاره اسپانیا
که از المپیک  2012لندن تاکنون در  4مسابقات قهرمانی جهان و اروپا در نیمهنهایی
حضورداشت باید المپیک  2016ریو رادر خانه و از تلویزیون تماشا کند! ماتادورها کهدر
روز اول رقابتهای حساس انتخابی با شگفتی نتیجه را  21بر  24به اسلوونی و مربی پر
سابقه صربستانی وسلین وویوویچ واگذار کردند ،در ادامه با شکست دادن ایران با نتیجه
 37بر  23به صعود در روز سرنوشتساز آخر مجدداً امیدوار شدند ،اما اینجا بود که
معادله بر اساس قوانین فدراسیون جهانی در عین ناباوری اسپانیاییها پس از برد  25بر
 23مقابل سوئد و به خاطر تنها یک گل زده کمتر نسبت به اسلوونی ،از جریان تیمهای
صعود کننده به المپیک ریو خارج کرد .پس از این که تیمهای سوئد ،اسلوونی و اسپانیا
هر کدام با یک برد و یک باختدر امتیاز  4با هم مساوی شدند؛ سوئد با تفاضل گل بهتر
به عنوان تیم اول انتخاب شد.
 .1سوئد با  2امتیاز ،تفاضل گل  47( 2+گل زده 45 ،گل خورده)
 .2اسلوونی با  2امتیاز ،تفاضل گل  47( 1-گل زده 48 ،گل خورده)
 .3اسپانیا با  2امتیاز ،تفاضل گل  46( 1-گل زده 47 ،گل خورده)
تیمهای اسلوونی و اسپانیادر تفاضل گل  1-مساوی بودند ،اما اسلوونی فقط بخاطر یک
گل زده بیشتر راهی المپیک شده و اسپانیادست خالی به کشور خود باز میگردد .جالب
است که اسپانیا تادقیقه  58با نتیجه  25بر  21از سوئد جلو بود ،اما دو گل آندرسون و
اکبرگ در  ٢دقیقه پایانی به سود سوئد ،اگرچه برای برد سوئد کافی نبود ،اما به همین
دلیل اسپانیا نتوانست پس از  36سال و  9بار شرکت مستمر در المپیکها از المپیک
 1980مسکو تاکنون و کسب  3مدال برنزدر المپیکهای  1996آتالنتا 2000 ،سیدنی
و  2008پکن،دهمین شرکت پیاپی المپیکی خود را جشن بگیرد!در پایان این مرحله
از مسابقات چهره  6تیمدیگر راه یافته به المپیک مشخص شد و به این ترتیب عالوه بر
برزیل ،فرانسه ،آرژانتین ،آلمان ،قطر و مصر که قب ً
ال جواز حضوردر المپیک را کسب کرده
بودند ،تیمهای لهستان ،تونس،دانمارک ،کرواسی ،اسلوونی و سوئد نیز راهی ریو خواهند
شد .شاید خیلیها به این بهانه که اسپانیا هم نتوانسته به المپیک برود بخواهند ناکامی
ایران را هم توجیه کنند ،اما بهتر است دیگر زمان را از دست ندهیم؛ اگر المپیک 2020
را میخواهیم باید از همین امروز برنامهریزی ،حرکت و تالش کنیم.

رئال مادرید مقابل مانع سرسخت ولفسبورگ

تیم فوتبال رئال مادرید سه شنبه شب در دیدار برگشت
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف تیم
سرسخت ولفسبورگ می رود .منچسترسیتی هم با برتری
مقابل پاریسن ژرمن می تواند تاریخ ساز شود.
رئال مادرید چهارشنبه هفته گذشتهدر کمال ناباوری بادو
گل در زمین ولفسبورگ تن به شکست داد .این تیم اکنون
در سانتیاگو برنابئو باید دست به کار بزرگی بزند و بازی را به
نفع خودش برگرداند که البته پیروزی با بیش از دو گل مقابل
حریف جسوری چون ولفسبورگ کاردشواری است.
رئال برای بازی با ایبار که به برتری  ۴بر صفر مادریدی ها
انجامید به هشت بازیکن اصلی خود استراحت داد تا برای
دیدار سه شنبه شب آماده شوند.
زین الدین زیدان در خصوص این بازی اظهار کرد :باید
سطح خود را ارتقا دهیم .ما کامال به این امر اشراف داریم
که دو گل از حریف عقبیم و می دانیم که یک بازی فشرده
پیش رو داریم.
سرمربی فرانسوی رئال افزود :اما باید بگویم که ما قادریم هر
چیزی را به دست بیاوریم .ما در طول فصل زمان هایی بود
کهدر بهترین شرایط قرار نداشتیم اما میدانیم که می توانیم
به موفقیت های بزرگ دست یابیم .ما باید برای روز دوشنبه
استراحت کنیم .باید برای بازی با ولفسبورگ بهترین راهکار را
برگزینیم .کار زیادی نمی توان کرد و فقط باید متمرکز باشیم.
کریستیانو رونالدو هم این روزها در شرایط ایده آلی قرار
دارد .او در بازی با ایبار گلزنی کرد و نخستین بازیکن اللیگا
لقب گرفت که در شش فصل پیاپی شمار گل های او به عدد
 ۳۰رسیده است.
البته آمار به ضرر رئال مادرید است .در  ۱۵مسابقه
مرحله حذفی که تیم ها در دیدار رفت لیگ قهرمانان با
دو گل شکست خورده اند فقط دو تیم توانسته اند بازی را
برگردانند .بارسلونا در فوریه  ۲۰۱۳در دیدار مقابل میالن و
منچستریونایتد در فوریه  ۲۰۱۴در بازی مقابل المپیاکوس.
البته خبر خوب اینکه رئال مادریددر این از فصل از رقابتهادر
لیگ قهرمانان اروپادر خانه گلیدریافت نکرده است.

ولفسبورگ که برای نخستین بار در تاریخ لیگ قهرمانان
اروپا در جمع هشت تیم برتر قرار گرفته پنج بازی قبلی خود
در این رقابتها را برده است.
منچسترسیتی در دیگر بازی فردا شب میزبان پاریسن
ژرمن خواهد بود .دیدار رفت این دو تیم با نتیجه  ۲بر ۲
به پایان رسیده است .نماینده انگلستان برای نخستین بار
است که به این مرحله از رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا
کرده است .سیتی در دو دوره قبلی رقابتها توسط بارسلونا از
دور رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا حذف شده است اما مانوئل
پلگرینی این بار فرصت دارد تا تاریخساز شود.
این مربی شیلیایی در خصوص این بازی اظهار کرد :تیم
ما شایستگی این را دارد که به نیمه نهایی صعود کند .ما در
نخستین فصل حضورمان هم این شایستگی راداشتیم .ما تیم
خوبی بودیم و تیم های خوبی را هم شکست دادیم .به همین
خاطر بود که قهرمان لیگ برتر و جام اتحادیه انگلستان شدیم.

پلگرینی افزود :ما تا پیش از این مورد انتقاد واقع می شدیم
که در اروپا خوب بازی نمی کنیم اما اکنون می دانیم که
در اروپا چطور بازی کنیم« .لورن بالن» برای این دیدار کار
مشکلیدارد .آمار نشانداده از  ۱۱تیمی کهدر مرحله حذفی
رقابتهای لیگ قهرمانان اروپادردیدار رفت با تساوی  ۲بر  ۲به
کار خود پایان داده اند فقط دو تیم به مرحله بعد صعود کرده
اند .سرمربی پاریسن ژرمن گفت :در بازی قبلی ما باید برنده
می شدیم اما بهتر است که صحبت کردن در این خصوص
را کنار بگذاریم .ما در در دیدار برگشت که دیدار دشواری
هم هست به مصاف من سیتی می رویم .فکر می کنم قادر
باشیم بازی را برگردانیم.پاریسن ژرمن امیدوار است برای
این بازی «کوین تراپ» را درون دروازه داشته باشد ما مارکو
وراتی و خاویر پاستوره به این بازی نمی رسند .داوید لوییس
و بالیسه ماتیودی هم به دلیل محرومیت قادر به حضور در
بازینیستند.

روز سرنوشت شاگردان کیروش فرا رسید

قرعه سیاسی یا قرعه تکراری در انتطار تیم ملی

ردهبندی ماه آپریل فیفا پنجشنبه گذشته از سوی سایت فدراسیون جهانی فوتبال اعالم
شد که طی آن تیم ملی ایران با امتیاز  627و  2پله صعود نسبت به ماه گذشته میالدی در
رده  42جهان قرار گرفت.
این ردهبندی از آن جهت برای قاره آسیا حائز اهمیت بود که قرار است قرعهکشی هفته آینده
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی  2018روسیه بر اساس آن انجام شود.
بر همین اساس  12تیم حاضر در این رقابتها در  6سید قرار گرفتند که بر طبق ردهبندی
اعالم شده تیم ملی ایران با تیم ملی استرالیا هم سید شد که با این حساب این دو کشور در
قرعهکشی سهشنبه آینده به عنوان سر گروههایدو گروه معرفی خواهند شد.
*سیدهای این رقابتها نیز به شرح زیر است:
سید یک :ایران  -استرالیا
سید  :2کرهجنوبی  -ژاپن
سید :3عربستان  -ازبکستان

سید  :4امارات  -چین
سید  :5قطر  -عراق
سید  :6سوریه  -تایلند
تیمهای ملی کرهجنوبی ،ازبکستان ،استرالیا ،ایران ،قطر ،ژاپن ،تایلند و عربستان به عنوان
تیمهای اول گروههای هشتگانه و چهار تیم چین ،سوریه ،عراق و امارات به عنوان تیمهای
دوم برتر  12تیمی هستند که ضمن صعود به جام ملت های آسیا  2019باید برای صعود
جام جهانی در قالب دو گروه  6تیمی در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی  2018با یکدیگر
رقابتکنند.
بر همین اساس قرعهکشی این رقابتها فردادر هتل ماندارین اورینتالدر کواالالمپور مالزی
برگزار میشود که با این ترتیب شاگردان کیروش به هیچ وجه با استرالیا همگروه نخواهند شد.
کیروش نیز شب گذشته برای قرعهکشی این رقابتها راهی مالزی شد .تیم ملی اگر در
قرعهکشی بدشانس باشد و قرار باشد در گروه مرگ قرار بگیرد با تیمهای ژاپن از سید ،2
عربستان از سید  ،3چین از سید  ،4قطر از سید  5و تایلند از سید  6همگروه خواهد شد.
**گروه سیاسی یا گروهی تکراری؟
از سوی دیگر در صورتی که تیم ملی ایران فردا با تیمهای کرهجنوبی ،قطر و ازبکستان
همگروه شود یک بار دیگر باید برای رسیدن به جام جهانی  2018روسیه با این  3تیم به
رقابتیتکراریبپردازد.
شاگردان کیروش در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی  2014برزیل نیز با کشورهای
کرهجنوبی ،قطر ،ازبکستان و لبنان همگروه بود .البته لبنان این باردر مرحله پایانی نیست و با
 6تیمی شدن گروههادو کشوردیگر جایگزین این تیم خواهند شد.
همچنین اگر بخواهیم از لحاظ سیاسی (سیاست بینالملل و روابط دیپلماتیک ایران با
کشورهای حاشیه خلیج فارس) نگاه کنیم بدون شک قرعه همگروهی ایران با عربستان ،امارات،
قطر یا عراق و سوریه میتواند سیاسیترین قرعه ممکن باشد که با وجود ژاپن یا کرهجنوبی
این قرعه کامل خواهد شد.
در هر صورت امروز سهشنبه به نوعی روز سرنوشت فوتبال ایران است و حریفان کشورماندر
رقابتهای مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی 2018در منطقه آسیا فردا مشخص میشود.

یش از قرعهکشی مرحله نهایی انتخابی جامجهانی

فدراسیون فوتبال عربستان :با تیم ملی ایران در این کشور بازی نمیکنیم

فدراسیون فوتبال عربستان  24ساعت پیش از قرعهکشی
مرحله نهایی انتخابی جامجهانی فوتبال تاکید کرد که در
صورت همگروه شدن نه تنها با تیم ملی ایران بلکه با تیم عراق
هم در خاک ایران به میدان نخواهد رفت.
به گزارش ایسنا و به نقل از عیون الخلیج ،تیم های ملی
فوتبال عربستان و ایران به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی
 2018روسیه راه پیدا کردهاند و این احتمال وجود دارد که با
هم در یک گروه قرار گیرند.
فدراسیون فوتبال عربستان قبل از قرعه کشی اعالم کرد
که حتی اگر با ایران در یک گروه قرار گیرد در خاک ایران
به میدان نخواهد رفت و کنفدراسیون فوتبال آسیا باید کشور
بی طرف را به عنوان میزبان بازی تیم ملی عربستان با ایران
در نظر بگیرد.

فوتبال عراق هم به خاطر شرایط ناامنی کهدر این کشور وجود
دارد قرار است که در ایران برگزار شوند و سران فدراسیون
فوتبال عربستان تاکید کردند که حتیدر ایران هم به مصاف
تیم ملی فوتبال عراق نخواهند رفت و باید بازی در کشور
ثالث برگزار شود.
طاللبنحسنآلالشیخ،رئیسکمیتهرسانهایفدراسیون
فوتبالعربستانهمتاکیدکردکهموضعگیریاینفدراسیون
برای بازی با ایران و نمایندههای ایران در رقابتهای مختلف
هیچ تغییر نخواهد کرد و تیم های ملی عربستان هم همچون
باشگاههای این کشوردر خاک ایران به میدان نخواهند رفت.
فدراسیون فوتبال عربستان با ریاست احمد العید تاکید کرد
قرار است که آیین قرعه کشی انتخابی جام جهانی 2018
که نه تنها با ایران ،بلکه با تیم ملی فوتبال عراق هم در خاک روسیه روز سه شنبه در مالزی برگزار شد تا  12تیم راه یافته
ایران به میدان نخواهند رفت ،چرا که بازی های تیم ملی به این مرحله حریفان خود را بشناسند.

بنیجمالی:

مصدومیت یزدانی بسیار شدید است

رئیس کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی از شدید بودن مصدومیت رضا یزدانی
خبرداد و گفت :امیدوارم کاردرمانی وی برای حضوردر المپیک ریو به خوبی پیش برود.
دکتر سید محمد بنی جمالی در خصوص وضعیت رضا یزدانی و اینکه آیا با
آسیبدیدگی ایجاد شده در آشیل پای راست این کشتیگیر امکان حضور در المپیک
دارد یا خیر؟ خاطرنشان کرد :مصدومیت یزدانی شدید و جدی است .البته روز گذشته به
دلیل درد شدید و تورم زیاد پای این کشتیگیر امکان معاینه دقیق وجود نداشت و از وی
خواستیم پس از یک هفته کار فیزیوتراپی و توانبخشیدوباره با انجام  MRIبه فدراسیون
پزشکی ورزشی مراجعه کند تا متخصصان امر با بررسی بیشتر نظر نهایی خود را مبنی
بر این که آیا وی میتوانددر المپیک شرکت کند یا خیر ،به طور قطعی اعالم کنند.
رئیس کمیتهدرمان فدراسیون پزشکی ورزشی اضافه کرد :هدف اصلی ما این است تا
با رفع هر چه سریعتر مصدومیت یزدانی وی را به المپیک برسانیم اما به هر شکل آسیب
دیدگی وی بسیار شدید و جدی است.
وی همچنین با بیان این که مصدومیت موسوی ستاره تیم ملی والیبال جزیی است،
اظهار کرد :پس از آنکه محمد موسوی ستاره تیم ملی والیبال در تمرینات تیم ملی از
ناحیه کمردچار آسیبدیدگی شد ،بالفاصله با هماهنگیدکتر غالمرضا نوروزی ،رئیس
فدراسیون پزشکی ورزشی پیگیری های الزم در خصوص شرایط موسوی به عمل آمد
و در اسرع وقت ام آر ای از کمر وی گرفته شد .خوشبختانه طبق نظر پزشک متخصص
آسیبدیدگی موسوی جزئی است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
وی افزود :آسیب دیدگی موسوی یک گرفتگی ساده عضالنی است که با دو  ،سه روز
استراحت و انجام کار فیزیوتراپی بهبود پیدا میکند و میتوانددر بازیهای کسب سهمیه
المپیکشرکتکند.
بنی جمالی در پایان از تشکیل پرونده سالمت و انجام معاینات پزشکی از تیم ملی
دوچرخهسواریدر شنبه هفته آینده خبرداد و گفت :امیدوارم کشتی فرنگی و چند نفر
باقی مانده از تیم ملیدوومیدانی برای انجام معاینات پزشکی هر چه سریعتر به فدراسیون
پزشکی مراجعه کنند تا مراحل بعدی پرونده سالمت ورزشکاران المپیکی را آغاز و فرصت
کافی برای آمادهسازی ورزشکاران جهت حضوردر المپیک ریو راداشته باشیم.

پرسش غیرمستقیم کیروش از نظام وظیفه

منافع ملی باشگاهی در تضاد با منافع تیم ملی؟
ِ

هنوز هم ماندهایم چگونه جوابدودو تا چهار تا نمیشود ،چگونه محاسبه میکنیم که
به پاسخ شفافی در انجام معادالت واضح و آشکار خود نمیرسیم.
فوتبال ایران چند صباحی است که با پدیده سربازان متخلف دست به گریبان شده؛
همان فوتبالیستهایی که مدتی چند تصمیم گیری در خصوص آنها به چالشی برای
سازمان نظام وظیفه و فدراسیون فوتبال تبدیل شده بود .در هر صورت امروز با پرسشی
قابل تامل از سوی سرمربی تیمملی روبرو شدهایم؛ این که چگونه بازیکنان مذکور برای
تیمهای باشگاهی چه در رقابتهای لیگ برتر و چه در رقابتهای آسیایی به میدان
میروند ،اما نمیتواننددر تیمملی بازی کنند؟
این پرسش آغازگر مسالهای است که به نظر میرسد از سوی مسئوالن ذیربط مغفول
مانده ،این که اساسا منافع ملی باشگاهها با منافع تیمملیدر تضاد است؟
چگونه این بازیکنان میتوانند برای باشگاههادر لیگ برتر ودر رقابتهای بینالمللی
همچون لیگ قهرمانان آسیا به میدان بروند و با تیمهایشان به خارج از کشور سفر کنند،
اما نمیتوانند زیر پرچم کشورشان برای تیمملی توپ بزنند؟
این همان مسالهای است که برای کارلوس کیروش قابل درک نیست! موضوعی که
به نظر میرسد در برخورد با آن چه به صورت سهوی و چه تعمدا سطحی برخورد شده
است.
برخی از بازیکنانی که هم اکنون در باشگاههای لیگ برتری مشغول به توپ زدن
هستند و نامشاندر میان بازیکناندعوت شده توسط کیروشدر تیمملی وجودداشت
به هر طریقی از بازی در تیمملی منع شدهاند .در حالی که این پرسش از سوی سرمربی
تیمملی مطرح شده چگونه این بازیکنان مجوز بازی در باشگاههایشان را دارند ،اما برای
تیم ملی نمیتوانند به میدان بروند؟ حال باید منتظر ماند ودید که توجیه سازمان نظام
وظیفه در قبال پرسش قابل تامل کیروش چیست؟ حال که زمان زیادی نیز تا اتمام
زمان خدمت برخی از این بازیکنان باقی نمانده چه پاسخی از سوی مسئوالن ذیربط
منافع ملی
میتواند چالشهای تعاریف مختلف به وجود آمده در خصوص ارجحیت ِ
باشگاهها رادر قبال منافع تیمملی را حل کند.

افشارزاده:

از مظلومی تا آخرین لحظه حمایت میکنم

سرپرست باشگاه استقالل گفت :نمیتوانم سر تیم را به خاطر نتایج اخیر ُببرم و از کادر
فنی تا آخرین لحظه حمایت خواهم کرد.
بهرام افشارزاده،درباره تساوی بدون گل استقالل مقابل سپاهاندر هفته بیستوپنجم،
انتقادات از این تیم ودربی صحبتهایی انجامداد.
استقالل مقابل سپاهان به تساوی دست یافت تا در آستانه بازی روز جمعه
برابر پرسپولیس ،هواداران نگران وضعیت تیمشان شوند .چه صحبتی در این
باره دارید؟
بازیکنان استقالل نگران بودند اخطار نگیرند تا در دربی حضور داشته باشند .البته
آنها تالش خود را برای شکست سپاهان به کار بردند ولی نتوانستند سه امتیاز را بگیرند.
روز جمعه دربی در پیش است و امیدوارم شاهد بازی جوانمردانهای از هر دو تیم باشیم.
انتقادات زیادی از عملکرد استقالل میشود .چه واکنشی به این انتقادات
دارید؟
چه کار باید بکنم؟ سر تیم را ُببرم؟ در این هفته ،من ،منصور پورحیدری ،نصرالله
عبداللهی ،عباس کردنوری و  ...با پرویز مظلومی حرف زده و حمایت خودمان را اعالم
کردیم.در این مقطع ابزاری برندهتر از تشویق ،تشویق و حمایت نخواهیمداشت .رسانهها
حق دارند از استقالل انتقاد کنند اما مسئول باشگاه استقالل از من گرفته تا سایر افراد باید
حمایت کرده و تیم را ُ
سرخورده نکنیم .من تا آخرین لحظه از کادر فنی حمایت میکنم.
شما جای من باشید ،حمایت نمیکنید؟
اما استقالل صدر جدول را از دست داده و در  10دیدار اخیر تنها دو پیروزی
کسب کرده است.
من «اوستا»ی این کار هستم و میدانم باید چه کار کنم.
هواداران استقالل روز گذشته برای حمایت از تیمشان به ورزشگاه آمده
بودند .در آستانه دربی چه صحبتی با آنها دارید؟
از همه تماشاگرانی که روز گذشته به ورزشگاه آمدند ،تشکر میکنم .جمعه دربی
دیگری در پیش است و از هواداران استقالل میخواهم که به ورزشگاه بیانید و تیمشان
را تشویق کنند .همه میدانند کهدو باشگاه استقالل و پرسپولیس الگویی برایدیگران و
«تابلویی» برای همه هستند و امیدوارم بازی خوبی شاهد باشیم.
به نظرتان استقالل میتواند فاتح دربی باشد؟
نمیتوانم بازی را پیشبینی کنم .متاسفانه از طرف من نقل قول کردهاند که پرسپولیس
را شکست میدهیم،در صورتی کهدر شخصیت من نیست که ُکری بخوانم.

کاروان ایران در افتتاحیه المپیک
چه میپوشد؟
رنگ لباس کاروان ایران برای مراسم افتتاحیه و انجام رژهدر المپیک ریو مشخص شد.
پس از اینکه لباس ورزشی کاروان ایران در المپیک ریو مشخص شد و قرار است پس
از تایید نمونه آن به تولید انبوه برسد ،رنگ لباس کارواندر مراسم افتتاحیه و رژه المپیک
ریو نیز مشخص شده است.ک
ت آبی کمرنگ ،شلوار سرمهای و پیراهن گلبهی برای مراسم افتتاحیه و رژه کاروان
در نظر گرفته شده است .لباس بانوان که به صورت مانتو شلوار خواهد بود نیز ترکیبی
از این رنگهاست.
تعیین نام و شعار کاروان ایراندر المپیک ریو نیز به کمیته فرهنگی کمیته ملی المپیک
سپرده شده و قرار است در جلسهای که روز شنبه برگزار میشود سیاستگذاری شده و
اعالم شود.اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران و رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی با
اعالم این خبر گفت :لباس کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک در کمیته فرهنگی
تایید نهایی شد و قرار است به زودی اندازهها گرفته شود و به تولید انبوه برسد.
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مقام مسئول در سازمان غذا و دارو خبر داد:

اجرای طرح شناسایی تقلب در زعفران

مدیركل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو ،از آغاز اجرای طرح شناسایی تقلب در
زعفران خبرداد و گفت :متاسفانهدر برخی غذاهای رستورانی مانند جوجه كباب زعفرانی از
رنگ مصنوعی استفاده می شود .حسین رستگار در گفت وگو با ایرنا افزود :در اجرای طرح
شناسایی تقلباتدر زعفران ،وضعیت انواع تقلبات و همچنین میزان تقلبات سنجیده می
شودوی تصریح كرد :رنگهای مصنوعی با نام زعفران تقلبی در جوجه كبابهای زعفرانی
و گاهی نیز در قنادیها استفاده می شود كه برای سالمتی مضر استمدیركل آزمایشگاه
مرجع سازمان غذا و دارو گفت :البته گاهی در جوجه كبابهای زعفرانی به جای زعفران
از زردچوبه و گلرنگ استفاده می شود كه گرچه ضرر ندارند اما خاصیتی متفاوت از زعفران
داشته و نباید با نام زعفران عرضه شوند.رستگار با اشاره به فروش پودر زعفران از سوی
دستفروشان بویژه در مترو افزود :بررسیها نشان می دهد كه این پودرها كامال شیمیایی
بوده و نه تنها خاصیتدرمانی ندارند بلكه برای سالمتی بدن خطرناك هستند.
عرضه افزودنی «دخترخواب» و «دخترپیچ» به جای زعفران
وی ادامه داد :همچنین افزودنی دیگری موسوم به «دخترخواب» كه به نام زعفران
به فروش می رسد ،كامال رنگ مصنوعی و شیمیایی بوده و عرضه آن غیرقانونی است.
مدیركل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو تاكید كرد« :دختر خواب» كامال یك ماده
ممنوعه بسیار خطرناك شیمیایی بوده و به هیچوجه نباید استفاده شود.رستگار افزود:
افزودنی دیگری موسوم به «دختر پیچ» به عنوان زعفران عرضه می شود درحالیكه
«دختر پیچ» قسمت سفید رنگ پایین كالله زعفران است كه پس از رنگ كردن و
پیچیدن  300تا  500عدد از آنها ،دور هم با یك نخ با عنوان زعفران می فروشند و چون
قیمت پایین تری هم دارد ،مردم آن را می خرند .مدیركل آزمایشگاه مرجع سازمان
غذا و دارو با اشاره به اجرای طرح شناسایی تقلبات در زعفران ادامه داد :در اجرای این
طرح ،مناطقی كه تقلب زعفران در آن بیشتر است ،مشخص خواهند شد و همچنین
آلودگیهای میكروبی و شیمیایی احتمالی در زعفران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رستگار خاطرنشان كرد :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی با همكاری وزارت
علومدرصددند تا از ظرفیتهای مختلف آزمایشگاههای كنترل مواد غذایی،دانشگاههای
علوم پزشكی ،پژوهشكده صنعت غذایی مشهد و انستیتو تغذیه ،طرح كشوری را برای
پایش تقلب در زعفران اجرا كند.مدیركل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو ادامه داد:
دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله(عج) به عنواندانشگاه محوری و پژوهشگاه صنایع غذایی
به عنوان مجری این طرح تعیین شده اند و كارهای مقدماتی آن نیز از سوی سازمان
غذا و دارو انجام خواهد شد.رستگار ادامه داد :زعفران یك كاالی استراتژیك و دارای قیمت
باالیی است كه هم مصرف داخلی داشته و هم در صادرات ارزآوری دارد.وی یادآور شد:
زعفران در مواد غذایی متنوعی برای ایجاد رنگ طبیعی و تزئین غذاها استفاده می شود
و عالوه بر آندارای خاصیتدارویی نیز هست.به گفته مدیركل آزمایشگاه مرجع سازمان
غذا و دارو ،تقویت سیستم عصبی ،ضد افسردگی و بهبود سیستم گوارشی از جمله فواید
دارویی زعفران به شمار می رود .رستگار تصریح كرد :زعفران مصرف باالیی در كشور
دارد و چون قیمت آن نسبت به سایر افزودنیهای دیگر بیشتر است ،تقلب در آن بیشتر
صورت می گیرد.وی تاكید كرد :زعفرانهای تقلبی نه تنها ارزش درمانی ندارند بلكه برای
سالمتی نیز مضر هستند .مدیركل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا ودارو گفت :متخلفان
برای اینكه سود كاذب به جیب بزنند ،به جای زعفران از رنگهای مشابه زعفران استفاده
می كنند كه برخی از این رنگهای مصنوعی به شدت برای سالمتی آسیب زا است.
رستگار خاطرنشان كرد :وظیفه ارگانهای نظارتی ،اجرای راهكارهای تشخیص تقلبات
است و از آنجا كه شیوههای متعددی برای تقلب در زعفران وجود دارد نیاز به اجرای یك
طرح كشوری جامع است تا وضعیت این محصول استراتژیكدر نقاط مختلف كشور بویژه
خراسان مشخص شود.وی یادآور شد :طرح شناسایی تقلبات در زعفران حداقل تا پایان
شهریور ماه و حداكثر تا پایان سال جاری انجام می گیرد.

باکتریها منبع جدید تولید باتری

با رشد روزافزون منابع انرژی تجدیدپذیر ،نیاز به طراحی راههای جدید برای ذخیره این انرژی با
روشهای کم هزینه ودوستدار محیط زیست ،افزایش پیدا کرده است .حاال محققان برای اولین
بار روشی برای استفاده از باکتری در تولید باتری ارائه دادهاند .به گزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا) منطقه خراسان و به نقل از برایت سورف ،استفاده از انرژی خورشید ،باد و دیگر
منابع انرژی تجدیدپذیر به عنوان ابزاری برای تولید انرژی با انتشار گاز گلخانهای کمتر و وابستگی
کمتر به نفت از سویدولتهادر پیش گرفته شده است ،اما نورخورشید و باد منابع ثابتی نیستند
و لذا نمیتوان همیشه روی آنها حساب کرد .انرژی ذخیره شده میتواند منبع انرژی قابل
اعتمادوتجدیدپذیریمحسوبشوداماتکنولوژیهایفعلیهمچونباتریهاییونلیتیومیبه
دلیل مسائل ایمنی ،هزینه باال ودیگر عوامل با محدودیتهایی مواجه هستند .محققاندانشگاه
واگنینجن و وستوس در هلند قصد دارند راهحل کمهزینه و پایداری برای این مشکل پیدا
کنند .این محققان برای اولین بار دو سیستم انرژی میکروبی را با هم تلفیق کردهاند یکی که از
باکتریها برای تشکیل استات از نیروی الکتریسیته استفاده میکند و دیگری که استات را به
نیروی الکتریسیته تبدیل میکند .محققان به طور موفقیتآمیزی این باتری را برای یکدوره16
ساعته شارژ و آن را در طول هشت ساعت از شارژ تخلیه کردند .این امر مشابه با الگوی روز-شب
مرسوم برای تولید انرژی از نور خورشید است .محققان توانستند این چرخه تولید را به مدت 15
روز ادامه دهند .آنها میگویند که با بهبود این روش میتوان چگالی انرژی باتریهای میکروبی
را به اندازهای افزایش داد که با تکنولوژیهای مرسوم قابل رقابت باشند .این روش به ما کمک
میکند که روزی از منابع تجدیدپذیر محلی برای تولید انرژی استفاده کنیم بهطوری که فواید
بیشتر و هزینه کمتری برای ما بهدنبالداشته باشد.

ویتامینهایی که قد را بلندتر میکند!

رشد یک پروسه پیچیده و تحت تاثیر توان ژنتیک ،عملکرد
سیستم غدد اندوکرین ،وضعیت تغذیه ای ،سطح فعالیت
فیزیکی و وجود یا عدم وجود بیماریهای مزمن است .اختالل
در هر یک از این موارد میتواند ،باعث نقص رشد و کوتاهی قد
شود .استفاده منظم از چارت رشد و ثبت سریال قد از دوران
شیرخوارگی کلید تشخیص رشد غیرطبیعی و شروع اقدامات
پیشگیرانه ودرمانی است.
کوتاهی قد در اکثر موارد ناشی از عوامل فیزیولوژیک مانند
عللسرشتییافامیلیال(ژنتیک)است،اماممکناستبهدنبال
بیماریهای مهم و قابل درمان (علل پاتولوژیک) نیز رخ دهد.
علل پاتولوژیک کوتاهی قد شامل بیماریهای مزمن گوارشی
یا کلیوی ،ریکتز،دیسپالری استخوانی ،اختالالت کروموزومی،
بیماریهایمختلفنظیرسوءتغذیهوبیماریهایریوی،خونی
و مشکالت روحی -روانی است .علت دیگر کوتاهی قد مربوط
به اختالالت هورمونی میباشد .با توجه به این که تغییرات رشد
و افزایش قد میتواند ،شاخص حساسی از سالمت عمومیتلقی
شود ،بررسی دقیق الگوی رشد به ویژه در دوران کودکی
ضروری است .بلندقد شدن به عوامل متعددی بستگی دارد.
قد افراد نتیجه ای از تداخل عوامل داخلی و محیطی در طول
دوران رشد است .عوامل داخلی تعیین کننده قد ،فاکتورهای
ژنتیکی است که فرد از والدینشدریافت میکند و قابل تغییر
نیست ،عوامل محیطی تاثیرگذار نیز عبارتند از :تغذیه ،آب و
هوا ،اقلیم و بیماریها و… مثال شواهد موجود نشان میدهد
نزدیکی یا دوری به خط استوا در اندازه بدن افراد موثر است.
اگر چه نمیتوان عوامل محیطی و ژنتیکی را به راحتی جدا
کرد ولی با بررسی ملل مختلف ،نژادها و سرزمینهای گوناگون
این نتیجه بهدست آمده که عوامل محیطی مانند تغذیه و رژیم
غذایی مناسب و سالم بسیار مهم اند .از نظر ژنتیکی پس از
اتمامدوران بلوغ افزایش قد متوقف میشود.در این نقطه ،فعل
و انفعاالت پیچیده ژنها ،مواد مغذی و هورمونها به اوج خود
میرسد .هدف نهایی رشد رسیدن به نقطه تولید مثل و انتقال
وراثت به نسلهای بعد میباشد که در اینجا رشد قدی هم به
اوجه خود میرسد .تغذیه مناسب بیشترین اثر را در مراحل
رشد دارد .دوران بلوغ آخرین فرصت برای افزایش قد است.
عالوه بر هورمون رشد که از هیپوفیز ترشح شده و مسئول
افزایش قد است ،ترشح بعضی هورمونها نیز در رشد قد تاثیر
دارد به عنوان مثال هورمونهای جنسی زنانه و مردانه در مقدار
باال باعث تکمیل زودهنگام رشد استخوانی و غضروفها شده
و عملکرد هیپوفیز را مهار میکند ،همچنین کم کاری تیروئید
میتواند باعث اتصال زودهنگام غضروفهای مفصلی و توقف
رشد شود.
رشد قدی با سالمت استخوان و رشد استخوانی همسو
میباشد .بسیاری از مکملها و مواد مغذی و هورمونها ضروری
برای این منظور به صورت طبیعی و صنعتی وجوددارند کهدر
پروسه رشد استخوان و افزایش قد موثر هستند.
ویتامینهایموثربرجلوگیریازکوتاهیقد
-۱کلسیم
کلسیم برای رشد و افزایش تراکم استخوانها ضروری است
چون ماده معدنی اصلی استخوانی میباشد .در دوران کودکی
و نوجوانی استخوانهادر حال رشد هستند ،حتی پس از توقف
رشد ،هنوز استخوان سازی ادامه دارد اما باعث رشد طولی
استخوان و افزایش قد نمیشود .کلسیم در محصوالت لبنی
مانند شیر ،پنیر ،ماست و… تخم مرغ ،گیاهان برگ سبز تیره
مانند اسفناج ،ماهی ساردین ،مغزجات یافت میشود .بعضی
غذاها مهارکننده جذب کلسیم اند و بر روی رشد اثر منفی
دارند .این غذاها شامل نوشیدنیهای حاوی کربوهیدارتها،
نمک ،چربی ،شکر و قهوه میباشند.

-۲منیزیم
مصرف آن باعث افزایش تراکم استخوانی میگردد .منیزیم
محرک غده تیروئید برای ترشح هورمون کلسیتونین است ،این
هورمونمیزانکلسیمدرخونوفعالیتسلولهایاستخوانها
را تنظیم میکند .با افزایش منیزیم و کلسیمدر خون ساخت
و رشد طولی استخوانها افزایش پیدا میکند .رژیمهای غذایی
حاوی منیزیم و مکملهای حاوی آن باعث افزایش دانسیته
استخوانی و تحریک رشد قدی میشود.
 -۳ویتامینهای گروه+B
از بین ویتامینهای گروه  Bویتامین  B1و  B2در رشد قد و
جلوگیری از کوتاهی قد نسبت به بقیه موثرتر هستند.
 -۴روی
عنصر روی با تاثیر بر ترشح برخی هورمونها و تاثیر مثبت بر
غده تیروئید و ترشح کلسیتونین و همچنین با تاثیر بر افزایش
تولید ویتامین Dودر نتیجه جذب کلسیمدر رشد استخوانی و
افزایش قد موثر است .از طرفی روی با تاثیر بر فعالیت هورمون
سوماتومدین که توسط هورمون رشد ترشح آن تحریک
میشود ،باعث ایجاد بافت غضروفی و استخوان شده و عامل
موثری بر رشد بدن و رشد اسکلت استخوانی است .بنابراین
کمبود آن باعث مشکالت حاد از جمله کوتاهی قد خواهدشد.
 -۵ویتامینD
حداکثر تاثیرگذاری آن بر سالمت استخوان و بافتهای
همبند موثر بر افزایش قد و جلوگیری از کوتاهی قددر استفاده
همزمان با کلسیم است .ویتامین  Dبا افزایش جذب کلسیم و
نشست آندر استخوان باعث تحریک رشد اسکلت استخوانی
و بلندتر شدن قد میگردد .یکی از ویتامینهای اساسی برای
رشد و نیز افزایش قد و رشد اسکلتی ویتامین  Cاست .این
ویتامین باعث افزایش ساخت بافت همبند و تاندونها و سایر
اجزای بافت اسکلتی شده و استحکام بیشتر آن را موجب
میشود .منبع این ویتامین میوههای تازه از جمله مرکبات،
زردآلو ،توت فرنگی ،انبه ،سیب ،موز ،گوجه فرنگی و سبزیجات
میباشد.
 -۷ویتامینK
این ویتامین به بدن کمک میکند که یک پروتئین استخوان
کامال کاربردی به نام استئوکلسین را بسازد .استئوکلسین با
کمک این ویتامین و با اتصال مناسب امالح کلسیم و فسفر
در استخوان موجب تقویت و استحکام بافت اسکلتی شده
و با افزایش تراکم توده استخوان رشد استخوانها را موجب
میشود.
-۸فسفر
ساختار اصلی استخوانها از کلسیم و فسفر است و قسمت
اعظم استخوانها را فسفات (از مشتقات فسفر است) تشکیل
میدهد .فسفر بیشتردر منابع غذایی حاوی پروتئین از قبیل
انواع گوشت سفید مانند مرغ و ماهی ،تخم مرغ و در لبنیات
و برخی از حبوبات یافت میشود که در کنار کلسیم ساختار
محکم استخوانها را شکل میدهد و تعادل مناسب میان
دریافت کلسیم و فسفر میتواند باعث رشد قدی مناسب شود.
 -۹سایر امالح و ویتامینها
بسیاری از امالح و ویتامینها با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم
برساختبافتهایهمبندوماتریکساستخوانیباعثافزایش
نشست کلسیم و سایر امالحدیگردر استخوان شده و فعالیت
سلولهای سازنده بافت استخوانی را افزایش میدهند که از
این رهگذر باعث افزایش رشد طولی استخوانها و افزایش قد
میشوند .از این امالح میتوان روی ،مس ،منگنز ،سلیکون،
استرانسیوم ،فلوراید را نام برد .حتی امالحی مانند ید (به طور
مستقیم تاثیری بر متابولیسم کلسیم نمیگذارد اما برای تولید
هورمونهای  T3،T4که توسط غده تیروئید ترشح میشوند

تایرهای قدیمی ،سالح جدید در برابر ویروس زیکا

با ورود ویروس زیکا به سطوح اپیدمی در سراسر جنوب و مرکز آمریکا ،جنوب مکزیک
و کارائیب ،تیمی از مبتکران کانادایی و مکزیکی از تایرهای کهنه استفاده کرده و آنها را به
یک سالح محتمل برای مبارزه با این بیماری مرگبار تبدیل کردهاند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا ،این محققان با بودجه دولت کانادا این شیوه کمهزینه و
سازگار با محیط زیست را برای نابودی تخمهای پشههایی که بیماری دانگ را منتشر کرده
و احتماال باعث گسترش ویروس زیکا نیز میشوند ،آزمایش کردند.
این تحقیق کهدر یک منطقه شهریدورافتادهدر گواتماال انجام شده ،یک سیستم ساده
و ارزان را برای کاهش تعداد پشههای ناقل ویروس گونه آئدس ( )Aedesاز طریق از بین
تخمهای آنها ارائه کرده است .این سیستم شامل یک نوار مبتکرانه موسوم به ""ovillanta
است که ازدو بخش  50سانتیمتری از یک تایر کهنه خودرو به شکل لبمانند ساخته شده
و یک دریچه مایع در زیر آنها قرار دارد.
در زیر حفره تایر ،یک مایع شیر مانند غیرسمی که در دانشگاه دانشگاه الرنشن در
سادبری تولید شده ،پشهها را تطمیع میکند .یک نوار چوبی یا کاغذیدرون یک حوضچه

هواپیمای بدون سرنشین مین یاب ساخته میشود

محققان انگلیسی در حال ساخت هواپیمای بدون
سرنشینی هستند که قادر به تشخیص محل مین است.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در حدود  ۱۱۰میلیون مین
زمینیدر سرتاسردنیا وجوددارد که روزانه  ۷۰نفر بهدلیل
اصابت با آنها جان خود را از دست داده یا مجروح می شوند.
محققین دانشگاه بریستول انگلیس هواپیمای بدون
سرنشینی را طراحی کرده اند که می تواند ظرف مدت
 ۲ساعت از میدان مینی به اندازه یک زمین فوتبال نقشه
برداری کند تا عملیات پاکسازی آنجا را با سرعت بسیار باال
انجام داد این در حالی است که بدون این کار پاکسازی
میدان مین با آن وسعت ماه ها زمان می برد.

ترفندهای حیوانات برای حرکتدر فضاهای تنگ هستند.
پژوهشگران ،زنبور ارکیده سبز را مورد بررسی قرار دادند
و دریافتند که حشره با استفاده از نور مسیر خود را در بین
شاخ و برگهای جنگلهای انبوه شناسایی میکند .این حشره
شدت نور را مورد سنجش قرار میدهد تادریابد که این شدت
نور ،فضای کافی برای عبور هست یا نه.حشره با استفاده از
روشنایی مسیر عبور احتمالی خود را بررسی و سپس از محل
عبور میکند ،بدون اینکه با جایی برخورد کند.محققان اظهار
کردند :یکی از دالیلی که حشرات حرکت موثری دارند ،این
است که نحوه کارکردن مغز آنها با انسان متفاوت است.مغز
انسان ،اطالعات بسیاری را در خود دارد اما زنبورها و حشرات
دیگر بیشتر اطالعات انتخابی رادر مغز ذخیره و عموما به جای
جزئیات از الگوها استفاده میکنند.امیلی بیرد ،سرپرست این
بررسی ،استراتژی خود را توضیح داد و گفت :زنبورها سرعت
و ارتفاع خود از سطح زمین را اندازهگیری و سپس با سرعت
الگویی که میبینند را بررسی میکنند.
این تاکتیک به گونهای است که زمانی که زنبور با منطقهای

بازدید از لولههای سوخترسانی
با ربات خرچنگی محققان دانشگاهی

پر از گیاه روبرو شود ،به صورت خودکار از سرعت خود میکاهد
و این امر منجر میشود تا با مانعی برخورد نکند.
بیرد در ادامه عنوان کرد :این سیستم بسیار ساده است و به
احتمال زیاد حیوانات دیگری هم با همین روش از نور برای
تعیین مسیر استفاده میکنند .عالوه بر این رباتهای سبک
وزن مثل پهپادها هم از این روش استفاده خواهند کرد و طی
پنج تا  10سال آینده این ایده عملی خواهد شد.

دستاورد محققان کشور جهت ایجاد جایگزین اقتصادی برای سوختهای فسیلی

اخیرا محققاندانشگاه صنعتی اصفهان با انجام مطالعاتی موفق شدند ظرفیت ذخیره انرژی
و عمر ابرخازنها را افزایش دهند که نتایج این تحقیقات در حوزههای حملونقل ،هوافضا و
پزشکی قابل استفاده است.
به گزارش سرویس علمی ایسنا ،یکی از بزرگترین مشکالت جامع ه مدرن ،تأمین کارآمد انرژی
است .در حال حاضر نیروگاههای سوخت فسیلی بخش عمده انرژی مورد نیاز شهرها را تولید
میکنند که عامل اصلی نشر گازهای گلخانهای و آلودگیهای زیست محیطی هستند.
اخیراً تالشهای قابلتوجهی در توسع ه شکلهای تجدیدپذیر انرژی مانند انرژیهای
هیدروالکتریک،خورشیدی،زمینگرمایی،بادوغیرهصورتگرفتهاست،امابا فناوریهای فعلی
هیچ یک از منابع تجدیدپذیر انرژی به لحاظ اقتصادی توانایی جانشینی سوختهای فسیلی
را ندارند .ازاینرو استفاده از وسایل ذخیره انرژی از جمله ابرخازنها میتواند تا حدود زیادی
استفاده از منابع طبیعی تأمین انرژی را توسعهدهد.دکتر علیاصغر انصافی ،مجری طرح چگالی
باالی انرژی و توان مناسب را ب ه عنواندو مزیت مهم ابرخازنها معرفی کرد و گفت:در این زمینه
مطالعاتی را در دستور کار قرار دادیم و روش مورد استفاده در این پژوهش برای تولید الکترود
به کار برده شدهدر ابرخازنها ،آسان ،سریع ،کمهزینه و سازگار با محیط زیست است.انصافی با

مصنوعی شناوری بوده که پشه ماده بر روی آن تخم میگذارد .این نوار دوبار در هفته
تعویض و مورد نظارت قرار گرفته و تخمها با استفاده از آتش یا اتانول از بین میروند.
این محلول حاوی فرمون پشه که عطر شیمیایی پشه ماده است به سایریندر شناسایی
محل تخمگذاری امن کمک میکند ،سپس خشک شده ،فیلتر ودرون تایر بازیابی میشود.
ماده فرمون با گذشت زمان متمرکز شده و  ovillantaرا برای پشهها جذابتر میکند.
محققاندریافتند که این تله الستیکی بطور چشمگیریدر جذب پشه آئدس نسبت به
روشهای استاندارد ساخته شده از سطلهای یک لیتری موثرتر عمل میکند.
آنها طی این مطالعه  10ماهه موفق به جمعآوری و انهدام بیش از  18هزار و  100تخم
در ماه با استفاده از ovillanta 84در هفت منطقه شهر  15هزار نفری  Sayaxcheشدند که
هفت برابر بیشتر از روشهای استاندارد مورد استفاده در همین تحقیق بود.
این دستگاه مبتکرانه تا یک سوم ارزانتر از روشهای موجود برای انهدام الروها در
حوضچههای طبیعی و  20درصد هزینه هدف قرار دادن حشرات بالغ با آفتکشهاست
که به خفاشها ،سنجاقکها و سایر شکارچیهای طبیعی پشهها نیز آسیب میرسانند.

این تیم تحقیقاتی در حال توسعه دوربین بسیار قوی
بر روی این هواپیما هستند که قادر به تصویربرداری با
وضوح بسیار باال باشد ضمن اینکه از اشعه مادون قرمز در
عکسهای گرفته شده استفاده می شود.
به گفته سرپرست این تیم تحقیقاتی گیاهان زنده در
برابر طیف اشعه مادون قرمز بازتاب ویژه ای از خود ایجاد
میکنند که نشاندهنده سالم بودن آنها است ایندر حالی
است که مواد شیمیایی موجود در مین ها توسط گیاهان
همچنین با اشعه مادون قرمز که در دوربین این پهپاد
جذب می شود و تغییراتی را در گیاه به همراه دارد که با
طیف اشعه مادون قرمز قابل رویت است و این می تواند به است می توان مین های عمل نکرده و استتار شدهدر میان
گیاهان را شناسایی کرد.
تشخیص مکان مین بر روی زمین کمک کند.

ساخت پهپادهای دقیق با الهام از مسیریابی زنبورها

محققان با استفاده از مسیریابی زنبورها ،پهپادهای دقیقتر
طراحیمیکنند.
زنبورها با استفاده از نور در مناطق پوشیده از گیاه حرکت
میکنند و با جایی برخورد ندارند ،محققان امیدوارند از این
تکنیک حرکت برای ساخت رباتهای کوچک استفاده کنند.
بیش از یک قرن است که متفکرین دانش هوانوردی از
طبیعت الهام میگیرند .دانشمندانی هم که هواپیماهای
کوچکی میسازند از این ایده استفاده میکنند.
درک اینکه چگونه زنبورعسل با وجود ضعف بینایی با خیال
راحت از جنگلهای انبوه عبور میکند و با جایی برخورد ندارد
بهدانشمنداندر ساخت رباتهای پرنده با قابلیت مشابه کمک
میکند که این امردر استقالل پهپادهای کوچک موثر است.
جنگلهای انبوه مملو از شاخ و برگ ،می تواند مانعی برای
حرکت حشرات و کاهش سرعت آنها باشد .در واقع حشرات
چگونه شکاف بین حرکت را شناسایی میکنند ،با اینکه مغز
آنها کوچک و بینایی آنها ضعیف است.
محققان دانشگاه لوند سوئد در حال بررسی بر روی

نیاز است .کم کاری و پرکاری غده تیروئدی هر دو در گردش
امالح استخوانی موثر هستند) هم در افزایش قد به طور
غیرمستقیم موثر هستند .سایر ویتامینها و پیش سازهای
آنها مانند ویتامین  Aو بتاکاروتن هم در سالمت استخوان و
غضروفهاموثرهستند.
 -۱۰درشت مغذیها
عالوه بر امالح و ویتامینها ،درشت مغذیها هم بر رشد
قدی و سالمت بافتهای بدن از جمله بافت اسکلتی تاثیر
بسزایی دارند .غذاهای حاوی پروتئین از طریق تحریک
آزادسازی هورمون رشد در سالمتی و افزایش قد موثرند.
البته عالوه بر پروتئینها ،چربیها و کربوهیدراتها نیز برای
آزادشدن هورمون رشد مورد نیاز میباشند .پروتئینها منبع
خوبی برای آمینواسیدها هستند که برای تولید هورمون رشد
الزم است .غذاهای حاوی پروتئین باال شامل گوشت کم چربی،
مرغ ،ماهی ،شیر ،شیرسویا ،پنیر ،تخم مرغ ،لوبیا سبز ،لوبیای
سویا ،تخمه کدو و هندوانه ،بادام ،بادام زمینی ،حبوبات ،جو
دوسر میباشند .استفاده از چربی متعادل در رژیم غذایی به
رشد کمک میکند .رژیمهای غذایی با چربی باال باعث کاهش
دریافت پروتئین شده و اثر آن را بر آزادسازی هورمون رشد کم
میکند و از طرفی اینگونه رژیمها باعث افزایشدفع کلسیم و
امالح از طریقدستگاه گوارش میشود.
 -۱۱آرژنین
آرژنین یکی از اسیدآمینههای مهم برای تحریک آزادسازی
هورمون رشد در بدن میشود .این اسیدآمینه هم به صورت
طبیعیدر غذا وجوددارد و هم به صورت صنعتی برای مقاصد
مختلف از جمله رشد قدی ساخته شده است (ال -آرژنین).
معموال این اسید آمینه در افراد با رژیم غذایی مناسب و سالم
به طور طبیعی تامین میگردد و نیازی به خوردن آن به صورت
مکمل نیست .اما در کودکان دچار کوتاهی قد مکملهای آن
ممکن است با تحریک بیشتر هورمون رشد باعث رفع این
مشکلشوند.
 -۱۲هورمون رشد
درمان با آن اغلب بدون عارضه است ولی ممکن است موجب
افزایش فشارداخل مغزی ،التهاب لوزالمعده ،تنگی کانال عصب
در مچ دست ،کاهش قند خون و کومای دیابتی ،عمل تحمل
گلوکز و افزایش قند خون و دیابت ملیتوس ،عملکرد ناکافی
تیروئید ،آکرومگالی (رشد بیش از اندازه استخوانها و بافت
همبند که منجر به تغییراتی در چهره مانند بیرون زدگی
استخوان فک و پیشانی میشود) ،بزرگ شدن قلب و آسیب
قلبی (به صورت احتمالی و غیرقابل برگشت) ،افزایش فشار
خون ،ضخیم شدن پوست ،رشد غیرطبیعی مو ،آسیب کبدی،
ناتوانی جنسیدر بزرگسالی ،آرتریت و التهاب مفاصل شود.
خواب منظم و کافی و نیز ورزش در ترشح هورمون رشد به
صورت طبیعی تاثیرگذار هستند زیرا حدود  ۵۰درصد ترشح
هورمون رشد در هنگام خواب عمیق است و در حین ورزش
ترشح هورمون رشد بیشتر میشود.در پایان توجه به این نکته
مهم است که تمام موارد کوتاهی قد غیرطبیعی نیستند و
تاثیر ژنتیک افراد را نباید نادیده گرفت .در رابطه با کوتاهی قد
ناشی از تغذیه نادرست و کمبود ریزمغذیها ،میتوان با تغذیه
درست و رژیم غذایی تامین کننده نیازهای بدن این مشکل را
تا حدودی مرتفع ساخت .در موارد کوتاه قدی ناشی از وجود
بیماریهای مزمن و سایر علل هورمونی رفع مشکل زمینه ای
و درمان بیماریها اولویت نخست را دارد .روشهای جراحی
و کشیدن استخوان و استفاده از پروتزهای استخوانی به دلیل
عوارض زیاد ودرصد پایین موفقیت معموال توصیه نمیشوند.
درمان کوتاه قدی همواره باید به گونه ای باشد که سالمت
عمومیافراد رادچار مخاطره نکند.

بیان اینکه در این طرح از فناوری نانو بهره برده شد ،خاطرنشان کرد :در این پژوهش حفرات
نانومتری با ساختار منظم بر روی سطح الکترودی از جنس فوالد زنگ نزن ایجاد شده و در ادامه
نانو ذرات مس -بیسموت اکسید بر روی این الکترود نشانده شدهاند.به گفته وی ،وجود حفرات
نانومتری بر روی بستر فوالدی منجر به افزایش سطح و در نتیجه افزایش تعداد مکانهای فعال
جهت قرارگیری نانوذرات بر روی سطح میشود .رشد نانوذرات در سطح وسیعتر موجب بهبود
پایداری و اندازه کوچکتر آنها منجر به افزایش نفوذ یونها و افزایش ظرفیت ابرخازن شده است.
این محقق با اشاره به نحوه اجرای این طرح ادامه داد :برای این منظور بهوسیل ه فرایند آندایزینگ،
سطح الکترود از جنس فوالد زنگنزن حفرهدار شد و پس از آن نانوذرات مس -بیسموت اکسید
با اعمال یک پتانسیل ثابت بر روی سطح این الکترود رسوبداده شدند ودر مرحله بعد ساختار و
مورفولوژی الکترود تولید شده مورد تائید قرار گرفت.مجری طرح یادآور شد :نتایج بهدستآمده
حاکی از آن است که مقدار ظرفیت الکترود تولید شده  674فاراد بر گرم در چگالی جریان یک
آمپر بر گرم بوده است .این الکترود پس از  500دوره شارژ و تخلیه ،حدود  80درصد ظرفیت
اولی ه خود را حفظ کرده که نشا ن دهنده پایداری خوب این ترکیب است.به گفته وی ،نتایج این
تحقیقاتدر حوزههایی همچون حملونقل ،هوافضا و پزشکی کاربرددارد.

دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی با الگوبرداری از ساختار آناتومی
خرچنگدریایی موفق به طراحی و ساخت ربات «البستر» برای استفادهدر صنایع پتروشیمی
شدند.
آرشاحمدینیا،دانشجویکارشناسیارشدرشتهمکاترونیکواحدعلوموتحقیقاتدانشگاه
آزاد اسالمی با اعالم این خبر گفت :از این ربات همزمان با یازدهمین دوره مسابقات بینالمللی
ربوکاپ آزاد ایران توسط تیم  Octagon Robotechرونمایی شد.سرپرست تیم رباتیک واحد
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی اظهار کرد :در این ربات چهار جفت پا در طرفین و یک
دم انتهایی وجود دارد که نیروی پیشران ربات را تأمین میکند .همچنین با حرکت ترکیبی
پاها بر اساس الگوریتم حرکتی جاندار آبزی ،این ربات توانایی تغییر جهت با مانوری باال را دارا
است.احمدینیا ادامه داد :بخش کنترلی ربات «البستر» دارای سه مفصل حرکتی و با استفاده
از ضرایب حرکتی موجی بدن ماهی قزل آال تعبیه شده است که این امر بر سرعت نسبی
ربات خواهد افزود .همچنین تغییر عمق و حرکت در بستر دریاها از جمله ویژگیهای بارز این
ربات است که موجب افزایش کارایی آن شده است.وی ادامه داد :با توجه به طراحی و کارایی
تعریف شده برای ربات البستر ،این ربات در صنایع پتروشیمی به منظور بازدید از لولههای
سوخترسانی ،جانورشناسی ،فعالیتهای تحقیقاتی به منظور تصویربرداری و آنالیز محیطدر
زیر آب کاربرد فراوانی خواهد داشت.سرپرست تیم رباتیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
اسالمی با بیان اینکه طراحی و ساخت ربات البستر از مهر ماه سال گذشته آغاز شده و در حال
حاضردر مرحل ه آزمایشگاهی قراردارد ،تصریح کرد :بر اساس برنامه و با یاری خداوند متعال این
ربات تا شش ماه آینده وارد مرحله ساخت نمونه صنعتی خواهد شد.

آیا واقع ًا برنج اندازه دور شکم را زیاد میکند؟
برنج سفید منبع متراکم کربوهیدراتها بوده و پروتئین و چربی اندکی دارد .برنج سفید
را کربوهیدرات تصفیه شدهای میدانند که گالیسمی باالیی دارد یعنی فوراً بعد از خوردن
قندخون را افزایش میدهد.
فرهنگهای آسیایی باستانی قرنهاست که برنج میخورند و قاره آسیا امروزه هم حدوداً
 90درصد برنج دنیا را مصرف میکند .با این حال ،مصرف برنج در سایر قسمتهای
دنیا مانند آمریکا ،اتحادیه اروپا و آفریقا نیز رو به افزایش است .برنج سفید منبع متراکم
کربوهیدراتها بوده و پروتئین و چربی اندکی دارد .برنج سفید را کربوهیدرات تصفیه
شدهای میدانند که گالیسمی باالیی دارد یعنی فوراً بعد از خوردن ،قندخون را افزایش
میدهد.
مصرف برنج سفید موجب افزایش چربی شکم ،ریسکدیابت نوعدوم و سندرم متابولیک
میشود .با این وجود ،بیشتر ملل آسیایی که برنج فراوانی میخورند ،درصد پایینتری از آمار
چاقی و بیماری های قلبی و … را به خود اختصاص میدهند.
هرچند مصرف برنج سفید ممکن است خطردیابت ،اضافه وزن و یا سایر مشکالت را باال
ببرد اما سؤال اصلی این است که چقدر برنج میخورید ،تغذیه شما شامل چه چیزهای
دیگری میشود ،و چه اندازه ورزش میکنید.
چربی شکم و اضافه وزن
خوردن غذاهایی مانند برنج سفید یا نان سفید بالفاصله بعد از خوردن ،قند خون را
افزایش میدهند .وقتی قند خون باال میرود ،انسولین از پانکراس ترشح میشود .وظیفه
انسولین گرفتن گلوکز از جریان خون و آوردن آن بهدرون سلولهای بدن به منظور انرژی
یا ذخیره است.
اگر از تمرین و ورزشی سخت و خسته کننده برگشتهاید که ساعت ها هم طول کشیده،
بدن شما اندوخته گلوکز کمی دارد .خوردن غذاهایی با گلیسمی باال مثل برنج بعد از ورزش
میتواند به افزایش ذخیره گلوکزدر عضالت که به آن گلیکوژن میگویند ،کمک نماید.
اگر شما یک بشقاب برنج بخورید و پشت کامپیوتر بنشینید ،عضالتتان محروم از گلوکز
نخواهند ماند ،بلکه گلوکز وارد سلولهای عضله میشوند تا ذخیره گردند و همچنین به
عنوان چربی هم انبار میشوند.
خوردن مقادیر زیاد از غذاهای پرکربوهیدرات ،ترشح انسولین را افزایش میدهد .انسولین،
ذخیره گلوکز و همچنین اندوخته چربی را بیشتر میکند .بنابراین ،خوردن غذایی پر از
کربوهیدراتهای تصفیه شده که ترشح انسولین را افزایش میدهند میتواند ذخیره چربی
را هم افزایش دهد.
مطالعهای که توسط موسسه ملی قلب و ریه انجام شد ،تغذیه حدوداً 3000مرد و زن را
بررسی کرده و توزیع چربی آنها را ارزیابی کرد .محققان دریافتند افرادی که در روز سه
وعده یا بیشتر از غالت سبوسدار تغذیه میکنند و کمتر از یک وعده کربوهیدرات تصفیه
شده مثل برنج سفید میخورند ،چربی شکمشان به اندازه چشمگیری کمتر از آن هایی
است که بیشتر از کربوهیدراتهای تصفیه شده مصرف مینمایند .به طور کلی ،خوردن
غالت سبوسدار به جای کربوهیدراتهای تصفیه شده توصیه میشود.
برای مثال ،خوردن برنج قهوهای به جای برنج سفید پیشنهاد بسیار خوبی است.
پژوهشگراندر این مطالعه به این نکته اشاره کردند که جایگزینی کربوهیدراتهای تصفیه
شده با غالت سبوسدار میتواند به تنظیم وزن و سایر مسائل مربوط به سالمتی کمک
کند.
خطر دیابت
مطالعهای که در سال  2010انجام شد نشان داد جایگزینی برنج قهوهای با برنج سفید
میتواند به کاهش ریسک دیابت نوع دوم کمک کند .به طور کلی ،برنج قهوهای ،به اندازه
برنج سفید ،میزان قند خون را افزایش نمیدهد .بنابراین ،بعد از خوردن برنج قهوهای،
انسولین کمتری برای ترشح شدن الزم است که این به کاهش ریسک دیابت نوع دوم
کمکمینماید.
تحقیقی هم که در سال  2012صورت گرفت نشان داد خوردن مقدار زیاد برنج سفید
منجر به افزایش ریسکدیابت نوعدوم مخصوصاًدر میان جمعیت آسیاییها شده است.
سندرم متابولیک
بنا به اعالم انجمن قلب آمریکا ،حدود یک سوم بزرگساالن در ایاالت متحده مبتال به
سندرم متابولیک هستند .عواملی که سبب بروز این مشکل میشوند شامل چاقی شکمی،
میزان باالی تری گلیسیرید ،کم بودن کلسترول خوب یا  ،HDLفشار خون باال و باال بودن
قند خون ناشتا .اگر کسی سه عامل از این پنج ریسک فاکتور را داشته باشد ،مبتال به
سندرممتابولیکاست.
تحقیقی کهدر سال  2014انجام شد دریافت که خوردن مقادیر زیاد از برنج سفید باعث
افزایش ریسک سندرم متابولیک شده است.
محققاندریافتند آنهایی کهدر این آزمایش شرکتداشته و بیشتر از بقیه برنج سفید
میخوردند ،میزان کلسترول خوبشان هم پایینتر از بقیه بوده است و همچنین فشار خون
و تری گلیسیرید باالییداشتند.
رژیم غذایی آسیاییها چه تفاوتی دارد؟
اگر برنج سفید ریسک چربی شکم،دیابت نوعدوم و سندرم متابولیک را افزایش میدهد،
پس چرا رژیم غذایی آسیایی با این که شامل مقدار چشمگیری برنج سفید نیز هست ،این
سه خطر را ندارد؟
این رژیم غذایی و سبک زندگی شامل تعادل در تغذیه و دست از خوردن کشیدن به
محض احساس سیری هم میشود ،نه این که تا خرخره بخورند! یک رژیم آسیایی سنتی
پر از میوهجات ،سبزیجات ،چای سبز و البته همراه با سبک زندگی بسیار فعال میباشد.
بله ،یک رژیم غذایی سنتی آسیایی برنج سفید هم دارد ،اما سایر فاکتورهای موجود در
شیوه زندگی آنها تأثیر بسیار زیادی روی سالمتشان دارد .از زمانی که ملل آسیایی تمایل
به تغذیه غربی پیدا کردهاند ،میزان چاقی ،بیماریهای قلبی و دیابت نوع دوم در آنها در
حال افزایش است.
نتیجهگیری:چقدربرنجبخوریم؟
برنج سفید میتواند بخشی از سبک زندگی سالم باشد ،مثل چیزی که در رژیم غذایی
سنتی آسیایی میبینیم .با این وجود ،مابقی تغذیه شما و نحوه زندگیتان تأثیر بزرگی
روی سالمتتان دارد .اگر به یکجانشینی عادت دارید ،خوردن میزان زیادی از برنج و سایر
کربوهیدراتهای تصفیه شده ،باعث میشود به بدنتان بیشتر از نیازش کربوهیدرات
برسانید .این اتفاق میتواند موجب افزایش ریسک وزن گیری در ناحیه شکمتان شود،
احتمال ابتال بهدیابت نوعدوم را باال ببرد و حتی مبتال به سندرم متابولیک شوید.
در کنار یک وعده غذایی سالم که حاوی مقدار متعادلی پروتئین و چربی است ،یک
ظرف کوچک برنج بخورید ،سبک زندگی فعال داشته باشید و زمان نشستنهایتان را
محدودکنید.
اگر برنج خوردن را دوست دارید و از آن لذت میبرید ،سعی کنید سایر فرمهای آن را
امتحان کنید مثل برنج قهوهای .همچنین خوب استدر مورد نوع برنجی که میخورید و
سالم بودن منبع آن مطمئن شوید .بعضی از انواع برنج ،بیشتر از حد مجاز آرسنیکدارند.
درست مانند سایر گروههای غذایی ،به جای این که فقط از یک نوع غله تغذیه کنید ،بهتر
است از انواع گوناگون و متنوع غالت سبوسدار مصرف نمایید تا از بیشترین فواید آنها
برای سالمتی بهرهمند شوید.

معجزه مصرف شیر و عسل در صبح
عسل ازدیرباز ب ه عنوان یکی از منابع پروبیوتیک شناخته میشود که ،رشد پروبیوتیکها
ی های خوب و مفیدی هستند که
ک ها همان باکتر 
را در بدن افزایش میدهد .پروبیوتی 
ن رشد میکنند .ضمن اینکه پریوبیوتیک هایدرون عسل،
در روده ودستگاه گوارش انسا 
روی نوع خاصی از پروبیوتیکها بهنام بیفیدوباکتریوم تاثیر میگذارند که در شیر وجود
دارند .به همیندلیل است که ،محققان استفاده از ترکیب شیر و عسل را توصیه میکنند.
ت ها و الیگوساکارید هایدرون عسل ،عملکرد مطلوب باکتریهای خوب را
کربوهیدرا 
تقویت میکنند که برای حفظ سالمتی و عملکرددستگاه گوارش ،واقعا ضروری هستند.
وقتی که تعادل باکتریاییدردستگاه گوارش به سطح مطلوبی برسد ،برخی مشکالت مثل
یبوست،د لدرد و نفخ از بین میروند .ب ه عالوه اینکه تعادل باکتریایی از رشد باکتریهای
مضرنیزجلوگیریمیکند.
محققان میگویند که نوشیدن یک لیوان شیر عسلدر ساعات اولیه صبح ،استقامت افراد
را افزایش میدهد.در حالی که شیر حاوی پروتئین است ،عسل نیز کربوهیدراتهای الزم
برای متابولیسم مطلوب بدن را فراهم میکند .به همیندلیل است که ترکیب شیر و عسل،
نیرو و استحکام همه انسانها از جمله کودکان و سالمندان را تقویت میکند .پروتئینهای
حیوانی درون شیر ب ه واسطه آنزیمها به اسیدهای آمینه اساسی تجزیه میشوند و بعد
دوباره به پروتئینهایی تبدیل میشوند که ،برای بدن انسانها قابل استفاده باشد .از طرف
دیگر ،مواد مازادی که در این چرخه باقی میمانند ،بهعنوان انرژی مصرفی اکسید میشوند.

چطور بر اضطراب روزانه غلبه کنیم؟
اگر از استرس و اضطراب مداومدر زندگی خود رنج می برید ،کافی است تا با رعایت برخی
نکات از همین امروز نشاط و شادی را به تدریج احساس کنید.
در وهله اول به نوشیدنی هایی کهدر طول روز مصرف می کنید توجهداشته باشید .قهوه
و نوشابه های شیرین بر اعصاب تاثیر می گذارند ،زمینه ساز حاالت نگرانی می شوند و در
روند خواب مطلوب اختالل ایجاد می کنند .کاهش مصرف آنها می تواند به بهبود خلق و
خو کمک کند .اما برخی نوشیدنی ها نیز تاثیر آرام بخشیدارند البته نباید کافئینداشته
باشند و به جای شکر از عسل استفاده شود .در طول روز زمانی هر چند کوتاه را به خود
اختصاصدهید و از فعالیت های مورد عالقه مانند مطالعه ،تمرینات مدیتیشن ،موسیقی،
کارهای هنری و … لذت ببرید .ورزش نیز تاثیر فوری برای غلبه بر استرس دارد .ابتدا با پیاده
روی روزانه  10دقیقه ای شروع کنید و به تدریج مدت و شدت تمرینات را افزایش دهید.
شناختموقعیتفعلی،احساساتوتفکراتبرخوشحالیوکاهشسطحاضطرابکمک
می کند .تحقیقات نشان میدهد شناخت کامل نسبت به خود می تواند ترشح کورتیزول؛
هورمون استرس را کاهشدهد.
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7عادت افراد قدرتمند در هنگام صحبتکردن

بارها در زندگی روزمره افرادی را دیدهایم که فقط
به دلیل عدم توانمندی در استفاده از لغات و کلمات و
مهارتهای ارتباطی مناسب ،موقعیتهای خوب کاری
یا اجتماعی را از دست دادهاند .در ادامه به این نکته
میپردازیم که افراد قدرتمند معموال چه نکاتی را در
هنگام سخنوری رعایت میکنند .اگر عبارت «کالم تو
عصای معجزهگر توست ،سرشار از سحر و اقتدار» را باور
دارید ،با ادامهی این مقاله همراه شوید.
قدرت زیادی در کالم افراد نهفته است .کالم شما
نیات درونتان را بخوبی روشن میکند و باعث پیوند
بین شما و دیگران میشود و قادر است تا رابطه شما
را با فردی که برای اولین بار مالقات میکنید گرم یا
سرد کند.
لغاتی که برای استفاده انتخاب میکنید و روشی که
از این لغات استفاده میکنید شما را باهوش ،ابله ،گرم،
خجالتی ،قاطع یا هر چیزی شبیه به این موارد نشان
میدهند.
اگر خواهان این هستید که در محیط کاری و
خانوادگی خود دارای احترام باشید و تحسین سایرین
را برانگیزید ،این که چطور در این محیطها و با چه
کلماتی خود را ارائه میکنید بسیار مهم و حیاتی است.
عمدا یا سهوا ،افراد قدرتمند دارای  ۷عادت هستند که
در نهایت منجر به حضوری قدرتمند و به یاد ماندنی از
سوی آنها میشود .در ادامه این عادتها را به صورت
مختصر با هم مرور میکنیم.
 .۱چیز ارزشمندی برای گفتن دارند
اول از همه اینکه معموال آنها چیز بدرد بخوری برای
گفتن دارند .این به این دلیل نیست که افراد قدرتمند
ذاتا نکات جذابتری برای گفتن نسبت به افراد عادی
دارند بلکه به این دلیل است که معموال افراد قدرتمند
وقتی میخواهند چیزی بگویند ،در مورد آن تامل
میکنند و به سرعت با خود حساب میکنند که آیا
گفتن این جمله سودمند است یا خیر و اگر پاسخ خیر
باشد بالفاصله از گفتن این جمله صرف نظر میکنند.
هر حرفی که به ذهن ما میآید ارزش این را ندارد
که در مکالمات ما با دیگران مورد استفاده قرار بگیرد و
البته هر مکالمه کوتاهی هم ارزش آغاز ندارد .اگر حرف
بدرد بخوری برای زدن ندارید ،نگران نباشید ،صبر کنید

تا حرف مناسب به ذهن شما بیاید.
 .۲از سکوت نمیترسند
سخنرانان تاثیر گذار و قدرتمند به خوبی میدانند که
قدرتی که در سکوت است به مراتب بیشتر از قدرت
ی معنی است .آنها بجای این که تالش کنند
کلمات ب 
تا فضاهای خالی موجوددر مکالمه را با جمالت بیشتر
یا کلماتی مثل «اوم » و «آه» پر کنند ترجیح میدهند
تا دست از صحبت بردارند .مکثهای اضافی که در
مکالمه ایجاد میشود این فرصت را به طرفین میدهد
تا به خوبی فکر کنند که چه اتفاقی دقیقا در حال روی
دادن است.
این باعث میشود که جمالت شما حساب شدهتر و
منسجمتر به نظر برسند حتی اگر واقعا اینطور نباشند.
اگردر مکالمهدو طرفه به نکتهای میرسید که نه شما
و نه طرف مقابل چیزی برای اضافه کردن به آن نکته
ندارید ،سعی نکنید شما فردی باشید که میخواهد
سکوت را بشکند .اجازهدهید که سکوت به کمک شما
بیاید و وقتی صحبت را آغاز کنید که واقعا آماده شده

احساسات و عواطف بخش مهمی از زندگی روزمره ما انسان هاست.
چه به یک لطیفه بانمک بخندید و چه از شلوغی خیابان و ترافیک
کالفه باشید ،باید گفت که افت و خیز حالت روحی روی سالمت
عمومیبدنتانتاثیرگذاراست.
در واقع بیشتر مردم راحت تر هستند که جمالت خود را به جای
گفتن من احساس می کنم با من فکر می کنم… شروع کنند .بیشتر
مادرباره احساسات ،به اندازه کافی آموزش نمی بینیم و معموال از رفتار
دیگر افراد جامعه الگوبرداری کرده و آن نوع رفتارها را بروز می دهیم.
برخی از سوءتعبیرها و باورهای غلط درباره احساسات اشاره شده
است:
چرامنخوشحالم؟!
شنیدن این جمالت که« :می دانم نباید درخصوص این موضوع
کم اهمیت این قدر ناراحت باشم ».یا «باید بیش از این خوشحال می
شدم ».و این دست جمالت بین مردم بسیار رایج است .اما باید گفت
هیچ قانونی در دنیا وجود ندارد که شما را ملزم کند واکنش احساسی
خاصی بروز دهید و این که کدام واکنش عاطفی تان صحیح است و
کدام غلط .به جای هدر دادن انرژی تان در کنترل احساسات ،قبول
کنید کهدر هر موقعیتی احتمال بروز احساس خاصی وجوددارد و شما
هرگز نباید بابت انتخاب تان نگران باشید.
از خشم خود ،برای کسی نگو
یک باور بسیار غلط این است که وقتی از موضوعی ناراحت هستید
با دیگری در میان بگذارید و این کار به دلیل این که جلوی سرکوب
احساسات شما را می گیرد و عواطف تان را خفه نمی کند موجب می
شود احساس بهتری داشته باشید .اما تحقیقات عکس این موضوع را

باشید.
 .۳مکالمه دو طرفه را نابود نمیکنند
بجای این که مدام در مورد خودشان صحبت کنند،
افراد قدرتمد به طرف مقابل اجازه صحبت کردن
میدهند .آنها سواالت معناداری در رابطه با زندگی،
ایدهها و پیشرفت مکالمه میپرسند.در مکالمه شرکت
کنید ولی به طرف مقابلتان هم زمان زیادی برای
صحبتکردنبدهید.
.۴بحثنمیکنند
افراد قدرتمند هیچگاه به صورت مستقیم وارد بحث
با طرف مقابل نمیشوند مگردر شرایط بسیار خاص که
موقعیت گفتگو این چنین ایجاب کند .جمالتی مثل
«این اشتباه است» یا «من مخالفم» جلوه یک وصله
ناجور در مکالمه را دارد و باعث میشود تا جلوه یک
فرد مثبت در مکالمه را از دست بدهید .بجای این که
مستقیما بحث و مخالفت کنید ،ایده متفاوتی را مطرح
کنید.
عبارتهایینظیر«متوجهمنظورشمامیشومولیاز

منظردیگری هم میتوانیم به این قضیه نگاه کنیم» یا
«یک بار جایی مطلبی خواندم کهدر این زمینهدیدگاه
دیگری داشت» به شما این امکان را میدهد تا عقیده
خود را بیان کنید ولی به این صورت که ایده خود را
به منبع دیگری منتسب میکنید .در نهایت شما به
خواسته خود میرسید بدون این که شخصیت یا جایگاه
شما یا طرف مقابلتان تضعیف شود.
 .۵از شعار ،کلیشه و تعابیر نرم میپرهیزند
شعارها ،حرفهای کلیشهای و البته تعابیر نرم انواع
مختلفی از کلمات هستند که یک وجه مشترکدارند.
آنها به خودی خود مفهوم خاصی را منتقل نمیکنند.
شعارها و کلیشهها به حد زیادی مورد استفاده قرار
میگیرند به نحوی که در طی زمان مفهوم خود را از
دست میدهند .استفاده از آنها در یک مکالمه به این
مفهوم است که شما به اندازه کافی باهوش نیستید تا
به لغاتی فکر کنید که میخواهید به کمک آنها مفهوم
سخن خود را برسانید.
تعابیر نرم هم گاهی مصداق کاردانی دارند ولی در

با همسرتان راحت حرف بزنید!

نشان داده است .حداقل این که درباره خشم و عصبانیت صدق نمی
کند؛ زیرا اگر هنگام عصبانیتدر مورد آن با کسی صحبت کنید ،صرفا
شدت خشم شما افزایش می یابد و هرگز اوضاع روحی تان بهتر نخواهد
شد .شاید گاهی از بروز احساساتی مثل بروز اندوه و گریه کردن هم
جلوگیری کنید ،شما حتی نمی خواهیددر حضوردیگران گریه کنید
و از این کار خجالت می کشید.
شاید شما ربات هستید
برخی افراد تصور می کنند اگر عنان احساسات خود را به دست
گیرند،درست مانند این است که تهی از احساسات هستند؛ اما حقیقت
این است که انسان ها می توانند انواع بسیاری از احساسات و عواطف
را تجربه کنند و نباید زیر سلطه و کنترل آن احساسات بروند .مثال بعد
از یک روز سخت و خسته کننده باید آن قدر مهارت داشته باشید
که کاری انجام دهید احساس شما بهتر شده و از حال و هوای بد
بیرونبیایید.
شمامدیراحساساتتانهستید
بیشتر مردم چنین اعتقادیدارند .آنها ممکن است بگویند« :رئیسم
مرا بشدت عصبانی می کند ».یا «مادرشوهرم کاری می کند که من
نسبت به خودم احساس بدی داشته باشم ».اما باید گفت که هیچ
کس نمی تواند کاری کند که شما احساس خاصی را تجربه کنید .به
یاد داشته باشید که تنها خود شما مسئول بروز این نوع احساسات در
وجودتانهستید.
تسلیماحساساتناخوشایندنشو!
وقتی مردم نسبت به تحمل برخی از احساسات خود تردید دارند
ممکن است سعی کنند از آن احساس خاصدوری کنند .مثال اگر بابت

مدیر كل پزشكی قانونی استان تهران خبرداد:

مرگ 118تن بر اثر سالح سرد در استان تهران
مدیر كل پزشكی قانونی استان تهران گفت :از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال
گذشته( 118 ) 1394مورد فوت بر اثر سالح سرد به مراكز پزشكی قانونی استان تهران
ارجاع شد.
به گزارش ایرنا از اداره كل پزشكی قانونی استان تهران ،مسعود قادی پاشا افزود :این در
حالی است كه  116مورد فوت بر اثر سالح سرد در مدت مشابه سال قبل ( )1393به این
پزشكی قانونی ارجاع شد.مدیر كل پزشكی قانونی استان تهران خاطر نشان كرد :از كل
كشته شدگان در اثر سالح سرد در  11ماه سال گذشته 93تن مرد و 25تن زن بودند.وی ،
شمار موارد فوت ناشی از سالح سرد در بهمن ماه 94را نیز 13تن اعالم كرد كه در مقایسه
با مدت مشابه در سال قبل از آن  7/1كاهش داشت.سالح سرد به هر نوع سالحی كه برای
دفاع یا تهاجم مورد استفاده قرار بگیرد و از حیطه باروت ،شلیك و انفجار گلوله خارج باشد،
سالح سرد میگویند.

دستگیری كالهبردار اینترنتی در البرز
رئیس پلیس البرز از دستگیری كالهبردار اینترنتی در این استان خبرداد.
سرداربخشعلی كامرانی صالح درگفت وگو با ایرنا ،افزود :با شكایت فردی به پلیس فتا
استان البرز مبنی بر اینكه كالهبرداری اینترنتی قرارگرفته است ،با توجه به حساسیت
موضوع ،به صورت ویژه در دستوركار پلیس فتا استان قرارگرفت و با كار اطالعاتی و شیوه
های نوین كشف جرم متهم درشهرستان فردیس شناسایی شد.وی گفت  :این فرد با
فراخوان كار درسایت های اینترنتی ازمتقاضیان دریافت پكیج كار در منزل خواسته بود
برای دریافت آن مبلغ  150هزارریال به حساب وی واریز كنند.وی افزود :متقاضیان پس
از واریز وجه ،انتظار دریافت پكیج را داشتند ،اما این بسته به دست آنان نمی رسید .متهم
درخواست مبلغ یك میلیون و 500هزارریال بابت بیمه این بسته كرده بود.وی دراعترافات
خود اذعان كرد كه تاكنون از دوهزارو 800نفر كالهبرداری كرده كه این رقم سه هزارو 500
میلیون ریال برآورد شده است.
وی گفت  :متهمدرحیندستگیری مبلغ یك میلیاردو  500میلیون ریال پیشنهاد رشوه
به ماموران داده بود كه ضمیمه پرونده و تحویل مراجع قضایی شد.
رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی خبرداد:

دستگیری سارق حرفه ای با  22فقره سرقت
در ارومیه
رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی از دستگیری سارق حرفه ای مغازه ها با 22
فقره سرقت درارومیه خبر داد .
سرهنگ سامان غنی زاده در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت:
در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه های شهرستان ارومیه  ،رسیدگی به موضوع در
دستور کار پلیس قرار گرفت .وی افزود  :ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی ،موفق شدند
سارق را شناسایی کنند ،در استعالم های صورت گرفته مشخص شد که متهم مذکور از
سارقان حرفه ای و سابقه دار است.
این مقام انتظامی ادامه داد  :پس از شناسایی مخفیگاه متهم ،ماموران به صورت
نامحسوس ،وی را تحت نظر قرار داده و شب گذشته او را حین سرقت از یک مغازه
دستگیرکردند.
غنی زاده با اشاره به اینکه متهمدر بازجویی های پلیسی به  22فقره سرقت از مغازههای
شهرستان اعتراف کرد ،افزود  :در بازرسی از مخفیگاه متهم  ،مقداری از اموال مسروقه به
ارزش 500میلیون ریال کشف شد .رئیس پلیس آگاهی استان خاطرنشان كرد :متهم پس
از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی  ،تحویل مقامات قضائی شد.

موضوعی به سرعت نگران می شوند ممکن است خود رادر معرض آن
موضوع نگران کننده قرار ندهند و همین رفتار موجب می شود که
بعضی از فرصت های خوب را از دست بدهند .اگر چنین تفکری دارید
باید روش تحمل کردن احساسات خاص را یاد بگیرید و اعتماد به نفس
خود را افزایش دهید .در آن صورت می بینید که همه چیز آسان تر
پیش خواهد رفت.
حلبزرگترینمشکلزندگی
بروز احساسات زمانی که الزم است نه تنها ضعف محسوب نمی شود
بلکهداشتن آندر زندگی زناشویی نوعی مهارت اجتماعی محسوب می
شود و زن و شوهر می توانند برای حفظ زندگی شان بهتر عمل کنند.
حال سوال این است چگونه در زندگی احساسات مان را بروز دهیم؟
آیا احساسات تان را می شناسید؟
تصور کنید مرد وقتی به خاطر عقب افتادن اجاره خانه نگران و
مضطرب می شود ،این پیام را به همسرش منتقل می کند که حال و
حوصله حرف زدن با او را ندارد .زن هم از همه جا بی خبر ممکن است
از این رفتار شوهرش برداشت های مختلفی بکند؛ مثال ممکن است
فکر کند همسرش او را به اندازه کافی دوست ندارد یا اینکه نکند با زن
دیگریدر ارتباط باشد .تا خودتان نفهمید چه حالیدارید ،نمی توانید
شریک زندگی تان را از احواالت واقعی خود باخبر کنید.
احساساتتانرابپذیرید
بعد از شناخت احساسات گام بعدی پذیرفتن آنهاست .با خودتان
مهربان باشید و به خودتان اجازه دهید به حکم انسان بودن ،احساسات
بشری را تجربه کنید .هیجان های مختلف مانند خجالت ،شرم ،ترس
یا ناامیدی احساسات بشری هستند .تا وقتی که خودتان با هیجانات

اغلب اوقات باعث میشوند تا مفهوم اصلی گوینده
مشخص نشود و به نوعی سبب میشوند که شما
یکرنگ و روراست به نظر نیایید .سعی کنید افکارتان را
تا آنجا که ممکن است واضح و مستقیم به زبان بیاورید.
 .۶از لغات ساده استفاده میکنند
این بار که به سخنان یک سخنور بزرگ گوشی
میدهید به دقت توجه کنید که او از چند لغت
تخصصی ،خاص و به قول عامیانه قلمبه استفاده
میکند .واقعیت این است که بسته به موضوع سخنرانی
آنها به ندرت از چنین کلماتی استفاده میکنند.
عبارتهای طوالنی ،پیچیده و تخصصی شاید در
نوشتار خوب به نظر بیایند و برای برخی مقصودها خوب
باشند ولیدر یک سخنرانی یا مکالمه میتوانند شنونده
یا شنوندگان شما را گیج کنند.
حتی اگر هم شنوندگان شما گیج نشوند استفاده از
این لغات باعث میشود تا شما پرمدعا به نظر برسید
این در حالی است که سخنوران قدرتمند به استفاده از
کلمات ساده برای توضیح مقصودشان بسنده میکنند.
 .۷تُن صدایشان باال و پایین میشود
الگوهای صدایی تکراری بدون شک قدرت یک
سخنرانی را پایین میآورند .برای مثال اگر شما با
صدای بسیار آهستهای بدون هیچ تغییری در قدرت
صدایتان صحبت کنید از میزان جذابیت صدایتان
کاسته میشود .سخنوران توانمند طیف وسیعی از تُن
صداها رادر صحبتهای خود بکار میگیرند تا الیهای از
احساسات خود را نیز روی کلماتشان بکشند .این باعث
میشود تا مخاطب شما جذب صحبتهایتان شود و
شماکنترلبیشتریرویصحبتهایتانداشتهباشید.
اگر میخواهید تاثیر بیشتری در مکالمات روزمره
روی مخاطبان خود از همکاران گرفته تا افراد غریبهای
که در مترو مالقات میکنید ،داشته باشید شاید بهتر
باشد این عادات رادر خود پرورشدهید .هرچه بیشتر
این تکنیکها را تمرین کنید ،میتوانید واقعیتر آنها
را اجرا کنید و الزم نیست که در هنگام مکالمات
روزانه ابتدا به این موارد فکر کنید و بعد شروع به
صحبت کنید .سعی کنید با تعداد بیشتری از مردم
ارتباط برقرار کنید تا بتوانید مهارتهای ارتباطی خود
را تقویت کنید.

تان کنار نیایید ،نمی توانید توقع داشته باشید که همسرتان پذیرای
احساساتشماباشد.
پوست کنده با همسرتان حرف بزنی
راست و پوست کنده با همسرتان حرف بزنید .زمان مناسبی را
انتخاب کنید .به او بگویید که حرف های مهمی برای گفتندارید و از او
می خواهید که به حرف های تان بادقت گوشدهد .خیلی از آدم هادر
جامعه ما از شفاف بودن می ترسند .از اینکهدیگران حتی همسرشان از
از احساسات اصیل و واقعی آنها باخبر شوند واهمهدارند و نگران قضاوت
طرف مقابل می شوند.
گاهی درک نمی شوید
گاهی اوقات ممکن است شما تمام اصول باال را رعایت کرده باشید
اما باز هم همسرتان نتواند شما را خوبدرک کند و واکنش هایی نشان
دهد که اصال باب میل شما نباشد .چنین اتفاقی کامال طبیعی است؛
چرا که شما در مقابل فردی قرار گرفته اید که با دنیای شما فاصله
زیادی دارد و شاید در اوایل ازدواج ،شناخت احساسات تان و نزدیک
شدن بهدنیایدرونی شما برایشدشوار باشد.
صبورباشید
رابطه زناشویی از آن چیزهایی است که گذر زمان می تواند آن را
شیرین تر و دل انگیزتر کند .این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که
زن و شوهردر طول زمان شناخت بیشتری نسبت به هم پیدا کرده
و صمیمیت بین آنها بیشتر می شود .بنابراین از در میان گذاشتن
احساسات خود با همسرتان خسته و ناامید نشوید .عمیق تر شدن
این صمیمیت و ایجاد همدلی نیاز به گذر زمان ،صبر و ممارست
دارد.

جزئیات پرونده بخیههایی که بست ه شد

متهمانمحکومشدهومجازاتمیشوند

شاید آن روز که مادر ،صدرا را هراسان و ناالن برای شکافی
که در زیر چانهاش ایجاد شده بود به بیمارستانمیبرد،
فکرش را هم نمیکرد که ب هدلیل بیپولی ،بخیههای زدهشده
کودک خردسالش را بکشند و پرونده صدرا درس عبرتی شود
برای همه آنهایی که پول را بر انسانیت ارجح میدانند.
به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس؛ 6
آذرماه سال گذشته بود که کودکی  4ساله به نام صدرا ،به
خاطر پارگی زیر چانه به همراه مادرش به بیمارستان آیتالله
اشرفی اصفهانی خمینیشهر اصفهان مراجعه کرد و پس از
پایان مداوا وقتی پزشک معالج متوجه شد که خانواده او توان
پرداخت هزینه بخیهها را ندارددستور کشیدن بخیهها راداد؛
عمل غیراخالقی که با واکنشهای بسیاری از سوی مردم و
مسئوالن مواجه شد .البته این حادثه در حالی اتفاق افتاد که
قرار بود پس از طرح تحول سالمت تمام مراجعان اورژانسی و
حوادث بهصورت رایگان معالجه ودرمان شوند.
اما دیروز بعد از گذشت  6ماه از این جنایت هولناک،

دستگاه قضا متهمان این پرونده را مجرم شناخته و برای آنها
رای صادر کرده است .رئیسکل دادگستری استان اصفهان
دراینبارهگفت:حکممتهمانحادثهبیمارستانخمینیشهر
در دادگاه تجدیدنظر استان طرح و منتهی به تصمیم نهایی
قضات آن شد .احمد خسرویوفا رئیسکلدادگستری استان
اصفهان گفت :حکم متهمان حادثه بیمارستان خمینیشهر
در دادگاه تجدیدنظر استان طرح ،منتهی به تصمیم نهایی
قضات آن شد؛ این حکم پس از صدور در دادگاه بدوی
دادگستری شهرستان خمینیشهر با اعتراض متهمان آن به
دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و پس از رسیدگی منتهی به
تصمیم نهایی و صدور حکم قطعی شد.
وی افزود :حبس صادره از سوی دادگاه بدوی برای هر سه
متهم این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان تأیید ولیکن
نسبت به متهم ردیف اول و دوم  6ماه از  24ماه قابلیت
اجرا داشته و  18ماه آن به مدت یک سال تعلیق شد و در
خصوص متهم ردیف سوم نیز سه ماه از  9ماه حبس وی

تأیید و  6ماه دیگر به مدت یک سال مورد تعلیق قرار گرفت.
رئیسکلدادگستریاستاناصفهاندرخصوصایامتعلیق
حبسمتهمانگفت:متهماناینپروندهدرایامتعلیقمجازات
حبس هر یک موظف به ارائه خدمات پزشکی و پرستاری
روزانه حداقل به مدت  4ساعت دریکی از مراکز بهداشتی و
درمانی و یا درمانگاههای وابسته بهطرف قرارداد کمیته امداد و
یا سازمان بهزیستی ترجیحاًدر شهر خمینیشهر ودر بخش
کودکان این مراکز بهصورت رایگان شده و همچنین موظف
شدند گزارش عملکرد خود را نیز به واحد اجرای احکام
کیفریدادسرای مجری حکم (خمینیشهر) ارائه کنند.
خسرویوفا یادآور شد :بدیهی است در صورتی که
محکومعلیه در طول مدت تعلیق مجازات ،مرتکب یکی از
جرائم مذکور در ماده  52قانون مجازات اسالمی شوند و یا
از انجام تکلیف موصوف خودداری نمایند حسب مورد مطابق
با مقررات موضوع ماده  50و 52قانون یادشده در مورد آنها
اتخاذ تصمیم قضایی خواهد شد.

دایی خواهرزاده اش را با گلوله از پای درآورد
مرگ منشیدهیار روستای کهکدان از توابع بخش زند مالیر توسطدایی اش ،روزیکشنبه
در این شهرستان خبرساز شد.
بر اساس شنیده ها عنوان شد کهدایی مقتول با حضوردر محل کار منشیدهیاردردهیاری
روستای کهکدان ،خواهرزاده اش را به ضرب گلوگه به قتل می رساند .در همین این راستا
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه مالیر یکشنبه شبدر گفت و گو با ایرنا افزود :انگیزه
این قتل اختالفات مالی عنوان شده و قاتل با شلیک گلوله ،خواهرزاده خود را در محل کارش به
قتلمیرساند.سعیدکتابیگفت:بینساعتهشتتا9روزیکشنبهقتلیدرروستایکهکدان
مالیر رخ داد که پس از حضور در محل متوجه شدیم که خانمی بین  40تا  45سال به دست

دایی ناتنی خود که باالی  60سال سن داشته ،به قتل می رسد.وی ادامه داد :فرد قاتل پس از
کشتن خواهرزاده اش ،یک گلوله نیز به خودش شلیک می کند که گلوله به نزدیکی قلب وی
اصابت کرده و اهالی روستا بالفاصله وی را به بیمارستان منتقل می کنند که بهدلیل خونریزی
داخلی فوت می کند.کتابی بیان کرد :قاتل قبل از مرگش انگیزه خود را از این قتل مسایل مالی
عنوان کرده و گفته که چندین سال است ضامن خواهرزاده اش بوده و با پسر خواهرزاده اش
نیز بارها در این باره مشاجره و جدل داشته استوی افزود :دارای دو فرزند پسر است و به مدت
چهار سال است که در دهیاری روستای کهکدان مشغول به فعالیت است.شهرستان مالیر
با دارا بودن بیش از  300هزار نفر جمعیت در  75کیلومتری شهر همدان واقع شده است.

خواستگار پلیس نما دستگیر شد
جوان منوجانی كه برای راضی كردن خانواده دختر
محبوبش خود را پلیس معرفی كرده بود ،سرانجام لو رفت
ودستگیر شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،جوانی بیكار دلباخته
دختری در شهرشان بو د .آن ها در منوجان ،یكی از
شهرستان های كوچك جنوبی استان كرمان زندگی می
كردند اما این شرایط اجتماعی و جغرافیایی نیز باعث نمی
شد كه خانواده ها شرایط را برای ازدواج آنان آسان بگیرند.
پسر كه خود را شیفته یدختر محبوبش میدید سرانجام
دل را بهدریا زد و به خواستگاری وی رفت .شب خواستگاری
اما كار بر وفق مراد پیش نرفت و پس از آن كه خانواده

دختر از بی كار بودن وی مطلع شدند او را جواب كردند
و وی با دلی شكسته به خانه بازگشت.در ذهنش مدام به
دنبال میانبری برای رسیدن معشوقش بود .باید سریعا كار
آبرومندی با جایگاه اجتماعی خوبی برای خوددست و پا می
كرد .در همین فكرها بود كه ناگهان جرقه ای در ذهنش زده
شد .تصمیم گرفت تا با تهیه لباس پلیس خود را پرسنل
نیروی انتظامی جا بزند و از این راه به هدف اش برسد.پسر
جوان لباس نظامی خرید و در اطراف خانه دختر محبوبش
با ماشین شخصی گشت می زد و جلوی خانواده معشوقش
این گونه وانمود می كرد كه به سر كار رفته و امروز دیگر آن
جوان بیكار نیست و تبدیل به یك افسر با شخصیت شده كه

خانواده همسر آینده اش می توانند به وی افتخار كنند.جوان
خام اما دلباخته ،تمام رفتاری كه از پلیس در طول عمرش
دیده بود را در محله پیاده می كرد ،به بر هم زنندگان نظم
و امنیت تذكر می داد و برای آن ها خط و نشان می كشید
تا این كه سرانجام پدر دختر به رفتار های او شك كرد و با
پلیس  110تماس گرفت.با ارائه مشخصات پسر جوان به
ماموران انتظامی منوجان مشخص شد كه فرد پلیس قالبی
است كه از لباس و عنوان پرسنل نیروی انتظامی سو استفاده
كرده است .از این جوان در عملیات ماموران انتظامی این
شهرستان در حالی كه به گشت زنی خیالی مشغول بود
دستگیر شد و به مقامات قضائی تحویلداده شد...

موتورسیکلت ،جان عابرپیاده را گرفت

رییس مرکز اطالعرسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از برخورد مرگبار یک
دستگاه موتورسیکلت با عابر پیادهدر خیاباندیالمه خبرداد.
سرهنگ مراد مرادی در گفتوگو با ایسنا ،دراینباره گفت :حوالی ساعت  9صبح دیروز
یکدستگاه موتورسیکلت بدون پالک در مسیر جنوب به شمال خیابان دیالمه ،محدوده
بنی جمالی با یک عابرپیاده  73ساله برخورد کرد که در پی این حادثه عابر پیاده دردم جان
خود را از دست داد.

وی با اشاره به حضور کارشناسان پلیس راهوردر محل حادثه ،گفت :پس از بررسی صحنه
تصادف کارشناسان راهور موتورسیکلت سوار را بهدلیل بیتوجهی به جلو به عنوان مقصر
تشخیص داده و اعالم کردند.
رییس مرکز اطالعرسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه کلیه
موتورسیکلتها باید دارای پالک بوده و تردد بدون پالک ممنوع است ،گفت :عابران پیاده نیز
باید هنگام عبور از عرض خیابان از محلهای مجاز یا پلهای عابر پیاده تردد کنند.

سردارمجتبایی در دیدار با امیرآبادی نماینده مردم قم :

محور کار پلیس اجتماعی کردن
فضای جرم و امنیت هوشمند است
فرمانده انتظامی استان گفت :محور کار پلیس اجتماعی کردن فضای جرم و امنیت
هوشمنداست.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سردارکاظم مجتبایی در دیدار با امیرآبادی
نماینده مردم قمدر مجلس شورای اسالمی گفت :باعث خرسندی است که نماینده انقالبی،
دلسوز و مورد اعتماد مردم بار دیگر با رای مردم انتخاب شد.
وی افزود:میثاق و تعهدی که جنابعالی با مردمداشتید و اینکه هموارهدر مسیر خدمت به
نظام جمهوری اسالمی و والیت گام برداشتیه اید از قبل هم نشانگر این بود که در انتخابات
موفق خواهید بود ما این انتخاب را به شما تبریک می گوئیم.
سردار مجتبایی ادامهداد :همانطوری کهدردوره گذشتهدر پشتیبانی ازدستگاه ها بویژه
نیروی انتظامی تالش وافر داشتید و برای حل مشکالت مردم پلیس را همراهی کردید
امیدواریمدردوره جدید نیز بتوانید بهتر از گذشته خدمت کنید.
وی خاطرنشان کرد:سال گذشته توفیقات خوبی بدست آمد از جمله تثبیت امنیت
عمومی و اجتماعی ،کاهش جرائم کاهش تصادفات و همچنین مقابله با قاچاقچیان مواد
مخدر که همه اینها مرهون حمایت های نمایندگان محترم باالخص جنابعالی است.
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به برنامه ها و اولویتهای پلیس قمدر سال جدید اضافه
کرد:از جمله اولویتهای پلیس قم اجتماعی کردن فضای جرم  ،توجه به امنیت هوشمند،
مقابله با قاچاق کاال و همچنین مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر است.
وی خاطرنشان کرد:اگر فضای جرم را بصورت محوری حل کنیم خیلی از مسائل حل می
شود ،نگاه راهبردی به کنترل جرم معنایش این است که عالوه بر دستگاههای امنیتی سایر
دستگاهها هم از امنیت سهمیدارند که می بایست بپردازند.
سردار مجتبایی خدمت در نیروی انتظامی را کاری سخت عنوان و افزود :مردم می دانند
که این حجم عظیم کشفیات مواد مخدر ودستگیری باندهای قاچاق و مقابله با ناهنجاری
ها و آسیبهای اجتماعی برای پلیس تبعاتی هم دارد که در ماموریت ها بر اثر تیراندازی و
مقابله مسلحانه ممکن است پلیس هم آسیب ببیند.
امیرآبادی :

پلیس قم از صندوق های رای
به خوبی صیانت کرد
در ادامه امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به زحمات نیروی
انتظامیدر تامین امنیت انتخابات گفت :و من به سهم خود از فرماندهی انتظامی استان
قم بخاطر تمام زحمات کارکنان و ایجاد یک فضای انتخاباتی آرام تقدیر و تشکر می کنم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :پلیس مشوق بود و مردم حماسه
آفریدند .وی ادامه داد :مردم در این انتخابات ثابت کردند که به نظام رای دادند و به دعوت
رهبر معظم انقالب (مدظله العالی) لبیک گفتند و این وظیفه ما را سنگین می کند حتماً
شما نیز که به این خوبی از صندوق ها حفاظت کرده و باعث شدید تا انتخاباتی سالم رقم
بخورد در مقابل شما هم مسئولیت ما سنگین است .امیرآبادی افزود :ما باید شکر خدا را به
جای بیاوریم و خدا را بندگی کنیم و بهتر از گذشته به مردم خدمت کنیم و مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) نیزدر مالقات اخیر فرمودند ،این صراط مستقیم را که پیش گرفته
اید خوب حفظ کنید .نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :همان
طوریکه در چهارسال گذشته به مسئولیت نیروهای مسلح حساس بودم و آنان را امید
مردم می دانستم اعتقاد دارم که مردم دوام نظام را به توان نیروهای مسلح می بینند و تا
شما زحمت می کشید مردم با آرامش خاطر زندگی می کنند با همین حساسیت از شما
حمایت می کنم چرا که شما نوک پیکان نظام و رزمندگان اسالم هستید و این ویژگی
خاص است.
سردار مجتبایی عنوان کرد :

نگاه راهبردی به چرخه کنترل جرم
در دستور کار پلیس قم
فرمانده انتظامی استان گفت :نگاه راهبردی به چرخه کنترل جرم با هدف ایجاد نظم و
امنیت در جامعه در دستور کار پلیس قم قرار دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سردار کاظم مجتبایی"در اولین صبحگاه عمومی
در سال 95با اشاره به توفیقات پلیس قم در بخش های انتظامی ،ترافیکی ،عملیاتی،
پشتیبانی ،تبلیغی و نظارتی طی ایام نوروز ،اظهارداشت :تالش و همت کارکنان فرماندهی
انتظامی استان قم در نوروز باعث شد تا از نظر مردم و مسئوالن و همچنین سنجش
عملکرد از سوی بازرسان ناجا رضایتمندی حاصل شود.
وی با بیان اینکه منطق برنامه ریزی در فرماندهی انتظامی استان حاکم است ،گفت:
پلیس قم همانند سال های گذشته برای حصول موفقیت ابتدای سال برنامه ها و اهدافی
را مشخص و اقدامات عملیاتی را بر اساس آن پیش بینی می کند .فرمانده انتظامی استان
قم با اشاره به دو مورد از  7هدف پیش بینی شده در سال جاری ،افزود:مهم ترین هدف
در سال  95نگاه درون سازمانی و تقویت شناختی کارکنان است به این معنا که نسبت به
خودمان ،محیط و همچنین حریف و زمان شناختداشته و طبق آن مأموریت ها را انجام
دهیم .سردار مجتبایی گفت:البته بایددر بخش های آموزشی ،نظارتی و تحقیقاتی محورها
مشخص و به موضوع آموزش و شناخت کارکنان اهتمام داشت چون هر چقدر شناخت
بیشتر باشد آزمون و خطا کمتر است .وی دومین مورد را نگاه راهبردی به چرخه کنترل
جرم با هدف ایجاد نظم و امنیت در جامعه برشمرد .فرمانده انتظامی استان قم در ادامه با
طرح این سوال که چرا چرخه کنترل جرم معیوب و مجرمین دوباره به چرخه جرم بر می
گردند ،تصریح کرد:با شناسایی ظرفیت ها و نیز همکاری همه بخش های مختلف فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاسی و احساس مسئولیت همهدستگاه ها ما شاهد کاهش
جامعه مجرمین خواهیم بود .وی گفت:مسئولیت پذیری کارکنان باعث شده تا روز به روز
اعتماد مردم به نیروی انتظامی بیشتر شده و این نیرو به عنوان الگو و مظهر نظم ،انضباط
و انسجام قلمداد شود .سردار مجتبایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نام گذاری
امسال به شعار"اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)،
تاکید کرد :همه بخش های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بایددر زمینه سازی تحقق شعار
سال تالش کرده و نیروی انتظامی نیز می توانددر خرید تجهیزات و امکانات و از همه مهم
تر تامین نظم و امنیت برای تولید کنندگان به این شعار جامعه عمل بپوشاند.
فرمانده انتظامی استان قم اعالم کرد:

رضایتمندی81درصدی مردم قم
از عملکرد پلیس
فرمانده انتظامی استان از رضایتمندی بیش از 81درصدی مردم قم در رسیدگی به
مطالبات شاندردفتر نظارت همگانی  197این فرماندهی خبرداد.
سردارکاظم مجتباییدر گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،اظهارداشت:هر سازمانی
بخصوص نیروی انتظامی که یک سازمانی تنومند و با مسئولیت های متفاوت و حساسی
است باید سیستم های نظارتی و پایشداشته باشد تا اینکه بتوانددر آن مداری که قانون و
قانونگذار برای آن مشخص کرده حرکت و به وظایف خود عمل کند.
وی افزود:پلیس قم نیز همانند سایر استان ها موضوع نظارت بر بخش های مختلف را
در دستور کار خود دارد و یکی از سیستم هایی که کار نظارت و پایش را انجام می دهد
سیستم 197است.
فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد 197:سامانه ای است که عالوه بر فرماندهی ،معاونان
نیز به صورت حضوری و تلفنی با مردم ارتباط برقرار کرده و مسئوالن نیز حسب مقررات
دستورات الزم را صادر می کنند.
وی افزود:خوشبختانه در سال گذشته بیش از 2هزار و 600تماس تلفنی و ارتباط
مستقیمداشتیم که حدود 90درصد آن ارتباط مستقیم با فرماندهی انتظامی استان و 10
درصد آن نیز به صورت تلفنی بود.
سردار مجتبایی گفت:طبق ارزیابی های انجام شده بیش از 81درصد از مردم قم از نحوه
رسیدگی و پی گیری شکایات و درخواست هایشان در  197رضایت دارند که نرم قابل
قبولی است و امیدوارم بتوانیم در راستای اجرای صحیح ماموریت هایمان با بهره گیری از
این سامانه بهتر از گذشته حرکت کنیم .
وی افزود :البته انتظارات مردم خیلی از وقت ها منطبق بر مقررات و قانون نیست و
طبیعی است چون ضوابط اجازه نمی دهد امکانی برای انجام آن نیست و تاکید ما این
است که با رفتار ،اخالق و پی گیری جدی مطالبات آن ها بتوانیم رضایتمندی شان را
هموارهداشتهباشیم.
فرمانده انتظامی استان قم گفت:در سامانه  197تماس تلفنی بالفاصله پاسخداده شده و
شماره تماس گیرنده ثبت می شود و پس از پی گیری بستگی به درخواستی است که فرد
دارد به وی اطالع داده می شود که نهایتاً  48ساعت بیشتر زمان نمی برد.
وی افزود :بیشتر در خواست ها در حوزه های راهور ،وظیفه عمومی و مربوط به اماکن
و صنوف است.
سردار مجتبایی افزود:هدف ما این است بتوانیم مردمی بودن نظام و پلیس را حفظ کرده
که یکی از راه های اساسی تقویت ارتباط با مردم و اینکه مشکالت مانیتور شود یعنی همین
که مردم مشکالت را مطرح و پیشنهادها و نظراتشان را ارائه می دهند طبیعی است که
فرماندهان بیشتر در جریان چالش ها و مشکالت قرار گرفته و بایستی در جهت رفع آن
اقدام کنند .فرمانده انتظامی استان قم گفت :البته این سامانه فقط برای شکایت ها پیش
بینی نشده بلکه برای تقدیر و قدردانی نیز پیش بینی شده و ما بارها نمونه هایی از آن را
داشته ایم از جمله تقدیر هیئت امنای یک مسجد ،بازاریان و همچنین افراد یک محله از
روسای کالنتری ها و یا سایر همکاران که بحمدالله در این بخش نیز درصد بسیار خوبی
را شاهد هستیم.

سیاسی
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نکتــه
پیامدهایسفرپادشاهعربستانبهمصر

«سلمان بن عبدالعزیز» در نخستین سفر خود به مصر در جایگاه پادشاه عربستان
سعودی ،كوشید تا به رغم برخی اختالف های سیاسی بین ریاض و قاهره ،روابط دوجانبه
را مستحكم تر از قبل سازد.
دوشنبه  23فروردین ماه ،آخرین روز از سفر پنج روزه ملك سلمان به مصر بود .این
سفر در زمانی انجام شد كه هر  2كشور به نوعی به یكدیگر نیازمندند .عربستان پس از
ناكامی های پی در پی در سیاست های منطقه ای خود ،به ویژه پس از توافق هسته ای
ایران با غرب ،پیروزی های پیاپی نیروهای ارتش سوریه بر مخالفان مورد حمایت عربستان
و همچنین بی نتیجه بودن یك سال جنگ علیه یمن ،نیازمند تقویت و بازسازی موقعیت
منطقه ای خود از راه تحكیم روابط بادیگر كشورهای موثر همچون مصر است.
عربستان سعودی بهدنبال جلب حمایت سیاسی مصر برای رویارویی با مسایل و چالش
های منطقه ای است .عالوه بر آن سعودی ها در صددند از ظرفیت ارتش بزرگ و قدرتمند
مصر كه تجربه جنگ های متعددی را دارد در جهت تحقق اهداف خود استفاده كنند.
در برابر ،مصر نیز در برهه كنونی به سبب كاهش درآمدهای گردشگری و سرمایه
گذاری خارجی به پول و سرمایه عربستان نیاز دارد .دولت «عبدالفتاح السیسی» با بحران
های اقتصادی و مالی شدیدی رو به رو است و برای بهبود شرایط كشورش چشم به
هدایای گرانبهای عربستاندوخته است.در جریان همین سفر بود كه حدود  20توافقنامه
و یادداشت تفاهم بین  2كشور در زمینه هایی چون برق ،مسكن و انرژی هسته ای امضا
شد .ریاض و قاهره همچنیندر زمینه احداث یك پل ارتباطی رویدریای سرخ برای اتصال
 2كشور به توافق رسیدند .این پل كه در نوع خود اولین است و قاره آفریقا و آسیا را به هم
مرتبط می كند ،موجب افزایش چشمگیر حجم مبادالت بین  2كشور خواهد شد .رییس
جمهوری مصردر این باره اعالم كرد كه این پل به نام سلمان بن عبدالعزیز نامگذاری خواهد
شد.در مورد فضای كلی مناسبات ریاض و قاهره كه اكنون گرم به نظر می رسد باید گفت
در جریان روی كار آمدن ژنرال السیسی در پی كودتا علیه «محمد مرسی» ،عربستان از
السیسی حمایت كرد .با این حال ،مصر و عربستاندر سال های اخیردر بسیاری از مسایل
دارای تفاوت دیدگاه جدی با یكدیگر بوده اند و اولویت های  2طرف به خصوص در قبال
مسایل منطقه ای یكسان نیست.در این فضا ،اشتراك هایی كه به برخی از آن ها اشاره شد،
رهبران ریاض و قاهره را وادار می كند تا با هم روی یك شاخه بنشینند.
مصر در هیچ یك از پرونده های مهم منطقه ای از جمله پافشاری عربستان بر بركناری
«بشار اسد» رهبر دمشق یا درگیری زمینی در یمن و همچنین اعالم آمادگی سعودی ها
برای اعزام نیرو به خاك سوریه ،با عربستان هم نظر نبوده و آن چنان كه سعودی ها انتظار
داشته اند ،رفتار نكرده است .حتیدر برخی موارد قاهرهدرستدر نقطه مقابل ریاض موضع
گیری كرده است .به عنوان مثال ،قاهرهدر اعالم حمایت ازدخالت نظامی روسیهدر سوریه
پیش وزیر امور خارجه مصر در قبال اعالم آمادگی عربستان در
یا موضع گیری چندی ِ
زمینه اعزام نیرو به سوریه و شخصی خواندن این تصمیم ،در مقابل سعودی ها قد علم كرد.
با تمام این اوصاف سعودی ها حاضرند در عرصه رقابت با ایران و به منظور پیگیری
سیاست یارگیری ،هرچند با دادن امتیازهای فراوان ،مصر را با خود همراه كنند .البته مصر
هم از این برگ برنده خود به خوبی بهره برداری می كند؛ به عبارت دیگر ،سردی روابط
ایران و مصر را می توان ناشی از تنش میان تهران و ریاض دانست كه البته به ابزاری برای
مصری ها جهت بهره جویی اقتصادی از سعودی ها تبدیل شده است .در این سفر دیدیم
كه «سامح الشكری» وزیر امور خارجه مصر در سخنانی از ایران انتقاد و تهران را به تالش
برای گسترش نفوذ خود در كشورهای همجوار متهم كرد .وی تاكید كرد به همین دالیل
است كه مصر تا این لحظه با ایران قطع ارتباط كرده است .چرب زبانی مصری ها برای
مهمان سعودی خود به همین جا ختم نشد و آن ها شبكه المنار لبنان ،وابسته به حزب
الله را از فهرست كانال های ماهواره «نایل ست» حذف كردند .در ارتباط با مسایل و رقابت
های منطقه ای با ایران ،بخصوص بر سر بحران پیچیده سوریه ،سعودی ها افزون بر مصر
نیازمند همراه ساختن تركیه با خود هستند .این در حالی است كه روابط قاهره و آنكارا در
پی حمایت تركیه از اخوان المسلمین و رییس جمهوری پیشین مصردچار تیرگی است.
با توجه به آنچه گفته شد ،یكی از موضوع های مهمی كه پادشاه كهنسال عربستان
در این سفر پنج روزه در مورد آن با السیسی مذاكره كرده ،مساله برطرف ساختن تنش
در روابط آنكارا -قاهره است ،به ویژه آنكه پادشاه عربستان اندك زمانی پس از سفر خود به
قاهره ،به دعوت رسمی «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری تركیه به این كشور سفر
می كند .ملك سلمان در كنار دیدار با مقام های ترك ،در نشست سران سازمان همكاری
های اسالمی در استانبول كه در روزهای  26و  27فروردین برگزار می شود ،شركت می
كند .دور از ذهن نیست كه ملك سلمان در سفر به قاهره در صدد راضی كردن السیسی
برای سفر به تركیه و شركت در نشست یادشده بوده است .در واقع پادشاه سعودی نقش
میانجی را بین تركیه و مصر به عهده گرفته است و تمام سعی خود را برای بهبود روابط این
 2كشور و نزدیكی آنها به هم به كار بسته است .در پایان می توان گفت سریال شكست
های عربستان در پرونده های مختلف منطقه ای ،حكام سعودی را بر آن داشته است تا با
سفر به مصر ،هم اختالفات سیاسیدوجانبه را بر طرف كنند و هم با میانجیگری و برقراری
مصالحه بین آنكارا و قاهره ،ائتالفی برای نجات و تقویت موضع خوددر مسائل و بحران های
چند الیه منطقه به وجود آورند.
فرجام سخن آنكه عربستان هم به دلیل رقابت های منطقه ای با ایران و هم
جلوگیری از قدرت یافتن مجدد اخوان المسلمین در مصر به حفظ رابطه نزدیك با دولت
السیسی نیاز دارد و مصر هم به دلیل نیازهای اقتصادی نمی خواهد دست رد به سینه
حكام سعودی بزند.

نیم نگاه
پروندههایسنگینمعوقاتبانکی
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نباید در سطوح حکومتى جدال راه پیدا کند

نوه گرامی امام خمینی گفت :اینکه در جمهوری اسالمی بیانات
حکیمانه ی ولی فقیه فصل الخطاب دعواها لحاظ میشود به این
جهت است که این دعواها یک جایی تمام شود و به پایان برسد واال
اگر ما همینطوردعواها را به خصوصدر سطوح حاکمیتی ادامهدهیم
ضربه ی مهمی را ما به نظام زدیم
به گزارش جماران ،حجت االسالم و المسلمین سید على خمینى
روز گذشته در جمع کارکنان بهشت زهرا (س) با اشاره به روایتى
از امام هادی که میفرمایند تمام دین ،بازگشتش به تقوا ،ورع و
خداترسی است ،تقوای الهی را پیشه کنید و این همان دینی است
که ما داریم و از دوستدارانمان میخواهیم که داشته باشند یکی از
مهمترین تفاوتهای انسان متدین و بی دین را بازگشت او به همین
موضوعدانست و گفت :مهم این است کهدر مقام عمل متقى باشیم
و نسبت بهدستوران شریعت ملتزم باشیم.
مردم با کسى عقد اخوت نبسته اند
یادگار امام با اشاره به فرمایش امام هادی که می فرمایند :کسی
که نسبت به خدا پرهیزکاری و تقواداشته باشد بداند مردم هم نسبت
به او همان حالت رادارند و کسی که اطاعت خدا میکند باید بداند که
مردم هم اطاعتش میکنند ،گفت :چنانچه می بینیم اگر بزرگاندینی
ما مورد اطاعت مردم قرار می گیرند به خاطر اطاعت از خدا بوده است،
امام به صراحت در صحبتهایشان دارند که مردم اگر ببینند من هم
به اشتباه میروم من را نیز کنار میگذارند .مردم با کسی عقد اخوت
نبسته اند .سید على خمىینى ادامه داد :از نگاه ما اطاعت از عالم
متقی در حقیقت اطاعت از پیامبر است و اینکه میگوئیم اطاعت از
والیت فقیه اطاعت از پیغمبر است یکی از معانی آن همین است
که اطاعت ما از ولی فقیه اطاعت از شخص نیست بلکه از مکتب
است ،اطاعت از راه پیامبر است کسی که تقوا داشته باشد خداوند
نیز دستور تشریعى و تکوینی داده و به این گونه تقدیر عالم را
نوشته تا مردم از او پیروی کنندو کسی که از خداوند اطاعت کند
مردم پیرو او خواهند بود.
وى با اشاره به زندگى امام راحل که می فرمود اگر خمینی یکه
و تنها بماند بازهم از این مسیر دست بر نمیدارد ،گفت :بعضی اوقات
ما فکر می کنیم امام همین شخصیتی است که به ایران وارد شد،
چندهزار نفر آمدند و به او لبیک گفتند و سپسده سال رهبری کرد
و بعد با عظمت رفت و در همین مکان آرمید! اما واقعیت این است
که امام دوره هایی را در زندگی گذراند مثل دوره ای که ایشان را
از نجف بیرون کردند و معلوم نبود کجا ایشان را قبول می کنند و
ایشان با همراهانشان آمدند و فقط همین قدر میدانستند که عراق
دیگر تحمل ایشان را ندارد و اعالم کرده بودند شما یا باید سکوت
کنی و یا اگر میخواهی برعلیه حکومت ایران حرف بزنی ما شما را
تحملنخواهیمکرد.
سید على خمینى ادامه داد :آن وقت امام می فرماید من اگر تک
تک فرودگاهها را بروم و مرا بازگردانند بازهم میروم تا حرفم را بزنم.
سید على خمینى با توجه به روایت امام هادی که فرمودند

وقتی جدال به وجود بیاید و ما فقط به دنبال
ایرادها و دعوا برویم و شاخ و برگ بدهیم ،جامعه
پس رفت مى کند .جدال در بین سطوح حاکمیت مردم
را نسبت به نظام بدبین و ناامید می کند .جدال
دوستی ها را از بین برده و تبدیل به دشمنی می کند
کسی که پروردگار خود را با دلیل پرستش کند و نسبت به
پروردگار بینه ای را داشته باشد هرچه مصیبت و مشکل برای او به
وجود بیاید سخت نیست ولو اینکه تکه تکه شود ،گفت :کسی که
با خدا معامله کرده باشد غمی ندارد مانند شهدای انقالب که وقتی
با خداوند معامله کردند مصائب دنیا برایشان ساده است چراکه
مصائب دنیا در پیشگاه خالق ارزشی ندارد.
جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را بدبین مى کند
سید على خمینى سپس در تفسیر معناى جدال گفت:

جدال یعنی انسان فقط به خاطر شکست دادن رقیبش حرفایی
را بزند.
وى ادامه داد :وقتی جدال به وجود بیاید و ما فقط به دنبال
ایرادها و دعوا برویم و شاخ و برگ بدهیم ،جامعه پس رفت مى
کند .وى افزود :جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را نسبت به
نظام بدبین و ناامید میکند .جدال دوستیها را از بین برده و تبدیل
بهدشمنی می کند .سید على خمینى گفت:در نظام اسالمی نباید
هیچ مجادله ای داشته باشیم یعنی دعوا بر سر قدرت و پیروزی و

اختالفات دنباله دار در نظام جایى ندارد.
بیاناتحکیمانهولىفقیهفصلالخطاباست
یادگار امام گفت :اینکه در جمهوری اسالمی بیانات حکیمانه ی
ولی فقیه فصل الخطابدعواها لحاظ میشود به این جهت است که
این دعواها یک جایی تمام شود و به پایان برسد واال اگر ما همینطور
دعواها را به خصوصدر سطوح حاکمیتی ادامهدهیم ضربه ی مهمی
را ما به نظام زدیم .سید على خمینى با اشاره به فرقدقیق بین نقد و
جدال گفت :جدال هدفش پیروز شدن بر خصم و طرف مقابل به هر
قیمت است اما نقد هدفش اصالح است .کسی که نقد میکند هدفش
این است که امور اصالح شود .دلسوز است .حاضر است هزینه دهد
اما نقد کند و اشتباهات را اصالح کند؛ اما در جدال کسی که جدل
میکند هدفش اصالح نیست بلکه با هدف پیروزی بر خصم و منکوب
کردن طرف مقابل است که حرف مى زند و نقد مى کند.
وى افزود :خیلی وقتهادعواهایى کهدر سطوح حاکمیتی ما اتفاق
می افتد بازگشتش به نقد نیست بازگشتش به جدال است یعنی ما
وقتی به رقیبمان نگاه میکنیم منتظریم آتویی از او بگیریم تا او را
منکوب کنیم و او را سیه رو و ساکت کنیم شما هم وقتی بمن نگاه
بکنید دنبال این نیستید که نواقص من را بگوئی تا من اصالح کنم
بلکه دنبال این هستی که من را مفتضح و بی آبرو کنی و از چشم
مردم بیندازی و تفاوت است بین نقد و جدال و اینکه امام هادی
میفرمایندجدالدوستیهایدیرینهرامیپاشاندوپیمانهایمحکمرااز
هم باز میکند و سب اختالف و نزاعدر جامعه میشود اشاره به همین
مطلب است .سید على خمینى یکی از تفاوتهای حکومت فاسد و
جامعه ی مریض با حکومت سالم را در این دانست که در جامعه ی
فاسد جدال در جامعه وجود دارد و در حکومت صالح نقد در جامعه
وجود دارد .سید على خمینى ادامه داد :الحمدلله تا حد زیادی در
میان مردم ما نقد وجود دارد و در شرایط مختلف که نگاه می کنیم
مردم ایران نسبت به حاکمیت چشمان تیزبین دارند و بی تفاوت
نیستند و این نعمت است.
انتقاد مردم به خاطر دلسوزى نسبت به نظام است
سید على خمینى گفت :اگر میبینید مردم انتقاد میکنند بهدلیل
این است که مردم حکومت رادوستدارند و نظام را از خودشان میدانند
و جمهوری اسالمی را از خودشان میدانند اما اگر حکومتی بود که هیچ
ارزشی برایش قائل نبودند به همان اندازه که شرش به آنها نرسد کفایت
میکردند .اینکه امروزدر بین مردم ما اینقدر حساسیت نسبت به نظام و
مسئولین وجود دارد به خاطر این است که مردم ما چندصدهزار شهید
بابت این نظام دادند خون دادند جان دادند این نظام را از خودشان
میدانند جمهوری اسالمی را متعلق به خودشان میدانند و هنوز مردم
ما ین تصور را دارند .مردم ما غیر از این که میگویند کشور ایران برای
ماست نسبت به نظام جمهوری اسالمی نیز همین عقیده را دارند و
میگویند این مسئوالن چند روزی هستند سپس میروند لذا نسبت به
اصل نظامدغدغهداریم و آن را مورد عتاب و خطاب قرار میدهیم و این
نشاندهندهیصالبتیکحکومتاست.

سردارسرلشکررحیمصفوی:

توان دفاعی کشور پشتوانه نظام در عرصه بین الملل است

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری ،قدرت درونی و توان
دفاعی کشور را پشتوانه نظام در عرصه بین الملل دانست و گفت:
جریان نفاق سبب شده تا استقالل کشوردر مسیر خطر قرار گیرد
و کشور به سمت وابستگی پیش برود.
به گزارش ایرنا ،این مطلب را سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی
صفویدردیدار کارکناندفتر حوزهدستیاری و مشاورت فرماندهی
معظم کل قوا که به مناسبت فرارسیدن ماه رجب برگزار شد ،عنوان
کرد .بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی سیدیحیی صفوی ،وی با
اشاره به منویات رهبر معظم انقالب افزود :مقام معظم رهبری برخی
موضوعات را بدلیل حساسیت آن خیلی سربسته و کلی مطرح
می کنند و موضع گیری های ایشان تفاوت های بسیاری با دیگر
مسئوالن دارد و این تفاوت ها ناشی از عمق نگاه و آگاهی و اشراف
ایشان نسبت به مسائل مختلف است.
دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری ادامه داد :موضعی که
ایشان در خصوص برخی مسائل اخیر اتخاذ کردند ،موضع رهبری
است که عادل و آگاه به زمان است و موضوع خیانت موضوع بسیار
مهمی است و کلمه خیانت بار مفهومی و معنایی بسیاریدارد.
وی افزود :ما پاسدارها با عهد و پیمانی که با خدا بسته ایمدر راه
حفاظت از انقالب اسالمی و میهن اسالمیمان ایستاده ایم و آماده
ایم در راه انقالب و اسالم و رهبری فداکاری کنیم اما برخی مانند
کسانی هستند که هم با این طرف هستند و هم با طرفدیگر.

بدون نعمت والیت فقیه ،انقالب و جنگ
به پیروزی نمی رسید
سرلشکر صفوی گفت :بدون تردید نعمت اسالم و والیت فقیه
بزرگترین نعمتی است که خداوند به ماداده است ،بدون والیت فقیه
نه این انقالب و نه جنگ به پیروزی می رسید و کشوردر این اوضاع
آشوب بیست و چند ساله نمی توانست امن باشد.
وی با اشاره به رویکر کنونی دشمنان انقالب افزود :دشمنان

سلیمی را وادار می کند تا قدرت و توان دفاعی کشور را توسعه و
افزایش دهد ،نباید از دشمنان غافل شد .تاریخ سی سال گذشته و
پیش از آن نشان میدهد که آمریکادشمن اصلی ملت ایران است.

انقالب اسالمی ،آنهایی که با وقوع انقالب اسالمی و در پی آن در
هشت سال دفاع مقدس در دنیا تحقیر شدند ،مدتها است به این
رویکرد رسیده اند که انقالب اسالمی را از درون استحاله کنند و
ارزشها و اصول انقالب اسالمی را از آن بگیرند و فضای فکری حاکم
بر جامعه را به سمت اهداف و برنامه های خود هدایت کنند و برخی
در این میان نقش پیاده نظام دشمن را ایفا می کنند .سرلشکر
صفوی گفت:دشمنان و پیاده نظام آن بدنبال این هستند تا قدرت

درونی انقالب را تضعیف و اصلی ترین مولفه و پشتوانه انقالب یعنی
مردم را از انقالب جدا کنند.
تاریخ نشان می دهد که آمریکا
دشمن اصلی ملت ایران است
وی ادامه داد :تاریخ اسالم عبرت آموز و چراغ راه آیندگان است.
بحران های پیرامونی کشور و حوادث دهه های گذشته ،هر عقل

در موضوع تمامیت ارضی و استقالل کشور
با احدی تعارف نداریم
دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت :ایران اسالمی
کشوری جنگ طلب نیست و بدنبال صلح و آرامشدر منطقه است
اما به هر تهدید و تجاوزی که تمامیت ارضی و استقالل کشور را با
چالش مواجه کند ،پاسخی محکم و سخت خواهیم داد و در این
موضوع با احدی تعارف نداریم.
وی در ادامه با اشاره به جریان نفاق و سیر تاریخی رفتار آن در
مقابل جبهه اسالم گفت :اسالم در طول تاریخ هر کجا مقابل با
جبهه کفر و شرک ایستاد پیروز شد و هر کجا مقابل نفاق ایستاد با
چالش جدی روبرو شد .هم در گذشته و هم اکنون در کشور یک
سری منافق داریم البته این موضوع منحصر به زمان حال نیست و
اکنون نیزدر کشور برخی ها نفاقدارند و نفاق برخی خواص مردم را
متحیر می کند.دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری ادامهداد:
باید رهبرمان را بشناسیم و آگاهانه و با شجاعت از مواضع رهبری
دفاع کنیم ،آنچه مسلم است هر کسی با والیت فقیه در افتاد از
چارچوب انقالب اسالمی و نظام سیاسی خارج شده ودر بین مردم
رسوا و سرانجام شکست خورده و دچار سوءعاقبت می شود .وی با
اشاره به سخنان حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری در جمع
زائران حرم رضوی و در تشریح خسارت های جریان نفاق به کشور
گفت :باید پاسداران ،اندیشمندان ،نخبگان و خواص جامعه نسبت
به تغییر و تحوالت اجتماعی حساس باشند .آنچه پشتوانه نظامدر
عرصه بین الملل است ،قدرت درونی و توان دفاعی کشور است ،اما
متاسفانه اقدامات جریان نفاق سبب شده تا استقالل کشوردر مسیر
خطر قرار گیرد و این عده کشور را به سمت وابستگی پیش ببرند.

تضعیف توافق در داخل به بیاعتباری آن در خارج میانجامد

در حالی در مجموع رقم حدود  95هزار میلیارد تومانی معوقات بانکیدر سال گذشته
تکان نخورده و کمتر نشده است که تازهترین گزارش دستگاه قضا از آمار قابل مالحظهای
خبر میدهد؛ وجود پروندههای  2000تا  6000میلیارد تومانی برخی بدهکاران بانکی.
به گزارش ایسنا ،وجود نزدیک به  95هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی ،رقم
هنگفتی است کهدر کنار بدهی  140هزار میلیاردیدولت به بانکها همواره از جمله عوامل
اصلی تنگای مالی شبکه بانکی اعالم می شود .این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات
انجام شده به ویژه در یکی دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای
برگرداندن حداقل بخشی از این طلب ،هنوز آمارها نشاندهنده کاهش محسوسیدر این
بدهی نیست .هر چند که کند شدن روند فزاینده معوقات بانکی نسبت به سالهای قبل می
تواند نقطه روشنیدر رسیدگی به این پرونده بانکی باشد.
اما به هر حال بنابر اعالم قبلی مدیران اقتصادی ،در کنار بدهی های خرد حجم قابل
توجهی از رقم حدود  95هزار میلیاردی بدهی های بانکی مربوط به تعداد خاصی است ،به
طوری که نزدیک به  80درصد از این طلب به حدود  500نفر اختصاص دارد .بدهکاران و
یا همان دانه درشت هایی که در دو سال گذشته پرونده های آنها از سوی بانک مرکزی به
قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت.
گرچهدستگاه قضا گاها انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد بانکهادردریافت طلب خود از
بدهکاران مطرح و خواستار حرکت جدی تر آنها در این مسیر بود ،اما به نظر می رسد که
روند بدهی های بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته باشد.
اخیرامحسنی اژه ای-سخنگوی دستگاه قضایی -در اظهارات هر چند کوتاه خود در
رابطه با معوقات بانکی به چند نکته اشاره داشته است .وی با اشاره به معوقات بانکی که
در سالهای  1393و  1394وجود داشت ،عنوان کرده که بارها گفتهام مهم این است که
معوقات بانکها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند .متاسفانه سرجمع معوقات سالهای گذشته
با سال  1394کم نشده است ،البته معوقات دانه درشتها کمتر شده است .برخی بالغ بر
 6هزار میلیارد تومان معوقهشان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به
مرور کمتر شده است.
اظهارات اژهای ،بیانگر عدم کاهش معوقات حدود  95میلیاردی در سال قبل است.
گرچه این موضوع از سویی چندان مطلوب به نظر نمیرسد ،ولی همانطور که سخنگوی
دستگاه قضا به آن اشاره داشته عدم افزایش معوقات بانکی وجه مثبت این عملکرد است.
ایندر حالی است که با توجه به اینکه بخشی از این بدهی هر ساله تمدید شده و بر اساس
نرخهای روز شبکه بانکی به آن سود تعلق میگیرد ،میزان معوقات بانکی میتواند هر ساله
حتی بدون افزایش بدهکاران رشدداشته باشد.
اما در کنار اعالم کاهش معوقات دانه درشتها ،آمار تازهای از رقم بدهی های هنگفت
این افراد نیز اعالم شده است .به گونهای که در بین پروندههای بدهکاران اشخاص حقیقی
و یا حقوقی وجود دارند که تا بین  2000تا  6000هزار میلیارد تومان دارایی بانکها را در
اختیاردارند .هر چند که اژه ای گفته میزان این طلبها نیز کاهشی بوده است .ایندر حالی
است که پیش تربانک مرکزی بزرگترین رقم بدهی بانکی را حدود  3000میلیارد تومان و
متعلق به مجموعه ای از شرکت های حقوقی اعالم کرده بود.
با این حال روند کند کاهش معوقات بانکیدر حالی پیش می رود که طبق آنچهدولت
در برنامه ششم توسعه هدف گذاری کرده باید تا سال  1399حدود  50درصد از نسبت این
بدهی کاسته شود .به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت باید از 12.1
فعلی به پنجدرصد کاهش یابد.

برجام ،بستر مذاکراتی ایران با کشورهای بزرگ جهان

با آغاز سال  ١٣٩٥ظاهراً اینگونه مقرر شده است که برجام «مورد
انتقاد و هجمه محافل سیاسی خاصی در ایران قرار گیرد .به موازات
این وضعیت بسیاری از سرمقاله های روزنامه های مهم جهان و
جلسات مؤسسات مطالعاتی به اختالف بین مقامات عالیرتبه کشور
اختصاصیافتهکههمچنانادامهدارد.اینکهناگهانتماممراکزفکری
به خاطر چند موضع گیری متوجه ایران می شوند قطعاً منطبق با
تحلیل رهبری کشور که در آغاز سال نو در مشهد ارائه شد می باشد
که جغرافیای ایران گل ژئوپلیتیک و مهمترین موقعیت در منطقه
خاورمیانه است .هر گونه تحوالت در ایران می تواند تاثیرات بین
المللی زیادی داشته باشد صرف نظر از اینکه مستقیماً در منطقه
موجب تحول خواهد شد .در شرایطی بسیار پیچیده و متغیری قرار
داریم .تحوالت سریعتر از آنچه متصور است به وقوع می پیوندد.
نیروهای اجتماعی بسیاری با توجه فراگیری و رشد آموزش،دانش و
آگاهی های سیاسی و اجتماعی منبعث از جهانی شدن ودسترسی
اینترنتی برای عموم بهدنبال حقوق خود از یکطرف و اعمال و پیگیری
منویات خود از جانبدیگر هستند .اینها تبدیل به بازیگرانی شده اند
که در حال حاضر در خاورمیانه عم ً
ال صحنه را در دست داشته و با
سیاست های قدرت های بزرگ رقابت می نمایند .ایران خود پس از
انقالب اسالمی یکی از این بازیگران است .نیروهای آزاد شده پس از
اشغال عراق در قالب گروه های طائفه ای نیز بخش دیگری از این
بازیگران را تشکیل میدهند .اکراد بازیگردیگر این صحنه هستند که
توانسته اند به طور مداوم پیشروی هرچند آرامی رادر تحقق خواسته
های خود البته با هزینه های انسانیداشته باشند .بازیگری گروه های
فلسطینی و تغییر جایگاه و مواضع از همراهی با کشورهای انقالبی به
هم موضعی با مرتجعین خود شرایط جدیدی است .اسرائیل به عنوان
مشکل اصلی منطقه تا دهه  ٨٠و  ٩٠االن بازیگر منفعل و ساکتی
است که فقطدر حالدفع تهاجم سایر بازیگران منطقه ای از یکطرف
و دفاع از حداقل های خود در صحنه سیاسی اروپا و آمریکاست.
هیچ تحلیلی را در چند سال اخیر نمی توان شاهد آورد که پس از
توصیف شرایط ودسته بندی تحوالت به خود اجازه پیش بینی آینده
را داده باشد .به طور مثال اکثر محافل سیاسی و فکری به این نتیجه
رسیده بودند کهداعش واقعیت غیرقابل انکاری روی زمیندر سوریه
و عراق است و باید به فکر راه های مذاکره با آن و تصحیحی رفتار
آنان بر آمد .اگر داعش در مقابل حضور روسیه در سوریه به انفجار
هواپیمای مسافری آن کشور بسنده کرده بود و حمالت پاریس و
سپس کالیفرنیا را طراحی نمی کرد بعید است» غرب عالقه ای به
اتخاذتصمیمنهاییبرایحذفاینبازیگرصحنهخاورمیانهداشتکه
البته هنوز نیز بعید است موفق شود.
در جهان کشورهای معدودی مواجه با محیطی استراتژیکی

برجام علیرغم تمرکز آن روی مسائل اتمی مکانیزم و بستر مذاکراتی ایران
با کشورهای بزرگ جهان و کشورهایی است که در این سال های بعد از انقالب نه
سیاست هایشان را عادالنه می دانستیم و نه استدالل آنها برای ما منطقی می نمود و
می نمایاند .نزدیک ترین این کشورها از لحاظ مواضع عادالنه به ما چین است که در نظام
بین الملل هنوز از ما دور و تنها به منافع انحصاری خود می اندیشد .تضعیف این مکانیزم
در داخل که الزام ًا به تضعیف و بی اعتباری آن در خارج خواهد انجامید بدون داشتن
جایگزین و طرح دیگر نه از نظر سیاست داخلی و نه از زاویه دید سیاست خارجی
گزینهمطلوبینخواهدبود
این چنین متحول و ترسناک و نامطمئن روبرو هستند .یکی از
این کشورها ایران است و در اینکه «دشمنان» بسیاری عالقمند به
فروپاشی نظام برخاسته از انقالب اسالمی در ایران هستند شکی
نیست.

باید فرض کرد که بدون شک بسیاری از اذهان متفکر و ارزشمند
سیاسیدر آمریکا ،روسیه ،اروپا ،اسراییل ،ترکیه و عربستان بهدنبال
راه حلی برای تأمین منافع استراتژیک خود در این بحران خطرناک
هستند .البته و حتماً تصمیم سازان و تصمیم گیرانی نیز در ایران

نیز برای ورود در این معرکه در جهت کسب حداکثری منافع برنامه
دارند.
نقطه مشترک برنامه های اکثر این بازیگران حذف ایران و ائتالف
با یکدیگر است .آمریکا ائتالفی از  ٣٥کشور برای حضور در منطقه
خاورمیانه و تأثیرگذاری روی تحوالت تحت عنوان مبارزه با داعش
دارد .عربستان ائتالف دیگری تحت عنوان اسالم برای مبارزه با
تروریسم و تأثیرگذاری روی تحوالت سوریه و یمن دارد و تالش
دارد قدرت ائتالف سازی خود را از محیط عربی به محیط کشورهای
اسالمی گسترشدهد .ترکیه خود عالقمند است برخی از کشورهای
عربی را جداگانهدر یک ائتالف با خود نگهدارددرحالی کهدر ائتالف
های با عربستان و آمریکا نیز عضویتدارد .روسیه به عنوان تنها کشور
تا حدی همسو با ایران نیز تالش زیادی دارد تا به مفهوم و تعاریف
مشترک با آمریکادر تحوالت منطقه برسد.
منطق سادهدر این محیط پر تنش می گوید که سیاست خارجی
ایران باید به دنبال کاهش بهانه های «دشمن» و اقناع دیگران در
راستای سیاست های منطقه ای خود که انصافاً واقعی و توجیه پذیر و
مستدل ترین در طول این چهار دهه بوده است باشد.
برجام علیرغم تمرکز آن روی مسائل اتمی مکانیزم و بستر
مذاکراتی ایران با کشورهای بزرگ جهان و کشورهایی است که در
این سال های بعد از انقالب نه سیاست هایشان را عادالنه میدانستیم
و نه استدالل آنها برای ما منطقی می نمود و می نمایاند .نزدیک ترین
این کشورها از لحاظ مواضع عادالنه به ما چین است که در نظام
بین الملل هنوز از ما دور و تنها به منافع انحصاری خود می اندیشد.
تضعیف این مکانیزم در داخل که الزاماً به تضعیف و بی اعتباری آن
در خارج خواهد انجامید بدون داشتن جایگزین و طرح دیگر نه از
نظر سیاستداخلی و نه از زاویهدید سیاست خارجی گزینه مطلوبی
نخواهد بود .به یاد آوریم که تمام قدرت آمریکا برای ائتالف سازی
علیه ما در طول مذاکرات هسته ای در وادار کردن اروپا به همراهی با
آن کشور بود .سیاستی که نهایتاً روسیه و چین را نیز وادار به تبعیت
نسبی نمود .اگر نتوانیم جداسازی به وجود آمده بین آمریکا و اروپا را
در این فرایند محافظت و تعمیقدهیم باردیگر مواجه با همین ساز و
کاردردناک از زاویهدیگری خواهیم شد .اگر خوبدقت کنیم راه حل
تضعیف کنندگان برجام چیزی جز برجام دیگر بعد از اتالف زمان و
هزینه های بیشتر و دادن امتیازات بیشتر نمی باشد و این مردم ایران
خواهند بود که باید هزینه آموزش مسئولین خود را با تحمل فشار و
تنگناومحرومیتبدهند.
حسینمالئک
سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل سیاست
خارجی
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اخبــار

استاندارقم:

رضایتمندیمردممهمترین
دغدغهمسئوالناست

آیت الله نوری همدانی:

اخذ دیرکرد حرام است

استاندار قمدردیدار اعضای هیئت مدیره اتحادیه صنف نانوایان قم ،افزایش
رضایتمندی مردم را مهمترین دغدغه مسئوالن عنوان کرد.

سید مهدی صادقیدردیدار اعضای هیأت مدیره اتحادیه صنف نانوایان قم،
طیسخنانیجلبرضایتمندیمردمرامهمترینوظیفهمتولیانامورمختلف
در استان قم عنوان کرد.
استاندار قم با اشاره به فعالیت حدود  800واحد نانوایی در قم ،ارتباط
تنگاتنگ این صنف با مردم را مورد توجه قرار داد و افزود :افزایش کیفیت نان
و رضایت مردم باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
ویدر ادامه با بیان اینکه رضایتمندی و تأمین منافع مردمدر همه زمینهها
مهمتریندغدغه مسئوالن است ،ادامهداد:در زمینه مصالح و منافع مردم نباید
با هیچ کسی مسامحه شود.
صادقی ،نقشدستگاههای نظارتی رادر کاهش تخلفات اصناف بسیار مهم
برشمرد و تصریح کرد :این مسئله باید در عین دقت ،توأم با رعایت قوانین و
حفظ احترام و شانیت افراد صورت پذیرد.
این مسئول ،مردم را بهترین ناظران در همه امور عنوان و خاطرنشان
کرد:دستگاههای نظارتی نیز بایددر راستای افزایش مشارکت مردمدر زمینه
بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی تالش کنند.
به منظور ترویج فرهنگ وقف در قم؛

انجمن یاوران وقف ایجاد شد

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم از ایجاد انجمن
یاوران وقف به منظور ترویج فرهنگ وقف خبرداد.
حجت االسالم علی عزیزی ،اظهار داشت :دفتر انجمن یاوران وقف برای
استفاده از ظرفیت افرادی که داوطلبانه جهت احیای این سنت فعالیت
میکنند ایجاد شده است.
وی گفت :کارگروه ترویج فرهنگ وقف ،احیای موقوفات و همچنین
کارگروه ایجاد وقف جدید به منظور گسترش فرهنگ وقف ایجاد میشود.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم عنوان کرد :جامعه
هدف ترویج فرهنگ وقف افراد خیری هستند که میخواهند خیر خود را
مادامالعمرکنند.
وی با بیان اینکه بیشتر وقفها مربوط به عزاداری امام حسین (ع)
بوده است ،افزود :فرهنگ اهل بیت (س) و عزاداری امام حسین (ع)
توسط امام سجاد (ع) آغاز شده و هنوز به صورت اعتقاد پابرجا میان
مردم وجود دارد.
حجت االسالم عزیزی با بیان اینکه سال گذشته  ۳۰۰هیئت و مسجددر
ایام محرم از محل موقوفات کمک رسانی شده است ،افزود۷۰:درصد موقوفات
استان قم مربوط به عزاداری امام حسین (ع) است.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه
بیشترین نیاز به وقفدر موضوعات اجتماعی و عمرانی است ،افزود :متأسفانه
در استان قم موقوفات کمی به تسهیل ازدواج جوانان اختصاص داده شده در
حالی که توجه به این مسئله امری ضروری است.
وی بیان کرد :پنج ویژه برنامه در طول سال با حضور روحانیون مبلغ برای
ترویج فرهنگ وقف انجام میگیرد.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان قم خبر داد:

شناسایی ۴۰۰هزارهکتار
کانون بحرانی ورود ریزگرد

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم از شناسایی  ۴۰۰هزار هکتار
کانون بحرانی ورود ریزگرد در قم خبر داد.
سید رحمان دانیالی ،بیان کرد :طبق برآورد انجام گرفته حدود  ۴۰۰هزار
هکتار کانون بحرانیدر استان قم شناسایی شده است.
وی گفت :برای تأمین حق آبههای زیست محیطی به منظور جلوگیری
از ورود ریزگردها به قم مکاتبات الزم انجام گرفته است و همچنین جلسات
مشترک میان استانهای اثرگذار بردریاچه نمک برگزار شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم عنوان کرد :در دریاچه نمک
برای تأمین حق آبه و جلوگیری از ورود ریزگردها هنوز نتیجهای کسب نشده
است.
وی با اشاره به لزوم بروزرسانی طرحهای مطالعاتی کانونهای بحرانی
ریزگرد ،افزود :هنوز اعتبارات الزم برای بروزرسانی این طرحها دریافت نشده
است که در حال مذاکره با یکی از دانشگاهها برای دریافت این طرح هستیم.
معاون فرماندار قم اعالم کرد:

بخشودگيجريمهحقبيمهكشاورزان
با شرايط خاص

معاون فرماندار قم گفت :جريمه تاخير در پرداخت حق بيمه تامين
اجتماعي كشاورزان با شرايط خاص در قم مورد بخشودگي قرار مي گيرد.
ذبيح الله عبدالهي در كارگروه موضوع ماده  3آيين نامه اجرايي بند «ج و
د» تبصره  11قانون بودجه سال  94در فرمانداري قم افزود :بر اساس مصوبه
كارگروه ،آندسته از كشاورزان قمي كه بهدليل خشكسالي و بالياي طبيعي
نتوانسته اند مبلغ حق بيمه تامين اجتماعي خود را در زمان مقرر پرداخت
نمايند ،با مشاركت سازمان تامين اجتماعي مشمول بخشودگي جريمه حق
بيمه مي شوند.
وي بيان كرد :در اجراي بند «د» تبصره  11قانون بودجه سال ،1394
در  16هزار و  830فقره تسهيالت بانكي در بخش كشاورزي به مبلغ 226
ميليارد تومان كه كشاورزان قمي بر اثر خشكسالي و حوادث طبيعي نتوانسته
اند اقساط وام هاي خود را در مورد مقرر پرداخت نمايند با هماهنگي سازمان
جهاد كشاورزي و بانك هاي عامل استان قم نسبت به امهال اقساط معوق
تصميمگيريشد.
وي ادامه داد :بار مالي اين طرح بر اساس قانون به منظور رعايت حال
كشاورزان استان با مشاركت دولت تامين مي گردد .جلسه كارگروه مذكور با
حضورمسئوالنفرمانداريقم،نمايندگانبانكهايعاملاستان،نمايندهبيمه
تامين اجتماعي و نماينده ستاد مديريت بحران برگزار شد.
رئیس اداره سالمت آموزش و پرورش قم خبر داد:

اجرای طرح فلوراید درمانی
برای  ۱۲۰هزار دانش آموز قمی

رئیس اداره سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان قم از اجرای طرح
فلورایددرمانی برای  ۱۲۰هزاردانش آموز مقطع ابتدایی قمی خبرداد.
هادی هدایتیپور ،با اشاره به اجرای طرح فلوراید درمانی بیان کرد :مرحله
اول فلوراید درمانی دانش آموزان انجام گرفته و مرحله دوم این طرح نیز آغاز
شده است.
وی با بیان اینکه طرح فلوراید درمانی برای گروه سنی  ۶تا  ۱۲سال اجرا
میشود ،افزود :این طرح  ۱۲۰هزار دانش آموز مقطع ابتدایی را تحت پوشش
قرار میدهد.
رئیس اداره سالمت آموزش و پرورش قم اظهارداشت :سالهای گذشته از
دهان شویه برای استحکام دندان دانش آموزان در مدارس استفاده میشد اما
موفقیت چندانی نداشت به همیندلیل از فلوراید برای مقاوم سازیدندانها
جهت جلوگیری از پوسیدگی استفاده میشود.
هدایتیپور گفت :بهترین راه برای پیشگیری از پوسیدگیدندان این است
که فلوراید جذب مینای دندان شود که این امر میتواند نقش موثری در
کاهش پوسیدگیدندانهاداشته باشد.

یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت:در اسالم گرفتن پول
برای تأخیر در ادای دین حرام است ،زیرا نوعی ربا است و ربا
حرام و گناه بسیار بزرگی است.
به آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهردوشنبه
در دیدار مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر ،اخذ دیرکرد را
حرامدانست و گفت :متأسفانه برخی بانکها به ازای هر هفته
و یا ماه و سالی که در ادای قرض تأخیر میشود دیرکرد
میگیرند در حالی که در اسالم گرفتن پول برای تأخیر در
ادای دین حرام است زیرا نوعی ربا است و ربا حرام و گناه
بسیار بزرگی است.
وی با اشاره به اینکه باید سعی کنیم با اقتصاد مقاومتی

مشکالت خود را رفع کنیم و محتاجدیگران نباشیم ،گفت:
اگرمستغنیباشیممیتوانیمرویهمقاومتواستکبارستیزی
را در پیش بگیریم در غیر این صورت غرب تصور میکند ما
به آنها محتاج هستیم ودوباره رویه شرطگذاری و تحریمها
را اعمال میکند .استاد برجسته حوزه ابراز کرد :ما در نظامی
والیی زندگی میکنیم و امید است سرمایه بانکهادر مسیر
فرهنگی و اقتصادی قرار گیرد.
وی عنوان کرد :در جهان یک سو مستکبران و در سویی
دیگر محرومان قرار دارند و ما امروز در ایران شاهد حمایت
از محرومان هستیم و استکبارستیزی میکنیم و این اعمال
زمینهساز ظهور حضرت ولی عصر (عج) است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اهمیت نیت در اسالم
اظهار داشت :در اسالم نیت و قصد آنچنان دارای اهمیت
است که اگر کسی نیت انجام کاری را داشته باشد ولی
توانایی انجام آن را نداشته باشد خداوند اجر و ثواب آن را
به او میدهد.
نیت مثبت و منفی در عمل بسیار تأثیرگذار است
وی با بیان آیاتی از قرآن کریم وداستانهایی از گذشتگان
و پیامبران به اهمیت نیت و قصد پرداخت و ابراز داشت:
نیت انسان چه نیت مثبت و چه منفی اثر فراوانی در عمل
میگذارد و بسیار مؤثر است.
این مرجع تقلید شیعیان بیان کرد :خدمت به مردم و
دادن قرض کار بسیار باارزشی است و خداوند اجر و ثواب
فراوانی را به خدمت گذاران آن همچون کارکنان مؤسسات و
بانکهاعنایتمیکند.
دادن قرض  ۱۸برابر صدقه اجر دارد
وی گفت :دادن قرض  ۱۸برابر صدقه اجر دارد و
متصدیان بانک و مؤسسات اعتباری کهدر این جهت فعالیت
میکنند کارشان بسیار مهم و مقدس است.
آیت الله نوری همدانی در ادامه با اشاره به سخنانی از
امیرالمؤمنین (ع) افزود :هر کسیدر زیر زبانش پنهان است.
ما باید سعی کنیم کم سخن بگوییم و در عوض سخنان
سنجیده ودرست بگوییم.
وی بیان کرد :امام علی (ع) میفرماید هر کسی قدر و
موقعیت خود را بشناسد خالفکار نمیشود و قیمت هر
کسی به اندازه هنر ،کار و عمل او است.
آیت الله نوری همدانی تصریح کرد :امام علی (ع)
همچنین میفرمایند خداوندا برای من افتخار است که تو
پروردگار من هستی و تو آنچنانی که من دوست دارم و مرا
آنچنان کن که تو دوست داری.

طی مراسمی با حضور امام جمعه و مسئوالن قم

برگزیدگان طرح آرامش بهاری نوروز 95تجلیل شدند

آیین تجلیل از برگزیدگان طرح آرامش بهاری نوروز 95و
فعاالن طرح تربیت حافظان قرآن کریم ،با حضور امام جمعه
و مسئوالن استان قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه
استان قم ،آیین تقدیر از برگزیدگان طرح آرامش بهاری نوروز
 1395و نیز فعاالن طرح تربیت حافظان قرآن کریم استان
قم ،یکشنبه شب در سالن همایشهای مجتمع فرهنگی
آستان مقدس امامزاده سید علی (ع) برگزار شد.
آیتاللهسعیدی:
بقاع متبرکه به قطب نشر معارف اهل بیت (ع)
تبدیل شده اند
امامجمعهقمدراینمراسمبابیاناینکهخدماتمختلفی
در ابعاد گوناگون از سوی اوقاف و سایر نهادها به مسافران
نوروزی ارائه شد گفت :در حال حاضر بقاع امامزادگان به
قطبهایی برای نشر معارف اجداد مطهرشان تبدیل شدهاند.
آیتالله سید محمد سعیدی با بیان اینکه نهادهای
مختلفی از جمله اوقاف و امور خیریهدر استقبال شایسته از
زائران حرم کریمه اهل بیت (ع) نقشدارند اظهار کرد:در این
بین مراکزدیگری همچون شهردای ،سپاه علی بن ابیطالب
(ع) و تولیت مسجد مقدس جمکران نیز سهیم هستند.
وی افزود:در طول ایام نوروز ،کارکنان اوقاف و امور خیریه
ودیگر نهادهای مذکور ،استراحت و تعطیلی را کنار گذاشتند
و تمام وقت در خدمت زائران بودهاند.
امام جمعه قم با بیان اینکه خدمات مختلفی در ابعاد
گوناگون از سوی اوقاف و سایر نهادها به مسافران نوروزی
ارائه شد گفت :در حال حاضر بقاع امامزادگان به قطبهایی
برای نشر معارف اجداد مطهرشان تبدیل شدهاند.
وی ادامه داد :امامان معصوم همواره به دنبال جهاد
فرهنگی بودند و فعالیت در جوار بقاع متبرکه فرزندان آنها
ادامه همان مسیر است.
سعیدی با اشاره به اینکه اماکن مقدسه از گذشتههای
دور در قم وجود داشتند خاطرنشان کرد :با این حال شاهد
هستیم که به برکت انقالب اسالمی این بقاع متبرکه تبدیل
به قطبهای فرهنگی شدند.
تولیت آستان مقدس فاطمه معصومه (س) عنوان
داشت :ائمه اطهار (ع) گاهی به دلیل برخی از مصلحتها در
جبهههای نظامی آتشبس اعالم میکردند امادر جبهههای
فرهنگی هرگز و در هیچ شرایطی دست از تالش و کوشش
بر نداشتند و این ،الگویی برای همهدوران هاست.
وی با بیان اینکه کار فرهنگی برای نوجوانان و جوانان از
اهمیت زیادی برخوردار است گفت :اهل بیت (ع) در روایات
خود به همه ما سفارش کردهاند که فعالیتهای دینی و

فرهنگی برای نوجواناندر اولویت باشد.
سعیدی افزود :هرچهدر جبهه فرهنگی هزینه کنیم باز
هم کم است زیرا دشمنان با بازیهای رایانهای ،انیمیشن و
فضای مجازیدام برای نوجوانان گستراندهاند به همیندلیل
بی تفاوتی معنایی ندارد.
امام جمعه قم در خاتمه با بیان اینکه انتقال جنگ به
کیلومترها دورتر از مرزهای کشور یکی از کارهایی است که
صورت گرفته خاطرنشان کرد :سردار سرافراز اسالم جناب
قاسم سلیمانی برای برقراری صلح در کشورهای مختلف
تالش میکند و در سایه همین تالشهاست که شاهد دور
شدن جنگ از مرزهایمان هستیم.

مدیرکل اوقاف استان قم:
قم جزو پیشتازان اجرای طرح آرامش بهاری است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز در این مراسم
گفت :قم همواره جزو پیشتازترین استانها در اجرای طرح
آرامش بهاریدر راستای عمل به مطالبات رهبری بوده است.
حجتاالسالم والمسلمین سید اسماعیل حسینی مقدم
اظهار کرد :در آغازین روزهای ماه مبارک رجب قرار داریم،
زمانی برای انسانسازی و خودسازی بنابراین باید اهمیت
ویژهای برای آن قائل باشیم.
وی افزود :استفاده از برکات ماه رجب نیازمند اهمیت
دادن و تالش برای رسیدن به کمال است به همیندلیل ائمه
اطهار (ع) همواره توصیه میکردند که به ماه رجب و سایر
روزها و ماههای خاص توجهداشته باشیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در ادامه با بیان
اینکه طرح آرامش بهاری نوروز  95با همت همگانی در
بقاع متبرکه قم اجرایی شد گفت :این طرح در راستای
تحققدستور مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقعههای
امامزادگان به قطبهای فرهنگی اجرایی شده و قم همواره
جزو پیشتازترین استانهادر این زمینه بوده است.
وی ادامه داد :نوروز امسال از ظرفیت حضور مردم در
بقاع متبرکه بهره فراوانی بردیم و برنامههایی متناسب با ذائقه
مخاطباندردستور کار قرار گرفت.
حسینی مقدم با اشاره به فعالیت حدود  6هزار روحانی
مبلغ در بقاع متبرکه سراسر کشور طی نوروز امسال عنوان
داشت :ارائه خدمات مشاوره ،پاسخگویی به پرسشهایدینی
و حضور غرفههای کودک و نوجوان از جمله فعالیتهای این
روحانیون به شمار میرود.
اسکان بیش از  90هزار مسافر نوروزی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود :در نوروز
امسال شاهد اعزام  1500روحانی به سراسر کشور بودیم که

از  28اسفند سال  94تا پایان تعطیالت نوروزی ،در خیمه
معرفتمستقرشدند.
وی خاطرنشان کرد :در بقاع متبرکه استان قم بیش از
 100روحانی با تخصصهای مختلف به امر تبلیغ در بین
مسافران نوروزی پرداختند ودر زمینه اسکان نیز بقاع متبرکه
این استان پذیرای  91هزار و  822نفر بودند.
گفتنی است:در این مراسم آیتالله سید محمد سعیدی
تولیت آستان مقدس فاطمه معصومه (س) و امام جمعه
قم ،حجتاالسالم والمسلمین سید اسماعیل حسینی مقدم
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ،سیار فرماندار قم،
جمالی معاون سیاسی امنیتی استاندار قم و اساتید حوزه
علمیه قم حضورداشتند.
آیتالله سعیدی و حجتاالسالم والمسلمین اسماعیلی
مقدم سخنرانان این مراسم بو دند و در بخش دوم ،از
برگزیدگان و فعاالن طرح نوروزی آرامش بهاری تجلیل شد.
محمد صالحینژاد ،مهناز صدرایی ،انسیه صدری ،مهدی
خوشبخت ،هادی اصالنی ،محمد عابدی ،محمدجواد
حسیننژاد ،معصومه جناحی ،راضیه اسدی ،طاهره مهرعالی
و فائزه تکیه به عنوان فعاالن طرح تربیت حافظان قرآن،
حججاالسالم رحیم گلمحمدی ،ادریس لطفیان ،مهدی
خویی ،حسین اسدی ،کاظم پاکدل ،عباس پورعباس ،جواد
زهراپور ،جعفر زمانی ،محمدرضا صدر و محمدرضا انصاری
به عنوان مبلغان برتر ،اسدالله نیکبخت ،زهرا سلطانی و
جهانگیر مرادی به عنوان اعضای برتر هیئتهای امنای بقاع
امامزادگان تجلیل شدند و عالوه بر این ،علیاصغر ادهمی،
ایمان غریبینیا ،حبیب سعدی ،زهره باقریان ،زهرا رنجبر،
کبراپارسالری،فریدهرمضانپور،مریمفتحی،ملیحهدهقانی
و حجتالله معلمی به عنوان خادمان برتر طرح آرامش بهاری
تقدیرشدند.
در بخش دیگری از این مراسم از رسانههای برتر در
انعکاس اخبار طرح آرامش بهاری نوروز  95تجلیل شد؛
هادی دریس پایگاه خبری قم پرس ،سید جواد اشرفی
سرپرست خبرگزاری فارس در قم ،فرجزاده سرپرست
خبرگزاری ایکنادر قم ،سعید آقایی مسئول پایگاه خبری قم
و رسول خادم به عنوان سرپرست خبرگزاری موج به عنوان
رسانههای برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.
محمد اسدی ،یوسف احمدی ،عبدالحمید فاطمیان،
حسن امینیخواه مهدی قائمپناه و محمدمهدی ترابی نیز
به عنوان کارکنان برتر اوقاف در قالب طرح آرامش بهاری از
جمله کسانی بودند که تقدیر شدند.
همچنین حجتاالسالم صفر فالحی معاون فرهنگی
حرم حضرت معصومه و حجتاالسالم ابراهیمی معاون
فرهنگی مسجد جمکران نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانقم:

طرحهایبشردوستانهبایددرجامعهفراگیرشود

مدیرعامل جمعیت هالل احمراستان قم گفت :طرحهای بشردوستانه کانونهای
دانشجویی باید توسط جوانان ودانشجویان به عنوان یک فرهنگدر خانوادهها و افراد جامعه
گسترشیابد.
محمد گلفشاندر نخستین نشست هماندیشی سال  95دبیران و اعضای شورای اجرای
کانونهای دانشجویی قم ضمن تبریک آغاز سال جدید از مجموعه فعالیتهای انجام شده
در معاونت امور جوانان در سال گذشته و اجرای موفق طرح ملی ایمنی و سالمت مسافرین
نوروزی تقدیر کرد و بیان داشت :در سالی که سرآغاز و پایان آن با نام حضرت فاطمه زهرا
(س) رقم خورده است باید تالش کنیم هر چه بیشتر فرهنگ و سبک زندگی این بانوی بزرگ
اسالم را در زندگی خود جاری کنیم.
وی با بیان اینکه کسانی که در هالل احمر فعالیت میکنند باید دارای روحیه بلند ایثار و
گذشت ویژهای باشند ،افزود :تمام تالش و همت بنده و همکاران حوزه جواناندر جمعیت این
بوده که آنچه شایسته تالشهای بشردوستانه جوانان و دانشجویان است برای ادامه فعالیتها
میسرشود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر قم با اشاره به افزایش فعالیتهای جوانان با وجود

کاهش اعتبارات در سال گذشته بیان کرد :اگرچه سال پیش هالل احمر از نظر منابع
مالی با مشکل روبهرو بود اما در بخشهای مختلف شاهد افزایش چشمگیر برنامههای
متنوع بودیم و امید داریم در سال جدید این روند با ارائه طرحهای ابتکاری بشردوستانه
دانشجویان ادامه یابد.
گلفشان با تقدیر از اجرای طرح «اطعام نیازمندان» که با حضوردرخشان اعضای کانونهای
دانشجویی قم در حال اجرا است ،به حمایت از افزایش طرحهای مشابه در هالل احمر
تأکید کرد و گفت :طرحهای بشردوستانه در این زمینه باید توسط جوانان و دانشجویان به
عنوان یک فرهنگ در خانوادهها و افراد جامعه گسترش یافته و ضمن رشد این حرکتهای
انسان دوستانه که به نوعی از باورهای اعتقادی نیز نشأت گرفته است ،به نیازمندان بیشتری
خدمترسانیشود.
ویباتأکیدبهاهمیتحضورجوانانبهویژهقشرفرهیختهدانشجودرفعالیتهایجمعیت
هالل احمر تصریح کرد :نقش موثر و بیبدیل دانشجویان در تمام عرصهها قابل توجه است
و امروز از دانشجویان انتظار میرود با نگرش به سوی افقهای بلند و با تمام توان و به صورت
جدیدر چهارمین انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر مشارکت حداکثریداشته باشند.

قابلتوجهمودیانمحترممالیاتی

به اطالع کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص
حقیقی موضوع بند (الف) و (ب) ماده 95قانون مالیات
هایمستقیممیرساند،مهلتارسالالکترونیکی
فهرست معامالت فصل زمستان 94از طریق سامانه
 ww.TAX.gov.irو یا به صورت لوح فشرده ()CD
حداکثر تا پایان فروردین ماه سال جاری می باشد.
اداره کل امور مالیاتی استان قم

نامحــرمانه

رهبریبهدولتمردانچقدرعیدیدادند؟
گفتهمیشود:دردیدارنوروزیبامقاممعظمرهبری،مسئوالنوازجملهخانمهاازمعظملهدرخواست
عیدی کردند که ایشان فرمودند به هر کدام از مهمانان هزار تومان عیدی داده شود .رئیس کمیته امداد امام
خمینی (ره) با یادآوریدیدار نوروزی مسئوالن با مقام معظم رهبری ،ماجرایدرخواست عیدی مسئوالن
کشور از معظم له و پاسخ ایشان را روایت کرد .به گزارش میزان ،پرویز فتاح با یادآوری دیدار نوروزی مسئوالن
با مقام معظم رهبری ،گفت:دردیدار نوروزی با مقام معظم رهبری ،مسئوالن و از جمله خانمها از معظم له
درخواست عیدی کردند که ایشان فرمودند به هر کدام از مهمانان هزار تومان عیدی داده شود .وی ادامه داد:
مهماناندرواکنشبهعیدیمقاممعظمرهبریباخندهگفتندکهآقافقطهزارتومان؟!کهرهبریبالبخندی
فرمودند :مبلغ هزار تومان خوب است زیرا زمانی 10تومان عیدی به مهمانان میدادم.
مجلسدهمکیافتتاحمیشود؟
گفته می شود :مراسم اختتامیه مجلس نهمدر روز سه شنبه ٤خرداد و افتتاحیه مجلسدهمدر روز
شنبه ٨خرداد ماه برگزار میشود .به گزارش ایسنا ،هیات رییسه مجلس در اطالعیه که در راهروی مجلس
منتشر کرده است برنامه کاری مجلس نهم را تا پایان عمر کاری این دوره تشریح کرده است .بر این اساس
جلسات علنی مجلس نهمدر سال جدید که از 15فروردین آغاز شده است تا سه شنبه 31فروردین به مدت
سه هفته کاری ادامه پیدا میکند ونمایندگان از اول تا 9اردیبهشت ماه جهت سرکشی به حوزههای انتخابیه
میروند و مجلسدراین هفته جلسه ندارد .جلسات مجلس بعد از یک هفته تعطیلی از 12اردیبهشت تا4
خرداد ماه به مدت چهار هفته کاری برگزار خواهد شد که جلسات روزهای دوشنبه و سه شنبه 3و 4خرداد
آخرین جلساتکاری مجلس نهم و به عنوان اختتامیه ایندوره مجلس محسوب میشود .با پایان عمر کاری
مجلسنهم،شنبه 8خردادماهافتتاحیهمجلسدهمبرگزارمیشودتااولینجلسهکاریمجلسدهمدرروز
یکشنبه9خردادماهبرگزارشود.
ناطقنوریدرهیچشبکهاجتماعیفعالیتندارد
گفته می شود :دفتر حجت االسالم و المسلمین ناطق نوری با انتشار اطالعیه ای اعالم كرد :كه او
در هیچ یك از شبكه های اجتماعی حضور ندارد .به گزارش ایرنا ،در پی راه اندازی صفحاتی در شبكه های
اجتماعی با ادعای داشتن نسبت با حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری یا حتی به نام وی ،دفتر حجت
االسالم و المسلمین ناطق نوری روزدوشنبه با انتشار اطالعیه ای اعالم كرد :بدینوسیله به اطالع عموم می
رساندكهمشارالیهدرهیچیكازشبكههایاجتماعیحضورنداشته،لذامسئولیتیدرقبالمطالبمندرجدر
این صفحات را ندارد.دفتر وی تاكید كرد :بدیهی است مسئولیت قانونیدرج مطالبدر صفحاتی به نام ایشان
یا عناویندیگر از قبیل حامیان،دوستداران و ...بر عهده موسسین این صفحات بوده ودر صورت اقداماتی چون
جعل عنوان و نشر اكاذیب تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
سخنرانیمصطفیمعیندراهوازلغوشد
گفته می شود :سخنرانیدكتر مصطفی معین كه قرار بود روزدوشنبهدردانشگاه علوم پزشكی اهواز
به منظور حمایت از نامزدهای اصالح طلب راه یافته بهدوردوم انتخابات مجلسدهم برگزار شود ،لغو شد .به
گزارش ایرنا یك مقام آگاهدر این باره گفت :این سخنرانی كه قرار بود عصردوشنبهدردانشگاه علوم پزشكی
جندی شاپور اهواز برگزار شود ،با دستور مقام قضایی لغو شد .وی كه خواست نامش فاش نشود ،اظهار كرد:
دلیل لغو این سخنرانی تبلیغاتدر فضای مجازی و ذكر نام نامزدهای انتخاباتی و نیز برگزاری این برنامهدر
خارج از زمان تبلیغات انتخاباتی عنوان شده است .معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اهواز همچنیندر گفت
وگو با ایرنا از لغو سخنرانی معین در دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز اظهار بی اطالعی كرد .علی
مظفری گفت :شورای تامین اهواز اعالم كرده كه سخنرانیدكتر معیندر اهواز مانعی ندارد و این مساله به
دانشگاه نیز ابالغ شده است.
علینصیریانتجلیلمیشود
گفتهمیشود :مراسم تجلیل از علی نصیریان بازیگر سینمای ایران به پاس یک عمر فعالیتدر عرصه
سینما ،روز 26فروردین ماهدر آیین اختتامیهدومین جشنواره فیلم کوتاه «سما» برگزار می شود .بر اساس
گزارش ستاد خبری دومین جشنواره فیلم کوتاه «سما» ،در این مراسم که روز پنجشنبه  26فرردین ماه
ساعت 17درفرهنگسرایاندیشهبرگزارمیشود،قراراستبرخیازسینماگرانوهمکاراننزدیکاینبازیگر
سینماوتئاتردربارهویژگیهایبازیوحضوراودرعرصهفرهنگوهنرصحبتکنند.دومینجشنوارهفیلم
کوتاه «سما» بهدبیری مجتبی امینی با موضوع سبک زندگی اسالمی از روز گذشته 22فروردین آغاز شده
و تا روز 26همین ماهدر سینما فلسطین ادامهدارد.
فیلماحمدینژادساختهمیشود!
گفتهمیشود :کارگردانفیلمسینمایی«منسالوادورنیستم»،گفت:اگرآقایاحمدینژاداجازهدهد،
فیلم او را خواهم ساخت .به گزارش افکارنیوز ،منوچهر هادی درباره اثر جدیدش گفت :در حال مذاکره با
احمدی نژاد برای ساختن فیلم سینمایی او هستیم و اگر بپذیرد این کار را انجام میدهیم .وی افزود :این فیلم
سینمایی از زمان تولد تا قبل از ریاست جمهوری او را به تصویر میکشد و به سفارش هیچ جایی نیست و بر
اساس میل شخصی خودم است .هادی گفت :در این فیلم جانبداری دیده نمی شود و هر کسی ممکن است
فیلم زندگی هر شخصی را بسازد مثل آقای ورزی که زندگی شاه را به تصویر کشیده است.
یارانههیچخانواریدرفروردینماهحذفنمیشود
گفتهمیشود :یک مقام مسئولدر وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اعالم این خبر که یارانه فروردین
ماه بدون هیچ تغییریدر آمار یارانهبگیران همانند اسفندماه ۹۴واریز خواهد شد ،اظهارداشت :هماکنون۷۰
میلیوننفردرکشوریارانهدریافتمیکنند.ویبابیاناینکهحذفاقشارجدیدازثروتمندان،نیازمندمصوبه
مجلس است ،افزود:در صورت اعالم مصوبه مجلس ،با توجه به بانک اطالعاتی ،خانوارهای جدید نیز حذف
خواهند شد .وی درصد خطای حذف یارانه اقشار برخوردار جامعه را در مجموع  ۷الی  ۸درصد اعالم کرد و
گفت :اعتراض این افراد با برقراری مجدد یارانه آنها پاسخ داده شده است که در مجموعه این امر نشاندهنده
درصد خطای پاییندر حذف یارانه اقشار ثروتمند است.
سال 95آب گران نمی شود
گفتهمیشود :بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی عوارض آب بهای مصرفی شهریدر سال 95و
درچارچوببودجهسنواتیبامصوبهمجلسافزایشنمییابدواینمبلغبهمانندسالگذشتهیکصدوپنجاه
ریال محاسبه و از مشترکاندریافت خواهد شد.
درجلسهاصالحطلبانمجلسبامنتخبانتهرانچهگذشت؟
گفته می شود :در جلسه اصالح طلبان مجلس فعلی با منتخبان تهران بر ضرورت اهتمام برای رای
آوری لیست امیددر اقصی نقاط ایراندر مرحلهدوم انتخابات تاکید شد .کمالالدین پیرموذندر گفت وگو با
ایسنا ،با اعالم این خبر گفت:در جلسهای که با منتخبان لیست امید تهران برگزار شد مباحثی برای آشنایی
این منتخبان با ارکان مجلس و فلسفهی وجودی کمیسیونها مطرح شد و بررسی شد که این منتخباندر
کدامیکازکمیسیونهامیتوانندفعالیتداشتهباشند.ویباتاکیدبراینکهمباحثمربوطبهترکیبهیات
رئیسهمجلسبعدیدراینجلسهاصالمطرحنشدگفت:البتهمقررشدهمنمایندگاناصالحطلبمجلس
فعلی و هم منتخبان اصالح طلب در خصوص رای آوری بیشتر لیستهای امید دراقصی نقاط ایران برای
مرحلهدوم همت الزم راداشته باشند .این نماینده اصالح طلب مجلس افزود :این جلسات استمرار خواهد
داشتامازمانجلسهبعدیهنوز مشخصنیست.
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب اجراییه صادره از شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی قم که در شعبه  2اجرای احکام مدنی قم
به شماره 2/94ج – 1276/ثبت گردیده لها بدری سادات رضویان علیه آقای سید صدرالدین ،سید محمد
سعید ،سید نصرالدین ،مسعود ،سید محمد مهدی و خانمها مهری ،پروین دخت ،فخری السادات همگی
رضویان و خانم نصرت خانم نظر علی مبنی بر فروش ملک مشاع و تقسیم وجه حاصله که کارشناس به
شرح ذیل ارزیابی کرده است.
در مورد پرونده اجرایی  9409982512400418شماره بایگانی  941276آن مقام محترم ،که
اینجانب بعنوان کارشناس جهت ارزیابی تعیین گردیده ام ،پس از بازدید از محل واقع در خیابان 19
دی ،نبش کوچه  ،75پالک  4و انجام بررسی های الزم ،نظریه کارشناسی به شرح زیر تقدیم می گردد:
الف – مشخصات ثبتی ملک مورد ارزیابی
ملک مورد ارزیابی دارای سند ششدانگ با پالک ثبتی  10250/26/558اصلی به مساحت عرصه
 262/12متر مربع می باشد که در صفحه  502دفتر  209ذیل شماره  32124با حدود اربعه زیر به
ثبت رسیده است:
 شماال بطول  30متر به شماره  559فرعی شرقا بطول  10متر به شماره  557فرعی جنوبا اول بطول  27/5متر به خیابان  8متری احداثی ،دو پخ بطول  3متر به خیابان مذکور غربا بطول  7/5متر به خیابان  23متری احداثی ملک مورد ارزیابی در رهن و اجاره نمی باشد و وارثین در محل مورد ارزیابی زندگی می کنند.ب – مشخصات ساختمان مورد ارزیابی
در محل بازدید ساختمانیدر سه طبقه مستقل ششامل زیرزمین ،همکف و طبقه اول بادیوار آجری،
سقف تیرآهن و نمای طبقه همکف سنگ و طبقهدوم بدون نما احداث گردیده است.
طبقه زیرزمین در دو قسمت با راه دسترسی از حیاط و کوچه می باشد ،هر دو واحد دارای زیرزمین
صورت سالن و سرویس بهداشتی است.
طبقه همکف شامل هال و پذیرایی ،آشپزخانه با کابینت فلزی ،اتاق ،سرویس بهداشتی ودر بر خیابان
دو باب مغازه احداث گردیده ،مغازه نبش با کف موزائیک ودیوار به ارتفاع یک متر سنگ کاری شده بادرب
آلومینیوم شیشه خور ،کرکره فلزی و مغازه دیگر با کف سرامیک و شیشه سکوریت و کرکره آکاردئونی
است که به اظهار وکیل محترم مالکین سرقفلی آن واگذار گردیده است.
طبقه اول نیز شامل یک واحد مسکونی با سالن ،آشپزخانه اپن ،اتاق خواب و سرویس بهداشتی می
باشد .ساختمان دارای کنتور برق ،آب و گاز است.
ج – نظریه
با توجه به نکات فوق ،موقعیت محل ،بر ،مساحت ،کمیت و کیفیت ساخمان احداثی و سایر عوامل
موثر ،ارزش عرصه اعیانی و امتیازات ملک مورد بازدید به شرح جدول زیر تعیین می گردد:

مقرر گردیده مورد فوق الذکر در تاریخ  1395/2/11ساعت  9الی  9/30صبح به آدرس قم ،خ ساحلی،
جنب زندان ساحلی،دادگاه های حقوقی واحد اجرای احکام مدنی اتاق مزایده از طریق مزایده حضوری به
فروش برسد .لذا افرادی که قصد بازدید از مورد مزایده را دارند می توانند در مدت پنج روز مانده به مزایده
با هماهنگی این اجرا از مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند قیمت پایه
از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار می گردد .برنده مزایده باید
ده درصد از مبلغ پیشنهادی را فی المجلس نقدا و مابقی آن ظرف یکماه از تاریخ مزایده بپردازد این آگهی
یک نوبتدر یکی از روزنامه های محلیدرج می گردد جهت اطالعات بیشتر به واحد مراجعه نمائید.
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان قم – رضا زارعی

