دادستان عمومی و انقالب قم خبرداد:

یکمیلیادتومانکالهبرداریکارت
به کارتی در سه ماه

دادستان عمومی و انقالب قم گفت :در سه ماهه اول امسال،
یک میلیارد تومان به روش کارت به کارت ،از مردم قم کالهبرداری
شده است .حجت االسالم غریب که به مناسبت هفته قوه
قضائیهدربرنامهگفتگویخبریسیمایمرکزقمسخنمیگفت
یکی از روشهای کالهبرداری معمول را انتقال کارت به کارت
عنوان کرد و افزود :تنها در سه ماهه اول امسال ،یک میلیارد
تومان با استفاده از همین روش از مردم قم کالهبرداری شده
است .وی خاطرنشان کرد :در این روش ،کالهبرداران تحت نام
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بحث انتقال مقبره پروین اعتصامی از قم به تبریز مطرح نیست
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رئیس کل دادگستری استان قم تاکید کرد:

برخورد عبرت آموز با عوامل
سرقتهایمسلحانهدرقم

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به انجام سه سرقت
مسلحانه در قم طی دو ماه اخیر گفت :عوامل هر سه سرقت
دستگیر شده و برای اینکه درس عبرتی برای دیگر بزهکاران
باشند برخوردهای بسیار شدیدی با آنها صورت می گیرد.
حجتاالسالم علی مظفری ظهر دیروز در سخنرانی پیش از
خطبههای نخستین نماز جمعه قم پس از شیوع بیماری کرونا
که در مصالی قدس برگزار شد ،برگزار شد ،با اشاره به اینکه وقت
زیادی از دستگاه قضایی صرف مشکالتی می شود که نتیجه
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اظهارنظر در تبریز
جنجال در قم
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم :

استانداریپیگیریدرزمینهانتقالمقبرهپرویناعتصامینداشتهاست
4

با افزایش سفرهای مردم؛

آلودگی مناطق ییالقی قم به کرونا نگران کننده است

استاندار قم تأکید کرد؛

ضرورت توسعه فضاهای تفریحی و
ورزشی برای بانوان

4

موتور صنعت قم مقابل تحریم با دور تند میچرخد؛

صنعت قم آماده جذب
سرمایهگذاراناست

خروجآمریکاازبرجاموتشدیدتحریمهایظالمانه،دشمنانرا
بر این باور داشت که کار صنعت و تولید در داخل مرزهای ایران
تمام است اما با لطف الهی و همت صنعتگران پرتالش در

صنعت ازجمله بخشهای مهم اقتصادی استان قم است که
باوجود تحریمهای ظالمانه و تشدید فشار آن در سالهای اخیر
نهتنهامتوقفنشد،بلکهموتورحرکتخودراسرعتبخشید.
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نامهروسایکمیسیونهایمجلسبهروحانی
8

برنامه ریزی برای واگذاری پستهای مدیریتی به بانوان
استعدادهای زنان و دختران قمی شناسایی شود

مدیرکلزندانهایاستانقم؛

هیچ فوتی کرونایی در زندان های قم نداشتیم

مدیر کل زندانهای استان قم گفت :با اقدامات صورت گرفته شیوع بیماری کرونا در
زندان های کنترل شد و هیچ فوتی کرونا در زندان ها نداشته ایم .حجت االسالم سید
علیتهامیروزپنجشنبهدرنشستخبریبهمناسبتبزرگداشتهفتهقوهقضائیه
با اشاره به فعالیت بخشهای ۱۳گان ه سازمان زندانها فقط یک بخش از آن را امنیتی
دانست و بقی ه بخشها را خدماتی عنوان کرد .وی بخش اشتغال و حرفه آموزی با
فعالیت ۲۳رشتهحرفهایرانمونهایازاینبخشهاخواندوگفت:دریکسالگذشته
 ۸۰درصد از زندانیان در این بخش آموزش دیده و گواهی فنی و حرفهای دریافت
4

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

قم دومین استان موفق در کنترل تورم

مدیر کل تعزیرات حکومتی با بیان اینکه قم در سال قبل دومین استان موفق
در کنترل تورم بود ،گفت :بیش از  ۱۰هزار پرونده تخلف در این مدت به تعزیرات
حکومتی ارسال شده است .مهدی ریاضی روز چهارشنبه در نشست خبری با
اصحاب1رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به نقش موثر نهادهای نظارتی
استان در کنترل تورم اظهارداشت :سال گذشته با تالش تمام دستگاهها و نهادها
و همکاری نهادهای نظارتی ،استان قم دومین استان موفق کشور در کنترل و مهار
گرانی معرفی شد .وی با اشاره به ارسال  ۱۰هزار پرونده تخلف در سال گذشته4 ،

آگهی دعوت به همکاری

آگهی توافق پالک ثبتی شمار ثبتی2139-2142

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم

شهرداری منطقه دو قم

در نظر دارد به منظور خاکبرداری سنگی و بارگیری مواد حاصل
از عملیات مذکور در معابر روستای وشنوه بخش کهک به حجم
تقریبی  5410مترمکعب نسبت به اجاره (مترمکعبی) یک دستگاه
بیل مکانیکی (پیکور) با راننده اقدام نماید .لذا از متقاضیان دعوت
بعمل می آید تا حداکثر  10روز پس از تاریخ انتشار آگهی جهت

نظر به اینکه شهرداری منطقه  2در نظر دارد در اجرای مقررات اراضی پالک
مشخص شده ذیل که در مسیر احداث 16متری کنار گذر بزرگراه امام علی ع و
فضایسبزپیرامونیآنقرارگرفتهرابرطبقنقشهمندرجدرذیلایناطالعیهکه
موقعیتوابعادآنمشخصگردیدهراتوافقنماید،لذابدینوسیلهازافرادحقیقی
یا حقوقی ،مالکان وکسانی که خود را در پالک اعالم شده ذیحق میدانند،
بوسیله این آگهی دعوت میشوند ،ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار این
اطالعیه با در دست داشتن اسناد ،مدارک و مستندات خود به اداره امالک
شهرداری منطقه ،2مراجعه تا پس از بررسی اسناد ،وفق مقررات موضوعه اقدام
الزم در جهت توافق معمول گردد.

دریافت اسناد استعالم قیمت به آدرس قم ،انتهای بلوار امین ،ابتدای
بلوار غدیر ،کوچه شماره ،11بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم،
طبقه دوم ،واحد امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی مراجعه نمایند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
ی  02532856612-15داخلی 131و 132یا شماره تلفن
تلفنها 
 02532856617تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قم
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اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم
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اخبار

 شماره 5061ت و سوم 
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روحانیدرنشستکمیتههایستادمقابلهباکرونا:

الزام استفاده از ماسک درمرحله جدید مقابله باکرونا

بهمناسبتفاجعههفتمتیر؛

بهشتیهایمظلومرا
دریابید

عبدالرحیماباذری*

پس از پیروزی انقالب حوادثی رخ داد که فهم و درک
این واقعیت تاریخی را تا حدودی آسان و روشن ساخت و ثابت کرد که می شود خیلی
راحت انسان های شریف  ،پاک و شخصیت های اصیل و انقالبی را در اثر القائات
دشمنان یا توسط افراد نادان و حتی آدم متدین ساده اندیش و ظاهر نگر به مسلخ
تخریب و ترور کشاند و از صحنه خارج کرد.
اوائل پیروزی مخالفان شهید آیت الله بهشتی که منافقین  ،فرقانی ها و بنی صدری
ها بودند ،همین فضاسازی را علیه ایشان درست کردند .گاهی می نوشتند :بهشتی
فئودال زاده وسرمایه دار است و گاه می گفتند :او در شمال تهران منزلی دارد که
فاصله درب ورودی آن با ساختمان به بیست دقیقه پیاده روی نیاز دارد .در کنار اینها
به اصطالح استدالل هایی نیز ارائه می شد تا هیچ شک وشبهه ای برای خوانندگان
وشنوندگان باقی نماند وحتی مذهبی ها وانقالبی ها نیز باورشان بیاید .یادم هست
بسیاری از متدینین این حرف ها را تکرار می کردند و از بهشتی مظلوم اعالن انزجار
مینمودند.
یک روز شایع کردند :همسر بهشتی آلمانی است و فارسی بلد نیست صحبت بکند و
بچه هایش نیز همین طور! این شایعه در جبهه ها میان رزمندگان هم کارساز شده بود و
حتیفرماندهانجبهههارانسبتبهویبدبینساختهبود.دراینمیانمظلومبهشتی
چه می توانست بکند؟ او طی سفری به جبهه ها مجبور شد همسرش را نیز با خود به
اهواز بیاورد تا او در میان رزمندگان سخنرانی کند و آنها از نزدیک مشاهده نمایند که
همسر بهشتی آلمانی نیست و فارسی هم خوب بلد است.
همسرش چند جلسه در "زینبیه اهواز" برای خانم ها و بسیجی ها صحبت کرد ،ولی
تاثیر چندانی نداشت ،چرا که آن دو هنوز به تهران نرسیده بودند که شایعه دیگری بر
شایعات قبلی افزوده شد و گفتند:این خانم همسر بهشتی نبود و فرد دیگری آوردند به
جای او صحبت کرد!
مظلوم بهشتی به هر شهر و دیاری می رفت و در هر جلسه ای برای سخنرانی حاضر
می شد مردم متدین و نا آگاه را بر ضد او تحریک می کردند .آنها می آمدند مجلس را به
هم می زدند و مانع از سخنان او می شدند.
تاسف بارتر این که تعداد زیادی از روحانیون ساده اندیش ،بازی این شیطنت ها را
خورده و به جمع مخالفان بهشتی پیوسته بودند و در برخی مراحل جلوتر از منافقین
و بنی صدری ها به طبل تهمت ،افترا وشایعه می کوبیدند؛ حتی او را در این اواخر به
مدرسه فیضیه راه نمی دادند .یکی از این آقایان که به تند خویی و پرخاش شهرت
داشت ،بهشتی مظلوم را به "راسپوتین" راهب درباری تشبیه کرده بود.
با عرض معذرت حتما خوانندگان می دانند راسپوتین یک اسقف مسیحی بود که
به دربار تزار روسیه «نیکوالس رومانوف» نفوذ کرده وهمه کاره او شده بود .او مشکل
اخالقی هم داشت و مرد فاسدی بود به طوری که با اکثر زنان درباریان ارتباط نا مشروع
بر قرار کرده بود به همین سبب توسط شاهزادگان کشته شد.
این گونه تشبیه ها چقدر جرات وجسارت می خواهد؟! اما تند خویان و بی تقوایان
این کارها را به آسانی و حتی به خاطر تحصیل رضای خدا انجام می دادند .در محیط
ُ ُ
دانشگاهی بعضی دانشجویان از باب تمسخر وتحقیر او را "اسقف بهشتی" خطاب می
کردند .این شایعات وتهمت ها اگر چه از منافقین و فداییان خلق و نا محرمان انقالب
آغاز شد ولی در توسعه و تعمیق آن دوستان بازی خورده و جفا کار و احیانا متدین و حزب
اللهی بسیار تالش وتکاپو و نقش ایفا کردند.
خدا انصافشان بدهد فضا را به قدری آلوده و مسموم ساختند هر کس نامی از بهشتی
بر زبان می آورد ،دهنش نجس می شد. ...
وقتی مرحوم آیه الله طالقانی به رحمت خدا رفت ،شایع کردند بهشتی او را مسموم
ساخت ،می گفتند :چون او در سر هوای ریاست و ادعای رهبری بعد از امام را دارد بنا بر
این ،وجود طالقانی مانع بزرگی برای این کار بود!
این را به اصطالح دلیل دیگری بر انحصار طلبی های بهشتی! برای مردم القا می
کردند .در تشییع جنازه مرحوم طالقانی ،انبوه مردم در تهران یک صدا شعار می
دادند" :بهشتی ،بهشتی ،طالقانی را تو کشتی" و مردم شهرها و استان های دیگر نیز
از تهرانی ها تبعیت کردند .هیچ کس نمی توانست حریف این فضای آلوده بشود .همه
مات ومبهوت مانده وخود را به دست تقدیر وسرنوشت سپرده بودند .متدینین واقعی و
انقالبیون آگاه به مسائل فقط خون دل می خوردند .در این میان تنها چیزی که فضا
را ناگهان دگرگون ساخت ،خون بهشتی مظلوم و یارانش بود که در هفتم تیر 1360
در دفتر مرکزی حزب جمهوری بر زمین ریخته شد .دقیقا از همان لحظه آلودگی ها از
فضای کشور کنار رفت .مردم به حقایق دست یافتند و خط اصیل انقالب و امام دوباره به
جامعه بازگشت وحاکمیت را بر عهده گرفت .هدف از نقل این ماجراهای تلخ ،داستان
سرایی و قصه نویسی نیست بلکه روشنگری و عبرت آموزی است تا جوانان متدین و
انقالبی ما آگاه و هوشیار باشند و مثل بعضی متدینین دهه شصت از نو فرقانیان و
مسلکان دهه نود بازی نخورند و تالش نمایند تا بهشتیان مظلوم را از فرصت
خوارج
ِ
طلبان و «مدعیان بی هنر امروز و قاعدین کوته نظر دیروز» به خوبی تشخیص بدهند.

ابزارنامشروع
هدف دشمنانه

آمریکا پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی
ایران را میان اعضای شورا امنیت توزیع کرده است.
مفاد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت
تسلیحاتی ایران در تضاد با قطعنامه  ،۲۲۳۱مردود و اشتباهی ویرانگر برای شورای
امنیت است .عمده مباحث آن درباره ادعای آمریکاییها برای مشارکت آنها در قطعنامه
 ۲۲۳۱و امکان استفاده از مکانیسم ماشه در بازگرداندن تحریمهای مربوط میشود.
آمریکا باید آگاه باشد که قطعنامهای که خود تصویب کرده است را نقض میکند .این
یک اشتباه ویرانکننده برای شورای امنیت خواهد بود که قطعنامه خود را نقض کند.
اکنون میتوان این پرسش را مطرح کرد که محتوا و هدف قطعنامه پیشنهادی آمریکا
چگونه قابل تبیین است و پیامدهای آن چیست؟
تحریم تسلیحاتی ،برای ایران پیامد اقتصادی مهمی در پی ندارد .تجارت سالح،
هیچگاه سهم مهمی در تجارت خارجی ایران نداشته است.به عالوه ،اعمال یا
عدماعمالچنینتحریمی،پیامدمهمیبرایفعالیتهایامنیتیایرانبههمراهندارد.
به عالوه ،شرایط اقتصادی ایران ،مانع خرید سالحهای خارجی است و اظهارات
وزیر امورخارجه آمریکا درباره آنکه ایران در صورت پایان تحریم تسلیحاتی ،هواپیماهای
پیشرفتهخواهدخرید،تبلیغاتیاست.
سرانجام آنکه ایران سالهاست به جای واردات سالح ،به تولید آن تمایل دارد و خرید
سالح در راهبرد دفاعی ایران ،به دالیل مختلف ،تعیینکننده نبوده است.
لوانتقالها از مبداء و به مقصد ایران را به
این قطعنامه در صورت تصویب ،همه نق 
موضوعی امنیتی تبدیل میکند و سبب کندی و اخالل آن میشود.
مقامهای آمریکایی گفتهاند در صورتی که این قطعنامه در شورای امنیت تصویب
نشود ،با استناد به فصل حلوفصل اختالفات مندرج در برجام ،همه تحریمها
را علیه ایران احیا میکنند .حال آنکه آمریکا دو سال پیش از برجام خارج شده و
اکنون نمیتواند به توافقی استناد کند که در آن عضو نیست .چنین اقدامی ،مغایر
حقوق بینالملل و فاقد وجاهت قانونی است .چندجانبهگرایی و همگرایی در عرصه
بینالمللی،صلحوامنیتبینالمللیراتضمینمیکندویکجانبهگراییوواگرایی،آنرا
بهمخاطرهمیاندازد.برجامدستاوردچندجانبهگراییاست.
اینک تغییر رییسجمهور آمریکا موجب شده واشنگتن برای نابودی برجام ،بعنوان
دستاورد چندجانبهگرایی و تضمینکننده صلح و امنیت بینالمللی ،از شورای امنیت
کهمهمترینوظیفهآنحفظصلحوامنیتبینالمللیاست-استفادهکند.ایننکتهکهاعضایشورایامنیتبویژهاعضایدائمآن،برایدفاعازچندجانبهگرایی
حو
و حفظ صلح و امنیت برآمده از آن ،در برابر تمایالت یکجانبهگرایانه آمریکا -که صل 
امنیت بینالمللی را تهدید میکند -چگونه عمل خواهند کرد ،در رویکرد افکار عمومی
بینالمللی نسبت به آن موثر خواهد بود.
پیشنویسقطعنامهآمریکادربارهتمدیدتحریمتسلیحاتیایران،درمجموعهاقدامات
یکجانبه آمریکا برای نابودی برجام و فشار بر ایران ،قابل تحلیل است.
آمریکا اکنون تالش میکند بدون طی فرآیند مندرج در برجا م و درحالیکه عضو آن
نیست ،به مفاد برجام دستاندازی کند تا فشار بر ایران را افزایش دهد.
کاربست ابزاری نامشروع برای تحقق هدفی دشمانه علیه ایران ،با واکنش متناسب
ایران روبهرو میشود و شرایط کنونی را پیچیده میکند.
کارشناسارشددیپلماسیوسازمانهایبینالمللی
حسن بختیاری زاده*

رئیسجمهور گفت :در حال ورود به مرحله دیگری
از مقابله با کرونا هستیم که استفاده از ماسک را ناگزیر
کرده است.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی  ،روز
پنجشنبه در نشست روسای کمیتههای تخصصی
ستاد ملی کرونا گفت :هر چند اوجگیری دوباره
شیوع بیماری و افزایش شمار مبتالیان و درگذشتگان
در برخی از شهرستانهای کشور را در دو هفته اخیر
شاهد بودهایم ،اما آمار کلی از کاهش شیوع بیماری
در کشور حکایت دارد.
وی افزود :در کنار تالشهای بیوقفه بخش
بهداشت و درمان کشور ،اقدامات انجام شده در زمینه
فرهنگسازی و سازگار کردن زندگی مردم در کنار
مقابلهباشیوعبیماریموثرواقعشدهوشرایطرابهبود
بخشیدهکهشایستهقدردانیاست.
رئیس جمهور با بیان اینکه جهان در حال ورود به
مرحله دیگری از مقابله با ویروس کرونا است ،اظهار
داشت :ایران نیز در این زمینه مستثنی نیست و
باید همانند مراحل قبلی مقابله با این ویروس ،جزو
کشورهای پیشتاز در مرحله جدید باشیم و سریعتر و
موثرترعملکنیم.
روحانی الزام همگانی به استفاده از ماسک و اجرای
دقیق دستورالعملهای بهداشتی را اقدامی ناگزیر در
مرحله جدید مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد و افزود:
هر چند در برخی از کشورها جرایم سنگینی برای
نقض قوانین بهداشتی اعمال میشود ،اما امیدواریم
همانگونه که در دوره قبل با همراهی مردم نیازی به
اعمال جریمه و استفاده از رفتارهای قهری نداشتیم،
در مرحله جدید نیز نیازی به استفاده از قوه قهریه
نباشد.
وی گفت :برای اجباری کردن استفاده از ماسک
برای عموم مردم ،تولید و عرضه فراوان آن با قیمت
ارزان است که در کنار گامهای موثر وزارت صمت و
بخشهای تولیدی کشور ،آموزش ساخت ماسک
خانگی قبل شستشو توسط دستگاههای تبلیغی نیز
از جمله اقدامات الزم و ضروری است که مردم در فشار
تهیهماسکنباشند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم با رعایت اصول
بهداشتی نشان دادهاند که برای سالمت خود و
جامعه ارزش و اهمیت قائلند ،اضافه کرد :مسئوالن
کمیتههایامنیتی-اجتماعیواقتصادیوهمچنین
بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعملهای
مربوط به اینکه استفاده از ماسک در چه مناطقی از

کشور و یا در چه اماکنی اجباری خواهد شد ،تهیه
کردهاند که در صورت تصویب در جلسه ستاد ملی
مقابله با کرونا ابالغ و اعالم خواهد شد.
روحانی تعیین راهکار و شیوههای ضمانت
دستورالعملهای بهداشتی ابالغ شده از سوی
ستاد ملی مقابله با کرونا را از وظایف کمیته امنیتی-
اجتماعی ستاد برشمرد و بر ضرورت اجرای آن به
شکل منطقی و موثر تاکید کرد.
زمین ارزان به خانه اولیها قرار دهید
همچنین ابعاد حقوقی ،فنی و اقتصادی بسته
حمایتی بازار اجاره مسکن به عنوان گام نخست دولت
برای ساماندهی و رونق بازار مسکن در این جلسه از
سوی کمیته اقتصادی ستاد ملی کرونا بررسی و مقرر
شد ،در جلسه روز یکشنبه آینده ستاد ملی مقابله با
کرونا ارائه شود.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر مباحث مطرح
شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص
سیاستهای در نظر گرفته شده برای رونق بازار
مسکن ،به وزیر راه و شهرسازی ابالغ کرد در خصوص
ایجاد شهرکها در حریم شهرها با در اختیار گذاشتن
زمینهای ارزان به خانه اولیها و ساخت و عرضه انبوه
مسکناقدامکند.
رییس جمهوری همچنین روز پنجشنبه در مراسم
آغاز بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت نفت در
استانهای آذربایجان غربی ،مرکزی و هرمزگان با
گفت :امروز همه شرکتهای خارجی که ما را یاری

نکردند و نیز تحریمکنندگان یعنی آمریکاییها و
صهیونیستها به خوبی شاهدند که نمیتوانند مانع
حرکت ملت ایران در جهش تولید ،تولید و فناوری
باشند.
روحانی با بیان این مطلب افزود :امروز از
پنجشنبههای بسیار خوشحال کننده برای مردم ایران
و برای خود من بود .باور کنید از دولت یازدهم که به
فکر این طرح لولهگذاری گوره به جاسک بودیم با
توجه به اینکه از لحاظ امنیت ملی بسیار برای ما مهم
است ،همیشه این دغدغه را داشتم که این طرح در
دولت یازدهم و دوازدهم به پایان برسد.
وی ادامه داد :دلیل آن این بود که آقای زنگنه اشاره
کرد که قرار بود کارخانه لولهسازی برای نفت ترش
و گاز ترش به وسیله یک شرکت خارجی در ایران
تاسیسات آن ایجاد شود که به خاطر تحریم سال ۹۷
این طرح متوقف شد .هنگامی که طرح متوقف شد،
دچار تردید شدیم که آیا می توانیم این کار را با صنعت
داخلی میتوانیم انجام دهیم یا نه؟
رییس جمهوری گفت :امروز اولین تبریک به مردم
ایران این است که طرح ورق این لوله و خود این لوله
توسط شرکتهای ایرانی به اتمام رسیده است که
برای ما بسیار مهم است .همه شرکتهای خارجی که
میخواستند ما را یاری کنند و متوقف کردند و تحریم
کنندگان یعنی آمریکاییها و صهیونیستها امروز به
خوبی شاهدند که نمیتوانند مانع حرکت ملت ایران
در جهش تولید ،تولید و فناوری باشند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت پاسخ داد:

پیادهرویاربعینبرگزارمیشود؟

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت :شرایط ویروس کرونا اجازه
نمیدهد از حاال درباره مراسم پیادهروی اربعین و حضور زائران ایرانی ،نظر قطعی
اعالم شود.
حجتاالسالم و المسلمین عبدالفتاح نواب با اشاره به آغاز جلسات ستاد
اربعین و تشکیل کارگروه فرهنگی اربعین در بعثه مقام معظم رهبری که حدود
 ۲۰وزارتخانه ،سازمان و نهاد در آن عضویت دارند ،در گفت وگو با ایسنا درباره
نظر عمومی این دستگاهها در ارتباط با برگزاری مراسم اربعین ،اظهار کرد :هنوز
به اربعین نزدیک نشدهایم ،نمیشود نظر قطعی داد .آنچه آقایان در آن جلسه
صحبت کردند گمانهزنیهای راه دور است ،تا اربعین نزدیک به چهار ماه فاصله
داریم .وی تصمیمگیری نهایی درباره برگزاری مراسم اربعین و شرکت ایرانیها
در پیادهروی را به نظر ستاد ملی کرونا ،ستاد کشوری اربعین و دولت عراق منوط
کرد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در عین حال گفت :برخی تصمیمها
درباره اربعین قطعی شده است ،مثال اجرای برنامههای آموزشی در فضای
مجازی و ایجاد موکبهای ایرانی در عراق برای خدماترسانی به زائران آن کشور
باحفظپروتکلهایبهداشتی.امادربارهحضورزائراندرمراسمپیادهرویاربعین
هنوزتصمیمگیرینشدهاست.
او درباره نظر عراق نسبت به برگزاری مراسم پیادهروی اربعین با حضور زائران

کشورهای مختلف با توجه به اجرای طرح قرنطینه در کربال ،زیارتگاهها و امکان
مذهبی این شهر که با افزایش شمار مبتالیان ویروس کرونا ،اخیرا به اجرا گذاشته
شده است ،اظهار کرد :تا اربعین زمان زیادی باقی مانده است ،خود عراق هم
نمیتواند پیشبینی کند تا اربعین چه اتفاقی میافتد .ضمن اینکه ما هم نباید
عجله کنیم .باید راههای مختلف را پیشبینی کنیم ،زمانی که به اربعین نزدیک
شدیم یکی از راهها را انتخاب کنیم.
نواب در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حج و بعثه مثل حج تمتع روی
سناریوهای خاصی متمرکز شدهاند ،گفت :این مدت درگیر حج بودیم و هنوز
روی سناریوهای اربعین صحبت نشده ،آنچه قطعی است استقرار موکبهای
ایران در عراق و استفاده از فضای مجازی است و اگر بنا باشد اربعین برگزار نشود،
برنامه زیارت اربعین با اجتماع بزرگ مردم در داخل کشور برگزار شود.
علیرضا رشیدیان ـ رییس سازمان حج و زیارت ـ هم قبال گفته بود :مساله
اربعین مثل حج نیست؛ چرا که اربعین فریضهای مستحبی است .با این حال
روی سناریوهای مختلف با در نظر گرفتن همه پیش فرضها ،کار میشود.
انوشیروان محسنیبندپیـاستاندار تهرانـهمبعد از آنکه جلسهستاداربعین
این استان برگزار شده بود ،در اظهار نظر مشابهی با مسؤوالن حج و زیارت کشور،
گفته بود :به سبب شیوع کرونا وضعیت برگزاری پیادهروی اربعین مشخص
نیست.

سخنگویقوهقضاییه:

اطالعات روشنی در رابطه با مرگ منصوری نداریم

سخنگوی قوه قضاییه گفت  :تاکنون متاسفانه
اطالعات روشن و مستنداتی در ارتباط با وقوع
حادثه برای غالمرضا منصوری جز آنچه که از ناحیه
خبرگزاریهای خود دولت رومانی است و بیان کوتاهی
که از قول دادستان بخارست نقل شده ،نداریم.
غالمحسین اسماعیلی در گفتوگویی ضمن تبریک
به مناسبت هفته کرامت و هفته قوه قضاییه افزود :
پیگیر هستیم که زوایای موضوع روشن شود و همان
گونه که قبال اعالم کردیم این حادثه در روند دادرسی
پرونده چالش و خالیی را ایجاد نمیکند؛ چون این
پرونده کار مطالعاتی و اطالعاتی و جمع آوری و بررسی
دقیقی در آن انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد :زوایای پرونده
روشن شده و به پرونده ما آسیب نمیرساند؛ اما
حادثهای است که نباید از این حادثه عبور کرد و
گذشت .این خواست و مطالبه جدی ماست که ما از
سه مجرای حوزه دیپلماسی ،حوزه پلیس و مکاتبه با
قوه قضاییه و دادستانی آنجا داریم ،پیگیری میکنیم و
خواهان این هستیم که اسناد ،مدارک و گزارش دقیقی
را مرجع قضایی و دادستانی و پلیس رومانی و دستگاه
دیپلماسی بدهند که این حادثه چگونه اتفاق افتاده،

زمینههای آن چه بوده و اصل این حادثه چه اتفاقی رخ
داده که منجر به جان باختن آقای منصوری شده است.
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوالی در رابطه با
رویکرد قوه قضاییه در مقابل رویکرد دولت رومانی در
ماجرای مرگ غالمرضا منصوری ،متهم پرونده اکبر
طبری اظهار کرد :ما در ارتباط با این حادثه مجدانه هم
از طریق دوستان در وزارت امور خارجه پیگیر هستیم و
هم از ناحیه پلیس بین الملل و اینترپل و هم مکاتبهای
که دادستان کل کشور با دادستان کل کشور رومانی
انجام داده ،پیگیر هستیم .ما مطالبه داریم که این
حادثه ،ابعاد و زوایای آن برای ما روشن شود که چگونه
این حادثه برای یکی از شهروندان ما در کشور رومانی
اتفاق افتاده و این مطالبه گری ما را افزون میکند به
لحاظ اینکه ما به آن دولت و کشور اعالم کرده بودیم این
فرد دارای پرونده اتهامی در دستگاه قضایی است و به
دادگاه معرفی شده بود و تحت نظارت و مراقبت پلیس
آن کشور قرار گرفته بود.
وی بیان کرد :ما در ابتدا مدعی هستیم که برای هیچ
یک از شهروندانمان در کشورهای دیگر نباید چنین
اتفاقی رخ دهد و در اینجا ،چون اعالم کرده بودیم
که این فرد تحت تعقیب است و تحت نظارت پلیس

بود ،مطالبه گری ما جدیتر است و رها نخواهیم کرد
و مجدانه پیگیری خواهیم کرد تا ابهامات این موضوع
برطرف شود .اسماعیلی در ادامه و در خصوص سایر
متهمان متواری پرونده طبری اذعان کرد :آنها هم
تحت رصد و مراقبت هستند و پیگیریهایی انجام شده
و مکاتباتی از ناحیه پلیس بین الملل برای بازگشت
آنها به کشور انجام شده؛ متاسفانه شاهد این هستیم
که کشورهای اروپایی و آمریکایی ادعای حقوق بشر و
مبارزه با فساد و پولشویی را دارند ،اما وقتی کسانی در
کشورهای دیگر از جمله ایران مرتکب جرم و جنایتی
میشوند ،مامنی برای مجرمان و خالفکاران فراری
هستند .سخنگوی قوه قضاییه گفت :تقاضای ما این
است که در این زمینه مساعدت و کمک کنند تا این
قبیل افراد به کشور بازگردند و مطمئن باشند که اینها
در یک نظام عادالنه ،پروندههای آنها مورد رسیدگی
قرار میگیرد و برابر آنچه در دادگاه با دالیل و مستندات
به اثبات برسد در مورد اینها حکم الزم صادر خواهد
شد .وی ادامه داد :در مورد سایر متهمان چه در این
پرونده و چه در سایر پروندهها نیز تعدادی از متهمان که
در خارج از کشور هستند ،پیگیری جدی برای بازگشت
آنها به کشور در دستور کار است.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

برایهماهنگیاصالحطلبانخاتمیبایدفعالترشود
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ،گفت :با توجه به اینکه اکثریت قاطع اعضای جبهه
اصالحات بر سر محوریت آقای خاتمی اشتراک نظر دارند ،اگر آقای خاتمی کمی بیشتر در
صحنه حاضر شود و انرژی و وقت بیشتری اختصاص دهد ،اصالحطلبان میتوانند خود را
بازیابی کرده و آن نقشی که قبال هم داشتند ،را ایفا کنند .علیمحمد نمازی در خصوص
مشکالتی که جریان اصالحات برای ادامه فعالیت با آن مواجه است ،گفت :شکی در اینکه
شورایعالی اصالحطلبان با مشکالتی مواجه است ،نیست .پس از استعفای آقای موسوی
الری هم صحبتهایی در خصوص انجام یک تجدید سازمان جدی در این جریان سیاسی
و انتخاب راهکارهایی با هدف فعال شدن و پویایی شورایعالی اصالحطلبان و همچنین
تطبیق این جریان با خواستههای بهروز جامعه ،انجام شد .وی ادامه داد :اما بهروز و مطابق

شرایط فعلی کشور شدن اصالحطلبان به دو عامل نیاز دارد؛ نخست برنامهریزیها،
سیاستگذاریهاوهماهنگیهایدرونیاصالحطلباناستکهبهترینمکانیزمبرایتحقق
این اتفاق یک انتخابات آزاد درونی و رقابت گروهها با یکدیگر است .نمازی در ادامه اظهار
داشت :عامل دومی که الزم ه فعالیت اصالحطلبان است ،به بیرون از شورا برمیگردد و آن
این است که عرصه فعالیتهای سیاسی در کشور به سمت رقابت برود ،هرچه رقابت بیشتر
شود ،اصالحطلبان هم قادر به ایفای نقش بهتر و بیشتر خواهند بود .برای مثال در همین
انتخاباتاخیریکیازدالیلیکهاصالحطلبانبامشکلمواجهشدند،ردصالحیتگسترده
نیروهای آنها بود ،خب وقتی یک تشکل نتواند در عرصه بیرون نقشآفرین باشد ،از درون
به مشکل خورده و اقدام به خودزنی و محکوم کردن یکدیگر خواهد کرد.

آیت الله سعیدی در خطبههای نماز جمعه قم:

برخوردبامفسداناقتصادیقاطعان هباشد

امامجمعه قم در نخستن نمازجمعه پس از کرونا گفت :برخورد قاطعانه با مفسدان،
طمع مالاندوزان ،حرامخواران و جهان خواران را قطع میکند برای از بین رفتن فساد
در جامعه باید ریشههای فساد در کشور سوزانده شود.
آیت الله سید محمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه قم در مصلی قدس ،اظهار
داشت :هیچ فرقی بین فساد سیاسی ،اقتصادی ،جناحی ،حزبی و فردی نیست و
حکومت باید با تمام انواع مفاسد برای سالمسازی جامعه بدون کمترین تعارفی برخورد
کند .سعیدی با اشاره به مساله فساد در کشور گفت :تمام کشورهای جهان به فساد
آلودهاند و دراینبین نحوه برخورد با فساد مهم است .نماینده ولیفقیه در استان قم
گفت :برای خشکاندن ریشهها و کانونهای فساد باید روشهای بازدارندهای در
پیشگرفته شود و با هر مسئول و فردی که دچار فساد است برخورد عبرتآموزی صورت
بگیرد .سعیدی گفت :برای خشکاندن کانونهای فساد ،مسئولیتهای کشور باید به
نیروهای جوان ،مومن و غیر وابسته سپرده شود و این جایگاهها از دلبستگان غرب و
آمریکا که رهاوردی برای کشور ندارد گرفته شود .وی ابراز داشت :مجلس درگیر مسائل
جزئی و جناحی نشود و به دنبال ایجاد تحول در وضعیت اقتصادی مردم و محرک دولت
برای اقدامات بیشتر باشد .سعیدی همچنین اهمیت کمک و یاریرسانی در احادیث
را موردتوجه قرارداد و بیان داشت :مومن به هیچچیزی مانند مواسات به خداوند متعال
نزدیک نمیشود .وی یادآور شد :تشکیل گروههای جهادی و قرارگاههای کمکهای
مردمی در طرح مؤمنانه از نمونههای بارز مواسات اسالمی در روزهای شیوع کرونا بود.
سعیدی همچنین در بخشی از سخنان خود کرونا را یک ویروس شیطانی و شرور
دانست و از تمام تالشهای کادر درمانی قم در  ۴ماه گذشته تقدیر کرد.
رئیس کل دادگستری استان قم تاکید کرد:

برخورد عبرت آموز با عوامل سرقتهای
مسلحانهدرقم

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به انجام سه سرقت مسلحانه در قم طی دو
ماه اخیر گفت :عوامل هر سه سرقت دستگیر شده و برای اینکه درس عبرتی برای دیگر
بزهکاران باشند برخوردهای بسیار شدیدی با آنها صورت می گیرد .حجتاالسالم
علی مظفری ظهر دیروز در سخنرانی پیش از خطبههای نخستین نماز جمعه قم پس
از شیوع بیماری کرونا که در مصالی قدس برگزار شد ،برگزار شد ،با اشاره به اینکه وقت
زیادی از دستگاه قضایی صرف مشکالتی می شود که نتیجه کمکاری یا بدکاری برخی
از سازمان های دولتی است ،اظهار کرد :دستگاه قضایی مدافع حقوق مردم است و
به زودی سراغ این مدیران رفته و حق مردم را از ایشان می گیریم .وی با اشاره به اینکه
در دادگستری قم پروندههای بسیاری برای احیای حقوق عامه به جریان افتاده است
اظهار کرد :تا پایان دوره تحول دستگاه قضایی شاهد اقدامات بزرگی در خصوص
احیای حقوق عامه خواهیم بود .رئیس کل دادگستری قم با بیان اینکه مردم از دستگاه
قضاییانتظاراتیدارنداظهارکرد:دراحیایبیتالمالوحقوقعامهدستگاهقضاییبا
کسی تعارف ندارد .وی بیان کرد اکثر قضات دستگاه قضا دارای صالحیتهای شرعی
قرارگرفتن در جایگاه قضاوت هستند و بسیاری از آنان تحصیالت حوزوی و دانشگاهی
دارند .مظفری با بیان اینکه رشوه گرفتن از سوی یک قاضی در تناقض با اصول اسالمی
و اخالقی است گفت :کشف جرم در دستگاه قضا توسط ضابطین انجام می شود .وی
با اشاره به انجام سه سرقت مسلحانه در قم طی دو ماه اخیر تاکید کرد :عوامل هر سه
سرقت دستگیر شده و برای اینکه درس عبرتی برای دیگر بزهکاران باشند برخوردهای
بسیار شدیدی با آنها صورت می گیرد .رئیس کل دادگستری قم از برخورد قاطع با
کسانیکهبهدنبالقبحزداییوانجاماعمالمنافیعفتدرقمهستندخبردادوگفت:
برخی افراد از روی عمد این شهر را با دیگر شهرهای اشتباه گرفتهاند.
استاندارقم:

طرح های پژوهشی قم نوآورانه باشد

استاندار قم با تاکید بر توجه به نیازهای بازار در فعالیت های پژوهشی استان گفت:
استفاده از فناوری و نوآوری در تولیدات دانش بنیان و طرح های پژوهشی قم ضروری
است .بهرام سرمست عصرپنجشنبه در جلسه کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و
نوآوری استان که در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزارشد ،با اشاره به اهمیت
مباحث محوری در حوزه های علمی ،اظهار داشت :در کنار آموزش و پژوهش در مراکز
علمی ،توجه به نیازهای بازار و استفاده از فناوری و نوآروی در تولیدات دانش بنیان،
اصلی همیشگی است که باید در برش استانی طرح ها مد نظر قرار گیرد.
استاندار قم اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد  :طرح
توجیهی گسترش و توسعه دانشگاه ها و افزودن رشته های تحصیلی بنا بر نیازهای
جامعه شکل می گیرد و از این رو ضروری است ارزیابی دانشگاه های استان در راستای
دستیابی به اهداف تعیین شده به طور مرتب صورت پذیرد .سرمست با تاکید بر لزوم
تقویت دفتر ارتباط دانشگاه ها و استانداری ،افزود :استادان و محققان دانشگاهی
از این ظرفیت استفاده کنند تا با ارتباطی دوسویه و ذیل اهداف کارگروه های  9گانه
به اهداف تبیین شده ارتباط صنعت و دانشگاه برسیم .وی گفت :در ارائه طرح های
پژوهشی در حوزه گردشگری باید محدوده ،قلمرو و اهداف طرح با جزئیات مشخص و
مطابق با برش استانی بیان شود تا آن را برای بررسی و تصویب در کارگروه های استانی
مطرح کنیم .استاندار قم همچنین با بیان اهتمام مدیریت استان بر پیگیری مصوبه
ها تا حصول نتایج مدنظر ،ادامه داد  :هرگونه مانعی در مسیر اجرایی شدن مصوبه
ها از طریق دبیرخانه بررسی و برای رفع آن اقدام شود .وی خاطر نشان کرد  :علم،
فناروی و نوآوری از مباحث مهمی است که باید مورد بررسی و چالش های کارشناسی
متخصصان دانشگاهی قرار گیرد تا در زمینه راهکارهای توسعه کمی و کیفی مراکز
علمی و دانشگاهی استان بسترهای الزم ایجاد شود.
رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قم خبرداد:

توریعهزار ۴۰۰بستهحمایتیتوسط
قرارگاهنمازجمعهقم

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قم گفت :بیش از  ۴۰۰هزار بسته
حمایتی از ابتدای شیوع کرونا توسط قرارگاه نماز جمعه و هستههای جهادی در
مصلی قدس در بین نیازمندان توزیعشده است .حجتاالسال م محمدباقر ولدان در
سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه قم در مصلی قدس ،اضافه کرد :قرارگاه نماز
جمعه در عمل به طرح کمک مؤمنانه عملکرد مطلوبی داشت .وی بیان داشت :قرارگاه
نماز جمعه از ابتدای شیوع کرونا به یکی از مهمترین مراکز آمادگی ،پشتیبانی و اعزام
نیروهای جهادی تبدیلشده است .ولدان یادآور شد :ضدعفونی خیابانها و منازل،
تجهیز متوفیان کرونایی و توزیع بستههای حمایتی از اقدامات مهم قرارگاه نماز جمعه
از آغاز کرونا بوده است .وی اظهار داشت :برگزاری آیین شبهای قدر با رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی از نمونههای موفق اقدامات قرارگاه نماز جمعه قم در چهار ماه
گذشته بود .رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قم خاطرنشان کرد :نماز جمعه
مهمترین و مطلوبترین نهاد برای بسترسازی تمدن نوین اسالمی است .ولدان اظهار
داشت :در مسیر تمدن نوین اسالمی مشکالت ،مطالبات و دغدغههای مردم هر هفته
میتواند توسط امامجمعه بیانشده و تا رسیدن به نقطه مطلوب دنبال شود .رییس
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قم گفت :در اندیشه پایه ریزی رویکرد اثرگذار مطالبه
گری چهره به چهره مردم از مسئولین هستیم .وی افزود :تریبون نماز جمعه قم عرصه و
بستر پیامرسانی به تمام جهانیان و صدای رسا معنویت و عبودیت خواهد بود.
رییس اداره سینمایی استان قم:

فعالیت سینماهای قم از سر گرفته شد

رییس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت :فعالیتهای
سینماهای استان پس از چهار ماه تعطیلی ناشی از شیوع کویید ،19بر اساس مصوبه
ستاد ملی مبارزه با کرونا و با رعایت تمام مسائل بهداشتی از سر گرفته شد .محمدکاظم
رضوانی در گفتوگویی افزود :باوجود موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا برای ازسرگیری
فعالیت سینماها در کشور از اول تیرماه جاری  ،به دلیل انصراف تهیهکنندگان فیلمهای
«شنای پروانه» و «ارتش سری» که قرار بود از ابتدای تیرماه اکران شود  ،فعالیت سینماها
در عمل از ابتدای این ماه آغاز نشد .وی گفت :با اعالم موافقت مجدد تهیهکنندگان این
دو فیل م برای اکران ،فعالیتهای سینماهای قم پس از حدود چهار ماه تعطیلی از روز
چهارشنبه هفته گذشته با اکران فیلمهای «شنای پروانه» و «ارتش سری» از سر گرفته شد.
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تسکین درد با  ۹روش طبیعی

تمام دردها ناشی از التهاب و واکنش التهابی هستند .التهاب مزمن نقش
بزرگی در ابتال به بیماری قلبی ،آرتریت ،آسم  ،سرطان و زوال عقل ایفا میکند.
به گزارش پایگاه اینترنتی هلث اند هیومن ریسرچ ،با کنترل التهاب میتوان
درد ناشی از آن را نیز کنترل کرد و فرصتهای ابتال به بیماریها را کاهش داد.
خوراکیها نیز میتوانند موجب افزایش التهاب شوند .شکر و آرد سفید در این
زمینهعاملبزرگیمحسوبمیشوند.
اما خبر خوب این است که خوراکیها در عین حال میتوانند التهاب را نیز
کاهش دهند و با سرطانها و سایر بیماریها مبارزه کنند .از همه مهمتر اینکه
تمامی این خوراکیها خوشمزه هستند و به راحتی میتوان آنها را به رژیم
غذایی خود اضافه کرد.
در این گزارش  ۹روش طبیعی که موجب کاهش التهاب و درد ناشی از آن
میشود ،بیان شده است:
 اسیدهای چرب امگا ۳
اسیدهای چرب امگا  ۳یک چربی بسیار سالم است که در بسیاری از منابع
ی شود .مشخص شده است که خوراکیهای مملو از امگا ۳
غذایی یافت م 
با التهاب مبارزه کرده و موجب کاهش درد ناشی از آن میشوند .در حقیقت
مطالعات نشان میدهد گسترش آرتریت در موشهایی که با روغن زیتون فوق
بکر تغذیه میشدند ،متوقف شد و التهاب مفاصل آنها کاهش یافت.
ماهیهایچربمانندسالمون،ماهیتنبهترینمنبعتامینامگا ۳هستند.
همچنین دانههای چیا ،گردو  ،تخم مرغهای غنی از امگا  ۳و آجیل نیز حاوی
امگا ۳بسیار زیادی هستند.

ارتباط مصرف سیگار و قلیان با
سرطانهای شایع در زنان

استعمال سیگار و قلیان توسط زنان افزایش ابتال به سرطان سینه را در آنها
افزایشمیدهد.
مهری قدوسی آنکولوژیست(سرطان شناس) روز پنجشنبه در گفتوگو با
خبرنگار حوزه سالمت ایرنا افزود :سرطان سینه از شایعترین سرطان زنان در دنیا
و علت عمده مرگ آنها است و نقش سیگار و قلیان در بروز این سرطان ثابت شده
است.
وی اظهار داشت :عالوه بر دخانیات ،داروهای ضد افسردگی ،هورمون درمانی،
آنتی بیوتیکها و داروهای بیماری قلبی میتوانند در درد سینه نقش داشته و
خطر ابتال به سرطان را افزایش دهند ،زنان باید بدون مشورت پزشک این داروها
رامصرفنکنند.
قدوسی با بیان اینکه زنان عالوه بر معاینات دوره ای سرطان سینه از ۴۰سالگی
به بعد از تغذیه خود نیز دقت داشته باشند ،ادامه داد :مصرف نمک را کاهش
داده و مکمل کلسیم استفاده کنند و مصرف قرصهای ضد بارداری خوراکی نیز
میتواندبهیکنواختترشدنسطحهورمونکمککند.
این پزشک اضافه کرد :خطر ابتال به سرطان سینه با افزایش سن افزایش
مییابد و بیشتر سرطانهای سینه بعد از  ۵۰سالگی تشخیص داده میشوند و
زنانی تغییرات ژنتیکی را به ارث بردهاند در معرض خطر بیشتری از سرطان سینه
وتخمدانهستند.
به گفته قدوسی ،دورههای اولیه قاعدگی قبل از سن  ۱۲سالگی و شروع
یائسگی پس از سن  ۵۵سالگی زنان را در معرض هورمونها قرار میدهد و خطر
ابتالبهسرطانسینهراافزایشمیدهد،چنانچهیکیازاعضایخانوادهایسابقه
ابتال به این سرطان دارد ،توصیه میشود اعضای آن خانواده آزمایشهای دورهای
ساالنه را از سن کمتری آغاز کنند.
این آنکولوژیست افزود :سرطان سینه ،رشد مهار نشده سلولهای غیرطبیعی
است که در نواحی مختلف سینه ایجاد میشود ،این اتفاق ممکن است در
بافتهایمختلفرخدهد.
وی اضافه کرد :سرطان سینه پس از سرطان پوست دومین سرطان شایع در زنان
است و هر ساله تعداد زیادی از مبتالیان به سرطان سینه تشخیص داده میشوند.
خطر ابتال به سرطان سینه با افزایش سن بیشتر شده و در حدود سه چهارم از
موارد بیماری در زنان باالی  ۵۰سال ایجاد میشود.
قدوسی تصریح کرد :پرهیز از عوامل خطرزای سرطان سینه از جمله سیگار،
اضافه وزن ،انجام تمرینات ورزشی و کاهش وزن ،به پیشگیری از این بیماری
کمک میکند و شناسایی و درمان زودهنگام این نوع سرطان از مرگ و میرد زنان
جلوگیریمیکند.

سیر
سیر ،پیاز و تره فرنگی حاوی آنتی اکسیدانی به نام « کورستین» هستند که
موجب تسکین التهاب و در نتیجه کاهش درد ناشی از آن میشوند .سیر به ویژه
در این زمینه بسیار موثر است .برای این منظور میتوان چهار حبه سیر و یا پودر
سیر و مکمل سیر مصرف کرد .سیر همچنین با سرطان مبارزه میکند و خطر
ابتال به بیماری قلبی و زوال عقل را کاهش میدهد.
آلبالو
اگر به دنبال نوشیدنی میگردید که مانند نوشابه موجب افزایش التهاب
نشود ،آب آلبالو مصرف کنید .آلبالو حاوی آنتیاکسیدانی به نامanthocyanin
است که خاصیت ضدالتهابی دارد  .تحقیقات نشان میدهد که ظاهرا مصرف
آلبالو به اندازه داروهای ضد التهاب موثر و نسبت به این داروها بسیار ایمنتر
است .مصرف روزانه هشت ۲۳۷میلی لیتر آب آلبالو موجب بهبود درد و سخت
شدگی عضله میشود ،اما باید بیاد داشت که فواید سالمتی آب آلبالو را با
افزودن شکر و یا شیرین کنندههای مصنوعی از بین نبرد.
چایسبز
چای سبز یک نوشیدنی فوقالعاده و ضد التهاب است .نوشیدن چای سبز
برای هر قسمتی از بدن بسیار خوب است .بنابراین سعی کنید حتی اگر درد
ندارید هم چای سبز مصرف کنید .چای سبز حاوی آنتی اکسیدانهایی است
که موجب کاهش التهاب میشود .پیشگیری از ابتال به سرطان ،آب کردن
چربیهای شکمی و کاهش افسردگی از دیگر فواید نوشیدن چای سبز برای
سالمتیاست.

غالت کامل و حبوبات
غالت کامل و حبوبات از دیگر مواد غذایی است که با التهاب مبارزه می کند؛
این در حالی است که آرد سفید و برنج سفید باعث افزایش التهاب میشوند.
خوراکیهایی مانند بلغور جوی دوسر ،دانههای چیا ،جوی دوسر و برنج
قهوهای و وحشی سطح پروتیین  C-reactiveرا در خون کاهش میدهند.
این پروتیین نشانگر التهاب است و با ابتال به بیماری قلبی ،دیابت و آرتریت
رماتوئید ارتباط دارد .فیبر نیز برای حفظ سالمت رودهها ،کاهش وزن ،مبارزه با
بیماری قلبی و پایین آوردن فشار خون بسیار مهم است.
زردچوبه
زردچوبه ادویهای است که در طب سنتی سابقه طوالنی برای مبارزه
بیماریهای التهابی دارد .تحقیقاتی که اکنون انجام شده ،این ادعاها را تایید
میکند .زردچوبه مملو از  curcuminاست که یک آنتی اکسیدان است و
خواص ضد التهابی دارد.
از آنجا که نمیتوان به اندازه کافی زردچوبه مصرف کرد تا از فواید آن برای
سالمتی بهره برد ،میتوان مکملهای زردچوبه را با اندکی فلفل سیاه مصرف
کرد و یا چای زردچوبه نوشید .برای درست کردن چای زردچوبه باید یک قاشق
چایخوری زردچوبه را در آب در حال جوش ریخت و اجازه داد مدت  ۱۰دقیقه
دم بکشد .سپس اندکی آب لیمو ترش و فلفل سیاه به این چای اضافه و نوش
جان کرد.
بروکلی ،کلم بروکسل و کلم
کلم بروکلی ،کلم بروکسل و کلم از خوراکیهای مورد عالقه همه نیستند ،اما
ً
واقعا سالم هستند .این سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدانهایی است که از
سلول ها در برابر رادیکال های آزاد محافظت میکند .رادیکالهای آزاد اتمهای
ناپایداری هستند که سلولهای بدن را تخریب کرده و موجب بروز التهاب مزمن
در بدن می شود.
زنجبیل
زنجبیل ادویه دیگری است که خاصیت ضدالتهابی قوی دارد .زنجبیل را می
توان به صورت چای زنجبیل مصرف و یا این ادویه را به غذای خود اضافه کرد.
نتایج یک مطالعه نشان داد مصرف عصاره زنجبیل به کاهش درد زانوی ۶۳
درصد از شرکت کنندگان که به آرتروز زانو مبتال بودند ،کمک کرد.
همچنین مشخص شده است مصرف روزانه دو گرم زنجبیل درد عضالت را
کاهش می دهد .اگر ورزشهای سنگین انجام میدهید با مصرف زنجبیل
میتوانید درد عضالت خود را تسکین دهید .زنجبیل همچنین به پایین آوردن
قند خون و مبارزه با بیماری قلبی کمک میکند.
شوربا
آب گوشت یا سوپهای خوشمزهای که با پختن سبزیجات ،ماهی ،مرغ و
یا گوشت به انضمام سبزیجات دیگر تهیه میشود ،سالح خوبی برای مبارزه
با التهاب است .حتما شنیدهاید که سوپ مرغ برای بدن و روح مفید است.
این موضوع حقیقت دارد؛ زیرا آب مرغ نوعی ضد ویروس ،ضد التهاب و آنتی
اکسیداناست.
با اضافه کردن مقداری سیر ،اسفناج و قارچ به آب مرغ ،سوپی در اختیار
خواهید داشت که به مبارزه با بیماریهای مرتبط با التهاب کمک میکند.
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بالیی که مصرف زیاد نمک سرتان میآورد

عوارض جانبی مصرف غذاهای شور

یک پاکت چیپس ،یک تکه پیتزا ،یک بشقاب سیبزمینی سرخ شده و یک کاسه
سوپ آماده ،همگی غذاهایی هستند که اغلب افراد دوست دارند در خوردن آنها
زیادهروی کنند؛ اما همه این غذاها یک چیز مشترک دارند :بله! همه آنها پرنمک
هستند.
ً
اگر از طرفداران غذاهای شور هستید ،احتماال از اتفاقی که برای بدنتان رقم میزند،
باخبر نیستید و به طور مرتب آنها را مصرف میکنید.
به گفته متخصصین قلب ،در حالی که میزان ایده آل نمک مصرفی در روز برای
بزرگساالن ،نباید بیش از  1500میلیگرم باشد ،بسیاری از بزرگساالن در روز بیش از
 2300میلیگرمسدیممصرفمینمایند.
بنابراین ،حاال شما میدانید که مصرف بیش از اندازه نمک در طول روز ،برای بدن
عوارضی به دنبال خواهد داشت .ما در اینجا از اثرات جانبی مصرف غذاهای شور
خواهیمگفت:
سکته مغزی ،نارسایی قلبی ،سرطان معده و بیماری کلیوی نیز با مصرف بیش از حد
سدیم مرتبط است .باید تمام تالش خود را به کار بگیرید تا شانستان را برای ابتال به هر
کدام از این شرایط کاهش دهید
 .1آب کمتری مینوشید
همه شما فکر میکنید که بعد از خوردن مواد غذایی شور فقط آب مینوشید ،زیرا
همیشه گفته میشود این دسته از مواد ،باعث تشنگی میشود .اگرچه ممکن است
این احساس درست باشد ،اما خوردن بیش از حد مواد غذایی شور در درازمدت،
میتواند موجب نوشیدن کمتر آب شود .این اتفاق چگونه میافتد؟ طبق یک بررسی
طوالنیمدت در مورد تعادل سدیم ،که در آن شرکتکنندگان مرد بین سالهای 2009
تا 2011مورد بررسی قرار گرفتند ،هرچه نمک بیشتری مصرف میکردند ،آب کمتری
مینوشیدند .گفته میشود این امر به این دلیل است که بدن آنها در حال ذخیره،
صرفهجویی و تولید آب بیشتری بود و برای این که بدن این کار را انجام دهد ،فرد به انرژی
و سوخت بیشتری نیاز دارد که از مواد غذایی دریافت میکند ،بنابراین این میتواند
ً
منجر به پرخوری شود .یک شیب واقعا لغزنده!
 .2ممکن است وزنتان زیاد شود
اگر از خوردن غذاهای شور لذت میبرید ،به سمت بستههای پرکالری فروشگاهها
خواهید رفت .محققان دریافتند که مصرف نمک اضافی میتواند شما را به خوردن
غذاهایچرببیشتر،مشتاقکند.
.3احساسنفخمیکنید
مصرف هر روزه غذاهای شور میتواند منجر به ایجاد نفخ شود ،زیرا بدن شما آب را
حفظ میکند .یک مطالعه در ژورنال ژنتیک نشان داد نفخ در افرادی که رژیم غذایی با
سدیم باال میل میکنند در مقایسه با افرادی که رژیم کمسدیم مصرف میکنند بیشتر
است .وقتی نفخ دارید ،احساس ناراحتی میکنید و در برخی موارد ممکن است دچار
درد شوید ،پس مصرف وعدههای شور فایدهای ندارد.
.4انگشتانتانمتورممیشود
با خوردن غذاهای پرنمک ،فقط نفخ شکم را احساس نمیکنید ،بلکه اگر زیاد غذای
شور مصرف میکنید انگشتان دست شما متورم میشود .همانطور که میدانیم
هنگامی که نمک زیادی در جریان خون وجود دارد ،ممکن است بدنتان در صورتی که
تمام سدیم اضافی از طریق ادرار و توسط کلیهها دفع نشود ،مایعات را حفظ کند .در این
زمان است که احتباس آب و تورم در انگشتان شما اتفاق میافتد.
 .5پوستتان جوش میزند
شواهد زیادی وجود دارد که این ایده را تأیید میکند که رژیم غذایی و آکنه تأثیر
مستقیمی بر یکدیگر دارند .یک مطالعه در این رابطه نشان داد که از 200شرکتکننده،
افراد دارای آکنه در مقایسه با افراد بدون آکنه بیشتر از غذاهای شور مصرف میکردند.
 .6به سردرد دچار میشوید
طبق یک مطالعه ،از میان  400نفر شرکتکننده ،افرادی که غذاهایی با سدیم باال
میخوردند ،یکسوم بیشتر از افرادی که غذاهای کمسدیم مصرف میکردند ،سردرد
داشتند .مطالعه دیگری این ادعا را نیز مورد تأیید قرار داد و دریافت که کاهش سدیم
باعث کاهش سردرد در شرکتکنندگان میشود که همگی بیماران مسن و دارای
فشارخونباالبودند.
 .7ممکن است فشارخونتان باال برود
ً
این ،حقیقتا خیلی پوشیده نیست ،زیرا شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد
دریافت زیاد سدیم ،با احتمال بیشتر ابتال به فشارخون باال همراه است .اگرچه این یک
عارضه جانبی فوری پس از خوردن یک بسته چیپس نیست ،اما اگر رژیم غذایی روزانه
شما پر از غذاهای شور است ،با گذشت زمان ممکن است به فشارخون باال دچار شوید.
البته این همهی ماجرا نیست؛ سکته مغزی نارسایی قلبی سرطان معده و بیماری
کلیوی نیز با مصرف بیش از حد سدیم مرتبط است .باید تمام تالش خود را به کار
بگیرید تا شانستان را برای ابتال به هر کدام از این شرایط کاهش دهید ،نه این که خطر
را افزایش دهید ،درست است؟
محققانمدعیشدند

آفتاب تابستان در نیم ساعت ۹۰درصد
کروناویروسهارامیکشد
محققان میگویند آفتاب تابستان قادر است  ۹۰درصد از کروناویروسهای نشسته
روی سطوح را با تابش  ۳۰دقیقهای خود نابود کند.
به نقل از تکتایمز ،یک مطالعه جدید از احتمال نابودی کروناویروسها در اثر تابش
آفتاب تابستان تنها در  ۳۰دقیقه سخن گفته است .در عین حال ،کارشناسان به این
نتیجه رسیدهاند که ممکن است موج دوم شیوع کووید ۱۹-به محض آغاز زمستان در
انگلیسرخدهد .طبقجدیدترینگزارشپایگاهدیلیمیل،مطالعهدکتر"خوزهلوئیس
ساگریپانتی"ویروسشناسبازنشستهارتشایاالتمتحدهودکتر"دیویدالیتل"ویروس
شناس سابق دولت ایاالت متحده در حالی که انگلیس برای ورود به گرمترین هفته سال
خودآمادهمیشود،نشانمیدهدکهتابش ۳۰دقیقهایآفتابتابستانیبررویسطوح
آلوده به کروناویروس میتواند این ویروسها را از بین ببرد .مجله Photochemistry
 and Photobiologyنتایج این تحقیق را منتشر کرده است که بیان میکند  ۹۰درصد
از عفونت کروناویروس که بر اثر عطسه یا سرفه افراد آلوده روی سطوح نشسته است،
میتواند توسط یک نور قدرتمند ماوراء بنفش که در آفتاب تابستان موجود است ،نابود
شود .برخی دانشمندان همچنین ادعا کردهاند که قرارگیری زیر نور آفتاب موجب
تولید ویتامین Dمیشود و مشخص شده است که این ویتامین میتواند موجب تقویت
سیستم ایمنی بدن در مقابله با کروناویروس شود .این ایده در حالی مطرح شده است
که سواحل و پارکهای انگلیس از امروز ( ۲۵ژوئن) به دلیل رسیدن گرمای هوا به باالی
 ۳۰درجه سانتیگراد میزبان میلیونها نفر خواهند بود .با این وجود هنوز نگرانیهایی
وجود دارد که احتمال انتقال کووید ۱۹-در اثر اجتماعات اتفاق میافتد ،چرا که فاصله
گذاری اجتماعی در این تجمعات رعایت نمیشود .با این حال ،دانشمندان میگویند
ماندن در خانه یعنی جایی که کروناویروس میتواند زنده بماند و چندین روز آلوده کننده
باقی بماند ،در مقایسه با بیرون از منزل خطرناکتر است .این مطالعه همچنین موج
دوم شیوع کووید ۱۹-را با آغاز زمستان در انگلیس پیش بینی کرده است .محققان
میگویند شیوع کروناویروس در کارخانههای بسته بندی گوشت در انگلیس میتواند
شواهد محکمی از این موضوع باشد ،چرا که ادعا میشود که محیط سرد این کارخانهها
ً
احتماال افراد را در برابر کروناویروس آسیبپذیرتر کرده است .در این مطالعه آمده است
که کروناویروس پتانسیل زنده ماندن را تا چند روز داخل خانه دارد ،در حالی که در محیط
بیرون که نور خورشید ضعیف باشد کمی بیش از پنج ساعت زنده میماند .کروناویروس
جدید در مناطق شمالی انگلیس ممکن است مدت بیشتری مردم را درگیر کند ،زیرا این
منطقه تابش آفتاب کمتری دارد .محققان این تحقیق میگویند نابودی کروناویروس در
محیط بیرون از خانه و تابش آفتاب ،در زمستان  ۵ساعت ،در بهار  ۴ساعت  ،در پاییز ۱
ساعت و ۴۰دقیقه و در تابستان ۳۴دقیقه طول میکشد.
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اجتماعی

 شماره 5061ت و سوم 
شنبه -هفتم تیر ماه  -1399سال بیس 

به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم:

بحث انتقال مقبره پروین اعتصامی از قم به تبریز مطرح نیست

اظهارنظر در تبریز ،جنجال در قم

استانداریقمهیچگونهپیگیریدراینخصوصنداشتهاست

اظهارات دبیر شورای اسالمی شهر تبریز پیرامون بررسی امکان انتقال مقبره
پروین اعتصامی بانوی شاعره کشورمان از قم به زادگاهش و ادعای پیگیری این
موضوع از طریق مسئوالن قم ،بازتاب بسیاری در قم داشته است.
دبیر شورای اسالمی شهر تبریز روز چهارشنبه (چهارم تیر) در آیین افتتاح
طرحهای عمرانی شهرداری منطقه یک تبریز ،با ادعای پیگیریهای انجام
شده از استانداری قم برای بررسی امکان انتقال مقبره بانوی شاعره کشورمان به
زادگاهش ،گفت :بارها این موضوع را پی گیر بوده ایم و این مهم را از استاندار قم
نیز پی گیری خواهیم کرد.
سعید نیکوخصلت ،در ادامه این ادعا افزوده است :شورای شهر تبریز در
طول سال اول شورا پیگیر بررسی انتقال آرامگاه پروین اعتصامی به تبریز بوده
است.
وی همچنین با اشاره به اهداف چنین اقدامی گفته است :اگر بتوانیم هویت
واقعی پروین اعتصامی را به مردم معرفی کنیم ،میتوانیم تبریز را به مرکز برگزاری
همایشهاوفستیوالهایمرتبطبابانواندرسطحملیوبینالمللیتبدیلکنیم.
اگر بتوانیم شمس ،شهریار ،مقبره العرفا ،هنر ،تاریخ و میراث فرهنگی تبریز را به
دنیا بشناسانیم ،این شهر در گردشگری و ثروت آفرینی نقش بزرگی را ایفا خواهد
کرد.
رضا صالحی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم در گفت
و گویی ضمن ،هر گونه طرح یا پیگیری برای انتقال مقبره پروین اعتصامی از
قم به تبریز از طریق استانداری قم را تکذیب و تاکید کرد :هیچگونه پیگیری از
استانداری قم در خصوص موضوع انتقال صورت نگرفته است.
اظهار بی اطالعی تمام اعضای شورای فرهنگی قم
مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم نیز در گفت و گویی
گفت :ادعای انتقال مقبره پروین اعتصامی از قم به تبریز موضوع مهمی است که
چنینکاریبدونهماهنگیمتولیانفرهنگاستانغیرممکناست.
حسین محمودی ،افزود :این موضوع نه تنها در اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی تا کنون هرگز مطرح نشده بلکه تمام اعضای شورای فرهنگی از آن بی
اطالع بوده و که به طور کلی چنین موضوعی اصال تا کنون مطرح نشده است.
ٔ
رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی ،در  ۲۵اسفند  ۱۲۸۵در تبریز
متولید و در  ۱۵فروردین  ۱۳۲۰شمسی به دلیل ابتال به حصبه در تهران بدرود
حیات گفت .از پروین اعتصامی به عنوان «مشهورترین شاعر زن ایران» از او یاد
می شود.
دیوان اشعار پروین اعتصامی شامل ۶هزار و ۵۰۰بیت از قصیده و مثنوی و قطعه
تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است .در سال  ۱۳۱۴نخستین دیوان پروین
اعتصامی شاعره توانای ایران به همت پدر ادیب و گرانمایه اش انتشار یافت.
پیکر این شاعره شهیر ،پس از ارتحال ،برای تدفین به قم آورده شد و در جوار
قبر پدر دانشمندش در مقبره خانوادگی در حرم حضرت معصومه(س) به خاک
سپرده شده است.
مدیرعاملمجمعخیرینمدرسهسازاستانقم:

زمین برای ساخت مدرسه در مناطق
پرجمعیتقموجودندارد

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسهسازاستان قم گفت :این مجمع در مناطقی از
قم که پرجمعیت و بهشدت نیازمند مدرسه است ،زمینی در اختیار ندارد.
سید ناصر عالیی طباطبایی افزود :از مردمی که صاحب امالکی هستند و قصد
دارند در امر اهدای زمین حضور داشته باشند ،دعوت به عمل میآوریم.
وی اضافه کرد :در چند سال گذشته که ساختمانهای بلندمرتبه در بلوار الغدیر
درحال ساخت است ،هیچ زمین آموزشی در این منطقه در اختیار نداریم؛ از سوی
دیگر کمبود زمین در مناطقی از جمله بلوار ۱۵خرداد و شهرک فاطمیه نیز بسیار
مشکلسازشدهاست.
به گفته وی ،دلمان میخواهد در جایی که نیاز واقعی به ساخت مدرسه وجود
دارد ،زمین در اختیار داشته و پاسخگوی کمبود مدرسه باشیم.
عالیی طباطبایی از اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری که زمینهایی در
اختیار دارند  ،درخواست کرد تا زمین موردنظر ساخت مدرسه را در اختیار خیران
قراردهند.ویگفت:اهدایزمینتوسطخیرین ،دراختیارگذاشتنزمینتوسط
اداره کل راه و شهرسازی در بافتهای جدید شهری و در اختیار گذاشتن زمین
توسط شهرداری در زمینهایی که با مالکان توافق میکند ،سه روش تامین زمین
برایساختمدرسهمیباشد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ساخت هنرستانهای کاردانش و فنی و حرفهای،
لزاییفارغالتحصیالنهنرستانبیشازمدارسنظریاستودر
بیانکرد:اشتغا 
این راستا در تالش هستیم تعداد هنرستانها افزایش یابد.
عالیی طباطبایی افزود :تجهیز هنرستانها به ابزارهای مدرن از دیگر مسائلی
است که مدنظر قرار دارد ،زیرا هنرستان فاقد تجهیزات اهداف موردنظر را محقق
نخواهدکرد.
با افزایش سفرهای مردم؛

آلودگیمناطقییالقیقم
به کرونا نگران کننده است

 معاون دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :با توجه به اینکه در مناطق ییالقیاستان میزان ابتال به کرونا نسبت به شهر قم کمتر است ،با افزایش سفر به این
مناطقاحتمالشیوعکرونانگرانکنندهاست.
سیامک محبی د اظهار کرد :همزمان با آغاز فصل گرما شیوع بیماری کرونا در
مناطق ییالقی قم با رشد سفرهای مردم نگران کننده است و ما ساز و کاری برای
مصون ماندن این مناطق نداریم.
وی افزود :هنوز در قم به شرایط مطلوبی نرسیدهایم و  ۵۰درصد مردم با عوامل
بیماری زای کووید  ۱۹روبرو شدند ،هم چنان در معرض خطر ابتالء هستیم و این
بیماری در روزهای اخیر رو به افزایش است.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به درگیری مادارن باردار با بیماری کرونا ،گفت :ما مراحل
غربالگری نوبت اول و دوم را به طور کامل اجرا کردیم و اکنون قرار است غربالگری
نوبت سوم را برای افراد در معرض خطر مانند افراد مسن و درگیر با بیماری زمینهای
مانند دیابت و قلبی را اجرا کنیم .وی افزود ۱۷ :مادر باردار در قم درگیر بیماری
کرونا بودند در حالی که بسیاری ازمردم فکر میکنند این بیماری تمام شده و ما
در شرایط عادی هستیم در حالی که برخی افراد مشکوک به کرونا در برابر بستری
شدن در مراکز درمانی استان مقاومت میکنند.
محبی با بیان اینکه تاکنون ۷۱۶نمونه آزمایش از زندانهای استان قم گرفته
شده است ،گفت :برای ما شناسایی و پیگیری افراد ناقل اهمیت دارد؛ در
برخی موارد با یک فرد ناقل در یک خانواده همه اعضای خانواده درگیر خواهند
شد.

یادواره شهدای  7تیر در مزار شیخان برگزار شد

روز پنجشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه یادواره
شهدای هفتم تیر با حضور رئیس کل دادگستری و
مدیرکل اوقاف استان قم در مزار مقدس شیخان برگزار
شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور
خیریهاستانقم،بهمناسبتهفتهقوهقضائیه،یادواره
شهدای هفتم تیر در مزار مقدس شیخان برگزار شد.
در این مراسم که پنجشنبه پنجم تیرماه و از ساعت
 8در این مکان مقدس آغاز شد ،حجتاالسالم
والمسلمینعلیمظفریرئیسکلدادگستریاستان
قم و حجتاالسالم والمسلمین عباس اسکندری
مدیرکل اوقاف استان قم سخنرانی کردند .در ابتدای
مراسم نیز حجت االسالم مهدی خویی مدیر مرکز افق
مزار شیخان به بیان مطالبی پیرامون تاریخچه این مزار
و جایگاه آن در دنیای تشیع پرداخت .احمد علوی از
شاعران آیینی کشورمان هم در یادواره شهدای هفتم
تیر ،اشعاری در مدح شهدا قرائت کرد.
مدیرکل اوقاف قم:
راهکاهشپروندههایقضاییارتقاءمعنوی
جامعهاست
مدیرکل اوقاف استان قم در این مراسم گفت :با
کار فرهنگی و ارتقاء معنوی جامعه میتوان از حجم
پروندههایقضاییکاست.
حجتاالسالم والمسلمین عباس اسکندری اظهار
کرد :خداوند را شاکریم که در دورهای زندگی میکنیم
که دستگاه قضا ،زیر نظر مجتهدی جامعالشرایط
و رهبری عظیمالشأن و فرزانه و صاحب والیت اداره
میشود ،رهبری که خداوند به شایستگس فراوان عطا
فرمودهاست.
وی افزود :امروز شخصیتی ارزشمند و فاضل
همچون حضرت آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه
را بر عهده گرفته و امیدواریم در پیشبرد اهداف
عالیه این قوه موفق بوده و در اجرای عدالت از یاری
خداوند بهرهمند شود .مدیرکل اوقاف استان قم با
بیان اینکه بسیاری از کمبودها و ایرادهایی که به
ذهن اشخاص مختلف پیرامون قوه قضائیه میرسد
مربوط به مشکالت فرهنگی است گفت :در وهله
نخست ،مردم باید با قوانین آشنا باشند زیرا بخش
مهمی از اختالفات و پروندهها به خاطر عدم آشنایی
با قوانین و مقررات است .وی ادامه داد :همچنین قوه
قضائیه ودستگاه های فرهنگی و اطالع رسانی باید
کار فرهنگی را با اهمیت بدانند تا عموم افراد جامعه
از منظر فکری ،دینی و معنوی ارتقاء یابند ،گاه با
گذشت و بخشش ،میتوان از بروز اختالف پیشگیری
کرد و اخالقمداری ،میتواند مانع از تشکیل بسیاری
از پروندهها شود .اسکندری با تاکید بر اینکه همه
مردم و نهادها در قبال اجرای عدالت مسئولیت دارند
خاطرنشان کرد :اگر هر فرد بتواند از بروز یک اختالف
جلوگیری کند ،خیل عظیم پروندههای راکد را شاهد
نخواهیمبود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در ادامه به کار
رفیع شهدا و جایگاه آنها در انقالب اسالمی پرداخت
و گفت :همه ما مدیون شهدا هستیم زیرا آرامش
و امنیت امروزمان ،نتیجه کار این ستارگان آسمان
والیتمداریاست.
وی تصریح کرد :هیچ تحلیلگر و کارشناس سیاسی
منصفی ،نمیتواند سهم شهدا را در پایداری این
مملکت و اقتدار امروز انکار کند ،آنها رفتند تا کلمة الله
هیالعلیامحققشود.
اسکندری با اشاره به کالم رهبر معظم انقالب که
فرمودهاند امروز زند ه نگاه داشتن یاد شهدا کمتر
از شهادت نیست گفت :الزم است فرهنگ ایثار و
شهادت را برای بقاء و پایداری نظام اسالمی و تحقق
اهداف آن زنده نگه داریم.
رئیس کل دادگستری استان قم مطرح کرد:
ضرورت تبیین روزآمدی از احکام الهی و ارائه
آن به جهانیان
رئیس کل دادگستری استان قم نیز دراین مراسم
گفت :وظیفه داریم با اجرای دقیق و صحیح قوانین،
عالوه بر اینکه دین خود را به شهدا ادا میکنیم ،به
تبیین روزآمدی از احکام الهی دست یابیم و آن را
به جهانیان ارائه کنیم .حجتاالسالم والمسلمین
علی مظفری اظهار کرد :عملکرد اوقاف در تکریم
امامزادگان و شهدا در گلزارهای شهید واقع در جوار
بقاعمتبرکهمطلوبوشایستهتقدیراست.
وی در ادامه به واقعه هفتم تیر سال  1360اشاره
کرد و افزود :هنگامی که انقالبی در گوشهای از دنیا
رخ میدهد و استکبار جهانی احساس میکند
این انقالب میتواند پایههایش را بلرزاند و به چالش
بکشاند ،وارد عمل شده و سعی میکند با استفاده از
نیروهای نفوذی ،از درون به اضمحالل آن قیام مردمی

بپردازد .رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه
سازمان مجاهدین خلق که بعدها به نام منافقین
نامیده شدند ،از جمله انحرافاتی بودند که مستکبران
در جریان مبارزات مردم ایران علیه رژیم شاه به وجود
آوردند گفت :این سازمان از دهه  40و با شعار حمایت
از مردم در مقابل استکبار به وجود آمد اما در دهه ،50
دستشان رو شد چرا که امام راحل پی به ماهیت آنها
برد و مردم هم به پشتیبانی از رهبرشان ،خط خود را
از آنها جدا کردند.
وی ادامه داد :از سال  50تا  ،57سازمان مجاهدین
خلق با ارائه اسالم التقاطی خود ،افراد زیادی را به
سمت خود جذب کرد ،اشخاصی که از اسالم ،هر
آنچه را مطابق اعتقادات شخصیشان بود قبول
داشتند ،بنابراین نتوانستد به خیلی از اهدافشان
دست یابند از جمله هیچگاه در زندانهای رژیم شاه،
موفق نشدند به علما و بزرگان و انقالبیون مشهور
نزدیک شوند .مظفری با اشاره به اتفاقات دهه  60به
ویژه نخستین سال این دهه عنوان کرد :در این دهه
خونینترین اوراق انقالب اسالمی را شاهد بودیم،
سالهایی که ترور و وحشت از سوی منافقین در
دستور کار قرار گرفته بود.
رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد30 :
خرداد سال  ،60منافقین رسما وارد فاز نظامی
علیه انقالب اسالمی شدند و تصمیم گرفتند در پی
شکستهای پی در پی شان ،حذف فیزیکی بزرگان
و اندیشمندان نظام اسالمی را در دستور کار قرار
دهند بنابراین به ترور کسانی روی آوردند که احساس
میکردندروزیمیتوانندرهبرنظامشوند.
وی گفت :ششم تیرماه طرح ترور حضرت آیتالله
خامنهای که در آن زمان رئیس جمهور بودند به اجرا
گذاشته شد که البته با عنایت الهی موفقیتی برای
منافقین در پی نداشت ولی همان روز اعالم کردند که
فردا روز پایان نظام است و در هفتم تیر ،انفجار دفتر
حزب جمهوری اسالمی ،به عنوان جنایتی دیگر در
کارنامه آنها به ثبت رسید.
مظفری با بیان اینکه منافقین تصور میکردند بعد از
این اقدام تروریستی ،کار نظام جمهوری اسالمی تمام
شده است خاطرنشان کرد :آنها از این حقیقت غافل
بودند که امام خمینی(ره) نائب عام امام عصر(عج)
بوده و خون شهدا ،نهال انقالب را بارورتر میکند
و هرگاه پرچمداری به زمین بیفتد ،دیگری پرچم
را به دست میگیرد .رئیس کل دادگستری استان
قم افزود :طی سالهای گذشته ،رهبری داهیانه و
حکیمانه حضرت آیتالله العظمی خامنهای(مد ظله
العالی) سبب تحقق بسیاری از اهداف انقالب شده
و تمام سیاستمداران جهان ،به تراز اول بودن ایشان
معترفند .وی در ادامه به جایگاه دستگاه قضا در
اندیشه امام خمینی(ره) پرداخت و ابراز کرد :ایشان
حاکمیت اسالمی را در قوه قضائیه میدیدند ،زیرا
اجرای احکام خداست که به یک حکومت ،رنگ دینی
میدهد به همین دلیل ایشان و سپس رهبر معظم
انقالب همواره بهترین اشخاص را در سمت ریاست
قوه قضائیه منصوب کردهاند .مظفری با اشاره به
اقداماتمهمشهیدبهشتیدردورهریاستبردستگاه
قضا عنوان کرد :او نظام نوین قضایی ایران را بر پایه فقه
شیعی بنا نهاد و دادگستری اسالمی را به عنوان واقعی

پیریزی کرد و امروز ثمره کار اوست که در اختیار ما
قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان قم تصریح کرد :هیچ
شکی نیست که قوانین قضایی ایران منطبق با شرع
مقدس تقنین شدهاند و اگر اشکالی وجود دارد از
ماست که به درستی آنها را اجرایی نکردهایم.
وی گفت :اجرای احکام دینی و قضایی بر اساس
دستور خدا ،آرزوی ائمه اطهار(ع) و بزرگان دینی ما
بوده که امروز در قالب نظام مقدس جمهوری اسالمی
به منصه ظهور رسیده است بنابراین وظیفه داریم با
اجرای دقیق و صحیح این قوانین ،عالوه بر اینکه
دین خود را به شهدا ادا میکنیم ،به تبیین روزآمدی از
احکام الهی دست یابیم و آن را به جهانیان ارائه کنیم.
مظفری با بیان اینکه الزم است حوزههای علمیه
و دانشگاهها به آنچه نیاز جامعه امروز است بپردازند
تصریح کرد :مردم از نظام دینی ،انتظار شفافیت و
اجرای عدالت را دارند بنابراین نباید با عملکرد اشتباه،
کاری کنیم که کاستیهایمان به حساب دین نوشته
شود.
مدیرمرکزافقشیخان:
شیخان متعلق به جهان اسالم و قطعهای از
بهشت روی زمین است
مدیر مرکز افق مزار شیخان نیز دراین مراسم گفت:
این مزار مقدس متعلق به تمام جهان اسالم بوده و
قطعهای از بهشت روی زمین به شمار میرود.
حجتاالسالم مهدی خویی با اشاره به تاریخچه
این مزار مقدس اظهار کرد :بر اساس روایتی از امام
رضا(ع) ،ایشان به یکی از یارانشان فرمودند کسانی
که قادر به زیارت ما ائمه نیستند ،دوستان شایسته ما
را زیارت کنند ،خداوند ثواب زیارت ما را به آنها خواهد
داد .وی افزود :از جمله مراکز مهمی که دوستان اهل
بیت(ع) در آنجا آرمیدهاند ،مزار مقدس شیخان است،
سومین مزار مقس و بزرگ در جهان تشیع که جمعی
از اصحاب ائمه اطهار(ع) و وکالی امامان ،مراجع و
بزرگان و شهدا در آن به خاک سپرده شدهاند .مدیر
مرکز افق مزار مقدس شیخان با بیان اینکه زکریا بن آدم
قمی از جمله اصحاب به شمار میرود که در روایتی
از او به «المأمون علی الدین و الدنیا» یاد شده است
گفت :این شخصیت بزرگوار در مزار شیخان مدفون
است ،آرامگاهی که  12قرن از ساخت آن میگذرد
و مدفن  625شهید دوران انقالب و دفاع مقدس و
همچنین هفت تن از شهدای حادثه تروریستی هفتم
تیرماه است .وی ادامه داد :مراکز افق که اخیرا توسط
سازمان اوقاف و امور خیریه راهاندازی شدهاند ،در
راستای معرفی امامزادگان و ارائه خدمات اجتماعی،
فرهنگیوقرآنیبامحوریتبقاعمتبرکههستندومرکز
افق مزار شیخان نیز در همین راستا فعالیت میکند.
خویی با اشاره به وجود مقبره دو تن از بانوان مجتهده
در مزار شیخان عنوان کرد :شهربانو صفری موسس
 40حوزه علمیه در ایران و بحرین و بانو ایروانی مولف
مجموعه  30جلدی انوار فقه ،میرزای قمی و بسیاری
دیگر از بزرگان و علما ،در مزار شیخان دفن شده و
آرامگاه آنها ملجأ و پناهگاه شیعیان و زائرانی از اقصی
نقاط جهان است .مدیر مرکز افق مزار مقدس شیخان
افزود :این مزار متعلق به تمام جهان اسالم است و قم،
افتخار میزبانی از این مکان مقدس را دارد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم خبرداد:

قم دومین استان موفق در کنترل تورم

مدیر کل تعزیرات حکومتی با بیان اینکه قم در سال قبل دومین استان موفق
در کنترل تورم بود ،گفت :بیش از  ۱۰هزار پرونده تخلف در این مدت به تعزیرات
حکومتی ارسال شده است.
مهدی ریاضی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت
هفته قوه قضاییه با اشاره به نقش موثر نهادهای نظارتی استان در کنترل تورم
اظهارداشت :سال گذشته با تالش تمام دستگاهها و نهادها و همکاری نهادهای
نظارتی ،استان قم دومین استان موفق کشور در کنترل و مهار گرانی معرفی شد.
وی با اشاره به ارسال ۱۰هزار پرونده تخلف در سال گذشته ،گفت :این پروندهها
مربوط به تخلفات صورت گرفته در بخشهای کاال و خدمات ،بهداشت و درمان و
همچنین قاچاق کاال و ارز است.
ریاضی در ادامه به تشریح پروندههای ارسالی به تعزیرات حکومتی استان
پرداخت و گفت :در بخش کاال و خدمات در طول یک سال گذشته  ۸۵۰۰پرونده
تشکیل و با رسیدگی به ۹۹درصد آن ها ،متخلفان به پرداخت ۲۶۴میلیارد تومان
جزاینقدیمحکومشدند.
وی کم فروشی ،گرانفروشی ،احتکار و اختفا را از جمله تخلفات صورت گرفته
در این بخش دانست و افزود :از مجموع  ۹۳۹پرونده رسیده در بخش بهداشت و
درمانتاکنونبه ۹۳۴پروندهرسیدگیشدهکهمجموعامتخلفانبهپرداخت۲۷۵
میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده اند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همچنین پروندههای مربوط به قاچاق کاال و
ارز را از جمله پروندههایی دانست که به این نهاد نظارتی ارسال شده است.
ریاضی گفت ۱۱۱۱ :پرونده در این خصوص از طرف گمرک ،بازرسان سازمان
صمت و همچنین بازرسان اتاق اصناف تشکیل و بارسیدگی به  ۹۸درصداز آنها
متخلفان به پرداخت ۷۰میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند.
وی بر توان باالی تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای تخلف تاکید کرد و
گفت :متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در تعزیرات حکومتی ۱۵روز است و این
اداره کل قادر است ساالنه به چهل هزارپرونده رسیدگی کند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی در ادامه به برخی از پروندههای شاخص تخلف در
استان از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت :در یکی از این موارد لوازم خرازی و
قطعاترایانهیقاچاقبهارزشیکمیلیاردوهشتصدوپنجاهمیلیونتومانکشف
و ضبط شد.
وی همچنین از کشف حجم قابل توجهی پارچه قاچاق به ارزش  ۴میلیارد
تومان از یک کامیون حمل سیمان(بونکر) خبر داد و گفت :تمامی این برخوردها
با اشراف اطالعاتی دستگاههای امنیتی و همچنین همکاری و هماهنگی کامل
دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی صورت گرفته است.
سرنوشتخودروهایاحتکارشده
وی با اشاره به وضعیت کشف خودروهای احتکار شده ،بیان کرد :از ابتدای
ف شدهاست.
سالجاری ۲۰۰خودرو احتکار شده درقم کش 
ف شده کوتاه باشد این وسایل
وی افزود :اگر زمان تحویل این خودروهای کش 
نقلیه به مالکان آنها تحویل داده میشود و اگر شائبه احتکار در آن وجود داشته
باشد مالکان به الزام به فروش خودرو در بازار ملزم میشوند.
ریاضی افزود :خودروهای احتکاری کشفشده به نفع دولت مصادره نمیشود
بلکه در یک فرآیند قانونی به بازار مصرف میرسد.
مدیرکلتعزیراتحکومتیهمچنینازمردمخواستدرصورتمشاهدههرگونه
تخلف از جمله کم فروشی ،گرانفروشی ،احتکار ،اختفا ،عرضه کاالی خارج از
شبکه توزیع را به بازرسی سازمان صمت به شماره  ۱۲۴و یا اداره کل تعزیرات
حکومتی به شماره ۱۳۵اطالع دهند.
مدیر کل زندانهای استان قم؛

هیچفوتیکروناییدرزندانهایقمنداشتیم

مدیر کل زندانهای استان قم گفت :با اقدامات صورت گرفته شیوع بیماری
کرونا در زندان های کنترل شد و هیچ فوتی کرونا در زندان ها نداشته ایم.
حجت االسالم سید علی تهامی روز پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت
بزرگداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به فعالیت بخشهای  ۱۳گان ه سازمان
زندانها فقط یک بخش از آن را امنیتی دانست و بقی ه بخشها را خدماتی عنوان
کرد.
وی بخش اشتغال و حرفه آموزی با فعالیت  ۲۳رشته حرفه ای را نمونه ای از این
بخش ها خواند و گفت :در یکسال گذشته  ۸۰درصد از زندانیان در این بخش
آموزش دیده و گواهی فنی و حرفهای دریافت کردهاند.
نجات 18اعدامی از طناب دار با رضایت اولیای دم
تهامی تصریح کرد :طی یک سال گذشته و در راستای اقدامهای بخش حمایتی
با رضایت اولیای دم شاکیان ۱۸ ،تن از زندانیان استان که به مجازات قصاص
محکومشده بودند از طناب دار نجات یافتند.
مدیر کل زندانها و اقدامات استان قم با اشاره به ارسال  ۷۰۰بسته حمایتی به
ارزش هر بسته ۲۰۰هزار تومان در طول هفته قوه قضائیه به برخی از عملکردهای
بخش حمایتی و مددکاری این اداره کل بیان کرد.
حجت االسالم تهامی از دریافت یک میلیارد و ۸۲۰میلیون تومان کمک مردمی
برای آزادی زندانیان غیر عمد در یکسال گذشته تاکنون خبر داد.
وی افزود :در صورت تداوم این کمک ها سعی خواهد شد از ابتدای هفته قوه
قضائیه تا پایان سال هر روز یک زندانی جرائم غیر عمد به آغوش خانوادههای خود
بازگردند.
وی ابراز داشت :با شیوع کرونا  ۵۲درصد از مددجویان قم از زندان خارج شدند
که در طول تاریخ استان بینظیر بوده است.
مدیرکلزندانهایاستانقمابرازداشت:ازابتدایآغازکروناهیچیکاززندانیان
استان بر اثر کرونا فوت نکرده و تعداد افراد مشکوک نیز بسیار اندک بوده است.
تهامی یادآور شد :با تدابیر پیشگیرانه و امنیتی که در زندانهای استان برقرار
شد هیچوقت زندانیان قم به فکر فرار نیفتادهاند ،چراکه این مراکز با گندزدایی و
حفاظتهای روزانه امنترین مکان برای جلوگیری از کرونا بود.
وی همچنین یادآور شد :در بخش درمان و بازپروری زندانهای قم مساله غذای
سالم به همراه بازآفرینی روحی و هویتی زندانیان دنبال میشود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم خبرداد:

استاندارقمتأکیدکرد؛

ضرورت توسعه فضاهای تفریحی و ورزشی برای بانوان

استاندار قم بر توسعه فضاهای تفریحی و ورزشی برای بانوان در قم تأکید کرد و
گفت :باید حمایت اجتماعی از دختران آسیب پذیر در دستور کار دستگاههای
فرهنگیقرارگیرد.
بهرامسرمستظهرپنجشنبهدرچهارمینجشنوارهتجلیلازدخترانبرتراستان
قم که به مناسبت سالروز میالد حضرت معصومه (س) و همزمان با دهه کرامت
با حضور دختران نخبه و برتر استان در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد،
بیان کرد :امروز باید فارغ از مرزبندیهای جنسیتی ،نسلی را پرورش دهیم که در
حوزههای مختلف زمینه رشد و بالندگی کشور را محقق سازد.
وی با تأکید بر اینکه پس از انقالب اسالمی زمینه بسیار خوبی برای تحصیل
دختران قمی در دانشگاهها و مراکز حوزوی فراهم شده است ،گفت :دختران ما از
آگاهی و دانش بسیار خوبی برخوردار هستند.
استاندار قم با بیان اینکه امروز شاهد افزایش چشمگیر حضور دختران در
دانشگاهها هستیم ،تصریح کرد :به جهت کیفی نیز نقش بانوان در پیشرفتهای
علمیشگرفمیباشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی کمبودهای دختران در
استان قم عنوان کرد :اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری قم در این راستا توسعه
پارکها و فضاهای تفریحی و ورزشی مختص بانوان را در دستور کار دارند.
سرمست افزود :زندگی در این شهر در همه جوانب زندگی مردم قم تأثیرگذار
میباشد و بعد از انقالب اسالمی زمینه خوبی برای تحصیل دختران قمی در

دانشگاهها و مراکز حوزوی فراهم شده است و دختران از آگاهی و دانش بسیار
خوبیبرخوردارهستند.
وی با تأکید بر اینکه باید حمایت اجتماعی از دختران آسیب پذیر در دستور کار
دستگاههای فرهنگی قرار گیرد ،گفت :قربانیان برخی آسیبها و خشونتهای
اجتماعی زنان هستند و در همین راستا بایستی حمایتهای اجتماعی از دختران
و زنان داشته باشیم.
برنامه ریزی برای واگذاری پستهای مدیریتی به بانوان
استاندار قم گفت :در چنین مراسمی میتوانیم استعدادهای نهفته دختران را
شناسایی کرده و پرورش دهیم ولی این برنامهها نباید منحصر به دخترانی که در
صحنه هستند باشند .وی افزود :در زمینه برنامه ریزی برای دختران و زنان جامعه
تأکید داریم از ظرفیت خود بانوان استفاده شود و نباید در عزل و نصبها برخورد
جنسیتیوجودداشتهباشد.
سرمست عنوان کرد :در برنامه ریزی  ۵ساله دولت برای واگذاری پستهای
مدیریتی بر استفاده از ظرفیت بانوان تأکید شده است و امروز باید فارغ از مرزبندی
جنسیتی نسلی را پرورش دهیم که در حوزههای مختلف زمینه رشد و بالندگی
کشور را محقق کند.
وی در ادامه با بیان اینکه تشکیل مجامع مشورتی در زمینههای گوناگون از جمله
نخبگان جوان در دستور کار است ،گفت :باید اندیشههای جوانان در حوزههای
مختلف به کار گرفته شود.

کاهش ۴درصدی پروندههای قضایی
نیروهایمسلح

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم گفت :برگزاری کالسهای
آموزشی برای پرسنل کادر و وظیفه از جمله عوامل موثر در کاهش  ۴درصدی
پروندههایقضایینیروهایمسلحاست.
حسین صیدی روز چهارشنبه نشست خبری خود به مناسبت قوه قضاییه  ،با
اشاره به برگزاری بیش از  ۱۳هزار نفر ساعت کالس آموزش برای پرسنل کادر در
سال  ۹۸اظهارداشت :در این مدت پرسنل وظیفه از  ۳۵۰۰نفر ساعت کالس
آموزش و آگاهی ساز بهرهمند شدند.
وی جهل به قانون را عامل اصلی بسیاری از جرایم دانست و گفت :کالنتریها و
پاسگاهها در امر آموزش کارکنان پیشتاز بوده اند.
تاکیدبرلزوممعرفیداوطلبانهسربازانفراری
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه به لزوم معرفی داوطلبانهی
سربازان فراری تاکید کرد و گفت :در صورتی که این افراد به صورت خودمعرف
نسبتبهتکمیلمدتباقیماندهازخدمتسربازیاقدامکنندزندانینمیشوند.
صیدی گفت :سربازان فراری خودمعرف یا خانوادههای آنان برای بهره مندی
از این قانون که به تازگی تصویب شده میتوانند به سازمان قضایی نیروهای مسلح
واقع در میدان الهادی مراجعه کنند.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح قم ،با بیان اینکه این سازمان هیچ پرونده
معوقهای دراستان ندارد ،گفت :به جز برخی پروندههای خاص که نیاز به کار
کارشناسی و تحقیقات مفصل دارد ،میانگین رسیدگی به پروندهها در دادسرای
نظامی هفت روز و در دادگاه نظامی چهار روز است.

اقتصادی5
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موتور صنعت قم مقابل تحریم با دور تند میچرخد؛

صنعت قم آماده جذب سرمایهگذاران است

سیدمحمدابراهیمجنابان

صنعت ازجمله بخشهای مهم اقتصادی استان قم است که باوجود تحریمهای
ظالمانه و تشدید فشار آن در سالهای اخیر نهتنها متوقف نشد ،بلکه موتور حرکت خود
راسرعتبخشید.
خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای ظالمانه ،دشمنان را بر این باور داشت که
کار صنعت و تولید در داخل مرزهای ایران تمام است اما با لطف الهی و همت صنعتگران
پرتالش در مناطق مختلف کشور این نیت شوم محقق نشد و اکنون موتور صنعت در
بسیاری از استانها همچون قم ،برهمان دور تند خود و حتی پرقدرتتر درچرخش
است .چرخش موتور صنعت در قم به معنای حرکت قطار توسعه اقتصادی استان در
مسیر ارتقا وضعیت تولید و اشتغال است و این موضوع امروز باوجود فشار تحریمها در
قم قابلمشاهده است بهنحویکه استقبال سرمایهگذاران از فعالیت در شهرکهای
صنعتی استان افزایشیافته و این استان در حال تبدیلشدن به قطب فعالیتهای
صنعتی در قلب ایران است.
مسئوالن استان نیز همواره بر ضرورت افزایش حجم فعالیتهای صنعتی در قم
همراه با رعایت اصول زیستمحیطی تاکید کردند و آن را الزمه تحقق توسعه اقتصادی
و بهبود فضای تولید و اشتغال دانستهاند که در همین رابطه خبرنگار ایرنا ،نظر شماری
از مسئوالن استان در مورد آخرین وضعیت صنعت قم و آمادگی آن برای تحقق راهبرد
جهش تولید را موردبررسی قرار داد.
وضعیتصنعتدرقممطلوباست
دراینخصوصاستاندارقمبااشارهبهنمایکلیازوضعیتواحدهایصنعتیاستان
گفت :وضعیت عمومی صنعت در استان قم مطلوب است.
بهرام سرمست بیان کرد :مطلوبیت نسبی وضعیت صنعت در این استان به معنای
کمکاری در بهبود شرایط آنها نیست .وی ابراز کرد :برای بهبود وضعیت صنعت در
قم از تعطیلی واحدهای صنعتی در طول یک سال و نیم گذشته جلوگیری بهعملآمده
ٔ
درزمینه
است .استاندارقم افزود :برای افزایش ظرفیتهای اشتغال و تولید در استان
تکمیلواحدهاینیمهکارههدفگذاریصورتگرفتهاست.
استاندارقم ادامه داد :طبق هدفگذاریهای استان در سال ،۹۹تعداد قابلتوجهی
از واحدهای راکد صنعتی قم به چرخه تولید بازمیگردد.
سرمست تصریح کرد :همچنین بسیاری از واحدهای صنعتی قم باوجود تحریمهای
اقتصادی طرحهای توسعهایو افزایش ظرفیتهای تولید را دنبال میکنند.
خط قرمز مسئوالن قم ،حفظ اشتغال موجود است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز گفت :حفظ اشتغال موجود و
جلوگیری از رکود و تعطیلی حتی یک واحد تولیدی خط قرمز و نقطه تالقی اشتغال و
سرمایهگذاری قم است .مهرداد غضنفری ادامه داد :رفع موانع تولید و تسهیل در امر
اشتغالوسرمایهگذاری،جهتگیریکارگروهستادتسهیلاستاناست.
وی با ابراز رضایت از روند پرداخت تسهیالت رونق تولید در قم گفت :شیوه و شکل
پرداخت تسهیالت و معرفی پروندههای متقاضی امسال نیز در سطح استان عملیاتی
میشود.
غضنفری خاطرنشان کرد :نرخ تسهیالت رونق تولید با بهره  ۱۸درصد به متقاضیان
پرداخت میشود که با مدیریت منطقی مدیران واحدهای تولیدی میتواند منشا تولید
و افزایش بهرهوری و اشتغال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بیان کرد :همچنین از محل تبصره
بند الف ماده  ۱۸تسهیالتی با سود بهره کمتر از ۱۸درصد نیز به واحدهای تولیدی
اختصاصیافته که فرصت مطلوبی برای بهبود وضعیت تولید و اشتغال استان به وجود
آورده است .وی بیان کرد :تسهیالت پرداختشده از این محل تا  ۶درصد کمتر از نرخ

تسهیالت ۱۸درصدی رونق تولید به واحدهای صنعتی استان پرداخت خواهد شد.
وی اظهار داشت :ارتقای واحدهای تولیدی که زیر ظرفیت واقعی اشتغال مشغول
فعالیتتولیدیهستندازرویکردهایمهمستادتسهیلورفعموانعتولیداستاناست.
غضنفری بیان کرد :همچنین ارتقای اشتغال و تولید در واحدهای فعال و واگذاری
واحدهایتملیکیبهجلوگیریازرکودوتعطیلیواحدهایصنعتیازهدفگذاریهای
اصلی استان در سال جاری است.
صنعت قم آماده جذب سرمایهگذاران است
همچنین رییس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم گفت :براساس راهبرد اقتصادی
استان در سال جهش تولید و بهمنظور رونق هرچه بیشتر خوشههای صنعتی و توسعه
ن در قم  ،بستر خوبی برای حضور سرمایهگذاران و فعالیت بخش خصوصی در این
آ
حوزه فراهمشده است.
محمود سیجانی در گفتوگویی  ،بیان کرد :هماکنون خوشههای فرش ،کفش
ماشینی  ،سنگ  ،پسته  ،انگشترسازی  ،پوشاک ،سیمان ،سوهان ،فناوری اطالعات و
محصوالتپالستیکیبرایفعالیتدرقمشناساییشدهاست.
وی بیان کرد :از میان خوشههای صنعتی شناساییشده در قم  ،در حال حاضر
خوشههای فرش  ،کفش ماشینی ،سنگ ،مبلمان و چوب و سوهان پیادهسازی شده
و یا در حال انجام فعالیت است.
وی ادامه داد :صنعت قم در تولید محصوالت یادشده دارای سابقه طوالنی و درخشان
است و بسیاری از صنعتگران به نام کشور در این حوزهها در استان فعال هستند.
سیجانی گفت  :شهرکهای صنعتی قم نیز دارای امکانات و زیرساختهای موردنیاز
برای توسعه فعالیت خوشههای صنعتی است و آمادگی جذب سرمایهگذاران را دارد.
وی ادامه داد :محصوالت تولیدشده در خوشههای صنعتی قم  ،هماکنون نیز به دلیل
کیفیت باال در بسیاری از بازارهای بینالمللی عرضه میشود و مشتریان زیادی دارد.
سیجانی گفت :همچنین مسئوالن استان قم  ،با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی
موجود ،راهبرد جذب سرمایهگذاران و حمایت از آنان را دنبال میکنند که این موضوع از
دیگر مزایای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و صنعتی قم است.
وی بیان کرد :جذابیت سرمایهگذاری در قم به همین عوامل ختم نمیشود و
سرمایهگذاران میتوانند از نیروی کار ماهر و دانش فنی دانشگاههای فعال در حوزه

تحلیل گزارش مرکز آمار از بودجه خانوار؛

چرا پساندازهای مردم افزایش یافت؟

نسبت هزینهها نسبت به درآمدها در سال ۱۳۹۷
به میزان  ۹۰.۴درصد بوده که این رقم در سال
 ۱۳۹۸به  ۸۷.۶درصد رسیده است .یعنی در این
ً
یک سال تقریبا سه درصد به پساندازها افزوده شده
کهاینمبلغازکاهشهزینههایحقیقیخانوارهاو
میزان مصرف به دست آمده است.
مرکز آمار کشور چکیده گزارش خود از تحقیقات
مربوط به بودجه خانوارها (طرح هزینه و درآمد)
در سال  ۱۳۹۸را منتشر کرد .هزینه و درآمد خانوار
ی آماری
یکی از مهمترین طرحهای این نهاد مل 
کشور محسوب میشود که هدف کلی آن برآورد
متوسط هزینهها و درآمد یک خانوار شهری و یک
خانوار روستایی در سطح کشور و استانهاست .در
سال ١٣٩٨تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این
طرح  ١٩هزار و  ٨٩٨خانوار نمونه در نقاط شهری
و  ١٨هزار و  ٤٣٠خانوار نمونه در نقاط روستایی
کشور بوده است .براساس نتایج این طرح متوسط
هزین ه کل خالص سالیان ه یک خانوار شهری ۴۷
میلیون و  ۴۳۷هزار تومان بوده که نسبت به رقم
مشابه در سال پیش از آن  ۲۰.۶درصد افزایش
نشان میدهد .همچنین متوسط درآمد اظهارشده
ساالن ه یک خانوار شهری  ۵۴میلیون و  ۱۰۰هزار
تومان بوده که نسبت به سال ژیش  ۲۴.۴درصد
افزایش داشته است .بر این اساس در سال ١٣٩٨
رشد متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری بیش
از رشد متوسط هزینه کل ساالنه بوده است.
بهطور میانگین در سال  ۱۳۹۸خانوارها به میزان

 ۶میلیون و  ۶۶۳هزار تومان پسانداز کردهاند .این
رقم در سال  ۱۳۹۷به میزان چهار میلیون و ۱۶۸
هزار تومان بوده که در سال جدید  ۵۹.۸درصد رشد
کرده است .البته نمیتوان گفت پسانداز مردم در
این یک سال  ۵۹درصد رشد کرده ،زیرا باید این رقم
با تورمی که در سال  ۱۳۹۸داشتهایم ،تعدیل شود.
تورم سال  ۱۳۹۸مطابق با گزارش مرکز آمار
 ۳۴.۸درصد بوده است .از همین رو با تعدیل نرخ
رشد پسانداز با تورم میتوان گفت ،این شاخص
بهصورت خالص در سال گذشته  ۲۵درصد رشد
کرده است .این رشد پسانداز ممکن است به دلیل
کاهش هزینهها باشد یا به دلیل رشد درآمدها .اگر
رقم هزینهها و درآمدها را با نرخ تورم تعدیل کنیم،
پاسخ این مساله مشخص میشود .رشد هزینهها
در این سال  ۲۰.۶درصد و رشد درآمدها به میزان
 ۲۴.۴درصد بوده است .اگر نرخ تورم را وارد معادله
کنیم ،رشد هزینه منفی ۱۴.۲درصد و رشد درآمدها
منفی ۱۰.۴واحد درصد کاهش یافته است .به بیان
دیگر با اینکه درآمدهای واقعی (تعدیل شده با تورم)
به میزان  ۱۰.۴درصد کاهش یافته ،اما خانوارها با
کاهش میزان بیشتری از هزینههای خود تالش
کردهاندمبلغپساندازشانرابیشترکنند.
نسبت هزینهها نسبت به درآمدها در سال ۱۳۹۷
به میزان  ۹۰.۴درصد بوده که این رقم در سال
 ۱۳۹۸به  ۸۷.۶درصد رسیده ،یعنی در این یک
ً
سال تقریبا سه درصد به پساندازها افزوده شده
است .همانطور که گفته شد این مبلغ از کاهش

هزینههای حقیقی خانوارها و میزان مصرف به
دست آمده است .هزین ه خانوارها با اینکه ۲۰
درصد رشد کرده ،اما اگر تورم  ۳۴درصدی را در نظر
بگیریم ،آن وقت متوجه میشویم که هزینهها در
حقیقت  ۱۴درصد کاهش یافت ه است ،یعنی مردم
نسبت به سال  ۱۳۹۷به اندازه  ۱۴درصد مصرف
خود را کمتر کردهاند .این امر در سطح اقتصاد کالن
خود را در رکود بازارها نشان میدهد.
کاهش ضریب جینی و افزایش برابری
طبق گزارش مرکز آمار ،در سال  ۱۳۹۸ضریب
جینی کاهش یافته و از رقم  ۴۰.۹درصد سال
 ۱۳۹۷به  ۳۹.۹درصد سال  ۱۳۹۸رسیده است.
در این مدت ضریب جینی شهرها نیز از  ۳۹.۴به
 ۳۸.۲و مناطق روستایی از  ۳۵.۹به  ۳۵.۳نزول
کرده است.
ضریب جینی یکی از شاخصهای سنجش
نابرابری درآمد جامعه است .ضریب جینی عددی
است بین صفر و یک (یا صفر و  ۱۰۰درصد) که در
ً
آن صفر به معنی توزیع کامال برابر درآمد یا ثروت و
یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.
ً
کارشناسان معتقدند احتماال کاهش ضریب
جینی به دلیل شدت باالی رشد تورم دهکهای
باالیینسبتبهدهکهایپایینباشد.تورمدرسال
 ۱۳۹۸بیشتر در میان کاالهای غیرخوراکی جوالن
ت کاالهای اساسی
میداد و دولت تالش کرد قیم 
کنترل شود که در سبد خانوارهای کمدرآمد سهم
بیشتری دارد .افزایش قیمت کاالهای غیرخوارکی
نسبت به خوراکیها موجب رشد تورم در میان
کهای باالیی جامعه میشود که سهم بیشتری
ده 
از کل مصارف آنها را تشکیل میدهد.
کاهشاجارهنشینی
طبق گزارش مرکز آمار ،نرخ اجارهنشینی در میان
شهرها به کمترین میزان از سال  ۱۳۹۳رسیده
است .طبق جداول ارائه شده ،درصد خانوارهای
اجارهنشین در شهرهای کشور در سال  ۱۳۹۸به
رقم  ۲۴.۱درصد رسیده در حالی که این رقم در
سال پیش از آن  ۲۶.۳درصد بوده است .در واقع
میزان اجارهنشینی سال  ۱۳۹۸به کمترین میزان
در  ۶سال گذشته رسیده است.

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت خبرداد:

تکلیفجدیدنظامبانکیبرایحمایتازتولیدکنندگان

سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت از مصوبه شورای پول و اعتبار برای
بازگرداندن واحدهای تولیدی تملک شده با شرایط آسان ،به صاحبان اولیه آنها خبر
داد« .حسین مدرس خیابانی» گفت :واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی ،راکد
ماندهاند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسایل آنها مورد حل
و فصل قرار گیرد .سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :همچنین شورای
پول و اعتبار نیز مصوب کرده تا بانک ها ،آن دسته از واحدهای تولیدی تملک شده به
دلیل بدهی را با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند .وی با اشاره به رسیدن
پویش «تولید ،تداوم امید» به ایستگاه سوم با بهرهبرداری از طرحهای بزرگ صنعتی
و معدنی در روز گذشته ،تصریح کرد :اکنون سراسر نقاط کشور همانند یک کارخانه
بزرگ سازندگی است و در جای جای آن فعالیتهای توسعهای در حال انجام است،

این در شرایطی است که پویش تولید ،تداوم امید به منظور بهرهبرداری از  ۲۰۰طرح
بزرگ صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری  ۱۷۰هزار میلیارد تومانی و اشتغالزایی ۴۱
هزار نفری به صورت مستقیم ،موید این موضوع است .مدرس خیابانی با اشاره به
بازدیدهای صورت گرفته از واحدهای تولیدی مختلف اعالم کرد :تولید در واحدهای
صنعتی،بهصورتافزایشیدرحالانجاماستوبیشترواحدهایتولیدی،طرحهای
توسعه خود را نیز افتتاح کردهاند که این برای کشور یک افتخار است .سرپرست وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :این موضوع نشان میدهد به رغم این که کشور
تحت خصمانهترین تحریمهای ظالمانه قرار گرفته ،اما ذرهای از مسیر تولید ،توسعه
و پیشرفت خارج نشده که این افتخار بزرگی است .وی اضافه کرد :باید نقدینگی و
سرمایههای سرگردان کشور به سمت امور مولد خارج از واسطهگری هدایت شود.

صنعتایناستاننیزبرایتولیدمحصوالتیباکیفیتعالیبرخوردارشوند.
وی ادامه داد :بر اساس ویژگیهای یادشده که تنها بخش کوچکی از مزایای
سرمایهگذاری برای انجام فعالیتهای تولیدی و صنعتی در قم است  ،امروز این استان
با حجم باالیی از تقاضای سرمایهگذاران مواجه شده است که میخواهند فعالیت
اقتصادی سودآوری را تجربه کنند.
سیجانی گفت  :صنعتگران فعال در استان قم در تولید محصوالت متنوع از
لوازمخانگی تا محصوالت پتروشیمی حضور جدی دارند و بسیاری از محصوالت
تولیدشده در واحدهای صنعتی استان عالوه بر تامین نیاز داخل بهعنوان کاالی
صادراتیدربازارهای منطقهایو بینالمللیعرضه میشود.
رییس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت قم ادامه داد :بهمنظور تحقق راهبرد جهش
تولید در بخش صنعت قم  ،برنامههای متنوعی برای نوسازی خط تولید واحدهای
صنعتی استان نیز دنبال میشود .سیجانی بیان کرد :جایگزین کردن ماشینآالت
جدید با قدیمی و همچنین استفاده از دستگاههای پیشرفته در خط تولید ،موجب
صرفهجویی در وقت و هزینه واحدهای صنعتی استان میشود و تاثیر مستقیم بر
عملیاتی شدن راهبرد جهش تولید دارد .وی افزود :در همین 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
زمانوکمترینهزینهبهروزرسانیکنند.
سیجانی گفت :صنعت قم از ظرفیتهای انسانی و فنی فراوانی برای تحقق جهش
تولید برخوردار است و 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
منظوردرنظرگرفتهشدهاستفادهکنند.
تحریم و کرونا باعث توقف صادرات درقم نشد
همچنین مدیرکل گمرکات قم گفت :باوجود کاهش فعالیتهای تجاری در اثر کرونا
و تحریمهای ظالمانه ،فرآیند واردات و صادرات کاال در گمرکات استان انجام میشود و
این دستگاه از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشتماه ۱۸۰میلیارد ریال درآمد کسب
کرده است.

محمد خلیلی درگفتوگو با ایرنا  ،بیان کرد :از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ
 ۵۸میلیارد ریال ۹درصد مالیات بر ارزشافزوده و سایر عوارض و مبلغ ۲میلیارد ریال
درآمد استانی بوده است.
وی ادامه داد :در بخش صادرات  ،مقدار ۱۰هزار و  ۲۱۷تن انواع کاال همچون
گرانول ،پفک،کفش و صندل ،شمش سرب ،مواد و محصوالت پالستیکی و شیمیایی و
هیدروکربن به ارزش ۹میلیون دالر به کشورهایی نظیر عراق ،افغانستان ،امارات ،هند،
پاکستانوازبکستانصادرشدهاست.
مدیرکل گمرکات قم گفت  :همچنین در این مدت مقدار چهار هزار و  ۳۳۴تن کاال
از قبیل خودرو سواری ،اجزا و قطعات موتورسیکلت الیاف اکرولیک ،اجزا و قطعات
ماشین لباسشویی و پکیج و لوازمآرایشی و بهداشتی از کشورهایی همچون کره ،چین،
هند ،ایتالیا ،امارات ،ترکیه و ژاپن به ارزش  ۲۱میلیون دالر از طریق گمرکات استان قم
به کشور واردشد ه است.
وی بیان کرد :در بخش امانات پستی نیز تعداد ۱۸بسته به وزن ۷۰کیلوگرم از
کشورهایی مانند آمریکا ،استرالیا ،امارات ،آلمان و عراق بهعنوان هدیه و سوغات به
بخش امانات خارجی وارد و ترخیص شده است .
بستر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه در قم بیش از هرزمانی مهیاست
پژوهشگر برتر کشور و استاد دانشگاه قم نیز در این رابطه گفت :در راستای تحقق
شعار جهش تولید و مقابله با پیامد تحریمها در حوزه تولید استان  ،اکنون بستر و شرایط
موردنیاز برای تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه در قم بیش از هر زمان دیگری
فراهمشده است .علیرضا باباخان درگفتوگو با خبرنگار ایرنا ،بیان کرد :درحال حاضر
دانشجویان بااستعداد بسیاری دررشتههای فنی و مهندسی دانشگاههای قم تحصیل
ن هستند و در این زمینه مهارت
میکنند که عالقهمند به همکاری با بخش صنعت استا 
باالیی نیز دارند .وی ادامه داد :از طرف دیگر حوزه صنعت در قم به دلیل گستردگی و
تنوع فعالیتها ،نیازمند بهرهگیری از دانش روز در بخشهای فنی و مهندسی است تا
بتواند چرخه تولید و اشتغال خود را توسعه دهد.
ی ،فرصتخوبی
ویافزود:همچنینحضوردانشگاهیاناستاندربخشهایصنعت 
برای پیادهسازی عملی  ،دانشی است که آموختهاند و این ارتباط برای هر دو نهاد
دانشگاه و صنعت بسیار مفید است و پیشرفت اقتصادی استان را درپی دارد.
باباخان گفت :در همین رابطه باید راهبرد حمایت از مراکز رشد دانشگاهها و
ن فعال در قم بهمنظور تقویت هرچه بیشتر توانمندیهای آنها
شرکتهای دانشبنیا 
در دستور کار مسئوالن استان قرار گیرد تا با استفاده از ظرفیت علمی و فنی این
مجموعههانیازصنعتاستاندربخشهایمختلفبرطرفشود.
وی با اشاره به توانایی جوانان نخبه استان برای داخلی سازی بسیاری از محصوالت
ت جوانان همواره
موردنیاز صنعت در قم ،تاکید کرد :تجربه نشان داده اعتماد به ظرفی 
راهکاری قابلاعتماد برای عبور از شرایط سخت و دشوار است و امروز مقابله با تحریمها
و عبور از تنگناهای اقتصادی نیز به دست همین جوانان قابل انجام است.
بیش از  ۷۰هزار دانشجو در  ۳۰دانشگاه و مرکز آموزش عالی استان قم تحصیل
میکنند؛همچنینساالنهبیشازسههزارو ۵۰۰پایاننامهورسالهدرمقطعتحصیالت
تکمیلی در این استان تدوین میشود.
گفتنیاستحجمسرمایهگذاریانجامشدهبرایواحدهایصنعتیومعدنیموجود
استان قم بیش از ۵۰هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایهگذاری صورت
گرفته در۲هزار و  ۲۳۲واحد صنعتی و صنایع معدنی استان برای  ۵۶هزار و  ۵۸۷تن
فرصتاشتغالایجادشدهاست.
قمدارایهفتشهرکصنعتیشکوهیه،الغدیر،چاپونشر،سلفچگان،محمودآباد،
ثامناالئمه (ع)  -قنوات  -و فناوری اطالعات و ارتباطات ( )I.C.Tو چهار ناحیه صنعتی
خورآباد ،دستجرد ،سیرو و طغرود است.

(آگهی مزایده) نوبت دوم

اداره کل آموزش و پرورش استان قم
در نظر دارد نسبت به واگذاری(به صورت اجاره) بخش های ذیل اردوگاه مالصدرا از طریق مزایده ،در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) ،اقدام نماید.

تبصره : 1مدت قرارداد اجاره 3ساله می باشد.و اجاره بهاء هر ساله طبق نظر کارشناسی معین می گردد
تبصره  :2متقاضیان صرفا می توانند برای کل مجموعه اردوگاه مالصدرا  ،اعم از  10باب سوئیت بزرگ و 7باب سوئیت کوچک و
آشپزخانه ورستوران وبوفه به صورت یک پیشنهاد درمزایده شرکت نمایند .و شرکت درمزایده برای بخش های جداگانه امکان پذیر
نمی باشد.كلیه مراحل برگزاری مزایده ،از دریافت اسنادمزایده ،تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه
تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) ،به آدرس  www.setadiran.ir :انجام خواهد شد .ضروری است.متقاضیان در صورت عدم
عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را ،جهت شركت درمزایده محقق سازند.
* تاریخ انتشار اسناد مزایده در سامانه پنجشنبه ساعت 14:مورخ99/4/5
*مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت  :از تاریخ  99/4/5تا ساعت  19روز یکشنبه مورخ 99/4/8
*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد درمزایده  :از تاریخ  99/4/9تا ساعت  19روز چهارشنبه 99/4/18
*تاریخ برگزاری مزایده در سامانه :ساعت 10صبح روز پنچشنبه ( 99/4/19واقع در اتاق جلسات اداره کل آموزش و پرورش استان قم )
*متقضیان می بایست تمامی اوراق موجود در سامانه  ،منجمله شرایط شرکت در مزایده  ،پیشنهاد قیمت  ،و....را امضاء و بارگذاری
نمایند.
*متقاضیان می توانند از تاریخ انتشارآگهی(نوبت اول) لغایت روز یکشنبه مورخ  99/4/8از ساعت  8صبح لغایت (12ظهر) با
هماهنگی عوامل مستقر از مکان مزبور ،به آدرس منطقه کهک باالتر از مکان تفریحی کشتی آبی ،اردوگاه سیاحتی آموزشی مالصدرا
بازدیدنمایند.
*متقاضیانمیبایستجهتشرکتدرمزایدهمبلغ( 124000000یکصدوبیستوچهارمیلیونریال)بهعنوانتضمینشرکتدرمزایده
به حساب شبا شماره IR830100004076031207895836و شناسه واریز942127576199999991111119000000نزد بانک
ملی بنام تمرکز سپرده هزینه ای اداره کل آموزش و پرورش استان قم واریز ،و یا به صورت ضمانتنامه بانكی(بدون قید و شرط)به مدت اعتبار
سه ماهه از تاریخ تشكیل كمیسیون مزایده ( قابل تمدید)،تهیه و ضمن بارگذاری در سامانه ستاد ،اصل فیش واریز وجه یا ضمانت نامه را تا
ساعت 13روز چهارشنبه مورخ 99/4/18 :به کارشناسی امور قراردادها ،اتاق 10تحویل نمایند.
اداره کل آموزش و پرورش استان قم  ،شماره تماس02532937541 :مركز تماس پشتیبانی سامانه ستاد 41934 -021 :
تبصره مهم:در صورت مصادف شدن آخرین روز دریافت اسناد و یا روز جلسه کمیسیون با تعطیلی غیر منتظره  ،اولین روز بعد از
تعطیلی مهلت قانونی دریافت اسناد بوده و به تاریخ جلسه کمیسیون نیز به همان میزان افزوده خواهد شد.
شناسه اگهی۸۸۷۸۹۷
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ورزشی

 شماره 5061ت و سوم 
شنبه -هفتم تیر ماه  -1399سال بیس 

پس از چهار ماه تعطیلی صورت می گیرد:

بازگشاییاستخرهادرقم

استخرهای استان قم از روز شنبه هفتم تیر ماه و بعد از چهار ماه تعطیلی بار دیگر
فعالیت خود را برای ارائه خدمات به عالقمندان شنا از سر میگیرند.
پس از اطالعیه شماره  17ستاد مقابله با کرونا در ورزش ،استخرهای شنا در
نقاطمختلفکشورازجملهاستانقممجوزبازگشاییگرفتندتاعالقمندانبهاین
رشته جذاب و ّ
مفرح بعد از حدود چهار ماه بار دیگر امکان شنا و فعالیت ورزشی
در آب را به دست بیاورند.
این تصمیم پس از برگزاری نشستهای تخصصی با وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و ابالغیه معاونت بهداشت این وزارتخانه درباره فعالیت های
ورزشی گرفته شد و استخرهای سرپوشیده با رعایت فاصله مجاز مطابق با
دستورالعمل صادره از وزارت بهداشت و با  50درصد ظرفیت در مناطق زرد امکان
شروع به فعالیت دارند.
البته محدودیتهایی هم برای استخر داران در نظر گرفته شده که بر اساس آن
انجام ماساژ و استفاده از جکوزی و سونای مرطوب ممنوع است ،ضمن اینکه
میزان کلر آزاد باقی مانده باید تا حداکثر میزان قابل تحمل یعنی  PPM ۳وPH
بین ۲/۷تا 6/۷باشد تا استخرها از هر نظر آماده بهرهبرداری باشند.
اما مهمترین شرط ستاد مقابله با کرونا در ورزش برای بازگشایی و از سر گرفتن
مجدد فعالیت استخرها این است که قبل از شروع فعالیت باید از مرکز بهداشت
شهرستان و دفاتر خدمات سالمت استعالم مربوطه به عمل آید ،بر همین اساس
جلسهای در اداره کل ورزش و جوانان با حضور مسووالن اداره بهداشت قم برگزار
شد.
در پایان این جلسه مقرر شد پس از بررسیهای دقیق بهداشت قم ،تاییدیه
بازگشایی استخرها توسط بهداشت به اداره کل ورزش و جوانان ارسال شده و پس
از آن توسط متولی ورزش قم ،مجوز آغاز فعالیت مجدد استخرها به مسووالن بیش
از  30استخر موجود در قم داده شود.
در نظرسنجیAFC؛

آزمونبهترینآسیاییتاریخ
فوتبال روسیه شد

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران به عنوان بهترین لژیونر آسیایی تاریخ فوتبال
باشگاهیروسیهانتخابشد.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از گذشت یک هفته گذشته از معرفی
نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن آسیایی تاریخ لیگ فوتبال روسیه ،آرای
مردمی را در این خصوص منتشر کرد که طبق این نظرسنجی سردار آزمون مهاجم
تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه زنیت به عنوان بهترین لژیونر آسیایی تاریخ فوتبال
روسیهبرگزیدهشد.
آزمون در این نظر سنحی که بین  ۹نامزد برگزار شد ۴۲ ،درصد آرا را به خود
اختصاص داد تا این عنوان را به نام خود کند.
این مهاجم در حال حاضر در تیم زنیت سنت پترزبورگ بازی میکند و سابقه
حضور در تیمهای روبین کازان و روستوف را هم دارد.
ستاره ایرانی فوتبال ایران در روسیه نقرهداغ شد
سردار آزمون به خاطر رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی در دیدار زنیت برابر
زسکا ۲۰هزار روبل روسیه جریمه شد .کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روسیه
در تازهترین تصمیم خود بعد از آغاز مجدد دیدارهای لیگ برتر فوتبال روسیه
احکامی را به خاطر نقض قوانین و پروتکلهای بهداشتی مرتبط با شیوع ویروس
کرونا در تمرینات و مسابقات صادر کرد.
سردار آزمون ،بازیکن ایران و ملیپوش تیم زنیت سنتپترزبورگ به دلیل نقض
پروتکلهای بهداشتی فدراسیون فوتبال روسیه در دیدار هفته گذشته برابر تیم
زسکا مسکو ۲۰هزار روبل جریمه شد.
پایان ۳۰سال انتظار و اشکهای «کلوپ»

لیورپولقهرمانلیگانگلیسشد

با شکست تیم فوتبال منچسترسیتی مقابل چلسی ،لیورپول در فاصله هفت
هفته تا پایان مسابقات لیگ برتر انگلیس به عنوان قهرمانی این رقابتها دست
یافت.
در ادامه مسابقات هفته سی و یکم لیگ برتر انگلیس پنجشنبه شب گذشته دو
تیم چلسی و منچسترسیتی در استادیوم استمفورد بریج به مصاف هم رفتند که
این مسابقه با نتیجه ۲بر یک به سود تیم چلسی خاتمه یافت.
با این نتیجه ،در فاصله هفت هفته مانده تا پایان لیگ جزیره تیم لیورپول موفق
شد عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن خود کند.
لیورپول در این هفته ،روز چهارشنبه تیم کریستال پاالس را  ۴بر صفر شکست
داده بود و در حال حاضر  ۸۶امتیازی است .سیتی هم با باخت شب گذشته ۶۳
امتیازی باقی ماند تا دست شاگردان پپ گواردیوال از رسیدن به عنوان قهرمانی در
اینفصلکوتاهبماند.
قهرمانی لیورپول در سطح اول فوتبال انگلیس بعد از ۳۰سال رقم خورد و یورگن
کلوپ که با لیورپول در سال های اخیر نتایج خیره کننده ای گرفته بود ،این افتخار
را هم به کارنامه اش اضافه کرد.
کلوپ بعد از این قهرمانی در یک گفتگوی تلویزیونی از این قهرمانی زودهنگام
به عنوان دستاورد شگفت انگیز شاگردانش یاد کرد و برای لحظاتی اشک شوق
ریخت.
تلفات آبیها در اهواز؛

مهاجم استقالل 4هفته خانه نشین شد

مهاجم تیم فوتبال استقالل یک ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود.
کاوه ستوده پزشک تیم فوتبال استقالل در گفتوگو با رسانه رسمی این باشگاه
در خصوص وضعیت ارسالن مطهری گفت :همانطور که اطالع دارید مطهری در
جریان بازی با فوالد مصدوم شد .پس از گرفتن  MRIو معاینات مربوطه مشخص
شدکهامیرارسالنمطهریدچارکشیدگیعضلهدرناحیههمسترینگاستوبه
مدت چهار هفته نیاز به فیزیوتراپی و درمان دارد.
به این ترتیب مطهری یک ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود.
برای بررسی وضعیت داوران استان قم صورت گرفت؛

حضوردبیرهیئتفوتبالدرجلسه
تمرینیداورانقمی
دبیر هیئت فوتبال استان قم باحضور در جلسه تمرینی داوران قمی درجریان
برنامه های آنها قرار گرفت.
در پی نامه ارسالی فدراسیون فوتبال در خصوص بکارگیری چندتن از داوران
برای قضاوت در مسابقات کشوری مهندس مهدی بهشتیان دبیر هیئت فوتبال
استان قم عصر چهارشنبه با حضور در ورزشگاه شهید حیدریان از نزدیک با
تعدادی ازداوران دیدار و گفتگو کرد.

چرا مدیران ورزش قم پاسخگو اعتراض ها نیستند؟!

کاراته قم و الک دفاعی مسووالن

چند روزی از نشست خبری جنجالی جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان نامدار
کاراته قم در اعتراض به وضعیت این هیات ورزشی و غیرقانونی دانستن انتخاب
رییس جدید هیات کاراته قم می گذرد اما پیگیریها برای کسب نظر مدیران اداره
کل ورزش و جوانان تاکنون به نتیجهای نرسیده است.
وجود  ۵۲هزار ورزشکار بیمه شده و فعالیت  ۴۳هیات ورزشی در قم ،نشان از
گستردگی جامعه ورزشی در این استان است .جامعه ای که وجود سالیق مختلف
در آن امری طبیعی است.
اهتمام اداره کل ورزش و جوانان قم برای برگزاری و به روز کردن مجمع های
سالیانه و انتخاباتی هیات های ورزشی و اصرار برای حضور رییسان فدراسیون های
مرتبط در آن مجمع ها ،سال  ۹۸را سالی بی نظیر و کم نظیر برای ورزش قم تبدیل
کرد ،سالی که در آن مجمع سالیانه تمام هیات های ورزشی قم که برخی از آنها سال
ها تشکیل نشده بود،برگزار و نکته مهم تر اینکه اکثر قریب به اتفاق این مجمع ها با
حضور رییس فدراسیون ها برگزار شد.
مجمع هایی ورزشی که گاه با حواشی و جنجال های فراوانی نیز همراه بود ولی
تاکید مدیرکل ورزش و جوانان برای حضور اصحاب رسانه در تمامی جلسات (به
جز جلساتی که رییس فدراسیون ها به عنوان رییس مجمع این جلسه غیرخبری
اعال م می کردند) نشان از اعتقاد به پاسخگویی و شفافیت در عملکرد توسط این

اداره کل داشت.
بروز اشتباه و خطا در دستگاه عریض و طویل ورزش که طیف گسترده ای از
قهرمانان ،ورزشکاران ،باشگاه ها و پیشکسوتان رشته های مختلف ورزشی را شامل
می شود اگر چه غیرقابل اجتناب به نظر می رسد ولی مهم این است که مسئوالن
امر با پذیرش اشتباه به دنبال حل آن برآیند.
چند روزی است که اعترض جمعی از پیشکسوتان کاراته به مجمع انتخاباتی این
هیات ورزشی به سوژه رسانه های استان تبدیل شده است ،موضوعی که برخالف
رویه گذشته ،اداره کل ورزش و جوانان از شفاف سازی و پاسخگویی به آن طفره
می رود.
«انتخابات مهندسی شده»« ،مجمع انتخاباتی غیرقانونی»« ،تخلفات
مالی»«،انتخاب غیرقانونی رییس جدید هیات» و «اعتراض به عملکرد اداره کل
ورزش و جوانان قم» از جمله اتهامات و کلیدواژه هایی است که در نشست خبری
جنجالی جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان نام دار کاراته قم در اعتراض به وضعیت
این هیات ورزشی و غیرقانونی دانستن انتخاب رییس جدید هیات کاراته قم خبری
مطرح شد ،موضوعاتی مهم که به جای سکوت باید به آنها پاسخ گفت.
سید علی خلیلی ،از پیشکسوتان کاراته قم ،در آن نشست خبری از اوضاعواحوال
نابسامان کاراته قم گفت و تاکید کرد «:جامعه کاراته استان نسبت به انتخابات و

وقتی هنوز "اعتراض کردن" را بلد نیستیم

مقصر باخت استقالل چه کسی است؟

مجمعکاراتهقممنتقدومعترضاست.اینانتخاباتمانندانتخاباتهیاتگذشته
مهندسیشده بود و نفراتی که خودشان میخواستند ،با حضور آنها برگزارشده
است».
وی تاکید کرد :ما معتقد هستیم که مجمع انتخاباتی کاراته قم غیرقانونی بوده
و طبق نامه ارسالشده از وزارت ورزش باطل است و معتقدیم که این مجمع،
انتخاباتنبودبلکهانتصاببودهاست.
اما ماجرا چیست و چرا جمعی از پیشکسوتان قهرمانان کاراته قم به این مجمع
انتخاباتی معترض هستند را مجید عبدالحسینی از ورزشکاران پرافتخار کاراته
قم و تنها دارنده مدال طالی مسابقات ستارگان کاراته جهان این گونه روایت می
کند ۲۵«:دیماه سال گذشته مجمع انتخاباتی کاراته قم برگزار شد که در این
انتخابات هیچیک از  ۲کاندیدای این مجمع نتوانستند حائز اکثریت آرا شوند که با
تصمیم مجمع قرار بود سرپرستی برای این هیات تعیین شود تا انتخابات مجدد در
یک ماه بعد انجام شود».
وی ادامه داد«:برخالف قانون و تصمیم مجمع انتخاباتی کاراته ،حکم آقای
برخورداری بهعنوان رییس هیات کاراته قم صادر شد و ایشان را بهعنوان رییس
هیات معرفی کردند و این بیعدالتی موجب اعتراض جامعه کاراته استان به مراجع
قانونی شد .بر اساس قانون ،رای منتخب مجمع نباید از نصف بعالوه یک افراد
حاضر در جلسه کمتر باشد ولی در مجمع انتخاباتی این هیات ورزشی هیچیک از
کاندیداهانتوانستنداکثریتآرایاعضایمجمعراکسبکنندوایندرحالیاست
که طبق قانون انتخابات باید به زمان دیگری موکول میشد که این کار انجام نشد».
عبدالحسینی این ادعا را هم مطرح کرد که با پیگیریهای انجامشده،وزیر ورزش
و جوانان بر برگزاری مجدد انتخابات تاکید کرد که منتظر ابالغ دستور وزیر به قم
برای ابطال این انتخابات هستیم تا برای رییس این هیات ورزشی تصمیمگیری
جدیدصورتگیرد«.شکایتهیاتکاراتهعلیهپیشکسوتان»نیزازدیگرموضوعاتی
است که در روزهای گذشته رسانه ای شده است.
مهدی دهپرور از پیشکسوتان کاراته قم ،ماجرای شکایت هیات کاراته علیه
پیشکسوتان را چنین روایت می کند« :بهجای پاسخگویی و شفافیت هیات کاراته
نسبت به عملکرد مالی این هیات جمعی از پیشکسوتان کاراته با شکایت این هیات
مواجهشدهاند».
وی با تاکید بر اینکه متأسفانه به ما بهعنوان پیشکسوتان کاراته قم اجازه مطالبه
گری از عملکرد هیات داده نشده است ،گفت :برای اداره کل ورزش و جوانان قم،
جای تاسف است که جمعی از پیشکسوتان هیات کاراته و کسانی که عمر خود را در
اینرشتهورزشیسپریکردهاند،باشکایتاینهیاتورزشیبهپاسگاهبردهشوند.
دهپرور اظهار داشت :چگونه این هیات میخواهد با جامعه کاراته قم که از ۹۰
درصد پیشکسوتان آن شکایت کرده است ،کار کند؟
این ادعاها و انتقادات در حالی است که تالش چندین روزه خبرنگار ایرنا برای
کسب اطالع از نظرات مدیران ورزش استان قم برغم چندبار قول همکاری اما تا
لحظه انتشار این خبر به جایی نرسیده است.

جام را به دانشگاهآزاد «هدیه» کردند؛

شاید برخی از هواداران استقالل معتقد باشند مهدی سیدعلی
باعث باخت شب گذشته این تیم مقابل فوالد شد اما شاید این
اعتراض مدیریت نشده به داور در صحهی خطای کریمی بود که
باعث شد عنان بازی از دست مجیدی و تیمش در برود و آنها تیم
مغلوبافتتاحیهمجددلیگنوزدهمباشند.
چهارشنبه شب فوتبال ایران دوباره رنگ توپ و تور را به خود دید
و افتتاحیه مجدد آن با حواشی مختلفی همراه شد .از اخراج مربی
و بازیکن گرفته تا فراموش کردن پروتکلهای بهداشتی و قصه
تکراری اعتراض به داور .به قول معروف ،اعتراض به داوری در لیگ
ایران سر دراز دارد و از مرسومترین روشها برای پوشش ضعفهای
فنیتیمهاست.
نگاهی به سایتهای مختلف خبری و خواندن مصاحبههای کارشناسان داوری میگوید که هر  ۳کارت قرمز سیدعلی
درست بود و اعتراض مجیدی و کادر فنی استقالل بیمورد بود .تصاویر تلویزیونی هم حتی نشان داد که بازیکن استقالل
موقع خروج از زمین به کادر فنی تیمش توضیح میدهد که به دلیل کشیده شدن پیراهنش ،با آرنجش به صورت بازیکن
ی "اعتراض" در زمین فوتبال را دوست
حریف زده و این نوع خطا در همهجای دنیا کارت قرمز دارد .اما انگار بازیکنان ایران 
دارند و خود را همیشه محق میدانند .برایشان مهم نیست که بازیکن و مربی چه تیمی هستند و چه قدر رفتارشان میتواند
الگوی مردم باشد و فقط میخواهند با بلند کردن صدا و فشار روانی به داور کفه ترازو را به سمت خود سنگین کنند .شاید این
یک نوع استراتژی باشد ،اما این هم اصول و قواعد خود را دارد و نباید با زیر پا گذاشتن قانون ،هدف را فراموش کرد .شاید
فرهاد مجیدی را بتوان مقصر اصلی باخت دیشب استقالل دانست که نتوانست با مدیریت فشار روانی روی تیم و بازیکنانش،
از کوره در برود و کادر فنیاش را تنها بگذارد .جدا از پیامدهای اعتراض سرمربی استقالل که باعث اخراجش شد ،موجب
شد تا بازیکنانش از جمله عارف غالمی نیز به جای بحث فنی ،به دنبال حواشی و مسائل روانی بروند .مجیدی سرمربی جوان
و آنیدهداری در فوتبال ایران است و آینده درخشانی در انتظار اوست اما برای این آینده درخشان ،باید از حالش درس بگیرد.
میدان چهارشنبه شب تقابل دو فرهنگ در فوتبال ایران بود .در طرفی امثال مجیدی ،علی کریمی و عارف غالمی بودند و
در سوی دیگر وریا غفوری حضور داشت که به عنوان کاپیتان سعی در آرام کردن تیم و حتی کادر فنی داشت .کاپیتان باتجربه
و بااخالق استقالل خوب میدانست که ادامهدار شدن اعتراضها چقدر میتواند تاثیرات بدی روی تیمش بگذارد و تالش
کرد تا از بروز آن جلوگیری کند .البته ارتش تکنفره وریا مقابل سایر اعضای استقالل توان مقاومت نداشت و شکست کاپیتان
استقالل با شکست تیمش همراه بود .فرهنگ اعتراض هنوز در ایران جا نیافتاده است و هر کسی خود را محق بداند ،بدون
رعایت قانون پایش را از گلیمش درازتر میکند تا بتواند حرفش را به کرسی بنشاند؛ حاال مهم نیست آن حرف چقدر درست و
منطقیویاچقدراشتباهوغیرمنطقیاست.البتهاینزیرپاگذاشتنورعایتنکردنفرهنگاعتراضمیتواندباشکستفرد
و تیمش همراه شود و کام میلیونها هوادار را تلخ کند .شاید یک  ۹۰دقیقه زمان مناسبی برای مجیدی ،تمام استقاللیها و
حتی تمام ایرانیها بود که بدانند رعایت نکردن قانون و نداشتن فرهنگ اعتراض میتواند برایشان گران تمام شود.
حاال  ۹هفته دست نخورده باقی مانده است و شاید بهتر است مربیها ،بازیکنان و سایر اعضای باشگاهها به خاطر کرونا
و فاصلهگذاری فیزیکی هم که شده برای اعتراض به داور نزدیک نشوند و کار خود را انجام دهند تا قاضی میدان هم بدون
استرس و فشار روانی و با خیال راحت کارش را انجام دهد و حقخوری نشود.

کتیرایی :گناه تیم کاراته پاس قهرمانی در فصل گذشته بود
سرمربی تیم کاراته پاس با انتقاد از تصمیمات مسووالن فدراسیون و سازمان لیگ کاراته ،گفت :گناه پاس قهرمانی در فصل
گذشته بود تا دوستان عنوان نخست فصل جاری را به دانشگاهآزاد «هدیه» کنند.
چند روز قبل و از سوی سازمان لیگ کاراته ،لیگهای مختلف این رشته مختومه و رتبهبندی تیمها اعالم شد.
بر این اساس تیم پاس ناجا که فصل گذشته به قهرمانی سوپر لیگ رسیده بود از سوی سازمان لیگ به عنوان نایب قهرمان
معرفی شد و عنوان نخست به دانشگاه آزاد رسید.
در حالیکه مسابقات تا پایان مرحله گروهی ادامه یافت ،امکان برگزاری مبارزات نیمهنهایی و فینال به دلیل شیوع ویروس
کرونا ،وجود نداشت«.علیرضا کتیرایی» قهرمان سابق جهان و آسیا که در عرصه مربیگری نیز چهره شناخته شدهای است در
خصوص این تصمیمات به ایرنا ،گفت :با توجه به شرایط حاکم بر کشورمان و مشکالتی که کرونا ایجاد کرده امکان برگزاری
وجود نداشت .همچنین ستاد مبارزه با کرونا و وزارت ورزش هم اجازه فعالیت به کاراته و چند رشته دیگر را نداد ه است.
وی افزود :همچنین در جلسات مجازی که برگزار شد ،تیمها اعالم کردند سالمت ورزشکاران و جامعه کاراته از همه چیز
مهمتر است.سرمربی تیم کاراته پاس با ابراز گالیه از رتبهبندی تیمها پس از منتفی شدن برگزاری مرحله نیمه نهایی و فینال،
عنوان کرد :رئیس فدراسیون و همچنین مسوول سازمان لیگ در مصاحبههای خود اعالم کردند که شاخصهایی برای
رتبهبندی تیمها داشته و آمار و ارقامی را مطرح کردند.کتیرایی ادامه داد :با عدد و آمار که نمیتوان قهرمان را مشخص کرد.
اگر آنها خیلی واضح بگویند دوست داشتند دانشگاه آزاد را قهرمان کرده و جام را به آنان «هدیه» کنند تا جای اعتراضی برای
ما باقی نماند .این خیلی بهتر است که دوستان بخواهند با کلمات بازی کرده و از خودشان آمار و ارقام اعالم کنند.
قهرمان سابق جهان اظهار داشت :سوپر لیگ در ۲گروه برگزار شد که دانشگاه در گروهی ۶تیمی و ما در گروهی پنج تیمی
بوده که ما و دانشگاه همه دیدارهایمان را برنده شدیم .وقتی در  ۲گروه رقابتی انجام میشود و امکان ادامه مسابقات نیست،
عادالنه این است که ۲تیم صدرنشین گروهها را قهرمان اعالم کنند تا عدالت رعایت شود.
وی در پاسخ به این سوال که با شرایط فعلی تیم پاس انگیزهای برای حضور در مسابقات فصل آینده دارد؟ گفت :خیلی
وقت است که انگیزه در بین جمع کثیری از مربیان و ورزشکاران کاراته ایران وجود ندارد و دلیل آنهم کامال مشخص است.
ت زیادی است تیمهای پایه کاراته ایران تعطیل هستند و به امان خدا رها شدهاند .آنها به مسابقاتی
کتیرایی گفت :مد 
اعزام نمیشوند و تمام تمرکز فدراسیون به تیم ملی بزرگساالن و چند نفر خاص برای رسیدن به المپیک بود و هست .با این
شرایط دیگر انگیزهای باقی نمیماند .این مساله را بسیاری از مربیان و قهرمانان به من اعالم کردند که انگیزه ندارند .شاید
آنها نخواهند چیزی به زبان بیاورند اما من میگویم و هراسی هم ندارم.وی افزود :قبل از شیوع کرونا هم خیلیها دیگر هدف
و انگیزهای از حضور در کاراته نداشتند چراکه بنظر میرسد همه چیز روی کاغذ برای چند نفر برنامهریزی شده و به دیگران
هیچ توجهی نمیشود .تمام توان فدراسیون خرج تیم ملی بزرگساالن شد و تیمهای امید و ردههای پایه ،فراموش شدهاند.
سرمربی پاس ادامه داد :وقتی برای لیگ خاتمه این تصمیمات را دیدم ،ثابت شد که تعداد زیادی از مربیان و کاراتهکاها
حق دارند بی انگیزه باشند .شما در کاراته نمیتوانید تیمی را از قبل برنده بدانید و تصمیمات سازمان لیگ و فدراسیون
میتوانست خیلی بهتر و عادالنهتر باشد.کتیرایی گفت :سالهاست که شعار میدهیم کاراته با احترام شروع و به پایان میرسد
اما در رتبهبندی تیمهای سوپر لیگ ،احترام و اخالق رعایت نشد و این نمره منفی برای فدراسیون و سازمان لیگ است.
این مربی جوان تصریح کرد :ای کاش تیم قهرمان را با صحبتها و دالیل فنی معرفی میکردند؛ با عدد و ارقام و ریاضی که
نمیشود تیمی را قهرمان کرد .زندگیام را برای این رشته گذاشتهام و حداقل در کاراته َسرم کاله نمیرود.
ویدرپایانگفت:گناهتیمپاساینبودکهسالگذشتهبهقهرمانیرسیدوهمینامرسببگردیدتامسووالن،جامقهرمانی
را به دانشگاه آزاد «هدیه» کنند.

بهتاشفریبا:

خندههای مصنوعی داور فشار ما و بازیکنان را باال برد

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت:سوت زدنهای بی موقع سیدعلی و البته
خندههای مصنوعی او روی اعصاب بازیکنان استقالل بود و فشار آنها را باال برد.
توگویی ،در خصوص شکست استقالل مقابل فوالد اظهار
بهتاش فریبا در گف 
داشت :طبیعی بود که بعد از 4ماه دوری بازیکنان از میادین رسمی ،شاهد یک بازی
غیر طبیعی باشیم و کسی از فوتبال دو تیم لذت نبرد.
وی افزود :نوع بازی دو تیم و غیبت تماشاگران خود به خود لذت بازی را از بین برده
بود و انصافا هیچکس از تماشای مسابقه لذت نبرد،حتی به جرأت می توانم بگویم
اعصاب تماشاگرانی که مسابقه را نگاه می کردند بود.
پیشکسوتتیماستقاللتصریحکرد:دراینمسابقه 3نکتهرابهخوبیاجراکرد.در
میانه زمین آنها اجازه ندادند هافبکهای استقالل خوب کار کنند و با پرسی که انجام
میدادند عمال وسط زمین را از استقالل گرفتند به شکلی که در نیمه اول حتی یک
پاس سالم به قائدی و مطهری داده نشد.
فریبا خاطرنشان کرد :فوالدیها البته کنارههای زمین را هم از استقالل گرفتند ،تا
جایی که میلیچ هر توپی را که میگرفت یا استپ میکرد و پاس به عقب میداد یا توپ
را لو میداد .این بازیکن حتی یک بار هم مدافع پیش رویش را بر نداشت.
وی تاکید کرد :نکته سوم و مثبت تیم فوالد خوزستان این بود که عارف آغاسی
مهدی قائدی را به خوبی مهار کرده بود و مهاجم استقالل حتی یک بار هم نتوانست
از این بازیکن عبور کند .در واقع هر  3ترفند جواد نکونام برای این مسابقه موثر واقع
شد.
فریبا تصریح کرد :در خصوص صحنه اخراج علی کریمی هم باید بگویم که واقعا
چیزی متوجه نشدم .در بین دو نیمه مشغول مصاحبه با رادیو بودم اما واقعا چون

نفهمیدم چرا کریمی اخراج شده به گزارشگر رادیو گفتم اگر شما متوجه شدید دلیل
اخراج چه بوده ،به من هم بگویید .من علی کریمی را میشناسم ،او اهل تمارض
نیستوشکندارموقتیکریمیمیگویدبازیکنحریفپیراهنشراکشیدهاوحرف
درستی زده است .در هر صورت بعد از اخراج این بازیکن که نظم دهنده میانه تیم
بود ،همان یکی دو پاسی هم که به کنارهها ارسال میشد دیگر صورت نگرفت.
پیشکسوت تیم استقالل خاطرنشان کرد :طبیعی بود با اخراج کریمی سیستم
عوض شود که این اتفاق هم افتاد اما در سیتم 3-5-2ایراد بزرگی وجود دارد که نقاط
کور دفاعها مورد حمله قرار میگیرد .به طور مثال ضربه سر بازیکن فوالد که به تیر
دروازه استقالل خورد از نقطه کور دفاع استقالل شکل گرفت.

فریبا یادآور شد :در این که داوران ما زحمت میکشند و باشرف هستند هیچ شکی
ندارم .ولی در داوری نکاتی وجود دارد که باعث میشود اعصاب دو تیم به هم بریزد.
شما اگر به نیمه اول نگاه کنید اعتراض فوالدیها  5برابر بازیکنان استقالل بود.
استقاللیهاهمخیلیاعتراضکردندامادلیلشاینبودکهسیدعلیجاهاییسوت
میزد که اعصاب بازیکنان به هم میریخت.
بحثقهرمانیاستقاللتمامشدهاست
وی تاکید کرد :شما اگر دقت کنید عارف غالمی به عنوان یک بازیکن جنگنده
معموال در زمین از نظر عصبی آرام است اما در بازی با فوالد با وجود اینکه میداند
 10نفره شدهایم به داور اعتراض کرد .سوت زدنهای بی موقع سیدعلی و البته
خندههای مصنوعی او روی اعصاب بازیکنان استقالل و حتی خود ما بود و فشار ما
را باال برد .در واقع این کمیته داوران است که باید در این مورد به داورش تذکر بدهد.
پیشکسوت تیم استقالل در خصوص اینکه استقالل در بازی آینده چند بازیکن در
اختیار ندارد ،گفت :شنیدهایم مطهری هم چند هفته از ترکیب استقالل دور است
و دیاباته هنوز در اوج آمادگی نیست .به نظرم خود مجیدی باید در نوک حمله بازی
کند .چون دست او واقعا بسته است.
فریبا تصریح کرد :باید این موضوع را بپذیریم که بحث قهرمانی استقالل تمام شده
و با این شرایط تنها باید به فکر سهمیه بود .معموال وقتی یک نفر میبازد انتقاد از
سرمربی زیاد میشود و حاال مجیدی باید به استفاده از جوانان در غیاب بازیکنان
تاثیرگذار بیاورد .تصور من این است که این مصدومیتها حاال حاالها ادامه دارد مگر
اینکهمجیدیبهبازیکنانجوانشمیداندهدونیروهاییشراتقسیمکندکهدرادامه
راه و این  9بازی دچار مشکل نشود.

سیاسی7

 شماره 5061ت و سوم 
شنبه -هفتم تیر ماه  -1399سال بیس 

محمدهاشمی:

انتخابات رقابتی باشد مردم هم پای صندوق رأی می آیند

دولت مشکالت مردم را درک میکند ؛

فشارهایغیرعادیبرکشور

کرونا بر انتخابات ۱۴۰۰تاثیر خواهد گذاشت

محمدهاشمی،برادرآیتاللههاشمیوعضوپیشینمجمعتشخیصمیگوید:
شورای نگهبان در امر نظارت استصوابی سابقه خوبی ندارد و بیشتر با نگاه
سختگیرانه «اصالح طلبان» را رصد کرده است.
خیمه انتخاباتی برخی چهره ها که برای انتخابات  ۱۴۰۰خیز برداشته اند برپا
شده است و چراغ خاموش فعالیت ها را کلید زده اند ،در این میان اصالح طلبان
همچنان در بیم و امید تایید صالحیت شدن کاندیدا هستند و هنوز تکلیف خود با
انتخابات پیش رو را مشخص نکرده اند.
درهمینرابطهبخوانید؛
محمد هاشمی ،عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه
برای برگزاری انتخابات پرشور باید فضای انتخابات رقابتی باشد ،معتقد است «در
انتخابات ریاست جمهوری کسانی باید شرکت کنند که در عیار تصدی جایگاه
مهمریاستجمهوریباشند».
او البته منعی برای حضور افراد مختلف در عرصه انتخابات قائل نیست و تأکید
میکند نه تنها محمود احمدی نژاد ،بلکه هر فردی که شرایط اعالم شده در قانون
اساسی را دارد؛ باید حق حضور به عنوان کاندیدا در عرصه انتخابات را پیدا کند.
او که مدتیست از حزب کارگزاران جدا شده است از برنامه جریانات اصالحات
برای انتخابات  ۱۴۰۰ابراز بی اطالعی می کند اما معتقد است برخالف
اصولگرایانکهکاندیداهایشانازسدشوراینگهبانعبورمیکننداصالحطلبان
و اعتدالیون همچنان در پیچ و خم نظارت استصوابی هستند.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح گفتگوی خبرآنالین با محمد هاشمی است؛
آقای هاشمی! در فاصله ای که تا انتخابات ریاست جمهوری آینده
باقیمانده تحرکات چهره ها و برخی طیف های سیاسی از مدتی قبل کلید
کرده است و حتی خبرها حکایت از فعال شدن برخی ستادهای انتخاباتی
هم دارد .پیش بینی شما از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰
چیست،فکرمیکنیدشاهدحضورچهرههایجدیدیدرعرصهانتخابات
خواهیمبود؟
بنده به این دلیل که رابطهای با احزاب و جناحهای سیاسی ندارم ،نمیتوانم
در خصوص تصمیم آنها برای به میدان فرستادن افراد مختلف به انتخابات اظهار

نظرکنم.
شوراینگهباننسبتبهاصولگرایانسختگیرینمیکند
به نظر می رسد طیف های سیاسی معموال روی کاندیداهایی سرمایه
گذاری می کنند که مطمئن باشند از فیترهای نظارتی شورای نگهبان رد
می شوند و یک دلیل اینکه هر دوره چهره های تکراری در صحنه رقابت
حضور دارند و ظهور و بروز چهره های جدید کمتر است شاید همین باشد
و ....
ببینید شورای نگهبان نسبت به اصولگرایان سختگیری نمیکند و تا کنون
این جناح هر فردی را که اراده کرده ،توانسته از سد شورای نگهبان عبور دهد.
حساسیت و سخت گیری شورای نگهبان بر روی چهرههای جریان «اعتدال» و یا
«اصالح طلب» بسیار بیشتر بوده است.
در انتخابات اسفندماه گذشته مردم مشاهده کردند که بخشی از نامزدهای
انتخاباتی نزدیک به تفکر اصالح طلبان و یا اعتدال گرایان نتوانستند از سوی
شورای نگهبان مجوز ورود به عرصه انتخابات را بگیرند ،اما این موضوع برای
کاندیداهای جناح مقابل به این شکل پیش نرفت.
به انتخابات اسفندماه اشاره کردید .در این انتخابات یک کاهش
مشارکت را تجربه کردیم که نمونه آن پیشتر رخ نداده بود ،پیش بینی شما
از میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰چیست و الزامات افزایش مشارکت؟
تجربه برگزاری انتخابات در کشور ما نشان میدهد؛ هر زمان که انتخابات به
سمت رقابتی شدن حرکت کرده ،مردم نیز برای حضور در پای صندوقهای رأی
تمایل بیشتری از خود نشان دادهاند .یک انتخابات رقابتی ،آن هم در سطح
ریاست جمهوری زمانی رقم میخورد که عیار کاندیداها هم وزن جایگاهی
همچون ریاست دولت باشد .یعنی اینطور نباشد که یک سری چهره ناشناخته در
کنار افرادی که توانایی میدیریت کشور را دارند به رقابت بپردازند.
چگونهمیتوانچنینانتخاباتیرابرگزارکرد؟
بنده معتقدم نباید ساختار انتخابات مهندسی شود .یعنی شورای نگهبان باید
طی یک فرایند دقیق اجازه ورود افراد کاربلد به صحنه را بدهد .زیرا مردم زمانی
که حس کنند با وجود رأی دادن و یا عدم مشارکت آنها ،شخص موردنظر یک

جریان خاص توفیق حاصل خواهد کرد؛ نسبت به تعیین سرنوشت خود بی میل
میشوند.
مردمدرانتخاباتاسفندماهمشارکتکمتریداشتندچون....
انتخابات اسفندماه یک نمونه بارز در تشخیص مالک مردم برای مشارکت در
پای صندوقهای رأی است .مردم زمانی که در مواجهه با لیستهای انتخاباتی
قرار گرفته و از روند تایید صالحیتها مطلع شدند ،به این نتیجه رسیدند که
خواه ناخواه نتیجه انتخابات از پیش مشخص است و حتی در این فضا بسیاری
از کسانی که اصل را بر مشارکت در انتخابات میدانستند؛ نسبت به شرکت در
انتخاباتابرازتمایلنکردند.
برخی از صاحبنظران در حوزه سیاست هشدار میدهند که در فضای
عدم مشارکت مردم در انتخابات ،احتمال ظهور برخی از «شومن» ها و یا
افرادی که با شعارهای عوام فریبانه کار خود را به پیش میبرند ،وجود دارد.
به نظر شما این خطر برای انتخابات ۱۴۰۰متصور است؟
بنده در خصوص هیچ یک از فعاالن سیاسی چنین واژههایی را به کار نمیبرم
و معتقدم هر فردی در ذیل قانون اساسی جمهوری اسالمی حق شرکت در
انتخابات ،و عرضه برای کسب رأی دارد .حتما فردی که جسارت حضور در
انتخابات را پیدا میکند ،بر اساس یک اندیشه و برنامه پا به عرصه میگذارد.
مردم نیز بعد از چهل سال و شرکت در چندین انتخابات به درجهای از بینش
سیاسی رسیدهاند که در مواجهه با «برنامه» و «شعارها» ،بهترین را انتخاب
کنند.
احمدی نژاد هم حق کاندیداتوری در انتخابات را دارد
بر اساس سخن شما ،آقای احمدی نژاد هم حق دارد در انتخابات به
عنوان کاندیدا حضور پیدا کند و...
بله! نه تنها ایشان ،بلکه هرکسی که قانون اساسی او را تایید میکند ،حق حضور
درانتخاباترادارد.البتهبایدتوجهداشت،قانوناساسیبحثنظارتاستصوابی
را به شورای نگهبان داده و این شورا نیز باید در بحث بررسی صالحیت افراد
عواملیمختلفیرامدنظرقراربدهد.
عملکرد شورای نگهبان در نظارت استصوابی خوب نبوده است
متاسفانه شورای نگهبان در این بخش دقیق عمل نکرده و شاهد بودیم که
در یک دوره فردی مانند آیت الله هاشمی رفسنجانی به بهانههای مختلف رد
صالحیتمیشودوافراددیگریبهتاییداینشورامیرسند .واقعیتامرایناست
که شورای نگهبان در بررسی صالحیت افراد از معیار خاصی که برآمده از «شایسته
ساالری» باشد تبعیت نمیکند .این رفتار شورای نگهبان مختص به یک انتخابات
نبوده و در چندین انتخابات دیگر نیز نمود داشته است.
آقایهاشمیبااینپیشفرضیکهدرنوعنظارتشوراینگهبانگفتید
این احتمال وجود دارد که جریان اعتدال و اصالحات به طور کل از شرکت
درانتخاباتکناربکشد؟
بنده قبال هم عرض کردم به این دلیل که ارتباطی با اصالح طلبان ندارم ،در
جریانتصمیماتآنهانیزنیستم.بایدببینیمچهپیشخواهدآمد...
اساسا فکر میکنید عقب نشینی یک جریان سیاسی برای حضور
انتخاباتتاکتیکمناسبیباشد؟
رخدادهای سیاسی در ایران در یکسال باقی مانده تا انتخابات  ۱۴۰۰معلول
عوامل گستردهای است و هر تحلیلی در این خصوص نیز مبتنی بر حدس و
گمان خواهد بود؛ به همین دلیل من در خصوص این دست از سواالت اظهار نظر
نمیکنم.
کرونا و شرایط اقتصادی فعلی به شدت بر انتخابات ۱۴۰۰تاثیر خواهد
گذاشت
باید توجه داشته باشیم همین موضوع بیماری «کرونا» و شرایط کنونی کشور
به خصوص در بحث اقتصاد از جمله عواملی هستند که بشدت بر روی انتخابات
سال آینده و روند پیش رو تاثیر دارند و از هم اکنون نمیتوان در خصوص وقایع
انتخابات ۱۴۰۰به راحتی صحبت کرد.

دیاکوحسینیکارشناسمسائلاستراتژیک:

نبایدیکنهادمعتبربینالمللیبراساساسنادجاسوسیعملکند
کارشناس مسائل استراتژیک معتقد است از نظر عرفی
درستنیستیکنهادمعتبربینالمللیبراساسادعاهای
مبتنیبراسنادجاسوسیعملکندوادامهاینروندممکن
است ایران را با طیف بیانتهایی از ادعاها برای بازرسیها
روبهرو کند که خارج از چارچوبهای آژانس و رویههای
حقوقیاست.
«دیاکوحسینی»بااشارهبهصدورقطعنامهجدیدشورای
حکامآژانسبینالمللیانرژیاتمیگفت:صدورقطعنامه
جدید شورای حکام میتواند آغازگر روند جدیدی علیه
ایران باشد و افزایش تنشها میان ایران و آژانس را به همراه
داشته و توافق هستهای ایران را وارد مسیر جدیدی سازد.
ویادامهداد:هرچندقطعنامهجدید،قطعنامهتحریمی
و الزامآور نیست اما میتواند زمینهساز بازگشت شرایط
به دوران پیشابرجام باشد یعنی هم از نظر از بین بردن
دستاوردهای دیپلماتیک ناشی از برجام و هم بازگرداندن
تحریمهایی که براساس توافق هستهای لغو شده یا به
حالتتعلیقدرآمدهبودند.
ممکن است ایران با طیف بیانتهایی از ادعاها
برای بازرسیها روبهرو شود
مدیربرنامهمطالعاتجهانیمرکزبررسیهایاستراتژیک
ریاستجمهوری درباره درخواست آژانس برای بازرسی
از دو سایت ایران اظهار داشت :آژانس به لحاظ حقوقی
محدودیتی برای پذیرش منابع ندارد یعنی آژانس براساس
منابع معینی خواستار بازرسی از دو سایت ایران شده اما
از نظر عرفی ،این رویه درستی نیست که یک نهاد معتبر
بینالمللی براساس ادعاهای مبتنی بر اسناد جاسوسی
عملکند.
حسینی افزود :در صورتی که این روند ادامه یابد ،ممکن
است ایران با طیف بیانتهایی از ادعاها برای بازرسیها
روبهرو باشد که خارج از چارچوبهای آژانس و رویههای
حقوقیاست.
ادعای اسرائیل ظاهری حقوقی دارد
وی با یادآوری اینکه بخش بزرگی از نیاتی که موجب
شکلگیری آژانس شده ،سیاسی است و نه منحصرا فنی و
حقوقی ،تصریح کرد :ذات سیاسی نهادی همچون آژانس
موجب شده تا اسرائیل به دلیل خصومتی که با ایران دارد،
باظاهرحقوقیامابهدلیلدشمنیادعاهاییرامطرحکند
و یک امر سیاسی به پروسهای حقوقی تبدیل شود و صلح و
امنیتبینالمللیراباتهدیدهمراهسازد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا و
اسرائیل درصدد بازگشایی مجدد پرونده موسوم به PMD
هستند ،خاطرنشان کرد :یکی از مهمترین پیامدهای
برجام ،مختومه شدن پرونده موسوم به PMDو بسته شدن
آن برای همیشه بود؛ بر این اساس که تمام جنبههای
فعالیتهای هستهای ایران بررسی شده و از این به بعد،
تمرکز آژانس مبتنی بر فعالیتهای حال و آتی ایران است.

اسرائیلبازرسیهاراسرنخیدربارهفعالیتهای
کنونیایرانمیداند
حسینی با اشاره به ادعاهای اسرائیل ابراز داشت :ادعای
کنونیاسرائیلایناستکهایرانتمامفعالیتهایپیشین
خود را اعالم نکرده و بسته شدن پرونده موسوم به PMD
اشتباه است و آژانس باید تمامی ابعاد و مدارک را بررسی
کند .ادعای اسرائیل این است که بررسی شواهد میتواند
سرنخی درباره فعالیتهای ایران باشد که تاکنون ایران
نسبت به آنها سکوت کرده و آنها را اعالم نکرده است.
وی اضافه کرد :ایران نمیتواند بپذیرد مبنای این
درخواست براساس ادعاهای اسرائیل باشد در حالی که
ایران پس از برجام بیشترین همکاری را با آژانس داشته و
شدیدتریننظارتهاوبازرسیهاانجامشدهاستدرحالی
که ایاالت متحده از برجام خارج شده و سه کشور اروپایی
همبهتعهداتشانعملنکردهاند.
دو شرط ایران برای رسیدن به توافق با آژانس
تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه
امکان رسیدن به توافق با آژانس برای حل این مسئله به
صورت بالقوه وجود دارد ،عنوان کرد :این امکان وجود دارد
که ایران با بازرسی از این دو سایت قدیمی موافقت کند
اما این موافقت باید مشروط به آن باشد که اوال به معنای
رسمیت دادن به منبع درخواست آژانس نیست و ثانیا قابل
تسری به سایر ادعاها هم نیست .در واقع ،امکان توافق
با آژانس نسبت به این دو سایت وجود دارد که به صورت

خاص بازرسی شوند.
حسینی به اهداف آمریکا و اسرائیل در مطرح کردن
ادعاهای جدید علیه ایران اشاره کرد و یادآور شد :ظریف
پس از طرح موضوع از سوی آژانس مطرح کرد که هدف
آمریکا و اسرائیل امنیتیسازی پرونده ایران و پرونده
فعالیتهای اتمی ایران است .روندی که ایران یک بار آن
را تجربه کرد و به نظر میرسد واشنگتن و تلآویو در حال
تکرار کردن این روند برای تهران هستند تا پرونده ایران را به
شورایامنیتارسالکنند.
احتمال فعال کردن مکانیسم اسنپبک از سوی
اروپاییها وجود دارد
وی ادامه داد :قطعنامه اخیر شورای حکام هرچند
الزامآور نیست اما اگر تا جلسه بعدی شورای حکام در ماه
سپتامبر ،ایران زمینه بازرسی آژانس از دو سایت مورد ادعا را
فراهم نکند ،میتواند مقدمهای برای ارسال پرونده ایران به
شورای امنیت سازمان ملل باشد.
این کارشناس ارشد مسائل استراتژیک در گفتوگو با
ایرنا با اشاره به احتماالت موجود درباره ارسال پرونده
ایران به شورای امنیت بیان کرد :ممکن است آمریکا در
شورای امنیت سازمان ملل ،قطعنامهای تحریمی را علیه
ایران پیشنهاد کند یا اصال قطعنامهای مطرح نشده و
فقط به بررسی پرونده ایران بپردازد .اما محتملتر از این
دو گزینه ،این احتمال وجود دارد که سه کشور اروپایی به
ویژه انگلیس براساس گزارش آژانس مدعی نقض آشکار

تعهدات از سوی ایران شده و روند اسنپبک را کلید بزنند.
پکن و مسکو مایل به ارسال پرونده ایران به شورای
امنیتنیستند
حسینی درباره رویکرد چین و روسیه نسبت به ادعای
اخیر آژانس هم گفت :چین و روسیه متوجه این روند
هستندوانتهایاینماجرارامیبینند.آنهامیدانندارسال
پرونده ایران به شورای امنیت میتواند منجر به صدور
قطعنامه جدید علیه ایران شود و همین مسئله آنها را هم
به نوعی درگیر خواهد کرد .وی با تاکید بر اینکه پکن و
باالخصمسکومایلبهارسالپروندهایرانبهشورایامنیت
نیستند ،اظهار داشت :شواهد از جمله توییت نماینده
روسیه در آژانس حاکی از آن است که روسها خواهان
همکاری ایران با آژانس برای فیصله بخشیدن به این
ماجرا در همین مرحله هستند .آنها میخواهند و ترجیح
میدهند ماجرا از طریق توافق حل و فصل شود.
هدف اروپا کنترل آمریکا از اقدامات رادیکال است
این استاد دانشگاه افزود :ممکن است روسیه و چین در
آینده ،سفت و سخت مانند امروز نتوانند از ایران حمایت
کنند و جدیت آنها در دفاع از ایران تکرار نشود.
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا طرح قطعنامه
شورای حکام از سوی سه کشور اروپایی و درخواست
آنها برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی تا سه سال دیگر
به معنای نزدیک شدن اروپا با آمریکا است ،تصریح کرد:
اولویت اتحادیه اروپا عدم درگیر شدن با آمریکا در دوره
ترامپ از یکسو و عدم نابودی برجام از سوی دیگر است.
وقتی اروپاییها تصمیم گرفتند در طرح نظامی آمریکا در
خلیج فارس شرکت کنند ،هدف آنها کنترل ایاالت متحده
بود تا آنها را از اقدامات رادیکالتر بر حذر دارند.
ممکن است لندن اسب تروای واشنگتن در
برجامباشد
وی با بیان اینکه به زعم اروپا ،پیشنهاد تمدید تحریمهای
تسلیحاتی تا سال  ۲۰۲۳برای جلوگیری از نابودی برجام
است ،خاطرنشان کرد :پیشنهاد آنها چیزی مابین طرح
آمریکامبنیبرتمدیدنامحدودتحریمهایتسلیحاتیایران
و مخالفت روسیه و چین از سوی دیگر است تا از این طریق،
آمریکا به همین میزان بسنده کند .در واقع ،اروپاییها فکر
میکنند وسط بازی کردن آنها میتواند مانع از اقدامات
افراطیتر آمریکا شود بنابراین نباید فکر کرد اروپا به آمریکا
نزدیکتر شده است .مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری اضافه کرد :البته
هر کدام از سه کشور اروپایی منافع متفاوتی دارند به ویژه
انگلیس که از اتحادیه اروپا خارج شده و منافع بیشتری
در نزدیکی با آمریکا دارد پس اگر قرار شد زمانی پروسه
اسنپبککلیدبخورد،لندنبهعنواناسبتروایواشنگتن
در برجام ،آغازگر روند مکانیزم ماشه برای بازگشت تحریمها
عملمیکند.

در هر سخنرانی و نشست این روزها ،تالش اعضای هیات دولت و رییس
جمهوری این است که به افکار عمومی بگویند فشارها بر کشور عادی نیست اما
دولت مشکالت مردم را درک میکند و دست روی دست نگذاشته است .باور این
گزارهها از سوی جامعه کار تیم تدبیر و امید را در اجرای برنامهها تسهیل خواهد
کرد.
سخنرانی های این روزهای هر یک از مسووالن دولت پیرامون دو محور مهم می
گردد؛ نخست اعالم دستاوردها و بعد تبیین شرایط موجود .فرقی نمی کند در
جمع استانداران باشد یا جلسه هیات دولت یا دیدار با سفرای خارجی ،حجت
االسالم «حسن روحانی» از هر تریبونی برای ملموس سازی دستاوردهای نظام
که کارنامه دولت های وی هم جزئی از آن است استفاده می کند .وزرا و معاونان
هم در سخنرانی های خود شرایط دشوار و غیر عادی کشور را تشریح می کنند.
نقطه مشترکهمه ایننشستها اطمینانبخشی به مردم است تا به گفته رییس
جمهوری بدانند که روز استراحتی بویژه در این ۶ماهه اخیر میان مسوولین عالی
رتبه اجرایی کشور دیده نشده ،همه شبانه روز تالش و فعالیت میکنند ،تعطیلی
نمیشناسند ،همه روز ،روز کاری است ،تا دقیقه و ثانیه آخر با همان روحیه ساعت
اول کار ،همه دولت پای کار خواهند بود و تالش و فداکاری خواهند کرد.
حجت االسالم روحانی روز چهارشنبه در سخنانی در جلسه هیات دولت ،به
واقعیاتی که دولتش با آن درگیر است ،اشاره کرد و گفت« :این فشار که بر ما وارد
شده عادی نیست .فشاری بود که دولت را بشکنند و ملت را به زانو درآورند که البته
کار بزرگ را ملت با ایستادگی و مقاومت انجام داده است .کار بزرگ را رهبر معظم
انقالب با راهنمایی و هدایتهایشان انجام داده است».
با هر نوع معیار سنجش می توان به این نتیجه رسید که دولت دوم تدبیر
و امید به ویژه از سال دوم خود یعنی اردیبهشت  ۹۷و همزمان با خروج آمریکا
از توافقنامه هستهای  ،درگیر انواع چالش ها شد .تحریمهای بی سابقه علیه
ایران در حوزه نفت و انرژی ،حمل و نقل و کشتیرانی ،شرکتهای فوالد ،آهن،
آلومینیوم ،شرکتهای پتروشیمی ،بیمه ،طال ،بانک ها ،تبادالت پولی و بانکی،
معدن ،سوئیفت ،منابع ارزی ایران در جهان ،دارو و غذا نمونه هایی از فهرست
تحریمهای آمریکاست که می توان آنها را نمونهای از شرایط غیرعادی وارد شده
بر دولت دانست.
آمریکا و هم پیمانانش همچنان در مسیر تنگ تر ساختن عرصه بر کشور و
شکستن مردم حرکت می کنند و تالش های هفتههای اخیر کاخ سفید به منظور
تمدیدتحریمهایتسلیحاتیجمهوریاسالمینشانهاینحرکتاست.اینهمه
شواهد نشان از غیرعادی بودن فشارها بر کشور دارد و با چنین تهاجم همه جانبه
و غیرعادی جز با همیاری و همدلی مردم نمی توان مقابله کرد.
قطب دیگر این فشارها هم گرچه جزو بالیای طبیعی محسوب می شود اما
پاندومی غیرعادی و جهانگیر کروناست که در شرایط تحریم و دستان خالی
دولت ،مقابله با آن هم در زمره فشارهای غیرعادی دسته بندی می شود .دولت
با منابع ارزی بسیار محدود و خزانه خالی شده در اثر صفر شدن صادرات نفت،
باید با بیماری کووید  ۱۹مقابله کند و آثار فاجعهآمیز رکود و بیکاری ناشی از آن
را جبران.
دولت ناراحتی ها را می بینید
مفهوم مهم همدلی همانگونه که اشاره شد شرط اصلی توفیق دولت در اجرای
برنامههای خود است اما شرایط دشوار اقتصادی این روزها در جامعه نیازمند
فعالیت قوه مجریه در دو ُبعد عملی و روانی است .در بحث عمل به ویژه در حوزه
اقتصاد و معیشت با وجود آنکه سیاه چالههای اقتصادی کشور فزونی یافته اما
براساس گفته رییس جمهوری دولت هم دست روی دست نگذاشته و کار را دنبال
میکند .دولتی که در سال ۹۵باالترین رشد اقتصادی جهانی و تورم تک رقمی را
داشت و تراز صادرات و واردات آن مثبت و صادرات غیرنفتی آن بیش از واردات بود
و توانست بسیاری از سرمایهگذاران خارجی را بین سال های  ۹۵تا  ۹۷به ایران
آورده و اقتصاد را سامان دهد.
در حوزه روانی هم ضرورت دارد قوه مجریه همراهی خود را با مردم نشان دهد
و چه بسا در این حوزه با توجه به سیاه نمایی های گسترده رسانههای فارسی
زبانوغیرفارسیزبانخارجیرسالتدشوارتریهمبرعهدهدارد.جامعهنیازمند
همراهی و درک شرایط از سوی دولتمردان در هر دو حوزه است و این امر بار روانی
تحمل شرایط اقتصادی را کمتر خواهد کرد .نشانه های موجود در اظهارات و
عملکرد اعضای دولت هم نشان می دهد که دشواری های زندگی مردم تا حد
زیادی از سوی آنان درک و دیده می شود .عذرخواهی های مکرر اعضای کابینه،
سخنگو و معاونان دولت گواه این درک شرایط از سوی آنان است.
«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در راستای تاکید بر این رویه
دولت روز چهارشنبه سوم تیرماه در نشست با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی
با اشاره به اینکه دولت از ناراحتی و نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمتها اطالع
دارد ،گفت« :ما میدانیم که فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته و در حال
تالش شبانهروزی هستیم تا نگذاریم مردم از این بابت تحت فشار بیشتری قرار
بگیرند؛ در عین حال با وجود همه مسایل و مشکالت ،کمبود کاالیی در کشور
وجود نداشته و مردم در هنگام مراجعه به مراکز خرید دغدغه ای از بابت نبود کاال
نداشتهاند».
اگر بپذیریم مرحله نخست حل هر مشکل و مسئله ای پذیرفتن وجود آن است؛
دولت روحانی دستکم در این موضوع برخالف سلف خود نه تحریمها و اثرش را
انکار میکند و نه شرایط دشوار مردم را .شاید به همین دلیل است که نظرسنجی
ها از بهبود شاخصهای اعتماد به دولت و تصمیماتش در چند ماه گذشته
حکایتدارد.
ریشهمشکلزیادهخواهیهایآمریکاست
موضوع مهم دیگری که شاید در برخی معادالت سیاسی این روزها نادیده گرفته
میشود ،مقصر اصلی و ریشهای برخی بحرانهای اقتصادی در جامعه ایران
است .گرچه نمیتوان از کاستیهای هیچ دولتی چشم پوشی کرد اما به همان
میزان هم نباید شواهد رشد اقتصای کشور در سالهای پس از امضای توافقنامه
برجام را نادیده گرفت .واقعیت آن است که همانگونه که رییس جمهوری هم
اشاره کرد؛ بخش بزرگی از مشکالت موجود در جامعه مربوط به فرد خاص یا قوه
خاصنمیشود.
فهمیدن و پذیرفتن این نکته که زیادهخواهیهای آمریکا و خروج یکجانبه این
کشور از قراردادی که قادر به حل یا کاستن از مشکالت اقتصادی کشور بود،
ریشه بسیاری از نابسامانیهای معیشتی مردم است ،با توجه به شواهد غیرقابل
انکار نمیتواند دشوار باشد .به همین دلیل است که روحانی به ویژه پس از بحران
کرونا تالش بسیار کرده است تا مسووالن ،قوا و نهادهای دیگر را برای کاستن
از تبعات زیاده خواهیهای آمریکا فرابخواند .اینکه گروهی به عمد و آگاهانه در
داخل و خارج ،اجازه آغاز و تکمیل این پروژه فهم و پذیرش را نمی دهند ریشه٬ای
سیاسی و نتیجهای آسیبرسان دارد .انگشت اتهام به دولتی که دو بار با رای باالی
مردم انتخاب شد و توانست موفقیتهایی در عرصههای مختلف ثبت کند ،شاید
بخشی از بار روانی مسوولیتهای برخی افراد و نهادها را بکاهد اما با واقعیت
مشهود در مشکالت کشور فرسنگها فاصله دارد و به همین دلیل هم نمیتواند
برای حل و رفع آنها نسخه کامل و شفابخشی باشد.
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مرغ و تخممرغ هم ستاره سهیل شدند
آیت الله حسینی بوشهری در دیدار شهردار قم:

نمادهایمذهبیدرشهرقمایجادشود

نایبرئیسجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمباتأکیدبرضرورتتوجهبهنمادهای
مذهبی در قم افزود :باید نمادهای مذهبی از بدو ورود به ق م مشاهده شود.
آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری روز پنجشنبه در دیدار شهردار قم با
تأکید بر لزوم تطابق رفتار و گفتار انسان با عملکرد معصومین (ع) اظهار داشت:
فعالیتهایانسانچنانچهاینگونهباشد،برکاتبسیاریبههمراهخواهدداشت.
وی با اشاره به لزوم ایجاد و توسعه کتابخانههای شهری و ایستگاههای
کتابخوانی افزود :احداث کتابخانه عالوه بر اینکه از نظر فرهنگ تأثیر بسیاری
دارد و موجب رشد نرخ سرانه مطالعه نیز میشود.
امام جمعه قم با تأکید بر لزوم برنامهریزی شهرداری برای جلوگیری از آبگرفتگی
در منازل و معابر هنگام بارندگی ،تصریح کرد :مردم مناطق مختلف باید به خوبی
تفاوت هزینههایی که شهرداری دریافت میکند با خدماتی که ارائه میدهد را به
خوبی مشاهده کنند .وی با بیان اینکه برخی از مشاغل از جمله کارگران روزمزد
باید ساماندهی شوند ،بر ضرورت راه اندازی سامانهای به منظور ثبت تواناییها
و مشخصات کارگران ساختمانی تأکید کرد و افزود :در صورت راه اندازی چنین
سامانهای عالوه بر اینکه نمای شهری منظم میشود ،کرامت این افراد نیز حفظ
خواهد شد .آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به لزوم حمایت از کارگران ،خرده
فروشها و دستفروشان که در ایام کرونا آسیب دیدهاند ،تصریح کرد :رسیدگی به
وضعیت ظاهری مساجد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به نمادهای مذهبی شهر قم ،افزود :باید نمادهای
مذهبی به گونهای طراحی شود که از بدو ورود به قم بتوان آنها را مشاهده کرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از مشکالت شهر مقدس قم را ضعف
در مسیریابی و راهنمای مسافرین دانست و اظهار داشت :باید برنامهای منسجم و
دقیق در رفع این مشکالت طراحی شود.
وی با اشاره به حضور مؤثر نیروهای جهادی ،افزود :الزم است با بررسی
کارشناسی ،در صورت امکان نسبت به برون سپاری برخی از پروژههای شهری به
این نیروهای خدوم اقدام شود.
افتتاحرینگترافیکیجمکرانتاپایانسال
شهردار قم نیز در این دیدار مجموع پروژههایی که در سال جاری به بهرهبرداری
رسیده و یا به مرحله کلنگ زنی میرسند را بیش از دو هزار میلیارد تومان اعالم
کرد و گفت :این پروژهها در حوزه فضای سبز ،قطار شهری ،ترافیک و شهرسازی
است.
دکتر سید مرتضی سقاییاننژاد با اشاره به شرایط ایجادشده در کشور و شهر قم
بهواسطه شیوع ویروس کرونا اظهار داشت :متأسفانه به علت شیوع این ویروس
بسیاری از دیدارها و مالقاتها امکانپذیر نبوده است.
وی عملکرد سه ماه گذشته شهرداری را تشریح کرد و افزود :شهرداری بر اساس
سنوات گذشته خود را برای ایام نوروز آماده میکرد که شیوع ویروس کرونا و سه
مرتبه جاری شدن سیل در قم سبب شد که سه ماه گذشته شرایط متفاوتی را
تجربهکنیم.
شهردار قم با تأکید بر انجام وظایف شهرداری در شرایط بحرانهای حاکم بر
شهر قم تصریح کرد :فعالیتهای فضای سبز ،درختکاری و گلکاری آغاز فصل،
عملیاتعمرانیدرسطحشهروسایراقداماتشهرداریبهصورتمعمولپیگیری
شده و در هیچیک از برنامههای معمول شهرداری کوتاهی انجامنشده است.
شهردار قم تعدادی از پروژههای قابل بهرهبرداری را نام برد و خاطرنشان کرد:
شهربازی بوستان علوی ،باغ پرندگان ،تقاطع خیابان کارگر ،پارک بازی بوستان
غدیر ،رینگ دوم جمکران  ،محور جعفریه و بوستان کوثر بخشی از پروژههایی
است که امسال به بهرهبرداری میرسد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم:

 ۶۷۵تاکسی بیسیم قم مجهز به
پرداختالکترونیکیمیشوند

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم گفت :هدفگذاری
برای سال جاری آن بوده که  675تاکسی بیسیم در قم سیستم پرداخت
الکترونیکی QRمجهز کنیم و سپس به سراغ تاکسیهای خطی و گردشی برویم.
کوروش محمدحسینی با بیان اینکه نصب تجهیزات  QRبر روی تاکسیها در
حوزه پرداخت شهروندی در قم آغازشده است ،اظهار داشت :پروژه قم کارت
دارای دو قسمت آفالین و آنالین بوده که قسمت آفالین حوزه پرداختی با کارت
شامل کارت اتوبوس و کارت بلیط است و حوزه آنالین نیز شامل کیف پول
شهروندی بوده و قابلیت شارژ برای مصارف مختلف را دارد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم افزود :در چند روز
اخیر نصب تجهیزات  QRبر روی تاکسیها در حوزه پرداخت شهروندی در قم
آغازشده است QR ،پروژه هزینهای پیرامون انجام زیرساختهای نرمافزاری و
سختافزاریاست.
محمدحسینی با بیان اینکه این پروژه با قابلیتها و اهداف مختلف در قم تداوم
دارد ،ابراز کرد :یکی از مصارف  ،QRپرداخت کرایه تاکسی است ،یعنی در ابتدا
زیرساخت  QRفراهم میشود و سپس شهروند میتواند از زیرساخت مصرف و
پرداختاستفادهنماید.
وی ادامه داد :حوزه پرداخت آنالین نیاز به کد ملی شهروندان دارد که در ابتدا
بهصورت خودکار انجام میشود و بهمحض اینکه نخستین شارژ روی حساب
شهروند انجام شد ،یک حساب کیف پول بهطور اتوماتیک ایجاد خواهد شد که
مصارفمتنوعیدارد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم خاطرنشان کرد :در
نرمافزارهای قم کارت امکان استفاده از نرمافزار آنالین کیف پول فراهمشده است
که نکته حائر اهمیت اینکه قابلیت QRدر تهران و شهرهای دیگر نیز اتفاق افتاده
است ،دراینباره شهروندان میتوانند از طریق اپلیکیشن قمیار از این خدمات
بهرهمند شوند ،همچنین طراحی این سیستم بر عهده بخش خصوصی بوده و
سیستم تولید و صدور QRبر عهده شهرداری است.
محمدحسینی اظهار داشت :شهروندان از طریق اپلیکیشن قمیار ،میتوانند
کیف پول را شارژ کنند ،همچنین شرکتهای دیگر نیز قادر به پذیرش شرایط و
استفادهازاینفرآیندهستند.
وی گفت :از دیماه سال گذشته در قم بهصورت آزمایشی و پایلوت با تاکسی
بیسیم ،روند را آغاز کردیم و در ابتدای امر ۶۰تاکسی خطی و گردشی از این
قابلیت پرداخت برخوردار شدند ،همچنین در سال جاری نیز  ۱۴۰تاکسی
بیسیممجهزبهسیستمپرداختشد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم تصریح کرد:
هدفگذاری برای سال جاری آن است که  ۶۷۵تاکسی بیسیم در قم را به این
سیستم مجهز کنیم و سپس به سراغ تاکسیهای خطی و گردشی برویم.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم خبرداد:

تدوینبرنامهراهبردیمنابعدرآمدی
پایدار و جدید

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت :با همکاری یک شرکت
مهندسیدرقالبمشاوروباتشکیلجلساتیمشترک،برنامهراهبردیوعملیاتی
برای تهیه مطالعات کسب منابع درآمدی پایدار و جدید برای شهرداری قم تهیه
شد .علیاصغر رنگرز جدی با اشاره به اقدامات واحد تشخیص و وصول درآمد
شهرداری قم اظهار داشت :با هدف افزایش  ۲۰درصدی عوارض سال  ۹۸و
تغییر ۲۸موردازآیتمهایدرآمدیتعرفه؛جلساتکارشناسدرشهرداریتشکیل
و با حضور در کمیسیونهای شورای اسالمی در کمیته انطباق فرمانداری دفاع
و تعرفه عوارض و خدمات شهرداری در جراید منتشر شد .به گفته وی ،بهمنظور
تهیه گزارش و نقشههای «جی آی سی» برای این کمیته ،موضوع ماده  ۶۴قانون
مالیاتهای مستقیم برای اتخاذ تعیین قیمت منطقهای تهیه گردید ،همچنین
گزارشهای آماری روزانه و ماهانه از وصولی شهرداری بهمنظور ارائه هر  ۱۵روز آن
به شورای شهرداران با حضور شهردار و معاونین تهیهشده است.

موافقت رهبر انقالب با یک کمک ویژه مالیاتی در بورس
رئیس جمهوری در نامهای به وزیر اقتصاد از موافقت رهبر معظم انقالب با کمک ویژه مالیاتی به
شرکتهایی که امسال وارد بورس میشوند ،خبر داد .بازار بورس این روزها به عنوان یکی از پربازدهترین
بازارهای ایران به شمار میرود و دولت در تالش است با حمایت از این بازار،رشد آن را ادامهدار کند.در
همین راستا عرضههای اولیه در دستور کار قرار گرفته است و سهام عدالت نیز بعد از آزاد سازی وارد سبد
بورسافرادشدهاست.درادامهاینحمایتهانیزرئیسجمهوریبراساسمصوبهشورایعالیهماهنگی
اقتصادی ،در نامهای به وزیر اقتصاد اعالم کرد که حمایتهای ویژه مالیاتی از شرکتهایی که در سال
جاری وارد بورس شوند ،انجام خواهد شد.در این نامه رئیسجمهوری تاکید کرده که این مصوبه به تایید
رهبرمعظمانقالبنیزرسیدهاست.رئیسجمهوریدرایننامهبااشارهبهاینکهبند ۲مصوباتپنجاهمین
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ سوم خرداد سال جاری که به تایید مقام معظم رهبری
رسیده آن را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابالغ کرده است.
آخرین وضعیت از مبتالیان به کووید ۱۹در قم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از مراجعه  45بیمار مشکوک به مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی
مشکوک به کرونا خبر داد .محمدرضا قدیر ظهر دیروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت از
مبتالیان به کووید ۱۹در قم اظهار کرد :طی  ۲۴ساعت گذشته و منتهی به پنجم تیرماه  ۴۵نفر به اورژانس
مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا مراجعه کردند.وی با بیان اینکه  ۲۰مورد بستری
جدید در بخشهای بیمارستانی صورت گرفته است اظهار کرد ۱۵ :نفر از کل بیمارانی که طی روزهای
گذشتهبستریبودندطیمدتیادشدهازبیمارستانمرخصشدند.رئیسدانشگاهعلومپزشکیقمگفت:
در حال حاضر حدود  ۱۳۰نفر بستری مشکوک به کرونا در قم بوده که حال  ۳۵نفر آنها وخیم است.
عمرانخان:آمریکابنالدنرا"شهید"کرد!
عمران خان نخست وزیر پاکستان در اظهاراتی در پارلمان این کشور گفت که این کشور از جنگ آمریکا
علیه تروریسم در افغانستان حمایت کرد اما نیروهای آمریکایی بدون اطالع اسالمآباد وارد خاک پاکستان
شده و سرکرده القاعده را «شهید» کردند .اظهارات جنجالی نخست وزیر پاکستان برای "شهید" خواندن
سرکرده سابق گروه تروریستی القاعده واکنشهای زیادی را در پی داشته است.عمران خان چند سال
پیشنیزحضورنظامیآمریکادرافغانستانرا ِ«اشغالخارجی»دانستهوجنگعلیهنظامیانآمریکاییدر
این کشور را نیز «جهاد» خوانده بود.

دادستان عمومی و انقالب قم خبرداد:

طرح:محمدعلیرجبی

یکمیلیاد تومان کالهبرداری کارت به کارتی در سه ماه

دادستان عمومی و انقالب قم گفت :در سه ماهه
اول امسال ،یک میلیارد تومان به روش کارت به کارت،
از مردم قم کالهبرداری شده است .حجت االسالم
غریب که به مناسبت هفته قوه قضائیه در برنامه
گفتگویخبریسیمایمرکزقمسخنمیگفتیکی
از روشهای کالهبرداری معمول را انتقال کارت به
کارت عنوان کرد و افزود :تنها در سه ماهه اول امسال،
یک میلیارد تومان با استفاده از همین روش از مردم
قم کالهبرداری شده است .وی خاطرنشان کرد :در
این روش ،کالهبرداران تحت نام رادیو جوان ،رادیو
پیام ،رادیو معارف و امثال آن با مردم تماس می گیرند
و از آنان می خواهند با مراجعه به عابربانک وجهی را به
حساب آنان واریز کنند.

مردم گول سودهای نامتعارف را نخورند
حجت االسالم غریب هرنوع تقاضا برای مراجعه
به عابربانکها را کالهبرداری دانست و افزود :سال
گذشته هم با استفاده از این روش ،از مردم سه میلیارد
و ۱۵۰میلیون تومان کالهبرداری شد.
دادستان عمومی و انقالب قم یکی دیگر از
روشهای کالهبرداری را پرداخت سود ماهانه
تضمینی  ۳۵تا  ۵۵درصد عنوان و خاطرنشان کرد:
مردم باید بدانند که در شرایط اقتصادی فعلی هیچ
کس نمیتواند چنین سودی را بپردازد.
حجت االسالم غریب به این کالهبرداران هشدار
داد که از این اعمال متقلبانه دست بردارند ضمن آنکه
مردمهمبایدهوشیارباشندکهگولچنینوعدههایی
رانخورند.
حفظ امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است
وی یکی از اولویتهای دادستانی قم را برخود قاطع
و سریع با جرایم خشن ذکر کرد و گفت :حفظ امنیت
خط قرمز دستگاه قضایی است.
حجت االسالم غریب به مخالن امنیت عمومی
هشداردادوگفت:هرکسبخواهدازطریقنزاعدسته
جمعی ،مزاحمت برای نوامیس ،فروش موادمخدر،
سرقت مسلحانه و سایر موارد ،امنیت جامعه را بهم
بریزد ،قطعا با برخورد قاطع و احکام قضایی سنگین
مواجهمیشود.
حجت االسالم غریب تصریح کرد :اینگونه افراد از
کمترینتخفیفهایقانونینیزبهرهمندمیشوند.

دادستان عمومی و انقالب قم از مردم خواست
برای رسیدگی سریع به اعمال مجرمانه ،گزارشهای
مستند و ترجیحا تصویری خود را به دادستانی اعالم
کنند .حجت االسالم غریب گفت :امکان ارتباط
با دادستانی در فضای مجازی و پیام رسانهای
داخلی از طریق تلفن  ۰۹۳۳۳۶۳۳۲۵۱فراهم شده
است .حجت االسالم غریب افزود :براساس همین
گزارشهای مردمی در چندروز اخیر یک منزل که به
محل اعمال مجرمانه تبدیل شده بود ،شناسایی و با
عوامل آن برخورد قضایی صورت گرفت.
قلیان سراها به هیچ وجه اجازه فعالیت را
ندارند
وی در خصوص برخورد با گرانیها هم این مهم را
وظیفه دولت دانست ،اما تاکید کرد :هرجا از دستگاه
قضایی خواسته شود دادستانی وارد میشود و با
مسئوالناهمالکاربرخوردمیکند.
دادستان عمومی و انقالب قم از برخورد با عرضه
قلیان نیز سخن گفت و افزود :اگر در مکانی قلیان
عرضه شود قطعا برخورد خواهد شد به ویژه آنکه برای
بانوانیاگروههایمختلطباشد.
حجت االسالم غریب تصریح کرد :قلیان سراها به
هیچ وجه اجازه فعالیت به ویژه در ایام شیوع کرونا را
ندارند اگرچه پیش از آن هم فعالیت آنها ممنوع شده
بود.
وی خاطرنشان کرد :ماهانه  ۵هزار پرونده در قالب
شکایت یا گزارش به دادستانی قم ارجاع می شود.

 یک ایرانی رئیس انجمن ریاضی کانادا شد
انجمن ریاضی کانادا "جواد مشرقی" را به عنوان رئیس جدید معرفی کرد .دکتر جواد مشرقی ،ریاضیدان
ایرانی به عنوان رئیس جدید انجمن ریاضی کانادا برگزیده شد.بر این اساس ،انجمن ریاضی کانادا خاتمه
ریاست "مارک لوئیس" را به عنوان رئیس این انجمن اعالم کرد و "جواد مشرقی" را به عنوان رئیس جدید معرفی
کرد.جواد مشرقی استاد  ۵۱ساله ریاضیات و دانش آموخته دانشگاه تهران است که هم اکنون در دانشگاه
"الوال" استاد ریاضیات است و به دلیل مهارت و تعالی در تدریس ،تاکنون پنج بار به عنوان استاد برتر انتخاب
شده است .زمینههای مورد عالقه وی عبارتند از تجزیه و تحلیل پیچیده ،نظریه اپراتور و آنالیز هارمونیک
یک خواننده پاپ به بیماری کرونا مبتال شد
تست کرونای رضا بهرام (خواننده موسیقی پاپ) که از مدتی قبل در بستر بیماری بود ،مثبت اعالم
شده است.این خواننده جوان حدود پنج روز است که به کووید  ١٩مبتال شده و طبق گفته پزشک معالج
ریههایش درگیر این ویروس شدهاند.رضا بهرام در حال حاضر طبق دستور پزشک در منزل خود دوران
قرنطینهراطیمیکند.
نامهروسایکمیسیونهایمجلسبهروحانی
روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس در نامهای به رئیس جمهور درمورد مشکالت اقتصادی
ومعیشتی وگرانی های اخیر تصریح کردند :روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید چرا که مجلس
یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی نظیرند ،سکوت نخواهند کرد.
شهابحسینیمجریمیشود!
شهاب حسینی در تازهترین فعالیتهایش بعد از بازگشت به ایران ،قصد دارد تا با ساخت یک برنامه در فضایی
متفاوت به اجرا بازگردد.به گزارش خبرآنالین ،از آخرین باری که شهاب حسینی به عنوان مجری در یک برنامه حضور
داشته است ،بیش از  ١٢سال میگذرد.او در این سالها با حضور در آثار سینمایی و سریالهای بهیاد ماندنی از این
فضا به دور بود.اطالعات بیشتر در مورد تیم سازنده و بستر پخش این برنامه به زودی اعالم خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم :

هر بیمارستان باید بخشی را به بیماران کرونا
اختصاصدهد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت :در هفته اخیر شاهد یک پیک افزایشی مبتالیان به کووید۱۹
بودیم که میزان مراجعان و بستری ها را بیشتر کرد ،اما طی  ۲روز گذشته روند ثابتی را داریم.
محمدرضا قدیر عصر پنجشنبه در جلسه ستاد پیشگیری ،مقابله و مبارزه با ویروس کرونا دانشگاه
علوم پزشکی قم اظهار داشت :اغلب افرادی که در دوران شیوع دوباره ویروس کرونا به مرکزهای درمانی
مراجعه کردند یا مسافرت رفته و یا از مسافران مناطق قرمز استقبال کرده بودند.
وی بیان کرد :پاییزی که معموال بیماری آنفلوآنزا نوع  Aو  Bرا داشتیم ،در پیش رو داریم که متاسفانه
امسال باید همراه با بیماری کووید ۱۹آن را تجربه کنیم.
وی تاکید کرد :شستوشوی کامل دست ،رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در
مجامع عمومی همیشه توصیه می شود و از شهروندان انتظار داریم ،رعایت کنند.
قدیر تصریح کرد :در فاصله گذاری اجتماعی استان قم ،یکی از استان های موفق در کشور بود که
انتظار داریم همواره مردم رعایت کنند و رسانه ها نیز در این راستا کمک جامعه سالمت باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار داشت :هر بیمارستانی باید بخشی از بیمارستان را به بیماران
کووید  ۱۹اختصاص دهد تا در صورت بروز هر گونه شیوع مجددی ،بتوانیم کنترل بیماری را داشته
باشیم.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت اول)

موسسه خادم الرضا علیه السالم جوانان شیعه
بدینوسیلهازکلیهاعضایموسسه خادمالرضاعلیهالسالم
جوانان شیعه به شماره ثبت  156دعوت بعمل میآید در
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)
که رأس ساعت  19روز سه شنبه مورخ 1399/4/24
در نشانی قم بلوار روحانی کوچه  43درب سوم سمت چپ
برگزار خواهد شد  ،شرکت نمایند.
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-3
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 -4انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسین
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