مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم عنوان کرد؛

افزایشکمیوکیفیخدماتآبفا
در دوران کرونا

روزنامه
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معاونخدماتزائرینمسجدمقدسجمکرانخواستارشد:
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم گفت :در اوج شیوع
بیماری کرونا خدمات شرکت آب و فاضالب نه تنها قطع نشد بلکه
از نظر کمی و کیفی ارتقا یافت .دکتر علیجان صادقپور دیروز
در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قم که
همزمان با هفته صرفهجویی در مصرف آب و برق ،در تاالر آب
شرکت آب و فاضالب استان برگزار شد ،با اشاره به یکپارچهسازی
شرکتهای آب و فاضالب روستایی و شهری اظهار کرد :با این کار
کل فعالیتهای مربوط به آب و فاضالب شهرها وروستاهاکه پیش

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

قم با آفت جدی نگرفتن کرونا
روبرو است

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان قم ضمن هشدار به نادیده
گرفتن بحران کرونا در جامعه ،گفت :استان قم با آفت بزرگی به نام
جدی نگرفتن ویروس کرونا روبرو است .محمدرضا قدیر در جلسه
ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران استان
که غروب یکشنبه در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد ،بیان
کرد :اگر این حساسیت در جامعه ایجاد نشود که ما هنوز بحران
کرونا را پشت سر نگذاشتهایم با خطر جدی شیوع پیک جدید
روبرو خواهیم شد .رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار داشت:

1

ایجاد حریم معنوی پیرامون

مسجد مقدس جمکران

درمحیطپیرامونیمسجدمقدسجمکرانبهعنوانپایگاه
عظیمتشیعازرسالتهایفرهنگیاجتماعیخادمیناین
شهر است .ابراهیم صدوقی در نشست کارگروه ابالغ

معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران گفت:
شهر مقدس قم هر ساله میزبان خیل کثیری از زائران و
گردشگران داخلی و خارجی است و ایجاد حریم معنوی

4

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم خبرداد:

افزایش مصرف برق بخش صنعت درقم
8

مدیرکل ثبتاسناد و امالک استان قم :

تماممعامالتغیرمنقولبایددارای
سندرسمیشوند
دیگر اسناد عادی در محاکم قضایی پذیرفته نمیشود

سیروس سالمتی روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران
اظهارداشت :درمجموع از  ۹۵۰هکتار اراضی ملی قم بیش از
 ۸۵۰هکتار دارای سند مالکیت هستند که ۴۰درصد آنها را

مدیرکل ثبتاسناد و امالک استان قم گفت :از مجموع ۹۵۰
هکتار اراضی ملی قم تاکنون برای  ۴۴۰هکتار معادل ۴۰
کل اراضی ملی سند کاداستر(حدنگاری) صادر شدهاست.

4

انهدام باند انتقال فرودگاهی مواد مخدر در زاهدان
طرح:محمد مهدیعباسی
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چهواکنشیبهقطعنامه
شورایحکامداشتهباشیم؟

بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام انرژی اتمی
علیه کشورمان به نظر می رسد مناقشات بین ایاالت
امیر پسندهپور*
متحده و جمهوری اسالمی وارد فاز جدیدی شده
است .هرچند پیش نویس این قطعنامه توسط تروئیکای اروپایی تنظیم و به شورای
حکام پیشنهاد شده ولیکن به راحتی رد پای سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ را
در این پیشنویس می توان روئیت کرد.
از سویی اروپا هم نشان داد که کامال همسو با امریکا عمل می کند که طبیعی است.
چرا که به عنوان مثال چندین میلیارد یورو اوراق قرضه بانکهای آلمانی طی سالهای
اخیر توسط ایاالت متحده خریداری شده و یا با نگاه اجمالی به اقتصاد اروپا می توان
متوجه شد چیزی حدود  40درصد گردش مالی کشورهای بزرگ اروپایی با ارز دالر
است.
بریتانیا تحت هر شرایطی (چه مشروع چه غیر مشروع) همواره پشتیبان و متحد
استراتژیک ایاالت متحده بوده است و قطعا درک آن نیاز به فهم سیاسی خاصی ندارد.
بنابراین هرگونه توقعی از شرکای اروپایی برجام می باید متناسب با درک صحیح از
روابط این کشورها با ایاالت متحده صورت گیرد.
برای همین این سطح از غافلگیری مسووالن ایرانی (باتوجه به واکنشهایشان نسبت
به اروپایی ها) کمی عجیب و دور از انتظار است .به نظر می رسد ماراتنی نفس گیر
درعرصهدیپلماتیکآغازشدهاستکهاحتماالتااکتبرهرلحظهامکانفشارهایجدید
از سوی ایاالت متحده قابل پیش بینی و انتظار است.
آنچه از سوی دولتمردان ودیپلماتهای کشورمان مورد انتظار است ،اتخاذ استراتژی
چندالیه و پیچیده ،فارغ از هرگونه شعارزدگی با اولویت حفظ منافع ملی و دوری
گزیدن از هرگونه تنش و مناقشه است .نکته عجیب ولیکن جالب رویکرد تندروهای
داخلی همسو با ایاالت متحده است.
از یکسو آمریکا با فشارهایی که وارد می آورد ایران را به سمت خروج از برجام هل
می دهد و از سویی دیگر تندروهای داخلی دولت را نه تنها به خروج از برجام که
حتی دیگر معاهدات تعهد آوری مانند ان پی تی تشویق می کنند .طبیعی است
که دولت تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی در شرایط خوبی
قرار ندارد .در این موقعیت شعار دادن و نسخه های حماسی پیچیدن راحت ترین
کار است.
اگرچه نماینده ایران در سازمان اژانس انرژی اتمی گفته که این قطعنامه ها الزام
آور نیست اما نمی توان منکر اثرات وضعی آن در اقتصاد داخلی و به خصوص بازار
ارز شد آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد.
تخریب همیشه از ساختن راحت تر است .ما باید ضمن انتقاد صریح از بی عملی اروپا
منفذهایمذاکرهوالبی رافعال نگهداریمو ازرفتارهایی که مستمسکفشارهاو تحریم
های بیشتر شود اجتناب کنیم چرا که پایان دیپلماتها به معنی اغاز کار ژنرالها خواهد
بود.
نگارنده نزدیک به یکماه قبل در یادداشت دیگری با عنوان «تا دیرنشده دیپلماسی
را فعال کنید» زنهار دادم که تحرکات و البیهای ایاالت متحده بسیار جدی و در راستای
هدف دلخواه آنها معطوف به سیاست فشار حداکثری برماست .توضیح دادم که ما
فراتر از اعالم محکومیت و غیرقانونی دانستن ادعاهای آمریکا باید دیپلماسی را در
حوزه های ذیل فعال کنیم:
 -1دیپلماسی عمومی(استفاده از ظرفیت البیست ها و تینک تنکهای بین المللی و
برگزارینشستباحضوراندیشمندانواندیشکدههایمعتقدبهبرجام)
 -2فعالیت پرقدرت درحوزه دیپلماسی رسمی (مذاکره،اعزام هیات،استفاده
از ظرفیت گفت وگوهای دو و چند جانبه با غربی ها و همچنین استفاده از ظرفیت
سازمانهایبینالمللی)
 -3دیپلماسی نخبگان( استفاده از ظرفیت نخبگان سیاسی به ویژه چهره های
اکادمیک بین المللی برای تنویر افکارعمومی نسبت به رفتار مخرب آیاالت متحده در
نظام بین الملل و مواجهه غیر قانونی اش با حقوق بین الملل).
شاید این انفعال چند علت داشته باشد .به نظر می رسد این کش و قوس حدودا
بیست ساله پرونده هسته ای و بازگشت به نقطه صفر به نوعی از خستگی و بی
حسی در سیاست خارجی منجر شده است .شاید هم یکی از دالیل این انفعال و بی
تصمیمی،انتظاربرایفرارسیدنانتخاباتآمریکاست،بایدگفتدرحالیکهمشخص
نیستخروجیآنانتخاباتلزومابهشکستترامپوبرامدندموکراتهامنجرشود،این
انتظار بیشتر هدر دادن زمان است تا خرید آن.
*دانشآموختهروابطدیپلماتیک

«پیام استاندار قم به مناسبت دهه كرامت»
«بسمهتعالی»
سالروز والدت با سعادت سه نور تابناك از سالله پاك امام موسی كاظم(ع)
در دهه اول ذی القعده ، ،به نام دهه كرامت مزین گشته است و به یمن این
دهه سراسر نور و شادی آیین های جشن و سرور و معرفت افزایی در جای
جای ایران اسالمی به ویژه شهر مقدس قم و دیگر كشورهای مسلمان برگزار
می شود.
این ایام خجسته در كنار ایجاد شور و نشاط معنوی ،زمینه و فرصت ارزنده
ای برای پرداختن به سیره و فرهنگ اهل بیت علیهم السالم و تبیین و ترویج
بیش از پیش باورها و آموزه های منیع رضوی و معارف غنی فاطمی در
جامعه اسالمی است .فرصت را مغتنم دانسته ،فرا رسیدن میالد با سعادت
كریمه اهل بیت ،حضرت فاطمه معصومه سالم الله علیها كه به نام روز دختر
نامگذاریشدهاستهمچنینزادروزبابركتهشتمینسپهرتابناكآسمان
امامت و والیت حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السالم و حضرت
احمد بن موسی(ع) و فرخنده دهه كرامت را به مردم شریف استان قم و عموم
محبان و شیفتگان ائمه اطهار(ع) در ایران و سراسر جهان تبریك و تهنیت

عرض نموده ،توفیق معرفت انبیاء الهی ،بهره مندی از كرامات و رستگاری
در كشتی این گوهر های زیبای هدایت و سعادت را از درگاه خداوند متعال
مسألتدارم.
بهرامسرمستاستاندارقم

رئیسدانشگاهعلومپزشکیقم:

قمباآفتجدینگرفتنکروناروبرواست

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان قم ضمن هشدار به نادیده گرفتن بحران کرونا در
جامعه ،گفت :استان قم با آفت بزرگی به نام جدی نگرفتن ویروس کرونا روبرو است.
محمدرضا قدیر در جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران
استان که غروب یکشنبه در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد ،بیان کرد :اگر این
حساسیت در جامعه ایجاد نشود که ما هنوز بحران کرونا را پشت سر نگذاشتهایم با خطر
جدی شیوع پیک جدید روبرو خواهیم شد .رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار
داشت :استان قم در کنار استانهای گیالن و سمنان استانهایی هستند که اولین پیک
را تجربه کردند باید تالش شود پیک دوم نداشته باشیم .وی در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به خطرناک بودن کرونا برای افراد پرخطری مانند افراد مسن ،چاق و دارای
بیماری زمینهای که جزو افراد پر خطر جامعه هستند ،گفت :این افراد در معرض ابتالء به
بیماری کرونا هستند و ۱۲درصد هم افراد کم خطر با این خطر روبرو هستند باید از طریق
رسانههاوفضایمجازیحساسیتایجادشود.قدیربیانکرد:تاکنون135بیماربستری
و 35بیمار بدحال داشتیم تعداد بیماران آمار کلی نیست چرا که بیماران از بستری شدن
اکراه و مقاومت میکنند .به گفته وی ،با وجود رشد مراسم عروسی و عزا و تجمعات باید
مسئوالنومدیراندستگاههایاجراییحساسیتنسبتبهبحرانکروناراافزایشدهند.
استاندار قم خبر داد؛

پیام شهردار قم به مناسبت میالد با سعادت
حضرت معصومه(س) و دهه مبارک کرامت

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم با صدور پیامی میالد با
سعادتحضرتمعصومه(س)وفرارسیدندههمبارککرامتراتبریک
گفت.
متن پیام ایشان به شرح ذیل است:
توفیق کسب معنویت و آرامش از دریای بیکران معرفت در ساحل
همجواری بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومهسالماللهعلیها
عنایتی الهی است که شکرانهی آن را لطف حق تعالی میسر میسازد
و با خدمت به زائرین و مجاورین شاید بتوان بخشی از این نعمت را
پاسداشت .هر کس در نماز معرفت و بندگیش به این بانوی با کرامت
اقتدا کرد عاقبت بخیر خواهد شد و نتیجه اقتدا به چنین نمازی ،والیت
مداری و بصیرت است.
فرایندهای شناختی بشر از دستیابی به ژرفای مقیاس مهر و محبت
الهی عاجز است و توان برداشتی صحیح از دورنمای تکامل ندارد
بلکه سعی می نماید تا با بهرهگیری از ابزارهای موجود فهم ،افقهای
ناشناخته پیشرو را کشف نماید .هرچه عیار عبودیت و بندگی نابتر
ُ َّ
میشود ،قلههای رفیع فهم فتح گردیده و نامالیمات و سختیها رنگ
میبازد و وجود ذی جود این بانوی ثانی یکی از جلوههای ویژه تجلی
لطف حق تعالی است.
حضرت فاطمه معصومهسالماللهعلیها ذخیرهای الهی برای هدایت
است به گونهای که کاروان دانش و بینش به معراج معرفت و قلههای
رفیع اندیشهاش دخیل بسته و زمان در کنارش آرام گرفته و مکان
تقدس یافته و حرم مطهر ایشان امانتدار رازی در پهنهی کویر است که
آب هم تشنه معرفت اوست .این فارغ التحصیل موفق مکتب تربیتی
تلفیق علم و کرامت چنان در آینه والیت دلباخته بود که رنج سفر را به
جان خرید و شهیده راه حمایت از والیت گردید و مضجع شریف ایشان
به عنوان نخ تسبیح تجمیع امامزادههایواجب التکریمعلیهمالسالمو
نگین رکاب مراکز علمی و معرفتی به خوبی میدرخشد.
بیشک شناخت ابعاد شخصیتی این شیرازه کتاب سترگ معرفتی
نیاز جامعه امروز بخصوص نسل جوان است که حلقه وصلی مهم در

انعقاد قرارداد واگذاری زمین به
سرمایهگذارخارجی

استاندار قم از انعقاد قرارداد واگذاری زمین  34هزار متر مربعی به یك سرمایه گذار
خارجیدرشهركصنعتیمحمودآبادخبرداد.بهرامسرمستدرتشریحجزئیاتسرمایه
گذاری صورت گرفته در استان قم اظهار كرد :این سرمایه گذار خارجی سال گذشته پس
از اخذ مجوزهای الزم و با سرمایه گذاری اولیه دو میلیون دالری ،فعالیت خود در زمینه
ساخت انواع قالب های كفش ،صندل ،دمپایی و دیگر محصوالت مورد نیاز صنعت كفش
كشور در شهرك صنعتی محمود آباد قم را آغاز نمود .وی با بیان این كه واحد صنعتی
مذكور ،در فاز نخست برای 30نفر اشتغال مستقیم داشته است ،از تصمیم سرمایه گذار
برای توسعه فعالیت های خود خبر داد و گفت :پیرو این تصمیم و پس از بررسی طرح
توسعه جدید این شركت ،تأمین زمین مورد نیاز به مساحت  34هزار متر مربع از اراضی
محمودآباد تصویب و قرارداد واگذاری منعقد گردید.
جانشینفرماندهانتظامیاستانقم خبرداد:

دستگیری ۲سارقحرفهایموتورسیکلت

زنجیره تمدن اسالمی و میقاتی برای حج علمی _فرهنگی در تاریخ
جهان اسالم بخصوص تشیع محسوب میگردد و در نهادینهسازی
فرهنگ اسالمی در مناسبات بین نسلی تبلور داشته و قطب و کانونی
برای بصیرتافزایی و معرفتبخشی در ابعاد ملی و فراملی گردیده
است.
دهه کرامت صفا و مروه زمانی برای احرام در طواف بندگی است.
اینجانب سالروز والدت این بزرگ بانوی جهان اسالم ،روز دختر و
آغاز دهه کرامت را به پیشگاه با برکت منجی عالم بشریت امام زمان
ارواحنالترابمقدمهالفداه،مقاممعظمرهبریحضرتآیتاللهالعظمی
امام خامنهایمدظلهالعالی ،مراجع و علمای اعالم و تمامی مسلمانان
بخصوص همسایگان حضرت ،مردم فهیم قم تبریک و تهنیت عرض
نموده و امیدوارم خداوند توفیق خدمت مضاعف را به همه ما عنایت
فرموده و قدردان لحظات ناب خدمت به زائران و مجاوران بانوی کرامت
ومهربانیباشیم.
سیدمرتضیسقائیاننژاد
شهردارقم
دوم تیرماه ۱۳۹۹

جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به دستگیری  ۲سارق حرفه ای
موتورسیکلت در قم ،گفت :از مخفیگاه متهمان  ۱۷دستگاه موتورسیکلت مسروقه
و همچنین  ۵۰برگه سند و  ۱۰۰کارت موتورسیکلت جعلی کشف شد .سرهنگ بهادر
اسماعیلی اظهارداشت :با تالش مأموران کالنتری  ۲۴منطقه پردیسان قم و همچنین
مأمورانیگانامدادفرماندهیانتظامیشهرستانقم ۳،سارقوجاعلاسنادوهککننده
شماره شاسی و بدنه موتورسیکلت شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی استان دستگیر
شدند .وی گفت :از مخفیگاه متهمان  ۱۷دستگاه موتورسیکلت مسروقه با شماره تنه و
موتور کوبیده شده ،تعداد زیادی قطعات خرد شده از موتورسیکلت ،تجهیزات و ابزار جعل
سند و فرم های خام و مهرشده ،شماره زن آهنی تنه و موتور ،ابزارآالتی برای پاک کردن
شماره بنده موتورسیکلت۵۰ ،برگه سند جعلی موتورسیکلت ۱۰۰ ،کارت موتورسیکلت
جعلی۱۰ ،پالک جعل شده و دستی موتورسیکلت ۳ ،قبضه سالح سرد و مجوز جعلی
ترددباموتورسیکلتهایغیرمجازکشفشد.اسماعیلیبااشارهبهاعترافمتهمانبهبزه
انتسابی ،تصریح کرد :تحقیقات تکمیلی در این زمینه در دست بررسی است.
روابط عمومی دادسرای قم اعالم کرد:

سارقینبا ۱۵فقرهسرقتدرقمدستگیرشدند

روابط عمومی دادسرای قم اعالم کرد :سارقین ۱۵منزل در قم ،با صدور دستورات قضایی
و رصد و پیگیری عوامل انتظامی دستگیر شدند .به گزارش روز دوشنبه دادسرای مرکز
استان قم  ،قاضی رسیدگیکننده به پرونده در این زمینه گفت ۲ :سارق بازداشتشده،
غیربومی و ساکن یکی از استانهای جنوبی کشور بودند که با سفر به قم ،اقدام به سرقت از
منازل با روش تایلور زنی و تخریب دربهای اتوماتیک و ضد سرقت مینمودند.
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جهانگیریدرجلسهشورایعالیتوسعهصادراتغیرنفتیکشور:

فرهنگ در میان
بهارستاننشینان

نباید تسلیم مشکالت و سختی ها شویم

گمان کنم در ایران اسالمی این جمله معروف
حضرت امام(ره) را که «فرهنگ منشاء همه بدبختی
ها و خوشبختی های یک ملت است» ،را همه شنیده باشند .حال ممکن است
بالفاصله خواننده گرامی بپرسد که حاال که همه این جمله را شنیده اند ،تکرار آن
و تاکید روی آن برای چیست؟
متاسفانه چند دوره ای است در انتخاب کمیسیون های مجلس ،مشاهده
میشود که برای کمیسیون فرهنگی ،آن اشتیاق الزم و نگاه فاخر مشاهده نمی
شود و تاثیرگذاری آن نیز خیلی قابل رصد نیست .این اتفاق پیام های جدی در پی
دارد که نیازمند تبیین و تحلیل از جهات مختلف است ،لذا ضمن تاکید بر نقش
مهم مجلس در فرهنگ جامعه ،یادآوری جمله حضرت امام به نقش قوه مقننه
در خوشبختی ملت تعمیم دارد که تاکید می کند که نه کمیسیون فرهنگی که
همه کمیسیون ها ضمن پرداختن به رویکردهای تخصصی خود نگاه فرهنگ
محور را باید مورد توجه و اهتمام داشته باشند -1 .حال اگر نمایندگان مردم به
عنوانعصارهفضایلملت،اهتمامجدینداشتهباشند،نشانمیدهدکهجایگاه
فرهنگ در میان بهارستان نشینان نزول پیدا کرده که در این صورت باید در انتظار
عواقب ناگواری در عرصه های مختلف باشیم .به نظر میرسد چنین تصوری
در حوزه فرهنگ ملی نمیتواند درست باشد ،بلکه اتفاقی در گرایش مدیران و
مسئولین افتاده است که خدمت در مناصب نزدیک به مسائل مالی و سیاسی را
ترجیح می دهند .شاید آنها را مفیدتر به حال ملت و حوزه انتخابیه خود می دانند
که انشاالله چنین است؟!  -2به تایید همه بزرگان کشور و رهبر انقالب و حتی
تحلیلگران بین المللی ،انقالب اسالمی با یک صبغه فرهنگی پای به عرصه وجود
و پیروزی گذاشت .در حال حاضر یکی از نیز نگرانی های بزرگ رهبر معظم انقالب
به حوزه فرهنگ معطوف است ،از این رو بارها روی تربیت جوانان و پاسداری از
مرزهای فرهنگی کشور تاکید کرده اند و با هدایت های فرهنگی ایشان از خطر
تهاجم فرهنگی دشمن که تالش می کرد هویت انقالبی ما را مخدوش سازد ،با
سربلندی عبور کردیم و ترسیم حرکت انقالب در گام دوم انقالب نشان میدهد که
فرهنگ انقالب به عنوان محور اصلی حرکت در مسیر ساخت آینده است ،لذا در
چنین شرایطی ،رغبت پایین مجلس به موضوع فرهنگ که از گرایش نمایندگان
به کمیسیون فرهنگی فهمیده میشود ،افق روشنی از تالشهای فرهنگی در
مجلس به نمایش نمی گذارد که امید داریم این برداشت ما اشتباه باشد-3 .
رسالت بزرگ مجلس ،ریل گذاری حرکت کشور در مسیر آینده است .بی تردید
نقش فرهنگ به عنوان یک محور اصلی در این ریل گذاری بسیار حایز اهمیت
است ،لذا چه کسانی در کمیسیون های فرهنگی و با چه انگیزه و رغبتی حضور
خواهند داشت ،نقش مهم و اساسی در مسیر حرکت فرهنگی کشور دارد-4 .
شایدعدماستقبالازکمیسیونفرهنگیمجلس،درنگاهکلیمجلسبهموضوع
فرهنگ نهفته است .خدا نکند مجلس ما رغبت و جدیت کافی و الزم برای ورود به
حوزه فرهنگ نداشته باشد ،چرا که این موضوع با ماهیت انقالب اسالمی که یک
انقالبفرهنگیبرمبنایتقویتزندگیدینیدربطنوظاهرجامعهشکلگرفت،
منافات دارد .پس برای اینکه بتوانیم فرهنگ را که به فرموده حضرت امام به عنوان
یک اصل و محور اصلی در خصوص خوشبختی ملی بپذیریم ،باید باورمند عامل
به آنباشیم .این موضوع میطلبد که یک مجلسفرهنگی داشتهباشیمو مجلس
یازدهمکهباشعاروالیتمداریوپاسداشتفرهنگانقالبیصندلیهایبهارستان
را پر کرده است ،منشا خدمات ارزنده از طریق تصویب قوانین روشن و تحرک آفرین
و حذف موانع شکوفایی فرهنگی باشد و این اتفاق وقتی رخ خواهد داد که مجلس
بهعنوانعصارهفضایلملتدرحوزهفرهنگتعالیبخشملتمسلمانبهمعنای
واقعی کلمه ورود جدی داشته باشد .برای این مهم باید دلسوزان مجلس برای
حضور در کمیسیونفرهنگی سر از پا نشناسند و مشتاقانه با فعالیتهای خود
و ارتباط گیری با نخبگان فرهنگی جامعه ،کلیت مجلس را بهسوی دستیابی به
سوی یک مجلس فرهنگی رهنمون شوند .مجلسیان همیشه زیر ذره بین افکار
عمومی هستند و رفتارها و اظهار نظرهای آنها ،اگر برآیند افکار عمومی هم نباشد،
در افکار عمومی تاثیر بسزایی دارد .بر این اعتبار ،یک مجلس فرهنگی و فرهنگ
دوست میتواند ،فرهنگ جامعه را متحول سازد و این باید به یک باور عمومی در
مجلس تبدیل شود که مقام معظم رهبری فرمودند« :فرهنگ مایهى اصلى هویت
ملتهاست .فرهنگ یک ملت است که مىتواند آن ملت را پیشرفته ،عزیز ،توانا،
عالم ،فناور ،نوآور و داراى آبروى جهانى کند .اگر فرهنگ در کشورى دچار انحطاط
شد و یک کشور هویت فرهنگى خودش را از دست داد ،حتى پیشرفت هایى که
دیگران به آن کشور تزریق کنند ،نخواهد توانست آن کشور را از جایگاه شایستهاى
در مجموعهى بشریت برخوردار کند و منافع آن ملت را حفظ کند».
داودعامری*

رئیسقوهقضاییه:

تخلفیکنفررابهپایدستگاهقضاننویسیم

رئیس قوه قضاییه گفت :امروز نقطه قوت قوه قضاییه جمهوری اسالمی این
است که اگر فردی در گوشهای از این دستگاه عریض و طویل مرتکب تخلف شد،
قاطعانه با او برخورد میشود و تخلف یک نفر را نباید به پای سیستم نوشت.
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی که در دومین روز از هفته قوه
قضاییه و به جای جلسه هفتگی با مسئوالن عالی قوه قضائیه ،میزبان جمعی
از قضات این دستگاه بود ،با اشاره به برنامههای تحولگرایانه در دستگاه قضایی
اظهارداشت:برایهرتحولیبرنامهوبودجهمهماستاما«مدیریت»حرفاصلی
را می زند و موفقیت هر سیستمی در گرو ایفای نقش مدیران آن مجموعه است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل ستاد تحول این قوه تصریح کرد :نگاه
تحول خواهانه باید مبتنی بر خدمت رسانی بهتر و بیشتر باشد تا شرایط متفاوتی
نسبت به گذشته ایجاد شود .رئیسی همچنین تالش برای جلب رضایتمندی
جامعه از دستگاه قضایی را یکی از اولویتهای دوره تحول قوه قضائیه دانست و
گفت:نظرسنجیهایرسمیوغیررسمیبیانگرتغییرنگرشعمومیبهدستگاه
قضا و افزایش امید مردم به گرهگشایی و بهبود عملکرد نظام قضایی است .وی
ادامه داد :هرچند میزان رضایت مردم از قوه قضاییه در این دوره به دلیل زحمات
ویژه همکاران با سال های گذشته قابل قیاس نیست اما افزایش همین میزان
رضایتمندی در گرو کار و تالش ماست .رئیس قوه قضاییه آمارگرایی و غلبه نگاه
کمی بر کیفیت را از آفات و آسیبهای هر سازمانی از جمله نظام قضایی دانست
و اظهار داشت :عدد و رقم نماد و شاخص خوبی برای ارائه گزارش کمی از
عملکرد یک مجموعه است اما نباید کیفیت را فدای آن کرد .رئیسی یادآور شد :در
رسیدگی به پروندهها نباید آمار مالک باشد و این خطاست که در دستگاه قضایی
بخواهیم برای ارائه کارنامه موفق از خود ،بدون توجه به اصل دقت در صدور رأی
ً
صرفا عدد و رقم را شاخص قرار دهیم .رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم تغییر
نظام بهرهوری در دستگاه قضایی از شیوه آماری به شیوه ارزیابی کیفی و ابالغ
آن در دوره جدید ،تصریح کرد :حفظ سرمایههای انسانی در دستگاه قضایی
بسیار مهم است و باید برای آن سازوکار مناسبی طراحی شود .رئیسی همچنین
با اشاره به عزم و اراده دستگاه قضا برای برخورد با تخلفات درونسازمانی اظهار
داشت :بروز تخلف توسط یک شخص که در قسمتی از دستگاه قضا فعالیت
دارد محمتل است اما این موارد استثناء به حساب می آیند .رئیس قوه قضاییه با
تأکید بر عدالتخواهی و پاکدستی قاطبه همکاران دستگاه قضا و لزوم تبیین این
موضوع برای افکارعمومی اظهار داشت :مقام معظم رهبری یکبار در سخنرانی
خودشان در مشهد فرمودند اینکه حتی اگر یک روحانی و همصنف ما هم تخلف
کرد ،با آن برخورد می کنیم ،نقطه قوت نظام ما این است رئیسی افزود :امروز نقطه
قوت قوه قضاییه جمهوری اسالمی این است که اگر فردی در گوشهای از این
دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد ،قاطعانه با او برخورد میشود و
در واقع فساد و تخلف رویه نیست ،بلکه استثناء است .رئیس قوه قضاییه در همین
راستا به همکاران خود در بخش های نظارتی قوه قضاییه و همچنین متولیان امر
قضا متذکر شد هر جا درون سیستم با تخلف و فساد مواجه شدند ،با جدیت با آن
برخورد کنند و با برخی توجیهات ،صورتمسأله را پاک نکنند .رئیسی بار دیگر
مبارزه قاطع و بدون تبعیض با فساد را راهبرد قوه قضاییه عنوان کرد و گفت امروز
تأثیر راهبرد مبارزه با فساد بر سالمت نظام اداری و اقتصادی کشور مورد پذیرش
همگانقرارگرفتهاست.

معاون اول رییس جمهور گفت  :نباید تسلیم مشکالت و سختی ها شویم و باید
با جدیت برای حل مسائل و مشکالت کشور تالش کنیم تا بتوانیم با سربلندی از
این مقطع دشوار عبور کنیم.
اسحاق جهانگیری پیش از ظهر دیروز در نهمین جلسه شورای عالی توسعه
صادرات غیرنفتی کشور با تأکید بر اینکه در سال جاری موضوعی مهمتر از توسعه
صادرات غیرنفتی برای اقتصاد کشور وجود ندارد ،گفت :توسعه صادرات غیرنفتی
امسال برای کشور از هر امر دیگری واجب تر است و همه دستگاه های مرتبط با
امر صادرات باید برای تحقق هدفگذاری  41میلیارد دالر صادرات غیرنفتی برای
سال 99بسیج شوند.
وی افزود :اگر به دنبال جهش تولید ،حفاظت از اشتغال موجود و تأمین ارز مورد
نیازبرایوارداتمواداولیهتولیدهستیم،بایدتوسعهصادراتغیرنفتیرادراولویت
نخست برنامه های خود قرار دهیم و دستگاه های اجرایی نیز باید بدانند که اصلی
ترین و مهم ترین وظیفه آنها در سال جاری این است که موانع را از پیش روی توسعه
صادراتغیرنفتیبردارند.
معاون اول رییس جمهور از صادرات غیرنفتی به عنوان مهمترین پیشران
اقتصادی کشور یاد کرد و افزود :اگر توسعه صادرات غیرنفتی محقق شود بخش
تولید ،اشتغال و تأمین ارز را به دنبال خود به حرکت وامیدارد و بسیاری از مشکالت
را برطرف خواهد کرد.
از توان مدیریتی باال در کشور برخورداریم
جهانگیری با اشاره به برخی مشکالت و موانع نظیر تحریم ها و شرایط کرونایی
تصریح کرد :اگرچه با مشکالت و موانع پیچیده روبرو هستیم ،اما از ظرفیت های
گسترده و و توان مدیریتی باال در کشور برخوردار هستیم و قادر خواهیم بود با اتکا
به این ظرفیت ها مشکالت و موانع پیش رو را برطرف کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه نباید توانمندی و ظرفیت های کشور
را دست کم بگیریم تصریح کرد :نباید تسلیم مشکالت و سختی ها شویم و باید با
جدیت برای حل مسائل و مشکالت کشور تالش کنیم تا بتوانیم با سربلندی از این
مقطعدشوارعبورکنیم.
جهانگیری افزود :تجربه دوران شیوع کرونا نشان داد که کشور از ظرفیت های
ویژه ای در بخش های مختلف از جمله در حوزه دانش بنیان برخوردار است چرا که
فعاالنعرصهدانشبنیانتوانستندظرفچهارماهعالوهبرتأمیننیازهایداخلی
به تجهیزات و اقالم بهداشتی و درمانی ،تولید این کاالها را به نقطه ای برسانند که
امروز آمادگی صادرات به کشورهای دیگر را نیز دارند.
معاون اول رییس جمهور ممنوع کردن صادرات غیرنفتی را بزرگترین ضربه به
صادرات کشور دانست و گفت :پیدا کردن بازار صادراتی کار آسانی نیست و یک
صادرکننده باید سالها دوندگی داشته باشد تا بتواند بازار صادراتی پیدا کند و اگر
هر یک از بازارهای صادرات کشور از دست برود ،به سختی می توان این کمبود را
جبران کرد .در مواقعی که نیاز به اعمال محدودیت در صادرات وجود دارد نیز باید
از طریق تعرفه و عوارض این محدودیت را اعمال کرد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به برخی طراحی ها و توطئه های خارجی برای

تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران و کاهش درآمدهای کشور از این محل ،از وزارتخانه
های امور خارجه و راه و شهرسازی خواست برنامه ریزی های الزم را برای تقویت
ترانزیت کشور و افزایش درآمدها از این محل انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به موانع و مشکالت پیش روی
تبادالتبانکیخاطرنشانکرد:تهاترروشبسیارخوبیاستکهمیتواندنیازهای
داخلی را بدون مبادالت بانکی برطرف کند و اتاق بازرگانی ایران باید از طریق ایجاد
تعامل گسترده میان بخش خصوصی کشور با بخش خصوصی کشورهای هدف
صادراتی ،بسترهای الزم را برای افزایش صادرات و واردات از طریق تهاتر فراهم
کند.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد دغدغه ملی
جهانگیری از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به عنوان
دغدغه ملی یاد کرد و گفت :حمایت از صادرکنندگان یک اولویت مهم است اما ارز
حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای
صادرات ،کاال وارد کشور شده است.
معاون اول رییس جمهوربا اشارهبه گزارشهای ارائهشده مبنیبر افزایش تقاضا
برای دریافت کارت بازرگانی جهت انجام صادرات گفت :دریافت کارت بازرگانی
برای صادرات نباید به ابزاری برای دریافت ارز و یا انجام برخی تخلفات تبدیل
شود .الزم است با اعمال برخی نظارت ها و تعیین سقف برای سال نخست فعالیت
صادرکنندگان ،در صورت بازگرداندن ارز از سوی صادرکننده ،اجازه صادرات
به میزان بیشتر برای سال های بعد به صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به
صادرات می کنند،داده شود.
جهانگیری از وزارت صنعت ،معدن و تجارت خواست کارگروهی را با عضویت
دستگاه های مرتبط با امر صادرات به صورت هفتگی برگزار و موانع پیش روی
صادرکنندگانراموردبررسیقراردهندوگزارشاینجلساتنیزبهصورتهفتگی
ارائه شود.

نامه دادستان کل کشور به دادستان رومانی و وزارت خارجه ایران:

علت مرگ متهم منصوری با جدیت بررسی شود

دادستان کل کشور در پی حادثه فوت متهم
غالمرضا منصوری در کشور رومانی از دادستان کل
این کشور و وزارت خارجه ایران خواست موضوع را با
سرعتپیگیرینمایند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،حجت االسالم و
المسلمینمنتظریدرپیحادثهفوتمتهمغالمرضا
منصوری در کشور رومانی از آگوستین الزار دادستان
کل این کشور خواست موضوع را با سرعت و جدیت
پیگیری و نتیجه آن را اعالم نماید.
در این نامه با اشاره به مسئولیتهای جامعه جهانی
در مبارزه با فساد آمده است :تبعه جمهوری اسالمی
ایران به نام آقای غالمرضا منصوری متهم و تحت
تعقیب مراجع قضایی ایران بوده و از کشور متواری
و پس از پیگیریهای پلیس بین الملل (اینترپل) در
رومانی شناسایی ،دستگیر و مقرر شده بود تا پس از
فراهم شدن مقدمات اداری و قضایی به ایران مسترد
شود ،لیکن برابر اطالع واصله جسد ٌ
مشارالیه در شهر
بخارستکشفمیگردد.
با یادآوری مسئولیتهای جامعه جهانی در مبارزه
با فساد و اهتمام کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه
با فساد سازمان ملل متحد به تعهدات بینالمللی
خود در همکاریهای بین المللی برای استرداد

مجرمین و استرداد داراییهای ناشی از فساد،
بدینوسیله از جنابعالی درخواست مینمایم به لحاظ
اهمیت موضوع و کشف حقیقت دستور فرمائید با
توجه به مسئولیتی که برای مقامات ذیربط قضایی
ّ
و پلیس ملی آن کشور و پلیس بین الملل از حیث
ّ
متصور است علت
حفاظت و تحت نظر داشتن متهم
مرگ نامبرده را با ّ
جدیت و بصورت جامع بررسی و
نیز چنانچه شخص یا اشخاص دیگری در این امر
مدخلیت داشته اند ،شناسایی و تعقیب شوند و
گزارشکاملیازموضوعتعقیبوحادثهمنجربهمرگ
تهیه و از طریق نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در
بخارستبرایاینجانبارسالنمایند.
 نامه دادستان کل کشور به وزیر خارجه درباره
پیگیریمرگغالمرضامنصوری
دادستان کل کشور در نامهای به وزیر امور خارجه بر
پیگیری ویژه در مورد مرگ غالمرضا منصوری تاکید
کرد .به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور،
در پی فوت متهم غالمرضا منصوری در کشور رومانی
و مبهم بودن ابعاد حادثه ،حجت االسالم و المسلمین
منتظری دادستان کل کشور در نامهای خطاب به وزیر
امور خارجه خواستار پیگیری ویژه این مساله شد.
در این نامه آمده است:

نظر به اهمیت حادثه منجر به فوت آقای غالمرضا
منصوری در کشور رومانی که از طریق پلیس بین
المللی (اینترپل) در آن کشور شناسایی ،دستگیر
و تحت نظر دادگاه قرار داشته و میبایست به ایران
مسترد میگردید ،الزم است از طریق جنابعالی
پیگیری ویژه صورت گرفته و مراتب ذیل مورد تأکید
قرارگیرد:
• مطالبه گزارش دقیق از چگونگی حادثه ،زمان
و مکان آن همراه با کلیه مستندات و مدارک کتبی،
صوتی و تصویری و معرفی عواملی که در این حادثه
مؤثر بوده اند.
• تاریخ دقیق ورود و مدت و محل اقامت وی در
کشور رومانی و مشخصات کسانی که با وی در ارتباط
بوده اند.
• تمهید مقدمات الزم و فوری برای اعزام هیئتی از
پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
به آن کشور.
دادستان کل کشور در پایان با استناد به ماده ۲۹۰
قانون آئین دادرسی کیفری ضمن مطالبه جدی
موضوع از مقامات قضایی و امنیتی کشور رومانی
آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و مساعدت
اعالمنمود.

علیصوفی:

اصالحطلبانازائتالفانتخاباتیعبورکردند

دبیرکل حزب پیشروی اصالحات گفت :اگر راهبرد انتخابات ریاست جمهوری
پیشرو همانند راهبرد انتخابات 98باشد ،با جریان مقابل ائتالف نخواهیم کرد.
علی صوفی در گفتوگویی در پاسخ به این پرسش که آیا حزب پیشروی اصالحات
وارد فضای انتخابات شده است ،اظهار کرد :بعد از انتخابات مجلس ،حزب ما به علت
شرایط کرونا و قرنطینه که در کشور پیش آمده جلسهای نداشته و دوشنبه (امروز) قرار
است اولین جلسه شورای مرکزی این حزب برگزار شود.
وی ادامه داد :قطعا ما به عنوان اصالح طلب ،تمام تکیه گاهمان به پشتوانه مردمی
است و برای اصالح امور هم راهی به غیر از استفاده از حضور مردم در انتخابات نداریم.
ما انتخابات را تنها راه اصالح امور کشور با اراده مردم می دانیم .به هرحال در قانون
اساسی نیز تکیه و محور اصلی در تعیین سیاستهای حاکمیت ،حاکم شدن مردم بر
سرنوشت خود است .اصالح طلبی هم مشی است که تکیهاش بر مردم و حمایت از
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است.
این فعال سیاسی با بیان اینکه "راهی غیر از انتخابات نداریم" گفت :در هر شرایطی
مجبور هستیم تالش خودمان را برای برگزاری انتخاباتی پرشور ،مردمی و با مشارکت

حداکثریمردمپیگیریکنیم.اگرموانعبهگونهایبودکهمثلمجلس 98امکانارائه
لیست وجود نداشته ،باشد؛ به مردم اعالم می کنیم.
وی همچنین گفت :اگر در انتخابات ریاست جمهوری امکان رسیدن به یک
کاندیدای واحد برای شرکت در انتخابات را داشته باشیم ،تمام تالشمان را می
کنیم کاندیدای اصالح طلب را شناسایی کنیم و از طریق شورایعالی سیاستگذاری
اصالحطلبان که احزاب اصالح طلب از جمله حزب ما عضو آن هستند؛ کاندیدای
اصلحرامعرفیکنیم.
صوفی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ائتالف میان جریان اصالحات و جریان
رقیب وجود دارد ،تصریح کرد :راهبرد انتخاباتی ما در سال  98خالف این موضوع
را میگوید؛ اصالحات از ائتالف عبور کرده است .در انتخابات  98تاکید کردیم که
کاندیدها حتما باید اصالح طلب باشند .اگر در انتخابات ریاست جمهوری هم همان
راهبرد مورد تایید شورای سیاستگذاری باشد دیگر نمی شود به ائتالفی همچون
انتخابات ریاست جمهوری سال  96و  94فکر کرد؛ چراکه هم مردم از ما نمی پذیرند
و هم ما نمی توانیم پاسخگوی کاندیدایی باشیم که نسبت اصالح طلبی با ما ندارد.

سردارسالمی:

آماده همکاری با قوه قضاییه در برخورد با مجرمان و متخلفان هستیم
فرمانده کل سپاه در پیامی به مناسبت فرارسیدن
هفته قوه قضاییه ،تاکید کرد :آماده همکاری با قوه
قضاییهدربرخوردبامجرمانومتخلفانهستیم.
به گزارش سپاه نیوز ،همزمان با فرا رسیدن هفته
قوه قضائیه و سالروز شهادت آیت الله شهید سید
محمدحسینی بهشتی (ره) و  ۷۲تن از یارانش،
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی خطاب
به آیت الله رئیسی ،نوشت :فرارسیدن "هفته قوه
قضائیه " که یادآور نام معمار بزرگ دستگاه قضائی
جمهوری اسالمی ایران ،آیت الله شهید دکتر سید
محمدحسینی بهشتی (ره) است را به جنابعالی و
آحاد مسئولین و کارکنان این مجموعه شریف تبریک
عرض مینمایم .در این پیام آمده است :بیشک
قوه قضائیه به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام،

در صیانت از آرمانها و ارزشهای انقالب ،کرامت
انسانی ،اقامه قسط ،بسط عدالت ،احیاءحقوق عامه
و ایجاد جامعه تراز انقالب و امت اسالمی از جایگاه
سترگ و راهبردی برخوردار بوده و سپردن زمام امور
و ریاست این قوه به آن شخصیت ارجمند ،وارسته،
انقالبی و مصمم که با قاطعیت مسلم و کمنظیر ،در
پیگیری تدابیر رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی
(مدظله العالی) مبنی بر لزوم تحول و انگیزهای
مضاعف در قوه قضائیه برای آغاز پرقدرت دوران جدید
زیبنده انقالب اسالمی ،طلیعه فصل نوین و انقالبی
از برخورد با مفاسد و جرایم و مقابله با منکر را رقم
زده است ،روح امید و اعتماد در دفاع از مظلومان و
ستاندن حقوق شهروندان ،پاکسازی میهن اسالمی
از لوث وجود پلید تبهکاران و قطع دست مفسدان و
تعرض کنندگان به حقوق حاکمیت و ملت ،را به کالبد

جامعه فهیم ایران اسالمی دمیده است.
فرمانده کل سپاه در این پیام با گرامیداشت سالروز
شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و  ۷۲تن
از یاران صدیق امام و انقالب در جنایت تروریستی
منافقین کور دل در هفتم تیرماه سال  ۱۳۶۰و اعالم
آمادگی همه جانبه "سپاه پاسداران انقالب اسالمی"
برای هرگونه همکاری در تأمین سالمت اجتماعی،
برقراری امنیت ،عدالت گستری و برخورد با مجرمان
و متخلفان ،دوام توفیق جنابعالی و مجموعه خدوم
و متعهد قضائی کشور در تحقق این رسالت خطیر،
تحت عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و
پیروی و کاربست تدابیر و رهنمودهای حکیمانه مقام
عظمای والیت و رهبری حضرت آیتالله العظمی امام
خامنهای (مد ظله العالی) را از ذات اقدس کبریایی
مسئلتکرد.

وزیر راه و شهرسازی:

گرانی مسکن ناشی از التهاب در بازارهای
موازی است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه گرانی مسکن ناشی از التهاب در بازارهای موازی (ارز
و طال) است ،گفت :اختتامیه مسکن مهر در کل کشور پایان امسال و تحویل نخستین
واحدهای مسکن ملی در ماه جاری انجام میشود« .محمد اسالمی» عصردیروز در
مراسم امضای دو تفاهمنامه مسکن که با بخش خصوصی به امضا رسید ،گفت:
سازندگان و انبوه سازان ثروت یک جامعه هستند و خدا را برای حضور اثرگذار بخش
خصوصی در ساخت و ساز شاکریم .وی گفت :سیاست دولت تسهیل گری در بخش
ساخت و ساز است و جلب اطمینان سازندگان است تا منجر به تحقق آرزوی خانه دار
شدن مردم شود .اسالمی با تاکید بر اینکه تالش دولت تبدیل جریان تولید مسکن به
جریانی پایدار است ،گفت :ایمان داریم که تولید مسکن باید به صورت پایدار در کشور
ادامه یابد .وزیر راه خاطر نشان کرد :عامل اصلی گرانی مسکن ،خارج از اختیار وزارت
راه است و به بازارهای ارز و طال باز میگردد .اسالمی هم چنین خبر داد که طی تفاهم
امروز با بخش خصوصی ،زمین در اختیار انبوه سازان قرار میگیرد و همزمان در ساخت
و سازها به سمت صنعتی سازی خواهیم رفت.
تدویندوبستهحمایتیبرایمستاجران
وزیر راه گفت ١٢ :هزار پرونده در بانک ها برای ساخت خانه در بافت فرسوده تشکیل
شده و تالش دولت احیای بافت فرسوده است.
اسالمی افزود :بانکها سال گذشته ،هزار میلیارد تسهیالت پرداخت کردند که کمتر
از هفت درصد این رقم به بخش مسکن اختصاص یافته است .وی ادامه داد :امسال با
ابالغ بانک مرکزی قرار است  ۲۰درصد تسهیالت به بخش مسکن اختصاص یابد که
به جریان پایدار تولید مسکن کمک می کند .وزیر راه و شهرسازی همچنین در جمع
خبرنگاران از تدوین دو بسته سیاستی و حمایتی برای مستاجران خبر داد .اسالمی
همچنین گفت :بخشی از این بستههای حمایتی و سیاستی روز یکشنبه با حضور
معاون اول رئیس جمهور بررسی و نهایی شد و بخشی دیگر نیز در جلسه ستاد اقتصادی
دولت به ریاست رئیس جمهور نهایی خواهد شد.
ناصرقوامی:

اصالحطلبان فعال فردی در قد و قواره
ریاستجمهوریندارند

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه فعال اصالحطلبان فردی در
قد و قواره ریاست جمهوری ندارند ،گفت :اصالحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری
 ۱۴۰۰پایگاه خود را به حراج نگذارند .اگر آنها از فردی غیراصالح طلب حمایت کنند،
اشتباهبزرگیمرتکبمیشوند.
حجتاالسال م والمسلمین سیدناصر قوامی  ،درباره دلیل شکست اصالحطلبان در
انتخابات مجلس یازدهم  ،عملکرد دولت در ضربه به پایگاه اجتماعی اصالحطلبان
را بیتاثیر ندانست و گفت :اصالحطلبان زیادی هم در این انتخابات ثبتنام نکرده و
کسانی هم که ثبتنام کردند ،ردصالحیت شدند .وی اضافه کرد ۱۴۰ -۱۳۰ :نفر به
نام اصالحطلبان وارد مجلس دهم شدند ولی حاضر نشدند در مجلس همراه اصالح
طلبان باشند .پایگاه رای اصالحطلبان همچنین به دلیل عملکرد فراکسیون امید
آسیب دیدونتیجههمه اینعوامل ،استقبالسرد این پایگاه از انتخابات مجلس یازدهم
شد .قوامی در گفتوگو با ایسنا در ادامه چنین ابراز عقیده کرد :روحانی اصالحطلب
نبود ولی اصالحطلبان از وی حمایت کردنده و با این کار پایگاه اجتماعی خود را به
حراج گذاشتند .مردم هم یادشان نرفته است در سال  ۹۴به افرادی رای دادند ولی آنها
عملکرد موفقی در مجلس دهم نداشتند .با این حال اگر اصالح طلبان در انتخابات
ریاستجمهوری پایگاه خود را به حراج نگذارند ،می توانند این پایگاه را به پای صندوق
رای بیاورند .اگر اصالح طلبان در انتخابات  ۱۴۰۰از فردی غیراصالح طلب حمایت
کنند ،اشتباه بزرگی مرتکب شده و بیشتر آبروی خود را می برند .این فعال سیاسی
درباره نامزدهای احتمالی اصالح طلبان برای انتخابات ریاستجمهوری معتقد
جزاده ،عبدالله نوری ،محمد خاتمی و
است :اصالحطلبان درجه یک مثل مصطفی تا 
محمدرضا خاتمی که اگر نامزد انتخابات هم شوند ،ردصالحیت می شوند .افرادی مثل
جهانگیری ،پزشکیان و عارف هم که امتحان خود را پس دادهاند و فعال اصالحطلبان
فردی در قد و قواره ریاستجمهوری ندارند.
سرداردهقان:

بدونهیچپیششرطیباریاضمذاکرهمیکنیم

مشاور مقام معظم رهبری در امور نظامی با اشاره به اینکه ترامپ جنایتکار است نه
رئیس جمور ،تاکید کرد :به هیچ وجه با ترامپ مذاکره نمی کنیم ،اما بدون هیچ پیش
شرطی آماده مذاکره با ریاض هستیم.
سردار حسین دهقان ،مشاور مقام معظم رهبری در امور نظامی در گفتوگو با شبکه
الجزیره گفت :به هیچ وجه با دونالد ترامپ مذاکره نخواهیم کرد ،زیرا ما او را "جنایتکار"
می دانیم نه رئیس جمهور .ما در رابطه با سامانه های موشکی خود نیز مذاکره نخواهیم
کرد و به سیاست منطقهای خود ادامه می دهیم .وی تاکید کرد :هرگونه تحرکات نظامی
آمریکا علیه ما در آب های خلیج فارس با پاسخ گسترده مواجه خواهد شد .سردار
دهقان در ادامه گفت وگوی خود با این شبکه قطری خاطرنشان کرد :سخن گفتن در
رابطه با حمایت ایران از نیروهای خلیفه حفتر در لیبی مضحک است .ما از دولت وفاق
ملی لیبی که در سطح بین الماللی به رسمیت شناخته شده است حمایت می کنیم و
خواهان ایجاد راه حل سیاسی در لیبی هستیم .مشاور نظامی مقام معظم رهبری در
ادامه در رابطه با تحوالت یمن نیز گفت :اتفاقاتی که در یمن رخ می دهد هرج و مرجی
نظامی و بیهوده است که در وهله اول عربستان مسئول آن است .وی تاکید کرد :ریاض
باید به شکست خود در جنگ یمن اعتراف کند و سیاست جدیدی را در پیش بگیرد .اگر
عربستان قبول کند ما آماده گفت گو با آن ها بدون هیچ گونه پیش شرط هستیم .سردار
دهقان در رابطه با روابط ایران و امارات نیز تاکید کرد :روابط ما با امارات شاهد بهبودی
است و موضع ابوظبی در رابطه با ما تغییر کرده است.
محمد جواد ظریف :

جعبهسیاههواپیمایاوکراینیرابهفرانسه
ارسالمیکنیم

وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با وزیر خارجه کانادا به وی اطالع داد که کشورمان
ظرف چند روز آینده جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را برای خوانش اطالعات آن به
فرانسه ارسال خواهد کرد.
محمد جواد ظریف دیروز در گفتگوی تلفنی با فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه
کانادابهویاطالعدادکهکشورمانظرفچندروزآیندهجعبهسیاههواپیمایاوکراینی
را برای خوانش اطالعات آن به فرانسه ارسال خواهد کرد .وزیر امور خارجه کشورمان
اظهار داشت :تصمیم برای ارسال جعبه سیاه مدتی است اتخاذ شده و بزودی این
تصمیم اجرایی خواهد شد .وزیر امور خارجه کشورمان همچنین به همتای کانادایی
خود اطالع داد که آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل مسائل حقوقی
و چگونگی جبران خسارات وارده به خانواده مسافرینی که در این واقعه تأسف بار جان
خود را از دست داده اند و همینطور جبران خسارت هواپیمای اوکراینی مدتها است به
طرف اوکراینی اعالم شده ولی طرف مقابل تا کنون هیأت خود برای انجام مذاکرات را
معرفی نکرده است و جمهوری اسالمی ایران کماکان پیگیر موضوع میباشد.
دریادارسیاری:

شیوع بیماری کرونا تاثیری در توان رزمی
ارتش نخواهد داشت

معاون هماهنگ کننده ارتش با تأکید بر اینکه شیوع بیماری کرونا تاثیری در توان
رزمی ارتش نداشته است ،گفت :در حوزه آمادگی رزمی به اجرای دقیق آموزشها در
مراکزآموزشیاهتمامداریم.
امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در نشست کارگروههای تخصصی
قرارگاه پدافند زیستی ارتش که امروز در ستاد آجا برگزار شد ،گفت :دورههای آموزش
سربازان در همه مراکز آموزشی سربازی با رعایت پروتکلهای بهداشتی در حال برگزاری
است و ضمن پایشهای الزم برای استمرار شرایط مطلوب بهداشتی ،پادگانها و مراکز
آموزشی را محلی مطمئن برای صیانت از سرمایههای انسانی خود میدانیم.

سالمت 3

 شماره 5059ت و سوم 
سهشنبه -سوم تیر ماه  -1399سال بیس 

ً
واقعا چه اتفاقی برای بدنتان میافتد وقتی دهیدراته میشود

عالوه بر همهی توصیههایی که در مورد سبک زندگی سالم وجود دارد ،هیدراته
ماندن بدن یکی از اصول اساسی است که بارها و بارها تکرار شده است؛ اما شاید
ً
این سؤال برایتان پیش آمده باشد که واقعا این همه اصرار برای این موضوع به چه
دلیلاست؟
کمآبی همیشه مهم است؛ اما در تابستان به دلیل گرمای هوا و تعریق بیشتر،
احتمال ابتال به آن و بروز مشکالت ناشی از آن شدیدتر میشود .اگر بخواهید
ً
جواب واقعی این سؤال را بگیرید که هیدراته ماندن یا آبرسانی به بدن واقعا چقدر
مهم است؟ در یک کالم باید بگوییم :خیلی.
از دیدگاه ساختاری یا عملکردی ،آب یک ماده شوینده و تمیزکننده برای بدن
ما است .از طرفی هر سلول در بدن برای این که بهدرستی کار کند به آب نیاز
دارد .دریافت آب کافی برای کمک به بدن ما در دفع سمومی که همهروزه آنها
را تنفس میکنیم و یا میخوریم ،بسیار حیاتی است .کمآبی بدن میتواند از تولید
بزاق کافی بدن که دارای خاصیت ضدباکتریایی است ،جلوگیری کند .در نتیجه
باکتریهای زیادی در دهان رشد کرده و یکی از عوارض آن بوی بد دهان است.
تمایل به مصرف شیرینیجات نیز یکی از عوارض کمآبی بدن است .در ادامه
اثرات کمآبی بر بدن و نکاتی در مورد چگونگی هیدراته ماندن بدن برای انجام
عملکردهایش را آوردهایم ،با ما همراه باشید.
اثر کم آبی بدن بر اندامهای آن
اثر کمآبی بر مغز
وقتی بدنتان دچار کمبود آب میشود ،سلولهای شما سیگنالی را به مغزتان
میفرستندکهبهشمامیگویدتشنههستید.اماعالوهبراین،دهیدراتهشدنبدن
بهطرزغافلگیرکنندهتریمغزتانرانیزتحتتأثیرقرارمیدهد.
پوست شما بزرگترین عضو سیستم ایمنی بدنتان است .پوست سالم به عنوان
یک مانع و سد طبیعی در برابر میکروبهای محیط ما عمل میکند ،اما مصرف
ناکافی مایعات میتواند باعث ترک خوردن لبها و خشکی پوست شود ،جایی که
یزا به راحتی میتوانند وارد شوند
عوامل بیمار 
ً
اگرچه سازوکار آن کامال مشخص نشده است ،اما کمآبی با کاهش خلقوخو
و عملکرد شناختی مرتبط است .یک تحقیق در ژوئن  2013در مجله the
 American College of Nutritionنشان داد که کاهش آب بدن فقط به میزان
 2درصد موجب اختالل در عملکرد کارهایی میشود که نیاز به توجه ،مهارتهای
روانی و حافظهی کوتاهمدت دارند.
یک مطالعه کوچک در فوریه  2012که در مجله تغذیه منتشر شد نیز نشان داد
حتی دهیدراتاسیون خفیف نیزبرای ایجاد اختالالت خلقی کافی است.
عالوه بر این کمآبی بدن میتواند باعث ایجاد مشکالتی در مغز شود چون که
سطحالکترولیتهاخیلیکممیشود.الکترولیتهاموادمعدنیایمانندپتاسیمو
سدیمهستندکهبهعبورسیگنالهایالکتریکیبینسلولهاکمکمیکنند.اگر
الکترولیتهایبدنتانخیلیکمباشد،میتواندموجباختاللدراینسیگنالها
و درنتیجه باعث گرفتگی عضالت و یا حتی تشنج شود.
نکته :به گفته آکادمی تغذیه و رژیمهای غذایی ،کودکان خردسال و افراد مسن
بیشتر در معرض خطر کمآبی بدن هستند و باید مراقبت بیشتری از آنها داشته
باشید.
اثر کمآبی بر کلیه و دستگاه ادراری
هنگامی که بدنتان دچار کمآبی میشود ،سلولهای بدنتان سیگنالی را به
هیپوتاالموس شما میفرستند که هورمونی به نام وازوپرسین ،معروف به هورمون
ضد ادرار آنتیدیورتیک ( )ADHرا ترشح میکند .این هورمون به کلیهها میگوید
که آب کمتری از خون بردارند ،که موجب ادرار کمتر ،تیرهتر و غلیظتر میشود.

یکمتخصصتغذیهمطرحکرد:

باورهای غلط مادران در کاهش
میل کودک به غذا

باور اشتباه مادران در مورد بیاشتهایی فرزندان ،چنان آنها را نگران می کند که
به صالح و راهگشا نیست زیرا این کاهش طبیعی میل کودک به غذا ناشی از کند
شدن روند سرعت رشد اوست بنابراین نباید والدین نگران شوند و آن را حمل بر
بیماری یا اختالالت بدانند اثرات زیانبار و عوارض جبرانناپذیری برخی اقدامات
والدین در این زمینه جسم ،روح ،فکر و اندیش ه کودک را دچار آسیب میکند.
برخی متخصصان تغذیه بر این باورند که بکارگیری ترفندهای مختلف مثل
التماس ،خواهش ،اجبار ،تهدید ،انحراف فکر ،دادن پاداش ،به دنبال بچه راه
افتادن برای دادن چند قاشق غذای بیشتر ،هیچکدام چارهساز نبوده بلکه بسیار
زیانآور است براین اساس به والدین به ویژه مادران توصیه می شود که باورهای
غلط و غیر علمی خود را نسبت به بی میلی کودک به غذا اصالح کرده و راه درست
را در پیش بگیرند تا کودکانی قوی و سالم تحویل جامعه آینده بدهند.
به گفته آنها ،اصرار بیوقف ه والدین به خورانیدن یک ماد ه غذایی خاص ،باعث
خواهد شد که کودک در تمام زندگی خود از این ماد ه غذایی دلزده شود ،نباید با
تصورات غلط ،نسل امروز و آیندهسازان فردا را از داشتن اندامی مناسب و جسمی
سالم محروم کرده و با دهها نوع بیماری نهان و آشکار رودر رو سازیم؟ هر چه به
سن و سالهای عمر او افزوده شود ،شدت و حدت این عوارض آشکار تر می شود.
ضیاءالدین مظهری می گوید :اگر می خواهید کودک وعده های اصلی غذا،
یعنی صبحانه ،ناهار و شام را با اشتها بخورد ،نباید خسته و خواب آلود دور میز یا
سر سفره بنشیند ،خانواده هایی که اجازه می دهند بچه ها تا پاسی از شب بیدار
بمانند و همواره او را با کارتون و برنامه های تلویزیونی سرگرم می کنند ،فرزندان آنها
رشد کامل نداشته و اشتهای چندانی به غذا ندارند در نتیجه روند رشد مناسبی را
طینخواهندکرد.
وی می افزاید :از دادن نوشابه های رنگارنگ ،هله هوله ،شکالت و بستنی های
رنگی ،چیپس و پفک که فاقد مواد مغذی الزم و دارای مواد نگهدارنده با طعم و
رنگ دهنده های مختلف یا بسیار شور یا شیرین و چرب هستند ،خودداری شود،
هر ماده بی ارزشی اگر بیش از  ۶تا هشت بار در ماه به کودک عرضه شود ،چنان
وی را وابسته می کند که تمام عمر قادر به کنار گذاشتن آن نخواهد بود.
مظهری ادامه می دهد :والدین باید محیط آرام و در عین حال شادی هنگام
صرف وعده های غذایی برای کودک فراهم کنند ،در حضور کودک راجع به
نحوه غذا خوردن یا نخوردن فرزندتان با مادران دیگری که کودک هم سن و سال
دارند صحبت و ابراز خوشحالی یا تاسف و دلتنگی نکنید ،وی نباید متوجه شود
با نخوردن غذاهای موجود می تواند خود را در کانون توجه بیشتر پدر و مادر و
خانواده قرار دهد و خواسته های خود را از این طریق عملی کند .از طرفی ،هرگونه
ابراز شادی و قدردانی نیز موجب خواهد شد کودک پرخور و چاق شود.
اینمتخصصتغذیهتصریحمیکند:الگویمصرفموادغذاییدربینکودکان
هم سن و سال و هم جنس متفاوت است ،بلکه رفتارهای غذایی آنها نیز غیر قابل
پیش بینی بوده و ممکن است کودکان مدت ها غذایی را با میل و رغبت بخورند
ولی از خوردن غذای مورد عالقه خود خودداری کنند ،این عکس العمل اغلب
موقتی و زودگذر است ،به شرط آنکه مادران هیجان زده نشده و به زور کودک را
واردار به خوردن آن نکنند ،زیرا در این صورت عدم میل و رغبت آنها ماندگار خواهد
شد یا اشتهای کاذب و پرخوری های دائمی جایگزین احساس گرسنگی واقعی
می شود .با کمی دقت و حوصله ایجاد عادات غذایی خوب و ارزشمند امکان پذیر
می شود.
مظهری اظهار می دارد :کودکان تمایلی به غذاهای تند ،تیز و پرادویه ندارند
و چنین غذاهایی آنها را بی اشتها می کند ،همچنین ،دسر ،شیرینی و شکالت
نباید به طور مداوم و بیش از اندازه به کودکان داده شود ،آنها بیشتر تمایل دارند از
گوشت های چرخ کرده ،میوه و تکه غذاهایی مثل کتلت ،همبرگر خانگی ،شامی
و برش هایی که با دست کوچک آنها قابل لمس و برداشتن باشد استفاده کنند.
وی می گوید :خود را در مقابل شیرین کاری ها یا اشتباهات کودکانه آنها کنترل
کنید و خندیدن یا قهر و دعوا در برابر رفتارهای عمدی یا سهوی کودکان هر دو
زیانبار است و موجب بدآموزی آنها می شود.

کمآبی در تابستان با بدنتان چه میکند؟

کلیهها فیلتر اصلی خون شما هستند و بدون داشتن مایعات کافی ،آنها
نمیتوانند سموم و محصوالت ناشی از تجزیه طبیعی را از جریان خونتان دفع
کنند .جالب است بدانید ،به طرز شگفتآوری ،کلیههای شما قادر به حرکت 55
گالن مایع در روز هستند.
اگر شما به طور مداوم در دورههای زمانی طوالنیمدت دچار کمآبی شوید،
کلیههایتان مجبورند سخت کار کنند .به گفته متخصصان کلیه ،این مسئله
میتواند منجر به آسیب حاد کلیه شود که شما را در معرض خطر ابتال به
بیماریهایکلیویقرارمیدهد.
عالوه بر این ،متخصصان تغذیه معتقدند کمبود مصرف مایعات میتواند نقش
مهمی در تشکیل سنگ کلیه داشته باشد .افرادی که در آب و هوای گرم و خشک
زندگی میکنند و افرادی که زیاد عرق میکنند ممکن است در معرض خطر
بیشتریقراربگیرند.
اثر کمآبی بدن بر خون
بدن شما برای تولید خون به مایعات احتیاج دارد ،بنابراین وقتی میزان مایعات
بدنتانکاهش مییابد ،حجم خونتاننیز کم میشود.
جریان خون برای حفظ فشارخون مناسب به مایعات کافی در بدن نیاز دارد.
بنابراین کمآبی بدن میتواند منجر به فشارخون پایین یا افت فشارخون شود که
ممکن است ضعف و یا حتی بیهوش شدن را در پی داشته باشد.
کمآبی و در نتیجه کم شدن حجم خون در سطح خیلی شدید میتواند به یک
وضعیت اضطراری بنام شوک هیپوولمی منجر شود؛ تا جایی که منجر به افت
شدید فشار و مقدار اکسیژن خون میشود .در این شرایط قلب قادر به پمپ خون
کافی در سراسر بدن نیست که میتواند منجر به نارسایی اندامها شود.
هنگامی که خون غلیظتر میشود؛ بدن برای جبران ،ضربان قلب و تنفس
را افزایش میدهد ،در نتیجه بدن در حالت استرس قرار میگیرد و دیگر تجربه

مسائلیمانندسردرد،خستگی،فشارچشم،کاهشمیلجنسیوکاهشکیفیت
خواب ،غیرعادی نخواهد بود؛ چرا که مغز در حالت جنگ یا گریز قرار دارد.
اثر کمآبی بر دستگاه گوارش
لولههای گوارش شما برای عملکرد صحیحشان به آب کافی احتیاج دارد .آب
برای تحرک بهینه (حرکت مواد زائد در طول دستگاه گوارش) و سالمت روده مورد
نیاز است .در واقع بدون مصرف منظم مایعات ،حرکت رودهها و عبور مواد از آنها
سختمیشود.
دهیدراتاسیون همچنین میتواند به پوشش مخاطی روده و میکروبیوم شما
آسیب برساند که اینها هم برای هضم و جذب غذا و هم برای سالمت عمومی
شما مهم است.
اثر کمآبی بر پوست
اگرچه ممکن است تا به حال به این موضوع توجه نکرده باشید؛ اما پوست شما
بزرگترین عضو سیستم ایمنی بدنتان است .پوست سالم به عنوان یک مانع و سد
طبیعی در برابر میکروبهای محیط ما عمل میکند ،اما مصرف ناکافی مایعات
یزا
میتواند باعث ترک خوردن لبها و خشکی پوست شود ،جایی که عوامل بیمار 
به راحتی میتوانند وارد شوند.
چه مقدار آب نیاز دارید؟
بر اساس آکادمی تغذیه و رژیم درمانی یک زن بالغ معمولی روزانه به 11.5
فنجان آب و یک مرد با این شرایط به  15.5فنجان آب نیاز دارد .به طور متوسط
افراد حدود  20درصد از نیازهای خود به مایعات را از طریق غذا دریافت میکنند،
این بدان معناست که زنان باید روزانه حدود 9فنجان و مردان نیز 12.5فنجان آب
ومایعاتبنوشند.
نکاتی که در رابطه با آبرسانی بدنتان باید به خاطر داشته باشید
 .1صبر نکنید تا تشنه شوید

 حفظ سالمت پوست هنگام استفاده از ماسک

 .2سطح غریزهی تشنگی در افراد مختلف فرق میکند .وجود این تفاوت
میتواند به این معنی باشد که ممکن است شما کمتر از حد مورد نیازتان آب
بنوشید .به جای تکیه بر تشنگی ،در طول روز زمانهایی را برای نوشیدن یک لیوان
بزرگآببرنامهریزیکنید.
به یاد داشته باشید :هرگاه احساس تشنگی کردید ،بدنتان قبلش دچار کمآبی
شده است.
 .2ادرارتان را بررسی کنید
 .3متخصصان سفارش میکنند که همه افراد باید به اندازهای آب و مایعات
مصرف کنند که هر  4 -3ساعت یک بار برای ادرار به دستشویی بروند .رنگ ادرار
باید زرد روشن باشد .هر وقت متوجه شدید مدت طوالنی است که ادرار نکردهاید
و یا رنگ ادرارتان تیره است ،بدانید که ممکن است به اندازه کافی آب ننوشیده
باشید.
متخصصان تغذیه معتقدند کمبود مصرف مایعات میتواند نقش مهمی در
تشکیل سنگ کلیه داشته باشد .افرادی که در آب و هوای گرم و خشک زندگی
میکنند و افرادی که زیاد عرق میکنند ممکن است در معرض خطر بیشتری قرار
بگیرند
 .3آب نوشیدنیتان را طعمدار کنید
مصرف هر مایع سالمی جزء مقدار آب و مایعاتی که باید در طول روز دریافت
کنید حساب میشود ،بنابراین اگر آب ساده را دوست ندارید ،آن را با چیزی ترکیب
کنید؛ مثال برشهای لیمو و خیار را به آب ساده اضافه کنید تا دلپذیرتر شود ،یا یک
فنجان چای گیاهی درست کنید .چایهای گیاهی جایگزین مناسبی برای آب
معمولی هستند؛ البته در صورت مصرف دارو یا داشتن یک بیماری مزمن پزشکی
باید تداخالت آنها را مورد بررسی قرار دهید تا بدانید که مشکلی برایتان ایجاد
نمیکنند.
.4حواستانبهکافئیندریافتیتانباشد
اگرچهچایوقهوهازنظرتکنیکیجزءسهمیهروزانهمایعاتدریافتیتانحساب
میشوند ،اما باید بدانید که کافئین ادرارآور است ،به این معنی که در واقع میتواند
باعث کم شدن آب بدنتان شود .بنابراین یا چای و قهوهتان را کمرنگتر کنید و یا
این که حداقل همان مقدار که از این نوشیدنیها مصرف میکنید آب هم بنوشید.
 .5مقدار آب توصیه شده روزانه را دریافت کنید
ً
این فقط مربوط به آب نیست .بسیاری از مایعات دریافتی ما که اتفاقا مؤثرتر هم
هستند از طریق مواد غذایی که میخوریم میباشند؛ مواردی مانند خیار ،کرفس
و  ...که باعث حفظ مایعات درون بدن میشوند .در واقع مصرف میوه و سبزیجات
سرشار از آب ،روش خوبی برای افزایش سطح آبرسانی به بدن و در ضمن دریافت
ویتامین ،مواد معدنی و فیبر است.
.6اگر رژیم پر پروتئین دارید ،آب بیشتری بنوشید
رژیمهای غذایی با پروتئین باال میتوانند موجب دهیدراتاسیون بدن شوند،
بنابراین این مهم است که اگر از رژیم غذایی پائولو یا کتو پیروی میکنید ،بدنتان
را مرتب سیراب کنید.
ً
عالوه بر این ،اگر رژیم غذایی سرشار از پروتئین دارید ،باید واقعا تالش کنید تا
مقدار سبزیجات حاوی آب را در رژیم غذاییتان افزایش دهید تا تأثیر کمآبی پنهان
ناشی از پروتئین را جبران کند.
.7پیگیریکنید
برنامههای مختلفی وجود دارند که میتوانند به شما کمک کنند تا مقدار آب
دریافتی روزانهتان را محاسبه کنید و در صورت کمآبی به شما هشدار دهند .در
صورت لزوم یکی از آنها را روی گوشیتان نصب کنید.

از آفتاب طوالنی مدت تا دیابت؛

چرا بیش از حد تشنه میشویم؟

احساس تشنگی امانمان را میبرد اما به نظر خودمان آنقدر هم در مصرف آب
اهمال نکردیم! ممکن است رژیم غذایی که داریم باعث تشنگی ما میشود و یا
فعالیتی که در آفتاب انجام دادیم باعث این شرایط شده باشد .احتماال هر کدام از
ما با خواندن این مطلب میتوانیم ریشه تشنگی خودمان را در تابستان پیدا کنیم.
خیلی از اوقات احساس میکنیم که تشنه هستیم و مدام احساس میکنیم باید
خودمان را به یک لیوان آب برسانیم .اما چرا ؟ ممکن است رژیم غذایی که داریم
باعث تشنگی ما میشود و یا فعالیتی که در آفتاب انجام دادیم باعث این شرایط
شده باشد .احتماال هر کدام از ما با خواندن این مطلب میتوانیم ریشه تشنگی
خودمان را در تابستان پیدا کنیم.
نمک خوردن و احساس تشنگی مفرط
نمک باعث خارج شدن آب از سلولها میشود و بدن را مجبور میکند که تا حد
ممکن آب مصرف کند .با خوردن نمک زیاد ،شما کمتر ادرار میکنید .سلولهایی
که اکنون فاقد آب هستند ،یک پیام به مغز ارسال میکنند که آن احساس تشنگی
است.میزاننمکخودراکاهشدهیدومطمئنشویدکهبهاندازهکافیآببنوشید.
ورزش را دست کم نگیرید
شما صبح به ورزش رفتهاید ،مایعات بدنتان را از طریق عرق کردن از دست دادهاید
و ممکن است مایعات را جایگزین نکرده باشید .بنابراین احتماال احساس تشنگی
بیشتری میکنید .یک فرمول ثابت برای اینکه چه میزان نوشیدن آب برای ما مفید
است ،وجود ندارد .به بدن خود گوش دهید و مایعات مصرف کنید.
در معرض آفتاب بودن طوالنی مدت
وقتی سرانجام تابستان فرا میرسد ،شما وقت بیشتری را در فضای بیرون از منزل
میگذرانید .خواه در یک پارک باشد یا در حیاط خانه خود ،یا حتی در حال گردش
هم نباشید ،گرما و آفتاب به کمبود آب بدن میانجامد .حتما یک بطری آب همراه
خود داشته باشید و در این مواقع آب بنوشید تا تشنگی به شما فشار نیاورد.
ممکناستدیابتداشتهباشید
برخی از بیماری کمآبی بدن را با دیابت اشتباه میگیرند .در دیابت ،شما مجبور به
دفع ادرار بیشتری هستید .بیماران دیابتی تشنگی بیش از حد ،ادرار بیش از حد و
تاری دید را تجربه میکنند .در این خصوص اگر مشکوک هستید ،بهتر است زودتر
با پزشک خود صحبت کنید.
خشکیدهان
خشکی دهان به چه معناست؟ غدد بزاقی در دهان شما به اندازه کافی بزاق تولید
نمیکنندوممکناستبههمینعلتنیازبهنوشیدنآببیشازحدداشتهباشید.
در این خصوص حتما به پزشک مراجعه کنید.
کمخونی
بدن شما برای انتقال خون در بدن به سلولهای سالم تکیه میکند .کمخونی
خفیف باعث تشنگی نمیشود اما اگر وضعیت شما شدید باشد ،ممکن است
احساس تشنگی و سرگیجه و تعرق بیش از حد کنید.
مصرف دارو
برخیازداروهاهستندکهباعثخشکیدهانشمامیشوند.آنتیهیستامینها،
داروهای ضدافسردگی و داروهای فشار خون باعث خشکی دهان میشوند.
نحوهمصرفمایعاتراتغییردهید
فکر میکنید که نوشیدن آب برای شما کافی است .به عنوان یک قانون حتما قبل
از هد وعده غذایی آب بخورید و همچنین این کار را برای میانوعدهها هم انجام
دهید .حتی اگر نیاز است زنگ گوشی خودتان را تنظیم کنید و آب بنوشید.
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به مناسبت سالروز والدت کریمه اهل بیت (س)؛
مدیرکل ثبتاسناد و امالک استان قم :

تماممعامالتغیرمنقولبایددارای
سند رسمی شوند

مدیرکل ثبتاسناد و امالک استان قم گفت :از مجموع  ۹۵۰هکتار اراضی ملی قم
تاکنون برای  ۴۴۰هکتار معادل  ۴۰کل اراضی ملی سند کاداستر(حدنگاری) صادر
شدهاست.
سیروس سالمتی روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهارداشت :درمجموع از
 ۹۵۰هکتار اراضی ملی قم بیش از  ۸۵۰هکتار دارای سند مالکیت هستند که ۴۰
درصد آنها را طرح جامع کاداستر شامل میشود.
وی افزود :از مجموع یکمیلیون و  ۱۲۳هزار هکتار مساحت استان قم بیش از ۹۳
درصد از آن را اراضی ملی تشکیل دادهاست .مدیرکل ثبتاسناد و امالک قم گفت:
سال  ۴۷ ،۹۸هزار و  ۸۳۰سند کاداستر در قم صادر شده که از اینبین  ۳۸هزار و
 ۳۰۸مورد بهصورت معامله خالص انجامگرفتهاست .سالمتی ابراز داشت :تاکنون و
طی سالهای گذشته  ۳۵۰هزار سند کاداستر دراستان قم صادر شدهاست .وی با
اشاره به روند تصویب قانون جامع کاداستر درمجلس شورای اسالمی یادآور شد :اگر
قانون حدنگاری یا کاداستر تصویب شود تا بیش از  ۳۰درصد پروندههای ورودی به
محاکم قضایی کاهش مییابد .مدیرکل ثبتاسناد و امالک قم گفت :قانون کاداستر
برای ابالغ نهایی منتظر تائید شورای نگهبان است و با تصویب آن فرصت داللی و
سوءاستفاده از بسیاری از افراد فاسد گرفته میشود.
دیگر اسناد عادی در محاکمقضایی پذیرفته نمیشود
وی اظهار داشت :ما از هرگونه تنظیم سند رسمی برای کاهش دعاوی حقوقی
حمایتمیکنیم.
سالمتیاظهارکرد:دراینطرحتماممعامالتغیرمنقولنیزبایددارایسندرسمی
شوند تا از این بستر بخش زیادی از دعاوی حقوقی در حوزه مالکیت از بین برود.
وی یادآور شد :با تصویب این قانون دیگر اسناد عادی در محاکم قضایی پذیرفته
نمیشود و اسناد عادی عمال کارکرد خود را از دست خواهند داد.
مدیرکل ثبتاسناد قم افزود :با تصویب این قانون  ۶ماه فرصت است تا مردم اسناد
وکالتی و غیرمنقول خود را بهصورت رایگان به ثبت رسمی برسانند .وی تصریح کرد:
مبارزه با فساد در حوزههای مختلف بهویژه در بخش زمینخواری و شفافسازی
مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی از اهداف قانون جامع کاداستر است .سالمتی
اضافه کرد :همچنان بخش بسیار زیادی از امالک مسکونی قم بهصورت وکالتی
و قولنامهای تنظی م و ثبت رسمی نشدهاست .وی یادآور شد :در این قانون مشاوران
امالک فقط میتوانند پیشنویس سند را تنظیم کنند و اجازه تنظیم وکالتنامه
از آنها سلب میشود .مدیرکل ثبتاسناد قم تصریح کرد :با تصویب این قانون تا
دو سال دیگر فروش مال غیر بهصورت بسیار چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد.
سالمتی اظهار داشت :اجرای قانون حدنگاری در ۵سال گذشته در استان قم به دلیل
همکاری دستگاههای قضایی بهصورت مطلوبی اجرا نشدهاست .وی اظهار داشت:
تمام دستگاههای اجرایی باید نسبت به تنظیم سند مالکیت تکبرگی برای شناسایی
اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام کنند .مدیرکل ثبتاسناد قم ابراز کرد ۱۰۴:دفتر
ثبتاسناد رسمی در سطح استان قم فعال است که بیشتر کارهای آنها بهصورت
غیرحضوری و برخط انجام میشود.
 ۹۰درصد از ثبتاسناد در قم الکترونیکی انجام میشود
سالمتی همچنین یادآور شد :سال  ۱۸۵ ،۹۸میلیارد تومان معوقات بانکهای
دولتی و غیردولتی به آنها بازگردانده شدهاست که امسال پیشبینی میشود این رقم
چند برابر شود .وی خاطرنشان کرد ۱۶:میلیون برگه سند پروندههای ثبتی ادارات قم
اسکن و از این طریق از نابودی آنها درگذر زمان جلوگیری شدهاست .سالمتی افزود:
حذف کامل گردش فیزیکی پروندههای ثبتی بهزودی در استان قم عملیاتی و ۹۰
درصدازثبتاسناددرقمبهصورتالکترونیکیانجاممیشود.رییسکانونسردفتران
و دفتریاران قم نیز بیان داشت :اجرای قانون کاداستر سبب جلوگیری از فرار مالیاتی،
و کاهش  ۲۵درصدی پروندههای ورودی ،زمینخواری و پولشویی میشود .محمد
مهامداضافهکرد:استعالماتقانون۱۸۷مالیاتهایمستقیمتوسطدفاترثبتاسناد
رسمی و بهصورت برخط انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
معاون امور اقتصادی استانداری قم:

ازدسترنجکشاورزانقمیدرخرید
تضمینیگندمحراستشود

معاون امور اقتصادی استانداری قم ،گفت :ظرفیت تولید گندم در این استان
در مقایسه با سایر استانها کم است ولی باید در خرید تضمینی گندم ،از دسترنج
کشاورزان حراست شود و به بهترین وجه این خرید صورت گیرد .مهرداد غضنفری
با تاکید برنهایت دقت درخرید محمولههای گندم در استان ،ادامه داد :اگرچه باید
برای تامین این محصول راهبردی و حراست از دسترنج کشاورزان استان نهایت تالش
شود ولی محمولهای که ازنظر کیفی دارای استانداردهای پایینی است نباید برای
باال بردن آمار استان ،اصراری برای خرید آن داشته باشیم .وی بابیان اینکه الزام به
اجرای دستورالعملهای کشوری در استان ضروری است گفت :در راستای حمایت از
کشاورزان،نظارتوبازرسیهایالزماززمینهایکشاورزیصورتگرفتکهکشاورزان
از نحوه پیشخرید گندم و کلزا در استان اعالم رضایت کردند .معاون امور اقتصادی
استانداری قم ،بابیان اینکه پرداختی بهای گندم ارتباطی با بدهیهای کشاورزان
ندارد ،گفت :در برخی موارد بانکها هزینه خرید گندم از کشاورزان را بهعنوان بدهی
قبلی آنها برداشت میکردند ،که با آن برخورد شد ،چراکه مبلغ واریزی از دیون کشاورز
جداست .غضنفری با تاکید بر تسریع در ثبت گندم و کلزای خریداریشده در سامانه
گفت :هر استانی که خرید گندم خود را سریعتر در سامانه ثبت کند ،امکان پرداخت
سریعتر پول به کشاورزان نیز برای آن وجود دارد که باید در این زمینه تمهیداتی برای
تسریع در ثبت محمولههای خریداریشده در این سامانه انجام شود.
مدیرعاملمجمعخیرینمدرسهسازقم:

 ۲۱طرح آموزشی توسط مجمع خیرین در
دست ساخت است

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسهساز قم گفت :در حال حاضر ۲۱ ،طرح شامل ۱۹
مدرسه شامل  ۱۷۸کالس درس ،یک نمازخانه و یک کارگاه توسط این مجمع در
استان قم در حال ساخت است.
سید ناصر عالیی طباطبایی افزود :زیربنای  ۲۱طرح ۴۲ ،هزار مترمربع میباشد و
به ازای هر یک مترمربع ۳۰میلیون ریال هزینه میشود.
وی اضافه کرد :از این تعداد  ،پنج مدرسه در روستا و  ۱۴مدرسه ،یک کارگاه و یک
نمازخانه نیز در شهر ساخته میشود .به گفته وی ،حدود  ۹طرح تا مهرماه امسال
تحویل آموزشوپرورش میشود و سایر طرحها تا سال آینده مورد بهرهبرداری قرار
خواهد گرفت .عالیی طباطبایی خاطرنشان کرد :از این تعداد ،چهار مدرسه در
شهرک پردیسان که تراکم جمعیت دانشآموزی باالیی دارد ،،در حال ساخت است.
وی گفت :مجمع خیرین مدرسهساز استان قم سال گذشته  ۱۴طرح شامل ۶
مدرسه با  ۶۰کالس درس،پنج سالن ورزشی،یک کارگاه فنی و حرفهای و  ۲نمازخانه
احداث و به آموزشوپرورش قم تحویل دادهشد که از این تعداد سه طرح روستایی
و  ۱۱طرح در شهر قم ساخت ه شدهاست .وی با بیان اینکه این طرحها  ۱۴هزار و
 ۶۴۱مترمربعزیربناداشت،اضافهکرد:نمازخانهدرمدارسقدیمیکهفاقدنمازخانه
هستند ،ساخته میشود و همه مدارس جدید دارای نمازخانه مناسب هستند.
مدیرکلفناوریاطالعاتقم:

به ازای هرفرد قمی  ۲سیم کارت فعال
وجود دارد

مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات قم با بیان اینکه به ازای هر قمی حدود  ۲سیم
کارت فعال وجود دارد گفت ۲ :میلیون و  ۱۰هزار سیم کارت سه اپراتور همراه اول،
ایرانسل و رایتل در این استان فعال است.
سیدرضا موسوی  ،با بیان اینکه قم از نظر ضریب نفوذ تلفن همراه جزو استان های
پیشتاز کشور است اظهار داشت :ضریب نفوذ تلفن همراه در قم حدود  ۹۰درصد
است که این میزان با بهره برداری از طرح های در دست احداث ،به طور چشمگیری
ارتقا می یابد .وی اظهار داشت :همه شهرهای استان قم تحت پوشش نسل چهارم
تلفنهمراهقراردارندبرخیاپراتورهایایناقدامرابرای مخاطبانخودانجامدادهاند.
موسوی افزود :هم اکنون۹۰درصد روستاهای باالی  ۲۰خانوار قم از تلفن ثابت
برخوردارند همچنین همه روستاهای استان دارای پوشش تلفن همراه است.

حضرت فاطمه معصومه(س) اقیانوس بی کران معارف الهی

درطالیی ترین نقطه شهر ،گنبدی به ارتفاع
هفده متر به یاد هفده روز میهمانی قم از بانوی
کرامتسربهملکوتکشیدهشدهاست،حضرت
فاطمه معصومه (س) اقیانوسی بی کران از
معارف الهی که همچنان نور وجود آن حضرت
این شهر مقدس را حیات بخشیده است.
درطالیی ترین نقطه شهر ،گنبدی به ارتفاع
هفده متر به یاد هفده روز میهمانی قم از بانوی
کرامتسربهملکوتکشیدهشدهاست،حضرت
فاطمه معصومه (س) اقیانوسی بی کران از
معارف الهی که همچنان نور وجود آن حضرت
این شهر مقدس را حیات بخشیده است.
امروز سخن از والدت بانویی است که با قدمهای
یوهدایت
پرحیاتش،بهسرزمینکویریقمزندگ 
بخشید و در رگ ایرانیان ،خون حمایت از والیت
را جاری ساخت .بانویی که تمام ایرانیان سرسفره
باکرامتش نشسته و وجود خود را از یمن وجود او
میدانند.
اگر در این شهر مقدس رونق و آبادانی وجود
دارد و حوزههای علمیه به بزرگترین مرکز نشر
معارف اسالمی تبدیل شدهاند همه آن به
خاطر وجود کریمه اهل بیت شکل گرفته است،
حضرت فاطمه معصومه (س) یاس خوشبوی
طهارت است ،آن حضرت وجود بابرکتی است
که دلهای بی قرار و شیفته مومنان در برهوت
هستی در جوارش در پی آب هستی میگردند.
آن حضرت قیانوس بی کران معارف و علومی
است که در ساحل بی کران کرامات او تشنگان
در طلب رفع عطش خود میکوشند ،هرچند
که دست کوتاه ما جز جرعهای از معارف او را
نمیتواند بچشد ،اما چه میتوان کرد ،آب دریا را
گر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.
وقتی وارد حرمش میشوی احساس میکنی
در بهشت نفس میکشی ،بی دلیل نبود که امام
جعفر صادق (ع) در فضلیت و جایگاه رفیع کریمه
اهل بیت (س) فرمودند :بهشت هشت در دارد
که سه در آن بهطرف قم باز میشود.
 والدت حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س) در روز اول ذیالقعده
سال  ۱۷۳هجری در شهر مدینه چشم به جهان
گشودند .این بانوی بزرگوار از همان آغاز در
محیطی پرورش یافتند که پدر ،مادر و فرزندان،
همه به فضائل اخالقی آراسته بودند .روایت است
که برادر بزرگوار حضرت معصومه (س) ،حضرت
امام رضا (علیه السالم) ایشان را معصومه صدا
میکردند و جدشان امام صادق (علیه السالم)
قبل از تولد ایشان ،حضرت معصومه (س) را به
«کریمهاهلبیت»ملقبنمودند.
عبادت و زهد ،پارسایی و تقوا ،راستگویی
و بردباری ،استقامت در برابر نامالیمات،
بخشندگی و پاکدامنی و نیز یاد خدا ،از صفات
برجسته این خاندان پاک سیرت و نیکو سرشت
به شمار میرفت .پدران این خاندان ،همه
برگزیدگان و پیشوایان هدایت ،گوهرهای تابناک
امامت و سکان داران کشتی انسانیت بودند .نام
حضرت معصومه ،فاطمه است .در کتابهای
روایی و تاریخی نیز ،از آن حضرت با عنوان
فاطمه بنت موسی بن جعفر (ع) یاد شده است،
ّاما صدها سال است که آن حضرت با این لقب
مشهور هستند ،و این لقب نزد ایرانیان تبدیل به
اسم برای ایشان شده است.
حضرت معصومه (س) ،معصوم به معنایی که
در مورد پیامبران و امامان به کار میرود نبودهّ ،اما
ایشان دارای طهارت روح و کماالت معنوی باالیی
بودند ،به گونهای که به زائرانش وعده بهشت داده
شده است.
با توجه به روایاتی که در شأن و منزلت حضرت
معصومه وارد شده است ،میتوان مرتبهای از
عصمت ،نه در حد ائمه برای ایشان قائل شد.
این مساله در حق چنین بانویی بعید به نظر
نمیرسد؛ چرا که این حد از عصمت به معنای
دوری از گناه در زندگی عالمان بزرگ نیز فراوان
مشاهدهمیشود.
 سفر به ایران و شهادت ایشان
حضرت معصومه یک سال بعد از هجرت تبعید
گونه حضرت رضا (ع) به مرو ،در سال ۲۰۱
هجری قمری ،به شوق دیدار برادر و ادای رسالت
زینبی و پیام والیت ،به همراه عدهای از برادران و
برادرزادگان به طرف خراسان حرکت کرد و در هر

شهر و محلی مورد استقبال مردم واقع میشد.
در شهر ساوه عدهای از مخالفان اهل بیت که از
پشتیبانی مأموران حکومت برخوردار بودند ،سر
راه کاروان آنان را گرفته و با همراهان حضرت وارد
ً
جنگ شدند ،در نتیجه تقریبا همه مردان کاروان
به شهادت رسیدند ،حتی بنابر نقلی حضرت
(س) معصومه را نیز مسموم کردند.
به هر حال ،یا بر اثر اندوه و غم زیاد از این ماتم
و یا بر اثر مسمومیت از زهر جفا ،حضرت فاطمه
معصومه (س) بیمار شدند و چون دیگر امکان
ادامه راه به طرف خراسان نبود ،قصد شهر قم
ً
را نمود .حدودا در روز  ۲۳ربیع االول سال ۲۰۱
هجری قمری حضرت وارد شهر مقدس قم شدند
و در محلی که امروز «میدان میر» نامیده میشود
در منزل «موسی بن خزرج» فرود آمدند و افتخار
میزبانی حضرت نصیب او شد و پس از  ۱۷روز
زندگی در این شهر رحلت کردند.
مردم قم با تجلیل فراوان پیکر پاکش این بانوی
بزرگ اسالم را به سوی محلی به نام «باغ بابالن»
که قبرستان خانوادگی «اشعریون» بود ،تشییع
کردند .پس از سالها حضرت زینب (س) دختر
امام جواد (ع) اولین گنبد را بر فراز قبر شریف عمه
بزرگوارش بنا کرد و بدین سان تربت پاک آن بانوی
بزرگوار اسالم ،قبله گاه قلوب ارادتمندان به اهل
بیت (ع) و دارالشفای دلسوختگان عاشق والیت
و امامت شد.
او بنت رسولالله و بنت ولیالله و دخت ولیالله
و عمه ولیالله است و این امر خود سرچشمه
سایر فضایل و کماالت معنوی و روحانی آن
بزرگوار است .عالمه و محدثه اهل بیت (ع) یکی
از واالترین عناوینی است که نشان دهنده بلندی
مرتبه علم و آشنایی کریمه اهل بیت (ع) با معارف
بلند اسالم و مکتب حیاتبخش تشیع است و
به آن استناد میکنند ،چرا که آن حضرت جز از
افراد مورد وثوق و اطمینان حدیث نقل نمیکند.
او معصومه است و فاطمه معصومه که خود
پرورش یافته مکتب ائمه طاهرین (ع) و یادگار
صاحبان آیه تطهیر است ،نمونه عالی از طهارت و
پاکی است ،به حدی که خاص و عام او را بهعنوان
معصومه لقب دادهاند ،چنانچه حضرت رضا
(ع) فرمود« :من زار المعصومه بقم کمی زارانی:
کسی که فاطمه معصومه را در قم زیارت کند،
مثل آن است که مرا زیارت کرده باشد.
از جمله کسانی که به شفیعه بودنش در روایات
و آثار دینی تصریح شده است ،فاطمه معصومه
است ،امام صادق (ع) می فرماید :به شفاعت او
همه شیعیانم ،وارد بهشت خواهند شد.امام رضا
(ع) فرمودند :کسی که فاطمه معصومه را زیارت
کند ،در حالی که معرفت به حق او داشته باشد،
پاداش او بهشت است و امام جواد (ع) فرمود:
کسی که قبر عمه ام را در قم زیارت کند ،سزاوار
بهشتاست.
 ویژگی های حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س) ویژگیهای منحصربه
فردی دارد که هیچیک از امام زادگان ندارند؛
حرم آن حضرت و قبر نورانیاش برکات بزرگی

دارد که در کمتر نقطهای از زمین میتوان یافت؛
بی مبالغه است که گفته شود یکی از مقدسترین
اماکن روی زمین و معادل دیگر اماکن مقدس
دنیاست.
در میان امامزادگان ایران و شهر قم و فرزندان
حضرت امام موسی (علیهالسالم) که نورافشانی
میکنند ،ماه تابانی که همه آنها را تحتالشعاع
انوار درخشان خود قرار داده ،تربت پاک شفیعه
محشر،کریمهاهلبیتپیامبرصلیاللهعلیهوآله
دخت گرامی موسی بن جعفر ،حضرت معصومه
سالماللهعلیهااست.
حضرت فاطمه معصومه سالمالله علیها از
جهت شخصیت فردی و کماالت روحی در بین
فرزندان موسی بن جعفر سالمالله علیها بعد از
برادرش ،علی بن موسیالرضا علیه ّ
السالم در
واالترین رتبه جای دارد .این در حالی است که
شیخ مفید و دیگران فرزندان دختر امام کاظم
علیه ّ
السالم حداقل هجده تن بودهاند و فاطمه
در بین اینهمه بانوی مکرمه سرآمد بوده است.
حاج شیخ عباس قمی درباره دختران موسی
بن جعفر مینویسد " :برحسب آنچه به ما
رسیده،افضلآنهاسیدهجلیلهمعظمه،فاطمه
بنت امام موسی علیه ّ
السالم معروف به حضرت
معصومهاست".
اما شیخ محمدتقی تستری در " قاموسی
الرجال " فضیلت وی را نه تنها در بین دختران،
بلکه پسران حضرت غیر از امام رضا علیه ّ
السالم
بینظیر میداند و مینویسد " :در میان فرزندان
امام کاظم علیه ّ
السالم با آن همه کثرتشان،
ّ
بعد از امام رضا علیه السالم کسی مثل حضرت
معصومهسالماللهعلیهانیست.
بدون شک این نحوه اظهارنظرها و نگرش به
شخصیت فاطمه دختر موسی بن جعفر علیه
ّ
السالم بر برداشتهایی استوار است که از متن

روایات وارده از ائمه به دست آمده است .روایاتی
که مقامهایی را برای فاطمه معصومه سالمالله
علیها برشمردهاند مقامی که نظیر آن را برای
دیگر برادران و خواهران وی ذکر نکردهاند و به
این ترتیب نام فاطمه معصومه سالمالله علیها را
در شمار زنان برتر جهان قرار دادهاند.
 همای سعادت دختران ایران زمین
از سال  ۸۶اول ذیقعده مصادف با روز والدت
حضرت معصومه (س) به عنوان روز ملی
دختران در تقویم سعادت دختران ایران زمین
نامگذاری شده است باشد که دختران ایران
زمین با استعانت از گل زیبای مهر محمدی،
زینت شاخسار والیت و کریمه اهل بیت برای خود
الگویی برای نجابت و پاکدامنی قرار دهند و به
یمن برکت وجودش از صداقت آسیه ،پاکی مریم
و مهربانی خدیجه (س) و عزت و مهربانی چون
فاطمه زهرا (س) در تمامی دورانها بهره گیرند.
روزی ،هر چند نمادین میتوان پای درد و دل
دختران جوان نشست و به فکر راه چارهای برای
رفع مشکالت آنان بود .زیرا این دختران ،مادران
فردای این مرز و بوم هستند و باید همواره این
قشر را عزیز بداریم.

استادحوزهعلمیه:

دخترانبهحضرتمعصومه(س) اقتداکنند

استاد حوزه علمیه با تأکید بر لزوم اقتدای دختران جوان به حضرت معصومه(س)
افزود :دختران باید عمر خود را صرف کسب علم و دانش و معرفت و کماالت کنند.
حجت االسالم اسماعیلینیا شامگاه یکشنبه در مراسم سخنرانی خود در حرم
مطهر بانوی کرامت برتری دختر و زن مسلمان را در مکتب دین اسالم منوط به
داشتن چندین مؤلفه مهم دانست و افزود :نخستین مؤلفه برای یک زن و دختر
مسلمان داشتن روحیه دیانت و عبودیت در درگاه الهی است تا بتواند از این طریق
به کماالت معنوی دست یابد.
وی حیا و عفت را دومین مؤلفه یک دختر مسلمان دانست و افزود :طبق روایات
کسی که حیا نداشته باشد در حقیقت عاری از دین است و نمیتواند معنای
عبودیت را درک کند .استاد حوزه علمیه قم ،بهترین دختران را از منظر رسول
خدا افرادی دانست که پوشش بهتر و حیای الزمه را داشته باشند و تصریح کرد:
والدینی که فرزند دختر دارند باید دختران خود را طبق فرهنگ قرآن تربیت کنند
چرا که طبق روایات تربیت دختران با حیا ،سپری محکم برای والدین در مقابل آتش
جهنم است .حجت االسالم اسماعیلینیا در بیان نشانههای ضعف اعتقادی در
خانوادهها ،افزود :پوشش نامتعارف ،قرار گرفتن در معرض نامحرم ،مدل شدن در
فضای مجازی برای جمع آوری طرفدار و غیره نشان از ضعف پایههای اعتقادی در
برخیخانوادههاست.
وی بیان کرد :اقدامات غیر اصولی و خارج از عرف و شرع موجب کاهش ارزش
دختران میشود و هزاران تأسف و حسرت در پی خواهد داشت.
به گزارش مهر ،سخنران حرم بانوی کرامت با تأکید بر لزوم اقتدای دختران جوان

معاونفرهنگیمسجدمقدسجمکراناعالمکرد

حضور کاروان «سفیران مهدوی» بر بالین
بیمارانکرونایی

معاونفرهنگیمسجدمقدسجمکرانبااعالمبرنامههایاینمکانمقدسدردهه
کرامت ،گفت :کاروان «سفیران مهدوی» متشکل از خادمان مسجد ،به منظور توزیع
بسته های عیدانه میان بیماران و کادر درمانی بیمارستانهای محل درمان کرونا ،به
برخی استانها سفر میکنند .حجت االسالم یاسین حسین آبادی درباره برنامه های
مسجد مقدس جمکران برای بزرگداشت دهه کرامت ،اظهار کرد :خادمان این مسجد
مقدس روز دوشنبه ،دوم تیرماه در مراسم خطبه خوانی و تعویض پرچم گنبد حرم
کریمهاهلبیت(سالماللهعلیها)شرکتمیکنند.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران تصریح کرد :عصر روز سه شنبه ،سوم
تیرماه میزبان خادمان آستان قدس رضوی و حرم حضرت فاطمه معصومه(سالم
الله علیها) هستیم که پرچم تبرکی این دو آستان را به همراه می آورند و با حضور آنها
آئین خطبه خوانی خادمان مسجد مقدس جمکران در صحن جامع امام مهدی(علیه
السالم) برگزار می شود .وی درباره دیگر ویژه برنامه های مسجد مقدس جمکران
برای بزرگداشت دهه کرامت ،ابراز کرد :همراهی در پویش کشوری «فدای دخترم»
که برگرفته از عبارت «فداها ابوها»ی امام کاظم(علیه السالم) درباره حضرت فاطمه
معصومه(سالم الله علیها) است و به همت آستان کریمه اهل بیت(سالم الله علیها)
و مشارکت اعتاب مقدسه راه اندازی شده ،ازجمله این برنامه ها است که عالقمندان
می توانند با مراجعه به سایت آستان در آن شرکت کنند .حسین آبادی با اشاره به آئین
های جشن و شادباش در مسجد مقدس جمکران برای این ایام ،ابراز کرد :برنامه های
جشن و شادی در این دهه با حضور سخنرانان و مداحان شب های چهارشنبه ،جمعه
و شنبه در صحن جامع امام مهدی(علیه السالم) با حضور جمعیت و با رعایت فاصله
گذاری اجتماعی برگزار می شود به گونه ای که در هر فرش شش متری ،چهار نفر
مینشینند.ویدربارهاجرایپویش«قربانیبرایسالمتیامامزمان(علیهالسالم)»،
گفت :قرارگاه مردمی گامی به سوی جامعه مهدوی از نیمه شعبان تا پایان ماه مبارک
ُ
رمضان بالغ بر  15تن گوشت حاصل از این پویش را میان محرومان توزیع کرد؛
هم اکنون نیز این پویش به صورت هفتگی هر جمعه با محور قربانی برای سالمتی
امام زمان(علیه السالم) اجرا و گوشت حاصل از آن میان نیازمندان توزیع می شود.
عالقمندان به مشارکت در این پویش می توانند از درگاه * #313*780گزینه پرداخت
قربانی شرکت کنند .حسین آبادی اعالم کرد :همزمان با دهه کرامت ،خادمان
مسجد مقدس جمکران به برخی استان ها سفر کرده و در قالب کاروان های «سفیران
مهدوی»بهبیمارستانهایمحلبستریبیمارانکروناییمراجعهوبستههایعیدانه
«نذر همدلی» را میان بیماران و کادر درمان آن بیمارستان ها توزیع می کنند .معاون
فرهنگی مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه این طرح از نیمه شعبان کلید خورده
است ،خاطرنشان کرد :طرح نذر همدلی تا کنون در 70درصد استان های کشور اجرا
شده و در ایام دهه کرامت در استان های باقیمانده هم اجرا می شود .این بسته ها
شامل خوراکی ،موارد فرهنگی و نیز نمک تبرکی اعتاب مقدسه هستند .در مجموع
و در بازه زمانی نیمه شعبان تا پایان دهه کرامت ذیل این طرح بیش از  50هزار بسته
عیدانه در بیمارستان ها و مراکز درمانی توزیع می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم خبر داد؛

افزایش ۴۰درصدیتراکنشهایبانکیدرقم

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به ظرفیتهای خوب خدمات
الکترونیکی صورت گرفته در قم در بحران کرونا ،گفت :هم زمان با شیوع کرونا
تراکنشهای بانکی ۴۰درصد رشد یافت .محمدرضا گروسی غروب یکشنبه در چهل
و دومین جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران استان که
در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد گفت :در مجموع مراکز حوزوی ،آموزشی
و مراکز آموزش عالی قم در زمینه فعالیتهای مجازی و غیر حضوری عملکرد مناسبی
داشتند اما از  ۱۲۰دستگاه اجرایی استان برخی هنوز موارد مرتبط به طرح فاصله
گذاری اجتماعی را رعایت نکردهاند .به گفته وی ،برخی ادارات و دستگاههای اجرایی
در زمینه دولت الکترونیک عملکرد خوبی داشته داشتند که جای تقدیر دارد اما برخی
دیگر با توجه به اینکه عضو این ستاد هم هستند در این زمینه خوب ورود نکردهاند.
معاون استاندار قم اظهار داشت ،تالش شده تا زیرساختهای الزم برای خدماتدهی
برخط مبتنی بر تراکنش در سطح دستگاههای استان تقویت شود و قم میتواند
الگویی برای ارائه خدمات الکترونیک در کشور باشد.
ورود خوب دانشگاهها به خدمات مجازی
وی ضمن تقدیر از عملکرد دانشگاهها در شرایط کنونی گفت :دانشگاههای
قم درمجموع عملکرد مطلوبی در رعایت طرح فاصلهگذاری اجتماعی داشتهاند،
هم چنین آموزشو پرورش نیز نسبت به پروتکلهای بهداشتی پایبند بوده است و
آموزشهای مجازی را مطلوب اجرا کرده است.
گروسی ابراز داشت :برخی از وظایف و فرآیندهای ذاتی دستگاههای اجرایی و
خدماتی حضوری است و تالش شده تا با نیازسنجی از خدمات الکترونیکی سبک
خدماتدهی تلفیقی دنبال شود .معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم عنوان
کرد :در استان اداراتی بودند که خدمات الکترونیک را در شرایط کرونا خوب ارائه داده
و در این زمینه عملکرد قابل تقدیری داشتند از جمله ،ادارات کل پست و برق بیشترین
فعالیت تراکنشی و الکترونیکی را در دوران شیوع کرونا از خود برجای گذاشته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای خوب خدمات الکترونیکی صورت گرفته در قم در بحران
کرونا ،گفت :هم زمان با شیوع کرونا تراکنشهای بانکی ۴۰درصد رشد یافت.
معاونخدماتزائرینمسجدمقدسجمکرانخواستارشد:

ایجادحریممعنویپیرامون
مسجدمقدسجمکران

معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران گفت :شهر مقدس قم هر ساله
میزبان خیل کثیری از زائران و گردشگران داخلی و خارجی است و ایجاد حریم معنوی
درمحیطپیرامونیمسجدمقدسجمکرانبهعنوانپایگاهعظیمتشیعازرسالتهای
فرهنگیاجتماعیخادمیناینشهراست.
ابراهیم صدوقی در نشست کارگروه ابالغ برنامه جهانی «قم شهرمقدس بدون
دخانیات» که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد ،بااشاره به اینکه شهرمقدس قم،
پایتخت مذهبی ایران بوده و یکی از قطب های گردشگری مذهبی به شمار میرود،
اظهار کرد :این شهر مقدس هر ساله میزبان خیل کثیری از زائران و گردشگران داخلی
و خارجی است و ایجاد حریم معنوی در محیط پیرامونی مسجدمقدس جمکران به
عنوان پایگاه عظیم تشیع و میعاد منتظران حضرت ولی عصر ارواحنافداه از رسالت
هایفرهنگیاجتماعیخادمیناینشهراست.ویدرارتباطباطرحجهانیقمشهر
بدون دخانیات ،ضمن تقدیر و تشکر از استاندار قم برای راهبری این مهم و پیگیری
های مسئولین مرکز بهداشت استان قم در ارتباط با اجرایی شدن این طرح ،ابراز کرد:
تحقق این موضوع در قم میتواند به عنوان الگو برای شهرهای دیگرکشور مطرح شود.
معاون خدمات زائرین مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه یکی از وظایف این
مسجد مقدس تبیین و نشر سبک زندگی اسالمی در جامعه است ،گفت :این امر
جز با تالش برای رفع آسیب های اجتماعی میسر نخواهد بود ،به همین علت این
مکان مقدس با استقبال از این طرح در کنار دستگاه های مسؤول همکاری الزم را با
مسؤوالن برای هر چه بهتر برگزار شدن آن خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم خبرداد

اخذ سند تك برگی برای  278هكتار از
اراضیشهركمحمودآباد

به حضرت معصومه (س) افزود :دختران باید عمر خود را صرف مؤلفه سوم برتری
زن مسلمان یعنی کسب علم و دانش و معرفت و کماالت کنند.
وی با بیان اینکه علم آموزی در اسالم یک ارزش به حساب میآید ،تصریح کرد:
عظمت واقعی انسان در کسب علم و دانش است.
حجت االسالم اسماعیلی نیا پیشرفت علمی را موجب اقتدار ایران دانست و
افزود :امروزه ایران در عرصههای جهانی از اقتدار کامل برخوردار است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم از اخذ سند تك برگی برای 278
هكتار از اراضی شهرك صنعتی محمودآباد خبر داد.
مهندس اسرافیل شعاعی اخذ اسناد زمین های صنعتی در شهرك ها و نواحی
صنعتی را مورد اشاره قرار داد و گفت :شركت شهرك های صنعتی بعنوان تأمین كننده
زیر ساخت برای تسهیل امر سرمایه گذاری در استان سعی دارد تا اراضی و تأسیسات
الزم را برای توسعه صنعت و ایجاد اشتغال پایدار تأمین نماید.
وی ادامه داد :تملك اراضی و اخذ سند مالكیت از اقدامات الزم و ضروری اولیه برای
شروع امر سرمایه گذاری در استان می باشد.
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی استان قم ضمن قدردانی از همكاری تمامی
دستگاههای ذیربط در طی مراحل اخذ سند مذكور افزود :اولین قطعه از اراضی
صنعتی  278هكتاری شهرك صنعتی محمودآباد به سرمایه گذاری از كشور چین
جهت تولید قالب های كفش  ،دمپایی و یراق آالت مربوطه واگذار گردیده است.

اقتصادی5

 شماره 5059ت و سوم 
سهشنبه -سوم تیر ماه  -1399سال بیس 

همتی از دالیل انتظار برای کاهش قیمت دالر میگوید

احتمال کاهش قیمت دالر چقدر است؟

هر چند قیمت دالر این روزها رشدی قابل توجه را تجربه کرده و پای هر دالر
آمریکا به نزدیکی کانال  ۱۹هزار تومان در صرافیهای بانکی رسیده است اما
هنوز ساکنان ساختمان شیشهای میرداماد از کاهش قریب الوقوع نرخها
میگویند و صرافان نیز احتیاط بیشتری را در معامالت به کار میبندند.
قیمت دالر این روزها رکوردهای تازهای را تجربه کرده و سدهای مقاومتی یکی
پس از دیگری شکسته میشود .دالر هر چند در صرافیهای بانکی به نزدیکی
 ۱۹هزار تومان رسیده است اما در بازار آزاد این سد را شکسته و باالتر از  ۱۹هزار
تومانمعاملهمیشود.
در حالی که برخی انتظارات تورمی را عامل رشد دالر میدانند و در عین حال
به جو روانی ناشی از قطعنامه جدید شورای حکام اشاره می کنند ،مسئوالن
بانک مرکزی از بازگشت وضعیت به حالت عادی سخن میگویند و معتقدند
شرایط به زودی دستخوش میشود.
نکته مهم در این میان بررسی دالیلی است که افزیش قیمت دالر در بازار
را موجب شده است .گذشته از عوامل پیش گفته یعنی انتظارات تورمی و
جو روانی قطعنامه شورای جکام ،دالیل عینی و اقتصادی دیگری نیز عامل
تغییرات قیمتی در بازار ارز بودهاند .شاید یکی از مهمترین دالیل را باید در رفتار
صادرکنندگانغیرنفتیجستجوکردآنجاکههمازبانکمرکزیاخطارمیگیرند

هم از وزارت صنعت ،معدن و تجارت .ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی گویا
حاال طبق روال همیشه به کشور باز نمی گردند این مهم خود در کنار تحریمهای
نفتی فشار اقتصادی ناشی از کرونا ،مشکلی ویژهتر را متوجه اقتصادی ایران
کرده است.
دیگر سو رفتار کره جنوبی در بلوکه کردن منابع ارزی ایران که به گفته حسین
تنهایی ،رییس اتاق بازرگانی ایران و کره در حدود  ۶.۵تا  ۹میلیارد دالر برآورد
میشود ،بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است .در این میان اما چه عواملی سبب
شده است مسئوالن بانک مرکزی و در راس آن عبدالناصر همتی ،رییس کل
بانک مرکزی خبر از بازگشت وضعیت در بازار ارز بدهند؟
قیمتدالرواقعینیست
هر چند رییس کل بانک مرکزی قیمت واقعی دالر را صراحتا اعالم نکرده است
اما میگوید طبق داده های اقتصادی قیمت کنونی ارز در بازار واقعی نیست و
قیمتها پایین تر از این محدوده قرار می گیرند.
قیمت در هر بازار تحت تاثیر عرضه تقاضا تعیین میشود .به این ترتیب کمبود
ارز حتی به صورت مصنوعی می تواند در تعیین قیمت باالتر برای آن موثر واقع
شود.
جدا از این مولفه استناد وی به ابزارهایی است که نهاد تحت صدی اش برای

مدیریت بازار ارز در اختیار دارد .ابزارهایی که البته هیچ گاه به طور شفاف درباره
آنها سخنی گفته نشده است اما در یک سال و اندی گذشته با استفاده از آنها
بانک مرکزی مهار بازار ارز را در دستور کار قرار داده است .همتی تاکید دارد نهاد
تحت تصدیاش پس از وقایع آبان  ،۹۸ورود ایران به لیست سیاه  FATFو حتی
افت شدید قیمت نفت توانسته است نسبت به اعاده ثبات اقدام کند .حاال نه
تنها وی این بحران را موقتی می داند بلکه همکارانش در راهرویهای ساختمان
بلندمرتبه میردادماد نیز می گویند وضعیت در بازار ارز عادی خواهد شد.
دیگر سوی شهر ،در میدان فردوسی اما آنها که هنوز به رغم تمام محدودیتها
در خیابان مشغول معامله ارز هستند ،از باالتر رفتن قیمتها سخن میگویند و
بر طبل گرانی میکوبند .رفتار بازارهای موازی ارز نیز نشان از رشد قیمتها دارد.
رصد بازار مسکن ،خودر و طال و سکه گواه این مدعاست.
صادرکنندگاندالرهارابرمیگردانند؟
همتی تاکید دارد صادرکنندگان باید تتمه ارزهای صادراتی شان را به کشور
بازگردانند ،این تاکید از سوی سایر دستگاه های اجرایی نیز دیده می شود .پایان
تیرماهمهلتیاستکهازسویهمتیبرایبازگرداندنارزهایصادراتیمشخص
شده است .اعالم اسامی متخلفین و ابطال کارت بازرگانی و  ...اقداماتی است
که پس از بیتوجهی صادرکنندگان اجرایی خواهد شد .حاال اما هر چند کره
جنوبی وضعیت خاصی را ایجاد کرده است ،مذاکرات با عراق ،شرایط تازه ای
را پیش روی بازار ارز قرار می دهد .آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق
گفته است این توافق میتواند زمینه را برای بازپرداخت بدهی برقی عراق به ایران
نیزفراهمکند.
 عراق چقدر به ایران بدهکار است؟
یحیی آلاسحاق درباره جزییات این بدهی به ایلنا گفته است :آقای همتی
ً
اخیرا همراه هیئتی برای مذاکراه درباره نحوه تسویه حسابها و مبادالت مالی
و ارزی به عراق رفته است .در این سفر نحوه تسویه حساب بدهی عراق به ایران
که ناشی از صادرات برق و انرژی به این کشور است ،مشخص شد .این بدهی
ً
به علت صادرات مداوم برق ایران به عراق مرتبا تغییر میکند اما اکنون در حد
 ۳تا  ۴میلیارد دالر است .او ادامه داد :ایران برای حل و فصل تسویه حسابها
توافقاتی انجام داده و سیستمی را ایجاد کرده است .طی توافقات سفر همتی به
عراق مقرر شد تا از محل مطالبات ایران در حوزه برق و انرژی از عراق ،خریدهای
ایران از طریق بانک مرکزی به فروشنده تسویه شود .ارز مورد نیاز برای کاالهای
خریداری شده توسط ایران را عراق میپردازد و کاال بدون دخالت عراق و از مبداء
فروشنده به کشور میآید ،مبالغ درواقع از طلب ایران پرداخت میشود.
آلاسحاق تصریح کرد :پرداخت پول از طریق واحدی است که  TBIعراق
آن را به عهده دارد.ما در اولین فرصت سفارشات کاالیی خود را خواهیم داد و
مقداریازطلبمانراازطریقوارداتکاالهایغیرتحریمیوصولخواهیمکرد.
متاسفانه نمیتوانیم کاالهای تحریمی را به این طریق وارد کنیم.
به نظر می رسد شمارش معکوس برای عادی سازی وضعیت در بازار ارز آغاز
شده است ،بازپرداخت بدهی عراق به ایران در کنار تالش برای آزادسازی منابع
ایران در دیگر کشورها و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی سه مولفه
ای است که بازار ارز را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

مرکز آمار اعالم کرد :

نرخ رشد تورم سالیانه خرداد ۲درصد کم شد

مرکز آمار اعالم کرد که نرخ تورم یک سال منتهی به خرداد ١٣٩٩برای خانوارهای
کشور به  ۲۷.۸درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۲ ،واحد درصد کاهش یافته
است.
براساس گزارش مرکز آمار ،نرخ تورم سالیانه برای خانوار شهری  ۲۷.۷درصد و
برای خانوار روستایی  ۲۷.۸درصد رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه به ترتیب  ۲و
 ۲.۶درصد کم شده است .منظور از نرخ تورم سالیانه تغییر میانگین قیمت در یک
سال منتهی به ماه جاری است ،نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
رشد  ۱.۵واحدی نرخ تورم نقطهای
نرختورمنقطهایتغییراتقیمتنسبتبهماهمشابهسالگذشتهرانشانمیدهد
که براساس اعالم مرکز آمار نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور در خردادماه ۲۲.۵
درصد بود .یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  ٢٢.٥درصد بیشتر از خرداد
سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کرده¬اند.
نرخ تورم نقطهای خرداد ماه  ١٣٩٩در مقایسه با ماه قبل (اردیبهشت ماه) ۱.۵
واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش
 ۲.۹واحد درصدی به  ١٤.٩درصد و گروه «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» با
افزایش  ٠.٧واحد درصدی به  ۲۶.۴درصد رسیده است .این در حالی است که
نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری  ۲۲.۷درصد و خانوار روستایی ۲۱.۱
درصد بوده و نسبت به ماه قبل به ترتیب  ۱.۴و  ۱.۸واحد درصد رشد داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
یکی دیگر از نرخهای تورمی اعالم مرکز آمار تورم ماهیانه که تغییرات قیمت
نسبت به ماه قبل را نشان میدهد نرخ تورم ماهیانه خرداد  ١٣٩٩به  ۲درصد
رسیده که نسبت به اردیبهشت ۰.۵واحد درصد کاهش داشته است.
تورم ماهیانه برای گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و
«کاالهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب  ٢.٤درصد و  ١.٨درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهیانه برای خانوارهای شهری  ۲درصد است
که نسبت به ماه قبل ٠.٦ ،واحد درصد کاهش داشته است .همچنین این نرخ
برای خانوارهای روستایی  ٢.٢درصد بوده که نسبت به ماه قبل  ٠.١واحد درصد
افزایش داشته است.
تغییرات قیمتها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت
نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نان و غالت» (انواع برنج خارجی ،ماکارونی)،
گروه «میوه و خشکبار» (سیب ،پرتقال) ،و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان»
(مرغ ماشینی) است .در گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» ،گروه
«تفریح و فرهنگ» (تجهیزات رایانه ،حق عضویت باشگاههای ورزشی) ،گروه
«مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه) و گروه «بهداشت و
درمان» (انواع دارو و ویزیت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
همچنین گروه «سبزیجات» (پیاز ،سیب زمینی و گوجه فرنگی) و متوسط قیمت
یکمترمکعبگازمصرفیخانوارهانسبتبهماهقبل،کاهشقیمتداشتهاست.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالیانه در خرداد ماه  ١٣٩٩برای دهکهای مختلف
هزینهای از  ۲۵.۸درصد برای دهک اول تا  ۳۰درصد برای دهک دهم است.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی :

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد :

سخنگوی صنعت برق کشور :

چقدر تا خاموشی فاصله داریم؟

سخنگوی صنعت برق کشور گفت :حدود ۳۹۰مگاوات با شکستن رکورد مصرف برق ایران فاصله داریم لذا الزم است برای
تامین برق پایدار و گذر بدون خاموشی از تابستان ،به مساله مدیریت مصرف توجه شود.
مصطفی رجبیمشهدی  ،با بیان اینکه با توجه به ظرفیتهای تولید برق و نیروگاههای در مدار ،اگر مصرف به بیش از ۶۰
هزار مگاوات افزایش یابد ،با مشکالتی در تامین برق مواجه خواهیم شد و حتی شاید ناچار به اعمال محدودیت شویم ،گفت:
همه پرسنل این صنعت به صورت مداوم در تالشند تا محدودیتی اعمال نشود ،با این حال نیروگاههای کشور توان تولید ۶۰
هزار مگاوات برق را دارند و در صورتی که مصرف به بیش از این مقدار افزایش یابد ،با محدودیتهایی مواجه خواهیم شد که
در این شرایط برای تامین برق پایدار ،بخصوص در استانهای گرمسیر کشور ،بیش از هر زمان دیگر به مدیریت مصرف برق
ً
نیازمندیم.ویتصریحکرد:قطعابارعایتصرفهجوییدرمصرفبرقدرساعاتاوجمصرفبرایپاسخگوییبهرشدمتعارف
مصرف نیازی به خاموشی برنامهریزی شده نخواهد بود.
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه شاهد افزایش  ۵.۸درصدی رشد مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته
هستیم و اکنون میزان مصرف از مرز  ۵۷هزار مگاوات گذشته است ،اظهار کرد :با رسیدن اوج بار به رقمی فراتر از  ۵۷هزار و
 ۲۰۰مگاوات تنها حدود ۳۹۰مگاوات با شکستن رکورد مصرف برق ایران فاصله داریم.
وی با تاکید بر اینکه تنها راه گذر از این شرایط مدیریت مصرف است ،تصریح کرد :در فاصله ساعت ۱۳تا ۱۷به هیچ عنوان از
وسایلپرمصرفبرقیهمانندلباسشویی،جاروبرقیوظرفشوییاستفادهنشود،همچنینمشترکاندرساعاتاوجمصرف
از دور کند کولرهای آبی استفاده و دمای کولرهای گازی خود را روی عدد  ۲۴تنظیم کنند.
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه مشترکان در صورت امکان برای کولرهای آبی خود از سایبان استفاده کنند تا
حدود  ۳۰درصد میزان مصرف برق آنها کاهش پیدا کند ،گفت :خاموش کردن سیستمهای سرمایشی به هنگام خروج از
محل کار یا منزل ،نیز از دیگر راهکارهای مدیریت مصرف هزار و  ۲۰۰مگاوات تنها حدود  ۳۹۰مگاوات با شکستن رکورد
مصرف برق ایران فاصله داریم .وی با تاکید بر اینکه تنها راه گذر از این شرایط مدیریت مصرف است ،تصریح کرد :در فاصله
ساعت ۱۳تا ۱۷به هیچ عنوان از وسایل پرمصرف برقی همانند لباسشویی ،جاروبرقی و ظرفشویی استفاده نشود ،همچنین
مشترکان در ساعات اوج مصرف از دور کند کولرهای آبی استفاده و دمای کولرهای گازی خود را روی عدد  ۲۴تنظیم کنند.
سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه مشترکان در صورت امکان برای کولرهای آبی خود از سایبان استفاده کنند تا
حدود  ۳۰درصد میزان مصرف برق آنها کاهش پیدا کند ،گفت :خاموش کردن سیستمهای سرمایشی به هنگام خروج از
محل کار یا منزل ،نیز از دیگر راهکارهای مدیریت مصرف برق بهشمار میرود.

بورس تنها مانع بروز ابرتورم

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بورس ،جاذب نقدینگی است و اگر ابر تورم نداریم ،تنها دلیل آن بورس است ،گفت:
اگر بازار بورس دچار ریزش شود ما دیگر نمیتوانیم تورم را به این راحتی کنترل کنیم.
علی سعدوندی ،استاد اقتصاد کالن و بانکداری با اشاره به تحوالت اخیر بازار بورس کشوراظهارداشت :بورس جاذب
نقدینگی است و اگر ما در حال حاضر ابر تورم نداریم ،تنها یک دلیل دارد و آن هم بورس است .اما درحال حاضر بورس به
ً
سمت گران شدن و حبابی شدن پیش میرود ،معموال زمانی که بورس حباب میشود این حباب در بازار اوراق تخلیه میشود
که البته این تخلیه به قدری هم انجام شده است.
وی ادامه داد :چرا نرخ اوراق پایین است؟ چون قیمت اوراق به دلیل افزایش خریداران افزایش یافته است .آن زمان که نرخ
اوراق  ۳۵درصد بود ،کسی در مورد عمق بازار اوراق تشکیک نکرد درحالی که تورم  ۸درصد بود در حال حاضر نرخ تورم ۴۰
ً
درصد است و نرخ اوراق  ۱۳.۵است .این نشان میدهد خریداران بازار اوراق شدیدا افزایش پیدا کردهاند و تشکیک درباره
عمق بازار بی پایه است .سعدوندی درباره فرصت استثنایی بازار اوراق گفت :همیشه این پنجره فرصت باز نیست .االن با
توجه به کرونا این پنجره باز شده است و باید از آن نهایت استفاده را انجام داد.
وی ادامه داد :اکثر محاسباتی که در اوراق دیدم مشکالت جدی دارد و به عمد در حال نمایش این است که ایران در آستانه
ً
بحران بدهی قرار دارد درحالی که کامال برعکس بوده و ما به بحران تورم نزدیک هستیم و بحران تورم و بدهی در تعارض باهم
هستند .سعدوندی با هشدار نسبت به تبعات ریزش بورس ،گفت :اگر بازار بورس دچار ریزش شود تبعات بسیاری خواهد
داشت و ما دیگر نمیتوانیم تورم را به این راحتی کنترل کنیم توصیه من این است که کسری بودجه از راه اوراق تأمین شود و
نه از راه تزریق گسترده به بازار بورس.
وی ادامه داد :طرح دیگری که وجود دارد این است که اگر روزی ده هزار میلیارد تومان در بازار بورس مبادله صورت بگیرد
و اگر دولت ،هزار میلیارد تومان سهام در بورس بفروشد ،کسری بودجه دولت تأمین شده است .این حرف در این شرایط
خطرناک است و منجر به ریزش بازار خواهد شد ،اما اگر بازار بورس را به ثبات برسانیم ،میشود قدری از کسری بودجه را
از محل بورس تأمین کرد .این کارشناس اقتصادی گفت :باید درعمل دید که اگر بازار را متعادل نگه داریم ،دولت چه مقدار
میتواند اوراق بفروشد .این احتمال وجود دارد که اگر بخواهید بازار را متعادل نگه دارید بیشتر از پولی که به دست میآید باید
برای ثبات بازار هزینه کنید .وی افزود :بازار بورس ممکن است ظرفیت تأمین کسری بودجه را نداشته باشد .شکی نیست
که ثبات بورس بر استفاده ابزاری از بورس جهت تأمین کسری بودجه ارجح است چون اگر بورس بریزد منابعی که در دست
مردم است وارد بخش بازار و خدمات شده و باعث رشد شدید قیمتها خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

ورود ۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بورس
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :حجم ورود
نقدینگی به بورس در سال  ۹۸حدود  ۳۰هزار میلیارد
تومان بود ،این در حالی است که در سه ماه ابتدایی سال
جاری میزان ورود پول به  ۵۰هزار میلیارد تومان رسید.
«حسن قالیباف» دیروز در نشست خبری در جمع
خبرنگاراناظهارداشت:سازمانبورسمتولیشفافیتدر
بورس است و باید پاسخگویی به ذینفعان بازار را افزایش
دهند که با این اقدام میتوان شاهد افزایش شفافیت در
معامالت بورس بود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد :بخشی
از توسعه اخیر بازار سرمایه مرهون حوزه رسانه است که در
کنار نهادهای فعال بورس بوده و کمک کرده تا بورس به
سمتتوسعهبیشترپیشرود.
وی گفت :افزایش ظرفیت تامین مالی جزو برنامههای
سازمان بورس است که در کنار آن برنامه دیگری تحت
عنوان فراهم شدن امکان انتشار اوراق بدون ضامن در بازار
برای شرکتهایی که دارای رتبهبندی سطح باال هستند در
نظر گرفته شده است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد :ارتقای
جایگاهبینالمللیبورسجزوبرنامههایبازارسرمایهاست
هرچقدربازارسرمایهبااستانداردبینالمللیبیشترتطبیق
پیدا کند میتوان گام مهمی را در جهت بینالمللی بازار
سرمایهایرانبرداشت.
وی ارتقای نظام سالمت بازار را جزو برنامههای مهم این
بازار مطرح کرد و گفت :دستکاری قیمت و استقاده از
برخی اطالعات به عنوان یکی از آسیبهای بازار مالی
تلقی می شود که سیستمی برای جلوگیری از این مسایل
در حال طراحی شدن است.

به گفته قالیباف ،کنترل و پایش ریسک ،اصالح قوانین
و مقررات و ایجاد زیرساخت فنی مناسب برای بازار سرمایه
و توسعه فناوری جزو موضوعات مهم در بازار است که هر
چقدر بازار بزرگتر شود این موضوع میتواند از اهمیت
بیشتریبرخوردارباشد.
رییس سازمان بورس به سه ماموریت مهم که در ١٠
سال گذشته به بازار سرمایه سپرده شده است اشاره کرد
و گفت :واگذاری های اصل  ۴۴از جمله این ماموریت ها
است که باعث افزایش عمق بازار سرمایه خواهد شد و در
کنار آن آزادسازی سهام عدالت و قابل معامله شدن آن در

بازار سرمایه از دیگر برنامهها بود که در سال جاری نهایی
و اجرا شد.
وی ادامه داد :از  ٤٩میلیون و  ١٥٠هزار نفر مشمول
سهام عدالت ١٨ ،میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب
کردند که از این تعداد  ٧٠٠هزار نفر اقدام به واگذاری ٣٠
درصد از سهام خود در بازار سرمایه کردند.
قالیباف خاطرنشان کرد :افرادی که روش غیرمستقیم
را انتخاب کرده اند جزو سهامداران شرکت سرمایه گذاری
استانی محسوب می شوند که سهام این شرکت در بازار
سرمایهعرضهخواهدشد.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه بحث تامین مالی به
عنوانرسالتاصلیبازاراست،خاطرنشانکرد:اینانتظار
از بورس می رود تا نقش پررنگی را در تامین مالی تولید و
بنگاههایاقتصادیایفاکند.
قالیباف گفت :کل ارزش معامالت بورس و فرابورس در
سال  ٩٨حدود  ٨٣٠هزار میلیارد تومان بود که این عدد
در سه ماه نخست سال امسال به  ٨٨٠هزار میلیارد تومان
رسیده است .رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد :تعداد
کدهای صادر شده در سال گذشته  ٨٢٠هزار کد بود که
امسال به یک میلیون و  ٦٠٠هزار کد رسید و در برخی از
روزها حدود  ١٢٠هزار نفر اقدام به دریافت کد جدید می
کردند.
به گفته وی ،در سال  ۹۸دو میلیون و  ۹۵۰هزار نفر در
سجام ثبت نام کردند که در سال  ۹۹به  ٩میلیون و ٥٠٠
هزار نفر رسیده که بیش از  ٦میلیون نفر احراز هویت شده
اند .رییس سازمان بورس درخصوص آمار ورود نقدینگی به
بازار سرمایه اظهار داشت :در کل سال  ۹۸ورود نقدینگی
به میزان  ۳۰هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در پایان
سه ماه ابتدایی سال جاری به ۵۰هزار میلیارد تومان رسید.
قالیباف گفت :حجم نقدینگی در بازار سرمایه در سال
 ۹۷حدود  ۱۲۰هزار میلیارد تومان بود که در سال  ۹۸این
حجم به  ۲۶۰هزار میلیارد تومان و در پایان سه ماه ابتدایی
سال ۹۹به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و انتظار می رود
تا پایان سال این رقم با افزایش همراه شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه نقدینگی
وارد شده در بورس فرصت خوبی را برای تامین نقدینگی
شرکت ها فراهم کرده است ،افزود :دولت می تواند از این
فرصت استثنایی استفاده کند و به تامین مالی بپردازد.

شناسایی خانههای خالی تا دو ماه آینده
تماممیشود

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت :وزارت راه و شهرسازی درحال استخراج
و بارگذاری اطالعات مربوط به خانههای خالی در سامانه امالک و اسکان است و تا
دوماهآیندهسازمانامورمالیاتیمیتواندبرمبنایایناطالعاتقبضهایمالیات
مسکن خالی را صادر کند.
محمود محمودزاده در خصوص آخرین وضعیت سامانه امالک و اسکان گفت:
اطالعات سازمان امور مالیاتی کشور را به طور کامل گرفتهایم و اکنون درحال
پاالیشاطالعاتمربوطبهخانههایکالنشهرهاهستیم.
وی گفت:استخراج اطالعات مربوط به خانههای خالی درحال انجام است و بعد
از تکمیل اطالعات که حدود دو ماه طول خواهید کشید ،سازمان امور مالیاتی
میتواند اجرای مصوبه اخذ مالیات از خانههای خالی را آغاز کند.
محمودزاده تصریح کرد :ریز اطالعات مربوط به خانههای خالی تا دو ماه آینده
قابل برداشت از سامانه است و بر این اساس سازمان امور مالیاتی میتواند از پایان
مرداد ماه وظیفه قانونی خود را انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد :استخراج و ثبت اطالعات مربوط
به خانههای خالی کار آسانی نیست و شاید به همین دلیل این مصوبه از
سال ١٣٩٥روی زمین مانده بود ،باید تک تک پالکهایی که در سطح شهر
تهران و تک تک واحدهایی که در یک پالک است را شناسایی کنید و این پروسه
زمانبری است.
وی تصریح کرد :این کار زمانبر است و تالش وزارت راه جمعآوری اطالعات
درست و جامع است که مبنای اقدام قانونی قرار بگیرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه اضافه کرد :پیشبینی میکنیم صدور
قبضهایمالیاتیبرایمالکاناحتکارکنندهمسکنکهخانههایخودراخالینگه
داشتهاند در تابستان امسال صادر شود ،ضمن اینکه مالکانی که سریعتر نسبت به
فروش و اجاره خانههای خود اقدام کنند از چرخه پرداخت مالیات خارج خواهند
شد.
وزارتصنعت:

کارتهای بازرگانی بدون بازگشت ارز،
تعلیقمیشود

وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اطالعیهای اعالم کرد :در راستای مصوبههای
ستاد اقتصادی دولت ،کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچگونه
ارزی به کشور بازنگرداندهاند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است ،تعلیق خواهد
شد.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در این اطالعیه آمده است :در راستای
اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آییننامه اجرایی قانون
مقررات واردات و صادرات ،کارتهای بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از
دیروز (اول تیرماه) تا پایان ماه جاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال
 ۹۸خود مطابق با دستورالعملهای بانک مرکزی اقدام نکنند ،به حالت تعلیق
درخواهندآمد.
این اطالعیه میافزاید :عملیات تعلیق کارتهای بازرگانی بر مبنای اختیارات
وزارت صنعت بر اساس تبصره بند  ٦ماده  ۱۰آییننامه اجرایی قانون مقررات
صادرات و واردات درخصوص کارگروه پایش رفتار تجاری انجام میشود.
بر این اساس همه صادرکنندگان مکلفند تا پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی
بانک مرکزی ،نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند ،در غیر این
صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد.
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مهدیتاج:

ناگفتههای قرارداد ویلموتس را بعد از
رای فیفا میگویم

نا -رییس سابق فدراسیون فوتبال گفت  :در خصوص قرارداد ویلموتس از جمله
مبلغ ،مدت قرارداد و وجه پرداخت شده ،هجمههای نادرستی صورت گرفته که با
توجهبهاینکهپروندهدرحالرسیدگیاست،بعدازحکمنهاییفیفا،ناگفتههایی
مطرح است که جهت استحضار مردم عزیزمان اعالم خواهد شد.
«مهدیتاج»درگفتوگوییراجعبهمیزبانیدرمسابقاتآسیاییاظهارداشت:
شرایط میزبانی رقابتهای آسیایی در بخشهای مختلف در حال تغییر است و
این تغییرات در هیات رییسه  AFCدر حال بررسی و تصویب است .فدراسیون
کشورمان در صورت تصویب و ابالغ ،باید شرایط اعالم شده را جهت میزبانی
رعایت کند تا انشالله فرصتهای بیشتری در آینده حاصل شود.
وی درباره پرسش «داریوش مصطفوی» در یک برنامه تلویزیونی از وی عنوان
کرد :در هنگام افتتاح حساب بانکی «مارک ویلموتس» در ترکیه ،از طرف
فدراسیون تنها خزانهدار و یک مترجم حضور داشتند .در آن زمان فرد دیگری که
مدیر برنامه بازیکنان و مربیان دیگر بوده و بنده هیچ شناختی از ایشان نداشته و
ندارم و ارتباطی هم با فدراسیون فوتبال در آن زمان نداشته ،حضور یافته که در
همان مقطع توسط خزانهدار پیگیری و علت را جویا شدم و در گزارش وی ،جهت
مقامات رسمی و پیگیری کننده نیز اعالم شده است.
رییس سابق فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد :براساس رویه جاری
درپروندههایمطروحهنزدفیفاچنانچهشخصیموفقبهدریافتاقساطدستمزد
خود نشود ،میتواند با ارسال اخطاریه و اعطای یک فرصت مبادرت به فسخ و
مطالبه مبلغ قرارداد و خسارات مربوطه کند و این رویه در مورد بسیاری از مربیان
و بازیکنان خارجی رخ داده است که خوشبختانه در قرارداد ویلموتس بندهایی
وجود دارد که از اجرایی شدن این رویه جلوگیری خواهد کرد .البته نظر نهایی با
فیفااست.
تاج در پایان گفت :در خصوص قرارداد ویلموتس از جمله مبلغ و مدت قرارداد
و انتخاب ویلموتس و وجه پرداخت شده هجمههای نادرستی صورت گرفته که
با توجه به این که پرونده در حال رسیدگی است ،بعد از حکم نهایی ویلموتس
ناگفتههایی مطرح است که جهت استحضار مردم عزیزمان اعالم خواهد شد.
امیر مهدیزاده :

هدفمکسبمدالدربازیهایالمپیکاست

ملی پوش کاراته ایران گفت :هدفم کسب مدال در بازیهای المپیک است و با
وجود فاصله زمانی زیاد تا رقابتهای انتخابی ،تمرینات خود را به صورت منظم
برایکسبسهمیهپیگیریمیکنم.
امیر مهدیزاده ضمن بیان مطلب فوق گفت :بعد از آسیب دیدگی که در جریان
رقابتهای لیگ جهانی امارات پیش آمد ،شرایط بهتری پیدا کرده ام و حتی قصد
شرکت در رقابتهای مراکش را نیز داشتم که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد.
اکنون نیز آسیب دیدگی به صورت کامل رفع شده و بدون مشکل تمرین میکنم.
وی افزود :در روزهایی که تمرینات گروهی به دلیل مشکل بیماری کرونا برگزار
نمیشود ،تمرینات آماده سازی و بدنسازی را به صورت انفرادی دنبال کرده و
سعی میکنم فرم بدنی خود را حفظ کنم .در واقع مانند همه ورزشکاران در منزل
تمرین کردم .تا جایی هم که در توانم بود ،عالقمندان به کاراته را به تمرین در منزل
تشویق کردم .البته از زمان شروع به کار فعالیت سالنهای ورزشی ،تمرینات طبق
برنامه و در زمانهای که کمتر ورزشکاران حضور دارند ،پیگیری میکنم.
دارنده دو مدال طال و یک برنز جهان با اشاره به برنامه جدید مسابقات اظهار
داشت :فدراسیون جهانی تصمیم به برگزاری مسابقات لغو شده گرفته و همین
موضوع انگیزهها را در بین کاراته کاها دو چندان افزایش داده است .برگزاری
رقابتهای مراکش ،قهرمانی اروپا و آخرین انتخابی که قرار بود فرانسه میزبان باشد،
در دستور کار فدراسیون جهانی قرار گرفته است .اگر این ویروس کنترل شود ،فکر
میکنم این رقابتها برگزار شود و در مسیر کسب سهمیه قرار بگیرم.
مهدیزاده ادامه داد :در شرایط فعلی بعید می دانم که تا پایان سال ۲۰۲۰
مسابقهای برگزار شود .رقابتهای قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان نیز به تعویق
افتاده است و تورنمنتها از زمستان امسال آغاز میشود و باید آماده حضور در
اینمسابقاتشویم.
وی در پایان گفت :تیم ملی کاراته قبل از شیوع بیماری کرونا به دلیل حضور
مداوم در مسابقات مختلف در مسیر کسب سهمیه المپیک روزهای سختی را
پشت سر گذاشتته و تعویق تورنمنتها زمان خوبی برای ریکاوری در اختیار کادر
فنی و کاراته کاها قرار داده است .میتوانیم با شرایط خوب و آمادهتر با برنامه ریزی
کادر فنی در مسابقات مهم حضور پیدا کنیم.
مهدیپاشازاده:

استقاللمقابلفوالد محکومبهبردناست

کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقالل گفت :پیروزی در اهواز برابر فوالد اتفاق
سادهای برای استقالل نیست و در عین حال آبیپوشان محکوم به بردن هستند.
در اولین بازی بعد از شروع مجدد فصل نوزدهم لیگ برتر دو تیم استقالل و فوالد
خوزستان در چارچوب دیداری معوقه از هفته هفدهم از ساعت ۲۱روز چهارشنبه
 ۴تیر در اهواز به مصاف هم میروند که این دیدار سهم زیادی در معادالت باالی
جدول خواهد داشت و امتیازات آن برای هر دو تیم حائز اهمیت است.
مهدی پاشازاده پیشکسوت تیم فوتبال استقالل در گفتگویی در خصوص این
بازی اظهار داشت :گرچه شرایط تیمها نسبت به قبل از تعطیالت متفاوت است،
اما با این وجود میگویم فوالد تیمی نیست که به راحتی دستهایش را مقابل هر
حریفی باال ببرد .به خصوص در دیدارهای خانگی آنها بسیار خطرناک هستند.
کاپیتان پیشین آبی پوشان تصریح کرد :فوالد به راحتی تسلیم استقالل نمی
شود چون گذشته از آن که خودشان هم برای کسب سهمیه آسیا به امتیازات
این بازی نیاز مبرم دارند ،توان ایستادگی برابر آبی پوشان را هم دارند .اما از آن
طرف هم باید بگویم استقالل هم اگر خواهان حفظ شانس خود برای قهرمانی
است محکوم به پیروزی در این بازی است و باید کارش را در شروع مجدد لیگ
با شکست دادن این حریف قدرتمند آغاز کند .وی اضافه کرد :شنیدم برخی از
مهرههای استقالل به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور ندارند و این میتواند
برایآنهامشکالتیایجادکند.جداازآنهاییکهدرگیرپارگیرباطصلیبیهستند،
گویا یکی دو بازیکن دیگر هم به دلیل مصدومیتهای جزیی که دارند این بازی را
از دست میدهند .پیشکسوت آبیها گفت :از نظر مصدومیت استقالل فصل
خوبی را سپری نکرد و گویا این پدیده نامبارک هنوز با این تیم هست .نمیدانم
مشکل از کجا بود که تعداد مصدومان این تیم زیاد شد ،اما این اتفاق میتواند
دالیل متعددی داشته باشد .در حال حاضر تنها میتوان ابراز امیدواری کرد که
از میزان این مصدومیت ها کاسته شود .پاشازاده خاطر نشان ساخت :هرچند در
حال حاضر با صدر جدول فاصله گرفته ایم ،اما این فاصله نباید منجر به دست
کشیدن از تالش برای قهرمانی شود.
یادمان نرفته که سالهای نسبتا زیادی از آخرین قهرمانی استقالل در لیگ برتر
میگذرد و این هوادار عاشقی که در سرما و گرما هرگونه هزینه را تحمل میکند تا از
تیمش حمایت کند حق دارد خواهان قهرمانی و گرفتن جام باشد .نباید هر سال
به یک بهانه جام را از دست داد.

فرصتی برای اتالف وقت نیست

آنچه اسکوچیچ باید در  ۱۱۵روز انجام دهد

«دراگان اسکوچیچ» در حالی روزیکشنبه به ایران بازگشت که تا نخستین دیدار
رسمی تیم ملی فوتبال در انتخابی جام جهانی  ۱۱۵روز باقیمانده و سرمربی تیم
ملی کارهای زیادی برای انجام دادن ،دارد.
«دراگان اسکوچیچ» روزیکشنبه بعد از چند ماه و برای اولین بار در سال  ۹۹وارد
ایران شد .شیوع ویروس کرونا باعث شد تا او مدتی دور از کشور باشد و حاال به بهانه
آغاز لیگ برتر مجددا شاهد حضور دراگان در کشورمان هستیم .او قبل از نخستین
بازی خودش را رساند تا مانند گذشته نشان دهد انگیزه فراوانی برای آغاز کارش
دارد و نکته اصلی همینجاست؛ کار «دراگان اسکوچیچ» تازه از امروز ،اول تیرماه
آغاز شد.
از حاال  ۱۱۵روز تا دیدار ایران و هنگ کنگ در چارچوب مرحله دوم انتخابی
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر و جام ملتهای  ۲۰۲۳چین باقیمانده است .احتیاجی
به مرور وضعیت کنونی تیم ملی نیست .چهار دیدار حساس پیشرو داریم که باید
هر مسابقه را با برد پشت سر بگذاریم تا با خیال راحت به مرحله نهایی انتخابی جام
جهانی صعود کنیم .جایی برای لغزش نیست و مجالی هم برای از هم پاشیدن و
دامن زدن به حواشی وجود ندارد .نرفتن به جام جهانی از رفتن به جام جهانی و
حذفی دیگر ،بسیار بدتر است و فوتبالمان را از جایگاه امروزش چند پله عقبتر
خواهدفرستاد.
اما «دراگان اسکوچیچ» باید در این روزهای حساس چه کار کند؟ روزهایی که
حکم آرامش قبل از طوفان را دارد .اسکو برای اثبات توانایی خود و برای به نتیجه
رسیدن،بایدازحاالپایههایکارشرامحکمبسازدتابنایش،کجباالنرودوعاقبتش

نرسیدن به مقصد نشود .او ابتدا برای خودش و سپس برای فوتبال ایران باید تالش
کند .با این اوصاف ،دقیقا وظایف مستر دراگان در این  ۱۱۵روز چیست؟
تماشایدقیقدیدارهایباشگاهی
 ۹هفته به عالوه یک بازی عقب مانده و همچنین چهار دیدار در جام حذفی و
چندین مسابقه در لیگ قهرمانان آسیا باقیمانده است .اسکوچیچ باید تمام این
مسابقات را در کنار دستیارانش ببیند و آنالیز کند .شاید ایجاد تغییرات فراوان در
این برهه حساس کار چندان منطقی نباشد اما تزریق خون تازه به پیکره تیم ملی
نیز میتواند یک راهکار خوب برای ادامه راه باشد .از طرفی بازیکنانی که مدام در
اردوها حضور داشتهاند باید بدانند جایگاه تضمینشدهای ندارند و الزم است با
انگیزه فراوان به کار خود ادامه دهند .توجه اسکو و دستیارانش میتواند به باال رفتن
کیفیت لیگ هم کمک کند و شور و نشاط بازیکنان را در هفتههای پایانی باال ببرد تا
خودی نشان دهند و شانسشان را امتحان کنند.
تدارک بهترین اردو به عالوه دیدارهای دوستانه
پیش از اردوی منتهی به دیدار با هنگکنگ و کامبوج ،تیم ملی یک اردو در
شهریورماه میتواند داشته باشد .اولین باری که بازیکنان دور هم جمع میشوند
و اسکوچیچ را باالی سر خود میبینند .اسکوچیچ باید در مدت زمان باقیمانده با
فدراسیوننشینانودپارتمانتیمهایملیجلسهبرگزارکندوبهتریناردویممکن
را مطالبه کند و در میان مشغلهها و بحرانهای زیاد ساکنین سئول از آنها بخواهد تا
دیدار دوستانهای را برای او تدارک ببینند تا بتواند پیش از بازی رسمی نفراتش را در
یک دیدار تدارکاتی محک بزند و به آرایش مدنظرش نزدیک شود .اسکو اگر در این

اصفهانیان:

زمینه کوتاهی کند ممکن است مقدمات خوبی برای تیم ملی مهیا نشود و همین
اولین ضربه را به او وارد خواهد کرد.
دیدار با رسانهها و ایجاد اتحاد
اسکوچیچ یک بار بعد از انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی روبروی خبرنگاران
و اصحاب رسانه نشست و به سواالت آنها بدون واسطه پاسخ داد و بخش زیادی از
نگرانیها را حل کرد .حاال وقت آن است تا او بار دیگر این کار را تکرار کند و این
بار برای ایجاد اتحاد بیشتر خودش را نشان بدهد و اعتماد رسانهها را جلب کند.
خوشبختانه یا متاسفانه ،اسکوچیچ بدون حمایت رسانهها نمیتواند ماموریتش را
پیشببرد.
دوری از ایجاد حاشیه و حفظ تمرکز روی تیم ملی
فوتبال ایران روزهای پرالتهابی را در سطح مدیریتی و همچنین بیرون مستطیل
سبز پشتسر میگذراند .بحث حضور سرپرست جدید و همچنین تایید اساسنامه
و انتخابات فدراسیون فوتبال داغ داغ است اما هیچکدام از اینها نباید روی کار
اسکوچیچ اثر منفی بگذارد .بخش زیادی از این مساله به عهده فدراسیون است و
بخش دیگری نیز در اختیار اسکوچیچ است .دراگان باید روی کار خودش و تیمش
تمرکز کند .در این روزها او به هیچ وجه نباید به حواشی و شیطنتها دامن بزند و
اعتناییکند.
هماهنگ کردن دستیاران ایرانی و خارجی با یکدیگر
«مالدن زگانیار» و «آنتون اوسنیک» با اسکوچیچ از کرواسی میآیند تا  ۲دستیار
خارجی تیم ملی باشند« .وحید هاشمیان» و «کریم باقری» هم  ۲دستیار داخلی
سرمربی تیم ملی محسوب میشوند .اسکوچیچ باید با برگزاری چند جلسه
هماهنگی الزم را بین کمکهایش ایجاد کند و از آنها نهایت بهره را ببرد .یکی
از نکات منفی ویلموتس در دوران مربیگریاش این بود که نفرات روی نیمکت
نتوانستند به او در لحظات بحرانی کمک کنند و همین مساله به شکست مقابل
بحرینوعراقانجامید.
ایجاد رابطه خوب با باشگاهها و سرمربیان داخلی
مسابقات باشگاهی در  ۲ماه پیش رو با شدت زیادی انجام میشود .اسکوچیچ
مانند دوران قبل از کرونا میتواند سرکشی به اردوی تیمهای مختلف را در دستور
کار خود قرار دهد و با این کار اولین پالس مثبت را به سمت همتایان خود در
باشگاهها بفرستد .کار کردن در فضایی آرام و بدون حاشیه به مراتب بهتر از کار کردن
در محیطی مملو از حاشیه و انرژی منفی است .البته که  ۱۰۰درصد این امر به
سرمربی تیم ملی بستگی ندارد و همه چیز باید ۲طرفه باشد.
زیرنظرداشتنلژیونرها
اسکوچیچ سال گذشته و پیش از تعطیلی مسابقات به چند کشور سفر کرد و با
بعضی از لژیونرها به صورت حضوری و برخی دیگر به صورت تلفنی دیدار کرد .او
با این کار توانست نظر بازیکنانی چون «سردار آزمون» و «علیرضا جهانبخش» را
کار
نسبت به خودش تغییر دهد .اسکو از حاال هم باید دوباره این رویه را ادامه بدهدِ .
لژیونرها را زیر نظر داشته باشد؛ با آنها صحبت کند و از لحاظ روحی آماده نگهشان
دارد .تنها  ۱۱۵روز باقیمانده است و فرصتی برای اتالف وقت نیست .اسکوچیچ
باید از همین حاال برنامههای خودش را استارت بزند تا به موفقیت نهایی برسد.
موفقیتی که در موقعیت برد-برد خواهد بود.
معاون حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش:

ب پس دادیم
برای قرارداد ویلموتس جوا 

موضوعکفاشیانبحثداخلیفوتبالاست،مادخالتنمیکنیم

عضوت هیات رییسه فدراسیون فوتبال گفت :در مورد
قرارداد ویلموتس باید بگویم ،جوابمان را به جاهایی که از ما
سووال شده بود ،دادیم.
«فریدوناصفهانیان»دیروزدرحاشیهکالستوجیهیداوران
در جمع خبرنگاران در مورد مفاد قرارداد ویلموتس و جزئیات
آن افزود :جواب اینها را به صورت کتبی به آن جاهایی که از
ما سووال شده بود دادیم.
وی در مورد اینکه عنوان شده بود پول قرارداد ویلموتس را
باید اعضای هیات رییسه بدهند ،تصریح کرد :به نظر آن کسی
که این صحبتها را مطرح کرده احترام میگذاریم اما این
مملکتقانوندارد.
اصفهانیان در پاسخ به سووال دیگری در خصوص اینکه فدراسیون فوتبال چه اقداماتی را انجام داده که کمترین غرامت را به
ویلموتس پرداخت کند ،گفت :ما هم وکالی خودمان را داریم.
ویدرمورداستعفایوکالیفدراسیونفوتبالاضافهکرد:درجریاناینمسالهنیستمولیوکالیفدراسیونفوتبالاعضای
صاحب نظر در دادگاه عالی ورزش بودند و از شرایط به خوبی آگاه هستند.
عضوهیاترییسهفدراسیونفوتبالهمچنیندرمورداینکهآیا«مهدیتاج»بهتنهاییقراردادمارکویلموتسرابستهاست،
گفت :این یک کار جمعی بود و این تصمیم در هیات رییسه گرفته شد .باز هم میگویم که جوابهایمان را در مورد این پرونده
پس دادیم .اصفهانیان در مورد اینکه او تنها فردی است که با بازگشت «علی کفاشیان» به فدراسیون فوتبال موافق است،
تصریح کرد :در این رابطه هیچ صحبتی انجام نشده و جلسهای هم وجود نداشته است .اگر هیات رییسه نیاز باشد که جلسه
با کفاشیان برگزار کند ،این کار صورت خواهد پذیرفت.
عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال در خصوص کالس توجیهی داوران نیز گفت :این نشست ،کالسی برای شروع مجدد
لیگ برتر بود .امیدوارم مفید واقع شود و داوران بتوانند با خیال آسودهتری کار داوری را در این شرایط کرونایی انجام دهند.
وی یادآور شد :در این جلسه به همه سوواالت داوران پاسخ داده شد .االن در تمام کشورها مسابقات برگزار میشود .هنوز
شرایط به حالت عادی بازنگشته و باید پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم .تمام این موارد به داوران گوشزد شد .داورانی که
در شهرستانها هم حضور داشتند ،قرار است در محلی که برای آنها در نظر گرفته شده ،حضور پیدا کرده و آزمایش مربوط
به کرونا را بدهند .اگر برخی استانها هم تنها یک نماینده داشته باشند باید به استانهای مجاور بروند و آزمایش بدهند.
اصفهانیان در مورد ایراداتی که با اساسنامه فدراسیون فوتبال گرفته شد ،خاطرنشان کرد :جواب دقیقی را در این مورد
دریافت نکردیم اما من با «مهدی محمدنبی» دبیر کل فدراسیون فوتبال صحبت میکردم و او اعالم کرد که سیگنالهای
مثبت و خوبی را در این باره دریافت کردیم.

معاون حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش درباره حضور
کفاشیاندرفدراسیونفوتبالوبحثورودمجلس،گفت:ما
اساسا در کار فدراسیونها در حوزه مدیریتی به ویژه فوتبال
به خاطر حساسیت فیفا دخالتی نداریم .در عزل و نصبها
به هیچ وجه اجازه دخالت نداریم .اینکه فردی نایبرئیس
اول فدراسیون بوده و به خاطر محرومیتی که کمیته اخالق
همان فدراسیون ایجاد کرده سرکار نیامده و اینکه کمیته
استیناف همان فدراسیون محرومیت را کم کرده و این فرد
میخواهد برگردد یا خیر ،موضوع داخلی فدراسیون است.
مهدی علینژاد در جمع خبرنگاران اظهارداشت  :هر
گونه دخالت ما به ضرر فوتبال ایران تمام خواهد شد و فکر
نمیکنم شما رسانهها ،نمایندگان مجلس و مردم از ما کاری را بخواهید انجام دهیم که به فوتبال ایران ضرر بزند .یکی از
ایراداتی که فیفا درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال گرفت حضور وزیر و معاون در مجمع بود که گفتند باید حذف شود که ما
پذیرفتیم .ما به عنوان وزارت ورزش حتی در مجمع فدراسیون فوتبال هم حضور نخواهیم داشت .معاون وزیر عنوان کرد:
طبیعیاستوقتیچنیننگاهیهستامکاندخالتنداریم.حقوتکلیف 2موضوعکنارهمهستند،وقتیحقیدردخالت
نداریم تکلیفی هم گردن ما نیست .مطمئن هستم نمایندگان مجلس و دیگرانی که اظهارنظر میکنند هم به این موضوعات
دقت نظر خواهند داشت و از وزارت ورزش چیزی را نمیخواهند که در اختیارش نیست کاری کند.
وی همچنین درباره صحبتهای قاضیزاده هاشمی مبنی بر استیضاح وزیر تصریح کرد :او به این شکل نگفته و گفته
سواالتی از وزیر داریم که پیگیری میکردیم .االن بحثی در مجلس وجود ندارد و چیزی به دست ما نرسیده که استیضاح
مطرح شده است .هر زمانی مجلس محترم دعوت کند وزیر پاسخگو خواهد بود .این حق مجلس است که سوال کند .پاسخ
ما همان است که عرض کردم در جایی میتوانیم دخالت کنیم که مراجع بینالمللی و داخلی این اجازه قانونی را داده باشند.
وقتی نتوانیم دخالت کنیم نمیتوانیم درباره اتفاقاتی که در یک فدراسیون میافتد پاسخگو باشیم .علینژاد همچنین درباره
اساسنامه قرارداد ویلموتس و اینکه آیا افکار عمومی در این خصوص قانع شده ،یادآور شد :مسئوالنی که مرتبط بودند به ویژه
رئیس سابق فدراسیون فوتبال در این خصوص در یک برنامه تلویزیونی مفصل توضیحاتی را ارائه کرد .من نظرسنجی رسمی
درباره اینکه افکار عمومی قانع شدند یا خیر ندیدم .فکر نمیکنم فدراسیون هم به صورت رسمی نظرسنجی کرده باشد.
وی ادامه داد :هر کسی میتواند از نظر خودش دیدگاهی داشته باشد .آن کس که وظیفه داشت توضیح داد .نهادهای
نظارتی که جنبه قانونی دارند ورود کردند .سواالت و ابهامات را پرسیدهاند و پاسخها هم دریافت میشود .ما در داخل
پروندهای هستیم که شاکی به نام ویلموتس داریم .در اظهارات به گونهای عمل نکنیم که در روند کار اختالل ایجاد شود.
امیدواریم ایران برنده پرونده ویلموتس باشد بعد از آن میتوان راحتتر درباره ابعد این قرارداد گفتوگو کرد.

معاونحقوقیباشگاهپرسپولیس:

هنوز برای مصالحه با برانکو شانس داریم

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت :هنوز برای مصالحه با برانکو شانس
داریم و همزمان با مذاکره این پرونده را مدیریت کردیم.
مهدی خواجوند با اشاره به اظهارات مالک یکی از باشگاههای لیگ برتری
که حرفهایی را علیه پرسپولیس زده بود ،اظهار داشت :مصاحبهای از طرف
مالک یک باشگاه انجام شده و مسائلی مطرح شده که بخشی از آن اتهامزنی به
ارکان فدراسیون فوتبال از جمله سازمان لیگ و مجریان فوتبال کشور بوده و حتما
از مصادیق نشر اکاذیب هست .قسمتی از این توهین و افتراها هم به باشگاه
پرسپولیس برمیگشت که باشگاه حق و تکلیف قانونی خود میداند که به این
موضوع ورود کرده و حقوق خود را پیگیری کند.
وی ادامه داد :به همین خاطر شکایتی از آن شخص تنظیم و ثبت شده که
انتظار داریم به بهترین شکل ممکن به آن رسیدگی شود تا حداقل دوباره شاهد
تکرار این موارد نباشیم .این تهمتها مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و
انتظار ما این است که برخورد محکمی شود.
خواجوند درباره اینکه پیش از این هم اتهامهای اینچنینی به پرسپولیس زده
شده بود ،گفت :بله پیش از این هم موارد زیادی بود که از سوی بعضی افراد و
باشگاهها به پرسپولیس تهمت زده شد اما باید برخورد قاطعانهای در مقابل این
افراد صورت بگیرد ،تا مجددا این حرفها و تهمتها مطرح نشود.
مدیر حقوقی باشگاه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده برانکو گفت :در
این پرونده همانطور که پیش از این هم اعالم کردهایم ما دو نگاه داریم .یکی بحث
تکلیف حقوقی ماست که بر عهده بنده است و باید موارد حقوقی را انجام بدهم
و بحث دیگر نگاه مدیریت باشگاه است که به دنبال امکان مصالحه و مذاکره با
برانکو هستیم .در این پرونده در ابتدا مبلغی از طرف برانکو مطالبه شد .بخش
حقوقی باشگاه دفاعیه خود را ارسال کرد و اتفاقا در حکم صادره ،فیفا قسمتی از

دفاعیه باشگاه را قبول کرد و در حکم نهایی ،مبلغی که باید پرداخت کنیم از مبلغ
اولیه مورد مطالبه برانکو خیلی کمتر بود .تا همینجا هم اقدام حقوقی مناسبی
صورت گرفته بود.
وی ادامه داد :صرفنظر از این ما همیشه اعالم کردیم که مشتاق به مصالحه
و مذاکره با برانکو هستیم .حتی یک بار خود من و مسوول امور مالی باشگاه به
کرواسی رفتیم ولی آنجا در مذاکرات توافق حاصل نشد .با این حال باب مذاکره
را نبستیم .بعد از اینکه حکم آمد هم به دادگاه عالی ورزش اعتراض کردیم که
باید این اتفاق میافتاد .درباره هزینههایی که برای این پرونده مطرح میشود
هم تا به امروز فقط هزار فرانک سوئیس پرداخت کردهایم و هنوز وارد مرحله
بعدی نشدهایم .اخطار بعدی است که به ما اعالم میکند چه هزینه جدیدی
باید پرداخت شود .که همزمان مذاکراتی را با وکیلش شروع کردیم .در مذاکره
همانطور که از نامش مشخص است دو طرف با توجه به شرایط خود پیشنهاداتی
میدهند که ممکن است قبول نشود ،دوباره پیشنهاد میدهند و آنقدر پیش
میروند تا به یک حد وسط و توافق برسند .در این پرونده هم ما معتقدیم که
همچنانشانسمذاکرهومصالحهبابرانکووجوددارد.حتماپیشنهاداتمیتواند
تعدیل شود تا دو طرف به یک نقطه مشترک برسند ولی از طرف ما چیزی بسته
نشدهاست.
خواجوند گفت :برانکو با افتخاراتی که برای پرسپولیس کسب کرد جزو تاریخ
باشگاه شده و جایگاه خاصی بین هواداران دارد .اعتقاد من این است که
باید در زمان بهتری با وی مصالحه صورت میگرفت ولی این کار انجام نشد و
منجر به طرح دعوا در فیفا شد .وقتی این شکایت در فیفا مطرح شده باشگاه
که نمیتوانست دعوا را رها کند و همان مبلغ مورد مطالبه را عینا پرداخت کند.
باید هم پرونده را مدیریت میکرد و هم از طرف دیگر به دنبال مصالحه با برانکو

میرفت .وقتی طرح دعوا میشود به همان میزان مذاکره هم سختتر میشود.
با این حال تالش ما بر این است که باالخره به یک نقطه مشترک با برانکو برسیم.
مدیر حقوقی باشگاه درباره این انتقاد که چرا باشگاه پرسپولیس هزینه بردن
پرونده به  CASرا متقبل شده است ،گفت :آیا باید پرونده را رها میکردیم؟ یا نه،
همزمان پرونده را مدیریت میکردیم و مذاکره هم میکردیم؟ همانطور که گفتم
تاکنون برای این پرونده هزار فرانک هزینه شده و هنوز شانس صلح با برانکو را
داریم و درباره مراحل بعدی پرونده میتوانیم بعدا صحبت کنیم.
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نعمتاحمدیحقوقدان:

منصوری یک مرتضوی کوچک بود

نعمت احمدی حقوقدان با بیان اینکه «غالمرضا منصوری در کلیدیترین
پستها کار میکرد» از او به عنوان یک مرتضوی کوچک یاد کرد.
نام غالمرضا منصوری نخستین بار در کیفرخواست پرونده جنجال برانگیز اکبر
طبری بر سر زبانها افتاد .قاضی غالمرضا منصوری طبق کیفرخواستی که
رسول قهرمانی نماینده دادستان ،قرائت کرد ،متهم ردیف ۹پرونده طبری بود که
به دریافت رشوهای بالغ بر ۵۰۰هزار یورو از متهم ردیف دو این پرونده یعنی حسن
نجفی متهم شده بود ،اما آنچه توجه افکار عمومی را بیش از سایر متهمین به
وی جلب میکرد ،متواری بودن او بود و همه میخواستند بدانند «قاضی فراری»
کیست.
هرچه که از جلسه اول دادگاه طبری میگذشت ،اطالعات از غالمرضا
منصوری نیز بیشتر شد .بسیاری از روزنامهنگاران گفتند در سال  ۹۱با حکم
قاضی منصوری بازداشت شده بودند؛ زمانی که او بازپرس شعبه  ۹دادسرای
فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بوده است.
غالمرضا منصوری ،یک روز بعد از نخستین جلسه دادگاه طبری در پیامی
ویدیویی متواری بودن خود را انکار کرد و گفت« :صد درصد با بازشدن مرزها به
کشور باز میگردم و به جمهوری اسالمی ،رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی
ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم و من هرگز و هرگز و هرگز به جمهوری اسالمی
و کشورم پشت نمیکنم و جمهوری اسالمی را حرم میدانم و فردا به سفارت
جمهوری اسالمی ایران مراجعه میکنم تا مقدماتم برای بازگشت به کشور فراهم
شود».
اما سخنگوی دستگاه قضا چند روز پس از انتشار این ویدیو خبر از بازداشت
منصوری در رومانی توسط پلیس اینترپل داد و گفت :طبق بررسیهای ما اعالم
منصوریبرایبازگشتبهایرانیکاعالمجدینبودهوبیشتربرنامهتبلیغاتیبوده
است.
در نهایت نیز پای غالمرضا منصوری هرگز به ایران نرسید .روز جمعه 30خرداد از
رومانیوهتلدوکبخارستخبررسیدکهجسداینقاضیبازنشستهقوهقضائیه
پیدا شده است .هنوز مشخص نیست مرگ او ناشی از خودکشی ،سانحه یا قتل

بوده است؛ هر چند اصل مرگ او هم با ابهامات و سواالتی رو به رو است چنانکه
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اکبر طبری نیز روز یکشنبه یکم تیر ماه،
در این باره گفت که تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده
است .با این حال به نظر میرسد منصوری جعب ه سیاهی بود که هرگز گشوده
نخواهدشد.
نعمت احمدی در گفتوگو با ایسنا در ارتباط با مسئولیت کشور رومانی درباره
مرگ قاضی منصوری گفت :وقتی که درخواست استرداد غالمرضا منصوری از
طریق پلیس بینالملل به رومانی ارائه میشود وی احضار و کارهای مقدماتیاش
انجام میشود اما من فکر نمیکنم مسئولیت کیفری متوجه دستگاه قضایی
کشور رومانی باشد ،به لحاظ اینکه ایشان را به عنوان متهم تحت تعقیب قرار
ندادند بلکه دستگاه قضایی رومانی درخواست ایران را به وی اعالم کرد و به او
گفته شد از حوزه قضایی ما خارج نشو .پس من هرچقدر جستوجو کردم اینکه
وظیفهای روی دوش آنها برای حفظ جان قاضی منصوری وجود داشته باشد،
ندیدم؛ هرچند که ما با کشور رومانی اصال قرارداد استرداد مجرمین هم نداریم
البته شاید قراردادی وزارت امور خارجه داشته باشد که ممکن است من بیاطالع
باشم.
وی در ارتباط با اینکه آیا مرگ متهم منصوری ممکن است روند پرونده رسیدگی
به اتهامات اکبرطبری و متهمین دیگر را تغییر دهد؟ گفت :در نبود آقای منصوری
خیلیها سود میبرند ولی هیچکس متضرر نمیشود .اگر بخواهیم بررسی کنیم
چطور این امر ممکن است یاد دادگاه آقای کرباسچی میافتم؛ یکی از همکاران
آقای کرباسچی را متهم به فساد کردند ،آقای محسنی اژهای از کرباسچی پرسید
فالن شخص فساد کرده است( ،نقل به مضمون) کرباسچی پاسخ داد من که
قاضی و ناظر نبودم شما بررسی کنید ببینید این آقا فاسد است یا نه .همان
جا محسنی اژهای به او گفت شما چطور مدیری هستید که متوجه نشدید زیر
مجموعهتان فاسد است یا نه .حاال همین سوال آقای محسنی اژهای از دیگران
مطرح میشود که بعد از بیست ،سی سال نهاد قوه قضائیه و روسای محترم آن،
چه آقای شاهرودی و چه آقای الریجانی چگونه متوجه نشدند که فساد تا پشت در

از دعوت به مذاکره تا ارعاب در مورد آینده ؛

ترامپوآخرینتالشهابرایمذاکرهباایران

اتاقشانرفتهاست؟
این حقوقدان با بیان اینکه «غالمرضا منصوری در کلیدیترین پستها کار
میکرد» ادامه داد :وقتی بازپرس شعبه ۹دادسرای رسانه بود یکی از خبرسازترین
افراد بود و پیه او به تن روزنامه نگاران خورده بود یعنی یک مرتضوی کوچک بود.
وقتی هم که قاضی اجراییات لواسان شد در آنجا برای خودش یک کوچک
بزرگمرد بود و چهره تاثیر گذار تمام تخلفاتی بود که در حوزه لواسانات مثل اضافه
شدن کالک به منطقه ،ساختوسازهای باستی هیلز و دختر نعمت زاده زیر
پوشش دادگستری انجام میشد .چطور مسئوالن حفاظتی ،حراستی و امنیتی
متوجه فساد ایشان نشدند؟ وقتی شما سرپرست دادسرای اراضی و اموال دولتی
میشوید گزینش میشوید پس چطور متوجه فساد وی نشدند؟ من از این منظر
تعجبمیکنم.آدمفاسدهمیکشبهفاسدنمیشود،شترمرغدزدقبالتخممرغ
دزد بوده است .در پرونده غالمرضا منصوری فقط فساد  ۵۰۰هزار یورویی مطرح
نبوده است قطعا وی در همهی پروندههایی که حضور داشته فسادی کرده است.
احمدی با انتقاد از کیفرخواست پرونده اکبر طبری گفت :به آقای طبری
میگویند شما چند میلیارد در حسابت آمده و او میگوید آمده که آمده به شما
چه ربطی دارد؟ دوست داشتند که بدهند .درحالی که باید بگویند آقای نجفی،
آقای مشایخ ،آقای دانیال زاده و ...این پروندهها را در دادگستری داشتند و شما
این اقدامات را انجام دادید و در قبال آن کارها ،این پولها را گرفتید .آن وقت
طرف ساکت میشود و دیگر نمیگوید دوست داشتند که به من پول بدهند و اگر
بخواهم کل لواسان را به نامم میزنند.
وی افزود :در اصل کیفرخواست روشن است اما رسیدگی به پرونده ناقص است
و مسیری که کیفرخواست میرود به ناکجاآباد است و با این مسیر کشف نمیشود
که متهمین چه کارهایی کردند .آقای طبری که قاضی نبود ،او توصیه افرادی مثل
مشایخ ،نجفی و دانیال زاده را دنبال کرده است و قاضی انجام داده است .چرا
سرنخهانباید گشودهشود درحالی کههمه انظاربه این پرونده دوختهشده است؟
این حقوقدان با بیان اینکه «منصوری در یک دوراهی قرارگرفته بود» گفت:
کشورهای اروپایی به قوانینی استناد میکنند که میتوانند برای کسانی که
به نقض حقوق بشر متهم هستند قوانین سرزمینیشان را حاکم کنند یعنی
صالحیتشان را به انسان تسری میدهند .هم اکنون فردی به نام حمید نوری در
استکهلم بازداشت است و عدهای ادعا کردند که این فرد در دهه  ۶۰در زندان
اوین سمتی داشته که من نمیدانم چقدر درست است و صرفا ادعای آنها را نقل
میکنم ،این فرد چند ماه است که آنجا اسیر است و سازمان گزارشگران بدون مرز
و خانوادههای و اشخاصی که با وی درگیر بودند از او شکایت کردند و او را براساس
همین قانونی که در حوزه شنگن از آن استفاده میکنند یعنی اگر کسی در جایی
حقوق افراد را تضییع کرده باشد ،قوانین سرزمینیشان را حاکم میدانند در آنجا
نگه میدارند .وی در ارتباط با شرایط غالمرضا منصوری نیز گفت :دو راهی قاضی
ن اروپا را به تنش میمالیده و رو در روی
منصوری به این شکل بود که یا باید پیه زندا 
نظام نیز قرار میگرفته ،مثال صحبتهایی راجع به پروندههایی که داشته انجام
میداده که شاید به دلخواهش نبوده است و یا به ایران هم برمیگشت این میزان
اتهامی که آقای قهرمانی میگویند یعنی دریافت ۵۰۰هزار یورو رشوه مثل خالل
دندان میماند پس البد پروندههای دیگری هم داشته است .پس اگر خودش
خودش را حذف کرده باشد برای این بوده که در این دو راهی قرار گرفته است؛
دو راهی که در اروپا بماند و آنجا محاکمه شود و اتهامات آن چنانی را به جان
بخرد و مجبور شود علیه نظام نیز حرف بزند یا اینکه به ایران برگردد که اتهاماتش
در اینجا فقط آن  ۵۰۰هزار یورو رشوه نبوده است وگرنه برای این جرم فقط پول
را پس میداد و یک دوره کوتاه مدت به زندان میرفت و این مقدار برای فردی
مثل منصوری که چاهش را در کنار دریای دادگستری کنده بود و قطعا حسابی
سیراب شده اعدادی نبوده و لذا ایشان خوف از پروندههای دیگرش داشته است.
اگرقاضی منصوری به قتل رسیده باشد کل افرادی که در پرونده آقای طبری
درگیرهستندمیتوانندطرفاتهامباشند.

قهرمانپورکارشناسمسایلبینالمللپاسخداد

دلیل رفتار متفاوت اعضای باقی مانده در برجام چیست؟

یک کارشناس مسایل بینالملل گفت :رای منفی روسیه
و چین به قطعنامه شورای حکام درباره ایران این پیام را برای
آمریکا داشت که دستور کار بعدیاش با موضوع تمدید
تحری م تسلیحاتی ایران در شورای امنیت را با این پیش فرض
تنظیمکند.
رحمان قهرمانپور در پاسخ به این پرسش که دلیل رفتار
متفاوت اعضای باقی مانده در برجام در دو موضوع مرتبط
با این مساله طی هفته گذشته چیست؟ اظهار کرد :ترامپ
چندی پیش آلمان را به خروج بخش قابل توجهی از
نیروهایش از این کشور تهدید کرد و این مساله نگرانیهایی
را برای این کشور و به طور کلی اروپا ایجاد کرد .برگزار ی

نشست تروئیکای اروپا در برلین میتواند معنای خاص خود
را در این رابطه داشته باشد و دلیل نزدیکی بیش از حد انتظار
سه کشور اروپایی به آمریکا در این مقطع در رابطه با ایران نیز
میتواند ناشی از همین اقدام آمریکا باشد.
وی گفت :با این وجود تصور نمیکنم تا انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا در نوامبر ،اروپا تصمیم بزرگخود درباره
برجام را عملی کند .در کوتاه مدت با توجه به تهدیدات
ترامپ که نگرانیهایی را برای اروپا و آلمان ایجاد کرده است
شایدتصمیماتیشبیهبهصدوربیانیهسیاسیوقطعنامهدر
شورای حکام اتخاذ کند اما اینکه بخواهد به سمت خروج از
برجام به طور کامل یا فعال کردن مکانیسم ماشه حرکت کند
بعید است .این کارشناس مسایل بینالملل تصریح کرد:
توییتهای آقای ظریف در واکنش به قطعنامه شورای حکام
و بیانیه تروئیکای اروپا نشان میدهد که احتماال ایران خبر
نداشته است اروپا تا این حد به آمریکا نزدیک شده است.
ظریف سعی داشت تا االن خویشتنداری کند اما این دفعه
به طور صریح نظرش درباره چرخش اروپا به سمت آمریکا
را بیان کرد .قهرمانپور در پاسخ به اینکه آیا اروپا به اینکه
ترامپ در انتخابات بعدی ممکن است رای نیاورد امید دارد؟
اظهار کرد :در محاسبات انتخاباتی شانس پیروزی ترامپ
ی اینکه
در انتخابات بعدی بیشتر است اما تصمیم اروپا برا 
به همین شکل در برجام بماند یا از آن خارج شود ،تصمیم
بزرگی است و ارزش صبر کردن دارد چون صرفا مساله ایران

نیست بلکه بسیاری از تعامالت از جمله پیمان کیوتو ،روابط
تجاری با آمریکا ،خروج نیروهای آمریکایی از ناتو و غیره
مطرح است .در این میان شاید وزن مساله ایران کمتر از
سایر مسایل برای اروپا باشد .در عین حال اگر سیاست
ترامپ در قبال اروپا به همین شکل ادامه یابد و امنیت اروپا
تحتالشعاع قرار گیرد قطعا اروپاییها به سمت تصمیمات
سخت خواهند رفت .این کارشناس مسایل بینالملل
در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این که در شرایط جدید
واکنشها در ایران به اقدامات سه کشور اروپایی عضو برجام
چه خواهد بود؟ گفت :یک دیدگا ه معتقد است عربستان،
رژیم اسراییل و آمریکا به دنبال آن هستند که ایران را وادار
به خروج از برجام کنند تا به این شکل بار دیگر موضوع
ایران را به عنوان مساله امنتی بینالمللی مطرح کنند.
اینها معتقدند نباید ایران این بهانه را به دست این کشورها
دهد و باید در برجام باقی بماند و حتی گفته میشود که
چین و روسیه از ایران خواستهاند تا به هر شکل فعال در
برجام بماند و به نظر میآید سیاست درست همین است و
نشانهای از اینکه تغییری در این سیاست انجام گرفته باشد
دیده نمیشود .وی ادامه داد :طیفی دیگر نیز هستند که
معتقدند ایران باید از وضعیت بی تصمیمی و بالتکلیفی که
نه در برجام است و نه خارج از آن ،خود را بیرون کشد .آن
ها معتقدند شرایط فعلی به نوعی " بن بست استراتژیک"
است و ایران هم باید مثل اروپا خود را آماده تصمیم بزرگ

کند .قهرمانپور درباره واکنش ایران به اقدامات اخیر در
شورای حکام و از سوی تروئیکای اروپا تصریح کرد :برخی
معتقدند باید از ان پی تی و برجام خارج شد و برخی دیگر
بر این نظرند که باید غنیسازی  20درصدی را پیش گرفت.
پیشبرد هر یک از این تصمیمها به محاسبات ایران بستگی
دارد .شاید وزارت خارجه ایران از بیانیه اروپاییها و قطعنامه
شورای حکام غافلگیر شده باشد اما چون مکانیسم ماشه
هنوز فعال نشده است و صرفا قطعنامه خواستار دسترسی
ایران به آژانس شده و به ابراز نگرانی اکتفا کردند و لحن تند
نداشت احتماال سیاست ایران هم به طور جدی تغییر نکند.
این کارشناس مسایل بینالملل همچنین درباره بیانیه سه
کشور اروپایی که خواستار تمدید ممنوعیت فروش سالح به
ایران تا سال  2023شدهاند گفت :اروپا در این رابطه تقریبا
با آمریکا همراه است چون عمده خرید تسلیحاتی ایران از
چین و روسیه است و اساسا اروپا چندان فروشی در زمینه
سالح به ایران نخواهد داشت .وی اضافه کرد :چین و روسیه
در جلوگیری از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و از سویی
آمریکا و اروپا در تالش برای تمدید آن مصمم هستند با این
حال مخالفت چین و روسیه با قطعنامه شورای حکام درباره
اجازه دسترسی آژانس به دو مکان در ایران پیام روشنی
برای آمریکا بود که دستور کار بعدیاش درباره پیشنویس
قطعنامهای در شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی
ایران را با این پیش فرض تنظیم کند.

دبیرکل جامعه اسالمی اصناف و بازار :

نطقهای تریبون مجلس نباید تند و علیه دولت باشد
عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری ،گفت :معضالت و مشکالت کشور تنها در سایه
تعامل قابلیت حل و برطرف شدن دارد و هرگز از مسیر حمله به دولت کار پیش نخواهد
رفت.
احمد کریمی اصفهانی در گفتوگو با ایلنا ،درخصوص لزوم تعامل و همکاری مجلس و
دولت در شرایط کنونی با توجه به مشکالت موجود و تحقق شعار سال که «جهش تولید»
است ،گفت :مساله این است که باید ببینیم در سالی که به نام «جهش تولید» نامیده
شده است ،چه کارها و اقداماتی باید انجام دهیم تا چرخ تولید به چرخش درآید و این
اقدامات را پس از شناسایی و برنامهریزی در فهرست اولویتهای کاری کشور قرار دهیم.
وی ادامه داد :باید به این مساله توجه داشته باشیم که شناسایی و تصمیمسازی درست
برای این اولویتها ،برنامهریزی برای تحقق آنها و همچنین انجام اقدامات متناسب و
پیشرفت در این حوزه مستلزم هماهنگی و تعامل میان قوا به ویژه مجلس و دولت است .با
توجه به این که دولت باید قوانین را اجرا کند ،اگر مجلس بهترین قانون را تصویب کند اما
تعامل مناسب میان مجلس و دولت ایجاد نشود ،این قانون به نتیجه و ثمر نخواهد رسید،
لذا شرط اولیه هر نوع تصمیم درست و نتیجه مثبت ایجاد تعامل است.
دبیرکل جامعه اسالمی اصناف و بازار ،در ادامه اظهار داشت :اما در خصوص اینکه
چرا ما هنوز موفق به برداشتن گامهای مناسب در حوزه تولید نشدهایم ،باید گفت که
در کشور ما در خصوص رفع موانع تولید بحثهای زیادی صورت میگیرد اما در عمل
اتفاق چندانی رخ نمیدهد ،امروز ما مساله کرونا را داریم که در کنار سایر عوامل مزید
بر علت شده است اما تنها کرونا عامل عدم پیشرفت ما نبوده است ،حتی تحریمها هم
تنها عامل نبوده از روز اول بحث ما این بود که چه اندازه تحریمها میتواند اثرگذار باشد؟

خب بررسیها میگوید مقدار تاثیر تحریم بر اقتصاد ما  %۲۰است و این در حالی است
که اگر آن  %۸۰دیگر به درستی فعال شود ،قطعا بخشی که تحت تاثیر تحریم قرار گرفته
است را پوشش میدهد.
وی در ادامه افزود :البته درخصوص همین مساله شیوع کرونا و آثار آن ،دولت
وعدههایی داد که به خوبی و کامل اجرایی نشدند و یا اکثر نهادهای مرتبط با این بخش
به صورت جزیرهای عمل میکنند.
کریمی اصفهانی در تشریح اقدامات مورد نیاز در شرایط شیوع کرونا ،بیان داشت:
در همین ایام شیوع کرونا و باتوجه به اثراتی که بر اقتصاد داشت برای مثال الزم است
در مساله مالیات مقداری تخفیف و تسهیل قائل شوند که نشدند ،همچنین بانکها
تسهیالت را کامل پرداخت نکردند .همچنین بیمهها هم که الزم بود برای کارگاهها و
کارخانجات مالحظاتی را قائل شوند ،نهتنها قائل نشدند بلکه اعالم کردند در صورت
تاخیر در پرداخت ،جریمه دریافت خواهند کرد .یعنی دولت مواردی را هم گکه فته است
در عمل انجام نمیشود.
وی با تاکید بر نقش مهم کیفیت تولیدات داخلی در صادرات ،تصریح کرد :مساله دیگر
در این شرایط که باید مورد توجه قرار گیرد ،این است که در خصوص صادرات ما باید
کیفیت تولیدات خود را ارتقاء دهیم .از این جهت که کیفیت باعث صادرات میشود و
تولیدکنندگان باید به آن توجه خاصی داشته باشند ،البته دولت هم باید به مساله کمک
کند.برایمثالتولیدبدونتسهیالتبانکیامکانرونقندارد،لذابانکهابهجایآنکهبه
دنبال تجارت یا کارهای ربوی باشند ،بهتر است که با بخش تولید همراهی کنند ،اگر غیر
از این عمل شود ،ما در تولید رونق نخواهیم دید .از سوی دیگر موانعی در مسیر صادرات

ایجاد میشود که پیشبینی میشود در اثر آن صادرات ما کاهش پیدا کند.
این فعال سیاسی اصولگرا در بار دیگر با تاکید بر لزوم تعامل میان قوا ،تصریح کرد:
معضالت و مشکالت تنها در سایه تعامل قابلیت حل و برطرف شدن دارد و هرگز از مسیر
حمله به دولت کار را پیش نخواهد برد .مسئوالن باید بدانند هر مقدار بیشتر به یکدیگر
کمک کنند و با هم تعامل داشته باشند ،به نفع مردم است و قرار نیست در برابر هم قرار
گیرند.
وی گفت :البته توجه کنیم که فقط مجلس نیست که باید تعامل کند ،بلکه دولت هم
باید با مجلس وارد تعامل شد .اما نطقهای تریبون مجلس هم نباید تند و علیه دولت
باشد.

فراز و نشیبهای بسیار در مناسبات تهران و واشنگتن طی یک سال
اخیر ،نه تنها تکیه و تاکید بر«مذاکره» با ایران را در گفتمان رهبران کاخ
سفید کمرنگ نساخته ،بلکه شرایط کنونی ناشی از مسائل داخلی
و خارجی آمریکا ،این گزاره را نزد «دونالد ترامپ» و همقطارانش به
کلیدواژهایپراهمیتترتبدیلکردهاست.
اظهارنظر چندباره و صریح اخیر ترامپ مبنی بر اینکه «آماده توافق
سریع با ایران هستیم» ،نشان از تکاپوی واشنگتن برای استفاده
تبلیغاتی از برگ برنده «مذاکره» با ایران در شرایطی دارد که او در
آستانه انتخابات خود را در برابر رقبایش کم توانتر و بیدفاعتر از
همیشه میبیند .رئیسجمهوری آمریکا طی سالهای اخیر برای
کشاندن تهران پای میز مذاکره و بهره برداری از ابعاد تبلیغاتی گفت و
گو با مسئوالن ارشد جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از مهمترین
موضوعات سیاست خارجی خود ،ابزارهای مختلفی از تحریم و فشار تا
ارعاب و تشویق را به کار گرفته است.
او بارها با طرح این ادعا که ایران در انتظار پیروزی «جو بایدن» نامزد
دموکرات در انتخابات است ،با تاکید بر پیروزی خود در انتخابات آتی،
رهبران تهران را به مذاکره دعوت کرده است.
چند روز پیش بود که رئیسجمهوری آمریکا در گفت و گویی مدعی
شد :ایران میخواهد جو بایدن برنده شود .بگذارید من صریح به شما
بگویم من میتوانم بهترین توافق و سریعترین را با ایران انجام بدهم.
آنها میخواهند من ببازم « ...جان کری» و بقیه به آنها گفتهاند صبر
کنید .اگر ترامپ ببازد  ،شما صاحب و مالک آمریکا میشوید .من گفتم
مامیتوانیمصبرکنیم.ایرانمیتواندصبرکند،امابعدبایدهزینهبزرگ
و وحشتناکی را برای توافق بپردازد.
ترامپ روز شنبه شب  ۳۱خرداد در شهر «تالسا» در ایالت اکالهما
هم با تاکید بر اینکه «ایران به شدت میخواهد یک توافق انجام دهد»،
گفت که ایران منتظر است چون بخاطر توصیههایی که از رقبای او
میشنوند،میخواهندببینندچهکسیدرانتخاباتریاستجمهوری
آمریکاپیروزمیشود.اگرایرانتاانتخاباتآمریکامنتظربماند ،بایدبرای
توافقدوبرابرهزینهکند.
اگرچه طی این مدت بارها رسانهها مدعی مذاکرات پشتپرده ایران
و آمریکا به ویژه در خصوص مبادله زندانیان شدند و دورنمای مذاکرات
احتمالی را مثبت ارزیابی کردند ،ولی تحوالت به نحوی رقم خورده که
امروز بیش از هر زمان دیگری مذاکره تهران-واشنگتن دور از ذهن به
نظرمیرسد.
وضعیتداخلیآمریکابهنفعترامپنیست
ناآرامیهای گسترده در شهرهای آمریکا در اعتراض به رفتار
تبعیضآمیزوخشنپلیسبارنگینپوستانبابنزینی کهاظهارنظرهای
غیرمالحظهکارانه رئیسجمهوری به آتش اعتراضات ریخت ،تصویری
روشن از ناکارآمدی و بی تدبیری شخص ترامپ در عرصه داخلی به
نمایش گذاشت .این مساله در کنار شیوع گسترده کرونا و مشکالت
درمانی و معیشتی برای اقشار کمتر برخوردار در این کشور ،ذهنیت
جامعه را در خصوص رویکرد و شیوه مدیریت ترامپ در جامعه به واقعیت
نزدیکتر کرد .انتشار بخشهایی از کتاب «جان بولتون» مشاور امنیت
ملی پیشین ترامپ در مورد کاخ سفید و بیان مسایلی در خصوص
کاستیها و ایرادات مدیریتی ترامپ در عرصه داخلی و بینالمللی هم
ضربهدیگریبهوجههوکمپینانتخاباتینیمهجانترامپاست.تالش
رئیسجمهوریآمریکابرایتوقفروندانتشارکتاببولتنبهبهانهاینکه
مسایل داخلی کاخ سفید و مسایل امنیتی را در برخواهد گرفت ،به
جایی نرسیده و قاضی دادگاه مربوطه درخواست دولت ترامپ برای
متوقف کردن انتشار کتاب بولتون را نپذیرفته است .انتشار این کتاب،
واقعیتهایی را برمال خواهد کرد که در آستانه انتخابات به ضرر ترامپ
خواهد بود .همچنین رونق اقتصاد آمریکا و کاهش بیکاری که تا چند
ماه پیش از آن به عنوان یکی از نقاط قوت عملکرد ترامپ نام برده
میشد،چنانتحتتاثیرمنفیناشیازشیوعگستردهکروناقرارگرفته
که به نظر نمیرسد بتواند به عنوان مولفهای تاثیرگذار رقابت انتخاباتی
آتی را به نفع ترامپ تغییر دهد.
کارنامهسیاستخارجیترامپ
در عرصه بینالمللی هم رئیسجمهوری آمریکا بعد از گذشت نزدیک
به چهار سال ،کارنامه قابل دفاعی از خود به جا نگذاشته است.
پس از یک دوره نمایش به کارگیری دیپلماسی در روابط با کره شمالی
به عنوان یکی از مهمترین چالشهای سیاست خارجی دولتهای
آمریکا ،ترامپ و «کیم جونگ اون» همتای کرهای او تا مرز تهدید دوباره
یکدیگر پیش رفتهاند و به نوعی عقبگرد در روابط با بیاعتمادی
مضاعف را تجربه میکنند .امروز کره شمالی که روابط پرتنشی را با کره
جنوبی سپری میکند ،تهدید کرده در صورت از سرگیری جنگ در
شبه جزیره کره ،ایاالت متحده آمریکا را نابود خواهد کرد .روابط آمریکا
با چین ،روسیه ،اروپا و دیگر واحدها و نهادهای نظام بینالمللی هم از
الگوی مشابهی از بیاعتمادی پیروی میکند .خروج یکجانبه ترامپ
از توافقهای بینالمللی بدون توجه به ضربه چنین اقدامی به اعتبار
آمریکا ،اظهارنظرها و تصمیمات خارج از اصول و عرف بینالمللی،
اقداماتبیثباتکنندهوکنشبیپروایتیمرئیسجمهوریدرتقابلبا
کشورهایناهمسوتاسرحدتهدیدنظامیوجنگو...کارنامهسیاست
خارجی ترامپ را ضعیفتر از همیشه کرده است.
 ایران و رد مذاکره با قدرت رو به افول
جمهوری اسالمی ایران ،در چنین شرایطی ،مذاکره با دولت ترامپ
را به طور کلی «بیثمر» میداند .خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام،
پیش شرط هرگونه گفت و گویی را از میان برده است .هرچند مسئوالن
کشورمان همواره «فایدهمندی» مذاکره با آمریکا را مورد تردید قرار
میدهند ،ولی تا پیش از این ،دولت روحانی گفت و گوی احتمالی
با واشنگتن را نیازمند بازگشت آمریکا به برجام و رفع همه تحریمهای
هستهای میدانست .اکنون با تغییر شرایط ،گویا اصل مذاکره با آمریکا
نزد مسووالن تهران «از اساس» بی اعتبار شده است .اظهاراتی نظیر
گفتههای«محمدباقرقالیباف»رئیسمجلسمبنیبراینکهمامخالف
دیپلماسی و مذاکره نیستیم ،اما عقیده داریم مذاکره با آمریکا «مطلقا»
مضر و ممنوع است ،شاید آب پاکی را روی دست ترامپی ریخته باشد
که این روزها برای استفاده از برگ برنده کشاندن ایران پای میز مذاکره،
دست برتر در رقابت انتخاباتی را طلب میکند.
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مدارس زوج یا فرد شد!
مدیرکلروابطعمومیوتبلیغاتآستانمقدسحضرتمعصومه(س)اعالمکرد:

برنامههای حرم مطهر در دهه کرامت

مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س)
برنامههای حرم مطهردر دهه کرامت اعالم کرد.
حجت االسالم محسن آمره در گفتگویی اظهارداشت  :سه شنبه سوم
تیر مصادف با سالروز میالد حضرت معصومه (س) ساعت هفت صبح آئین
جاروکشی خادمان حرم حضرت فاطمه معصومه (س) در صحن امام رضا (ع)
با مداحی حسن شالبافان و اسداللهی ،ساعت هشت صبح آغاز جشنهای
دهه کرامت و افتتاحیه جشنواره مردمی کرامت و آئین خطبه خوانی با
سخنرانیآیتاللهسعیدیومداحیسیدرضانریمانیبرگزارمیشود.
وی افزود  :سه شنبه سوم تیرماه از ساعت  ۱۰و  ۳۰دقیقه ویژه برنامه جشن
دخترانآفتابباشعارفدایدخترمهمزمانباسراسرکشوردرشبستاننجمه
خاتون حرم مطهر حضرت معصومه (س) با پخش زنده از شبکه دو سیما
برگزار میشود و سپس مراسم روز میالد بانوی کرامت رأس ساعت  ۱۱و نیم
با سخنرانی حجت االسالم حبیب الله فرحزاد در صحن صاحب الزمان اجرا
خواهد شد .وی با بیان اینکه سه شنبه سوم تیر برنامه سمت خدا بعد از نماز
ظهر از رواق طباطبایی حرم مطهر ضبط میشود ،افزود :از ساعت ۱۸مراسم
ویژه آذری زبانان در صحن صاحب الزمان با سخنرانی حجت االسالم هاشمی
هشترودی و مداحی نادر جوادی و شهروز حبیبی برگزار میشود و سپس
جشن و کرسی تالوت فاطمی بعد از نماز مغرب و عشا با حضور قاریان مشهور
کشوری و بین المللی و مداحی مهدی رسولی اجرا خواهد شد.
مدیر کل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س)
بیان کرد :از دیگر برنامههای آستان مقدس حضرت معصومه (س) جشن
بزرگ کرامت در بقاع متبرکه ،بوستانها و مساجد سراسر کشور ،حضور
خادمان و نمایندگان آستان در برنامههای صدا و سیما ،اعزام کاروان سفیران
کریمه و سفیران خواهر به پنج استان اصفهان ،مازندران ،یزد ،لرستان و قم
همراه با توزیع متبرکات آستان مقدس است .وی گفت :در این دهه مسابقه
سراسری قرآنی «آوای کرامت» با ترتیل خوانی ویژه برادران ،همایش «طوبای
کرامت» با تجلیل از حافظان و قرآن آموزان مرکز قرآن و حدیث ،دوره کوتاه
مدت شخصیت شناسی حضرت فاطمه معصومه (س) به صورت مجازی بر
روی وب سایت  qhkarimeh.irبه همت آستان مقدس کریمه اهل بیت (س)
برگزار خواهد شد .حجت االسالم آمره اظهار داشت :از دیگر برنامههای حرم
مطهرحضرتمعصومه(س)تولیدبرنامهرسانهایرادیومعارفدرحرممطهر،
ویژه برنامههای ده روز ،ده روایت با موضوع جایگاه زن و دختر از نگاه اسالم
از مقبره پروین اعتصامی و ده روز ده روایت (باموضوع نقش ستارگان حرم در
تمدن سازی اسالمی) از مقبره شیخ فضل الله نوری است.
ویگفت:ضبطسخنرانیبههشتزبانعربی،انگلیسی،اردو،آذری،تایی
و غیره و تولید کلیپهای سه دقیقهای با موضوع تکریم دختر با عنوان فدای
دخترم و پخش در شبکههای اجتماعی و بین المللی و عالوه بر آن تولید و
رونمایی از آثار رسانهای با موضوع حضرت فاطمه معصومه (س) با شعار فدای
دخترم و دهه کرامت به زبانهای مختلف در حرم مطهر با پخش از شبکههای
ملی ،استانی ،برون مرزی و بین المللی و شبکههای اجتماعی از فعالیتهای
حرم مطهر در دهه کرامت است .مدیر کل روابط عمومی و تبلیغات آستان
مقدسحضرتمعصومه(س)یکیدیگرازبرنامههایدههکرامتراجشنواره
مردمی کرامت دانست و افزود :این برنامهها شامل فعالیتهای مردمی دهه
کرامت در سراسر کشور از قبیل آذین بندی محالت ،پویش جشن تکریم
دختران ،سفیران کریمه و مسابقه حدیث کرامت با مشارکت تشکلهای
مردمی و ارگانهای فرهنگی است .وی بیان کرد :از دیگر اقدامات حرم مطهر
حضرتمعصومه(س)دردههکرامتتولیدکلیپصوتونما،داستانخوانی
و سخنرانی و تولیدات گرافیکی ،عکس نوشتههای نمایشگاهی و فضاسازی
با هشتک فدای دخترم است که قبل از دهه کرامت در شبکههای اجتماعی و
داخلیوبینالمللیمنتشرمیشود.
مدیر کل بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری قم تاکید کرد:

اجرای دقیق قوانین و مقررات در ارائه
خدماتبهشهروندان

مدیر کل بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری قم بر اجرای دقیق قوانین و
مقررات در ارائه خدمات به شهروندان و نظارت و کنترل ساخت و سازها تاکید
کرد.
مدیر کل و کارشناسان اداره بازرسی شهرداری قم با حضوردر شهردرای
منطقه  4در راستای نظارت بر نحوه عملکرد مدیران ،مسئولین و پرسنل
شهرداری و نحوه ارائه خدمت به مراجعین و شهروندان بازدید به عمل آوردند.
مدیر کل و کارشناسان اداره کل بازرسی شهرداری پس از حضور در منطقه
در طی بازدید بعمل آمده از واحدهای شهرداری و ارائه گزارش مسئولین
مربوطه ونیز گفتگو با تعدادی از مراجعین محترم از نحوه ارائه خدمات و
پاسخگویی به مراجعین مطلع و در نهایت پس از حضور در دفتر کار شهردار
منطقهبابرگزارینشستمشترکباشهردارمنطقه،نقطهنظراتدستگاههای
نظارتی در خصوص ارتقاء عملکرد خدمت رسانی و دستورات شهردار قم در
خصوص اهمیت کمی و کیفی موضوع خدمترسانی به زائرین و مجاورین
بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) را عنوان نمودند.
بهاءالدین دشتی مدیر کل بازرسی و نظارت بر عملکرد شهرداری قم در
این بازدید با بیان اینکه اجرای دقیق قوانین و مقررات در ارائه خدمات به
شهروندان و نظارت و کنترل ساخت و سازها از اهداف شهرداری میباشد
و به عملکرد و مطلوبیت خدمات ارائه شده مجموعه شهرداری منطقه به
شهروندان تاکید نمود .مهدی اصفهانیان مقدم مدیر منطقه چهار قم ضمن
قدردانی از حضور مدیرکل و کارشناسان اداره بازرسی و نظارت شهرداری
قم در منطقه اجرای دقیق قوانین و دستورالعملها وارائه مطلوب خدمات و
کسب رضایتمندی شهروندان را از اهداف مدیریتی خود عنوان نمود و نظر به
گستردگی و خدمات ارائه شده در منطقه  ۴رضایت شهروندان را برگ زرینی
در راستای خدمات رسانی شهرداری قم در سال جهش تولید و ارتقاءنظام
خدمت اعالم نمود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم:

اجرای طرح تفضیلی زندگی کیفی را در
شهرمحققمیکند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت :طرح تفضیلی به گونهای
طراحی شده که زندگی کیفی در شهر تحقق یابد.
غالمرضاجانقربانبابیاناینکهمشکلاجرایطرحتفضیلیشهرایناست
ش نمیرود ،گفت :از نظر کاربریهای آموزشی و
که کاربریها هماهنگ پی 
ورزشی در شهر عقب هستیم و نیاز است مدیریت استان وارد شده و در زمینه
تحققسرانههااقدامکند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با تاکید بر اینکه طرح تفضیلی
به گونهای طراحی شده که زندگی کیفی در شهر تحقق یابد ،افزود :تا زمانی
که اقتصاد در امور شهری حرف اول را بزند ،نمیتوان در حوزه کیفیسازی
زندگی شهری به درستی حرکت کرد چرا که به مسکن به عنوان کاالی
سرمایهاینگاهمیشود.
جانقربانبابیاناینکهدرزمینهخدماتشهریوضعیتخوبیدرقممحقق
شده است ،گفت :در حوزه شهرسازی هم بستر خوبی ایجاد شده اما باید در
حوزه تحقق طرح تفضیلی به صورت بینبخشی اقداماتی صورت گیرد که در
این زمینه شهرداری ،راه و شهرسازی ،نظام مهندسی و… نقش جدی دارند.

«وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این که با تداوم شرایط موجود
آموزشها ترکیبی خواهد بود ،گفت :فعالیت مدارس در مناطق
کمجمعیت به روال عادی و مناطق پرجمعیت به صورت زوج و فرد
برگزارمیشود».

ساختعابربانکضدکروناییتوسطمخترعایرانی
مخترع و کارآفرین ایرانی در شهر زوریخ سوئیس ،موفق به اختراع «دستگاههای «ای .تی .ام» ATM
و پولشمار با قابلیت ضدعفونی و ویروسکشی کرونا در اسکانسها و سکه با استفاده از اشعه »UV
شده است .پیمان سرحدی  ،اظهار داشت :سه نمونه اولیه از این دستگاه ،را طراحی و ساخته است.
همچنین طراحی صنعتی این دستگاهها با قابلیت اینکه افراد بتوانند اسکانسهای خود را وارد دستگاه
کرده و ضدعفونی کنند نیز انجام شده است.وی می گوید :برخی شرکتهای اروپایی در حال مذاکره
با او به منظور تولید انبوه این دستگاهها در کشورهای سوئیس و آلمان هستند.سرحدی که بیش از ۵۰
اختراع را در کارنامه کاری خود دارد ،در این خصوص توضیح داد :این دستگاهها با استفاده از اشعه ماوراء
بنفش جزء که پرتوهای غیریونساز است و بهدلیل خاصیت قطع انتقال عفونت از هوا ،در کنترل فیزیکی
میکروارگانیسمهامورداستفادهقرارمیگیرد،ساختهشدهاست.ویافزود:اثرمیکروبکشیاشعهماوراء
ض بودن ،دوز اشعه و همچنین مسافت بستگی دارد؛ برخی آندوسپورهای
بنفش ،به مدت زمان در معر 
باکتریایی در برابر تابش اشعه ماوراء بنفش مقاوم هستند و علت آن موادی است که در پوشش اسپور آنها
وجود داشته است و سبب جذب اشعه میشوند.سرحدی که جزو  ۱۰مخترع برتر جهان از نگاه نشریه
«تایمز» آمریکا در سال  ۲۰۱۱است ،ادامه داد :در این اختراع ،با ایجاد شیوه جدید از تابش ،فاصله و
اندازه ،موفق شدم بدون کاهش سرعت دستگاههای پولشمار و خودپرداز ،همزمان با شمارش اسکناس
آنها را کامال ضدعفونی کرده به گونه ای که آسیبی به الیاف آنها وارد نشود.
کرونا جان ۱۱۹نفر دیگر را در ایران گرفت
سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :تاکنون  ۲۰۷هزار و  ۵۲۵نفر در کشور به
طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شدهاند و با فوت  ۱۱۹نفر در  ۲۴ساعت گذشته ،شمار جان باختگان
کرونا در کشور به  ۹هزار و  ۷۴۲نفر رسید .سیما سادات الری روز دوشنبه درباره آخرین آمار مبتالیان
قطعی به ویروس کرونا در کشور و موارد فوت ناشی از این ویروس بیان کرد :در  ۲۴ساعت گذشته تا ظهر
روز ( ۲تیر  )۱۳۹۹و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۵۷۳بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که هزار و  ۳۱۹مورد بستری شدند .با این حساب ،مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور  ۲۰۷هزار و  ۵۲۵رسید.وی ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته۱۱۹ ،بیمار کووید ۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری تاکنون به  ۹هزار و  ۷۴۲نفر رسید.معاون
وزیر بهداشت گفت :خوشبختانه تا کنون  ۱۶۶هزار و  ۴۲۷نفر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارستانها
ترخیص شدهاند .همچنین ۲۸۹۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.الری بیان کرد :تاکنون یک میلیون و  ۴۴۹هزار و  ۴۲۰آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم عنوان کرد؛

طرح:فیروزهمظفری

افزایش کمی و کیفی خدمات آبفا در دوران کرونا
کمک به رفع مشکالت آبی روستاها با یکپارچهسازی

انهدام باند انتقال فرودگاهی مواد مخدر در زاهدان
ن و بلوچستان از دستگیری افرادی که به صورت هوایی به انتقال مواد مخدر
دادستان مرکز سیستا 
صنعتی اقدام میکردند در فرودگاه زاهدان خبر داد.حجتاالسالم علی موحدی راد در جمع خبرنگاران
از دستگیری افرادی که به صورت هوایی به انتقال مواد مخدر صنعتی اقدام میکردند خبر داد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز سیستان و بلوچستان گفت :برخی افراد سودجو مواد مخدر صنعتی
مانند هروئین و شیشه را به صورت کیلویی به فرودگاه بینالمللی تهران منتقل و از آنجا به خارج کشور
حمل میکردند.وی افزود :در آخرین مورد نیز تعدادی از این افراد شناسایی و در فرودگاه زاهدان در چتر
اطالعاتی حفاظت ناجا قرار گرفته و اجازه پرواز داده شد که پس از رسیدن به تهران ،متهمان دستگیر
شدند.دادستان عمومی و انقالب شهرستان زاهدان ادامه داد :این پرونده توسط حفاظت ناجا در دست
بررسیهایتکمیلیاست.
افزایشهزینهخانوارایرانیچقدراست؟
هزینهای که مردم بابت تامین کاال و خدمات خود این روزها انجام میدهند نسبت به همین دوره در
سال گذشته به طور متوسط ۲۲.۵درصد افزایش یافته است .به گزارش ایسنا ،اخیرا مرکز آمار گزارشی از
وضعیت تورم منتشر کرد که نشان میداد تورم ۱۲ماه منتهی به خرداد ماه با کاهش دو درصدی به۲۷.۸
درصد رسیده است ونسبت به اردیبهشت ماه با کاهش  0.5درصدی  ۲.۲درصد اعالم شده بود.اما در
این بین تغییر هزینه تامین کاالها و خدمات به نحوی بوده است که در خردادامسال نسبت به خرداد سال
گذشته ،خانوارهای ایرانی به طور متوسط حدود  ۲۲.۵درصد برای تامین کاال و خدمات خود با افزایش
هزینه مواجه بودند .بررسی جزئیات تغییر قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی نشان می دهد
که مجموعه خوراکیها و آشامیدنی میانگین  ۱۴.۹درصد نسبت به خرداد سال گذشته گران شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم گفت :در اوج شیوع بیماری کرونا
خدمات شرکت آب و فاضالب نه تنها قطع نشد بلکه از نظر کمی و کیفی ارتقا
یافت.
دکتر علیجان صادقپور دیروز در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب و
برق استان قم که همزمان با هفته صرفهجویی در مصرف آب و برق ،در تاالر آب
شرکت آب و فاضالب استان برگزار شد ،با اشاره به یکپارچهسازی شرکتهای آب
و فاضالب روستایی و شهری اظهار کرد :با این کار کل فعالیتهای مربوط به آب و
فاضالب شهرها و روستاها که پیش از این در دو شرکت صورت میگرفت به صورت
یکپارچه دریک شرکت انجام میشود که در قم با ارتباط خوب و مطلوبی که وجود
داشت در کمترین زمان این کار محقق شد.
وی با بیان اینکه در کنار این مسئله همافزایی در حوزه کاری ،مالی ،خدمات و
نیروی انسانی ایجاد شده است گفت :یکپارچهسازی موجب میشود مردم استان
ازخدماتصنعتآببیشازپیشبهرهمندشوند.مدیرعاملشرکتآبوفاضالب
استان قم با اشاره به مشکل برخی روستاهای استان در حوزه آبی خاطرنشان کرد:
در روزهای اخیر توانستیم با استفاده از ظرفیت شهر مشکل این روستاها را تا حدود
زیادی برطرف کنیم ضمن اینکه مجتمعهای روستایی در بخشهای استان
فعال شدند و خدمات وسیعی را به مردم ارائه میکنند .وی با بیان اینکه در حال
حاضر حدود  200هزار مشترک فاضالب شهری و بیش از  331هزار اشتراک آب
ً
در استان داریم گفت :تقریبا کل جمعیت استان از آب سالم و بهداشتی بهرهمند
هستند و شبکه فاضالب هم حدود 40درصد جمعیت استان را در حال حاضر زیر
پوشش قرار داده است .دکتر صادق پور با بیان اینکه  50درصد شبکه فاضالب
شهر اجرا نشده که در برنامه بوده و به مرور اجرا خواهد شد یادآور شد :سال گذشته
شرکت آب و فاضالب براساس برنامهای که داشت توانست اهداف خود را به طور
کامل محقق و خدمات خوبی به مردم ارائه کند .وی با اشاره به اینکه در بحث کرونا
هم به نوعی دومین دستگاه درگیر با این موضوع بودیم ابراز داشت :الزم بود ما
خدمات ارائه میکردیم تا همکاران مرکز بهداشت به موفقیت دست پیدا کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با تأکید بر اینکه در اوج این بیماری
خدمات نه تنها منقطع نشد بلکه از نظر کمی و کیفی ارتقا یافت ،تصریح کرد :با
شیوع کرونا  10درصد افزایش مصرف آب داشتیم و با افزایش کلرزنی تمام تالش
خود را برای تحقق شاخصهای بهداشتی به کار بستیم .وی با اشاره به تورم در
کشور و افزایش هزینهها در دوران کرونا گفت :با وجود اینکه با شیوع کرونا کاهش
درآمد هم داشتیم اما با دستور وزیر متعهد بودیم که با مشترکین مدارا کرده و برای
وصول مطالبات اقدامی صورت نگیرد و تا حدود یک ماه هم قبض چاپ نشد و این
مسئله فشار زیادی به ما وارد کرد اما با تمام این مشکالت با انسجام درون استان
توانستیمخدماتراکاملارائهکنیم.
اجرای  60کیلومتر شبکه آب و فاضالب در قم
دکتر صادق پور با بیان اینکه سال گذشته پروژههای متعددی در استان اجرا شد
اظهار کرد :تصفیهخانه شماره دو استان افتتاح و 60کیلومتر شبکه آب و فاضالب
اجرا شد؛ بیش از  9حلقه چاه حفاری و وارد مدار شد و با برنامهای که در حوزه
افزایش تابآوری تأسیسات آبی داشتیم توانستیم گامهای خوبی هم در این
زمینه برداریم .وی با اشاره به اینکه تالش داریم پروژههای امسال را به گونهای اجرا
کنیم که در پیک مصرف و در حوادث دچار چالش و بحران نشویم ،تأکید کرد:
همین امروز دچار مشکالتی در برخی بخشهای استان هستیم که تالش داریم
با اجرای پروژهها این مشکل را رفع کنیم .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
قم با اشاره به اجرای دو مزرعه  100کیلوواتی تولید انرژیهای پاک گفت :درصدد
هستیم استفاده از انرژی پاک را توسعه دهیم و تأسیسات را به ظرفیت تأمین برق
اضطراری هم مجهز کردیم تا قطع خدمات صورت نگیرد .وی مهمترین اهداف
و سیاستهای شرکت آبفا استان را اتمام پروژههای نیمهتمام دانست و افزود:
پروژهای در استان نداریم که معطلمانده و فعال نباشد و سعی داریم با اولویت
حمایت از تولید داخلی در بخش تأمین تجهیزات و اجرای پروژهها هرچه سریعتر
این پروژهها را به بهرهبرداری برسانیم.
باید سرانه مصرف روزانه در شهر قم 90لیتر برسد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با تأکید بر حمایت از شرکتهای
دانشبنیان ابراز داشت :یک نمونه مهم آن تولید اسکروپمپ فاضالبی است که در
انحصار شرکتهای اروپایی بود و با همت استان در کشور تولید شد و بخش مهمی
از تجهیزات آب و فاضالب کشور را تأمین خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت صرفهجویی در مصرف آب اظهار کرد :عمده منابع آبی
استان قم از خارج از استان تأمین میشود و این یک نقطه ضعف برای استان است
که نمیتوانیم متکی به منابع آب داخل استان باشیم؛ هرچه ظرفیت تأمین آب

هم در استان داشتیم وارد مدار شده و بیش از این امکان افزایش منابع داخلی
وجود ندارد.
دکتر صادق پور با اذعان به اینکه تحقق کاهش مصرف آب تنها با کار فرهنگی
امکانپذیر است تصریح کرد :رسانهها به عنوان وظیفه ملی و انسانی در راستای
فرهنگسازی کاهش مصرف آب گام بردارند .وی با تأکید بر اینکه با وجود ظرفیت
پایین منابع آبی استان ،چارهای جز مدیریت مصرف آب نداریم ،مصرف آب
خانگی را باال دانست و گفت :سرانه مصرف روزانه در شهر قم حدود  160لیتر
است که باید به حدود  90لیتر برسد و اگر مصرف کاهش نیابد احتمال اینکه طی
سالهای آینده با مشکل مواجه شویم وجود دارد .صادق پور با تاکید بر اینکه در
نشست میدان کشاورز به هیچ عنوان شرکت آب و فاضالب قصور نداشته است
تصریح کرد :بعد از حادثه شکستگی لوله ها رخ داده است.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان قم:
 2600حلقه چاه غیرمجاز در قم وجود دارد
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان قم گفت 2600 :حلقه چاه
غیرمجاز داریم که حدود  5درصد برداشت از آب های زیرزمینی دارند و ساالنه کمتر
از  200حلقه چاه پر می شود .احمد حاج حسینی مسگر ظهر امروز در نشست
خبری مدیران عامل صنعت آب و برق استان قم که همزمان با هفته صرفه جویی
در مصرف آب و برق ،در تاالر آب شرکت آب و فاضالب استان برگزار شد ،با اشاره به
سیالب سال  98اظهار کرد :جلسات متعددی را در قالب مدیریت بحران و کارگروه
سیل در استان برگزار کردیم و در همان فروردینماه با تاکید استاندار برنامه ای در 4
افق کوتاه ،میان ،ضربتی و درازمدت برای ایمن شدن استان در برابر سیالب ارائه
کردیم.ویباتاکیدبراینکهتمامبخشهایاستاندرگیراینمسالهشدند،مشکالت
سیالب در استان را مورد توجه قرار داد و افزود :در سال های اخیر به واسطه تغییر
اقلیم الگوهای بارش دچار تغییر اساسی شده و سه فاکتور موثر در سیالب شامل
مدت ،شدت و حوضه بارش تغییرات فاحشی کرده و به همین خاطر شاهد بارش
هایی بی سابقه در سطح کشور و استان بودیم که موجب وقوع رواناب ها شد .رئیس
شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان قم ادامه داد :این مساله می طلبد
که مهم ترین ضعفی که از سالها قبل در استان بوده و شامل سازههای تقاطعی که
بر روی مسیل ها و رودخانه های استان به صورت نادرست ایجاد شده اصالح شود تا
ظرفیت آب گذری رودخانه ها در محل این تقاطع ها اصالح شود.
۱۳۰میلیونمترمکعبازمصرفمنابعآبزیرزمینیقمکاهشمییابد
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان قم نیز در این نشست خبری
گفت 2600 :حلقه چاه غیرمجاز داریم که حدود  5درصد برداشت از آب های
زیرزمینی دارند و ساالنه کمتر از 200حلقه چاه پر می شود .احمد حاج حسینی
مسگر با اشاره به سیالب سال  98اظهار کرد :جلسات متعددی را در قالب
مدیریت بحران و کارگروه سیل در استان برگزار کردیم و در همان فروردینماه با
تاکید استاندار برنامه ای در  4افق کوتاه ،میان ،ضربتی و درازمدت برای ایمن
شدن استان در برابر سیالب ارائه کردیم .مسگر گفت :در حوزه های مختلف
دستگاه های دخیل برنامه هایی دادند که در طول دوره  5ساله اقداماتی انجام
خواهند داد که نتیجه آن کاهش مصرف آب خواهد بود .وی با بیان اینکه در حوزه
سازگاری با کم آبی بیشترین نقش متوجه بخش کشاورزی است افزود :بیش از
 130میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی که استفاده می شود و مازاد است
می توانیم کاهش دهیم و از مصرف کم کنیم .مدیرعامل شرکت سهامی آب
منطقه ای استان قم اظهار کرد :در سال  98در حوزه نظارت و حفاظت و بهره
برداری از منابع آبی اقداماتی داشتیم که در قالب رفع تصرفات ،مسدود ساختن
چاه های غیرمجاز ،کنترل کیفیت و جلوگیری از آلودگی منابع و ...بوده است.
وی یکی از اقدامات شاخص کم نظیر در کشور را راه اندازی دو واحد برق آبی با
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با اعتبار  100میلیارد تومان دانست و گفت:
 8مگاوات تولید برق به ظرفیت کشور با این کار اضافه شد .مسگر با بیان اینکه
استفاده از ظرفیت های گردشگری آبی در سد  15خرداد امسال محقق خواهد
شد افزود :این اقدام با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی محقق خواهد شد.
 85درصد منابع آبی قم متکی به سرشاخههای دز است
وی با تاکید بر اینکه در سال  98در ارتباط با تامین آب با توجه به شرایطی که
داشتیم رهاسازی آب از سد ساوه صورت گرفت و بسیاری از اراضی از این امکان
بهره مند شدند خاطرنشان کرد :برای نخستین بار در یک دهه گذشته بیش از50
میلیون مترمکعب حق آبه زیست محیطی از سد  15خرداد صادر شد .مدیرعامل
شرکت سهامی آب منطقه ای استان قم با بیان اینکه  85درصد منابع آب استان
متکیبهسرشاخههایدزاستافزود:سالگذشتهحدود 130میلیونمترمکعب
آب برای استان تامین شد که بخشی برای شهرهای خارج از استان بوده است.

 برگزاری حج تتمع 99همچنان در ابهام!
رییس سازمان حج و زیارت گفت :عربستان تاکنون موضع رسمی خود در رابطه با برگزاری حج تمتع
 ۹۹اعالم نکرده است .علی رضا رشیدیان اظهار کرد :تاکنون علی رغم پیگیری های بسیار ،هیچ پاسخی
مشخصی از مسئوالن عربستانی جز دعوت به صبر و شکیبایی و اینکه به زودی اعالم وضعیت خواهد
شد ،دریافت نکرده ایم.وی افزود :امروز این گالیه و نقد اساسی به مسئوالن عربستانی وارد است که چرا
در مسئله مهمی مثل حج که واجب شرعی است برای تشکیل نشست و دعوت از نمایندگان کشورهای
مختلفدرموردراهکارهابرایبرگزاریحجدرشرایطکنونیبارعایتمالحظاتمربوطبهسالمت،امنیت
و آرامش حجاج نظرخواهی نکردند تا تکلیف این واجب شرعی سریعتر مشخص شود.
رئیسسابقشورایرقابتدرگذشت
جمشید پژویان ،استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس سابق شورای رقابت بدلیل ابتال به
بیماری کرونا درگذشت.دکتر جمشید پژویان ،استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس سابق
شورای رقابت بدلیل ابتالء به بیماری کرونا صبح دیروز درگذشت.وی در ابتدای دولت دهم با تأسیس
شورای رقابت ،ریاست این شورا را برعهده داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم خبرداد:

افزایش مصرف برق بخش صنعت درقم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت :آمارها نشان میدهد میزان مصرف برق در بخش
صنعت استان رو به افزایش میباشد و درحال حاضر  ۳۰درصد انرژی برق توزیعی را به خود اختصاص
دادهاست.
مهدی آهنین پنجه روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران به مناسبت هفته صرفهجویی در مصرف آب
و برق ،بیان کرد :حوزه صنعت که یک درصد مشترکین استان را تشکیل میدهد بااین درصد مصرف
نشاندهنده حرکت قم به سمت صنعتی شدن میباشد.
وی ادامه داد  :شرکت توزیع نیروی برق قم ۵۷۴هزار مشترک در بخش خانگی ،صنعتی ،کشاورزی
و سایر اقشار دارد که بخش خانگی با داشتن  ۸۰درصد مشترکین  ۳۶درصد میزان مصرف را به خود
اختصاصدادهاست.
وی افزود :بخش کشاورزی که کمتر از یک درصد مشترکان است  ۱۲و دو دهم درصد مصرف و بخش
تجاری هم که  ۱۳و  ۶دهم درصد مشرکین را دارد ۹وهفت دهم درصد انرژی برق توزیعی استان را
مصرف میکند .آهنینپنجه در بخش دیگری از سخنان خود گفت :باید مراقب باشیم تا از خط قرمز
پیک مصرفعبور نکنیم تادچارخاموشینشویم.
وی بیان کرد :برای سال جاری  ۸۰مگاوات صرفهجویی در بخشهای مختلف مصرف برق استان
هدفگذاریشدهاست.
وی ادامه داد :در حوزه کاهش تلفات و میزان خاموشیها نیز شرکت توزیع نیروی برق استان قم بهتر
از هدفگذاری صورت گرفته عمل کرده است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت :این
شرکت در زمینه تولید پراکنده برق با استفاده از سوخت گاز و انرژیهای تجدید پذیر همچون نیروی
خورشیدی فعال است .وی بیان کرد :زیرساختهای توزیع نیروی برق استان در حال افزایش است و
در این رابطه به سمت استفاده از سامانههای الکترونیکی برای افزایش رضایتمندی مشترکین حرکت
میکنیم .وی همچنین در این نشست به خسارت مالی شرکت توزیع نیروی برق استان در اثر پرداخت
نکردن مطالبات توسط شماری از مشترکین و همچنین سرقت سیم از خطوط انتقال اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه دو بار وضعیت شهر قم از نظر مصرف قرمز شد افزود :در این مواقع احتمال
خاموشی وجود دارد و سال گذشته از لحاظ مدیریت مصرف در بین 10استان منطقه مقام اول را کسب
کردیم و هیچ خاموشی سال گذشته اعمال نشد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم با تاکید بر اینکه سال گذشته بین شرکت های برق کشور مقام
دوم مدیریت مصرف را کسب کردیم افزود :بیش از  5هزار تفاهم نامه در بخش مدیریت مصرف امضا
کردیم و در بخش کشاورزی اگر ساعت پیک یک تا پنج مصرف نداشته باشند ساعات بعدی می توانند
رایگان مصرف کنند .مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم گفت :امسال برنامه داریم که 159میلیارد
تومان در بخش پروژه های صنعت برق هزینه کنیم.
سرمایهگذاریکالنیبرایایجادزیرساختها انتقالبرقدرقم
مدیر امور انتقال نیروی برق استان قم نیز در این نشست گفت :کار انتقال انرژی برق تولیدشده از
نیروگاهها به شبکه توزیع در سطح استان بهصورت شبانهروزی در جریان است.
علیاکبری رودسرایی افزود :طول مدار انتقال استان بیش از ۱۴۵کیلومتر است که با تالش مستمر
کارشناسان این حوزه بهروزرسانی میشود .وی افزود :پیشبینی میکنیم امسال در زمان پیک میزان
مصرف برق در قم به  ۹۵۲مگاوات برسد که با همکاری مردم این رقم قبل کاهش است.
وی ادامه داد :سرمایهگذاری کالنی برای ایجاد زیرساختها در بخش انتقال و توزیع نیروی برق
استان صورت گرفته است و اگر صرفهجویی در اوج پیک مصرف توسط مردم رعایت شود ،نیازی نیست
که مجدد سرمایه بسیار زیادی برای توسعه شبکه انتقال برای پاسخگویی به مصرف پیک هزینه شود.
اکبری رودسرایی گفت :در بخش انتقال نیروی برق استان طرحهای متعددی در حوزه ایجاد
پستهای جدید و افزایش ظرفیت خطوط انتقال با سرمایهگذاری  ۴۵۰میلیارد تومان در حال انجام
است .وی بیان کرد :همکاران ما در تالش هستند تا برای لحظهای برق مشترکان قطع نشود ،در برخی
اوقات هم ممکن است حوادث غیرمترقبه موجب قطع برق شود.

