پنجمی ورزش ایران تا پایان روز دهم بازیهای آسیایی

نخستین روزنامه استان قم

کاروان ایران طالباران شد

ایمان :با کسب سه مدال طالی کشتیگیران آزادکار جمع مدالهای طالی
کاروان ایران به عدد  10رسید و ایران در پایان روز دهم بازیهای آسیایی در
رتبهپنجمقرارگرفت.
در دهمین روز بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی آزادکاران ایران در  4وزن به
روی تشک رفتند که در پایان سه مدال طال و یک نقره را از آن خود کردند .در رقابتهای
روز گذشته مسعود اسماعیلپور در وزن  61کیلوگرم ،میثم مصطفی جوکار در وزن 86
کیلوگرم و پرویز هادی در وزن  125کیلوگرم گردنآویز طال را از آن خود کردند .عزتاهلل
اکبری نیز نماینده 74کیلوگرم ایران مدال نقره را به دست آورد .با احتساب سه طالیی که
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امروز کشتی کسب کرد ،مجموع مدالهای طالی ایران
در روز دهم بازیهای آسیایی به عدد  10رسید .با این تعداد
مدال طال ،کاروان ورزشی ایران با پشت سر گذاشتن کره شمالی،
در رده پنجم قرار گرفت و باید برای رسیدن به قزاقستان و تکرار مقام چهارمی
اکنون با قزاقستان رقابت کند؛ قزاقستانی که امروز در دو دیدار فینال کشتی دو مدال
طال را در مصاف با کشتیگیران ایرانی از دست داد.
ایران تا پایان روز دهم یازده مدال نقره و  8مدال برنز را به دست آورد تا پس از چین،
کره جنوبی ،ژاپن و قزاقستان در رده پنجم قرار گیرد.

استاندارقمتاکیدکرد:

ضرورتساماندهی
آرامستانهایقم
اعتقادی به ایجاد آرامستان جدید در قم ندارم
آرامستانهایوقفینبایدتغییرکاربرییابند
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مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان :

 70درصد موقوفات قم دارای نیت روضهخوانی است
8

دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام:

دو جناح سیاسی کشور
بایدنوسازیشوند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دو جناح اصالحطلب
و اصولگرا در کشور را از هم فروپاشیده توصیف کرد و گفت:
دو جناح سیاسی باید نوسازی شوند.
محسن رضایی با حضور در محل برگزری نخستین اردو سراسری

بازدید استاندار از اداره کل اوقاف و امور خیریه قم

تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی  ،برگزاری چنین
اردوهایی را که از سوی دکتر میرزاده و همکارانش آغاز شده را کار
خوبی دانست و آن را به فال نیک گرفت .رضایی با بیان اینکه امیدوارم
با فعالیت تشکل ها نشاط بیشتری در ابعاد سیاسی و ....
7

مدیرکلبهزیستیاستانخبرداد:

22هزارمعلولزیرپوششبهزیستیقم
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معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم خبر داد:

 44هزار نفر در قم بیسواد هستند
2
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مدیر کل تامین اجتماعی استان قم:

دفترچههای درمانی فاقد شماره سریال  18رقمی فاقد اعتبار است

ایمان :مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت :دفترچه های درمانی فاقد شماره سریال 18
رقمی از اول مهرماه فاقد اعتبار است.
سید مجتبی موسوی با اعالم این خبر ،افزود :پروژه ساماندهی شماره سریال دفاتر درمانی بیمهشدگان،
به منظور بهبود فرآیندهای قبلی و جلوگیری از تولیددفترچههای تکراری و رفع همپوشانیهای احتمالی ،با
استفاده از کدملی برای تشخیص هویت دقیق بیمار از یکسو و یکتاسازی برگهای دفترچ ه درمانی برای افزایش
دقت در ارائه خدمات و حفظ سوابق درمانی بیمهشدگان از خرداد سال  1390در سازمان تأمیناجتماعی آغاز
شده است .وی اظهار داشت :براساس شماره سریالهای جدید ،مشخصات فردی ،شعبه صادرکننده دفترچه،
شماره جلد دفترچه و شماره صفحه در قالب  18رقم تولید و جایگزین شماره سریالهای متفرقه قبلی در دفاتر
درمانی شده است .مدیرکل تامین اجتماعی استان قم تصریح کرد :با اجرای این طرح ،بستر مناسب درخصوص
استفاده از سامانههای بیمهای و درمانی به صورت متمرکز و کام ً
ال مکانیزه به هنگام صدور دفترچه بیمه ایجاد
شده که از تولید شماره سریالهای یکسان برای چند بیمهشده و بروز اشتباهات متعدد ناشی از عدم شناسایی

دقیق بیماران ،جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی گفت :با اجرای این طرح ضمن اعتباربخشیدن و ایجاد جامعیت دادهها و اطالعات موجود در
سیستمهای مکانیزه ،امکان ارائه گزارشات و آمارهای دقیقتر از خدمات گسترده درمانی که توسط سازمان
تأمیناجتماعی ارائه میشود ،فراهم شده است.
وی افزود :پس از برنامهریزیهای وسیع و ایجاد تغییرات گسترده در سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری
موجود در سازمان تأمیناجتماعی ،چاپ دفترچههای درمانی با شماره سریالهای  18رقمی از سال  90آغاز
شد که با اتمام برگههای دفترچههای درمانی قدیمی ،دفاتر جدید با شماره سریالهای جدید صادر و به
بیمهشدگان تحویل شده است.
موسوی اظهار داشت :باتوجه به اینکه بیش از  3سال از شروع ،اجرا و تحویل دفاتر درمانی جدید گذشته
است ،ضروری است که دفترچههای قدیمی باقیمانده که ممکن است خطاهای متعددی در چاپ و تولید آنها
انجام شده باشد ،تعویض شود.

آگهی مزایده (نوبت اول)

دفترنمایندگیاوقاف
و امور خیریه کهک

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

آدرس :شهر کهک ،شهرک معصومیه
دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه کهک
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یادداشتروز

برداشتهايمتفاوتازمذاكرات

ابراهیم متقی
مذاکرات نیویورک ،فرصت مطلوبی برای دیپلماسی هستهای ایران به وجود آورد تا
به موازات طرح موضوعات چندجانبه ،مسائل دوجانبه نیز در فرآیند رسيدن به توافق
عمومی بین ایران و کشورهای  5+1به وجود آید.در شرایطی که تا زمان نهایی شدن
موافقتنامه مشترک ایران و گروه  5+1کمتر از  2ماه دیگر باقی مانده است ،در سفر
نیویورک تیم دیپلماتیک وزارت امور خارجه ،شرایط برای پیگیری ساز و کارهای نیل
به توافق بهوجود آمد؛ اما جهتگیری ایران و اعضای  5+1در مورد تعداد سانتریفیوژها،
جایگزینی سانتریفیوژهای نسل سوم و ایجاد گسست بین آبشارهای غنیسازی را باید در
زمره اختالفات موجود در روابط ایران با کشورهای  5+1دانست.
در این مرحله تالش میشود تا موقعیت ایران به لحاظ قابلیتهای تولیدی در روند
غنیسازی اورانیوم کاهش یابد اما تجربه تعليق فرآيند غنيسازي اورانيوم در سال 2003
بيانگر آن است كه آمريكا و جهان غرب هيچگونه امتياز واقعي در برابر انعطافهاي راهبردي
ايران ايجاد نميكنند .در اين شرايط حتي ميتوان اين موضوع را مطرح كرد كه اگر ايران
روند غنيسازي خود را در وضعيت تعليق قرار دهد ،آيا آمريكاييها تمامي تحريمها و
محدوديتهاي اعمالشده عليه ايران را حذف خواهند كرد؟ ارزيابيهاي تاريخي سياست
راهبردي آمريكا بيانگر آن است كه انجام چنين اقدامي حتي در شرايطي كه ايران
غنيسازي را در وضعيت تعليق كامل قرار دهد ،كار دشواري خواهد بود .این در حالی است
که سیاست رسمی کشور در ادامه روند غنیسازی به موازات ادامه مذاکرات هستهای قرار
گرفته است .ایران اعتقاد دارد که راستیآزمایی هیچ مغایرتی با روند غنیسازی و ارتقای
سانتریفیوژها ندارد .مذاكرات هستهاي ايران و كارگزاران ديپلماتيك كشورهاي گروه 5+1
از  15سپتامبر  2014آغاز شد .طبعا فرآيند جديد مذاكرات هستهاي بايد ماهيت ملموس،
عيني و معطوف به حل موضوعات داشته باشد .اما در روزهای آخر مذاکرات هستهای در
نیویورک ،شاهد موضعگیریهای متفاوت مقامهای غربی در رابطه با پیشرفت مذاکرات
بودیم؛ از یک طرف اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان از نزدیکی بیسابقه مواضع طرفین
به یکدیگر سخن میگوید و از طرف دیگر لوران فابیوس ،وزیر امور خارجه فرانسه اعالم
کرده که پیشرفت چشمگیری در گفتوگوهای هستهای به وجود نیامده است .در این
رابطه باید توجه کرد که مواضع کشورهای  5+1نسبت به یکدیگر ،هماهنگ است ،اما در
این بین تفاوت در پردازش موضوع وجود دارد .تمامی اعضای گروه بر کاهش قابلیت ایران
در غنیسازی اورانیوم تاکید دارند؛ اما چگونگی و فرآیند نیل به این وضعیت متفاوت به
نظر میرسد .به همین دلیل است که در مذاکرات دو جانبه ممکن است بعضی توافقات به
وجود آید اما روندهای معطوف به مذاکرات چندجانبه ،ماهیت کامال متفاوتی خواهد داشت.
این در حالی است که روند تصمیمگیری در قالب مذاکرات هستهای ،ماهیت جمعی دارد و
بنابراین مذاکرات دوجانبه را نمیتوان محور تصمیمگیری گروه 5+1دانست.

اخبـــار

آیتاهللوحیدخراسانیدرحجامسال

ایمان :آیتاهلل حسین وحید خراسانی یکی از مراجع تقلید برای انجام
مناسک حج ابراهیمی در عربستان سعودی به سر میبرد.

استاندارقمتاكيدكرد:

لزوم آگاه سازي خانواده ها نسبت به خطرات آسيب هاي اجتماعي

ایمان :استاندار قم در ديدار فرمانده
نيروي انتظامي استان قم بر لزوم آگاه
سازي خانواده ها نسبت به خطرات و
عواقب آسيب هاي اجتماعي در جامعه
تاكيدكرد.
حجتاالسالموالمسلمينمحمدصادق
صالحی منش روز گذشته در ديدار سردار
مجتبايي فرمانده نيروي انتظامي استان قم
با اشاره به خدمات اين نيرو در زمينه تامين
نظم و امنيت كشور گفت :عملكرد نيروي
انتظامي در استان قم چشمگير و قابل تقدير
است.استاندار قم با اشاره به بروز برخي از
آسيبهاي اجتماعي در جامعه ،مسئوليت
ناجا در راستاي آموزش و افزايش آگاهي
هاي خانواده ها را بسيار مهم ارزيابي كرد
و افزود :مسئوالن ناجاي قم بايد با حضور
در مدارس و استفاده از رسانه ها جوانان و
خانواده ها را نسبت به خطرات تهديدهاي
اجتماعي آگاه نمايند .حجت االسالم
والمسلمين صالحي منش توجه ويژه به
مسئله ي اعتياد را خواستار شد و افزود :ترك
معتادين هزينه هاي سنگيني را بر نظام و
دولت جمهوري اسالمي تحميل مي كند و
بعضا نتيجه مطلوب نيز حاصل نمي شود.
استاندار قم اضافه كرد :بايد تدابير الزم در
راستاي فرهنگ سازي و جلوگيري از تمايل
جوانان براي رفتن به سمت اعتياد توسط
ناجا و نهادهاي فرهنگي استان انديشيده
شود .وي همچنين با اشاره به در پيش بودن

هفته ناجا ،اين هفته را فرصتي براي تبيين
خدمات نيروي انتظامي و تجليل از زحمات
تالش گران عرصه نظم و امنيت برشمرد و
گفت :هفته نيروي انتظامي بايد باشكوه تر از
هميشه در قم برگزار شود .فرمانده انتظامي
استان قم نيز در این دیداربا اشاره به آغاز
هفته ناجا در  14مهر ماه ،اظهارداشت :هفته
ناجاي امسال ،از عيد قربان تا عيد غدير
خواهد بود و طي اين هفته بيش از 100
برنامهفرهنگي،اجتماعي،ترافيکي،انتظامي
 ،عملياتي و خدماتي پيش بيني شده است
که به اجرا در خواهد آمد .وي با بيان اينکه
برخي برنامه ها درون سازماني و مختص
کارکنان و خانواده هايشان و برخي برون
سازماني است ،اضافه کرد :برنامه هاي روز

اول هفته ناجا با برگزاري صبحگاه مشترک
و حضور امام جمعه قم ،استاندار و اعضاي
شوراي تامين استان آغاز خواهد شد.
موزه آستان حضرت معصومه (س)
بایدتوسعهیابد
استاندار قم همچنین در بازدید از موزه
آستانکریمه اهلبیت(س) ،این موزه را جلوه
گرعظمتاینبانویبزرگواردراعصارمختلف
دانست و خواستار تالش برای توسعه آن شد.
حجت االسالم والمسلمین محمدصادق
صالحی منش آثار باستانی را جلوه گر ،تاریخ
ملت ها عنوان کرد و افزود :کشور ایران نیز
از این حیث دارای پیشینهای بسیار غنی و
شکوهمند است .وی با اشاره به نمایش آثار

امیرآبادیفراهانینمایندهقم:

اسالمی به جای مانده از اعصار مختلف در
شهر مقدس قم ،تصریح کرد :آثار اسالمی
با وجود بارگاه حضرت معصومه(س) در قم
جلوه ی دیگری داشته و عزت و عظمت این
بانوی بزرگوار را به منصه ظهور می رساند.
وی همچنین شرایط حفظ و حراست از آثار
تاریخی در موزه حرم حضرت معصومه(س)
را مطلوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد :با
توسعه این موزه همه آثار باستانی و هدایای
زائران کریمه اهل بیت(س) برای زائران و
عالقه مندان به نمایش گذاشته می شود.
موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س)
در میدان آستانه قم و در جوار مدرسه فیضیه
قراردارد؛ساختمانفعلیموزهمتعلقبهسال
 1361است؛ اما خود موزه در آبان ماه 1314
شمسی تاسیس شده که از جمله قدیمی
ترین و متنوع ترین موزه های کشور است.
ساختمان موزه فعلی مساحتی حدود یک
هزار متر مربع دارد و شامل دو طبقه و دو تاالر
نمایش آثار و همچنین بخش های اداری،
موزه داری ،مخزن آثار ،حراست و نگهبانی
می شود و مجهز به سیستم های حفاظتی
است .این موزه از جهت موضوعی شامل
بیش از  15بخش از جمله قرآن های خطی،
مسکوکاتتاریخی،کاشیهایمختلفدوره
های اسالمی ،انواع سفالینه ها ،ظروف شیشه
ای ،آثار منبت کاری ،آثار حجاری ،آثار نقاشی،
فلزکاری ،پارچه های دستباف ،قالی های
دستباف و انواع درهای خاتم کاری می شود.

مدیریت آب سرشاخههای دز به قم واگذار شد

ایمان :نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی
از واگذار شدن مدیریت آب انتقالی از سرشاخه های
دز به استان قم خبر داد.
احمد امیرآبادی فراهانی یکشنبه شب در نشست
صمیمی خود با خبرنگاران به مناسبت هفته دفاع مقدس
افزود :مجمع نمایندگان استان قم با حضور رییس مجلس
شورای اسالمی و حجت االسالم والمسلمین محمد رضا
آشتیانی دیگر نماینده قم برگزار شد و مصوباتی خوبی در
زمینه بحث آب و الحاق شهرهای دلیجان و محالت به استان
قم داشتیم .وی ادامه داد :سه شنبه گذشته جلسه مشترکی
را نیز با وزیر نیرو برگزار کردیم و با موافقت حمید چیت چیان
بنا بر آن شد که مدیریت آب انتقالی از سرشاخه های دز به
استانهای قم و اصفهان به قم واگذار شود.

وی افزود :اگر مدیریت آب انتقالی به قم داده نمی شود
آب در باالدست به میزان بیشتر از مجاز برداشت می شد و
چیزی از آب به اهالی قم نمی رسید .نماینده مردم قم گفت:
هم چنین در جلسه مشترک با وزیر نیرو قرار بر آن شد
که یک خط لوله یک هزار و  200میلیمتری از سلفچگان
به سمت ساوه برود و از این خط لوله دو خط لوله 100
میلیمتری  ،آب را به بخش های جعفریه و خلجستان قم
ببرد .وی اظهار داشت :در جلسه مجمع نمایندگان قم
همچنین در مورد الحاق شهرهای دلیجان و محالت به قم
بحث و تبادل نظر و قرار بر آن شد که مذاکرات الزم از سوی
نمایندگان با وزیر کشور برای الحاق این دو شهر به استان
قم انجام شود.
وی با بیان این که مردم شهرهای دلیجان و محالت عالقه

زیادی به پیوستن به استان قم دارند ،گفت :دلیجان و محالت
در مسیر خط لوله انتقال آب سرشاخه های دز به قم قرار
دارند و الحاق این دوشهر باعث می شود که حوزه قضایی و
انتظامی این دوشهر به قم اضافه شده و نظارت استان بر خارج
شدن آب از مسیر اصلی اش قوی تر شود.
امیر آبادی بیان داشت :با اضافه شدن محالت و دلیجان
به قم ،مساحت سرزمینی این استان دو برابر می شود و این
در حالی است که تنها  60هزار نفر به جمعیت استان قم
اضافه خواهد شد.
وی همچنین در مورد الحاق شهرهای ساوه و تفرش به
قم نیز گفت :الحاق این دو شهر در اولویت ما نیستند اما
نمایندگان این شهرها و اهالی آنها می توانند راسا اقدامات
خود را انجام دهند.

اخبــار

فرماندهي انتظامياستانقم:

عملكردمديريتشهريقم
مايه افتخار شهر كريمه اهل بيت(س) است

ایمان :فرمانده انتظامي استان قم در ديدار با شهردار قم با بيان اينكه مديريت
شهري در پروژههاي عمراني ،طرحهاي زود بازده و اجراي مناسبتها در سطح
شهر عمكرد بسيار خوبي داشته است ،گفت :عملكرد مديريت شهري قم مايه
افتخار شهر كريمه اهل بيت(س) است.

سردار مجتبايي در اين ديدار ضمن بررسي مسائل مورد بحث فيمابين شهرداري را
يكي از پشتيبانان هميشگي نيروي انتظامي دانست و افزود :تعامالت مديريت شهري با
نيروي انتظامي بسيار مطلوب بوده و اميدواري اين همكاريها همچنان ادامه داشته باشد.
وي با اشاره به هفته دفاع مقدس ياد و خاطره شهيدان آن دوره را گرامي داشت و اظهار
داشت :اين عزيزان آسايش و جان خود را فداي آسايش امروز ما كردند و ما وجودمان
را مديون آن غيور مردان هستيم .مجتبايي با اشاره به نزديكي هفته نيروي انتظامي از
همكاريهاي شهرداري در سال گذشته در بزرگداشت اين هفته تشكر و قدرداني كرد
و افزود :امسال هم به ياري خداوند و همكاري همهجانبه دستگاههاي گوناگون در تالش
هستيم تا بزرگداشت اين هفته را به خوبي برگزار كنيم .وي در ادامه به همكاري شهرداري
در زمينههاي مختلف اشاره كرد و اظهار داشت :در زمينههايي همچون نظافت محلهاي
برنامهصبحگاهي،خطكشيها و تبليغات شهري نيازمند همكاري بيش از پيش مديريت
شهريهستيم.
مدیرعاملشرکتمخابراتاستانقم:

در همه عرصه ها مدیون خون شهدا هستیم

ایمان :طی مراسمی همزمان با هفته دفاع مقدس یاد و خاطره دالورمردیهای
 8سالدفاعمقدسباخاطرهگویییارویادگارانجبههوجنگگرامیداشتهشد.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم خبر داد:

 44هزار نفر در قم بیسواد هستند

به گزارش فارس ،موسم حج فرصت مغتنمی است تا علمای جهان اسالم با حضور در
این مراسم معنوی زمینه تقریب مذاهب را رقم بزنند و در تحقق امت واحده اسالمی کوشا
باشند ،به همین خاطر است که حج تمتع از اهمیت بسزایی میان علمای شیعه و سنی
برخوردار است.در این میان آیتاهلل حسین وحید خراسانی از مراجع بزرگوار تقلید برای
حضور در مناسک حج ابراهیمی امسال که مصادف با ذیالحجه 1435هجری قمری است،
راهی عربستان سعودی شده است .ناگفته نماند ،این اولین سفر آیتاهلل وحید خراسانی برای
ادای مناسک حج نیست ،وی نیز پیش از این به حج و عمره مشرف شدهاند ،در این سفر،
دو فرزند این مرجع تقلید و تعدادی از نزدیکان وی را همراهی میکنند.
آیتاهلل نوری همدانی:

جهادوایثارگریشهدانبایدفراموششود

یکی از مراجع تقلید گفت :برای زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدای انقالب و
دفاع مقدس باید عکس ایشان در سطح شهرها نصب شود.

آیتاهلل حسین نوری همدانی پیش از ظهر دیروز در دیدار با مدیرکل و معاونان بنیاد
شهید و امور ایثارگران استان قم اظهار کرد :انبیا همواره به دنبال تثبیت فرهنگ و زنده نگه
داشتن جهاد بودند و برای این مهم تالش و مجاهدتهای فراوانی صورت گرفت .وی با بیان
اینکه فرهنگ جهادی ما دنیا را متزلزل کرده است افزود :ایران اسالمی طرفدار مستضعفان و
محرومان و پیرو خط انبیا است و مستکبران را پریشان کرده و چهره آنان برای همه جهانیان
به صورت واضح نمایان شده است .این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به حدیثی از نبی مکرم اسالم در ارتباط با شهدا گفت :هرکسی غیر از شهید به بهشت
برود عالقهای برای باز گشت به این دنیا ندارد ولی شهید عالقه دارد به دنیا بیاید و بار دیگر
شهید شود .وی احیا کردن نام شهدا توسط بنیاد شهید و امور ایثار گران را بسیار مقدس
دانست و بیان کرد :جهاد و ایثارگری شهدا نباید فراموش شود و بنیاد شهید و امور ایثارگران
برای احیای نام شهدا در جامعه اقدامات شایستهای انجام داده است .آیتاهلل نوری همدانی
با اشاره به سفارش قرآن کریم درباره جهاد گفت :فرهنگ جهاد باید همواره در جامعه زنده
نگه داشته شود و مردم با آن همراه شوند .وی با بیان اینکه باید تصویر شهدا در سطح شهرها
نصب شود تا یاد و خاطرات شهدا زنده بماند اظهار کرد :این اقدام شایسته در قم عملی شده
و باید در سایر شهرها نیز اجرایی شود .مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با تاکید
بر شمار شهدای روحانی بین شهدای سایر اقشار جامعه گفت :شمار شهدای روحانی در
جامعه بیشتر از سایر اقشار است و این نشان میدهد روحانیون اهل عمل به وظیفه هستند.
وی با اشاره به رشادتهای قاسم سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس پاسداران جمهوری
اسالمی ایران بیان کرد :وجود این فرد برای نظام و انقالب افتخار به شمار میرود و نام او
لرزه بر اندام دشمنان میاندازد به گونهای که آمریکا نیز از نام او وحشت دارد .آیتاهلل نوری
همدانی با اشاره به اتفاقاتی که در یمن در حال رخ دادن است گفت :این پیروزیها بسیار
مهم و با ارزش است که امیدواریم پایدار بماند زیرا دشمن متحد شده است تا جلوی انتشار
فکر انقالب اسالمی را در جهان بگیرد .وی اضافه کرد :راه جمهوری اسالمی ایران راهی
است که به ظهور امام زمان (عج) میرسد و مستضعفان در این راه بیدارتر و مستکبران
مغلوبترخواهندشد.
مدیرکل ارشاد قم:

تمامیویژهبرنامههادرمناسبتهای
سال باید در راستای شعار سال باشد

ایمان  :مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم گفت :تمامی
اتفاقات و ویژه برنامه ها در مناسبت های سال باید در دامن شعار راهبردی رهبر
فرزانه جمهوری اسالمی و با هدف تحقق فرموده ایشان صورت گیرد.
حجت االسالم و المسلمین 'عبدالرضا ایزدپناه' در همایش گرامیداشت هفته دفاع
مقدس ،به توجه و نگاه ویژه رهبر معظم انقالب به مقوله های فرهنگ ،اقتصاد و مدیریت
جهادی درنامگذاری سال جاری اشاره کرد و افزود :باید با استفاده از سیره و سیرت
رزمندگان ،ایثارگران و شهدا ،رفتار و اعمالمان را به سمت مدیریت جهادی و اقتصاد
مقاومتی سوق بدهیم .وی استفاده خالقانه از هرگونه امکانات و کمترین تجهیزات را
مدیریت جهادی دانست و گفت :با تحقق شعار سال و فرموده رهبر معظم انقالب است که
در پیشگاه شهدا سربلند خواهیم بود.
سرهنگ پاسدار 'مهدی کربالیی' از سرداران دفاع مقدس و همرزمان شهید زین الدین
نیز در این مراسم  ،به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداخت.
همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس با همکاری واحد بسیج اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی قم در تاالر شهید آوینی این اداره کل برگزار شد.

ایمان  :معاون سوادآموزی اداره
کل آموزش و پرورش استان قم گفت:
 44هزار و  66نفر در گروه سنی  10تا
 49سال در استان قم بیسواد هستند
که از این تعداد 14هزار نفر اتباع بیگانه
د
هستن .
حجت االسالم محمدرضا قاسمینیا  ،با
اشاره به عملکرد نهضت سوادآموزی قم طی
 6ماه نخست سالجاری عنوان کرد :استان قم
توانستهدردرصدجذبعملکردفعالیتهای
سواد آموزی در سه مقطع تحصیلی دوره
سوادآموزی ،دوره انتقال و دوره تحکیم سواد

که در سن  10تا  49سال اجرا میشود در
سطح کشور رتبه نخست را کسب کند .وی
ادامه داد :بر این اساس ،استان قم در رده
سنی  10تا  49سال حدود سه هزار نفر را
در زمینه سواد آموزی در سه مقطع یاد شده
پذیرش داشته است .معاون سوادآموزی اداره
کل آموزش و پرورش قم در ادامه با اشاره به
برگزاریجشنریشهکنیبیسوادیدراستان
قم بیان کرد :طبق برنامه سال  89طرحی با
عنوان جشن شکرانه سواد آموزی برگزار
شد که بر اساس این طرح استانهایی که
 97درصد جمعیت آن با سواد بودند جشن

شکرانه سواد آموزی را برگزار کردند که استان
قم نیز در راستای این امر جشن شکرانه با
سوادی را برگزار کرد .وی ادامه داد :بعد از سال
 1389سیاستهای نهضت سواد آموزی به
این سمت رفت که بیسوادی در گروه تعین
شده  10تا  49سال به صفر برسد .که این
سیاست در حال اجرا است .حجت االسالم
قاسمینیادربارهآماربیسواداناستانقمبیان
کرد :طبق سرشماری نفوس و مسکن سال
 90و خود اظهاریهای انجام شده در گروه
سنی 10تا 49سال 44هزار و 66نفر بیسواد
در استان قم اعالم بیسوادی کردهاند که از این

تعداد 14هزارنفراتباعبیگانههستند.
وی درباره سوادآموزی اتباع بیگانه بیان
کرد :سوادآموزی اتباع بیگانه نیازمند طرح
ملی است و مسئولین استانی نیز در این
زمینه باید آموزش و پرورش را یاری کنند.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش
و پرورش قم در ادامه از اجرای طرح
سوادآموزی اولیاء دانش آموزان در رده سنی
 10تا  49سال خبر داد و بیان کرد :اولیاء
دانش آموزان میتوانند با ثبت نام در دفتر
مدرسه در کالسهای نهضت سواد آموزی
حضورپیداکنند.

درنخستینجشنوارهنظامپیشنهادهایصنعتآبفایکشوردرقمعنوانشد؛

صرفهجویی 32میلیاردتومانیوزارتنیرو

ایمان :نخستین جشنواره نظام پیشنهادها در صنعت آب و فاضالب کشور با
حضورمدیرکلدفترتوسعهمدیریتوتحولاداریوزارتنیرو،معاونمنابعانسانیو
بهبودمدیریتشرکتمهندسیآبوفاضالبکشور،معاونتوسعهومدیریتومنابع
انسانی استاندار قم و جمعی از مدیران صنعت آبفای کشور و با تقدیر از برترینهای
صنعت آبفای کشور در تاالر آب شرکت آب و فاضالب استان قم برگزار شد.
برگزارینخستینجشنوارهمردمینظامپیشنهادها
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم در سخنانی در این مراسم با اشاره به اینکه
هفتمین دوره نظام پیشنهادها در آبفای در حال اجرا است ،اظهار داشت :محتوا محوری و مسئله
محوری دو رویکرد اساسی ما در نظام پیشنهادها است .وی ارتقا یادگیری سازمانی و ایجاد فضای
رقابت در سازمان را از ویژگیهای اجرای نظام پیشنهادها ذکر کرد و افزود :نظام پیشنهادها بر
تفکر و خرد جمعی همراه با کار گروهی استوار است که در افزایش یادگیری سازمانی بسیار مؤثر
است.مهندسعبدالحمیدتوکلیبینادرادامهازبرگزارینخستینجشنوارهپیشنهادهایمردمی
در خصوص صرفهجویی مصرف خبر داد و تصریح کرد :هدف ما جلب مشارکت مردم و سایر
ذینفعان شرکت در تصمیمگیری برای صرفهجویی در مصرف آب است .وی با اشاره به کمبود
منابع آب در دنیا و به ویژه کشور و استان قم ابراز داشت :قصد داریم در جشنواره نظام پیشنهادها
در فرهنگ صرفهجویی از عقل و خرد جمعی در استفاده بهینه از منابع بهره ببریم ضمن اینکه
مردم بیش از گذشته به مسئله آب توجه کنند.
صرفهجویی 32میلیاردتومانیدروزارتنیرو
مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو نیز در ادامه این مراسم با اشاره به
مشکالت متعددی که در نظامهای اداری وجود دارد ،خاطرنشان کرد :بحث اصالح نظام اداری در
کشور از سنوات و دولتهای گذشته مطرح شده و منجر به ترسیم نقشه راه اصالح نظام اداری
شده است .وی ابراز داشت :این نقشه در هشت برنامه ،مباحث و مشکالت را به عنوان برنامههای
تحولی مطرح کرده و برای اصالح آن برنامهریزی میکند که این اتفاق در دولت یازدهم افتاده
است .خلیل بانان عباسی تاکید کرد :ما نیز وظیفه داریم در وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و
صنعت آب و برق مشکالت را با استفاده از این نقشه راه ،بررسی و به اصالح نظام اداری بپردازیم.
ویباتاکیدبراینکهنظاماداریبحثمهمیبهشمارمیرودکهبایدمحرکیبرایتوسعهوتحقق
چشم اندازهای کشور باشد ،گفت :اگر این نظام اداری حالت مطلوب نداشته باشد به جای اینکه

محرک توسعه باشد به مانع تبدیل خواهد شد .مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
وزارت نیرو با اشاره به اینکه تمام شرکتهای تحت پوشش وزارت نیرو برنامه استراتژیک و نقشه
راه دارند ،ابراز داشت :یکی از محورهای این برنامه رشد و ارتقا تمام نظامهای مدیریتی مبتنی بر
نظام ارزشی و نظری و در راستای تحقق آرمانهای کشوراست .وی با اشاره به تشکیل کمیته
عالی فناوری مدیریتی در وزارت نیرو گفت :در حال حاضر وزارت نیرو در سطح کشور از نظر
تعداد ارزیابان آموزش دیده در نظام پیشنهادها در سطح اول قراردارد و ضمن اینکه از این نظر
میتواند شرکتهای آب و برق را پشتیبانی کند توانایی کمک به سایر وزارت خانهها در بحث
ارزیابی را دارد .بانان عباسی با تاکید بر اینکه بیش از هشتاد درصد از شرکتهای تحت پوشش
وزارت نیرو در موضوع نظام پیشنهادها حرکت کردهاند ،ابراز داشت :در سال گذشته 32میلیارد
تومان صرفهجویی با استفاده از پیشنهادهای مصوب در سطح وزارت نیرو اتفاق افتاده است.
مشارکت 13درصدیکارکنانصنعتآبوفاضالبدرنظامپیشنهادها
معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیز در این
مراسمبااشارهبهلزوماجراینظامپیشنهادها،اشاعهفرهنگمشارکتیوهمکاریجمعی،بهبود
تصمیمگیریدرمدیریت،بهبودفرایندهاوخدمات،تقویتتعهدسازمانی،بهبودرفتارسازمانی،
ارج نهادن به توانایی کارکنان ،همسو کردن افراد با سازمان و  ...را از جمله اهداف استقرار این نظام
در سازمانها برشمرد .رضا گیاهی با اشاره به سرانه پیشنهاد در برخی از کشورهای دنیا گفت:
این شاخص در کشور و وزارت نیرو وضعیت چندان مناسبی ندارد و امیدواریم در سال جاری
به میانگین یک و نیم پیشنهاد برسیم .وی با بیان اینکه با بیان اینکه در سال 90در 40شرکت
نظام پیشنهادها استقرار یافته بود ،ابراز داشت :این تعداد در سال گذشته به  55شرکت رسید
و تا پایان امسال باید در  11شرکت باقیمانده نیز این نظام اجرایی شود .معاون منابع انسانی و
بهبود مدیریت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در ادامه با اشاره به برخی از آمارهای به
دست آمده از شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی در خصوص نظام پیشنهادها گفت:
حدود  25درصد کارکنان شرکتهای آب و فاضالب روستایی در سال  92نظرات خود را به
مشارکت گذاشتند که این میزان در شرکتهای آب و فاضالب شهری تنها  10درصد بوده
است .وی با بیان اینکه 58میلیون تومان پاداش در صنعت آبفا به پیشنهادهای مصوب پرداخت
شده است ،گفت :این در حالی است که میزان صرفهجویی از محل این پیشنهادها بیش از 17
میلیاردتومانبودهاست.

مدیرکلبهزیستیاستانخبرداد:

22هزارمعلولزیرپوششبهزیستیقم

ایمان :مدیرکل بهزیستی استان قم گفت :در
این استان  22هزار معلول از خدمات و تسهیالت
بهزیستیاستفادهمیکنند.
رضا سلیقه روز دوشنبه در مراسم گشایش مرکز فناوری
اطالعات ویژه نابینایان درقم اظهار داشت :از این تعداد 920
نفر را نابینایان و کم بینایان به خود اختصاص داده اند که یک
درصد از جمعیت استان را در بر می گیرد .وی افزود :معلوالن
دیگر در بخش ناشنوایی ،کم شنوایی ،ضایعات نخاعی و
اعصاب و روان زیر پوشش این مرکز هستند .سلیقه ادامه
داد :همچنین  240خانواده از بهزیستی مستمری دریافت

میکنند .وی با اشاره به وظیفه بهزیستی درخصوص حمایت
از معلوالن گفت :طبق قانون ،بهزیستی موظف به توانمندی
این افراد و مرتفع سازی نیازمندیها و ایجاد اشتغال است.
مدیرکل بهزیستی استان قم افزود :این افراد با ارایه تسهیالت
و خدمات از این اداره کل بعد از توانمندی از چرخه حمایت
بهزیستی استان خارج شده و به قشر جدید خدمات رسانی
می شود .وی با بیان اینکه مناسب سازی معابر و ساختمان
ها در استان برای معلوالن در حال اقدام است گفت :مناسب
سازی با تعامل شهرداری و استانداری و ارگان های مربوطه
در حال اجرا است ضمن اینکه تا رسیدن به نقطه مطلوب

فاصله زیادی است .مدیرکل بهزیستی استان قم افزود:
ارگانهایدولتی،بیمارستانها،بانکهاوموسساتدولتیموظف
به مناسب سازی تردد ویژه معلوالن هستند همچنین برای
ارایه پایانه کار در ساخت و ساز ساختمانها افراد نیازمند اجرای
طرح مناسب سازی می باشند .وی از ساخت سه هزار مسکن
برای مددجویان بهزیستی خبر داد و گفت :این واحدها درحال
ساختوسازاستودرصورتتکمیلدراختیارمددجویانقرار
می گیرد .مرکز فناوری اطالعات ویژه نابینان با هدف آموزش و
ارتقایدانشباحضورمدیرکلبهزیستیقمومسووالناستانی
در خیابان زاویه بین کوی  3و  5گشایش یافت.

معاونامورجوانانجمعیتهاللاحمرقم،

كانونهايدانشجوييبهاستقبالدانشجويانجديدالوروددانشگاههاميروند

ایمان :معاون امور جوانان جمعیت
هالل احمر قم ،گفت :اعضاي دانشجوي
سازمانجوانانهاللاحمردركانونهاي
دانشجويي مستقر در دانشگاه ها،
دانشجويان تازه وارد دانشگاه ها را با
جمعيت هالل احمر و سازمان جوانان
هاللاحمرآشناميكنند.
محمد مصباحی اظهارداشت :در اين
طرح دانشجويان جديدالورود با اهداف و
وظايف جمعيت هالل احمر و فعاليتهاي
سازمان جوانان هالل احمر آشنا ميشوند و

با فراهم نمودن بستر مناسب براي همكاري
هاي علمي و امدادي در بين دانشجويان
فرهنگ نوعدوستي با پيشبيني برنامههاي
بشردوستانه و امدادي در سراسر دانشگاه ها
ترويج داده مي شود.
وی با بیان اینکه اعضاء دراين طرح
با نصب چادر جهت استقرار اعضا،
ارائه فراخوان عضوبت به جذب اعضاي
جديدالورود جهت شركت در برنامههاي
ابالغي و پيشنهادي كانون مي پردازند
گفت :همچنين در اين طرح اطالع رساني

از فعاليتهاي كانونهاي دانشجويي
هالل احمر از طريق توزيع بروشور،
پخش كليپ ،نصب بنر و پوستر ،برپايي
نمايشگاهي از دستاوردهاي جمعيت
هالل احمر و برپايي ايستگاه سالمت
انجام مي شود.
مصباحی با بیان اینکه دبيران
كانونهاي دانشجويي با حضور در محل
برپايي چادر جهت پاسخگويي به سؤاالت
احتمالي دانشجويان حاضر مي شوند
و برنامههاي ابتكاري به منظور جذب

حداكثري دانشجويان در كانونها اجرا
مي شود بیان داشت :در این طرح در
دانشگاهها با توزیع یک بسته کتابچه
حاوی (گزیده بیانات رهبر فرزانه انقالب
در جمع دانشجویان)و نقشه کامل
شهر قم – نقشه دانشگاه -فرم عضویت
کانون هالل احمر –لوح فشرده حاوی
آموزشهای امدادی -نشریه ای ماه سرخ
(حاوی معرفی فعالیتهای کانون هالل
احمر دانشگاه  ،دانشجویان با اهداف
جمعیت آشنا می شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم در این مراسم که با حضور جانبازان و ایثارگران
و رزمندگان  8سال دفاع مقدس برگزار شد با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد
و خاطره امام راحل (ره) گفت :هفته دفاع مقدس یادآور از خود گذشتگی ها و مجاهدتهای
ملتی است که برای انجام تکلیف دینی و ملی خود از همه هستی خود گذشته و یادآور
تبعیت پذیری کامل یک ملت از امام خویش است .سید اسدا ...دهناد افزود :دوران دفاع
مقدس دورانی بود که با استعانت از فرهنگ عاشورا و پیروی از سید الشهدا(ع) ملت توانست
در مقابل شرق و غرب ایثارگری کند .وی ادامه داد :دوران دفاع مقدس قطعه ای نورانی از
تاریخ ملت ایران است که رزمندگان اسالم با جانفشانی و ایثار جان خود از کشور اسالمی
ایران دفاع کردند .رئیس هیئت مدیره مخابرات استان قم تصریح کرد :پیشرفت های امروز
کشور به برکت همان روحیه جهادی  8سال دفاع مقدس است که در ادامه راه برای رسیدن
به اهداف عالیه نظام به آن نیاز داریم .و در پایان با یادآوری این نکته که ما در همه عرصه
ها مدیون خون شهدا هستیم گفت :اگر کشور شاهد رشد و پیشرفت است به برکت حضور
یادگاران دفاع مقدس در عرصه های مدیریتی و کاری کشور است .در ادامه این مراسم برادر
جانباز ،رزمنده بسیجی جناب آقای بابکی به بیان خاطراتی از  8سال دفاع مقدس پرداخت
و گفت :ایمان ،توکل به خدا و اخالص و صبر وشجاعت از ویژگیهای رزمندگان اسالم بود
که توانستند در طول  8سال دفاع مقدس بر ابرقدرتهای جهانی فائق آیند .برگزاری مسابقه
طراحی و شعر خوانی همچنین از دیگر برنامه های این مراسم بود.

تجليلمديرعاملشركتشهركهاي
صنعتي استان قم از دو خانواده شهيد

ایمان :مديرعامل و جمعي از بسيجيان شركت در چهارمين روز از هفته دفاع
مقدس كه به روز شهيدان,ايثارگران زنان اسوه هاي مقاومت و ايثار نام گذاري
شده بود به ديدار خانواده هاي شهيدان فرديار و گل فشان رفتند.
روح اهلل ابراهيمي ,در ديدار با خانواده شهيد فرديار اظهار داشت  :شهدا اسوه و نماد ايثار
و از خودگذشتگي هستند كه در راه خدا و براي دفاع از وطن جان خود را فدا نموده تا نظام
جمهوري اسالمي امروز بعنوان يك الگو براي كشورهاي ديگر مطرح شود.وی افزود  :شهدا
مايه آبروي كشور و مردم ما هستند و يادآور روزهاي حماسه و مقاومتند.وی همچنین در
ديدار مادر شهيد گل فشان گفت :انشااهلل كه شهداي دفاع مقدس در پيشگاه خداوند شفيع
خانواده هايشان بوده و مورد رحمت الهي قرار گيرند.گفتني است شهيد فرديار سال  61در
عمليات محرم به نيل شهادت نائل گشته بود كه پيكر پاك اين شهيد در جريان عمليات
تفحص در جنوب كشور منطقه عين خوش بعد از  16سال به شهر مقدس قم بازگشت.
مديرعاملشركتشهركهايصنعتياستانقمخبرداد:

تفاهمنامههمكاريبینبانكشهر
و شهركهاي صنعتي قم منعقد می شود

ایمان :مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان قم با حضور در دفتر مدير
منطقه  6كشوري بانك شهر با وی ديدار و گفتگو كرد.
روح اهلل ابراهيمي  ,ضمن تبريك انتصاب صفاري نيا به سمت مديريت منطقه 6
كشوري بانك شهر ا اظهارداشت :استفاده از ظرفيتهاي في مابين شهركهاي صنعتي و بانك
شهر مي تواند راهگشاي حل مشكل سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي باشد .وي د افزود:
اعطاي تسهيالت بانكي به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك قنوات و همچنين ترهين
واحدهاي كارگاهي از جمله موضوعات مطرح شده در جلسه بود.ابراهيمي خاطرنشان کرد :
سرپرستي بانك شهر نيز از حضور در عرصه صنعت و شهرك هاي صنعتي استقبال نمود و
آمادگي خود را در هر زمينه اي كه امكان حضور بانك در آن وجود داشته باشد اعالم كرد.
وی در پايان عنوان كرد :مقرر شد موضوعات مطرح شده در اين جلسه تدوين شود
تا پس از بررسي كارشناسي مقدمات انعقاد تفاهم نامه اي جهت همكاري بانك شهر با
شهركهايصنعتيفراهمگردد.
با حكم استاندار قم:

دبيرستادبزرگداشتهفتهپدافند
غير عامل در استان قم منصوب شد

ایمان :طي حكمي از سوي حجت االسالم والمسلمين صالحي منش استاندار
قم ورئيس شوراي پدافند غير عامل استان مهدي متقيان مدير كل پدافند غير
عامل استان به عنوان دبيرستاد بزرگداشت هفته پدافند غيرعامل در سالجاري
منصوبشد.
طي حكمي از سوي حجت االسالم والمسلمين صالحي منش استاندار قم ورئيس
شوراي پدافند غير عامل استان مهدي متقيان مدير كل پدافند غير عامل استان به عنوان
دبيرستاد بزرگداشت هفته پدافند غيرعامل در سالجاري منصوب شد.در متن اين حكم
آمده است :با توجه به ابالغيه وزارت كشور درخصوص دستورالعمل ستاد كل نيروهاي
مسلح در زمينه هفته پدافند غير عامل  3 ،تا  9آبان ماه  1393؛ با استناد به بند 1بخش
ط دستورالعمل بزرگداشت هفته پدافند غير عامل و به منظور دستيابي و زمينه سازي
براي تحقق تدابير و رهنمودهاي مقام معظم رهبري(حفظه اهلل) و ارائه دستاوردها ،ترويج
مفاهيم  ،آگاه سازي و افزايش مشاركت مردم در زمينه پدافند غيرعامل در سراسر كشور
؛به موجب اينابالغ جنابعالي به عنوان دبيرستاد بزرگداشت هفته پدافند غيرعامل استان
منصوب ميشويد.
اميد است در ّظل توجهات و عنايات خاصه حضرت وليعصر (عج) و بهرهگيري از
ظرفيتهاي و توانمنديهاي دستگاههاي اجرايي و نهادهاي كشوري و لشكري و استفاده
فراگير از ظرفيت رسانه ملي و استاني ؛ در شهر كريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه
(سالم اهلل عليها) و پهنه استان قم موفق و مويد باشيد.

اقتصادی 3
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نعمتزاده خبر داد؛

طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

4,175,000

یکگرمطالی18

963,800

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

9,385,000

سکهامامی

9,390,000

نیمسکه

4,730,000

عسکه
رب 

2,700,000

سکه یک گرمی

1,730,000

نام خودرو

قیمتبازار

 206تیپ 5

37,000,000

206SDوی 8

38,000,000

پژو GLX 405

30,000,000

پژو SLX 405

33,000,000

پژو پارس ELX

41,000,000

پژو پارس سال

38,000,000

تندر E2 90

40,000,000

رانا LX

33,000,000

رانا TU5

32,000,000

سمندLX

31,000,000

سمند LX EF7

32,000,000

سورن ELX

37,000,000

نام خودرو

قیمتبازار

زوتی 300 S

77,000,000

سايپا کارا151

17,000,000

سایپا111

20,000,000

سایپا131

20,000,000

سایپا132

21,000,000

سایپاتیباSX

24,000,000

نام خودرو

قیمتبازار

315 MVM

39,000,000

530 MVM

42,000,000

MVM X33

66,000,000

 MVM X33جدید اتومات

78,000,000

 MVM110چهارسیلندر

21,000,000

یک کارشناس مطرح کرد؛

درخواست برای از رده خارج کردن
خودروهای قدیمی در حال تولید

یک کارشناس صنعت خودرو گفت :خودروسازان داخلی برای از رده خارج
کردن خودروهای قدیمی در حال تولید و جایگزینی آنها با خودروهای جدید،
تالشکنند.
امراهلل امینی اظهار کرد :متاسفانه برخی خودروهای قدیمی که طراحی پلت فرم آنها به
سه دهه پیش مربوط است همچنان در کشور تولید می شوند.
وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا خودرویی با طراحی سه دهه پیش تولید نمیشود،
خاطرنشان کرد :با این حال در برخی از خودروهای پرتیراژ درحال تولید در کشور همچنان
شاهد این موضوع هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد :در این شرایط مصرفکنندگان نیز به دلیل
انحصاری بودن بازار و نداشتن قدرت انتخاب ،مجبور به خریدن این خودروهای قدیمی
هستند به همین دلیل خودروسازان نیز انگیزهای برای بازنشسته کردن این خودروها
ندارند.
وی افزود :با این حال سازمانهای مسوول به ویژه شورای رقابت باید با اندیشیدن برخی
سازوکارهای الزم خودروسازان را به سمت توقف تولید خودروهای قدیمی و جایگزین
کردن آنها با خودروهای روز جهان ،سوق دهند.
امینی با بیان اینکه اگر به دست خودروسازان باشد آنها همچنان به تولید خودروهای
قدیمی ادامه خواهند داد ،تصریح کرد:اصوال یکی از مهمترین وظایف سیاستگذاران و
مسووالن صنعتی کشور سوق دادن بنگاههای صنعتی به سمت اهداف مدنظر کالن
اقتصادی کشور است که در مورد شرکتهای خودروساز داخلی این اقدام باید صورت
گیرد.

مشکل گوسفندان صادراتی حل شد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از ادامه ممنوعیت
واردات خودروهای با حجم موتور باالی  2500سی سی
تا پایان سال خبر داد و گفت :امسال فقط  133دستگاه
از این خودروها وارد کشور شد که  33دستگاه آن
متعلق به سفارتخانههای فعال در کشور است و مابقی
مربوط به برخی مجوزهای خاص است که در دولت قبل
به برخی اقشار مانند قهرمانان ورزشی و جانبازان داده
شد.
محمدرضا نعمتزاده با اشاره به اینکه موافق دریافت مالیات
از مالکان خودروهای لوکس هستم و این کار در تعدادی از
کشورها نیز انجام می شود ،اظهار کرد :در سالهای گذشته
برخی مجوزهای خاص برای واردات خودروهای با حجم موتور
باالی  2500سی سی صادر شد .از جمله این مجوزها می توان
به مجوز واردات  8000دستگاه خودرو توسط ساکنان جزایر
جنوبی 2000 ،دستگاه توسط توسط جانبازان و همچنین
مجوز واردات توسط معلوالن و قهرمانان ورزشی اشاره کرد.
وی تاکید کرد :در حال حاضر کسانی که بخواهند براساس
این مجوزها که مربوط به گذشته است خودروی با حجم موتور
باالی  2500سی سی را وارد کشور کنند از آنها خواسته ایم
خودروهای با حجم موتور زیر  2500سی سی را وارد کنند .از
سوی دیگر اشکالی نیز در قانون وجود داشت که براساس آن
خودروهای با حجم موتور باالی  2500سی سی وارد گمرک
شده و در آنجا می ماندند و بعد از آن طبق قانون به عنوان
کاالی متروکه شناخته و در بازار فروخته می شدند که با این

حساب این خودروها دوباره وارد کشور می شدند که جلوی
این کار را گرفتیم.
رشد  75درصدی تولید انواع خودرو در نیمه نخست امسال
به گفته وزیر صنعت ،معدن و تجارت در سال  1391بیش
از  16هزار دستگاه و در سال گذشته بیش از  4000دستگاه
خودروی با حجم موتور باالی  2500سی سی وارد کشور شد
که این رقم در سال جاری تاکنون به  133دستگاه رسیده
است .وی از رشد  75درصدی تولید انواع خودرو در کشور
در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود :در این مدت 455
هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد و امیدواریم امسال در
مجموع تولید خودرو در کشور به  1.2میلیون دستگاه برسد.
برنامه تولید سال 1394نیز معادل 1.5میلیون دستگاه خواهد
بود.
دالیل افزایش قیمت خودرو
نعمت زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل افزایش
پیاپی قیمت خودرو در سالهای گذشته چه بوده است؟ عنوان
کرد :البته تورم خودرو همواره از تورم عمومی کشور پایین تر
بوده است .از سوی دیگر مواردی مانند اجرای استاندارد یورو ،4
استاندارد نصب دو ایربگ ،افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر
ارزش افزوده و افزایش  25درصدی حق بیمه شخص ثالث از
عوامل افزایش قیمت خودرو در سال جاری بوده اند.
وی با بیان اینکه رسانهها به رییسجمهوری درباره قیمت
خودرو اطالعات غلط دادند ،افزود :برخی رسانهها اعالم کردند
که خودرو  30درصد گران شده در حالی که تنها  5.5درصد

انتقاد زنگنه به خصوصیسازیها:

ی باقی مانده است
فقط استخوان بخش خصوص 
وزی�ر نفت با انتقاد از روند خصوصی س�ازی صورت
گرفته در این صنعت ،گفت :متاسفانه در طول هشت
س�ال گذشته بخش خصوصی در کشور ضعیف شده
و گوش�ت آن از بین رفته و فقط استخوان باقی مانده
است که البته همین هم جای شکر دارد.
بیژن زنگنه در جمع فعاالن بخش خصوصی حوزه انرژی در
اتاق بازرگانی با بیان اینکه اوایل سال آینده نیروگاهها نیازی به
مازوت و گاز طبیعی ندارند ،گفت :طی این مدت ال پی جی
محدود و نفت سفید نایاب میشود.
وی در ادام��ه با بیان اینکه با س��وآپ ف��رآورده مخالفتی
ندارم ،گفت :در گذشته این کار انجام و از نکا به غرب کشور
سوآپ صورت میگرفت .وزیر نفت با اشاره به اینکه نیاز به
سرمایهگذاری خارجی در بخش پایین دستی داریم ،گفت:
بخشهای باالدس��تی مانند اکتشاف در انحصار دولت باقی
میماند .زنگنه در ادامه با انتقاد به خصوصی سازیهای صورت
گرفته در گذشته اظهار کرد :متاسفانه واحدهای خصوصی

شده از دس��ت دولت خارج شده و در اختیار بخش دیگری
از دولت قرار گرفته اس��ت .وی افزود :بنا نبود که وزارت رفاه
پاالیشگاه و پتروشیمی داشته باشد ،اما وزارت نفت این واحدها
را در اختیار نداشته باشد .وزیر نفت در ادامه خاطرنشان کرد:
این چه وضعی است که درست کردهایم من تکلیف خودم را
نمیفهمم بنا نبود که یک وزیر برای پاالیشگاه و پتروشیمی با
من تماس بگیرد .وی با بیان اینکه  480هزار بشکه میعانات
گازی داریم که میتوانستیم با آن یک پاالیشگاه احداث کنیم،
گفت :به دلیل اینکه معتقدم بخش خصوصی باید حضور پیدا
کند یک پاالیشگاه را به هشت پاالیشگاه  60هزار بشکهای که
توسط بخش خصوصی احداث میشود تقسیم کردم.
وزی��ر نفت با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران بین
فعاالن بخش خصوصی برای ساخت پاالیشگاه رقابت گذاشته
و فراخ��وان دادیم ،گفت :اکنون  33مجموعه که بیش از 50
شرکت را در برمیگیرند برای احداث این هشت پاالیشگاه به
صورت رقابتی اعالم آمادگی کردهاند .زنگنه با تاکید بر اینکه

قیمت خودرو افزایش یافته بود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با انتقاد از مصوبه دولت قبل
در زمینه اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان اظهار کرد :این کار
باعث شد صادرات غیرنفتی کشور برای نخستین بار دچار افت
شود .البته با تالش زیاد توانستیم در آذر سال قبل این مصوبه را
لغو کنیم .همچنین امسال  100میلیارد تومان به عنوان جایزه
صادراتی در نظر گرفته شده و امیدواریم در بودجه سال آینده
نیز همین مبلغ هرچند ناچیز است مجددا به صادرکنندگان
اختصاصیابد.
گوسفندهایزبانبسته
روانهبازارهایصادراتیمیشوند
وی درباره مشکل ایجاد شده برای صادرات  15هزار رأس
گوسفند در گمرک نیز توضیح داد :به دلیل نزدیک شدن عید
قربان تقاضا برای بز و گوسفند ایرانی از سوی کشورهای عربی
و منطقه افزایش یافته است و صادرات دام زنده در حال افزایش
است .در دولت قبل مصوبهای تصویب شد که از صادرات
گوسفند عوارض  60درصدی دریافت شود که این مصوبه را
لغو کردیم و این مشکل در حال حاضر برطرف شده و آن
زبانبستهها می توانند روانه بازارهای صادراتی شوند!
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری درباره
گفتههای اخیر خود که برای تغییرات مدیرانش تحت فشار
است ،اظهار کرد :بله بنده از سوی مردم ،جامعه ،استانداران
و نمایندگان مجلس تحت فشار هستم تا تعداد بیشتری از
مدیران دولت قبل را که هم اکنون در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت هستند تغییر دهم .تاکنون نیز  23تغییر داشتهایم
اما تالش میکنم تغییرات براساس نظر کارشناسی انجام شود.
استفاده از روغن پالم در لبنیات کار غیرقانونی نبود
او همچنین با انتقاد ضمنی از مباحث مطرح شده درباره
استفاده از روغن پالم در صنعت لبنیات عنوان کرد :استفاده
از روغن پالم در تولید برخی محصوالت لبنی خاص براساس
مجوز و استاندارد انجام شد و در واقع کار غیرقانونی در این
زمینه صورت نگرفت .از سوی دیگر باید بدانیم در دنیا بیش از
 172میلیون تن روغن نباتی تولید میشود که  60میلیون تن
آن مربوط به روغن پالم است.
وی اضافه کرد :دلیل رشد واردات روغن پالم به کشور نیز این
بود که واردات روغن سویا از آمریکا به دلیل تحریم دچار مشکل
شد و به همین دلیل به سمت واردات روغن پالم از مالزی
رفتیم .با این وجود در سال جاری سقف واردات روغن پالم از
کل واردات روغن کشور  30درصد تعیین شده است که در پنج
ماهه امسال این سقف رعایت شد.
به گفته وی روغن پالم برای سرخ کردن بهترین نوع روغن
است چرا که مقاومت آن باالست.

هن��ر ما باید در مدیریت این باش��د که کیفیت را به کمیت
تبدیل کنیم ،گفت :روزی که پیکان از مدار تولید خارج شد
جش��ن گرفتیم ،اکنون اگر از بخش خصوصی بیش از اندازه
حمایت شود همه پیکان ساز میشوند .وی با اشاره به اینکه
پیمانکاران و سازندگان در جایی که قدرت رقابت دارند ،کار
ی کنند گفت :اکنون لولهسازان در مرکزیت اجحاف به دولت
م
ق��رار دارند و تا زمانی که به دولت اجحاف می کنند به جای
نمی رسند و نمی توانند حتی یک کیلو لوله صادر کنند .وزیر
نفت در ادامه با بیان اینکه باید مشکالت موجود در صنعت
سی.ان.جی و جایگاههای عرضه سی.ان.جی را برطرف کنیم
تصریح کرد :در برخی از ش��هرها فقط از  30درصد ظرفیت
استفاده میشود ،در مقابل در برخی از شهرها کمبود جایگاه
وجود دارد که این امر به غیر عادی بودن قیمتها برمیگردد.
به گفته زنگنه ،تا زمانی که قیمتها دس��توری باشد ،کسی
اقدام به ساخت جایگاه نمیکند .وزیر نفت با اشاره به اینکه
اگر در اختیار من بود وضعیت جایگاهها را تغییر داده و سه الی
چهار نوع جایگاه ایجاد میکردم ،خاطرنشان کرد :باید زمان
بگذرد و جلوتر برویم تا وضعیت در این حوزه بهبود یابد.
زنگنه در پایان تاکید کرد :سیاست من این است که بخش
خصوصی و ساخت داخل تقویت شود.

سقف برداشت از خودپردازها هم کم شد

وزیر کشاورزی خبر داد؛

فرآیند تولید ،فرآوری و بستهبندی
گیاهان دارویی اصالح میشود

وزیر جهاد کشاورزی گفت :در ایران  2000گونه گیاهان دارویی وجود
دارد که  123گونه آن منحصر به فرد است و وزارت جهاد کشاورزی به دنبال
ایجاد اشتغالزایی ،نوآوری و ارزش افزوده مناسب در فرآیند تولید ،فرآوری و
بستهبندی گیاهان دارویی است تا این فرآیند اصالح شود.
محمود حجتی در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی با
فرآوردههای طبیعی و طب سنتی ایران در مصالی تهران اظهار کرد :مشکلی که در گذشته
برای تولید گیاهان دارویی وجود داشت این بود که به دلیل نبود تقاضای مناسب ،بودجه
برای این محصوالت وجود نداشت و آثار و ارزش واقعی این گیاهان شناخته نشده بود.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد :باید با کمک تولیدکنندگان و همه فعاالن عرصه گیاهان
دارویی ،نظامهای بهرهبرداری در این حوزه در عرصههای مرتعی و زراعی تعریف شود که
در وزارت جهاد کشاورزی نیز به دنبال راهکارهایی برای تعریف این نظامهای بهرهبرداری
هستیم تا بتوانیم از طریق نظامهای بهرهبرداری بلندمدت ،اشتغالزایی ،نوآوری و ارزش
افزوده مناسبی در فرآیند تولید ،فرآوری و بستهبندی گیاهان دارویی ایجاد کنیم.
حجتی گفت :در وزارت جهاد کشاورزی سازوکار جدیدی برای تولید مواد خام مورد نیاز
در حوزه گیاهان دارویی را در حوزه معاونت باغبانی ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تعریف شده است.
محمود حجتی در ابتدای شرکت در این جشنواره به همراه اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رییس جمهور و سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رییس جمهور از دومین نمایشگاه
ملی گیاهان دارویی ،فرآوردههای طبیعی و طب سنتی ایران بازدید کرد.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد ؛

ی پست  ۱۴۶میلیارد تومان است
بده 

ی شرکت پست ،گفت :بخشهایی از این
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بده 
بدهی مربوط به دفاتر خدمات ارتباط شهری ،دفاتر  ICTروستایی ،شرکتهای
هواپیماییوپرداختیپیمانکارانمیشود.
پردهبرداری از زیان انباشته شرکت پست با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از موضوعات
جالب توجهی بود که حتی بحثهای پیرامون واگذاری این شرکت را نیز به حاشیه برد.
عمال شرکتهایی قابلیت واگذاری در راستای سیاستهای اصل  44را دارند که زیانده
نباشند؛ بر این اساس گفته شد که بهتر است با توجه به عدم جذابیت برای ارائه خدمات
پایه و ( USOخدمات عمومی اجباری) که صرفا هزینهکرد در بر دارد ،کلیت پست دولتی
بماند و بازیگران خصوصی در بخش خدمات آن ورود کنند.
هماکنون نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حال اصالح پروانه اپراتور دوم پستی
هستند و به محض تمام شدن این کار و با برگزاری مزایده ،فعالیتهای پست رنگ و رویی
دیگر در کشور خواهد گرفت.
زیان انباشته پست دولتی تا پایان سال  ،92سه هزار و  500میلیارد ریال بوده که مدیر
عامل آن پیشبینی کرده امسال با توجه به رشد  37درصدی درآمدها ،حداقل جلوی
افزایش زیان گرفته و  30میلیارد تومان از کل زیانها جبران شود.
در همین حال ،حسین مهری مدیر عامل این شرکت درباره بدهیهای پست نیز برای
اولین بار پرده برداشت و اظهار کرد :بدهیهای ما نزدیک یک هزار و  460میلیارد ریال یا
 146میلیارد تومان است که بخشی از آن پرداخت شده و مابقی را هم به مرور خواهیم
پرداخت.
وی درباره این میزان بدهی گفت :بخشی از این بدهی مربوط به دفاتر خدمات ارتباط
شهری میشود که حدود سه ماه است پرداخت نشده ،دفاتر  ICTروستایی ،شرکتهای
هواپیمایی و پرداختی پیمانکاران نیز بخشهای دیگری از این بدهی هستند.
معاون وزیر ارتباطات افزود :بدهی به همکاران پستی که شامل موضوعاتی چون سنوات
آنها میشود ،پرداخت به شرکتهای خدماتی و باربری و بدهی بابت پرداخت حق آب ،برق
و گاز که موضوعات جاری را در بر میگیرد نیز از جمله دیگر بخشهای بدهی پست است.

معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛

رشد منفی اقتصاد و ریزش فرصتهای شغلی

معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :در حوزه اشتغال
ریزش فرصتهای شغلی سالهای اخیر در نتیجه رشد منفی اقتصاد بوده است.
سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت :دولت در
تالش است تا رشد منفی اقتصادی کشور در سالهای گذشته را به رشدی مثبت تبدیل
کند و دراین راستا اقداماتی را نیز انجام داده است که حاصل آن رشد قابل توجه در  6ماهه
اول سال بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد :اقتصاد کشورمان در سالهای اخیر به ویژه در سالهای 91
و  92رشد منفی را تجربه کرده است که مفهوم آن در حوزه اشتغال ریزش فرصتهای
شغلی پایدار بوده است .معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد:
در راستای تقویت تولید و خروج از رکورد و بحران این معاونت هم چنین تقویت سه جانبه
گرایی با حضور نمایندگان تشکیالت کار گری ،کار فرمایی و نمایندگان دولت را برای حل
مسائل و مشکالت و اختالفات مورد توجه قرار داده است.

مدیرکل سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

ارائه خدمات اقامتی و یارانه
به هیاتهای خارجی

این روزها خبرهای زیادی از حوزه بانکداری به
گوش میرسد از نرخ وام ازدواج تا کارمزد از تراکنش
دستگاههای کارتخوان .جدیدترین خبر هم مربوط
میشود به کاهش سقف برداشت وجه .سقف برداشت
وجه از عابر بانکها در حالی به  200هزار تومان در هر
شبانه روزبازگشتهاست کهبرخیازبانکداران،اینمبلغ
را تا  400هزار تومان و بعضا بیشتر افزایش داده بودند.
بررسی ها نشان میدهد که بسیاری از بانکهای خصوصی
و دولتی که سقف برداشت از دستگاه های خود را از اواخر
سال گذشته افزایش داده بودند ،با تذکرات بانک مرکزی طی
هفته های اخیر سقف برداشت را به حالت قبل بازگردانده اند،
این در حالی است که هنوز بانکداران اصرار بر این دارند که
این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این
زمینه دخالتی داشته باشد .تعداد زیادی از بانکهای کشور اعم
از دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری دارای مجوز و بدون
مجوز از اواخر سال  92طی اقدامیناهماهنگ برنامه افزایش
سقف برداشت از خودپردازهای خود را از  200هزار تومانی
که بانک مرکزی تعیین کرده بود به مبالغی حدود  400تا
 500هزار تومان رسانده بودند و برخی از آنها نیز قصد داشتند
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این سقف را تا یک
میلیون تومان هم برسانند .استدالل بانکداران برای این امر
افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهی
پولی مردم بود ،گرچه بانکی ها این اقدام را موضوعی داخلی
قلمداد میکنند و خواستار این هستند که بانک مرکزی به آنها
اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند ،اما
بانک مرکزی همچنان اصرار به همان مبلغ 200هزار تومان به
عنوان مبلغ سقف برداشت از عابر بانکها دارد .این موضوع حتی
در بانک مرکزی مورد بررسی جدی قرار گرفت و آنها رای به
عدم افزایش و بازگشت سقف برداشت به همان مبلغ 200هزار
تومان دادند .با وجود اینکه بانکداران راضی به این کار نیستند
اما از دستورات بانک مرکزی پیروی کرده اند و تمامیآنها سقف
برداشت را به حالت سابق بازگردانده اند .حتی بانکهایی که
به صورت مستقیم دریافت وجه باالتر از سقف تعیین شده
بانک مرکزی از دستگاه های آنها قابل برداشت نبود و روشها
و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار

میگرفتند نیز دستور جدید بانک مرکزی را اجرایی کرده اند.
البته هنوز در برخی از آنها رقم برداشت از خودپردازها به میزان
مثال  400یا  500هزار تومان باقی است اما پرداخت مبلغ
صورتنمیگیرد.
براساس تاکید ناصر حکیمیمدیرکل فناوری اطالعات
و ارتباطات بانک مرکزی ،هنوز سقف پرداخت خودپردازها
همچنان  200هزار تومان و سقف مجاز انتقال وجه کارت به
کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاههای اینترنتی نیز
همان  30میلیون ریال در هر شبان ه روز برای هر کارت است.
معاون اقتصادی الزمه افزایش کیفیت آمارها را ایجاد تحول
در ابزارهای جمعآوری آمارها ،تالش در جهت رفع مشکالت
موجود در زمینه جمعآوری آمارها و بهروزرسانی دانش
همکاران و افزایش فعالیتهای علمیو پژوهشی آنان در حوزه
آمار دانست آخرین بخشنامه بانک مرکزی که بر اجرای آن
اصرار دارد به بیست و چهارم شهریورماه سال  87باز میگردد
که در آن اعالم شده است که سقف مجاز انتقال وجه کارت
به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاههای اینترنتی
به  30میلیون ریال در هر شبان ه روز برای هر کارت افزایش
یافت .همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین
بانکی از طریق کارتخوان شعب بانکها و با احراز هویت عینی
به یکصد و پنجاه میلیون ریال در هر شبان ه روز برای هر کارت
افزایش یافت .براین اساس بانک مرکزی طی سالهای اخیر با
وجود تورم باال تغییری در سقف برداشت از خودپردازها صادر
نکرده است و دلیل آن را سوق دادن مردم به سمت بانکداری
الکترونیکی عنوان میکند ،در حالی که اخیرا دریافت کارمزد
به اشکال مختلف از دریافت و پرداخت های الکترونیکی را در
دستور کار خود قرار داده است .بانکها طی حدود  9ماه مبلغ
سقف برداشت از خودپردازهای خود را افزایش داده بودند با
این وجود مشکلی در عملکرد و وضعیت دریافت و پرداختها
که مد نظر بانک مرکزی رخ نداد و آنها بدون اخطاری از سوی
بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه میدادند ،اما این بانک به
صورت ناگهانی بر بازگشت سقف برداشت ها اصرار کرد.
بانکها  113هزار میلیارد ریال تسهیالت دادند معاون
اقتصادی بانک مرکزی گفت :جایگاه بانک مرکزی بهعنوان
سیاستگذار پولی و مالی کشور در حوزه تولید و انتشار

آمارهای اقتصادی بسیار مهم است .دکتر قربانی معاون
اقتصادی بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه سی و ششمین
هماندیشی آموزشی آمار اقتصادی با اشاره به اهمیت مقوله
آمار و کاربرد آن در سیاستگذاری و برنامهریزی جهت اداره
بهتر جامعه ،جایگاه بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی
و مالی کشور را در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی
بسیار مهم ارزیابی نموده و راهبرد این بانک را کاهش تأخیر در
انتشار آمارها و افزایش تواتر تولید و انتشار آنها بهویژه در مقوله
شاخصهای قیمت دانستند و خاطرنشان کرد:آمار نرخ تورم
هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعالم خواهد شد.
معاون اقتصادی الزمه افزایش کیفیت آمارها را ایجاد
تحول در ابزارهای جمعآوری آمارها ،تالش در جهت رفع
مشکالت موجود در زمینه جمعآوری آمارها و بهروزرسانی
دانش همکاران و افزایش فعالیتهای علمیو پژوهشی آنان در
حوزه آمار دانست .هنوز سقف پرداخت خودپردازها همچنان
 200هزار تومان و سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین
بانکی از طریق خودپر دازها و درگاههای اینترنتی نیز همان30
میلیون ریال در هر شبان ه روز برای هر کارت است
قربانی در بخش دوم سخنرانی خود مروری بر تحوالت
اقتصادی کشور در دو سال اخیر داشتند .وی اظهار نمود:با
توجه به رکود تورمیشدید اقتصاد کشور در سالهای  91و
اوایل سال  ،92مسیر صعودی تورم همراه با رکود عمیق در
اقتصاد و تالطم در بازارهای دارایی ،اقتصاد کشور وضعیت
مناسبی نداشت لذا بعد از روی کار آمدن دولت جدید ،تمرکز
دولت بر اصالح شرایط اقتصاد با اولویت کنترل تورم قرار گرفت
چرا که بدون مهار تورم ،ساماندهی سرمایه گذاری و حرکت در
جهت بهبود رشد اقتصادی میسر نمیباشد.
با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدواران ه به وجود آمده
که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبی در بازار ارز نمایان
ساخت ،در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهره برداری
شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت گردیده و در مرحله
بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد .لذا برای
نیل به این هدف ،با دنبال کردن سیاستهای انضباط مالی و
پولی ،سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال
تورم مهار و کنترل شود.

مدیر کل دفتر ترویج و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران از ارائه خدمات
اقامتی و یارانه به هیاتهای خارجی خبر داد و پیش بینی کرد :با کمک
سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها حدود  100هیات به بازارهای هدف
صادراتی اعزام شوند و معادل همین میزان نیز پذیرش هیات های خارجی داشته
باشیم.
مهرداد جاللیپور با بیان اینکه برای بحث پذیرش هیاتهای خارجی امکانات و
تسهیالتی ارائه میدهیم ،گفت :ارائه خدمات اقامتی و یارانه به هیات های خارجی و
تهاتر فضای نمایشگاهی از جمله برنامههای ماست .همچنین در نظر داریم برای کسانی
که در نمایشگاههای خارجی حضور دارند و در واقع همان غرفهداران ارز مبادلهای ،در
نظربگیریم.
وی با بیان اینکه در رابطه با پذیرش هیاتهای تجاری مشکل خاصی نداریم و صدور ویزا
نیز تسهیل می شود ،گفت :برای هیات های خارجی که به ایران میآیند تسهیالتی فراهم
میشود و موانعی که می توان از طریق سازمان توسعه تجارت برطرف کرد را رسیدگی
میکنیم.
مشارکت در 60نمایشگاه خارجی در عرصههای مختلف
مدیر کل دفتر ترویج و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران گفت :در سال جاری برنامه
این است که حداقل در  60نمایشگاه خارجی در عرصههای مختلف مشارکت کنیم.
همچنین در برنام ه داریم که بتوانیم نمایشگاههای داخلی را تقویت کنیم و به نقطه ایدهآل
برسانیم.
وی با بیان اینکه در پنج ماهه ابتدای سال جاری میزان صادرات مواد پلیمری و پالستیکی
 1.8میلیارد دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  12درصد رشد داشته است،
اظهار کرد :بر اساس شاخصهای آماری و مطابق قانون برنامه پنجم توسعه باید صادرات
در بخش پتروشیمی به  16.6میلیارد دالر و محصوالت پلیمری به  5.2میلیارد دالر در
سال  1393برسد.
صادرات محصوالت پتروشیمی به 16.6میلیارد دالر میرسد
جاللی پور با بیان اینکهدر سال گذشته در زمینه محصوالت پتروشیمی هدف 14.5
میلیارد دالر بود اما عملکردمان 10.7میلیارد دالر شد ،گفت :در بخش محصوالت پلیمری
قرار بود به عدد  4.4میلیارد دالر برسیم که  3.4میلیارد دالر آن محقق شد.
مدیر کل دفتر ترویج و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه محصوالت
پتروشیمی عمدتا به کشورهای هند ،چین ،امارات متحده عربی صادر می شوند ،گفت :در
بحث صادرات پتروشیمی مهمترین بازارهای صادراتی چین ،هند ،هلند ،تایلند هستند و در
مواد اولیه پلیمری کشورهایی مثل چین ،بلژیک ،ترکیه ،عراق ،امارات از بزرگترین بازارهای
صادراتی ما محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه امسال بنا داریم به عدد 16.6میلیارد دالر صادرات در بخش پتروشیمی
برسیم گفت :با توجه به تحرک اقتصادی که در سال جاری شاهد آن بودیم و فضای
مناسبی در مناسبات تجاری اتفاق افتاد امیدواریم به هدف کمی مناسب دست یابیم.
تعاملبابرگزارکنندگاننمایشگاههایبینالمللی
مدیر کل دفتر ترویج و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای رسیدن به
اهداف و برنامههای صادراتی باید به بازاریابی توجه ویژه ای شود و برنامه ریزی الزم صورت
گیرد ،گفت :برای حفظ و ایجاد بازار باید به موضوع بازاریابی بیش از گذشته توجه شود
که مهمترین ابزارهای بازاریابی بحث نمایشگاهی ،اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری ،برپایی
نمایشگاهها در داخل و خارج کشور یا کارگاههای بازاریابی دراین زمینه است.
وی افزود :با برخی سایتهای نمایشگاهی معتبر دنیا مثل مونیخ ،میالن ،پاریس،
فرانکفورت و برخی از برگزارکنندگان بین المللی بنا داریم بتوانیم در بخش نمایشگاهی و
جذب مشارکتکنندگان تعامل خوبی داشته باشیم که این موضوع از جمله برنامههای مهم
امسال و سال های آینده محسوب می شود.

4

ورزشی

سه شنبه -هشتم مهر ماه  - 1393سال هفدهم  -شماره 3549

کریمی میتواند تجربه کیروش را به کار بگیرد؛

مربی تیم فوتبال صبای قم:

به اندازه کافی از سوی هیئت مدیره
پشتیبانی نشده ایم

ایمان  :مربی تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه صبا نسبت به دیگر
تیمهای حاضر در لیگ برتر نوسان کمتری داشته است ،گفت :صبا به اندازه
کافی از سوی هیئت مدیره پشتیبانی نشده است.
مهدی رضایی  ،درباره عملکرد تیم فوتبال صبای قم در  ۱۰هفته سپری شده از
لیگ برتر فوتبال گفت :با توجه به فشردگی مسابقات ،این  ۱۰هفته بسیار سریع
سپری شد و در حالی که تمامی تیمها با افت و خیز قابل توجهی دست و پنجه نرم
کردند ،صبا نسبت به دیگر تیمها نوسان کمتری داشت و با توجه به بضاعت صبا،
نتایج صبا تا پایان هفته دهم راضی کننده است.
وی افزود :در هفتههای گذشته تیمهایی چون پدیده مشهد و استقالل پرنوسان
ظاهر شدند و درست است که صبا کمی افت کرد اما دوباره به شرایط خوبش
بازگشت و تنها نتایج بد ما ،شکست خانگی به استقالل خوزستان و پرسپولیس بود
و البته در دیدار برابر تراکتورسازی هم روی حادثه مغلوب شدیم.
مربی تیم فوتبال صبای قم عنوان کرد :صبا به اندازه کافی مورد پشتیبانی واقع
نشده و هیئت مدیره صبا باید بیش از پیش ،مجموعه صبا را حمایت کند و انتظار از
هیئت مدیره بیش از این است البته مدیرعامل و قائم مقام باشگاه برای حل مشکالت
تیم ،هر کاری که میتوانستند انجام دادهاند و کم نگذاشتهاند.
وی بیان داشت :مهمترین کاری که باشگاه تاکنون انجام داده تسویه بدهی فصل
گذشته شامل  ۶۳درصد ازقراردادهای مربوط به فصل قبل بود که به خودی خود
کار بزرگی است اما امیدوارم هر چه سریعتر بخشی از مبالغ قراردادهای فصل جدید
هم پرداخت شود تا بازیکنان در مضیقه نباشند.
رضایی درباره عملکرد فنی بازیکنان صبا تصریح کرد :صبا احیا کننده بازیکنان
مسن یا افت کرده است چنان که هادی شکوری و پیروز قربانی در صبا به روزهای
اوجشان بازگشتهاند ،ابوالفضل ابراهیمی در خط میانی صبا عالی بازی میکند و
احمد حسنزاده که فصل قبل در مس کرمان  ۲گل زده بود تا این هفته  ۴گل زده
است و نقش انکار ناپذیری در موفقیتهای صبا ایفا کرده است و این قضیه مربوط
به امسال نیست بلکه بازیکنانی چون رضا عنایتی یا شیث رضایی نیز در گذشته در
صبا احیا شدهاند.
مربی تیم فوتبال صبای قم افزود :مارکو خود را با شرایط آب و هوایی ایران و قم
وفق داده و نتیجهاش  ۲گل در  ۲مسابقه اخیر است ،آچیله که با  ۱۰۰میلیون تومان
به صبا آمده  ۲گل حساس برای صبا به ثمر رسانده ،ایوب کالنتری سال قبل در
فوالد نیمکت نشین بود و حاال یکی از مهرههای مهم تیم ماست و جالل علیمحمدی
نیز بازیکنی کامال در خدمت تیم و مفید برای صباست.
وی با انتقاد از اکبر صادقی بازیکن فصل گذشته صبا و فعلی پدیده مشهد عنوان
کرد :صادقی در برنامه  ۹۰گفت که من در صبا آرامش نداشتم و حاال من از صادقی
سئوال میکنم حاال که در پدیده آرامش دارید چرا بازیهای درخشان فصل گذشته
با صبا در ترکیب پدیده را ارائه نمیدهید؟
رضایی درباره بازی هفته یازدهم صبا برابر پیکان در تهران خاطرنشان کرد:
خوشبختانه بیشتر تیمهایی که با صبا روبرو میشوند ،بازی هفته قبلشان را بردهاند
و برابر صبا انتحاری بازی نمیکنند و این به نفع ماست و در مجموع با وجود اینکه
پیکان رفته رفته شکل تیمی خود را پیدا کرده ،برابر این تیم به کسب نتیجهای قابل
قبول فکر میکنیم.

قلعهنویی :برای زدن استقالل جلسه هفتگی برگزار میکنند
دولت نگاه دنیا را به ایران عوضکرده

س�رمربی تیم اس�تقالل میگوید برای او عجیب
اس�ت چگونه در شرایطی که استقالل در رده دوم
قرار دارد و تیمش فاصل�های تا صدر جدول ندارد
این گونه مورد انتقاد قرار میگیرد.
امیر قلعهنویی درباره اعالم حمایت هیات مدیره باشگاه
استقالل از او و کادر فنیاش آن هم در شرایطی که فضای
انتقادی علیه عملکردش به وجود آمده است ،گفت :ابتدا
میخواهم توضیحی درباره این س��وال شما بدهم .برایم
خیلی جالب اس��ت چگونه تیمی که اکنون در رده دوم
جدول قرار دارد این گونه مورد انتقاد قرار میگیرد .معلوم
است پش��ت این قضیه برنامهریزی وجود دارد .میدانم
ی را برگزار میکنند .ما شش برد
بعضیها جلسات هفتگ 
داشتهایم ،اما آنها حرفی نمیزدند و اکنون بعد از سه بازی
که اتفاقا جزو بهترین بازیهای استقالل بوده آنها شروع
به انتقاد کردهاند.
او در پاس��خ به این سوال که منظور شما از کسانی که
جلسه هفتگی برگزار میکنند چه افرادی است؟ گفت:
وقت��ی توضیحاتم را به صورت کام��ل ارائه کنم مردم و
ه��واداران متوجه منظ��ور من میش��وند .آنها هر هفته
جلس��ه دارند تا اجازه ندهند استقالل به اهدافش برسد.
آنها س��عی میکنند خط بدهند و همان طور که گفتم
برایم عجیب اس��ت که چطور در آن ش��ش هفت ه که با
پی��روزی ما همراه بود صدایی از این افراد بلند نش��د .به
نظر ش��ما این اتفاق خندهدار نیست؟! ما اکنون تنها سه
امتیاز با صدر فاصله داریم .به گفته کارشناسان منصف و
حتی آنهایی که رگههایی از غرض هم در صحبتهایشان
دیده میشود ،استقالل در این سه بازی خوب بازی کرده
اس��ت .میخواهم به آماری درباره این س��ه بازی اشاره
کنم .م��ا در بازی با فوالد  107کیلومتر دویدیم ،آن هم
در شرایطی که میانگین دوندگی ما در سال گذشته 88
تا  93کیلومتر بوده اس��ت .در این بازی  566پاس دادیم
که  74درصد این پاسها سالم بود .بازیکنی مثل سجاد
ش��هباززاده در این بازی یازده کیلومت��ر دوید .ما در این

فریدهشجاعی؛

یک عده در فدراسیون علیه من هستند

عضور هیات رئیسه فدراسیون فوتبال پیرو حواشی به وجود آمده در مورد
کنار گذاشتنش از فدراسیون گفت :یک عده هستند که قصد دخالت در
کارهای من را دارند اما از همینجا میگویم که من هم مقاوم هستم هم
مستقل.
فریده شجاعی که پیش از این مدعی شده بود از سوی وزارت ورزش و جوانان
خواسته اند تا او از فدراسیون فوتبال برود ،حاال در اظهارنظری جدید گفت :یک
عده در فدراسیون فوتبال هستند که میخواهند در امور محوله به شخص بنده
دخالت کنند اما خبر ندارند که من شخص مستقلی هستم و این اجازه را به کسی
نمیدهم.
نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال با بیان اینکه فشاری از سوی وزارت ورزش و
جوانان مبنی بر برکناری اش نیست،خاطرنشان کرد :تا این لحظه هیچ نامه رسمی و
غیر رسمی به فدراسیون برای برکناری من ارسال نشده است و بعید میدانم وزارت
ورزش چنین قصدی را داشته باشد اما استنباط من این است که یک جریان خاص
در فدراسیون علیه من وجود دارد.
وی در پایان با ذکر این جمله که اهل مقاومت است و پا پس نمیکشد گفت:
آنهایی که از نزدیک من را می شناسند میدانند همیشه در کارهایم مستقل بودم و
اجازه هیچ دخالتی را به کسی ندادم .از سوی دیگر تا روزی که در فدراسیون فوتبال
مشغول به کار باشم هرگز عقب نشینی نمیکنم.
در جلسه هیات مدیره؛

تنها شرط انتخاب مدیرعامل
باشگاه پرسپولیس اعالم شد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز تنها در صورتی انتخاب و معرفی
خواهد شد که تمام اعضای هیات مدیره در جلسه حضور داشته باشند.
جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس امروز برگزار خواهد شد که یکی از مسائل
مهم مورد بحث در این جلسه انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه خواهد بود .بعد از
کنار گذاشتن علیرضا رحیمی از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس ،بهروز منتقمی به
عنوان سرپرست به جای رحیمی مشغول کار شد اعضای هیات مدیره بعد از چند
هفته به دنبال انتخاب مدیرعامل جدید باشند.
جلسه دیروز هیات مدیره اما تقابل آرای اعضا خواهد بود .در حالی که چندتن
از هیات مدیره باشگاه به دنبال تثبیت بهروز منتقمی در باشگاه هستند ،تعدادی
دیگر حامی گزینه دیگری برای مدیرعاملی میباشند .از جمله گزینههایی که برای
مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس معرفی شده و شانس زیادی برای نشستن روی
صندلی مدیریت باشگاه را دارد ،امیر عابدینی است .عابدینی اما مخالفهای اصلی
هم در باشگاه پرسپولیس دارد؛ از جمله حمیدرضا سیاسی رئیس هیات مدیره
باشگاه .سیاسی اما مخالفتش با انتخاب هر فرد دیگر به جز منتقمی به عنوان
مدیرعامل باشگاه با گفتن این جمله که "منتقمی گزینه قابل اعتنایی است" ،عنوان
کرده بود.
گفته میشود تعدادی از اعضای هیات مدیره به این دلیل خواهان تداوم همکاری
با منتقمی هستند که وی بدون هیچ مقاومت و مخالفتی ،خواستههای هیات مدیره
را پیاده کرده و تقابل فکری با هیات مدیره نخواهد داشت .از سوی دیگر البیهای
"فرا باشگاهی" در روزهای گذشته احتمال کنار رفتن منتقمی و انتخاب "مدیرعامل
تحمیلی" را باال برده است.
سیاسی در اینباره اظهار کرد :انتخاب مدیرعامل در دستور جلسه هست ولی اگر
همه اعضا حضور نداشته باشند ،مدیرعامل انتخاب نخواهد شد .شرط من این است
که همه اعضای هیات مدیره باشند .ما باید به رای همه احترام بگذاریم.
رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه در صورت غیبت اعضا
میتوان به صورت تلفنی نظر آنها را جویا شد ،گفت :تلفنی نمیشود .احتماال انتخاب
مدیرعامل حاال چه منتقمی باشد و چه فرد دیگری ،نیاز به بحث دارد .گزینهها باید
برنامه بدهند و برنامهها به صورت مفصل بررسی شود .تلفنی نمیتوان این برنامهها
را بررسی کرد.

شکست سنگین هندبال ایران مقابل قطر

تیم ملی هندبال ایران با شکست سنگین  29بر  21مقابل قطر از رسیدن به
فینال بازیهای آسیایی اینچئون بازماند تا شانس خود را برای کسب مدال
برنز آزمایش کند.
این تیم روز گذشته در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم چند ملیتی قطر رفت که
چهار بازیکن اروپایی در ترکیب خود داشت.
هرچند تیم کشورمان در نیمه اول جدال جانانه ای با رقیب داشت  ،اما در نیمه دوم
تجربه باالی قطری ها به کمک آنان آمد تا تیم جوان و تازه شکل گرفته کشورمان
نتواند همانند بازیهای آسیایی  2010گوانگژو به دیدار نهایی راه یابد.
تیم کشورمان روزچهارشنبه برای کسب مدال برنز به مصاف بازنده دیدار کره
جنوبی و بحرین خواهد رفت.
مسووالن وزارت ورزش و همچنین کمیته ملی المپیک که برای تماشای این دیدار
درسالن هندبال مجموعه ورزشی سئونهاک حضور پیدا کرده بودند در پایان نیمه
اول وشکست تیم کشورمان راهی سالن دوون شده تا خود را به دیدارهای نهایی
کشتی آزاد برسانند.
تیم ملی هندبال ایران که دوره گذشته مسابقات به مدال نقره دست یافته بود
تاکنون در بازیهای آسیایی  2014اینچئون به  3پیروزی مقابل هنگ کنگ ،کویت و
عربستان و  3شکست برابر عمان ،کره جنوبی و قطر رسیده است.

مو قعیت
بازی هفت
گل داش��تیم ،اما روی دروازه
حتی یک کرنر هم زده نشد.
قلعهنویی به ب��ازی ذوب آهن
اش��اره کرد و گف��ت :در بازی با
ذوب آه��ن هم عملک��رد خوبی
داشتیم و بر روی اتفاق باختیم .ما
 10بازی انجام دادیم که شش تای
آن بیرون از تهران بوده است10 .
هفت ه از لیگ گذشته ،اما ما هنوز
نتوانستهایم حتی در یک بازی از
ترکیب کاملمان اس��تفاده کنیم.
وضعیت بدنی و روحی ملیپوشان
را هم که قب�لا توضیح دادهام ،با
این ش��رایط به نظر شما غیر از
این اس��ت که انتقاده��ا از پیش
برنامهریزی شده است؟
سرمربی تیم اس��تقالل افزود:

بازیکنان ملی ما به لحاظ بدنیس��ازی عقب هستند ،اما
بخش دوم بازیکنان ما نظیر س��جاد شهباززاده ،محمد
قاضی ،فخرالدینی و  ...به لحاظ بدنی شرایط خوبی دارند.
ملیپوشان ما نیز تالش زیادی انجام میدهند تا بتوانند به
شرایط خوب گذشته برسند .ما با این شرایط در سه بازی
گذشته  16موقعیت گل با شانس  60درصدی داشتیم.
خب با این شرایط چرا باید چنین انتقاداتی را متوجه ما
کنند؟ ما با مردم در ارتباط هستیم .آنها یا از طریق پیامک
یا از طریق دیدارهایش��ان به ما میگویند که از استقالل
راضی هستند .همین که میبازیم و استقالل را تشویق
میکنند نشان میدهد که آنها از عملکرد تیمشان رضایت
دارن��د ،اما برخی از آقای��ان میخواهند آتش به پا کنند.
مردم از ما جلوتر هس��تند .آنها هم درک خوبی دارند و
هم در موضع گیریهایشان حب و بغضی ندارند ،اما چون
دست آقایان از منافع کوتاه شده برای لطمه زدن به تیم
برنامهریزیمیکنند.
قلعهنویی به وضعیت یعقوب کریمی اشاره کرد و گفت:
یعق��وب کریمی را برای بازی در دفاع چپ آماده کردیم.
آن هم در شرایطی که این بازیکن یک سال و نیم بود که
بازی نمیکرد .برای همکاری با تیم ملی امید ،این بازیکن
را به تیم امید دادیم ،اما اکنون با مصدومیت برگشته .اگر
خدای نکرده این بازیکن را به تیم امید نمی دادیم و این
نتایج رقم میخورد ما را مقصر میدانستند .ملیپوشان ما
هم که شرایط بدنیشان مشخص است .نیم ساعت بازی
میکنند و کشاله پایشان را میگیرند .آنها هم به لحاظ
بدنی عقب هستند و هم به لحاظ روحی و انگیزشی .من
در تمرینات تالش تیموریان ،صادقی ،بیگ زاده و حیدری
را میبینم ،اما آنها در حد و اندازه خودشان نیستند ،با این
شرایط تیم ما دوم است .من مطمئن هستم حرفهایی
که زده میشود غیر منطقی است و برای منافع خودشان
چنین جوی را ایجاد میکنند .چون آقایان میدانند تیم
به اهدافش میرس��د چنین جوی را ب��ه پا کردهاند .آنها
بازی تبلیغاتی را ایجاد کردند تا اس��تقالل را از اهدافش
دور کنند .میخواهند این تیم پر قدرت را در نگاه مردم
ضعیف جلوه دهند ،اما با درکی ک��ه هواداران از فوتبال
دارند مطمئنا در کارشان موفق نخواهند بود.
قلعهنویی به بعضی انتقادها از وضعیت بدنسازی بازیکنان
استقالل اش��اره کرد و گفت :چگونه تیمی که میتواند
 107کیلومتر در یک بازی بدود مش��کل بدنی دارد؟ ما
در سه بازی آخری که داشتیم به خوبی دویدیم و حسن
تیم ما بدنس��ازی خوبش است .من باید در اینجا از آقای
مهرریزی تش��کر کنم .او عالوه ب��ر این که خودش فوق
لیسانس بدنس��ازی دارد ،از یکسری اساتید دیگر نیز
مشورت میگیرد.
س��رمربی تیم اس��تقالل در پاس��خ به این سوال
که آیا شما انتقاد پیشکس��وتان را هم در راستای
برنامهری��زی افرادی می دانید که به قول ش��ما
جلساتهفتگیدارندیاخیر؟گفت:پیشکسوتان
نظرشان را میگویند .نیت اکثر پیشکسوتان ما
خیر است ،اما یکی  ،دو نفر از پیشکسوتان را
همه میشناسند و همیشه به دنبال انتقاد
هس��تند .این یکی ،دو نفر میخواهند که
اسمشان در روزنامهها باشد و عکسشان
چاپ شود و برایشان فرقی نمیکند که
این حرفها چقدر به منافع استقالل
لطمه میزند .من از یک مس��اله دیگر
نیز خوشحالم و آن هم این که بازیکنان
ما خودشان به این درک رسیده اند که خوب
بازی میکنند ،ضمن این که بر خالف سالهای
گذشته که بعضیها در تیم به دنبال چند تکه
کردن مجموعه بودند امس��ال رفاقت و انسجام
بس��یار خوبی در تیم حاکم اس��ت و همین جا از
طریق خبرگزاری شما میخواهم به مردم بگویم
که خیالشان از سوی استقالل راحت باشد .وقتی
همه بازیکنانمان به شرایط آرمانی برسند ،فوتبال
کیفیتری را هم ارائه خواهیم کرد.
قلعهنوی��ی در پاس��خ به این س��وال که ش��ما
چند هفت ه پیش گفته بودید برای بررس��ی عملکرد
ملیپوشان از چند استاد دانشگاه از جمله مسعود معینی
کمک خواستهاید .آیا گزارشی از این کارشناسان به دست
ش��ما رسیده است ،گفت :یکس��ری گزارشها برای من
ارسال شده است و چند نفر از این اساتید در تمرینات نیز
ملیپوشان ما را تحت نظر گرفتهاند .آنها سه مورد را دلیل
ناآماده بودن بازیکنان ملی عنوان کردهاند .اول این که این
ملیپوشان از تورنمنت بزرگ جهانی به لیگ برتر آمدهاند
و هنوز در آن فضا هس��تند .دوم این که حق خودشان
می دانستند جام جهانی سکویی باشد برای پرتاب آنها،
ام��ا این که چرا این اتفاق افتاده را من نمیدانم و س��وم
همان طور که خودم هم گفتهام ،این بازیکنان از نظر بدنی
عقب هستند .شرایط سنی این بازیکنان هم باالست.
جوان نیستند که بدون انجام بدنسازی و با اتکا به

قوای جوانی بتوانند خودش��ان را برسانند ،اما به هر حال
من تالش این بازیکنان را در تمرینات به خوبی میبینم و
مطمئن هستم که همین چهار ملیپوش عصای دست ما
در ادامه رقابتها خواهند بود .مطمئنم هر چه دارند برای
موفقیت و خوشحالی هواداران استقالل خواهند گذاشت.
قلعهنویی درباره حکم کمیته انضباطی مبنی بر جریمه
قطعیاش و در پاس��خ به این س��وال که آیا با اسماعیل
حس��نزاده صحبت کردهاید؟ گفت :م��ن یکی ،دو بار با
آقای حسنزاده صحبت کردهام ،اما بعد از صحبتهایمان
متوجه ش��دم که دیدگاهش��ان فرقی نمیکند .برای من
عجیب اس��ت که چطور وقتی بع��د از برد و باختمان به
سمت مربی حریف و داور می روم و از آنها تشکر میکنم
بای��د با جریمه کمیت ه انضباطی روبرو ش��وم ،آن هم در
ش��رایطی که در گزارش داوری چی��زی علیه من وجود
ندارد .در بازی س��ال گذشته برابر ذوب آهن سه میلیون
تومان من را جریمه کردند .وقتی به دوس��تان زنگ زدم
گفتند که چیزی در مورد ش��ما وجود ندارد ،اما وقتی با
آقایان تماس گرفتم گفتند از روی فیلم دیدهاند که من به
بازیکن خودی تشر زدهام که برو داخل رختکن! این جمله
من به چه کس��ی ارتباط دارد؟! به هر حال باید مشخص
شود که چطور همیشه احکام علیه من جریمه سه میلیون
تومانی و قطعی صادر میشود.
وی افزود :ما در حال جمعآوری اسناد و مدارک هستیم
تا از طریق وکالیم در چند جا از جمله کمیس��یون اصل
" "90ای��ن م��دارک را ارائ��ه کنیم .همان ط��ور که قبال
گفتم احکامی که برای من صادر میشود مثل فیلمهای
دهههای قبل تکراری است .نمیدانم این چه نگاه عدالت
محوری است که وجود دارد .البته من شکی نسبت به این
ندارم که آقای حس��نزاده و دوستانش به دنبال عدالت
محوری هس��تند و میخواهند فضا را آرام کنند ،اما این
سوالها هم برای من وجود دارد .ما به دنبال قانون هستیم
و با مراجعه به این مراجع مشخص میشود حق با کدام
طرف است .ش��اید این مراجع بگویند که حق با کمیته
انضباطی است .به هر حال جایی وجود خواهد داشت که
حرف ما را گوش دهد.
س��رمربی اس��تقالل درباره نظر برخی کارشناسان که
معتقدن��د نبای��د رفتاری که چند س��ال قبل با ش��ما و
دای��ی در تیم ملی ص��ورت گرفت با علی کریمی هم در
تیم ملی تکرار ش��ود ،گفت :انش��اءاهلل این نگاه نباشد و
من فکر نمیکنم ک��ه در این دولت فضایی برای اینجور
رفتارها وجود داشته باش��د .نمیخواهم در باره خودم و
دای��ی صحبتی کنم ،اما کارنام ه این دولت در زمینههای
مختلف مشخص است .میبینید که تا حدود زیادی تورم
را مهار کردهاند .در بعد بینالمللی هم میبینید که چطور
آقای ظریف و همکارانش نگاه دنیا را به ایران تغییر دادهاند.
جا دارد از طریق ایس��نا از وزارت امور خارجه تشکر کنم.
موضعگیری و حتی نوع لباس پوش��یدن آقای ظریف و
خندههای ایش��ان باعث شده که پیش��رفتهای بسیار
محسوس��ی در روابط بینالمللی ایران ایجاد ش��ود .آنها
توانستهاند به گونهای رفتار کنند که احترام دنیا به تمدن
 12هزار س��اله ایران تا حدود بسیار زیادی باز گردد .من
خیلی دوست دارم به همراه تیم به دیدار آقای ظریف بروم
و از ایش��ان در دیداری حضوری تشکر کنم .به هر حال
فکر نمیکنم در دولتی ک��ه چنین دیدگاه های امیدوار
کنندهای دارد فضایی برای تکرار رفتارهای گذشته وجود
داشته باشد.
او به حضور علی کریمی در تیم ملی اشاره کرد و گفت:
کریم��ی بازیکن بزرگی بوده و امی��دوارم برای مربیگری
حوصل��ه و عالقه داش��ته باش��د .فوتبال ب��ازی کردن با
مربیگری تفاوت زیادی دارد .شما اگر فوتبالیست باشید،
داخل زمین می روی و بازی خودت را انجام می دهی .اما
وقتی مربی می شوی آبرویت در گرو پای بازیکنان است.
این حرفی است که سالها پیش اولیایی به من زد و من
آن موقع متوجه حرفش نشدم ،اما حاال می بینم که حرف
او عین واقعیت اس��ت .در سه بازی که شکست خوردیم
اگر توپهایمان گل میشد ،همین افراد که امروز انتقاد
میکنند مجبور به سکوت میشدند .توصیه من به علی
کریمی این است که وقت بگذارد و بداند که سختیهای
مربیگری  100برابر دوران بازیگری است .مثال در همین
بازی با ذوب آهن پیش از دیدار بارها به بازیکنانمان گفتیم
که نباید در یک س��وم خط دفاعی مرتکب خطا شویم،
ام��ا در همان پنج دقیق ه اول ب��ازی ،بازیکنان ملیپوش
م��ا در همان منطقه دو خطا مرتکب ش��دند که یکی از
آنها به گل تبدیل شد .اینها را می گویم تا علی کریمی
متوجه س��ختیهای کار مربیگری شود .من یک سال با
علی کریمی کار کردهام .او انسان بسیار خوب و با معرفتی
است .باید حوصله داشته باشد و برای کارش وقت بگذارد.
مطمئن هستم که تجربهاش میتواند به تیم ملی کمک
کن��د و این را هم میدانم که میتواند به خوبی تجربه و
دانش کیروش را بگیرد و بعدها برای فوتبال ایران استفاده
کند.

روشن:

در باشگاه استقالل همه چیز بر پایه رفیق بازی است

پیشکس�وت باش�گاه اس�تقالل ،دور ت�ازه ای
مصاحبههای تندش را استارت زده است .روشن که
همین چن�د روز قبل بار دیگ�ر صحبت هایی علیه
فتحاهلل زاده مطرح ک�رده بود ،حاال به گفتگوی تند
امیر قلعه نویی واکنش نشان داده است.
قلعه نویی گفته که تحملم تمام شده و میخواهد پاسخ مرا
بدهد اما من در جواب سرمربی استقالل میگویم که نظرم
را اع�لام میکنم و او هم با مایه گذاش��تن از اهل بیت(ع)
نمیتواند بر خیلی از مسائل سرپوش بگذارد هرکس حق
دارد نظرش را بدهد و من هم میتوام صحبت کنم چرا که
اس��تقالل نه برای من و نه برای این آقاست بلکه استقالل
متعلق به هوادارانش اس��ت .حاال که این آقا میگوید صبر
و تحملش تمام ش��ده و میخواهد پاسخ من را بدهد باید
بگویم خدا را شکر که تحملش تمام شد اما من اهل کلکل
کردن نیستم و نظرم را میدهم و وقتی که نظرم را بگویم
پای آن میایستم.
انقالب کردیم که حرف بزنیم!
م��ن حدی ندارم و هرچقدر که بخواهم صحبت میکنم
چ��را که در ایران آزادی بیان اس��ت و ما انقالب کردیم که
بتوانیم حرفمان را بزنیم .نظر من هم برای اآلن نیست بلکه
س��ه هفته قبل که استقالل در صدر جدول بود گفتم این
تیم مشکل دارد و اآلن میبینید که سه بازی پشت سر هم
را باخته است.
حواس مردم را پرت می کنند
قلعهنویی باید امسال نشان دهد تا با هر حربهای که دارد
موفق شود! دویست و س��ی و هفتمین مربی جهان بودن
در دنیا آیا افتخار است؟! اینکه استقالل تیم پنجاه و پنجم
جهان باشد افتخار دارد؟! اآلن تیمی سوم میشود رویشان
نمیشود اعالم کنند! اینها همه بهانه است تا حواس مردم
را پرت کنند و او به جای این کارها بهتر است تمرکزش را
حفظ کند و به تیمش بپردازد.
او باید در زمین صحبت کند
خدا را شکر میکنم که تحمل سرمربی استقالل تمام شده
اما او باید در زمین صحبت کند چون تیم دارد و خوشبختانه
با پول بیتالمال هم قهرمان شدهاند! تماشاگر حق دارد که

از نتایج تیم ناراضی باشد.
این فرد باید تاوان بدهد
وقتی تیم میبازد اقوام آقایان حمله میکنند و امیرحسین
صادق��ی را کتک میزنند بعد چطور انتظ��ار دارند همین
بازیکن برای س��رمربی بازی کند؟ البته صادقی بچه پاک و
درس��تکاری است اما این افراد باید تاوان بدهند .او به جای
اینکه پاسخ من را بدهد وضعیت تیم را درست کند.
در حد من نیست
قلعهنویی در اندازهای نیس��ت ک��ه این حرفها را بزند! او
نمیتواند بگوید حد من چقدر است گرچه آقایان «علیها»
را دارند که اگر خبرنگاری از او سؤالی برخالف میلش بکند
این «علیها» را میفرستد به سراغ آن خبرنگار! وقتی کسی
دم از اهل بیت میزند باید منطقی باشد اما باید بگویم که
من قصد جنگ با کسی را ندارم و او هم در حد من نیست
گرچه استقالل آقایان را به اینجا رسیده و ببینید این پولها

چگونه هزینه میشود.
رفیق بازی می کنند
آقایان میگویند پول ما از بیتالمال نیست پس این پولها
از کجا میآید ؟ این تقس��یم کردن کمیتههای باش��گاه از
کجاست؟ آیا از ناتوانی مدیرعامل است و یا از زور زیاد جناب
سرمربی؟ در باشگاه همه چیز بر پایه رفیقبازی قرار دارد.
امیر به تیمش بچسبد
گفتمان من در حد سوادی است که دارم اما مثل آقایان
ل یوم»« ،روزهای فیفادی»« ،چرخش
نیستم که بگویم «ک 
360درجهای» و  ...من در حد س��واد و ش��خصیتم حرف
میزنم و اینگونه نیست که بخواهم بزرگتر از دهانم حرف
بزنم و آبروریزی کنم .ش��اید آقایان این اظهارنظرهای شان
را فراموش کردهاند!قلعهنویی به تیمش بچسبد و در زمین
حرف بزند چرا که او در حد و اندازه من نیست و باید حد مرا
بداند و بعد صحبت کند.

زالتان:

گوآردیوالمقصر
قهرمان نشدن من در اروپاست

مهاجمسوئدیپاریسنژرمنعنوانکرد:پپ گوآردیوالمقصرقهرماننشدن
او در لیگ قهرمانان اروپاست.
بارسلونا و پاریسنژرمن امشب در دیداری حساس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا
برابر هم به میدان میروند .
چهره ویژه این دیدار زالتان ابراهیموویچ اس که در تیم بارس��لونا نیز س��ابقه بازی دارد.
ابراهیموویچ از آن دسته از بازیکنان بزرگی است که هنوز نتوانسته طعم قهرمانی در لیگ
قهرمانان اروپا را بچشد.
این بازیکن سوئدی ،گوآردیوال را مقصر این مساله میداند و معتقد است که پپ گوآردیوال
نگذاشته ،زالتان قهرمانی در اروپا را تجربه کند.
زالتان ابراهیموویچ  ،مهاجم سوئدی پاریسنژرمن در گفت و گو با  + canaleفرانسه،
گفت :زمانی که در بارسلونا بودم ،واقعا تیم خیلی خوبی داشتیم و بهترین تیم جهان بودیم،
ولی نتوانستیم به قهرمانی در اروپا برسیم که این موضوع تنها به خاطر تصمیمهای بد یک
نفر خاص بود .البته االن نمیخواهم دیگر انتقادی به این موضوع داشته باشم .باید آن را
فراموشکنم،چراکهلحظاتخوبیدربارسلوناداشتمواینخاطراتهمیشهبامنمیماند.
این که من نتوانستم تاکنون قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کنم تنها به خاطر پپ
گوآردیوال بوده است.
ایبرا در تیمهای همچون میالن ،یوونتوس و آژاکس نیز بازی کرده ،ولی هنوز نتوانسته
در لیگ قهرمانان اروپا به قهرمانی برسد .او درباره این موضوع میگوید اگر در این سالها
به قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا می رسیدم خوشحال می شدم ،ولی دلیلی برای نگرانی
نیست .من افتخارات زیادی را کسب کرده و قهرمانیهای زیادی را دارم .البته هنوز فوتبال
من ادامه دارد و ممکن است در آینده بتوانم به این مهم برسم .من قهرمان نشدن در لیگ
قهرمانان را ناکامی نمیدانم ،چرا که این اتفاق ممکن است برای هر بازیکنی رخ دهد.
مهاجم  32س��اله پاریسنژرمن درباره ش��رایط تیمش در این فصل ،گفت :باشگاه در
حال حاضر شرایط خوبی دارد و گام به گام پیشرفت میکنیم .ما هنوز به تیم سطح اولی
نرسیدهایم .هنوز برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا کسب تجربه میکنیم .معتقدم که تیم
ما در چند سال آینده به قدرتی بزرگ در اروپا تبدیل خواهد شد .ما در دو سال گذشته
پیشرفت زیادی داشتیم و توانستیم به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا هم برسیم ،ولی
امسال شرایط فرق میکند و میخواهیم پا را از مرحله یک چهارم نهایی فراتر بگذاریم.
لیگقهرماناناروپا؛

نخستین آزمون بزرگ "انریکه" با بارسا

هفتهدوممرحلهگروهیرقابتهایفوتباللیگقهرماناناروپاامشب بابرگزاری
هشت بازی در چهار گروه پیگیری میشود که در مهمترین دیدار ،بارسلونا در
زمین پاریسن ژرمن با این تیم دیدار میکند.
بارسا در حالی با پاریسن ژرمن دیدار میکند که در هفت دیدار قبلی خود در شش مسابقه
به پیروزی رسیده و یک بازی را مساوی کرده است .این میتواند نخستین آزمون بزرگ
برای "لوییس انریکه" در سمت سرمربیگری بارسا باشد .نکته جالب توجه اینکه آبی و اناری
پوشان در هفت مسابقه گذشته حتی یک گل هم دریافت نکردهاند.
بارسا نخستین بازی خود در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را با پیروزی کمرنگ
یک بر صفر مقابل آپوئل قبرس آغاز کرده است .پاریسن ژرمن هم مقابل آژاکس متوقف
شده است.
"زالتان ابراهیموویچ" که سابقه بازیگری در تیم بارسا را هم دارد دو بازی قبلی پاریسن
ژرمن را به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه پاشنه پا از دست داده است و احتمال دارد به این
بازینرسد.
منچسترسیتی در دیگر دیدار هفته دوم میزبان تیم رم خواهد بود .سیتی در هفته نخست
رقابتها در حالیکه تا واپسین لحظات بازی در زمین بایرن مونیخ با نتیجه مساوی پیش
میرفت ،در نهایت با گل بواتنگ شکست خورد .رم هم در بازی با زسکا مسکو موفق شده
با نتیجه  5بر یک به برتری برسد .رمیها در این فصل از رقابتهای سری آ هم آغاز خوبی
داشته اند و با یوونتوس در صدر جدول رقابتهای سری آ قرار دارند.

احسانی:

علی کریمی فقط با مدرک آلمانی
میتواند مربی تیم ملی در جام ملتها باشد

رییس کمیته آموزش فدراس�یون فوتبال ب�ا بیان اینکه مربیگری در جام
ملته�ا نیازمند مدرک  Bاس�ت و علی کریمی نمیتواند ای�ن مدرک را تا
جام ملتها از ایران بگیرد ،به او پیش�نهاد داد برای گرفتن مدرک سطح B
بینالمللی به آلمان برود.
دکتر احسانی درباره قوانینی که به علی کریمی اجازه میدهد به عنوان مربی روی
نیمکت تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای آس��یا بنش��یند اظهار کرد :مدرک
مربیگری مورد تایید  AFCبرای س��رمربیان تیمهای حاضر در جام ملتها مدرک
سطح  Aاست و مربیانی که به عنوان دستیار روی نیمکت حضور دارند باید مدرک
مربی  Bبینالمللی داشته باشند .البته  AFCاز تمامی مربیانی که در مسابقهها حاضر
میشوند مدرک مربیگریشان را طلب نمیکند بلکه دقیقا مثل رانندگی است که
ممکن اس��ت ش��ما روزها و حتی ماهها رانندگی کنید اما پلیس از شما گواهینامه
نخواهد اما ممکن است هم یک بار به هر دلیلی که نیاز باشد باید گواهینامه معتبر را
به آنها ارائه دهید.
وی در پاسخ به اینکه بازیکنانی که سابقه ملی دارند به طور اتوماتیک صاحب کدام
م��درک مربیگری از کمیته آموزش فدراس��یون فوتبال میش��وند ،گفت :بازیکنان
ملیپوش فوتبال و همین طور لیسانس��ههای ورزش��ی که در فوتبال دارای تخصص
هستند به طور اتوماتیک مدرک  Dمربیگری را دریافت میکنند و با آن میتوانند
در کالسهای دوره  Cشرکت کنند و پس از اخذ این مدرک برای گرفتن مدرک B
اقدام کنند.
احس��انی با بی��ان اینکه علی کریمی نمیتوان��د تا جام ملتهای آس��یا مدرک B
مربیگریاش را از ایران بگیرد گفت :ایشان ابتدا باید در دورههای مربیگری سطح C
شرکت کند که این دوره دو هفته طول میکشد .بعد از آن طبق قانون کسانی که در
فوتبال تخصص داشته و سابقه دارند ،حداقل یک سال باید صبر کنند تا در دورههای
 Bحضور یابند و این مدت برای افراد عادی دو سال است بنابراین کریمی تا جام ملتها
حداکثر فرصت گرفتن مدرک  Cرا از فدراسیون فوتبال دارد.
ریی��س کمیت��ه آموزش به علی کریمی پیش��نهاد داد که ب��رای گرفتن مدرک B
مربیگ��ریاش ب��ه آلمان برود و در این باره توضیح داد :طبق قانونی که فدراس��یون
فوتبال آلمان دارد بازیکنانی که سابقه حضور در بوندسلیگا را دارند به طور اتوماتیک
میتوانند در کالسهای س��طح  Bش��رکت کنند و این دوره هم در یک پروتکل سه
هفتهای انجام میشود و بعد از آن با این مدرک او میتواند به عنوان مربی تیم ملی
و دستیار کیروش روی نیمکت تیم ملی در جام ملتها بنشیند .در آلمان دورههای
س��طح  Aبه صورت دو مرحلهای انجام میش��ود و در این بخش با ایران تفاوت دارد
چون ما دورههای س��طح  Aرا در قالب یک مرحله برگزار میکنیم .البته همان طور
که گفتم  AFCبه فدراسیونها اعتماد میکند و معموال مدرک مربیگری از کسی
نمیخواهد مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد و یا گزارشهایی را دریافت کند تا برای
تشخیص صحت مدارک مربیان اقدام کند.
احسانی در پاسخ به اینکه آیا کریمی با عناوین دیگری از جمله آنالیزور هم میتواند
روی نیمکت تیم ملی بنشیند گفت :قطعا میتواند .او با هر عنوانی غیر از مربی تیم
ملی میتواند کنار کیروش روی نیمکت تیم ملی باشد .البته یک سری مسئولیتهای
خاص هم مدارک الزم خودش را میخواهد .برای نشستن با عنوان مربی هم ممکن
اس��ت  AFCاصال مدرک��ی از او نخواهد .اگر هم بخواهد میتوان��د این مدرک را از
فدراسیون آلمان دریافت کند .عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال در پاسخ به اینکه
آیا درباره انتخاب علی کریمی به عنوان دستیار کیروش در این کمیته بررسی صورت
میگیرد اظهار کرد :دستورالعمل کاری کمیته فنی را فدراسیون تعیین میکند .از ما
درباره انتخاب علی کریمی برای حضور در کادر فنی تیم ملی نظر نخواستند.
طبعا درباره هر موضوعی که از اعضا نظرخواهی ش��ود ما دربارهاش بحث و بررس��ی
میکنیم .تاکنون در جلسات کمیته فنی بحثهای جدی درباره مسائل استراتژیک و
تعیین کننده تیمهای ملی نداشتیم و صرفا درباره اعزامهای برخی از تیمهای ملی به
اردوهای برون مرزی صحبت شده است .البته من مدت کوتاهی است که در کمیته
فنی عضویت پیدا کردهام و تاکنون در چند جلسه آن حاضر بودم.

علمیو سالمت 5
با بخور جوش صورتتان را زیاد میکنید!

درمانهای خانگی و یا استفاده از بخور برای درمان آکنه صورت روشهایی
هستند که اثر بخشی آنها باید بیشتر بررسی شود.
دکتر محمدرضا برزگر ،متخصص پوست ،مو ،زیبایی و لیزر گفت :آنچه در بحث درمان
آکنه مطرح است ،دو مطلب است ،یکی درمان آکنه و دیگری درمان جایی که از جوش
باقی می ماند و اسکار پوستی نام دارد .ضمن اینکه آکنه هر چه زودتر درمان شود اثر
بخشی و نتیجه حاصل از درمان بهتر و رضایتبخش تر خواهد بود.
دکتر برزگر گفت :یکی از روشهایی که به غلط برای درمان جوش توسط خود افراد،
انجام میگیرد ،استفاده از بخور است .بخور جز اینکه موجب تشدید اکنه میشود ،اثر
دیگری بر درمان آکنه ندارد.
وی ادامه داد :انواع آکنه به سه دسته ضعیف ،متوسط ،شدید تقسیمبندی میشود که
برای درمان دو نوع خفیف معموال از داروهای موضعی و الیه بردار استفاده میشود .نوع
متوسط جوش نیاز به درمان موضعی و خوراکی همزمان با هم دارد و در نوع شدید بیشتر
به درمان خوراکی نیاز است.
این متخصص پوست گفت :برای تعیین شدت آکنه ،عالوه بر میزان جوشها در
صورت ،اثرات روانی بر فرد هم بررسی میشود و 10ها نوع درمان وجود دارد که از
درمانهای هورمونی ،آنتی بیوتیکی ،کرمهای الیه بردار تا تخلیه مکانیکی آکنه وجود دارد
که با توجه به هر فرد ،نوع درمان متفاوت است.
دکتر برزگر در پایان تاکید کرد :در درمان آکنه ،توجه به بیماریهایی مثل مشکل در
غده فوق کلیه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی ادامه داد :در مورد درمان اسکار ناشی از آکنه هم روشهای درمانی مانند لیزر،
پیلینگ و جراحی وجود دارد که نوع درمان بنا به تشخیص پزشک تعیین میشود.

وقتی آموزش الفبا به کودک
دردسرساز میشود

کدو سبز و خواص مفید آن

کدو از نظر علم گیاه شناسی یک میوه ی تابستانی است اما از نظر پخت و پز
به عنوان یک سبزی در نظر گرفته می شود که خیلی هم ارزش تغذیه ای زیادی
دارد و برای سالمتی بسیار مفید است.
کدو یک سبزی استوانه ای شکل شبیه خیار می باشد که دارای طعم تند و تیز و
شیرینی با هم است.
این گیاه به رنگ های سبز و زرد در دسترس می باشد.
بیایید با هم به خواص این سبزی سالم و مفید ،نظری بیندازیم:
 -1غنی از مواد مغذی
کدو سبز از نظر تغذیه ای دارای ارزش زیادی است و به عنوان یک منبع خوب ویتامین
 ،Cویتامین ( Aبه دلیل داشتن سطوح باالی کاروتنوئیدها مانند بتاکاروتن) ،منیزیم،
پتاسیم ،مس ،فیبر ،فوالت ،فسفر و ریبوفالوین شناخته می شود.
کدو سبز همچنین یکی از بهترین منابع غذایی منگنز نیز می باشد.
این گیاه مقدار قابل توجهی از ویتامین  B1و  B6مورد نیاز بدن را نیز تأمین می کند.
از دیگر مواد مغذی موجود در کدو سبز می توان به پروتئین ،روی ،کلسیم ،آهن،
نیاسین ،تریپتوفان ،ویتامین  Kو ...اشاره کرد.
 -2کاهش عالیم بیماری
این باور وجود دارد که کدو سبز آسم را درمان می کند؛ زیرا حاوی ویتامین  Cباالیی
می باشد.
دریافت منظم این سبزی موجب کاهش سطوح باالی هموسیستئین خون می شود؛
حتما می دانید که سطوح باالی هموسیستئین منجر به حمله قلبی و سکته مغزی
میشود.
مقدار باالی ویتامین  Cو لوتئین موجود در کدو سبز به چشم های شما کمک می کند
تا بهتر ببینید و سالمت آن ها را بهتر حفظ نمایید.
فوالت ،پتاسیم و ویتامین  Aبا هم در جهت حفظ و بهبود سالمت عمومی مشارکت
می کنند.
تحقیقات اخیر نشان داده است که عصاره ی کدو سبز به تخفیف
عالیم بزرگی خوش خیم پروستات کمک می کند؛ همان
طور که می دانید بزرگی خوش خیم پروستات منجر به
مشکالتی در عملکرد دستگاه ادراری و جنسی
می شود؛ فیتونوترینت های موجود در کدو

سبز عامل این تسکین هستند.
مس موجود در این سبزی به کاهش عالیم دردناک آرتریت روماتوئید کمک می کند.
 -3پیشگیری از بیماری ها
کدو سبز یکی از بهترین غذاهایی است که به پیشگیری از بیماری اسکوربوت ،کبودی
و ...که در نتیجه ی کمبود ویتامین  Cبه وجود می آید کمک می کند.
همچنین از خطر ابتال به ام اس و سرطان کولون (روده بزرگ) محافظت می کند.
کدو سبز حاوی عناصر ضد سرطانی است.
آب کدو سبز از نظر توانایی مقابله با جهش های سلولی همانند تره فرنگی ،تربچه و
کدوتنبل است.
بیشتر مواد مغذی موجود در کدو سبز به پیشگیری از آترواسکلروزیس (گرفتگی عروق)
و بیماری های قلبی در دیابتی ها کمک می کند و همچنین خطر حمله ی قلبی و سکته
ی مغزی را به وسیله ی کاهش فشار خون باال ،کاهش می دهد.
کدو سبز از اکسیداسیون کلسترول که یکی از دالیل اصلی تجمع کلسترول در دیوارهی
رگ های خونی می باشد جلوگیری می کند.
به این ترتیب کدو سبز یکی از بهترین غذاها برای مبارزه با بیماری ها است چرا که
حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی می باشد.
 -4خواص ضد پیری
این اعتقاد وجود دارد که کدو سبز حاوی ترکیبات ضد پیری بسیار خوبی است .آنتی
اکسیدان های موجود در آن موجب تقویت حافظه و کاهش مشکالت وابسته به سن به
میزان  40درصد می شود.
بر طبق تحقیق انجام شده توسط دانشگاه راش در شیکاگو ،ویتامین  Aو  Eدر ترکیب
با اسیدهای چرب امگا  3جذب آنتی اکسیدن های محلول در چربی را تقویت می کند و
به بازسازی مؤثر سلول های مغزی کمک می کند.
 -5کاهش وزن
کدو سبز حاوی بیش از  95درصد آب می باشد که آن را به عنوان یکی از بهترین غذاها
برای افرادی که رژیم دارند ،مطرح می کند.
کدو سبز همچنین حاوی کالری کمی است ،به طوری که هر  100گرم آن فقط حدود
 25کالری دارد .عالوه بر این مشخص شده است که کدو سبز متابولیسم یا سوخت و
ساز بدن را باال می برد.
دیگر فواید:
عالوه بر خواص متعدد و مفید کدو سبز بر سالمتی ،این سبزی به عنوان
عضو اصلی و یا اجزای جدایی ناپذیر ساالدها ،خورش ها ،سوپ ها و ...به
کار برده می شود.
این موضوع آزمایش شده است که افزودن کدو سبز به نان ها و
کلوچه ها ،آن ها را سه برابر مرطوب تر و لطیف تر می کند.
کدو سبز معموالً از آن دسته موادی است که در تمام
مدت سال ،یا حداقل بیشتر آن ،در اختیار و در دسترس
شما است پس آن را به طور مرتب در غذاهای تان استفاده
کنید تا از بیماری ها در امان باشید.

مدتی است که شروع آموزش الفبا و کلمات زبان فارسی و انگلیسی از سنین
پایین ،در بین خانوادهها رایج شده است.
مهدی دوایی ،روانشناس و عضو پژوهشکده علوم شناختی گفت :والدین تمایل زیادی به
شروع زود هنگام آموزش الفبا و کلمات به کودک دارند و تصور میکنند کودک باهوشتر
و خالق تر میشود که این تصور کامال اشتباه است.
وی گفت :نباید والدین عجله برای آموزش زودهنگام کودک داشته باشند اگر هنگام
بازی و یا کتاب خواندن برای کودک ،یادگیری بصورت غیر رسمی حاصل شود ،اشکال
ندارد ولی در آموزش رسمی کودکان 3تا 4ساله ،عمق ایجاد نمیشود و یادگیری سطحی
است و این نوع آموزش به آموزش طولی معروف است که فاقد عمق است.
دکتر دوایی اشاره کرد :در کودکان  3تا  ،4بار نورونی مغز و مغز آن محدود است و
آموزش زودتر از موعد موجب کاهش فهم و قدرت درک مسئله در وی میشود ،همچنین
این احتمال وجود دارد که والدین بطور صحیح و درست آموزش ندهند.
این متخصص روانشناسی افزود :بروز تداخل در آموزشهای دیگر کودک ،ایجاد
افسردگی در کودک برای یادگیری و در رقابت با دیگران دچار شکست شدن از دیگر
مضرات آموزش زود هنگام به کودک است.

نجاتدادن جان نوزادان با اسکن اثر انگشت

کاهش ماده خاکستری مغز
با استفاده همزمان محصوالت فناورانه

دانشمندانعلوماعصابدانشگاهساسکسدریافتنداندازهمادهخاکستریمغز
در افرادی که چند کار همزمان را با دستگاههای فناورانه امروزی انجام میدهند،
کمتر از همتایان خود است.
محققان در آخرین یافتههای مغزی از بررسی افرادی که اغلب از چندین دستگاه در یک
زمان استفاده میکنند ،دریافتند که میزان ماده خاکستری در ناحیه مغزی این افراد کمتر از
سایرین است و موجب کاهش توجه و مشکالت احساسی میشود .کیپ کی لو و دکتر ریتا
کانایی ،مولفان این پژوهش اظهار کردند :عملکرد چندکارگی ( )Multitaskingدر جوامع
امروزی بسیار رایج است و موجب نگرانی در مورد تاثیرات شناختی ،احساسات اجتماعی
وخوشی میشود .وی افزود :تحقیق ما اولین مطالعه در مورد ارتباط بین عملکرد چندکارگی و

ساختار مغزی را بیان میکند ،اما عملکرد دقیق این تغییرات هنوز ناشناخته است.
وی در ادامه افزود :افراد با قشر کمربندی قدامی کوچک مستعد وضعیت چندکارگی
هستند .چون توانایی ضعیفتر شناختی یا عدم تعادل در احساس اجتماعی موجب احتمال
قرار گرفتن در معرض عملکرد چندکارگی و تغییر در ساختار مغز در این افراد میشود.
در این تحقیق محققان ساختار مغزی  75بزرگسال را بر اساس پرسشنامه تکمیل شده
توسط این افراد در مورد استفاده از دستگاههای فناوری بررسی کردند .آنها بعد از تحقیق
در مورد ویژگیهای شخصی افراد دریافتند چگونه دستگاههای رسانهای موجب چگالی
کمتر ماده خاکستری در قسمتهایی از مغز میشود که این قسمت معروف به قشر قدامی
کمربندی و مربوط به کنترل شناختی و عملکرد احساسی انسان است.

کالهی برای از بین رفتن طاسی

کالهی به بازار عرضه شده است که طاسی را به طور کامل از بین میبرد و
باعث رشد مجدد موها میشود.
یک شرکت آمریکایی به نام «ترادوم» توسط «تمیم حمید» یکی از مهندسین سابق
ناسا کالهی به بازار عرضه کرده است که طاسی را از بین میبرد و فرد طاس پس از 6
ماه به طور کامل مو خواهد داشت؛ سازندگان این کاله رشد مو ،از سال  2008در حال
توسعه آن بودهاند.
این کاله برای افرادی که ریزش موی شدید دارند یا مقداری از موی خود را از دست
دادهاند و افراد طاس ساخته شده است؛ در واقع این کاله توسط فناوری لیزر باعث تحریک
کردن ،چند دقیقه کاله را روی سر بگذارد.
ن در مو تولید میکند.
و تولید میتوکندری در فولیکولهای مو میشود و پروتئی 
این کاله ریزش را محدود میکند و باعث رشد مجدد مو میشود؛ ضمن اینکه بیش از باید دو بار در هفته و هر جلسه به مدت  20دقیقه از کاله استفاده شود؛ اولین نتیجه
 80لیزر دارد و تقریباً تمام سر را پوشش میدهد؛ موقعی که روی سر گذاشته میشود پس از  18هفته ظاهر خواهد شد و بعد از گذشت  50هفته ،موی سر تا حد زیادی رشد
کرده است.
حدود یک درجه سانتیگراد تولید گرما میکند که هیچ مانعی ندارد.
کاربر میتواند در حین تماشای تلویزیون ،کار کردن با کامپیوتر ،کتاب خواندن یا آشپزی این کاله هیچ گونه عوارضی ندارد و به قیمت  695دالر فروخته میشود.

ناوگان فضاییتان را در منزل چاپ کنید

تمامی آنچه برای چاپکردن ناوگان فضایی در منزل الزم است.
ناسا  22مدل قابلچاپ از کاوشگرهای این سازمان و آژانس فضایی اروپا ،و همچنین
سیارکها و چشماندازهای سیارهای را برای عالقهمندان به فضا منتشر کرده است.دانلود
این مدلهای سهبعدی مجانی است و توسط هر چاپگر سهبعدی رومیزی که از رشتههای
پالستیکی استفاده میکند ،قابل چاپ هستند.
بنا بر اعالم ناسا ،اندکی آزمون و خطا برای پیکربندی این اجرام الزم است.
مدلهای مزبور متعلق به آزمایشگاه پیشرانش جت ،مرکز تحقیقات ایمز ،مرکز فضایی
جانسون ،مرکز پرواز فضایی گودارد ،مرکز هوافضای «بال» ،موسسه فناوری کالیفرنیا و
آژانس فضایی امریکا هستند.

ساخت پیل خورشیدی کاراتر با نانولولههای کربنی تک جداره

محققان با استفاده از نانولولههای کربنی موفق به ساخت پیل خورشیدی با
کارایی  42درصد شدند که نسبت به همتایان پیشین خود  12درصد افزایش
بازده داشته است.
پژوهشگران آزمایشگاه ملی انرژیهای تجدیدپذیر با استفاده از نانولولههای کربنی موفق
به ساخت نوع جدیدی از پیلهای سوختی شدند که میتواند دو برابر بیشتر از پیلهای
معمولی انرژی خورشید را به الکتریسیته تبدیل کند .مواد الیه نازک ولتائیک نسبت به مواد
سیلیکونی مورد استفاده در پیلهای خورشیدی معمولی بهتر هستند به طوری که این
مواد سبکتر ،ارزانتر و انعطافپذیرتر هستند .تابش نور خورشید موجب تولید الکترون و
ن و حفرهها باید از یکدیگر جدا شوند تا کارایی پیل
حفره در این مواد میشود .این الکترو 
خورشیدی افزایش یابد.

کارشناس مسئول بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه
علومپزشکی زنجان گفت :سکته قلبی در کمین آحاد جامعه است ،بطوری که
اولین علت مرگ و میر در دنیا بیماریهای قلبی  -عروقی است.
فریبا خسروشاهی  ،اظهار کرد :روز جهانی قلب مصادف با  29سپتامبر ( 7مهر) است
که با شعار "انتخابهای دوستدار سالمت قلب" همراه است .در واقع باید در راستای
این شعار محیطهای دوستدار سالمت قلب ایجاد کنیم تا عوامل خطر این بیماری را نیز
کاهشدهیم.
وی افزود :محیط شاد ،تغذیه سالم ،عدم مصرف دخانیات و  ...از عوامل تاثیرگذار برای
داشتن قلب سالم است .در واقع عوامل خطر برای قلب به دو دسته ارثی و اکتسابی تقسیم
میشوند که عوامل ارثی قابل تغییر نبوده و فرد میتواند در صورت اطالع به موقع از
بیماری و تغییر شیوه زندگی ،بیماری مورد نظر را به تعویق اندازد .بنابراین افرادی که در
خانوادههای آنها سابقه بیماریهایی همچون فشارخون و  ...وجود دارد باید مراقب خود
باشند.
خسروشاهی تصریح کرد :عوامل اکتسابی عواملی هستند که فرد با رعایت یک سری
اصول میتواند از بروز آنها جلوگیری کند .به عنوان مثال تحرک بدنی را باید در خود
تقویت کنند ،از مصرف دخانیات پرهیز کرده و میوه و سبزیجات کافی حداقل  5واحد در
روز مصرف کنند تا ریسک بیماری قلبی را کاهش دهند.

سرطان مادر در زمان بارداری
تهدیدی برای کودک نیست

مطالعات جدید انجمن اروپایی تومورشناسی ( )ESMOنشان میدهد زنان
باردار مبتال به سرطان حتی در صورتی که تحت شیمیدرمانی و پرتودرمانی
باشند،خطریفرزندشانراتهدیدنمیکند.
در حالی که برخی پزشکان در خصوص شیمی درمانی زنان باردار به دلیل نگرانی از
تاثیرات منفی آن بر جنین ،تردید دارند مطالعات اخیر حاکی از آن است که جنین حتی
در صورت آغاز روند درمان مادر در شرایط سالمی قرار دارد و از هر گونه تاثیرات منفی
در امان است.
متخصصان در این مطالعه تاکید کردند :زمانی که شیمی درمانی پس از سه ماهه نخست
بارداری آغاز شد ،هیچ مشکل یا تاثیر سوئی بر جنین مشاهده نکردیم .از طرفی نیز ترس
از تاثیر شیمی درمانی بر جنین نباید منجر به حذف بارداری یا تاخیر در درمان مادران
مبتال به سرطان شود.
 در یک مقایسه انجام شده میان  38کودکی که در زمان بارداری مادر ،تحت شیمی
درمانی بودند و  38کودکی که در این شرایط نبودند ،نتایج به دست آمده حاکی از
آن است که توانایی ذهنی و سالمت قلبی هر دو گروه از کودکان کامال مشابه یکدیگر
است.
در یک مقایسه دیگر نیز تاثیر پرتودرمانی مادر بر  16کودک و  10فرد بزرگسالی که در
معرض این درمانها در دوران جنینی بودند با گروهی که در این شرایط نبودند بررسی
شد .بر اساس نتایج به دست آمده وضعیت رشد ،سالمت عمومی ،رفتاری و عصبی – روانی
هر دو گروه با یکدیگر مشابه بود.
با وجود این بحثها ،کارشناسان همچنان بر اهمیت بارداریهای برنامهریزی شده و
پرهیز از بارداریهای ناخواسته در طول درمان سرطان تاکید میکنند .دلیل این موضوع
نیز مشکالت بارداری نیست ،بلکه تداخل با درمان سرطان برای این بیماران است تا روند
درمان آنها دچار مشکل نشود .بنابراین پزشکان و بیماران سرطانی در خصوص بارداریهای
همزمان با بیماریشان و درمان آن باید مشاورههای بیشتری دریافت کنند.

استرس برای افراد چاق خطرناکتر است

ی فنــاوری
نیــم تــای علم 
محققان دانشگاه ایالتی میشیگان در حالطراحیشیوه تشخیص اثرانگشتی
هستند که برنامههای زمانی واکسیناسیون نوزدان و نونهاالن را رهگیری
میکند .این موضوع ایمنسازی و نجات جان آنها را افزایش میدهد.
هر سال  2.5میلیون کودک در سراسر جهان به دلیل دریافتنکردن واکسیناسیون در
زمان مناسب جان خود را از دست میدهند.
به منظور پوششدهی زمانهای واکسیناسیون ،زمانهای تزریق واکسن باید ثبت و
رهگیری شوند و شیوه سنتی برای این رهگیری به صورت سند کاغذی است .با این حال،
در کشورهای در حال توسعه ،رهگیری برنام ه زمانبندی واکسن نوزاد روی کاغذ به شدت
ناکارآمد است چون سندهای کاغذی به آسانی گم یا نابود میشوند.
مطالعات جدید نشان دادهاند اثر انگشت نوزادان پتانسیل زیادی برای ثبت دقیق
ایمنسازیها دارد زیرا یک سند کاغذی گم میشود اما اثر انگشت هرگز.
آنیل جین ،استاد دانشگاه ایالتی میشیگان و تیم علمیاش به مراکز بهداشتی روستایی
در «بنین» واقع در غرب آفریقا رفتند تا سیستم تشخیص اثر انگشت جدید را آزمایش
کنند .آنها از نوعی خوانشگر اثر انگشت نوری برای اسکنکردن انگشت بزرگ و اشاره
نوزادان و نونهاالن استفاده کردند .دانشمندان با استفاده از دادههای اسکنشده ،جدول
زمانبندی خلق میکنند و این جدول به بخشی از سیستم ثبت واکسیناسیون تبدیل
میشود.
مددکاران با دسترسی به این ثبت الکترونیکی ،انگشتان نوزاد را برای مشاهده زمانبندی
واکسیناسیون دوباره اسکن میکنند .در نتیجه ،آنها میدانند چه کسی برای چه
بیماریهایی واکسینه شده و این که چه هنگام واکسیناسیون بیشتری الزم است.
سیستمهای ثبت الکترونیکی جدید به غلبه بر فقدان و از دسترفتن اطالعات کمک
میکنند .با این حال ،جمعآوری اثرهای انگشت نوزادان کار آسانی نیست و یکی از
چالشهای مهم این است که الگوهای کوچک اثر انگشت آنها دارای تفاوتهای پایینی
بین درهها و شیارها هستند.
دانشمندان به بازبینی نرمافزار مطابقتدهنده اثر انگشت و یافتن بهترین خوانشگر برای
شکار اثرهای انگشت کودکان جوان ادامه میدهند .آنها همچنین مطالعهای را برای
ت نوزادان را میتوان با گذر زمان با موفقیت مطابقت
اطمینان از این که اثرهای انگش 
داد ،انجام خواهند داد.

فشارخونیها مراقب قلب خود باشند

نانولولههای کربنی تک جداره قادرند نور خورشید را در محدوده وسیعی از طول موج
مرئی و مادون قرمز جذب کنند ،همچنین انتقال حاملین بار در آنها سریع است .با این حال
تاکنون این پیلها کارایی باالیی نداشته و در ایجاد ولتاژ و جریان باال محدودیت داشتهاند.
این تیم تحقیقاتی با استفاده از نانولولههای کربنی تک جداره موفق به ساخت پیل
خورشیدی با نرخ تولید الکتریسیته باال شدند .این پیلها قادرند تا پرتوهای مادون قرمز
ی پیلهاس فتوولتائیک الیه
نزدیک را نیز جذب کنند؛ چیزی که خارج از محدوده توانای 
نازک است .این گروه تحقیقاتی با کنترل سطح تماس میان الیه فعال و زیرالیهای که انتقال
حفره از آن انجام میشود ،موفق به افزایش کارایی این پیل شدند.
این گروه در حال حاضر درصدد بهبود کارایی این پیل خورشیدی مبتنی بر نانولوله
کربنیهستند.

ساخت باتری لیتیوم از بازیافت الستیک
دانشمندان موفق به ساخت باتری لیتیوم یون از بازیافت الستیک شدند.
دانشمندان آمریکایی موفق به طراحی و ساخت باتری از بازیافت الستیک شدند.
تیم تحقیقاتی «آزمایشگاه ملی اوک ریج» آمریکا گفتند :عالوه بر روش استخراج کربن
سیاه مورد نیاز برای تولید باتری لیتیوم یون ،هزینه تولید آن نیز بسیار کم میشود و
الستیکهای کهنه نیز مورد استفاده قرار میگیرند.
از طریق یک فرایند بسیار خاص آنها توانستند به این موفقیت برسند؛ چرا که محتوای
گرافیت در آنود باتری ،به طور مستقیم در الستیک وجود ندارد ،ابتدا تایر باید خرد شود و
پس از یک سری عملکردهای شیمیایی برای به دست آوردن دوغاب الستیک ،با حرارت
دادن تجزیه میشود.
استاد «پارانس پارانتامن» عضو تیم مسئول این پروژه توضیح داد :استفاده از ضایعات
الستیک نه تنها کاری جذاب است بلکه برای بازیابی کربن و کنترل خطرات احتمالی
زبالههای تایر مفید است.
آزمایش اولین نمونه باتری لیتیوم یون در آزمایشگاه موفقیت آمیز بود و جایگزین
گرافیت با کربن سیاه باعث کاهش هزینه برای تولید است.
پژوهشگران توافق کردهاند این فناوری را در دسترس شرکای صنعتی (خودرو ،سالمت،
نظامی) برای ساخت باتریهای لیتیوم یون بگذارند.

پزشکان هشدار دادند :استرس زیاد در افراد چاق تاثیرات سوء بیشتری در
مقایسه با افرادی دارد که دارای وزن متناسب هستند.
این پزشکان میگویند :استرس در افراد چاق خطر ابتال به بیماریهای مزمن همچون
بیماریهای قلبی و دیابت نوع  2را بیش از افرادی که وزن طبیعی دارند ،تشدید میکند.
به اعتقاد متخصصان زمانی که افراد چاق در معرض استرسهای طوالنی قرار میگیرند،
مقادیر زیادی ماده «اینترلوکین »6در بدن آنها آزاد میشود که این پروتئین موجب
افزایش التهابات در بدن میشود .این در حالیست که افرادی با وزن طبیعی در شرایط
پراسترس این واکنش بدن را تجربه نمیکنند.
به اعتقاد کارشناسان ،این التهاب که به دنبال آزاد شدن اینترلوکین 6در بدن افراد چاق
بوجود میآید موجب ایجاد شرایطی برای تشدید گرفتگی رگها ،ابتال به دیابت نوع ،2
سرطان و بیماری کبدچرب میشود .بنابراین احتمال تشدید و ابتال به بیماری در افراد چاق
علی الخصوص در موقعیتهای استرس زا و با توجه به ترشح پروتئین اشاره شده به مراتب
بیشتر است .در یک بررسی انجام شده توسط گروهی از متخصصان ،افرادی با وزنهای
مختلف طی دو روز در شرایط پراسترس قرار گرفتند که یکی از آنها یک مصاحبه شغلی
دشوار و دیگری آزمون شفاهی ریاضی بود .پس از این مرحله از بزاق دهان این افراد برای
سنجش تاثیر استرس بر فعالیتهای شیمیایی بدن نمونهگیری شد.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد میزان ترشح ماده اینترلوکین 6در افراد الغر به
مراتب کمتر از افراد چاق است اما هر دو گروه در نخستین روز آزمایش واکنشهای
شیمیایی یکسانی نسبت به استرس نشان دادند .با این حال ترشح این ماده در روز دوم
آزمایش در میان آن دسته از افرادی که اضافه وزن داشته یا چاق بودند در مقایسه با روز
گذشته دو برابر شده بود اما برای افراد الغر به همان میزان روز نخست بود.
این نتایج نشان میدهد که استرسهای طوالنیمدت تاثیرات جسمی بیشتری بر افراد
چاق در مقایسه با افراد با وزن متناسب دارد و بهبودی پس از پایان استرس در این افراد نیز
به صورت کندتری صورت میگیرد .در واقع انجام این آزمایشها در دومین روز نشان داد
که به هر میزان فردی اضافه وزن داشته باشد مستعد التهابات بیشتری است.

این ورزش قویترین داروی
ضد افسردگی است

کارشناسان اثر پیاده روی را در از بین بردن افسردگی در افراد بسیار مفید
دانستهاند.
کارشناسان علوم روانشناسی توصیه میکنند افرادی که مبتال به افسردگی هستند
برای درمان این مشکل هر روز پیاده روی بویژه در مناطق سبز مانند پارکها انجام دهند.
گفتنی است ،کارشناسان اثر پیاده روی را در از بین بردن افسردگی در افراد همانند اثر
داروهای ضد افسردگی میدانند.
مطالعات قبلی نشان داده است که پیاده روی میتواند از بروز سرطان جلوگیری کرده
و همینطور به رفع چاقی ،ابتال به بیماریهای قلبی ،دیابت و همچنین کاهش فشار خون
کمک کند .کارشناسان انجام ورزش به مدت  ۳۰دقیقه در روز را برای جلوگیری از ابتال
به افسردگی بسیار مفید میدانند .پژوهشگران این نتایج را با تحقیق بر روی  ۹۹هزار فرد
که در گروههای پیاده روی جمعی در کشور انگلستان عضو بودند و بررسی خلق و خو و
سالمت روان آنها بدست آوردهاند .پیاده روی باعث تقویت عضالت پا و جلوگیری از بروز
آسیبهای ناشی از شکستگی در دوران سالمندی میشود.

آزمایشهایی که همهی خانمها
باید انجام دهند

خانمها باید آزمایشات مربوط به پوکی استخوان ،کم کاری تیروئید ،فشار
خون باال ،دیابت نوع  2و کلسترول باال را حتما انجام دهند.
شمس آل یاسین رئیس بخش زنان ،زایمان و نازایی بیمارستان شریعتی ،در خصوص
اینکه خانمها چه آزمایشاتی باید انجام دهند ،اظهار داشت :برای هر گروه سنی متفاوت
است اما به طور کلی پوکی استخوان کم کاری تیروئید ،فشار خون باال ،کلسترول باال و
دیابت نوع  2از بیماریهایی است که بسته به عوامل مختلف در خانمها بروز میکند که
باید بررسی شود .وی با اشاره به اینکه کشور ما در منطقهی کم کاری تیروئید قرار دارد،
گفت :از این رو آزمایشات تیروئید  30سال به باال باید انجام شود.
دکتر آل یاسین با بیان اینکه معموال نشانههای ظاهری پوکی استخوان بعد از حدود سن
 60سال به باال بروز میکند ،افزود :اولین عالمت آن دردهای استخوانی همراه با شکستگی
خود به خودی لگن است که باید از سنین 40سال به بعد آزمایش سنجش تراکم استخوان
انجام شود ،خصوصا در بیمارانی که کورتون مصرف میکنند .رئیس بیمارستان شریعتی
در همین خصوص اذعان داشت :بررسی قند خون خصوصا دیابت نوع  2که معموال در
افراد باالی  30الی  35سال بدون هیچ عالمتی بروز میکند و عدم کنترل آن باعث بروز
بیماریهای قلبی و عروقی ،کلیوی و سکته میشود ،از سن  30سال باید آزمایشات الزم
انجام شود .وی در ادامه گفت :دیابت نوع  2در افراد چاق و کسانی که زمینهی ژنتیک و یا
سابقهی مرده زایی دارند و در دورهی بارداری مستعدتر هستند.
دکتر آل یاسین به بررسی کلسترول باال هر  3سال یکبار اشاره کرد و گفت :افرادی که
زمینهی دیابت دارند ،و افراد چاق باید مرتب میزان چربی خود را چک کنند.
این متخصص در پایان آور شد :از آنجا که فشار خون بدون هیچ عالئمی در هر سنی
بروز کند ،خون بدون هیچ عالئمی است و ممکن است در هر سنی بروز کند؛ از این رو
توصیه میشود که در هر سنی حتی  13سالگی بعد از مراجعه به پزشک ،گرفتن فشار
خون الزامی است.
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اجتماعی

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛

دفترچه بیمه تمامی ایرانیان یکسان میشود
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شهید زین الدین ،فرمانده محبوب بسیجی ها

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمن اعالم این
خبر که همه ایرانیان دارای یک دفترچه بیمه یکسان خواهند شد ،گفت:
پیش بینی ما این است که تجمیع منابع بیمهای را در بودجه  94انجام دهیم.
دکتر احمد میدری در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه
سالمت ایران با بیان اینکه  18بیمهگر در کشور وجود دارد که خدمات پایه متفاوتی را
ارائه میدهند به تشریح طرح بیمه سالمت پایه و یکسان برای همه ایرانیان پرداخت
و گفت :در این طرح پیشنهاد شده است منابع اصلی در سازمان بیمه سالمت تجمیع
شود و خدمات بیمه پایه را این سازمان ارائه دهد.
وی افزود :بر این اساس سایر سازمانهای بیمه گر ،بیمههای مازاد را تحت پوشش
قرار میدهند .در این صورت چندگانگی در بخش بیمهها از بین خواهد رفت.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه گروههای کم
درآمد از بیمه پایه استفاده خواهند کرد ،اظهار کرد :سایر بیمه شدگان از تجمیع
بیمهها متضرر نمیشوند و به عنوان مثال کسانی که حق بیمه مازاد پرداخت میکنند
نظیر کارگران سازمان تامین اجتماعی ،دفترچههای بیمه تامین اجتماعی خود را
هم دارند و با آن دفترچهها خدمات مازاد دریافت میکنند .قبول کنیم این طرح
رضایتمندی این اقشار را نیز به دنبال خواهد داشت.
میدری ادامه داد :بعد از اینکه تجمیع بیمهها صورت پذیرد سازمان بیمه سالمت
موافقت نامههای خود را برای اجرای برنامههای تحولی با وزارت بهداشت منعقد خواهد
کرد و محوریت وزارت بهداشت حفظ میشود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پس از
اجرای این طرح دارندگان دفترچههای بیمه پایه از بیمارستانهای دولتی استفاده
خواهند کرد ،گفت :سایر بیمه شدگان که حق بیمه مازاد میپردازند میتوانند به
بیمارستانهای خصوصی هم بروند ولی پیش بینی ما در این طرح سوق دادن افراد به
سمت کلینیکهای دولتی است.
میدری با بیان اینکه طرح بیمه سالمت پایه و یکسان برای همه ایرانیان در تاالر
گفتگوی اجتماعی وزارتخانه برای نظرخواهی به اشتراک گذاشته شده است ،اظهار
کرد :پیش بینی ما این است که تجمیع منابع بیمهای را در بودجه سال  94انجام
دهیم.

چرایی غیرمتمرکز بودن محتوای آموزشی
پیشدبستانیها از زبان یک مسئول

مدیرکل آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش درباره تولید
محتوای آموزشی پیش دبستانی گفت :اکنون تولید محتوا استانی و
غیرمتمرکز است ،زیرا کودکان در مکانهای مختلف نیازمند محتوای
متفاوت هستند ،مشروط به داشتن چارچوب و راهنمایی که اهداف کالن
ملی را تبیین کرده باشد.
دکتر رخساره فضلی درباره لزوم بازنگری در محتوای آموزشی دوره پیش از دبستان
اظهار کرد :طبق قوانین موجود محتوای آموزشی برای این دوره رسمی در کشور،
ب راهنمای برنامه آموزش
غیرمتمرکز است ،یعنی هر استان بر اساس اصول و چارچو 
و پرورش (بر مبنای ماده  5اساسنامه پیش از دبستان تنظیم شده است) محتوای
آموزشی مورد نیاز را تولید میکند و پس از تایید سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی مانند سایر کتابهای درسی الزم االجراست.
وی افزود :در راهنمای برنامه پیش از دبستان مصوبه  770شورای عالی آموزش
و پرورش ،ویژگی مربی ،محتوا ،اصول حاکم ،رویکرد برنامه پیش از دبستان و اینکه
ارزشیابی چگونه باشد ،تعیین شده است.
مدیرکل آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مواردی
محتواهای متفاوتی به صورت سلیقهای مورد استفاده قرارمیگیرد ،عنوان کرد :کمیته
تولید محتوای استان متولی تولید محتوای آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی
است.
فضلی در پاسخ به اینکه آیا تولید محتوای آموزشی در وزارتخانه متمرکز نمیشود؟
اظهار کرد :پیشنهاد معاونت آموزش ابتدایی این است که راهنمای تدوین مورد
بازبینی قرارگیرد .نظامهای غیرمتمرکز در تولید محتوا ،نظامهای پیشرفتهای هستند،
زیرا کودکان در مکانهای مختلف نیازمند محتوای متفاوت هستند مشروط به داشتن
چارچوب و راهنمایی که اهداف کالن ملی را تبیین کرده باشد.
وی افزود :البته با این موضوع که بخشی از محتوا به صورت ثابت ،چارچوب و مبنای
کار بشود موافق هستیم ،بخصوص متون راهنمای مربیان و مدیرها باید به صورت
متمرکز تولید شود .درحال حاضر قانون بر تولید غیرمتمرکز محتوا تاکید دارد و برای
همه ما الزماالجراست.

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشورخبر داد؛

ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب
دانشآموزان استثنایی

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت :من معتقدم به
جای افزایش درصدی حقوق معلمان استثنایی بهتر است مجموعه مزایایی
را برای آنان پیشبینی نماییم.
مجید قدمی رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در توضیح برنامههای
سال تحصیلی دانشآموزان استثنایی گفت :اولویت اصلی برای سال آینده این است
که مشکل سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان استثنایی را برطرف سازیم زیرا اعتقاد
دارم سرویس ایاب و ذهاب این دانشآموزان باید در ردیف جلو بودجهای خاص ذیل
ردیف سازمان تعریف شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این بودجه در ادارات کل استانها در کنار دانشآموزان
روستایی لحاظ شده است ،افزود :به علت لحاظ شدن بودجه ای دانشآموزان استثنایی
در کنار دانشآموزان روستایی عمدتاً بودجه به این دانشآموزان کمتر می رسد و
اولیای آنان  60تا  70درصد هزینهی سرویس مدارس آنها را پرداخت میکنند که با
توجه به اینکه دیگر این خانواده ها از خانوادههای محروم به شمار میآیند مشکالتی
در این بخش بوجود میآید.
قدمی ادامه داد :من معتقدم چنانچه این مشکل حل شود پوشش تحصیلی
دانشآموزان استثنایی به صورت چشمگیر افزایش پیدا کند زیرا در حال حاضر آمار
نشان میدهد که حدود  30تا  40درصد این دانشآموزان به دالیل اقتصادی ،فرهنگی
و  ..بیرون از مدرسه هستند.
وی با اشاره به ورود معلمان فاقد کسب آموزش الزم به مدارس استثنایی در سه
سال اخیر گفت :عدهای از معلمانی که استخدام شدند آموزشهای الزم را کسب
نکردند و ما آنها را شناسایی خواهیم کرد تا در کوتاه مدت بتوانیم آموزش های الزم
در این حوزه را با توجه به گروهی که تدریس می کنند ارایه کنم تا از این طریق
وضعیت کیفی مدارس را ارتقا دهیم.
رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور درخصوص افزایش حقوق این
معلمان نیز اظهار داشت :معلمان مدارس استثنایی حدود  20درصد فوق العاده شغل
را دریافت میکردند که مدتی قطع شده بود و مجددا ً به آنها پرداخت شد.
قدمی با بیان اینکه قانون خدمات کشوری به راحتی اجازهی افزایش این ارقام
را نمیدهد ،گفت :من معتقدم به جای آنکه این ارقام را افزایش دهیم بهتر است
مجموعه مزایایی را برای آنها پیشبینی کنیم تا این مزایا بتواند جاذبه کار معلمان را
باال برد به طور مثال یکی از این شرایط این است که امکان ادامه تحصیل آنان را به یک
مقطع تحصیلی باالتر پس از  20سال خدمت فراهم کنیم یا وامهای طوالنی مدت را
به آنها ارائه دهیم که این اقدامات در کوتاه مدت نتیجه میدهد.
وی با اشاره به اینکه در گزینش معلمان استثنایی عمدتا باید انسانهای عاشق را
دعوت و انتخاب کرده و برا ی حفظ آنان خدمات رفاهی غیر نقدی را طراحی کنیم
افزود :هدف من این است که در کوتاه مدت مشکل سرویس و فضای آموزشی مدارس
استثنایی و همچنین ارتقای کیفیت کتب درسی و توجه به آموزشهای ضمن خدمت
را برطرف کنم.

جنگی که در  31شهریور  1359توسط رژیم بعثی
صدام به مردم ایران تحمیل شد ،ظهور اسطورههایی
را در پی داشت و شهید 'مهدی زین الدین' فرمانده
لشگر  17علی بن ابیطالب (ع) قم درآن زمان یکی از
ایناسطورههاست.
'مهدی' در  18مهر سال  1338در خانواده ای مذهبی
در تهران متولد شد ،مادرش برای تربیت فرزندش کوشش
بسیاری کرد .داشتن وضو ،به ویژه هنگام شیر دادن فرزندانش
برایش فریضه بود و با مهر و محبت مادری ،مسائل اسالمیرا
به آنها آموزش میداد.
نبوغ و استعداد مهدی باعث شد که او در کودکی قرآن را
بدون معلم و استاد یاد بگیرد و بر قرائت مستمر آن تالش
کند .پس از ورود به دبستان در اوقات بیکاری به پدرش که
کتابفروشی داشت ،کمک میکرد.
مهدی در دوران تحصیالت متوسطه اش با مسائل سیاسی
و مذهبی آشنا و در این مدت که با شهید محرب آیت اهلل
مدنی مانوس بود ،روح تشنه خود را با نصایح ارزنده و هدایتگر
آن شهید بزرگوار سیراب میکرد و در واقع در حساس ترین
دوران جوانی به هدایت ویژه ای دست یافته بود و رشد مذهبی
خود را مدیون این عالم میدانست.
در مسیر مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی ،هنگامیکه
پدرش (حاج عبدالرزاق زین الدین) برای بار دوم از خرم آباد
(استان لرستان) به سقز (استان کردستان) تبعید شد این امر
باعث شد تا مهدی که خود در مبارزات نقش فعالی داشت
دوری پدر را تحمل کند و سهم پدر را نیز در مبارزات خرم
آباد بر دوش کشد.
در ادامه مبارزات سیاسی دوران دبیرستان ،کینه عمیقی
نسبت به رژیم پهلوی پیدا کرد و زمانی که حزب رستاخیز
شروع به عضوگیری اجباری کرد .شهید زین الدین به عضویت
این حزب در نیامد و با سوابقی که از او داشتند از دبیرستان
اخراجش کردند به ناچار برای ادامه تحصیل با تغییر رشته از
ریاضی به طبیعی موفق به اخذ دیپلم شد و در کنکور سال
 1356شرکت کرد و ضمن موفقیت ،توانست رتبه چهارم را
در بین پذیرفته شدگان دانشگاه شیراز به دست آورد .این امر
مصادف با تبعید پدرش به جرم حمایت از امام خمینی (ره)
از خرم آباد به سقز و موجب انصراف از ادامه تحصیل و ورود
جدی ترش در سنگر مبارزه پدرش شد.
پس از مدتی پدر شهید زین الدین از سقز به اقلید (استان
فارس) تبعید شد .این ایام که مصادف با جریانات انقالب
اسالمیبود ،پدر با استفاده از فرصت پیش آمده ،مخفیانه
محل زندگی را به قم انتقال داد .مهدی نیز همراه سایر
اعضای خانواده از خرم آباد به قم آمد و در هدایت مبارزات
مردمینقش موثرتری را عهده دار شد.
بعد از پیروزی انقالب اسالمیایران جزو نخستین کسانی
بود که جذب جهاد سازندگی شد و با تشکیل سپاه پاسداران
انقالب اسالمیقم به این نهاد مقدس پیوست ،ابتدا در قسمت
پذیرش و پس از آن به عنوان مسوول واحد اطالعات سپاه قم
انجام وظیفه کرد.
با آغاز تهاجم دشمن بعثی به مرزهای میهن اسالمی ،شهید
زین الدین بی درنگ پس از گذراندن آموزش کوتاه مدت
نظامی ،به همراه یک گروه  100نفره خود را به جبهه رساند و
به نبرد بی امان علیه کفار بعثی پرداخت.
پس از مدتی مسوول شناسایی یگانهای رزمیشد و بعد از
آن نیز مسوول اطالعات – عملیات سپاه دزفول و سوسنگرد
شد.
در این مسوولیتها با شجاعت ،ایمان و قوت قلب تا عمق
مواضع دشمن نفوذ میکرد و با شناسایی دقیق و هدایت
رزمندگان اسالم ،ضربات کوبنده ای بر پیکر لشکریان صدام
وارد میآورد.
شهید زین الدین در عملیات بیت المقدس مسوولیت
اطالعات – عملیات قرارگاه نصر را برعهده داشت و به خاطر
لیاقت ،ایمان ،خلوص ،استعداد رزمیو شجاعت فراوان در
عملیات رمضان به عنوان فرمانده تیپ علی ا بن ابیطالب (ع)
که بعدها به لشکر تبدیل شد انتخاب شد.

در عملیات رمضان ،تیپ علی ا بن ابیطالب (ع) جزء
یگانهای مانوری و خط شکن بود و به حول و قوه الهی و با
قدرت فرماندهی و هدایت وی در به کارگیری صحیح نیروها
و موفقیت آن یگان در این عملیات بعدها این تیپ به لشکر
تبدیلشد.
لشکر علی ا بن ابیطالب (ع) در تمام صحنههای نبرد
سپاهیان اسالم (عملیات محرم ،والفجرمقدماتی ،والفجر  3و
والفجر  )4خط شکن و به عنوان یکی از یگانهای همیشه
موفق ،نقش حساس و تعیین کننده ای را برعهده داشت.
از ویژگیهای بارز او شجاعت و شهامت بود .خط شکنی
شبهای عملیات و جنگیدن با دشمن در روز و مقاومت در
برابر سخت ترین پاتکها به خاطر این روحیه بود .روحیه ای
که اساس و بنیان آن بر ایمان و اعتقاد به خدا استوار بود و
مجاهدت دائمیاو برای خدا بود و هیچ گاه اثر خستگی روحی
در وجودش دیده نمیشد.
شهید زین الدین در کنار تالش بی وقفه اش ،از مستحبات
غافل نبود .اعتقاد داشت که جبهههای نبرد ،مکانی مقدس
است و انسان در این مکان به خدا تقرب پیدا میکند .همیشه
به رزمندگان سفارش میکرد که به تزکیه نفس و جهاد اکبر
بپردازند .او همواره سعی میکرد که با وضو باشد و به دیگران
نیز تاکید میکرد که همیشه با وضو باشند .به نماز اول وقت
توجه بسیار داشت و با قرآن مجید مانوس بود و به حفظ آیات
آن میپرداخت.
با عالقه خاصی به بسیجیها توجه میکرد .محبت این
عناصر مخلص در دل او جایگاه ویژه ای داشت .برای رسیدگی
به وضعیت نیروها و مطلع شدن از احوال برادران رزمنده خود
به واحدها ،یگانها و مقرهای لشکر سرکشی و مشکالت آنان
را رسیدگی و پیگیری میکرد.
شیفتگی و محبت ویژه ای به اهل بیت عصمت و طهارت
(ع) داشت .با شناختی که از والیت فقیه داشت از صمیم قلب
به امام خمینی (ره) عشق میورزید .با قبلی مملو از اخالص،
ایمان و عالقه از دستورات و فرامین امام راحل (ره) پیروی
میکرد .به دقت پیامها و سخنرانیهای ایشان را گوش میداد
و سعی میکرد که همان را مالک عمل خود قرار دهد و
از حدود تعیین شده به هیچ وجه تجاوز نکند .میگفت :ما
چشم و گوشمان به رهبر است تا ببینیم از آن کانون و مرکز
فرماندهی چه دستوری میرسد ،یک جان که سهل است،
ای کاش صدها جان میداشتیم و در راه امام فدا میکردیم.
حفظ اموال بیت المال برای شهید زین الدین از اهمیت
خاصی برخوردار بود .همواره در مسوولیت و جایگاهی که قرار
داشت نهایت دقت خود را به کار میبرد تا اسراف و تبذیر
نشود .بارها میگفت :در مقابل بیت المال مسوول هستیم.
شهید زین الدین در زمینه تربیت کادرهای پرتوان برای
مسوولیتهای گوناگون لشکر به گونه ای برنامه ریزی کرده
بود که در واحدهای مختلف ،حداقل سه نفر در راس امور و در
جریان کارها باشند .میگفت :من خیالم از لشکر راحت است.
اگر چند ماه هم در لشکر نباشم مطمئنم که هیچ مساله ای
به وجود نخواهد آمد.
* ازدواج
ن الدین میگوید :یک روز به
یکی از دوستان شهید زی 
ایشان گفتم ،آقا مهدی االن وقت ازدواج شماست ،چرا دست
به کار نمیشوی؟ جواب داد :راستش تا به حال فکر اینجا را
نکرده بودم .ما که با جنگ ازدواج کرده ایم.
بعدها یک روز آقا مهدی آمد و گفت :فالنی من حاضرم
ازدواج کنم ،ولی همسر من ،دختری باید باشد که بتواند با ما
ی شود
زندگی کند؛ چون مرد جنگیم و کمتر دختری حاضر م 
سختیهای ما را تحمل کند .او پس از مدتی ،همراه صبور و
پرتحمل خود را یافت که حاصل این ازدواج ،یک دختر بود که
اسمش را 'لیال' گذاشتند که هنگام شهادت پدرش یک سال
و چهار ماه داشت.
* شهید از سخن دیگران
مرحوم حاج 'عبدالرزاق زین الدین' ،پدر شهیدان مهدی و
مجید زین الدین میگفت :از برجسته ترین ویژگیهای روحی
و اخالقی این دو عزیز مؤدب بودنشان بود .همیشه سعی
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میکردند تا در چشم پدر و مادر نگاه نکنند .همیشه سر به زیر
و اطاعت پذیر بودند .آنها واقعاً عاشق امام خمینی (ره) و مطیع
فرمایشهایایشانبودند.
خانم 'منیره ارمغان' همسر شهید مهدی زین الدین
میگوید :برخورد اولی که با ایشان داشتم ،تمام مسائل را برای
من گفته بود .او میگفت' :انتهای راه من شهادت است .اگر
جنگ هم تمام شود و من شهید نشوم هر کجا که جنگ حق
علیه باطل باشد ،آنجا میروم تا شهید شوم '.مشکالت نبودن
در خانه را چون قبال برایم گفته بود ،پذیرش و تحمل آن برای
من راحت بود .برای اینکه سرا پا محبت بود .دوست داشت
همه از دستش راضی باشند .با این وجود هیچ گونه وابستگی
به خانه نداشت.
سردار 'رحیم صفوی' فرمانده سابق سپاه پاسداران انقالب
اسالمیدرباره او میگوید :شهید مهدی زین الدین فرماندهی
بود که هم از علم جنگی و هم از علم اخالق اسالمیبرخوردار
بود .در میدان اسالم و اخالق ،توانا و در عرصههای جنگ
شجاع ،رشید ،مقاوم و پرصالبت بود.
'حسین رجب زاده' یکی از بسیجیان و همرزمان شهید نیز
میگوید :قبل از شروع عملیات والفجر  4عازم منطقه شدیم و
به تجربه در خاک زیستن ،چادرها را سر پا کردیم .شبی برادر
زین الدین با یکی دو نفر دیگر برای شناسایی منطقه آمده
بودند و در چادر ما استراحت میکردند .من خواب بودم که
رسیدند .خبری از آمدنشان نداشتیم .داخل چادر هم خیلی
تاریک بود .چهرهها به خوبی تشخیص داده نمیشد .باالخره
بیدار شدم و سر پست رفتم .مدتی گذشت .خواب و خستگی
امانم را بریده بود .تلوتلو خوران خودم را به چادر رساندم.
رفتم سراغ 'ناصری' که باید پست بعدی را تحویل میگرفت.
تکانش دادم .بیدار که شد ،گفتم :ناصری نوبت توست ،برو سر
پست .بعد اسلحه را روی پایش گذاشتم .او هم بدون اینکه
چیزی بگوید ،پا شد رفت .من هم گرفتم خوابیدم .چشمم تازه
گرم شده بود که یک دفعه دیدم یکی به شدت تکانم میدهد:
رجب زاده به زحمت چشم باز کردم .ناصری سراسیمه گفت:
کی سر پست است؟ گفتم :مگر خودت نیستی؟ گفت :نه تو
که بیدارم نکردی! با تعجب گفتم :پس او کی بود که بیدارش
کردم؟ ناصری به جای خالی آقا مهدی نگاه کرد .گفت:
'فرمانده لشکر!' حسابی گیج شده بودم .بلند شدم نشستم.
گفتم' :جدی میگویی؟' گفت :آره.
با ناباوری از چادر بیرون زدیم .راست میگفت .خود آقا
مهدی بود .یک دستش اسلحه بود ،دست دیگرش تسبیح.
ذکر میگفت .تا متوجه ما شد ،سالم کرد .زبانمان از خجالت
بند آمده بود .ناصری اصرار کرد که اسلحه را از او بگیرد اما
نپذیرفت .گفت :من کار دارم میخواهم اینجا باشم .مثل پدری
مهربان ما را به چادر فرستاد .بعد خودش تا اذان صبح به
جایمان پست داد.
* شرط الزم برای پاسداری از اسالم اعتقاد به امام
حسین (ع) است
شهید زین الدین در وصیت نامه اش نوشته است :اولین
شرط الزم برای پاسداری از اسالم ،اعتقاد داشتن به امام
حسین (ع) است .هیچ کس نمیتواند پاسداری از اسالم کند
در حالی که ایمان و یقین به ابا عبداهلل الحسین (ع) نداشته
باشد .اگر امروز ما در صحنههای پیکار میرزمیم و اگر امروز
ما پاسدار انقالبمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون شهدا
هستیم و اگر مشیت الهی بر این قرار گرفته که به دست
شما رزمندگان و ملت ایران ،اسالم در جهان پیاده شود و
زمینه ظهور حضرت امام زمان (عج) فراهم شود به واسطه
عشق ،عالقه و محبت به امام حسین (ع) است .من تکلیف
میکنم شما 'رزمندگان' را به وظیفه عمل کردن و حسین
وار زندگی کردن.
در بخش دیگر وصیت نامه این شهید آمده است :در زمان
غیبت کبری به کسی 'منتظر' گفته میشود و کسی میتواند
زندگیکندکهمنتظرباشد،منتظر شهادت،منتظر ظهورامام
زمان (عج) .خداوند امروز از ما همت ،اراده و شهادت طلبی
میخواهد.
وی در  27آبان سال  1363به همراه برادرش 'مجید' که
مسوول اطالعات و عملیات تیپ  2لشکر علی ا بن ابیطالب
(ع) بود برای شناسایی منطقه عملیاتی از کرمانشاه به سمت
َسر َدشت (استان آذربایجان غربی) حرکت میکنند .در آنجا به
همرزمانش میگوید :من چند ساعت پیش خواب دیدم که
خودم و برادرم شهید شدیم!
موقعی که عازم منطقه میشوند ،راننده شان را پیاده کرده
و میگوید :خودمان میرویم .حتی در مقابل درخواست یکی
از رزمندگان ،مبنی بر همراه شدن با آنها ،به او میگوید :تو
اگر شهید بشوی ،جواب عمویت را نمیتوانیم بدهیم ،اما ما
دو برادر اگر شهید بشویم جواب پدرمان را میتوانیم بدهیم.
فرمانده محبوب بسیجیها ،سرانجام پس از سالیان
طوالنی دفاع در جبههها و شرکت در عملیات و صحنههای
افتخارآفرین ،در درگیری با ضدانقالب شربت شهادت نوشید
و روح بلندش را از این جسم خاکی به پرواز درآمد تا در
نزد پروردگارش ماوا گزیند .مزار این شهید به همراه برادر
شهیدش در گلزار شهدای علی ابن جعفر (ع) قم قرار دارد.
* خطبههای زینب گونه مادر شهید
همه کسانی که روز تشییع پیکر پاک این دو برادر قهرمان
را به یاد دارند ،میدانند که سخنان مادر این دوشهید در آن
روز ،چه شوری آفرید و چه غوغایی به پا کرد و این حماسه
آفرینی ،حکایت همه مادران و زنان سرزمین ماست که نام و
یاد راهی که زینب برگزید همیشه فراروی خود قرار داده اند.
این مادر شهید در آن روز گفت ... ' :شما را قسم به خون
همه شهیدان و این دو جگر گوشه من ،استقامت داشته
باشید و در همه مراحل و سختیها ،ایستادگی کنید و راه
این شهیدان را ادامه بدهید .نگذارید خونشان هدر رود .این
رهبر بزرگ و نستوه را تنها نگذارید ،این تکیه کالم مهدی بود.
 ...ای لشگر علی ابن ابیطالب (ع) هر کجا هستید ،پیام مادر
مهدی را بشنوید 'فالخوف علیهم و ال هم یحزنون' خوف شما
را نگیرد .هرگز محزون نشوید حرکت کنید؛ حرکتی حسینی،
حماسه سرایی کنید ،هدف مقدس را دنبال کنید از حرکت
باز نایستید ،مهدی و آقای او مهدی صاحب الزمان (عج) را
خشنود سازید .میدانید که او همیشه به رزم و جهاد دعوت
میکرد .انقالبمان را تنها نگذارید و آن را ادامه دهید .من آرزو
میکنم ،کاش به تعداد رگهای بدنم پسر داشتم و در راه
اسالم میدادم و با خون آنها درخت اسالم را آبیاری میکردم.
السالم علیک یا ابا عبداهلل.

ارزش اعیانی ششدانگ به مساحت  120متر مربع از قرار هر متر  13/000/000ریال
جمعا به ارزش  1/560/000/000ریال
ارزش اعیانی طبقه زیرزمین  86متر مربع از قرار هر متر  4/500/000ریال جمعا به
ارزش  387/000/000ریال
ارزش اعیانی طبقه همکف  86مترمربع از قرار هر مترمربع  4/800/000ریال جمعا
به ارزش 412/800/000
ارزش حیاط سازی و انشعابات و سرویس پله جمعا به ارزش  100/000/000ریال
کل ارزش ملک به مبلغ 2/459/800/000ریال به حروف دو میلیارد و چهارصد و
پنجاه و نه میلیون و هشتصد هزار ریال ارزیابی گردیده است .
مزایده ملک مذکور از ساعت  9صبح الی  12روز چهارشنبه مورخه  1393/08/21در
اجرای ثبت قم واقع درخیابان ساحلی انجام می شود مزایده از مبلغ پایه2/459/800/000
ریال به حروف دو میلیارد و چهارصدو پنجاه و نه میلیون و هشتصدهزارریال شروع و به
باالترین قیمت فروخته می شود حق الحراج و نیمعشر دولتی مازاد بر مبلغ ارزیابی به
عهده برنده مزایده خواهد بود در ضمن بدهی های ملک اعم از مالیات وعوارض شهرداری
و آب و برق وگاز و غیره تا تاریخ حراج اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود و خریداران می بایست مبلغ پایه را به عنوان سپرده
شرکت در مزایده به حساب این اداره واریز نمایند ودر صورت توافق بر واریز غیر نقدی
با بستانکار و نسبت به مازاد با بدهکار براساس توافق کتبی اقدام خواهد شد .چنانچه
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد  ،مزایده روز اداری بعد از تعطیل
درهمان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول
خواهد شد .
تاریخ انتشار 1393/7/8:
مهدی روز خوش ـ مسئول اجرای ثبت اسناد قم

من و تو شاد و خوشبختیم!

عمر گر خوش گذرد زندگی نوح کم است ور به سختی گذرد نیم نفس بسیار است.
زنون حکیم ،مردی را بر ساحل دریا اندوهگین دید که بر دنیا غم میخورد حکیم به
او گفت :بر دنیا غم مخور ،اگر در نهایت توانگری در کشتی بودی و کشتی ات در دریا
شکسته بود و در حال غرق شدن بودی ،آیا نهایت آرزوی تو این نبودکه نجات یابی به
قیمت از دست دادن تمام دارائیت؟ گفت :آری ،پس به او گفت :اگر بر دنیا فرمانروایی
داشتی و همه افراد پیرامونت قصد کشتن تو را داشتند آیا آرزوی تو نجات یافتن از دست
آنان نبود حتی به بهای از دست دادن هر آنچه داری؟ گفت :آری ،گفت اکنون گمان بر
تو همان توانگر هستی و اینک همان پادشاه که ثروت و قدرت را از دست داده ای ولی
جانت را به سالمت حفظ کرده ای .مرد به سخن او آرام گرفت.
عوامل شادی آفرین
در بعضی خانوادهها افرادی هستند که به محض اینکه به مال میرسند چنان مغرور
میشوند که دیگران را از یاد میبرند شادی در نظر آنان معنایش را عوض میکند
تحقیر و مسخره کردن دیگران میشود بهانهای برای شادی و یا حتی به بهانه عروسی
و اینکه یک شب هزار شب نمیشه گناه را برای خود مباح میکنند .اسالم دین شادی
وحالوت و نشاط است  ،اما شادی آمیخته با فساد را تجویز نمیكند و برای مسلمانان
سبكسری  ،هرزگی و توهین را به بهانه شادی روا نمیدارد  .در سایه دین است كه
شادی واقعی بهدست خواهد آمد .در این سطور به ارائه برخی توصیهها در خصوص این
مطلب خواهیم پرداخت:
 .1یکی از عمده ترین راههای خوشبختی در زندگی رضایت و خشنودی به قضا و
قدر الهی است .آن چنان که حضرت علی (ع) میفرماید « :ان رضیتم بالقضا طالبت
عیشکم» اگر به مقدرات الهی راضی شدید زندگی شما شیرین و گوارا میشود.
(غررالحکم ج  3ص  )66و یا در جایی دیگر امام صادق (ع) میفرماید« :نشاط و شادی
در پرتو راضی بودن به رضای خدا و یقین به دست میآید و اندوه و غم در شک و
ناخشنودی به مقدرات الهی حاصل میشود».
 .2كم كردن وابستگیها ب ه دنیا و آرزوهای دور و دراز در رسیدن به مظاهر دنیا و
بهطور كلی زهد و قانع بودن است  .زیرا هر چه وابستگی انسان به مظاهر دنیا و مال و
منال و ّ
لذتهای گذرا بیشتر باشد  ،غم و افسردگی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
 .3انسان سعادتمند انسانی است که بر قدرت الیزال الهی توکل دارد و در انجام هر
کاری حتی موفقیت یا شکست در هر امری را خواست خدا میداند.
 .4برنامه ریزی مناسب به اعضای خانواده این فرصت را میدهد که در هر شرایطی از
زندگی لذت ببرند و با تغییر شرایط سختیها را به نفع خود تغییر دهند.
 .5داشتن تفکر مثبت در زندگی و خوشبینی معقول رمز خوشبختی در زندگی
است .منفی نگرها همیشه نیمه خالی لیوان را میبینند .چنین افرادی عینک بدبینی به
چشمان خود دارند اشتباهات کوچک را بزرگ میشمارند از کاه کوه میسازند و بدین
صورت زندگی را در کام خود و دیگران تلخ میکنند .اما مثبت نگرها همیشه نیمه
پر لیوان را میبینند خطاها و لغزشهای دیگران را نادیده میگیرند و با دید مثبت و
منطقی با آنها برخورد میکنند .این قبیل انسانها زندگی را نشاط انگیز میکنند و در
سایه شادی و نشاط است که افراد خانواده و حتی جامعه رشد میکنند و به شکوفایی
میرسند.
یکی دیگر از عوامل ایجاد شادی و نشاط در خانواده گشاده رویی است زیرا خوشرویی
کینهها را میزداید انسانها را به همدیگر نزدیک میکند دلها را به هم پیوند میدهد
جو حاکم بر خانواده را شاداب و با طراوت میکند ارتباط عمیق و عاطفی را سبب
میشود و موجب تداوم و استواری محبت و دوستی در زندگی میشود
.6مهربانیها و اظهار محبتهای کوچک بسیار اهمیت دارند و خانواده را به کانونی
گرم و صمیمیو با طراوت تبدیل میکنند .وقتی شوهر از سرکار برمیگردد و وارد خانه
میشود همسرش به گرمیاز او استقبال میکند به او سالم میکند .خسته نباشید
میگوید و بالفاصله یک استکان چای جلوی او میگذارد .شوهر بدون درنگ با داشتن
تبسمیبر لب از همسرش تشکر و قدردانی میکند و مثال میگوید :از این که چنین
همسری دارم خدا را شکر میکنم و به خود میبالم .بدین صورت است که بذر شادی و
نشاط در محیط خانه کاشته میشود .و چه نیکو گفت امام علی (ع)  « :در همه حال با
همسرت مدارا کن و با او معاشرت نیکو داشته باش تا زندگی ات گوارا و با نشاط باشد».
.7بسیاری از مشکالت و ناراحتیهایی که در جریان ارتباط با دیگران به وجود میآید
ریشه در انتظارات متعارض و مبهم از وظایف و هدفها دارد .انتظارات نامشخص و مبهم
سبب ناراحتی عدم درک و تفاهم مشترک و از میان رفتن اعتماد و نهایتا جوی حاکی
از سوتفاهم شک و تردید و نگرانی در خانواده میگردد.
 .8یکی دیگر از عوامل ایجاد شادی و نشاط در خانواده گشاده رویی است زیرا
خوشرویی کینهها را میزداید انسانها را به همدیگر نزدیک میکند دلها را به هم
پیوند میدهد جو حاکم بر خانواده را شاداب و با طراوت میکند ارتباط عمیق و عاطفی
را سبب میشود و موجب تداوم و استواری محبت و دوستی در زندگی میشود.
 .9انتقاد منصفانه از عملکرد یکدیگر در محیط یک خانواده صمیمیمورد پذیرش قرار
گرفته و موجب تعالی آن خانواده در ابعاد مختلف خواهد شد .لیکن انتقاد غرض ورزانه
باالخص آنکه به طور مستقیم و مداوم نیز باشد تبدیل و تعبیر به عیب جویی شده و
زمینه ساز اختالفات و منازعات خانوادگی میگردد.
 .10یكی دیگر از عوامل شادی آفرین در زندگی انسان تفریح است  .روح انسان به
تفریح و نیاز دارد .بهطوری كه تفریحات سالم از بهترین شادیها و لذتهای سالم و
نشاطآور انسان است.خداوند در قرآن كریم به سیاحت و سفر امر فرمودهاست تا انسان
هم از سرنوشت و سرگذشت گذشتگان آگاهی یابد و عبرت گیرد و هم از زیبایی
طبیعت بهره ببرد و شادمان شود.
اگر به تک تک احکام الهی توجه شود نه تنها خانوادهها که افراد جامعه ،طعم شادی
واقعی را خواهند چشید.

تقلیدکورکورانهممنوع!

حدیثی است كه شخصی به حضرت صادق علیه السالم عرض كرد كه عوام و
بی سوادان یهود راهی نداشتند جز اینكه از علمای خود هر چه میشنوند قبول
كنند و پیروی نمایند .اگر تقصیری هست متوجه علمای یهود است .چرا قرآن عوام
الناس بیچاره را كه چیزی نمیدانستند و فقط از علمای خود پیروی میكردند مذ ّمت
میكند؟
چه فرقی بین عوام یهود و بین عوام ما هست؟ اگر تقلید و پیروی عوام از علما
مذموم است پس عوام ما نیز كه از علمای ما پیروی میكنند باید مورد مالمت و
مذ ّمت قرار گیرند .اگر آنها نمیبایست قول علمای خود را بپذیرند ،اینها نیز نباید
بپذیرند .حضرت فرمود:
عوام و علمای ما و عوام و علمای یهود از یك جهت فرق دارند و از یك جهت مثل
هم اند؛ از آن جهت كه مثل هم میباشند خداوند عوام ما را نیز به آن نوع تقلید از
علما مذ ّمت كرده و اما از آن جهت كه فرق دارند نه .فرمود :عوام یهود علمای خود
را در عمل دیده بودند كه صریحاً دروغ میگویند ،از رشوه پرهیز ندارند ،احكام را به
خاطر رو دربایستیها و رشوهها تغییر میدهند ،میدانستند كه درباره افراد و اشخاص
حب و بغض شخصی را دخالت میدهند ،حق یكی را به
عصبیت به خرج میدهندّ ،
ّ
دیگری میدهند .آنگاه فرمود:
به حكم الهامات فطری عمومیكه خداوند در سرشت هر كس تكویناً قرار داده،
میدانستند كه هر كس كه چنین اعمالی داشته باشد نباید قول او را پیروی كرد ،نباید
قول خدا و پیغمبران خدا را با زبان او قبول كرد.
و به همین منوال است حال عوام ما .اینها نیز اگر در فقهای خود اعمال خالف،
تعصب شدید ،تزاحم بر سر دنیا ،طرفداری از طرفداران خود هر چند ناصالح باشند،
كوبیدن مخالفین خود هر چند مستحق احسان و نیكی باشند ،اگر این اعمال را در
آنها حس كنند و باز هم چشم خود را ببندند و از آنها پیروی كنند ،عیناً مانند همان
عوام یهودند و مورد مذمت و مالمت هستند.
پس معلوم میشود كه تقلی ِد ممدوح و مشروع «سرسپردن» و چشم بستن نیست،
چشم باز كردن و مراقب بودن است و اگر نه مسئولیت و شركت در جرم است.
(مجموعه آثار شهید مطهری ،ج ،20ص )175
برنامه گروه دومّ ،
تفکر و تدبّر و انتخاب شایسته و شعارشان «هیچ قومى نخواهى
یافت كه ایمان به خدا و روز جزاء داشته باشد و در عین حال با كسانى كه با خدا
و رسولش دشمنى مىكنند ،دوستى كند هر چند دشمن خدا و رسول پدران و یا
فرزندان و یا برادرانشان و یا قوم و قبیل ه شان باشد ،براى اینكه خداوند در دلهایشان
ایمان را نوشته و به روحى از خودش تأییدشان كرده و در ج ّناتى كه نهرها در زیر
درختانش جارى است داخلشان مىكند تا جاودانه در آن باشند .خدا از ایشان
راضى شد و ایشان از خدا راضى شدند اینان حزب خدایند ،آگاه! كه تنها حزب خدا
رستگارند( ».مجادله )22 /مى باشد.
آرى روح القدس به یارى آنها مى شتابد و فرشتگان الهى از آنها پاسدارى مى نمایند
و به تقویت روحیه آنها مى پردازند و آنها را دعوت به مقاومت مى کنند.
هان اى عزیز! اگر در چنین شرایطى گرفتار شدى ،خود را به خدا بسپار و بر ذات
قیت ،پشت
پاکش تو ّکل کن و از «کثرة الخبیث» وحشت نکن و این آزمون را با مو ّف ّ
سر بگذار ،تا از برکات آن بهره مند شوى و بگو« :ناپاک و پاک یکسان نیست هر چند
تعجب فرو برد ،تقواى الهى پیشه کنید اى خردمندان تا رستگار
کثرت ناپاکان تو را در ّ
شوید( ».مائده )100 /امام رضا علیه السالم توصیه كردهاند كه در روز پنجاه آیه از قرآن
را قرائت كنید ،زیرا قرآن انسان را با معارف الهی آشنا میكند و باعث خودسازی انسان
میشود .قرآن انسان را دعوت به قرائت با تدبّر ،تعقل و اندیشه میكند ،قرآن به عجول
بودن توصیه نمیكند و از دیدگاه قرآن كریم همرنگ جماعت شدن غلط است .انسان
همیشه باید با حق و حقیقت همرنگ و همراه شود و كارها با خردورزی انجام میشود.
اهمیت بیشترى دارد ،و آنها
این آزمون الهى مخصوصاً براى جوانان عزیز در زمان ما ّ
هستند که مى توانند از پیروزى در این امتحان بزرگ بر بال فرشتگان رحمت سوار
آسمان قرب پروردگار به پرواز درآیند!
شوند و در اوج
ِ
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دریایخزربایدسمبلهمکاریملتهاباشد
رئیس جمهور در اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر:

رییس جمهوری گفت  :تبدیل دریای خزر به نمادی از
توسعه و همکاری و مرکزی برای دوستی و پیشرفت ،از
بزرگترین اقداماتی خواهد بود که این نعمت الهی را برای
نسلهای بعدی ما حفظ می کند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری
بعداز ظهر دوشنبه در چهارمین اجالس سران کشورهای ساحلی
دریای خزر که در شهر آستراخان روسیه برگزار شد ،خطاب به
روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر گفت  :این نشست
نه تنها فرصت مغتنمی را برای هم فكری بیشتر فراهم می
سازد ،بلکه به عنوان ابتکاری سازنده می تواند این دریا را به نما ِد
همبستگی ،دوستی و حسن هم جواری تبدیل نماید.
رییس جمهوری با بیان اینکه در این گردهمایی مسئولیت
بزرگی بر دوش روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر
است ،اظهارداشت :ما در برابر دریای خزر ،یعنی این سرمایه
مشترك،كانونپیوندودوستی،ومنشأمعیشتمیلیونهاانسان،
نه تنها خود را در برابر نسل كنونی ،بلكه در برابر آیندگان نیز
مسئول می دانیم .و این می طلبد که با برنامه ریزی هوشمندانه،
همان گونه كه پیشینیان ،این موهبت خدادادی را برای ما به ارث
گذاشتند؛ ما نیز بتوانیم خزر را توسعه یافته و ایمن ،به فرزندان
خود اهدا كنیم.
روحانی گفت  :وظیفه مشترك ما در اینجا ،درکنار رایزنی برای
نزدیكی مواضع در رژیم حقوقی و تحدید حدود و دستیابی به
همكاری های بازرگانی و اقتصادی ،ایجاب می کند تا دریای خزر،
به عنوان كانونی که ما را با وجود زبان ها ،ملیت ها و دیدگاه
های مختلف ،پیرامون خود جمع كرده است ،مورد توجه ویژه
قرار گیرد.
رییس جمهوری تاکید کرد  :تبدیل دریای خزر به نمادی از
توسعه و همکاری و مرکزی برای دوستی و پیشرفت ،از بزرگترین
اقداماتی خواهد بود که این نعمت الهی را برای نسلهای بعدی
ما حفظ کرده ،و زمینه را برای ایجاد رفاه و توسعه در سواحل
این دریا به عنوان یکی از پیشرفته ترین و باشکوه ترین سواحل
دنیا ،با جاذبه های فراوان و منحصربه فرد گردشگری و توریسم،
کشتیرانی تجاری و تفریحی ،ماهیگیری و شیالت ،و بخصوص
سرمایه گذاریهای مشترک آماده می سازد.
روحانی ضرورت همکاری جمعی و سرمایه گذاری مشترک
کشورهای ساحلی را یادآور شد و افزود :باید بجای اقدامات
انفرادی ،فعالیتهای جمعی را مبنای اقدامات خود قرار داده و
بپذیریم که تعامالت جمعی ،بهره وری بیشتری را در اختیار
همگان قرار خواهد داد .تحقق این مهم ،مستلزم آن است که در
حوزه های گوناگون ،نفع مشترک را تعریف کنیم ،نهاد مشترک
را سازماندهی کنیم ،و با سرمایه گذاری مشترک ،پیشرفت کار را
ساماندهیم.
رییس جمهوری همچنین لزوم توجه به مسئله امنیت و
همکاریهای جمعی در برقراری آرامش و ثبات در منطقه دریای
خزر را یادآور شد و ادامه داد :ما باید در برقراری ثبات و آرامش با
هم همکاری کنیم .لذا مناسب است عالوه بر همکاری کشورهای
ساحلی این دریا در برقراری امنیت جمعی ،اجازه ندهیم دریا و
سواحل آن که اهمیت ویژه ای برای کشورهای ساحلی دارد ،محل
ترکتازی افراط گری و تروریسم ،مواد مخدر ،و جنایات سازمان
یافتهشود.
رییس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد  :ما نباید اجازه

نامحرمانه

قم پاکترین شهر کشور است
گفته می شود :آیت اهلل سید احمد خاتمی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به
فضای امروز جامعه ،بیان داشته است :امروز قم پاکترین شهر کشور است؛ چراکه اگر از این شهر بیرون
برویم ،متوجه خواهیم شد که چه فضای گناه آلودی در برخی از شهرهای حاکم است و بدحجابی
غوغا می کند و انسان در دل گناه قرار می گیرد؛ البته در خود قم نیز معضالتی وجود دارد که باید با
آن مقابله شود.
ادامه مذاکرات هسته ای دو هفته دیگر
گفته می شود :سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفته است :علیرغم وجود
اختالفات بر سر مسائل اصلی دور بعدی مذاکرات هستهای ایران و گروه  5+1در کمتر از  2هفته دیگر
در یک شهر اروپایی برگزار خواهدوی در گفت و گو با خبرگزاری کیودو ژاپن اظهار کرده است :ما
توانستیم در یک فضای سازنده به درکی به مراتب بهتر برسیم اما اختالفات بر سر مسائل اصلی هنوز
به قوت خود باقی است .عضو ارشد تیم مذاکره کننده هستهای همچنین گفته است :برخی از ایدههای
مطرح شده در نشست نیویورک امیدوار کننده هستند اما هیچ یک از آنها نتوانستند در خصوص مسائل
کلیدی مورد اختالف یک درک مشترک به ما بدهند .از این رو نتوانستیم به پیشرفتی ملموس در
مذاکرات اخیر برسیم .عراقچی تاکید کرده است :اگر قرار باشد توافقی حاصل شود بهتر است که آن را
اکنون انجام دهیم؛ تمدید مذاکرات سخت و بیاستفاده خواهد بود .معاون وزیر امور خارجه در ادامه
تصریح کرده است  :دور بعدی مذاکرات ایران و گروه  5+1در کمتر از دو هفته دیگر در یکی از شهرهای
وین یا ژنو از سر گرفته خواهد شد.
محمد رضا رحیمی  :به حکم صادره اعتراض میکنم
گفته می شود :محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم در حاشی ه مراسم ختم والدهی آیتاهلل
هاشمی شاهرودی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا حکم صادر شده توسط دادگاه
برای خودش را قبول دارد و یا باز هم اعتراضی خواهد کرد ،اظهار کرده اسیت :به حکم صادره اعتراض
میکنم .وی ادامه داده است :من اگر بخواهم اینها را توضیح بدهم دو ساعت طول خواهد کشید ولی
در فرصتی با یکی از خبرگزاریها قرار دارم و به صورت مشروح درباره این مسائل صحبت میکنم.

دهیم امنیت این دریا و سواحل آن به متغیرهایی غیر از منافع
جمعی و مشترک کشورهای ساحل آن وابسته گردد ،و رفاه و
سالمت و آرامش خاطر مردم آن تحت تاثیر این متغیرها قرار
گیرد .بنابراین پیشنهاد می کنم در این خصوص دست به دست
هم داده و این دریا را"دریای صلح و توسعه" بخوانیم و بکوشیم تا
در زمان مشخص و از طریق رایزنی های فشرده ،مقدمات اولیه
آن را فراهم نماییم .آنگاه می توانیم با اتکا بر اشتراکات فرهنگی
کهن مان ،و با تمسک به پیشینه تاریخی دوستی ملت هایمان،
گامهای بلندی برای رفاه و توسعه و ثبات مردم سواحل زیبای
خزر فراهم آوریم.
روحانی با اعالم اینکه دریای خزر باید"مرکز توسعه و رفاه"،
"نماد صلح و امنیت" و سمبل"همکاری ملتهای" ما باشد اظهار
داشت :برای این منظور شایسته است به این موضوع بیندیشیم
كه چگونه بخش بزرگی از این پهنه آبی بی نظیر را به عنوان
«پهنه آبی مشترك» برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی
آزاد ،مشترك نگه داریم و این مجموعه را با همکاریهای جمعی و
مشترک به سوی "توسعه و رفاه" ،و "صلح وامنیت" سوق دهیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه امروز ،شاهد انعقاد سه
موافقتنامه« :حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی»،
«آب و هواشناسی» ،و «همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش
به وضعیت اضطرار» در دریای خزر خواهیم بود گفت  :این
دستاوردها – كه در پرتو تالش نمایندگان كشورهای ساحلی
حاصل شده – بی تردید ،برخاسته از رهنمودهای رؤسای جمهور
بوده و می تواند به اهداف مذکور کمک نماید.

رییس جمهور تدوین مبانی حقوق و تكالیف كشورهای
ساحلی در دریای خزر در چارچوب تدوین كنوانسیون رژیم
حقوقی را اقدامی كلیدی برای همكاری در خزر خواند و گفت
 :اگرچه می دانیم که امضای «اعالمیه روسای جمهور» ما را به
تدوین كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیك تر خواهد
ساخت ،و تا آن زمان نیز ،معاهدات موجود ،مبنای همكاری ما
خواهندبود.
روحانی از تدوین و اجرایی شدن كنوانسیون تهران و همچنین
پروتكل های الحاقی به آن توسط كشورهای ساحلی دریای خزر
صورت به عنوان اقدامات خوب یاد کرد و گفت  :ما نیازمند توجهی
بیش از این ،به حفاظت از محیط زیست آسیب پذیر و شكننده و
منابع زنده آبی منحصر به فرد دریای خزر هستیم .در این زمینه
الزم است در كلیه طرح های ملی و منطقه ای ،اصل خدشه ناپذیر
لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی را مد نظر قرار دهیم.
رییس جمهور اظهار داشت  :رژیم حقوقی جامع و پایدار
را آنگونه تدوین كنیم ،كه نسل های آینده ،فارغ از هرگونه دل
مشغولی ،بر طراحان و امضاءكنندگان ،درود فرستند .اعتقاد دارم
كه تدوین این كنوانسیون ،باید با دو عامل «دقت» و «سرعت»
پیش رود ،و نتایج حاصله از آن ،بویژه در «تحدید حدود مناطق
دریایی در سطح» و همچنین «تعیین محدوده های بستر و
زیربستر»  ،پاسخگوی انتظارات افكار عمومی بوده و نیازهای مردم
كشورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را برآورده سازد.
روحانی افزود  :من به عنوان رییس كشوری كه نیمی از ساحل
نشینان این دریاچه در آن ساكن است ،و هزاران سال با دریای

خزر و مسایل آن پیوند خورده است ،اعالم می دارم كه تنها راه
نیل به صلح و ثبات و توسعه پایدار در منطقه ،توجه به مصالح
بلندمدت و منافع همه كشورهای ساحلی دریای خزر و رعایت
اصل «اتفاق آراء» در كلیه تصمیمات متخذه پیرامون این دریاست.
حقوقی
رییس جمهوری تاکید کرد  :ما اعتقاد داریم كه نظام
ِ
جامع و پایدار ،باید براساس اصول و موازین «حقوق بین الملل»،
«منصفانه بودن نتایج تحدید حدود» و انحصا ِر« :حاكمیت»،
«حقوق حاكمه» و «صالحیت» صرفاً به پنج كشور ساحلی»
ترسیم شود و بهره برداری از منابع دریای خزر برای توسعه پایدار
و رفاه عمومی ،خواست طبیعی ملت ها است.
روحانی با تاکید بر اینکه تضمین صلح ،ثبات و امنیت در خزر
در گروی اصول بنیادین است ،گفت :این اصول عبارت است از
«پرهیز از ورود به رقابت های تسلیحاتی»« ،خودداری از كاربرد
نیروهای مسلح»« ،انحصار دریانوردی فقط برای شناورهای تحت
پرچم پنج كشور ساحلی»« ،ممنوعیت حضور نیروهای نظامی
بیگانه»« ،لزوم اتفاق آراء در تصمیمات»« ،پرهیز از اقدامات
یكجانبه»« ،آزادی دریانوردی»« ،برابری رفتار» و در نهایت «اتخاذ
سیاست های هماهنگ» خواهد بود.
رییس جمهوری در پایان ،بار دیگر از سازماندهی شایسته
اجالس و مهمان نوازی گرم رییس جمهور ،دولت و مردم
فدراسیون روسیه ،تشكر و اظهار امیدواری کرد که توافقات حاصله
در این اجالس ،راهگشای مذاكرات آتی گروههای كاری ویژه
تدوین كنوانسیون رژیم حقوقی بوده ،و افق های درخشانی را برای
مردم منطقه ترسیم سازد.

دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام:

دو جناح سیاسی کشور باید نوسازی شوند

دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامدوجناحاصالحطلبواصولگرادرکشور
را از هم فروپاشیده توصیف کرد و گفت :دو جناح سیاسی باید نوسازی شوند.
محسن رضایی با حضور در محل برگزری نخستین اردو سراسری تشکلهای
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی  ،برگزاری چنین اردوهایی را که از سوی دکتر میرزاده و
همکارانش آغاز شده را کار خوبی دانست و آن را به فال نیک گرفت.
به گزارش ایسنا ،رضایی با بیان اینکه امیدوارم با فعالیت تشکل ها نشاط بیشتری
در ابعاد سیاسی و فرهنگی در داشگاه ها به وجود بیاید  ،اظهار کرد :من تشکل های
دانشگاهی را به دانشگاهی در سایه تعبیر می کنم  ،دانشگاهی که حتی از دانشگاه اصلی
هم می تواند بزرگ تر باشد و در آن اتفاقات بسیار خوبی رخ داده  ،پیوندهای زیادی برقرار
شده و دوستی های مستحکمی شکل گرفته است .ارتباطاتی که در این دوره ایجاد شده
نیز در آینده تاثیرات زیادی در زندگی افراد بر جا گذاشته و فعالیت های سیاسی در
ساختن زندگی خود من هم تاثیر گذار بوده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد :توصیه من به دوستان این است که این
حرکت را ادامه دهند و خسته نشوند.
رضایی هر نوع افراط و تفریط را برای تشکل ها نامناسب دانست و افزود:افراد بسیاری
با دوری از افراط و تفریط به جایگاه باال رسیدند که از جمله آن برادر عزیرمان آقای دکتر
طه هاشمی است.
فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به قرار داشتن منطقه در بحران
 ،خاطرنشان کرد :خوشبختانه با وجود این شرایط کشورمان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
رضایی در ادامه با اشاره به موقعیت کشورمان در منطقه و جهان تصریح کرد :اصطالحا
سر چهارراه دنیا ایستاده ایم و به راحتی می شود تبدیل به یک قدرت بزرگ در جهان
شد ،حتی اگر نفت هم نداشته باشیم سرزمین ما پتانسیل درآمد میلیاردها دالر درآمد
دارد و این به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی کشور ماست .ما می توانیم میلیاردها دالر از
عبور کشتیها و هواپیماها درآمد داشته باشیم .حاال این که چقدر وارد شدیم یا چرا وارد
نشدیم بحث دیگر است اما منظور من این است که این کشور فرصت طالیی زیادی در
اختیار دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات
آمریکا برای مقابله با تروریسم  ،خاطرنشان کرد :واقعیت این است که آمریکا بدون ایران
نمی تواند تروریسم را از بین ببرد و این کارهایش آب در هاون کوبیدن است.
او با اشاره به موقعیت ایران برای مقابله با تروریست ها در منطقه  ،اظهارکرد :این
بهترین فرصت تاریخی برای ماست که به طور مشروع می توانیم در بیرون از مرزها در
مقابله با تروریست ها نقش داشته باشیم.
رضایی با اشاره به اظهارات کسینجر درباره تالش ایران برای تبدیل شدن به امپراطوری
در منطقه ،اظهارکرد :ایران به دنبال امپراطوری نیست  ،ایران به دنبال ساخت تمدن بزرگ
در منطقه است.
وی جناح های سیاسی را یک برکت برای جمهوری اسالمی دانست و افزود :البته این
دو جناح از هم فروپاشیده و در حالت میرایی به سر می برند و در حقیقت می توان گفت
که هر دو جناح اصالح طلب و اصولگرا در شیب سرازیری خود قرار گرفته اند و نیازمند
بازسازی جناحی اند .باید از درون دو جناح سیاسی کشور افراد جدیدی وارد جامعه اند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از اعضای تشکل های دانشجویی خواست در
خارج از کشور نیز حاضر شده و به همایش های مختلف بروند  ،او در توضیح بیشتر این
موضوع گفت :چه اشکالی دارد که دانشجویان ما به دانشگاه های بغداد  ،دمشق و حتی
غزه بروند؟ شما می دانید حضورتان در غزه چقدر سر و صدا به پا می کند.
رضایی خود را طرفدار اقدامات ابتکارانه و نوآورانه در جنبش های دانشجویی دانست
و افزود :همانطور که جناح ها به نوسازی احتیاج دارند ،تشکل ها هم باید نوسازی شوند.

محسن رضایی پس ایراد سخنانی به سواالت برخی از دانشجویان پاسخ داد.
او در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که از او درباره علت انصرافش از اعتراض به
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88پرسید ،گفت :من یک انقالبی تابع قانون هستم
و از دوران مشروطه تا کنون هم تالش همه ما استقرار قانون بوده است .بنابراین تا زمانی
که فرصت اعتراض بود به این موضوع اعتراض کردم  ،اما وقتی شورای نگهبان نظرش را
اعالم کرد به آن نظر تمکین کردم.
دانشجوییدیگرازمحسنرضاییدربارهماجرایمکفارلین،نقشرژیمصهیونیستی
در این ماجرا و  ...سوال کرد و خواست که بدون مماشات جوابش را بگیرد که وی در پاسخ
گفت :من اهل مماشات نیستم اما اهل مصلحتم و خانه من هم مجمع تشخیص مصلحت
نظام است .مسئله مک فارلین از جایی شروع شد که آمریکایی ها احساس کرند ما در دور
پیروزی ها افتاده ایم و برای همین تالش کردند با ایران ارتباط برقرار کنند.
فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد :بعد از این درخواست ایران
هم گفت به ما اسلحه بدهید ،این یک دیپلماسی پنهان بود ،دیپلماسی پنهان کار دستگاه
های اطالعاتی است و دیپلماسی آشکار کار وزارت امورخارجه .آمریکا هم در تالش بود تا
یک دیپلماسی پنهان با ایران داشته باشد که ما هم مخالفت نکردیم در حقیقت خواستیم
ببینیم که انتهای ماجرا چه می شود.
رضایی با بیان اینکه ایران لیستی از تجهیزات مورد نیاز خود در جنگ به ویژه تجهیزات
آمریکایی نظیر موشک های ماگ را به آمریکایی ها داد ،گفت :آقای مک فارلین گمان
می کرد که میتواند سرما را کاله بگذارد و او به همین خاطر به فرودگاه مهرآباد آمد و
درخواست کرد که اول ارتباط برقرار شود و بعد برویم سراغ تسلیحات نظامی در حالی که
ما گفتیم اول برادریات را ثابت کن بعد ارتباط برقرار می کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نخستین بار اسرائیل این موضوع را
لو داد ،اظهارکرد :سپس یک روزنامه لبنانی این موضوع را افشا کرد که بالفاصله حضرت
امام(ره) هم دستور دادند که این موضوع را به مردم بگویید ،البته آقای هاشمی می گویند
امام از قبل در جریان این موضوع بوده اند.

رضایی با اشاره به اینکه اسرائیل معتقد است باید راه ارتباط ایران با آمریکا از تل آویو
بگذرد ،خاطرنشان کرد :االن هم همینطور است  ،اسرائیل و عربستان نمی گذارند که
مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد.
وی درباره مشورت دادنش به دولت در حوزه اقتصاد و نظرش درباره پرداخت نقدی
یارانه  ،خاطرنشان کرد :البته من هم به این دولت و هم به سایر دولت ها مشورت داده
ام و می دهم اما اینطور هم نیست که آنها از من رسما درخواست مشورت داشته باشند
و مشورت های من یکطرفه بوده است چراکه امروز دیگر مسئله اداره کشور و کمک به
مردم مطرح است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به طرح اصالح قیمت ها خاطرنشان کرد:
اگر این موضوع شکل بگیرد ساالنه  300هزار میلیارد تومان سود خواهیم کرد و هر نفر
در سال چند میلیون تومان نصیبش می شود اما بازگرداندن این پول به شکل نقدی به
جیب مردم تورم را افزایش می دهد .با این شیوه ما پول را در جیب مردم می گذاریم و از
جیب دیگر مردم بیرون می کشیم.
رضایی با بیان اینکه ما در اقتصاد توهم پولی داریم  ،گفت :مردم از باالرفتن قیمت ها
اطالع دقیقی ندارند و میزان آنرا نمی توانند به خوبی برآورد کنند .بطور کلی اگر یارانه به
جیب مردم برود و از آن طرف تورم باال برود این یک دل خوش کنک است و ما باید به
مردم پول درآمدی بدهیم نه سکه های داغ.
به گفته وی پول درآمدی یعنی پولی که هم برای مردم شغل درست کند  ،هم سود
دهی داشته باشد و هم تورم را کنترل کند.
رضایی سوال یکی دیگر از جوانان که پاسخش درخصوص نتایج انتخابات  88قانع
نشده و خواستار موضع گیری صریح وی در این باره و همچنین موضوع جنگ شده بود
نیز گفت :در بحث جنگ من معتقدم که نباید برخی جنگ را به نفع خود مصادره کنند
 ،جنگ یک موضوع ملی بود و شخصی و جناحی نگاه کردن به آن یک خیانت است .در
بحث اتفاقات  88هم من قانع شدم  ،البته ممکن است در هر انتخاباتی  500هزار تا یک
میلیون رای مسائلی باشد و این در انتخابات تمام دنیا نیز وجود دارد.
او درباره احتمال همکاری ایران با آمریکا در بحث مبارزه با تروریسم نیز گفت :ما
االن داریم با تروریست ها می جنگیم و همه دنیا این را می دانند .اما اینکه بخواهیم
به آمریکاییها بسته ای بدهیم و با آنها همکاری کنیم ،االن زود است چون نمی دانیم
آمریکایی ها چقدر صداقت دارند و آیا اگر ما با آنها همکاری کردیم  ،چقدر ممکن است
از اطالعات ما سوءاستفاده نکنند .باید ببینیم نتیجه ائتالفی که آنها تشکیل داده اند چه
خواهد شد .رضایی افزود :خوشبختانه با آمدن دولت جدید و اقدامات انجام شده فضای
خوبی در افکار عمومی دنیا درباره ما ایجاد شده و افکار عمومی چرخش خوبی به سمت
ما داشته اند.
وی نوآوری  ،ابتکار و خالقیت را عامل مهم در پیروزی ایران در جنگ دانست و افزود:
تمام کارشناسان نظامی دنیا معتقد بودند که شکست ایران در جنگ صددرصد است اما
اینطور نشد .برخی می گویند ایمان و روحیه شهادت طلبی عامل مهم در پیروزی ایران
بود اما در حقیقت ابتکار و نوآوری بود که مانند جویی شد که آب ایمان از آن عبور کند.
رضایی  ،راه عبور از تحریم های اقتصادی را را اقتصاد مقاومتی و سند  24ماده ای
آن دانست و درباره ارتباط ایران با آمریکا نیز گفت :همین مذاکرات که با حمایت رهبری
و جدیت دولت در حال انجام است تست خوبی است که حداقل صداقت آمریکایی ها
سنجیده شود و اگر آنها صادق بودند این خودش یک گام به جلو است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضوع تحریم ها نیز گفت :اگر  10تا
از این تحریم ها هم تصویب کنند عزت ما شکسته نخواهد شد.
وی در پایان این دیدار یکی از دانشجویان از رضایی پرسید که آیا برای انتخابات
مجلس روی شما حساب کنیم یا خیر که وی گفت :روی ما حساب باز نکنید.

در جلسه شورای اقتصاد مطرح شد؛

جهانگیری:وزراشخصااجرایسیاستهایکلیاقتصادمقاومتیراپیگیریکنند

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی و مستمر برای
اجرای دقیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،از وزرا و روسای دستگاه های
اجرایی خواست شخص ًا نسبت به این موضوع نظارت داشته و از زیرمجموعه
های خود بخواهند که با حداکثر توان اجرای این سیاست ها را دنبال کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،اسحاق جهانگیری در جلسه شورای
اقتصاد با اشاره به طراحی سامانه برنامه عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از
سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ،بر لزوم همکاری و هماهنگی
دستگاه های اجرایی برای تکمیل برنامه ها و پیشبرد اهداف و طرح های عملیاتی
سیاستهایکلیاقتصادمقاومتیتاکیدکرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی و مستمر برای
اجرای دقیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ،از وزرا و روسای دستگاه های اجرایی
خواست شخصاً نسبت به این موضوع نظارت داشته و از زیرمجموعه های خود بخواهند
که با حداکثر توان اجرای این سیاست ها را دنبال کنند.
در این جلسه نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به

طراحیسامانهبرنامههایعملیاتیسیاستهایکلیاقتصادمقاومتی،گزارشیازویژگیها
و نحوه کارکرد این سامانه ارایه و در خصوص چگونگی تجمیع اطالعات و برنامههای کمی
دستگاه های اجرایی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توضیحاتی بیان کرد.
بر اساس این گزارش نظارت موثر بر تحقق اهداف مندرج در مصوبات شورای اقتصاد،
تسهیل در بروز رسانی برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی ،امکان نشر الکترونیکی
برنامهها و تسهیل دسترسی به محتوای « مجموعه اهداف ،سیاست ها و برنامه های
اقتصاد مقاومتی» از جمله اهداف طراحی این سامانه است.
در این نشست که وزرای نیرو ،نفت ،جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت ،تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،اموراقتصادی و دارایی ،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس
جمهور ،رییس کل بانک مرکزی و معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی نیز حضور داشتند ،درخواست برخی دستگاه های اجرایی
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تعیین عوارض صادراتی مواد خام ،تعیین نرخ خدمات انشعاب آب و فاضالب و استفاده
از تسهیالت اوراق مشارکت در برخی طرح های انتفاعی وزارت نیرو ازجمله موضوعاتی بود

که در این نشست پس از بحث و بررسی ،در خصوص آن تصمیم گیری شد.

واکنش وزیر به شایعه حضور دخترش در واردات دارو
گفته میشود :محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت یکشنبه شب در برنامه پایش
در پاسخ به سوال یکی از بینندههای این برنامه که پرسیده بود "آیا افرادی همنام فامیلی شما که در کار
دارو و پتروشیمی مشغول فعالیتاند از بستگان شما هستند؟" گفته است :دختر من بیش از  15سال
است که داروسازی خود را تمام کرده و داروساز است؛ بنابراین به خاطر شغلش در کار دارو است .روزنامه
ای از قول یکی از نمایندگان مجلس نوشته بود که دختر من مافیای داروست .وی افزوده است :این
حرفها لطفی است که یک عده در حق ما دارند! دختر من تحصیالت داروسازی دارد و سالهاست که
داروخانه بیمارستان میالد را با دوستان خودش راه اندازی کرده است .از طرف دیگر داروخانه بیمارهایی
خاص را شکل داده و زحمت کشیده است .نعمت زاده تصریح کرده است :اکنون فرزندان من در زمینه
تحصیلی خود مشغول فعالیتاند .گناه بچه های من این است که نام فامیلشان هم نام فامیل من است
ولی خدا شاهد است که کوچکترین حمایت خاصی از این بچه ها نکردم و خدا را شکر که روی پای
خود زندگی معمولی دارند.
دانشجوی بودایی در قم مسلمان شد
گفته می شود :یک دانشجوی بودایی مذهب ژاپنی که در مقطع ارشد دانشگاه تهران ،روز گذشته
با حضور در دفتر آیت اهلل علوی گرگانی از اساتید عالی حوزه علمیه قم مسلمان شد .آیت اهلل 'سید
محمد علی علوی گرگانی' ،بعد از ادای شهادتین این دانشجوی ژاپنی و پذیرش دین مقدس اسالم و
مذهب حقه تشیع ،ضمن توصیه به این دانشجوی ژاپنی گفته است :امیدوارم سفیر خوبی برای دین
مبین اسالم و ثابت قدم در راهی که انتخاب کردید باشید 'محمد' دانشجوی ژاپنی تازه مسلمان شده
اظهارداشته است :دراین که چگونه گونه اسالم را انتخاب کردم؛ بهتر است بگویم اسالم انتخابم کرد .وی
گفته است :اسالم دین کامل و بسیار غنی است ،ولی متاسفانه عملکرد گروهای افراطی مانند داعش،
اثر تخریبی را گذاشته اما با این حال گرایش به دین اسالم خیلی زیاد است.. .
مرتضوی :به مالقات احمدی نژاد می روم
گفته می شود :سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی گفته است :در دوران
مسئولیتم در این سازمان ذره ای خالف قانون و حتی یک تخلف وجود ندارد  .وی در حاشیه مراسم
ترحیم والده آیتاهلل هاشمی شاهرودی در جمع خبرنگاران با تبیین روند بررسی پرونده اش در محاکم
قضائی افزوده است :هنوز هیچ مدرکی دال بر تخلف در دوران مدیریتم در این سازمان ارائه نشده است.
مرتضوی با بیان اینکه پرونده تأمین اجتماعی را برای رسیدگی به حفاظت اطالعات قوه قضائیه داده
بودند که در حال رسیدگی است گفته است :آقای همدانی از جمله افراد و وکالیی است که اعتقاد دارد
حفاظت اطالعات قوه قضائیه صالحیت ورود و تحقیقات در هیچ پرونده قضایی را ندارد و بر همین
اساس مدعی است که پرونده باید به وزارت اطالعات یا سایر مراجعی که صالحیت دارند فرستاده شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر آن که آیا در دفتر ولنجک با آقای احمدی نژاد دیدار می کند گفت:
بله به مالقات احمدی نژاد می روم .مرتضوی در ادامه گفته است :می گویند  150میلیون به صدا و
سیما پول دادیم و اگر این درست باشد سازمان صدا و سیما حساب و کتابی دارد و از حساب تأمین
اجتماعی باید مشخص شود که یک ریال در رفته است اما بعدها بررسی کردند دیدند دروغ است.
هالکت فرمانده شاخه نظامی داعش در عراق
گفته می شود :یک منبع امنیتی عراق اعالم کرده است  :جنگنده های ائتالف بین المللی در
حمالت هوایی یکشنبه شب خود یک موضع گروه داعش در جنوب شهر موصل را هدف قرار دادند که
باعث کشته شدن سی عضو این گروه شد.منابع عراقی فاش کردند بشار الجرجر معروف به ابوالحارث
مسئول شاخه نظامی داعش در این حمله هوایی کشته شد.الجرجر که از کردهای شهر موصل بود از
سال  2004به عضویت القاعده درآمد و در ماه ژوئن گذشته فرماندهی شورای نظامی داعش را پس از
کشته شدن عدنان اسماعیل النجم مسئول سابق شاخه نظامی داعش برعهده گرفت.
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روز گذشته صورت گرفت:

بازدید استاندار از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم

ایمان:حجتاالسالم والمسلمین صالحیمنش
استاندارقمصبحدیروزباحضوردرادارهکلاوقافوامور
خیریهاستانقمازنزدیکدرجریانفعالیتهاواقدامات
اوقافقمقرارگرفت.
حجتاالسالم والمسلمین محمد صادق صالحیمنش
استاندار قم صبح دیروز در رأس هیئتی متشکل از معاونان
و مدیران استانداری در اداره کل اوقاف قم حضور یافت .در
جریان این بازدید سید حسن رضوی معاون برنامهریزی و
همچنین برخی مدیران استان قم وی را همراهی میکردند.
حجتاالسالم والمسلمین شیری مدیرکل اوقاف و همچنین
مدیران و معاونان اوقاف و امور خیریه استان و شهرستان
قم هم میزبان صالحیمنش در این بازدید بودند .حضور در
بخشها و زیرمجموعههای مختلف اداره کل اوقاف استان
قم برنامه کاری استاندار در این بازدید بود و وی به وسیله
مدیرکل اوقاف ،در جریان اقدامات صورت گرفته به ویژه
در سال جاری و برنامههای اوقاف تا پایان سال و همچنین
برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت قرار گرفت .حجت
االسالم صالحیمنش سپس در جلسه مشترکی با مدیرکل
اوقاف و امور خیریه استان قم حضور یافت.
مسئوالناوقافقمهموارهجزو
شخصیتهایتاثیرگذاربودهاند
استاندار قم در این جلسه گفت :استان قم همواره
شخصیتهایی را به عنوان مسئوالن اوقاف داشته که جزو
روحانیونبرجستهومنشأخیراتوبرکاتبودهاند.صالحیمنش
اظهارکرد:امروزهمحجتاالسالموالمسلمینشیریمسئولیت
اوقافاستانقمرابرعهدهگرفتهومیبینیمباتمامتالش،سعی
در ارتقا وضعیت استان در رابطه با اوقاف از راههای قانونی دارد.
استاندار قم با بیان اینکه جداسازی ادارات اوقاف قم و شهرستان
قم از یکدیگر و ارتقا رتبه اوقاف قم به شهرهای درجه یک جزو
افتخارات قم محسوب میشود گفت :سعی داریم در راستای
ارتقایوضعیتاوقافوهمچنینبرطرفکردننیازهایایناداره
کل گامهای اساسی برداریم.وی ادامه داد :برخی مسائل وجود
دارند که نیازمند نهادینه شدن آنها در اوقاف هستیم و جایگاه
ویژهای برای مسئله اوقاف در قم به وجود بیاید.صالحیمنش با
بیاناینکهوقفمختصاسالمنیستوسایرادیانالهیهمبهاین
مسئلهپرداخت هاندگفت:حتیهنرمندانبرجستهوغیرمسلمانی
همچون چارلی چاپلین هم خانههای خود را در راستای هنر و
فعالیت خود وقف کردهاند.استاندار قم با اشاره به تاریخچه وقف
در ایران و قم خاطرنشان کرد :باید تاریخی مدون و مشخص از
وقف در قم که به حدود قرن دوم هجری باز میگردد تهیه شود؛

اینکارسببمیشودبتوانیمبهاوقافقدیمیتریدستیابیم.
وی ادامه داد :از روزی که حضرت معصومه سالم اهلل علیها در قم
مدفونشدمسئلهوقفبهصورتکامالشفافدرقممطرحبوده
و موقوفات فراوانی از آن دوران بر جا مانده است.صالحیمنش
به وقف در دوران صفویه و قاجار اشاره کرد و افزود :پادشاهان
آن دوره اهتمام جدی به وقف داشتند و به همین دلیل آثار
نفیسی در قالب موقوفات از آن دورهها را شاهد هستیم.نماینده
عالی دولت در استان قم بیان داشت :یکی از وظایف اوقاف این
است که وقفنامههای همه دورههای تاریخی را به عنوان اسناد
وقف در گنجینه خود ثبت کند؛ در مورد اوقاف امروزی هم الزم
استوقفنامههاییسنددارودارایانشایزیباتهیهودرنگهداری
آنها تالش شود.وی با بیان اینکه الزم است در نظام جمهوری
اسالمی،اهتمامویژهایبهوقفونگهداریاسنادموجودصورت
بگیرد گفت :استفاده از نظرات و راهکارهای پیشنهادی فضال و
دانشمندانکهبسیاریازآنهادرقمسکونتدارندبایددردستور
کارقرارگیرد.صالحیمنشباتاکیدبرساماندهیکاملوجامع
امالکوقفیخاطرنشانکرد:همهاموردروقفبهویژهنیتهای
واقفان باید سر جای خودشان باشند و به آنها احترام گذاشت.
استاندار قم با اشاره به مصارف وقف در قم عنوان کرد 70:درصد
اوقافقمداراینیتروضهخوانی 20،درصدمربوطبهامامزادگان
وبقاعمتبرکهو 10درصدهمسایرموارداست؛کسانیکهاموال
خودرابرایبرپاییمجالسروضهخوانیوقفکردهاندکاریبسیار

شایسته انجام دادهاند،این اقدام سبب شده هیئتهای عزاداری
همچنان پابرجا بمانند.وی افزود :هزاران میلیارد تومان صرف
مبارزه با مواد مخدر و پاک سازی معتادان میشود در حالیکه
اگر از همان ابتدا مبالغی بسیار کمتر صرف مجالس عزاداری و
مذهبی شود ،جوانان ما چنان تربیت میشوند که هیچگاه به
سمت مواد مخدر و سایر جرمها نخواهند رفت.صالحیمنش
با بیان اینکه برنامههای قرآنی اوقاف در ایران و به ویژه قم رو
به پیشرفت است گفت :اینگونه فعالیتها باید ارتقا یابند زیرا
هرچه برنامههای قرآنی توسعه یابند به نفع نظام جمهوری
اسالمی و نسل آینده خواهد بود.نماینده عالی دولت در استان
قم عنوان داشت :چینش هیئت امنا هم اقدامی خوب است که
توسط اوقاف در قم صورت میگیرد؛ حضور علمای خوشنام
در این هیئتها سبب گسترش فعالیتها و همچنین برکات
و خیرات بیشتر میشود و همچنین مراجعات به ادارات اوقاف
راهمکاهشمیدهد.
ضرورتتوجهبهساماندهي
آرامستانهايشهرمقدسقم
وی با اشاره به آرامستانهای قم و اقدام شایسته اوقاف
قم در این زمینه تصریح کرد :بهسازی آرامستان وادی السالم
جزو بزرگترین کارها در این زمینه بوده که باید هر چه زودتر
نسبت به تکمیل آن اقدام شود؛ الزم است کارگروهی در
زمینه بهسازی آرامستانها در قم تشکیل شود ،به این امر

عقیده ندارم که باید آرامستان جدید ایجاد یا قبرستانها را به
خارج از شهر منتقل کنیم ضمن اینکه یک آرامستان وقف
الی االبد برای دفن اموات است و نباید تغییر کاربری یابد.
وی بربر ضرورت توجه به بهسازي وساماندهي آرامستان هاي
داخل شهر مقدس قم تاكيد كرد.صالحیمنش با بیان اینکه
ن و ردیفهای ویژه اقشار مختلف از جمله علما،
باید آرامستا 
فضال ،هنرمندان و  ...در قم در نظر گرفته شود افزود :مردم
هم باید قانون را رعایت کرده و از دفن اجساد به صورت غیر
مجاز در آرامستانهایی که منع قانونی دارند خودداری کنند.
 70درصدموقوفاتقم
داراینیتروضهخوانیاست
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز در این جلسه
گفت :اخیرا و پس از جداسازی ادارات اوقاف استان و شهرستان
قم ،رتبه اداره کل اوقاف استان قم ارتقا یافت .حجتاالسالم
والمسلمینشوزبشیریاظهارکرد:یکیازمهمترینکارهای
حاکمان و والیان در طول تاریخ این سرزمین ،حفظ اوقاف به
عنوان میراث معنوی و مادی مسلمانان بوده است .وی افزود:
حدود 14هزار ملک وقفی در قم در سامانه جامع اوقاف به ثبت
رسیده هرچند تنها یک سوم آنها در اختیار ماست؛ یک سوم
هم با اکابر و علما و یک سوم دیگر هم مربوط به وقفیات حرم
مطهر است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه
 70درصد اوقاف قم دارای نیتهای مربوط به اهل بیت علیهم

السالم و روضهخوانی است گفت :رسیدگی به امور بقاع متبرکه
هم جزو وظایف اوقاف محسوب میشود به همین دلیل برای
همه امامزادگان قم طرح جامع تدوین و اجرایی شده است به
این ترتیب که همه درآمدها در همان مکان صرف شوند.وی
ادامهداد:اجرایطرححافظانقرآنوهمچنینبرنامههایقرآنی
هم جزو وظایف سازمان اوقاف به شمار میرود و در حال حاضر
 6500نفر در قالب 240کالس قرآنی در قم مشغول فراگیری
هستند.شیری با اشاره به فعالیت اداره اعزام مبلغ اداره کل اوقاف
وامورخیریهاستانقمگفت:باحمایتدولتدرزمینهنگهداری
اوقاف ،از محل درآمد همین اماکن ،مبلغانی به همه کشور اعزام
میشوند.مدیرکلاوقافوامورخیریهاستانقمخاطرنشانکرد:
چینش هیئت امنا برای مساجد هم فعالیت جدیدی است که
در قم شروع شده است زیرا ترمیم هیئت امنا در قم الزم بود؛
کمیسیونی در همین زمینه شکل گرفته و حدود 300نفر از
خداممساجدهمبیمهشدهاندکهباحمایتدولتصورتگرفته
است.وی با بیان اینکه چند برنامه ویژه از محل اجرای نیتهای
واقفیندرقمصورتمیگیردگفت:بیشترمجالسعزایمحرم
و صفر در قم دارای موقوفه هستند و اگر هم نیتی عام باشد در
قالبطرحبصیرت،طالبیبهسایرمناطقاعزاممیشوند.شیری
از شرکت حدود دو هزار نفر در قالب طرح آرامش تابستانی در
قمتصریحکرد:برگزاریهمایشبزرگداشتامامزادگانراهمدر
تابستان امسال شاهد بودیم.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان

قمادامهداد:حدود 15نفرازعلمایقم،تماموقفنامههارابازبینی
و نیتها را مورد بررسی قرار دادند تا بتوانیم به دقت و در قالب
سامانه بانک اطالعاتی جامع ،نیتهای واقفین را اجرایی کنیم.
وی افزود :سال گذشته نمایندگانی از دفتر رهبر معظم انقالب
به مدت چهار ماه تمام گزارشات و اطالعات اوقاف قم را مورد
بررسی قرار دادند و قم توانست در این شفافسازی ،رتبههای
نخستکشوریراکسبکند.
ارتقارتبهاوقافاستانقم
شیری با اشاره به تفاهمنامه اداره کل اوقاف و امور خیریه
با معاونت برنامهریزی استانداری به منظور تکمیل ساختمان
جدید اوقاف خاطرنشان کرد :اخیرا ًادارات شهرستان و استان
قم جداسازی شدهاند و دولت در این زمینه همکاری الزم را
داشته است؛ در حال حاضر رتبه اداره کل اوقاف استان قم به
ارتقا یافته است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم بیان
داشت :بیشتر تجهیزات اداره کل اوقاف قم مربوط به بیش
از  20سال پیش بوده و الزم است استانداری عنایت الزم را
برای نوسازی این موارد داشته باشد.
اعطایحکمهیئتامنایآستانمقدس
موسیمبرقع(ع)بهمعاوناستاندارقم
در حاشیه این بازدید حکم عضویت در هیئت امنای آستان
مقدسامامزادهموسیمبرقععلیهالسالمبهمعاوناستاندارقم
اعطا شد.سید حسن رضوی معاون برنامهریزی استاندار که
صالحیمنش را در این بازدید همراهی میکرد که پس از پایان
جلسه ،حکم عضویت در هیئت امنای آستان مقدس امامزاده
موسیمبرقععلیهالسالمبهویاعطاشد.گفتنیاستامامزاده
موسی مبرقع علیه السالم فرزند بالفصل امام جوادعلیه السالم
است که در محله چهل اختران قم مدفون و بارگاه نورانی او مورد
مراجعه و زیارت جمع زیادی از مشتاقان اهل بیت عصمت و
طهارتعلیهمالسالمدرطولایامسالاست.
غبارروبیآستانمقدسامامزاده
علیبنجعفرعلیهالسالمباحضوراستاندارقم
استاندار قم همچنین روزگذشته در مراسم غبارروبی
و عطرافشانی آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر علیه
السالمحضوریافت.حجتاالسالموالمسلمینصالحیمنش
به همراه معاونان خود و برخی مدیران استانی پس از این
بازدید به آستان مقدس علی بن جعفرعلیه السالم مشرف
شد و به زیارت مضجع شریف این امامزاده واجب التعظیم
پرداخت.مراسم غبارروبی و عطرافشانی آستان مقدس علی
بن جعفر علیه السالم هم با حضور استاندار قم ،مدیرکل
اوقاف و مدیران شهری و استانی برگزار شد.

