معاون خدمات شهری شهرداری قم :

باغ پرندگان قم تا شهریور ماه
افتتاحمیشود

روزنامه
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مدیر کل امور مالیاتی استان قم خبرداد؛

تمدید دوماهه مهلت تسلیم

اظهارنامه های مالیاتی

اظهارداشت  :باتوجه به شیوع بیماری کرونا در کشور ،مهلت
تسلیماظهارنامههایمالیاتیاشخاصحقیقیازپایانخردادبه
پایان مرداد و برای اشخاص حقوقی از پایان تیر به پایان شهریور،

مدیر کل امور مالیاتی استان قم گفت :مهلت تسلیم
اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی دو ماه تمدید
شده است .محمد علیزاده اهوازی دیروز در گفت وگویی
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معاون خدمات شهری شهرداری قم وضعیت باغ پرندگان
را موردتوجه قرارداد و گفت :یک قفس  ۳هزار متری در این
زمینه آمادهسازی شده اما هنوز نتوانستهایم تور اصلی این باغ
را خریداری کنیم اما تا پایان شهریورماه این پروژه به بهرهبرداری
میرسد .امیر سامع ظهر دوشنبه در نشست خبری مدیران
شهرداری قم با اصحاب رسانه که در سالن همایش شهرداری قم
برگزار شد ،اظهار داشت :پس از شیوع ویروس کرونا ،سالمتی
مردم شهر ،وضعیت پسماند ،نظافت شهر ،حمل و نقل عمومی و

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم :

کشتگیاهانداروییدرقم
گسترشمییابد

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به جایگاه مهم کشت
گیاهان دارویی در استان گفت :سطح زیر کشت گل محمدی
در قم  ۴۴۸هکتار بوده که  ۱۹۹هکتار آن بارور است .عباس
پورمیدانی اظهارداشت  :در همین راستا بهطور میانگین در هر
دوره کشت ،بیش از  ۳۴۹تن گل محمدی از سطح مزارع استان
برداشت میشود .وی افزود :حدود  ۵۰تن از کشاورزان قمی
نیز در زمینه کشت گلمحمدی و برداشت آن در مزارع استان
مشغولفعالیتهستندکهباایجادواحدهایصنایعتبدیلیو
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شهردار قم خبرداد:

انعقاد ۵۷۰میلیارد تومان قرارداد
سرمایهگذاریدرقم
باید زیرساختهای حملونقلی و رفاهی قم افزایش یابد
کاهش بدهی های شهرداری قم به  700میلیارد تومان
90هکتار ازاراضی آرامستان جدید فضای سبز می شود

امیرآبادی دردیدارمدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم :

مجلس به دنبال حل مساله مهارت در کشور است
8

معاون بهرهوری ادارهکل اوقاف استان قم:

 ۱۱نیروگاهخورشیدیدربقاع
متبرکقمآمادهبهرهبرداریاست

بهرهبرداری است .غالمعلی رحیمی با اشاره به امکان سنجی
بقعههای استان به منظور استفاده از مزیتهای نسبی و ایجاد
درآمدپایداردرآنهاافزود:ایجادنیروگاههایکوچکمقیاسیکی
از رویکردهای مهم سازمان اوقاف برای ایجاد درآمد پایدار برای

معاون بهرهوری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه
قم  ،گفت :به منظور ایجاد درآمد پایدار برای بقاع متبرکه  ،راه
اندازی نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس در  ۲۶بقعه
استان برنامهریزی شدهکه از این تعداد تاکنون  ۱۱نیروگاه آماده

8

خبریخوشبرایفرزندانبازنشستگانکشوری
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مدیرروابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقاستانقم:

عدمرعایتمدیریتمصرفبرقباعثخاموشیمیشود

مدیرروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت :عدم رعایت مدیریت
نشدهتوسطمشترکان،وقوعخاموشیرابههمراه
مصرفوعبورازسقفمجازتعیی 
خواهد داشت .سهیل کیانی پور با اشاره به افزایش دمای هوا و تداوم گرما در استان،
افزود:همینامراستفادهازوسایلسرمایشیراافزایشدادهکهمنجربهرشدناگهانی
مصرف برق شده است .وی بر لزوم صرفهجویی در مصرف برق بهویژه در ساعات اوج
مصرف تاکید کرد و از انعقاد پنج هزار و ۵۰۰تفاهمنامه دفتر مدیریت مصرف شرکت
توزیعبرقبابخشهایصنایع،کشاورزیواداراتاستانبهمنظورکاهشمصرفدر 4

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم :

 ۷۱۴هکتار از باغهای قم زیر کشت گیالس است

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :همزمان با شروع تابستان
برداشت گیالس از باغهای قم آغاز شد .مسلم ابراهیمی اظهارداشت  ۷۱۴:هکتار
از باغهای استان قم زیر کشت گیالس است که از این میزان  ۶۷۰هکتار به باردهی
است .وی با بیان اینکه رقم تک دانه مشهدی بیشترین نوع گیالس کاشته
رسیده 1
شده در باغهای استان است ،افزود :پیش بینی میشود امسال حدود  ۹هزار تن
گیالس از مجموعه باغهای استان برداشت شود که حدود یکهزار تن بیشتر از
پارسال است .ابراهیمی با اشاره به اینکه گیالس استان بیشتر مصرف داخلی دارد 8

شهردار قم خبرداد:

انعقاد  ۵۷۰میلیارد تومان قرارداد سرمایهگذاری درقم

شهردار قم از انعقاد  ۵۷۰میلیارد تومان قرارداد سرمایهگذاری طی سه ماه اخیر
توسط شهرداری خبر داد و گفت : :برخی فکر میکنند که بیتالمال صاحب ندارد
و به دنبال سوءاستفاده از شهرداری هستند ،درحالیکه شهرداری با آگاهی به
دنبال جذب سرمایهدارانی است که اهلیت داشته باشند.
سید مرتضی سقائیان نژاد پیش از ظهر دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه
در سالن همایشهای شهرداری ،ضمن تبریک دهه مبارک کرامت و فرارسیدن
سالروز والدت امام رضا(ع) :اظهارداشت  ۳هتل  ۵ستاره به همراه  ۱۰پروژه رفاهی
و تفریحی دربلوار پیامبر اعظم(ص) بهعنوان یکی از قطبهای سرمایهگذاری قم
درحالاجراست.
باید زیرساختهای حملونقلی و رفاهی قم افزایش یابد
وی ابراز داشت :برای افزایش ماندگاری زائران و گردشگران در قم باید
زیرساختهایحملونقلیورفاهیافزایشیابد.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت حضور زائران خارجی بهصورت پراکنده درقم
تاکید کرد :زائران خارجی باید بهصورت سیستمی وارد قم شوند و با ورود به این شهر
در سطح معابر و پارکهای شهر رها نشوند.
سقائیان نژاد تصریح کرد :پروژههای عمرانی در قم باید بر مبنای برنامه محوری
وافقهایبلندمدتانجامبگیردوازتصمیمگیریهایسلیقهایجلوگیریشود.
شهردارقمیادآورشد:دراجرایپروژههایعمرانی،فرهنگی،فقهمدیریتشهری
و نظامات شهرسازی باید محوریت با حرم مطهر باشد.
وی گفت :هرسال بیش از  ۳۰۰هزار تن آسفالت در سطح معابر شهر قم توزیع
میشود همچنین با اقدامات شهرداری در بخش فضای سبز ،قم از اقلیم خشک
خود در حال خارج شدن است.
کاهش بدهی های شهرداری قم به 700میلیارد تومان
سقائیان نژاد با اشاره به مساله توسعه متوازن شهری نیز گفت :هرماه بخشی از
اعتبارات مناطق  ۴و  ۱بهعنوان مناطق متمول شهر قم بهحساب مناطق  ۲و ۶
بهعنوان مناطق کم برخوردار برای پیشبرد اهداف توسعه متوازن واریز میشود.
وی در ادامه اظهار داشت :در زمان تحویل گرفتن این سمت  ۲،هزار میلیارد تومان
ش یافتهاست.
شهرداری قم بدهکاری داشت که امروز به ۷۰۰میلیارد تومان کاه 
سقائیاننژادتاکیدکرد:منهرشببعدازنمازمغربوعشادرحرممطهرحضرت
معصومه(س) حضور دارم و از نزدیک در جریان مشکالت مردم قرار میگیرم.
اقدامی برای بازآفرینی بافت فرسوده قم انجام نشده است
شهردار قم بیان کرد :به منظور بازآفرینی بافت فرسوده مقرر شد که معاونت
عمرانی استانداری ،راه و شهرسازی و شهرداری تصمیم گیری کنند زیرا در بافت
فرسوده باید مدیریت واحد انجام گیرد و باید مشوقهایی برای سرمایه گذاری وجود
داشته باشد ،همچنین به افراد کم برخوردار تسهیالت الزم ارائه شود اما هیچکدام از
این موارد به صورت قاطع انجام نشده است.
وی گفت :در مصوبات مجلس مقرر شده بود که بودجه  ۱۰درصد بافت فرسوده
توسط دولت قرار داده شود اما این اقدام انجام نگرفت.
سقائیان نژاد عنوان کرد :دو بخش اطراف حرم مطهر و بخش مربوط به
سکونتگاههای غیر رسمی از جمله منازل زیر دکلها و منطقه اسماعیل آباد در
اولویت قرار دارند که هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.
عقدقراردادخواهرخواندگینیازمندفراهمکردنزیرساختهاست
وی ارتباط شهر قم با شهرهای سایر کشورها در قالب خواهرخواندگی را دارای
ضعفهایی دانست و افزود :باید برای عقد قرارداد خواهر خواندگی زیرساختهای
الزم فراهم شود.
مخارج زیربنایی توسعه شهری باید توسط دولت تامین شود
وی ابراز داشت :اراضی  ۴۸هکتاری پردیسان که پشتیبان ساماندهی بافتهای
ص یافتهاست.
فرسوده قم بود که به احداث مسکن ملی اختصا 
سقائیان نژاد تصریح کرد :قیمت تمامشده مسکن در این اراضی ۷میلیون تومان
برآورد میشود درحالیکه احداث مسکن در این طرح نباید بیش از ۳میلیون تومان
باشد.
ویگفت:مخارجزیربناییتوسعهشهریبایدتوسطدولتتامینشودوشهرداری
دربهترین حالت وظیفه نگهداری ،مدیریت و بهبود فضای زندگی را بر عهده دارد.

سقائیان نژاد یادآور شد :شهرداری قم  ۳۷۲اقدام مختلف را در حوزه مدیریت
شهری بر عهده دارد و در بیش از  ۸۰درصد از اتفاقات شهر وظیفه مستقیم دارد.
سقائیان نژاد با اشاره به آخرین وضعیت باغ پرندگان بیان کرد :در این باغ با مشکل
تور که 30میلیارد تومان نیاز به اعتبار داشت برخورد کردیم  ،این باغ تمامکارهایش
تمامشده و حتی پیمانکاری که نوع پرندگان را باید به این باغ انتقال دهد نیز تعیین
شده است.
شهردارقمبابیاناینکهبهدلیلشیوعبیماریکرونااستفادهازشهربازیزیرسؤال
رفت ،افزود :شهربازی بوستان غدیر آماده و در حال نصب ماشینها است و میتواند
در مردادماه افتتاح شود ،همچنین برای راهاندازی شهربازی  72تن قراردادی را با
بنیاد مستضعفین منعقد کردیم اما بنا به دالیلی این قرارداد ملغی شد.
90هکتار ازاراضی آرامستان جدید قم فضای سبز می شود
سقائیان نژاد در خصوص احداث آرامستان در شهر قم نیز تصریح کرد :برای آماده
سازی آرامستان یک دهه جهت تأمین زیرساختها الزم است که از دهه  ۸۰این
امر مطرح و زمینی برای آرامستان در نظر گرفته شد و در سال  ۹۲کلنگ زنی شد و
شهرداری نیز در همین راستا نزدیک به پنج میلیارد تومان هزینه کرد اما این طرح
ً
متوقف شد ولی مجددا بررسی انجام گرفت و مقرر شد اقدامات کارشناسی انجام
ً
شود و رأی شورای برنامه ریزی مبنی بر این بود که مجددا این آرامستان دایر شود
که علت رأی این بود که کمربندی در این بخش احداث میشود که آرامستان را از
مراکز شهری جدا میسازد.
وی ادامه داد ۹۰ :هکتار از زمین در نظر گرفته شده برای این آرامستان شامل
فضای سبز است و در نظر داریم این بخش را تبدیل به تفرجگاه کنیم.
وی درادامه از سخنان خود درخصوص وضعیت اتوبوسرانی گفت:در یک سال
گذشته  ۴۰۰دستگاه اتوبوس درونشهری برای شهر قم خریداری یا اورهال
شدهاست.
شهردار قم با تأکید بر تربیت نیروی متخصص و کارآموز در زمینه مدیریت شهری
افزود:عمرانوآبادی،ترافیکوحملونقل،شهرهوشمند،زیستبومشهر،مسائل
مرتبط با شهر مقدس قم بهعنوان یک جهان شهر ،شهروند هوشمند ،مفاهیم
ارزشی در مدیریت شهری و تدوین نظامات فقهی شهرسازی از دیگر وظایف
شهرداری بوده که سبب سنگین شدن تکالیف شهرداری میشود.
انتقالمشکالتشهریخارجازجهتگیریهایسیاسی
وی دربخش دیگری از سخنان خود گفت :شهرداری قم به دنبال برگزاری
نخستین جشنواره در حوزه مدیریت شهری قم با عنوان «شهر ما قم» باهدف
عارضهیابی و شناسایی مشکالت شهری به ورود تخصصی به معضالت شهری

توسط اصحاب رسانه است .شهردار قم تصریح کرد :با پیوند مثلث مردم ،شهرداری
و رسانهها مشکالت شهری در یکروند بسیار مطلوبی حل میشود.
سقائیان نژاد ابراز داشت :مشکالت شهری باید توسط اصحاب رسانه و خارج از
جهتگیریهایسیاسیوجناحیمنتقلشود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم:
بودجه عمرانی شهرداری قم امسال ۱۸۰۰میلیارد تومان است
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم نیز در این نشست خبری بودجه مصوب سال
 ۹۹شهرداری قم در بخش عمرانی را هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان اعالم کرد و گفت:
مصممبهتکمیلزیرساختهایسطحشهرقمهستیم.
عباس حلوایی زاده بودجه مصوب سال ۹۹شهرداری قم در بخش عمرانی را هزار
و ۸۰۰میلیاردتوماناعالمکردوافزود:مصممبهتکمیلزیرساختهایسطحشهر
قمهستیم.
وی با بیان اینکه تکمیل رینگ فردوسی به عنوان رینگ میانی شهر قم در اولویت
نخست قرار دارد ،افزود :این رینگ به طول  ۳۰کیلومتر از کمربندی امام علی (ع)
آغاز و به خیابان ۷۲تن منتهی میشود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم ادامه داد :تقاطع پیامبر اعظم (ص) به خیابان
فردوسی ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم محور مستقیم آن نیز به زودی
به بهره برداری برسد.
وی بیان کرد :تقاطع غیر همسطح میدان نماز که انعقاد قرار داد آن انجام گرفته و
به صورت سه سطحه تقاطع فردوسی به جمهوری احداث میشود.
حلوایی زاده گفت :در دهه کرامت احداث تقاطع غیر همسطح شهدای روحانیت
به آغاز شد که این تقاطع بلوار یادگار امام در منطقه دو را به بلوار شهدای روحانیت
متصلمیکند.
وی ابراز کرد :در خصوص تقاطع غیر همسطح جعفریه ،کنار گذر آن تکمیل شده
اما در بهسازی این مسیر در ورودی شهر مشکل داشتیم که در حال تکمیل هستیم.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم گفت :به منظور احداث سولههای ورزشی طی
سال گذشته  ۲مورد در منطقه یک و  ۶تکمیل و به بهره برداری رسید و اکنون ۶
سوله باقیمانده را نیز در حال تکمیل هستیم.
وی روکش آسفالت معابر شهر قم را در اولویت دانست و افزود :علی رغم افزایش
قیمتها ،قیر برای آسفالت معابر خریداری شده و ۷۰هزار تن آسفالت طی امسال
در سطح معابر قم پخش شده است و در تالشیم تا پایان سال این وضعیت را بهبود
بخشیم.
حلوایی زاده با اشاره به بهسازی معابر در تمامی شوارع اصلی منطقه پردیسان،

تصریح کرد :در زمینه کیفیت آسفالت تولیدی ،شهرداری قم طی سالهای اخیر
رتبه یکم را کسب کرده است.
وی ادامه داد :ماشین آالت حمل و پخش آسفالت بهسازی و آموزشهای الزم به
نیروی انسانی برای افزایش کیفیت آسفالت ارائه شده است.
معاون شهردار قم همچنین در خصوص وضعیت بلوار زائر افزود :بازگشایی معابر،
حفظ محیط زیست و جلوگیری از ریزش نخالهها دغدغه اصلی در بلوار زائر بوده و
مقاوم سازی قناتها و زیرسازی آسفالتها در دستور کار است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم :
تکمیل تملکات محدوده چهل اختران ۱۵۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم گفت :نیمی از پالکهای محدوده
چهل اختران قم خریداری شده و برای خرید  ۱۵۰ملک باقی مانده  ۱۵۰میلیارد
توماناعتبارنیازاست.
غالمرضا جانقربان با اشاره به سابقه طرحهای مربوط به منطقه چهل اختران
اظهارداشت  :برای طرح موضعی چهل دختران در دهه  ۸۰تصمیماتی گرفته و
مقرر شد که شهرداری مجری طرح باشد و سایر بخشها اعتبارات الزم را پرداخت
کنند که در ابتدای دهه  ۹۰طرح جامعی توسط شهرداری در نظر گرفته شد و
اکنون فاز یک و دو در حال تملک است و تاکنون بیش از  ۴۰میلیارد تومان توسط
شهرداری هزینه شد که فقط نیمی از هزینهها را شامل میشود در حالی که
شهرداری فقط مجری طرح بود.
معاون شهردار قم ادامه داد :متأسفانه علیرغم اینکه ۳۰۰پالک در محدوده طرح
بود تنها  ۱۵۰ملک تملک شده و  ۱۵۰میلیارد تومان برای تملک سایر امالک نیاز
است .وی با اشاره به ضرورت ساخت پارکینگ در این محدوده گفت :در این پروژه
شهرداری اعتباری پنج میلیارد تومانی برای اجرای پارکینگ در نظر گرفت که مقرر
شد اوقاف بخش قابل توجهی از هزینه طرح را پرداخت کند اما تا کنون هیچ رقم
ریالی توسط اوقاف پرداخت نشده است.
وی دربخش دیگری از سخنان خود گفت :به منظور احیای بافت سنتی مرکزی
شهر قم از مدتی قبل طرحی برا ی میدان شهید مطهری تدوین شده که اکنون به
صورت کارگاه است و مشاوری در خصوص موضوعات ترافیکی ،معماری و اقتصاد
شهری این محدوده در حال مطالعه است و در سال آینده بخشهای مختلف آن را
فعالمیشود.
احداث پارکینگ زیرسطحی در میدان روحالله قم
وی در ادامه با اشاره به وجود میدان تره بار در حاشیه میدان شهید مطهری،
گفت :تملکات میدان تره بار سابق توسط شهرداری در حال انجام است که به
عنوان پروژه شهری در آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم در ادامه درباره مشکالت ترافیکی
میدان روح الله نیز گفت :طرح ترافیکی نیز در میدان روح الله برای احداث ۲۰۰
واحد پارکینگ زیرسطحی در دستور کار قرار گرفته که قرار است مسیر دسترسی به
این پارکینگ از تونل غدیر ساخته شود.
عقب ماندگی جمکران درزمینه توسعه فضای سبز و شبکه معابر
وی گفت :در بخش جمکران طرح جامع سال  ۸۶مصوب و سال  ۸۸ابالغ شد
که به موجب آن ۲۸۸هکتار از حریم تصویب شده و از سال ۸۸طرح تفصیلی ابالغ
شده است و نزدیک به  ۱۳هزار مورد سکونتی که در این مکان وجود دارد ،مشکلی
در ارائه خدمات در زمینه ساخت و ساز و عمران ندارند و پروانه صادر میشود و اما
در این بخش عقب ماندگی در توسعه فضای سبز و شبکه معابر وجود دارد که بر
اساس درخواستهای مردم این اقدامات انجام میشود و مشکلی در جمکران در
زمینهالحاقنداریم.
شهرداری نگاه بازاری به توسعه بافتهای تاریخی ندارد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم نیز در ادامه با اشاره به طرح ساماندهی
بافتهای تاریخی و فرسوده شهری قم یادآور شد :قم در این زمینه اقدام خارج از
عرفی نمیکند تمام طرحها بر اساس طرح تفصیلی انجام میگیرد.
غالمرضا جانقربان اضافه کرد :در طرح ساماندهی بافتهای فرسوده شهرداری
قم نگاه تجاری ندارد و از ساماندهی خیابان شهیدان برقعی نیز کمترین سودی
نمیبرد.
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اخبار

راهکاری رشد اقتصاد ایران

نگاهی به زندگی ایرانیان در طول چهار دهه گذشته
نشان میدهد که مردم همواره حساسیت زیادی به
دالر و قیمتهای آن داشتهاند.
مجیدسلیمیبروجنی*
به جرات میتوان گفت که عواملی همچون روابط
پرتنش ایران و آمریکا و صادرات نفتی کشورمان که برپایه دالر بوده ،شرایط را برای
تثبیت جایگاه دالر به عنوان مهمترین و تاثیرگذارترین ارز خارجی در اقتصادمان
آماده کرده است.
از سوی دیگر ،ساختار صنعتی و چارچوب واردات کشور به شدت وابسته به
کشورهای غربی موجب شده که دالر به عنوان ارز مرجع در اقتصاد ایران مطرح
شود .طی چند سال گذشته نیز دولتها تالش کردند که پایه ارزی کشور را به یورو
انتقالبدهندکهبهدلیلحساسیتیکهجامعهازنظرتاریخیوازنظرزمانیداشت
دالر را کنار نگذاشت و کم و بیش به همین ترتیب دالر به عنوان ارز رایج در بازارهای
ارزی کشور مورد استفاده و مورد معامله قرار گفت .هنوز هم بازار آزاد ارز به جز
دالر ،ارز دیگری را به رسمیت نمیشناسد و به همین دلیل است که تغییر ارزهای
بینالمللی به سرعت در ایران خودش را نشان نمیدهد ،ولی این مساله درباره دالر
آمریکاصحتندارد.دالرآمریکابهصورترسمیوتوسطبازاروبانکمرکزیتعیین
میشودوباتعیینآن،سایرارزهایبینالمللیتعیینقیمتمیشوند.
نگاهی به سرنوشت اقتصاد ایران در  ۴دهه گذشته گویای این حقیقت است که
به هنگام التهابات بازار دالر ،سایر بازارها نیز دنبالهرو دالر میشوند .به بیان دیگر،
سایرقیمتهادربازارهاییهمچونطال،خودرو،مسکنهرگدامباضریبمعینی
خودشان را با قیمت دالر تطبیق میدهند.
نرخ ارز بارها و بارها در اقتصاد ایران سرکوب شده است .به طور نمونه ،نگاهی به
روند نرخ ارز در دهه  ۸۰شمسی به ما خواهد گفت که متوسط قیمت دالر در طول
ده سال تنها ۳۰درصد افزایش پیدا کرده است ،ولی این سرکوب قیمتی بالفاصله
با یک جهش قوی در سالهای  ۹۰و  ۹۱جبران شده است.
اینجهشهایسنگیننتوانستدرسیبهدولتمردانبدهد؛چراکهیکباردیگر
در فاصله سالهای ۹۲تا ۹۶تاکتیک تثبیت نرخ ارز در شرایط باال بودن درآمدهای
ارزی را پیش برد و این بار به شکل سنگینتری و با افزایش عجیب نرخ ارز مواجه
شد و در سال  ۹۷جهش باالی  ۲۰۰درصد را تجربه کرد .یکی از بهانههایی که
دولتمردان با کمک آن ،نرخ ارز را سرکوب میکردهاند ،این بوده که جامعه آمادگی
الزم را برای پذیرش افزایش قیمت ارز ندارد .به همین دلیل هم در طول چند دهه
گذشته هر گونه اصال در سازوکار ارزی کنار گذاشته شد.
اقتصاد ایران در سطح کالن به اقتصاد جهانی وصل شده و استقالل اقتصادی،
به معنای اینکه بتواند تحوالت مرتبط با متغیرهای کالن مثل تولیدملی،
سرمایهگذاری و بازارهای گوناگون را از درون تنظیم کند ،ندارد .دست کم از دهه
 ۱۳۴۰تاکنون مدیران اقتصادی دولتها یاد گرفتهاند که درآمدهای ارزی حاصل
از صادرات نفت و گاز و فرآوردههایشان را تبدیل به ریال کرده و در هزینههای جاری
و عمرانی دولتها خرج کنند .متاسفانه تاکنون نتوانستهایم اقدام جدی و عملی
برای ایجاد بازار ارز در کشور داشته باشیم .اصالح سیاستهای ارزی در ایران با
تصحیحساختارهایکنونیتقریباغیرممکنخواهدبود.
وقتی روند نرخ ارز طی سالهای گذشته را بررسی میکنیم ،میبینیم که هر
زمان درآمدهای ارزی دولت کاشه پیدا کرده ،به تبع آن ارزش پول کشورهای
خارجی در بازار داخلی تقویت شده و به دنبال آن ،تورم نیز باال رفته است .در
ایران تا همین امروز نهاد بانک مرکزی به نیابت از حاکمیت ،اصلیترین انحصارگر
در سمت عرضه بوده و نیز در سمت تقاضا نیز گروهی از بزرگترین اتحصارهای
دولتی و نیز شماری از واردکنندگان سمت تقاضا را تشکیل میدادهاند و به همین
دلیل بوده که در ایران بازار ارز هرگز گسترده نبوده و عمق نداشته است .در چنین
شرایطی قدرت اصلی بازار در دستان دولت و بانک مرکزی بوده که میتوانستهاند
نرخهای اصلی بازار ارز را تعیین کنند.
مجموعه رویدادهای شتابدهنده نرخ تورم ،راه را برای تاسیس بازار ارز به معنای
واقعی در ایران تا همین روزها مسدود کرده است .این روزها اما کفگیر ارزی به ته
دیگ خورده است و سیاستمداران نیز فهمیدهاند دیگر نمیتوان از تاسیس بازار
ارز به معنای اینکه در آن بازیگران در سمت عرضه و تقاضا پرشمار شوند ،اجتناب
کرد .از طرف دیگر ،با وجود اینکه دولت و بانک مرکزی فشارهای سنگینی بر
صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز وارد کردهاند ،اما با این حال صادرات غیرنفتی
رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
نرخ ارز در حالی در کشور ما لنگرگاه تورمی شده است که در بسیاری از کشورها،
نرخ ارز خاصیتهای سیاستگذاری دیگری از جنس سیاستهای صنعتی و
تجاری دارد .به طور نمونه ،اگر یک کشور بخواهد از صنعت و صادرات خود حمایت
بیشتری کند ،نرخ ارز را افزایش میدهد و از این طریق ،رقابتپذیری محصوالت
خود را در بازارهای بینالمللی باال میبرد.
با این تفاسیر ،برای اینکه اثرات مثبت تعدیل نرخ ارز در کشور نسبت به
جنبههای منفی آن سنگینی کند ،نیاز است که تغییرات ساختاری در وضعیت
کنونی صورت گیرد .عدهای معتقدند رشد نرخ ارز است که باعث گران شدن
کاالهای داخلی و باال بردن تورم میشود ،ولی باید قبول کنیم که رشد نقدینگی
است که تورم را جابهجا میکند و همین رشد نقدینگی است که تمام بازارها را به
حرکت در میآورد.
*تحلیلگراقتصادی

مراقبانقالبمانباشیم

من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما
وصیت و سفارش میکنم که نگذارید انقالب به دست
نااهالنونامحرمانبیفتد.
روحاللهجمعهای*
انقالب اسالمی ایران در بطن و ماهیت خود حامل
ارزشهای بنیادین انسانی و اخالقی بوده است و اساسا بر همین مبنا به پیروزی
رسید این انقالب هدف خود را آسایش دنیا و سعادت آخرت انسان قرار داد و یگانه
رمزموفقیتوپیرزویانقالبرعایتکاملحقوقوکرامتومنزلتمردممیباشد.
شاکله #انقالب_اسالمی بر حضور و مشارکت مردم قرار گرفته است و بر همین
اساس مقام معظم رهبری پایبندی به مبانی و آرمان های انقالب ،پایبندی به
استقالل همه جانبه کشور،دشمن شناسی و تقوای دینی و سیاسی را از شاخص
های انقالبی بودن برشمردند که همه شاخص های انقالبی گری فوق بر مدار
#مردمساالری واقع شده است و به همین دلیل دشمن از همان بدو پیروزی
انقالب ،ایجاد عدم اعتماد عمومی به مسئولین و ایجاد انشقاق و گسستگی میان
مردم و حاکمیت را از طریق نفوذ دادن عوامل خود به مراکزی که ارتباط مستقیمی
به رضایت و اعتماد عمومی دارد در دستور کار قرار داد.
پس از چهاردهه پیروزی انقالب اسالمی ،امروزه شاهد هستیم نفوذ #نااهالن و
#نامحرمان در انقالب با شکل و شمایل انقالبیگری چه در پوشش #اصولگرایی
و چه در جامه #اصالح_طلبی ،با هدف قرار دادن عزت و عظمت انقالب اسالمی
و با افراط گرایی و تندروی و سردادن شعارهای پررنگ و لعاب و عوامفریبانه و
پوپولیستیدرصددامحایارزشهایانقالباسالمیهستند.
خروج از شاخص های مورد نظر امام و رهبری حتی با سوابق و ظواهر انقالبی
از مصادیق بارز فقدان اهلیت نسبت به انقالب اسالمی و حقوق مردم است.
آنچه اکنون سبب رنجش و دلخوری مردم تا آن میزان شده است که عدم حضور
حداکثری و موثر در انتخابات را بر تعیین سرنوشت خویش و حق قانونی و ملی
خود ترجیح می دهند ،جوالن #رادیکالیسم و بی توجهی به بدیهی ترین نیازها
و مطالبات شهروندی و اجتماعی مردم به ویژه کرامت و منزلت آنها و عدم توجه به
مشکالت اقتصادی اعم از معیشت و اشتغال و مسکن است که در منازعات قدرت
طلبانه و منفعت جویانه مدعیان حکمرانی قربانی شده و در نتیجه مردم حضور و
عدم حضور خویش در مشارکت های اجتماعی را یکسان تلقی می کنند.
باید با شجاعت و بصیرت ،نسبت به #نفوذ واقعی و موریانه وار دشمن در مراکز
تصمیم گیری که برای بقایشان سودای #آشوب و بلوا در سر می پرورانند دقت
داشت و انقالب اسالمی را از چنبره و فتنه نااهالن و نامحرمان نجات داد .نااهالن
پرمدعاوبیمحتواهمانمفسدانیهستندکهاقدامبهمفسدهدرانقالباسالمی
کرده اند و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری تنها راه مبارزه با #فساد ،قطع دست
مفسدمیباشد.

 شماره 5064ت و سوم 
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رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات و کارکنان دستگاه قضا؛

کوچکترین تخلف در سیستم قضایی باید بزرگ تلقی شود

رئیس قوه قضاییه به قضات و کارکنان دستگاه قضا توصیه کرد ،کوچکترین
تخلف و فساد در سیستم قضایی را بزرگ تلقی کرده و نسبت به آن با قاطعیت
عکسالعملنشاندهند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک دهه
کرامت و میالد خجسته امام رضا (ع) اظهار داشت :توجه به فرهنگ رضوی و رفتار
کریمانه ،مردمی بودن و گرهگشایی از کار مردم به ویژه مستضعفن و حقجویی و
عدالتطلبی باید مورد توجه دستگاه قضایی و همه کارگزاران نظام اسالمی باشد.
وی با قدردانی از رهبر فرزانه انقالب و رهنمودهای حکیمانه و الزم االتباع ایشان
به مسئوالن عالی قضایی در هفته قوه قضاییه ،خاطرنشان کرد که فرامین و
حمایتهای مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی برای همه اجزای قوه قضاییه
مسئولیتآوراست.
رئیسی «تحولخواهی» را نخستین مسئولیت همه بخش های قوه قضاییه
دانست و گفت :هیچ مسئولی نباید در میدان تحول خواهی غایب باشد و همه
اجزای قوه قضاییه باید در این امر خطیر نقش آفرینی کنند.رئیس قوه قضاییه
با بیان اینکه پیگیری سند تحول قضایی تا تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب
با قوت ادامه خواهد داشت ،خاطرنشان کرد :همه مسئوالن ستادی و استانی و
همکاران دستگاه قضا در تمام بخش ها باید کاری کنند که تغییر رویکردها و رفتارها
ً
در قوه قضاییه برای مردم کامال ملموس باشد.
مبارزهبافسادمقطعیوتشریفاتینیست
رئیسی دومین محور مورد تأکید مقام معظم رهبری را مبارزه قاطع با فساد عنوان
کرد و افزود :رویکرد مبارزه با فساد در قوه قضاییه امری مقطعی و تشریفاتی و
اعالمی نیست و اقداماتی که دادسراها و دادگاهها در رسیدگی به پروندههای
فساد انجام می دهند ،بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.رئیس قوه قضاییه
این نکته را هم به همکارانش در دستگاه قضا متذکر شد همانطور که مقام معظم
رهبری فرمودند ،در جریان مبارزه با مفاسد و رسیدگی به پروندههای فساد باید حق
و عدالت در تصمیم سازی ها ،تصمیم گیری ها و اقدامات مراجع قضایی مالک
باشد.
رئیسی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد تضمین کننده سالمت نظام اداری در
کشور است ،الزمه این مبارزه را توجه به سالمت نظام قضایی بهعنوان نهادی
نظارتی و اصالحگر دانست و خاطر نشان کرد :نباید از حفظ و ارتقاء سالمت
دستگاهقضاییغفلتشود.
وی تأکید کرد :اگر بخواهیم مبارزه با فساد موفقیتآمیز باشد ،باید سالمت

دستگاه قضایی از درون نیز حفظ و تضمین شود.
رئیسیدربارهتوجهبهمردموحمایتازگزارشگرانفسادوناهیانازمنکربهعنوان
یکی از فرامین مقام معظم رهبری به دستگاه قضا ،به ناهیان از منکر اطمینان داد
هر گاه مانع از بروز یا تداوم انجام منکری شدند ،از سوی قوه قضاییه پشتیبانی
خواهندشد.
وی همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه قضایی از گزارشگران فساد برای افشا
و اعالم مفاسد اداری و اقتصادی حمایت حقوقی و قانونی خواهد کرد و اجازه
نخواهد داد احدی متعرض آنها شود.
رئیسی با اشاره به بخشنامهای که سال گذشته برای حمایت از سازمان های مردم
نهادی صادر شد که دستگاه قضایی را در پیشبرد مأموریتهایش یاری می دهند،
از همکاران قضایی خواست که به این بخشنامه که سازوکار مشارکتهای مردمی بر
اساس قانون را تبیین کرده ،اهتمام ویژه داشته باشند.
تولید به هیچ بهانهای و در هیچ شرایطی نباید متوقف شود
رئیس قوه قضاییه حمایت از تولید و تولیدگران را از دیگر برنامههای دستگاه قضا
در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری عنوان و اظهارداشت :هیچ کارگاه و
کارخانهای در کشور نباید در هیچ شرایطی و به هیچ بهانهای دچار توقف و تعطیلی
شود.
وی با تقدیر از زحمات همکارانش در سراسر کشور که سال گذشته موجب احیای
هزاران واحد تولیدی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی شدند ،بر لزوم تداوم جدی
این روند در سال جاری نیز تأکید کرد و گفت :حفظ اشتغال و رونق و جهش تولید،
به طور جدی در دستور کار همه بخش های قوه قضاییه قرار دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت نابسامان بازار
و افزایش قیمتها گفت :لجام گسیختگی قیمتها در بازار مسکن به هیچ وجه
برای مردم قابل تحمل نیست و اصالح این شرایط اقدام انقالبی و جهادی مسئوالن
امر را می طلبد.
انتقاد رئیس دستگاه قضا از بی توجهی چندساله به بازار مسکن
رئیسی با یادآوری مجدد مسئولیت دولت در تسعیر ،قیمتگذاری و نظارت بر
بازار ،افزود :بازار مسکن چندین سال مورد غفلت و بی توجهی بود و حاال که قرار
است اقدامی برای کنترل وضعیت شود ،باید کارها جدی و جهشی باشد تا هر چه
زودتر مشکالت مردم برطرف شود.
متکیان به غرب تا فرصت باقی است رفتارشان را اصالح کنند
رئیس قوه قضاییه در سخنانش به تحوالت آمریکا و اروپا هم گریزی زد و با تأکید
بر اینکه امروز برای همه عالم روشن شده آمریکا بزرگترین ناقض حقوق انسان
و ادعاهای حقوق بشری غربی ها پوشالین است ،افزود :نظام استکباری در برابر
عدالتخواهی و حق طلبی مردم آمریکا و اروپا سیاست سرکوب را در پیش گرفته
است تا فریاد آنها را در نطفه خفه کند.
وی ادامه داد :در شرایطی که اروپایی ها هم در کنار آمریکا حق حیات و آزادی
مردم را با قتل و خشونت تضیع می کند ،سه کشور اروپایی برای تشدید فشارها بر
ایران به آژانس و شورای حکام پیشنهاد می کنند علیه جمهوری اسالمی قطعنامه
صادرکند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن اروپایی ها ،افزود :ما این سه
کشور اروپایی را که بعد از شهادت حاج قاسم از اقدام تروریستی آمریکا حمایت
کردند ،به خوبی می شناسیم اما برخی در داخل تصور می کردند با اعتماد به آنها و
عدم توجه به داشتههای خودمان می توانند کارشان را پیش ببرند.
رئیسی از مردم به ویژه جوانان متعهد و کارآمد بهعنوان بزرگترین سرمایه
کشورمان یاد کرد که کشور را در برابر توطئهها و فتنهها حفظ می کند و به کسانی که
به غربی ها اعتماد کردند توصیه کرد تا فرصت باقی است رویکرد خود را تغییر دهند
تا ایران اسالمی با اتکال به خداوند و اعتماد و اتکا به داشتههای خود در مسائل
داخلی و خارجی بدرخشد.

رییس مجلس :

مردم باید به اجرای قانون نظارت کنند

رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :مردم باید به اجرای قانون نظارت کنند این
حق آنان است و مجلس باید این فرصت را به مردم دهد.
محمدباقر قالیباف در نشست با اقتصاددانان جوان ضمن تبریک میالد حضرت
ثامنالحجج حضرت امام رضا(ع) ،گفت :اگرچه افرادی که به مجلس آمدند بهترینها
نبودند اما به یقین پاسخگوی مردم خواهند بود و به قول خود وفادار هستیم ،همچنین
دوستان خوبی که به مجلس راه نیافتهاند را در کنار خودمان خواهیم داشت لذا خود را
مکلف میدانم در تمامی امورات ،بستر را برای استفاده از نظرات شما عزیزان فراهم کنم
چراکه مجلس به تمامی شما نیاز دارد.
وی از اقتصاددانان حاضر در جلسه خواستار ارائه یک پیشنهاد روشن در رابطه با
چگونگی کمک به مجلس شد و افزود :چگونگی کمک به مجلس دو بخش دارد؛ ابتدا
تحول در درون مجلس و دوم تحول در بیرون مجلس و انجام رسالتهایی که خانه ملت
برعهدهدارد.
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت بیان حرف واحدی ازسوی قوه
مقننه ،گفت :مجلس اگر حرفی میزند باید پشت آن اقدامی باشد تا مردم احساس
کنند خانه ملت همان جایی است که از تمام مسائل مادی و معنوی آنها دفاع میکند.
وی با بیان اینکه اقدامات هر یک از  ۲۹۰نفر از نمایندگان به نام تمامی مجموعه
مجلس نوشته میشود ،اضافه کرد :مردم به ویژه در این شرایط سخت ،مجلس را یک
مجموعه واحد میبینند لذا تا تحول در درون مجلس اتفاق نیفتد کاری پیش نخواهد
رفت .قالیباف با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم ظرفیتهای بسیار خوبی دارد ،اظهار
کرد :قوه مقننه قادر است در یک دوره  ۵ساله ثبات اقتصادی در کشور ایجاد کند اما
تحقق آن نیازمند پیگیری چهار رویکرد است ،به همین منظور باید در هر تصمیمی
جایگاه شفافسازی ،هوشمندسازی ،مردمیسازی و کارآمدسازی مشخص شود.
همچنین از آنجا که مجلس یازدهم تالش خود را با رویکرد مسئلهمحوری آغاز کرده،
مدنظر قرار دادن این  ۴رویکرد برای حل هر مسئله در تصمیمات ضروری است .رییس
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نباید با آزمون و خطا جلو رفت و تجربیات گذشته را
تکرار کرد ،گفت :اکنون وقت عمدهای از مجلس صرف نطق و تذکر میشود که تعداد
آنها به چندین هزار رسیده اما سوال این است چرا باید وقت مجلس را اینگونه گرفت؟،
آیا نمیشود این تذکرات را به وسلیه هوشمندسازی ،در سیستم و پلتفرم مطرح کرد و
مسئوالن مربوطه همان روز تذکرات را ببینند و مکلف به پاسخگویی در همان سیستم
شوند؟ همچنین برای اطالع مردم حوزه انتخابیه از فعالیتهای نمایندگان میتوان
از روشهای دیگری استفاده کرد .وی خطاب به اقتصاددانان حاضر در این نشست
هماندیشیگفت:مردمیسازیاقتصاددردستانشمااست،درهرحوزههایانتخابیه
فقط در مبحث اقتصادی حدود  ۴۰تا  ۵۰نفر میتوانند کنار هر نماینده قرار گیرند و به
یقینتحوالتبسیاریرخخواهددادلذادرنظرگرفتنیکپلتفرمضروریاست.رییس
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه صبر مردم به دلیل مشکالت اقتصادی به سر آمده
است ،تصریح کرد :طبقه متوسط شهری امکان خرید مسکن را طی  ۱۰تا  ۱۵سال
آینده برای خود متصور بود اما اکنون این انتظار صد ساله شده ،طبقه فقیر نیز دیگر
امیدی ندارد و باوجود آنکه هر روز در حال از دست دادن دارایی خود است پاسخ روشنی
مبنی بر اینکه وضع کنونی تا چه زمانی ادامه دارد -دریافت نمیکند.مردم باید احساس کنند مجلس خانه ملت است
وی معتقد است اگر اعتماد سرمایه اجتماعی در حال از دست رفتن است حق با آنها
است اما میتوان به کمک جوانان اقتصاددان مانع از این ایجاد این بیاعتمادی شد.
رییسمجلسشورایاسالمیازاقتصاددانانحاضردرنشستخواستتاطرحواحد
خود را برای برون رفت از مشکالت هرچه سریعتر به مجلس ارائه دهند.
وی با اعتقاد به اینکه مردم باید احساس کنند مجلس خانه ملت است و تک تک
نمایندگان در میدان عمل به فکر آنها هستند ،گفت :هیچ تحولی از باال به پایین اتفاق
رخ نمیدهد ،باید از پایینترین سطوح به سمت باال برویم ،درواقع تحول باید از پایین
صورت گیرد لذا بهتر است جمع خود را گسترش دهیم و همه را پای کار بیاوریم مثال در
بحث نظارت ،چه نظارتی بهتر از نظارت مردم بر مسئوالن.
وزیر کشور :

روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی :

توسعه فضای مجازی نقش موثری در مقابله با کرونا داشته است

رییس جمهوری گفت :استفاده از فضای مجازی
در بخشهای مختلف از جمله طرح غربالگری و امور
آموزشی مدارس و دانشگاهها کمک بزرگی به اجرای
فاصلهگذاری اجتماعی و مقابله موثر با کرونا کرده
است.
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی روز
دوشنبه در نخستین جلسه شورای عالی فضای
مجازی در سال جدید و پس از شیوع کرونا ،از
تالشهای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و
مرکز ملی فضای مجازی و دیگر دستگاهها مانند
وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برای ارائه
خدمات بسیار ارزنده به مردم و جامعه در ایام مواجهه
کشور با شیوع کرونا قدردانی کرد.
رییسجمهوریگفت:باالکترونیکیشدنبسیاری
از خدمات ،مانند پرداخت قبوض آب ،برق و گاز و بیمه
درمانی در وقت و هزینه زندگی مردم بهرهوری خوبی
انجام شده است.

روحانی افزود :با توجه به ادام ه شیوع کرونا ،الزم
است وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری اطالعات با بهرهگیری از تجربیات و دستاورد
تدریس دروس در صدا و سیما و فضای مجازی برنامه
خود را برای سال تحصیلی جدید تدوین کنند تا در
صورت لزوم مورد بهرهبرداری قرار گیرد و اگر مصوبهای
برای اصالح و ارتقاء شبکههای آموزشی کشور نیاز
است مرکز ملی فضای مجازی آن را بررسی و به شورای
عالی ارائه خواهد داد.
رییس شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه
فاصلهگذاری اجتماعی باید به عنوان یک اصل
مهم مورد توجه همگان قرار گیرد ،خاطرنشان کرد:
بخشهای مختلف و مهمی مانند اقتصاد و خدمات
باید حتیاالمکان از طریق دولت الکترونیک دنبال
شود؛ برای توسعه شبکهها به منظور دسترسی و
استفاده همگان ،مسوولیت سنگینی بر عهده وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات است که باید با همکاری

دستگاههایخدماتیسریعترانجامشود.
روحانی یادآورشد :ایجاد و دسترسی به شبک ه ملی
اطالعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده و
باید در این راستا تالش کنیم.
رییس جمهوری با تجلیل از خدمات و نقش ارزنده
دکتر الریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسالمی
در جلسات شورای عالی فضای مجازی ،به دکتر
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم که برای
اولین بار در این جلسه حضور یافته بود ،خوشآمد
گفت .در این جلسه معماری ،اجزا و فهرست خدمات
شبکه ملی اطالعات نهایی شد و به تصویب شورای
عالیفضایمجازیرسید.
بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجزای
شبکهملیاطالعاتشاملشبکههایهسته،تجمیع
و دسترسی ،مراکز تبادل ترافیک ،شبکههای توزیع
محتوا ،شبکههای اختصاصی ،مراکز داده عمومی،
قطبهای مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد است.

معاون اول رییس جمهور:

بخش خصوصی توانمند به نفع منافع ملی و توسعه کشور است

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی از رویکردهای اصلی
دولت است ،تأکید کرد :بخش خصوصی توانمند به نفع منافع ملی و توسعه کشور است.
اسحاق جهانگیری عصر دیروز در جلسه دیدار تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با
تأکید بر اینکه تأمین ارز مورد نیاز کشور یکی از مهمترین اولویت های در دستور کار دولت
است ،گفت :دولت در تالش است ارز مورد نیاز کشور را تأمین کند و انتظار داریم بخش
خصوصی و صادرکنندگان کشور نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی
کشور را به عنوان دغدغه ملی با جدیت دنبال کنند.
جهانگیری از بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان به عنوان خدمتگزاران
کشور یاد کرد و با تأکید بر اینکه دولت اهتمام جدی دارد که از بخش خصوصی حمایت
کند ،افزود :باورم این است که بخش خصوصی باید به معنای واقعی محور اقتصاد کشور
باشد و دولت نیز در تالش است تا بخش خصوصی توانمند شود چرا که معتقدم هر چه
بخش خصوصی توانمندتر باشد به نفع منافع ملی و توسعه کشور است.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اهمیت نقش اتاق بازرگانی به عنوان حلقه وصل

بخش خصوصی کشور با دولت خاطرنشان کرد :اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی
کشور است و انتظار داریم که ضمن گفتگو با بخش های مختلف دولت ،راهکارهای
عملیاتیبرایحلمشکالتپیشرویصادرکنندگان،واردکنندگانوتولیدکنندگانکشور
به دولت ارائه دهد.
جهانگیری با اشاره به برنامه ریزی آمریکایی ها برای فروپاشی اقتصاد ایران گفت:
آمریکایی ها برنامه ریزی کرده بودند که با اعمال تحریم های سخت و هدفمند ،اقتصاد
کشور ما را دچار فروپاشی کنند اما به فضل الهی و درنتیجه مقاومت ملت بزرگ ایران و
همت همه مسئوالن و بخش خصوصی این هدف آمریکایی ها با شکست مواجه شد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد :عالوه بر تحریم ها ،شیوع بیماری کرونا هم که
بر بسیاری از اقتصادهای مطرح و بزرگ دنیا ضربه اساسی وارد کرده است ،به اقتصاد
کشور ما هم آسیب زد ولی اقتصاد ایران روی پای خود ایستاده و ان شاءالله بر مشکالت
فائق خواهد شد و مهم این است که در این شرایط سخت همه ما تالش کنیم که کشور با
سرافرازی از این مرحله دشوار عبور کند.

معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه خبر داد:

شناسایی ۴۰آمریکاییدخیلدرترورشهیدسلیمانی
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه از
شناسایی حدود ۴۰آمریکایی که در ترور شهید سلیمانی
دست داشتهاند خبر داد و گفت :تعداد دیگری از افراد از
جملهچنداپراتورپهپادهایآمریکاییشناسایینشدهاند
که به زودی این کار انجام میشود.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی
وزارت امور خارجه ،نمایندگان نهادهای سیاسی،
حقوقی،امنیتی،نظامیوقضاییدرنشستروزدوشنبه
بهمیزبانیمعاونحقوقیوبینالمللیوزارتامورخارجه
آخرین تحوالت مربوط به پرونده ترور سردار سپهبد شهید
سلیمانیموردبررسیقرارگرفت.
محسن بهاروند معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور

خارجه در ارتباط با برگزاری این نشست اظهار داشت:
امروز جلسه هماهنگی در وزارت امور خارجه تشکیل
شد .بحمدالله قوه قضائیه بهشکل شبانه روزی در حال
رسیدگی و بررسی شواهد و ادله گردآوری شده است.
نیروهای اطالعاتی و امنیتی ما تاکنون حدود  ۴۰نفر
از افراد آمریکایی که به نحوی اعم از آمرین ،مباشرین و
معاونین جرم در این ترور دست داشتهاند را شناسایی
کردهاند و تعداد دیگری از افراد از جمله چند نفر از
اپراتورهای پهپادهای آمریکایی تاکنون شناسایی نشده
اند که به زودی این کار انجام خواهد شد .بهاروند اضافه
کرد :امروز ما هماهنگ کردیم که کار را با سرعت بیشتری
به پیش برده و پس از شناسایی باقیمانده افراد آمریکایی

و غیر آمریکایی که در این ترور دخیل بوده اند به زودی
قاضی مربوطه بر اساس شواهد و مدارک غیر قابل انکار
برای آنها کیفرخواست صادر خواهد کرد و مجموعه نظام
تا این افراد را به دست عدالت نسپارد از تالش دست بر
نخواهد داشت .وی افزود :عالوه بر افرادی که در این
جنایت دست داشته اند و از آنجا که این جنایت اقدامی
علیه حاکمیت و امنیت ملی ما بوده است ،دولت آمریکا
و چند کشور که از قلمرو آنها برای ارتکاب این جنایت
استفادهشدهاستدارایمسئولیتبینالمللیهستندو
باید در قبال اقدام خالف حقوق بین الملل خود پاسخگو
باشند و ما این موضوع را در مجامع و سازمان های بین
المللیپیگیریخواهیمکرد.

درتامینکاالهایاساسیکشورمشکلینداریم

وزیر کشور گفت :در تأمین کاالهای اساسی در کشور مشکلی نداریم ،اما مقرر شده
در بحث توزیع کاالها ،نظارتها جدیتر شود« .عبدالرضا رحمانیفضلی» روز دوشنبه
درحاشیه پنجاهودومین جلسه ستاد هماهنگی اطالع رسانی اقتصادی که در سالن
پیامبر وزارت کشور برگزار شد ،اظهار کرد :مهمترین موضوع که در دستور کار جلسه
امروز بود ،بحث افزایش قیمتها و گرانیها هم در حوزه کاالها و هم در حوزه مسکن بود
که با حضور همه دستگاههای مربوط برگزار و دالیل دستگاهها درخصوص این افزایش
قیمتها بیان شد .وی با اشاره به بررسی افزایش قیمت ارز و کاهش واردات در برخی از
موارد اظهارداشت:عالوه بر این در این جلسه موضوع تبلیغات و استفاده نامناسب از
ابزار رسان ه و موارد متعدد دیگر مطرح شد .وزیر کشور یادآورشد :با توجه به توضیحاتی
ً
که دوستان دادند در مورد کاالهای اساسی قطعا هیچگونه مشکلی نداریم .نسبت به
سال قبل ،هم ثبت سفارش ،هم واردات و تامین کاال به گونهای است که برابر با نیاز و
بلکه بیشتر از آن تامین شده است.
زنجیره تولید و عرضه کاال مورد نظارت جدی قرار گیرد
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد:براساس گزارشی که درباره گندم ارائه شد ،امسال ۱۰
درصد افزایش خرید گندم نسبت به سال قبل داریم و پیشبینی میشود تا آخر فصل
خرید مشکلی در این حوزه نداشته باشیم .وی موضوع نظارت بر قیمتها را از دیگر
مواردی عنوان کرد که در جلسه ستاد هماهنگی اصالع رسانی اقتصادی مطرح شد و
افزود :موضوع ضعف احتمالی در این زمینه بررسی و مقرر شد نظارت بر تهیه و توزیع
کاالی اساسی از کالن تا بخش خرد اعمال شود .وزیر کشور گفت:مقرر شد به جای
اینکه در بازار و خیابانها نسبت به اصناف نظارت کنیم ،زنجیره تولید و عرضه کاال مورد
نظارت جدی قرار گیرد ،لذا مقرر شد متولیان این حوزه از جمله سازمان تعزیرات و سازمان
حمایت از مصرف کننده دقت کنند که روند نظارت در زنجیره به درستی انجام شود.
سردار حاجی زاده:

بنایتصدیگریدرصنعتخودرورانداریم

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه گفت :کار ساخت با خودروسازان است ،ما بنای
تصدیگری نداریم و برای رفع وابستگی ،به برطرف کردن کاستیهای صنعت خودرو
کمکمیکنیم.
یزاده در بازدید از مرکز تحقیقات ماهواره و پژوهشکده خودرو و
سردار امیرعلی حاج 
پلتفورم خودروی ملی اظهار داشت :خیلی از آقایان در کشور ما معتقدند که مشکالت
اقتصادی و تحریم از طریق مذاکره و تعامل قابل حل است؛ بنده هم همین اعتقاد را
دارم منتهی نه با آمریکا و دشمنان ،بلکه این مذاکره و تعامل باید با ظرفیتهای بسیار
بینظیر داخل کشور مثل دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان باشد .وی افزود :امروز
هم ما برای مذاکره و تعامل در بحث خودروسازی به دانشگاه علم و صنعت آمدهایم.
دستاوردهای بسیار خوبی دارند و حرکت خوبی آغاز شده است .این ریلگذاری که برای
بحث خودرو انجام شده است ،آینده بسیار خوبی دارد .سردار حاجی زاده اظهار داشت:
تمام کشورهای دنیا قائل به این هستند که ماهواره و ماهوارهبر لبه تکنولوژی است و یک
مساله های تک است .این فناوری را ما به کمک آمریکا و اروپا به دست نیاوردیم ،بلکه به
کمک ظرفیتهای داخلی به این فناوری رسیدیم .وی گفت :امروز که  ۶۰سال از عمر
صنعت خودروسازی در کشور ما می گذرد ،می بینیم که مدیران بسیار خوب از بخش
های مهم مصمم هستند که وابستگی به خارج را قطع کنند .سردار حاجی زاده تاکید
کرد :این ریل گذاری ما را به موفقیت خواهد رساند و البته نباید انتظار داشته باشیم که
خیلیزودبهموفقیتبرسیم.
محمودصادقی:

دالیل استعفای عارف شنیده شود

دبیرکل انجمن اسالمی مدرسین دانشگاهها با بیان اینکه عملکرد عارف را در شورای
عالی سیاستگذاری را مثبت ارزیابی میکنم ،گفت :استعفای عارف باید در روند عادی
و قانونی خود انجام شود و دالیل وی هم شنیده شود.
محمود صادقی در گفت وگویی با بیان اینکه استعفای عارف از ریاست شورای عالی
سیاستگذاری اصالح طلبان از مسیر متعارف خود طی نشده است ،اظهار کرد :من
عضوهیاترئیسهشورایعالیسیاستگذرایهستم،ولیهنوزمتنیازاستعفایعارف
به من و سایر اعضای هیات رئیسه نرسیده است .عارف منتخب شورای عالی است و
استعفا را باید به همین شورا ارائه میداد.
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چه زمانی باید به خاطر ریزش مو به پزشک مراجعه کرد؟

دالیل شایع ریزش مو در خانمها

ریزش موی زیادی را تجربه میکنند.
این نوع ریزش مو که تلوژن افلوویوم نام دارد میتواند ماهها بعد از یک حادثهی
ً
استرس برانگیز در زندگی ،مانند زایمان ،رخ بدهد .ریزش مو تقریبا تا  ۴ماه بعد
از حادثهای که سبب آن شده در اوج خود است.
ریزش موی بعد از زایمان خوشبختانه موقتی است .بنابراین نیازی نیست
کاری برایش بکنید .اما راههایی وجود دارند که به شما کمک میکنند موهایتان
ً
ُپرتر به نظر برسند .مثال میتوانید از شامپوهای حجم دهنده و نرمکنندههایی
استفاده کنید که مخصوص موهای نازک و کم حجم طراحی شدهاند.
تغییر در شیوههای پیشگیری از بارداری
کنار گذاشتن روشهای هورمونی پیشگیری از بارداری یا تغییر دادن نوع
هورمونهایمصرفینیزمیتواندسببریزشموشود.شماچهروشهورمونی
پیشگیری از بارداری را شروع کرده باشید ،چه استفاده از آن را متوقف نموده
باشیدوچهبرندمورداستفادهتانراتغییردادهباشید،بدنتانمیتواندباافزایش
فاز ریزش مو ،به این تغییرات واکنش نشان بدهد.
ً
این نیز نوعی دیگر از تلوژن افلوویوم است؛ یعنی معموال موقتی است .شما
میتوانید از محصوالت حجم دهندهی مو و ترفندهایی برای ُپرتر نشان داده
موهای خود استفاده کنید تا وقتی که موهایتان به حجم نرمال خود برگردند.
کمبودموادمغذی
داشتن موهای سالم و شاداب ارتباط تنگاتنگی با تغذیه دارد .کمبود روی،
ویتامین ( B3نیاسین) ،بیوتین و پروتئین همگی با انواع ریزش مو مرتبط
ً
هستند .درمان کمبود مواد مغذی معموال با مشورت با پزشک و انجام آزمایش
خون جهت تشخیص دقیق شروع میشود .سپس پزشک میتواند با تجویز
مکمل ،کمبود مواد مغذی بدنتان را درمان نماید.
داروها
ً
بعضی از داروها میتوانند سبب ریزش موی مزمن شوند .خصوصا داروهایی
که برای کنترل فشارخون ،سرطان ،آرتریت و افسردگی به کار میروند منجر به
ریزش مو میشوند .اگر فکر میکنید دارویی که استفاده میکنید دلیل ریزش
موهایتان است ،با پزشکتان صحبت کنید .در خیلی از موارد ،این نوع ریزش
مو نیز موقتی است؛ اما اگر ریزش موهایتان مزمن و ادامهدار شد ،ممکن است
پزشکتان بتواند داروی دیگری برایتان تجویز کند تا عارضهی جانبی ریزش مو
نداشتهباشد.
شوره سر یا پسوریازیس پوست سر
وقتی پوست سر ملتهب میشود و خارش دارد ،طبیعی است که وسوسه
شوید آن را بخارانید؛ اما این کار ممکن است سبب ریزش مویی بیشتر از حد
نرمال شود .شوره سر ،به سادگی درمان میشود زیرا شما میتوانید با داروهایی
مانند شامپوهای حاوی پریتیون زینک یا مواد الیهبردار آن را برطرف کنید.
ً
اما عوارض دیگری نیز میتوانند سبب خارش و پوسته سر شوند ،مثال
درماتیت سبورهای (نوعی از شوره که به دلیل قارچ و تجمع چربی پوست سر
روی میدهد) و پسوریازیس (یک بیماری خود ایمنی که سبب پینههایی روی

هر روز مقداری مو از دست دادن طبیعی است؛ اما وقتی موی زیادی از دست
ً
میدهید ،شاید پیدا کردن علت این ریزش موی زیاد سخت باشد ،خصوصا اگر
یکخانمباشید.
بیشتر اوقات ریزش موی جزئی عالمت این است که بدنتان در حال تولید
موهای جدید و سالم است که با موهای قدیمی جایگزین کند .در واقع از
دست دادن  ۱۰۰تار مو در روز طبیعی است .اگر مطمئن نیستید میزان ریزش
ً
موهایتان طبیعی است یا نه ،خوب است به چیزی که معموال روی برس یا کف
حمام میبینید توجه کنید .اگر متوجه شدید ریزش موهایتان ناگهان بیشتر
شده یا دماسبیتان کم حجم شده و پوست سرتان نمایانتر شده ،پس بیشتر از
حد طبیعی ،ریزش مو دارید.
پیدا کردن علت افزایش ریزش موی ناگهانی کار سختی است؛ زیرا ریزش مو
ً
درخانمهادالیلبسیارگوناگونیمیتواندداشتهباشد.برخیازایندالیل،مثال
ً
ً
ریزشمویژنتیکی،واقعاتحتکنترلشمانیستند؛امادالیلدیگرمثال:ریزش
مو بر اثر کشش یا ریزش موی موقتی (عارضهای بسیار شایع که تلوژن افلوویوم
نامیده میشود) ،در صورت تشخیص به موقع ،قابل کنترل و جبران هستند.
برخی از دالیل ریزش مو در خانمها سبب ریزش موی ناگهانی میشوند و برخی
دیگر ،تدریجی بوده و به مرور زمان به چشم میآیند.
ژنتیک
ً
ً
وقتی صحبت از ریزش موی ژنتیکی میشود ،معموال مستقیما سراغ الگوی
طاسی مردانه میرویم؛ اما افراد از هر جنسیتی ممکن است ریزش موی
ً
ژنتیکی داشته باشند .در خانمها ،ریزش مو معموال در قسمت تاج سر رخ
میدهد در حالی که در آقایان ،ریزش مو اغلب در خط رویش مو دیده میشود.
هر چند شما نمیتوانید جلوی چنین ریزش مویی را به طور کامل بگیرید؛
ً
امادرمانهاییوجوددارند(مثالمینوکسیدیلیافیناستراید)کهمیتوانندروند
ریزش مو را آهستهتر کرده و باعث شوند موها مدت بیشتری روی سر بمانند.
بنابراین هر چه زودتر درمان را شروع کنید بهتر است.
زایمان
عمر موهای شما به طور طبیعی سه مرحله دارد .اول فاز رشد ،دوم فاز میانی
که مو خود را برای افتادن و دادن جای خود به موی دیگر آماده میکند و سوم
فاز استراحت .در نهایت بعد از فاز سوم ،موی شما میافتد.
اما بیشتر خانمها طی بارداری متوجه میشوند موهایشان فاز رشد سریعی
دارد .این زمانی است که موها رشد میکنند و رشد میکنند و رشد میکنند ،زیرا
هورمون استروژن در بدن باالست و سبب رشد مو میشود .در بارداری نه تنها
رشد مو افزایش مییابد بلکه نسبت به حد نرمال ،مدت زمان طوالنیتری روی
سر میماند ،یعنی آن ریزش موی طبیعی انگار روی نمیدهد.
بعد از زایمان به محض اینکه استروژن به میزان قبل و نرمال خود برمیگردد،
موها نیز سیکل طبیعی رویش را دوباره در پیش میگیرند و تمام آن موهای
ضخیم و شاداب که طی ده ماه گذشته جمع کرده بودید ،میریزند .بعضی
از خانمها بعد از زایمان ،ریزش موی خفیفی دارند؛ اما عدهای دیگر ،تا ماهها

پوست میشود) .درمان این عوارض ممکن است بیشتر از درمان شوره زمان
ً
ببرد،بنابراینحتمابایدبهپزشکمتخصصپوستمراجعهکنید.
استرسشدیدهیجانییافیزیکی
وقتی با تجربهای استرسبرانگیز روبرو میشوید که تفاوت زیادی با
ً
استرسهای معمول روزانه دارد (مثال مرگ یکی از عزیزان ،جدایی ،از دست
دادن شغل و  ،)...ممکن است دچار توقفی موقتی در رشد موهایتان شوید زیرا
بدن شما از منابعی که در اختیار دارد برای عبور دادن شما از بحران استفاده
میکند.
همهیموهایشمابایکسرعترشدنمیکنند.بعضیازموهادرفازرشدند،
برخی در فاز استراحت و برخی دیگر نیز در حال ریزشاند .وقتی دچار استرس
شدید هیجانی میشوید ،بدنتان رشد موها را متوقف میکند و بعد از مدتی
دوباره رشد مو شروع شده و روال طبیعی خود را در پیش میگیرد .در مورد
ً
استرس فیزیکی نیز همین حالت صادق است .مثال وقتی یک عمل جراحی
بزرگ انجام میدهید ،مدتی در بیمارستان بستری هستید یا حتی مقدار قابل
ً
توجهی وزن کم میکنید ،بدنتان موقتا رشد موها را متوقف مینماید.
ً
معموال این نوع ریزش مو موقتی است؛ اما اگر آزارتان میدهد به پزشک
متخصص مراجعه کنید تا محصوالت و راهکارهایی را به شما توصیه کند.
بیماریهایخودایمنی
یک بیماری خود ایمنی باعث میشود بدن ،فولیکولهای موی خود را بیگانه
و دشمن تصور کرده و به آنها حملهور شده و سبب ریزششان شود .این
عارضه میتواند چیزی مانند طاسی منطقهای باشد که در آن ،سیستم ایمنی
به فولیکولهای مو حمله میکند .گاهی افرادی که دچار طاسی منطقهای
میشوند ،رویش موی مجدد خواهند داشت (هر چند ممکن است دوباره
بریزد) .اما اگر رویش موی مجدد رخ نداد ،پزشک متخصص میتواند با تجویز
درمانهاییمانندتزریقکورتیکواستروئید،رشدموراتحریککند.
ً
بیماریهاییکهبرسایرقسمتهایبدناثرمیگذارند،مثالبیماریتیروئید،
آرتریت روماتوئید یا کمخونی داسی شکل نیز میتوانند ریزش مو را در میان
ً
عالئم خود داشته باشند .ضمنا لوپوس هم میتواند اسکارهایی در فولیکول مو
ایجاد نماید و منجر به ریزش موی دائمی شود.
این عوارض میتوانند خطرناک بوده و نیاز به تشخیص دقیق پزشکی داشته
باشند .بنابراین اگر فکر میکنید ریزش موی شما با یک بیماری مرتبط است،
ً
حتماباپزشکمشورتکنید.
مدل موهایی که موها را زیاد می ِکشند
ریزش موی کششی زمانی روی میدهد که اغلب موهایتان را به مدلهایی
ً
سفت و سخت می ِکشید ،مثال عادت دارید موهایتان را محکم دماسبی کنید.
ً
استفاده از این مدلها باعث میشود موهایتان تدریجا نازک شوند و خط رویش
موهایتان عقب برود و ادامهی این کار میتواند ریزش موهایتان را دائمی نماید.
این اتفاق در واقع نوعی فرایند اسکار به شمار میرود و میتواند به فولیکول مو
آسیب غیر قابل جبران بزند.
برای این که از ریزش موی ناشی از کشش زیاد جلوگیری کنید ،هرگز از یک
مدل مو به مدت طوالنی استفاده نکرده و سعی نکنید موهایتان را زیاد بکشید.

استفاده از گرمای زیاد برای مدل دادن مو
تریکورکسیس ندوزا عارضهای است که در آن ،نقاط آسیب دیده و ضعیف
در ساقهی مو باعث میشوند مو به راحتی بشکند و بریزد .علت این عارضه
آسیبهای ناشی از حرارت زیاد در اثر استفاده از ابزارهای گرمایی آرایش مو
میباشد که در واقع در ریشهی مو روی نمیدهد بلکه در ساقهی مو رخ میدهد.
ً
درمان تریکورکسیس ندوزا معموال شامل پیدا کردن و اجتناب از منبع
آسیب میشود که میتواند ابزاری مانند سشوار یا اتوی مو ،مواد شیمیایی یا
براشینگهایحرفهایباشد.بهتراستازروشهایمالیمتریبرایمدلدادن
بهموهایتاناستفادهکنید.
پردازش زیاد موها
ً
ً
مکررا موها را رنگ کردن ،فر کردن و  ،...خصوصا اگر از مواد شیمیایی قوی
روی پوست سر و موها استفاده شود ،میتواند به فولیکول مو آسیبزده و ریزش
موها را به دنبال داشته باشد .اگر پردازش مو مدام تکرار شود ،فولیکولهای مو
دیگررشدنخواهندکرد.
شما میتوانید با استفاده نکردن از شیوههای مضر پردازش مو و استفاده از
محصوالتی که برای آبرسانی موها و ترمیم موهای آسیب دیده طراحی شدهاند،
جلوی آسیب بیشتر را بگیرید .اما اگر میخواهید موهای از دست رفتهتان
دوباره رشد کنند ،نیاز به توصیههای یک پزشک متخصص دارید.

چرا دنیا به زدن ماسک برای مقابله با کرونا تاکید دارد؟

کمپین «#من_ماسک_میزنم» قرار است از هفته آینده
در ایران برگزار شود و طبق آن قرار است زدن ماسک در
محیطهای عمومی اجباری شود .اما چرا کشورهای دنیا تا
این اندازه به زدن ماسک تاکید دارند؟
 .۱گستردهترین بازبینی انجامشده بر مطالعاتی از سراسر
جهان در ژورنال پزشکی «لنست» حاکی از تاثیر قابل توجه
فاصلهگیری فیزیکی ،استفاده از ماسک و عینک محافظ بر
روند انتقال ویروس کرونای جدید است ،تا جایی که برخی
از پژوهشگران تاکید دارند استفاده از ماسکهای ان۹۵-
میتواند تا  ۹۰درصد مانع از ورود ویروس جدید به سیستم
تنفسیافرادشود.
 .۲پژوهشهای «لنست» استفاده عمومی از ماسکها یا
پوششهای صورت را به همگان توصیه میکند .پوششها
یا ماسکهای چندالیه و ضد آب (از جمله اگر خانگی و
بهصورت دستی تهیه میشوند) تاثیر بیشتری نشان دادهاند
تا پوششها یا ماسکهای تک الیه.
.۳ویروس کرونا به راحتی از راه صحبت ،عطسه و سرفه
کردن منتقل میشود و تنها وسیله راحت و در دسترس برای
جلوگیری از انتشار و ابتال به آن ماسک است.
 .۴آن طور که محققان چینی در مجله تخصصی "BMJ
گلوبال هلث" گزارش دادهاند ،حتی در خانه نیز زدن ماسک
میتواند عاملی بازدارنده در ابتال به بیماری "کووید ـ "۱۹
محسوب میشود .البته این توصیه مربوط که کسانی است
که در خانه خود یک بیمار مبتال به کویید ۱۹دارند .طبق این
پژوهشها اگر شخص مبتال و سایرین در خانه ماسک بزنند
شانس آلوده شدن به ویروس برای افراد غیر مبتال ۷۹درصد

 ۱۰دلیل قانع کننده برای زدن ماسک

پایینمیآید.
 .۵یک بررسی مطالعاتی دیگر در چین و آمریکا که نتایج
آن در مجله علمی "ساینس" منتشر شده به تأثیرات زدن
ماسک پرداخته و بر کارایی استفاده از آن تأکید میکند.
در این بررسی طبق دادههای اپیدمیولوژی معلوم میشود
کشورهایی که خیلی زود استفاده از ماسک را اجباری کردند
مانند تایوان ،سنگاپور یا کره جنوبی خیلی بهتر توانستند
جلوی شیوع کرونا را بگیرند .به عالوه ،این کشورها کاری
کردندتاتهیهماسکبرایشهروندانکمخرجبودهوبتواننداز
راههایمطمئنماسکتهیهکنند.

 .۶عالوه بر این موارد ،برای روشن کردن اهمیت ماسک
در جلوگیری از سرایت ویروس ،باید به گزارشی از چین
اشاره کرد که فردی آلوده به ویروس کرونا در یک روز سوار دو
اتوبوس شد ،اولی بیماسک و دومی با ماسک .پس از اینکه
بیماریاش تشخیص داده شد تمام مسافران دو اتوبوس
بررسی شدند .در اتوبوس اول پنج نفر آلوده شدند درحالیکه
در اتوبوس دوم کسی مبتال نشد.
 .۷همچنین ماسک وارد حوزه رفتار شناسی نیز شده است.
بعضیها استدالل میکنند که استفاده از ماسک صورت

میتواند یادآور روشنی برای خطرات ویروس باشد و یک
"تلنگر رفتاری" برای همه تا بهداشت فردی را بهتر رعایت
کنند .دونالد لو ،اقتصاددان رفتاری و پروفسور دانشگاه علم
و صنعت هنگکنگ میگوید" :هر روز ماسک زدن قبل از
بیرون رفتن از خانه یک عادت است ،مثل یونیفورم پوشیدن.
در عادات رفتاری شما احساس میکنید باید آن چیزی را که
یونیفورم نشانگر آن است انجام دهید .در این مورد یعنی رفتار
بهداشتی ،مثال دست نزدن به صورت یا اجتناب از اماکن
شلوغ و رعایت فاصله ایمن".
 .۸نکته مهم دیگر درباره افراد بدون عالمت است .در واقع
ممکن است شما فردی بدون عالمت باشید اما اگر ماسک
نزنید و بهداشت فردی را رعایت نکنید ،عاملی برای انتشار
ویروس شوید .یک تحقیق تازه در چین نشان میدهد که
"مبتالیان شناسایینشده" یا افراد بدون عالئم یا با عالئم
خفیف ،بسیار ناقل ویروساند و احتماال مسئول ابتالی٪۸۰
مواردمثبت.
 .۹در حال حاضر هیچ دارو یا مواد غذایی خاصی وجود
ندارد که صورت مستقیم مانع از انتقال ویروس کرونا شود و
یکی از راههای بسیار تاثیرگذار برای جلوگیری از دریافت و
انتشار ویروس ،استفاده از ماسک است.
 .۱۰براساس یک بررسی علمی در آمریکا ماسکهای ان-
 ۹۵بیش از سایر ماسکها مانع از دریافت و انتشار ویروس
میشود .اما این معنای آن نیست که دیگر ماسکها اثرگذار
نباشند .براساس بررسیها تا حدود  ۸۰درصد و بیشتر،
احتمال اینکه یک ماسک معمولی پزشکی جلوی انتشار را
بگیرد ،وجود دارد.

سالمترین دانههای کره زمین را
هر روز بخورید

دانهها بخش جداییناپذیر رژیمهای غذایی سالم و سرشار از فیبر  ،پروتئین،
آنتیاکسیدانها ،ویتامینها،امالحمعدنیوموادشیمیاییگیاهیهستند.
این نکته ثابت شده که مصرف برخی دانهها به دلیل وجود چربیهای غیراشباع در
آنها  ،باعث کاهش قند خون  ،فشار خون و کلسترول میشود .متخصصان تغذیه مصرف
برخی از سالمترین دانههای سیاره زمین را به افرادی که از طریق رژیمهای غذایی به دنبال
ارتقایکیفیتسالمتخودهستند ،توصیهکردهاند.
دانههایکتان،کمکبهکاهشکلسترول
دانههای کتان یکی از این گزینهها است .بذر کتان منبع خوبی از اسیدهای چرب امگا۳
بخصوصاسیدآلفالینولنیکاستومقادیرزیادیمنیزیموویتامینب ۱بهبدنمیرساند.
پلیفنولهای موجود در این دانه به ویژه لیگنان ،به کاهش کلسترول کمک میکند.
دانههایچیا،ریزهایشگفتانگیز
دانههای چیا نیز خاصیتی شبیه به دانه کتان دارند .تعدادی از مطالعات نشان دادهاند
خوردن دانه چیا میتواند باعث افزایش  ALAدر خون شود؛ یک اسید چرب امگا ۳که
میتواند به کاهش التهاب کمک کند .مصرف دانههای چیا بخصوص به بیماران دیابتی
و مبتالیان به بیماریهای قلبی توصیه میشود.دانههای کوچک سیاه و سفید چیا از
گیاهی به نام سالویا هیسپانیکا ( )Salvia Hispanicaبه دست میآیند که از خانوادهی
نعناعیان است .دانههای چیا از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی به تخم شربتی دارند.
دانه چیا در گذشته جزو خوراکیهای مهم برای تمدنهای مایا و آزتک بوده ،چرا که
میتوانستند انرژی خوبی از مصرف آن دریافت کنند .در واقع چیا در زبان مایاها به معنی
قدرت بوده است.
شاهدانه،منبععالیپروتئینهایگیاهی
دانههای کنف یاشاهدانهنیز منبععالی پروتئینهای گیاهیهستندو اسیدآمینههای
ضروری را که بدن شما قادر به ساخت آنها نیست ،تامین میکنند .شاهدانه را روزانه
مصرف کنید چون این دانهها عالئم اگزما  ،خارش و خشکی پوست را برطرف میکنند.
کنجد،دشمنسرطان
دانه کنجد توسط باکتریهای روده به نوع دیگری از لینگان به نام انتروالکتون تبدیل
میشود.انتروالکتونمیتواندمانندهورمونجنسیاستروژنعملکند.سطحپاییناین
هورمون در بدن با بیماریهای قلبی و سرطان پستان همراه است.
دانهکدوتنبل،علیهپروستات
دانههایکدوتنبلرافراموشنکنید.ایندانههاسرشارازموادشیمیاییگیاهیهستند
که به کاهش کلسترول خون کمک میکنند .مصرف این دانهها درست مانند دانههای
آفتابگردان  ،خطر ابتال به سرطان سینه را کاهش میدهد و از سنگ کلیه و سنگ مثانه
پیشگیری میکند .مصرف دانه کدو تنبل کیفیت زندگی را برای مردان مبتال به بزرگی
پروستاتبهبودمیبخشد.
یک فوق تخصص عفونی مطرح کرد :

عالیمغیرمعمولکرونا
ِ

یک فوق تخصص عفونی با اشاره به اظهارات برخی افراد درباره موارد غیرمعمول مانند
ن موارد مربوط
درد زانو و پس از آن رخداد مرگ ناگهانی به علت ابتال به کرونا ،اظهار کرد :ای 
به افرادی است که کرونا داشتهاند ولی به هر دلیلی به پزشک مراجعه نکردهاند و بیماری
به نوع حاد و شدید آن گسترش پیدا کرده و متاسفانه به علت عدم دسترسی به پزشک،
بیمارستان و درمان مناسب دچار مرگ و میر شدهاند.
دکترمسعودمردانی-عضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی ،بااشاره
ف متنوع عالیم بیماری کرونا ،تصریح کرد :اگرچه بیماری کووید  ۱۹در ابتدا با تب
به طی 
و تنگی نفس ظاهر میشود ،ولی در صورت گسترش میتواند سایر اندامها مانند کلیه،
کبد و مغز را نیز درگیر کرده و حتی منجر به سکته مغزی و یا قلبی شود .بنابراین در صورت
عدم درمان و رسیدگی میتواند خطرناک باشد.
وی با اشاره به برخی عالیم غیرمعمول کووید ،۱۹اظهار کرد :اگرچه عالیم غیرمعمول
کرونا شایع شده ولی هر عالمتی نشانه کرونا نیست و در این شرایط مردم باید ابتدا با سعه
صدر صبر کنند؛ چراکه در اغلب موارد بیماری خود بخود خوب میشود ،ولی اگر عالیم
حاد و شدید شد ،حتما به پزشک متخصص مراجعه کنند.
وی ادامه داد :مردم در صورت مشاهده عالیم غیرمعمول مانند سردرد شدید و یا اسهال
و غیره به پزشک متخصص مراجعه کنند ،به عنوان نمونه برای سردرد به پزشک مغز و
اعصاب ،برای اسهال و استفراغ به متخصص عفونی یا گوارش ،برای درد در قفسه سینه به
پزشک قلب و برای تنگی نفس و یا فیبروز ریه به پزشک ریه مراجعه کنند.
این متخصص عفونی تاکید کرد :عالوه بر نشانههای معمول کرونا همچون گلودرد،
سرفه و بدن درد ،برخی عالیم غیرمعمول نیز مشاهده میشود ،به عنوان نمونه کهیر
نشانهای است که کسی فکر نمیکرد به دلیل کرونا ایجاد شود ،ولی االن یکی از
نشانههای غیرمعمول کروناست .همچنین ضایعات جلدی مثل زخم انگشتان پا ،ریزش
مو و کچلی از دیگر عالیم کرونا هستند که ممکن است در دوره نقاهت بروز پیدا کنند.
چه افرادی ناقل کرونا هستند؟
مردانی در ادامه با بیان اینکه از زمان ورود ویروس به بدن تا بروز اولین عالمت بین  ۵تا
 ۱۴روز زمان میبرد ،گفت :در ابتدای بیماری عالیم غیراختصاصی مانند تب ،بدن درد،
سرفه ،خلط و غیره بروز پیدا میکند و بعد از گذشت یک هفته از استقرار ویروس در ریه،
فاز التهابی بیماری آغاز میشود و در این مرحله چون یکی از جایگاههای خاص کرونا
دستگاهتنفسیاست،درگیریدوطرفهدردستگاهتنفسیایجادمیشود.
وی ادامه داد :اگر بیماری به همین روال پیشرفت کرده و بیش از  ۵۰درصد حجم ریه
را درگیر کند ،فرد دچار تنگی نفس شده و باید حتما بستری شود .تعداد بسیار زیادی از
این بیماران با دریافت درمانهای مرتبط خوب میشوند ،ولی برخی دچار عالیم حاد و
شدیدتر شده و باید در بخش مراقبتهای ویژه بستری شوند .بر اساس آمار و شواهد،
احتمال مرگ و میر در بیماران کرونایی بستری در بیمارستان بین ۱۰تا ۱۲درصد و در بین
بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه حدود ۵۰درصد است.
این متخصص عفونی با بیان اینکه از زمان استقرار ویروس در دستگاه تنفسی فوقانی و
ایجاد تراوشهای ویروسی میتوان از تست تشخیصی PCRاستفاده کرد ،گفت :از زمان
مثبت شدن جواب تست حدود دو هفته طول دوره بیماری است و در تمام این مدت فرد
مبتالناقلاستوحتیاگرتماسفیزیکیبرقرارنشود،ولیتنها ۱۵دقیقهدرفاصلهکمتر
از یک متر با هم صحبت کنند ،ویروس از همین راه منتقل میشود.
آیامبتالیانبدونعالمتناقلبیماریهستند؟
مردانی همچنین درباره احتمال انتقال ویروس از مبتالیان بدون عالمت ،اظهار کرد:
دربارهمبتالیانبدونعالمتاگرتراوشویروسدردستگاهتنفسیفوقانینباشد،ممکن
استبیماریمنتقلنشود.بااینحالاگرتست PCRمبتالیانبدونعالمتمثبتباشد،
حتی اگر عالمتی نداشته باشند میتوانند بیماری را منتقل کنند که این دوره انتقال تا۲
هفته بعد از بروز اولین عالمت ادامه دارد .بنابراین توصیه ما به مبتالیان دارای عالمت و
یا بدون عالمت کرونا این است که در صورت نداشتن بیماریهای زمینهای و یا شرایط
حاد بیماری تا  ۲هفته خود را قرنطینه کنند و اگر شرایط حادی داشتند حتما به پزشک
مراجعهکنند.

توصیههای مهم برای استفاده صحیح از ماسک
مسئوالن و کارشناسان حوزه بهداشت عمومی تاکید دارند که استفاده از ماسک
هنگام حضور در اماکن عمومی یکی از موثرترین روشها در پیشگیری از ابتال به
بیماری کووید ۱۹-و جلوگیری از گسترش آن است.
بهگزارشایسنا،حفظفاصلهحداقلیکمتری،شستشویمرتبوصحیحدستها
و خودداری از تماس دستها با ماسک و صورت در کنار استفاده از ماسک میتواند
تاثیرچشمگیریدرپیشگیریازشیوعهرچهبیشترکروناویروسداشتهباشد.
تاکید کارشناسان به استفاده از ماسک درحالیست که بسیاری از افراد هنگام حضور
در اماکن عمومی و سرپوشیده از این کار امتناع کرده یا از نکات بهداشتی مرتبط با
استفاده از ماسک آگاهی ندارند که خود میتواند به عاملی در افزایش خطر ابتال به

بیماری یا گسترش آن به دیگران تبدیل شود.
از جمله نکاتی که پیش از قرار دادن ماسک روی صورت و پس از آن باید رعایت شود
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 دستها را پیش از تماس با ماسک به درستی بشویید. از سالم و تمیز بودن ماسک اطمینان حاصل کنید. ماسک را به گونهای روی صورت قرار دهید که بین ماسک و پوست فاصلهای نباشد. بینی ،دهان و چانه را به طور کامل با ماسک بپوشانید. از تماس دستها با ماسک خودداری کنید. -پیش از برداشتن ماسک از روی صورت دستهای خود را ضد عفونی کنید.

 هنگام برداشتن ماسک ،از قسمت بند آن را از صورت خود جدا کنید. بعد از برداشتن ماسک آن را از صورت خود دور کنید. در صورت تمیز و خشک بودن ماسک میتوان آن را داخل کیسه پالستیکی قرارداد و مجدد استفاده کرد.
 هنگام بیرون آوردن ماسک از کیسه پالستیکی آن را از قسمت بندها گرفته و رویصورت قرار دهید.
 پس از برداشتن ماسک دستها را به درستی با آب و صابون بشویید یا ضدعفونیکنید.
 -از قرار دادن ماسک پاره یا سوراخ روی صورت خودداری کنید.

 از قرار دادن ماسک زیر بینی خودداری کنید. از برداشتن ماسک در محیطهایی که امکان رعایت حفظ فاصله یک متری وجودندارد ،خودداری کنید.
 از قرار دادن ماسکی روی صورت که تنفس با آن سخت است ،پرهیز کنید. از قرار دادن ماسک آلوده یا مرطوب روی صورت خودداری کنید. ماسک خود را با دیگران به اشتراک نگذارید. از ماسک گشاده استفاده نکنید. ماسکهای پارچهای با قابلیت چندبار مصرف را حداقل روزی یک بار با مادهضدعفونی کننده یا صابون و آب گرم بشویید.
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اجتماعی

 شماره 5064ت و سوم 
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بایداز ایجاد واحدهای صنعتی آالینده در قم جلوگیری شود ؛

مدیرکلتامیناجتماعیاستانقم:

 ۲۲۶۴زن سرپرست خانوار قمی تحت
تامیناجتماعیهستند

َ
مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت ۲:هزار و ۲۶۴تن از زنان سرپرست خانوار
در این استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و دارای پرونده فعال
هستند.
َ
علیاصغر دادخواه افزود :از این تعداد یک هزار و  ۷۲۰تن از طرف کمیته
َ
امداد امام خمینی(ره) و  ۵۴۴تن نیز از سوی بهزیستی استان به اداره کل
تامیناجتماعیقممعرفیشدهاند.
وی اضافه کرد :بر اساس توافق حاصلشده با نهادهای ذیربط ،سازمان
تامین اجتماعی تشخیص زنان سرپرست خانوار را به نهادهای حمایتی
واگذار کرده و البته ممکن است افرادی بد سرپرست بوده و تحت حمایت
سازمان بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی(ره) امداد باشند و به بیمه
تامین اجتماعی معرفی شوند .وی ادامه داد :اساسا مبنای ما برای پذیرش
درخواست تحت پوشش بیمه قراردادن متقاضیان این است که اسامی این
افراد در فهرست اعالمی این ۲نهاد حمایتی باشد.
ی داشته باشند سرانه درمان
دادخواه بیان کرد :اگر نهادهای حمایتی آمادگ 
مصوب این افراد را پرداخت کنند ،آنها میتوانند از خدمات درمانی سازمان
تامیناجتماعیبهرهمندشوند.
وی افزود :ولی با توجه به درخواست نهادهای حمایتی و همچنین
محدودیتهای اعتباری ،امکان برخورداری زنان سرپرست خانوار از خدمات
درمانی سازمان تامین اجتماعی میسر نگردیده و بهطور عمده قراردادهای
بیمه این قبیل از افراد بدون درمان بوده و فقط مشمول بهرهمندی از تعهدات
بازنشستگی،فوتوازکارافتادگیتامیناجتماعیهستند.
وی بابیان اینکه بیمه زنان سرپرست خانوار از نوع بیمه مشاغل آزاد در
قانون تامین اجتماعی است ،بیان کرد :اگر دستگاههای حمایتی سهمیهای
برای بیمه زنان سرپرست خانوار نداشته باشند ،این بانوان میتوانند در قالب
بیمه مشاغل آزاد یا بیمه زنان خانهدار در قالب مقررات بیمه صاحبان حرف و
مشاغل آزاد بیمه پردازی داشته باشند و امکان بهرهمندی از تعهدات بلندمدت
شامل بازنشستگی ،فوت ،ازکارافتادگی و درمان برای این بانوان وجود دارد و
متناسب با تعهد انتخابی حق بیمه متفاوتی را پرداخت کنند .به گفته مدیرکل
تامین اجتماعی قم ،در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد سه نرخ حق بیمه
 ۱۶ ،۱۴و  ۲۰درصد وجود دارد که البته  ۲درصد نرخهای پرداخت حق
بیمه را دولت تقبل کرده است .وی افزود :نرخ پرداخت حق بیمه  ۱۴درصد
شامل تعهد بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی ،نرخ پرداخت حق بیمه
۱۶درصد شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ پرداخت
حق بیمه  ۲۰درصد شامل تعهد بازنشستگی ،فوت و ازکارافتادگی است .وی
با بیان اینکه شرط سنی برای بیمه شدن زنان سرپرست خانوار  ۵۰سال در
نظر گرفتهشده است ،گفت :البته بهرغم سقف سنی در نظر گرفتهشده ،اگر
فردی ،سنی باالتر از مقدار مشخصشده داشته باشد ،درصورتیکه دارای
سابقه پرداخت حق بیمه به همان میزان اضافه سن باشد ،تقاضای بیمه وی
قابلپذیرش خواهد بود و میتواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد .دادخواه درباره
تسهیالت در نظر گرفتهشده برای زنان سرپرست خانوار بیمهشده در ایام کرونا
نیز گفت :لغو فرآیند معاینات پزشکی بدو بیمهپردازی برای متقاضیان انعقاد
قرارداد و همچنین افزایش مهلتهای مربوط به فرآیند انعقاد قرارداد و پرداخت
حقبیمه بهمنماه  ۱۳۹۸لغایت خردادماه  ۱۳۹۹ازجمله اقدامهای سازمان
تامین اجتماعی برای این قشر از بانوان جامعه بوده است .بیمه زنان سرپرست
خانوار در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها عملیاتی گردید و بر همین
اساس مقرر شد از اسفندماه سال  ۹۰زنان سرپرست خانوار و مددجویان تحت
پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) با بهرهمندی از ۱۰
درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار که از محل منابع حاصله از
هدفمندسازی یارانهها بابت حق بیمه تامین میگردد ،تحت پوشش مقررات
حمایتیبیمهصاحبانحرفومشاغلآزادسازمانتامیناجتماعیقرارگیرند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم :

کشتگیاهانداروییدرقمگسترشمییابد

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به جایگاه مهم کشت گیاهان
دارویی در استان گفت :سطح زیر کشت گل محمدی در قم  ۴۴۸هکتار بوده
که  ۱۹۹هکتار آن بارور است.
عباس پورمیدانی اظهارداشت  :در همین راستا بهطور میانگین در هر دوره
کشت ،بیش از  ۳۴۹تن گل محمدی از سطح مزارع استان برداشت میشود.
وی افزود :حدود  ۵۰تن از کشاورزان قمی نیز در زمینه کشت گلمحمدی
و برداشت آن در مزارع استان مشغول فعالیت هستند که با ایجاد واحدهای
صنایع تبدیلی و غذایی در کنار مزارع  ،فرصتهای متعدد شغلی در این بخش
ایجاد میشود .وی ادامه داد ۲۵:هکتار از زمینهای کشاورزی قم نیز به کشت
زعفران اختصاص دارد که یکدهم تن برداشت محصول از آن صورت میگیرد،
همچنین ۸۸بهرهبرداردراینبخشمشغولفعالیتهستند.
پورمیدانی گفت  :کشت گیاهان دارویی در قم به تولید گل محمدی و زعفران
محدود نبوده و محصوالت بسیار دیگری همچون زیره سبز ،گلگاوزبان  ،نعناع
فلفلی و بابونه در این استان توسط کشاورزان کشت میشود.
وی بیان کرد :یکی از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی قم گسترش
کشت گیاهان دارویی است که هم به آب کمی برای رشد احتیاج داشته و هم
ارزش اقتصادی باالیی دارند .وی ادامه داد :حمایتهای الزم همچون پرداخت
تسهیالت ازسرمایهگذارانعالقهمندبهفعالیتدر حوزه کشتگیاهاندارویی
در قم به عمل خواهد آمد تا شاهد رشد بیشازپیش کشت این نوع از گیاهان
در استان باشیم .نزدیک به  ۱۴هزار تن در بخش کشاورزی قم مشغول فعالیت
هستند که در این میان بیش از یکهزار تن خانم هستند .بیشتر بهرهبرداران
بخشکشاورزیقمراروستاییاناستانتشکیلمیدهندبهنحویکهکشاورزی
بهتنهایی  ۴۵درصد اشتغال روستائیان در بخشهای مختلف استان را به خود
اختصاص داده است .میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال
ٔ
زمینه محصوالت زراعی  ،باغی  ،دامی و شیالت است.
برابر  ۸۰۵هزار تن در
نایب رییس جامعه هتلداران حرفهای قم؛

شاغالن صنعت هتلداری قم در انتظار
بیمهبیکاریهستند

نایب رییس جامعه هتلداران حرفهای قم گفت ۱۵۰۰:نفر از فعاالن شاغل در
بخش هتلداری به دلیل شیوع کرونا بیکار شدهاند که بیمه بیکاری آنها هنوز
به صورت کامل پرداخت نشده است.
عمادمحمودپورنایببزرگترینمشکلهتلهاوهتلآپارتمانهایاستانقم
را نبود مسافر به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مرزها عنوان کرد و افزود۱۵۰۰ :
نفر از شاغالن در بخش هتلداری به دلیل شیوع کرونا بیکار شدهاند و متأسفانه
بیمه بیکاری آنها هنوز به صورت کامل پرداخت نشده و یا اگر پرداخت شده
محدود بوده است .عماد محمود پور در خصوص تعداد هتلها نسبت به مسافر
گفت :استان قم دارای پیک مسافر مشخصی است که حدود چهار ماه از سال
را تشکیل میدهد و در این زمان گاهی کمبود تخت احساس میشود ،اما در
هشت ماه باقیمانده سال تعداد مسافران کمتر و تختهای هتلها کافی است
و واحدهای خانه مسافر و مهمان پذیرها نیز به این مجموعه کمک میکنند.
محمود پور خانه مسافرهای غیرمجاز را یکی از معضالت استان دانست و
تصریح کرد :در این زمینه چندین جلسه با مسئولین برگزار و خواستار مهار
فعالیت آنها شدهایم ،زیرا در غیر این صورت شاهد رشد قارچ گونه خانه
مسافرها خواهیم بود بنابرین باید درمان اساسی برای این معضل در نظر گرفته
شود تا لطمهای به گردشگری و وجهه شهر وارد نشود.
گفتنی است سه هزار و  ۵۰۰تخت هتل و هتل آپارتمان و بیش از هزار و ۵۰۰
تخت مهمان پذیر و خانه مسافر در استان قم وجود دارد.

تحقق توسعه اقتصادی قم درهمراهی صنعت با محیط زیست

تحقق توسعه پایدار اقتصادی استان در شرایط کنونی بیش از هر عامل دیگری به
همراهی هر چه بیشتر صنعت با محیط زیست و رعایت استانداردهای آن ،وابسته
است.
صنعت ازجمله مهمترین بخشهای اقتصادی قم است که طی سالهای اخیر
ی میکند ،البته این موضوع تنها دارای مزیت و
روند توسعه را با سرعت زیادی ط 
تاثیرگذاری درحوزه تولید و اشتغال نیست و اگر به استانداردهای زیستمحیطی
در این روند توجه نشود ،استان درسالهای نهچندان دور با آلودگی شدید هوا و
مشکالتی که اکنون شهرهای صنعتی کشور با آن مواجه هستند  ،روبهرو خواهد
شد.
ازجملهراهکارهایموردتوجهدراینزمینهنوسازیصنایعوبهکارگیریتجهیزات
جدید در این بخش است ،که نقش بسزایی در کاهش سطح آلودگیهای
زیستمحیطی قم دارد و از تبدیلشدن استان به یک منطقه آلوده صنعتی
جلوگیریمیکند.
در همین رابطه مسئوالن استان قم نیز بارها به اهمیت رعایت اصول
زیستمحیطی برای توسعه فعالیتهای صنعتی درقم  ،تاکید کردهاند و آن را
بهموجبقانونضروریدانستهاند.
استاندار قم دراین خصوص گفت :توسعه اقتصادی استان در بستر حفاظت از
منابعزیستمحیطیدنبالخواهدشد.
بهرام سرمست تاکید کرد :بدون در نظر گرفتن مولفهها و مالحظات
زیستمحیطی ،تمامی اقدامات ،برنامهریزیها و تالشها در راستای رونق تولید
کارآمدی الزم را هرگز نخواهد داشت.
وی افزود :حفاظت از طبیعت و محیطزیست و احترام به عناصر حیات ،همواره
در آموزههای دینی و اخالقی بهعنوان یک تکلیف الهی مطرحشده و اصل پنجاهم
قانون اساسی نیز ،حفاظت از محیطزیست را یک وظیفه عمومی تلقی کردهاست.
سطحآالیندگیواحدهایصنعتیقمبهطورمستمرپایشمیشود
مدیرکلحفاظتمحیطزیستقمنیزدراینزمینهگفت:بهمنظورارتقایکیفیت
هوای قم و کاهش آسیبهای زیستمحیطی ،سطح آالیندگی واحدهای صنعتی
فعال در استان بهطور مستمر توسط کارشناسان این اداره کل پایش میشود.
سید رضا موسوی مشکینی در گفتوگو با ایرنا بیان کرد :با پیگیریهای
بهعملآمده ،طیسالگذشته ۳۰واحدصنعتیاستانبهسیستمسنجشآلودگی

هوا تجهیز شد و سامانههای پایش خود را بهروز کردند که این موضوع نقش مؤثری
در کاهش آلودگیهای این بخش خواهد داشت.
موسوی مشکینی گفت :از دیگر اقدامهای صورت گرفته برای کاهش سطح
آالیندگیفعالیتهایصنعتیدرقم ،تصویبمکانیبرایجمعآوریزبالههایویژه
و صنعتی است که مراحل قانونی الزم برای واگذاری به بخش خصوصی را سپری
میکند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست قم همچنین گفت :شرکتهای مشاور در حوزه
محیطزیست نقش موثری در راهنمایی فعاالن اقتصادی برای رعایت قوانین این
حوزه دارند و تشکیل این مجموعهها در سطح استان موردنیاز است.
ی بیان کرد  :بر اساس قانون رعایت استانداردهای محیط زیستی برای انجام
و 
فعالیتهای تولیدی و صنعتی ضروری است و در همین رابطه تشکیل شرکتهای
مشاور محیط زیستی ،بستر مناسبی برای آشنایی هرچه بیشتر فعاالن اقتصادی
استان با قوانین محیط زیستی و اجرای آن فراهم خواهد کرد.
وی افزود :بر اساس قانون واحدهای صنعتی که بیش از  ۵۰تن در آنها مشغول
به فعالیت هستند باید در جریان فعالیت خود از یک کارشناس حوزه محیط زیست
استفاده کنند اما ازآنجاکه بیشتر واحدهای صنعتی استان کوچک و متوسط بوده
و کمتر از این میزان نیرو دارند  ،تشکیل شرکتهای مشاور محیط زیستی امکان
مناسبی برای ارائه خدمات موردنیاز آنان در این حوزه است.
موسوی مشکینی ادامه داد:همچنین تشکیلشرکتهای محیط زیستی درقم،
هزینهفعاالناقتصادیرادرجریانآشناییبادستورالعملهایحوزهمحیطزیست
و رعایت آنها کاهش میدهد و از وقوع تخلفات قانونی که منجر به جریمه و حتی
تعطیلیواحدهایصنعتیمیشود ،جلوگیریمیکند.
خط تولید واحدهای صنعتی قم نوسازی میشود
رییسسازمانصنعت ،معدنوتجارتقمنیزپیراموناینموضوعگفت:بهمنظور
کاهشسطحآالیندگیواحدهایصنعتیدرقم ،برنامههایمتنوعیبراینوسازی
خطتولیدواحدهایصنعتیاستاندنبالمیشود.
محمود سیجانی کرد :جایگزین کردن ماشینآالت جدید با قدیمی و همچنین
استفاده از دستگاههای پیشرفته در خط تولید ،موجب باال رفتن سطح رعایت
استانداردهای محیط زیستی در واحدهای صنعتی استان میشود و تاثیر مستقیم
بر عملیاتی شدن راهبرد جهش تولید دارد.
وی افزود :درهمین راستا سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم به واحدهای
متقاضی واردکردن دستگاههای پیشرفته صنعتی که نمونه داخلی ندارد ،مجوز
معافیت گمرکی میدهد تا خط تولید خود را در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه
بهروزرسانیکنند.
وی ادامه داد :تنها درفروردینماه سال جاری ۶مورد مجوز معافیت گمرکی
ماشینآالت به ارزش ۶۱میلیارد ریال برای واردات ماشینآالت جدید با فناوری باال
یا جایگزینی ماشینآالت قدیمی در قم صادر شد.
سیجانی گفت :درصنعت قم ،رعایت اصول محیطی زیستی همواره یک اصل
است که با نوسازی ماشینآالت واحدهای صنعتی این روند سرعت قابلتوجهی
پیدا میکند .وی بیان کرد :همچنین مدیران واحدهای صنعتی استان میتوانند
برای نوسازی ماشینآالت خط تولید خود از تسهیالت بانکی که به همین منظور در
نظرگرفتهشدهاستفادهکنند.براساسآخرینآمارحجمسرمایهگذاریانجامشده
برای واحدهای صنعتی و معدنی موجود استان قم بیش از ۵۰هزار میلیارد ریال
است که با این حجم از سرمایهگذاری صورت گرفته در۲هزار و  ۲۲۲واحد صنعتی
و صنایع معدنی استان برای  ۵۶هزار و  ۳۷۶تن فرصت اشتغال ایجادشده است؛
همچنینقمدارایهفتشهرکصنعتیشکوهیه،الغدیر،چاپونشر،سلفچگان،
محمودآباد ،ثامناالئمه (ع)  -قنوات  -و فناوری اطالعات و ارتباطات ( )I.C.Tو
چهار ناحیه صنعتی خورآباد ،دستجرد ،سیرو و طغرود است.

معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیایران:

بدون ماسک از خانه خارج نشویم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر لزوم
استفادههمگانیازماسکتاکیدکردوگفت :مردمبدون
ماسک از خانه خارج نشوند و در بیرون از منازل حتما از
ماسکاستفادهکنند.
بابک عشرتی روز دوشنبه در نشست خبری معرفی
شبکه تفکر سالمت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی ایران افزود :مردم همچنان ،بهداشت دست ها
از جمله شستشو با آب و صابون را رعایت کنند و تا حد
امکان از سفر و جابجایی های غیر ضروری ،خودداری
کنند.
وی اظهار داشت :با رعایت نشدن این موارد امکان
شیوع بیماری بیشتر خواهد شد و مراکز درمانی تحت
فشار قرار خواهند گرفت .در این صورت شاهد افزایش
تعداد بیماران خواهیم بود و مردم به دالیل رعایت نکردن
توصیه ها دچار مشکالت می شوند.
عشرتی افزود :در روزهای اخیر به خصوص به دنبال
افزایش مسافرت ها شاهد بیشتر شدن موارد ابتال
هستیم .این موضوع سبب افزایش بستری ها در
بیمارستان ها می شود و این روند ممکن است افزایش
مرگ را به دنبال داشته باشد.
وی از مردم تقاضا کرد به فاصله گذاری اجتماعی همان
طور که در ایام عید رعایت کردند ،پایبند باشند و تا حد
امکان از حضور در مکان های شلوغ ،پرتردد و فضاهای

بستهخودداریکنند.
کاهش خدمات واکسیناسیون در دوران اوج
کرونا
عشرتی با اشاره به اینکه به دلیل اوج بیماری کرونا
برخی از مردم به بعضی از خدمات بهداشتی دسترسی
نداشتند ،افزود :یکی از این خدمات واکسیناسیون بود.
در شرایط عادی نزدیک به  ۱۰۰درصد گروه هدف تحت
پوشش قرار می گرفتند ،اما در زمان اوج گیری کرونا
حدود  ۱۳تا  ۱۴درصد خدمات واکسیناسیون در منطقه
تحت پوشش این دانشگاه ،کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با کارهایی که در
اتاق فکر معاونت بهداشتی دانشگاه انجام شده این
وضعیت دوباره تقریبا به شرایط عادی بازگشته است،
گفت :در برخی از مراکز درمانی که بیماران کرونایی
مراجعه می کردند ،محل معاینه مراجعان از محل
واکسیناسیون جدا و حتی تزریق واکسن در بیرون از مرکز
درمانی انجام شد .با این اقدامات کاهش تزریق واکسن
در اوج بیماری تا حدود زیادی برطرف شد و االن مراجعه
برای تزریق واکسن خیلی بیشتر شده است.
عشرتی افزود :در دوره اوج بیماری کرونا در استان
تهران از اواخر اسفند سال گذشته تا اردیبهشت ماه
امسال ،توصیه به مردم این بود که از منازل خود خارج
نشوند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و به
همین دلیل امکان دسترسی به سایر خدمات بهداشتی
فراهم نبود که این روند در شرایط فعلی تغییر کرده است.
راه اندازی سامانه تلفن گویای ۱۵۶۹برای
اطالع رسانی کرونا
طیبهنجفی مقدم مسئولشبکه تفکر سالمت معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از اقدامات
این شبکه را راه اندازی سامانه تلفن گویای  ۱۵۶۹اعالم
کرد و گفت :این سامانه در زمان  ۲ماه فعالیت خود در
اطالع رسانی صحیح در کوتاه ترین زمان ،بسیار موثر بود
و از همه مناطق کشور می توانستند از این سامانه بهره
ببرند.
وی با اشاره به اینکه سعی شده خدمات اساسی
وزارت بهداشت در دوران کرونا صدمه ندیده است،

گفت :خدمات قابل ارایه به مادران باردار ،سالمندان و
واکسیناسیون در دوران کرونا نباید دچار صدمه شود .اگر
خدمات واکسیناسیون با مشکل مواجه شود ،می تواند
خطراتیبیشترازکروناداشتهباشد.
مسئولشبکهتفکرسالمتمعاونتبهداشتیدانشگاه
علوم پزشکی ایران افزود :اگر بیماران آسیب پذیر به
خوبی شناسایی شوند ،عالوه بر اشغال کمتر تخت
های بیمارستانی ،خدمات بهتری به این بیماران ارایه
خواهد شد .وی تدوین نقشه راهبردی و آنالین کردن
مراجعات خدمات ۱۶و ۲۴ساعته را از دیگر اقدامات این
مجموعه اعالم کرد و گفت :تعدادی مراکز مراجعات ۱۶
و ۲۴ساعته داریم که خدمات سرپایی دریافت می کنند.
بیماران مشاوره های الزم را دریافت و در صورت نیاز به
مراکز درمانی مراجعه می کنند؛ به عبارتی ضمن تقویت
فاصله گذاری اجتماعی شاهد کاهش بار بیمارستانی
خواهیم بود .نجفی مقدم ،پروژه هایی مانند عوامل موثر
برجمعیت،تببینالگویاستعدادیابیوجانشینپروری
را از جمله اقدامات در دست اقدام این شبکه برشمرد و
گفت :پروژه کابین از دیگر اقدامات انجام شده این شبکه
است تا در زمان انجام تست بیماری به فرد گیرنده منتقل
نشود.
وی به راه اندازی هفت اتاق فکر در این معاونت اشاره
کرد و گفت :بیش از  ۳۰نفر عضو این اتاق ها هستند
 .انتخاب اعضا براساس شاخص هایی مانند دانش،
خالقیت و داشتن مهارت انجام می گیرد.
نجفی مقدم افزود :برخی از بیماری ها مانند کرونا از
گستردگی وسیعی برخوردار است و امکان اینکه گروه
خاصی مشکالت آن را حل کند ،وجود ندارد .اگر می
خواهیم اینگونه مشکالت برطرف شود باید از تمام گروه
هاوافرادتوانمنداستفادهکنیمکهاینکاردرقالبشبکه
در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه سرعت انتقال در شبکه تفکر
سالمت بسیار باالست تا از درس آموخته های این
مجموعه در زمان بحران استفاده شود ،گفت :در این کار
هم از خرد جمعی استفاده می شود و منتظر نمی مانیم
تا بعد از پایان بحران ،آموخته های خود را تبادل کنیم.

سخنگویوزارتبهداشتتاکیدکرد:

رعایت بهداشت ،اولویت اول مقابله با کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :توصیهها از روز
اول و حتی قبل از ورود بیماری ناشی از ویروس کرونا به ایران ،رعایت بهداشت،
شستوشوی مداوم دستها و استفاده از ماسک بوده و همچنان این موضوع در
ایران و جهان اولویت و توصیه اصلی است.
سیما سادات الری روز دوشنبه درباره اهمیت رعایت بهداشت فردی و اجتماعی
برای مقابله با کرونا افزود :روند بیماری کووید ۱۹در ماههای اخیر تغییر محسوس
و متفاوتی نداشته است؛ اما مهمترین نکته درباره این بیماری این است که بدانیم
یک بیماری نوپدید محسوب میشود و در واقع دانستههای ما بسیار کمتر از
نادانستههاست .ایران نیز مانند همه کشورهای جهان در شرایط مختلفی با این
ویروس مواجه شد و به مرور مسائل و جزییات بسیاری درباره آن شفاف شد.
وی ادامه داد :به طور مثال در اسفند ماه ،بحث از دست دادن بویایی و چشایی
توسط بسیاری از افراد جامعه مطرح شد ،اما کسی این موضوع را هنوز جزو عالئم

بیماری نمیدانست و به مرور این موضوع هم اثبات شد که یکی از عالئم بیماری
کووید  ۱۹است .بنابراین میتوان گفت که هرچه پیشتر میرویم ،نکات و موارد
بیشتری درباره کووید ۱۹میفهمیمو به همان میزان راههای مقابله ،پیشگیری و
درمان نیز طراحی و اجرا میشود.
معاون وزیر بهداشت گفت :هیچ توصیهای به جز رعایت بهداشت و استفاده از
ماسک و فاصله گذاری در مورد کرونا موثر نیست؛ این موضوع در ایران و جهان
اثبات شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد :برخی توصیههای غیرعلمی در فضای
مجازی مثل خوردن برخی مواد غذایی مشخص مطرح میشود که مبنای
علمی ندارند .بهتر است مردم به توصیههای وزارت بهداشت توجه کنند و از تمام
گروههای غذایی استفاده شود و افراد سبک زندگی خود را بر روال کرونا بچینند و
به سالمت خود و خانوادهشان بیشتر از گذشته توجه داشته باشند.

یکمسئولدانشگاهعلومپزشکیقم:

اعضای بدن ۱۱۴بیمار مرگ مغزی قم به
نیازمندانپیوندشدهاست

مسئول واحد شناسایی و پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :از سال
 ۸۵تا پایان خردادماه جاری ،اعضای بدن ۱۱۴بیمار که در این استان دچار مرگ
مغزی شد ه بودند  ،به نیازمندان پیوند شده است.
ولیالله صمدی افزود :در سال جاری اعضای بدن  ۲بیمار که به دلیل تعویض
دریچه قلب و خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بودند  ،به بیماران نیازمند
اهدا شد.
وی اضافه کرد :البته در سال جاری اعضای بدن  ۲بیمار مرگ مغزی به دلیل
مثبت بودن آزمایش ویروس کرونا پیوند نشد و امروز نیز بهرغم رضایت خانواده
یک بیمار مرگ مغزی ،آزمایش کرونای وی مثبت اعالم و پیوند اعضای این بیمار
منتفیشد.
ویتصریحکرد:باوجوداینکهاسفندماهپارسالوفروردینماهامسالخانواده۶
بیمار مرگ مغزی نسبت به اهدای عضو آنها رضایت داده بودند و از سوی دیگر،
آزمایش کرونای این بیماران نیز مثبت نبود  ،ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا هیچ
بیماری از قم در تهران پذیرش نمیشد و اعضای بدن این بیماران پیوند نشد.
به گفته صمدی ،سال گذشته ۱۴بیمار مرگ مغزی برای پیوند اعضای بدنشان
به بیماران نیازمند اهدای عضو از استان قم به بیمارستان شریعتی تهران اعزام
شدند .وی بابیان اینکه امکان برگشت به زندگی دوباره برای بیمار مغزی وجود
ندارد ،گفت :به دلیل بیاطالعی خانوادهها و باوجود تعداد زیاد بیمار مرگ مغزی
در قم متاسفانه این بیماران فوت میکنند و به مرحله اهدای عضو و پیوند اعضا
نمیرسند .مسئول واحد پیوند عضو دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد :بیمار
مرگ مغزی قبل از فوت میتواند ارگانهای حیاتی مانند قلب ،کلیه ،پانکراس،
ریهها و روده و تا  ۴۸ساعت پس از فوت نیز میتواند نسوج و بافتها مثل پوست،
قرنیه ،استخوان ،پاندون و عضالت دریچههای قلب را اهدا نماید.
وی بیان کرد :هر اهداکننده میتواند با اهدای اعضایی ازجمله قلب ،ریه ،کبد،
پانکراس ،روده و کلیه ،یک تا هشت بیمار را از مرگ نجات دهد.
وی افزود :همچنین هر اهداکننده میتواند با اهدای دریچه قلب ،رگ،
تاندونها ،عضالت ،استخوان ،نسوج و بافت ،زندگی یک تا  ۵۳بیمار را بهبود
ببخشد.صمدیخاطرنشانکرد:اززمانیکهمرگمغزیبیماریاعالممیشود،
میتوان بیمار را با پیشرفتهترین تجهیزات پزشکی حداکثر تا  ۱۲روز نگهداری
نمود ،ولی در این مدت ارگانهای حیاتی زیست پذیری خود را از دست میدهند
وقابلیتفعالیتو توانایی ارگانها ضعیف میشود.
وی در ادامه بابیان اینکه پیوند کلیه بیشترین نیاز بیماران در لیست انتظار
است  ،ادامه داد :در حال حاضر بیش از  ۱۷هزار نفر در سطح کشور به دلیل
نارساییهای کلیوی دیالیز میشوند و در لیست بیماران نیازمند پیوند کلیه قرار
دارند .وی افزود :بخش ویژه پیوند کلیه در بیمارستان شهید بهشتی قم آماده
و نیروی انسانی آن تامین شده که بهمحض اخذ مجوزها و تامین تجهیزات،
راهاندازی خواهد شد.
متقاضیان دریافت کارت اهدای اعضا میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر در
این زمینه به سامانه واحد فراهمآوری اعضای پیوندی به نشانی اینترنتی www.
 ehda.irمراجعهکنند.
مدیرروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم:

عدم رعایت مدیریت مصرف برق باعث
خاموشیمیشود

مدیرروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت :عدم رعایت
ن شده توسط مشترکان ،وقوع
مدیریت مصرف و عبور از سقف مجاز تعیی 
خاموشی را به همراه خواهد داشت.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم ،سهیل کیانی
پور با اشاره به افزایش دمای هوا و تداوم گرما در استان ،افزود :همین امر استفاده
از وسایل سرمایشی را افزایش داده که منجر به رشد ناگهانی مصرف برق شده
است .وی بر لزوم صرفهجویی در مصرف برق بهویژه در ساعات اوج مصرف تاکید
کردو از انعقاد پنجهزارو ۵۰۰تفاهمنامهدفتر مدیریت مصرفشرکت توزیعبرقبا
بخشهای صنایع ،کشاورزی و ادارات استان بهمنظور کاهش مصرف در ساعات
پیک خبر داد .وی با بیان اینکه این اقدام نقش بسزایی در کاهش پیک مصرف
استان داشته است ،یادآور شد :این بخشها میتوانند با کاهش مصرف خود از
پاداشیکهشرکتتوانیربرایسال ۹۹درنظرگرفتهبهمیزانقابلتوجهیبهرهمند
شوند .کیانی پور با اشاره به اینکه امسال عالوه بر صاحبان صنایع ،کشاورزان و
ادارات،بخشخانگیوتجارینیزازطرحهایتشویقیبهرهمندمیشوند،تاکید
کرد :در صورتی که هر مشترک خانگی یا تجاری نسبت به مصرف مشابه سال
قبل خود  ۱۰درصد کاهش داشته باشد ،صورتحساب آن مشترک  ۲۰درصد
کاهش پیدا میکند .وی با بیان اینکه برای هر استان در هر هفته سقف پیکبار
ن پرمصرف نیز در صورت عدم رعایت
تعیین میشود ،خاطرنشان کرد :مشترکی 
الگوی مصرف ،شامل افزایش ۱۶درصدی صورتحساب خواهند شد.
وی در پایان به ارائه راهکارهایی در خصوص مدیریت مصرف برق پرداخت و
گفت :تنظیم درجه کولرگازی روی ۲۴و  ،۲۵استفاده از دور کند کولرهای آبی،
عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات پیک ،استفاده از نور طبیعی
ن بر روی کولر نقش
در طول روز و خاموش کردن المپهای اضافی و نصب سایبا 
بسزایی در کاهش مصرف و مدیریت پیکبار دارد.
در حالحاضر بیش از  ۵۷۰هزار مشترک برق در استان قم وجود دارد؛ ۱۳
درصد برق قم در بخش کشاورزی ۲۸.۴ ،درصد در بخش صنعت ۳۶.۵۵ ،درصد
در بخش خانگی ۱۰.۴ ،درصد در بخش عمومی ۹.۷۸ ،درصد سایر مصارف و
 ۱.۸۳در بخش روشنایی معابر مصرف میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم مطرح کرد:

نقش مهم دانشگاهها در کاهش
آلودگیهایزیستمحیطی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت :دانشگاهها و شرکت های
دانش بنیان باید برای کاهش و رفع آلودگی های زیست محیطی در واحدهای
صنعتی ،معدنی و خدماتی کشورمان ،طرح های علمی و عملیاتی ارائه دهند.
سید رضا موسوی مشکینی در نشست مشترک با اعضای پژوهشکده محیط
زیست دانشگاه قم گفت :بهره مندی از ظرفیت های علمی دانشگاهها و شرکت
های دانش بنیان برای کاهش و رفع آلودگی های زیست محیطی واحدهای
صنعتی،مسألهبسیارمهمیاست.
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی با اطالع از مخاطرات زیست محیطی
آالینده ها ،قطعا از راهکارهای علمی و فناورانه برای کاهش و رفع این آلودگی
ها استقبال می کنند ،اظهار کرد :امیدواریم با مشارکت جدی دانشگاهها و مراکز
آموزشعالیکشور،بتوانیمگامهایمثبتومؤثریبرایدستیابیبهصنایعسبز
و پاک برداریم .وی بر ضرورت اجرای طرح «مپسا» در استان قم با هدف مدیریت
و پایش سیستمی آالینده های زیست محیطی واحدهای صنعتی ،خدماتی و
معدنی تأکید کرد و گفت :اجرای این طرح در راستای تحقق سیاست های کلی
محیط زیست و اجرای قوانین و ضوابط زیست محیطی در کشورمان ،بسیار مؤثر
خواهد بود و باید مورد توجه جدی مسؤوالن قرار بگیرد .مدیرکل حفاظت محیط
زیست استان قم در پایان با بیان اینکه همه باید تالش کنیم تا از نگرانی های
عمومینسبتبهتهدیداتزیستمحیطیدرجامعهبکاهیم،تصریحکرد:بهبود
و ارتقاء وضعیت محیط زیست در جامعه ،نیازمند همکاری ،تعهد و مشارکت همه
مردم و مسؤوالن است و در این راستا باید از ظرفیت های علمی و قانونی به خوبی
استفاده کنیم .در این نشست همچنین طرح های تحقیقاتی و پیشنهادهای
پژوهشیدانشگاهقمدرراستایکنترل،پایشورفعآلودگیهایزیستمحیطی
استان قم در حوزه های گوناگون فنی و حقوقی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار
گرفت.

اقتصادی5
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شاخص بورس به رکوردهایی تاریخی دست یافته است

روزهای طالیی در تاالر سرمایهگذاری

سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و حمایت مداوم از بازار بورس،
باعث شده است تا رشد مدام شاخص بورس ،اکنون به مرز رکوردهایی طالیی
برسد و رونق چشمگیر سرمایهگذاری را به همراه بیاورد.
بازار بورس اوراق بهادار ایران در حالی بر مدار صعود قرار گرفته است که اغلب
بورسهای جهان با تبعات شیوع و گسترش ویروس کرونا دست به گریبان
هستند .این امر نشان از آن دارد که با اقدامات دولت دوازدهم ،بازار بورس
کشور ،در مسیر تحولی اساسی حرکت میکند و با جذب نقدینگی سرگردان
مردم ،امید آن میرود که تولیدکنندگان کشور ،به نتایجی درخشان در سال
جهشتولیددستیابند.
بورس؛ عصری برای جهش
زمان آغاز فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به سال  ۱۳۴۶باز میگردد.
هرچند پیشینه مطالعاتی برای ایجاد بورس در ایران ،تاریخچهای طوالنیتر
دارد ،اما به دالیلی همچون آشفتگیهای سیاسی ناشی از جنگهای اول و
دومجهانی،انقالبمشروطهوتغییرحکومتازقاجاربهپهلوی،زمانبیشتری
نیاز بود تا بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شود .هرچند بورس پس از تشکیل
دورهای از رونق را طی کرد ،اما با پیروزی انقالب اسالمی ،ملی کردن برخی از
صنایع و سپس وقوع جنگ تحمیلی ،بورس تا حدی از رونق افتاد.
پس از آن نیز هرچند بورس وضعیتی بهتر از گذشته پیدا کرد ،اما از یکسو نگاه
منفی برخی از احزاب و گروههای سیاسی به بازار بورس و در عین حال دولتی
بودن بسیاری از صنایع و هلدینگها ،وضعیت بورس به رغم برخی تحوالت و
رونقهای گاه به گاه ،هرگز ایدهآل نشد و بیشتر شهروندان ترجیح میدادند

پس انداز خود را یا در بانکها بسپارند یا آنکه وارد بازار سکه و طال ،مسکن،
ارز یا خودرو کنند و همین امر در اغلب موارد منجر به بیثباتی در این بازارها
و نوسانات ناگهانی در آنها میشد ،ضمن آن که سرمایهگذاری شهروندان در
بازار سکه یا ارز ،نمیتوانست به کمک رونق تولید در ایران بیاید.
اما رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به بورس ،رویکردی تاریخی است.
امروزه دولت بورس را نه محلی برای به اصطالح «قماربازی» یا «سفتهبازی»
که فضایی برای سرمایهگذاری شهروندان در امر تولید میداند .رویکرد دولت
آن است که تا حد ممکن از نقش خود در بنگاهداری بکاهد و در عین حال و
برخالف برخی اقدامات قبلی ،با عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار،
در راه یک خصوصیسازی واقعی گام بردارد .خصوصیسازی که در آن رقابت
بر سر جذب سرمایه با ارائه گزارشهای شفاف مالی و اداری میتواند جای
واگذاری بنگاهها به قیمت بسیار پایین را بگیرد.
وقتی که شاخص پرید
شاخص بورس همواره نمایش دهنده وضعیت یک بازار بورس و نشان دهنده
وضعیت تغییرات آن است .بطور طبیعی هرچه شاخص بورس افزایش یابد،
نشان دهنده آن است که وضعیت بازار مذکور در حال بهتر شدن است .رشد
قابل توجه شاخص بازار بورس تهران ،از آغاز به کار دولت یازدهم شروع شد.
شاخص بورس در اول خردادماه سال  ۱۳۹۲بر روی رقم  ۴۳۰هزار و ۴۷۰
واحد قرار داشت ،اما پس از پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ،و افزایش
امیدواریها نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور ،این شاخص آرام آرام
بیشتر شد تا جایی که در همان سال به حدود بیش از دو برابر رسید .هرچند

این شاخص مدتی بعد افت کرد ،اما با امضای برجام ،امید به سرمایهگذاریها
در کشور بیشتر و بازار سهام دوباره شاهد باالتر رفتن شاخص خود شد .افزایش
شاخص سهام تا دو سال بعد نوساناتی داشت ،اما از نیمه دوم سال ،۱۳۹۶
شاخص سهام حرکت رو به رشد خود را آغاز کرده و این روند در سال ۱۳۹۷
شتابانشد.
بازار بورس اوراق بهادار در طی هفت ساله گذشته ،توانسته است تمام
رکوردهای پیشین را شکسته به دوره تاریخی از رونق برسد .
درنتیجههمینرشدشتاباناستکهمیزانسرمایهگذاریهایشهرونداندر
بازار بورس بسیار افزایش یافته است .شاخص بورس در روز هشتم تیرماه امسال
به عدد تاریخی۱میلیون و ۴۹۱هزار و ۹۵۱واحد رسیده است و مشخص است
که در شرایط فعلی ،بازار بورس همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد.
نکته دیگر آن است که دولت دوازدهم اقدامات تاریخی دیگری نیز در این میان
صورت داده که این اقدامات ،بیش از پیش بورس را برای سرمایهگذاران جذاب
کرده است .فروش بخشی از سهام «شستا» یکی از این اقدامات اساسی بود و
پای یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور را به بورس باز کرد .بطور
منطقیورودچنینشرکتبزرگیبهبورس،بهمعناشفافیتبیشتروبهرهمندی
همه شهروندان از سودآوری آن خواهد بود .همچنین دولت در نظر دارد تا
در اقدام تاریخی دیگری ،در آیندهای نزدیک سهام باشگاههای ورزشی خود
همچون «پرسپولیس» و «استقالل» را نیز وارد بورس کند اقدامی که نه تنها
میتواند باعث حل مشکالت بسیاری در این دو باشگاه شود که بار سنگین
هزینههای مالی این دو تیم را نیز از دوش دولت برخواهد داشت .عرضهای
که بسیاری منتظر آن هستند و میتواند گام بلند دیگری در خصوصیسازی و
حرفهای سازی واقعی فوتبال کشور باشد.
بورس؛ پولهایی که تبدیل به سرمای ه تولید خواهند شد
رشد سرمایه در بازار بورس ،نتایج بسیار پرثمری دارد .ویژگی اصلی بورس
اوراق بهادار ،ارتباط مستقیم و شفاف سرمایهگذار و بنگاه تولیدی است .در
نتیجه میتوان دریافت که هرچه میزان سرمایه از طریق بازار بورس عبور کند و
بهبورسواردشود،میتوانامیدواربودکهبنگاههایاقتصادیمذکور،شفافتر
و حرفهای تر عمل کنند .از سوی دیگر وجود یک بازار بورس قوی ،به معنای
جمعآوری هرچه بیشتر سرمایه و منابع مالی در کشور است .در واقع چنین
بازاری میتواند سرمایههای خرد و متوسط شهروندان را گردهم آورده و آنها را
در امر تولید به کار اندازد .همچنین وجود یک بازار بورس فعال خواهد توانست
تا منابع مالی الزم برای فعالیت بنگاههای تولیدی را مهیا کرده و به این بنگاهها
برای راهاندازی خطوط تولید جدید و گسترش تولیدات خود کمک نماید.
از همین رو است که با حمایت قاطع و مداوم دولت دوازدهم از بورس و ورود
بنگاههای جدید تولیدی به این بازار از طریق عرضههای اولیه مداوم ،میتوان
امیدوار بود که بازار بورس هر روز بیشتر از دیروز منابع مالی به دست آورد و در
نتیجه هم از یکسو شهروندان از طریق سرمایهگذاری در بورس ،سود مناسبی
از پول خود کسب نمایند و از سوی دیگر بنگاههای تولید پیشرفت نمایند و
بطور حتم تا زمانی که دولت دوازدهم اقدامات و حمایتهای خود را از بورس
اوراق بهادار ادامه دهد ،میتوان مطمئن بود که روزهای شکوفایی بورس ادامه
خواهدیافت.

معاون وزیر راه وشهرسازی پاسخ می دهد

کداممستاجرینمشمولسقفنرخهایمصوباجارهبهامیشوند؟

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت :در
هفت کالنشهر مشهد ،اصفهان ،تبریز ،اهواز ،قم ،شیراز
و کرج سقف اجارهبها تا  ۲۰درصد و در شهر تهران تا ۲۵
درصد تعیین شده که مشمول مستاجری میشود که به
تعهداتش عمل کرده باشد و به عنوان «مستاجر بد» در
نظامقضاییشناختهنشود.
بعد از دهها جلسه در ستاد اقتصادی دولت و با کمک
نمایندگان دستگاه قضا و نمایندگان اقتصادی دستگاهها
مربوطه ،سرانجام جزییات مصوبه حمایتی مستاجران
روز گذشته اعالم شد که به اعتقاد وزارت راه و شهرسازی
مصوبهای متعادل است که نه حقوق واقعی مالک و نه
مستاجر در آن تضعیف نشده و به نفع هر دو طرف تنظیم
شده است.
«محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزیر
راه و شهرسازی در گفتو گویی در خصوص مصوبه ستاد
مبارزه با کرونا برای ساماندهی بازار اجاره ،گفت :بر اساس
مصوبه جدید افزایش نرخ اجاره در تهران تا  ۲۵درصد و
در کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت به غیر از
تهران تا  ۲۰درصد افزایش می یابد.
ویگفت ۷:کالنشهرمشهد،اصفهان،تبریز،اهواز،قم،
شیراز و کرج شهرهایی هستند که بر اساس سر شماری
سال  ۹۵باالی یک ملیون نفر جمعیت دارند و مالکین
در این شهرها میتوانند اجاره بها را تا  ۲۰درصد افزایش
دهند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت:در
سایر شهر ها سقف اجاره بها تا ۱۵درصد تعیین شد.
محمودزاده در خصوص اینکه چه مستاجرینی مشمول
سقف نرخهای اعالم شده ،میشوند؟ گفت:اگر

مستاجری در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل
نکرده باشد به نحوی که باعث ضررو زیان مالک شده باشد
مشمول مصوبه جدید قرار نمی گیرد و باید ملک را تخلیه
کند .بعضی از مالکین این سوال را دارند که ما مستاجر بد
داریم و شما از تمدید اجباری قراردادها صحبت میکنید،
اگر مستاجری به تعهداتش عمل نکرده باشد ،با رای
قضایی مشمول تخلیه بوده و شامل این مصوبه نمیشود.
وی گفت :همچنین اگر مالکی در حین اجاره ملک ،به
صورت رسمی و نه قولنامهای خانه خود را فروخته باشد،
مستاجر باید بعد از دو ماه ملک را تخلیه کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود:
از سوی دیگر ،اگر مستأجر به نرخهایی که ستاد ملی
کرونا اعالم کرده ،تمکین نکند ،موجر میتواند حکم

آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
-1رای شماره  139960330002003189مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001902آقای احمد علی میرزائی
مرصع فرزند محمد ولی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 91مترمربع پالک شماره 2091و
 2092اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از داود احمدی از پالک 2092
اصلی  15مترمربع ثبت دفتر  390صفحه  147و محمد وحدتی وکیل از پالک  2091اصلی  77/5متر مربع (م الف )6435
 -2رای شماره  139960330002003221مربوط به پرونده کالسه  1397114430002001427آقای جمشید گلستانی
فرزندمرتضیدرقسمتیازششدانگیکقطعهزمینکهدرآناحداثبناشدهبهمساحت 59/71مترمربعپالکشماره1909/75
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر 160صفحه 181و184
(م الف)6434
 -3رای شماره 139960330002003184مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001903آقای عسگر جعفریان فرزند
نقدعلی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  88مترمربع پالک شماره  2091و 2092
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از داود احمدی از پالک  2092اصلی
 15مترمربع ثبت دفتر  390صفحه  147و محمد وحدتی وکیل از پالک  2091اصلی  74/5متر مربع (م الف )6433
 -4رای شماره  139960330002003072مربوط به پرونده کالسه  1397114430002001422آقای خسرو غفاری فرزند
غیبعلی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  136/5مترمربع پالک شماره 2214/19
اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از رضا غفاری و شمسعلی غفاری و علی
غفاری و ثریا غفاری و مریم غفاری و زیور بابایی همگی وراث مرحوم محمد علی غفاری ثبت دفتر 384صفحه541
(م الف)6432
 -5رای شماره  139960330002002629مربوط به پرونده کالسه  1398114430002001240خانم سعادت شیری فرزند
اقامعلی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  61/08مترمربع پالک شماره  1951اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از وراث ابوالفضل احسانی نسبت به 40
مترمربع و یوسف معین نسبت به21/08متر مربع(م الف)6431
-6رای شماره  139960330002000264مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000085آقای محمد خانی فرزند
احمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  148/10مترمربع پالک شماره  2145/10اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر 182صفحه(199م الف)6429
-7رای شماره  139960330002000256مربوط به پرونده کالسه  1398114430002000578آقای جواد یادگاری فرزند

تخلیه برای وی صادر کند؛ به این معنا که اگر در تهران،
مستأجر افزایش اجارهبهای  ۲۵درصدی را نپذیرد ،موجر
میتواند وی را ملزم به تخلیه ملک خود کند اما اگر موجر
بیش از ۲۵درصد از مستأجر طلب کند ،مستأجر میتواند
از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک خودداری کند.
معاون وزیر راه هم چنین در پاسخ به این سوال که
بسیاریازبنگاههایامالکیکدرهگیریبرایمستاجران
صادر نکرده اند و قراردادها بسته شده است ،گفت :از
امروز تمام معامالت مسکن باید کد رهگیری داشته باشند
و مستاجرینی که کد رهگیری ندارند به دفاتر امالک
مراجعه کرده و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت
کنند.
محمودزاده اضافه کرد :بعضی از دفاتر امالکی که

از صدور کد رهگیری شانه خالی میکنند میخواهند
مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند و به مالک
و مستاجر ربطی ندارد ،بنگاههای امالکی با صدور کد
رهگیری مجبور می شوند این مالیات را پرداخت کنند و
هدف وزارت راه از صدور کد رهگیری برنامه ریزی مسکن
است و اینکه تشخیص دهیم کدام ملک خالی است یا
کدام خانواده در کجا زندگی میکند؟
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ضمانت اجرایی این
مصوبه و قدرت مستاجران در مقابل موجران ،گفت؟
ضمانتاجراییاینمصوبهآناستکههیچمرجعقضائی
حکم تخلیه برای مستأجر را ندارد؛ این مصوبه برای شورای
عالی امینت بوده و فراتر از مصوبه مجلس است.
محمودزاده تأکید کرد :این مصوبه نه حقوق مالک را
تضییع میکند و نه حقوق مستأجر را فراموش کرده است
بلکهمصوبهمتعادلیمحسوبمیشود.
وی گفت :مصوبه ذکر شده اقدامات فوری دولت برای
مدیریت سریع وضعیت بازار مسکن بوده و پیشنهادات
میانمدت نیز برای ساماندهی ریشهای مشکل اجارهبها
تهیه شده است.
محمودزاده ادامه داد :اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهوری به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک
مرکزی وظیفه جدیدی را ابالغ کرد که بر اساس آن،
قرار است بانک مرکزی بسته تأمین مالی طرح اقدام
ملی مسکن و کل حوزه مسکن به ستاد اقتصادی
دولت پیشنهاد دهد ،جلسات متعددی هم در سطوح
کارشناسی و مدیریتی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک
مرکزی برگزار شده است .این بسته به زودی تهیه و به ستاد
(ستاد اقتصادی دولت) ارائه میشود.

سیف اله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  139/32مترمربع پالک شماره  61و
 2279/62اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر 103
صفحه (220م الف )6428
-8رای شماره 139860330002029000مربوط به پرونده کالسه 1394114430002000496آقای حسینعلی مرادی زارع
فرزند علی حسین در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 126مترمربع پالک شماره 2172اصلی
واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی بیگدلی آذری فرزند رضا بیگدلی آذری
ثبت دفتر  26صفحه  449و ( 452م الف)6427
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه
به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف
مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه ی دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اول 1399/04/10 :تاریخ انتشار دوم1399/04/25 :
عباس پورحسنی حجت آبادی رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
----------------------------------------------------آگهی ماده 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
-1رای شماره  139860330001018563مربوط به پرونده کالسه  1398114430001001331آقای حسین شرفی فرزند
عبدالعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  60/76مترمربع پالک  280/789/1059/3834اصلی واقع در قم بخش
 5حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی(139720330001032879م الف)6430
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه
به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف
مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل
نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار اول 1399/04/10 :تاریخ انتشار دوم1399/04/25 :
محمدرضاادیبان-رئیسثبتاسنادمنطقهیکقم

آیا دولت امور را
رها کرده است؟
تردیدی نیست که افراد به لحاظ جایگاه و میزان
علی سرزعیم*
اختیار و مسئولیتی که دارند باید پاسخگو باشند اما
اگر از روالهای تصمیمگیری در کشور مطلع نباشیم ،ممکن است در شناختن سهم
افراد و شناسایی علل مشکالت اشتباه کنیم و راه به خطا ببریم.
یکی از مشکالت عرصه سیاست در ایران ،ضعف شناخت سیاستمداران از
ً
اقتصاد ایران و سازوکارهای حاکم بر آن است .چنین ضعفی معموال خود را در عرضه
تحلیلهای خام ،پرخطا و گاه گمراهکننده نشان میدهد .مهمترین نشانه این امر
عدمتوجهبهریشهمشکالتومناقشهدرموردموضوعهایفرعییامظاهرمشکالت
ً
است .معموال وقتی شرایط اقتصادی سخت میشود ،اعتراضها در عرصه سیاست
باال میگیرد و همه به دنبال یافتن مقصر میگردند .تردیدی نیست که افراد به لحاظ
جایگاه و میزان اختیار و مسئولیتی که دارند باید پاسخگو باشند اما اگر از روالهای
تصمیمگیریدرکشورمطلعنباشیم،ممکناستدرشناختنسهمافرادوشناسایی
علل مشکالت اشتباه کنیم و راه به خطا ببریم.
نامه اخیر رئیسان کمیسیونهای مجلس نیز به آقای روحانی از این زاویه محل نقد
ً
است .برشمردن مشکالت دردی دوا نمیکند و قطعا کسی نیست که از مشکالت
آگاه نباشد .مساله چگونگی مواجهه با این مشکالت است .به عنوان مثال این روزها
در حلقههای سیاسی و گوشه و اکناف و از جمله در این نامه مکرر شنیده میشود
که میگویند دولت وضع را به حال خود رها کرده است .تشدید بیثباتی در اقتصاد
بهروشنی از کمبود منابع در اقتصاد و افزایش ریسک خبر میدهد .این امر چیزی
مثل یک پروژه عمرانی نیست که با دوندگی و تقالی بیشتر عوامل اجرایی حل
شود .برای حل این مشکل یا باید منابع را در اقتصاد افزایش داد یا ریسک را کاهش.
روشن است که هر دو این امور با تصمیمهای سخت ممکن است ،اما آیا همه اجزای
حکومتازآنتصمیمهایسختحمایتمیکنند؟
اصالح قیمت بنزین تصمیم نیمه سختی بود که در همان ابتدای کار افرادی از
هر دو جناح جا زدند و مجلس را در مقابل شورای سران قوا قرار دادند .آیا مجلس
جدید پای کار اتخاذ تصمیمهای سخت است؟ اگر بلی ،آزمون آن بسیار راحت
است .اگر میخواهید رشد قیمتها مهار شود ،کاهش کسری بودجه را از دو مسیر
افزایش مالیات یا کاهش هزینههای دولت دنبال کنید .چه خوب است که رئیسان
ً
کمیسیونهای مجلس مشترکا جلسههایی را برای یافتن روزنههای جدید برای
افزایش مالیات یا کاهش هزینه دولت برگزار کنند و نتیجه آن جلسهها را در صحن
علنی به تصویب رسانند .اگر مجلس جدید در چنین مسیری حرکت کند ،موجب
خوشحالی خواهد بود که نمایندگانی «اهل اقدام و عمل» وارد عرصه حکمرانی
شدهاند ،اما اگر مانند نمایندگان دورههای پیش وقتی مشاهده میکنند که هر
اقدامی برای افزایش مالیات یا کاهش هزینه ،بخشهایی از جامعه را میرنجاند،
پس عقبنشینی کنند ،آنگاه دیگر نباید انتظار داشت که دولت یکتنه به جنگ
مشکالت برود و موفق بیرون آید.
ً
برخی میگویند دولت کار را رها کرده است .از دید ما اقتصاددانان اتفاقا قضیه
معکوس است .ای کاش دولت و حاکمیت از همان ابتدای تحریم ،کار را رها می کرد
و به قصد مهار قیمتها ،دالر  ۴۲۰۰تومانی را اعالم نمیکرد .مشکل اقتصاد ایران
همین تمناهای کنترل است که خود را به شکل سرکوب قیمتها ،ایجاد فرصتهای
رانتجویی و در نهایت زیانده شدن بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد.
به طور قطع اقتصاددانان از جمله اینجانب نقدهای فراوانی به عملکرد گذشته و
حال دولت داریم اما مشکل را در رها کردن امور نمیدانیم ،بلکه مشکل را تقالی
اشتباه دولت برای مقابله با پدیده رشد قیمت میدانیم .هیچ کسی در جنگ با
قیمتهاپیروزنشدهوایندولتنیزماننددولتهایپیشدرسرکوبقیمتهاموفق
نخواهد شد .قیمتها تنها وقتی آرام میگیرند که یا عرضه زیاد شود یا تقاضا کم ،در
غیر این صورت سازوکار قیمت با هیچ دستور و مصوبهای به راه نمیآید .آیا بازار خودرو
آنگونهکهآقایقالیبافادعاکردند،بهخوبیکنترلشدکهمیخواهیممشابههمان
رویه در بازارهای دیگر تکرار شود؟
تنها وجه اشتراک همه دولتهای بعد از انقالب اسالمی ،سرکوب قیمتها در
شرایط بحران اقتصادی بوده و البته همیشه نیز این شیوه ناکارا بوده است .اگر نامه
رئیسان کمیسیون مجلس از دولت میخواهد تقالها برای سرکوب قیمت را تشدید
کند ،باید از حصول به جواب ناامید شد ،اما اگر فحوای این نامه آن است که باید در
تداومسیاستهایاشتباهوناکارآمدگذشتهتجدیدنظرشود،بایدازآناستقبالکرد.
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه

معاون اول رییس جمهوری:

تولید کاغذ از اولویتهای دولت است

معاون اول رییس جمهوری با بیان محدودیتهای فعلی برای سرمایهگذاری در
کشور ،گفت :باید از اقدامات و افزایش سرمایه گذاریهای شرکتهای دولتی و
عمومی از منابع داخلی برای توسعه کشور حمایت کرد.
«اسحاق جهانگیری» روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به اهمیت
موضوع تامین کاغذ برای رفع نیازهای داخلی بر تسریع در اجرای مصوبه پیشین
شورای اقتصاد به منظور احداث کارخانه تولید کاغذ از «باگاس نیشکر» در منطقه
محروم شادگان تاکید کرد و گفت :در حال حاضر با توجه به حذف ارز دولتی برای
واردات کاغذ ،فشار فراوانی بر صنعت چاپ و نشر و مطبوعات کشور وارد شده که باید
با فراهم کردن شرایط تولید داخلی عالوه بر جلوگیری از خروج ساالنه میلیونها دالر
ارز از کشور ،برای واردات کاغذ مانع از هدر رفت مواد اولیه باگاس در خوزستان شد که
ساالنه شاهد آتش گرفتن آنها و ایجاد مشکالت زیست محیطی در منطقه هستیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در کشور با توجه به
محدودیتهای فعلی اظهار داشت :باید از اقدامات و افزایش سرمایهگذاری های
شرکتهای دولتی و عمومی از منابع داخلی برای توسعه کشور حمایت کرد.
جهانگیری ضمن تاکید بر تجهیز دانشگاههای کشور به تجهیزات آزمایشگاهی
نوین ،از سازمان برنامه و بودجه خواست تا به منظور پیشبرد طرحهای مربوط
به بهینهسازی مصرف سوخت و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ،راهکار
عملیاتی تهیه و ظرف یک ماه آینده به شورای اقتصاد ارائه کند.
در این جلسه که وزیران نیرو ،نفت ،علوم ،تحقیقات و فناوری و سرپرست وزارت
صنعت معدن و تجارت ،رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رییس
جمهوری حضورداشتندبادرخواستوزارتنیرودر خصوصسرمایه گذاری از محل
منابع داخلی شرکت توانیر برای اجرای طرح تأمین زیرساخت صادرات برق به شهر
زرنج افغانستان و بندر گوآدر پاکستان و نیز واگذاری کار به شرکت خارجی و خرید
کاال و تجهیزات برای اجرای پروژه مدرنیزاسیون(بازتوانی) ،نیروگاه بخار رامین اهواز
موافقتشد.
شورای اقتصاد همچنین با سرمایه گذاری از محل منابع داخلی سازمان آب و برق
خوزستان برای ترمیم و بهسازی سد و نیروگاه مسجد سلیمان و توسعه نیروگاه دز و
نیز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی به
منظوراحداثنیروگاهسیکلترکیبیموافقتکرد.
در این جلسه عالوه بر موافقت با طرح خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه
شهیدبهشتیبااستفادهازتسهیالتخارجی(فاینانس)بااصالحیهمصوبهمربوط
به طرح کمک به جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم (گازی و
نفتی) با بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان باال(هرمتیک هوشمند) موافقت
شد.
شورای اقتصاد با موضوع افزایش سقف زمانی جداول واگذاری و بازپرداخت طرح
توسعه یکپارچه میدانهای مشترک نفتی غرب کارون و احداث خطوط لوله انتقال
نفت خام و پایانههای صادراتی در بنادر بهرگان و جاسک و طرح توسعه جامع و
یکپارچه اجرا و تکمیل فازهای ۱۱تا ۲۴پارس جنوبی و خطوط لوله سراسری (۹،۶
و ۱۱انتقال گاز) موافقت کرد.
اصالح مجوز ماده  ۸۷قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در خصوص طرح
نگهداشت و پشتیبانی انبارها و مخازن و ساختمانهای اداری و تأسیسات پخش
(مربوط به شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های(نفتی ایران) و نیز موافقت با
درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به منظور احداث کارخانه تولید
کاغذ در منطقه محروم شادگان از دیگر مصوبات امروز شورای اقتصاد بود.
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سهشنبه -دهم تیر ماه  -1399سال بیس 

عضوهیاترییسهفدراسیونفوتبال:

بافیفابهمشکلبرخوردیم

عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال گفت :ما با فیفا به مشکل خوردیم زیرا بارها
از اساسنامه فدراسیون دفاع کردیم اما آنها به هیچ وجه آن را قبول ندارند.
«محمود اسالمیان» روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد اساسنامه
فدراسیون فوتبال ،تصریح کرد :بحث اساسنامه فدراسیون بیش از ۱۰سال است
که بین فیفا و فدراسیون وجود دارد .یکی از اصول مورد تاکید فیفا این است که
ماهیت فدراسیون باید خصوصی باشد اما خصوصی به این معنی نیست که دور
از قوانین کشور باشد.
وی ادامه داد :ما نباید خوشحال باشیم که همه چیز در کشورمان دولتی است.
واگذاری کارها به مردم ،آینده خوبی خواهد داشت البته به شرط آنکه کارها به
اهلش سپرده شود .مطمئن باشید در فوتبال نیز این موضوع مثبت خواهد بود.
عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال افزود :ما با فیفا به مشکل برخوردیم .آنها
تاکیدشان این است که فدراسیون باید خصوصی باشد .ما این مشکل را به وزارت
ورزش و دولت منعکس کردیم و این موضوعی نیست که فدراسیون در آن تصمیم
بگیرد زیرا نیاز به قانون دارد و باید در دولت الیحه شود و به مجلس فرستاده شود.
اسالمیان اظهار کرد :چه کسی گفته که دادن کار به مردم بد است؟ این موضوع
به صالح کشور است اما در حال حاضر به نقطه ای رسیدیم که باید دولت در آن
ورود پیدا کند .در حال حاضر مشکالت اقتصادی عدیدهای در کشور داریم اما
فوتبال موضوعی است که خیلیها دلشان به آن خوش است و این موضوع نباید به
خاطرسوءتدبیرهابهمشکلبخورد.
وی تصریح کرد :به نظر من رییس جمهوری باید در این موضوع ورود کرده و
نظر کارشناسان را بپرسد .امیدوارم تصمیمی گرفته شود که به ورزش کشور آسیب
نرسد .در حال حاضر مساله ما این است که باید یک تغییر در فوتبال به وجود آید
و ما باید آن را حل کنیم.
عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال اظهار داشت :اگر این موضوع حل شود،
بقیه مشکالت را نیز میتوانیم برطرف کنیم و نباید حاشیه برویم .در حال حاضر
اولویت اساسنامه فدراسیون است که باید آن را حل کنیم و اگر دولت در این
موضوع دخالت نکند این موضوع ختم به خیر نمیشود.
وی تاکید کرد :ما بارها از اساسنامه فدراسیون دفاع کردیم اما فیفا نهاد
عمومی غیردولتی را قبول ندارد و ما هم بارها از خواسته خود دفاع کردیم .وقتی
میخواهیم عضو فیفا باشیم باید اصول آن را نیز بپذیریم .اگر می خواهیم عضو
فیفا باشیم باید بپذیریم که فدراسیون در اختیار مردم و اهالی فوتبال باشد.
اسالمیان در خصوص پرونده «مارک ویلموتس» گفت :ما نباید به حرفهایی که
ویلموتس و وکالی او میزنند ،دامن بزنیم .ما همه باید در یک طرف باشیم و نباید
برخی دوستان حرف های ویلموتس را بیان کنند.
معنوینژاد:

بخاطرکروناتصمیمگرفتمدرلیگایرانبمانم
ستاره تیم والیبال سایپای تهران
گفت :از چند تیم خارجی برای فصل
جدید پیشنهاد داشتم ،اما بخاطر
شرایطی که کرونا در لیگهای ایتالیا
و لهستان ایجاد کرد تصمیم گرفتم
امسال هم برای سایپا بازی کنم.
محمدجواد معنوینژاد در
گفتوگویی درباره ماندنش در تیم
والیبال سایپا و رد کردن پیشنهادهای
خارجیاش برای فصل جدید ،گفت:
همانطور که در رسانهها مطرح شد از
ایتالیا و لهستان پیشنهاد داشتم و حتی با باشگاه فنرباغچه ترکیه هم مذاکراتی را
انجام داده بودم ،اما با توجه به شرایطی که کرونا در ورزش جهان ایجاد کرده است
تصمیم گرفتم این فصل را هم در لیگ برتر ایران بازی کنم.
او افزود :تصمیم داشتم این فصل را در لیگهای خارجی بازی کنم ،اما همانطور
که میدانید اکثر ستارههای بزرگ والیبال جهان بخاطر شرایط فعلی حتی از
لیگهای ایتالیا و لهستان هم خارج شد ه و سطح این لیگها افت محسوسی
داشته است ،به همین منظور تصمیم من نیز بر آن شد که امسال را هم در سایپا
بازیکنم.
ستاره تیم والیبال سایپا ،درباره آغاز و شرایط تمرینات تیمی سایپاییها پس از
انجام تستهای پزشکی ،توضیح داد :اکثر بازیکنان ما در این مدت زمانی که
تمرینات توپی وجود نداشت تمرینات بدنسازی خود را رها نکرده و در این چند ماه
آمادگی جسمانی خود را تا حد مطلوبی حفظ کردهاند .در حال حاضر نیز کم کم
و با فشار پایین تمرینات توپی و تیمی را آغاز کردهایم تا انشاءالله طی این دو ماه
زمان موجود به آمادگی قابل قبول برسیم.
او در مورد شرایط بدنی خود نیز گفت :خوشبختانه در این چند ماه به صورت
انفرادی در خانه تمرینات بدنسازی را انجام دادم تا خیلی از شرایط آمادگی
جسمانیام دور نشوم .امیدوارم با پیگیری تمرینات تیمی هم هر چه سریعتر همه
بازیکنان به شرایط بازی نیز دست یابند.
معنوینژاد در واکنش به این موضوع که آیا سایپا میتواند با توجه به جذب
نفراتیچونموسوی،معنوینژاد،شفیعیو...همانندفصلگذشتهمدعیکسب
عنوانقهرمانیباشد؟توضیحداد:سالگذشتهشخصابخاطربرخی مسائلی که
وجود داشت در تیم ملی و رده باشگاهی خیلی بازی نکرده بودم ،اما در همان
نزدیکیهای پایان نیم فصل اول هم خودم و هم تیم سایپا رفته رفته به شرایط
ایدهآلی رسیدیم و برای قهرمانی تالش میکردیم .امسال هم امیدوارم بتوانم
شخصا در همان سطحی که دوست دارم بازی کنم و تیم هم با تالش همه بازیکنان
نتیجهخوبیبگیرد .دریافتکنندهتیمملیوالیبالایران،درپاسخبهاینسوالکه
آیاتعطیلیوالیبالطیچندماهگذشتهتاثیرمنفیرویسطحمسابقاتلیگدارد
یا خیر؟ عنوان کرد :به نظر من این تعطیلی چند ماهه زمان خوبی را برای بازیکنان
فراهم کرد تا به دور از فشار مسابقات در ردههای ملی و باشگاهی استراحت کنند.
بازیکنان توانستند ریکاوری خوبی در این مدت انجام دهند و زمان ۲تا ۳ماهه هم
برای تمرینات کافی است تا تیمها به آمادگی قابل قبولی برسند.
او در پایان ،راجع به زیر ساختهای والیبال ایران برای برگزاری مسابقات لیگ
با رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز گفت :حساسیت در این موضوع بسیار باال
است ،اما همانطور که طی روزهای گذشته لیگ فوتبال ما آغاز شد  ،لیگ والیبال
هم میتواند پیگیری شود .امیدوارم لیگ خوبی داشته باشیم.

به بهانه بازگشت بوناچیچ پس از دو سال و  ۹ماه؛

بازگشت مربیان خارجی به ایران پس از اخراجهای مکرر!

گزارش از مجید روانستان
فوتبال را باید یک صنعت و یک رسانه قلمداد کرد؛ صنعتی همیشه پولساز و
ابزاری فرصتآفرین برای فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در جهان ،اما
سود این صنعت در ایران بیشتر در جیب بازیکنان و مربیان خارجی متوسط به
پاییناستتاباشگاهها.
در تازهترین اتفاق این فصل فوتبال ما پس از ماجراهای آندرهآ استراماچونی،
مارک ویلموتس ،گابریل کالدرون ،آنتونی استوکس و  ...میتوان به بازگشت لوکا
بوناچیچ برای هدایت ذوبآهن اشاره کرد که تعجب اهالی فوتبال را به همراه
داشت .ذوبیها لیگ نوزدهم را با علیرضا منصوریان آغاز کردند ،اما یک روز پیش
از دیدار با سایپا در هفته شانزدهم لیگ برتر منصوریان از سمت خود کنار رفت
و این تیم نیم فصل دوم لیگ برتر را با مربیگری موقت حسن استکی آغاز کرد.
احمدجمشیدیسخنگویاینباشگاهگفتپنجگزینهبرایجانشینیمنصوریان
در نظر دارند.
پروسهفرسایشی
پروژه انتخاب سرمربی جدید به یک پروسه فرسایشی تبدیل شد .در ابتدا
از مربیانی چون رسول کربکندی ،مهدی تارتار و منصور ابراهی مزاده به عنوان
گزینههای اصلی نام برده شد .حضور کربکندی در تیم با توجه به پست ریاست
سازمان فوتبال باشگاه خیلی زود منتفی اعالم شد .از طرفی خبرهایی از مذاکره
ذوبیها با علی دایی نیز منتشر شد .سپس حضور دو عضو هیأت مدیره این
باشگاه در تهران برای مذاکره با مدیر برنامه دراگان اسکوچیچ سرمربی صنعت
نفت حضور داشتند در حالی که سه عضو دیگر در جریان این مذاکره و جزئیات آن
قرار نداشتند! حتی با رسول خطیبی و یحیی گلمحمدی نیز به عنوان گزینههای

جدیدمذاکرهکردند.
بهانهرادولوویچ
ادولوویچ مونته نگرویی به عنوان جانشین علیرضا
حدود یک ماه بعد میودراگ ر
ِ
منصوریان انتخاب شد .پس از تعطیلی لیگ به خاطر ویروس کرونا ،این مربی به
کشورش بازگشت تا شرایط برگزاری بازیها مساعد شود .زمانی که سازمان لیگ
پس از  ۷۰روز تعطیلی ،مجوز آغاز تمرینات را صادر کرد ،باشگاه مقدمات بازگشت
رادولوویچ را فراهم ساخت اما او به بهانه کرونا و مشکالت خانوادگی ،به تعهداتش
عمل نکرد .بهانهای که مورد پذیرش جامعه ورزش نیست زیرا در بیشتر کشورهای
صاحب فوتبال رقابتها آغاز شده است .در این مدت ذوبآهن بدون سرمربی و با
حسن استکی تمرین کرد تا خود را برای مسابقات آماده سازد.
حضور مدیر برنامه در هیأت مدیره!
درزمانپسامنصوریان،دردورانپسارادولوویچنیزخیلیآرام بهدنبالجمعبندی
بین دو گزینه مربی ایرانی و خارجی بودند .با تغییراتی که در هیأت مدیره باشگاه
صورتگرفتومحمدکاظمیجانشیناصغربرشانشد،درنهایتقرعهبهناملوکا
بوناچیچخوردتاپایانفصلهدایتاینتیمرابرعهدهبگیرد.هرچندگفتهمیشود
برکناری «برشان» با دلخوری او همراه بود؛ در آن سو نیز کاظمی برای اهالی فوتبال
شناختهشدهاست.اوبامدرکدکترایتربیتبدنی،مدیربرنامه(ایجنت)نیزاست.
در واقع کاظمی مدیربرنامههای گابریل کالدرون ،سرمربی سابق پرسپولیس و
زوران جورجویچ سرمربی سابق ذوبآهن بوده است.
مربیگری در ۲۸باشگاه
اما لوکا بوناچیچ  ۶۵ساله که در تیمهای فوالد خوزستان ،استقالل اهواز،
سپاهان ،مس کرمان ،ذوبآهن و گسترش فوالد تبریز سابقه مربیگری دارد ،از
سال  ۱۹۸۸تاکنون در  ۲۸باشگاه مختلف مربیگری کرده و  ۱۳بار برکنار شده

پاسخاسکوچیچبهعکسجنجالی؛

خودمخواستمآنجابنشینم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره تصویر جنجالی
که از او در بازی پیکان و پرسپولیس منتشر شد صحبت
کرد.
تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد در چارچوب هفته
بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران در
ورزشگاه شهرقدس با نتیجه سه بر یک از سد پیکان
بگذرد.
تماشاگر ویژه این بازی بدون تماشاگر ،سرمربی تیم
ملیایرانبود.دراگاناسکوچیچبعدازبازگشتدوباره
به ایران به منظور تماشای بازیهای لیگ برای اولین
بار به تماشای جدال پیکان و پرسپولیس نشست.
اسکوچیچ درباره عکس جنجالی که از او در حین این
بازی گرفته شده بود و فضای اطرافش چندان درست و
مناسب نبود گفت :من آنجا در ورزشگاه دنبال بهترین

جا برای آنالیز بازی بودم نه بهترین جا برای گرفتن عکس.
طهماسبی:اسکوچیچبهخاطرکرونادرجایگاهویژهننشست
مدیر تیم فوتبال پیکان نیز درباره جایگاه عجیب سرمربی تیم ملی در بازی با پرسپولیس توضیحات تکمیلی ارائه کرد.
محمدرضا طهماسبی درباره جایگاهی که سرمربی تیم ملی برای تماشای بازی در آن حضور داشت ،اظهار داشت :به
خاطر شرایط کرونایی اجازه نداشتیم که از جایگاه های VIPو CIPاستفاده کنیم ،این جزو مقررات مهم است .جایی هم که
اسکوچیچ نشسته بود قرار بود به جایگاه  VIPاضافه شود که به خاطر کرونا ساخت و ساز متوقف شد .البته صحنه ای که از
اسکوچیچ ثبت شد ،صحنه خوبی نبود اما حتی مدیران باشگاه ها هم اجازه نداشتند در جایگاه ویژه بنشینند.

صالحیامیری:

جودو به روزهای اوج برمیگردد
رئیس کمیته ملی المپیک گفت :امیدوارم با
رسیدگی عادالنه دادگاه بینالمللی ورزش نتیجه
جودو به نفع ایران باشد.
سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی
المپیک رئیس در بازدید از فدراسیون جودو اظهار
داشت :آینده جودو از نظر من روشن است .آینده
از آن کسانی است که مقابل رفتار فدراسیون جهانی
مقاومت کردند .این دوره زودگذر است و جودو به اوج
باز می گردد .در همه استان ها نسل جوان به عرصه
آسیا ،جهان و المپیک باز می گردند با نگاه امیدوار
کننده معتقدم روزهای اوج جودو در پیش است.
وی افزود :مجموعه مدیریت جودو و میراسماعیلی
با انگیزه و جدی توانست این خانواده بزرگ را با
وجود چالش ها حفظ و رویدادها را برگزار کند و این
انسجام قابل تقدیر است .صالحی امیری تاکید کرد :در خصوص دیپلماسی باید بگویم ما از همه ظرفیت الزم برای اثبات
حقانیت جودو استفاده کردیم .بیش از ۲۰مالقات با مقامات بین المللی برای حقانیت جودو و اثبات نظرات غلط فدراسیون
جهانی جودو داشتم .بارها گفتیم رفتار ویزر سیاسی و انتقام جویی از جودوی ایران است.
رئیسکمیتهملیالمپیکخاطرنشانکرد:نتیجه CASدرصورترسیدگیعادالنهبهنفعایرانخواهدبود.وزارت،کمیته،
کادر مدیریتی ورزش کشور باید از جودو حمایت کنیم تا این رشته در وضعیت تعلیق دغدغه نداشته باشد .ما این موضوع را
پیگیریهستیم.هفتهگذشتهباوزیروعلینژادجلسهداشتیمامیدوارمنتیجهدادگاهبهسودایرانباشدتاکسانیکهباانگیزه
سیاسی به دنبال انتقام از جودو هستند رسوا شوند .حرف آخر اینکه ویزر می رود و جودو می ماند.

تمجیدفدراسیونجهانیتنیسازبرادرانعالمیان؛

نمایش قدرت با هم و جدا از هم

مرتضیفنونیزاده:

عبدی نشان داد به استوکس نیازی نداریم

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت :بازی در اختیار پیکان بود و آنها به
تجریهتیمپرسپولیسباختند.
یزاده در گفتوگویی در خصوص بازی دو تیم پرسپولیس و پیکان
مرتضی فنون 
اظهار داشت :پرسپولیس خوب بازی نکرد و این بخاطر این است مدت زیادی
از شرایط بازی به دور بودند .از دو سه هفته دیگر پرسپولیس بازیهای خوبی
به نمایش میگذارد .تنها نکته مثبت این بازی سه امتیازی بود که کسب شد و
اختالف این تیم با رقبا بیشتر شد .وی افزود :پیکان خیلی بهتر بازی کرد و  60به
 40بازی در اختیار آنها بود .پیکان به تجربه بازیکنان پرسپولیس باخت و در آینده
تیمخیلیبهتریمیشود.پیشکسوتپرسپولیسافزود:دراینبازیخطدفاعی
سرخپوشان عملکرد خیلی خوبی داشت .در دروازه هم بیرانوند نمایش خوبی از
خود نشان داد و فقط در پنالتی که داد اشتباه کرد .می توانست توپ را رها کند و
اتفاقی رخ نمیداد .او نباید این اشتباهات را انجام دهد.برایش در تیم جدیدی
که میرود آرزوی سالمتی میکنم .وی در رابطه با درخشش عبدی در این دیدار
خاطرنشان کرد :عبدی با عملکردش نشان داد دیگر به استکوس نیازی نداریم.
یحیی می تواند در چند بازی آخر لیگ به این جوانها بیشتر بازی بدهد تا تجربه
کافی را کسب کنند .آن دو صحنهای را که اشتباه کرد بخاطر تجربه کمش بود .او
بیست سال بیشتر سن ندارد و امیداورم در آینده بیشتر بدرخشد.

است .جالب اینکه او در سال  ۱۳۹۲سرمربی ذوب آهن بود که به دالیل کسب
نتایج ضعیف برکنار شد و از آن زمان تاکنون که هدایت تیمهای مس کرمان،
الشحانیه قطر ،االهلی قطر ،گسترش فوالد ،العربی قطر و واراژین کرواسی را
ً
برعهده گرفت ،به جز الشحانیه که تقریبا یک فصل و نیم دوام آورد در سایر تیمها
از کار خود برکنار شده است! اکنون این سوال مطرح میشود انتخاب بوناچیچ بر
چه اساسی بوده است؟
 بازگشت پس از دو سال و  ۹ماه
بوناچیچ پس از هفته یازدهم فصل  ۲۰۱۹_۲۰۲۰لیگ یک کرواسی هدایت
واراژدین را برعهده گرفت که کارش را با پیروزی مقابل ایسترا شروع کرد ،اما پس
از آن در  ۹مسابقه لیگ و یک دیدار جام حذفی ۸ ،باخت و دو مساوی داشت که
شکستبرابرایسترادرهفتهبیستویکموتداومنتایجضعیفاینتیم،موجبشد
تا از سمت خود برکنار شود .لوکا بوناچیچ آخرین بار در لیگ هفدهم در فوتبال ایران
فعالیت داشت و سرمربی گسترش فوالد بود که پس از پایان هفته هشتم و شکست
مقابل تراکتور از هدایت این تیم اخراج شد و اکنون درست پس از دو سال و  ۹ماه
بازگشته و قرار است در لیگ نوزدهم روی نیمکت ذوبیها بنشیند.
کربکندی:دخالتمحمدیباعثشداستعفابدهم
در رابطه با چگونگی انتخاب لوکا بوناچیچ با رسول کربکندی که سابقه مربیگری
در این تیم را دارد و تا چندی پیش به عنوان رئیس سازمان فوتبال ذوب آهن
مشغول به کار بود ،همکالم شدیم .ابتدا از کربکندی علت کنارهگیریاش از
سازمان فوتبال این باشگاه را جویا شدیم .او به ایرناپالس گفت« :استعفای من دو
بخش دارد .یک بخش به دالیل مالی بود ،اما بخش دیگر به دلیل مسئولیت تعریف
شده برایی من بود که دخالت جواد محمدی سبب شده از سمت خود استعفا
دهم .وقتی مسئولیت سازمان فوتبال را به من میدهند ،باید مسائل فوتبال از نگاه
من بگذرد .در زمان نقلوانتقالها برخی اختالفها درباره بازیکنان جذب شده و
آزاده داشتیم .مدیرعامل به طوور مستقیم به بحث نقلوانتقاالت وارد میشد .من
نیز به دلیل نداشتن استقالل کاری بعد از اتمام فصل نقلوانتقالها ،استعفایم را
دادم تا آقایان با خیال راحت به کارهای خود بپردازند!»
خانوادهامبامربیگریمنمخالفند
کربکندی که استارت دوران طالیی ذوب آهن را از سال  ۱۳۸۲تا  ۱۳۸۶به عنوان
سرمربی رقم زد ،درباره اینکه چرا در این شرایط باشگاه ،لوکا بوناچیچ مربی امتحان
پس داده را جذب کرد و چرا خودش مسئولیت را قبول نکرد؟ پاسخ داد« :این را باید
همان آقایانی که او را آوردهاند پاسخ بدهند .با اینحال انتخاب آنهاست و باید دید
چه اتفاقاتی رخ خواهد داد .شرایط بسیار سخت است و حاشیه امینتی برای ذوب
آهن وجود ندارد .به طور حتم باید نتایج خوبی بگیرند و گرنه احتمال سقوط وجود
دارد.البتهخانوادهامبامربیگریاممخالفند.بهمنپیشنهادنشد،امااگرمیگفتند،
قبول میکردم چون من  ۱۵سال دروازهبان این تیم بودم؛ از همین تیم به تیم ملی
رسیدم و به جام جهانی رفتم .باعث افتخارم بود که هدایت این تیم را برعهده بگیرم».
بوناچیچمثلبالژویچ
ً
انتقال لوکا بوناچیچ کامال شبیه به آمدن ناگهانی میروسالو بالژویچ پا به سن
گذاشته به فوتبال ما و دادن هدایت تیم بحرانزده مس کرمان به او بود؛ اتفاقی که
خود بالژویچ نیز آن را باور نداشت ،اما در نهایت توانست در روزهای بازنشستگی
با یک قرارداد  ۸۰۰هزار دالری در ایران حضور دوبارهای داشته باشد و پول خوبی
به جیب بزند .باید بوناچیچ که بیکار بود از این اتفاق خیلی خوشحال باشد زیرا به
بهشت شخصی خود قدم گذاشته است! کجای دنیا را سراغ دارید که یک مربی
با کارنامه بسیار ضعیف را برای چندمین بار به لیگ خود بیاورند! او سالهای سال
است که موفقیت چندانی در فوتبال نداشته ،اما هنوز به طرز عجیبی در فوتبال
ما مشتری دارد.

فدراسیون جهانی تنیس روی میز در گزارشی به تمجید از
برادرانعالمیانپرداخت.
به گزارش ایسنا ،فدراسیون جهانی تنیس روی میز در
سایت خود نوشت :نوشاد و نیما عالمیان برادر هستند که
نوشاد در نوامبر  ۱۹۹۱و نیما در دسامبر  ۱۹۹۲در بابل
متولد شدند .آنها در یک دهه گذشته تبدیل به چهره های
شناخته شده تنیس روی میز در صحنه های بین المللی
شدند.

نوشاد و نیما در سبک بازی خود بسیار متفاوت هستند.
نوشاد چپ دست و نیما راست دست است.
نوشاد در بک هندهای قوی و ابتکاری که در بازی از خود
نشان می دهد ،شاخص است .او بیش از هر بازیکن دیگری
در صحنه بین المللی برای حفظ توپ در بازی تالش می
کند.
نیما عالمیان شاید به اندازه بردار بزرگترش قوی نباشد
اما ثبات و شور و نشاطی که در مسابقه دارد از ویژگی های

خاص او است.
 ،۲۰۱۲سال مهم برای نوشاد
نوشاد از سال  ۲۰۰۹در عرصه های بین المللی فعال
است اما سال  ۲۰۱۲باعث شکوفایی اوشد .او در سال
 ۲۰۱۲در رده زیر  ۲۱سال تور جهانی آلمان ،کویت و
مراکش برنده شد و در مسابقات آفریقا شمالی مدال طالی
انفرادی را کسب کرد.
در مسابقات رده زیر ۲۱سال کره جنوبی و لهستان تا نیمه
نهایی پیش رفت و در رده بزرگساالن هم تا یک چهارم نهایی
باال رفت.
نمایش چشمگیر او در رده زیر  ۲۱سال فینال تورهای
جهانی در هانگژو بود که با شکست برابر نماینده آلمان دوم
شد.
 بازی های المپیک
نوشاد در بازی های المپیک  ۲۰۱۲شرکت کرد که
نمایندگان استرالیا و هنگ کنگ را شکست داد اما مقابل
تیموبولبازیکنمطرحآلمانیشکستخورد.
نوشاد چهارسال بعد در المپیک ریو هم حضور داشت و
این بار برادرش نیما هم بود .نوشاد برابر بازیکن اسلوونی
شکست خورد و زود کنار رفت و نیما ابتدا بازیکن آمریکا را
شکست داد و سپس مقابل نماینده رومانی باخت.
نوشاد عالمیان در مورد المپیک گفت" :المپیک برای من
مانند سایر مسابقات است .من همیشه سعی کردهام هر

آنچه می توانم را در هر مسابقه انجام دهم و بهترین باشم".
موفقیت در بازی های آسیایی
نوشاد با عملکرد شایسته در بازی های آسیایی ،شانس
ها را برای ایران زنده کرد .او در بازی های آسیایی جاکارتا
توانست مدال برنز بگیرد که سومین مدال تنیس روی میز
ایران در کل ادوار مختلف این بازیها بود.
موفق با هم و جدا از هم
نوشاد و نیما عالمیان در مسابقات اسپانیا که اوایل سال
 ۲۰۲۰برگزار شد ،قهرمان جدول دونفره شدند و در
مسابقات بلغارستان  ۲۰۱۹نیز تا نیمه نهایی پیش رفتند و
برنزدونفرهراگرفتند.
نیما هم به پیروی از برادرش راه او را پیش گرفته است و
موفقیتهایی را به صورت انفرادی در تور های جهانی به
دست آورده است.
زمانی که آنها با هم هستند یک قدرت بزرگ هستند و
وقتی که جدا از هم هستند نیز این قدرت را دارند.
بدون ترید آنها دلیل اصلی این مسئله هستند که توانایی
ایران برای رقابت مقابل نخبگان آسیا افزایش یافته است.
نوشاد تاکنون در  ۱۲و نیما در  ۹مسابقه قهرمانی جهان
حاضر شده اند .این تجربه میتواند برای رسیدن آنها به
هدف بزرگی که دارند ،بسیار ارزشمند باشد.
اما تاکنون هیچ کدام از این دو برادر نتوانسته اند واجد
شرایط برای حضور در المپیک ۲۰۲۰باشند.
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سخنگوی وزارت امور خارجه :

راه نجات برجام بازگشت همه به این معاهده است

سخنگوی وزارت امور خارجه بابیان اینکه اروپایی ها میخواهند اقدامات
بینابین انجام دهند گفت  :به کشورهای اروپایی توصیه میکنیم راه نجات
برجام بازگشت همه به برجام است و اقدامات زیگزاگی و سیگنال فرستادن
به دیگران ،درست و سازنده نیست .آنها آمریکاییها را خوب و بهتر از ما
میشناسند.
سید عباس موسوی» پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب
رسانه ،با تبریک دهه کرامت و با اشاره اقدامات ضدحقوق بشری آمریکا در
دهههای گذشته و هفته حقوق بشر آمریکایی اظهار داشت :جنایات و حقوق
بشر آمریکایی مختص به تیرماه نیست و در همه ایام وجود دارد .از ترور نافرجام
رهبر معظم انقالب ،ترور حزب جمهوری اسالمی ،فاجعه سردشت ،مورد
هدف قرار دادن هواپیمای ایرانی و ترور شهدای محراب از نمونههای ضد
حقوق بشری است.
سخنگوی وزارت امور خارجه به سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به
تهران در صدر یک هیات بلندپایه اشاره کرد و افزود :رایزنیهای خوبی میان
طرفین انجام شد که از جمله آن ،نزدیک شدن دو کشور به امضای سند
راهبردی همکاریهای جامع دو کشور بود .همچنین مسائل جاری دو کشور
مورد بررسی قرار گرفت.
ظریفدر نشست آنالینشورای امنیت سخنرانیمیکند
موسوی همچنین افزود :شاهد دو کنفرانس آقای ظریف با «یوسف بن
علوی» وزیر خارجه عمان و «وانگ یی» وزیر خارجه چین بودیم و امروز او به
صورت ویدئو کنفرانس با همتای قطری گفتگو خواهد کرد .فردا نیز وزیر امور
خارجه به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه شورای امنیت در مورد قطع نامه
 ۲۲۳۱صحبت خواهد کرد.
وی در مورد ادعای آمریکا برای به راه انداختن مکانیسم ماشه ،تاکید کرد:
ما گفتهایم که آمریکا حق استفاده از این مکانیسم را ندارد و با اقداماتی که
این کشور در قبال برجام و نقض قطعنامه  ۲۲۳۱داشته در جایگاهی نیست
که صحبتی در این امر کند .ما با مذاکراتی که با طرفهای متعدد داشتیم
معتقدیم شکستی دیگر در انتظار آمریکا است و ما توصیه داریم که راه رفته
رانیازمایند.
 رومانی درباره مرگ قاضی منصوری شفاف عمل نمیکند
موسوی درباره آخرین پیگیریهای وزارت امور خارجه در مورد فوت قاضی
منصوری در رومانی خاطرنشان کرد :این موضوع هنوز ابهاماتی دارد .دولت
رومانی بهرغم درخواستهای ما شفاف عمل نکرده است .ولی وزارت خارجه،
پلیس اینترپل و قوه قضاییه پیگیر این موضوع هستند و درخواست داریم
دولت رومانی هرآنچه اتفاق افتاده را رسما و کتبا به وزارت خارجه اطالع دهد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه همچنان خواستار روشن شدن
ابعاد همه ماجرا هستیم ،ابراز داشت :مجددا اعالم میکنم و از مقامات رومانی
میخواهیم در اسرع وقت با توجه به پیچیدگی پرونده ،ما را در جریان آخرین
اخبار و ابعاد پرونده قرار دهند.
گمانهزنیها درباره سند همکاری ایران و چین واقعیت ندارد
موسوی در مورد سند همکاریهای جامع و راهبردی  ۲۵ساله ایران و چین
و برخی اظهار نظرها دراین خصوص گفت :این موضوع جدید نیست .در سفر
رئیسجمهوری چین به تهران اعالم شد که همکاریهای دو کشور راهبردی
است و سندی هم در آنجا امضا شد .یکی از بندهای آن سند ،داشتن برنامه
همکاریهای راهبردی است که در سفر سال قبل ظریف به پکن ،پیشنویس
آن به چینیها داده و تبادل نظر شد.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه ضمن رد همه
گمانهزنیها و مطالب منتشر شده در رسانهها در این خصوص یادآور شد:
براساس نگاه راهبردی با دوستان خود ،تالش میکنیم رابطه خود را در
دراز مدت تعریف کرده و به همین خاطر این سند امضا شده است .با سایر
کشورهاییهمکهرابطهدوستانهداریمبراساسمنافعمشترکواحتراممتقابل
چنینسندهاییراامضاکنیم.
موسوی با بیان اینکه احساس میکنم سند به گونهای است که در آینده
بهطور کامل منتشر شود ،عنوان کرد :همکاریهای سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی و ...در این سند پیش بینی شده که پس از نهایی شدن منتشر
میشود .طبیعی است که همکاریهای راهبردی ایران و چین دشمنانی
داشتهباشدکهدستبهفضاسازیبزنند.امااینسندافتخارآمیزوبهنفعروابط
راهبردی دو کشور است.

مدعی حقوق بشر به شکل آشکار حقوق انسانها را نقض میکند
موسوی در مورد اعالم خودمختاری ایالت کنتاکی و رویکرد ایران نسبت به
انتخاباتریاستجمهوریآمریکا،گفت:ایرانبنایمداخلهدرامورکشورهای
دیگرراندارد.مسائلانتخاباتیآمریکابهماارتباطواهمیتیندارد.آنچهبرایما
اهمیت دارد ،رویکرد آنها نسبت به ایران و منطقه است که براساس آن اقدامات
خودراتنظیممیکنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه از نظر انسانی و حقوق بشری،
تحوالت آمریکا برای مردم ایران مهم است ،اظهار داشت :کشوری که داعیه
حقوق بشر دارد و ساالنه گزارش حقوق بشر در مورد کشورهای دیگر میدهد،
به صورت علنی حقوق بشر و حقوق سیاهان را در کشور خودش زیرپا گذاشته
و ما در این کشور با نقض سیستماتیک حقوق بشر روبهرو هستیم.
ایران درباره توانمندی دفاعی خود با کسی تعارف ندارد
موسوی در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر پیشنهاد تروییکای اروپایی مبنی
بر تمدید تحریمهای تسلیحاتی تا سال  ۲۰۲۳تصریح کرد :رویکرد غربیها
به ویژه آمریکاییها در مورد توانمندیهای دفاعی ایران ،امنیتیسازی
است که غیرقابل قبول است .ما نشان دادیم با تحریم و بیتحریم ،در مورد
توانمندیهای دفاعی خود با کسی تعارف نداریم و این توانمندیها نیز
علیرغم همه تحریمهای ظالمانه آنها به دستآمده است؛ چه تحریمهایی که
توسط شورای امنیت بوده و چه تحریمهای یکجانبه آمریکا یا اروپاییها.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه با تاکید بر اینکه
اروپاییها کار عبثی انجام داده و به بیراهه میروند ،خاطرنشان کرد :ادامه
تحریمهای تسلیحاتی برخالف مفاد قطعنامه ۲۲۳۱است و آثار و تبعاتی دارد
که کشورهای اروپایی و آمریکا باید پاسخگوی آن بوده و عواقبش را بپذیرند.
تعامل اروپا و آمریکا به خودشان ربط دارد ولی ما از حقوق خود نمیگذریم تا
تعامل اروپا و آمریکا  -که نوعی روابط ارباب رعیتی است -ادامه یابد.
وی در مورد واکنش ایران نسبت به تمدید احتمالی تحریمهای تسلیحاتی
خاطرنشان کرد :دو تا سه اقدام ویژه برنامهریزی شده که بر حسب شرایط،
تصمیمگیری میشود ولی فکر میکنم آنقدر عقل و درایت وجود داشته باشد
که کار به آنجا نرسد.
برحذر کردن برخی کشورهای اروپایی از پناه دادن به تروریستها
موسوی درباره احضار سفیران ایران و ترکیه در بغداد پس از انجام حمالت
در اقلیم کردستان عراق پس از سفر ظریف به ترکیه ،ابراز داشت :مبارزه با
تروریستها در دستور کار مشترک همه کشورهای منطقه از جمله ایران ،ترکیه
و عراق است .من بحث هماهنگی را خبر ندارم ولی طبیعی است ایران از
مرزهای خود دفاع کرده و هر کجا تروریستی النه کرده ،آنجا را پاکسازی کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :در این زمینه از نزدیک با مقامات
عراقی در تماس و ارتباط هستیم .آنها از گذشته در جریان فعالیتهای ما و
گروهکهای تروریستی شناسنامهدار در منطقه هستند .همزمانی اقدامات
ایران و ترکیه در مبارزه با تروریستها با سفر ظریف احتماال اتفاقی بوده ولی
همه کشورهای منطقه عزم جدی در مبارزه با تروریستها دارند.
موسوی در مورد حضور و فعالیت آزادانه گروهکهای تروریستی در اروپا بیان
کرد :یکی از مسائل اصلی ما با کشورهای اروپایی ،همین بحث پناه دادن به
تروریستهای شناسنامهدار در چند کشور اروپایی است و ما به آنها در پناه
دادنبهتروریستهایشناسنامهدارهشداردادهایم.
وی اضافه کرد :ما نسبت به این مساله تعجب میکنیم چراکه زمانی این
گروهکها در لیست تروریستی آن کشورها بودند اما به ناگهان از این لیست
خارج شده و به گروههای عادی تبدیل میشوند .ما از پناه دادن تروریستها
آنها بر حذر داشتهایم.
موسوی در مورد اصابت بمب از پاکستان به یکی از روستاهای مرزی ایران
یادآور شد :من از این موضوع خبری ندارم ولی آن را پیگیری میکنم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد سفر نخستوزیر عراق به تهران عنوان
کرد :از هر گونه سفر مقامات کشورهای دوست و همسایه به ایران استقبال
میکنیم .برنامه چندین سفر به کشورها و همچنین سفر مقامات ما به
کشورهایهمسایههنوزنهایینشدهاست.
ایران بنا ندارد در امور داخلی عراق مداخله کند
موسوی در مورد حمالت انجام شده به مقر نیروهای حشد الشعبی از سوی
مقامات دولتی عراق گفت :تحوالت داخلی عراق به آنها ارتباط دارد و ایران بنا
ندارد در امور داخلی عراق مداخله کند اما حشدالشعبی یک نیروی مردمی

است که با نظر مرجعیت شکل گرفته و به نیروی رسمی این کشور تبدیل شده
است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد :اطمینان داریم دولت و ملت عراق از
پس این موارد برآمده و موضوعات داخلی خود را مدیریت میکنند و عراق را به
سمت آرامش و ثبات پیش خواهند برد.
موسوی در مورد تالشهای وزارت خارجه در مورد رفع تحریمهای دارویی
اظهار داشت :یکی از اقدامات اساسی در زمینه تحریمها ،ممنوعیت و تحریم
دارو و اقالم انساندوستانه است .تاکید کردهایم که دارو و اقالم انساندوستانه
نباید تحریم باشد و ادعای طرف آمریکایی هم این است که این اقالم تحریم
نیست ولی تحریمهای بانکی و ترانزیتی موجب شده عمال راه ورود دارو به
کشوربستهشود.
این دیپلمات کشورمان با اشاره به رای دادگاه الهه تصریح کرد :ما به مراجع
قانونی مراجعه کردیم و رای هم گرفتیم ولی به رغم ادعاها ،موانع وجود دارد
و جانبازان و بیماران خاص ما از دسترسی به داروهایی که برای حیات آنها
اهمیت دارد ،محروم هستند اما پیگیریهای وزارت خارجه هم در سطوح
دوجانبه و هم مجامع بینالمللی ادامه دارد و امیدواریم به نتیجه برسد.
وی خطاب به شرکتها و دولتهای اروپایی خاطرنشان کرد :روی سخن ما
با شرکتها و دولتهای اروپایی است که موضوع حقوق بشر برایشان اهمیت
دارد ولی تحریمهای آمریکا مانع از ورود داروها به کشور شده یا حداقل ورود
این داروها به کشور را تسهیل نمیکنند.
توافق ۲۵ساله ایران و چین درحد پیشنویس است
موسوی در مورد ادعای رییس دولت نهم و دهم مبنی بر انجام مذاکره
مخفیانه میان ایران و چین برای یک توافق ۲۵ساله دیگر ابراز داشت :او خیلی
متوجه این موضوع نبوده است .این قرارداد فعال در حد پیشنویس است که
باید در پایتختهای دو کشور نهایی شود .وقتی این توافق نهایی شد ،منتشر
میشود .من وجود هر مذاکره جدید را تکذیب میکنم.
موسوی در مورد طرح مجلس برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
بیان کرد :وزارت خارجه هیچ مشکلی با طرحها و لوایحی که تبدیل به قانون
شوند ،ندارد و آنها را اجرایی میکند .نظرات کارشناسی ما به دوستان منتقل
شده است .در صورت نهایی شدن و تبدیل شدن به قانون ،وزارت خارجه از
اجرای این قانون استقبال کرده و آن را اجرایی میکند.
سخنگویوزارتامورخارجهدرموردبیانیهتروییکایاروپاییپسازقطعنامه
آژانس مبنی بر درخواست از ایران برای ادامه مذاکرهها یادآور شد :مواضع
اخیر اروپاییها را نمیپسندیم .مواضع آنها مذبذبانه است در حالی که عضو
برجامهستندوادعامیکنندکهدرپیحفظبرجامهستنداقداماتیمیکنند
که خالف روح و متن برجام است .قطعنامهای را هم پیشنهاد میکنند که
واکنش شدیدی نسبت به آن نشان دادیم.
آمریکا کشورهای اروپایی را ابزار خود کرده است
موسوی افزود :آنها میخواهند اقدامات بینابین انجام دهند .به کشورهای
اروپایی توصیه میکنیم راه نجات برجام بازگشت همه به برجام است و
اقدامات زیگزاگی و سیگنال فرستادن به دیگران ،درست و سازنده نیست .آنها
آمریکاییها را خوب و بهتر از ما میشناسند.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه اضافه کرد:
آمریکایی آنها را ابزار خود کرده و تهدیدهای خاصی کرده و اروپاییها را وادار
به کوتاه آمدن میکنند ولی برای همه اعضای برجام بهتر است آنچه به دست
آمده را اجرا کرده و از آن کوتاه نیایند.
روابط ایران با ونزوئال عادی و رسمی است
موسوی در پاسخ به سوالی درباره روابط ایران با ونزوئال گفت :این روابط
رسمی و عادی است و ارتباطی با کشورها و منافع کشورهای دیگر ندارد .به
عنواندوکشورمستقلکهروابطیازگذشتهداشتیمبهروابطعادیخودادامه
میدهیم و اقداماتی که اخیرا صورت دادیم از دید ما چیز خارقالعادهای نبوده
و تجارت عادی بین ایران و یک کشور در نقطهای دیگر از جهان بوده است.
سخنگویوزارتخارجهباتاکیدبراینکهروابطایرانوونزوئالخوشایندبرخی
کشورها از جمله آمریکا نیست ،اظهار داشت :هر دو کشور تحت فشار و تحریم
هستند .اما این روابط به آنها ربطی ندارد .اراده دو کشور بر این است که روابط
عادی دو کشور در همه مقاطع به ویژه در حوزه اقتصادی ادامه داشته باشد.
گفتوگوها و رایزنیها بین دو کشور ادامه دارد و سفری در پیش است که اگر
نهایی شود انجام خواهد شد و چیز ویژهای نیست که کسی را نگران کند و ایران
با دوستان خود در حد اعال تعامل میکند.
منافقینگروهکتمامشدهاست
موسوی در پاسخ به سوالی درباره گروهک تروریستی منافقین و فعالیت
آزادانه آنها در آلبانی گفت :ما این گروهک پیر و فرتونی را در حد و اندازهای
نمیبینیم که توان خود را صرف این گروهک از هم پاشیده در اروپا کنیم.
طومار آنها پس از جنگ درهم پیچیده شده و جز سر و صدایی که در برخی
رسانهها و دروغ پراکنی در برخی شبکههای اجتماعی نه اثرگذاری دارند و نه
برای ما مساله بزرگ و مهمی است.
سخنگویوزارتامورخارجهبابیاناینکهبهاروپاییهادربارهسوابقاینافراد
و گروهک هشدار دادهایم ،اظهار داشت :ما درباره پناه دادن به این افراد که
دستشان به خون زن و مرد و پیر و جوان ایرانی و عراقی آغشته است ،هشدار
دادهایم و نسبت به عواقب حضور این افراد که ممکن است خطراتی را متوجه
امنیتداخلیآنهاکنند،بیانکردیم.
موسوی اضافه کرد :امیدواریم کشورهای اروپایی قدری به خودشان بیایند
و تامل کنند که با چه کسانی تعامل میکنند اما در مجموع از نظر ما گروهک
منافقینتمامشدهاست.
این مقام مسئول در وزارت امور خارجه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی
به پرونده اسدالله اسدی هم تصریح کرد :این پرونده در دستور پیگیری
است و وکالی خوبی در حال کار روی موضوع هستند .ما برخی مسائل را
علنی نمیکنیم چراکه میتواند در روند دادرسی اخالل ایجاد کند .ما پیگیر
این موضوع هستیم و در تالش هستیم که همه شهروندان ایرانی و دیپلمات
کشورمان آزاد شوند.

یکفعالاصالحطلب:

منتقدانبدیلیبرایسیاستتنشزداییدولتندارند
دبیرکل حزب توسعه ملی ایران اسالمی با بیان اینکه
منتقدان برای سیاست تنشزدایی دولت بدیلی ندارند،
حل مسائل کشور را بدون مراوده ،همکاری بینالمللی و
سرمایهگذاریخارجیمیسرندانست.
«صادق نوروزی» افزود :عامل و ریشه بیشتر مشکالت
کشور را سیاست خارجی است .بدیهی است سیاستها،
موانع،مشکالت،حوادثطبیعیوغیرطبیعیوضعفهای
اجرایی در ایجاد شرایط کنونی سهم خاص خود را دارند.
دبیرکلحزبتوسعهملیایراناسالمیادامهداد:منتقدان
دولت معتقد به حل نکردن مشکالت و برقرای روابط با دیگر
کشورها هستند که پیگیری این رویکرد هیچ عایدی برای
کشور به دنبال نخواهد داشت.
نوروزی با بیان اینکه در حوزه سیاست داخلی و خارجی
هرگاه رییسجمهوری مقابل تندروها کوتاه آمد ،اثر منفی
داشته است ،خاطرنشان کرد :گاهی رییس جمهوری بهرغم

مخالفت ،در شرایطی مجبور میشد مقابل مخالفان کوتاه
بیاید.
ش دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی
وی ،درباره تال 
در شرایط تحریم ،اظهار کرد :عمده مسائل و مشکالت
اقتصادی ما ریشه در سیاست خارجی دارد .روحانی سال
 ۹۲بر مبنا و پایه تقویت روابط خارجی و با شعار تنشزدایی
از مردم رای آورد و پس از پیروزی در انتخابات ،استراتژی
مذاکرهراپیشگرفتکهمنجربهتوافقنامهبرنامهجامعاقدام
مشترک (برجام) شد ،امری که آثار آن با فاصله اندکی به
شکل تورم تک رقمی در اقتصاد مشاهده شد ،فعالیتهای
تولیدی رشد کرد و صادرات و فروش نفت سامان یافت.
این فعال اصالحطلب یادآور شد :با خروج ترامپ از برجام
و بازگشت تحریمها شرایط به مرور به حالت قبل برگشت و هر
چه به جلو رفتیم روابط خارجی ما با دنیا مشکالت بیشتری
پیدا کرد و به همان نسبت این موضوع بر اقتصاد کشور اثر

مستقیمگذاشت.
نوروزی ،عدم تصویب لوایح مربوط به ( FATFگروه ویژه
اقدام مالی) را یکی از عوامل بروز مشکالت اقتصادی عنوان
کرد و گفت :سیاستها و رویکردهای بینالمللی روحانی
در جهت رفع این مشکالت بود اما قاعدتا مخالفان برجام
شزایی در روابط خارجی
و جریانی که به دنبال تحریم و تن 
بودند ،باید از شرایط کنونی که ریشه در عقیم ماندن برجام و
 FATFدارد ناراضی نباشند .دبیرکل حزب توسعه ملی ادامه
داد :کسانی که در نامه خود به روحانی میگویند «از مسیر
خود برگرد» منظورشان این است که رییس جمهوری مسیر
آنها را انتخاب کند؛ یعنی ته مانده برجام را هم اجرا نکند.
وی اظهار کرد :به هر حال اکنون اصولگرایان اکثریت
مجلس یازدهم را در اختیار دارند و احتماال تالش میکنند در
 ۱۴۰۰رییسجمهوریانتخابشودکهباآنهاهمسووهمراه
باشد.بهنظرمنروشهاییکهاصولگرایاندرپیشگرفتهاند

نتیجهای برای اقتصاد و بهبود شرایط در پی نخواهد داشت.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد دولت در
مقابله با شیوع ویروس کرونا را قابل دفاع و موفق ارزیابی کرد و
گفت :این موضوع ثابت کرد با هماهنگی قوا و نهادها نتیجه
حاصل میشود .به نظر میرسد در مدیریت کرونا اختالف
نظری میان دولت و دوجناح سیاسی کشور وجود نداشته
است .در این مقوله همه با هم هماهنگ بودند و رهبری
هم حمایت کرد .این فعال اصالحطلب افزود :این موضوع
نشان میدهد هر جا اختالف نباشد موفقیت حاصل می
شود .در جاهایی که چون سیاست خارجی قوا مقابل هم
قرار میگیرند و اختالفات شدید است ،این موضع آثار منفی
خود را در همه شئون مملکت به جا میگذارد .نوروزی گفت:
منتقدان انتظار دارند رییس جمهوری بهطور کامل مطابق
نظر آنها عمل کند و وقتی میگویند روحانی از سیاستهای
خود برگردد ،به این معناست که آنچه ما میگوییم عمل کند.

دولت از تکرار نیاز کشور به همدلی خسته نمیشود؛

راه دومی جز وحدت وجود ندارد

دولت از تکرار نیاز کشور به همدلی خسته نمیشود و در هر نشست و جلسهای
از ضرورت پایان دادن به بحثهای بیپایان اما غیرکاربردی در عرصههای مختلف
اداره کشور سخن میگوید و تنها راه مقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا و ویروس
پیچیده کرونا را همدلی و وحدت همه ارکان اداره کشور میداند.
اعضای هیات دولت به ویژه رییس جمهوری در بیشینه جلسات ماههای اخیر
ضمن ارائه گزارشهایی از اقدامات در زمینه بهبود شرایط اقتصادی کشور،
کمک دیگر قوا را از ملزومات موفقیت اقدامات و تالشهای خود میداند .رییس
جمهوری روز یکشنبه هشتم تیرماه در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا،
ضمن بیان تازهترین اقدامات و تصمیمات دولت در زمینه مبارزه با کرونا ،بار دیگر
از نیاز دولت به اتحاد و همدلی با سایر قوا سخن گفت .حجت االسالم روحانی
در مقام یکی از شخصیتهای همیشه همراه نظام جمهوری اسالمی همچنین
به مقایسه سختیهای مقاطع مختلف تاریخ انقالب اسالمی پرداخت و سه سال
اخیر را هم به عنوان مقاطع دشوار در تاریخ سیاسی ایران عنوان کرد .برای گذشتن
از این گردنه سخت هم خواستار اتحاد و همدلی با قوا و نهادهای دیگر و کنار
گذاشتناختالفات دانست.
وقت دعوا نیست
آگاهیازوضعیتدشوارکشوردرمقابلهباتوطئههاوتحریمهایآمریکاوبیماری
کرونا شاید یکی از مهمترین دالیلی است که باعث میشود رییس جمهوری در
تازهترین جلسه ستاد مقابله با کرونا و در صریحترین لحن ممکن تاکید کند« :االن
موقع دعوا نیست؛ بر فرض کسی نظری هم دارد ،االن وقت دعوای مجلس و
دولت یا وقت دعوای قوه قضائیه و دولت نیست؛ این سه قوه امروز باید کامل متحد
باشندوهمدیگررایاریکنند؛نیروهای مسلحدرکنارآنهاورهبریمعظمباالسر
همه .باید در کنار یکدیگر باشیم و مردم هم حضور کامل در صحنه داشته باشند».
از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم دولت بارها این موضع خود را تکرار کرده
است ،حجت االسالم روحانی روز افتتاحیه و سوگند نمایندگان دست دوستی به
سویوکالی ملتبرای کاستن از مشکالت آنان دراز کرد«.علی ربیعی»سخنگوی
دولت دوازدهم هم بارها اعالم کرد که در صورت تمایل نمایندگان مجلس میتواند
واقعیات اداره کشور و شرایط موجود را برای آنها تشریح کند ،وزرای کابینه هم
بر اساس قانون و با هر بار احضار نمایندگان در بهارستان حضور یافته و با وجود
عجیبوغیرمنطقیبودنبرخیازانتقادهاوحتیپرسشهاجوابگوینمایندگان
بودند .در برابر اما مشی ارتباط مجلس یازدهم با دولت دوازدهم چندان صمیمانه
نبودهاستونشانبارزآنهمنامهروسایکمیسیونهایدوازدهگانهمجلساست
که بیهیچ راه حلی از دولت خواسته بودند از مسیر خود بازگردد و در سال پایانی
فعالیتش تغییر راهبرد دهد اما به کدام سو ،پرسش بیپاسخ نامه نمایندگان بود
که در گرهگشایی چنین اقداماتی در شرایط کنونی تردیدهایی به وجود میآورد.
با رصد نشانههای تعاملی نه چندان گره گشا؛ دولت و شخص رییس جمهوری
بار دیگر از همه قوا میخواهد که نوع ارتباط خود با دولت را بازتعریف کنند .گرچه
تعبیر دعوا از سوی رییس جمهوری شاید برای هشدار و تبیین وضعیت موجود به
کار گرفته شده باشد اما بیشترین سود را از دعوای موجود میان قوا حتی اگر درحد
نامههایفاقدراهکارباشد،دشمنانحاضردرصحنهخواهندبردکهبرایتضعیف
ایران پای کارثابت تحریمهاو تهدیدها هستند .دولت اختالف سلیقهونظربا دیگر
قوا را به عنوان اصل مهم مردم ساالری پذیرفته است اما در شرایط کنونی اگر این
اختالف سلیقه میان قوا و مسووالن ،حتی میان اعضای هیات دولت یا نمایندگان
مجلس به محلی برای تضعیف و نادیده گرفتن واقعیات و شعارگرایی تبدیل شود،
آسیب رسان خواهد بود .اما اگر چنین اختالف نظر و سلیقهای محلی برای چاره
جویی برای عبور از مشکالت کشور باشد و همدلی اصل نخست تمام توصیهها و
نامهها و تعامالت قرار گیرد امید به عبور از مشکالت بیشتر شده و اعتماد مردم به
کل سیستم کشورداری هم افزایش خواهد یافت.
سالهای سخت ایران از  ۶۰تا ۹۹
رییس جمهوری در نشست ستاد مقابله با کرونا ،به مناسبت روز هفتم تیرماه و
شهادت آیت الله شهید «محمد بهشتی» رییس فقید قوه قضاییه در ابتدای انقالب
به مقایسه سال  ۶۰و سال  ۹۹به عنوان مقاطع سخت از تاریخ جمهوری اسالمی
گفت« :سال  ۱۳۶۰سختترین سال از لحاظ امنیتی برای ما بود .سال ۱۳۹۹
سختترین سال کشور از لحاظ فشار اقتصادی دشمن و بیماری عالمگیربوده
که این هم در تاریخ کشور ما بینظیر است ».مقاطع سخت در تاریخ جمهوری
اسالمی به واسطه دشمنیهای خارجی کم نبودند .از ترورهای ابتدای انقالب تا
جنگ تحمیلی .حجت االسالم روحانی هم از همان ابتدای شروع انقالب با نظام
و بحران های آن به نحوی درگیر بوده است؛ بر همین اساس میتوان قیاس رییس
جمهوری و توضیحات وی درباره سالهای سخت و بحرانی را مستند دانست .اگر
سال  ۶۰اقدامات منافقان و ترورهای آنان امنیت زندگی را از مردم سلب کرده بود
اکنونهمزیادهخواهیهایآمریکاوهمپیمانانمنطقهایوفرامنطقهایکاخسفید
امنیت اقتصادی و معیشتی مردم را در معرض آسیب قرار داده است .اگر در سال
« ۶۰صدام حسین» دیکتاتور عراق به مرزهای زمینی و هوایی و دریایی جمهوری
اسالمی حمله کرد و تقریبا تمام کشورهای جهان از وی حمایت کردند؛ امروز هم
«دونالد ترامپ» به مرزهای معیشتی ایرانیان حمله کرده و در تالش است در کارزار
فشارها و تحریم های حداکثری بتواند جامعه ایران را اهداف و آرمانهای خود دور و
مایوس کند .در این مسیر هم بسیاری از کشورها را به شیوههای مختلف مطیع خود
ساخته است .در کنار موارد عالمگیری بیماری کووید ۱۹هم عرصه را هم بر دولت و
هممردمتنگکردهاست.رییسجمهوریدرتوصیفاینپدیدهپیچیدهوبیسابقه
گفته است« :این شرایط سخت و خطرناکی را که با آن مواجه شدیم ،کمتر سراغ
داریم.سابقهنداشتهکهیکبیماریبهاینمیزانرویاقتصاد،اجتماع،زندگیمردم
و سیاست و روابط بینالملل اثر گذاشته باشد .ممکن است یک بیماری یک روزی
بوده و خطرناک هم بوده ،اما وضع اقتصادی دنیا اینگونه نبوده است».
مقایسهایرانتحریمزدهوکشورهایپیشرفته
تداوم زندگی با تمام دشواریهای با حضور و قدرت نمایی کرونا را میتوان از
دستاوردهای غیرقابل انکار دولت در چهار ماه گذشته دانست .در شرایطی که به
گفته رییس جمهوری در  ۳ماه تعطیلی در سراسر دنیا ضربه عظیمی بر اقتصاد
جهانی وارد شده و صادرات در ماه آوریل و می در بعضی کشورهای صنعتی۲۵ ،
درصد و بعضی از کاالها مثل پتروشیمی  ۲۹درصد و بعضی از کاالها مثل خودرو
 ۱۵درصد کاهش پیدا کرده است؛ ایران با وجود تمام کاستیها و کم کاریها،
توانسته است به مبارزه خود با این ویروس ادامه دهد .حجت االسالم روحانی
دلیل این موفقیت نسبی در بحران کرونا را اینگونه بیان کرد« :خدمت ملت ایران
شهادت میدهم همه مسووالنی که میشناسم و با آنها آشنا هستم ۶،ماه است که
حتی یک روز استراحت نکرده و پشت سر هم کار کرده و شبانهروز تالش میکنند؛
البته معنیاش این نیست که همه مشکالت مردم حل شده است ،بله یکسری
مشکالت باقی مانده است ،اما کار بزرگی شده است ».اعطای وام به مشاغل تحت
فشار ،بسته ویژه معیشتی به برای  ۳میلیون خانواده ،کمک های معیشتی برای
 ۱۸میلیون خانواده و افزایش حقوق و دستمزدها تمام توان دولت در بهبود شرایط
کشور طی ماههای گذشته بوده است .تمام توان دولت به گفته رییس جمهوری
با شرایط فعلی درآمدها و منابع مالی آن همین اندازه است و میان این همه
تالشهای به کار گرفته شده قطعا نقاط ضعف بسیاری وجود دارد که دولت بهتر
از همگان از آن مطلع است ،پس اصل همیاری میطلبد که در کنار یادآوری این
نقاط ضعف راهکاری هم برای رفع آن ارائه شود و اصل انصاف هم حکم می کند
نقاط قوت هم در کنار آن یادآوری شود.
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اجاره پشتبام این مشکالت رو هم داره!

گفت و گو با کرونا
کرونا گفت باز می آیم
ایندفعه تخت گاز می آیم
چون رعایت نمیکنی منهم
سرکش و سرفراز می آیم

بحار األنوار ج  ١٧ص ١٨٢

عباسفرساد*

چونهبندنبستیبرچونه
هی می گیری به حرف من بونه
گفتمش تو نرفته ای که هنوز
گفته ای من دوباره می آیم
گفت این حرفها نه حرف منه
گفتم از هر کنار می آیم
حرفهای مرا تو گوش بکن
یک کمی هم تو جنب و جوش بکن
آن شنیدم که ماچ و موچ کردی
هی نشستی و پر تا پوچ کردی
دستکش را نکردی بر دستت
پر خود را دوباره موچ کردی

باوجود تکذیب مسئوالن ،آگهیهای منتشر
شده در فضای مجازی از پدیده عجیب پشتبام
خوابیواجارهپشتبامهابهدلیلافزایشقیمت
اجارهبهایمسکنخبرمیدهد

معاون خدمات شهری شهرداری قم :

باغ پرندگان قم تا شهریور ماه افتتاح میشود

گوش کن هی نگو عزیز دلم
کرونا هیچ نی خودم زبلم
بهر نابودیم دوایی نی
بدتر از این دگر بالیی نی
مبتال گر شوی تو میدونی
هیچ یاری و آشنایی نی
انقه سینه نگیر و خایه نشو
خشم نکن با من و مایه نشو
ننجونهمیگهاشرشتهخوبه
ّ
عمه می گه نون برشته خوبه
آی دایی عباس بوگو چی چی بخورم
هر چی دکتر واست نوشته خوبه
میری تو کوچه و توی میدون
توی چهارمردون و توی سیدون
باسه ی چهارتا دونه بادنجون
بالفونی بگی و اخجون
بیخودی جون من نرو بیرون
چند روزی دیگه تو خونه بمون
این ور و اون ور میری و میپلکی
ُ
شل و شیت راه میری ولی الکی
اگ بخوای ازین بال بچکی
گوش کن هی نکن تو بی نمکی
حرف من را کمی تو گوش بکن
گوشت اگ پاره شد رفوش بکن
کروناگفتمنونمیبینی
روزی چند بار روم می شینی
توی گوش َّ
هسمو لب و بینی
همه جا توی قاشق و سینی
دستها را بشور با صابون
جون دایی نمشی تو مغبون
تو دعا کن که در فرار شوم
کشته و زار و تار و مار شوم
یا بمیرم زیر آوار شوم
توسن مرگ را سوار شوم
آفرین بر تو و به مردم قم
آفرین بر تو و به صغری بگم

طرح:مهدیعزیزی

معاون خدمات شهری شهرداری قم وضعیت باغ پرندگان را موردتوجه قرارداد و
گفت :یک قفس  ۳هزار متری در این زمینه آمادهسازی شده اما هنوز نتوانستهایم
تور اصلی این باغ را خریداری کنیم اما تا پایان شهریورماه این پروژه به بهرهبرداری
میرسد.
امیر سامع ظهر دوشنبه در نشست خبری مدیران شهرداری قم با اصحاب رسانه
که در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد ،اظهار داشت :پس از شیوع ویروس
کرونا ،سالمتی مردم شهر ،وضعیت پسماند ،نظافت شهر ،حمل و نقل عمومی و
وضعیت بازارها و بهشت معصومه (س) مورد بررسی قرار گرفت و  ۱۰کمیته تشکیل
و  ۱۲دستورالعمل نیز در نظر گرفته شد .وی گفت :با توجه به اینکه با شیوع کرونا
در بهشت معصومه (س) باید دستورالعملهای بهداشتی و شرعی رعایت میشد،
بحثهای شرعی از جمله کفن و غسل و در کنار آن مسائل بهداشتی مورد توجه ویژه
قرار گرفت .معاون شهردار قم ادامه داد :در بهشت معصومه (س) دو بخش مجزا برای
غسل آقایون و خانمها مشخص و لباسهای خاص توسط طالب جهادی فراهم شد
ً
و دائما ضدعفونی انجام میگرفت و وضعیت پسابها نیز بررسی شد.
وی بیان کرد :در زمینه ضدعفونی شهر قم  ۷۰اکیپ موتوری و  ۶۰اکیپ پیاده
برای ضدعفونی بوستانها در نظر گرفته شد .سامع گفت :شهرداری قم با استفاده
از شبکههای مجازی برای ایجاد فضای شاد در خانواده مسابقاتی را در ایام کرونا
اجرا کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم :
نصب سرعتگیر در قم به حداقل ممکن رسیده است
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم نیز دراین نشست خبری با بیان اینکه

نصب سرعتگیر در قم به حداقل ممکن رسیده است ،افزود :سرعت گیرهای نصب
شده باید استاندارد الزم را داشته باشند .عباس ذاکریان ه اظهار داشت :بعد از
شیوع کرونا کلیه سامانه اتوبوس رانی فعالیتش متوقف شد و حدود دو هفته اخیر
ً
مجددا فعالیت خود را آغاز کرده است .وی گفت :به محض ثبت درخواستهای
مردمی در سامانه  ۱۳۷در خصوص نیاز به خطوط اتوبوس در برخی از مناطق
شهر به راه اندازی آن اقدام میکنیم .معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در
خصوص وضعیت سرعت گیرها در شهر قم ،افزود :طی سالهای اخیر شهرداری
در زمینه نصب سرعت گیر مقاومت کرده است اما به دلیل ایمنی پایین برخی معابر
بر اثر سرعت باالی خودروها و تصادفات بیشتر ناچارا سرعت گیر نصب میشود اما
ً
تعداد آن به حداقل ممکن رسیده است و سرعت گیرهای نصب شده نیز حتما باید
استاندارد الزم را داشته باشند.
قائم مقام شهردار قم :
بهسازی اطراف حرم در صورت تأمین منابع سال آینده انجام میشود
ابراهیم معتمدی قائم مقام شهردار قم نیز در این نشست خبری از عمل نشدن
به مصوبات استان گالیه کرد و گفت :پشتوانه مالی مجموعه اقدامات شهرداری
در اطراف حرم شامل بهسازی مسیرهای منتهی به حرم ،مسائل امنیتی ،تکمیل
مجموعه پارکینگ زائر و مجموعه تجاری شمسه قرار بود از واگذاری مجموعه ۴۸
هکتاری تأمین شود اما تاکنون این زمین در اختیار شهرداری قرار داده نشده است.
وی در ادامه با اشاره به اقداماتی در زمینه مغازههای متصل به حرم مطهر و
قبرستان شیخان و قبرستان نو و ساماندهی میدان مطهری و فاز چهار و پنج عمار
یاسر ،گفت :مشاوره درباره طرحهای صحن شرقی ،فاز پنج عمار یاسر ،میدان روح
الله و میدان مطهری انجام شده است و چنانچه منابع مالی در اختیار شهرداری قرار
بگیرد طی سالهای آینده بهسازی آن انجام میشود.
معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم :
مشکالت آییننامه قراردادهای استخدامی باید از سوی دولت حل شود
معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز در این نشست خبری گفت:
مشکل آییننامهای قراردادهای استخدامی کارکنان شهرداریها باید از سوی
دولت و سازمان شهرداریها حل شود .محسن رنجبر ظهر با بیان اینکه آییننامه
استخدامی شهرداریها  ۴نوع استخدام را تعریف کرده است ،اظهار کرد :بعد از
ابالغاینآییننامههاهیچتصمیمکالنیدرخصوصبرخوردشهرداریهاباکارکنان
و بازنشستگان گرفته نشده است .معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری
قم بیان کرد :بسیاری از کارکنان ارشد شهرداریها قرارداد کارگری دارند و براساس
این آییننامه جایگاه برای قراردادهای کارگری ممنوعیت دارد .رنجبر اضافه کرد:
مشکل آییننامهای قراردادهای استخدامی کارکنان شهرداریها باید از سوی دولت
و سازمان شهرداریها حل شود.

امیرآبادی دردیدارمدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم :

مجلس به دنبال حل مساله مهارت در کشور است

عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسالمی
گفت :یکی از مباحث جدی مجلس یازدهم
مساله مهارت است و در سطح کالن نظام باید
حل شود.
احمد امیرآبادی فراهانی روزیکشنبه در دیدار
با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم
و جمعی از روسای ستادی و مراکز آموزش
فنی و حرفه ای استان ضمن اشاره به اهمیت
آموزشهای فنی و حرفه ای در بخث اشتغال بیان
کر :بسیاری از رشتههای دانشگاهی با فضای
کسب و کار ارتباط ندارند و دانشجو کامال برای
اشتغالناامیداست.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود :امروزه سطح
تحصیالت باال رفته و جوانان فعال چارهای جز
ادامه تحصیل ندارند اما واقعیت این است که
در بسیاری از رشته ها در مقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد برای اشتغال جایگاهی ندارند

و با ادامه این روند دانشگاهها ،تاب آوری جامعه
از بین می رود و بحث اشتغال به هم میریزد .به
نظر می رسد چاره کار فقط تقویت بخش مهارتی
کشوراست.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی
بیان کرد :یکی از مباحث جدی مجلس یازدهم
مساله مهارت است که در سطح کالن نظام این
مساله باید حل شود.
امیرآبادی فراهانی در بحث ارتقاء جایگاه
آموزشهای مهارتی عنوان کرد :دو مساله در
این زمینه وجود دارد یکی سیاستگذاری دولت
و مجلس و بخش دیگر مطالبه مسئولین سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور است که آنها هم
باید توجه کنند و اهمیت موضوع را تبیین نمایند
و سیاستگذارها را ترغیب کنند تا پیگیر مسائل
سازمانشوند.
وی افزود :در گذشته و حال نمایندگان قم

در مجلس اثرگذار بوده اند و از این ظرفیت
باید به خوبی استفاده شود که انتظار می رود
مجموعه آموزش فنی و حرفه ای هم در راستای
ماموریتهای خود از این ظرفیت استفاده
مناسبببرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :در
مجلس قبلی بحث سازمان ملی مهارت پیگیری
شد که باید بصورت کارشناسی و دقیق در مجلس
ارائه و آثار آن هم به خوبی دیده شود و این یک
اصل است و همه اعتقاد داریم که دانش باصنعت
باید ارتباط داشته باشد و این مساله توسط
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور محقق می
شود .وی افزود :در شرایط شیوع ویروس کرونا
این قشر ( آموزشگاههای آزاد ) متحمل خساراتی
شدند که راههای جبران آن بصورت دقیق و
کارشناسی ارائه و در مجلس پیگیری الزم جهت
این موضوع صورت خواهد گرفت.

معاون بهرهوری ادارهکل اوقاف استان قم:

 ۱۱نیروگاه خورشیدی دربقاع متبرک قم آماده بهرهبرداری است

معاون بهرهوری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم  ،گفت :به منظور
ایجاد درآمد پایدار برای بقاع متبرکه  ،راه اندازی نیروگاههای خورشیدی کوچک
مقیاس در  ۲۶بقعه استان برنامهریزی شدهکه از این تعداد تاکنون  ۱۱نیروگاه
آماده بهرهبرداری است.
غالمعلی رحیمیبا اشاره به امکان سنجیبقعههای استان به منظور استفاده
از مزیتهای نسبی و ایجاد درآمد پایدار درآنها افزود :ایجاد نیروگاههای کوچک
مقیاس یکی از رویکردهای مهم سازمان اوقاف برای ایجاد درآمد پایدار برای
بقعههای کشور است که در این استان در گام اول تجهیز  ۱۲بقعه و در گام دوم
 ۱۴بقعهبهنیروگاهخورشیدیبرنامهریزیشدهاست.
معاون اداره کل اوقاف قم با بیان اینکه هر نیروگاه خورشیدی توان تولید ۳۰
کیلووات برق را دارد گفت :هزینه احداث هر نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس
 ۲میلیارد ریال است که این هزینه صورت گرفته در چهار سال بازگشت سرمایه
دارد .رحیمی ادامه داد :برق تولیدی این نیروگاهها برای مصرف بقعهها نیست
بلکه با اتصال این نیروگاهها به شبکه سراسری ،برق تولیدی آنها به وزارت نیرو
فروخته میشود که این برق تولیدی تا ۲۰سال خرید تضمینی دارد.
وی افزود ۴۰۰ :امامزاده واجب التعظیم در ۱۰۱بقعه متبرک در این استان
وجود دارد که ۳۸بقعه در داخل و ۶۳بقعه خارج از شهر واقع هستند که نیمی از

این بقعهها نیازمند درآمد پایدار برای اداره و هزینههای جاری است.
معاون بهره وری اداره کل اوقاف قم  ،اظهار داشت :توان تولیدی  ۱۲نیروگاه
خورشیدی بقعههای قم که در گام اول وارد شبکه سراسری برق میشود ۳۳۰
کیلووات است و برای این بقعهها ساالنه درآمد پایداری ایجاد میکند.
وی ادامه داد :استحکام بنا و داشتن فضایی بین  ۱۵۰تا  ۲۰۰متر مربع ،از
جمله نیازهای ایجاد این نیروگاههای خورشیدی است که برای اجرای گام سوم
نیز ۴۰بقعهدیگردرحالامکانسنجیاست.رحیمی،بابیاناینکهبقاعمتبرک
از طریق نذورات مردمی اداره میشوند و بودجه مصوب دولتی ندارند ،افزود:
اداره کل اوقاف قم آمادگی کاملی برای جذب کمکهای خیران و واقفان استان
برای مشارکت در اینگونه طرحها دارد و اگر افرادی بخواهند از این طریق به بقاع
متبرکه کمک کنند ،میتوانند به ادارات اوقاف استان مراجعه کنند.
رحیمی ،ضمن استقبال از هرایده خالقانه برای ایجاد درآمد پایدار برای
بقعههای استان ادامه داد :از تمام طرح ها و ایده های خالقانه برای ایجاد
درآمد پایدار متناسب با ظرفیتها و مزیتهای نسبی و همچنین شان و منزلت
امامزادگان ،به منظور ارتقای خدمت به زائران استقبال میشود .هم اکنون در
 ۱۵۰بقعه متبرک در سراسر کشور نیروگاه خورشید راه اندازی شدهاست که
سازمان اوقاف و امور خیریه افزایش آنها به یک هزار نیروگاه را در دستور کار دارد.

جزئیاتجدیدازماجرایهواپیمایاوکراینی
غالمعباس ترکی دادستان نظامی استان تهران در دیدار با جمعی از خانوادههای شهدای سانحه
هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکالی آنان که در سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد ،گفت :از
خانوادههای محترم شهدای سانحه هوایی تشکر میکنم که دعوت امروز سازمان قضایی نیروهای مسلح
را پذیرفتند ،هرچند پرداختن به جزئیات سانحه در حضور بازماندگان و خانوادههای شهدا سخت است.
دادستان نظامی تهران با اعالم اینکه دادسرای نظامی در بررسیها به یک سری از خطاها رسیده است،
یکی از خطاهای تاثیرگذار و عمده در این سانحه را چنین عنوان کرد :سامانه سیاری که موشک شلیک
کرده پس از راه اندازی مجدد به دلیل شرایط میدانی ،شمال واقعی را دقیق تعیین نمیکند و همین
اشتباه فاحش موجب میشود که سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با اختالفی حدود ۱۰۵
درجه توسط اپراتور مشاهده شود و این خطا ،مبنای یک سلسله اشتباهات دیگر قرار میگیرد و در نتیجه
سامانه پدافندی دچار اشتباه میشود .کاربر سامانه پدافندی ،مشخصات هدف شناسایی شده را به مرکز
هماهنگیمربوطاعالممیکند،ولیپاسخیدریافتنمیکندواطالعاتثبتشدهنشانمیدهدکهپیام
سامانه دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشده و قبل از مبادله پیام و دریافت پاسخ ،متأسفانه کاربر اقدام به
شلیک کرده در حالیکه این قطع ارتباط تنها در حد چند ثانیه بود.
خبریخوشبرایفرزندانبازنشستگانکشوری
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز پرداخت وام  ۲۰میلیونی تومانی
وام ازدواج فرزندان بازنشستگان خبر داد.فتح الله شعبانی اظهار کرد :مشموالن دریافت یک هزار فقره
تسهیالت ۲۰میلیونتومانیازدواجفرزندانبازنشستگانوموظفینصندوقبازنشستگیکشوریپساز
آزمایی مدارک و اسناد ارسالی ،مشخص شدهاند و پرداخت تسهیالت
قرعه کشی ،اولویت بندی و راستی
ِ
به حساب این عزیزان از روز دوشنبه آغاز و تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.شعبانی با بیان اینکه
ثبتنامآنالیناینتسهیالتازطریقسایتصندوقبازنشستگیازسومتا ۲۰خردادماهانجامشد،گفت:
این تسهیالت شامل فرزندانی میشد که تاریخ عقدنامه آنها از اول فروردین ۹۸تا پایان ۳۱اردیبهشت ماه
 ۹۹باشد .معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد :تسهیالت ۲۰میلیون
تومان و با اقساط  ۶۰ماهه ( ۵ساله) بوده که به غیر از ثبتنام اینترنتی و تحویل مدارک به استانها برای
راستی آزمایی ،هیچ گونه شرایط خاص و پیچیدهای برای دریافت مثل داشتن ضامن و اسناد بانکی و مالی
ندارد که پس از تأیید نهایی ،مبلغ وام به حساب شخص بازنشسته متقاضی و مشمول به تعداد تسهیالت
در نظر گرفته شده ،واریز خواهد شد.
خواستهسخنگویاورژانسقم
سخنگوی اورژانس قم گفت :پرسنل اورژانس 115نیز بخشی از کادر درمان استان هستند که در دوارن
کرونا در خط مقدم مبارزه با کرونا بودندومیزان فعالیت اورژانس قم در زمان کرونا 4برابر روزهای عادی بود
مهدی فراهانی افزود .:امروز فشارکاری از کرونا به سمت تصادفات رفته است و از طرفی اورژانس ماموریت
های دیگری همچون بیماران داخلی ،قلبی ،نفسی ،سقوط ،مادران باردار ،سوختگی و ...است.وی ادامه
داد :پایگاه ها ،تجهیزات و نیروهای اورژانس محدود است و در زمان ماموریت های حساس و یا همزمان به
دلیل باال بودن درخواست ها از اورژانس ۱۱۵بین آنها تناسب وجود ندارد.فراهانی بابیان اینکه بخش های
زیادی از آمبوالنس های اورژانس فرسوده و مستهلک می باشد گفت :بخش های استان نیازمند احداث
پایگاهاورژانسوهمزمانورودامبوالنسوصدورمجوزجهتجذبنیرویکارشناسبرایپاسخگوییبهتر
وبموقعبهنیازمندانخدماتفوریتپزشکیاست.
آخرینوضعیتشیوعکرونادرقم
رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمبااعالمپذیرششدن ۴۷بیمارجدیدمبتالبهکرونادر ۲۴ساعتمنتهی
به نهم تیر  ،گفت :در حال حاضر آمار بیماران بستری شده ،مرتبط با کرونا تا ۱۵۰نفر افزایش یافته است.
دکتر محمد رضا قدیر ،با اشاره به پذیرش  ۴۷نفر در شبانه روز گذشته در اورژانس مراکز درمانی استان،
گفت :از این تعداد مراجعه کننده  ۱۹نفر با تشخیص احتمالی ابتال به کرونا در بخشهای بیمارستانی
بستری شده اند.وی افزود :همچنین طی شبانه روز گذشته  ۲۰نفر از بیماران بستری پس از بهبودی از
مراکز درمانی ترخیص شده اند.دکتر قدیر بیان داشت :در حال حاضر حدود ۱۵۰نفر مشکوک به کرونا در
قم بستری هستند که حال ۴۰نفر از این بیماران وخیم گزارش شده است.
فحاشیبهسلحشوریپسازآخریننطق
طیبه سیاووشی ،نماینده مجلس دهم گفت :یکی از ویژگیهای اصلی اصالحطلبان این است که
معتقدندزنانهمموجوداتانسانیاندکهبامردانآفریدهشدهاند،بنابراینبایدعدالتبینآنهابرقرارشود،
اما متأسفانه من در اصالحطلبان این را ندیدم .یعنی شما در حوزه سیاسی اصالحطلبی میبینید ،ولی در
حوزه زنان نه .برخوردهای غیرمحترمانه هم بود .حتی یک بار هم به دلیل فحش زشتی که از یکی از مردان
نماینده شنیدم .آن هم درباره موضوعی که اصال ربطی به او نداشت به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
شکایت کردم .االن پنج ماه از آن شکایت گذشته و هیچ وقت به نتیجهای نرسید .بقیه هم شکایت داشتند.
بعد از نطق آخر خانم سلحشوری ما به او گفتیم از صحن خارج شود .دنبالش راه افتاده بودند و فحش
میدادند .یک نفر میگفت ما میبینیم که بعد از مجلس ،سلحشوری میرود آن ور آب و فالن و بیسار.
بازداشت۷نفر از کارکنان شهرداری اوشان فشم
رییس حوزه قضایی رودبار قصران گفت :تعداد ۷نفر از کارکنان شهرداری اوشان فشم  ،میگون با دستور
حوزه قضایی رودبار قصران بازداشت و با قرار متناسب قانونی روانه زندان شدند ، .عزیزیانی در تشریح
آخرین جزئیات پرونده تخلفات مالی کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر اوشان ،فشم و میگون از
دستگیری تعداد ۷نفر از کارکنان شهرداری خبر داد.رییس حوزه قضایی بخش رودبار قصران اضافه کرد:
پیرو پرونده بررسی اتهامات مبنی بر مفاسد و تخلفات مالی کارکنان و اعضای شورای اسالمی شهر اوشان
فشم و میگون حسب تحقیقات و اقدامات قضایی و اطالعاتی صورت گرفته با دستور حوزه قضایی بخش
رودبار قصران تعداد  ۷نفر از کارکنان شهرداری اوشان فشم و میگون بازداشت و با قرار متناسب قانونی
روانه زندان شدند.
شکایتناطقنوریازحمیدرساییپیگیریمیشود
وکیل حجتاالسالم ناطق نوری از پیگیری شکایت موکلش از حمید رسایی خبر داد و گفت :دستور
ثبت و شعبه رسیدگیکننده به این شکیت تعیین شده است .علی اصغر نیکنهاد» وکیل حجتاالسالم و
المسلمین ناطق نوری با اشاره به شکایت ناطق نوری از اظهارات خالف واقع حمید رسایی اظهار داشت:
«شکایت از این فرد در دادسرای ویژه روحانیت تقدیم ،دستور ثبت و شعبه رسیدگیکننده تعیین ،مراحل
تعقیبقضائینامبردهدرحالپیگیریاست».
«بیرانوندازعراقچیکمکخواست
علیرضا بیرانوند ،دروازه بان تیم ملی کشورمان روز شنبه با حضور در وزارت امور خارجه ،با «سید عباس
عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه ،برای پیگیری عزیمت خود به بلژیک دیدار کرد .ب ه خاطر شیوع
گسترده بیماری کرونا و به دلیل قوانین منع تردد در اتحادیه اروپا ،حضور بیرانوند در بلژیک برای انجام
تستهای پزشکی با مشکل مواجه شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان قم خبرداد؛

تمدیددوماههمهلتتسلیماظهارنامههایمالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی استان قم گفت :مهلت تسلیم اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقیقی و
حقوقی دو ماه تمدید شده است.
محمد علیزاده اهوازی دیروز در گفت وگویی اظهارداشت  :باتوجه به شیوع بیماری کرونا در کشور،
مهلت تسلیم اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقیقی از پایان خرداد به پایان مرداد و برای اشخاص
حقوقی از پایان تیر به پایان شهریور ،موکول شده است.
محمد علیزاده اهوازی در خصوص حمایت از مشاغل آسیب دیده در ایام شیوع کرونا و حمایت از
جهش تولید هم گفت :تمام مشاغل تولیدی و غیرتولیدی که ابالغ قطعی مالیات آنها از اول تیرماه
انجام شده باشد ،درصورت پرداخت مالیات تا دوماه بعد ،از بخشودگی قطعی  ۱۰۰درصدی بهره مند
میشوند .وی تاکید کرد :پس از این مدت دوماهه ،بخشودگی مالیاتی مشاغل آسیب دیده از کرونا ،به
ازای هرماه دو درصد از بخشودگی کسر میگردد.
مدیرکل امور مالیاتی افزود :مودیان میتوانند برای اطالع از نحوه بخشودگیهای مالیاتی به ادارات
مالیاتیاستانمراجعهکنند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم :

 ۷۱۴هکتار از باغهای قم زیر کشت گیالس است

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت :همزمان با شروع تابستان برداشت گیالس از
باغهای قم آغاز شد.
مسلم ابراهیمی اظهارداشت  ۷۱۴:هکتار از باغهای استان قم زیر کشت گیالس است که از این
میزان ۶۷۰هکتار به باردهی رسیده است.
وی با بیان اینکه رقم تک دانه مشهدی بیشترین نوع گیالس کاشته شده در باغهای استان است،
افزود :پیش بینی میشود امسال حدود ۹هزار تن گیالس از مجموعه باغهای استان برداشت شود که
حدود یکهزار تن بیشتر از پارسال است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه گیالس استان بیشتر مصرف داخلی دارد و نیاز استان را تامین میکند،
گفت :امسال عملکرد برداشت گیالس در قم ۱۴،تن در هکتار برآورد شده است.
ایران پس از ترکیه و آمریکا رتبه سوم را در تولید گیالس در جهان دارد و کشاورزان ایرانی ساالنه بیش
از ۲۲۰هزار تن گیالس برداشت میکنند.

